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¸ÀAzÉÃ±À

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀ«µÀå. EzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÉÆ¸À ²PÀët ¤Ãw 2020£ÀÄß
eÁjUÉÆ½¹zÉ. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020 gÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄμÁ×£ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå
ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÄÝ, ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÁPÀμÀÄÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ «£Áå¸À, PÀ°¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è
£Á«Ã£ÀåvÉ, vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ªÀÄgÀÄ«£Áå¸À ºÁUÀÆ ±Á¯ÉUÀ¼À°è PÀ°PÁ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä
ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. F ¤nÖ£À°è FUÁUÀ¯ÉÃ ¤¥ÀÅuï ¨sÁgÀvï «ÄμÀ£ï CrAiÀÄ°è
§Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁå eÁÕ£À PË±À®UÀ¼À£ÀÄß SÁwæ¥Àr¸ÀÄªÀ°è £ÀªÀÄä gÁdå PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛUÉÆArzÉ.
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ¢AzÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ°è CqÉvÀqÉUÀ¼ÁV,
JgÀqÀÄ ªÀμÀðUÀ¼À°è PÀ°PÁ£ÀÀμÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. O¥ÀZÁjPÀ ºÁUÀÆ C£Ë¥ÀZÁjPÀ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ
«zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀvÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝUÀÆå ¸ÀºÀ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ PÀ°PÉ DUÀ¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ
CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ w½¹ªÉ. F PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è £ÁªÉ®ègÀÆ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁUÀ¨ÉÃQzÉ.
¸ÀzÀj PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ ‘PÀ°PÁ
ZÉÃvÀjPÉ’ JA§ «£ÀÆvÀ£À G¥ÀPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀμÀðzÀ°è C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸ÀÄwÛzÉ.
J¯Áè «zÁåyðUÀ¼ÀÄ »A¢£À JgÀqÀÄ vÀgÀUÀwUÀ¼À°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð,
¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÉ. EzÀPÉÌ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð,
¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ
ZÀlÄªÀnPÉUÀ½AzÀ PÀÆrzÀÄÝ, ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀªÀ£ÀÄßAlÄªÀiÁqÀÄªÀAvÉ gÀÆ¦¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ PÀ°PÁ £ÀμÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ D±ÀAiÀÄ £À£ÀßzÁVgÀÄvÀÛzÉ.
¥ÀoÀå¥ÀÅ¸ÀÛPÀ, ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ. ²PÀëPÀgÀÄ, PÉÊ¦rAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ
ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ F «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß CzÀgÀ CAvÀ¸ÀìvÀé¢AzÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ
¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄwÛÃj JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É. DzÀÝjAzÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀªÀðgÀÆ, ¥ÉÆÃµÀPÀªÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ
¨sÁVÃzÁgÀgÉ®ègÀÆ EzÀgÀ°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÉÊ eÉÆÃr¹ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß AiÀÄ±À¹éUÉÆ½¸ÀÄwÛÃgÉAzÀÄ
D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.
J®èjUÀÆ ±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.............

²æÃ ©.¹. £ÁUÉÃ±À

¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÁUÀÆ ¥ËæqsÀ ²PÀët
ºÁUÀÆ ¸ÀPÁ® ¸ÀaªÀgÀÄ

ii

ªÀÄÄ£ÀÄßr
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ D±ÀAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ
£ÀªÉÄä®ègÀ dªÁ¨ÁÝj. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ «¥ÀwÛ¤AzÀ ªÀÄPÀÌ¼À
PÀ°PÉAiÀÄ°è ªÀåvÀåAiÀÄªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä PÀ¼ÉzÉgÀqÀÄ
ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÁzsÀåªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F CAvÀgÀªÀ£ÀÄß
¤ÃV¸À®Ä 2022-23£ÉÃ ¸Á°£À°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ JA§ «£ÀÆvÀ£À G¥ÀPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß
C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
F G¥ÀPÀæªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ, ¸ÀASÁå
eÁÕ£ÀPÉÌ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß »A¢£À vÀgÀUÀwUÀ¼À°è CvÀåUÀvÀåªÁV
UÀ½¸À¯ÉÃ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ‘Cw ªÀÄÄRå PÀ°PÁ ¥sÀ®’UÀ¼À£ÀÄß
UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉ gÀÆ¦¹, PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ‘¤¥ÀÄuï
¨sÁgÀvï’, ‘«zÁå¥ÀæªÉÃ±ï’£ÀAvÀºÀ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ. F ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ,
PÀ°PÁ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ ¸ÉßÃ»AiÀiÁVªÉ. ZÀlÄªÀnPÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ, ²PÀëPÀjUÉ CUÀvÀå ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄªÀ
‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’AiÀÄ£ÀÆß ¹zÀÞ¥Àr¹ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ
PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛÃgÉA§ D±ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÉÛÃ£É. F PÁAiÀÄðzÀ°è
vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ r.J¸ï.E.Dgï.n. ºÁUÀÆ J¸ï.J¸ï.PÉ. AiÀÄ C¢üPÁjUÀ½UÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. F PÁAiÀÄðzÀ°è
¸ÀºÀPÀj¹zÀ CfÃA ¥ÉæÃªÀiï fÃ ¥sËAqÉÃ±ÀÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜUÀÆ E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.

qÁ. ¸É®éPÀÄªÀiÁgï J¸ï,

¨sÁ.D.¸ÉÃ.

¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð,
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ²PÀët E¯ÁSÉ

D±ÀAiÀÄ £ÀÄr
«zÁåyðAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæwÃ ¤vÀåªÀÇ PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉ CvÀåUÀvÀå.
DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ¢AzÁV eÁUÀwPÀªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉUÉ ªÀåvÀåAiÀÄ
GAmÁV ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÃzÀå. EzÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä
DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVzÉ. £ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è PÉÆÃ«qï-19 ¤AzÁV ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ®àmÁÖUÀ
«zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀ, «±ÉÃµÀ ¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß
gÀÆ¦¹zÀgÀÆ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè ¸ÀªÀiÁAvÀgÀªÁUÀÄªÀÅ¢®è.
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ G¥ÀPÀæªÀÄªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹ ¤ÃqÀÄwÛgÀÄªÀ «£ÀÆvÀ£À
¥ÀæAiÀÄvÀß. ¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆtðªÁV £ÀqÉAiÀÄzÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è GAmÁVgÀÄªÀ
PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ gÀÆ¦¹zÀ G¥ÀPÀæªÀÄ. F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ
gÁdåzÁzÀåAvÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ vÀÄA©PÉÆqÀÄwÛÃj JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.
G¥ÀPÀæªÀÄzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁ×£ÀPÁÌV J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄî«gÉAzÀÄ
£ÀA©zÉÝÃ£É.

qÁ. «±Á¯ï Dgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.

DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ
¸ÁªÀ ð d¤PÀ ²PÀ ë t E¯ÁSÉ
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DgÀA©üPÀ £ÀÄr
DwäÃAiÀÄgÉÃ,
JgÀqÄÀ ªÀµð
À UÀ¼À PÁ® PÉÆÃ«qï-19gÀ PÁgÀt¢AzÀ O¥ÀZÁjPÀ vÀgU
À w
À UÀ¼ÄÀ ¤jÃPÉA
ë iÀÄAvÉ
£ÀqA
É iÀÄzÉ ªÀÄPÀÌ¼°
À è PÀ°PÁ £ÀµÖÀ GAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ. EzÀjAzÁV PÀ°PÁ CAvÀg,À
¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ KgÀÄ¥ÉÃgÀÄUÀ¼Æ
À GAmÁVªÉ. F J®è CqÉvq
À U
É ¼
À £
À ÄÀ ß ¤ªÁj¹,
PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À AÉ iÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÆ
É ¼À®
î Ä 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀt
ë PÂ À ªÀµð
À zÀ°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ
G¥ÀPª
æÀ ÄÀ ªÀ£ÄÀ ß C£ÀÄµÁ×£U
À Æ
É ½¸À¯ÁUÀÄwÛz.É ¥Àw
æ AiÉÆ§â «zÁåyðAiÀÄÄ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀg
ë v
À É ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀASÁåeÁÕ£ª
À £
À ÄÀ ß ¸Á¢ü¸ÄÀ ªÀÅzÀÄ ¥Àx
æ ª
À ÄÀ DzÀåvAÉ iÀiÁVgÀÄvÀz
Û .É J¯Áè PÀ°PÉUÉ ªÀÄÆ®¨sÆ
À vÀªÁV
§Ä£Á¢ ¸ÁPÀg
ë v
À É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À CvÀåUv
À åÀ . DzÀÝjAzÀ DAiÀiÁ vÀgU
À w
À AiÀÄ ¤¢ðµÀÖ PÀ°PÁ
¥s®
À UÀ¼Æ
É A¢UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀg
ë v
À É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£z
À À PÀ°PÁ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À £
À ÄÀ ß CAvÀUð
À vÀUÆ
É ½¹
PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ G¥ÀPª
æÀ ÄÀ ªÀ£ÄÀ ß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. E°è ¤ÃrgÀÄªÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À £
À ÄÀ ß vÁªÀÅ §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀÌ¼°
À è §Ä£Á¢
PÀ°PÁ eÁÕ£ª
À £
À ÄÀ ß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄ«j ºÁUÀÆ PÀ°PÁ CAvÀgª
À £
À ÄÀ ß ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄ«j JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÃÛ £É. EzÀ£ÄÀ ß ±Á¯ÁzsÁjvÀªÁV
ªÀiË¯ÁåAPÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤UÀ¢vÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjPÀ®£
à É UÀ½PÉUÉ ¥ÁæªiÀ ÁtÂPÀ ¥ÀAæ iÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛÃj JAzÀÄ £ÀA©gÀÄvÉÃÛ £É.
vÀªÄÉ ä®g
è À ¨ÉA§®¢AzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁ×£À ¸ÁzsåÀ . F ¤nÖ£°
À è J®èjUÀÆ AiÀÄ±À¸£
ìÀ ÄÀ ß ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÃÛ £É.

²æÃªÀÄw ¥À®è« DPÀÄgÁw, ¨sÁ.D.¸ÉÃ
gÁdå AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,
¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ

¥Áæ¸ÁÛ«PÀ £ÀÄr
DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ºÉÆ¸À ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ
C£ÀÄµÁÖ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è£À §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÆ vÉgÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃQzÉ.
CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÆÃ«qï ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GAmÁzÀ ªÀåwjPÀÛ ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ
ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄºÀvÀÛ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß
§¼À¹PÉÆAqÀÄ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀzÀAvÀºÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ
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1 आपल्यन सभोर्तनिचे द्रव्य
अध्ययर् अंि
1.
द्रव्य िहनर् कणनपनसूर् बर्िेिे असूर् ते एकमेकनकडे सतत गतीर्े आकर्षात होत असतनत हे
संिोधर्नद्वनरे दनखनर्णे.
2.

द्रव्यनचे घर्, द्रव्य र् र्नयू यनंच्यन गुणधमनार्ुसनर र्गीकरण करणे.

3. तपमनर् आनण दनब यनंच्यन बदिनमुळे द्रव्यनची नतर्थती बदिते हे प्रयोगनद्वनरे दनखनर्णे
अध्ययर् पत्रक 1 :
द्रव्य िहनर् कणनपनसूर् बर्िेिे असूर् ते एकमेकनकडे सतत गतीर्े आकर्षात होत असतनत हे
संिोधर्नद्वनरे दनखनर्णे.
कृ ती – 1.1 : आपल्यन सभोर्तनिच्यन र्ततूंची यनदी करन
________________________________________________________________________
यनर्रूर् यन र्ततू द्रव्य किनपनसूर् तयनर झनिेत ? नर्चनर करन. आनण त्यनची यनदी करन.
________________________________________________________________________
कृ ती – 1.2 : एकन चंचप
ु नत्रनत र्थोडे पनणी भरूर् पनण्यनची पनतळी र्ोंद करन. त्यनमध्ये तीर् चमचे सनखर
घनिूर् ते ढर्ळन, आनण तुमचे अणूमनर् निहन.
आकृ ती 1

अणूमनर् :- ________________________________________________________________
अिन पद्धतीच्यन कृ तीमध्ये सनखरे ऐर्जी गोळी नर्रघळनर्ल्यनस कनय होते ? गटनत चचना करन.
________________________________________________________________________
कृ ती - 1.3
3 ते 4 कपड्यनच्यन नर्ळीचे र्थेंब / 2 ते 3 पोटॅनियम परमनंगर्ेटचे खडे घेऊर् 100 नमिी पनण्यनत
नमसळन. त्यनर्ंतर त्यनतीि 10 नमिी द्रनर्ण 90 नमिी पनणी असिेल्यन चंचूपनत्रनत पनहूर् ढर्ळन. असे 5
ते 6 र्ेळन झनिे. यनर्र चचना करन.
अणूमनर् : _________________________________________________________________
कृ ती - 1. 4
1 तनंब्यन पनण्यनत 1 चमचन सनखर, 1 चमचन लिंबूचन रस, नचमुटभर मीठ घनिूर् ढर्ळन. पनण्यनत
घनतिेल्यन र्ततूंचे कनय झनिे ? त्यन र्ततू गेल्यन ? चचना करूर् निहन.

2

िनळे च्यन तर्यंपनक खोिीतूर् नर्घणनरन सनंबरच्यन फोडणीचन र्नस 4 र्थी च्यन र्गाखोिीत असणनरी सुमन
ग्रहण करते हे कसे सनध्य होते ? चचना करूर् निहन.
________________________________________________________________________
देर्घरनत िनर्िेल्यन उदबत्तीचन सुगंध घरनबनहेर पसरतो हे कसे ? चचना करूर् निहन.
________________________________________________________________________
पनण्यनर्े भरिेिन एक तनंब्यन अर्थर्न चंचूपनत्रनत िनईचे 2 र्थेंब टनकू र् ते ढर्ळन. िनईचन रं ग पूणात: पनण्यनत
नमसळण्यनस ककती र्ेळ िनगिन ?
________________________________________________________________________
एकन कनचेच्यन भनंड्यनत र्थंड पनणी र् एक ग्िनस पनणी घेऊर् त्यनत 4 ते 5 र्थेंब िनई घनिन र् दोन्ही
भनंड्यनचे नर्रीक्षण करन.

• र्थोड्यन र्ेळनर्े भनंड्यनमध्ये कनय कदसिे ?
__________________________________________________________________
• कोणत्यन भनंड्यनतीि िनईचन रस कसन पसरिन ?
__________________________________________________________________
• तनपमनर्नर्ुसनर नमश्रणनचन दरत बदि कदसतो. कन ?र् कसन ?
__________________________________________________________________
कृ ती :- 1.5
कदिेल्यन र्ततूंमध्येच योग्य बि प्रयोगनर्े त्यन र्ततूमध्ये होणनरे बदि कोष्टकनत र्मूद करन.
द्रव्य

हनतोडीर्े प्रहनर के ल्यनस

कनत्रीर्े कनपल्यनस

िोखंडी मोळन/नखळन

उचिल्यनस

सनध्य होत र्नही

खडू चन तुकडन
रबर बँड

सनध्य होते

र्ळनतीि पनणी
सूचर्न : कदिेल्यन र्ततूंचे रचर्ेच्यन आधनरनर्र र्गीकरण करन.
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खनिीि प्रश्नंची चचना करन.
कोणत्यन र्ततूमधीि कण घट्ट (जनतत) बिनर्े एकमेकनंर्न जोडिे आहेत ?
________________________________________________________________________
पनण्यनच्यन प्रर्नहनिन कनत्रीर्े कनपणे कन िक्य र्नही ?
________________________________________________________________________
र्ळनतूर् र्नहणन-यन पनण्यनच्यन कणनत आनण िोखंडी नखळ्यनतीि कणनत कनय फरक आहे ?
________________________________________________________________________
नर्चनर करन : आम्ही पनण्यनत सहज उडी घेतो, एखनद्यन खोिीत कन सनध्य होत र्नही? यनर्र चचना करन.
कनरण :- __________________________________________________________________
________________________________________________________________________
अध्ययर् नर्ष्पत्ती - 2 द्रव्यनचे घर्, द्रर् र् र्नयू आधनररत र्गीकरण करणे.
कृ ती :-2.1 खनिी कदिेल्यन र्ततूंचे त्यनच्यन गुण िक्षणनर्रूर् चचना करूर् र्गीकरण करन.
अ.क्र.

र्ततू

2

टेबि
चमचन

3

दूध

4

रॉके ि

5
6

उदबत्तीचन
धूर
पेनन्सि

7

रबर बँड

8

LPG गॅस

9

लभंत

10

फळनंचन रस

11
12

श्वसर्नची
हर्न
पनणी

13

सनखर

1

आकनर आकनरमनर् प्रसरण आकुं चर् कणनंची
गती

आहे

आहे

र्नही

र्नही

कणनंची
रचर्न
आनण
जोडणी
अनत कमी ---

घर् द्रर् र्नयू

14

सूचर्न : कदिेल्यन र्ततूंर्न त्यनंच्यन भौनतक आनण रनसनयनर्क गुणधमनार्ुसनर र्गीकरण करूर् निहन.
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अध्ययर् नर्ष्पत्ती : - 3 तनपमनर् आनण दनब यनतीि बदिनमुळे द्रव्यनची नतर्थती बदिते हे
प्रयोगनद्वनरे दनखर्णे.
कृ ती :- 3.1 तनपमनर्नतीि बदिनचे पररणनम
खनिीि कृ तीचे सूक्ष्म नर्रीक्षण करूर् करूर् तुमचे अणूमनर् सनंगन.
(निक्षकनंच्यन मनगादिार्नखनिी करनर्े.)
एकन चंचुपनत्रनमध्ये 150 ग्रॅम ककं र्न अधना भनग भरेि इतके बफनाचे तुकडे
घ्यन. त्यनचे तनपमनर् र्मूद करन. आतन नतपररटच्यन कदव्यनच्यन सनहनय्यनर्े
उष्णतन देण्यनस सुरुर्नत करन. त्यनर्ंतर खनिीि कोष्टकनत कदिेल्यन
टप्पप्पयनर्ुसनर तनपमनर्नची र्ोंद करन.
द्रव्य
तनपमनर् (नडग्री सेल्सीअसमध्ये)
चंचुपनत्रनतीि बफनाचे तुकडे
पनणी
उकळू िनगल्यनर्ंतर
बफनाच्यन तुकड्यनिन उष्णतन देण्यनस सुरू के ल्यनर्ंतर त्यनच्यन कणनंमध्ये कोणतन बदि होतो ?
________________________________________________________________________
बफनाच्यन तुकड्यनिन उष्णतन देण्यनस सुरू के ल्यनर्ंतर पनणी होईपयंत त्यनच्यन तनपमनर्नमध्ये बदि होत
र्नही यनचे कनरण द्यन.
________________________________________________________________________
उकळत्यन पनण्यनची र्नफ़ र्थंड के ल्यनर्ंतर त्यनचे किनमध्ये रुपनंतर होते ?
________________________________________________________________________
र्रीि कृ तीच्यन सहनय्यनर्े खनिीि कोष्टक भरन.
प्रकक्रयन

तनपमनर् (नडग्री सेल्सीअसमध्ये)

बफा नर्तळण्यनचन लबंदू
पनणी उकळण्यनचन लबंदू
अणूमनर् :- ________________________________________________________________
कृ ती :- 3.2
उष्णतेमुळे कनही पदनर्था घर्नतर्थतीमधूर् द्रव्यनतर्थतीमध्ये बदितनत. त्यनचप्रमनणे र्नयुनतर्थतीमध्येही
बदितनत. यन पद्धतीचे बदि िक्य आहेत कन ?
________________________________________________________________________
घरनत कपनटनमधीि डनंबरगोळी/देर्घरनत ठे र्िेल्यन कनपरनच्यन आकनरनत कनही कदर्सनर्ंतर बदि
होतनर्न आपण पनहतो हे असे कन होते ?
________________________________________________________________________
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कृ ती – 3.3 संप्पिर्र्
खनिीि कृ ती करूर् तुमचे नर्ष्कषा सनंगन.
डनंबर गोळी र्थोडीिी घ्यन ती एकन चहनच्यन ककटिीत घनिन. एकन सुती कपड्यनर्े त्यनचे तोंड झनकन.
त्यनंची तोटीसुद्धन बंद रनहीि अिी रचर्न करन. आतन ककटिीिन नतपरीटच्यन कदव्यनर्े गरम करन र् बदिनचे
नर्रीक्षण करन.
तुमचे नर्ष्कषा : _____________________________________________________________
यन पद्धतीर्े घर् नतर्थतीतूर् सरळ र्नयूनतर्थतीत पोहोचण्यनच्यन प्रकक्रयेिन ______________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
म्हणतनत.
सूचर्न : संप्पिर्र् कक्रयेस येणन-यन इतर र्ततूंची तुिर्न करन.
कृ ती – 3.4
तुमच्यन हनतनर्र र्ेिपॉिीि ररमुव्हर / अॅनसटोर् / पेट्रोि / सुगंधी द्रव्य पडल्यनस उष्णतन कन जनणर्ते?
चचना करन.
________________________________________________________________________
यन प्रकक्रयेिन कनय म्हणतनत ?
________________________________________________________________________
1) द्रव्यनच्यन तीर् नतर्थतीमधीि कणनंची गती (रचर्न) दनखनर्णनरे रे खननचत्र कनढन.
द्रव्य

रे खननचत्र

घर्
द्रर्
र्नयू
2) एखनद्यन द्रव्यनची भौनतक नतर्थती बदिनसनठी कनरणीभूत प्रमुख घटक कोणते ?
________________________________________________________________________
3) घर्रूपनतूर् र्नयुरूपनमध्ये आनण र्नयुरूपनमधूर् घर्रूपनत होणन-यन नतर्थती बदिनच्यन प्रकक्रयेिन
कनय म्हणतनत ?
________________________________________________________________________
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4) आपण दूर अंतरनर्रीि सुगंध कसन ग्रहण करतो ? कनरण द्यन.
________________________________________________________________________
5) खोिीच्यन सनमनन्य तनपमनर्निन िोखंडी खुची घर्रूप र् पनणी द्रर्रूपनत असण्यनचे कनरण कनय ?
________________________________________________________________________

मुल्यमनपर्नचे टप्पपे
अध्ययर् नर्ष्पत्ती
द्रव्य सूक्ष्म
कणनपनसूर् बर्िे
असूर् ते सतत
गनतमनर् र्
त्यनंच्यनतीि
परतपर आकषाण
यनंचे संिोधर्
करणे
द्रव्यनचे भौनतक
गुणधमनार्ुसनर
र्गीकरण करणे

टप्पपन 1

टप्पपन 2

टप्पपन 4

द्रव्य सूक्ष्म
कणनपनसूर्

द्रव्यनचन
कोणतनही एक
गुणधमा सनंगणे

द्रव्यनचे सर्ा
गुणधमा सनंगणे
ककं र्न ओळखणे

द्रव्यनच्यन
गुणधमाचन अर्था
िनर्ूर् प्रनयोगीक
संिोधर्नत्मक
प्रयोग करणे आनण
त्यनपैकी कनही
उदनहरणनसहीत
तपष्ट करणे.

द्रव्यनच्यन भौनतक
गुणधमनार्र
आधनरीत

के र्ळ घर्, द्रर्,

के र्ळ कनही घर्,

घर्, द्रर्, र्नयू

र्नयू ओळखतनत.

द्रर्, र्नयू ओळखूर् र्गीकरण करतनत.
मनत्र
र्गीकरण
तपष्टीकरणनच्यन
करतनत.
र्ेळी गोंधळतनत.

घर्,द्रर्,र्नयू

तनपमनर् आनण
दनब यनतीि
बदिनमुळे द्रव्य
आपिी नतर्थती
बदिते हे
प्रयोगनद्वनरे
समजूर् देघे

टप्पपन 3

यनमध्ये र्गीकरण
करूर् तपष्ट करणे
तनपमनर् आनण
दनब यनतीि
बदिनमुळे द्रव्य
आपिी नतर्थती
बदिते हे
प्रयोगनद्वनरे
समजूर् देघे

के र्ळ भौनतक
भौनतक बदि
नतर्थती ओळखतनत आनण
त्यनचे कनरण
ओळखतनत

तनपमनर् र् दनब
यनतीि बदिनमुळे
द्रव्य आपिी
नतर्थती
बदिते हे ओळखूर्
दोन्ही प्रक्रीयन
तपष्ट
करतनत.

मनझ्यन निक्षणनबद्दि निक्षकनंची पनश्वाभूमी

कदर्नंक :

निक्षकनंची सही
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आपल्यन सभोर्तनिचे द्रव्य िुद्ध आहे कन ?
1.

िुद्ध आनण अिुद्ध र्ततू, नमश्रण के िेिी आनण तर्तंत्र कणनंचे नमश्रण यन नर्नर्ध प्रकनरनंच्यन
गुणधमनार्र आधनररत र्गीकरण करणे आनण तपष्ट करणे.

2.

नमश्रणनतीि घटक र्ेगळे करण्यनच्यन पद्धती समजूर् घेणे आनण प्रयोगनद्वनरे र्ेगळे करणे.

3.

आपल्यन सभोर्तनिच्यन बदिनंचे भौनतक आनण रनसनयनर्क बदिनंमळ
ु े र्गीकरण करणे आनण
त्यनमनगीि कनरण ओळखणे.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती 1 : िुद्ध आनण अिुद्ध र्ततू, नमश्रण के िेिी आनण तर्तंत्र कणनंचे नमश्रण यन नर्नर्ध
प्रकनरनंच्यन गुणधमनार्र आधनररत र्गीकरण करणे आनण तपष्ट करणे.
कृ ती 1.1 : खनिीि र्ततूच
ं े िुद्ध आनण अिुद्ध र्ततूमध्ये र्गीकरण करूर् कनरणे द्यन.
र्ततू

िुद्ध र्ततू

अिुद्ध र्ततू

कनरणे

दूध
पनणी
मीठ र् पनणी
मीठ
िोखंडी नखळन
मनती
तनंब्यनची तनर
सोर्े
ऑनक्सजर्
तेि र् पनणी
मध
हर्न
सनखर
सूचर्न : यन र्गीकरणनर्ंतर यनतीि घर् द्रर् आनण र्नयू यनंचे र्गीकरण करूर् निहन.
• नमठनचे पनणी (द्रनर्ण) आनण मीठ यनमध्ये कनय फरक असतो ?
______________________________________________________________________
• िोखंडी नखळन ही िुद्ध र्ततू आहे कन ? कसे सनंगनि ?
_____________________________________________________________________
• भौनतक ररत्यन र्ततू एकमेकनंपनसूर् र्ेगर्ेगळ्यन असतनत अिन र्ततूंर्न _____________
म्हणतनत.
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र्रीि कृ तीच्यन आधनरे एकनच गुणिक्षणनंर्र आधनररत र्रीि र्ततूंचे मूिद्रव्य, संयुगे आनण नमश्रणे यनमध्ये
र्गीकरण करन.
मूिद्रव्ये
संयुगे
नमश्रण
आपणनस ठनऊक आहे - प्रततुत 100 पेक्षन जनतत मूिद्रव्यनंपैकी 92 मूिद्रव्य र्ैसगीकअसूर्
उर्ाररत मनर्र् नर्र्मात आहेत.
• रनसनयनर्क संयोगनच्यन आधनरे र्रीि र्ततूंर्न ____________________________ आनण
________________________ मध्ये र्गीकरण करन.
कृ ती: 2.1 तुम्हनिन मनहीत असिेिी मूिद्रव्य संयग
ु े आनण नमश्रणे यनंची यनदी करन.
मूिद्रव्ये
संयुगे
नमश्रण
• दोर् ककं र्न दोर्नपेक्षन जनतत मूिद्रव्य अर्थर्न संयुगे भौनतकररत्यन र्ेगर्ेगळ्यन असल्यनर्े
____________________________ नमळतनत.
• आम्ही नमश्रणे तयनर करू िकतो कन ? दोर् उदनहरणे द्यन.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती- 2) नमश्रणनतीि घटक र्ेगळे करण्यनच्यन पद्धती समजूर् घेणे आनण
प्रयोगनद्वनरे र्ेगळे करणे.
कृ ती: 2.1

खनिी कदिेल्यन र्ततूंमधूर् नमश्रण तयनर करन आनण कदिेिे कोष्टक भरन.
नमश्रणे

नमश्रण एकनच
पद्धतीचे कदसते कन

एकनजर्सी
नमश्रण

नभन्नजीर्सी नमश्रण

नमठनचे पनणी
कॉपर सल्फे ट आनण पनणी
पनणी आनण सूयफ
ा ू ि / तेिन
डनळ आनण तनंदळ
ू
पनणी आनण सनखर
िोखंडनचन खीस आनण गंधक
सूचर्न :- भौनतक पद्धतीर्े आहनर पदनर्था र्ेगळे करण्यनच्यन अर्ेक पद्धती आपण घरनमध्ये पनहतो.
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• मीठ पनणी आनण तनंदळ
ू डनळ यन नमश्रणनमध्ये कोणतन फरक आहे ?
__________________________________________________________________
• र्नतनर्रणनतीि हर्न हे एकनजर्सी नमश्रण आहे. कसे ?
__________________________________________________________________
कृ ती 2.2 कदिेल्यन द्रनर्णनतीि द्रनव्य आनण द्रनर्क ओळखूर् निहन.
द्रनर्ण
नमठनचे पनणी

द्रनव्य

द्रनर्क

सनखरे चे पनणी
सोड्यनचे पनणी
सूचर्न : नर्रघळणन-यन र्ततूंर्न द्रनव्य आनण नर्रघळू र् घेणन-यन र्ततूंर्न द्रनर्क म्हणतनत.
• आपल्यनमध्ये इतर घटकनंर्न नर्रघळू र् घेणन-यन र्ततूंर्न द्रनर्णनच्यन घटकनिन _____________
म्हणतनत.
• द्रनर्ण__________आनण__________घटकनपनसूर् बर्ते.
• द्रनर्णनमध्ये नमसळिेिे पदनर्था गनळर् कक्रयेर्े र्ेगळे करतन येतनत कन ?
__________________________________________________________________
कृ ती: 2.3 खनिी कदिेिे नमश्रण तयनर करन. हे नमश्रण कनगदनतूर् गनळू र् घटक र्ेगळे करण्यनचन प्रयत्न करन.

नमश्रणे

कण
कण
एक नभन्न गनळण
कदसतनत तळनत नजर्सी नजर्सी कनगदनतू
आहे नमश्रण नमश्रण र् कण
बनजूिन
होतनत
होय र्नही होय
पनणी + िोखंडनचन चुरन होय

गनळण
द्रनर् तर्तं किी
कनगदनतूर्
ण त्र िी
मनगा कदसतो
नमश्र
ण
(टॉचा िनईट)

कॉपर सल्फे ट + पनणी
गव्हनचे पीट + पनणी
नर्ळ + पनणी
मीठ + पनणी
• कोणत्यन नमश्रणनमधूर् घटक र्ेगळे करू िकतो ?
__________________________________________________________________
• कोणत्यन नमश्रणनमधूर् घटक र्ेगळे करू िकत र्नही ?
__________________________________________________________________
• तुम्ही तयनर के िेल्यन नमश्रणनतीि घटक र्ेगळे करू िकतो यनचे कनरण कनय ?
__________________________________________________________________
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• तर्तंत्र नमश्रण (कण) आनण किीिी यनमध्ये कोणतन फरक आहे ?
___________________________________________________________________
• किीिी हे एक नभन्ननजर्सी नमश्रण आहे. कसे ?
___________________________________________________________________
कृ ती: 2.4
एकन कनचेच्यन चंबूत र्थोडे दूध आनण पनणी घेऊर् नमश्रण तयनर करन. दुस-यन चंबूत नमठनचे
द्रनर्ण घ्यन. त्यनर्ंतर दोन्ही नमश्रणनतूर् बॅटरीचन प्रकनि सोडन. त्यनर्र तुमचे नर्रीक्षण निहन.
• प्रकनिनचन झोत (मनगा) कोणत्यन चंबूमध्ये कदसतो Ÿ?
__________________________________________________________________
• यन पररणनमनिन कनय म्हणतनत ?
__________________________________________________________________
चचना करन.
• कौिनरू घरनंमध्ये कौिनच्यन निद्रनतूर् सूयनाचे ककरण कदसते यन पद्धतीिन कनय म्हणतनत? चचना करन.
• किीिन मध्ये असणन-यन द्रनव्य कणनंर्न भौनतक पद्धतीर्े र्ेगळे करू िकतो कनय ? यनर्र नर्चनर करन.
खनिीि प्रयोग करन र् तुमचे नर्ष्कषा सनंगन.
• 100 नमिी पनण्यनमध्ये मीठ घनिूर् नर्रघळत रहन. ककती मीठ घनतल्यनर्ंतर नर्रघळणे र्थनंबते हे
िोधन. कोणत्यन पद्धतीर्े र्ेगळी करू िकतो ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
अश्यन प्रकनरच्यन द्रनर्णनिन ____________________________म्हणतनत.
कृ ती : 2.5 नमश्रणे र्ेगळे करण्यनची पद्धत
आपल्यन सभोर्तनिी र्ेगळे नमश्रण आहे ते र्ेगळे करणे िक्य आहे ? तर खनिीि नमश्रण कोणत्यन
पद्धतीर्े र्ेगळे करतन येते.
नमश्रणे

र्ेगळे करण्यनची पद्धत

तनंदळ
ू + डनळ + मीठ
तनंदळनचे पीठ + तनंदळ
ू
भनतनचन कोंडन + भनत
मनतीतीि िोखंडनचन कीस
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कृ ती : 2.6 खनिी कदिेिी नमश्रणे कसे र्ेगळे करनि?
एकन चंचुपनत्रनत अधना भनग होईि इतके पनणी घ्यन. त्यनर्र एक र्ॉचग्िनस ठे र्ूर् र्थोडे िनईचे र्थेंब
सोडन. आतन हळु र्नरपणे चंचुपनत्रनिन उष्णतन द्यन र् नर्रीक्षण करन.
टीप : प्रयोगनतूर् िनई एकनच रं गनची आहे की नमश्रण आहे ? हे निकण्यनस नमळते.
1. र्ॉचग्िनसमध्ये झनिेिन बदि कोणतन ?
__________________________________________________________________
2. र्ॉचग्िनसमधूर् किनचे बनष्पीभर्र् झनिे ? र् कोणतन रं ग कदसूर् आिन ?
__________________________________________________________________
3. यन प्रकक्रयेमध्ये र्नपरिेिी नर्भक्तीकरणनची पद्धत कोणती ?
__________________________________________________________________
कृ ती : 2.7
तर्यंपनकनचे तेि आनण पनणी हे नमश्रण कसे र्ेगळे करनर्े ?

तर्यंपनकनचे तेि आनण पनणी यनंचे नमश्रण एकन कनचेच्यन नर्भक्ती र्निकनमध्ये घ्यन. हे नमश्रण
चनंगिे ढर्ळन. कनही र्ेळनर्ंतर तेि र् पनणी यनंचे र्ेगर्ेगळे र्थर कदसूर् येतनत. तोटीच्यन सहनय्यनर्े एकन
चंचुपनत्रनत पनणी संग्रनहत करन र् दुस-यन चंचुपनत्रनत तेि संग्रनहत करन.
1. पनणी आनण तेि यनंचे र्थर र्ेगळे होण्यनचे कनरण कनय ?
______________________________________________________________________
2. तेि आनण पनणी हे कोणते नमश्रण आहे ?
_____________________________________________________________________
चचना करन.
1. चंचुपनत्रनपेक्षन नर्भक्ती र्निकनपनत्र र्नपरूर् घटक र्ेगळे करणे योग्य आहे कन ?
_____________________________________________________________________
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कृ ती : 2.8
दुधनतूर् िनई किी र्ेगळी करतनत ? यनसनठी खनिीि प्रयोग करन.
र्थोडे िनईयुक्त दूध एकन भनंड्यनत घ्यन आनण रनर्च्यन सहनय्यनर्े ते दोर् नमनर्टे घुसळन. दुस-यन
एकन पनत्रनंमध्ये दूध बनजूिन करन.
1. दूध घुसळतनर्न तुम्हनिन कनय कदसिे ?
______________________________________________________________________
2. दूधनतूर् िनई र्ेगळी झनिी कन ?
______________________________________________________________________
कृ ती : 2.9
मीठ आनण अमोनर्यम क्िोरनइड हे नमश्रण कसे र्ेगळे करनि ?
अमोनर्यम क्िोरनइड आनण बनरीक मीठ एकन नचर्ीमनतीच्यन र्नटीमध्ये भरन. आकृ तीत दनखर्ल्यनप्रमनणे
त्यनर्र र्रसनळे ठे र्ूर् तोंड बंद करन. र् तोटी सुद्धन बंद करन. आतन र्नरटिन हळु र्नरपणे नतपरीटच्यन कदव्यनर्े
उष्णतन द्यन र् बदि अणूभर्न.
• नमश्रणनतीि प्रमुख बदि कोणतन ?
__________________________________________________________________
• ककटिीच्यन तोटीतूर् कनय बनहेर पडतनर्न पननहिे ?
__________________________________________________________________
• ककटिीत निल्िक रननहिेिे द्रव्य कोणते ?
__________________________________________________________________
• संप्पिर्र् झनिेिे द्रव्य कोणते ?
__________________________________________________________________
• संप्पिर्र् कक्रयन कनय ?
__________________________________________________________________
कृ ती : 2.10
तुमच्यन अध्ययर् गटनमध्ये निक्षकनंच्यन मनगादिार्नखनिी खनिीि कृ ती करन.
गनळण कनगदनची एक िहनर् पट्टी (सनधनरणपणे 10 सेंटीमीटर) घ्यन. यन पट्टीर्र खनिूर्
सनधनरणपणे 3 सेंटीमीटर अंतरनर्र कनळ्यन िनईचे दोर् र्थेंब घनिन. र्थोडे र्नळू द्यन. त्यन भनगनर्र र्थोडे
पनणी सोडन. नर्रीक्षण करन. गनळण कनगदनर्रीि पनणी कफरतनर्न कदसेि. तुमचे नर्रीक्षण र्ोंदर्न.
गनळ कनगदनर्रीि पनणी र्र येतनर्न कदसूर् आिे कन ?
__________________________________________________________________
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गनळण कनगदनर्र कनळी िनई घनतल्यनर्ंतर कनही र्ेळनर्े र्ेगर्ेगळे रं ग कन कदसूर् आिे?
__________________________________________________________________
तुमच्यन मते कनगदनच्यन पट्टीर्रीि र्ेगर्ेगळ्यन रंगनचे रठपके कदसण्यनचे कनरण कनय Ÿ?
__________________________________________________________________
र्णापट्टीकन म्हणजे कनय ?
__________________________________________________________________
चचना करन.
गनळण कनगदनऐर्जी खडू ची पनर्डर र्नपरूर् हन प्रयोग करन.
__________________________________________________________________
र्णापट्टीकन दैर्ंकदर् जीर्र्नत आपण कोठे र्नपरतो ?
__________________________________________________________________
प्रयोगिनळे मध्ये कनही र्ततूंची िुद्धतन तपनसण्यनसनठी र्णापट्टीके चन जनततीत जनतत र्नपर
करतनत कन ?
__________________________________________________________________
कृ ती : 2.11
दोर् संयुक्त नमश्रणनर्न र्ेगळे करण्यनसनठी नर्भक्तीकरण ककटिीचन (उपकरण) र्नपर करतनत.तर
दोर् द्रर्रूप पदनर्थनंर्न र्ेगळे कसे करतनत ? तुम्हनिन मननहत असनर्े की ऊध्र्ापनतर् म्हणजे द्रर्रूप
पदनर्थनंर्न उष्णतन देऊर् र्नफे द्वनरे नभन्न उत्किर् लबंदच्ू यन सहनय्यनर्े घटक नमश्रणनतूर् िुद्ध रूपनत र्ेगळे
करण्यनची पद्धत होय.
उदन. अनसटोर् आनण पनणी यनंचे नमश्रण र्ेगळे करणे. चचना करन.

एकन कनचेच्यन भनंड्यनमध्ये एसीटोर् आनण पनणी यनंचे नमश्रण घेतिे त्यनमध्ये तनपमनपक जोडिन
आनण आकृ तीत दनखनर्ल्यनप्रमनणे उपकरणनची जोडणी करूर् उष्णतन देण्यनस सुरुर्नत के िी
तनपमनपकच्यन सहनय्यनर्े तनपमनर्नची र्ोंद के िी. भनंड्यनिन जोडिेल्यन र्निके तूर् बनहेर पडिेिी
एसीटोर्ची र्नफ़ संग्रहीत के िी. िेर्टी भनंड्यनमध्ये पनणी निल्िक रननहिे.
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यन पद्धतीचन र्नपर करूर् दोर् द्रव्य र्ेगळे करू िकतो कन ?
__________________________________________________________________
पनणी आनण एसीटोर् यनंचन उत्किर् लबंदू ककती आहे ?
__________________________________________________________________
यन पद्धतीिन कनय म्हणतनत ?
__________________________________________________________________
नर्चनर करन : दोर् द्रर् पदनर्थनंची उत्किर् लबंदू जर्ळ जर्ळ असल्यनस कोणती पद्धत नर्भक्ती
करण्यनसनठी र्नपरिी जनते आनण नर्भक्तीकरण कसे करतनत ?

अध्ययर् नर्ष्पत्ती 3 : आपल्यन सभोर्तनिच्यन बदिनंचे भौनतक आनण रनसनयनर्क
बदिनमध्ये नर्भक्तीकरण करणे आनण त्यनमनगीि कनरणे समजनर्ूर् घेण.े
कृ ती : 3.1
गंजिेिन नखळन आनण पनण्यनची र्नफ़ यनतीि फरक कोणतन ?
आपणनस ज्ञनत असो : तुमच्यन घरनमध्ये आहनर तयनर करतनर्न भनजीमध्ये पनणी घनतल्यनर्ंतर
त्यनची चर्, र्नस यनमध्ये बदि कदसतनत. पनणी घनिूर् निजनर्तनर्न र्नस र् चर् यनमध्ये होर्नरे बदि
िक्षनत घ्यन.
एक गंजिेिन िोखंडी नखळन घ्यन आनण चंचुपनत्रनत पनणी तनपर्न. पररक्षण करन.

पनण्यनची र्नफ होणे हन बदि कोणतन ?
__________________________________________________________________
र्नफ़ र्थंड के ल्यनर्ंतर पनणी नमळते कन ?
__________________________________________________________________
गंजिेल्यन नखळ्यनमध्ये गंज आनण नखळन यनमध्ये कोणतन फरक आहे ?
__________________________________________________________________
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कृ ती : 3.2
खनिीि उदनहरणनचे भौनतक आनण रनसनयनर्क बदिनंमध्ये र्गीकरण करन.
उदनहरणे
दुधनचे दही होणे.

बदिनतीि प्रमुख घटक
घट्ट होते चर् बदिते.

भौनतक बदि / रनसनयनर्क
बदि
रनसनयनर्क बदि

िोखंड र्नकनर्णे
अगरबत्ती चे ज्र्िर्
कनगद जळणे
लभंत रं गनर्णे
कनगदनिन घडी घनिणे
मेणबत्ती नर्तळणे
मनझ्यन ज्ञनर्नचे तर्यंमल्ु यमनपर्
1) संयुग आनण नमश्रण यनतीि प्रमुख दोर् फरक निहन.
__________________________________________________________________
2) नभन्न नजर्सी नमश्रणनची उदनहरणे निहन.
__________________________________________________________________
3) पनणी ऑनक्सजर् आनण हनयड्रोजर् यन मूिद्रनव्यनपनसूर् बर्िे असिे तरी मूिद्रव्यनचे गुण कन
दनखर्त र्नही ?
__________________________________________________________________
4) कदिेल्यन र्ततूंर्न मूिद्रव्य संयुगे आनण नमश्रण यनमध्ये र्गीकरण करन.
__________________________________________________________________
5) घरनमध्ये आई रर्ी च्यन सहनय्यनर्े दहीतुर् िोणी र्ेगळे करते हे पननहिे कन? ही नर्भक्ती
करण्यनची कोणती पद्धत आहे ?
__________________________________________________________________
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मूल्यमनपर्नचे टप्पपे :
अध्ययर्
नर्ष्पत्ती
िुद्ध आनण
अिुद्ध र्ततू
द्रनर्ण किीिी
आनण तर्तंत्र
कणनंचे नमश्रण
पद्धतींचे गुण
िक्षण

टप्पपन 2

टप्पपन 3

टप्पपन 4

िुद्ध आनण अिुद्ध
संयुक्त अिुद्ध नमश्रण
र्ततू ओळखतनत.

िुद्ध आनण अिुद्ध र्ततू
द्रनर्ण किीिी आनण
तर्तंत्र कणनंच्यन
नमश्रणनच्यन पद्धती
ओळखतनत

िुद्ध आनण अिुद्ध र्ततू
द्रनर्ण किीिी आनण
तर्तंत्र कण नमश्रणनच्यन
पद्धती ओळखतनत

िुद्ध आनण
अिुद्ध र्ततू
द्रनर्ण
किीिी
आनण तर्तंत्र
कणनंच्यन
नमश्रणनच्यन
पद्धती यनंचे
गुण िक्षण
ओळखतनत.

आधनरनर्रूर्
नर्भक्तीकरण करतनत
र् के र्ळ कनही
तपष्टीकरण देतनत.

नर्भक्ती करण्यनसह
उदनहरणे देऊर्
तपष्टीकरण देतनत.

नमश्रणनतीि घटक
र्ेगळे करूर् करण्यनच्यन
पद्धती समजनर्ूर् घेतनत
आनण प्रयोग आधनररत
र्ेगळे करतनत.

नमश्रणे
ओळखतनत
परं तु नर्भक्त
करणे सनध्य
होत र्नही.

के र्ळ कनही
प्रयोग आधनररत
नमश्रणच नर्भक्त नमश्रणे नर्भक्त करतनत
करतनत.
आनण र्थोडेच
तपष्टीकरण करतनत.

प्रयनगनधनरे नमश्रण
र्ेगळे करतनत आनण
तका िनर्ूर् तपष्टीकरण
देतनत.

आपल्यन सभोर्तनिचे
भौनतक आनण
रनसनयनर्क बदि
र्गीकरण करूर्
त्यनमनगीि कनरणनचे
तपष्टीकरण देतनत.

रनसनयनर्क
आनण
भौनतक बदि
जनणतनत.

कनही
बदिनंमधूर्
भौनतक आनण
रनसनयनर्क
बदि
ओळखतनत.

आपल्यन सभोर्तनिचे
बदि भौनतक आनण
रनसनयनर्क बदिनंमध्ये
र्गीकरण करूर् त्यन
मनगीि कनरणनंचे
उदनहरणनद्वनरे तपष्ट
करूर् देतनत.

आपल्यन सभोर्तनिचे
भौनतक आनण
रनसनयनर्क बदि
र्गीकरण करूर्
त्यनमनगीि कनरणनचे
तपष्टीकरण देतनत.

रनसनयनर्क
आनण
भौनतक बदि
जनणतनत.

नर्भक्तीकरण
आनण
तपष्टीकरण.
आधनरनर्रूर्
नर्भक्तीकरण
करतनत.

टप्पपन 1

आपल्यन सभोर्तनिचे
बदि भौनतक आनण
रनसनयनर्क बदिनंमध्ये
र्गीकरण करूर् कनही
बदिनमनगीि कनरणनंचे
तपष्टीकरण देतनत.

मनझ्यन अध्यनयर्नबनबत निक्षकनंची निफनरस

कदर्नंक

निक्षकनंची सही.
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3 : सजीर्नंचे मुिभूत घटक
अध्ययर् नर्ष्पत्ती:
1. पेिी अर्था, प्रकनर, रचर्न आनण आकनर यननर्षयी समजूर् घेण.े
2. पेिीमध्ये चनिणन-यन प्रकक्रयनंर्न समजूर् घेण.े
3. पेिीच्यन रचर्नत्मक व्यर्तर्थन समजूर् घेणे
अध्ययर् नर्ष्पत्ती 01
िक्षनत ठे र्न
• सजीर्नंचन रचर्नत्मक र् कनयनात्मक घटक पेिी होय.
• पेिी प्रोकॅ रीओट्स अर्थर्न यूकॅरीओट्स असतनत तसेच एकपेिीय र् बहुपेिीय सुद्धन असतनत.
• पेिीची रचर्न र् आकनर समजनर्ूर् घेण.े
कृ ती 1.1
सूक्ष्मदिाक अर्थर्न चनटाच्यन सहनय्यनर्े नजर्नणू अनमबन चेतर् पेिी ककं र्न प्रनणी आनण र्र्तपती यनंच्यन
पेिींचे नर्रीक्षण करूर् ओळखन. मनगीि इयत्तेमध्ये निकिेिे अध्ययर् अंितमरण करन.
कृ ती 1.2 खनिीि कोष्टक पूणा करन.

कें कद्रय पटि र्सिेिे कें द्र

एकच प्रकनरच्यन पेिीपनसूर् बर्िेिे

अमिबा

प्राणी

सूचर्न : तक्तन आनण सूक्ष्मदिाकनच्यन सहनय्यनर्े नर्नर्ध प्रकनरच्यन पेिी िक्षनत ठे र्न.
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वनस्पती

कृ ती 13 खनिीि नर्नर्ध पेिी ओळखूर् र्नर्े द्यन.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
आपणनस ज्ञनत असो :
पेिीचे प्रमुख भनग :
• पेिी पटि : पेिीचे आतीि भनग आनण बनहेरीि घटक यनंर्न नर्भक्त करणनरन पेिीचन अत्यंत
बनहेरीि भनग म्हणजे पेिीपटि होय.
• पेिी नभत्तीकन : हन र्र्तपती पेिीचन सर्नात बनहेरीि भनग होय हन भनग आपल्यन सभोर्तनिी
उद्भर्णनरन दनब संतुनित करतो.
• पेिीद्रव्य : हन द्रर् रूपनत असूर् पेिीतीि अंतगात घटकनंचे र्हर् करण्यनस मदत करतो
• पेिी कें द्र : हन पेिीचन कें द्रीय भनग असूर् पेिीचे नर्यंत्रण कें द्र अर्थर्न पेिीचन मेंदू होय.
कृ ती 14 खनिीि आकृ तीतीि भनग ओळखन
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अध्ययर् नर्ष्पत्ती 2
आपणनस ज्ञनत असो:
पेिीमध्ये चनिणन-यन प्रकक्रयन:
कृ ती 2.1 नर्सरण (Diffusion)
• प्रयोग : एकन कनचेच्यन भनंड्यनमध्ये तीर् चतुर्थनंि भनग पनणी घ्यन. त्यनमध्ये एक दोर् र्थेंब नर्ळी
िनई घनिन कनय घडते यनचे नर्रीक्षण करन र् तुमचन नर्ष्कषा सनंगन/
• नर्ष्कषा :र्ततू अनधक घर्तन असिेल्यन भनगनकडू र् कमी घर्तन असिेल्यन भनगनकडे जनतनत यनिन
नर्सरणं असे म्हणतनत. पेिीमध्ये कनबार्-डनय-ऑक्सनईड आनण प्रनणर्नयू पेिीपटि मनफा त नर्सजार्
कक्रयेद्वनरे जनतनत.
कृ ती 2.2 तषाण कक्रयन (Osmosis)
• प्रयोग : एक मोठ्यन आकनरनचन बटनटन घेऊर् त्यनची सनि सोिूर् घ्यन. त्यनिन मध्यभनगी कनपूर्
त्यनच्यनमध्ये एक खोिगट भनग तयनर करन. त्यनमध्ये र्थोडेसे सनखरे चे द्रनर्ण घनिन. त्यन सनखरेच्यन
द्रनर्णनची पनतळी ओळखण्यनसनठी एक नपर् टोचन. आतन तो बटनटन एकन पनणी असिेल्यन
चंचूपनत्रनत अधना बुडेि इतकन ठे र्न. कनही तनसनर्ंतर सनखरेच्यन द्रनर्णनची पनतळी र्नढिेिी कदसते
ते पहन.
• नर्ष्कषा : पनण्यनचे आणू अनधक घर्तन असिेल्यन भनगनकडू र् कमी घर्तन असिेल्यन भनगनकडे
र्नहतनत यन कक्रयेिन अनभसरण (तषाण कक्रयन) असे म्हणतनत.
कृ ती 2.3
खनिीि गोष्टींमध्ये नर्सरण अर्थर्न तषाण कक्रयन कोठे चनिते ते ओळखन.
1. खेळ खेळूर् आिेल्यन तुझ्यन बनजूिन बसिेल्यन नमत्रनचन घनमनचन र्नस येतो....
2. जनतत र्ेळ पनण्यनत हनत घनतल्यनर्ंतर बोटनंर्न सुरकु त्यन पडतनत...
3. िेजनरीि घरनमध्ये बर्नर्िेल्यन नर्िेष पदनर्थनाचे र्नस येतनत...
4. घसन घरघरणे अर्थर्न घिनिन सूज आल्यनर्ंतर नमठनच्यन गुळण्यन के ल्यनर्े घिनची सूज र् घरघर
कमी होते...
5. तुमच्यनपनसूर् पुढे दुस-यन बेंचर्र बसिेल्यन नमत्रनकडू र् अत्तरचन र्नस येतो...
6. भनजी नर्क्रेते र्नरं र्नर भनजीर्र पनणी लिंपडतनत...
पेिीमध्ये तषाण कक्रयन तीर् प्रकनरे होऊ िकतो.
हनयपोटोनर्क द्रनर्ण

आयसोटोनर्क द्रनर्ण

हनयपरटोनर्क द्रनर्ण

Hypotonic Solution

Isotonic Solution

Hypertonic Solution

मनध्यमनतीि पनण्यनच्यन संहती
पेिीमध्यीि पनण्यनच्यन
संहतेपेक्षन जनतत असते.
पेिी फु गते

पेिीभोर्ती असणन-यन
मनध्यमनतीि पनण्यनची संहती
पेिीमधीि पनण्यनच्यन संहती
समनर् असते.
पेिी मूळ आकनरनमध्ये असते
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मनध्यमनतीि पनण्यनची संहती
पेिीमधीि पनण्यनच्यन संहती
पेक्षन कमी असते.
पेिी आकुं चर् पनर्ते

कृ ती : 2.5
प्रयोग : र्रीि मुद्यनंसह प्रयोग करन.
कनही कोरडी (सुकी) द्रनक्षे पनण्यनत टनकन आनण र्थोडन र्ेळ सोडन. र्ंतर त्यनंर्न प्रबळ सनखरे च्यन
द्रनर्णनत टनकन आनण तुम्हनिन खनिीि बदि कदसतीि.
1) सुकी द्रनक्षे पनणी िोषूर् घेतनत आनण पनण्यनत टनकल्यनर्र \फु ितनत ककं र्न \फु गतनत.
2) पण जेव्हन ते पुन्हन सनखरे चन द्रनर्णनत ठे र्तनत तेव्हन ते त्यनंचे पनणी आकनर गमनर्तनत र् संकुनचत
होतनत.
1 आनण 2 मध्ये आम्हनिन सनंगन की बदि किनमुळे झनिन.
अध्यनपर् घटर्न : 03
तुम्हनिन यनची मननहती असनर्ी
पेिी अंगके र् रचर्न पेिीद्रव्यनतीि अर्ेक रनसनयनर्क उपक्रम र् कक्रयन नर्र्ाहण, नर्यंत्रण करतनत
ते पटिसहीत र् पटि रनहत असू िकतनत.
अंगके

रचर्न

कनया

आंतरद्रव्य

र्निकनही एक
पटिसहीत
र्ळीसनरख्यन आनण
पटिनच्यन उपक्रमनच्यन
मोठे जनळे आहे.

पेिी द्रर्नमध्ये
प्रनर्थर्ेसनरख्यन पदनर्थनंचे
र्हर् करते. पेिीिन
आर्श्यक चरबी आनण
निनपड (मेद) रे णू तयनर
करण्यनस मदत करते.

तर्ुकिे

पटियुक्त र् िहनर्
नपिर्ी सनरखी रचर्न

पदनर्थनंचे सनठर्ण करणे,

(गॉल्गी
संरचर्न)

ियकनररकन

सुरक्षीत ठे र्णे
पनचक नर्करनंचन
अंतभनार् असणन-यन
पटियुक्त गोिनकनर
अंगक

किकणू

रुपनंतरीत करणे, गुंडनळू र्

कडबुडसनरख्यन
आकनरनचन नद्वपरी
पटियुक्त अंगक ‘मृदु
असूर् बोटनसनरखी
संरचर्न असणनरी

जीणा झनिेिी पेिी अंगके
पचर् करूर् र्ष्ट करनयचे
कनया र् बनहेरूर् निरिेिे
घटकनत र्ष्ठ करते.
‘आत्महत्यन कु पी’
जगण्यनसनठी आर्श्यक
असिेल्यन अर्ेक रनसनयनर्क
कक्रयन करण्यनसनठी आर्श्यक
उजना ATP च्यन तर्रुपनत

नर्मनाण करते (पेिी ऊजना
‘कक्रतटी’ यनंचे अनततत्र् कें द्र)
आहे.
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िर्के (हरीत
िर्के )

हररत कण असणन-यन सूयाप्रकनिनिन िोषूर्
र्र्तपतीचे प्रकनि संश्लेषण
पटियुक्त अंगक
कक्रयेिन सहनय्यक (पेिीचे
बनहेरीि पटि मृदू
आंतर पटि युक्त असूर् तर्यंपनक घर)
‘तट्रोमन’ र्नर्नच्यन
मॅरट्रक्समध्ये गुंफिेिे
असते.

ररक्तीकन

टोर्ोप्पिनतट र्नर्नच्यन पनणी, अन्न, टनकनर्ू पदनर्था
पटिनपनसूर् आर्ृत
आनण नर्करनंचे सनठर्ण
गोि रचर्ेर्े युक्त
करते. (पेिीचे कोठनर)
प्रनण्यनमध्ये िहनर् र्
र्र्तपतीमध्ये मोठ्यन
आकनरनमध्ये असतनत.

कें द्रक

कें द्रकीय पटियुक्त
नद्वपदरी पटिसहीत
गोिनकनर संरचर्न

गुणसूत्रे पुढच्यन नपढीमध्ये
संक्रनमत होणन-यन

अणूर्ंिीय गुणधमा
असणन-यन क्रोमीसोम्स डी.एर्.ए. अणुंच्यन
असतनत.
रूपनमध्ये असतनत. पेिीच्यन
बनंधणीसनठी र् संघटर्ेसनठी
आर्श्यक डी.एर्.ए. रेणू
असतनत. (पेिी नर्यंत्रण
कें द्र)
रनयबोसोम्स

आर.एर्.ए. पनसूर्
प्रनर्थर्नंचे नर्श्लेषण करतनत
बर्िेिे पटिरनहत
र्
अंगक. पेिी द्रर्नमध्ये नर्नमती करतनत. (प्रनर्थर्नंचे
ककं र्न आंतरद्रव्य
कनरखनर्े)
र्निके मध्ये कदसूर्
येतनत.

सेंट्रोसोम्स

कनटकोर्नमध्ये
जोडिेिे दोर् तनरकन
कें द्रयुक्त पटिरनहत
अंगके

पेिी नर्भनजर्च्यन र्ेळी
गुणसूत्रनंर्न
धनरण करतनत.
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कृ ती : 3.2
खनिीि अंगके ओळखन
1)

पेिीचे र्नहक अंगक .........

2)

पेिीचे नर्यंत्रण कें द्र .........

3)

पेिीची उजना नर्नमती र् श्वसर् कें द्र .........

4)

प्रकनि संश्लेषण कक्रयेिन मदत करणनरन अंगक .........

5)

पेिीची आत्महत्यन कु पी .........

6)

र्र्तपती पेिीचे तर्यंपनक घर .........

7)

पेिीतीि रसनयर्नंच्यन स्त्रनर्नत मदत करणनरन अंगक .........

8)

पेिीचे कोठनर .........

9)

पेिीमधीि प्रनर्थर्नंचन कनरखनर्न .........

10)

पेिी नर्भजर्नदरम्यनर् गुणसुत्र धनरण करणनरन अंगक .........

मी मनझी समज मीच तपनसीर् !!!
1) एकपेिीय आनण बहुपेिीय सजीर्नंमधीि फरक सनंगन. उदनहरण द्यन.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2) नर्सरण आनण तषाण यनतीि फरक सनंगन.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
खनिीि अंगकनंचे कनये सनंगन.
3) किकणू

___________________________________

4) हररत िर्के

___________________________________

5) ररनक्तकन

___________________________________

6) ियकनररकन

___________________________________

7) रनयबोसोम्स ___________________________________
8) तर्ुकिे

___________________________________
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मुल्यमनपर् तर्थर :अध्ययर्नचे
पररणनम
पेिीचे अर्था,
पेिींचे अर्ेक
रचर्न र् आकनर
पेिीमध्ये होणनयन प्रकक्रयन
पेिीचे रचर्नत्मक
व्यर्तर्थन

पनयरी 1
पेिींचे प्रकनर
ओळखिे जनतनत

कोणतनही उपक्रम
पूणा र्सेि तर

पनयरी 2

पनयरी 3

फक्त पेिीचे प्रकनर पेिीचे प्रकनर,
रचर्न
रचर्न, आकनर
ओळखल्यनस
भनगि: ओळखिे
तर
दोर् उपक्रम तक्तन चनर उपक्रम पूणा
पूणा झनिे तर
झनिे असतीि तर

अंगके योग्यररत्यन अंगकनंचे
रटपिे र्सतीि तर योग्यररत्यन
रटपिे असतीि
तर

अंगके योग्य
अंगकनंचे योग्य
यनदी करूर्
कनयनािन
अणूसरूर्
ओळखिे असतीि
तर

पनयरी 4
सर्ा उपक्रम पूणा
के िे
असतीि.
सर्ा उपक्रम पूणा
के िे असतीि तर
अंगकनंचे योग्य
यनदी करूर्
कनयनार्ुसनर सर्ा
अंगके ओळखिे
तर

नर्द्यनर्थयनािन पुर्रनर्िोकर् :

कदर्नंक :

निक्षकनची तर्नक्षरी
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4 : ऊती
अध्ययर्नची नर्ष्पत्ती :1) र्र्तपती ऊतींचे आनण त्यनचे प्रकनर ओळखणे आनण समजनर्ूर् घेणे.
2) प्रनणी ऊती आनण त्यनंचे प्रकनर ओळखणे आनण समजूर् घेणे
अध्ययर्नची नर्ष्पत्ती :- 01 र्र्तपतीच्यन ऊती आनण त्यनंचे प्रकनर ओळखतनत आनण समजूर्
घेतनत.
आपणनस ज्ञनत असो :सजीर्नंमध्ये नर्निष्ट कनया करणन-यन पेिींच्यन समूहनिन ऊती म्हणतनत. र्र्तपती ऊती मध्ये मुख्यत्र्े
दोर् प्रकनरनचे आहेत. र्नधष्ण ऊती आनण तर्थनयी ऊती. र्नधष्ण ऊती नर्भनजर् होत असणन-यन संर्नधता
ऊती आहे. र्र्तपती र्नढणनरे भनग खोड, र्र्तपतीचे टोक, मुळनचे टोक आनण कळीमध्ये कदसूर् येते.
कक्रयन किनप 1:1 - र्नधष्ण ऊतीचे गुणधमा समनजनर्ूर् घेण्यनसनठी पनठ्य पुततकनतीि कृ ती क्रमनंक 6.1
प्रयोग करूर् नर्रीक्षणे र्ोंदर्न.
िनंबी

पनहिन कदर्स

दुसरन कदर्स

नतसरन कदर्स

चौर्थन कदर्स

पनचर्न कदर्स

कनचेचे पनत्र 1
कनचेचे पनत्र 2
कनयाकिनप 1.2 र्र्तपतींच्यन िरीरनतीि र्नधष्ण उतींचे रठकनण ओळखन आनण त्यनंचे कनया सनंगन.

चचना करन: तुमच्यन र्नडिनंर्ी कनही झनडनंर्न र्नढर्तनर्न र्र्तपतींच्यन खोड तोडतनत त्यनंचे फनंदे
कनढतनत यनचे उद्देि कनय त्यनमुळे र्र्तपतीच्यन र्नढीर्र कोणते पररणनम होतनत. हे तुमच्यन र्डीि
मंडळींच्यन बरोबर चचना करन.
आपणनस ज्ञनत असो
तर्थनयी ऊती :नर्भनजर् सनमर्थया गमनर्िेल्यन र्नधष्ण ऊतीपनसूर् तर्थनयी ऊती तयनर होतनत म्हणूर् त्यनंर्न सनध्यन ककं र्न
संकीणा ऊती असे म्हणतनत.
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सनधे तर्थनयी ऊती :ऊती
रचर्न
कनया
मृदू ऊती
पनतळ पेिी नभत्ती जीर्ंत पेिी
र्र्तपतींसनठी आधनर
असतनत सैिपणे जोडिेिे
प्रदनर् करतनत आनण
(पेरंकैमन)
असतनत आनण पेिीमध्ये ररकनम्यन अठ्ठन संग्रह करतनत.
जनगन कदसतनत.
कोिंकैमन
पेिी जीर्ंत आनण िनंब
कोपरे जनड आहेत.
असतनत. पेिी जोडणनरे
र्र्तपतींसनठी यनंनत्रक
तक्िेरंकैमन
नर्जीर् पेिींपनसूर् बर्िेिे आहे यनमुळे र्र्तपती टणक
िनंब र् पनतळ पेिी असूर् पेिी आनण कडक होतो
भीत्ती निनिर् र्नर्नच्यन र्ततू
पनसूर् बर्िेिे आहे

रठकनण
र्र्तपतीच्यन सर्ा मृदू
भनगनमध्ये
आढळतनत.
आधनर प्रधनर् करतनत
पनर्नंच्यन देठनर्र मधे
खोडनच्यन र्निकन
भोर्ती पनर्नच्यन
तंतुमय रठकनणी
नबयनच्यन आनण
फळनंच्यन कडक
भनगनंमध्ये र्
कर्चनमध्ये

संकीणी तर्थनयी ऊती :प्रकनष्ठ :- हे र्र्तपतीमध्ये पनणी आनण क्षनर र्रीि भनगनमध्ये र्हर् करते त्यनत ट्रेककडस , र्निकन प्रकनष्ठ
मृदु ऊती आनण प्रकनष्ठ तंतु असतनत.
पररकनष्ठ :- हे पनर्नपनसूर् र्र्तपतीच्यन र्ेगर्ेळ्यन भनगनंर्न अन्न नमळर्ूर् देते, ती चनळणी युक्त र्निकन
आहे. सहचरी पेिी पररकनष्ठ तंतू आनण पररकनष्ठ तंतू आनण पररकनष्ठत मृदू ऊती असतनत.
नर्ररक्षण करन :- तुमच्यन निक्षकनच्यन मदतीर्े िनिेय प्रयोगिनळे तीि संयक्त
ु सूक्ष्मदिाक यंत्रन मध्ये पनर्नचे
आडर्े िेद आनण खोडनचे आडर्े िेद पहन र् र्ेगर्ेगळे ऊती ओळखण्यनचे प्रयत्न करन.
कृ ती 1.3 :- येर्थे कदिेल्यन र्र्तपतीच्यन ऊतींचे र्कनिन प्रर्नहनचे नर्ररक्षण करन र् पूणा करन.
र्र्तपती ऊती

स्थायी ऊती

ऊती
वर्धिष्ण उती

साध्या स्थायी
ऊती
मद
ृ ू

ज्ञान आहे :एकाच प्रकािच्या िचना व

ऊती

कायि किणाऱ्या पेशीच्या समूहाला ऊती
म्हणतात
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परिका
ष्ठ

कृ ती-1.4.1 खनिीिऊतींचे आकृ तींचे नर्ररक्षण करुर् त्यनंची र्नंर्े र् कनया निहूर् कोष्टक पूणा करन.
अ.क्र.

ऊती

र्नर्

कनया

1

2

3

अध्यनपर् पररणनम :-02
आपणनस ज्ञनत असो : प्रनण्यनंची ऊती
अनपततर ऊती, संयोगी ऊती, स्ननयु ऊती आनण चेतर् ऊती हे प्रनणी ऊती आहेत.
I.

अनपततर ऊतींचे प्रकनर :1) सनध्यन चपट्यन अनपततर ऊती - यनचे पेिी खूप पनतळ आनण चपटे असुर् सूक्ष्म पदर तयनर
होतो अन्न र्निकन आनण तोंड यन रठकनणी आढळतनत.
2) ततररत अनपततर ऊती :- पेिी अर्ेक ततरनंमध्ये जोडिेिे असूर् त्र्चेचे नझज टनळतनत.
3) सनध्यन ततंभनकृ ती अनपततर ऊती : िनंबिचक पेिींर्ी बर्िेिे असते िहनर् आतड्यनच्यन
आतीि लभंतीमध्ये िोषण र् स्त्रनर् कक्रयन करतनत.
4) प्रके सियुक्त ततंभनकृ ती अनपततर ऊती :- हे प्रके सियुक्त आहे हे श्वसर् मनगनामध्ये आढळतनत.
5) घर्नकृ ती अनपततर ऊती :- घर् आकनरनच्यन पेिी, यनंनत्रक आधनर प्रदनर् करतनत.
मुत्रर्ननहन्यन आनण िनळ ग्रंर्थीच्यन र्थरनमध्ये आढळतनत.
6) ग्रंर्थीय अनपततर ऊती :-स्त्रनर्नचे कनया करतनत
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संयोगी ऊतींचे प्रकनर :1) रक्त :- द्रर्रुप धनरणीक आहे. रक्त र्नहते आनण टनकनऊ र्नयु पचिेिे अन्न, संप्ररे कनंचन र् पदनर्था
िरीरनच्यन र्ेगर्ेगळ्यन भनगनत पोहोचर्िे जनतनत
2) हनडे :- िरीरनिन आधनर देणनरन सनंगनडन तयनर होतो. त्यनच्यन पेिी कॅ िनियम आनण फॉतफरस
संयुगे पनसूर् बर्िेिे आहे.
3) अनतर्थ बंधर् :- दोन्ही हनडे जी एकमेकनंर्न जोडिी असतनत
4) स्ननयु बंधर् :- स्ननयु हनडनंर्न जोडिे जनतनत.
5) कनतर्थी ऊती :- हन संयोगी ऊतींच्यन प्रकनर असूर् यनंच्यनमध्ये पेिी एकमेकनंपनसूर् दूर पसरिेल्यन
असतनत र्नक, कनर्, श्वसर् र्निकन आनण तर्सर्भनगनमध्ये आढळतनत.
6) अर्कनि ऊती :- यनमुळे अर्यर्नंच्यन आतीि ररकनमी जनगन भरुर् नर्घेि हे िरीरनच्यन अंतगात
अर्यर्नंर्न आधनर देते आनण ऊतींच्यन दुरुततीस मदत करते.
7) र्सन ऊती :- मेदनच्यन संग्रहनमुळे िरीरनच्यन उष्णतेचन होणनरन तोटन र्थनंबनर्ते.
I. स्ननयु ऊतींचे प्रकनर :अ र्ं गुणधमा
पट्टयनंचे स्ननयु ऊती
01

आकनर

पट्यन रनहत स्ननयु ऊती

* िनंबट र्निकन आकनरनचे * स्ननयु तंतु िनंबट
ऊती
* टोकदनर कडे
* िनखन नर्रनहत
* अडव्यन पट्टयन र्नहीत

हृदयनचे स्ननयु
स्ननयु ऊती गोिनकनर ,
िनंबट िनखन सनहत
असतनत

*आडर्े रे षन आहेत
02

पेिीकें द्र

अर्ेक

एक

एक

03

कनया
पध्दती

*ऐनच्िक स्ननयु

अर्ेनच्िक स्ननयु

हृदय स्ननयु अत्यंत
तनिबध्द आकुं चर् र्
प्रसरण करतनत

अन्नर्निकन रक्त
र्ननहन्यन पनपणी
मूत्रर्निकन श्वसर् मनगा

हृदय

* हनडनंर्न नचकटूर्
रननहल्यनर्े िरीरनची
हनिचनि होण्यनस मदत
होते (आतर्थी ऊती)

04

तर्थनर्

हनत आनण पनय मध्ये

1) चेतर् ऊती :- चेतर् पेिी उकद्दपीत झनल्यन की ते उकद्दपीत अनत जिदपणे िरीरनतीि एकन
भनगनकडू र् दुस-यन भनगनकडे पनठनर्तनत यनंर्न चेतर् ऊती र् न्यूरॉर् म्हणतनत.
नर्ररक्षण करन :- तुमच्यन निक्षकनंच्यन मदतीर्े, िनिेय प्रयोग िनळे त संयक्त
ु सूक्ष्म दिाकनखनिी उपिब्ध
असिेल्यन तर्थनयी ऊतींचे तिईडची नर्रक्षण करुर् ओळखण्यनचे प्रयत्न करन.
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कृ ती :- 2.1 खनिीिप्रनण्यनंच्यन ऊतींच्यन नचत्रनर्न र्नर्े द्यन. आनण कोष्टक पूणा करन.
अ.र्ं.
ऊती
र्नर्

कनया

कृ ती :- 2.2 येर्थे कदिेल्यन प्रनण्यनंच्यन ऊतींचे प्रर्ननहत आकृ ती नर्ररक्षण करन आनण पूणा करन.
प्राणी ऊती

अपपस्ति
साध्या

स्नायु ऊती

ऊती

अपपस्ति ऊती

हाडे

हाडे
पट्टट्टयािहहत

चपटे

स्नायू ऊती

अपपस्ति
ऊती

वसा
प्रकेसल िहहत
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र्रीि प्रनण्यनंच्यन ऊतींच्यन प्रर्ननहत र्क्षन नर्ररक्षण करन आनण र्र कदिेल्यन मननहतीचे पुर्रनर्िोकर्
करूर् कदिेल्यन प्रश्नंची उत्तरे द्यन.
1)

मुत्रलपंडची र्निकन आनण िनि ग्रंर्थींच्यन र्थरनंमध्ये आढळणन-यन अनपततर ऊतीचे प्रकनर ______

2)

फु फ्फु सनच्यन अल्बीयोिेमध्ये आढळणन-यन अनपततर ऊती______

3)

िहनर् आतड्यनच्यन आंतरनभतीमध्ये आढळणन-यन अनपततर ऊती ______

4)

िहनर् आतड्यनत श्लेषमन स्रनर् करूर् अन्ननिन सहज पुढे जनण्यनस मदत करणनरन अनपततर
ऊती______

5)

द्रर्रुप संयोगी ऊतीचे प्रकनर ______

6)

हनडनंर्न जोडणनरे संयोगी ऊती ______-

7)

स्ननयुंर्न हनडनंिी जोडणनरे संयोगी ऊती ______

8)

र्नक, कनर् आनण श्वनस र्निकनमध्ये आढळणनरे संयोगी ऊती ______

9)

िरीरनच्यन आतीि ऊतींर्न आधनर आनण ऊतींच्यन दुरुततीसनठी मदत करणनरन ऊती ______

10) िरीरनतीि उष्णतन नर्यंत्रण करणनरे ऊती ______
कृ ती :2:3 येर्थे कदिेल्यन ऊतींचे प्रकनर ओळखन आनण ते संरचर्ेमध्ये परतपर कसे र्ेगळे आहेत ते निहन.
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कृ ती : 2:4 चेतर् पेिीचे एक सुबक आकृ ती कनढू र् भनगनंर्न र्नर्े द्यन.
मी मनझ्यन ज्ञनर्निन उजनळन देईर् !!!
खनिीि प्रश्नंची उत्तरे द्यन
1) ऊती म्हणजे कनय ?
__________________________________________________________________
2) र्र्तपती ऊतींचे र्गीकरण निहन.
__________________________________________________________________
3) पररकनष्ठ ऊतींचे नर्नर्ध घटकनंची र्नंर्े ओळखन.
__________________________________________________________________
4) पट्ट्यनच्यन स्ननयुंर्न हनडनचे स्ननयु किनमुळे म्हणतनत.
__________________________________________________________________
5) पॅरेन्कनयमन आनण कोिंक्मन ऊतींचे आकृ ती कनढन.
__________________________________________________________________
बरोबर की चूक ते सनंगन.
1) मृदू ऊती र्र्तपतींच्यन भनगनंर्न आधनर आनण दृढतन देते.
2) मुळच्यन अनपततर पेिीमधीि िनंब के सनंसनरखी रचर्न पनणी िोषूर् घेणनचे क्षेत्र र्नढनर्तनत.
3) कनतर्थी ऊती हन एक प्रकनरचन स्ननयू ऊती आहे.
4) र्नरळनचे सनि तक्िीरं केमन ऊतीपनऊर् बर्िेिी आहे.
नर्चनर करन.
1) कमळनच्यन झनडनची पनर्े पनण्यनत असतनर्नही कु जत र्नहीत. नर्चनर करन.
2) र्नधष्ण ऊतीमध्ये ररक्तीकन आढळत र्नही. कन?
अध्यनपर् पररणनम

पनयरी 1
ऊतीचे अर्था जनणूर् घेण,े र्र्तपती ऊतींर्न
ऊतींचे प्रकनर ओळखर्े योग्यररत्यन
र्गीकरण करतन
आिे र्सतीि तर
नर्नर्ध प्रनण्यनंच्यन
कृ ती के िे र्सतीि
ऊतींर्न ओळखूर् त्यनंची तर
रचर्न,तर्थनर् र् कनया

पनयरी 2
र्नधष्ण ऊती
तक्तन ओळखत
असेि तर
कृ ती भनगि:
पूणा के िे
असतीि तर

पनयरी 3
कनही र्र्तपती
ऊती तक्तन
ओळखत असेि
तर
कृ ती बहुते पूणा
के िे असतीि
तर

पनयरी 4
सर्ा र्र्तपती ऊती
ओळखल्यन गेल्यन
असतीि तर
कृ ती संपूणा पूणा
व्यर्नतर्थत के िे
असतीि तर

आनण महत्त्र् समजतनत
तुझ्यन निकण्यनर्र निक्षकनंचे रचर्नत्मक पुर्रनर्िोकर्

कदर्नंक

निक्षकनंची सही
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5 : खनद्य स्त्रोतनंमधीि सुधनरणन
अध्ययर् नर्ष्पत्ती :1) नपक उत्पनदर् आनण व्यर्तर्थनपर्नतीि पनय-यन जनणूर् घेणे
2) पिुसंगोपर्, पिुपनिर्, कु क्कु टपनिर्, मत्तय पनिर् र् मधमनिी पनिर्नचे महत्र् जनणूर् घेऊ.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती 01 : नपक उत्पनदर् आनण व्यर्तर्थनपर्नतीि पनय-यन निके ि.
तुिन ज्ञनत असो :अर्ेक पोषक द्रव्ये देणनरी अन्न नपके जनणूर् घेऊर् उदनहरणनंची यनदी करणे आनण
नपकनंच्यन नपकण्यनच्यन कनिक्रमनर्र नर्नर्ध प्रकनरनंचे र्गीकरण करणे. नपक उत्पनदर् आनण
व्यर्तर्थनपर्च्यन टप्पपे पनठ्यपुततक र्नचूर् समजणे.
अध्ययर् पत्रक 1 : कृ ती- 1:1:1 - खनिीि र्कक्षन तनर् पूणा करे र्
टीप : नर्ज्ञनर् पनठ्यपुततक भनग 1 मधीि पृष्ठ 83 ते 85 र्रीि मननहतीचन अभ्यनस करन आनण पुढीि कृ ती
पूणा करन (प्रकरण स्त्रोतनंमधीि सुधनरणन)
नपक
1.

सुधनरण्यन

जनतत

च्यन पनयऱ्यन

6.

उत्पनद
2.

3. जैनर्क

5. समूह
सुसग
ं त

4.

आनण
अजैनर्क
प्रनतरोधकतन
कनबोहनयड्रेट
प्रनर्थर्े
जीर्र्सत्र्े

नपके

चरबी
खनर्जे

नपके
र्नढणनऱ्यन
कनिनर्धी
च्यन
रब्बी
नपके
उदनहरणे

तंतम
ु य
पदनर्था
खरीप

अर्था

नपके
अर्था
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कृ ती : 1:1:2 खनिीि र्कक्षन पत्रक पूणा करे र्.
टीप : नर्ज्ञनर् पनठ्यपुततक भनग 01 मधीि पृष्ठ 86 ते 90 र्रीि मननहतीचन अभ्यनस करन आनण पुढीि
कृ ती पूणा करन. (प्रकरण अन्न स्त्रोतनंमधीि सुधनरणन)
अध्ययर् पत्रक 2
सूक्ष्म पोषक घटक :

मोठे पोषक घटक :

पोषक

मोठे पोषक घटक :

खते

सेंकद्रय

पद्धती र् प्रकनर :
जिलसंच
र्

नपकनच्यन

र्गीकरण :

उत्पनदर्नचे
व्यर्तर्थनपर्

कक्रयन किनप : 1:1:3 खनिीि प्रश्नंची उत्तरे निक्षकनंच्यन मनगादिार्नर्े िोधतो.
1. नपक उत्पनदर् व्यर्तर्थनपर्नमध्ये सेंद्रीय खतनंची भूनमकन कनय ? निक्षकनंिी चचना करन.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. नपक उत्पनदर् व्यर्तर्थनपर्नमध्ये रनसनयनर्क खतनंच्यन अनत र्नपरनर्े कनय पररणनम होतनत ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. नपक उत्पनदर् व्यर्तर्थनपर्नतीि सर्ोत्तम पनणी लसंचर् पद्धतींची र्नर्े सनंगन. त्यनंचे महत्त्र्
समजनर्ूर् सनंगन.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
कक्रयन किनप : 1:1:4 खनिीि तक्ते पूणा करे र्.

उदन.

आण्णपनळीर्े

नपकनंचे र्मुर्े

उदन.

(प्रकनर)

उदन.

धनन्य सनठर्ण्यनच्यन पद्धती
पीक संरक्षण

ककटक र्निके

(व्यर्तर्थनपर्)
रोगकनरक
तणर्निके
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कक्रयनकिनप : 1:1:5 खनिीि प्रश्नंचे निक्षकनंच्यन मनगादिार् घेऊर् उत्तरे देईर्.
1. एक कृ षी िनस्त्रज्ञ िेतक-यनिन मूग आनण भनत नपकनर्ण्यनसनठी सल्िन देतो यनचे कनरण द्यन.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. खनिीि फरक निहन.
सेंद्रीय खत

रनसनयनर्क खत

आंतर नपक

आळीपनळीर्े नपक

संकररत नपक

अणूर्नं िक रुपनंतररत नपक

अध्ययर् नर्ष्पत्ती 02. पिुसग
ं ोपर्, पिुपनिर्, कु क्कु टपनिर्, मत्तयपनिर् आनण मधमनिी पनिर्नचे
महत्त्र् जनणूर् घेतनत.
आपणनस ज्ञनत असो : दैर्ंकदर् जीर्र्नत पिुपनिर्नची गरज, पिुसंगोपर्नचे प्रकनर पनठ्यपुततकनच्यन
मदतीर्े र्नचन र् हन उपक्रम करन.
कक्रयनकिनप : 2:1:1 खनिीि तक्ते पूणा करे र्.
टीप : नर्ज्ञनर् पनठ्यपुततक भनग 01 च्यन पृष्ठ 93 ते 101 र्रीि मननहतीचन अभ्यनस करन आनण पुढीि
कक्रयनकिनप पूणा करन. (प्रकरण : अन्न स्त्रोतनमधीि सुधनरणन)
भनरतीय जनती
पिुपनिर्

कु कु टपनि

नर्देिी जनती

प्रजनती
उद्देि

पिुसर्
ं धार्

मत्तय

मधमनिीपन

प्रजनती

प्रकनर

प्रजनती
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आंतरदेिीय मनसे

प्रजनती

कक्रयनकिनप : 2:1:2 खनिीि प्रश्नंची उत्तरे मनगादिाक / निक्षकनंच्यन मनगादिार् घेऊर् उत्तरे देईर्.
1. र्र्तपती संपत्ती मधमनिी पनिर्नस किी मदत करते ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. पिुपनिर्नमुळे िेतक-यनिन आनर्थका मदत किी होते ? तपष्ट करणे.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. नमश्रीत मनसे संर्धार्नचे महत्त्र् निहन.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
मी तर्त: मनझ्यन समजुतीचे पुर्रनर्िोकर् करे र्.
1) कनबोहनयड्रेट, प्रनर्थर्े, चरबी आनण जीर्र्सत्र्े असिेल्यन पदनर्थनंची र्नर्े द्यन.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2) नपकनंच्यन र्नढीच्यन कनिनर्धीर्र आधनररत नपकनंच्यन प्रकनरनंची र्नर्े द्यन. उदनहरण निहन.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3) नपक सुधनरण्यनच्यन पनयèयनंची यनदी करन.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4) नपकनंसनठी आपण देण्यन आर्श्यक मोठे र् सूक्ष्म पोषक घटकनंची र्नर्े निहन.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5) सेंद्रीय आनण रनसनयनर्क खतनंमधीि फरक निहन.
सेंद्रीय खत

रनसनयनर्क खत

6) पिु संगोपर् म्हणजे कनय ? दैर्ंकदर् जीर्र्नमध्ये संर्धार्नचे महत्त्र् कनय ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

35

मनझ्यन निक्षणनचे मनगादिाक निक्षकनचे रचर्नत्मक पुर्रनर्िोकर्
मुल्यमनपर् तर्थर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती
नपक उत्पनदर्
आनण
व्यर्तर्थनपर्नमधीि
पनयरी समजतीि.

पिु संगोपर्
पिुपनिर्
कु क्कु टपनिर्,

पनयरी 1
नपक देणन-यन
पोषक घटकनंची
र्नर्े ओळखणे
नपकनंच्यन
व्यर्तर्थनपर्नची
पद्ध सेंद्रीय र्
रनसनयनर्क
खतनंमधीि फरक
आंतरनपक र्
आळीपनळीच्यन
नपकनंमधीि फरक
निनहतनत
पिु संगोपर्नचे
प्रकनर अपूणा
समजतनतन.

पनयरी 2
पोषक घटक
ओळखणे
नपकनच्यन
व्यर्तर्थनपर् पद्धत
सेंकद्रय र्
रनसनयनर्क खतन
मधीि फरक
पनण्यनचे लसंचर्नचे
महत्त्र् निनहणे
आंतर नपक र्
आळीपनळीर्े
येणनऱ्यन
नपकनंमधीि
फरक.
पिु संगोपर्नचे
प्रकनर ओळखतनत.

मत्तय पनिर् आनण
मधमनिी पनिर्नचे
महत्र् समजतनत.

पनयरी 3
पोषक घटक
ओळखणे
नपकनंच्यन
व्यर्तर्थनपर् सेंकद्रय
र् रनसनयनर्क
खतन मधीि
फरक.
पनयरी संरक्षण
नपकनंचे र्मुर्े
ओळखणे, िेतीत
खतनंचे महत्त्र्.
पनण्यनच्यन
लसंचर्नचे महत्र्.

पनयरी 4
पोषक घटक
ओळखणे
नपकनंच्यन
व्यर्तर्थनपर् पद्धत
सेंकद्रय र्
रनसनयनर्क खतन
मधीि फरक
पनयरी संरक्षण
नपकनचे र्मुर्े
ओळखणे िेतीत
खतनंचे योग्य
उपयोग निनहणे.

पिु संगोपर्नचे
पिु संगोपर्नचे
महत्त्र् आनण
महत्त्र् आनण
प्रकनर ओळखतनत प्रकनर ओळखूर्
त्यनचे महत्त्र्
समजणे.

मनझ्यन र्रीि उपक्रम
अभ्यनसनबद्दि निक्षकनंचे
अनभप्रनय

कदर्नंक

निक्षकनंचे तर्नक्षरी
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6 : गती
अध्ययर् नर्ष्पत्ती :
1) र्ततुची नतर्थती, अंतर कनळ, चनि जनणूर् घेऊर् गतीचे र्णार् करतो.
2) गतीचे प्रकनर आठनर्णे र् आर्तार्कनळ िोधण्यनचे प्रयोग करणे
3) आकृ तींचे नर्श्लेषणनर्रूर् चनिीचे पररमनण तुिर्न करणनर र् एक समनर् चनि आनण असमनर् चनि
समजणनर.
4) आक्रनमिेिे अंतर आनण नर्तर्थनपर् मधीि फरक ओळखणनर.
5) र्ेग आनण प्रर्ेि यनमधीि संबंध ओळखणनर.
6) आंतर - कनळ आिेख, र्ेग - कनळ आिेख समजणनर
7) गतीची समीकरणे पररनतर्थतींर्न अन्र्य करूर् समतयन सोडनर्णनर.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती : 01
आपणनस ज्ञनत असो :गती जनणर्ूर् घेण्यनसनठी आपल्यनिन र्ततुची नतर्थती, अंतर कनळ मननहत असणे आर्श्यक. आपण एखनदी
र्ततू एकन नर्निष्ट लबंदप
ू नसूर् पनहतो तेव्हन ती कदसिेल्यन नतर्थतीपेक्षन र्ेगळ्यन लबंदर्
ु रूर् कदसते.
कक्रयनकिनप 1:1 कनळनर्ुसनर पदनर्थनाची (र्ततुची) गती ओळखणे. (समुह कृ ती)
1) तुमच्यन िनळे च्यन मैदनर्नर्र टेपच्यन सहनय्यनर्े 50 मीटर अंतरनर्े दोर् आडव्यन रे षन कनढन.
2) तीर् र्गानमत्रनंर्न त्यन रे षनमधूर् 50 मीटर चनिनयिन सनंगन.
3) एकनर्ंतर एक चनिणे आर्श्यक.
4) एकन र्गानमत्रनिन पद्धतिीरपणे टनळ्यन र्नजर्ण्यनस सनंगणे. प्रत्येक मुिगन चनिनयिन िनगिन की
टनळ्यन र्नजर्नयिन सुरू करू द्यन. चनिणे संपल्यनर्र टनळ्यन र्थनंबूद्यन. निक्षक निट्टी र्नजर्ूर् सूचर्न
देऊ द्यन. र्ंतर खनिी कोष्टक पुणा करन.
र्गानमत्र 50 मी.
चनिल्यनर्ंतर

टनळ्यनंची संख्यन

50 मी/ टनळ्यनंची
संख्यन

एकन टनळ्यनिन
चनििेिे अंतर

1
2
3

1) टनळ्यनंची पुर्रनर्ृत्ती कनय दिानर्ते ? यनच्यनबरोबर कनळनिन जुळनर्तन येईि कनय ? तुम्ही तुमच्यन
निक्षकनसोबत चचना करन.
(तोच प्रयोग तटॉप र्ॉचच्यन मदतीर्े करतन येतो.)
(तटॉपर्ॉच - कि बंद चनिू घड्यनळ)
2) मग गती म्हणजे कनय ? तुमच्यन निक्षकनंिी चचना करन.
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चनि मोजणे
कक्रयनकिनप : 1.3 टॉचा सेिचे चनि मोजणे
आर्श्यक सननहत्य :- जुर्न नर्द्यत घट, तटॉप र्ॉच
पद्धत :- तुमच्यन र्गनात खडू च्यन सहनय्यनर्े एक आडर्ी रे षन ओढन. तुमच्यन नमत्रनिन त्यन रे षेपनसूर् 20
CM

अंतरनर्रूर् गेित्यन रे षि
े न िंबरुपनर्े िोळू द्यन. सेि रे षेर्र आल्यनर्र घड्यनळ चनिू करन र् िोळणे

र्थनंबल्यनर्र घड्यनळ बंद करन. हन प्रयोग तीर् र्ेळन पुर्रनर्तार् करन आनण कोष्टक भरन.
अ.र्ं.

क्रनमिेिे अंतर (मी.)

िनगिेिन कनळ (से)

चनि = अंतर / कनळ

1
2
3
सूचर्न : सेंटीमीटर, मीटरमध्ये रुपनंतर करन. निक्षकनंची मदत घ्यन, गनणत सनठी
1) कोणत्यन प्रयत्ननत जनतत चनि आहे.
2) कोणत्यन प्रयत्ननत कमी चनि आहे.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती 02
कनयाकिनप 2.1
तुमच्यन निक्षकनच्यन मदतीर्े गतीबद्दि अपूणा मननहती पूणा करन.
कनळ
गतीचे र्णार्

तर्थनर् बदि

उदनहरणे

र्नहणनरन र्नरन
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गतीचे
प्रकनर àH$ma
रे षीय गती

र्ततू कनळनर्ुसनर पुढे आनण मनगे
आंदोिर् करते

उदनहरणे

कर्नयत मधीि

र्ळणनर्र जनणनरी

सैनर्क _Yrb

कनर

अध्ययर् नर्ष्पत्ती : 03
आपणनस ज्ञनत असो :
एक समनर् चनि आनण असमनर् चनि
एक समनर् चनि आनण असमनर् चनि
एक र्ततु समनर् कनळनमध्ये समनर् अंतर क्रमनत असेि तर त्यनमध्ये एकसमनर् चनि आहे परं तु
समनर् अंतर र्ेगर्ेगळ्यन कनळनमध्ये क्रमनत असेि तर त्यनिन असमनर् चनि म्हणतनत.
कक्रयनकिनप :3.1
रे खन उन्हनळ्यनच्यन सुट्टीत 2 र्ेळन नतच्यन आजीच्यन घरनिन बसमधूर् जनत आहे आनण प्रत्येक
र्थनंब्यनर्र (तर्थनर्क) र्ेळेची र्ोंद घेतिी यन सनठी दोर् प्रकनरनच्यन कोष्टक तयनर के िी दोन्ही कोष्टकनदर्ुर्
एकसमनर् चनि आनण असमनर् चनिी ओळखन
बस तर्थनर्क

प्रर्नस के िेिे अंतर

र्ेळ (नमनर्ट)

(कक.मी)

1

6

10

2

12

20

3

18

30

4

24

40

39

चनि (कक.मी/नमनर्ट)

1) बसचन सरनसरी चनि ककती आहे?
2) पनहल्यन 10 नमनर्टनत बसची चनि ककती
3) पनहल्यन 30 नमनर्टनंत बसची चनि ककती

4) तो एकसमनर् चनि आहे कन? येर्थीि चनिी बद्दि तुमचन नर्ष्कषा कनय आहे?

बस तर्थनर्क

प्रर्नस के िेिे अंतर (कक.मी)

र्ेळ (नमनर्ट)

1

6

8

2

12

22

3

18

36

4

24

24

चनि (कक.मी/नमनर्ट)

1) बसचन सरनसरी चनि ककती आहे?

2) पनहल्यन 18 नमनर्टनत बसची चनि ककती?

3) पुढीि 22 नमनर्टनत बसची चनि ककती ?

4) तो एकसमनर् चनि आहे कनय यन चनिीबद्दि तुमचन नर्ष्कषा कनय आहे?

5) दोन्ही कोष्टकनंमध्ये घेतिेल्यन एकू ण र्ेळेची तुिर्न करन
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कनयाकिनप :-3.2
1) खनिीि तक्त्यनतीि नचत्रे पहन आनण प्रश्नंची उत्तरे द्यन दोन्ही कनर एकनच र्ेळी आपल्यन जनगेर्रुर्
नर्घूर् अ आनण इ तर्थनर्नंर्न एकनच र्ेळी पोचत असेि तर त्यनंच्यन र्ेगनची तुिर्न करन कोणत्यन
कनरचन र्ेग जनतत आहे?

2) खनिीि नचत्रनत दोर् व्यक्ती एकनच र्ेगनर्े येत आहेत उदन:- 0.5 मी 1 से (1) दोघनंचे र्ेग समनर्
असतनर्न ते कोणत्यन लबंदम
ू ध्ये भेटतनत हे संज्ञेर्े खनिीि रे षेर्र दनखर्.
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3) अ ची चनि इ च्यन चनिीपेक्षन 3 पट जनतत असेि तर ते कोणत्यन लबंदम
ू ध्ये भेटतनत हे संज्ञेर्े
खनिीि रे षेर्र दिार्न.

कक्रयनकिनप :3.3 र्मुन्यन प्रमनणे कोष्टक भरन.
अ र्ं

र्नहर्

आक्रनमिेिे अंतर

िनगिेिन कनळ

1

सनयकि

20.कक.मी

2 तनस

2

द्व{चक्र र्नहर्

80.कक.मी

2 तनस

3

बस

360.कक.मी

6 तनस

4

रे ल्र्े

420.कक.मी

6 तनस

1. कोणत्यन र्नहर्नचे चनि जनतत आहे?
2. कोणत्यन र्नहर्नचे चनि कमी आहे?

अध्ययर् नर्ष्पती :- 04
आपणनस ज्ञनत असो :- र्ततु आक्रमिेल्यन र्नततर्ीक मनगा म्हणजे आक्रनमिेिे अंतर आनण र्ततु
एकन रठकनण्यनहूर् दुस-यन रठकनण्यनप्रयंत असणन-यन कनमत कनम अंतर म्हणजे नर्तर्थनपर्.
आक्रनमिेिे अंतर आनण नर्तर्थनपर्
कक्रयनकिनप :-4.1
0

C

B

A

र्ततु आपिन प्रर्नस लबंदप
ु नसूर् सुरुर्नत करतो. A B आनण C लबंदु र्ततुच्यन र्ेगर्ेगळ्यन
कनळनमधीि तर्थनर् आहे. प्रर्थम र्ततु C आनण B लबंदम
ु धूर् गतीमनर् होऊर् A लबंदि
ु न पोहचतो
र्ंतर त्यनच मनगनार्े मनगे B मधूर् जनर्ूर् C िन पोचते.
1. आक्रनमिेिे अंतर =OC = OA+AB+BC + ____________________
2. नर्तर्थनपर् OC = O आनण C िन असणनरन कनमत कनम अंतर ________________
3. आक्रनमिेिे अंतर र् नर्तर्थनपर् यनतीि फरक तुमच्यन निक्षकनंिी चचना करन.
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4. जर र्ततु A आनण B पयंत अधार्तुाळ मनगनार्े गतीमनर् असेि र्तुाळनची नत्रज्यन 7 मीटर तर र्ततु
आक्रनमिेिे अंतर ककती ? र्ततुचे नर्तर्थनपर् ककती ?
A

B

5. र्नहतूक कोंडी कमी करण्यनसनठी नर्तर्थनपर् ही संकल्पर्न िनगू करतन येईि कन ? तुमच्यन
निक्षकनंिी चचना करन.
अध्ययर् नर्ष्पती :- 05
आपणनस ज्ञनत असो :- र्ेग आनण प्रर्ेग
नर्तर्थनपर् :- एक र्ततु आक्रनमिेिे कमीत कमी अंतर म्हणजे नर्तर्थनपर् त्यनिन कदिन आहे त्यनचे
एकक m
र्ेग :- एकक कनळनमध्ये पदनर्थनाच्यन नर्तर्थनपर्निन र्ेग ककं र्न नर्निष्ठ कदिेर्े पदनर्थनंच्यन चनिीस
र्ेग म्हणतनत एक र्ततु एकनच कदिेर्े र्ेगर्ेगळ्यन चनिीर्े जनत असेि तर त्यनच्यन आरं नभक र्ेग आनण
अंनतम र्ेगनमधीि समनंतर मध्यच सरनसरी र्ेग असते.
र्ेग - नर्तर्थनपर् / कनळ, त्यनचे एकक ms-1
kmh-1 हे ms-1 मध्ये रुपनंतररत करन.
1. उदनहरण : kmh-1 =

50𝑥1000𝑚
60𝑥601𝑠

=

500
36

= 13.8 ms-1

2. 120 kmh-1 हे ms-1 मध्ये रुपनंतररत करन.
आपणनस ज्ञनत असो :प्रर्ेग : कनिनर्ुसनर पदनर्थनाच्यन र्ेगनमध्ये होणन-यन र्नढ ककं र्न कमी यनिन प्रर्ेग म्हणतनत.
प्रर्ेग =
A=

र्ेगनतीि बदि
िनगिेिन कनळ

𝑣−𝑢
𝑡

प्रयोगनचे एकक ms-2
कक्रयनकिनप 5:1 आकृ तीचे नर्ररक्षण करूर् कोष्टक पूणा करन.
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र्ेग :आरं नभक र्ेग िून्य, 1 ल्यन सेकेंदमध्ये आक्रनमिेिे अंतर 10 मीटर
प्रर्ेि

कनळ

र्ेग

आक्रनमिेिे अंतर

1 िन सेकंद
2 रन सेकंद
3 रन सेकंद
4 र्थन सेकंद
5 र्न सेकंद
1. प्रर्ेग र्ेगनर्र कसन अर्िंबूर् आहे?
अध्ययर् नर्ष्पती -06
आपणनस ज्ञनत असो :- कनळ आनण आक्रनमिेिे अंतर आपल्यिन आिेखनमध्ये दिानर्तन येते. x
अक्षनर्र कनळ आनण y अक्ष अंतर दिानर्णे
कनळ आनण आक्रनमिेिे अंतर आिेखनचे नर्श्लेषण
कनयाकिनप : 6.1 कनळ आनण आक्रनमिेिे अंतर आिेख रचणे खनिी कदिेल्यन कनळ आनण आक्रनमिेिे
अंतर कोष्टकनचे आिेख रचन गती एकसमनर् आहे कक र्नही.
र्ेळ (सेकंदनमध्ये)

आक्रनमिेिे अंतर (मीटर मध्ये)

0

0

5

1

10

3

15

8

20

12
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टीप :- कनळ -x अक्ष अंतर :y अक्ष

कक्रयनकिनप :- 6.2(1) आिेखनचे तपष्टीकरण
खनिीि आिेखनमध्ये तीर् कनर A B आनण C यनंचे अंतर- कनळ आिेख दिानर्िे - आिेखनचे
अभ्यनस करुर् खनिीि प्रश्नंचे उत्तर निहन

अंतर

1. यन नतघनंपैकी कोणतन कनर अत्यंत र्ेगनर्े प्रगतीमनर् आहे.

काळ

2. रतत्यनर्र एकनचर्ेळी नतन्ही एकन लबंदत
ु होय कनय?
3. B र्े A िन ओिनंडल्यनर्र C ककती अंतरनपयंत प्रर्नस के िन?
कक्रयनकिनप : 6.2 (2)
एक समनर् प्रर्ेग आनण असमनर् प्रर्ेग आनण असमनर् प्रर्ेग ओळखणे.
टीप : तुमच्यन निक्षकनच्यन सहनय्यनर्े खनिीि आिेख अभ्यनस करुर् खनिीि प्रश्नंचे उत्तरे द्यन.

वेग
(िीटरिध्ये)
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1. आिेखनमध्ये A आनण B रे षनंचे िक्षणे प्रर्ेगनच्यन संदभनात फरक करन.
2. B रे षनमध्ये र्ेग कनळनर्ुसनरे बदिल्यनर्े धर्-प्रर्ेग, ऋण प्रर्ेग, नतर्थर प्रर्ेग ओळखूर् तुमच्यन
उत्तरनचे समर्थार् करन
अध्ययर् नर्षती :- 07
ज्ञनत असो :- गती नर्षयक समीकरणे आनण संबनं धत समतयन
1

1. V = u+at

S = ut + at2
2

प्रनरं नभक र्ेग

V - अंनतम र्ेग

V2 – u2 = 2as

a =प्रर्ेग

S = अंतर

t = कनळ

कक्रयन किनप -7.1: खनिी कदिेल्यन र्मुर्न अणूसनरे योग्य समीकरण िनगू (अन्र्य) करुर् समतयन सोडर्न.
1. एक बस 80 km/h र्ेग 5 सेकंदनमध्ये 60 km/h (-1)र्ेगनमध्ये कमी झनिे असेि तर प्रर्ेग ओळखन.
गृनहत
आरं नभक र्ेग = u = 80

योग्य समीकरण आनण गणर्न
टीप :- कदिेल्यन गोष्टी कोणत्यन समीकरणनिन अन्र्य
होतनत तो असमीकरण र्नपरन

kmh-1

अंनतम र्ेग = v = 60 kmh-1

V = u + at ककं र्न a

कनळ = t = 5 सेकंद

60−80
5

=

−20
5

= - 4ms-2

म्हणजे प्रत्येक सेकंदनिन र्ेग 4 मीटर कमी होतो.

प्रर्ेग = a = ?

उदनहरणे ककं र्न समतयन सोडर्न (तुमच्यन निक्षकनच्यन मदतीर्े)
1. एक आगगनडी 90 kmh-1 र्ेगनर्े जनत आहे -0.5 ms-1 प्रर्ेग नर्मनाण करण्यनस ब्रेक िनर्िे
जनते. तो तर्थीर नतर्थतीिन येण्यनपूर्ी त्यनर्ी आक्रनमिेिे अंतर ओळखन.
2. एक रे स कनर 4ms-1

एकसमनर् प्रर्ेगनर्े जनत आहे सुरु झनल्यन र्ंतर 10 सेकंदनर्े त्यनर्ी

आक्रनमिेिे अंतर ककती?
मी मनझी समज तपनसीर् !!!
I.

खनिीि पैकी प्रत्येक प्रश्निन चनर पयनाय कदिे आहेत. एक योग्य पयनाय नर्र्डन.
1) एक र्ततु r नत्रज्यन असणन-यन र्तुाळनकनर मनगनार्रुर् जनत आहे. तो नर्घनिेल्यन लबंदप
ु नसूर्

अधा पररघन इतके असेि तर त्यनचे नर्तर्थनपर्
A

r

r

B

0

अ) िून्य

ब) 𝜋𝑟

क) 2𝑟

A

ड) 2𝜋 𝑟
B
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2) A आनण B दोर् र्ततु एकनच लबंदत
ु ूर् नर्घूर् परतपर नर्रुध्द कदिेर्े अणूक्रमे 40 kmh-1 आनण
10 kmh-1 एक समनर् र्ेगनर्े जनत आहे. 3 सेकंदन र्ंतर कनर आक्रनमिेिे अंतर
अ) 12 कक.मी.

ब) 18 कक.मी.

क) 36 कक.मी.

ड) 0 कक.मी.

3) एक कनर 6 ms -1 एक समनर् प्रर्ेगनर्े धनर्त 3 सेकंदनर्ंतर कनर आक्रनमिेिे अंतर.
अ) 12 कक.मी.
4) 1 kmh-1
अ)
II.

ब) 18 कक.मी.

क) 36 कक.मी.

ड) 0 कक.मी.

हे समनर् आहे = -------

3

ब)

𝑚𝑠 −1

50

28
5

क)

𝑚𝑠 −1

18
5

ड)

𝑚𝑠 −1

जोड्यन जुळर्न.
अ भनग

ब भनग

I. कनळ

अ)

𝑚𝑠 −2

II. र्ेग

ब)

𝑚

III. प्रर्ेग

क)

𝑠

IV. आक्रनमिेिे अंतर

ड)

𝑚𝑠 −1

उत्तर

III. खनिीि आकृ तीमध्ये एकसमनर्, असमनर् र् िून्य चनि ओळखन

अंतर

अंतर
कनळ

अंतर
कनळ
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कनळ

5
18

𝑚𝑠 −1

मुल्यमनपर् ततर :अध्ययर् नर्ष्पती
र्ततुचे तर्थनर् अंतर
कनळ हे जनणूर् घेऊर्
गती समजतनत.

पनयरी 1
फक्त प्रयोग करुर्
कोष्टक अपूणा भरिे
तर

गतीचे प्रकनर आठर्तनत गतीचे प्रकनरनचे
आनण अर्तार् कनळ
अपूणा मननहती भरिे
कनढण्यनचे प्रयोग
तर
करतीि
गुणनत्मक नर्श्लेषण
चनिीचे व्यनख्यन
मन\ता चनिीचे पररणनम सनंगण्यनचे प्रय्त्न
करतीि
तुिर्न करतीि

पनयरी 2
प्रयोग करुर् कोष्टक
पूणा भरिे तर

पनयरी 3
र्ततुचे तर्थनर् हे
गतीिी सनपेक्ष आहे
समजिे तर

पूणा मननहती भरिे
तर

मननहती पूणा करुर्
िोिकन प्रयोग के िे
तर

चनिीचे व्यनख्यन
आनण त्यनचे एकक
समजतनत

चनिीचे पररणनम
नर्श्लेषण करण्यनस
अंतर र् कनळनचे
महत्र् सनंगतीि

आक्रनमिेिे अंतर र् आक्रनमिेिे अंतर र्
नर्तर्थनपर् मधीि
नर्तर्थनपर् मधीि
फरक ओळखिे जनते. फरक गनणतीय
पद्धतीर्े नर्श्लेषण
करतनत.
र्ेग र् प्रर्ेग मधीि
र्ेग र् प्रर्ेग मधीि
फरक ओळखिे
फरक गनणतीय
पद्धतीर्े नर्श्लेषण
करतनत.
सनमुग्रीचे संग्रहनर्े
सनमुग्रीचे संग्रहनर्े
अंतर-कनळ आिेख
अंतर - कनळ र्ेगतयनर करतीि.
कनळ आिेख रचतनत
र् नर्श्लेषण करतनत.
समीकरणे अन्र्य
समतयन योग्य
करूर् सुद्धन समतयन
पद्धतीर्े सोडनर्िे
सोडनर्िेिे र्सेि तर तर.

एकसमनर् र् असमनर्
चनि समजतनत

अक्रनमिेिे अंतर
आनण
नर्तर्थनपर्मधीि
फरक ओळखतीि.

आक्रनमिेिे अंतर
फक्त नर्र्रण देतीि

आक्रनमिेिे अंतर र्
नर्तर्थनपर् मधीि
फरक समजल्यनस
प्रयत्न करतनत.

र्ेग र् प्रर्ेग यनमधीि
संबंध सनंगतनत.

फक्त र्ेगनचे नर्र्रण
देतनत.

र्ेग र् प्रर्ेग मधीि
फरक समजल्यनचे
प्रयत्न

अंतर- कनळ आिेख
र्ेग-कनळ आिेख
समजतीि.

आिेखनची ओळख
असेि तर

अंतर-कनळ आिेखनचे
नर्श्लेषण

गतीनर्षयक समीकरणनचे गतीनर्षयक
योग्य घटर्नर्न िनगू करूर् समीकरणे निनहतनत.
समतयन र् उदनहरणे
सोडर्तीि.

समीकरणे फक्त
समजूर् त्यनचे
उपयोग र्नही के िे
तर.

पनयरी 4
र्ततुचे तर्थनर् कनळ,
आनण गती
एकमेकनंर्र अर्िंबूर्
आहे हे तुिर्नत्मक
नर्र्रण कदिे तर
आर्तार् कनळ
ओळखण्यनचे प्रयोग
करुर् र्ेळेची पररकल्पर्न
नर्श्लेषण करतनत.
गुणनत्मक
नर्श्लेषणनमधूर् चनिीचे
पररणनम तुिर्न
करतीि र् एकसमनर् र्
असमनर् चनि
समजतीि

मनझन निक्षणनर्र निक्षकनंचे पुर्र अर्िोकर् :

कदर्नंक :-

निक्षकनंची तर्नक्षरी
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7 : बि आनण न्यूटर्चे गतीनर्षयक नर्यम
अध्ययर् नर्ष्पती :1. बिनचन सनमनन्य अर्था तपष्ट करणे
2. बिनचे प्रकनरे समजर्ूर् घेणे
3. संतुनित र् असंतुनित बिनंचे र्गीकरण करे र्
4. न्यूटर्च्यन गतीचे नर्यमनंचे नर्रुपण करणनर
अध्ययर् नर्ष्पती -01
आपणनस ज्ञनत असो.:कोणत्यनही र्ततुची नतर्थती बदिण्यनसनठी म्हणजे गतीमनर् र् नतर्थर नतर्थती बदिण्यनसनठी बनह्य
प्रेरणन आर्श्यक असते हनच बि उदन. जर आम्हनिन र्गनात टेबि ढकिण्यनस सनंगीतिे गेिे तर आम्ही
आमच्यन हनतनंर्ी टेबि ढकितो. आतन हनत आनण टेबि मध्ये संपका आिन होतन. अिन पध्दतीर्े दोर्
र्ततुंचे परतपर र्तार्नर्े ‘बिङ्क नर्मनाण होतो. धक्कन मनरणे, ढकिणे, पकडणे, उचिणे, फे कणे हे सर्ा पदे
‘बिनचे’ सूचक आहेत.
बिनमध्ये दोर् प्रकनर आहेत. तपिाकीय बि र् अतपिाकीय बि कोणत्यनही र्ततुर्र दोर् ककं र्न त्यन
पेक्षन जनतत बि प्रयुक्त के िे असतन त्यनच्यन नतर्थती मध्ये बदि झनिे तर त्यन बिनंर्न असंति
ु ीत बिे
म्हणतनत. जर र्ततु संति
ु ीत नतर्थती मध्ये ककं र्न नतर्थर नतर्थतीमध्ये असेि तर तो बि संतुनित बि होय.
कक्रयन किनप : 1:1
1. तुमची दैर्ंकदर् कदर्चयनाची यनकद करन.
2. यनदी के िेल्यन कनयनामध्ये बि प्रयुक्त होणनरे दोर् घटर्नंचे र्णार् करन.
3. येर्थे बिनच्यन पररणनमे सनंगन.

1)
2)
3)
4)
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तपिाकीय आनण अतपिाकीय बिनमध्ये बि प्रकनरनंचे र्गीकरण करन.
(तर्थनयुबि, चुंबकीय बि, यनंनत्रकबि, नतर्थर बि, नर्द्युत बि, घषाणीय बि, गुरुत्र्नकषाण बि आकषाणीय
बि)
संपका बि

संपका रनहत बि

(अनधक मननहतीसनठी, 8 र्ी र्गनातीि बि आनण दनब यन प्रकरणन मधीि कृ ती 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6,
र्नचन)
अध्ययर् नर्ष्पती - 02
संपका रनहत बिनंचे प्रयोग
कक्रयनकिनप 2.1 चुब
ं कीय बि संपका रनहत बिनंचे प्रयोग
तुमच्यन िनिेय प्रयोगिनळे तूर् सुची चुंबक र् पट्टी चुंबक घेऊर् आकृ तीमध्ये दनखनर्िेल्यन प्रयोग करन.

1. सुची चुंबकनभोर्ती पट्टी चुंबक ठे र्ल्यनर्र कोणतन बदि झनिन?
2. पट्टी चुंबकनच्यन ध्रुर् बदल्यनमुळे कनय पररणनम कदसूर् आिे ?
3. हे कोणत्यन प्रकनरनचे बि आहे?
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अध्ययर् नर्ष्पती -03
आपणनस ज्ञनत असो :- संतुनित बिे र् असंतुनित बिे
कोणतीही बिे एकन पदनर्थनािन समतोिर् ककं र्न नतर्थर नतर्थती मध्ये ठे र्तनत त्यनंर्न संतुनित बिे
म्हणतनत. पदनर्थनाच्यन नतर्थती मध्ये बदि करणन-यन बिनंर्न असंतुनित बिे म्हणतनत.
कक्रयनकिनप :-3.1 :- चचना
दृश्य :- पहेिी आनण बीजू दोघेही पदनर्था कसे गतीमनर् होतनत यनर्र चचना करत आहेत.
पहेिी :- सर्ा गतीमनर् र्ततु नतर्थर नतर्थतीमध्ये येतनत. गती नर्रं तर र्सते.
बीजू :- अिन असे र्नटत र्नही त्यनमनगे, र्ेगर्ेगळे कनरण असू िकतनत
पहेिी:- कसे? मी एखनदे पुसक ढकििे तर ते दुरर्र जनऊर् र्थनंबते तसेच तो एक चेंडू टनकिन तर तो पण
र्थोड्यन अंतरनर्र र्थनंबते.
बीजू :- ????
र्रीि चचेबद्दि तुमचे मत कनय? तुम्ही कोणनच्यन मतनिन समर्थार् द्यनि ? कन?
कक्रयनकिनप :-3.2
1. एक चेंडू दो-यनच्यन सहनय्यनर्े िटकर्न जेंव्हन ते नतर्थर असेि तेंव्हन बि प्रयोग कर . चेंडूच्यन नतर्थती
मध्ये झनिेिी बदििन कनरण कनय? निक्षकनंिी चचना करन.
2. खनिीि कृ ती िनिेय मैदनर्नर्र करुर् कोण लजंकणनर र् कोण हरणनरआनण कन? यनचे तपष्टीकरण
द्यन (आपल्यन निक्षकनंचे मदत घ्यन)

3. खनिीि र्ततुंर्र कनया करणनरे नर्व्र्ळ बि ककती? र्ततु कोणत्यन बिनच्यन कदिेर्े गनतमनर्
होतनत? तर असंतुनित बिनचन कोणतन पररणनम झनिन?

4. ररकनम्यन जनगन भरन.
a. बिनचे आंतररनष्ट्रीय एकक --------b. -------- यनंच्यन तमरणनर्था ठे र्िे
c. ------51

अध्ययर् नर्षती -04
तुम्हनिन ज्ञनत असो.
गतीचे नर्यम :न्यूटर्र्े गतीचे तीर् नर्यम तयनर के िे आहेत. पनहिन नर्यम जडत्र्नचन दुसरन नर्यम :- संर्ेगनचन
3 रन नर्यम . कक्रयन र् प्रनतकक्रयेिन संबंनधत...
जडत्र् :- बि प्रयुक्त झनल्यनर्ंतर आपिन नतर्थती बदिण्यनस नर्रोध करणन-यन र्ततुतीि गुणधमनािन
‘जडत्र्’ म्हणतनत.
उदनहरण 1) जेंव्हन आपण बसमधूर् प्रर्नस करत असतो तेंव्हन चनिक अचनर्क ब्रेक दनबतो आपण
अडखळत पुढे जनतो.
2) जोरनत पडणनरन चेंडू हनतनमध्ये पकडिे तर हनतनिन िनगतो खनिीि आकृ तीमध्ये गतीमनर्
जडत्र् र् नतर्थर जडत्र् ओळखन.

गतीचन पनहिन नर्यम :- प्रत्येक गतीमनर् र्ततु बि प्रयुक्त झनल्यन निर्नय गतीमनर्च असते. नतर्थर
नतर्थतीमध्ये असणनरी र्ततु त्यन नतर्थतीमध्येच रनहते. एकं दररत र्ततुची नतर्थती बदिण्यनसनठी बि प्रयुक्त
झनिे पननहजे.
कक्रयनकिनप 4.1 गतीच्यनपनहल्यन नर्यमनचे तपष्टीकरण

आर्श्यक सननहत्य :- िनकडी फळी, र्नळू , टॉर्ेि, 2 र्ीट , टेनर्स बॉि मनपर् पट्टी
कृ ती :- नर्टनंर्न गुळगुळीत पृष्ठभनग असणन-यन िनकडी फळी टेकर्ूर् उतनरन

तयनर करन.

उतनरनच्यन पनयनर्थयनिी र्नळू समनर् ररतीर्े पसरर्न. उतनरनच्यन र्रच्यन बनजूर्े चेंडू सोडन र् नर्ररक्षण
करन, र्नळू कनढू र् टॉर्ेि पसरर्न, र्ंतर टॉर्ेि कनढू र् प्रयोगनचे पुर्रनर्ृती करन.
खनिीि कोष्टक भरुर् पूणा करन.
अ र्ं
1

पृष्ठभनग
र्नळू

2

टॉर्ेि

3

खोिीची जमीर्

चेंडू आक्रनमिेिे अंतर (मी)
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1. चेंडू कोणत्यन पृष्ठभनगनर्र जनतत दूर गेिन? र्ंतर नतर्थर नतर्थतीिन येण्यनस कनरण कनय?
2. एक र्ेळन घषाण बि र्सते तर कनय झनिे असते.
3. चेंडू नर्रं तर गतीमनर् झनिे असते. चेंडूच्यन यन गुणधमनािन जडत्र् म्हणतनत जडत्र् बदिण्यनस बि
प्रयुक्त करणे आर्श्यक आहे यन बदि न्यूटर्च्यन पनहल्यन नर्यमनमध्ये नर्र्रण कदिे आहे.
न्यूटर्च्यन 1 ल्यन नर्यमनचे नर्ररक्षण :आकृ ती पनहूर् कोष्टक पूणा करन.

1 िी पनयरी
2 री पनयरी
3 रन ततर
4 र्थी पनयरी
नर्णाय
संर्ग
े नचे अर्था :उदनहरण :- 400 कक.ग्रॅ र्ततुमनर्नचे एक कनर 40 कक.ग्रॅ र्जर्नचे सनयकि दोन्ही 10 कक.मी
र्ेगनर्े एकन रततन नर्भनजकनिन धडकिी तर कोणत्यन र्नहर्नंचे नर्भनजकनचे सर्नानधक र्ुकसनर् होईि.
यनर्रुर् असे समजिे की ठरननर्क र्ेगनर्े येणन-यन र्ततुचे र्ततुमनर् र्नढल्यनर्े त्यनचे भौनतक
पररणनम र्नढते तीच संर्ग
े म्हणूर्
संर्ेग = र्ततुमनर् X र्ेग M = m x V
संर्ेगनचे एकक = 𝑘𝑔𝑚𝑠 −1
कोसळणनरन खडक ककती र्ुकसनर् करु िकतोर्न? हन र्थोडन र्ेळ चिर्नर्ंतर अडव्यन येणन-यन
र्ततुंर्न आदळल्यनर्र ककती भौतीक पररणनमनमध्ये बदि होइि, हे तुमच्यन निक्षकनकडु र् जनणूर् घ्यन.
कक्रयनकिनप 4.2
प्पिॅनतटक चेंडू

आवश्यक साहित्य :- एक िोठा पाण्याचा
फुगा, एक टे ननस बॉल.

पनण्यनचन फु गन
नचत्र 1

नचत्र 2
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आकृ ती 1 मध्ये दनखनर्ल्यनप्रमनणे पनण्यनर्े भरिेल्यन फु ग्यनर्र बॉि ठे र्न आनण टेबिच्यन
पृष्ठभनगनपनसूर् सुमनरे 40 सेंटीमीटर उं चीर्रुर् एकनच र्ेळी टेबिर्र टनकन हे दोन्हींचन टप्पपन आकृ ती 2
मध्ये दनखनर्ल्यन प्रमनणे चेंडू जनतत उं चीर्र गेिि
े े कदसूर् येते. चेंडू पेक्षन फु गन जनतत कन नतर्थर आहे ?
नर्चनर करुर् उत्तर द्यन - 400 ककिो ग्रँम च्यन दोर् कनर अणूक्रमे 50 ककिो मीटर आनण 130 ककिो
मीटर र्ेगनर्े लभंतीिन आदळल्यन र्ंतर कोणत्यन कनरचे सर्नात जनतत र्ुकसनर् होईि? कन? येर्थे संर्ेगनची
भुनमकन कनय आहे?
न्युटर्चन गतीनर्षयक दुसरन नर्यम - एकन र्ततुर्र प्रयुक्त बि संर्ेग पररर्ताणनचन तळनिी
समप्रमनणनत असतो आनण र्ततुची गती बिनच्यन कदिेर्े असते.
समीकरणनत मनंडल्यनस
𝐹 = बि

𝐹 ∝𝑚 (𝑣−𝑢)
t

𝑚 = र्ततुमनर्

= 𝑚𝑎

∴𝑎

𝑣−𝑢
𝑡

𝑣 = अंनतम र्ेग 𝑢 = प्रनरं भीक र्ेग 𝑡 = कनळ 𝑎 = प्रर्ेग

कक्रयनकिनप : 4.3
खनिीि आकृ तीत गतीचन दुसरन नर्यम कसन िनगू होतो. यनबद्दि तुमच्यन निक्षकनंिी चचना करन
आनण ररकनम्यन चौकोर्नत नर्र्रण करन.

समतयेचे नर्रनकरण करन : खनिीिपैकी कोणत्यन संदभनामध्ये बिनची आर्श्यकतन आहे. 3kg र्ततुमनर्
असणन-यन पदनर्थनािन 8ms-2 प्रर्ेग नर्मनाण करण्यनत ककं र्न 4 kg र्ततुमनर् असणन-यन पदनर्थनामध्ये 5ms2

इतके प्रर्ेग नर्मनाण करण्यनत

आपणनस ज्ञनत असो :
प्रर्ेग म्हणजे र्ततुचन र्ेग प्रत्येक सेकंदनिन जनतत ककं र्न कमी होणे.
तुमच्यन निक्षकनंच्यन मदतीर्े ‘एक न्युटर्’ म्हणजे कनय ? ते समजूर् घ्यन.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
गतीचन नतसरन नर्यम : एखनद्यन र्ततुर्र बि प्रयुक्त के िे असतन तेव्हन ती र्ततू नर्रुद्ध कदिेर्े नततके च
पररमनणनचे बि प्रयुक्त करते.
कनयाकिनप : 4.4

फु ग्यनची कनर
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सननहत्य : एक र्नकणनरन तट्रॉ, दोर् सनधे तट्रॉ, एक फु गन, चनर एकसनरख्यन पनण्यनच्यन बनटिीचे
झनकण, 6 " 𝑥 4" पुठ्ठन, ररकनमन पेर् ररफीि, नचकट टेप.
कृ ती : नचत्रनमध्ये दनखनर्ल्यनप्रमनणे तट्रॉच्यन आतीि बनजूस ररफीि ठे ऊर् त्यनच्यन टोकनिन ि{द्र
के िेिे टोपण बसर्न र् नचकट टेपर्े पुठ्यनच्यन एकन बनजूिन बनंधन हेच कनरचे चनके बर्तनत दुस-यन बनजूिन
हर्ेर्े भरिेिन फु गन र्नकिेल्यन तट्रॉच्यन एकन टोकनिन बोटनर्े झनकू र् नचकट टेपच्यन सनह्यनर्े जोडन. आतन
बोट कनढन. कनरच्यन गतीचे नर्ररक्षण करन.
(टीप : असेच फु ग्यनचे रॉके टसुद्धन बर्र्ू िकतन. प्रयत्न करन.)
मी मनझी समज मीच तपनसीर् !!!
I.

पुढीि प्रश्नंची उत्तरे द्यन.

1) न्युटर्चन गतीनर्षयक पनहिन नर्यम निहन.
2) जडत्र् म्हणजे कनय ? जडत्र् चढत्यन क्रमनत निहन.
1. घोडनगनडी 2. रटप्पपर ट्रक 3. खेळणीचे कनर
II.

5. सनयकि

जोड्यन जुळर्न.
अ

III.

4. रे ल्र्े

इ

उत्तर

1) बि

a) गतीचन दुसरन नर्यम

2) दनब

b) गतीचन पनहिन नर्यम

3) जडत्र्

c) न्यूटर्

4) संर्ेग

d) पनतकि

5) पोहणे

e) गतीचन नतसरन नर्यम

खनिीि र्ैज्ञननर्क कनरणे द्यन.

1. गतीमनर् बसिन तनबडतोब ब्रेक िनर्ल्यनर्ंतर तो तर्थीर नतर्थतीिन येण्यनपूर्ी आम्ही पुढे झुकतो
आनण ती गतीमनर् झनल्यनर्ंतर आपण मनगे झुकतो कन ?

2. र्ेगनर्े चनिणन-यन के रमचे सोंगटी ककं र्न तट्रैकर एकमेकनंर्र जोडू र् ठे र्िेल्यन सोंगट्यनंपैकी खनिची
सोंगटी मनत्रन बनहेर पडतो कन ?

3. कक्रयन आनण प्रनतकक्रयन समनर् असतनर्न घोडन गनडी किी खेचू िकतो यनचे र्णार् करन.
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मुल्यमनपर् ततर
र्अध्ययर्नर्ष्पत्ती पनयरी 1
बिनचे अर्था
बिनचे अर्था
नर्र्रण करतीि नर्र्रण
करण्यनचे
प्रयत्न
करतीि

पनयरी 2
बिनचे अर्था
नर्र्रण
करतीि
उदनहरणे
देतीि बिनचे
एकक सनंगतीि

पनयरी 3
बिनचे अर्था
दैर्ंकदर्
घटर्ेबरोबर तुिर्न
करतीि र् एकक
सनंगतीि.

पनयरी 4
बिनचे अर्था दैर्ंकदर्
घटर्ेबरोबर तुिर्न
करतीि र् एकक
सनंगतीि.

बिनचे प्रकनर
समजतीि

बिनचे प्रकनर
र्गीकरण
करण्यनचे
प्रयत्न
करतीि.

संपका बिे
आनण असंपका
बिे र्गीकरण
करतीि.

संपका बिे आनण
असंपका बिे
उदनहरण सहीत
नर्र्रण करतीि र्
व्यनख्यन सनंगतीि.

दैर्ंकदर् जीर्र्नमध्ये

संतुनित र्
असंतुिीत बिनंचे
र्गीकरण आनण
पररणनमे
ओळखतनत.

संबि र्
असंबि
बिनंचे
र्गीकरणनचे
प्रयत्न

संबि र्
असंबि बिनंचे
र्गीकरण
करूर् पररणनमे
ओळखतीि

संबि र् असंबि
बिनंचे
र्गीकरणनचे
व्यनख्यन करतीि.

न्यूटर्चन पनहिन
नर्यम सनंगतनत
र् व्यनख्यन
संबंनधत
पररणनमनंचे
नर्श्लेषण करतीि.

न्यूटर्चन
दुसरन नर्यम
सनंगण्यनचे
प्रयत्न
करतीि.

न्यूटर्चन दुसरन
नर्यम सनंगतनत
आनण त्यनिन
संबंनधत
पररणनमनंचे
नर्श्लेषण
करतीि

न्यूटर्चन दुसरन
नर्यम सनंगतनत
संर्ेग संरक्षण
नर्यम नर्श्लेषण
करीत व्यनख्यन
सनंगतीि.

र्नपरणन-यन बिनंर्न संपका
र् असंपका बिनमध्ये
उदनहरणन सहीत
र्गीकरण करतीि. आनण
व्यनख्यन करतीि.
दैर्ंकदर् जीर्र्नमध्ये
घडणन-यन कक्रयनंमध्ये
संबि असंबि र्गीकरण
व्यनख्यन र् पररणनम
ओळखतनत.
न्यूटर्चन दुसरन नर्यम
सनंगतनत संर्ेग संरक्षण
नर्यम नर्श्लेषण करीत
व्यनख्यन सनंगतीि आनण
दैर्ंकदर् जीर्र्नतीि त्यनचे
पररणनमे ओळखतीि.

मनझ्यन निक्षणनबद्दि निक्षकनंचे रचर्नत्मक अर्िोकर् :

कदर्नंक :

निक्षकनंची तर्नक्षरी
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8 : गुरुत्र्नकषाण
निकण्यनची नर्ष्पत्ती
1. गुरुत्र्नकषाण बिनचे सनमनन्य नर्र्रण देणनर
2. गुरुत्र्बि आनण अनभकें द्री जोर यनमधीि संबंध कल्पर्न करणनर.
3. पृर्थर्ीभोर्ती चंद्रनच्यन गती आनण सूयनाभोर्ती पृर्थर्ीच्यन गतींर्न समर्थार् देण्यनसनठी गतीचन 2 रन
नर्यम र्नपरणे.
4. न्यूटर्चन र्ैनश्वक गुरुत्र्नकषाणनचन नर्यमनचे अर्था सनंगणनर.
5. मुक्तपतर् गुरुत्र्ीय प्रर्ेग आनण गुरुत्र्ीय बि यनंच्यनतीि संबंध सनंगणनर.
6. र्ततुचे र्ततुमनर् नतर्थर असिे तरीही गुरुत्र्नकषाणनच्यन नर्यमनर्ुसनर र्जर् कसे बदिते हे तपष्ट
करणे.
7. र्ततुमनर् आनण र्जर्नचन संबंध जनणूर् घेण.े
8. खेचण्यनची िक्ती आनण दनब यनमधीि संबंध समजणनर.
9. उत्प्पिनर्तेचन नर्र्रण देणनरन यन आधनरे र्ततु बुडतनत र् तरं गतनत यनचे कनरणनचे नर्र्ेचर् करणनर.
10. आर्का नमडीसचे तत्र्नचे नर्रुपण करणनर.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती 01
आपणनस ज्ञनत असो :
गुरुत्र्नकषाण बि : यन नर्श्वनतीि सर्ा र्ततुंच्यन गतीर्र नर्यंत्रण ठे र्ण्यनमध्ये गुरुत्र् बिनचे
महत्र्नचे पनत्र आहे. ही एक अतपिाकीय बि असूर् प्रत्येक र्ततू आपल्यन गुरुत्र्नकषाण बिनर्े दुस-यन
र्ततुिन आपल्यनकडे आकषाण करते.
कक्रयनकिनप : 1.1
प्रकरण - 1

जेव्हन एक कनगद आनण
एक पुततक समनर्
उं चीर्रूर् खनिी
सोडिे जनते

समनर् आकनरनची दोर्
पुततके एकनच
उं चीर्रूर् खनिी
सोडिे असतन

जेव्हन दोर् र्ेगर्ेगळ्यन
आकनरनच्यन र्ततू खनिी
सोडिे असतनत.

जमीर्ीर्र िर्कर
पोहचणनरी र्ततू
कनगद पुततकनपेक्षन खनिी हळू कन पडिे ? कनगद हळू र्नर आणणनरी िक्ती कोणती ? ती िक्ती
पररणनम र् के िे असतीि तर कनय झनिे असते ?
अणूमनर् :

57

अध्ययर् नर्ष्पत्ती : 02
गुरुत्र्नकषाण बि आनण अनभकें कद्रयबि
पुततक खनिी पडिेिे कदसते. चंद्र पडत असिेिन कन कदसत र्नही. त्यनऐर्जी कफरल्यनसनरखे कदसते.
कक्रयनकिनप : 2.1

9 र्ी इयत्तेमधीि गुरुत्र् प्रकरणनतीि कृ ती क्रमनंक 10.1 पूणा कर. दगडनच्यन ऐर्जी आपल्यन
निक्षकनकडू र् िोिक घेऊर् दो-यनिन बनंधन. िोिक र्ेगर्ेगळ्यन नतर्थतीमध्ये असतनर्न दोरन सैि सोडत
असतनर्न दोरन सैि सोडत िोिक कफरणनरी कदिन पहन. (टीप : कृ ती करतनर्न तुमचे नमत्र तुमच्यन पनसूर्
िनंब असू द्यन.) आपिन नर्णाय खनिीि आकृ तीबरोबर तुिर्न करू िकतन ? दगड सनरिेिी कदिन खनिीि
आकृ तीत दिार्न.
1. पनहल्यन आकृ तीत िोिक जनणन-यन मनगा बनणनचन्हनर्े दिार्न.
2. ही कोणत्यन प्रकनरनची गती आहे ?
3. येर्थे दोरन िोिकनच्यन हनिचनिीर्र नर्यंत्रण ठे र्ते कन? तुमच्यन निक्षकनंिी चचना करन.
4. जर िोिक चंद्रनिी तुिर्न करत येत असेि तर दो-यनची तुिर्न किनिी करतन येईि ?
5. तुमचन अंदनज बरोबर आहे. पृर्थर्ी आनण चंद्र यनंच्यनतीि गुरुत्र्नकषाण िक्ती चंद्रनच्यनगतीिन किी
नर्यंत्रण करत असते ?
6. जर हन बि र्सतन तर चंद्रनची गती किी असिी असती ?
नर्ष्कषा :
अनभकें कद्रय बि (कें द्रननभमुख बि) हे बि र्ेहमी कें द्रनकडे प्रेररत असते.
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अध्ययर् नर्ष्पत्ती : 3
दोन्ही र्ततुमधीि बि एकच असेि तर सुद्धन न्यूटर्चन दुस-यन नर्यमनप्रमनणे कमी र्ततुमनर्
असणनरी र्ततू जनतत प्रर्ेग दिानर्तनत. म्हणूर् चंद्रनची गती आपणनस कदसते यननर्षयी तुमच्यन निक्षकनंिी
चचना करन. त्यनच्यनिी संबंनधत कक्रयनकिनप करन.
कक्रयनकिनप 3.1
आर्श्यक सननहत्य : एक िनकडी फिक, एक िोखंडी गोळी, एक टेनर्स बॉि.
कृ ती : पनय-यनर्र िनकडी फिकनर्े उतरन करन िोखंडी गोळन आनण चेंडू उतन-यनर्र असन ठे र्न की
पुठ्यनर्े ते सहज गतीमनर् र् होतीि. आतन अडर्थळन दूर करन. गोळन आनण चेंडू एकनच र्ेळेिन गतीमनर्
होतीि कोणतन जनतत दूरर्र गेिे यनचे नर्ररक्षण करन आनण कनरण चचना करन.
गुरुत्र्नकषाण बिनचे िोधनची िोकनप्रय कर्थन न्यूटर्
झनडनखनिी बसिेिे असतनर्न त्यनच्यन डोक्यनर्र सफरचंद
पडिे. त्यनमुळे गुरुत्र्नकषाणनचन िोध िनगण्यनस कनरण ठरिे
असे मनर्िे जनते.
1. पृर्थर्ी सफरचंद खेचत आहे की सफरचंद पृर्थर्ीिन खेचत आहे?
2. पृर्थर्ीर्े सफरचंदनर्र अनधक जोर िनर्िन होतन, की सफरचंदनर्े पृर्थर्ीर्र अनधक जोर िनर्िन
होतन?
अध्ययर् नर्ष्पत्ती :-04
न्यूटर्चन र्ैनश्वक गुरुत्र्नकषाणनचन नर्यमनचे अर्था :जगनतीि प्रत्येक र्ततु इतर र्ततुंर्न एकन बिनर्े आकषाते. तो बि त्यनंच्यन र्ततुमनर्नच्यन गुणनकनरनिन
समप्रमनणनत आनण त्यनंच्यनमधीि अंतरनच्यन र्गनाच्यन व्यतत प्रमनणनत असतो. कन जोर त्यन दोन्ही पदनर्थनंचे कें द्र
जोडणन-यन सरळ रे षेच्यन कदिेर्े असतो.

र्रीि नर्यमनर्रुर् असे समजते की, र्ततुमनर् “M” आनण “m” मुळे बि संयुक्त होत आहे. र्ततुमनर्
र्नढल्यनर्े बि ही र्नढते.
म्हणूर् FxMxm

(1)

सौरमंडळनिन हन नर्यम िनगू होतो कनय ? र् कसे ?
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1. चंद्र आनण पृर्थर्ी यनंच्यनमध्ये र् पृर्थर्ी आनण पृर्थर्ीर्रीि सर्ा र्ततुर्र हन बि कनया करतो कनय?
चचना करन.
2. जेंव्हन कृ त्रीम उपग्रहे पृर्थर्ीर्रुर् सोडिे असतन ते पृर्थर्ीर्र परत कन येत र्नहीत?
कनरण गुरुत्र् नर्यमनर्ुसनरे पदनर्थनामधीि अंतर र्नढल्यनर्े गुरुत्र्बि कमी होतो.
म्हणूर् F∝

1
𝑑2

------- (2)

येर्थे d हे र्ततूमधीि अंतर आहे.
समीकरण (1) आनण (2) पनसूर्

F∝
F=

येर्थे G गुरुत्र्ीय नतर्थरनंक आहे.
नतरकस गुणनकनरनपनसूर् G ∝
G ची ककं मत 6.67 x 10 -11
त्यनची ककं मत 0.0000000000667

𝑀×𝑚

-------

𝑑2
𝐺 ×𝑀×𝑚
𝑑2

--------- (3)

1

𝑑2
𝑁𝑚2
𝑘𝑔2

𝑁𝑚2
𝑘𝑔2

फनर िहनर् आहे की र्नही? यन ककमती बद्दि तुमच्यन गनणत

निक्षकनंिी चचना कर र्मूर्न उदनहरण :- दोर् र्ततुंचे र्ततुमनर् 1kg आनण त्यन र्ततुमधीि अंतर 1 मीटर
असेि तर त्यन र्ततुमधीि गुरुत्र्बि गणर्न करन.
F=

𝐺𝑀×𝑚
𝑑2

F = 0.0000000000667x1x1x 12
गुरुत्र् बि = 0.0000000000667 N
मग गुरुत्र्बि प्रबि की दुबाि?
लचंतर् करन :कोणत्यनही दोर् र्ततुमध्ये आकषाण िक्ती असते हे आपल्यनिन मननहत आहे. तुम्ही आनण तुमच्यन
जर्ळ बसिेल्यन नमत्र यनंच्यनतीि यन िक्तीची गणर्न करन. तुम्हनिन यन बिनचे अणूभर् कन येत र्नही यनचन
नर्ष्कषा कनढन.
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कक्रयन किनप :- 4.1
र्ततुंचे र्ततुमनर् र्नढनर्ल्यनर्े गुरुत्र् बिनचे पररणनम र्मूर्न उदनहरण प्रमनणे सोडर्न र् कोष्टक पूणा करन.
नचत्र

सूत्र
F=

2M

d

2M

d

3M

3M

𝟏

M

𝟑

F=

𝑑2

गुरुत्र्बि पूर्ीपेक्षन 2 पट र्नढते.

2𝑀×𝑚
𝑑2
2𝑀×2𝑚
𝑑2

=?

2m

d

𝟐

F=

2m

d

𝟏

M

m

बदििेल्यन गुरुत्र्नकषाण बिनचे
पररणनम

𝑀×𝑚

3m

d

d

m

m

गुरुत्र् बि िोधन ( G ची ककं मत 6.67x

10-11

𝑁𝑚2
𝑘𝑔2

)

र्ततुचे र्ततुमनर्

दुस-यन र्ततुचे र्ततुमनर्

त्यन मधीि अंतर

(M )

(m )

(d)

1 kg

1 kg

1m

6x1024 kg

7.4x1022 kg

3.84x108 m

(पृर्थर्ीचे र्ततुमनर्)

(चंद्रनचे र्ततुमनर्)

(पृर्थर्ी आनण चंद्रन मधीि अंतर)

गुरुत्र्नकषाण बि
F=

𝐺×𝑀×𝑚
𝑑2

9 र्ी च्यन गुरुत्र् यन प्रकरणनतीि 10.3.2 पनसूर् र्ैश्वीक गुरुत्र्नकषाण नर्यमनच्यन महत्र् यनदी करन.
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अध्ययर् नर्ष्पती :-05
मुक्त पतर्, गुरुत्र्ीय प्रर्ेग आनण गुरुत्र्नकषाण बि यन मधीि संबंध समजतीि
कक्रयनकिनप :-5.1
1. मुक्त पतर् म्हणजे कनय ? नचत्रनर्रुर् तपष्टीकरण करन .
(तुमच्यन निक्षकनंची मदत घ्यन)

2. येर्थे र्ततु र् पदनर्था किनमुळे खनिी पडतनत र्ततूखनिी पनडण्यनस
बि प्रयुक्त करणे आर्श्यक आहे ? कन ?

3. ही र्ततु ऊध्र्ागनमी गतीमनर् र्ततुपेक्षन अनधक प्रर्ेग दिानर्तनत कन ?
यन प्रर्ेगनिन कनय म्हणतनत?

अध्ययर् नर्ष्पती :- 06 ( भू गुरुत्र्नत्र्ीय प्रर्ेग )
पृर्थर्ी F बिनर्े m र्ततुमनर् असिेल्यन र्ततुंर्न g इतके प्रर्ेग नर्मनाण करत आपल्यनकडे आकर्षात
न्युटर्चन गनतनर्षयक नर्यमनर्ुसनरे

F = mg ------(1)

हे बि गुरुत्र्नकषाणनच्यन बिनएर्ढे असते.
म्हणूर् गुरुत्र्नकषाण 𝐹

=

𝐺×𝑀×𝑚
𝑅2

समीकरण (1) आनण (2) र्रूर्

𝑚𝑔 =

𝐺×𝑀×𝑚
𝑅2

∴𝑔=

𝐺𝑀
𝑅2

कक्रयनकिनप : 6.1
सूत्र र्नपरुर् स ची ककं मत कनढन.

M = 6x1024 kg

R = 6.4 x1024 m

G=6.67x10 -11 NM2 /kg-2

(पृर्थर्ीचे र्ततुमनर्)

(पृर्थर्ीची नत्रज्यन)

(गुरुत्र्नकषाण नतर्थरनंक)
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M = पृर्थर्ीचे र्ततुमनर्

G = गुरुत्र् नतर्थरनंक

R = पृर्थर्ीची नत्रज्यन

g = गुरुत्र्ीय प्रर्ेग

ज्ञनत असो :- पृर्थर्ी ध्रुर्नजर्ळ र्थोडीिी चपटे असल्यनर्े भू नत्रज्यन नर्षुर्ृतनजर्ळीि नत्रज्यन पेक्षन कमी
आहे. गुरुत्र्बिनच्यन नर्यमनर्ुसनरे ‘सङ्क ची ककं मत ध्रुर्नमध्ये र्थोडेजनतत असते.
अध्ययर् नर्ष्पती :-06

र्ततुमनर् आनण र्जर्मधीि संबध
ं
र्ततुमनर् :- अणूर्नंही र्ततुमनर् आहे ते आपणनस मननहत आहे, एकन र्ततुच्यन सर्ा अणुंचे एकू ण
र्ततुमनर् म्हणजे त्यन र्ततुचे र्ततुमनर् होय. हे पृर्थर्ी, चंद्र ककं र्न इतर कोणत्यनही खगोिीय कनयनर्र
बदि होत र्नही. नतर्थर असते त्यनिन र्ततुचे र्ततुमनर् असे म्हणतनत. र्ततुमनर् र्नढल्यनर्े जडत्र् पण
र्नढते त्यनचे एकक kg आहे.
र्जर् :- पृर्थर्ीच्यन गुरुत्र्नकषाणनच्यन प्रर्ेगनमुळे नर्मनाण होणन-यन र्ततुची र्ततुमनर्निन र्जर्
म्हणतनत.
कक्रयनकिनप :-7.1
र्ततुमनर् र् र्जर् मधीि संबंधनर्र प्रयोग

आर्श्यक सननहत्य :- लतप्रंग तरनजु, दगड कनचेची पनण्यनची पनत्र
कृ ती :- आकृ तीत दनखनर्ल्यनप्रमनणे दगड लतप्रंग तरनजूिन िटकर्न सूचकनतीि मनप पहन. आतन
दगडनिन आकृ तीत दनखनर्ल्यनप्रमनणे पनण्यनमध्ये बुडनर्िे तर र्जर् कमी दिानर्ते. पनण्यनची पनतळी
र्नढण्यनचे कनरण कनय?
आकृ तीत पननहल्यनप्रमनणे लतप्रंग तरनजूर्र 0.67 N बि-प्रयुक्त होते पनण्यनमध्ये बुडनर्िे असतन फक्त
0.40 N बि प्रयुक्त होते.
तर बिनतीि फरक = 0.67 N - 0.40 N = 0.27 N तर 0.27 N कनय दिानर्ते ?
हन खरन दगडनचन र्ततुमनर् आहे. दगड पृर्थर्ीर्र गुरुत्र्नकषाण बिनमुळे पृर्थर्ीर्र प्रयुक्त करणनरन
बि दिानर्तो यनिनच र्जर् म्हणतनत. हनच प्रयोग र्ेगर्ेगळ्यन र्ततुमनर् असणन-यन दगडनंर्न पुर्रनर्ृती
करन.
63

अध्ययर् नर्ष्पती :- 08
आपणनस ज्ञनत असो :- बि आनण दनब
एकक क्षेत्रनळफनर्र कनया करणन-यन बिनच्यन पररणनम म्हणजे ‘ दनब’ होय आपल्यन तळहनतनर्े
तपंजिन तनण द्यन. बदिनचे नर्ररक्षण करन आनण तुमच्यन निक्षकनिी चचना कर दनबनचे S.I. एकक ‘पनतकि’
आहे
कक्रयनकिनप :-8.1
आर्श्यक र्ततु :- एक टनचणी एक फु गर्िेिी फु गन
कृ ती :- फु गर्िेिी फु गन तुझ्यन तळहनतनर्े दनब
1. फु ग्यनिन तळहनतनर्े दनबल्यनर्े त्यनचन आकनर र्थोडन बदितो
2. फु गन आणखीर् जोरनर्े दनबल्यनर्र फु गन किनमुळे फु टतो?
3. फु गन टनचणीर्े टोचल्यनर्र फु गन किनमुळे फु टिन?
र्रीि तीन्ही घटर्ेर्रुर् आपल्यनिन असे कळू र् येते की ‘‘ दनब” बिनच्यन पररमनणनिन
समप्रमनणनत आनण क्षेत्रळफनिी व्यतत प्रमनणनत असते.
दनबनचे एकक

NM-2

दाब =

ककं र्न पनतकि

बल

क्षेत्रफळ

एक पनतकि हे समीकरणनर्े नर्र्रण करन (निक्षकनंच्यन मदतीर्े)
अध्ययर् नर्ष्पत्ती 09
कक्रयनकिनप : 9.1
उध्र्ामुखी जोर (पनण्यनचे उध्र्ागनमी दनब)

आर्श्यक पदनर्था : ररकनमन प्पिनतटीक बनटिी पनण्यनचन टब
कृ ती : आकृ तीत दनखनर्ल्यनप्रमनणे टोपण झनकिेिी ररकनमी बनटिी पनण्यनच्यन टबमध्ये
बुडर्ण्यनचन प्रयत्न करन. बनटिी बुडते की तरं गते ते पहन. हन प्रयोग पनण्यनच्यन र्ेगर्ेगळ्यन खोिीमध्ये
बुडनर्ण्यनचन प्रयत्न करन. तुम्ही ककती बि र्नपरनि तेर्ढेच प्रमनणनत बनटिी र्र उठण्यनचन प्रयत्न करते.
यनचे कनरण तुमच्यन निक्षकनंिी चचना करन.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती 10
आपणनस ज्ञनत असो.
आर्का नमडीसचे तत्र् :- जेव्हन एखनदी र्ततू द्रर्नमध्ये पूणापणे ककं र्न अंित: बुडनर्िी जनते, तेव्हन
नतच्यनर्र उध्र्ामख
ु ी जोर नर्मनाण होतो. ती र्ततुर्े उत्सनरिेल्यन द्रर्नच्यन र्जर्नइतकन असतो.
कक्रयनकिनप 10.1 गुरुत्र् प्रकरणनमधीि कृ ती 10.7 करन आनण आकृ ती कनढू र् नर्र्रण करन. (निक्षकनंच्यन
मदतीर्े)
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मी मनझी समज मीच तपनसीर् !!!
I.

खनिीि नर्धनर्नमधीि चूक ककं र्न बरोबर नर्धनर्े ओळखन.
1. गुरुत्र्नकषाण िक्ती फक्त पृर्थर्ीर्रच आहे.
2. ध्रुर्नमधीि ‘9’ ची ककं मत नर्षुर्र्ृत्तनच्यन प्रदेिनपेक्षन जनतत आहे.
3. मुक्त पतर्नमध्ये र्ततु अणूभनर्णन-यन प्रर्ेग त्यनच्यन र्ततुमनर्नर्र अर्िंबर्
ू असतो.
4. एखनद्यन र्ततुच्यन पृष्ठभनगनर्र नतरकस रुपनर्े प्रयुक्त होणन-यन बिनिन उध्र्ाप्रणोद म्हणतनत.

II.

जोड्यन जुळर्न.
अ

ब

1. गुरुत्र्नकषाण बि

a) Nm-2

2. दनब

b) Ms-2

3. र्ततुमनर्

c) ms-1

4. प्रर्ेग

d) N

5. चनि

e) kg

उत्तर

f) Nm2 kg-2
g) Kg ms-2
h) m
III.

र्ैज्ञननर्क कनरणे सनंगन.

1. आंतररनळ र्ीरनंचे पृर्थर्ीर्रीि र्जर्नपेक्षन, चंद्रनर्रीि र्जर् कमी असते.
2. पृर्थर्ीर्र 2 N र्जर् असिेल्यन र्ततुची चंद्रनर्र र्जर् ककती असेि ?
IV.

खनिीि प्रश्नंची उत्तरे निहन.

1. र्ैनश्वक गुरुत्र्नकषाणनचन नर्यम सनंगन.
2. पृर्थर्ी आनण नतच्यनर्रीि र्ततू यनंच्यनतीि गुरुत्र्नकषाण िक्तीचे पररमनण िोधण्यनचे सूत्र निहन.
V.

आतन तुम्ही बि आनण दनब यननर्षयी जनणतन तर खनिीि प्रश्नंची उत्तरे निहन.

1. तुमच्यन िनळे च्यन बॅगेचन पट्टन रुं द कन आहे ?
2. बस ककं र्न ट्रकचे टनयर रुं द कन असतनत ?
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3. जत्रेत कनही व्यक्ती नखळ्यनर्र उभन असतनत हे कसे िक्य आहे ?
मूल्यमनप ततर :
अध्ययर् नर्ष्पत्ती
गुरुत्र्नकषाण बिनचे
सरळ नर्र्रण
करतनत. आनण
न्यूटर्चन र्ैनश्वक
गुरुत्र्नकषाण
नर्यमनचन अर्था
सनंगतनत.

पनयरी 1
गुरुत्र्नकषाण बि
सरळ नर्र्रण
देण्यनचे प्रयत्न
करतीि.

पनयरी 2
गुरुत्र्नकषाण बि
सरळ नर्र्रण
देण्यनचे प्रयत्न
करतीि. आनण
न्यूटर्चे र्ैनश्वक
गुरुत्र्नकषाणनचे
नर्यम सनंगतनत.

पनयरी 3
गुरुत्र्नकषाण बि सरळ
नर्र्रण देण्यनचे प्रयत्न
करतीि. आनण
न्यूटर्चे र्ैनश्वक
गुरुत्र्नकषाणनचे नर्यम
सनंगतनत र् गनणतीय
पद्धतीर्े नर्श्लेषण र्
संबंध सनंगतनत

पनयरी 4
गुरुत्र्नकषाण बि
सरळ नर्र्रण
देण्यनचे प्रयत्न
करतीि. आनण
न्यूटर्चे र्ैनश्वक
गुरुत्र्नकषाणनचे
दैर्ंकदर् उदनहरणे
देतीि.

गनतनर्षयक दुसरन
नर्यम आनण मुक्त
पतर् गुरुत्र्नकषाणनचे
प्रर्ेग र् गुरुत्र्
बिनमध्ये संबंध
नर्मनाण करतीि.

गतीचन दुसरन नर्यम

गतीचन दुसरन नर्यम,

गतीचन दुसरन नर्यम,

गतीचन दुसरन नर्यम,

मुक्त पतर्, गुरुत्र्

मुक्त पतर्, गुरुत्र्

मुक्त पतर्, गुरुत्र्

मुक्त पतर्, गुरुत्र् प्रर्ेग

प्रर्ेगनचे नर्र्रण
देण्यनचे प्रयत्न
करतीि.

प्रर्ेग आनण
गुरुत्र्नकषाण
बिनमध्ये संबंध
सनंगतनत.

आनण गुरुत्र्नकषाण
बिनमध्ये संबंध
सनंगतनत. र् गनणतीय
पद्धतीर्े नर्श्लेषण र्
संबंध सनंगतनत

र्ततुचे र्ततुमनर्
तर्थीर असिे तरी
गुरुत्र्नकषाणनच्यन
नर्यमनर्ुसनर र्ततुचे
र्जर् बदिते.

प्रर्ेग आनण
गुरुत्र्नकषाण बिनमध्ये
संबंध सनंगतनत. र्
गनणतीय पद्धतीर्े
नर्श्लेषण र् संबंध
सनंगतनत
र्ततुमनर् आनण र्जर् र्ततुमनर् आनण र्जर् र्जर् सुद्धन एकबि
हे दैर्ंकदर्
मधीि फरक
आहे हे गनणतनर्े
जीर्र्नमध्ये एकच
सनंगण्यनचे प्रयत्न
नर्र्रण करतीि.
समजूर् उपयोग
करतीि.
करतनत.

उत्पिननर्तन आनण
दनब यनमधीि संबंध
समजतनत.

उत्पिननर्तन आनण
दनब यनमधीि संबंध
समजतनत.

उत्पिननर्तन आनण
दनब यनमधीि संबंध
------ सनंगतनत.

उत्पिननर्तन आनण
दनब यनमधीि संबंध
------ सनंगतनत.

उध्र्ाप्रणोदनचे नर्र्रण
करतीि त्यनच्यन
आधनरनर्र र्ततू
बुडतनत ककं र्न
तरंगतनत यन कनरणनचे
नर्र्ेचर् करतनत
आर्का नमडीस तत्र्नचे
नर्रुपण करतनत.

र्ततु बुडण्यनस ककं र्न
तरंगण्यनस कनरण
समजण्यनस प्रयत्न
करतीि.

र्ततु तरंगण्यनस र्
बुडल्यनस उध्र्ाप्रणोद
कनरण आहे यनचे
नर्श्लेषण करतीि.

उध्र्ाप्रणोदनचे
नर्र्रण करतीि
त्यनर्र पदनर्था
बुडण्यनस र्
तरंगण्यनचे नर्र्ेचर्
करतीि आर्का नमडीस
तत्र् सनंगतनत.

उत्पिननर्तन आनण
दनब यनमधीि संबंध
गनणतीय पद्धतीर्े
समजतनत.
उध्र्ाप्रणोदनचे
नर्र्रण करतीि
त्यनर्र पदनर्था
बुडण्यनस र्
तरंगण्यनचे नर्र्ेचर्
करतीि आर्का नमडीस
गनणतीय पद्धतीर्े
नर्श्लेषण करतीि.

र्ततुमनर् आनण र्जर्
मधीि फरक
सनंगतीि आनण
गनणतनर्े नर्श्लेषण
करतीि.

मनझ्यन निक्षणनर्र निक्षकनचे रचर्नत्मक अर्िोकर्.

कदर्नंक :

निक्षकनची तर्नक्षरी
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9 : कनया आनण ऊजना
अध्ययर् अंि
1) कनयनाची र्ैज्ञननर्क संकल्पर्न तपष्ट करणे
2) ऊजना रूपनंतर समजनर्ूर् घेणे
3) गतीज ऊजना र् नतर्थनतज ऊजना नर्रूपण करणनरन र् गनतज ऊजना र् नतर्थनतज ऊजना संबध
ं ी उदनहरणे
सोडनर्णनर
4) ऊजना संरक्षणनचन नर्यम तपष्ट करणे
अध्ययर् अंि 1 :

कनयनाचे र्ैज्ञननर्क अर्था

उपक्रम 1.1 नचत्र पनहूर् उत्तर द्यन

1) येर्थे हन मुिगन कनय करत आहे ?
2) पेटीचे तर्थनर् बदि झनिे आहे कन?
3) तर्थनर् बदि होण्यनस कनरण कनय?

1) येर्थे यन र्ततूर्र ककती बिप्रयुक्त झनिन आहे?
2) र्ततू ककती दूर ककं र्न अंतरनर्र गेिे आहे?
3) यन र्ततूर्र िनर्िेल्यन बिनमुळे ककती कनया झनिे आहे ?
4)एक ज्युि कनया म्हणजे कनय?
येर्थे कनया म्हणजेच आम्ही र्ततूर्र िनर्िेिन बि आनण त्यन र्ततूचे झनिेिे नर्तर्थनपर् यनचन
गुणनकनर होय
∴ कनया = बि × नर्तर्थनपर्
जेव्हन एखनद्यन र्ततूर्र एक न्यूटर् एर्ढे बि िनर्िे जनते तेव्हन त्यन र्ततूचे बिनच्यन कदिेर्े एक
मीटर नर्तर्थनपर् झनल्यनस एक जुि कनया झनिे आहे असे म्हणतनत.
W=F×S
W=1N×1m=1Nm=1J
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भौनतक दृष्ट्यन कनया म्हणजे कनय?
खनिीि घटर्नंचन नर्चनर करूर् भौनतक दृष्ट्यन कनया झनिेल्यन उदनहरणन पुढे "√" नचन्ह करन
घटर्न

अ.क्र.

कनया झनिे

कनया झनिे र्नही

1) 100 मीटर धनर्ण्यनच्यन तपधेमध्ये धनर्णे
2) खेळण्यनतीि कनरगनडी खेचणे
3) पनच ककिोग्रॅम र्जर्नची र्ततू डोक्यनर्र घेऊर् र्थनंबणे
4) नर्चनर करणे
5) पुततक र्नचर् करणे
उपक्रम 1.2 खनिीि कोष्टकनतीि उदनहरणे सोडर्न
अ.क्र.

िनर्िेिन बि

नर्तर्थनपर्

झनिेिे कनया

(N)

(m)

w=F×S (J)

1) 10N

8

10×8 =80J

2) 12N
3)

60J
7

42J

उपक्रम 1.3
कनया हे धर् ककं र्न ऋण असू िकते

र्रीि नचत्रनच्यन आधनरे सोडर्न
1) येर्थे र्ततुस गनतमनर् करणनरे बि कोणते आहे?
2) र्ततू कनही अंतर पुढे गेल्यनर्ंतर नतर्थर होते यनिन कोणते बि कनरणीभूत आहे?
3) येर्थे र्ततूच्यन गतीच्यन नर्रुद्ध कदिेर्े कनया करणनरे घषाण बि ऋण आहे आतन यन उदनहरणनंमध्ये
झनिेिे कनया धर् आहे की ऋण ?
4) र्ततू गनतमनर् असतनर्न झनिेिे कनया धर् असते की ऋण ते सनंगन ?
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अध्ययर् अंि – 2. ऊजेचे अर्था
उपक्रम 2.1 खनिीि र्नक्य पूणा करन
1) र्ेगर्नर् चेंडू तटंप र्र आढळल्यनस
2) दोर् िनकडी ठोकळ्यनर्र ठे र्िेल्यन नखळ्यनर्र हनतोड्यनर्े बडर्तो तेव्हन
3) हर्ेर्े भरिेल्यन फु ग्यनर्र दोन्ही हनतनर्े जनतत बदि िनर्तो तेव्हन
र्रीि उदनहरणनर्रूर् समजते की र्ततूमध्ये र्ेगर्ेगळ्यन प्रकनरे कनया करण्यनची क्षमतन असते म्हणूर्
एखनद्यन र्ततूमध्ये जर कनया करण्यनची क्षमतन असेि तर त्यनमध्ये ऊजना आहे असे म्हटिे जनते.
खनिीि तक्तन पूणा करन
र्रीि उदनहरण
1)

ऊजना देणनरी र्ततू
चेंडू

2)
3)

ऊजना घेणनरी र्ततू
तटंप
60J

7

42J

तुम्हनिन मननहती असणनऱ्यन नर्नर्ध ऊजेचे प्रकनर निहन उदनहरण उष्णतन ऊजना
1)____________

2) ________________

3) ________________

अध्ययर् अंि 3 गतीचे ऊजना
उपक्रम 3.1
आर्श्यक सननहत्य:- 50 सेंरटमीटर िनंबीचे त्यनच्यन िनंबीस समनंतर यनप्रमनणे कनपिेिे पीव्हीसी पनईप
चनर समनर् आकनरनचे गोळे , एक मीटर पट्टी.
नर्धनर्:- कनपिेल्यन पीव्हीसी पनईप मध्ये तीर् गोळे नतर्थर ठे र्न एक गोळन घेऊर् त्यन नतर्थर गोळ्यनकडे
ढकिन कनय बदि होतो ते पहन.
1) एक आतन दोर् नतर्थर गोळ्यनंर्र दोर् गोळे ढकिन कनय पररणनम होतो
2) आपण ढकििेल्यन गोळ्यनमुळे नतर्थरनतर्थतीतीि गोळे गनतमनर् होण्यनचे कनरण कनय?
र्रीि उदनहरणनंमध्ये एक गनतमनर् र्ततूमध्ये कनया करण्यनची क्षमतन असते असे तपष्ट होते यनिनच गतीची
ऊजना असे म्हणतनत.
कनरण िोधन
सनर्कनि धनर्णनऱ्यन कनर पेक्षन र्ेगनर्े धनर्णनरी कनर जनतत हनर्ी पोहोचू िकते.
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गती ज ऊजेचे सूत्र
‘m’ इतके र्ततुमनर् असणनरे आनण ‘v’ इतक्यन एकसमनर् र्ेगनर्े गनतमनर् र्ततूचे गनतज ऊजना
खनिीि सूत्रनर्े िोधतनत
KE=

𝟏
𝟐

mv2

सूचर्न :- ऊजना ज्युि यन एककनत मोजतनत.
उपक्रम 3.2 खनिीि कदिेल्यन उदनहरण र्मुन्यनप्रमनणे सोडर्न. (सुचर्न : Km/h चे m/s मध्ये रुपनंतर
करन)
उदनहरणे सोडर्णे
उदन. र्ततुचे र्ततुमनर्

र्ततुचन र्ेग

र्ततुतीि गनतज ऊजना

1

40 km/h

KE = mv2

120 kg

40 ×1000
60 ×60

1

= 11.1m/s

=

2
1
2

X120 X(11.1)2

KE = 7392J = 7.39 KJ
2

60 kg

72 km/h

नतर्थनतज ऊजना
उपक्रम 3.3 नचत्रनचे नर्रीक्षण करूर् उत्तरे निहन

1) नचत्रनमध्ये दोरीर्र बनण ठे र्ण्यनसनठी कनय के िे आहे ?
2) दोरी तनर्ण्यनसनठी तुम्ही तुमची ऊजना दोरीर्र हततनंतररत करतन कनय?
3) धर्ुष्यनर्र बनण दूरर्र जनण्यनस दोरी किी कनरणीभूत आहे ?
4) येर्थे _____ ऊजेचे _______ऊजेत रुपनंतर झनिे
अणूमनर् :धर्ुष्यनची दोरीत तनणल्यनमुळे त्यनचन आकनरनमध्ये बदि झनिन र् त्यनमध्ये नतर्थनतज
ऊजनासंग्रनहत झनिी ही ऊजना बनणनिन गतीची ऊजना देते त्यनमुळे तो बनण दूर जनऊर् पडतो
उपक्रम :- बनंबूची कनडी र् दोरी घेऊर् एक धर्ुष्मनर् तयनर करन र् ऊजेचे रूपनंतर कसे होते ते
नर्रीक्षण करन
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(सूचर्न जर्ळपनस कोणीही र्सल्यनचे खनत्री करूर् हन उपक्रम करन कनरण इतरनंच्यन डोळ्यनंर्न
हनर्ी पोहोचू िकते)
नचत्र पनहूर् उत्तरे द्यन
1) m इतके र्ततुमनर् असणनऱ्यन र्ततूिन गुरुत्र् बिनच्यन
नर्रुद्ध h इतके उं चीर्र उचिण्यनस कनय के िे पननहजे?
2) आतन यन र्ततूर्र mg इतक्यन बिनचन र्नपर झनिन
आहे आनण h इतके उं चीपयंत नर्तर्थनपर् झनिे आहे तर त्यन
र्ततूर्र के िेिे कनम ककती?
के िेिे कनया = नतर्थनतज ऊजना = बि ×नर्तर्थनपर्
Ep=mgh यनचे SI एकक Kgm2/S2 म्हणजेच ‘जुि’ होय
निक्षकनंबरोबर चचना करूर् इतर उदनहरणे समजनर्ूर् घ्यन ( कनया आनण नतर्थनतज ऊजनािी संबंनधत
)
उपक्रम 3.4 गनतज ऊजना र् नतर्थनतज ऊजेतीि फरकनंची यनदी करन
गनतज ऊजना

नतर्थतीचे ऊजना

अध्ययर् अंि 4 ऊजना संरक्षणनचन (अक्षयतेचन नर्यम )
नचत्र पनहूर् उत्तरे द्यन

1) लतिंग गिोरी र्र रबरी पट्टी ओढल्यनर्े कोणती ऊजनासंग्रनहत झनिे?
2)लतिंग र्रूर् एक खडन र्ेगनर्े बनहेर उडू र् पडतो तेव्हन नतर्थनतज ऊजेचे रूपनंतर कोणत्यन उजेत झनिे ?
3) तुमच्यन निक्षकनंच्यन मदतीर्े ऊजना संरक्षणनचन नर्यम सनंगन
उपक्रम 4.1
कोष्टक आधनररत उदनहरणे :- 10 kg र्ततुमनर्नची एक र्ततू 10 मीटर इतक्यन उं चीर्रूर् जनमर्ीच्यन
कदिेर्े सोडिे आहे g= 10 m/s2 असतनर्न खनिीि प्रत्येक उदनहरणनसनठी नतर्थनतज ऊजना र् गतीचे ऊजना
िोधूर् कोष्टक पूणा करन
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एक र्मुर्न खनिीि प्रमनणे

कदिेिी मननहती g=10m/s2,m=10kg,h=5m
नतर्थनतज ऊजना Ep=mgh = 10×10×5=500J/s

गतीचे ऊजना िोधण्यनसनठी प्रर्थम र्ेग(V) िोधनर्े िनगेि.
सूत्र

V2-u2=2as

आक्रनमिेिे अंतर
येर्थे

u=0, h=10-5 = 5m
V2 = 0 + 2 × 10 × 5
V2 = 100
V = 10m/s

गतीज ऊजना

Ek

1

=

2

mv2

= 10 × 10 × 102
= 500 J
सूचर्न निक्षकनंची ककं र्न आपल्यन नमत्रनची मदत घेऊ िकतन
उं ची

Ep = mgh

Ek =

1
2

mv2

Ep + Ek

10 m
7m
5m

500J

500J

500 + 500 = 1000J

3m

नर्चनर करूर् उत्तर द्यन
1) आपल्यन नर्श्वनमध्ये ऊजेचे एकन तर्रूपनतूर् दुसऱ्यन तर्रूपनत रूपनंतर होते उदनहरणे सौरऊजेचे
रनसनयनर्क ऊजेत रूपनंतर यनप्रकनरे ऊजेचे रूपनंतर झनिे र्सते तर कोणत्यन समतयन नर्मनाण
झनल्यन असत्यन
तुम्हनिन हे मननहती असू दे
िक्ती म्हणजेच कनया करण्यनचन दर होय
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खनिीि प्रत्येक उदनहरणनंमध्ये त्यनंचन कनया करण्यनच्यन क्षमतेर्रूर् जनतत िक्ती असणनऱ्यनचे र्नर्
रकनन्यनत भरन
1) रे ल्र्े

ट्रक___________

2) मोटर

सनयकि___________

3) कनर

नर्मनर् ___________

4) 100 W

60W बि ___________

5) धनर्णे

चनिणे ___________

हे िक्षनत ठे र्न
कोणतेही कनया जितत्र् सनर्कनि घडते यनर्रूर् आपण र्ततूमधीि िक्तीचे मोजमनप करतो
∴ िक्ती =

के िेिे कनया
िनगिेिन र्ेळ

ककं र्न P =
1W =

1J

W
t

1S

1 र्ॅट एकन र्ततूर्े एकन सेकंदनमध्ये एक जुि कनया के िे तर त्यनची िक्ती एक र्ॅट आहे असे
म्हणतनत. र्ॅट हे िहनर् एकक आहे म्हणूर् ते ककिोर्ॅट (KW) मध्ये ही सनंगतनत.
एक ककिो W = 1000 र्ॅट =1000 जुि पर सेंकद
घरगुती उपयोगनसनठी िक्तीचे एकक ककिोर्ॅट तनस म्हणजे युर्ीट मध्ये सनंगतनत.1KWhr =1000Whr
एक युनर्ट नर्द्यिक्ती म्हणजे जेव्हन एखनद्यन नर्जेचे उपकरण 1000 जुि प्रनतसेकंद यन दरनर्े एक तनस
नर्द्युत ऊजना र्नपरतो तेव्हन त्यनर्े एक युनर्ट िक्ती र्नपरिे असे म्हणतनत.
योजर्न कनया
प्रत्येक मनहन्यनत तुमच्यन घरी येणनऱ्यन नर्द्युत नबि र्रूर् खनिीि तक्तन भरन
मनहर्न

र्नपरिेल्यन ऊजना युनर्टमध्ये

मे
जूर्
जुिै
ऑगतट
सप्पटेंबर
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रक्कम

एकन युनर्टचन दर

समजिेल्यन गोष्टींचे मनझ्यनकडू र् मुल्यमनपर्
ररकनम्यन जनगी योग्य उत्तर निहन
1)1ककिो र्ॅट तनसनंमध्ये ______ इतकी ऊजना असते
2) िक्ती म्हणजे___ होय आनण यनचे एकक_____
3) कनया हे ____आनण _____यनंचे गुणनकनर होय
4) एक िंब गनतमनर् असल्यनस त्यनमध्ये त्यनची एकू ण __________________संरनक्षत असते.
5) जनमर्ीच्यन कदिेर्े उं चनर्रूर् सोडिेल्यन र्ततूचे ________ ऊजना कमी होत जनते र्________
ऊजना र्नढत जनते.
खनिीि उदनहरणे नतर्थनतज र् गनतज ऊजेत र्गीकरण करन.
1) तनणिेिे लतप्रंग

2) र्ेगर्नर् बस

3) तनणिेिन रबर बँड

4) धर्ुष्यनतूर् सोडिेिन बनण

5) धरणनमध्ये सनठिेिे पनणी

6) समुद्री िनटन

गतीज ऊजना

नतर्थतीच्यन ऊजना

3)खनिीि प्रश्नंची उत्तरे द्यन
1) एकन र्ेगर्नर् र्ततूचन र्ेग नतप्पपट के ल्यनस त्यनच्यन गतीचे ऊजेत ककती पट बदि होईि?
2) सुमन लभंतीर्रीि घड्यनळनतीि िंबकनमध्ये फक्त गतीचे ऊजना आहे असे म्हणते नतचे म्हणजे सत्य
/असत्य आहे? तुमचे कनरण निहन?
3) सनयकिचे पैंडि जोर जोरनर्े कफरनर्ल्यनस आपल्यनिन र्थकर्न कन जनणर्तो ?
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4) एक नर्द्युत नहटर र्र 1500 र्ॅट असे र्मूद के िे आहे 10 नमनर्टनंमध्ये तो हीटर ककती नर्द्युत िक्ती
र्नपरतो ?
5) m इतक्यन र्ततुमनर्नच्यन र्ततूर्र F इतके बि िनर्िे आहे र्ततूचे नर्तर्थनपर् िनंब बनळ नचन्हनर्े
दिानर्िे आहे यन आधनरे धर्कनया ऋणकनया आनण िून्य कनया ओळखन.

_______________

_______________

________________

6) कोणत्यनही र्ततूिन नतर्थनतज ऊजना नमळर्ण्यनसनठी कोणत्यन दोर् गोष्टी आर्श्यक असतनत.

7) हृदय जर प्रत्येक ठोक्यनिन एक जुि एर्ढे कनया कते जर एकन नमनर्टनत हृदयनमध्ये 72 टक्के असतीि
तर हृदयनची िक्ती िोधन.

खनिीि कदिेल्यन उदनहरणनंमध्ये ऊजेचे रूपनंतर र् करणनऱ्यन उपकरणनचे ककं र्न सनधर्नचे र्नर् निहन
रनसनयनर्कऊजना ______________

नर्द्युत ऊजना ______________

सौरऊजना

उष्णतन ऊजना ______________

______________

नर्द्युत ऊजना ______________

प्रकनि ऊजना ______________

नर्द्युत ऊजना ______________

यनंनत्रक ऊजना ______________

औनष्णक ऊजना ______________

यनंनत्रक ऊजना ______________

यनंनत्रक ऊजना ______________

नर्द्युत ऊजना ______________
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मौल्यमनपर्नचे ततर
अध्ययर् अंि

पनयरी 2

पनयरी 3

कोणतेही एक उपक्रम
पूणा के िे आहे

कोणत्यनही दोर्
उपक्रम पूणा के िे आहे

नतन्ही उपक्रम पूणा
के िे आहे

ऊजेचे र्गीकरण तपष्ट कोणत्यन प्रश्नचे उत्तर
करणे
कदिेिे र्नही

र्थोडके च उपक्रम पूणा
के िे आहे

सर्ा उपक्रम पूणा के िे
आहेत

सर्ा उपक्रम
व्यर्तर्थीत समजनर्ूर्
घेतनत

नतर्थतीज जेंव्हन गतीचे कोणते उपक्रम पूणा
ऊजना संकल्पर्न
र्नही
समजतनत
त्यनचप्रमनणे यनंच्यन
आधनररत गनणतीय
उदनहरण सोडर्तनत

एक उपक्रम पूणा के िन
आहे

कोणते दोर् उपक्रम
पूणा के िे आहे

उपक्रम पूणा
समजनर्ूर् घेतनत र्
त्यनच्यन अन्र्ये
करतनत

गतीज ऊजना र्
नतर्थनतज ऊजेचे
रूपनंतर तका संगत
र्णार् करणे

फक्त कदिेिे मननहती
निनहिी

कदिेिे मननहती निहूर् गनणतीय उदनहरण
योग्य सूत्रनचन र्नपर
समजनर्ूर् घेऊर् इतर
के ल्यनस
र्र्ीर् उदनहरण
सोडर्ल्यनस

ऊजेचन िनस्त्रीय अर्था
तपष्ट करतनत

पनयरी 1
कोणतनही उपक्रम
पूणा र्नही

उत्तरे निनहण्यनस
असमर्था

पनयरी 4

मनझ्यन र्रीि उपक्रम अभ्यनसनबद्दि निक्षकनंचे अनभप्रनय

कदर्नंक

निक्षकनंचे तर्नक्षरी

76

9 : ध्र्र्ी
अध्ययर् अंि1) पदनर्थनाच्यन कं पर्नंमूळे ध्र्र्ीची नर्र्माती होते हे समजणे. त्यनचप्रमनणे मनर्र्नमध्ये ध्र्र्ीची नर्र्माती
समजणे.
2) ध्र्र्ीच्यन प्रसनरणनसनठी मनध्यमनची गरज असते हे प्रयोगनर्े समजूर् घेण.े
3) मनर्र्ी कनर्नची रचर्न र् कनया समजणे. त्यनचप्रमनणे ध्र्र्ी प्रदूषणनचे दुष्पररणनम र् उपनय जनणणे.
4) ध्र्र्ी तरं गनंबद्दि संनपडर्े,नर्रळणे ,तरं ग िनंबी आयनम ,आर्तार् कनि ,कं पर् संख्यन, श्रनव्य र्
अश्रनव्य ध्र्र्ी यनंचन अर्था समजणे.
5) ध्र्नर्चे परनर्तार्, प्रनतध्र्र्ी र् आर्नजनचे घुमर्े (नर्र्नद) यनंचन अर्था समजणे.
6) ध्र्नर्च्यन गुनणत परनर्तार्नच्यन उपयोगनची यनदी करणे.
अध्ययर् अंि -1
तुम्हनिन हे मननहत आहे कन आपल्यन अर्तीभोर्ती नर्नर्ध ध्र्र्ी ऐकतो उदनहरणनर्था र्नहर्नंची
ध्र्र्ी, प्रनणी ,पक्ष्यनंची ध्र्र्ी इत्यनदी.
उपक्रम 1.1 तुमच्यन अर्तीभोर्ती तुम्हनिन ऐकू येणनऱ्यन ध्र्र्ीची यनदी करन.
1)
2)
3)
4)
5)
पदनर्थनाच्यन कं पन्यनमुळे ध्र्र्ीची नर्र्माती होते. खनिीि नचत्र पनहूर् ध्र्नर्चे उगम िोधन.

77

तुम्हनिन कोणती ध्र्र्ी ऐकण्यनस आर्डेि. गोंगनट अर्थर्न संगीत? त्यन दोन्हींमध्ये कोणतन फरक
आहे?
उपक्रम 1.2 - मनर्र्नतीि ध्र्र्ीची नर्र्माती मनर्र्नमध्ये ध्र्र्ीची नर्र्माती किी होते, हे इयत्तन
आठर्ीच्यन ध्र्र्ी पनठनतूर् मननहती संग्रनहत करूर्,निक्षकनंबरोबर चचना र्ंतर उत्तरे निहन.
तर्रयंत्रचे नचत्र

अध्ययर् अंि - 2 तुम्हनिन हे मननहत आहे कन?
हे जनणूर् घ्यन. ध्र्र्ीच्यन प्रसनरणनसनठी मनध्यमनची गरज असते. ज्यन पदनर्थनातूर् ध्र्र्ीचे प्रसनरण
होते त्यनिन ध्र्र्ी प्रसनरणनचे 'मनध्यम'असे म्हणतनत.ते घर्, द्रर्, ककं र्न र्नयू मनध्यम असू िकते. तुम्ही
जेव्हन टनळी र्नजनर्तन तेव्हन आजूबनजूतीि तेर्थीि हर्ेतीि कणकं प पनर्तनत र् आपल्यन जर्ळच्यन कणनंर्न
आपिी ऊजना देतनत. तेर्थे मनध्यमनतीि कण एकन रठकनणनहूर् दुसऱ्यन रठकनणी जनत र्नहीत.
सनमनन्य तनपमनर्निन नर्नर्ध मनध्यमनतीि ध्र्र्ीचे र्ेग.
मनध्यम

र्ेग m/s मध्ये

हर्न

336

पनणी

1500

िोखंड

6000

नर्चनर करन - घर् मनध्यमनमध्ये ध्र्र्ीचन र्ेग अनधक असल्यनचे कनरण कनय आहे?
उपक्रम 2.1
प्रयोग - ध्र्नर्च्यन प्रसनरणनसनठी मनध्यमनची आर्श्यकतन असते.
आर्श्यक सननहत्य- एक मोबनईि फोर्, कनचेचन पेिन इत्यनदी.
नचत्रनंमध्ये दनखनर्ल्यनप्रमनणे कनचेच्यन पेल्यनमध्ये मोबनईि फोर् ठे र्न. त्यनर्र दुसऱ्यन
फोर्र्े कॉि करन. ररं गटोर् ऐकन, आतन तो पेिन मोबनईि सह तोंडनजर्ळ घ्यन, आनण
त्यनतीि हर्न िोषूर् घेत असतनर्न ररं गटोर् ऐकन. तुम्हनिन ध्र्नर् मंद होत गेल्यनचे
जनणर्ेि. नर्र्नात पोकळीतूर् ध्र्र्ीचे प्रसनरण िक्य आहे कनय? तुमचे अर्ुमनर् कनय ?
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उपक्रम -2.2 ध्र्र्ी तरं ग हे अणूतरं ग आहेत.
नचत्र पनहूर् उत्तरे निहन.

सूचर्न- तुमच्यन निक्षकनंकडू र् मननहती घेऊर् उत्तरे निहन.
1) येर्थे ध्र्र्ीची नर्र्माती किी होते?
2) हर्ेच्यन कणनंमधीि घर्तेमध्ये कोणतन बदि कदसतो?
संनपडर्े:- ध्र्र्ी तरं गनतीि असन एक भनग ज्यन रठकनणी हर्ेतीि कणनंची गदी होते र् तेर्थे दनब आनण
घर्तन र्नढते.
नर्रळणे:- ध्र्र्ी तरं गनतीि असन एक भनग ज्यन रठकनणी हर्ेतीि कण दुर दुर असतनत र् तेर्थे दनब आनण
घर्तन कमी असते.
यनप्रमनणे ध्र्र्ी तरं गनंमध्ये अणूक्रमे संनपडर्े आनण नर्रळणे असतनत
सूचर्न:- ध्र्र्ी तरं गनंमध्ये मनध्यमनचे( हर्ेतीि) कण तरं ग प्रसनरणनच्यन कदिेिन समनंतर कं प पनर्तनत
म्हणूर् ध्र्र्ी तरं गनंर्न अणूतरं ग म्हणतनत.
अध्ययर् अंि - 3
उपक्रम -3.1 मनर्र्ी कनर्नची रचर्न र् कनया
मनर्र्नमध्ये ध्र्र्ी ऐकण्यनचे अर्यर् कोणते आहे? येर्थे दिानर्िेल्यन भनगनंची र्नर्े तुमच्यन
निक्षकनंबरोबर चचना करूर् बनजूच्यन ररकनम्यन जनगेत निहन.

बनह्यकणा, श्रर्णर्निकन ,कणापटि, िंखनकृ ती भनग.
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प्रबिध्र्र्ी आनण दुबि
ा ध्र्र्ी:ध्र्र्ीचे प्रसनरण होत असतनर्न एकन सेकंदनमध्ये पूणा के िेल्यन कं पणनंर्न र्नरं र्नरतन म्हणतनत.
मनध्यमनंमध्ये कणनंचे त्यनच्यनमुळे नतर्थतीपनसूर् दोन्ही बनजूिन होणनरे कमनि नर्तर्थनपर् म्हणजे आयनम
होय.ध्र्र्ी िहरींर्न एक आंदोिर् पूणा करण्यनस िनगणनरन र्ेळ म्हणजेच आर्तार् कनळ होय. ध्र्र्ीचन
आयनम आनण आर्तार् कनळ र्नढल्यनस त्यनची तीव्रतन र्नढते.( आर्नज मोठन होतो) उदनहरणनर्थालसंहगजार्न
ध्र्र्ीचन आयनम आनण आर्तार् कनळ कमी झनल्यनस त्यनची तीव्रतन कमी होते( आर्नज िहनर् होतो)
उदनहरण- घड्यनळनतीि रटकरटक ध्र्र्ी.

दुबाि ध्र्र्ी

प्रबि ध्र्र्ी

उपक्रम- 3.2 ध्र्र्ीचे प्रदूषण समजनर्ूर् घेऊ.
ध्र्र्ीची तीव्रतन डेनसबि(db) मध्ये मोजतनत
सनमनन्य श्वनसोच्िर्नस

10db

मंदपणे कु जबुज

30db

सनमनन्य आर्नजनत बोिणे

60db

सनमनन्य कनरखनन्यनतीि ध्र्र्ी

80 db

गट चचना : 80db पेक्षन र्रीि ध्र्र्ी ऐकल्यनस कनर् दुखू िनगतनत.
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ध्र्र्ी प्रदूषणनचन अर्था त्यनचे पररणनम यनर्र पनच ते सहन र्नक्यनत नर्बंध निहन. ध्र्र्ी प्रदूषण
नर्यंत्रणनसनठी उपयोगनंची यनदी करन.
अध्ययर् अंि -4
उपक्रम- 4.1 तुमच्यन िनळे मध्ये उपिब्ध असणनऱ्यन र्नदकनटन र्नपरूर् खनिीि उपक्रम पूणा करन.
1) र्नदकनट्यनमध्ये कं पर् नर्मनाण करूर् त्यनचे नर्रीक्षण करन.
2) कं प पनर्णनरन र्नद कनटन अिगद, पनण्यनर्े भरिेल्यन बिीतीि पनण्यनिन तपिा करन र् बदिनंची
र्ोंद करन.
3) टनंगतन ठे र्िेल्यन प्पिननतटकच्यन चेंडूिन कं प पनर्णनर र्नदकनटन तपिा करन. होणनऱ्यन बदिनंची र्ोंद
करन.
4) ध्र्र्ी तरं गनची आकृ ती कनढू र् संनपडर्े र् नर्रघळणे दिार्न.
अध्ययर् अंि -5
उपक्रम 5.1 ध्र्र्ीच्यन परनर्तार्नचन अभ्यनस करणे.
आर्श्यक सननहत्य - दोर् कनडाबोडाच्यन पनईप, पुठ्ठन (कनडाबोडा), एक घड्यनळ, कोर्मनपक इत्यनदी.

आकृ तीमध्ये दनखनर्ल्यनप्रमनणे एकन टेबिनर्र ड्रॉइं ग कनगद ठे र्ूर् त्यनमध्ये एक ततंभ( िंब) आखूर्
घ्यन. त्यनर्ंतर टेबि लभंतीजर्ळ ठे र्ूर् ड्रॉइं ग कनगदनर्र दोन्ही पनईप ठे र्न. एकन पनईपच्यन उघड्यन टोकनिी
घड्यनळ ठे र्न आनण दुसऱ्यन पनईप मधूर् घड्यनळनचन आर्नज ऐकण्यनचन प्रयत्न करन. दोन्ही पनईप मधीि
कोर् असन असू द्यन की तुम्हनिन घड्यनळनचन आर्नज अगदी तपष्टपणे ऐकू येईि. आतन आपनती कोर् र्
परनर्र्तात कोण मोजूर्,दोन्ही कोर्नतीि संबंध पहन.
प्रकनिनच्यन परनर्तार्नचे नर्यम येर्थेही िनगू होतीि कनय? तुमच्यन निक्षकनंच्यन मदतीर्े ध्र्र्ी
परनर्तार्नचे नर्यम तयनर करन.
नर्यम 1) -

नर्यम 2) -
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अध्ययर् अंि-6
उपक्रम - 6.1 तुम्ही तर्तः तटेटेतकोप तयनर करन.
आर्श्यक सननहत्य - 2 र्रसनळे , 40cm िनंबीची रबरी ट्यूब, दोर् फु गे, नचकटपट्टी इत्यनदी.

नचत्रनंमध्ये दनखनर्ल्यनप्रमनणे रबरी ट्यूबच्यन दोन्ही टोकनंर्न नचकटपट्टीच्यन सहनय्यनर्े र्रसनळे
बसर्ूर् घ्यन. यनर्ंतर र्रसनळ्यनंच्यन दुसऱ्यन बनजूिन फु गे िनर्ूर् घ्यन. र्रीि नचत्रनंमध्ये दनखनर्ल्यनप्रमनणे
र्रसनळयनची एक बनजू तुमच्यन हृदयनजर्ळ ठे र्न र् दुसरे र्रसनळे तुमच्यन कनर्निन िनर्न आनण तुमच्यन
हृदयनचे ठोके ऐकन.
ध्र्र्ी
1) उं च इमनरत ककं र्न टेकडी पुढे उभे रनहूर् जोरनत ओरडल्यनस कनही र्ेळनर्े तोच ध्र्र्ी परत कन ऐकू
येतो?
2) ररकनम्यन हॉिमध्ये (खोिीमध्ये) ध्र्र्ी तपष्ट ऐकू येत र्नही ककं र्न तो आर्नज घुमतो यनचे कनरण
निक्षकनंबरोबर चचना करूर् निहन.
3) ध्र्र्ीच्यन र्नरं र्नरतेर्ुसनर त्यनंचे तीर् प्रकनर प्रकनरनत र्गीकरण के िे आहे. इयत्तन र्र्र्ीचन ध्र्र्ी
पनठ र्नचूर् खनिीि गोष्ट पूणा करन.
र्नरं र्नरतन

प्रकनर

उदनहरण

20 Hz पेक्षन कमी
20 Hz ते 20000 Hz

श्रनव्य ध्र्र्ी
अनत श्रर्र्नतीत ध्र्र्ी

डॉनल्फर् , र्टर्नघुळ

तुमच्यन निक्षकनंच्यन मदतीर्े अनतश्रर्र्ननतत ध्र्र्ीच्यन उपयोगनंची यनदी करन.
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खनिीि संगीत र्नद्यनतीि ध्र्र्ी नर्मनाण करणनरे भनग ओळखन
संगीत र्नद्य
अ. र्
1)

नर्णन

2)

तबिन

3)

नगटनर

4)

ढोिक

5)

बनसरी

कं प पनर्णनरन घटक

प्र.अ) खनिीि प्रश्नंची उत्तरे निहन.
1) ध्र्र्ीची नर्र्माती किी होते?

2) ध्र्र्ीच्यन प्रसनरणनसनठी कोणत्यन गोष्टीची आर्श्यकतन असते.

3) तरं गिनंबी, र्नरं र्नरतन आनण आयनम यनंच्यन व्यनख्यन निहन.

प्र.ब) मनर्र्ी कनर्नतीि नर्नर्ध भनगनंिी संबंनधत गोष्ट पूणा करन.

अ. र्

कनर्नतीि भनग

उत्तर

1)

बनह्यकणनाचे दुसरे र्नर् कनय?

2)

कणापटि कोठे असते?

3)

मध्य कणनातीि तीर् हनडे कोणती?

4)

कनर्नतीि संर्ेदर्न मेंदक
ू डे कोण पनठर्ीतो?

5)

िंखनकृ ती भनगनचे कनया कनय?
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मौल्यमनपर् ततर –
अध्ययर् अंि

1

2

3

4

पदनर्थनाच्यन कं पर्नंमुळे
ध्र्र्ी ची नर्र्माती
होते मनर्र्नतीि
ध्र्र्ीची नर्र्माती
ध्र्र्ीच्यन
प्रसनरणनसनठी
मनध्यमनची गरज
असते यन सर्ा घटकनंचे
तपष्टीकरण
मनर्र्ी कनर्नची
रचर्न र् कनया तपष्ट
करणे ध्र्र्ी प्रदूषणनचे
दुष्पररणनम र् उपनय
यनंची चचना
ध्र्र्ी तरं गनतीि
तरं गिनंबी र् आयनम
र्नरं र्नरतन आर्तार्
कनि त्यनचप्रमनणे
श्रनव्य र् अश्रनव्य ध्र्र्ी
समजनर्ूर् घेतनत

कोणतेही उपक्रम
पूणा के िे र्नही

कोणतेही दोर्
उपक्रम पूणा के िे

तीर् उपक्रम पूणा
के ल्यनस

चनर उपक्रम पूणा
के ल्यनस

कोणतेही उपक्रम
पूणा के िे र्नही

कोणते एक
उपक्रम पूणा
के ल्यनस

दोर् उपक्रम पूणा
के ल्यनस

तीर् उपक्रम पूणा
के ल्यनस

कोणतेही उपक्रम
पूणा के िे र्नही

दोर् उपक्रम पूणा
के ल्यनस

तीर् उपक्रम पूणा
के ल्यनस

चनर उपक्रम पूणा
के ल्यनस

ध्र्र्ीचे परनर्तार्
प्रनतध्र्र्ी यन गोष्टींचे
आकिर्
ध्र्र्ीचे गुनणत
परनर्तार् र् त्यनच्यन
उपयोग यनंची यनदी
तयनर करणे

प्रयोग के िन र्नही उपकरणनंची
योग्य मनंडणी
के िी
तटेटेतकोप तयनर आर्श्यक
के िे र्नही
उपकरणनंची
जुळर्नजुळर्
के िी

प्रयोग पूणा के िन

प्रयोग करूर्
र्णार् के ल्यनस

नमत्रनंची मदत
घेर्ूर् तटेटेतकोप
तयनर के िे

तर्तः तटेटेतकोप
तयनर करूर्
र्णार् के िे

मनझ्यन अभ्यनसनबद्दि निक्षकनंचे अनभप्रनय

कदर्नंक

निक्षकनंची सही
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10 : र्ैसर्गाक सनधर् संपत्ती
अध्ययर् अंि1) पृर्थर्ीर्रीि र्ैसर्गाक सनधर् संपत्ती आनण त्यनंचे महत्त्र् समजूर् घेऊ.
2) नर्नर्ध जैर्-भू रनसनयनर्क चक्रनंचन अभ्यनस करू.
तुम्ही हे जनणूर् घ्यन - नर्सगनात नमळणनऱ्यन आनण मनर्र्निन उपयुक्त असणनऱ्यन सनधर्संपत्तीिन र्ैसर्गाक
सनधर् संपत्ती असे म्हणतनत.
अध्ययर् अंि 1.1 पृर्थर्ीर्रीि र्ैसर्गाक सनधर्संपत्ती आनण त्यनंचे महत्त्र् समजूर् घेऊ.
सूचर्न:- निक्षकनंची मदत घेऊर् खनिीि तक्तन पूणा करन.
1)
2)
3)
4)
5)

उपक्रम 1.2 खनिीि प्रश्नंची उत्तरे द्यन.
1) हर्ेचे प्रदूषण कमी करण्यनसनठी उपनय सुचर्न.
2) पर्र् ऊजेचे दोर् महत्त्र् आनण दोर् समतयन निहन.
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उपक्रम 1.3 खनिीि तक्तन पूणा करन.

तुम्हनिन हे मननहत आहे कन ?
• पृर्थर्ीर्र नपण्यनयोग्य पनण्यनचे प्रमनण ककती आहे? *पनण्यनिन नर्निष्ट आकनर आहे कन ?
• िुद्ध पनण्यनचन उत्किर्नंक ककती आहे?
• पनणी हे आम्ि, अल्किी ककं र्न उदनसीर् आहे ?
प्र.1) दैर्ंकदर् जीर्र्नतीि पनण्यनच्यन महत्र्नची यनदी करन.
प्र. 2) जिनर्द्युत िक्तीचे महत्त्र् (िनभ) यनंची यनदी करन.
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मनतीच्यन उपयोगनंची यनदी करन.

1) मनतीचे प्रदूषण म्हणजे कनय? रनसनयनर्क खतनंचन र्नपर कमी कन करनर्न?
2) र्र्तपतींच्यन र्नढीसनठी आर्श्यक असणनरे मनतीमधीि नर्नर्ध पोषक घटकनंची यनदी करन.
उपक्रम 1.4 खनिीि तक्तन पूणा करन.
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फरक निहन.
र्नळर्ंटीकरण

पुर्र्ाणीकरण

हे जनणूर् घ्यनपृर्थर्ीर्रीि मृदनर्रण, जिनर्रण र् र्नतनर्रण परतपरनंिी कक्रयन करूर् सजीर्नंर्न जगण्यनसनठी
योग्य तर्थनर् बर्नर्तनत त्यन तर्थनर्निनच जीर्नर्रण असे म्हणतनत.
पृर्थर्ीर्रीि नर्नर्ध जैर्- भू रनसनयनर्क चक्र समजनर्ूर् घ्यन र् ते चक्र निनहण्यनचन सरनर् करन.
उपक्रम 1.5 -

प्र.1) जैर् भू रनसनयनर्क चक्र म्हणजे कनय?
2) र्नयट्रोजर् चक्रनचन तक्तन निहन.
3) कनबार् चक्रनचन तक्तन निहन.
4) पनण्यनच्यन चक्रनचन तक्तन निहन.
5) ऑनक्सजर् चक्रनचन तक्तन निहन.
मिन समजिेल्यन गोष्टींचे मनझ्यनकडू र् मुल्यमनपर्
प्र.1) र्ैसर्गाक सनधर् संपत्ती म्हणजे कनय? त्यनंची यनदी करन.
2) पनण्यनचे प्रदूषण म्हणजे कनय? त्यनची कनरणे निहन.
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3) हर्ेचे प्रदूषण कसे नर्मनाण होते? त्यनच्यन नर्यंत्रणनसनठी योग्य उपनय सनंगन.
4) हर्ेच्यन प्रदूषणनमुळे सजीर्नंर्र होणनऱ्यन पररणनमनंची यनदी करन.
5) मनतीचे प्रदूषण कसे होते? र्र्तपतींर्न मनतीचन उपयोग कसन होतो?
6) नजर्नर्रण म्हणजे कनय?
7) हररतगृह पररणनम म्हणजे कनय?हररतगृह र्नयुच
ं ी र्नर्े निहन.
8) र्नयट्रोजर् चक्रनचन तक्तन निहन.
9) आम्िीय पनऊस म्हणजे कनय? त्यनची कनरणे निहन.
मौल्यमनपर् ततर
अध्ययर् अंि
धनतू र् अधनतुंचे
र्गीकरण
धनतू अधनतू
यनंच्यन
रनसनयनर्क कक्रयन

1

2

3

4

दोर् फरक
जनणतनत
कोणत्यनही कक्रयन
समजूर् घेत
र्नहीत

तीर् फरक
जनणतनत
कनही प्रमनणनत
कक्रयन समजूर्
घेतनत

चनर फरक
जनणतनत
सर्ा रनसनयनर्क
कक्रयन समजनर्ूर्
घेतनत

निटमस चनचणी
करतनत

निटमस चनचणी
करूर् र्णार्
करतनत

सर्ा फरक
जनणतनत
सर्ा रनसनयनर्क
कक्रयन समजनर्ूर्
घेतनत र्
प्रयोगनंमध्ये भनग
घेतनत
निटमस चनचणी
करूर् र्णार्
करतनत त्यनतीि
धनतू र् अधनतू
ओळखतनत

आम्ि र् आम्िनरी कोणत्यनही कक्रयन
यनंची िक्षणे र्
समजनर्ूर् घेत
त्यनमधीि धनतू
र्नहीत
अधनतू ओळखणे

मनझ्यन अभ्यनसनबद्दि निक्षकनंचे अनभप्रनय

कदर्नंक

निक्षकनंची सही
89

11 : अणू आनण रे णू
अध्ययर् अंि
1) द्रव्य र्ततुमनर् अक्षयतेचन नर्यम र् नतर्थर प्रमनणनचन नर्यम समजणे.
2) मूिद्रव्यनंचे अणूर्ततुमनर् ,रे णू ,आयर् आनण मूिद्रव्यनंच्यन संज्ञन यनंचन अभ्यनस करणे.
3) रेणुसत्र
ू निनहण्यनचे टप्पपे, रे णू र्ततुमनर् आनण मोि संकल्पर्न समजणे.
अध्ययर् अंि -1 द्रव्य र्ततुमनर् अक्षयतेचन नर्यम र् नतर्थर प्रमनणनचन नर्यम र्णार् करणे.
उपक्रम 1.1 खनिीि घटकनंचे मूिद्रव्य आनण संयुगे असे र्गीकरण करन.
िोखंड, हनयड्रोजर्, पनणी ,र्नफ, मीठ ,ऑनक्सजर्, सोनडयम हनयड्रॉक्सनइड, पनरन, सनखर ,
मूिद्रव्य

संयग
ु े

उपक्रम 1.2 खनिीि प्रयोग करन र् तुमचे अणूमनर् निहन.
1) प्रयोगनपूर्ी परीक्षनर्ळीमध्ये कॉपर सल्फे टचे द्रनर्ण घ्यन र् त्यनच्यन र्जर्नची र्ोंद करन.एक िोखंडी
खेळन घेऊर् त्यनच्यन र्जर्नची र्ोंद करन. कॉपर सल्फे ट द्रनर्णनत िोखंडी नखळन पनच नमनर्टे ठे र्न. त्यनर्ंतर
परत एकदन र्जर्नची र्ोंद घ्यन.
1. प्रयोगनपूर्ी आनण प्रयोगनर्ंतर द्रनर्णनच्यन
रं गनतीि फरक
2. प्रयोगनपूर्ी द्रनर्ण र् नखळ्यनचे एकनत्रत
र्जर् आनण प्रयोगन र्ंतरचे र्जर् करन.
3. प्रयोगनसनठी र्जर् कनट्यन चन र्नपर करनर्न.
4. र्जर्नतीि फरकनचे दनखिीकरण करनर्े
रं गनतीि फरक
घटकनतीि फरक
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कॉपर

कॉपर

सल्फे टचे

सल्फे टचे

द्रनर्ण

द्रनर्ण

उपक्रम 1.3 - र्रीि प्रयोगनमध्ये भौनतक बदि कदसतो की
रनसनयनर्क बदि?
खनिीि नचत्र पनहूर् घटकनंचे प्रमनण निहन.
सुचर्न : र्रीि नचत्रनंच्यन आधनरे पनण्यनतीि हनयड्रोजर् र्
ऑनक्सजर्चे प्रमनण िोधन.
त्यनचप्रमनणे कनबार् डनय ऑक्सनईड मधीि
अध्ययर् अंि -2 मूिद्रव्यनचन अणू, अणूर्ततुमनर्, रे णू ,रे णू
र्ततुमनर् , मूिद्रव्यनंच्यन संज्ञन, आयर् यनंचन अभ्यनस करणे.
उपक्रम 2.1
1) मूिद्रव्यनच्यन अत्यंत िहनर्नतीि िहनर् कण म्हणजेच ……… होय.
2) ........... नर्यमनर्ुसनर अणू हन अनर्भनज्य असूर् तो र्ष्टही करतन येत र्नही.
उपक्रम 2.2
क्र. सं.
1

मुिद्रव्यनचे र्नंर्
कनबार्

2

संज्ञन

क्र. सं.

मुिद्रव्यनचे र्नंर्

C

8

मॅिेनियम

I

9

मॅंगर्ीज

3

िोखंड

10

कोबनल्ट

4

कॅ नल्ियम

11

ऑनक्सजर्

5

Cl

12

संज्ञन
Mg

Na

6

हनयड्रोजर्

13

पनरन

7

हेनियम

14

सल्फर

सध्यन आपण र्रीि संज्ञनंचन र्नपर करतो कन? र्सेि तर त्यनचे कनरण निहन.
सूचर्न- आर्ताक सनरणीचन र्नपर करन.
उपक्रम 2.4. खनिीि कोष्टक पूणा करूर् कदिेिे प्रश् सोडर्न.
1) हनयड्रोजर्ची संज्ञन H आनण हेनियमची संज्ञन He कन आहे?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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2) कनबार्ची संज्ञन C आहे तर कॅ नल्ियमची संज्ञन निहन.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3) िोखंडनची संज्ञन Fe कन आहे ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4) सोनडयम आनण पोटॅनियम ची संज्ञन निहन.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5) कोबनल्टची संज्ञन Co असे निनहतनत ते CO असे कन निनहत र्नहीत?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
उपक्रम – 2.3 चचना करन
1) कोणत्यन मूिद्रव्यनचे अणूर्ततुमनर् प्रमनण मनर्ूर् इतर मूिद्रव्यनंचे अणूर्ततुमनर् ठरनर्िे जनते?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2) अणूर्ततुमनर्______________एककनत मोजतनत.
आपणनस ज्ञनत असो : एकन अणूचे अणूर्ततुमनर् (a.m.u.) एकन कनबार् -12 अणूच्यन अणूर्ततुमनचे
1\12 भनगनिन समनर् असते
उपक्रम – 2.4 खनिीि तक्तन पूणा करन.
अ. र्ं

मूिद्रव्यनचे र्नर्

संज्ञन

रे णम
ू धीि अणूच
ं ी संख्यन

1

हनयड्रोजर्

H

1

2

ऑनक्सजर्

O

16

3

सल्फर

S

4

क्िोरीर्

Cl

5

23

6

40
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उपक्रम -2.5 खनिीि तक्तन पूणा करन.
मूिद्रव्य / संयग
ु

संज्ञन

रे णम
ू धीि अणूच
ं ी संख्यन

Cl2
He
H2
HCl
O2
H 2O
NaCl
O3

1) पनण्यनतीि घटक मूिद्रव्य कोणती? त्यन घटक मूिद्रव्यनंचे अणूंची संख्यन निहन.
________________________________________________________________________
2) एकनच मूिद्रव्यनच्यन अणूर्ी बर्िेल्यन रे णूंची उदनहरणे द्यन.
________________________________________________________________________
3) र्ेगर्ेगळ्यन मूिद्रव्यनंच्यन अणूर्ी बर्िेल्यन रेणूंची उदनहरणे द्यन.
________________________________________________________________________
4) H2, Cl2, NaC, KOH, CO,O2,HNO3
________________________________________________________________________
मूिद्रव्यनचन रे णू र् संयोगनचन रे णू असे र्गीकरण करन.
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उपक्रम 2.6 - खनिीि तक्तन पूणा करन.
मूिद्रव्यनचन प्रकनर
अधनतू

र्नर्

परमनणु संयोग

अरगॉर्

Ar

हेनियम

He

ऑनक्सजर्

O2

हनयड्रोजर्

H2

फॉतफरस

प्रमनण
एक परमननण्र्क

नद्व परमननण्र्क

च परमननण्र्क

सल्फर एक

S
नद्व परमनणु

उपक्रम 2.7 - खनिीि तक्तन पूणा करन.
संयग
ु े

अ. र्ं
1

पनणी

2

कॅ नल्ियम ऑक्सनईड

3

कनबार् डनय-ऑक्सनइड

4

सनखर

5

सोनडयम क्िोरनइड

6

हनयड्रोजर् क्िोरनइड

7

अल्युनमनर्यम ऑक्सनईड

8

मॅिेनियम सल्फे ट

घटक मूिद्रव्य

अध्ययर् अंि - 3 रे णस
ु त्र
ू निनहण्यनचे टप्पपे,रे णर्
ू ततुमनर् आनण मोि संकल्पर्न.
उपक्रम 3.1
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रे णस
ु त्र
ू

• अणूतीि धर्भनरीत कण म्हणजे _________________________________ होय.
• अणूतीि ऋणभनरीत कण म्हणजे _______________________________ होय.
• अणूतीि भनररनहत कण म्हणजे __________________________________ .होय.
• नर्द्युत भरीत अणू ककं र्न अणूंच्यन गटनिन ___________________________ म्हणतनत.
• धर् आयर् र् ऋण आयर्नंची उदनहरणे निहन.
उपक्रम 3.2 खनिीि कोष्टक पूणा करन.
सूचर्न - यन उपक्रमनसनठी मूिद्रव्यनंच्यन संयुजेर्ुसनर रे णुसूत्र तयनर करन. यनसनठी निक्षकनंिी चचना करन.

अ. र्ं
1

2

3

4

संयग
ु नचे र्नर्

संयज
ु न

हनयड्रोजर् क्िोरनईड

H

Cl

H1 = 1

1

1

Cl1 = 1

C

Cl

C =1

4

1

Cl = 1

Mg

Cl

Mg+2 = 1

2

1

Cl

कनबार्-टेट्रनक्िोरनइड

मॅिेनियम क्िोरनईड

कॅ नल्ियम हनयड्रॉक्सनइड

नर्धनर्

अमोनर्यम क्िोरनइड

6

सोनडयम क्िोरनइड

7

कॅ नल्ियम क्िोरनईड

8

सोनडयम कनबोर्ेट

Ca+2 = 1
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HCL

CCl4

=2

OH-1 = 2
5

रे णस
ु त्र
ू

Ca(OH)2

उपक्रम - 3.3 निक्षकनंच्यन मदतीर्े कोष्टक पूणा करन.
संयोग

अ. र्ं
1

मूिद्रव्ये

HCL

अणूर्ततुमनर्

रे णर्
ू ततुमनर्

H = -U
Cl = -U

2

H 2O

3

HNO3

4

CaCl2

5

ZnO

6

C2H6

7

CH4

8

K2CO3

9

NaCl

उपक्रम 3.4
अॅव्होगॅड्रो संख्यन, मोि संकल्पर्न आनण रे णुर्ततुमनर् यनर्र आधनररत खनिीि तक्तन पूणा करन.
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1) अॅव्होगॅड्रोची संख्यन म्हणजे कनय? ही संख्यन कनय दिानर्ते?
________________________________________________________________________
2) ऑनक्सजर्चे रे णू र्ततुमनर्….. आहे. त्यनचे ग्रॅम रे णू र्ततुमनर् …….ग्रॅम आहे.
________________________________________________________________________
3) एक मोि ऑनक्सजर् मधीि रे णूंची संख्यन ……….इतकी असते.
________________________________________________________________________
मोि ची संख्यन = कदिेल्यन कणनंची संख्यन /

अॅव्होगॅड्रोची संख्यन
उपक्रम - 3.5

प्र.अ) 1) 52g हेनियम (र्ततुमनर्नर्रूर् मोि कनढनि.)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2)12.44 × 1023 हेनियम अणूंची संख्यन (कणनंच्यन संख्येर्े मोि नमळर्न)
________________________________________________________________________
प्र.ब) खनिीि उदनहरणे सोडर्न.
1) 0.5 मोि N2 र्नयू (रे णच्ू यन मोिर्रूर् र्ततुमनर् )
2) 0.5 मोि N अणू (अणूच्यन मोिर्रूर् र्ततुमनर्)
________________________________________________________________________
प्र.क) अणूंची( कणनंची) संख्यन िोधन.
1) 46g सोनडयम अणू (अणूर्ततुमनर्नर्रूर् अणू
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2) 8g ऑनक्सजर् रे णू ( र्ततुमनर्नर्रूर् रे णूंची संख्यन)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
मनझ्यन कडू र् मनझे मुल्यमनपर्.
प्र.1) खनिीि संयोगनतीि मूिद्रव्यनंची र्नर्े निहन.
a) गंधक आम्ि
b) बेककं ग सोडन
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प्र.2) खनिीि पदनर्थनाचे मोिर र्ततुमनर् कनढन.
a) इर्थनईर् C2H2
_____________________________________________________________
b) सल्फर S8 रे णू
_____________________________________________________________
प्र.3) मोि मध्ये रूपनंतर करन.
a) 32g ऑनक्सजर् र्नयू
_____________________________________________________________
b) 12g पनणी
_____________________________________________________________
c) 0.051g ॲल्युनमनर्यम ऑक्सनईडमध्ये असणनऱ्यन ॲल्युनमनर्यम आयर् ची संख्यन िोधन.
_____________________________________________________________
मूल्यमनपर्नचे ततर
अध्ययर् अंि

1

2

3

4

द्रव्य अक्षय्यतेचन नर्यम
आनण नतर्थर प्रमनणनचन
नर्यम र्णार् करतनत

नर्यम सनंगतनर्न
गोंधळतनत

कोणतेही एक
नर्यम सनंगतनत

दोन्ही नर्यम
सनंगतनत र् एकनचे
र्णार् करतनत

उदनहरणनर्था दोन्ही
नर्यम र्णार्
करतनत

मूिद्रव्यनचे अणू, अणू

एक ककं र्न दोर्
पररकल्पर्न
जनणतनत

अणू र्ततुमनर् रे णु अणू,
र्ततू आयर् यनंच्यन
अणूर्ततुमनर्, रे णु
संज्ञन ओळखतनत
र्ततू आयर् यनंच्यन
संज्ञन ओळखतनत
त्यनतीि फरक
जनणतनत

अणू, अणूर्ततुमनर्

र्ततुमनर् आयर्
मूिद्रव्यनच्यन संज्ञन
इत्यनदी

रे णू र्ततू यनंच्यन
ओळखतनत
त्यनमधीि फरक
जनणतनत
उदनहरणनसह र्णार्
करतनत

मनझ्यन अभ्यनसनबद्दि निक्षकनंचे अनभप्रनय

कदर्नंक

निक्षकनंची सही
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12 : पिमाणच
ु ी िचना
अध्ययर् अंि 1) पदनर्थनातीि प्रभनरीत कण, र्थॉमसर्,रुदरफोडा आनण बोर यनंच्यन अणूरचर्नंचन अभ्यनस करणे.
2) मूिद्रव्यनंचे इिेक्ट्रॉर् नर्तरणनचन अभ्यनस करणे.
3) परमनणु अंक (अणूक्रमनंक) आनण परमनणु र्ततुमनर्नंक यनतीि फरक समजणे.
अध्ययर् अंि – 1 : पदनर्थनंमधीि भनरीत कण र्थॉमसर्, रुदरफोडा, बोर यनंच्यन अणू रचर्नंच्यन र्मुन्यनतीि
फरक ओळखतनत
उपक्रम-1 कनगदनचे िहनर् िहनर् तुकडे करूर् घ्यन. कोरड्यन के सनंर्र कं गव्यनर्े लर्ंचरूर् घ्यन. र्ंतर तो
कं गर्न कनगदनच्यन तुकड्यनंर्र धरन र् नर्रीक्षण करन. तुमचे अणूमनर् निहन.
उपक्रम-2 अणू रचनेच्या शोधाच्या इनतिासानुसार क्रि मलिा.
वैज्ञाननक

तत्व प्रयोग

अरिस्टॉटल
जे जे थॉमसन

प्लम पुड िं ग ची िचना

जेम्स चॅ डिक

रुदिफो ड यािं चा डिष्य न्यूटरॉनचा िोध

े मोक्रेटस

पदाथाड तील सूक्ष्म कणािंना पिमाणु (Atom)
असे सिंबोधले

गोल् स्टे न

प्रोटॉन्सचा िोध डिध्युत धनभारित कण

जॉन ाल् टन

अणू हा अडिभाज्य आहे असे सािं डगतले

रुदिफो ड

अणूमध्ये त्याच्या मध्यभागी धनभारित
कणािं नी केंद्र बनले ले असते याचा िोध

नील् स बोि

अणू च्या डिडिध कक्षाबद्दल माडहती डदली
(K,L,M,N,-------)
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क्रम निहा

उपक्रम 3 : उत्तरे निहन

प्पिम पुलडंग रचर्न

रुदरफोडा रचर्न

र्रीि परमनणू रचर्ेतीि फरक निहन.
1) रुदरफोडा च्यन अणूरचर्ेतीि प्रमुख मुद्दे निहन.
________________________________________________________________________
2) रुदरफोडा च्यन अणूरचर्ेतीि मयनादन निहन.
________________________________________________________________________
3) नर्ल्स बोरची अणूरचर्न रुदरफोडाच्यन अणूरचर्ेपेक्षन र्ेगळी किी?
________________________________________________________________________
उपक्रम 4 :
1 ) र्ील्सबोरची अणू रचर्न रुदरफोडा च्यन रचर्े पेक्षन र्ेगळी किी ?

2) बोरच्यन अणूप्रनतकृ ती र्ुसनर नचत्रनतीि भनग दिार्न.

3) प्रोटॉन्स हे नर्द्यूतधनररत कण आहेत. तरीही ते आपनपल्यनमध्ये
अपसरण कन दिार्ीत र्नहीत.
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उपक्रम 5 :
1) अणू हन उदनसीर् कन आहे?
__________________________________________________________________
2) अणूचे जनततीत जनतत र्ततुमनर् हे त्यनच्यन कें द्रनमध्ये कन एकर्टिेिे असते?
__________________________________________________________________
3) अणूचे कु टुंब सदतय निहन.
__________________________________________________________________
अध्ययर् अंि -2 : नर्नर्ध मूिद्रव्यनंचे इिेक्ट्रॉर् तर्रूपनचन अभ्यनस करू.
उपक्रम- खनिीि तक्तन पूणा करन.
कक्षन क्रमनंक

कक्षन/ कर्च

एकू ण इिेक्ट्रॉनर्क्स

K

n =1

2n2 =2 x 12 = 2

L

n=2

2n2 =2 x 22 =

M

n=

2n2 =

= 18

N

n=4

2n2 =

=

उपक्रम -5 खनिीि कोष्टक पूणा करन. त्यनचप्रमनणे इिेक्ट्रॉर्चे नर्तरण कसे झनिे आहे ते तपष्ट करन.
मूिद्रव्य
हनयड्रोजर्

संज्ञन

प्रोटॉन्सची
संख्यन
1

हेनियम

2

निनर्थयम

3

बेररयम

4

बोरॉर्
कनबार्
र्नयट्रोजर्

इिेक्ट्रॉर्ची
संख्यन

5
6
7
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इिेक्ट्रॉर्चे र्णार्
K

L

M

संयज
ु न
N

ऑनक्सजर्

8

फ्िोरीर्

9

नर्ऑर्

10

सोनडयम

11

मॅिेनियम

12

ॲल्युनमनर्यम
नसनिकॉर्

14

फॉतफरस

15

सल्फर

16

क्िोरीर्

17

15

अरगॉर्
प्र.1) कोणकोणत्यन मूिद्रव्यनंची संयुजन एकसनरखी आहे ?

प्र.2) कोणकोणत्यन मूिद्रव्यनंची बनह्यतम कक्षन पूणा भरिेिी आहे?

अध्ययर् अंि -3 अणूक्रमनंक आनण अणूर्ततूर्नंक यनतीि फरक ओळखणे.
उपक्रम – 3.1 : खनिीि प्रश्नंची उत्तरे द्यन.
प्र.1) मी अणूमधीि प्रोटॉन्स (P) ची संख्यन आहे. =
प्र.2) मी अणूमधीि प्रोटॉन्स आनण न्यूट्रॉर्ची एकू ण संख्यन (p+n ) आहे.

प्र.3)

pX(p+n) =

zXA

X=

p=

n=

Z=

A =

8 O16

,

11

n=

Na 23 यन मूिद्रव्यनतीि न्यूट्रॉर् ची संख्यन िोधन.
n=
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उपक्रम 3.2 - कोष्टक पूणा करन.
मूिद्रव्य

संज्ञन

अणूर्ततूर्नंक

अणूक्रमनंक (प्रोटॉन्स

न्यूट्रॉर् संख्यन

संख्यन)
हनयड्रोजर्

1

1

कनबार्

12

6

ऑनक्सजर्

16

सोनडयम

22

इिेक्ट्रॉर्
संख्यन

8
11

क्िोरीर्

18

र्नयट्रोजर्

7

िोह

7
30

रे नडयम

226

88

युरेनर्यम

238

92

तनंबे

64

17

26

29

पनरन

121

80

1) िोखंडनच्यन 1 अणूमध्ये 26 इिेक्ट्रॉर् असतनत तर यनमधीि प्रोटॉर् ची संख्यन सनंगन.

2) हनयड्रोजर्च्यन अणूमधीि न्यूट्रॉर्ची संख्यन निहन.

3) कोणत्यनही अणूमधीि प्रोटॉन्सची संख्यन ही______________ च्यन संख्येिी समनर् असते.

4) सर्ा मूिद्रव्यनंमध्ये प्रोटॉन्स र् न्यूट्रॉर् ची संख्यन समनर् असते कन?
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उपक्रम – 3.3 खनिीि नचत्रनच्यन आधनरे उत्तरे द्यन.

1) र्रीि नचत्रनंमधीि फरक ओळखन.

2) त्यनंची र्नर्े निहन र् त्यनंचे उपयोग सनंगन.

3) यन प्रकनरच्यन मूिद्रव्यनंर्न कनय म्हणतनत?

4) यन सर्ा अणूमध्ये इिेक्ट्रॉर्ची संख्यन र्ेगर्ेगळी आहे कन?
5) यनमध्ये जर प्रोट्रॉन्सची संख्यन बदििी तर ते हनयड्रोजर्चेच अणू रनहतीि कनय ?

उपक्रम – 3.4
1) खनिी कदिेल्यन समतर्थननर्कनंचे इिेक्ट्रॉर् संरूपण (नर्तरण) निहूर् त्यनमधीि फरक निहन
6

C 12

6

C 13

6

C 14

➢ युरेनर्यम आनण क्िोरीर्ची समतर्थननर्के निहन.

उपक्रम- 3.5
1) खनिीि मूिद्रव्यनंमधीि फरक ओळखन.
20Ca40

18Ar40
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19K40

2) समभनर मूिद्रव्यनंचन अणूर्ततुमनर्नंक एकसनरखनच असतो पण यनंचे गुणधमा र्ेगर्ेगळे कन असतनत?
3) समतर्थननर्के आनण समभनर मूिद्रव्ये यनतीि फरक निहूर् उदनहरण द्यन.

समतर्थननर्के

समभनर मूिद्रव्ये

मिन समजिेल्यन गोष्टींचे मनझ्यनकडू र् मुल्यमनपर्
प्र.1) मिन ओळखतन कन?

2) खनिीि कोष्टक पूणा करन.
अ. र्ं.

मूिद्रव्य

1

कनबार्

2

ऑनक्सजर्

3
4

संज्ञन
6

6

अणूक्रमनंक

अणूर्ततुमनर्नंक

8

16

2

4

C 12

Na 12

हेनियम
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3) न्यूट्रॉर्सचन िोध कोणी िनर्िन?

4)जे जे र्थॉमसर् आनण नर्ल्स बोरची अणू प्रनतकृ ती यनमध्ये प्रमुख फरक कोणतन आहे?

5) ड्युटेररयम हे कोणत्यन मूिद्रव्यनचे समतर्थननर्क आहे ?त्यनचे एक उपयोग निहन.

मुल्यमनपर् ततर
अध्ययर् अंि

पदनर्थनातीि
नर्द्यूतभनरीत कण
र्थॉमसर् र् रुदरफोडा
बोडाच्यन अणू
रचर्ेतीि फरक
इिेक्ट्रॉर् नर्तरण /
संरूपण

अणूक्रमनंक र्
अणूर्ततुमनर्नंक

1

कोणतेही एक
ककं र्न दोर्
अणूप्रनतकृ ती
जनणतनत

2

कोणतेही अणू
प्रनतकृ ती
व्यर्नतर्थत
समजनर्ूर् घेतनत

इिेक्ट्रॉर्चे
नर्तरण करतन
येत र्नही

फक्त कनही
मूिद्रव्यनंचे
इिेक्ट्रॉर् नर्तरण
करतन येते फक्त
पनहल्यन दोर् कक्ष
पयंत नर्तरण
करतन येते
प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स अणूक्रमनंक आनण
इिेक्ट्रॉर्ची
अणूर्ततुमनर्नंक
संख्यन िोधतनत यनतीि फरक
जनणतनत

3

4

कोणतेही दोर्
अणूप्रनतकृ ती
समजूर् घेऊर्
त्यनतीि फरक
जनणतनत
कदिेल्यन सर्ा
मूिद्रव्यनंचे
इिेक्ट्रॉर्
नर्तरण
निनहतनत पण
र्णार् करतन येत
र्नही
अणूक्रमनंक आनण
अणूर्ततुमनर्नंक
यनतीि फरक
जनणतनत
त्यनचप्रमनणे
आयसोबनर र्
संतर्थनंचे
ओळखतनत

नतन्ही
अणूप्रनतकृ ती
समजूर् घेऊर्
त्यनतीि फरक
जनणतनत
कदिेल्यन सर्ा
मूिद्रव्यनंचे
इिेक्ट्रॉर् नर्तरण
निनहतनत आनण
योग्य पद्धतीर्े र्णार्
करतनत
अणूक्रमनंक आनण
अणूर्ततुमनर्नंक
यनतीि फरक
जनणतनत
त्यनचप्रमनणे सर्ा
आयसोबनर
समतर्थननर्के
ओळखतनत

मनझ्यन अभ्यनसनबद्दि निक्षकनंचे अनभप्रनय

कदर्नंक

निक्षकनंची सही
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14 : सजीर्नंमधीि नर्नर्धतन
अध्ययर् अंि 1) सजीर्नंच्यन र्गीकरणनचे महत्त्र् जनणूर् त्यनंचे र्ेगर्ेगळ्यन सृष्टीमध्ये र्गीकरण करणे.
2) र्र्तपती सृष्टीचे र्गीकरण करूर् त्यनंच्यन िक्षणनंचन अभ्यनस करणे.
3) प्रनणी सृष्टीचे र्गीकरण अभ्यनसणे.
4) जीर्र्नमकरण पद्धतीचन अभ्यनस करणे.
अध्ययर् अंि-1 सजीर्नंच्यन र्गीकरणनचे महत्त्र्.
तुम्ही हे जनणूर् घ्यन / चचना करन.
1) ग्रंर्थनियनंमध्ये पुततकनंची मनंडणी किी के िेिी असते?
2) आपल्यन घरनतीि नर्नर्ध र्ततू आपण किनप्रकनरे ठे र्तो?
3) तर्यंपनक घरनतीि र्ेगर्ेगळ्यन र्ततू किन ठे र्ल्यन जनतनत?
र्रीि नर्षयनंर्र चचना के ल्यनर्ंतर आपल्यनिन िक्षनत येते की, र्ेगर्ेगळ्यन सजीर्नंचन अभ्यनस
करण्यनसनठी आपल्यनिन त्यनंचे अत्यंत क्रमबद्ध र्गीकरण करणे गरजेचे असते.
सजीर्नंच्यन र्गीकरणनचे फनयदे.
1) र्ेगर्ेगळ्यन सजीर्नंचन अभ्यनस करणे सोपे जनते.
2) र्ेगर्ेगळ्यन सजीर्नंचन जीर्र् कक्रयनंर्न एकनत्रतपणे समजू िकतो.
3) जीर्िनस्त्रनच्यन इतर िनखनंच्यन नर्कनसनमध्ये मदत.
र्गीकरणनचे आधनर कनय आहे?
1) प्रोकॅ रीऑट आनण युकॅरीऑट पेिी.
2) सजीर् एकपेिीय अर्थर्न बहुपेिीय आहेत.
3) सजीर् तर्यंपोषी अर्थर्न परपोनषत आहेत.
र्रीि आधनर अंि प्रमनण म्हणूर् व्हीटेकर र् यनंर्ी सर्ा सजीर्नंचे पनच सृष्टीत र्गीकरण के िे आहे.
निक्षकनंच्यन मदतीर्े कोष्टक पूणा करन.
सृष्टी

िक्षणे

मोर्ेरन

प्रोटीतटन
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कर्क

र्र्तपती

प्रनणी

उपक्रम -1.1 : P,Q र् R यन सजीर्नंची िक्षणे खनिी आहेत. त्यनर्रूर् ते कोणत्यन जीर्सृष्टीत समननर्ष्ट
होतनत ते निहन.
P = सूक्ष्मजीर्, एकपेिीय, प्रोकॅ रीऑट
Q = बहुपेिीय, युकॅरीऑट, िदमपनदयुक्त
उपक्रम - 1.2 खनिीि सजीर्नंर्न त्यनंच्यन सृष्टीर्ुसनर र्गीकरण करन.
अनमबन, आंब्यनचे र्ृक्ष, मनंजर, पॅरनमेनियम, गनंडूळ, युग्िीर्न, तुळस, बेडूक, भूित्र, मोर, ईतट,
आळं ब,े मनर्र्, नजर्नणू, नर्ि हररत िेर्नळ.
अ. र्ं.

सृष्टी

सजीर्

1
2
3
4
5
उपक्रम - 1.3 अनमबन आनण पॅरनमेनियम यनमधीि सनम्य आनण भेद (फरक) नचत्रनंच्यन आधनरे निहन.

सनम्य-1)
2)
फरक

अनमबन

पॅरनमेनिअम

1
2
अध्ययर् अंि - 2 र्र्तपती सृष्टीचे र्गीकरण.
हे समजनर्ूर् घ्यन - र्र्तपती सृष्टी
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र्र्तपतींच्यन र्गीकरणनंमध्ये पनहिन ततर र्र्तपतीचे िरीर पूणापणे नर्कनसत झनिे आहे कन,
दुसऱ्यन ततरनत प्रकनष्ट र् परीकनष्ट सनरख्यन र्नहक ऊती आहेत कन आनण पुढीि ततरनत बीजनंची नर्र्माती
होते कन, आनण बीज हे फळनंमध्ये झनकिेिे असतनत ककं र्न र्नही यनर्र आधनररत आहे.
र्र्तपतीसृष्टी
र्थॅिोफनयटन

िक्षणे
* अर्ननहर्ीर्ंत र्र्तपती
* पनण्यनत र्नढतनत
* र्र्तपतीच्यन िरीर रचर्ेतीि नर्नर्ध भनग तपष्टपणे कदसत
र्नहीत.

उदनहरणे
तपनयरोगनयरन
युिोथ्रीक्स
उिर्न
कनरन

* सर्ा र्र्तपती सनमनन्यतः िेर्नळ आहेत.
ब्रनयोफनयटन

ररकक्कयन मॉस
मनके नियन

* र्ननहर्ीर्ंत र्र्तपती
* उभयचर र्र्तपती
* यनंचे िरीर देठ र् पनर्नसनरख्यन भनगनंर्ी बर्िेिे आहे

टेररडोफनयटन
* र्नहक ऊती असणनऱ्यन सर्ाप्रर्थम र्र्तपती यन र्र्तपतींमध्ये मनर्सानियन फर्ा
अबीजी र्र्तपती मूळ खोड आनण पनर्े तपष्टपणे कदसतनत
नजम्नोतपमास
*र्ननहर्ीर्ंत र्र्तपती
सनयकस,
अर्नर्ृत बीज
पनयर्स
*र्र्तपतीचे बीज हे उघडे असतनत.
र्र्तपती
* सनमनन्यपणे बहुर्नर्षाक, सदनहररत र् कठीण खोड युक्त
र्र्तपती.
ऑनजयोन्नोतपमास * र्ननहर्ीर्ंत र्र्तपती
आर्ृत बीज
* फु िे नर्मनाण करणनऱ्यन (सपुष्प) र्र्तपती.
र्र्तपती
* बीज फळनंमध्ये झनकिेिे असतनत.

गहू मक्कन ज्र्नरी
मोहरी आंबन
हरभरन इ.

* नबजनमध्ये असणनऱ्यन बीजदिनंच्यन संख्येर्रूर् त्यनंचे एकदि
बीज आनण नद्वदि बीज र्र्तपती असे र्गीकरण करतनत.
एकदि बीज आनण नद्वदि बीज र्र्तपतींची िक्षणे
एकदि र्र्तपती
* एकच बीजदि युक्त बीज

नद्वदि र्र्तपती
* दोर् बीज दि युक्त बीज.

*बीजनंकुरण होत असतनर्न बीजदि मनतीमध्ये रनहते.

* बीजनंकुरण होत असतनर्न बीज

*तंतुमय मूळ व्यर्तर्थन पनर्नंमध्ये समनंतर निरनर्ण्यनस कदसतो

दि मनतीच्यन र्र येतनत.

* नत्रभनगी फु िे असतनत.

* प्रधनर् मूळ व्यर्तर्थन.

उदनहरण - ज्र्नरी, मक्कन, ऊस, गर्त, बनजरी इत्यनदी.

* पनर्नंमध्ये जनळीदनर
निरनर्ण्यनस कदसतो.
चतुभनागी ककं र्न पंचभनगी फु िे
असतनत. उदनहरण- र्टनणन,
भुईमूग, तूर, हरभरन इत्यनदी.
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नर्चनर करनतुमच्यन िनिेय उद्यनर्नतीि ककं र्न घरनच्यन पररसरनतीि कनही र्र्तपती सहज मुळनसकट उपसूर् नर्घतनत
(उदनहरण गर्त ) पण कनही र्र्तपतींर्न मुळनसकट उपसूर् कनढणे कठीण जनते (उदनहरण पनर्थेनर्यम)
असे कन होते?
उपक्रम-2.1
तुमच्यन िनिेय पररसरनमध्ये असणनऱ्यन र्र्तपती मधीि पनर्नतीि निरनर्ण्यनस आनण फु िनंची रचर्न
यनर्रूर् एकदि र् नद्वदि र्र्तपती असे र्गीकरण करन.
एकदि र्र्तपती

नद्वदि र्र्तपती

उपक्रम -2.2 खनिीि र्र्तपतींची िक्षणे निहन.
अ. र्ं.

र्र्तपती

िक्षणे

1)
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2)

3)

4)

अध्ययर् अंि-3
प्रनण्यनंच्यन र्गीकरणनचन अभ्यनस करणे.
अपृष्ठर्ंिीय प्रनणी
सनच्िद्र प्रनणी

िक्षणे
* त्यनंचे िरीर सनिद्र असते.

उदनहरणे
सनयकॉर्

* हे प्रनणी एकन रठकनणनहूर् दुसऱ्यन
रठकनणी जनत र्नहीत.
आंतरगुही प्रनणी

हैड्रन

*जिर्नसी प्रनणी
*त्यनंच्यन िहरनंमध्ये पोकळी आढळते
*हे नद्वततरी प्रनणी आहेत.

चपटे कृ मी

*प्रनण्यनंचे िरीर रचर्न चपटी असते.
* िरीर नद्वपनिा समनमत असते.
* हे नत्रततरी प्रनणी आहेत.
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प्पिँर्ेरीयन

गोिकृ मी

* िरीर नद्वपनश्वा समनमत आहे.

जंत

* हे नत्रततरी प्रनणी आहेत.
* यनंच्यन िरीरनत खोटी देहगुहन
आढळते.
र्ियनंककत कृ मी

* िरीर कदपनश्वा समनमत.

गनंडुळ

*हे नत्रततरी प्रनणी आहेत.
* यनंच्यन िरीरनत खरी देहगुहन आढळते.
* िरीरनर्र र्िय कदसतनत.
संनधपनद प्रनणी

*यन प्रनण्यनंमध्ये सनंधेयुक्त पनय असतनत.

झुरळ

* रक्तननभसरण संतर्थन उघड्यन प्रकनरची
असते.
* िरीर द्वीपनश्वा सममीत असते.
मृदक
ु नय प्रनणी

*यन प्रनण्यनंचे िरीर मृद ू असते.

ऑक्टोपस

*रक्तननभसरण संतर्थन उघड्यन प्रकनरची
असते.
*िहनर् देहगुहन असते.
कं टकचमी प्रनणी

*यनंची त्र्चन कनटेरी असते.

तनरनमनसन

*यनंच्यन िरीरनत जिर्ननहन्यन कदसतनत.
*हे नत्रततरी प्रनणी आहेत.

उपक्रम 3.1 जोड्यन जुळर्न.
अ.र्ं.

अपृष्ठर्ंिीय प्रनणी

िक्षणे

1

झुरळ

a) िरीरनत जिर्ननहन्यन आहेत

2

तनरन मनसन

b) िरीर मृदू आहे

3

हनयड्रन

c) सनंधेयक्त
ु पनय

4

गनंडूळ

d) िरीर सनच्िद्र

5

ऑक्टोपस

e) िरीरनर्र र्िय कदसतनत
f) जिर्नसी िरीरनमध्ये पोकळी
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उत्तर

हे समजूर् घ्यन-

पनठीचन कणन असणनऱ्यन प्रनण्यनंर्न पृष्ठर्ंिीय प्रनणी असे म्हणतनत. त्यनंचे र्गीकरण

खनिीि प्रमनणे आहे.
पृष्ठर्ंिीय प्रनणी
मत्तयर्गा

िक्षणे

उदनहरण

* सर्ा जिीय प्रनणी. * त्र्चन खर्िे युक्त िनका
*कल्यनद्वनरे श्वसर्.

*दोर् कप्पप्पयनंचे

हृदय.
*िीत रक्तीय प्रनणी. * अंडज प्रनणी.
उभयचर प्रनणी र्गा

* हे प्रनणी पनण्यनत र्

जनमर्ीर्रही

बेडुक

आढळतनत.
*त्र्चन, कल्यनमनफा त ककं र्न फु फ्फु सनद्वनरे
श्वसर्.
* तीर् कप्पप्पयनंचे हृदय.

* िीत

रक्क्तीय प्रनणी.
* अंडज प्रनणी
सरपटणनरे प्रनणी

*सर्नात पनहिे भूचर प्रनणी. * त्र्चन

पनि सरडन

कोरडी र् खर्िेयक्त
ु .
*फु फु सनद्वनरे श्वसर्

*तीर्

कप्पप्पयनंचे हृदय.
* िीत रक्तीय प्रनणी.
पक्षी र्गा

*चनर कप्पप्पयनंचे हृदय

*अंडज प्रनणी
*फु फ्फु सनद्वनरे

कबुतर

श्वसर्
* उष्ण रक्तीय

* अंडज

* िरीरनर्र नपसनंचे आच्िनदर्
* पुढीि दोर् पनयनंचे

पंखनंमध्ये

रूपनंतर झनिे आहे.
सततर् प्रनणी

* चनर कप्पप्पयनंचे हृदय *फु फ्फु सनद्वनरे
श्वसर्
*उष्णरक्तीय
*हे प्रनणी नपिनंर्न जन्म देतनत (जरनयुज)
* नपिनंर्न दूध पनजण्यनसनठी
ग्रंर्थी.
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ततर्

मनर्र्

उपक्रम-3.2 खनिीि प्रनण्यनंची िक्षणे निहन.
अ. र्ं.

प्रनणी

िक्षणे

1)

2)

3)
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4)

5)

उपक्रम-3.3 खनिीि तक्तन पूणा करन.
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उपक्रम -3.4 खनिीि फरक तपष्ट करन.
1

आर्ृत्त बीज र्र्तपती

अर्नर्ृत्त बीज र्र्तपती

2

एकदि र्र्तपती

नद्वदि र्र्तपती

3

अपृष्ठर्ंिीय प्रनणी

पृष्ठर्ंिीय प्रनणी

4

अंडज प्रनणी

जरनयुज प्रनणी

अध्ययर् अंि -4 नद्वर्नमकरण पद्धतीचन अभ्यनस करणे.
खनिीि प्रनण्यनंची आनण र्र्तपतींची र्ेगर्ेगळ्यन भनषेतीि र्नर्े िोधन. र्नघ, मोर, मुंगी,
कडु लर्ंबनचे झनड, कमळ, बटनटन, इत्यनदी.
यनर्रूर् असे समजते की एकनच सजीर्निन र्ेगर्ेगळ्यन भनषेत र्ेगर्ेगळी र्नर्े असतनत. जगनतीि
र्ेगर्ेगळ्यन भनगनंमध्ये सजीर्नंर्न एकनच र्नर्नर्े ओळखण्यनसनठी त्यनंर्न िनस्त्रीय र्नर्े देण्यनची पद्धत आहे
यनिनच नद्वर्नमकरण पद्धत म्हणतनत. कॅ रोिस निनर्यस यनंर्ी ही पद्धत अमिनत आणिी.
नद्वर्नमकरण पद्धतीमध्ये सजीर्नंचे र्नर् हे दोर् पदनंर्ी बर्िेिे असते. पनहिे पद " जनती " दिानर्ते
तर दुसरे पद "प्रजनती" दिानर्ते. ही सर्ा र्नर्े िॅरटर् भनषेत आहेत. यनचन संपूणा जगनर्े तर्ीकनर के िन आहे.
उदनहरण. आंबन - मँनजफे रन इं नडकन
घोडन- इक्वस कॅ नबिस
मनंजर- फे निस डोमेनतटकन
मनर्र्- होमो सेनपयन्स
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उपक्रम 4.1 ग्रंर्थनिय, इंटरर्ेट ककं र्न निक्षकनंच्यन मदतीर्े खनिीि सजीर्नंची र्ैज्ञननर्क र्नर्े निहन.
सजीर्

र्ैज्ञननर्क र्नर्

लसंह
कु त्रन
र्डनचे झनड
कनंदन
र्टनणन
मक्कन

मिन समजिेल्यन गोष्टींचे तर्मुल्यमनपर्.
1) सजीर्नंच्यन प्रमुख सृष्टीची र्नर्े निहूर् उदनहरणे द्यन.

2) एकदि आनण नद्वदि र्र्तपतींमधीि फरक निहन.

3) खनिीि प्रनणी कोणत्यन संघ / र्गनात येतनत ते निहन.
a) खेकडन
b) समुद्री कनकडी
c) मगर
d) गोगिगनय
e) घोडन
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मौल्यमनपर् ततर
अध्ययर् अंि

सजीर्नंच्यन
र्गीकरणनची
गरज र् पंचसृष्टी
र्गीकरण
र्र्तपतीचे
र्गीकरण करणे
िक्षणनंचन
उदनहरणे समजणे
प्रनण्यनंचे
र्गीकरण
नद्वर्नमकरण
पद्धती जनणणे

1

2

3

कोणतेही उपक्रम
पूणा के िेिे र्नही

फक्त एक उपक्रम
पूणा के िन आहे

कोणतेही दोर्
उपक्रम पूणा के िे
आहेत

कोणतेही उपक्रम
पूणा के िेिे र्नही

िक्षणे सनंगतन येत कनही िक्षणे र्
र्नहीत पण
उदनहरणे
उदनहरणे देतनत
निनहतनत

व्यर्नतर्थत
र्गीकरण करतन
येत र्नही
कोणत्यनही
सजीर्नंची
िनस्त्रीय र्नर्े
निनहतन येत र्नही

र्गीकरण करतनत
िक्षणे सनंगतन येत
र्नहीत
कोणत्यनही दोर्
सजीर्नंची
िनस्त्रीय र्नर्े
निनहतन येतनत

4
सर्ा उपक्रम पूणा
के िन आहे

र्गीकरण करतनत
िक्षणे सनंगतनत

संपूणा र्गीकरण
िक्षणे र्
उदनहरणनसह
निनहतनत
सर्ा उपक्रम पूणा
आहेत

कोणतेही चनर
सजीर्नंची
िनस्त्रीय र्नर्े
निनहतन येतनत

कोणतेही सहन
सजीर्नंची
िनस्त्रीय र्नर्े
निनहतन येतनत

मनझ्यन अभ्यनसनबद्दि निक्षकनंचे अनभप्रनय

कदर्नंक

निक्षकनंची सही
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15 : आम्ही आजनरी कन पडतो ?
अध्ययर् अंि.
1) सूक्ष्मजीर्, उपयुक्त सूक्ष्मजीर् आनण हननर्कनरक सूक्ष्मजीर् समजनर्ूर् घेऊ.
2) आरोग्य, रोग , रोगजर्क आनण रोगनंचे प्रकनर जनणूयन.
3) उपचनर, उपचनरनचे तत्र् आनण उपचनर पद्धती जनणूर् घेऊ.
अध्ययर् अंि-1 सूक्ष्मजीर्, उपयुक्त र् हननर्कनरक सूक्ष्मजीर् हे समजूर् घ्यन.
आपणनस ज्ञनत असो. आपल्यनिन उघड्यन डोळ्यनंर्ी र् कदसणनऱ्यन जीर्नंर्न सूक्ष्मजीर् असे
म्हणतनत. यनपैकी कनही सूक्ष्मजीर् आपल्यन दैर्ंकदर् जीर्र्नमध्ये उपयोगी/ िनभदनयक आहेत, त्यनंर्न
उपयुक्त सूक्ष्मजीर् असे म्हणतनत. तर कनही सूक्ष्मजीर्नंमुळे रोग नर्मनाण होतनत , त्यनंर्न हननर्कनरक
सूक्ष्मजीर् असे म्हणतनत.
उपक्रम 1.1- खनिीि तक्तन पूणा करन.

सूक्ष्मदिाकनच्यन
नजर्नणू

िोधनर्ंतर सूक्ष्मजीर्
ओळखणे िक्य झनिे

सुक्ष्मजीर्नंचे
गट

कर्क
उदन.

सुक्ष्म सजीर्

नमत्र सुक्ष्म
सजीर्

कर्क

उदन.
उदन.

ित्रु सुक्ष्म सजीर्
उदन.

जीर्नणू

उदन.

उदन.
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उपक्रम-1.2 निक्षकनंच्यन मदतीर्े कोष्टक पूणा करन.
सूक्ष्मजीर्

अ.र्ं.
1

नजर्नणू

2

कर्क

3

आदीजीर्ी

4

िेर्नळ

उदनहरण

अध्ययर् अंि-2 आरोग्य, रोग, रोगजर्क आनण रोगनंचे प्रकनर.
आपणनस ज्ञनत असो : िनरीररक, मनर्नसक आनण सनमननजक दृष्ट्यन नर्रोगी असणे म्हणजेच आरोग्य होय.
आपल्यन यन नतर्थतीमध्ये बदि झनल्यनस आम्ही त्यनिन रोग असे म्हणतो. रोग नर्मनाण होण्यनची अर्ेक
नर्नर्ध कनरणे आपण ओळखतो, त्यनचप्रमनणे आपण अर्ेक प्रकनरचे रोग देखीि ओळखतो. ज्यनमध्ये
संसगाजन्य आनण असंसगाजन्य रोग ककं र्न तीव्र आनण जुर्नट रोग म्हणूर् र्गीकरण करतो.
उपक्रम 2.1 :- निक्षकनंच्यन मदतीर्े खनिीि तक्तन पूणा करन.

नर्चनर करूर् निहन : आरोग्य म्हणजे कनय ?

प्र.1) एखनदन नर्द्यनर्थी आरोग्यर्ंत (नर्रोगी) आहे हे ओळखण्यनसनठी तुम्ही त्यनच्यनमध्ये कोणते अंि
नर्रीक्षण करणनर यनची यनदी करन.
हे जनणूर् घ्यन.
नर्नर्ध रोगनंसनठी आपल्यनिन योग्य उपचनर घ्यनर्े िनगतनत, यनसनठी योग्य उपचनर तत्त्र्े आनण योग्य
प्रकक्रयनंचन अर्िंब करणे आर्श्यक आहे. अन्यर्थन आपल्यनिन गंभीर आजनरनिन सनमोरे जनर्े िनगते ककं र्न
मृत्यू देखीि होऊ िकतो.
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अध्ययर् अंि -3 उपचनर उपचनरनचे तत्र् आनण उपचनर पद्धती जनणूर् घेण.े
उपक्रम- 3.1 खनिीि तक्तन पूणा करन.

प्र.2 सर्ा रोग र्ैद्यकीय उपचनरनर्े बरे करणे िक्य आहे कनय?

उपक्रम-3.2 खनिीि फरक ओळखन
1)

संसर्गाक रोग

असंसर्गाक रोग

2)

तीव्र रोग

दीघाकनिीर् रोग

1) उत्तम आरोग्यनसनठी घ्यनर्यनची खबरदनरी यनंची यनदी करन.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

121

उपक्रम - 3.3 निक्षकनंच्यन मदतीर्े खनिीि तक्तन पूणा करन.
रोगनचे र्नर्

अ. र्ं.
1

एड्स

2

सदी

3

सनमनन्य तनप

4

कॅ न्सर

5

हत्तीरोग

6

क्षय

7

डेंग्यू
रोगनचे र्नर्

अ. र्ं.
1

मिेररयन

2

कॉिरन

3

एड्स

4

रक्तदनब

5

कॅ न्सर

6

क्षय

7

मधूमेह

तीव्र / जुर्नट रोग

रोगकनरक घटक रोगकनरक जीर्

संसर्गाक /असंसर्गाक

रोगकनरक घटक रोगकनरक जीर्

मिन समजिेल्यन गोष्टींचे पुर्रनर्िोकर्
1) सूक्ष्मजीर् म्हणजे कनय? पनच उदनहरणे निहन.

2) सूक्ष्मजीर् हे आपिे ित्रू ककं र्न नमत्र कसे आहेत?
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3) उपयुक्त (नमत्र) आनण हननर्कनरक (ित्रू) सूक्ष्मजीर्नंची उदनहरणे निहन.

4) आरोग्य म्हणजे कनय? उत्तम आरोग्य रनखण्यनसनठी अणूकरण करनर्यनच्यन गोष्टींची यनदी करन.

5) रोग म्हणजे कनय? रोग नर्मनाण करणनरी कनरणे कोणती?

6) रोग नर्मनाण करणनऱ्यन कनही सूक्ष्मजीर्नंची र्नर्े निहन.

7) फरक निहन
तीव्र रोग

दीघाकनिीर् (जुर्नट) रोग

8)
संसर्गाक रोग

असंसर्गाक रोग
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मुल्यमनपर् ततर

मनझ्यन मनझ्यन अभ्यनसनबद्दि निक्षकनंचे अनभप्रनय

कदर्नंक :

निक्षकनची तर्नक्षरी
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16: प्रकनि
अध्ययर् अंि1) प्रकनिनची िक्षणे, महत्त्र् ,परनर्तार्नचे नर्यम ,सपनट आरश्यनमध्ये नर्मनाण
होणनऱ्यन प्रनतमनंची िक्षणे इत्यनदींचन अभ्यनस करणे.
2) गोिीय आरसे ओळखणे त्यन आरिनंमधीि प्रनतमनंची िक्षणे प्रनयोनगकररत्यन तपनसणे आनण
त्यनंच्यन उपयोगनंची यनदी करणे.
3) लभंगनंचे र्गीकरण बननहरर्क्र
यनदी करण्यनसनठी

र् अंतरर्क्र लभंगनतूर् नमळणनऱ्यन प्रनतमनंच्यन िक्षणनंची

प्रयोग करणे.

4) दैर्ंकदर् जीर्र्नमध्ये लभंगनचे उपयोग समजर्ूर् घेणे .
अध्ययर् अंि-1
हे जनणूर् घ्यन कोणतीही र्ततू आपल्यनिन प्रकनिनमुळेच कदसते कनरण जेव्हन एखनद्यन र्ततूर्र
प्रकनि पडतो तेव्हन त्यन र्ततू त्यन ककरणनंर्न परनर्र्तात करतनत. सूयाप्रकनिनच्यन सहनय्यनर्े र्र्तपती आपिे
अन्न तयनर करतनत. सूक्ष्मदिाक यंत्र, दूरदिाक, आरसे इत्यनदी उपकरणे प्रकनिनच्यन मदतीर्ेच कनया
करतनत. प्रकनि ककरण र्ेहमी एकन सरळ रे षेत प्रर्नस करतनत . प्रकनिनचन र्ेग तीर् िनख ककिोमीटर
प्रनत सेकंद इतकन आहे.
उपक्रम 1.1
प्रकनि ककरण एकन सरळ रे षेत प्रर्नस करतनत. आर्श्यक सननहत्य- एक रबरी पनईप, मेणबत्ती
इत्यनदी
चचत्रांिध्ये दाखववल्याप्रिाणे एका रबरी पाईप िधून
िेणबत्तीच्या ज्योतीचे ननरीक्षण करा. नंतर पाईप थोडी
वाकडी करा आणण ज्योत पािण्याचा प्रयत्न करा. ज्योत
हदसेल का ?

नर्ष्कषा—
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उपक्रम -1.2 खनिीि कोष्टक पूणा करन.
र्ततू

अ.र्ं.
1.

कनच

2.

कनडानिट

3.

लभंत

4.

रं गीत प्पिननतटकचन डबन

5.

हर्न

6.

पनणी

पनरदिाक/ अपनरदिाक/ अधापनरदिाक

तक्तन पूणा करन .

नर्चनर करन.1) अन्न तयनर करण्यनसनठी र्र्तपती सूयाप्रकनि कन घेतनत?
2) येर्थे सौर ऊजेचे रूपनंतर कोणत्यन ऊजेत होते?
उपक्रम- 1.3 प्रकनिनचे परनर्तार्
आर्श्यक सननहत्य- सपनट आरसन,पनंढरन कनगद,िेसर टॉचा, कोर्मनपक इत्यनदी.
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पद्दत : नचत्रनंमध्ये दनखनर्ल्यनप्रमनणे कोऱ्यन कनगदनर्र एक सपनट असन ठे र्न. त्यन आरिनर्र िेतटर
टॉचा च्यन सनहनय्यनर्े प्रकनि ककरण सोडन तो परनर्र्तात झनिेिन तुम्हनिन कदसेि. आतन कोर्मनपकनच्यन
सहनय्यनर्े आपनती कोर् र् परनर्र्तात कोर् मोजन.येर्थे तुम्हनिन दोन्ही कोर् समनर् मनपनचे असल्यनचे
कदसतनत. आपनती कोर् बदिूर् पुन्हन हन प्रयोग करूर् पहन.
अणूमनर्—-

सुचर्न : नमत्रनबरोबर चचना करुर् नर्णाय करन.
नचत्रनतीि भनगनंची र्नर्े निहन.

उपक्रम -1.4 सपनट आरिनतीि प्रनतमनंचन अभ्यनस करणे.
प्र. 1) प्रकनिनच्यन परनर्तार्नसंबंधी खनिीि नचत्रनंची र्नर्े निहन आनण त्यनमधीि फरक निहन.
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अध्ययर् अंि 2 गोिीय आरसे
उपक्रम- 2.1 निक्षकनंकडू र् बननहरर्क्र र् अंतरर्क्र असे घ्यन र् खनिीि मननहती नमळर्न.
िक्षणे

बननहरर्क्र आरसन

अंतरर्क्र आरसन प्रनतमेचन
आकनर तपष्ट

रचर्न
नमळणनऱ्यन प्रनतमेचन आकनर
तपष्ट प्रनतमन नमळनर्ण्यनसनठी
अरिनपनसूर् र्ततू चे तर्थनर्
(जर्ळ / दूर)
सूचर्न - आरिनसमोर तुमचे बोट धरन आनण प्रनतमेचन आकनर पहन.
उपक्रम - 2.2 अंतरर्क्र आरिनच्यन सहनय्यनर्े पडद्यनर्र सत्य प्रनतमन नमळनर्णे.
आर्श्यक सननहत्य - मेणबत्ती, अंतरर्क्र आरसन, पडदन इत्यनदी.
पद्दत : नचत्रनंमध्ये दनखनर्ल्यनप्रमनणे अंतर्ाक्र
आरिनसमोर पेटती मेणबत्ती ठे र्न. त्यनच्यनपुढे पडदन
अर्थर्न तुमच्यन र्हीतीि कोऱ्यन कनगदनर्र प्रनतमन
नमळर्न. तपष्ट प्रनतमन नमळनर्ण्यनसनठी पडदन / र्ही
र्थोडी मनगे पुढे करूर् पहन.
* ही सत्य प्रनतमन आहे हे तुम्ही कसे तपष्ट करनि ?
प्रयत्न करन- अंतरर्क्र आरिन ऐर्जी एक र्र्ीर् तटीिचन चमचन घेऊर् हन प्रयोग पुन्हन करूर् पहन.
करूर् पहन :- बननहरर्क्र आरसन घेऊर् हनच प्रयोग के ल्यनस तुम्हनिन र्ततूची प्रनतमन पडद्यनर्र नमळते
कन ते पहन. तुमचे अणूमनर् कनय? (र्रीि कृ ती निक्षकनंच्यन मनगादिार्नखनिी करन)
अध्ययर् अंि -3

लभंग

हे समजूर् घ्यन तुम्हनिन दृष्टीदोष असल्यनस तुम्ही चष्मन र्नपरतन, सूक्ष्मजीर् पनहण्यनसनठी सूक्ष्मदिाक यंत्रनचन
र्नपर करतन, िहनर् र्ततू पनहण्यनसनठी दुर्बाणीचन र्नपर करतो. यनमध्ये र्ततूच्यन आकनरनपेक्षन प्रनतमेचन
आकनर मोठन कदसतो.कोणतीही र्ततू मोठी ककं र्न िहनर् करूर् पनहण्यनसनठी मदत करणनरे सनधर् म्हणजे
लभंग होय. सनमनन्यपणे लभंग हे कनचेचे बर्िेिे असतनत. यन पनरदिाक र्ततू असूर् ते प्रकनिनचे मनगा
बदितनत, म्हणजेच अपरनर्तार् घडनर्तनत.
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बननहरर्क्र लभंग

त्यनच्यन कडन नर्मुळत्यन
असतनत र् मधिन भनग फु गीर
असतो.

अंतरर्क्र लभंग

यनच्यन कडन जनड असतनत र्
मधिन भनग चपटन असतो.

उपक्रम 3.1 लभंगनचे र्नभीय अंतर िोधणे.

आर्श्यक सननहत्य- र्ेगर्ेगळ्यन र्नभीय अंतरनची लभंगे
पद्दत : नचत्रनंमध्ये दनखनर्ल्यनप्रमनणे बननहरर्क्र लभंगनतूर् सूयनाची ककरणे जनऊ द्यन. त्यनपनसूर् एक तपष्ट
प्रनतमन लभंतीर्र नमळर्न. आतन लभंग आनण लभंत यनमधीि अंतर मोजन. हे अंतर म्हणजेच त्यन लभंगनचे
र्नभीय अंतर होय. र्ेगर्ेगळे लभंगे र्नपरूर् त्यनंचे र्नभीय अंतर िोधन तुमच्यन निक्षकनंकडू र् बननहरर्क्र
लभंग घ्यन. तुमच्यन पुततकनतीि अक्षरनंर्र लभंग धरन आनण कनय फरक कदसतो ते खनिी र्मूद करन.
उपक्रम -3.2 सनधन सूक्ष्मदिाक यंत्र
आर्श्यक सननहत्य- एक कनचपट्टी, ड्रॉपर इत्यनदी.
पद्दत : नचत्रनमध्ये दनखनर्ल्यनप्रमनणे पुततकनतीि एकन पनर्नर्र कनचपट्टी
ठे र्न.त्यनर्र ड्रॉपरच्यन सहनय्यनर्े पनण्यनचे एक र्थेंब सोडन. आतन हे
कोणत्यन उपकरणनप्रमनणे कनया करते यनचे कनरण निक्षकनंच्यन मदतीर्े
िोधन.
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उपक्रम-3.3 बननहरर्क्र लभंगनतूर् नमळणनऱ्यन प्रनतमनचन अभ्यनस करणे.
आर्श्यक सननहत्य - मेणबत्ती, बननहरर्क्र लभंग, पडदन, लभंग तटॅन्ड, इत्यनदी.
पद्दत : चचत्रांिध्ये दाखववल्याप्रिाणे िेणबत्ती म ग
ं आणण
पडदा एका सरळ रे षेत ठे वा.आता म ग
ं स्स्थर ठे वन
ू िेणबत्ती
वेगवेगळ्या अंतरावर ठे वा. प्रत्येक वेळी पडदा िागे अथवा पुढे
घेऊन त्याची स्पष्ट प्रनतिा मिळवून तुम्िाला मिळणाऱ्या
प्रनतिांची लक्षणांची यादी करा

अध्ययर् अंि - 4 लभंगनचे उपयोग
उपक्रम -4.1
प्र. 1) खनिीि नचत्रनंच्यन आधनरे अंतरर्क्र आरिनचे उपयोग निह.

प्र.2) खनिीि नचत्रनंच्यन आधनरे बननहरर्क्र आरिनचे उपयोग निहन.
1)

2)

3)
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मनझ्यन अध्ययर्नचे मीच तपनसणी करतो.
प्र.A) ररकनम्यन जनगन भरन.
1) बननहरर्क्र लभंग___________ आनण ____________ प्रकनरची प्रनतमन नर्मनाण करतो.
2) अंतरर्क्र लभंग र्ेहमी _________ र्_________ आनण र्ततूपेक्षन र्ेहमी िहनर् प्रनतमन नर्मनाण
करतो.
3) लभंग र् प्रनतमन यनमधीि अंतर म्हणजे ____________ होय.
4) ______________ लभंग हे अभीसनरी लभंग आहे.
5) _______________ लभंग हे अपसनरी लभंग आहे.
प्र. B) योग्य पयनाय नर्र्डन.
1) 15 सेंरटमीटर संगम आंतर असणनऱ्यन अंतगोि आरश्यन मध्ये र्ततूंच्यन प्रतीमन नमळर्ण्यनसनठी ----------- अंतरनर्र असिे पननहजे
a) 7.5 cm

b) 15 cm

c) 30 cm d) 60 cm

2) दंतर्ैद्य उपयोग करत असिेल्यन अरसन.
a) अंतरर्क्र

b) बननहरर्क्र

c) सपनट d) अंतर सपनट

3) प्रनतमन मोठ्यन कदसण्यनसनठी -----------a) लभंगनच्यन मध्य जनड असर्े

b) लभंगनचन व्यनस अनधक असर्े

c) लभंगनिन उत्तम दनंडन असनर्न d) लभंगनच्यन मध्यभनग पनतळ असनर्ेत
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मुल्यमनपर् ततर
अध्ययर् अंि

1

2

3

4

प्रकनिनची िक्षणे
परनर्तार्नचे नर्यम
सपनट आरिनतीि
प्रनतमन

कोणते उपक्रम पूणा एक उपक्रम पूणा
के िे र्नही
के िन

दोर् उपक्रम पूणा
के िे

सर्ा उपक्रम पूणा
के िे

गोिीय आरसे
ओळखणे त्यनतूर्
नमळणनऱ्यन प्रनतमन
र् उपयोगनची यनदी
करणे

कोणतेही उपक्रम
पूणा के िे र्नही

आरिनची ओळख
आहे

प्रनतमनंची िक्षणे
र्णार् करतो

दोर् उपक्रम
योग्यरीत्यन पूणा
करतो

लभंगनचे प्रकनर
बननहरर्क्र र्
अंतरर्क्र लभंगनतूर्
नमळणनऱ्यन प्रनतमन

कोणतेही उपक्रम
पूणा के िे र्नही

संगम अंतर
िोधतो

संगम अंतर
िोधतो र् र्णार्
करतो

सर्ा उपक्रम पूणा
करतो

आरसन र् लभंगनचे
उपयोग

फक्त आरिनचन
उपयोग जनणतो

आरसन र् लभंगनचे
उपयोग जनणतो

कोणतेही दोर्
उपक्रम पूणा करतो

सर्ा उपक्रम पूणा
करतो

मनझ्यन अभ्यनसनबद्दि निक्षकनंचे अनभप्रनय

कदर्नंक :

निक्षकनची तर्नक्षरी
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17 : धनतू आनण अधनतू
अध्ययर् अंि
1) धनतू आनण अधनतू यनंचे भौनतक गुणधमनंर्र आधनररत र्गीकरण करणे
2) धनतू आनण अधनतू यनंचे ऑनक्सजर् पनणी आम्ि र् अल्किी यनंच्यनबरोबर होणनऱ्यन रनसनयनर्क
कक्रयन करूर् अणूमनर् पनहणे
3) आम्ि र् अल्किी यनंची िक्षणे प्रयोगनर्रूर् समजणे त्यनचप्रमनणे नर्नर्ध आम्ि र् अल्किी
यनमधीि धनतू र् अधनतू ओळखणे
उपक्रम -1 खनिीि कोष्टक पूणा करन
कोष्टकनमध्ये कदिेल्यन र्ततू कोणत्यन घटकनपनसूर् बर्िेल्यन आहेत ते यन यनदीमधूर् नर्र्डन
( िोखंड चनंदी सोर्े तनंबे कनबार् तटीि अल्युनमनर्यम पनरन)
र्ततू

र्नपरिेिन घटक

र्ततू

र्नपरिेिे घटक

दननगर्े

नखळे

तनपमनपकनतीि द्रर् पदनर्था

लप्रंरटंगची िनई

र्नहक तनर

नर्द्युत खनंबनर्रीि तनर

पेिन र् प्पिेट इ. भनंडी

रे ल्र्ेचे रूळ

उपक्रम-2 खनिीि कोष्टकनतीि र्ततूंचे गुणधमा र्मुन्यनप्रमनणे भरन
र्ततू

चकनकीपणन
आहे / र्नही

कठीण /
मृदू

नर्द्युत
र्नहक
आहे /
र्नही

िोखंड

आहे

कठीण

आहे

कोळसन
तनंबे
दगडी
कोळसन
ग्रनफनईट
अल्युनमनर्यम
सोर्े
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उष्णतेचन प्रसरणिीित्र् तंतभ
ु र्र्िीित्र्
र्नहक
आहे / र्नही
आहे / र्नही
आहे / र्नही
आहे

आहे

आहे

एकनच प्रकनरची िक्षणे असणनऱ्यन र्ततूंचे गट करन
गट क्रमनंक 1
गट क्रमनंक 2
र्रीिपैकी कोणतन गट धनतूंचन र् अधनतूंचन आहे
उपक्रम-3
एक सनधे नर्द्युत मंडळ तयनर करन
नर्द्युत

र्नहकतेच्यन

आधनरनर्र

र्ततूंचे र्गीकरण करन

र्ततू

र्नहक /अर्नहक

धनतू /अधनतू

िोखंडी खीळन
कोळसन
तनंब्यनची पट्टी
र्नणे
दगडी कोळसन
ॲल्युनमनर्यम
पेनन्सिची िीस
*नर्द्युत र्नहक तनरनंच्यन र्र प्पिननतटकचे आर्रण कन असते?
उपक्रम-4 तुम्हनिन मनहीत असणनऱ्यन र्ततूंची यनदी करन र् ते धनतू ककं र्न अधनतू आहेत ते ओळखन
अ. र्ं.
1

र्ततूचे र्नर्

धनतू

तर्यंपनकनची भनंडी

√

2
3
4
5
6
7
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अधनतू

प्र 1) कोणतन अधनतू नर्द्युत र्नहक आहे?
2) द्रर्रूप धनतू कोणतन आहे
3) कोणतन अधनतू चकनकीपणन दिानर्तो ?
4)सर्नात कठीण अधनतू कोणतन ?
5) मृदु धनतूची उदनहरणे द्यन
उपक्रम -5
येर्थे कनही िक्षणे कदिे आहेत धनतू आनण अधनतू यनंची भौनतक िक्षणनंच्यन आधनरे फरक निहन
िक्षणे

अ. र्ं.
1

चकनकीपणन

2

कठीणतन

3

तंतुभर्र्िीित्र्

4

प्रसरणिीित्र्

5

उष्णतेचे र्नहक

6

नर्द्युत प्रर्नहनचे र्नहक

धनतू

अधनतू

उपक्रम -6 खनिीि कोष्टक पूणा करन
अ. र्ं.

उपयोग

धनतू
सोर्े

1
2

नर्द्युत र्नहक तनरन बर्नर्णे

3

िपरनर्रीि पत्रे बर्नर्णे
ॲल्युनमनर्यम

4
5

देर्नियनतीि घंटन
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उपक्रम -7 खनिीि प्रयोग करूर् तुमचे अणूमनर् निहन .
मॅिेनियमची फीत हर्ेत ज्र्िर् करन. ज्र्िर्नर्ंतर नमळणनरे पनर्डर पनण्यनत टनकू र्, ढर्ळन यन
नमश्रणनमध्ये नर्ळन आनण िनि निटमस कनगद बुडर्ूर् परीक्षन. घ्यन र्रीि प्रयोग करूर् तुमचे अणूमनर्
निहन.
अणूमनर्:

• गंधकनची पूड हर्ेत ज्र्िर् करन
• त्यनची धूर कनचेच्यन पनत्रनत जमन करन
• त्यन धुरनमध्ये पनणी नमसळू र् द्रनर्ण तयनर करन
यन नमश्रणनमध्ये नर्ळन आनण िनि निटमस कनगद बुडर्ूर् परीक्षन घ्यन र्रीि प्रयोगनर्रूर् तुमचे
अणूमनर् निहन
अणूमनर् :

• एक र्र्ीर् िोखंडी खीळन कॉपर सल्फे टच्यन द्रनर्णनत पनच नमनर्टे बुडर्ूर् ठे र्न होणनऱ्यन बदिनंचे
नर्रीक्षण करन.
• द्रनर्णनचे खीळन बुडर्ण्यनपूर्ीचन रं ग खेळन बुडर्ूर् पनच नमनर्टनर्ंतरचन रं ग
• खीळ्यनच्यन पृष्ठभनगनचे द्रनर्णनत बुडण्यनपूर्ीचन रं ग र् द्रनर्णनत पनच नमनर्टनर्ंतरचन रं ग
*रनसनयनर्क कक्रयेचन प्रकनर ओळखन. (निक्षकनंची मदत घ्यन.)
उपक्रम-8
निक्षकनंच्यन मदतीर्े अत्यंत कनळजीपूर्ाक सोनडयम र् पनण्यनच्यन रनसनयनर्क कक्रयेचे नर्रीक्षण करन र्
अणूमनर् निहन.
अणूमनर्-
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उपक्रम -9 निटमस कनगदनच्यन सहनय्यनर्े खनिीि पदनर्थनंची चनचणी घ्यन र् त्यनंचे आम्ि र् आम्िनरी असे
र्गीकरण करन
पदनर्था
लिंबूचन रस

नर्ळन निटमस

तनंबडन निटमस

तनंबडन होतो

-

अणूमनर्
आम्ि

लचंचेचन रस
हनयड्रोक्िोररक आम्ि
सोनडयम हनयड्रॉक्सनइड द्रनर्ण
िुद्ध पनणी
सनबणनचे द्रनर्ण
गंधक आम्ि
उपक्रम-10 खनिीि आम्ि र् आम्िनरी मधीि धनतू र् अधनतू ओळखन
अ.र्ं.

आम्ि

अधनतू

आम्िनरी

1

हनयड्रोक्िोररक

सोनडयम हनयड्रॉक्सनइड

2

र्नयरट्रक आम्ि

पोटॅनियम हनयड्रॉक्सनइड

3

सल्फ्युररक आम्ि

कॅ नल्ियम हनयड्रॉक्सनइड

धनतू

उपक्रम-11 खनिीि तक्त्यनप्रमनणे प्रयोग करन आनण अणूमनर् निहन
अ.र्ं.

धनतू /अधनतू

नर्रि HCl बरोबर कक्रयन
खोिीच्यन
तपमनर्निन

1

मॅिेनियमची फीत

2

कोळिनची पूड

3

िोखंडनचन चुरन

4

ॲल्युनमनर्यमचन तुकडन

5

तनंब्यनची तनर

6

गंधकनची पूड
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उष्णतन
कदल्यनस

नर्रि H2SO4 बरोबर कक्रयन
खोिीच्यन
तपमनर्निन

उष्णतन
कदल्यनस

• र्र्तपतींमध्ये मॅिेनियम हन धनतू आढळतो तो कोणत्यन तर्रूपनमध्ये आढळतो?
• डॉक्टरनंर्ी मनझ्यन िरीरनत िोहनचे प्रमनण कमी आहे
• असे सनंनगतिे आहे मनझ्यन िरीरनत िोह कोठे आहे?
मुल्यमनपर्1) सोनडयम आनण पोटॅनियम धनतूंर्न के रोसीर् मध्ये कन ठे र्तनत ?

2) लिंबूचे िोणचे आपण ॲल्युनमनर्यमच्यन डब्यनमध्ये सनठर्ूर् ठे र्ू िकतो कन ?कनरण निहन

3) चॉकिेटच्यन र्रीि र्ेतटर् तयनर करण्यनसनठी धनतूच्यन कोणत्यन गुणधमनाचन र्नपर झनिन आहे ?

4) जोड्यन जुळर्न
अ

ब

क्िोरीर्

रनसनयनर्क खते

ऑनक्सजर्

गंधक आम्ि

र्नयट्रोजर्

श्वसर्

गंधक

हनयड्रोक्िोररक आम्ि

5) कोणतन अधनतू हर्ेिी कक्रयन करूर् पेट घेतो

138

उत्तर

मौल्यमनपर् ततर
अध्ययर् अंि

1

2

3

4

दोर् फरक
जनणतनत

तीर् फरक
जनणतनत

चनर फरक
जनणतनत

सर्ा फरक
जनणतनत

धनतू अधनतू
कोणत्यनही कक्रयन
यनंच्यन रनसनयनर्क समजूर् घेत
कक्रयन
र्नहीत

कनही प्रमनणनत
कक्रयन समजूर्
घेतनत

सर्ा रनसनयनर्क
कक्रयन समजनर्ूर्
घेतनत

सर्ा रनसनयनर्क
कक्रयन समजनर्ूर्
घेतनत र्
प्रयोगनंमध्ये भनग
घेतनत

आम्ि र् आम्िनरी
यनंची िक्षणे र्
त्यनमधीि धनतू
अधनतू ओळखणे

निटमस चनचणी
करतनत

निटमस चनचणी
करूर् र्णार्
करतनत

निटमस चनचणी
करूर् र्णार्
करतनत त्यनतीि
धनतू र् अधनतू
ओळखतनत

धनतू र् अधनतुंचे
र्गीकरण

कोणत्यनही कक्रयन
समजनर्ूर् घेत
र्नहीत

मनझ्यन अभ्यनसनबद्दि निक्षकनंचे अनभप्रनय

कदर्नंक

निक्षकनंची सही
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