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 �ेयनामावली 
 ●  �वत�क -  शालेय �श�ण �वभाग, महारा� शासन 

 ●  �काशक -  रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे 30. 

 ●  �ेरणा -  मा. रण�जत�स�ग देओल  , (भा.�.से.), 

 स�चव, शालेय �श�ण व ��डा �वभाग, मं�ालय,  मुंबई. 

 ●  माग�दश�क -  मा. सूरज मांढरे  , (भा.�.से.), 

 आयु� (�श�ण), महारा� रा�, पुणे 30. 

 मा. कैलास पगारे,  (भा.�.से.) 

 रा� �क� संचालक, महारा� �ाथ�मक �श�ण प�रषद, मुंबई. 

 ●  संपादक -  मा. एम. देव�दर �स�ह,  (भा.�.से.) 

 संचालक, रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे 30. 

 ●  सहसंपादक -  रमाकांत काठमोरे, 
 सहसंचालक, रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे 30. 

 ●  काय�कारी   -  �वकास गरड, 
 संपादक  �ाचाय�, सम�य �वभाग, रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे 30. 

 तेज��नी आळवेकर, 
 व�र� अ�ध�ा�ाता, �व�ान �वभाग, 

 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे 30. 

 म�नषा ताठे, 
 अ�ध�ा�ाता, �व�ान �वभाग, रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, 

 महारा�, पुणे -30 

 ●  संपादन सहा� -  �ेता �दलीप ठाकूर,  BOS/  पय�वे��का, 

 अ�ासाहेब वत�क �ारक �व�ामं�दर, तालुका वसई, �ज�ा पालघर 

 �पेश �दनकर ठाकूर, 
 BOS/  सहा�क �श�क,  अ�ासाहेब वत�क �ारक �व�ामं�दर, ता. वसई, �ज.  पालघर 

 ●  �न�म�ती सहा� -  उ�म�ला हाडेकर,  अ�ध�ा�ाता, �ादे�शक �व�ा �ा�धकरण, नागपूर 
 �ी�नवास �ीहरी ग�म,  सहा�क �श�क,  �ीनाथ �व�ालय व कै. �वजयकुमार उफ�  
 बाबासाहेब शंकरराव पाटील क�न� महा�व�ालय, बोरगाव ता. माळ�शरस, �ज. सोलापूर 
 हेमलता �कसन �श� दे,  सहा�क �श�क,  �ज�ा प�रषद �ाथ�मक शाळा, नांदवळ, तालुका 
 कोरेगाव, �ज�ा सातारा 
 �म�ल�द नारायणराव मेघे,  सहा�क �श�क,  दादासाहेब ठाकरे हाय�ूल, आ�शवा�द नगर, नागपूर 
 अ�नल पांडुरंग पाटील,  सहा�क �श�क,  रयत �श�ण सं�ेचे, �ू इं��श �ुल, कामोठे, 
 ता. पनवेल, �ज.  रायगड 
 राज�� आसाराम शेळके,  सहा�क �श�क,  �ीकृ� मा��मक �व�ालय, 
 महानुभाव आ�म, पैठणरोड, �ज. औरंगाबाद. 
 सारा न�वदअंजुम मगदुम  ,  सहा�क �श�क,  �ारका �ूल, महाळंूगे (इंगळे), चाकण, पुणे 
 �ोती जयदीप �कसावे,  कोलाबा मनपा मा��मक शाळा, कोलाबा, मुंबई 

 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद महारा�, पुणे ३०  2 
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 �व�ा� या�साठी / पालकांसाठी सूचना 
 नम� कार �व�ाथ� �म�ांनो ! 

 आपण  शै��णक  वष�  2021-22  म� ये  आप� याला  नेहमी�माणे  शाळेत  जाता  आले  नाही,  पण  आपले  �श�क 

 तुम� यापय�त  �व�वध  मा� यमातून  �श�ण  पोहोच�व� याचा  �य� न  करीत  होते.  आपली  �नय�मत  शाळा  भरत  न� हती  तरी 

 �श�ण  सु�च  होते.  आता  आपण  नवीन  शै��णक  वषा�साठी  स� ज  होत  आहोत.  शै��णक  वष�  2022-23  ची  पूव�तयारी 

 तसेच मागील वष�� या अ� यास�माची उजळणी � हावी, या उ�ेशाने हा सेतू अ� यास�माची पुनर�चना केली आहे. 

 1.  मागील  इय� तेतील  � या  मह�ा�ा  संक� पनांवर  या  वष�चा  पा��म  आधा�रत  आहे,  अशाच  संक� पनांचा 

 समावेश या सेतू अ� यास�मात कर� यात आला आहे. 

 2.  सेतू अ� यास�माचा कालावधी 30 �दवस �न��त कर� यात आला आहे. 

 3.  सेतू अ� यास�मातील �� येक कृ�तप��का मह�ा�ा संक� पना � प� ट कर� या� या हेतूने तयार केली आहे. 

 4.  कृ�तप��केची रचना खालील�माणे कर�ात आली आहे : 

 ●  समजून घेऊ या :  कृ�तप��केत समा�व� ट कर� यात आले� या संक� पना येथे �द� या आहेत. 

 ●  संदभ� :  मागील वष�� या पाठाचा संदभ� दे� यात आला आहे. 

 ●  अ� ययन  �न� प� ती  /  �मता  �वधान े  :  �दले� या  कृ�तप��केतून  सा� य  होणारी  अ� ययन  �न� प� ती  व 

 �वक�सत होणा�ा �मता. 

 ●  ल�ात  घेऊ  या  :  संक� पना  अ�धक  � प� ट  हो� यासाठी  थोड� यात  � प� टीकरण  दे� यात  आले  आहे. 

 याम� ये त� ते, संक� पना �च�े, ओघत�ा, आकृ� या, इ. चा वापर कर� यात आला आहे. 

 ●  सराव  क�  या  :  समजून  घेतले� या  संक� पना  व  पा�ांशाचा  अ�धक  सराव  हो� यासाठी  �ान, 

 आकलन, उपयोजन आ�ण कौश� य यांचा समतोल राखून �� नांची रचना कर� यात आली आहे. 

 ●  अ�धक  अ�ासासाठी  �द�ा  �ल�� स  :  कृ�तप��केतील  संक� पनांचे  �ढीकरण  हो� यासाठी  �द�ा 

 पोट�लवरील संबं�धत संक� पनां� या ���डओ �ल� � स �द� या आहेत. 

 5.  �श�कां� या  माग�दश�नाने  कृ�तप��का  सोडवा� यात.  अ� यासात  सात� य  राह� यासाठी  पालक  व  �व�ा� या�नी 

 �श�कां� या संपका�त राहावे. 

 6.  �� येक कृ�तप��का �नयो�जत कालावधीतच पूण� करावी 

 7.  कृ�तप��केतील  �� नांची  उ� तरे  एका  � वतं�  वहीम� ये  सोडवून  ती  वही  अंतग�त  मू� यमापनासाठी  जपून 
 ठेवावी. 

 8.  छो�ा  कृती  तसेच  �योगांची  मांडणी  कर� यात  आली  आहे.  � या  �व�ा� या�नी  पालक  �क� वा  �श�कां� या 

 उप��तीत करा� यात. 

 9.  कृ�तप��के� या  शेवटी  �दले� या  �ल� � सचा  वापर  क�न  �व�ा� या�नी  संबं�धत  ���डओ  पा�न  संक� पना  अ�धक 

 चांग� या �कारे समजावून � या� यात. 

 10.  कृ�तप��का  सोड�वताना  काही  अडचण  आ� यास  आप�ा  पालक  �क� वा  �श�कांची  मदत  � या.  आ� हाला  खा�ी 

 आहे  क�  तु� ही  हा  सेतू  अ�ास�म  यश�ीरी�ा  पूण�  क�न  नवीन  शै��णक  वष�  2022-23  साठी 

 आ� म�व� वासाने तयार � हाल. 

 �ामा�णकपणे आ�ण � व�य� नाने सेतू अ� यास�म पूण� कर� यासाठी  मन:पूव�क शुभे�ा  ! 

 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद महारा�, पुणे ३०  3 
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 �श�कांसाठी सूचना 
 शै��णक  वष�  2021-22  म� ये  उ�वले� या  कोरोना  �वषाणू  �ादुभा�वा� या  जाग�तक  संकटामुळे  �� य�  वग� 

 अ�ापनाम� ये  अनेक  अडचणी  आ� या.  आपण  सवा�नी  �व�वध  मा� यमांचा  वापर  क�न  �व�ा� या�पय�त  पोहोच� याचा 
 �य� न  केला.  � यात  आप� याला  उ� तम  यशही  �मळाले.  परंतु  �� य�  अ� यापन  होत  नस� याने  � या  �य� नांनाही  अनेक 
 मया�दा  येत  हो� या.  अ�ापही  संकट  पूण�पणे  टळलेले  नाही.  आप� या  �व�ा� या�नी  शै��णक  वष�  2021-22  म� ये  केले�ा 
 अ�यनाची  उजळणी  होणे  आव� यक  आहे,  तसेच  वत�मान  शै��णक  वषा�� या  अ�ास�माची  पूव�तयारी  हो� या� या 
 उ�ेशाने हा सेतू अ�ास�माची पुनर�चना कर�ात आली आहे. 
 1.  सेतू अ�ास�म  30  �दवसां� या कालावधीत �दले� या �नयोजना�माणे पूण� क�न � यायचा आहे. 
 2.  या  सेतू  अ� यास�मात  मागील  वषा�� या  अ� यंत  मह� � वा� या  संक� पनांचा  समावेश  क�न  कृ�तप��का  � व�पात 

 मांड� यात आ� या आहेत. 
 3.  �� येक  कृ�तप��का  तयार  करताना  सहज  उपल� ध  होणा�ा  सा�ह� याचा  वापर  क�न  �व�ा� या�ना  सहज  करता  येतील 

 अशा कृती, छोटे �योग यांची मांडणी कर� यात आली आहे. 
 4.  कृ�तप��केची रचना � यव��त समजावून � या, � हणजे � या सोडवून घेणे सुलभ होईल. 

 ●  समजून  घेऊ  या  :  मागील  वष�� या  पाठाशी  संबं�धत  कृ�तप��केत  समा�व� ट  कर� यात  आले� या  मह� � वा� या 
 संक� पना  येथे  �द� या  आहेत.  या  वष�  �ा  संक�ना  �व�ा�रत  झा�ा  आहेत,  अशा  गे�ा  वष��ा 
 संक�नांवर जा� भर दे�ात आलेला आहे. 

 ●  संदभ�  :  मागील  वष�� या  पाठाचा  संदभ�  दे� यात  आला  आहे.  �व�ा� या�ना  संदभा�साठी  मागील  वष�चे 
 पा�पु� तक वापर� यासंबंधी सूचना �ा� यात. 

 ●  अ� ययन  �न� प� ती/�मता  �वधाने  :  �दले� या  कृ�तप��केतून  सा� य  होणारी  अ� ययन  �न� प� ती  व  �वक�सत 
 होणा-या  �मता  यांचा  समावेश  कर� यात  आलेला  आहे.  कृ�तप��का  सोडवून  घेताना  अ� ययन  �न� प� ती  सा� य 
 हो� याकडे, तसेच संबं�धत �मता �वक�सत हो� याकडे ल� �ावे. 

 ●  ल�ात  घेऊ  या  :  संक� पना  अ�धक  � प� ट  हो� यासाठी  थोड� यात  � प� टीकरण  दे� यात  आले  आहे.  याम� ये 
 त� ते,  संक� पना  �च�े,  ओघत�े,  आकृ� या,  इ.  चा  वापर  कर� यात  आला  आहे.  येथे  आपण  इतरही  �व�वध 
 अ� ययन  अनुभवांची  रचना  क�  शकता.  मह� � वाचे  मु�े  आ�ण  सं��� त  मा�हती  आपले  अ� यापन  सुलभ 
 हो� यासाठी  दे� यात  आली  आहे.  आपण  आप� या  उपल� ध  वेळनुसार  � या  संक� पनां� या  � प� टीकरणात  भर 
 घालू शकता. 

 ●  सराव  क�  या  :  समजून  घेतले� या  संक� पनाचा,  पा�ांशाचा  अ�धक  सराव  हो� यासाठी  �ान,  आकलन, 
 उपयोजन  आ�ण  कौश� य  यांचा  समतोल  राखून  �� नांची  रचना  कर� यात  आली  आहे.  �� येक  कृ�तप��केतील 
 सराव  ��  � वतं�  वहीत  �व�ा� या�कडून  �ल�न  � यावेत.  यामुळे  उजळणीसोबतच  लेखनसरावही  होईल.  सेत ू
 अ� यास�म पूण� झा� यानंतर या व�ा जमा क�न ठेवा� यात. 

 ●  अ�धक  अ�ासासाठी  �द�ा  �ल�� स  :  कृ�तप��केतील  संक� पनांचे  �ढीकरण  हो� यासाठी  �द�ा  पोट�लवरील 
 संबं�धत  संक� पनां� या  ���डओ  �ल� � स  �द� या  आहेत.  या  �ल�कवरील  ���डओ  �व�ा� या�ना  घरी 
 पाह� यासंबंधी� या सूचना �ा� यात. 

 5.  वत�मान  इय� तेतील  �व�वध  संक� पना  समजून  घे� यासाठी,  �व�ा� या�चे  पूव��ान  जागृत  कर�ासाठी  तसेच 
 �व�ा� या�� या अ� ययनाचा आढावा घे� यासाठी हा सेतू अ� यास�म उपयु� त ठरणार आहे. 

 6.  अनु�म�णकेत �दले� या �नयोजनानुसार कृ�तप��का काटेकोरपणे सोडवून � या� यात. 
 7.  सेतू  अ� यास�मातील  कृ�तप��का  �व�ाथ�  �ामा�णकपण े व  � व�य� नाने  सोडवतील  याकडे  �श�कांनी  ल�  असावे, 

 �व�ा�ा�� या अडचणी समजून घेऊन यो� य ती मदत करावी. 
 8.  30 �दवसांचा सेतू अ� यास�म पूण� झा� यानंतर आप� या �नय�मत अ� यास�मा� या अ� यापनास सु�वात करावी. 

 शै��णक वष� 2022-23 साठी मनःपूव�क शुभे� छा ! 

 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद महारा�, पुणे ३०  4 
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 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे 30 
 पूव�तयारी सेतू अ�ास�म 

 इय�ा आठवी    �वषय - सामा� य �व�ान 
 अनु�म�णका 

 �दवस  कृ�तप��का �मांक  कृ�तप��केतील घटकाचे नाव 

 1 व 2  1  अनुकूलन व सजीवांचे वग�करण 

 3 व 4  2  वन�ती : रचना व काय� 

 5  3  नैस�ग�क संसाधनांचे गुणधम� : हवेचे गुणधम� 

 6  4  नैस�ग�क संसाधनांचे गुणधम� : पा�ाचे गुणधम� 

 7  5  सजीवांतील पोषण : �काश सं�ेषण, नाय�ोजन ��रीकरण 

 8  6  सजीवांतील पोषण : पोषण �कार 

 9  7  अ�पदाथा�ची सुर�ा 

 10  8  भौ�तक राश�चे मापन 

 11 व 12  9  गती, बल आ�ण काय� 

 13  10  ���तक �व�ुत 

 14  11  उ�ता 

 15 व 16  12  आप�ी �व�ापन 

 17  13  पेशीरचना आ�ण सू�जीव - सजीवांतील संघटन, पेश�चे �कार 

 18  14  पेशीरचना आ�ण सू�जीव - सू�जीव �कार 

 19 व 20  15  मानवी �ायू व पचनसं�ा 

 21  16  बदल : भौ�तक व रासाय�नक 

 22  17  मूल��े, संयुगे आ�ण �म�णे - ��, मूल��े 

 23  18  मूल��े, संयुगे आ�ण �म�णे - संयुग, �म�ण े

 24  19  पदाथ� : आप�ा वापरातील - टूथपे�, अपमाज�के, �सम�ट 

 25 व 26  20  नैस�ग�क साधनसंप�ी 

 27  21  �काशाचे प�रणाम 

 28  22  �नीची  �न�म�ती 

 29  23  चुंबक�य �े�ाचे गुणधम� 

 30  24  तारकां�ा दु�नयेत 
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 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद, महारा�, पुणे 30 
 पूव�तयारी सेतू अ�ास�म 

 इय�ा : आठवी  कृ�तप��का : 01  �वषय : सामा� �व�ान 

 समजून घेऊ या :  अनुकूलन, वन�त�मधील अनुकूलन, �ा�ांमधील अनुकूलन, सजीवांचे वग�करण 
 संदभ�:  इय�ा 7 वी �करण 1 सजीव सृ�ी : अनुकूलन व वग�करण 
 अ�यन �न��ी :  गुणधम�, संरचना व काय� यां�ा आधारे पदाथ� आ�ण सजीव यांचे वग�करण करतो. जसे क� 
 �व�वध सजीवातील पोषणप�ती, एक�ल� गी व उभय�ल� गी फुले, इ�ादी. 
 ल�ात घेऊ या: 
 अनुकूलन:  ��ेक  सजीव  �ा  प�रसरात  व  वातावरणात  राहतो,  �ा�ाशी  जुळवून 
 घे�ासाठी  �ा�ा  शरीरा�ा  अवयवांम�े  तसेच  जीवन  जग�ा�ा  प�तीम� े
 कालानु�प घडून आले�ा बदलाला ‘अनुकूलन’ �णतात. 

 वन�त�मधील अनुकूलन:- 
 जलीय  वन�त�मधील  अनुकूलन:-  1)  काही  वन�त�ची  मुळे  तळातील  मातीशी  घ� 
 �जलेली  असतात.  2)  वन�त�चे  देठ,  मऊ,पोकळ  व  लवचीक  असतात.  हवे�ा 
 पोक�ा  वन�त�ना  पा�ावर  तरंग�ासाठी  उपयोगी  पडतात.  3)  पाने,  खोडे  या 
 अवयवांवर मेणचट पदाथा�चा पातळ थर असतो.उदा.- कमळ, जलपण� 

 वाळवंटी  �देशातील  वन�त�मधील  अनुकूलन-1)  वन�त�ना  पाने  नसतात  �क� वा 
 ती  खूप  बारीक  सुईसारखी  असतात.  2)  �ांचे  का�ांम� े �पांतर  झालेले  असते. 
 3) खोड हे पाणी व अ� साठवून ठेवते �ामुळे ते मांसल बनते. 
 4)  पानां�ा  अभावामुळे  खोडांना  �काशसं�ेषण  करावे  लागते  �णून  ती  �हरवी 
 असतात. उदा. - �नवडंुग, बाभूळ 

 �हम�देशातील  वन�त�मधील  अनुकूलन-  i)  या  वन�त�चा  आकार  शंकूसारखा 
 असतो.फां�ांची  रचना  उतरती  असते.  ii)  शंकू�ा  आकारामुळे  या  वन�त�वर  बफ�  
 साचून राहात नाही.  iii) जाड सालीमुळे �ा थंडीतही तग ध� शकतात. 
 उदा.– सू�चपण� वृ� - देवदार, 

 �ा�ांमधील अनुकूलन - 
 जलचर  �ा�ांमधील  अनुकूलन  -  i)  शरीर  दो�ी  टोकांना  �नमुळत े  -  पा�ाचा 
 ��तरोध  कमी  ii)  �सन  क�ा�ारे  होते.  iii)  माशां�ा  �चेवर  खवले  तसेच 
 शरीरावर पर असतात. 
 उदा.–रो�,पापलेट, शाक�  

 हवेत  संचार  करणा�ा  �ा�ांचे  अनुकूलन  -i)  प�ांची  शरीर  -  दो�ी  टोकांना 
 �नमुळते-  हवेचा  कमी  रोध.  ii)  शरीरावर  �पसांचे  बा�आवरण  असते.  iii)  पुढ�ा 
 पायांचे  पंखांत  झालेले  �पांतर.  iv)  पोकळ  हाडे  -  शरीरे  हलक�  -  उड�ासाठी 
 अनुकूल 
 उदा.- कबुतर, पोपट इ. 
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 वाळवंटी  �देशातील  �ा�ांचे  अनुकूलन-i)  शरीरातील  पाणी  �टकवून  ठेव�ासाठी 
 तेथे  राहणा�ा  �ा�ांची  �चा  जाड  असते.  ii)  पाय  लांब  व  तळवे  गादीसारखे  व 
 पसरट  असतात.  iii)  नाकावर  �चेची  घडी  असते.  पाप�ा  लांब  व  जाड  असतात. 
 उदा.– उंट 

 सजीवांचे वग�करण - ‘वग�करणाचा पदानु�म’- 

 पदानु�म  आंबा  मानव 

 सृ�ी (Kingdom)  Plantae  Animalia 

 संघ (Phylum)  Anthophyta  Chordata 

 वग� (Class)  Dicotyledonae  Mammalian 

 गण (Order)  Sapindales  Primates 

 कुल (Family)  Anacardiaceae  Hominidae 

 �जाती (Genus)  Mangifera  Homo 

 जाती (Species)  indica  sapiens 

 काल� �ल�नयसची ��नाम प�ती: 
 ��ेक  सजीव  ओळख�ासाठी  ��नाम  प�तीचा  अवलंब  केला  जातो. 
 �ानुसार  ��ेक  सजीवाला  एक  वै�ा�नक  नाव  दे�ात  आले  आहे.  या 
 नावात  दोन  सं�ा  आहेत.  प�हली  सं�ा  �जाती  दश�वते,  तर  दुसरी  सं�ा 
 जाती दश�वते. 

 सराव क� या : 

 1. यो� जो�ा जुळवा. 
 अ- गट  ब – गट 
 i) याक  अ) क� े
 ii) �नवडंुग  ब) पोकळ देठ 
 iii) जलपण�  क) �चेवरील दाट केस 
 iv) रो�  ड) मांसल खोड 
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 2. खालील त�ा पूण� करा. 

 झालेले अनुकूलन  �ाणी  अनुकुलानाचा उपयोग 

 पा�ाचा ��तरोध कमी करणे. 

 बोटे पडदा / �चेने जोडलेली आहेत. 

 प���न 

 लांब �चकट जीभ 

 3. कोणतेही पाच �ाणी व वन�ती यांचे शा�ीय नावे (��नाम प�त) शोधा व यादी करा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------- 

 4. सोबत�ा �च�ातील वन�ती�ा कोण�ा अवयवात व कोणत े
 अनुकूलन झाले ते �लहा . 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 5. अळू, कमळा�ा पानां�ा पृ�भागांव�न पाणी का ओघळून जाते? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 अ�धक अ�ासासाठी �ल��: 
 अनुकूलन : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 30186944052756481768 
 जंगल �देशातील वन�त�मधील अनुकूलन 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 30186944164904961631 
 �ा�ांमधील अनुकूलन 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 30186944559677441152 
 काल� �ल�नयसची ��नाम प�ती 
 -  https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_ 
 313018694502055936116 
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 कृ�तप��का : 02 
 समजून घेऊ या :  मूळ, खोड, पान, फूल, 
 संदभ�:  इय�ा 7 वी : �करण 2 वन�ती रचना व काय� 
 अ�यन �न��ी:  �नरी�ण �मता वै�श�ां�ा आधारे वन�त��ा भागांची वै�श�े व काय� सांगतात. 
 ल�ात घेऊ या: 
 मूळ:  आ�दमुळापासून  बनले�ा  मुळाची  वाढ  ज�मनीखाली  होते.ज�मनीखाली  आधारासाठी  वाढणा�ा  वन�त��ा  या 
 अवयवास मूळ �णतात. 

 मुळांचे  �कार  :  1)  सोटमूळ  –ज�मनीम�े  काही  वन�त��ा  मुळांना  उपमुळे  फुटतात  व  ती  �तरपी  वाढून  ज�मनीत  दूरवर 
 पसरतात. मुळे झाडाला आधार देतात.अशा �कार�ा मुळांना सोटमूळ �णतात. 
 उदा.– �च�च, आंबा, गाजर, मेथी,  इ. 

 2)  तंतुमय  मुळे  :खोडापासून  फुटणा�ा  तंतूसार�ा  मुळांना  तंतुमय  मुळे  �णतात.  उदा.-  ग�,  मका,  कांदा,  नारळ,  केळी, 
 ��दल वन�त�म�े सोटमूळ असते, तर एकदल वन�त�म�े तंतुमय मुळे असतात. 

 खोड:  खोडावर  पेरे  असतात.  �ा  �ठकाणी  पेरे  असतात  तेथे  पाने  फुटतात. 
 खोडा�ा  दोन  पेरांतील  अंतराला  कांडे  �णतात.  खोडा�ा  अ�भागाला  मुकुल 
 (Bud) असे �णतात. 

 पाने:  खोडाला  पेरा�ा  जागी  पाने  असतात.  सामा�तः  ती  पातळ,  पसरट  आ�ण 
 �हर�ा  रंगाची  असतात.  पाना�ा  पसरट  भागाला  पण�प�  �णतात.  पण�प�ा�ा 
 कडेला पण�धारा �णतात. 

 पानांचे  मु�  �कार  –  साधे  पान  –  काही  वन�त��ा  पानांम�े  एकच  पण�प�  असून 
 एकच म�शीर असते, अशा पानांना साधे पान �णतात.  –उदा. आंबा, जा�ंद, पे�, 
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 संयु�  पान-  काही  पानांम�े  मु��शरेभोवती  पण�प�  अनेक  लहान  लहान  प�ण�कांम�े 
 �वभागलेले असते, अशा पानांना संयु� पान �णतात. उदा.–गुलाब, कडु�ल� ब 

 �शरांची  मांडणी-  जाळीदार  �शरा�व�ास  –  पण�प�ा�ा  मधोमध  एक  जाडशीर  असते.  यामुळे  मु�  पण�प�  दोन  भागांत 
 �वभाग�ासारखे �दसते.या मु��शरेस उप�शरा फुटून �ांचे एक जाळेच तयार होते. उदा.�प� पळ 

 समांतर  �शरा�व�ास  :–  पण�प�ा�ा  सव�  �शरा  या  पण�प�ा�ा  खोडाला  �चकटले�ा  भागापासून  ते  टोकाकडे  अशा 
 एकमेकांस समांतर असतात. उदा. केळी, मका 

 फूल  :  फुलाम�े  बाहे�न  आत  या  �माने  एकूण  चार  मंडल े  असतात. 
 �नदलपंुज, दलपंुज, पुमंग आ�ण जायांग. 

 �नदलपंुज  :  कळी  अव�ेत  पाक�ा  �हर�ा  रंगा�ा  पानासार�ा 
 भागाने झाकले�ा असतात.हे आवरण �णजे �नदलपुंज होय. 

 दलपंुज : दलपंुज पाक�ांनी बनलेला असतो.�ा �व�वध रंगी असतात. 
 पुमंग  :  फुलाचा  हा  पु���गी  भाग  असून  तो  पुंकेसराचा  बनलेला 
 असतो.�ात परागकोष व वंृत असतात. 

 जायांग:  फुलाचा  हा  �ी�ल� गी  भाग  असून  तो  �ीकेसराचा  बनलेला 
 असतो. �ात कु�ी, कु�ीवंृत व अंडाशय असते. 

 फळ  :  हे  क�न  पहा-  श�गदाणे,  वाटाणा,  ग�,  �ारी  या  �बया  तीन  ते  चार  तास  पा�ात  �भजवा.  �चमटीने  बी  दाबा. 
 कोण�ा  बी  चे  दोन  समान  भाग  होतात  ते  पहा.�ाचे  दोन  समान  भाग  होतात  �ांना  ��दल  बी  �णतात,  तर  �ांचे  दोन 
 समान भाग होत नाहीत �ांना एकदल बी �णतात. 
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 सराव क� या : 
 1. अ) गटात न बसणारा श� �लहा. श�गदाणे, वाटाणा, सफरचंद, मका  उ�र : ------------------------ 

 ब) सहसंबंध पूण� करा. पणा�� : पानाचे टोक  : : ---------------------- : पानाची कड 
 2. मुळा, गाजर, बीट, रताळे जाड मांसल आ�ण फुगीर का असतात?  हे वन�त�चे कोणते अवयव आहेत? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 3. सुगंधी फुलांवर क�टक �भर�भरत असतात, �ांचा वन�तीला कोणता उपयोग होत असेल? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 4.  पुढील आकृतीचे �नरी�ण क�न �दले�ा पया�यातून यो� नावे �लहा. 

 (मूलटोपी, �ाथ�मक मूळ, मूला�, मूलरोम, उपमूळ) 

 5. प�रसरातील कोण�ाही चार वन�त�चे �नरी�ण क�न त�ातील मा�हती भरा. 

 वन�तीचे नाव  पानांचा �कार  �शरांची मांडणी  खोडावरील रचना �कार  मुळांचा �कार 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 खोड व पान 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 30186945481113601769 
 सोटमूळ - 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31327 
 269336258150416134 
 पानांचे �कार 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31301 
 86945599733761641 
 फूल - 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31301 
 86945716715521726 

 रा� शै��णक संशोधन व ��श�ण प�रषद महारा�, पुणे ३०  11 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_3130186945481113601769
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_3130186945481113601769
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31327269336258150416134
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31327269336258150416134
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_3130186945599733761641
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_3130186945599733761641
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_3130186945716715521726
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_3130186945716715521726


 SCERT M
ah

ar
as

htra
 

 कृ�तप��का : 03 
 समजून घेऊ या :  हवेचे गुणधम�- १) व�ुमान आ�ण वजन 2) वातावरणाचा दाब 3) आ��ता  आ�ण दव�ब� दू 
 संदभ�:  इय�ा : सातवी - �करण 3. नैस�ग�क संसाधनांचे गुणधम� 
 अ�यन �न��ी:  हवा, पाणी व मृदा यां�ा गुणधमा�ची �योगां�ा आधारे पडताळणी  करता येणे. 

 नैस�ग�क साधनसंप�ीचा मानवी जीवनास होणारा उपयोग �� करता येणे. 
 ल�ात घेऊ या: 
 हवेचे गुणधम�: १) हवेला व�ुमान आ�ण वजन आहे. 
 2) वातावरणाचा दाब - पृ� वीवर सव� बाजूंनी हवेचे आवरण आहे. �ा आवरणाला वातावरण असे �णतात. 

 हवेमुळे  �नमा�ण  झाले� या  दाबाला  वातावरणीय  दाब  असे  संबोधले  जाते.  वातावरणाचा  दाब  सव�  �दशांनी  समान 
 असतो. वातावरणाचा दाब समु�सपाटीपासून उंच जाताना कमी होत जातो. 

 बन�लीचे  त�  :  हवेचा  वेग  वाढला  तर  �तचा  दाब  कमी  होतो  आ�ण  याउलट  जर  हवेचा  वेग  कमी  झाला,  तर  दाब  वाढतो. 
 एखादी  व�ू  हवेमधून  ग�तमान  अस�ास  �ा  व�ू�ा  गती�ा  लंब  �दशेला  हवेचा  दाब  कमी  होतो  आ�ण  मग 
 आजूबाजूची हवा जा� दाबाकडून कमी दाबाकडे जोराने वा� लागते. 

 ��ॉचा फवारा :- बन�ली�ा त�ावर आधा�रत  हा �योग क�न पहा. 
 https://www.youtube.com/watch?v=l17f8DbZ1E&ab_channel=IISERPuneScienceActivit 
 yCentreIISERPuneScienceActivityCentre 

 3) आ��ता आ�ण दव�ब� दू 
 हे  क�न  पहा  :  एका  �ासम�े  पाऊण  उंचीपय�त  बफा�च े  खडे  �ा.  आता  �नरी�ण  करा. 

 �ास�ा  बाहेर  पाणी  कसे  आले?  �क� वा  थंड  पा�ाची  बाटली  ��जमधून  काढून  टेबलावर  ठेवा  व 
 थोडा वेळ बाटली�ा बा� पृ�भागाचे �नरी�ण करा. 

 वरील दो�ी �नरी�णांतून आपणास हवेम�े असले�ा बा�ाचे अ��� जाणवते. 
 हवेतील  पा�ा�ा  वाफेमुळे  हवेत  �नमा�ण  होणारा  ओलावा  �क� वा  दमटपणा  �णज े आ��ता 

 होय.  हवेत�ा  आ��तेचे  �माण  वेगवेग�ा  �ठकाणी  वेगवेगळे  असते.  �ाच�माणे,  �दवसभरा�ा  कालावधीतही  हवेत�ा 
 आ��तेचे  �माण  बदलते.  हवेत�ा  आ��तेचे  �माण  हे  �त�ा  बा�  ध�न  ठेव�ा�ा  �मतेनुसार  ठरते.  रा�ी  �क� वा  पहाटे 
 जे�ा  हवेचे  तापमान  कमी  असते  ते�ा  �तची  बा�  ध�न  ठेव�ाची  �मता  कमी  होते.  अशा  वेळी  हवेत�ा  जा�ी�ा 
 बा�ाचे पा�ा�ा थ�बांत �पांतर होते. �ालाच आपण दव�ब� दू �णतो. 

 दुपारी  जे�ा  हवेचे  तापमान  वाढलेले  असते  ते�ा  हवेची  बा�  ध�न  ठेव�ाची  �मतासु�ा  वाढते.  हवे�ा 
 �मते�ा  मानाने  हवेतील  बा�ाचे  �माण  कमी  होते  अशा  वेळी  आप�ाला  हवा  कोरडी  अस�ाचे  जाणवते.  पावसा�ात 
 तसेच समु��कनारी हवेत�ा बा�ाचे �माण भरपूर असते, अशा वेळी आप�ाला दमटपणा जाणवतो. 
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 सराव क� या : 
 1. पुढील ��ांची उ�रे �लहा. 
 i) सहसंबंध पूण� करा. –  �नळे आकाश  :  �काशाचे �व�करण  : :  वाहणारे वारे : ---------------------- 

 ii) पृ�ी�ा भोवती वातावरण जर नसले तर �दवसा आकाश कसे �दसेल? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 2. गोवा �क� वा माऊंट ए�रे�चे �शखर या दो�ी पैक� कोण�ा �ठकाणी वातावरणीय दाब कमी असेल व का? 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------- 

 3. �च�ात कोणती नैस�ग�क घटना दश��वलेली आहे ते सांगून कशी घडते ते �� करा. 
 --------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------- 

 4. सोबत�ा �योगा�ा आकृतीव�न कोण�ा त�ाचा बोध होतो? 
 संबं�धत त� / �नयम �� करा. 

 --------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
 5. उ�ा�ात ओले कपडे चटकन वाळतात, पण पावसा�ात मा� ते लवकर वाळत नाहीत. असे का घडते? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 हवेचे गुणधम�- व�ुमान आ�ण वजन,  वातावरणीय दाब 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 30186948698112001728 
 बन�लीचे  त� 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 3018694881058816188 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 30186948932157441774 
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https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_3130186948698112001728
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 कृ�तप��का : 04 
 समजून घेऊ या :  पा�ाची घनता, पा�ाचे असंगत वत�न, पाणी : वै��क �ावक 
 संदभ� :  इय�ा : सातवी  �करण 3 नैस�ग�क संसाधनांचे गुणधम� 
 अ�यन  �न��ी:  हवा,  पाणी  व  मृदा  यां�ा  गुणधमा�ची  �योगां�ा  आधारे  पडताळणी  करता  येणे.  नैस�ग�क 
 साधनसंप�ीचा मानवी जीवनास होणारा उपयोग �� करता येणे. 
 ल�ात घेऊ या: 

 पा�ाचे गुणधम�- पाणी हा एक �वाही पदाथ� आहे. पा�ाला �तःचा आकार नाही, परंतु आकारमान आहे. 
 पा�ाची घनता- एखा�ा व�ूने �ापलेली जागा �णजे �तचे आकारमान. पदाथा�तील ��संचय �णजे व�ुमान. 
 एकक आकारमाना�ा व�ुमाना �ा पदाथा�ची घनता �णतात.  घनतेचे एकक �ॅम �ती घनसेमी आहे. 
 घनता = व�ुमान / आकारमान 

 पा�ाचे  असंगत  वत�न:  पा�ा�ा  घनतेचे  एक  वै�श�  आहे. 
 साधारणपणे  पदाथा�चे  तापमान  कमी  के�ास  �ाची  घनता  वाढते  व 
 आकारमान  कमी  होते,  परंतु  पाणी  याला  अपवाद  आहे.  नेहमी�ा 
 तापमानाचे  पाणी  थंड  होऊ  लाग�ा  वर  सव�साधारण  �वां�माणे  �ाची 
 घनता  वाढत  जाते.  मा�  4  0  C  तापमाना�ा  खाली  तापमान  गे�ास 
 पा�ाची  घनता  कमी  होऊ  लागते.  �णजेच  4  0  C  �ा  तापमानाला 
 पा�ाची  घनता  सवा�त  जा�  असते  व  4  0  C  �ा  पा�ाचे  तापमान  कमी 
 के�ास  �ाची  घनता  कमी  होऊन  आकारमान  वाढते.  4  0  C  �ा  खाली 
 तापमान जाऊ लाग�ावर पाणी �सरण पावते. यालाच पा�ाचे असंगत वत�न �णतात. 

 हे  क�न  पहा.  :-  पा�ाची  �ावकता  :  ��डीओ  पा�न  कृती  /  �योग  क�न  पहा. 
 https://www.youtube.com/watch?v=Folj43W36AM&ab_channel=ArvindGupta 

 पा�ाची  �ावकता  :  मीठ  पा�ात  �वरघळले  अस�ाने  �ा  पे�ातील  पा�ाची  घनता 
 वाढली व �ा वाढले�ा घनतेमुळेच �ल� बू  पा�ात तरंगू लागते. 

 पे�ातील  पा�ात  मीठ  टाक�ावर  ते  �वरघळते,  पा�ात  �वरघळताना  �मठाचे 
 कण  पा�ात  पसरतात.  हळूहळू  ते  आणखी  लहान  होत  होत  शेवटी  इतके  लहान  होतात  क� 
 ते  �दसेनासे  होतात,  �णजेच  ते  पूण�पणे  पा�ात  �मसळतात.  यालाच  �वरघळणे  असे 
 �णतात. 

 जो  पदाथ�  (मीठ)  �वरघळतो,  �ाला  �ा�  �णतात.  �ा  पदाथा�त  (पाणी)  �ा�  �वरघळते  �ाला  �ावक 
 �णतात.  जे�ा  �ा�  �ावकात  संपूण�पणे  �मसळते,  ते�ा  �ावण  तयार  होते.  पा�ात  अनेक  �कारचे  पदाथ�  �वरघळतात. 
 पाणी हे वै��क �ावक आहे. 
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 सराव क� या : 
 1. खालील ��ांची एका वा�ात उ�रे �लहा. 

 i)  पा�ाचे आकारमान कोण�ा तापमानाला सवा�त कमी असते? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ii) एक लीटर पा�ाचे व�ुमान १ �कलो�ॅम एवढे आहे तर पा�ाची घनता �कती? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 iii) पा�ा�ा कोण�ा गुणधमा�मुळे थंड �देशात �हवा�ा�ा कालावधीत पाणी वा�न नेणारे नळ फुटतात? 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 2. अ�तथंड �देशात नदी, तलाव गोठ�ावरही जलचर �जवंत का रा� शकतात ते �� करा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 3. पा�ाला वै��क �ावक असे का �टले जाते? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 4. एक बादली �ा आ�ण �त�ात पाणी भरा. �ात पु�ळ वेगवेग�ा व�ू टाका. पा�ाम�े कोण�ा व�ू 

 बुडतात व कोण�ा तरंगतात �ांची यादी करा. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 पा�ाची घनता 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 30186949044961281172 
 पा�ाचे असंगत वत�न : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 30186949165137921643 

 कृ�तप��का : 05 
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 समजुन घेऊ या :  पोषण- �काश सं�ेषण, वन�तीतील वहन �व�ा, नाय�ोजन ��रीकरण 
 संदभ� :  इय�ा सातवी, �करण 4 सजीवांतील पोषण 
 अ�यन �न��ी :  �ज�ासेतून �नमा�ण झाले�ा ��ांची उ�रे शोध�ासाठी सा�ा तपास�ा करतात. उदा. �हर�ा 
 रंगा�ा  पानां  खेरीज  दुस�ा  रंगाची  पाने  �काश  सं�ेषण  करतील  का  ?  रासाय�नक  अ�भ��यांची  शा��क  समीकरणे 
 मांडतात. उदा. �काश सं�ेषण, �सन, इ. 
 ल�ात घेऊ या : 
 पोषण  :  पोषक��े  शरीरात  घेऊन  �ांचा  वापर  कर�ा�ा  स�जवां�ा 
 ���येला पोषण असे �णतात. 

 �यंपोषण  :  काही  सजीव  �तःचे  अ�  �तः  तयार  क�न  �ावर  �तःचे  पोषण 
 करतात. या पोषण प�तीला �यंपोषण �णतात. 

 परपोषण  :  काही  सजीव  अ�ासाठी  इतर  सजीवांवर  �णजेच  वन�ती  �क� वा 
 �ाणी  यांवर  अवलंबून  रा�न  �तःचे  पोषण  करतात.  या  पोषण  प�तीला 
 परपोषण �णतात. 

 �काशसं�ेषण  :  वन�त�ना  सु�ा  वाढीसाठी  अ�ाची  गरज  असते.  वन�ती 
 �तःला  लागणारे  अ�  �तः  तयार  करतात.  ज�मनीतील  पाणी,  पोषकत�े  व 
 पानांम�े  असणा-या  सू�  �छ�ांवाटे  हवेतील  हवेतील  काब�न  डायऑ�ाइडचा 
 उपयोग  क�न  ह�रत��  व  सूय��काशा�ा  सहा�ाने  वन�ती  पानांम�े  अ� 
 तयार करतात. या ��येला ‘�काशसं�ेषण  ’  �णतात. 

 वन�त�मधील वहन�व�ा : - 
 वन�त�मधील  जलवा�ह�ा  व  रसवा�ह�ा  अशा  ��पात  दोन  वहन  �व�ा 
 असतात.  जलवा�ह�ांमाफ़� त  मुळाकडून  पाणी  व  �ार  वन�त��ा  वरील  सव� 
 भागांकडे  पोहोचवले  जातात,  रसवा�ह�ामाफ़� त  अ�  (शक� रा  व  अ�  घटक) 
 वन�त��ा  पानांकडून  इतर  भागांकड़े  वापर�ासाठी  व  साठवण  कर�ासाठी 
 वा�न नेले जाते. 

 नाय�ोजनचे ��रीकरण :- 
 हवेम�े  नाय�ोजन  वायु�पात  असतो.  परंतु  वन�ती  हा  वायु�पातील 
 नाय�ोजन  शोषून  घेऊ  शकत  नाही.  �ासाठी  �ाचे  ��रीकरण  होणे  �णजेच 
 संयुगात �पांतर होणे आव�क असते. 
 नाय�ोजनचे ��रीकरण जै�वक आ�ण वातावरणीय अशा दो�ी प�त�नी होते. 
 रायझो�बअम-  हे  सू�जीव  ��दल  �श�बावग�य  वन�त��ा  मुळांवरील 
 असले�ा  गाठ�म�े  असतात.  हे  सू�जीव  हवेतील  नाय�ोजन  शोषून  घेतात  व 
 �ाचे  नाय�ोजन�ा  संयुगात  �पांतर  करतात.  मातीमधील  अ�झटोबॅ�र  हे 
 सू�जीव हवेतील नाय�ोजनचे  �ां�ा संयुगात �पांतर करतात. 
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 सराव क� या : 
 �� �. 1. खालीलपैक� कोणते चार घटक �काश सं�ेषणासाठी आव�क आहे ते सांगा 
 काब�न डायऑ�ाइड, ऑ��जन, पाणी, माती, नाय�े�स, �काश, ह�रतलवके 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 �� �. 2. �काश सं�ेषण ही ���या पृ�ीवरील सव� स�जवांसाठी कशी मह�ाची आहे हे तुम�ा श�ात सांगा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 �� �. 3. वन�ती�ा मुळांचे �काश सं�ेषण व नाय�ोजन ��रीकरण या ���येमधील मह� पटवून सांगा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 �� �. 4  पुढील सारणी पूण� क�न नाय�ोजन ��रीकरण या ���येमधील सू�जीवांचे मह� �� करा. 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 सजीवांतील पोषण 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 327269406359552016152 

 नाय�ोजनचे जै�वक ��रीकरण : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 327269413019648016154 
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 कृ�तप��का : 06 
 समजून घेऊ या :  वन�तीमधील पोषण, �ा�ांमधील पोषण, पोषण �कार 
 संदभ� :  इय�ा 7 वी �करण 4 सजीवांमधील पोषण 
 अ�यन �न��ी :  सजीवांतील पोषणाचा �कार �नरी�ण व काय� यांव�न ओळखतात. 
 ल�ात घेऊ या: 
 सहजीवी  पोषण  -  दोन  �क� वा  अ�धक  सजीवां�ा  �नकट  सहसंबंधातून  पोषण,  संर�ण, 
 आधार  इ�ादी  बाबी  सा�  होतात.  यालाच  सहजीवी  पोषण  �णतात.  उदा.-  दगडफूल 
 - शैवाल व बुरशी एक� राहतात. 

 परपोषी  वन�ती  -  �ा  वन�ती  इतर  सजीवां�ा  शरीरात  �क� वा  शरीरावर  वाढतात  व 
 �ां�ाकडून  आपले  अ�  �मळवतात  �ांना  परजीवी  (Parasitic)  वन�ती  �णतात. 
 उदा - बांडगूळ, अमरवेल 

 क�टकभ�ी वन�ती - काही वन�ती क�टकभ�ण क�न �ां�ा शरीरापासून 
 अ�घटक �मळवतात. या वन�ती �ामु�ाने नाय�ोजन संयुगांचा अभाव असणा�ा 
 ज�मनीत �क� वा पा�ात वाढतात. उदा- �ॉसेरा बमा�नी, घटपण�, �ीनस �ाय�ॅप 

 मृतोपजीवी  वन�ती-  सजीवां�ा  कुजले�ा  मृत  अवशेषांवर  अवलंबून  असणा�ा 
 वन�त�ना मृतोपजीवी वन�ती असे �णतात. उदा - काही बुरशी व भूछ� े

 �ा�ांमधील पोषण  - 

 पोषणाचे ट� े
 1. अ��हण  (Ingestion)  - अ� शरीरात घेणे. 
 2. पचन (Digestion) -  अ�ाचे �पांतर �व�ा� घटकांत होणे यास ‘अ�पचन’ असे �णतात. 
 3. शोषण (Absorption)  - पचनातून तयार झालेले �व �ा� र�ात शोषले जाणे. 
 4. सा�ीकरण (Assimilation)  - शोषले�ा �ावणीय अ�ाचे शरीरातील पेशी व ऊत�म�े वहन व ऊजा� 

 �न�म�ती केली जाणे. 
 5. उ�ज�न (Egestion) -  पचन व शोषण न झालेले उव��रत अ�घटक शरीराबाहेर टाकले जातात 

 अ��कारांनुसार �ा�ांचे �कार - 

 अ.  समभ�ी  पोषण  -  ब�पेशीय  �ा�ांम�े  त�डाने  अ��हण  होते.  �कटकांम� े अ��हणाकरीता  मुखावयव  असतात. 
 उदा  -  झुरळ  व  नाकतोडा  -  ‘कुरतडे’  -  जब�ासारखे  मुखावयव  असतात.  फुलपाख�  नळीसारखी  स�ड  वाप�न  अ��हण 
 करते. 
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 ब)  मृतोपजीवी  पोषण  -  काही  क�टक,  एकपेशीय  सू�जीव  हे  मृत  शरीरातील  �क� वा  आजूबाजू�ा  वातावरणातील 
 �व�प  स��ीय  पदाथा�चे  शोषण  क�न  �ांचा  अ�  �णून  वापर  करतात.  यालाच  ‘मृतोपजीवी  पोषण’  अस े  �णतात. 
 उदा- कोळी, मुं�ा, 

 क)  परजीवी  पोषण  -  काही  �ाणी  हे  इतर  सजीवांवर  अ�ासाठी  अवलंबून  असतात.  ते 
 �ां�ाकडूनच अ� �ा� करतात. यालाच �ा�ांचे परजीवी पोषण असे �णतात. 
 i)  बा�परजीवी  पोषण  -  इतर  �ा�ां�ा  शरीरा�ा  पृ�भागावर  रा�न  �ांचे  र�  शोषून 
 �ा�ारे  अ�  �ा�  कर�ा�ा  प�तीला  बा�परजीवी  पोषण  असे  �णतात.  जसे-  उवा, 
 गोचीड, ढेकूण. 

 ii)  अंतःपरजीवी  पोषण  -  �ा�ां�ा  शरीरा�ा  आतम�े  रा�न  र�ा�ारे  अ�ाचे  अथवा 
 ���  अ�ाचे  शोषण  करतात.  या  प�तीला  अंतःपरजीवी  पोषण  असे  �णतात.उदा. 
 प�कृमी, गोलकृमी 

 सराव क� या : 
 1. ओळखा पा�, मी कोण आ�ण माझा समावेश कोण�ा पोषण �कारात कराल? 
 i) मी तुम�ा लहान आत�ाम�े राहतो आ�ण ��� अ�ाचे शोषण करतो. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ii) मी एक मसा�ाचा पदाथ� आहे. मी शैवाल व बुरशी यां�ा सहसंबंधातून तयार होणारी एक वन�ती आहे. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 2. सभोवताल�ा �ा�ांची �नरी�णे नमूद क�न खालील त�ा पूण� करा. 
 �ा�ाचे नाव  अ�ाचा नाव / �कार  अ��हणाची प�त 

 गाय 
 बेडूक 

 3. अ�� �ठकाणी आढळणारे जीवजंतू, वाळवी, शेणातील �कडे यांचा सु�ा खरंच उपयोग असतो का व कसे ते �लहा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 4. सोबत�ा �च�ातील वन�ती ओळखा व ते पोषण कसे �मळ�वतात हे �� करा. 
 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 क�टकभ�ी वन�ती - 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 327269416964096016155 
 अ��कारांनुसार �ा�ांचे �कार 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 327269424375398416157 
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 कृ�तप��का : 07 
 समजून घेऊ या :  अ��बघाड, अ�नासाडी, अ�र�ण, अ�भेसळ 
 संदभ� :  इय�ा 7 वी �करण 5 अ�पदाथा�ची सुर�ा 
 अ�यन �न�ती :  अ��बघाडाची कारणे ओळखता येणे, अ�नासाडी होऊ नये यासाठी उपाय सुच�वणे. 
 ल�ात घेऊ या : 
 अ��बघाड  -  अ�  पदाथा�चा  रंग,  वास,  पोत,  दजा�,  चव  यांम�  बदल  होणे  व  �ातील  पोषक��ांचा  नाश  होणे  �णज े
 अ��बघाड होय. खालील �च�ांचे �नरी�ण करा : 

 अ��बघाडास कारणीभूत घटक -  काही अ�पदाथा�चा धातूशी संपक�  झा�ास रासाय�नक ���येमुळे ते �बघडतात. 
 ब�ाच  वेळा  हवा,  पाणी,  जमीन  यांमधील  सू�जीव  �क� वा  क�टकांचा  अ�ाम� े �वेश  होऊनही  अ�  �बघडते.  काही  वेळा 
 �नसग�तः �मळणारे पदाथ� मानवी ���येमुळे �बघडतात. 
 उदाहरणाथ�, जा� �शजवणे, ओलसर जागी ठेवणे, अयो� साठवणूक यांमुळे पदाथा�चा दजा� �बघडतो. 

 अ�र�ण  -  वेगवेग�ा  कारणांनी  अ�ातील  सू�जीव  वाढून  ते  खराब  होणे,  क�ड  लागणे  यांपासून  अ�  सुर��त  ठेवणे 
 �णजे अ�र�ण होय. 
 अ�प�रर�ण  -  अ�ामधील  अंतग�त  घटकांमुळे  होणारा  �बघाड  टाळून  अ�  दीघ�काळ  �टकव�ासाठी  �ाम� े वेगवेग�ा 
 प�रर�कांचा वापर केला जातो. या प�तीला अ�प�रर�ण असे �णतात. 
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 अ�भेसळ- अ�भेसळ कशी शोधाल? 

 अ�पदाथ�  भेसळ  चाचणी  �न�ष� 

 दूध  पाणी  दुधाचा एक थ�ब काचप�ीवर ठेवून काचप�ी 
 थोडी �तरकस करा, जेणेक�न दुधाचा थ�ब 
 खाली ओघळेल. 

 काचप�ीवर ओघळ�ाची पांढरी खूण न 
 �द�ास दुधात पाणी �मसळलेले असते. 

 �मरची 
 पावडर 

 �वटांची 
 भुकटी 

 एक चमचा �मरची पावडर चंचुपा�ात घेऊन 
 �ात अध� चंचुपा� भरेल एवढे पाणी �ा. 
 �ावण ढवळून पाच �म�नटे ��र कर�ासाठी 
 ठेवा. 

 जर पा�ा�ा तळाशी लाल थराचा 
 साठा जमा झाला असेल, तर �मरची 
 पावडरम�े �वटांची भुकटी 
 �मसळलेली आहे हे समजावे. 

 हे क�न पहा. 
 1.  एका  पारदश�क  �ासात  पाणी  घेऊन  याम�े  मधाचे  काही  थ�ब  टाका.  शु�  मध 
 पा�ा�ा  तळाला  जातो.  मध  पा�ात  �मसळला,  तर  मधाची  गुणव�ा  चांगली  नाही, 
 असे समजावे. 
 2.  एका  पारदश�क  �ासात  पाणी  घेऊन  याम� े  काळी�मरी  टाका.  काळी  �मरी 
 असतील तर ती खाली बसतात. मा� पपई�ा �बया तरंगतात. 

 भेट  �ा  -  �व�वध  भेसळयु�  अ�पदाथा��ा  चाचणी  �वषयी  अ�धक  मा�हती 
 �मळव�ासाठी खालील संकेत�ळाला भेट �ा.  https://fssai.gov.in/dart/ 
 अ�भेसळीचे प�रणाम : 

 1. काही भेसळी�ा पदाथा�मुळे पोटाचे आजार �क� वा �वषबाधा होऊ शकते. 
 2.  काही  �कारचे  भेसळयु�  अ�  दीघ�काळपय�त  खा�ाने  शरीरातील  अवयवां�ा  काया�वर  �वपरीत  प�रणाम 
 होतात. 
 3. कॅ�रसारखे दुध�र रोग हो�ाचा धोका संभवतो. 

 सराव क� या : 
 1) खालील �च�ातील दूध कशामुळे खराब झाले असेल ? 

 2) अ� वाया जाऊ नये �णून तु�ी कोणते उपाय सुचवाल ? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 3) तुम�ा आजूबाजूला घडणा�ा अशा घटनांची यादी तयार करा �क �ा घटनामुळे अ�ाची नासाडी होते. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 4) खालील त�ा पूण� करा. 

 5) कारण �लहा : लोणचे तयार करताना तेलाचा वापर अ�धक करतात . 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 6) सोबत�ा �च�ातील कृती यो� क� अयो� ते सकारण �� करा. 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�क: 
 अ��बघाडास कारणीभूत घटक- 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_so 
 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31301869468665 
 44641279 

 अ�भेसळ- 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_so 
 urce%3Dmo 
 bile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_313018694731841536186 

 अ�र�ण प�ती- 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_so 
 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_313018694720241 
 6641280 
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 SCERT M
ah

ar
as

htra
 

 कृ�तप��का : 08 
 समजून घेऊ या  :  भौ�तक राशी, मापन, �मा�णत मापन 
 संदभ� :  इय�ा 7 वी �करण 6 भौ�तक राश�चे मापन 
 अ�यन �न�ती  :  �व�वध भौ�तक राश�चे मापन व �ातील संबंध �� करतात 
 ल�ात घेऊ या  : 
 भौ�तक  राशी-  व�ुमान,  वजन,  अंतर,  वेग,  तापमान,  आकारमान  इ�ादी  राश�ना  भौ�तक  राशी  असे  �टले  जाते.  भौ�तक 
 राश�चे प�रमाण (Magnitude) सांग�ासाठी मू� (Value) व एकक (Unit) यांचा वापर करतात. 

 व�ुमान  -  पदाथा�तील  ��संचयाला  व�ुमान  �णतात.  पदाथा�त  नैस�ग�कपणे  ��तीबदलास  �वरोध  कर�ाची  �वृ�ी 
 असते  �णजेच  जड�  असते.  व�ुमान  हे  व�ू�ा  जड�ाचे  गुणा�क  माप  आहे.  �जतके  व�ुमान  जा�  �ततके  जड�ही 
 जा� असते. व�ुमान ही अ�दश राशी आहे. 

 वजन  -  पदाथा��ा  व�ुमानावर  जेवढे  गु��ीय  बल  काय�  करत े �ाला  वजन  असे  �णतात.  एखा�ा  व�ूला  पृ�ी  �ा 
 गु��ीय  बलाने  आप�ा  क� �ा�ा  �दशेने  आक�ष� त  करते,  �ाला  व�ूचे  वजन  असे  �णतात.  �णून  वजन  ही  स�दश 
 राशी आहे. 

 �मा�णत  मापन-  मापनासाठी  �मा�णत  मापांची  आव�कता  असते.  या  मापांना  �मा�णत  एकके  �णतात.  उदाहरणाथ�, 
 लांबी मोज�ासाठी मीटर (m) हे एकक सु�न��त केलेले आहे. 

 पायाभूत  राशी  :  अनेक  राश�पैक�  काही  राशी  �नवडून  �ांचे  �माण  ठरवले  तरी  ते  पुरेस े आहे.  लांबी,  व�ुमान  व  काळ 
 याराश�ना ‘पायाभूत राशी’ व �ां�ा �माणास ‘पायाभूत �माण’ �णतात. 

 एककाची  आंतररा�ीय  प�ती  :  सात  पायाभूत  राश�वर  आधा�रत  अशी  एककांची  आंतररा�ीय  प�ती  System 
 International (SI) स�ा जगभरात वापरली जाते. या प�तीलाच मे��क प�ती असेही �णतात. 

 अचूक  मापनाचे  मह�-  यो�  �ा  साधनाचा  वापर  मापनासाठी  करावा  लागतो.  व�ूंचे  मोजमाप  करताना  मह�ा�ा 
 ��डा �धा� इ�ादी �ठकाणी कोणताही गैर�कार घडू नये यासाठी अचूक मापन मह�ाचे असते. 

 सराव  क� या : 
 1)  कृती क�न चौकटीत मापे �लहा – तुम�ा वहीची लांबी व �ंदी मोजा . 

 वहीची लांबी 

 वहीची �ंदी 
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 2)  एका  दुकानातून  4  मीटर  कापड  खरेदी  केले,  परंतु  घरी  ���ात  कापड  मोजल े तर  ते  कमी  �नघाले  अस े का  झाले  ? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 3) कारण �लहा – एका ���चे पृ�ीवरचे वजन 50 kg आहे पण �ाच ���चे चं�ावरील वजन 8.3 kg आहे. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 4) तु�ी बाजारातून भाजी�ा  दुकानातून भाजी  खरेदी करताना कोणती द�ता �ाल ? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 5)  खालील �च�ातील साधने काय मोज�ासाठी वापरतात ते सांगा ? 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल��  : 
 1. ��ावना – भौ�तक राशी 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_source%3 

 Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186957268746241645 

 2.व�ुमान आ�ण वजन - 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_source%3 

 Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_313018696010539008191 

 3.�मा�णत  मापन - 

 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_source%3 

 Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186960216883201756 
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 कृ�तप��का : 09 
 समजून घेऊ या :  अंतर, �व�ापन, चाल, वेग, �रण, काय� 
 संदभ�:  इय�ा  सातवी  �करण 7 गती, बल आ�ण काय� 
 अ�यन �न��ी:  मापन व गणन करतात. उदाहरणाथ� तापमान, नाडी,  दर, गतीमान व�ूची चाल, सा�ा दोलकाचा 
 आंदोलन काल इ�ादी 
 ल�ात घेऊ या  : 
 अंतरः  एखा�ा  ग�तमान  व�ूने  �दशेचा  �वचार  न  करता,  ��� 
 पूण� केले�ा मागा�ची लांबी �णजे अंतर होय. 
 अंतर ही अ�दश राशी होय. 

 �व�ापनः  एखा�ा  ग�तमान  व�ूने  आरंभी�ा  �ठकाणापासून 
 अं�तम  �ठकाणापय�त  पोहोच�ासाठी  एका  �दशेने  पार  केलेले 
 कमीत कमी अंतर �णजे �व�ापन होय. 
 �व�ापन ही स�दश राशी आहे. 
 अंतर  व  �व�ापन  या  दो�ी  राश�चे  SI  व  MKS  मापन 
 प�तीतील एकक मीटर (m) हेच आहे. 

 चाल: एखादया व�ूने एकक वेळात कापले�ा अंतरास चाल असे �णतात. 
 चाल =  एकूण कापलेले अंतर / एकूण लागलेला वेळ 
 SI प�तीत चाल m/s म�े व  CGS प�तीत cm/s म�े मोजतात. 

 वेगः वेग �णजे �व�श� �दशेने एकक कालावधीत व�ूने कापलेले अंतर होय. 
 वेग =  �व�ापन / एकूण लागलेला वेळ 
 चाल आ�ण वेग यांची एकके सारखीच असतात. 

 कृती -  सोबत�ा आकृतीचे  �नरी�ण करा. 
 1. गौरी शाळेत जाताना �त�ा रमा नावा�ा मै��णी�ा घरी 
 जाऊन मग शाळेला गेली. 
 2. गौरीचा भाऊ- शुभम मा� घरातून सरळ रेषेत शाळेत गेला. 
 गौरी व शुभमचा अनु�मे चाल व वेग काढा. 

 गौरीने कापलेले एकूण अंतर = AB + BC 
 = 800 मी. + 700 मी.= 1500 मी, 

 गौरीला घरापासून शाळेपय�त पोहोच�ासाठी लागलेला एकूण वेळ = 13 + 12 �म�नटे = 25 �म�नटे 
 = 25 x 60 सेकंद 

 शुभमचे घरापासून झालेले �व�ापन = 1000 मी. 
 शुभमला घरापासून शाळेपय�त पोहोच�ासाठी लागलेला वेळ = 25 �म�नटे = 25 x 60 सेकंद 
 अ) गौरीची शाळेत जा�ाची चाल = कापलेले अंतर / वेळ = 1500 / 25 �म�नटे = 1500 / 25 x 60 

 = 60 / 60 = 1 मीटर / सेकंद 
 ब) शुभमचा शाळेत जा�ाचा वेग = �व�ापन / एकूण कालावधी  = 1000 / 25 = 1000  / 25 x 60 

 = 40 x 60  = 0.833 मीटर / सेकंद 
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 �रण : 
 उदाहरणे  :  1)  तु�ी  सव�जण  घसरगुंडी  खेळला  असाल.  घसरगुंडीव�न  घसरत 
 असताना  सु�वातीचा  वेग  कमी  असतो,  मधे  तो  वाढतो,  शेवटी  तो  कमी  होऊन  शू� 
 होतो. या वेग बदलातील दरालाच �रण �णतात. 

 वेगातील वेळे�ा संदभा�त होणा�ा बदलाला �रण �णतात. 
 �रण =  वेगातील बदल / कालावधी 
 �रण �ह एक स�दश राशी आहे. SI / MKS प�तीत �तचे एकक m/s  2  आहे. 

 हे  क�न  पहा  :  कॅरम�ा  स�गटीला  ��ायकरने  हळूच  �टचक�  मारा.  कॅरमबोड�  वर 
 ��ायकरने  ढकललेली  स�गटी  सु�ा  अशीच  पुढे  जाऊन  थांबेल.  कॅरमबोड�  वर 
 पावडर  टाकून  स�गटी  ढकल�ास  ती  जा�  काळ  पुढे  जात  राहील  व  नंतर 
 थांबेल. याव�न काय ल�ात येते. 

 बल व �रण - 

 �ूटनचा  ग�त�वषयक  प�हला  �नयमः  एखा�ा  व�ूवर  बल  काय�  करत  नसेल,  तर  �ा  व�ूचा  वेग  बदलत  नाही,  अथा�त 
 �ा  व�ूचे  �रण  घडत  नाही.  वेग�ा  श�ांत  सांगायचे  झाले  तर  बल  लावले  नसताना  व�ू  जर  ��र  असेल  तर  ती 
 ��र  राहील.  �तला  गती  असेल,  तर  ती  एकाच  वेगाने  व  �दशेने  सतत  पुढे  जात  राहील.  बल  हे  �ाने  �नमा�ण  केले�ा 
 �रणाने मोजले जाते. 

 बल, �व�ापन आ�ण काय�  : 

 कृती -  खालील कोणकोण�ा उदाहरणात �व�ाना�ा ��ीने काय� झाले आहे ते सांगा. 1) कौसर ही 
 आपले गृहकाय� करते आहे, शाळेत �दलेला �ा�ाय पूण� करते आहे.  2) समीर हा संगणकावर बसून 
 आप�ा  �ोजे�चे काम करतो आहे. 3) स�चन मैदानात फुटबॉल खेळत आहे. 4) हमाल �वाशांचे जड 
 सामान �र�ा �ॅ� व�न बस पय�त घेऊन जात आहे. 

 व�ूवर  बल  �यु�  केले  असता  �ा  व�ूचे  �व�ापन  झा�ास  शा�ीय��ा  काय�  घडून  आहे  असे  �णता 
 येते. काय� हे बल व �व�ापनावर अवलंबून असते. 

 बलाने केलेले काय� (W) = व�ूला लावलेले बल (F) X बला�ा �दशेत झालेले व�ूचे �व�ापन (s) 
 सू� - W = F x S 

 SI प�तीत काया�चे एकक �ूल (J) तर बलाचे एकक �ूटन (N) आ�ण �व�ापनाचे एकक मीटर (m) आहे. 
 CGS प�तीत काया�चे एकक अग� (erg) आहे. 

 सराव क� या : 
 1) आकृतीम�े दाख�व�ा�माणे समजा एक गाडी ‘P’ या �ब� दुपासून �नघून ‘Q’ या �ठकाणापय�त गेली व पु�ा 
 P  या �ठकाणी परत आली, तर �तने कापलेले अंतर आ�ण �तचे झालेले �व�ापन �कती? 
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 2) खालील A गटामधील श�ांची यो� जोडी B व C गटांतून �नवडा. 

 गट A  गट B  गट C 

 �रण  मीटर / सेकंद  2  सेमी. /  सेकंद  2 

 बल  अग�  डाईन 

 �व�ापन  मीटर  सेमी. 

 काय�  �ूटन  �ूल 

 3)  एक  व�ू  सु�वाती�ा  3  सेकंदात  18  मीटर  आ�ण  नंतर�ा  3  सेकंदात  22  मीटर  जाते  व  अं�तम  3  सेकंदात  14  मीटर 
 जाते तर सरासरी चाल काढा. 

 4)  एका  �व�ा�ा�ने  एका  टेबलावर  25N  इतके  बल  लावले  असता,  �ा  टेबलाचे  3  मीटर  इतके  �व�ापन  झाले,  तर  �ा 
 �व�ा�ा�ने �कती काय� केले? 

 5) �ूटनचा ग�त�वषयक प�हला �नयम  दैनं�दन जीवनातील उदाहरणांसह �� करा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 चाल व वेग 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 30186960811048961170 
 �ूटनचा ग�त�वषयक प�हला �नयम  / बल, �व�ापन आ�ण काय� – 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 30186961202708481648 
 अंतर आ�ण �व�ापन 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 30186960696033281733 
 �रण 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 30186961085890561283 
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https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_3130186960811048961170
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_3130186961202708481648
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_3130186961202708481648
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_3130186961202708481648
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_3130186960696033281733
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_3130186960696033281733
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_3130186961085890561283
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_3130186961085890561283
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_3130186961085890561283
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 कृ�तप��का : 10 
 समजून घेऊ या :  �व�ुत�भार, �व�ुत�भाराचा उगम, घष�ण �व�ुत 
 संदभ� :  इय�ा सातवी �करण 08 ���तक �व�ुत 
 अ�यन �न��ी :  मापन व गणन करतात उदाहरणाथ� तापमान, नाडी ठो�ाचा दर, ग�तमान, व�ूची चाल, सा�ा 
 दोलकाचा आंदोलन काल इ�ादी. 
 ल�ात घेऊ या: 

 सव� व�ु अ�तसू� कणां�ा बनले�ा असतात. �व�ुत�भार हा �ा कणां�ा एक आंत�रक गुणधम� होय. 
 व�ुत दोन �व�� �भार [(+)धन�भार व (-) ऋण �भार] सार�ाच सं�ेने असतात. 

 उदासीन व�ू  धन�भारीत व�ू  ऋण�भारीत व�ू 

 (दो�ी �भार समतोल)  (दो�ी �भार समतोल नसतील) 

 ��तकष�ण : एकाच �कारचे �भार असले�ा व�ु एकमेक�ना दूर ढकलतात. 

 आकष�ण : �व�� �कारचे �भार असले�ा व�ु एकमेकांकडे ओढ�ा जातात. 

 �व�ुत  �भाराचा  उगम  :  सव�  व�ू  अणंू�ा  बनले�ा  असतात,  ��ेक  अणू  हा 
 �व�ुत��ा  उदासीन  असतो.  �ातील  धन  व  ॠण  �भारांचे  �माण  समान 
 असते.  काही  �व�श�  व�ू  जे�ा  एकमेकांवर  घास�ा  जातात  ते�ा  एका 
 व�ूवरचे  ऋण  �भा�रत  कण  दुस�ा  व�ू  वर  जातात.  ते  �ा  व�ू  वर  गेले  ती 
 व�ू  अ�त�र�  ऋण  कणांमुळे  ऋण�भा�रत  होते.  तसेच  �ा  व�ू  व�न  ऋण 
 कण  गेले  ती  व�ू  ऋण  कणां�ा  कमतरतेमुळे  धन�भा�रत  बनते.  घास�ा 
 जाणा�ा दोन व�ू पैक� एक धन�भा�रत तर दुसरी ऋण�भा�रत बनते. 

 घष�ण�व�ुत  :  घष�णामुळे  �नमा�ण  होणा�ा  �व�ुत�भाराला  घष�ण  �व�ुत 
 �णतात.  हे  �भार  व�ूवर  घष�ण  झाले�ा  �ठकाणीच  असतात.  �ामुळे  �ा 
 �व�ुत�भाराला  ���तक  �व�ुत  असे  �णतात.  व�ूवर  ते  थो�ा  वेळेपय�� 
 राहतात. �व�ुत�भारीत व�ू ओळख�ासाठी ��तकष�ण ही कसोटी वापरली जाते. 
 व�ू�भारीत करणे (�व�ुत�भार �न�म�ती) 

 �शा��ारे व�ू �भारीत करणे                                            �वत�नाने व�ू �भारीत करणे 
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 �वत�नाने (जवळ असताना) �नमा�ण झालेला �व�ुत�भार फ� 
 �व�ुत�भारीत व�ु जवळ असेपय�त �टकतो. 

 उदा.  फुगा  (�क� वा  कंगवा)  केसांवर  घासा.  पा�ा�ा  बारीक  धारे  जवळ  �ा. 
 सुरवातीस पा�ाची धार �भारर�हत आहे. 

 फुगा  जवळ  येताच  पा�ा�ा  धारेतील  फु�ासमोर�ा  भागातील  ऋण 
 (-)  कण  दूर  जातात.  ऋण�भार�ा  कमतरतेमुळे  धारेचा  तेवढा  भाग  धन�भारीत 
 बनतो.  �व��  �भारामुळे  पा�ाची  धार  फु�ाकडे  आकष�ली  जाते.  फुगा  दूर 
 नेताच  पा�ा�ा  धारेतील  ऋणकण  पु�ा  पूव��ानी  येतात.  पा�ाची  धार 
 �भारर�हत होते व ती बरीच दूर अस�ाने आक�ष� त होणे थांबते. 

 वीज  चमकणे  :  आकाशात  जे�ा  हवा  आ�ण  ढग  घासले  जातात  ते�ा  वर 
 असणारे  काही  ढग  धन�भा�रत,  तर  खाली  असणारे  काही  ढग  ऋण�भा�रत 
 बनतात.  जे�ा  ढगा�ा  तळाचा  ऋण�भार  ज�मनीवरील  �भारापे�ा  खूप  जा� 
 होतो  ते�ा  ट��ाट��ाने  ऋण�भार  ज�मनीकडे  वा�  लागतो.  �वदयुत�वाहामुळे 
 उ�ता, �काश व ��नऊजा� �नमा�ण होते. 

 वीज  पडणे  :  ढग  आ�ण  इमारत,  झाडाचे  श�डे  यां�ातील  �व��  �भारातील  आकष�णामुळे  ढगातील  �भार  इमारतीकडे, 
 झाडाकडे �वा�हत होतो यालाच वीज पडणे असे �णतात. 

 त�डतर�क (तडीत - वीज) 
 ढगातून  पडणा�ा  �वजे�ा  आघातापासून  र�ण  कर�ासाठी  जे 

 उपकरण  वापरतात  �ाला  त�डतर�क  �णतात.  तडीतर�क  मुळे  उंच  इमारत, 
 आजूबाजूचा  प�रसर  यांचे  वीज  पड�ापासून  संर�ण  होते.  तां�ाची  एक  लांब 
 प�ी  त�डतर�क)  �ाचे  भा�ा�माणे  टोक  असते  �ाला  इमारती�ा  सवा�त  उंच 
 भागावर  लावले  जाते.  प�ीचे  दुसरे  टोक  ज�मनीत  ख�ा  क�न  �ात  कोळसा  व 
 मीठ  घालून  हा  जाड  प�ा  उभा  केला  जातो  �ात  पाणी  टाक�ाची  सोय  करतात. 
 �व�ुत  �भारीत  ढग  इमारतीव�न  जाताच  हे  इमारतीकडे  �वा�हत  होणारे  �व�ुत 
 �भार  तां�ा�ा  प�ीमाफ� त  ज�मनीत  पोहोचवले  जातात  व  इमारतीचे  नुकसान 
 टळते. 

 सराव क� या : 
 1. खालील �च�ात �भ� तीला �चकटलेला फुगा दश��वलेला आहे. फु�ावर कोण�ा 
 �कारचे �भार (+ �क� वा -) असतील ते दश�वा. 

 2. आरसा कोर�ा फड�ाने �कतीही घासला तरी लगेचच �ा�ावर धूळ का बसते? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 3.  दैनं�दन जीवनातील व�ूंची यादी तयार करा �ावर �व�ुत�भार �नमा�ण करता येतो. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 4.   आकाशात �वजा चमकतांना झाडाखाली थांबणे यो� क� अयो� ते तुम�ा श�ात सांगा . 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 5. वीज कडाडत असतांना काय द�ता �ाल ? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 6. �दलीप ने एक मोठा कंगवा वूलन�ा कापडाने घासला. �ा कंग�ावर नळी�ा साहा�ाने साबणाचा फुगा तयार 
 क�न सोडला. फुगा कंग�ावर टेकला,थांबला नंतर वर उडी मा�न पु�ा कंग�ावर बसला, पु�ा वर  उडी मारली. ही 
 �ाची उडी मार�ाची ��या सारखी चालू राहते. असा का होत असेल ते तु�ी  आप�ा  श�ात �लहा. 
 ---------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------- 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 �व�ुत�भार 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_so 
 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_313018696135524 
 3521649 
 घष�ण �व�ुत- 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_so 
 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31301869643407 
 36001171  \ 
 �व�ुत�भार �न�म�ती 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_so 
 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_313018696445771 
 7761176 
 �व�ुत�भाराचे प�रणाम 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_so 
 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_313018696457347 
 0721285 
 ���तक �व�ुत- वीज चमकणे 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_so 
 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_313059581259874 
 3041646 
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https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186961355243521649
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186961355243521649
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186961355243521649
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186964340736001171
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186964340736001171
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186964340736001171
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186964457717761176
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186964457717761176
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186964457717761176
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186964573470721285
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186964573470721285
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130186964573470721285
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130595812598743041646
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130595812598743041646
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130595812598743041646
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 कृ�तप��का : 11 
 समजून घेऊ या :  उ�ता ऊज�चे गुणधम�, उ�तेचे सं�मण, उ�ता सं�मणाचे �कार, उ�तेचे प�रणाम - 

 �सरण व आकंुचन, 
 संदभ�:  इय�ा  सातवी �करण �मांक 9 उ�ता 
 अ�यन �न��ी:  वै�ा�नक संक�ना समजून घे�ासाठी सू�दश�क, थमा�स �ास, अपक� �ी इ. उपकरणांचा वापर 
 करतात. 
 ल�ात घेऊ या  : 

 उ�ता  हे  ऊज�चे  एक  �प  आहे.  सूय�  हा  उ�तेचा  सवा�त  मोठा  उज�चा 
 नैस�ग�क  �ोत  आहे.  पदाथा�चे  तापमान  मोज�ासाठी  तापमापी  वापरतात.  मानवी 
 शरीराचे तापमान मोज�ासाठी वैदक�य तापमापी वापरतात. 

 उ�तेचे  सं�मण:  उ�तेचे  सं�मण  �णजे  उ�तेचे  एका  �ानाकडून  दुस�ा 
 �ानाकडे जाणे होय. उ�तेचे सं�मण गरम व�ूकडून थंड व�ूकडे होते. 

 उ�ता  सं�मणाचे  �कार:  1)  उ�तेचे  वहन  :  पदाथा��ा  उ�  भागाकडून  थंड  भागाकडे  होणा�ा  उ�ते�ा  सं�मणास 
 उ�तेचे  वहन  असे  �णतात.  वहनाम�े  पदाथा�चे  कण  ���  �ानांतर  करीत  नाही.  फ�  उ�तेची  देवाण-घेवाण 
 करतात. उ�ते�ा वहनास पदाथ� मा�माची आव�कता असते. 

 2)  अ�भसरण  :  उ�तेचे  सं�मण  �वाहां�ारे  होते.  या  ��येस  उ�तेचे 
 अ�भसरण  असे  �णतात.  या  �काराम�े  पदाथा�चे  रेणू  ���  उ�ता 
 घेऊन  दुस�ा  �ानी  जातात.  अ�भसरण  �व  आ�ण  वायु�प  पदाथा�म�ेच 
 होऊ शकते. अ�भसरणाला मा�माची आव�कता असते. 

 उ�ते�ा गमती - जमती अ�ास�ासाठी येथे ��क करा. 
 https://www.youtube.com/watch?v=C3K34BVWtQU 
 ( 20:22 �म�नटापासून पुढे) 

 3)  �ारण  :  मा�म  नसतानाही  होणा�ा  उ�ते�ा  सं�मणास  �ारण 
 (Radiation)  �णतात.  सूय�  आ�ण  पृ�ी  या  दर�ान  हवाही  नाही  तरीदेखील 
 सूया�ची  उ�ता  आप�ापय�त  पोहोचते.  एखादया  पदाथा�ची  उ�तेची  �ारणे  शोषून 
 घे�ाची �मता ही �ा�ा रंगावर तसेच अंगभूत गुणधमा�वर अवलंबून असते. 

 उ�तेचे सुवाहक : �ा पदाथा�मधून उ�तेचे वहन सहजग�ा होते अशा पदाथा�ना सुवाहक �णतात. 
 उ�तेचे दुवा�हक  : �ा पदाथा�मधून उ�तेचे वहन सहज होते नाही अशा पदाथा�ना दुवा�हक �णतात. 

 उ�तेमुळे  �ायू,  �व,  वायू  पदाथा�चे  होणारे  �सरण  व  आकंुचन  :  उ�तेमुळे  �ायू,  �व,  वायू  पदाथ�  �सरण  पावतात 
 �णजे कणांमधील अंतर वाढते व आकारमान वाढते. पदाथा�चे तापमान कमी के�ास �ांचे आकंुचन होते. 
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  उ�ता दे�ापूव�                         उ�ता �द�ावर 

 सराव क� या : 
 1) यो� पया�य �नवडून खालील �वधान पूण� करा. 
 i)    भाजणे, उकडणे, वाफवणे, तळणे यासाठी............ ऊजा� वापरतात. 
 अ)   �नी      ब) �काश      क) उ�ता      ड) चुंबक� 
 ii)    सवा��धक उ�ता..............रंगा�ा व�ूकडून शोषली जाते. 
 अ) �नळा      ब) पांढरा      क) �हरवा        ड) काळा 

 2) खालील �च�ातील उपकरणाचे नाव सांगा. 
 उ�र : ---------------------------- 

 3) सूय�चुलीतील भां�ांना काळा रंग का देतात? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 4) मॅरेथॉन शय�तीत धावणा�ा धावपटंूना शय�ती�ा शेवटी लगेच उबदार कापड लपेटतात. शा�ीय कारण �लहा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 5)  खालील पदाथा�चे सुवाहक आ�ण दुवा�हक याम�े वग�करण करा. 
 तांबे, लाकूड, पारा, रबर, सोने, काच, चांदी, �ॅ�ीक. 

 सुवाहक : -------------------------------- दुवा�हक: ---------------------------------- 

 6)   खालील �च�ातील उ�ते�ा सं�मणा�ा �कारांची नावे �ा. 
 अ) ---------------------------------- 
 ब) ---------------------------------- 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 1) वहन :  https://diksha.gov.in/play/content/do_3131198937721159681403 

 2) अ�भसरण-  https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186947855564801633 

 3) �ारण :  https://diksha.gov.in/play/content/do_313119895801864192125 
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 कृ�तप��का : 12 
 समजून घेऊ या :  दु�ाळ  ,  ढगफुटी, महापूर, वीज पडणे, �ालामुखी, �ुनामी 
 संदभ�:  इय�ा  सातवी  �करण �मांक 10 आप�ी �व�ापन 
 अ�यन  �न��ी:  सभोवताली  घडले�ा  आप�ी  जसे  दु�ाळ,  महापूर,  ढगफुटी  इ�ादी  बाबत  शा�ीय  कारणमीमांसा 
 क�न जाग�क रा�न �ाबाबत उपाययोजनांची दैनं�दन जीवनात वापर करतात . 
 ल�ात घेऊ या  : 
 दु�ाळ : - अ�धा�ा�ा व पा�ा�ा �दीघ� तसेच ती� तुटव�ामुळे उ�वणारी प�र��ती �णजे दु�ाळ. 

 दु�ाळाचे वग�करण : 1) सौ� दु�ाळ  2) ती� दु�ाळ 

 दु�ाळाची कारणे : 

 नैस�ग�क कारणे  मानवी कारणे 

 अवष�ण, अ�तवृ�ी, पूर, पुरात �पके वा�न जाणे, �पकांचे नुकसान होणे 
 पया�वरणातील बदल- तापमानातील बदल, वादळे, थंड हवा, धुके. 
 �ा�ांकडून  होणारा  �पकांचा  नाश  -�पकांवर  पडणारी  क�ड,  रोग, 
 टोळधाड, उंदीर व घुशी. 
 भूकंप 

 यु�,  अंतग�त अशांतता, 
 वाहतुक��ा मागा�चा अभाव, 
 लोकसं�ेची बेसुमार वाढ 

 ढगफुटी : शी� संघनन ��येमुळे अचानक एखादया �व�श� व लहान अशा 
 भूभागावर सुमारे 100 �मलीमीटर ��ततास �क� वा �ापे�ा अ�धक �माणात 
 पाऊस पडतो याला ढगफुटी �णतात. 

 महापूर : 
 सांगा पा� : महापुरापासून आपले संर�ण कर�ासाठी तु�ी कोणते उपाय 
 सुचवाल ? 
 वीज  पडणे  :  �वजा  ज�मनीवर  पडत  नाहीत.  95%  �वजा  आकाशातच  असतात. 
 फ�  5%  �वजा  ज�मनीपय�त  पोहचतात.  �वजा  एकाच  ढगाम�े,  दोन  ढगांत  �क� वा 
 ढग  आ�ण  ज�मनीदर�ान  �नमा�ण  होऊ  शकतात.  �वजेमुळे  �नमा�ण  होणारे 
 तापमान हे सूया��ा तापमानापे�ा जा� असते. 
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 �ालामुखी  :  �ालामुखी  ही  एक  नैस�ग�क  घटना  आहे.  पृ�ीचा  अंतभा�ग  अ�ंत 
 उ�  आहे.  भूअंतरंगातून  भूपृ�ाकडे  �क� वा  भूपृ�ावर  त�  पदाथा��ा  हालचाली  सतत 
 होत  असतात.  �ामुळे  काहीवेळा  भूकवचाखालील  घन,  �व  आ�ण  वायू  पदाथ� 
 भूकवचाकडे  ढकलले  जातात.  हे  पदाथ�  भूकवचाबाहेर  पडून  �ांचा  पृ�भागावर  उ�ेक 
 झाला व ते वा� लागले क� �ास �ालामुखी �णतात. 

 �ुनामी  :  महासागरा�ा  भूकंपामुळे  होणा�ा  तसेच  �ालामुखीमुळे  �नमा�ण 
 होणा�ा  या  लाटांना  �ुनामी  लाटा  �णतात.  �ुनामी  याचा  अथ�  �कना�ावर 
 येऊन धडकणारी पा�ाची मोठी लाट. 

 �ुनामीचे �वघातक प�रणाम 

 वादळे : 
 सांगा पा� - वादळापासून �तःचा व इतरांचा बचाव कर�ासाठी 

 तु�ी काय उपाय सुचवाल ? 

 सराव क� या : 
 1)    यो� पया�य �नवडून खालील �वधान पूण� करा. 
 i)  ............ ही नैस�ग�क आप�ी आहे. 

 अ) यु�  ब) लोकसं�ा वाढ  क)  अंतग�त अशांतता  ड) भूकंप 

 ii)  �ालामुखी.................व होतात तसेच .............ही होतात. 
 अ) हवेत  ब) ज�मनीवर  क)  समु�ात  ड) चं�ावर 
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 2) दु�ाळावर आधा�रत 5 घोषवा�े तयार करा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 3) दु�ाळ  या आप�ीवरील उपाय सुचवा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 4) �च�ातील आप�ी ओळखून �ावरील संर�णा�क उपाय सांगा. 
 ---------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------- 

 5. तु�ी वादळात अडक�ास काय कराल ? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 6. �च�ातील आप�ी ओळखून �ावरील संर�णा�क उपाय सांगा. 
 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

 7. �ुनामी �णजे काय? दोन प�रणाम �लहा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 1) आप�ी ��ावना :  https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186964935475201639 
 2) दु�ाळ :  https://diksha.gov.in/play/content/do_31307452161135411215748 
 3) ढगफुटी :  https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186965479587841811 
 4) महापूर :  https://diksha.gov.in/play/content/do_3130186965596569601172 
 5) �ालामुखी :  https://diksha.gov.in/play/content/do_313018696595800064192 
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 कृ�तप��का : 13 
 समजून घेऊ या :  सजीवांतील संघटन, पेशीचे मोजमाप व �नरी�ण, पेश�चे �कार 
 संदभ�:  इय�ा  सातवी �करण �मांक 11 पेशीरचना आ�ण सू�जीव 
 अ�यन  �न��ी:  सू�दश�का�ा  साहा�ाने  सजीवां�ा  अंतरंगातील  मुलभूत  घटकांचे  �नरी�ण  करता  येणे. 
 सजीवांतील  �व�वध  पेशीची  �नरी�णा�ारे  तुलना  करता  येणे.पेश�ची  रचना  अचूकपणे  काढून  �ा�वषयी  ��ीकरण  देता 
 येणे. 
 ल�ात घेऊ या  : 
 पेशी:  पेशीमय  रचना  हे  सव�  सजीवांचे  �मुख  ल�ण  आहे.  पेशी  हा  सव�  सजीवांचा  रचना�क  व  काया��क  असा  मूलभूत 
 घटक आहे. 
 सजीवांतील संघटन : 
 सांगा पा�: सोबत�ा आकृती 

 व�न मानवी संघटना�ा �व�वध 

 �राची  यादी करा. 

 पेश�चे  मोजमाप  व  �नरी�ण  :  पेशी�ा  आकारमानाचे  मोजमाप  माय�ोमीटर  आ�ण  नॅनो�मटर  या  एककाचा  वापर  क�न 
 केला जातो.  1 स�टीमीटर = 10 �मलीमीटर, 1 �मलीमीटर = 1000 माय�ोमीटर,  1 माय�ोमीटर = 1000 नॅनोमीटर 

 पेश�चा आकार व  पेश�चे �कार : 

 पेश�चे  वन�ती  पेशी  व  �ाणी  पेशी  असे  दोन  �मुख  �कार  आहेत.  वन�ती  पेश��ा  भोवती  �तं�  पेशी�भ��का  असते. 
 पेशीपटल  हे  �ाणी  पेशीचे  सवा�त  बाहेरचे  आवरण  असते.पेशीम�े  पेशीक� �का��त�र�  �व�प  भाग  असतो  �ाला 
 पेशी�व �णतात. 

 पेशी अंगके  काय�  पेशी अंगके  काय� 

 क� �क  पेश�चे सव� काय� �नयं��त करते.  �र��का  पेशीतील टाकाऊ पदाथ� बाहेर टाकते. 

 तंतुक�णका  तंतुक�णका ऊजा� तयार करतात.  गॉ���प� ड  ��थनांचे यो� �वतरण करतात. 

 ह�रतलवके  �काश सं�ेषणाचे काय� करतात.  आंतर���जा 
 �लका 

 रायबोझोमने तयार केलेले ��थन 
 गॉ���प� डाकडे पाठव�ाचे काम करते. 
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 सराव क� या  : 
 1)  यो� पया�य �नवडून खालील �वधान पूण� करा. 

 ............ हे अंगक फ� वन�ती पेशीतच असते. 

 अ) तंतूक�णका ब) पेशी�� क)  ह�रतलवक ड) क� �क 

 2) सोबत�ा आकृतीतीत दश��वले�ा भागांची नावे �लहा 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 3. आमचे आकार ओळखा व �लहा. 

 पेशी  आकार 

 अ�मबा  अ�नय�मत 

 स�प�लाकार 

 तांब�ा र� पेशी 

 �ायरोगायरा 

 4. सोबत�ा आकृतीत बाणाने दश��वलेली अ, ब, क ही पेशी अंगके ओळखून �ांची काय� �लहा. 
 —------------------------------------------------- 
 —------------------------------------------------- 
 —------------------------------------------------- 
 —------------------------------------------------- 
 —------------------------------------------------- 
 —------------------------------------------------- 

 5.  घरगुती  व�ंूपासून  जसे-  लोकरीचे  बंडल,  लेमन�ा  गो�ा,  कोणतीही  डाळ, 
 वाटाणा, रबर, च�डू, इ. �क� वा अ� उपल� व�ूंपासून  पेशीचे मॉडेल बनवा. 
 (मा�हतीसाठी सोबतचे �च� पहा.) 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 पेश�चे मोजमाप व �नरी�ण 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 327269601468416016206 
 पेश�चे �कार 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 327269604731289616207 
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 कृ�तप��का : 14 
 समजून घेऊ या :  उपयोगी  सू�जीव, उप�वी सू�जीव, रोगकारक सू�जीव. 
 संदभ�:  इय�ा सातवी �करण �मांक 11 पेशीरचना आ�ण सू�जीव 
 अ�यन  �न��ी:  पेश�ची  रचना  अचूकपणे  काढून  �ा�वषयी  ��ीकरण  देता  येणे.  दैनं�दन  जीवनातील  �व�वध 
 ��यांम�े  असणारी  सू�जीवांची  भू�मका  सकारण  ��  करता  येणे.सजीवां�ा  �व�वधतेमधील  एकता  शोधून  �ांचे 
 केले गेलेले वग�करण नेमकेपणाने �� करता येणे. 
 ल�ात घेऊ या  : 
 सू�जीव : आकाराने अ�तशय लहान असणा�ा तसेच नुस�ा डो�ांनी न �दसणा�ा सजीवांना सू�जीव �णतात. 
 सू�जीवांचा  आढळ  :  सू�जीव  जमीन,  हवा,  पाणी,  अ�पदाथ�,  सांडपाणी,  कचरा  तसेच  वन�ती,  �ाणी  व  मानवी 
 शरीराम�े सू�जीवांचे अ��� असते.�णून �ांना सव��भू असे संबोधतात. 

 सू�जीवांचे  ��प  :  काही  सू�जीव  जसे,पावावर  येणारी  बुरशी,डब�ातील  शैवालाचे  तंतू  हे  ब�पेशीय  आहेत.  तरी 
 ब�तेक  सू�जीव  हे  एकपेशीय  जसे,  जीवाणू,  �वषाणू  या  सू�जीवां�ा  पेश�ची  रचना  थोडीशी  �भ�  असते.  या 
 सू�जीवात फ�  ���पटल,पेशी�� व क� �क�� एवढेच घटक आढळतात.�णून यांना आ�दक� �क� पेशी �णतात. 

 उपयु�  सू�जीव  :  शेण,  माती  यांमधील  सू�जीव  अ�  �मळव�ासाठी  कच�ाचे  �वघटन  करतात.  कच�ा�माणेच 
 सांडपा�ाचेही यो� �व�ापन करताना काब�नी पदाथ� लवकर कुज�ासाठी �ात  सू�जीव सोडतात. 

 �क�न-  सू�जीवां�ा  ��येमुळे  काही  काब�नी  पदाथा�चे  दुस�ा  काब�नी  पदाथा�त 
 �पांतर  हो�ा�ा  रासाय�नक  ��येला  �क�न  �क� वा  आंबणे  �क� वा  कुजणे  असे 
 �णतात. उदा.- पाव, इडली यांची �पठे फुगणे, दुधाचे दही बनवणे इ. 
 लॅ��क  आ�,  जीवनस�े  व  ��तजै�वके  यां�ा  �न�म�तीम� े  �क�न  ���येचा 
 उपयोग केला जातो. 

 ��तजै�वके  :  �व�श�  �कारची  औषधे  शरीरातील  रोगजंतूंचा  नाश  करतात  व  �ांची  वाढ  रोखतात.  �ा  औषधांना 
 ��तजै�वके  �णतात.  आप�ा  शरीराची  रोग��तकारश��  वाढ�व�ासाठी  लस  �योगशाळेत  सू�जीवां�ा  मदतीने 
 तयार करतात. 
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 उप�वी  सू�जीव  :  हवेम�े  कवकाचे  सू�  बीजाणू  असतात.  ओलावा  �मळा�ास 
 सुती  कापड,  गोणपाट,  चामडी  व�ू,  लाकूड  या  काब�नी  पदाथा�वर  हे  बीजाणू  �जतात. 
 कवकाचे  तंतू  या  पदाथा�त  खोलवर  �श�न  �तःचे  पोषण  व  �जनन  करतात.  �णून 
 गोणपाट,चाम�ा�ा चपला-बूट फार काळ �टकत नाहीत. 

 रोगकारक  सू�जीव  :  �व�वध  रोग  �नमा�ण  करणा�ा  सू�जीवांना  रोगकारक  सू�जीव 
 �णतात.  उदा.  -  सद�,  खोकला,  घटसप�,  �ुमो�नया,  �य  को�वड-19  असे  रोग  होऊ 
 शकतात. 

 सराव क� या : 
 1) यो� पया�य �नवडून खालील �वधान पूण� करा. 
 -------------------- अ�ासासाठी इले��ॉन सू�दश�काचा वापर करावा लागतो. 

 अ) कवक      ब) शैवाल      क)  जीवाणू        ड) कोरोना �वषाण ू

 2) खालील �च�ातील व�ू ओळखा. �तचा उपयोग कोठे –कोठे होतो ते �लहा 
 ----------------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------- 

 3) रवा-इडली, भटुरे, नान यांम�े दही का घालतात? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 4) नेहमी अ� झाकून ठेवतात - शा�ीय कारण �लहा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 5) लसीकरणाचे मह� �लहा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 1)  उपयु� व उप�वी सू�जीव: 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312786466415042560113624?contentId=do_ 
 31248008734483251211460 
 2) इतर रोगकारक सू�जीव: 
 https://diksha.gov.in/play/content/do_313018704853770240117 
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 कृ�तप��का : 15 
 समजून घेऊ या:  �ायुसं�ा, पचनसं�ा 
 संदभ�:  इय�ा सातवी, �करण 12 मानवी �ायू व पचनसं�ा 
 अ�यन  �न��ी  :  नाम�नद��शत  आकृ�ा/�वाह  त�े  काढतात.  उदा.-  मानव  आ�ण  वन�त��ा  इं��यसं�ा,  रेशीम 
 �क�ाचा जीवन�म, इ�ादी. 
 ल�ात घेऊ या  : 
 �ायू �णजे गरजेनुसार आकंुचन- �श�थलीकरण होऊ शकणा�ा 
 असं� तंतूंचा गट. 
 शरीरा�ा सव� ��या -बोलणे, हसणे, चालणे, उडी मारणे, 
 एखादी व�ू फेकणे इ. �ायूंमुळेच घडतात. 

 आप�ा शरीरातील �व�वध अवयवांम�े ऐ��क व अनै��क �ायू 
 असतात. 
 1. ऐ��क �ायू : इ�ेवर अवलंबून असणा�ा कामासाठी वापरात येणारे �ायू (हातांचे, पायांचे �ायू ) 
 2. अनै��क �ायू- इ�ेवर अवलंबून नसणा�ा कामासाठी वापरात येणारे �ायू (जठर, �दय यातील �ायू) 

 �ायंूचे �कार  : 

 1  अ�ी�ायू - 
 ऐ��क 
 �ायू 

 1) या �ायूंची दो�ी टोके दोन वेगवेग�ा हाडांना जोडलेली 
 असतात. 2) काय� : हे �ायू हाडांचा सांगाडा एक� ठेव�ाचे 
 आ�ण शरीराला आकार दे�ाचे काय� करतात.3) उदा. 
 हातांचे, पायांचे �ायू 

 2  �दयाचे �ायू 
 अनै��क 

 �ायू 

 1) हे �ायू �दयाचे आकंुचन व �श�थलीकरण घडवून 
 आणतात. 2) काय� : दर �म�नटाला �दयाचे अ�वरतपणे 
 जवळपास ७० वेळा आकंुचन व �श�थलीकरण करतात . 
 3) उदा. �दय 

 3  मृदू �ायू 
 अनै��क 

 �ायू 

 1) शरीरातील इतर आंतर��दयांम�े हे �ायु आढळतात. 
 2) काय� : शरीराची अनेक जीवनाव�क काय� करतात 3) 
 उदा. जठर, आतडे, र�वा�ह�ा, गभा�शय इ.चे  �ायू 

 शरीरातील सवा�त मोठा �ायू मांडीम�े असतो, तर सवा�त लहान �ायू कानातील �े� या हाडाला जोडलेला असतो. 
 अ�पचन  - खाले�ा अ�ाचे �पांतर �व�ा� घटकांत होणे आ�ण ते र�ात �मसळणे या ��येला अ�पचन असे �णतात. 
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 अ�पचनाची  सु�वात  मुखातील  दातां�ा  काया�पासून  होते.  दातांचे  पटाशीचे,  सुळे,दाढा,  उपदाढा  अस े  �कार 
 असतात. ��ेक दातावर एनॅमल (कॅि�शअमचे �ार) या कठीण पदाथा�चे आवरण असते. 

 पचनसं�ा  :  पचनसं�ेम�े  अ�न�लका  (लांबी  सुमारे  9  मीटर)  व  पाचक�ंथी  यांचा  समावेश  असतो.  काहीपाचक�ंथी 
 अ�न�लकेशी ठरावीक �ठकाणी जोडले�ा असतात. 

 अ�न�लकेची रचना व काय�  - 

 1  त�ड  त�डात पचन��येला सु�वात होते. त�डातील अ� 
 दातांनी चावले जाते. 

 2  �सनी / 
 घसा 

 अ�न�लकेचे व �ासन�लकेचे त�ड घशाम�े उघडते. 

 3  �ा�सका  ही नळी घशापासून जठरापय�त असून अ� पुढे 
 ढकल�ाचे काय� करते. 

 4  जठर  यात जाठररस �वताे. जठरात आलेले हे अ� घुसळले 
 जाते. अ� आ�धम� बनते. जठरात मु�तः ��थनांचे 
 �वघटन होते. 

 5  लहान 
 आतडे 

 सुमारे सहा मीटर लांब - येथे अ�ाचे पचन व शोषण 
 होते. अ�पचनातून �मळालेले पोषक पदाथ� र�ात 
 शोष�ाचे काम लहान आत�ाम�े होते. 

 6  मोठे आतडे  लांबी सुमारे 1.5 मीटर - अ�ाचे पचन झा�ानंतर न 
 पचलेले अ� आ�ण पचले�ा अ�ातील उव��रत घन 
 भाग मो�ा आत�ात येतो. पचन��येनंतर उरलेले 
 पदाथ� गुद�ारामाफ� त शरीराबाहेर टाकले जातात. 
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 पचनसं�ेतील मह�ा�ा �ंथी, �ांचे नाव व काय� : 

 अवयव  �ंथी  पाचकरस/  काय� 

 त�ड  लाळ�ंथी  लाळ - टायलीन  �प�मय पदाथा�चे �पांतर मा�ोजम�े करण े

 जठर  जठर �भ��का  जाठररस 
 हाय�ो�ो�रक आ� 
 पे��न, �ूकस 

 अ� आ�यु� करणे. 
 ��थनांचे �वघटन करणे. 
 जठरा�ा आतील अ�राचे हाय�ो�ो�रक 
 आ�ा पासून संर�ण करणे. 

 यकृत  �प�रस  अ� आ�ारीयु� करणे. 
 मो�ा मेदकणांचे लहान कणांत �पांतर करणे 

 �ादु�प� ड  �ादुरस 
 ����न 
 लायपेज,  अमायलेज 

 ��थनांचे �पांतर अ�मनो आ�ात करणे. 
 मेदाचे �पांतर मेदा� व ��सेरॉलम�े करणे. 
 �प�मय पदाथा�चे �पांतर शक� रेत करणे. 

 लहान 
 आतडे 

 आं�रस  ��थनांचे -अ�मनो आ�ात, �प�मय पदाथाचे 
 -�ुकोजम�े, मेदाचे मेदा�ात व ��सेरॉलम�े �पांतर 
 करणे. 

 सराव क� या  ..! 
 1. काय होईल ते सांगा.- जर आप�ा शरीरामधील �दया�ा �ायूंचे आकंुचन व �श�थलीकरण झालेच नाही तर ... 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 2. पुढे �दले�ा ��यांचे वग�करण करा. - सायकल चाल�वणे, अ�ाचे पचन, �सन, पतंग उड�वणे, बोलणे, �दयाच े
 आकंुचन-�सरण 
 ऐ��क ��या -------------------------------------------------------------------- 
 अनै��क ��या ------------------------------------------------------------------- 

 3. समजा तुम�ा घरातील � ये� ठ � य� त�ना �ायूदुखीची सम�ा �नमा�ण झाली तर �ांना �ायू�ा बळकटीसाठी कोणते 
 उपाय सुचवाल? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 4. दोरीवर�ा उडया मारतांना कोण�ा �ायूंचे आकंुचन व �श�थलीकरण होत असेल, हे तुम�ा �तः �ा 
 अनुभवातून �लहा . 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 5.  फ� नावे �लहा. 
 अ) कोण�ा इं��यामाफ� त पचन��येनंतर उरलेले पदाथ� शरीराबाहेर टाकले जातात? 
 --------------------------------------------------------- 

 आ) �ुकोजचा साठा करणारी �ंथी. 
 ---------------------------------------------------------- 

 6.  बाजू�ा आकृतीम�े मानवी पचनसं�ेचे वेगवेगळे भाग P,Q,R,S या अ�रांनी 
 दश��वलेले आहेत. यापैक� कोण�ा भागात �ामु�ाने अ�ाचे पचन व शोषण होते? 
 ----------------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------- 

 7. रा�लने सकाळी एक �ास दूध � यायले. दुधाचे पचन होत असतांना �ातील ��थनांवर कोण�ा ��या होत असतील 
 हे तुम�ा श�ात सांगा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 ऐ��क �ायू आ�ण अनै��क �ायू 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_so 
 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_313018696708210 
 6881178 
 पचनसं�ेतील मह�ा�ा �ंथी व �ांचे काय� : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_so 
 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31301869702932 
 07041654 
 पचनसं�ेतील इं��यांची रचना व काय� : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_so 
 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_313018696756994 
 048193 
 पचनसं�ा : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_so 
 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_313018696745795 
 5841287 
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 कृ�तप��का : 16 
 समजून घेऊ या :  नैस�ग�क बदल, उपयु� व हा�नकारक बदल, शी� व सावकाश बदल, प�रवत�नीय व अप�रवत�नीय 
 बदल, आवत� व अनावत� बदल, भौ�तक व रासाय�नक 
 संदभ�:  इय�ा 7 वी – �करण 13 - बदल : भौ�तक व रासाय�नक 
 अ�यन  �न��ी:  गुणधम�,  ल�णां�ा  आधारे  पदाथ�  व  सजीवांचे  वग�करण  करतात  उदाहरणाथ�  वन�तीज�  व 
 �ाणीज� तंतू, भौ�तक व रासाय�नक बदल इ�ादी 
 ल�ात घेऊ या: 
 नैस�ग�क  बदल  :  जे  बदल  �नसग�त:च  घडून  येतात.  �ांना  नैस�ग�क  बदल  असे  �णतात.  उदाहरणे:  फळ  �पकणे,  दूध 
 नासणे, �रण 

 शी�  बदल  :  जे  बदल  घडून  ये�ासाठी  कमी  कालावधी  लागतो  �ास  शी�  होणारे  बदल  �णतात.  उदाहरणे  -  फुगा 
 फुटणे,  बफ�  �वतळणे 

 सावकाश होणारे बदल :  जे बदल घडून ये�ासाठी जा� कालावधी लागतो �ास सावकाश होणारे बदल �णतात. 
 उदाहरणे - फळ �पकणे, लोखंड गंजणे 

 प�रवत�नीय बदल :  पु�ा पु�ा उलट सुलट �माने होऊ शकणा�ा बदलांना प�रवत�नीय बदल �णतात. 
 उदाहरणे - मेण �वतळवून पु�ा मेण �मळवणे, बफ�  �वतळणे. 

 अप�रवत�नीय बदल :  पु�ा उलट �माने न होऊ शकणा�ा बदलांना प�रवत�नीय बदल �णतात. 
 उदाहरणे - दुधाचे दही होणे, लाकूड जाळले क� राखेपासून पु�ा लाकूड �मळत नाही. 

 आवत�  बदल  :  जे  बदल  ठरावीक  कालावधीनंतर  पु�ा  पु�ा  घडून  येतात.  अशा  बदलांना  आवत�  बदल  �णतात. 
 उदाहरणे: समु�ातील भरती-ओहोटी,�दवस - रा�, ऋतुबदल 

 अनावत�  बदल  :  एखादा  बदल  घड�ा  वर  तो  पु�ा  कधी  होईल  हे  �न��त  सांगता  येत  नाही.  तो  झालाच  तर  �ा 
 दो��मधील  कालावधी  एकसारखा  नसतो.  अशा  बदलांना  अनावत�  बदल  �णतात.  उदाहरणे  :  पूर  येणे,  झाडावर 
 बसलेला प�ी उडून जाणे. 

 भौ�तक  बदल  :  जे  बदल  घडताना  मूळ  पदाथा�चे  गुणधम�  आहे  तसेच  राहतात,  �ांचे  संघटन  कायम  राहते.  कोणताही  नवीन 
 पदाथ� तयार होत नाही. अशा बदलास भौ�तक बदल असे �णतात. 
 उदाहरणे-  बफ�   �वतळणे,  लाकडापासून  टेबल  बनवणे, 
 काचेची व�ू फुटणे. 

 रासाय�नक  बदल  :  जे  बदल  घड�ाने  मूळ  पदाथा�चे  �पांतर 
 नवीन  व  वेग�ा  गुणधमा��ा  पदाथा�त  होते  अशा  बदलास 
 रासाय�नक  बदल  असे  �णतात.  उदाहरणे-  टोमॅटो  �पकणे, 
 लोखंड गंजणे 
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 �रण  :  धातूंवर  ओला�ामुळे  हवेतील  ऑ��जन,  आ��ता,  सायनांची  वाफ  या  सार�ा  वायूंची  ���या  होऊन  धातूंची 
 संयुगे तयार होतात. या ���येमुळे धातूंवर प�रणाम होऊन ते �झजतात.  यालाच �रण असे �णतात. 
 �रण ��तबंध : 
 1) धातूंचे �रण होऊ नये �णून �ां�ावर तेल, �ीस, वार�नश, व रंगाचे थर �दले जाते. 
 2) गॅ��नायझेशन - लोखंडी व�ूंवर ज�ाचा पातळ लेप लावतात. 
 3) क�ई – तां�ा �पतळे�ा भां�ांना क�थलाचा लेप देतात. 

 सराव क� या : 
 1. खालील ��ांची उ�रे �लहा. 
 i) सहसंबंध पूण� करा.   गॅ��नायझेशन : ज�ाचा लेप : :  क�ई  :  ---------------------. 
 ii) वेगळा कोण ते ओळखा. 

 पृ�ीचे सूया�भोवती प�र�मण, पूर येणे, समु�ातील भरती-ओहोटी, ऋतुबदल,  उ�र: —----------------- 
 2. तुम�ा घरातील लोखंडी �खड�ा, लोखंडी दरवाजा यासार�ा व�ूंना रंग का लावतात? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 3. खाली �दलेले बदल कोणकोण�ा �कारात मोडतात? 

 बदल  बदल �कार 

 भूकंप होणे  नैस�ग�क, हा�नकारक, अनावत� बदल 

 बटाटा �च�न ठेव� यावर काळा पडणे. 

 चांदीचे प�जण काळे पडणे. 

 4. फरक �� करा. - भौ�तक बदल व रासाय�नक बदल 

 भौ�तक बदल  रासाय�नक बदल 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल��: 
 भौ�तक बदल व रासाय�नक बदल 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 30186970929070081174 
 प�रवत�नीय व अप�रवत�नीय बदल 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 30186970781614081643 
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 कृ�तप��का : 17 
 समजून घेऊ या :  ��, मूल��, मूल��ां�ा सं�ा 
 संदभ�:  इय�ा सातवी �करण 14 मूल��े, संयुगे आ�ण �म�ण े
 अ�यन  �न��ी:  आप�ा  दैनं�दन  वापरांचे  ��प,  गुणधम�,  अव�ा  व  �ांचे  होणारे  प�रणाम  यांबाबतची  मा�हती 
 �� करता येणे. 
 ल�ात घेऊ या: 
 ��:  व�ू  �ापासून  तयार  होते  �ास  सव�साधारणपणे  पदाथ�  असे  �णतात.  व�ू  �ा  पासून  बनलेली  असते,  �ाला 
 शा�ीय  प�रभाषेत  ��  असे  �णतात.  ��  हेच  व�ूं�ा  गुणधमा�साठी  कारणीभूत  असते.  व�ुमान  व  आकारमान  हे 
 ��ाचे दोन मह�ाचे गुणधम� आहेत. 
 मूल��  :  सव�च  पदाथ�  हे  अ�तसू�  कणांचे  बनलेले  असतात.  पदाथा�चे 
 लहान  कण  �णजे  रेणू.  �ा  पदाथा��ा  रेणूंम�े  एकाच  �कारचे  अणू 
 असतात, �ा पदाथा�ना मूल��े �णतात. 
 मूल��ांचे  गुणधम�  :  1.  मूल��ांचे  �वघटन  क�न  वेगळा  पदाथ�  �मळत 
 नाही.  2.  मूल��ांचे  लहानांत  लहान  कण  हे  एकाच  �कार�ा  अणूंचे 
 बनलेले  असतात.  3.  ��ेक  मूल��ातील  अणूंचे  व�ुमान  व 
 आकारमान वेगवेगळे असते. 

 मूल��ां�ा  सं�ा  :  मूल��ाला  संबोध�ासाठी  वापरले�ा  सं�ेपाला  �ा  मूल��ाची  सं�ा  �णतात.  मूल��ांसाठी 
 सं�ा  वापर�ाची  प�त  बझ��लअस  या  शा��ाने  सु�  केली.  ��ेक  मूल��ाची  सं�ा  इं�जी  मुळा�रांचा  वापर  क�न 
 दश�वतात.  साधारणपणे,  मूल��ा�ा  इं�जी  नावा�ा  �े�ल� गमधील  प�हले  अ�र  �ह  �ाची  सं�ा  असते.  जसे- 
 हाय�ोजनची  (Hydrogen) सं�ा H आहे. 

 ज��ा  दोन  �क� वा  अ�धक  मूल��ां�ा  नावातले  प�हले  अ�र  सारखे  असते,  त��ा  सं�ा  �ल�ह�ासाठी  अ�रांची 
 जोडी  वापरतात.  अशावेळी  प�हले  अ�र  मो�ा  �लपीत  तर  दुसरे  अ�र  दुस�ा  (छो�ा)  �लपीत  �ल�हतात.  जसे  N  -  ही 
 सं�ा  नाय�ोजन(Nitrogen)  दश��वते,  तर  Ni  -  सं�ा  �नकेल  (Nickel)  दश��वते.  ��ेक  मूल��ाची  सं�ा  फ� 
 एकच अणू दश��वते. काही मूल��ां�ा सं�ा लॅ�टन नावाव�न घे�ात आले�ा आहेत. (खालील त�ा पहा) 

 इं�जी नाव  सं�ा  इं�जी नाव  सं�ा  इं�जी नाव  लॅ�टन  नाव  सं�ा 

 Hydrogen  H  Sodium  Na  Silver  Argentum  Ag 

 Helium  He  Magnesium  Mg  Gold  Aurum  Au 

 Lithium  Li  Aluminium  Al  Copper  Cuprum  Cu 

 Beryllium  Be  Phosphorus  P  Iron  Ferrum  Fe 
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 सं�म� -  दोन �क� वा अ�धक धातूं�ा �क� वा धातू व अधातूं�ा एकजीव (समांगी) �म�णाला सं�म� �णतात. 
 उदा.-  घराम�े  वापर�ात  येणारी  �ेनलेस  �ीलची  भांडी  लोखंड  व  काब�न,  �ो�मअम,  �नकेल  यांपासून  बनलेले  सं�म� 
 आहे. �पतळ, पोलाद, बावीस कॅरेट सोने ही काही सं�म�े आहेत. 

 सराव क� या : 
 1. खालील ��ांची उ�रे �लहा. 
 i) �दले�ा गटातील वेगळा घटक श� ओळखा. काब�न, स�र, �स�लकॉन, �ोरीन      उ�र : —------------ 

 ii) पाणी, सरबत, लोखंड, पोलाद, कोळसा, हवा, मीठ, तांबे, �पतळ, माती यांमधील �म�णे  कोणती? 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 2.‘C’ या इं�जी मुळा�रांपासून सु� होणा�ा मूल��ांची नावे �ल�न �ां�ा सं�ा �लहा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 3. हवेम�े असणारी मूल��े कोणती ? �ां�ा सं�ा �लहा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 4.  �शसे  आ�ण  क�थल  या  मूल��ांची  सं�ा  �ां�ा  लॅ�टन  नावाव�न  घेत�ा  आहेत,  �ा  मूल��ांची  लॅ�टन  व 
 इं�जीतील नावे शोधा आ�ण �ां�ा सं�ा �लहा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 5. पुढील सारणी पूण� करा. 

 सं�म�  घटक मूल�� े

 �ेनलेस �ील  लोखंड व काब�न, �ो�मअम, �नकेल 

 �पतळ 

 कां� 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 मूल��: 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 30186950405570561730 
 मूल��ां� सं�ा: 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 30186950514360321731 
 पदाथ�: 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 3018695018004480164 
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 कृ�तप��का : 18 
 समजून घेऊ या :  संयुग, संयुगांचे रेणुसू�े, �म�ण े
 संदभ� :  इय�ा : सातवी  �करण 14 मूल��े, संयुगे आ�ण �म�णे 
 अ�यन  �न��ी:  आप�ा  दैनं�दन  वापरांचे  ��प,  गुणधम�,  अव�ा  व  �ांचे  होणारे  प�रणाम  यांबाबतची  मा�हती 
 �� करता येणे. 
 ल�ात घेऊ या: 

 हे क�न पहा :  1. एका चमचा �क� वा वाटीम�े साखर �ा व उ�ता �ा. 
 काय होते �ाचे �नरी�ण करा. काय �श�क रा�हले? 

 साखर हे एक संयुग आहे.काब�न, हाय�ोजन आ�ण ऑ��जन यां�ा 
 संयोगातून साखर तयार होते. 

 दोन �क� वा अ�धक मूल��ां�ा रासाय�नक संयोगातून तयार होणारा पदाथ� �णजे संयुग होय. संयुगा�ा 
 अ�तसू� कणांना रेणू �णतात. 

 संयुगाचे गुणधम�: 
 1) संयुगाचे गुणधम� हे �ातील घटक मूल��ां�ा गुणधमा�पे�ा वेगळे असतात. 
 2)  संयुगात  घटक  मूल��ांचे  �माण  �न��त  असते.  उदाहरणाथ�  -  कोण�ाही 
 �ठकाण�ा  शु�  पा�ा�ा  नमु�ात  हाय�ोजनचे  दोन  अणू  व  ऑ��जनचा 
 एकच अणू असतो. 
 3)  संयुगां�ा  रेणूंम�े  दोन  �क� वा  अ�धक  मूल��ांचे  अणू  रासाय�नक 
 संयोगातून एक� आलेले असतात. 

 संयुगांची  रेणुसू�े  :  संयुगाचा  �नद�श  कर�ासाठी  रेणुसू�ाचा  वापर  करतात. 
 संयुगात  असणा�ा  घटक  मूल��ां�ा  सं�ा  व  अणूंची  सं�ा  यां�ा  साहा�ाने  संयुगाचे  केलेले  लेखन  �णजे  रेणुसू� 
 (Molecular  formula)  होय.  उदाहरणाथ�:  1)  साखरे�ा  एका  रेणूत  काब�नचे  12  अणू,  हाय�ोजनचे  22  अणू  आ�ण 
 ऑ��जनचे 11 अणू  असतात, �णून साखरेचे  रेणुसू� C  12  H  22  O  11  असे आहे. 

 हे क�न पहा : 1) �ल�बू सरबत तयार करा.             2. भेळ तयार करा. 
 1) वरील कृती के�ाने मूळ घटकां�ा चव�म�े बदल झाला का ? 
 2) सरबत, भेळ बन�वताना घटक पदाथा�चे �माण नेहमी �न��त असते का? 

 �म�ण:  जे�ा  दोन  �क� वा  अ�धक  पदाथ�  एकमेकांत  �मसळतात,  त��ा  �म�ण  तयार  होते.  �म�णात  �मसळलेल े पदाथ�  हे 
 मूल��े  �क� वा  संयुगे  असू  शकतात.  �म�णातील  �व�वध  घटकांचे  �माण  �न��त  नसते.  �म�ण े तयार  होताना  कोणताही 
 रासाय�नक बदल घडून येत नाही �क� वा नवीन संयुगे तयार होत नाहीत. 
 उदाहरणाथ�: 1) दूध हे पाणी, दु� शक� रा, ��� पदाथ�, ��थने आ�ण आणखी काही नैस�ग�क पदाथा�चे �म�ण आहे. 

 सराव क� या : 
 1) खालील ��ांची उ�रे �लहा. 
 i) पुढील सहसंबंध पूण� करा. धु�ाचा सोडा  :  Na  2  CO  3  : :  �मथेन  :  ---------------------- 
 ii) गटातील वेगळा श� ओळखा. – खडू, लाकूड, दूध, भेळ  उ�र : -------------------------- 

 2) हवा हे एक �म�ण आहे. हे �वधान �� करा. 
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 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 3) संयुगे आ�ण �म�णे यातील फरक �� करा. 

 संयुगे  �म�णे 

 संयुगात घटक मूल��ांचे �माण �न��त असते. 

 संयुगाचे गुणधम� हे �ातील घटक मूल��ां�ा 
 गुणधमा�पे�ा वेगळे असतात. 

 �म�णे तयार होताना कोणताही रासाय�नक बदल घडून येत नाही 

 4)  गाई�ा  दुधात  ���  पदाथा�चे  �माण  3-5%  असते,  तर  �शी�ा  दुधात  हेच  �माण  6-9%  असते.  दुधात 
 �नसग�त:च  पाणी  हा  घटकपदाथ�  मो�ा  �माणात  असतो.  �ामुळे  दूध  �व  अव�ेत  आढळते.  दुधाची  गोडीही  �ामु�ाने 
 �ा�ातील दु� शक� रा (Lactose) �ा घटक पदाथा�मुळे असते. या मा�हतीव�न �म�णाची दोन वै�श�े �� करा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 5) पुढील सारणी पूण� करा. 

 संयुग  समा�व� घटक मूल�� े  मूल��ांची सं�ा व अणूंची सं�ा  रेणुसू� 

 पोटॅ�शअम 
 हाय�ॉ�ाइड 

 पोटॅ�शअम, ऑ��जन, हाय�ोजन  K : 1, O : 1, H : 1  KOH 

 �ुकोज  C  6  H  12  O  6 

 स��ु�रक आ�  H : 2, S : 1, O : 4 

 6) घरात वापर�ा जाणा�ा संयुगांची यादी करा व �ांची रेणुसू�े �लहा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 1) संयुग : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 30186950750126081175 
 2) �म�ण: 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 30186950978273281732 
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 कृ�तप��का : 19 
 चला समजून घेऊया:  टूथपे�, अपमाज�के, �सम�ट 
 संदभ�  - इय�ा 7 वी  �करण 15 पदाथ� आप�ा वापरातील 
 अ�यन  �न��ी  :  शा�ीय  संक�नांचे  दैनं�दन  जीवनात  उपयोजन  करतात,  �दू�षत  पा�ा�ा  पुनवा�परासाठी  यो� 
 �ा प�ती सुचवणे, साबण �न�म�ती व उपयोग, �म�णातील घटक वेगळे करणे इ�ादी. 
 ल�ात घेऊया : 
 टूथपे�  :  कॅि�शअम  काब�नेट,  कॅि�शअम,  हाय�ोजन,  फॉ�ेट  हे  टूथपे�मधील 
 �मुख  घटक  दातांवरील  घाण  दूर  करतात.  दातांना  पॉ�लश  कर�ाचे  काम  या 
 घटकांमुळेच  होते.  दंत�य  रोख�ासाठी  टूथपे�म�े  असणा�ा  ठरावीक 
 �माणातील  �ोराइडचा  उपयोग  होतो.  हे  �ोराइड  दातांवरील  आवरण 
 (Enamel) आ�ण हाडां�ा बळकटीसाठी आव�क असते. 

 अपमाज�के :  �� करणारा, मळ काढून टाकणारा पदाथ� �णजे अपमाज�क. �रठा, 
 �शकेकाई, साबण, कपडे धु�ाचा सोडा, कपडे धु�ाची पावडर, �ल��ड सोप, शँपू 
 ही सव� अपमाज�केच होत. 

 अपमाज�न  ��या  :  अपमाज�काचे  रेणू  जा�  लांबीचे  असतात  व  �ा�ा  दो�ी 
 टोकांचे  गुणधम�  �भ�  असतात.  अपमाज�काचा  रेणू  �ा�ा  एका  टोकाशी  पा�ाचा 
 रेणू,  तर  दुस�ा  टोकाशी  तेलाचा  रेणू  पकडून  ठेवतो.  �ामुळे  तेलाचे  रेणू  पा�ात 
 �मसळतात.  कप�ांमधील  उ�ा  -आड�ा  धा�ांम�े  तेलकट  थर  घ�  �चकटून 
 बसतो.  तो  काढ�ासाठी  साबण  वापरतात.  पाणी  व  तेल  दोघांनाही  पकडून 
 ठेव�ा�ा  गुणधमा�मुळे  साबण  �मसळलेले  पाणी  अनेक  �कार�ा  पृ�भागांवर 
 सहज  पसरते.  पृ�भागावर  पसर�ा�ा  या  गुणधमा�ला  पृ�स��यता  �णतात. 
 अपमाज�के  पृ�स��य  (Surface  active)  असतात.  पृ�स��यतेचा  एक  प�रणाम 
 �णजे फेस होणे. 
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 �सम�ट  :  �सम�ट  हे  बांधकामातील  मह�ाचे  सा�ह�  आहे.  �ा  पासून  �ाँक�ट  तयार  क�न  प�े,  �वटा,  खांब,  पाइप 
 बनवतात.  �सम�ट  ही  कोरडी,  सू�  कण  असलेली  �हरवट-  राखाडी  रंगाची  पूड  असते.  �सम�ट  हे  �स�लका  (वाळू), 
 ॲ�ु�मना  (ॲ�ु�म�नअम  ऑ�ाइड),  चुना,  आयन�  ऑ�ाइड  व  मॅ�े�शया  (मॅ�े�शअम  ऑ�ाइड)  यां�ापासून  तयार 
 करतात. पोट�लंड �सम�ट हा बांधकामासाठी वापरला जाणारा �मुख �कार आहे. 

 सराव क� या: 
 1. तु�ी वापरत असले�ा अपमाज�कांची यादी करा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 2. तु�ी घरात वापरत असले�ा टूथपे��ा वे�नावरील �दले�ा मा�हत�ची न�द करा व �ांचे मह� शोधा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 3. फरक �� करा. - अंगाचा साबण व कपडे धु�ाचा साबण 

 अंगाचा साबण  कपडे धु�ाचा साबण 
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 4. कठीण पा�ात साबणाचा उपयोग का होत नाही? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 5. अपमाज�क वापर�ाने मळकट कपडे कसे �� होतात? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 टूथपे� 
 h  ttps://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 30186971419115521288 
 अपमाज�के 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 3018697153134592194 
 सं��� अपमाज�क 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 30186971759411201812 
 �सम�ट 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 30186971880407041655 
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 कृ�तप��का : 20 
 समजून घेऊ या :  ख�नजे आ�ण धातुके, इंधन, वनसंप�ी 
 संदभ� :  इय�ा सातवी �करण 16 नैस�ग�क साधनसंप�ी 
 अ�यन �न��ी :  नैस�ग�क संसाधनांचे वग�करण क�न �ांचे उपयोग �� करणे 
 ल�ात घेऊ या : 
 भूकवचातील  साधनसंप�ी  -  भूकवचातील  साधनसंप�ी  म� े ख�नजे,  धातुके,  ख�नज  तेल  व  इतर  इंधने,  खडक,  पाणी, 
 मूल��े, इ�ाद�चा समावेश होतो. 
 ख�नजे आ�ण धातुके -  पृ�ीवरील  खडक मु��े ख�नजांचे बनलेले असतात. ब�तेक सव� धातू संयुगा�ा ��पात 
 आढळतात. �ा ख�नजांम�े धातूचे �माण जा� असते �ाला धातुक �णतात. धातुकांपासून धातू �कफायतशीररी�ा 
 �मळवता येतात. 
 ख�नजे कशी तयार झाली? -  भूकवचातील मॅ�ा व �ालामुखी�ा उ�ेकातून बाहेर पडणारा ला�ारस थंड  झा�ाने 
 �ाचे ��टकांत �पांतर होऊन ख�नज �न�म�ती हाेते. बा�ीभवना�ा मा�मातून �ायु�प ��टक �श�क रा�ह�ाने 
 ख�नज �न�म�ती होते. 

 अधातू ख�नजे  धातू ख�नजे  ऊजा� �पी ख�नजे 

 अ�क, गंधक, �ज�म, 
 �ॅफाईट, �हरा, फे��ार 

 लोह, सोने, चांदी, बॉ�ाईट, 
 मँगनीज, �ॅ�टनम, टंग�न. 

 दगडी कोळसा, ख�नज तेल, 
 नैस�ग�क वायू. 

 मॅ�ेटाईट  अ�क  �ज�म  �हरा 

 इंधन  -  दैनं�दन  वापराम�े  ऊजा�  �न�म�तीसाठी  �व�वध  पदाथ�  वापरले  जातात.  अशा  पदाथा�ना  इंधने  अस े �णतात.  इंधने 
 �ायू, �व, वायू या अव�ेम�े आढळून येतात. 

 दगडी  कोळसा  (Coal)  -  लाखो  वषा�पूव�  नैस�ग�क  घडामोड�मुळे  जंगले  ज�मनीत  गाडली  गेली.�ां�ावर  मातीचे  थर 
 जमा  होत  गेले.व�न  �चंड  दाब  व  पृ�ी�ा  पोटातील  उ�ता  यांचा  प�रणाम  होऊन  गाड�ा  गेले�ा  वन�त�चे  �पांतर 
 हळूहळू  इंधनात  झाले.  �ा  वन�त��ा  अवशेषांपासून  दगडी  कोळसा  तयार  झाला,  �ामुळे  कोळशाला  जीवा�  इंधन 
 (Fossil  Fuel)  �णतात.  पीट,  �ल�ाइट  (�ाउन  कोल),  �ब�ु�मनस  कोल,  अँ�ासाइट  हे  दगडी  कोळशाचे  �कार 
 आहेत. अँ�ासाइट हा उ� �तीचा कोळसा आहे. 

 ख�नज  तेल  -  ज�मनीखाली  गाड�ा  गेले�ा  स���य  पदाथा��ा  �वघटन  ��येतून  तयार  झालेले  �व�प  इंधन  �णजे 
 ख�नज  तेल  होय.  लाखो  वषा�पूव�  समु�ी  जीव  मृत  झा�ावर  ते  समु�ा�ा  तळाशी  गेले.  �ां�ा  वर  माती  व  वाळूचे  थर 
 जमा झाले जा� दाब व उ�ता यांमुळे या मृत जीवां�ा अवशेषांचे ख�नज तेलात �पांतरण झाले. 
 पे�ो�लअम  हे  �ामु�ाने  हाय�ोकाब�न  या  �कार�ा  अनेक  संयुगांचे  �म�ण  असून  �ाम�े  ऑ��जन,  नाय�ोजन  तसेच 
 गंधकाची संयुगेही असतात.पे�ो�लअमपासून �वमानाचे पे�ोल, �डझेल, केरोसीन, नॅ�था, वंगण, डांबर हे घटक �मळतात  . 
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 नैस�ग�क  वायू  (Natural  Gas)  -  नैस�ग�क  वायू  हे  मह�ाचे  जीवा�  इंधन  असून  ते  भूगभा�त  पे�ो�लअम�ा  सा���ात 
 तसेच काही �ठकाणी फ� नैस�ग�क वायू �णून सापडते. 
 नैस�ग�क  वायूंम�े  �मथेन  (CH4)  हा  मु�  घटक  असताे.  इथेन  (C2H6),  �ोपेन  (C3H8),  �ूटेन  (C4H10)हे  घटक 
 अ�  �माणात  असतात.  उ�  दाबाखाली  कं�े�ड  नॅचरल  गॅस  (Compressed  Natural  Gas)  CNG’  व 
 �ल��फाइड नॅचरल गॅस (Liquified Natural Gas) ‘LNG’ म�े केले जाते  . 

 वनसंप�ी- औषधी वन�ती 
 वन�ती  ही  खूप  मह�ाची  साधनसंप�ी  �णून  ओळखली  जाते.  �व�ृत  �देशात  वन�ती�ा  �व�वध  जाती 

 एक��त �दसतात �ालाच  आपण जंगल असे �णतो. 

 वन�ती  औषधी उपयोग 

 अडुळसा  खोकला, कफ दूर कर�ासाठी. 

 कडु�न� ब  ताप, सद� यांवर इलाज. 

 सागरी ख�नज व जै�वक संप�ी : 

 सागरी ख�नजसंप�ी  सागरी जै�वक साधनसंप�ी 

 थो�रअम पर- अणुऊजा� �न�म�तीम�े वापर.  कोळंबी, सुरमई, पापलेट - ��थने व जीवनस�े �ोत - अ� �णून 
 �मुख उपयोग 

 मॅ�े�शअम - कॅमे�ा�ा �ॅश ब�म�े .  �श�पले- औषध�न�म�ती, अलंकार, शोभे�ा व�ू �न�म�तीसाठी. 

 पोटॅ�शअम - साबण, काच, खत�न�म�ती म� े  बुरशी - ��तजै�वकांची �न�म�ती. 

 सो�डअम - कापड, कागद�न�म�तीम�े वापर.  शाक� , कॉड मासे - अ, ड, इ जीवनस�यु� तेल�न�म�ती. 

 स�ेट - कृ��म रेशीम तयार करणे.  समु�काकडी - कॅ�र तसेच �ूमर रोख�ासाठी औषध �णून . 

 सराव क� या : 
 1. मी कोण ? 
 अ) मी  नैस�ग�क वायूचा �मुख घटक आहे.  ---------------------- 
 ब) मी ॲ�ु�म�नअमचे �मुख धातुक आहे.  --------------------- 
 क) आ�ी र���पात वापरली जाणारी ख�नजे आहोत. --------,  -------, --------, -------- 
 ड) मला �व�प सोने (Liquid Gold ) �णतात. -------------------------------- 

 2. जीवा� इंधनासाठी पया�यी इंधने सुचवा. 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
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 3. जंगल संवध�न कसे कराल? याम�े तुमची भू�मका काय असेल ते �लहा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 4. अ�गंधा, आवळा, �हरडा, बेहडा, शतावरी, तुळस या औषधी वन�त�चे उपयोग शोधा आ�ण �लहा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 5) सोबत�ा �च�ा�ा सहा�ाने ख�नज तेल व नैस�ग�क वायू  �न�म�ती होते, ते �� करा. 
 ----------------------------------------- 
 ----------------------------------------- 
 ----------------------------------------- 
 ----------------------------------------- 
 ----------------------------------------- 
 ----------------------------------------- 
 ----------------------------------------- 

 6) नावे �लहा- 
 i) उ� �तीचा कोळसा - ---------------------- 
 ii) उजा��पी ख�नजे  ------------------------- 
 iii) सागरी ख�नज संप�ी --------------------------------------------------------------- 
 iv) पे�ो�लअमपासून �मळणारे घटक - ----------------------------------------------------- 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 30186972728524801658 
 ख�नज 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 30186972130344961813 
 इंधन 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 30186972358164481780 
 नैस�ग�क वायू - 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 30186972475637761656 
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 कृ�तप��का : 21 
 समजून घेऊ या  :  �काशाचे �व�करण 
 संदभ�  :  इय�ा सातवी �करण 17 �काशाचे प�रणाम 
 अ�यन �न��ी:  दैनं�दन जीवनात�ा घटना व �काशाचे �व�करण यां�ा सहसंबंध जोडता येणे. 
 ल�ात घेऊ या  :  �काश हा अनेक रंगांचा बनलेला आहे. 
 1) झरो�ातून घरात येणा�ा उ�ा�ा �काशझोतात �दसणारे धू�लकणही तु�ी पा�हले असतील. 
 2) दाट धु�ातून गाडी जाताना गाडीचे समोरील �दवे लावले जातात. �काशझोत जे�ा आपण पाहतो, ते�ा �ा झोतात 
 सू� धू�लकण तरंगताना �दसतात 
 3) सकाळी, सायंकाळी आप�ाला आकाशात �व�वध रंगछटा पाहायला �मळतात. 

 जे�ा �काश �करण एखा�ा व�ूवर पडले क� �ाचा काही भाग शोषला जातो आ�ण काही भाग पराव�त�त 
 होतो. हे �काश �करण �वखुरले जातात यालाच �काशाचे �व�करण �णतात. 

 �काशाचे �व�करण (Scattering of light) 
 सा�ह� : काचेचे चंचुपा�, लेझर पॉइंटर (डायोड लेझर), पाणी, दूध �क� वा दूध 
 पावडर, चमचा, �ॉपर इ�ादी 
 कृती  :  काचे�ा  चंचुपा�ात  ��  पाणी  �ा.  �ात  लेझर  �करण  सोडून  पा�ात 
 �काशझोत  �दसतो  का  ते  पहा.  आता  �ॉपरने  दुधाचे  काही  थ�ब  पा�ात  टाकून 
 ढवळा.  पाणी  काहीसे  गढूळ  झालेले  �दसेल.  आता  पु�ा  लेझर  �करण  �ात  सोडा. 
 �काशझोत  �काश�करणांचे  अ���  दाखवेल.  सा�ा  पा�ात  असा  �काशझोत 
 आप�ाला �दसत नाही, 

 परंतु  थो�ा  गढूळ  पा�ात  �काशझोत  ��पणे  �दसतो.  पा�ात 
 तरंगणा�ा  दुधा�ा  सू�  कणांवर  �काश�करण  आदळून  इकडे  �तकडे  �वखुरले 
 जातात.  हे  �वखुरलेले  �करण  आप�ा  डो�ांत  �शर�ास  �काशाची  जाणीव 
 आप�ाला होते. 

 सूय�  उगव�ावर  सव�  प�रसर  �का�शत  �दसतो.  आकाशाचा  सव�च  भाग 
 उजळलेला  �दसतो.  हे  हवेतील  रेणू,  धू�लकण  व  इतर  सू�  कणांमुळे  होते.  हेच 
 सूय��काशाचे  हवेतील  �व�वध  घटकां�ा  सू�कणांमुळे  झालेले  �व�करण  होय. 
 पृ�ीवर वातावरण जर नसते, तर आकाश �दवसा काळे �दसले असते. 

 वातावरणातील  नाय�ोजन,  ऑ��जनसार�ा  वायूं�ा  रेणूमुळे 
 सूय��काशाचे  �व�करण  होते.  �ातील  �न�ा  रंगाच े  �व�करण  सवा�त  जा�  होते, 
 �णून  आकाश  �नळे  �दसते.  सूय��काश  वातावरणा�ा  थरातून  आप�ापय�त 
 येतो.  सूया��ा�ावेळी  वातावरणा�ा  थरातून  �काश  अ�धक  अंतरातून 
 आप�ापय�त  पोहोचतो.  या  अ�धक  अंतरामुळे  सूय��काशामधील  �न�ा  रंगा�ा 
 �काशाचे  �व�करण  जा�  होऊन  तांब�ा  -  �पव�ा  रंगाचा  �काश  सरळ 
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 आप�ापय�त येतो आ�ण सूय� तांबडा �दसतो. तांब�ा रंगा�ा �काशाचे �व�करण �न�ा रंगापे�ा कमी होते. 

 सराव क�या : 
 1) �काशा�ा �व�करणाची दैनं�दन जीवनातील काही उदाहरणे सांगा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 2) पृ�ी�ा वातावरणापलीकडे अवकाश काळे का �दसते ? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 3) आकृतीतील शा��ाचे नाव �लहा आ�ण �ांनी लावलेला शोध सांगा. 
 ---------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------- 

 4) आप�ाला आकाश �नळे का �दसते? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 �काशाचे �व�करण 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 30186974218485761291 
 �काशाचे �व�करण 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 30186974414929921645 
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 कृ�तप��का : 22 
 चला समजून घेऊया :  �नीची �न�म�ती, दोलन व दोलनगती, वारंवा�रता,  �नीची पातळी 
 संदभ� :  इय�ा सातवी �करण 18 �नी �नीची  �न�म�ती 
 अ�यन  �न��ी  :  �नीची  वारंवारता  �नीची  उ�नीचता  या�वषयी  �ान  घेऊन  �ाचे 
 वेगवेग�ा �ठकाणी 
 उपयोजन करता येणे. 
 ल�ात घेऊया : 
 �नी व �नीची �न�म�ती पुढे काही घटना �द�ा आहेत. �ांचा तु�ी अनुभव घेतला असेल, 
 1. एखादे संगीतवा� वाजवले. 2. मोबाइल वाजत असताना �ावर हात ठेवला. 
 3. घंटेचा टोल �दला आ�ण नाद �नमा�ण झाला. 
 �व�वध घटनांमुळे �नी �नमा�ण झाला. �नी �नमा�ण हो�ासाठी व�ूचे कंपन होण े
 आव�क असते. 
 तंबो�ासार�ा  तंतुवा�ाची  तार  छेडली  असता  ती  तार  कंपन  पावत  अस�ाचे  �दसते.  कंपन  पावताना  तारेची  दो�ी  टोके 
 ��र  असतात.  कंपन  पावताना  तार  म���तीपासून  एका  बाजूला  जाऊन  पु�ा  म���तीत  येते.  तारेची  अशी  गती 
 पु�ा पु�ा ठरावीक काळाने होत राहते. या गतीला �नयतका�लक गती असे �णतात. 

 दोलक, दोलन व दोलनगती-  मागे होणारा झोपाळा हा एक दोलक आहे. झुलणारा 
 झोपाळा एका टोकाकडून दुस�ा टोकापय�त जाऊन पु�ा प�ह�ा टोकापय�त येतो, 
 ते�ा झोपा�ाचे एक दोलन पूण� होते. म���तीमधून पु�ापु�ा पुढे-मागे होणारी 
 दोलकाची गती �णजे दोलनगती होय. 

 सुमारे  अ�ा�  मीटर  लांबीचा  एक  प�ा  दोरा  �ा.  �ाला  एक  छोटासा  लोखंडी 
 अथवा  लाकडी  गोळा  बांधा  व  �च�ात  दाखव�ा�माणे  एका  आधारकाला  हवेत 
 अधांतरी  राहील  असा  टांगून  ठेवा.  या  दोलकाला  लंबक  असे  �णतात.  लंबकाला 
 दोलनगती  �ा.  लंबका�ा  A  या  मूळ  ��तीपासून  B  �क� वा  C  पय�त  �ापले�ा 
 मह�म  अंतरास  दोलनाचा  आयाम  �णतात.  आकृतीम�े  AB  �क� वा  AC  हा 
 दोलनाचा आयाम आहे. 

 दोलकाचा  दोलनकाळ  व  वारंवा�रता  :  दोलकाला  एक  दोलन  पूण�  कर�ासाठी  लागले�ा  कालावधीला  दोलकाचा 
 दोलनकाळ  असे  �णतात.मागील  कृतीम�े  दोलकाला  B  या  ताणले�ा  ��तीपासून  A  या  मूळ  ��तीकडे  व  तेथून  C 
 या  ��तीकडे  व  परत  A  कडे  व  A  कडून  पु�ा  B  या  ��तीपय�त  असे  B-A-C-A-B  अंतर  काप�ास  लागणारा  वेळ 
 �णजेच दोलकाचा दोलनकाळ (T)असे �णतात. 

 दोलकाने एका सेकंदात पूण� केले�ा दोलनसं�ेला दोलकाची वारंवा�रता असे �णतात.  वारंवा�रता(  n  ) = 1/T 

 एका सेकंदात �कती दोलने झाली याला वारंवा�रता �णतात. वारंवा�रता ही ह� �झ (Hz) या एकाकम�े �� करतात. 
 �नीची  पातळी  :  �नीची  पातळी  �णजे  आप�ा  कानांना  जाणवणारी  �नीची  ती�ता.  ��नपातळी  ही  ‘डे�सबेल  ’  या 
 एककात मोजतात 

 �ा� �नी  अव�ा� �नी  �ा�ातीत/�नातीत �नी 

 �नीची वारंवा�रता 20 Hz त े
 20000 Hz या दर�ान 

 �नीची वारंवा�रता 20 Hz पे�ा 
 कमी 

 �नीची वारंवा�रता 20000 Hz पे�ा 
 अ�धक 
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 सराव क�या : 
 1. यो� जो�ा जुळवा. 

 ‘अ’ गट                                       उ�र  ‘ब’ गट 
 अ. बासरी               —----------------------------         1 . वारंवा�रता 20Hz पे�ा कमी 
 आ. वारंवा�रता          —----------------------------        2. वारंवा�रता 20000 Hz पे�ा जा� 
 इ.�नीची पातळी      —----------------------------       3. हवेतील कंपने 
 ई.�ा�ातीत �नी     —----------------------------       4. Hz म�े मोजतात 
 उ. अव�ा� �नी     —----------------------------        5. डे�सबेल 

 2. शा�ीय कारणे �लहा. 
 डासा�ा पंखांची हालचाल आप�ाला ऐकू येते, परंतु आप�ा हातांची हालचाल आप�ाला ऐकू येत नाही. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 3.  कृती  1-  एक  ३०  सेमी  लांब  प�ी  �ा.  2.आकृतीत  दश��व�ा�माणे  टेबलावर 
 ठेवा.  आता  टेबला  बाहेर  असणा�ा  प�ीवर  बोटां�ा  सहा�ाने  �टचक�  मारा  व 
 �नरी�ण  करा.  4.  आता  आणखी  जोरात  �टचक�  मारा  आ�ण  काय  घडतं  �ाचे 
 �नरी�ण करा. 
 ��  1. जे�ा तु�ी प�ी ओढली ते�ा काय झाले? 
 2. हे कोण�ा �कारची गती आहे?  3. तु�ाला आणखी काही जाणवले का? 

 -------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------- 
 4.  कृती - 1. चार समान उंचीचे �ास �ा. 
 2. �ास म�े पाणी असे भरा क� वेगवेगळे �र तयार करा. 
 3. �ासला कमी ते जा� पा�ापय�त तर येतील अशी �व�ा करा. 
 4. एक �ीलचा चमचा �ास�ा त�डावर हळूवार �हार करा व काळजीपूव�क ऐका. 
 5. आता थो�ा वेळाने �हार करा आ�ण आवाजाकडे ल� �ा. 
 �� 1. वेगवेग�ा �ासम�े वेगवेग�ा �नी ऐकू का आला? 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 दोलक, दोलन, दोलनगती 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_ 
 3130186975290900481660 
 दोलकाची लांबी आ�ण  वारंवा�रता 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_ 
 3130186975667814401815 
 �नीची ती�ता - �नी पातळी 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_ 
 3130186975905955841179 
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 कृ�तप��का : 23 
 चला समजून घेऊया :  चंुबक�, चंुबक�य बलरेषा, बलरेषांचे गुणधम�, चुंबकाचे गुणधम� 
 संदभ� :  इय�ा 7 वी �करण 19 चंुबक�य �े�ाचे गुणधम� 
 अ�यन �न��ी :  शा�ीय संक�नांचे दैनं�दन जीवनात उपयोजन करता येते, चुंबक आ�ण चुंबक�य पदाथ� यांतील 
 फरक ओळखता येतो, चंुबक�ाशी संबं�धत �व�वध कृती करता येतात.चुंबकाचे उपयोग, इ. 
 ल�ात घेऊया : 

 लोह,  कोबा�  व  �नकेल  यां�ा  सं�म�ापासून  चंुबक  बनवतात.‘�नपरमॅग’  या  लोह,  �नकेल,  ॲ�ु�म�नअम  व 
 टायटॅ�नअम  यां�ा  सं�म�ा  पासून  चुंबक  बनवतात.  तसेच  ‘अि�नको’  हे  ॲ�ु�म�नअम,  �नकेल  व  कोबा�  यां�ापासून 
 बनवलेले  चुंबक�य  सं�म�  आहे.  पोलादी  प�ीत  चंुबक�  �नमा�ण  कर�ासाठी  एक�श�  प�ती  व  ���श�  प�तीचा  वापर 
 केला जातो. 

 टांगले�ा  चुंबकाचा  उ�र��व  पृ�ी�ा  भौगो�लक  उ�र  ��वा�ा  �दशेने 
 ��रावतो.  याचा  अथ�  पृ�ी  हाच  एक  मोठा  चुंबक  आहे,  परंतु  या  चुंबकाचा  द��ण��व 
 पृ�ी�ा  भौगो�लक  उ�र  ��वापाशी,  तर  चंुबक�य  उ�र  ��व  पृ�ी�ा  भौगो�लक  द��ण 
 ��वापाशी असला पा�हजे असे अनुमान �व�म �ग�ट�ने यांनी काढले. 

 मायकेल  फॅरेडे  यांनी  लोहचंुबक  व  लोहक�स  यां�ावरील  �योगा�ा  साहा�ाने 
 चंुबक�य  बलरेषा  ही  सकं�ना  ��  केली.  चुंबक�य  �े�ाची  ती�ता 
 बलरेषांव�न  समजते.  चुंबक�य  बलरेषा  एकमेकांना  छेदत  नाहीत.  चुंबक�य 
 बलरेषा  या  नेहमी  उ�र  ��वाकडून  द��ण  ��वाकडे  जातात.  चुंबक�य  �े�  हे  पु�ा, 
 पाणी,  काच  इ�ादी  पदाथा�तून  आरपार  जाऊ  शकते.  मा�  असे  होताना 
 चुंबक�य �े�ाची ती�ता कमी झालेली आढळते. 

 सराव क� या : 
 1.  एक  पु�ा  घेऊन  �ावर  मधोमध  एक  प�ीचुंबक  ठेवला.  या  प�ीचंुबकाभोवती  थोडा  लोहक�स  पसरवून  पु��ाला 
 सावकाश �टचक� मारली तर लोहक�साची एक �व�श� रचना झा�ाचे �दसेल. ही रचना आकृती�ा साहा�ाने दश�वा. 

 2. तु�ाला एक धातूचा तुकडा �दला आहे. तो तुकडा चुंबक आहे क� नाही हे कसे ओळखाल. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 3. सोबत �दले�ा आकृतीचे �नरी�ण क�न चंुबक� �नमा�ण कर�ाची प�त ओळखा. 

 4. चुंबक�ाचा वापर केले�ा चार उपकरणांची नावे �लहा. 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 5. पुढील आकृतीचे �नरी�ण क�न �दले�ा पया�यातून यो� नावे �लहा. 
 (चंुबक�य बलरेषा, चंुबक�य �े�ाची ती�ता अ�धक, चंुबक�य �े�ाची ती�ता कमी) 

 6.  एखादा  चंुबक  घेऊन  �ाला  एक  टाचणी  �चकटवा.  �ा  टाचणीला  आणखी  एक  टाचणी  �चकटवा.  अशा�कारे  जा�ीत 
 जा�  �कती  टाच�ा  �चकटवता  येतात  ते  पहा.  �ानंतर  ते  चंुबक  पु��ावर  ठेवून  खाल�ा  बाजलूा  वरील�माणे  �कती 
 टाच�ा �चकटतात ते पहा. पु��ांची सं�ा वाढवून वरील कृती पु�ा क�न पहा. 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 चंुबक�  : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 30186973211770881781 
 चंुबक�य �े� : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 30186973447864321738 
 चंुबक�य बलरेषांचे गुणधम� : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 30186973566074881814 
 �व�ुत चंुबक 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?contentId=do_31 
 2940777111216128181 
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 कृ�तप��का : 24 
 समजून घेऊ या:  ता�ांची �न�म�ती, आकाश�नरी�ण, तारकासमूह 
 संदभ�:  इय�ा सातवी, �करण 20 तारकां�ा दु�नयेत 
 अ�यन �न��ी:  अवकाश �नरी�ण क�न राशी न��े याबाबत असलेले गैरसमज दूर कर�ासाठी �य� करतात. 
 ल�ात घेऊ या: 
 तेजोमेघापासून  ता�ांची  �न�म�ती  होते.  तेजोमेघ  हे 
 �ामु�ाने धूळ व हाय�ोजन वायूच बनलेले ढग असतात. 

 आकाश  �नरी�ण  :  आकाश  ज�मनीला  टेक�ासारखे 
 �दसते.  ते  �ा  रेषेत  �मळतात  �ास  ���तज  असे  �णतात. 
 �तःभोवती  गोलाकार  �फरता  �फरता  ���तजाचा  गोल 
 तयार  होतो.  आकाशात  �फरणारे  �ह,  तारे  याच  गोलाव�न 
 सरकत  अस�ाचा  आप�ाला  भास  होतो.  या  आभासी 
 गोलालाच खगोल �णतात. 

 ऊ���ब� दू  -  ज�मनीवर  उभे  रा�ह�ास  आप�ा  डो�ा�ा  बरोबरवर 
 असले�ा खगोलावरील �ब� दूला ऊ���ब� दू  �णतात. 
 अध:�ब� दू  –  ज�मनीवर  उभे  रा�ह�ास  आप�ा  पाया�ा  बरोबर  खाली 
 असले�ा खगोलावरील �ब� दूला अधः�ब� दू  �णतात. 
 खगोलीय  ��व  –  पृ�ी�ा  भौगो�लक  �ूवामधून  जाणारी  रेषा  उ�रेकडे 
 वाढवली,  तर  ती  खगोलाला  �ा  �ब� दूत  छेदते  �ास  खगोलीय  उ�र  ��व 
 �णतात;  तसेच  ती  रेषा  द��णेकडे  वाढवली  तर  खगोलास  �ा  �ब� दूत  छेदते 
 �ास  खगोलीय द��ण ��व �णतात. 

 तारकासमूह  :  खगोला�ा  एका  लहान  भागात  असले�ा  ता�ां�ा  गटाला 
 तारकासमूह  असे  �णतात.  पा��मा�  �नरी�कांनी  संपूण�  खगोलाचे 
 एकूण  88  भाग  केले  आहेत.  �ाचीन  पा�ा�  खगोलशा��ांनी  12  सौर 
 राश�ची व भारतीय खगोलशा��ांनी 27 न��ांची क�ना मांडली. 

 राशी  :  सूय�  �ा  आय�नक  वृ�ावर  �फरतो  �ा  आय�नक  वृ�ाचे  12  समान 
 भाग  क��लेले  आहेत,  �णजे  ��ेक  भाग  30°चा  आहे.  या  ��ेक 
 भागाला राशी असे �णतात. 

 न��  :  चं�  एक  पृ�ी�द��णा  सुमारे  27.3  �दवसांत  पूण�  करतो.  ��ेक 
 �दवसा�ा  चं�ा�ा  �वासाला  एक  भाग  �क� वा  एक  न��  �णतात.  360 
 अंशाचे  27  समान  भाग  केले  तर  ��ेक  भाग  सुमारे  13°  20  �म�नटे  येतो. 
 13°  20  �म�नटे  एव�ा  भागातील  तारका  समुहांतील  सवा�त  तेज�ी 
 ता�ाव�न ते न�� ओळखले जाते. या ता�ाला योगतारा �णतात. 

 ओळख काही तारकासमूहांची : 

 1. स�ष� : स�ष� नावा�माणे सात ठळक ता�ांनी बनलेला समूह आहे. 
 एक मोठा चौकोन व �ाला तीन ता�ांची शेपटी अस�ाने पतंगासार�ा 
 �दसणा-या  स�ष�ची आकृती सहज ओळखता येते. 
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 2.  मृगन��:  �ात  7-8  तारे  असतात.  �ांपैक�  चार  तारे  एका  चौकोनाचे 
 चार  �ब� दू  असतात.  मृगन��ा�ा  मध�ा  तीन  ता�ांपासून  एक  सरळ  रेषा 
 काढली  असता,  ही  रेषा  एका  तेज�ी  ता�ाला  येऊन  �मळते.  तो  तारा 
 �णजे �ाध होय. 

 3. वृ��क : �ा तारकासमूहात 10-12 तारे �दसत असले, तरी �ांतील 
 �े�ा हा तारा सवा�त तेज�ी आहे. 

 सराव क� या : 
 (1) पुढील त�ा पूण� करा. 

 आकाशगंगा  तारकासमूह 

 (1) ल�ावधी तारे असतात.  (1) 

 (2)  (2) काही तारकासमूहात एखा�ा �ा�ाची, 
 व�ूची �क� वा ���ची आकृती �दसते. 

 (3)  (3)  पा�ा�  �नरी�कांनी  संपूण�  खगोलाचे  एकूण  88 
 भाग केले आहेत. 

 (2)  खालील चौकटीत तारकासमूहातील ता�ांची, न��ांची आ�ण राश�ची सं�ा �लहा. 
 (अ)  स��ष�  तारकासमूह -  (ई) वृ��क तारकासमूह- 
 (आ) एकूण न�� -  (उ) सौर राशी - 
 (इ) मृग न�� तारकासमूह  -  (ऊ) श�म��ा तारकासमूह - 
 (3) �दले� या �च�ात श�म��ा तारकासमूहातील ठळक तारे जोडणारी रेष काढा. 

 अ�धक अ�ासासाठी �ल�� : 
 तारकासमूह : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_so 
 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31301869766769 
 04961662 
 ओळख काही तारकासमूहाची : 
 https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526581859311616240510?referrer=utm_so 
 urce%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31301869820632 
 26881295 
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