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स र्वेषां सजीर्ानां प्ाणिनां कृते र्ायःु 
आर्शयकः इणत नर्म े अधयाये 
असमाणिः पणितम ् । णकनत ु णकं 

िर्ण्भः कदाणप र्ायःु दृष्ः? िर्ण्भः कदाणप र्ायःु 
न दृष्ः सयात,् णकनत,ु तसय उपणसथिणतः बहुणर्धःै 
िर्ण्भः अर्शयम ् अनिुतूा सयात ् । यदा र्कृ्षपिाणाणन 
कमपनते, यदा बणहः प्सारिताणन र्स्ताणि डयनते 
तदा िर्ण्भः र्ायःु लक्यते । यदा वयजनं चालयते, 
उद्ाणितसय पसुतकसय पषृ्ाणन भ्रणमतमु ् आििनते । 
चलन ् र्ायःु णचललसय उड्डयने सहायः िर्णत । 
पञचमाधयायसय ततृीये णरियाकलापे िर्ण्भः णसकताः, 
काष्चिूाणाणन च णनषपर्िने पथृिककृताः इणत णकं िर्नतः 
समिणनत? र्ायसुञचािः अणधकः अणसत चते ्णनषपर्िम ्
अणधकम ्परििामकारि िर्णत ।  झञझार्ातसमये र्ायःु 
अणधकर्ेगेन प्र्हणत इणत िर्ण्भः अर्लोणकतं सयात ्। 
सः र्कृ्षािां मलूोतपािनम ् अणप कतुुं शकनोणत, छदीः 
अणप पातणयतमु ्अहणाणत । 
 णकं कदाणचत ् िर्ण्भः ‘णिणकणा ’ रिरीडनकेन 
रिरीणडतम?् (णचत्रम ्१५.१)

 चित्रम ्१५.१ णर्णर्धाणन ‘णिणकणा ’ रिरीडनकाणन

चरियाकलापः १             
अधनुा, १५.२ णचत्रे दताः सचूनाः अनसुतृय र्यं 
‘णिणकणा ’रिरीडनकं सर्यं णनमाणामः । 

  
चित्रम ्१५.२ सिलं ‘णिणकणा ’णनमाणािम्

 ‘णिणकणा ’ रिरीडनकसय दणडं गहृीतर्ा कणसमणंचित ्
अङ्गि े णर्णर्धणदशाम ् अणिमखु ं सथिापयनत ु । 
तत ् णकणञचत ् इतसततः भ्रामयनत ु । णकं िर्णत इणत 
अर्लोकयनत ु। णकं ‘णिणकणा ’ परिभ्रमणत ? ‘णिणकणा ’ केन 
परिभ्रमणत ? – चलता र्ायनुा, नन ु?
णकं िर्ण्भः र्ातसचूककुककुिः दृष्ः (णचत्रम ्१५.३)? 

 
चित्रम ्१५.३ र्ातसचूककुककुिः

तणसमन ्प्दशे ेर्ायोः चलनणदश ंसः दशणायणत । 

१५.१ चकम ्असमान ्परितः वायुः सव्वत्र अचसत ? 

 सर्ं मणुष् ंबधननत ु। तत्र णकम ्अणसत? णकमणप न? 
तणहणा तत ्ज्ातमु ्एतं णरियाकलापं कुमणाः ।

चरियाकलायः २             

काणञचत ्रिकां काचकूपीं सर्ीकुर्णानत ु। णकं सा र्सततुः 
रिका अणसत उत तसयाः अनतः णकमणप अणसत ? ताम ्

15 असमान ्परितः चवद्यमानः वायुः
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उपरिष्ात ्अधः भ्रामयनत ु। णकम ्इदानीम ्अनतः णकमणप 
अणसत ? 
 अधनुा, यथिा १५.४ णचत्रे दणशणातं, कूपयाः 
उद्ाणितं मखु ंजलपिूवे िाजने मजजयनत ु।

 
चित्रम ्१५.४ रिककूपया साकं कचिन प्योगः ।

कूपीम ्अर्लोकयनत ु । णकं जलं कूपयाः अनतः गतम?् 
अधनुा, कूपीं णकणञचत ् णतयणाक् कुर्णानत ु । णकं िर्नतः 
कूपीतः णनगणाचछतां बदुु्दान ्द्रषु् ंर्ा तेषां शबद ंश्ोतुं र्ा 
शकनरु्णनत ? इदानीं कूपयां णकम ्आसीत ्इणत णकं िर्नतः 
ऊहां कतुुं शकनरु्णनत ?
 आम!् िर्तां णचनतनं समयक् अणसत । तत्र कूपयां 
‘र्ायःु’ आसीत ्। कूपी रिका न आसीत ्एर् । र्सततुः 
यदा िर्नतः ताम ्अधोमखु ं सथिाणपतर्नतः, तदाणप सा 
पिूणातः र्ायनुा परूिता आसीत ् । अतः एर् यदा कूपी 
अधोमखुी जले णनमगना, तदा जलं कूपयाः अनतः गनतुं न 
अशकनोत,् यतः र्ायोः णनगणामनाय तत्र सथिलं न आसीत ्। 
यदा कूपी णतयणाककृता, तदा र्ायःु बदुु्दरूपेि बणहः 
आगतः, र्ायनुा रिकरीकृतं सथिलं जलेन परूितम ्।
 एतेन णरियाकलापेन, र्ायःु रिकं सथिलं 
समाणर्शणत इणत ज्ायते । कूपयाः अनतः णसथितं समग्रम ्
अर्काश ंर्ायःु पिूयणत । असमान ् परितः सर्णात्र र्ायःु 
अणसत । र्ायोः कोऽणप र्िणाः नाणसत । अतः तसय द्ािा 
द्रषु् ंशकनमुः । र्ायःु पािदशणाकः ।
 असमाकं िणूमः र्ायोः कृशसतिेि आर्तृा 
अणसत । िपू्सताितः कणतपय ‘णकलोमीिि’् पयणानतम ्
उपरि एषः र्ायसुतिः प्सतृः अणसत । एतत ्र्ायमुणडलम ्
इणत कथयते । 

 उननतपर्णातानाम ्आिोहिसमये, आिोणहिः सर्ैः 
साकम’् आकसीजन-्णसलेणडस्णा’ (आमलजनककूपयः) 
णकमथिुं नयणनत इणत िर्नतः णचनतयणनत(णचत्रम ्१५.५) ? 

 
चित्रम ्१५.५’ आकसीजन-्णसलेणडि’् 
(आमलजनककूपीं) नयन ्पर्णातािोही

१५.२ वायुः केन चनचम्वतः ?                                                                                                                            

अष्ादशतमायाः शताबदःे पयणानतं र्ायःु नाम णकमणप एकं 
द्रवयम ् इणत जनाः णचणनततर्नतः आसन ् । तत ्सतयं न 
इणत प्योगैः प्णतपाणदतम ्। र्ायःु अनेकानाम ्अणनलानां 
समहूः । एषः करीदृशः समहूः? एतसय समहूसय मखुयानाम ्
अङ्गानां णर्षये अधनुा एकैकशः ज्ासयामः । 
जलवाषपः 
र्ायौ जलबाषपः णर्द्यते इणत असमाणिः परू्ुं पणितम ् । 
यदा र्ायःु शीतलं प्सतािं सपशृणत, तदा सः घनीियू, 
शीतलप्सतािािाम ् उपरि जलकिरूपेि उतपद्यते इणत 
अणप असमाणिः दृष्म ् । र्ायौ जलर्ाषपसय उपणसथिणतः 
प्कृतयाः जलचरिसय णनणमतम ्अणतमखुया अणसत ।
‘आकससीजन’् (आमलजनकम)्
चरियाकलापः ३            
िर्तां णशक्षकसय उपणसथितौ, समानगात्रसय 
णसकथिर्णतणाकाद्यं लघपुात्रद्ये णसथििं सथिापयनत ु। अधनुा 
पात्रयोः णकणञचत ् जलं पिूयनत ु । यथिा १५.६ णचत्रे 
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दणशणातं, णसकथिर्णतणाके प्जर्ालय, तयोः कृते काचचषकसय 
आर्िि ं सथिापयनत ु (एकः चषकः अपिसय अपेक्षया 
दीघणाः सयात ्) । 

 
चित्रम ्१५.६ र्ायौ ‘आकसीजन’्अणनलः अणसत

जर्लनतयोः णसकथिर्णतणाकयोः, जलसतिसय च णकं िर्णत 
इणत अर्धानपरू्णाकं पशयनत ु। 
 णसकथिर्णतणाकयोः प्जर्लनम ् अनरु्तणाते उत 
सथिणगतं िर्णत ? णकं काचचषकयोः अनतः जलसय 
सतिः समानः णर्द्यते ? 
 र्ायोः कसयणचत ् अर्यर्सय उपणसथितेः 
कािितः दीपः जर्लणत, नन ु ? णकं णर्णिननौननतयसय 
काचचषकयोः कािितः कोऽणप िदेः दृष्ः? तसय णकं 
कािि ंसयात ्? 
 ‘आकसीजन’् अणनलसय उपणसथितौ एर् जर्लनं 
समिर्णत । ‘आकसीजन’् अणनलः र्ायोः कचिन अर्यर्ः 
इणत र्यं पशयामः । अधनुा असमाकं प्योगे र्ायोः 
परिमाि,ं ततकािितः ‘आकसीजन’्अणनलसय परिमाि ं
च सीणमतं िर्णत । यदा एतसय ‘आकसीजन’्अणनलसय 
बहुिागः जर्लनतया णसकथिर्णतणाकया उपयकुः िर्णत, 
ततः पिं णसकथिर्णतणाका जर्णलतमु ्अशका सती णनर्ाणाणपता 
िर्णत । अनयत ्च, ‘आकसीजन’्अणनलः यत्र आसीत ्
तत ्सथिलं यदा रिकं िर्णत, तदा तत ्सथिलं पिूणयतुं जलम ्
उपरि आगचछणत ।

‘नाइट्रोजन’् (सािजनकम)्

ततृीये णरियाकलापे, णसकथिर्णतणाकायाः णनर्ाणापिाननतिम ्
अणप र्ायोः अणधकतिः िागः काचचषके एर् अणसत 

इणत णकं िर्ण्भः उपलणक्षतम ्? एतेन, यः जर्लनाथिुं न 
उपयजुयते तादृशः अनयः कोऽणप अर्यर्ः र्ायौ अणसत 
इणत ज्ायते । र्ायोः मखुयः अर्यर्ः (येन दीपजर्लनं न 
समथयणाते) एर् ‘नाइट्ोजन’्अणनलः अणसत । र्ायोः ४/५ 
तम ंिागं ‘नाइट्ोजन’्अणनलः आरिामणत ।
‘कार्वन-्डाइ-आकसाइड्’ (अङ्गािामलवायुः)
कणसमणंचित ् णपणहते कक्षे यणद कुत्र अणप णकमणप 
र्सत ु दह्यमानम ् अणसत, तणहणा िर्ण्भः श्ासोच्छर्ासे 
कष्म ् अनिुयूते । तत्र कािि ं यथिा दाहः प्चलणत, 
अणधकः ‘काबणान-्डाइ-आकसाइड्’अणनलः तसयां 
कक्यायां समाणर्शन ् अणसत इणत अथिणाः । ‘काबणान-्
डाइ-आकसाइड्’अणनलः असमान ् परितः णसथितसय 
र्ायोः लघिुागम ् आरिामणत । पादपाः प्ाणिनः च 
श्ासोच्छर्ासकाले ‘आकसीजन’्अणनलम ्उच्छर्सणनत, 
‘काबणान-्डाइ-आकसाइड्’अणनलं णनःश्सणनत च । 
पादपानां प्ाणिनां च दहेद्रवयाणि अणप, दाहसमये 
‘आकसीजन’्अणनलम ् उपयजुय, प्मखुतया ‘काबणान-्
डाइ-आकसाइड्’अणनलम,् अनयान ् अणप कांचिन 
अणनलान ्उतपादयणनत । 
धूचलः धूमः ि
 इनधनानां दहनेन, धमूः अणप उतपद्यते । धमू ेकेचन 
अणनलाः, अिीयांसः धणूलकिाः च िर्णनत । धमूः 
बहुधा हाणनकािकः एर् िर्णत । अतः एर् यनत्रागािेष ु
धमूनणलकाः दीघाणाः िर्णनत । एतेन हाणनकािकाः 
धमूकिाः, अणनलाः च असमाकं नाणसकातः दिंू 
गचछणनत । णकनत,ु आकाश ेडयनं कुर्णातां पणक्षिां समीपं 
धमूः गचछणत ।
 धणूलकिाः र्ायौ सर्णादा िर्णनत ।

चरियाकलापः ४            

िर्तां शालायां गहृ े र्ा प्काशयकंु प्कोषं् गचछनत ु । 
जर्णनकाणिः प्कोष्सय सर्ाणाणि द्ािाणि र्ातायनाणन च 
णपधाय प्कोष्म ्अनधकाियतंु कुर्णानत ु । अधनुा, सयूणासय 
अणिमखु ं णसथितं णकमणप द्ािं र्ातायनं र्ा णकणञचदरे् 
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उद्ाियनत ु। ततः सयूणाप्काशः लघचुछेदद्ािा आगचछेत ्। 
अनतः आगचछनतं प्काशपञुजम ्अर्धानपरू्णाकं पशयनत ु।
 णकं प्काशसय णकिि े प्काशमानाः लघकुिाः 
दृशयनते? (णचत्रम ्१५.७) एते करीदृशाः किाः?

चित्रम ्१५.७ सयूणाप्काशसय साहाययेन र्ायौ 

णसथितायाः धलेूः अर्लोकनम्

 शीतकाले र्कृ्षािां द्ािा आगचछणनत 
सयूणाणकििाणन िर्नतः दृष्र्नतः सयःु । तत्राणप धणूलकिाः 
सर्चछनद ंनतृयणनत इर् िासते!
 एतेन र्ायौ धणूलकिाः अणप िर्णनत इणत ज्ायते । 
र्ायौ धलेूः परिमाि ंकालात ्कालं, सथिलात ्सथिलं च 
णिद्यते । 
 असमाकं नासापिुाभयां यदा श्ासोच्छर्ासः 
णरियते, तदा र्यं र्ायमु ् अनतः पिूयामः । 
नाणसकायाः अनतः णर्द्यमानाणन सकू्मिोमाणि, शे्षम 
च श्ासाङ्गवयहूसय अनतः धणूलकिानां प्र्ेश ं 
णनर्ाियणनत ।

 १५.८ णचते्र णसथितः आिक्षकः मखुणपधानकं धतृर्ान ्
अणसत । णकमथिुं सयात ् इणत िर्नतः णचनतयणनत ? 
इणत णजज्ासःु पचृछणत ।

चित्रम ्१५.८ जनानां सममदणासथिले र्ाहनाणन णनयनत्रयनतः 

आिक्षकाः प्ायः मखुणपधानकसय उपयोगं कुर्णाणनत 

 मखुने श्सनं कृतर्ा णपतभृयां तजणानं प्ाप्तम ्
इणत समिणनत णकम ् ? तथिा णरियते चते,् हाणनकािकाः 
धणूलकिाः अनतः प्णर्शयेःु । 

 

णनयणमततया यणद न माजयणानते, तणहणा र्ातायनानां 
पािदशणाकाः काचाः धणूमलाः णकमथिुं दृशयनते? 
इणत प्हणेलका ज्ातमु ् इचछणत । अणगन-
आकणसमकेष,ु दह्यमानं र्सत ु कमबलसय 
आचछादकेन आचछादनीयम ् इणत र्दणनत, 
णकमथिणाम?् इणत णजज्ासःु ज्ातमु ्इचछणत ।

 एरं् र्ायौ केचन अणनलाः, जलर्ाषपः, 
धणूलकिाः च णर्द्यनते इणत र्यं ज्ातर्नतः । र्ायौ मखुयतः 
‘नाइट्ोजन’्, ‘आकसीजन’्, लघपुरिमािकः ‘काबणान-्

डाइ-आकसाइड्’ अनये बहर्ः अणनलाः च िर्णनत । 
णकनत,ु सथिाने सथिाने र्ायोः अर्यर्ानां 
परिमािषे ु णिननता िणर्तमु ् अहणाणत । 
प्मखुतः र्ायौ ‘आकसीजन’् ‘नाइट्ोजन’् 
च िर्तः इणत असमाणिः दृष्म ् । र्सततुः, 
एते द् े णमणलतर्ा र्ायौ ९९ प्णतशतं िर्तः । 
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अर्णशष्ः १% तमः िागः ‘काबणान-्डाइ-आकसाइड्’ 
अणनलेन, अनयैः अणनलैः, जलबाषपेि धणूलना च पयूणाते  
(णचत्रम ्१५.९) ।

चित्रम ्१५.९ र्ायोः संिचना

१५.३ जले मृचतिकायां ि चवद्यमानैः प्ाचिचिः 
पादपैः ि ‘आकससीजन’् कथं प्ापयते?

चरियाकलापः ५            

काचचषके काचिाजने र्ा णकणञचत ्जलं सर्ीकुर्णानत ु। 
तत ्जलं णत्रपादाधािे सथिापणयतर्ा मनदम ्उषिीकुर्णानत ु । 
जलसय कर्थिनािमिात ् णकणञचत ् परू्ुं काचपात्रसय 
अनतिाणागम ् अर्धानपरू्णाकं पशयनत ु । णकम ् अनतः 
लघबुदुु्दाः दृशयनते ? (णचत्रम ्१५.१०) ।

चित्रम ्१५.१० जले र्ायःु अणसत!

 एते बदुु्दाः जले लीनात ्र्ायोः आगचछणनत । 
यदा िर्ण्भः जलम ् उषिीणरियते, जले लीनः र्ायःु 
ततः बणहः आगचछणत । यथिा िर्नतः उषिीकििम ्
अनरु्तणायणनत, जलम ्अणप र्ाषपरूपेि परिर्णतणातं ितूर्ा 
कर्णथितमु ्आििते । 

 

प्हणेलकायाः एकः प्श्ः अणसत । -“अत्र 
जलसय कर्थिनात ् परू्ुं दृष्ाः बदुु्दाः,  एतं 
णरियाकलाप ंदृढं णपणहते पाते्र समयक् कर्णथितं 
जलं सथिापणयतर्ा पनुः उषिीकुमणाः चदेणप दृशयनते 
णकम?्” यणद िर्नतः उतिं न जानणनत, एतत ्
सर्यं कृतर्ा पशयनत ु। 

अष्म े नर्म े च अधयाये, जलचिप्ाणिनः जले लीनम ्
‘आकसीजन’्अणनलम ्उपयजुय जीर्णनत इणत असमाणिः 
अधीतम ् । पणृथिवयाः अनतिाणागे जीर्तां प्ाणिनां कृते 
अणप श्सनाथिणाम ्‘आकसीजन’् अणनलः आर्शयकः नन ु? 
तेषां श्सनाथिणाम ्आर्शयकं र्ायुं ते कथंि प्ापनरु्णनत ? 

चरियाकलापः ६           

शषुकमणृतकायाः एकं लोष् ं काचिाजने र्ा चषके र्ा 
सर्ीकुर्णानत ु । तत्र जलं सथिापणयतर्ा, णकं िर्णत इणत 
अर्लोकयनत ु(णचत्रम ्१५.११) । 

 
चित्रम ्१५.११ मणृतकायां र्ायःु अणसत

णकं ततः बदुु्दानाम ् आगमनं दृशयते ? एते बदुु्दाः 
मणृतकायां र्ायोः उपणसथिणतं ज्ापयणनत । 
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 यदा मणृतकालोष् े जलं सथिापयते, तदा र्ायःु 
ततः चयाणर्तः ितूर्ा बदुु्दरूपेि दृशयते । मणृतकायाः 
अनतः जीर्नतः प्ाणिनः पादपानां मलूाणन च एतमरे् 
र्ायुं श्सणनत । मणृतकायां र्ासं कुर्णाण्भः जनतणुिः 
अधसतनमणृतकायां बहूणन णछद्राणि णबलाणन च कृताणन 
िर्णनत । एताणन णबलाणन मणृतकायाः अनतः बणहः च 
गमनागमनाथिुं र्ायोः अर्काश ं कलपयणनत । णकनत,ु 
यदा अणधका र्णृष्ः िर्णत, र्ायनुा णसथितं सथिलं सर्ुं 
जलेन परूितं िर्णत । एतादृशयां परिणसथितौ, मणृतकायां 
णसथितैः प्ाणिणिः श्सनाथिुं बणहः आगनतवयं िर्णत । 
अणधकर्णृष्काले णकञचलुकुाः मणृतकायाः बणहः 
आगचछणनत णकल! णकं तसय काििम ्एतदरे् सयात ्? 
 बहुणिः प्ाणिणिः उपयजुयमानं चदेणप 
र्ायमुणडलसथिम ्‘आकसीजन’्अणनलः समाप्तः कुतः न 
िर्णत इणत णकं िर्ण्भः कदाणप णचणनततम ्? र्ायमुणडले 
णसथितः ‘आकसीजन’्अणनलः केन पयूणामािः अणसत ?

१५.४  वायुमणडलसय ‘आकससीजन’्अचनलः कथं 
पूय्वते ? 

सप्तमाधयाये असमाणिः प्काशसंशे्षिणरियायाः णर्षये 
पणितम ् । असयां प्णरियायां पादपाः सर्सय आहािं 
सर्यं णनमाणाणनत, तेन सह एर् ‘आकसीजन’्अणनलः अणप 
उतपद्यते। पादपाः अणप श्सनाथिणाम ्‘आकसीजन’्अणनलसय 
उपयोगं कुर्णाणनत, णकनत,ु यार्त ् उपयजुयते ततोऽणप 
अणधकम ् ‘आकसीजन’्अणनलः तैः उतपाद्यते । अतः 
एर्, पादपाः ‘आकसीजन’्अणनलम ् उतपादयणनत इणत 
र्यं र्दामः । 
 पादपैः णर्ना प्ाणिनः जीणर्तुं न शकनरु्णनत 
इतयेतत ्सहजम ्। तथैिर्, प्ाणिणिः णर्ना पादपाः अणप 
अणधककालं जीणर्तुं न शकनरु्णनत । तैः र्ायमुणडलसथिः 
सर्णाः ‘काबणान-्डाइ-आकसाइड्’अणनलः उपयजुयेत । 
उिाभयामणप पिसपिम ् अर्लमबनं णरियते इतयेतत ् र्यं 
पशयामः । एतेन र्ायमुणडलसय ‘आकसीजन’्अणनलसय 
‘काबणान-्डाइ-आकसाइड्’अणनलसय च मधये समतोलनं 

िणक्षतं िर्णत । एतत ् प्ाणिपादपयोः पिसपिार्लमबनं 
दशणायणत । 
 िमूःे उपरि र्ायोः प्ामखुयं णकयत ्अणसत इणत 
र्यम ्इदानीं जानीमः । णकं र्ायोः अनये उपयोगाः अणप 
सणनत? णकं पर्नचणरिकायनत्रसय णर्षये िर्ण्भः श्तुम?् 
१५.१२ तम ंणचत्रं पशयनत ु। 

 
चित्रम ्१५.१२ पर्नचणरिकायनत्रम्

 र्ायःु पर्नचणरिकायनतं्र परिभ्रमयणत । 
पर्नचणरिकायनत्रं नालकूपेभयः जलम ् उननेतमु,् 
पेषियनत्राणि चालणयतुं च उपयजुयते । 
पर्नचणरिकायनत्राणि णर्द्यतुः उतपादनाथिणाम ् अणप 
उपयजुयनते । नौकाचालने, पलर्कानां, णर्मानानां 
र्ायचुछत्रािां च चालने र्ायःु साहाययं किोणत । पणक्षिः, 
करीिाः जनतर्ः च र्ायोः कािितः एर् आकाश ेडयनते । 
णर्णर्धपादपानां पषुपेभयः बीजानां पिागानां च प्सािि े
अणप र्ायःु साहाययं किोणत । जलचरेि र्ायःु महत्र्पिूाुं 
िणूमकां र्हणत ।  
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प्मुख-शबदाः
र्ायमुणडलम्
‘काबणान-्डाइ-आकसाइड्’(अङ्गािामलर्ायःु)
र्ायसुंिचना
‘आकसीजन’्(आमलजनकम)्
‘नाइट्ोजन’्(सािजनकम)्
धमूः
पर्नचणरिकायनत्रम्

सािांशः 

 y र्ायःु सर्णात्र अणसत । र्ायुं द्रषु् ंन शकनमुः, अनिुोकंु शकनमुः ।

 y चलन ्र्ायःु पर्नः इणत कथयते ।

 y र्ायःु अर्काश ंसमाणर्शणत ।

 y जले मणृतकायां चाणप र्ायःु अणसत । 

 y ‘आकसीजन’्, ‘नाइट्ोजन’्, ‘काबणान-्डाइ-आकसाइड्’, जलर्ाषपः, अनये केचन अणनलाः । – र्ायःु एतेषां 
सणममश्िम ्अणसत । र्ायौ केचन धणूलकिाः अणप िर्णनत ।

 y ‘आकसीजन’्अणनलः दहने साहाययं किोणत । सः सजीर्ानां प्ाणिनां जीर्नाथिणाम ्अणप आर्शयकः ।

 y िणूम ंपरितः णर्द्यमानं र्ायोः आर्िि ंर्ायमुणडलम ्इणत कथयते । 

 y िमूःे उपरि जीर्नाथिुं र्ायमुणडलम ्अतयार्शयकम ्अणसत ।

 y जलचिाः जले लीनम ्‘आकसीजन’्अणनलम ्उपयजुय श्ासोच्छर्ासं कुर्णाणनत ।

 y र्ायौ णर्द्यमानसय ‘आकसीजन’्अणनलसय ‘काबणान-्डाइ-आकसाइड्’अणनलसय च आदानप्दानपरू्णाकं, 
पादपाः  प्ाणिनः च पिसपिम ्अर्लमबनते । 

अभयासः 

१. र्ायोः अर्यर्ाः के सणनत?

२. र्ायमुणडलसय कः अणनलः श्सनाथिणाम ्अतयार्शयकः अणसत?

३. र्ायःु दहनणरियायाः साहाययं किोणत इणत िर्नतः कथिं प्णतपादणयषयणनत?

४. र्ायःु जले लीनः अणसत इणत िर्नतः कथिं प्दशणाणयषयणनत?

५. कापाणासणपणडं जले णकमथिुं सङ्कुणचतं िर्णत?
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६. िणूम ंपरितः णर्द्यमानं र्ायोः आर्िि ं_________ इणत कथयते ।

७. हरितपादपैः तेषाम ्आहािसजजीकििाथिुं, र्ायोः एषः अर्यर्ः उपयजुयते  - ________ ।

८. र्ायोः उपणसथितेः कािितः एर् शकयाः पञच प्णरियाः सचूीबदाः कुरुत ।

९. र्ायमुणडलसय अणनलानाम ्आदानप्दानेन, पादपाः प्ाणिनः च पिसपिं कथंि साहाययं कुर्णाणनत ? 

प्सताचवताः परियरोजनाः चरियाकलापाः ि

१. उनमकुप्ाङ्गिसय सममखु ं णसथितसय कसयणचत ् सर्चछर्ातायनसय उपरि लघ ु आयताकािकं कागदखणडं 
लेपयनत ु। केषाञचन णदनानाम ्अननतिं कागदखणडं णनषकासयनत ु। णकं कागदखणडेन आर्तृसय, र्ातायनिागसय 
अर्णशष्सय च र्ातायनिागसय मधये िदे ंिर्नतः लणक्षतर्नतः? एतं प्योगं प्णतमासं कृतर्ा, िर्तां परितः 
णसथिते र्ायौ धणूलः संर्तसिसय णर्णिननकालेष ुणकयणत परिमाि ेिर्णत इणत ज्ातुं शकनरु्णनत ।

२. मागणापाश्वे आिोणपतानां र्कृ्षािां, गलुमानां र्नसपतीनां र्ा पिाणाणन अर्लोकयनत ु। तेषां पिाणानाम ्उपरि णकणञचत ्
धणूलः उपणर्ष्ा अणसत णकम ् इणत अर्लोकयनत ु । एर्मरे्, शालायाः प्ाङ्गि े र्ा उद्याने र्ा णसथितानां 
र्कृ्षािां पिाणाणन अणप अर्लोकयनत ु । णकं मागणापाश्वे णसथितानां र्कृ्षपिाणानाम ् उपरि णसथितायाः धलेूः िदेः 
अर्गमयते? एतसय िदेसय णकं कािि ंसयात?् िर्तां नगिसय मानणचतं्र सर्ीकृतय, नगिसय कणसमन ्कणसमन ्
िागे मागणापाश्वे णसथितानां र्कृ्षपिाणानां धणूलः अणधकतिा आसीत ् इणत मानणचत्रं णचणनितं कुर्णानत ु । अनयैः 
सहपाणिणिः अणप लबध ं िणलतांश ं सर्ीकृतय तोलनं कुर्णानत,ु ताणन अणप सर्सय मानणचत्रे णचनिीकुर्णानत ु ।

 
सर््वः णर्द्याणथिणाणिः कृतसय कायणासय परििाम ंयोजणयतर्ा समाचािपत्रेष ुप्काशणयतुं शकयते ।


