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आ3. हा कोस5 इ.स. २००४ ; २०१० या काळात शिमन् पडळकर (Fथम #खक) यHनी होमी भाभा KवLान
िशMण OPात Fा. जयRी रामदास (KTतीय #खक) यH/या मागद
5 शनाखाली
5
doctorate /या पदवीसाठी V

सWशोधन Y# Zयावर आधाKरत आ3. कोस5 तयार कर[यात होमी भाभा OPाचा सहभाग आ3. कोस5 तयार
कर[यामा\ ]3री 3त^ आा3:

१. इय_ा ४थी ; ८वी पयत
a भ^गोल bकवा सामाcयKवLानात dणाeया खगोलशा)ावरील िशMकHf Fभ^Zव
वाढवणh.

२. खगोलशाi bकवा KवLानातील इतरही भाग िशकव[यासाठी िशMक jया पkती वापl शकतात ZयHची
ओळख कlन nणh.

म^ळ सWशोधनाKवषयी थोडhp:

सWLानाZमक KवLानातील (आकलन शा)/ cognitive science; तळटीप १ पहा) Kवषhशतः दrक्-

अवकाशीय Kवचाराशी (visuospatial thinking; तळटीप २ पहा) सWबKW धत असणाeया काही Kनuकषvचा
वापर कlन इय_ा ८वी/या मwलHना खगोलशा) िशकव[यासाठी पाठxyम तयार करणh, तो शाळHमzd

वापlन बघणh आिण Zया पाठxyमाf गwणावग^ण ठरवणh अp या सWशोधनाf -व|प हो;. भारतातील ब}सW~य
मwलHना हा पाठxyम उपयोगी ठरावा अशी इ/छा अस•याकारणा‚ Kवषhश शƒMिणक पा„भ^
5 मी नसणाeया

मwलH/या तीन FाKतKनKधक शाळा Kनवड•या. यापƒकी एक शाळा को•हाप^र जवळ/या एका †ड‡ातली होती,
एक भट+या-Kवमw+त समाजातील मwलHची Kनवासी शाळा होती आिण एक शाळा मwWबईतील एका गरीब
व-तीतील होती.

सWशोधनाची सw|वात या मwलHना खगोलशा)ाf Kकती Lान आ3 3 तपास[यापास^न Yली. मग ; Lान

ZयH/या -वतः/या KनरीMणात^न आ## असो, शा#य िशMणात^न आ## असो अथवा सH-क‰Kतक वारसा

Šहण^न लाभ## असो. िशMकHना अनwभव अpलच की मw# काही कोeया पाटीसारखी शाळhत dत नाहीत,

ZयH/याजवळ ZयH/या -वतः/या अनwभवात^न आ## सWिचत Lान अस;. नवीन Lान 3 या प^वसW
5 िचत Lानाला

जोड# \# पाहीV, कधी जwcया Lाना/या पायावर तर कधी जw‚ Lान बदल^न. Zयामwळh क@ठBयाही िशDणाची
सFGवात HवIाJयKना काय माHहत आL याची माHहती कMन घOPयापासQन झाली पाHहS. तीनही शाळHमधील
७वी/या मwलH/या #खी चाच[या व काही मwलH/या तŒडी मwलाखती घhउन ही माKहती िमळवली.

Kव•ाथvची पातळी लMात घhव^न, िशMणशा)ातील आिण सWLानाZमक KवLानातील काही

KसkHतH/या आधाŽ पाठxyमाची आखणी Yली. FZdक शाळhत १५ KदवसH/या तीन भागात (एक•ण 45

Kदवसात) हा पाठxyम िशकव^न पाKहला. िशकवतHना काही फ’रफार करा, लाग# ; हा कोस5 तयार करतHना

अWतभ^त
5 Y# आ3त. FZdक दोन भागH/या मzd पाच ; सहा मKहcयाचा कालावधी होता. ŠहणV, एKFल-“
महीcयात (७वी/या अ†रीस) पKहला भाग िशकवला, स”•Wबर-ऑ+टोबर मKहcयात (८वी/या मzयावर)
]सरा भाग िशकवला आािण माच-ए
5 KFल मKहcयात (८वी/या अ†रीस) Kतसरा ŠहणVच —वटचा भाग

िशकवला. ऋत^ व ताŽ यH/यामKधल बदल लMात d[यासाठी, Zयाच Fमाणh िशकव#•या भागावर Kवचार

होव^न तो मनात मwर[यासाठी मwलHना इतका ,ळ िमळणh आव™यक हो;. माš मध•या काळत मwलHनी

KनरीMणH/या Kनयमीत नŒदी ठhवा›या, आधी िशकव#•या भागावर Kवचार करावा व पwढ/या भागासाठी

लागणाeया गिणताची उजळणी करत रहावी यासाठी दोन भागH/या मzd मwलHना गrहपाठ Kद# हो;.

Kतसeया भागा/या —वटी पwcहा मwलH/या चाच[या व मwलाखती घhत•या ;›हा अp Kदस^न आ# की

मwलH/या समVत भरप^र Fगती झाली आ3. jया तीन शाळHमzd पाठxyम िशकवला होता तशाच Fकार/या
तीन ,ग•या शाळH/या ८वी/या मwलH/याही या चाच[या घhत•या (या मwलHना तwलना-गट अp नाव Kद#).
दोcही गटातील मwलHना सव5 भाग शाळhत िशकवला होता पण तwलना गटातील मwलHना FायोKगक

पाठxyमा/याTŽ िशकवला न›हता. आप•या पाठxyमाTाŽ िशक#ली मw# ही तwलना-गटा/या मwलHžMा सरस
होती. ZयHची KनरीMणh जा-त समrk व अचwक होती. आक‰Zया जा-त सHYKतक होZया, िचšHसार~या न›हZया

bकवा पाठ Y#•या ही न›हZया. -पŸीकरणh वƒLाKनक होती. Zयामwळh FायोKगक गटतील मwलHचा एक•ण -कोअर

तwलना गटातील मwलHžMा जा-त होता. य दcही तwलना सW~याशा)ीय दrŸxा लMणीय होZया. Zयावlन,
पाठxyम उपयw+त ठरला अp Kन तपणh Šहणता dईल.

Kव•ा¡यvना पाठxyम उपयw+त ठर•याची खाšी पट•यामwळh िशMकHसाठी हा कोस5 बनव[याf ठरव#.

पाठxyमात Kवचारात घhत#ला भाग हा इय_ा ४थी ; ८वी या ५ वषv/या काळात िशकवला जातो, Zयामwळh
िशMकHनी ZयHना हवा Kततकाच भाग FZdक वष¢ िशकवावा, बाकी भाग पwढ/या इय_hसाठी ठhवावा. जर

एकाच वष£त िशकवायचा झाला, तर मw# पwŽशी मोठी आ3त आिण पाठxyम िशकव[यासाठी जो गिणत व
भ^िमतीचा भाग लागतो तो ZयHना िशकव^न झाला आ3 याची खाšी कlन ¤यावी. िशवाय Kव•ाथvना

िशकवतHना म^ळ पाठxyमात घhत•याFमाणh प^ण5 वष£चा काळ •ावा. माš मध•या काळात जरी FZयM

पाठxyमाचा भाग िशकवला जात नसला तरी िशMका‚ मwलHना िशकव#•या भागावर Kवचार करायला Fवr_
करणh आिण ¥›हा िशकवत अस#•या भागाशी खगोलशा)ातला यो¦य तो भाग जोडणh 3 करत रहायला ह,.
पाठxyमाची पा„भ^
5 मी:

नƒस§गक घटनHमागची कारणh शोधणh हा वƒLाKनक सWशोधनाचा गाभा आ3. Zयामwळh KवLान-

िशMणातही मwलHना नƒस§गक घटनHमागची कारणh शोधायला Fवr_ करणh व यो¦य कारणHपयत
a पोचायला

मदत करणh 3 Fमwख उK¨ŸHपƒकी एक आ3. आप•याला ‚हमी Kदसणाeया नƒस§गक घटनHपƒकी, स^य,5 चWPादी

आकाशीय गोलHf उगवणh, प^वकड^
© न पि “कडh जाणh आिण मावळणh ही घटना सव£त भ›य आिण मानवासाठी
सव£त जा-त महªवप^ण5 असावी. मw# व FौढHमzdही खगोलशा)ाf मwळातच क¬तwहल अस; ही खगोलशा)
िशकव[या/या बाज^‚ ज“ची बाब आ3. यािशवाय, Kव-तrत दrŸीकोनात^न Kवचार Yला तर, KवLाना/या

शाखHपƒकी, खगोलशा) ही शाखा KवLान-िशMणासाठी अ‚क अWगHनी अनwक•ल आ3. आकाशीय घटनHची

KनरीMणh करणh सहज श+य अस;. बeयाचशा घटनH/या -पŸीकरणHसाठी Kक-Ÿ गिणताची bकवा

भौKतकशा)ाKतल KसkHतHची आव™यकता नस;. Zयामwळh खगोलशा,ाTया माUयमातQन, काळजीपQवक
V

HनरीDणO कMन नWदी घOणO - XयYपासQन ताXपFरZ ग[हीतक बनवणO - XयापासQन भाकीZ करणO आिण ती पF^हा
HनरीDणYबरोबर पडताळQन पहाणO या व_`ाHनक पaतीची ओळख मFलYना कMन cता dZ.

उदाहरणादाखल आपण चWPाf उगवणh ही आकाशीय घटना घhऊ. नीट KनरीMण Y# तर चWPा/या

उगव[या/या ,ळhत Kनयिमतपणा असतो 3 लMात dईल. ŠहणVच चWP रोज साधारण ५० िमKन• उिशरा

उगवतो अp गrहीतक मHडता dईल. 3 गrहीतक वाप|न आज चWP Kकती वाजता उगवला 3 माKहत अpल तर

उ•ा चWP Kकती वाजता उग,ल याf भाकीत करता dईल. ]सeया Kदवशी खरच चWP Zया ,ळhला उगवला का
3 KनरीMण क|न पडताळ^न बघता dईल. असा Kनयिमतपणा का आ3 याची कारणh शोधायचा FयZन करता
dईल.

-वाzयाय 1a. वƒLाKनक पkत समजाव^न सHग[यासाठी वर चWPा/या उगव[या/या ,ळhf उदाहरण Kद# आ3.
िज/यात Kनयिमतता आ3 अशी अज^न एक वƒLाKनक घटना क¬ठली? Zयाव|न काय गrKहतक बनवता dईल?

पwढf भाKकत काय करता dईल?

खगोलशा)ाKतल या वƒLाKनक FKydत, गिणत, भ^िमती, भौKतकशा), भ^गोल इZयादी Kवषय तर

एकš आणता dतातच. िशवाय खगोलशा)ाचा इKतहास मानवा/या Fगती/या दrŸी‚ महªवप^ण5 आिण

रसभKरत आ3. Zयामwळh इKतहास, पwरातZवशा), वा-त^शा) आिण साKहZय 3 Kवषयही खगोलशा)ाशी

जोडता dतात. KनरKनराळh Kवषय कशा FकाŽ एकš आणता dतील Zयाची उदाहरणh कोस5 मzd ,ळो,ळी
Kदली आ3त. ]द°वा‚ फलjयोKतuयासार~या अवƒLाKनक गोŸीही खगोलशा)ाशी जोड•या \•या अ3त.

वƒLाKनक आिण अवƒLाKनक सWक•पनHमधील फरक समजणh 3 महªवाf आ3. खगोलशा,ाTया सखोल

समSमFळO लोक-`ानाकडO अHधक डोळसपणO पहाता dइल आिण HवIाथh /वतःच लोक`ानातील क@ठBया
गोjी व_`ाHनक आLत आिण क@ठBया नाहीत हा ^याय-Hनवाडा /वतःच कM शकतील अशी अkDा आL.

आप•याला ‚हमी Kदसणाeया आकाशीय घटनHमधील Kनयिमतता मwलH/या लMात आण^न nणh आिण

या घटनHमाKगल शा)ीय कारणh िशकवणh ही उ¨ीŸh शा#य खगोलशा)ा/या Fमwख उK¨ŸHपƒकी आ3त. या
दोcही बाबी साzय कर[यासाठी दrक्-अवकाशीय KवचारHची मदत ¤यावी लाग;. ]द°वा‚ भारतीय

िशMणपkतीत मwलH/या दrक्-अवकाशीय Mमता Kवकसीत ›हा›या यासाठी Kवषhश FयZन Y# जात नाहीत.

भाKषक KवचारHवर व पKरणामतः शाि±दक अिभ›य+तीवर जा-त भर Kदला जातो. या पाठlmमात

खगोलशा,ातील द[क्-अवकाशीय आशयावर आिण Xयासाठी उपयFoत असणाpया !Hतकqती, आकqXया व

हातवाr (अsHगक अिभनय/ cहबोली/ अsगHवDOप) या माUयमYवर भर आL. पण Zयाच बरोबर पाठxyम

बनवतHना िशMणशा)ातील काही वादातीत तZवHचा वापरही Yला आ3. वाचकHनी लMात ¤या, की या

पाठxyमात वापर#•या पkत²चा उपयोग KवLानातील इतर भाग िशकव[यासाठी चपखलपणh करता dइल.
पाठxyमात वापर#•या काही महªवा/या मागvची माKहती इ³ क|न nत आ3. पाठxyमात पwcहा या पkती

-पŸ Y•या आ3तच.

१. सॉy’Kटसची F™न-पkत (Socratic questioning): मwलHना तयार माKहती nणh कटाMा‚ टाळ#. याउलट,
मwलHकड^न आ#•या -पŸीकरणHवर अKधक F™न Kवचा|न, ZयHना ZयHची -पŸीकरणh सwधार[यासाठी Fवr_

Y#. यामwळh मwलHना Kवचार करावा लागतो, -वतःचा Kवचार ›य+त कर[याची सवय लाग;, आिण लMात

¤या, -वतःचा ‚मका Kवचार काय आ3 3 समज^न तो ›य+त करता dणh ही अKतशय अवघड गोŸ आ3. बरोबर
माHहती पाठ असPयाkDा /वतःचा जो काही Hवचार अtल तो uयoत करता dPयाला जा/त !ाधा^य आL.

सॉmwHटसची !yन-पaतीत, िशकवणाpयाz यो{य !yन HवचारणO खQप मह|वा} आL. Zयाकरता मw#

कसा Kवचार करतात आिण अच^क -पŸीकरण काय आ3 3 दोcही माKहत असणh गरVf आ3.

२. गटकाम: िशMणात आिण वƒLाKनक सWशोधनात पर-पर सहकाeयाf अनcयसाधारण महªव आ3. Zयामwळh

KनरीMणh, वाचन, साध‚ बनवणh, F™न सोडवणh आिण अWKगक अिभनय कlन -पŸीकरणh शोधणh या सव5 गोŸी

तीन तीन मwलH/या गटात Y•या. जर मwलHमzd -पध£ लाव^न Kदली नाही तर मw# एYकट्या‚ काम

कर[याžMा चच£ कlन काम करणh पसWत करतात असा आमचा अनwभव आ3. गटात काम Y•यामwळh मwलHना
ZयHf Kवचार मोकळhपणा‚ ›य+त करायची, िमš-µKšण²बरोबर वाद-Kववाद करायची सWधी िमळाली.

मwलHची KवचारFyीया समज^न घh[यासाठी आŠहाला ZयH/यातील सWवादाची मदत झाली. काही गट }शार

मwलHf आिण काही सामाcय मwलHf अp न करता FZdक गटात KनरKनरा•या क¬वतीची मw# होती. सवKनी

एक•कYना िशकवत िशका€ असा यामागचा 3त^ होता. काही अWKगक अिभनय, वग£तील फ•यावर आक‰Zया
काढणh यात वग£तील सव5 मw# एकšीतपणh सहभागी झाली.

३. सH-क‰Kतक साधनHचा उपयोग: आपण दƒनWKदन ›यवहारासाठी वापरतो Zया “महाल·मी”, “कालKनणय”
5
वगƒŽ Kदनद¸शका मwलH/या पKरचया/या असतात. या Kदनद¸शकHमzd FZdक Kदवशी/या स^य¹दय, स^य£-त,
चWPोदय इZयाद²/या ,ळा, चWPाची कला, चWP कोणZया नMšात आ3 वगƒŽ माहीती Kद#ली अस;. या
माKहती/या आधाŽ आकाशKनरीMण आिण इतर काही पाठ घhत#.

४. KवLाना/या इKतहासाचा सWदभ:5 वर ŠहWट•याFमाणh KवLाना/या इKतहासातील काही Kक-p, Zयावर
आधाKरत, गोŸी, नाटक, वाचनपाठ यHचा वापर Yला.

हा कोस5 करणाeया िशMकHनी दोन FकाŽ अºयास करायचा आ3. काही F™न, KनरीMणh िशMकHनी -वतः

करायची आ3त तर काही मwलHबरोबर कlन बघायची आ3त. पाठxपw-तकात Kदली आ3 Kततकी माKहती

िशMकHना आ3 अp गrहीत धर# आ3. Zयामwळh सव5 सWक•पनH/या ›या~या वगƒŽ या कोसमzd
5
पwcहा Kद#•या

नाहीत. िशMकHनी ३री ; ८वी ची भ^गोल व KवLानाची पw-तY कायम हाताशी ठhवावीत व लागतील Kत³
सWदभ£साठी वापरावीत. यािशवाय #ख वाचतHना व इतर ,ळhसही पाटी-žिcसल व वही-žिcसलही जवळ

ठhवावी. पाटीवर सतत क//या आक‰Zया काढत रहा›यात. िजत+या ,ग,ग•या Fकार/या आक‰Zया काढाल

Kततकी खगोलशा)ाची अवकाशीय समज प+की होइल. काही महªवा/या आक‰Zया व मw¨h वहीत काढ^न ठhवा.

प»ी/ ककटक
¼ यHचा वापर न करता आक‰Zया काढायचा सराव करा. िज³ भ^िमतीय आक‰Zया काढ^न कोन वगƒŽ
मोजायf आ3त फ+त Kत³च कोनमापक व लागली तर प»ी यHचा वापर करा. नीट‚टYपणा žMा क•पना
करता dणh 3 या कोसf
5 उ¨ीŸ आ3 3 लMात ¤या.

अHधक माHहतीसाठी…

तळटीप १. सWLानाZमक KवLान (http://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_science) ŠहणV मानवा/या
बौिkक Kyया व सWबKW धत वतन
5 यHचा अºयास करणाŽ शा). मानसशा) (psychology), तZवLान

(philosophy), भाषाशा) (linguistics), मान›यशा) (anthropology), neuroscience (तWKšकKवLान:
½¾चा अºयास करणाŽ शा)) आिण artificial intelligence (क‰Kšम बwिkम_ा) या सव5 शाखH/या अWगा‚
सWLानाZमक KवLानाचा अºयास करता dतो. जर मानसशा)ा/या अWगा‚ अºयास Yला तर Zयाला

'सWLानाZमक मानसशा)' Šहणतात. िशMणशा)ात सWLानाZमक मानसशा)ातील अ‚क KसkHत वापर#
जातात.

तळटीप २. दrक्-अवकाशीय: बघ[याशी ŠहणVच दrŸीशी सWबKW धत आिण आप•या भोवताल/या जा\शी

ŠहणVच अवकाशाशी सWबKW धत Kवचार एक“कHत गwWत## असतात. उदाहरणाथ,5 एखा•ा व-त^चा रWग, आकार

(ŠहणVज Zया व-त^‚ अवकाशाKतल Kकती व कशी जागा ›यापली आ3), ती -थीर आ3 की गKतमान 3 सहसा
आप•याला Zया व-त^कडh बघ^न कळ;. Zयामwळh आकार, रचना, रWग, गती इZयादी गwणधमvशी Kनगडीत

KवचारHना 'दrक्-अवकाशीय' Kवचार अp नाव Kद# आ3. माš अवकाशीय गwणधम5 समज[यासाठी बघणh

आव™यक अस; अp नाही. उदाहरणाथ5 जर Kदसत नस# तर आपण व-त^ला हाताळ^न आपण Kतचा आकार

समज^न घhऊ शकतो. Zयामwळh अWध लोकHनाही चHगली अवकाशीय समज अस;. याउलट रWग, चमक यासार†
गwणधम5 समज^न घh[यासाठी माš बघणh आव™यक अस;. थोड+यात, दrक् व अवकाशीय 3 एकच नस# तरी
डोळस लोकH/यासाठी एक“कHत गwWत## असतात.

दƒनWKदन आयwuयातील अ‚क का“ करतHना दrक्-अवकाशीय Kवचार करावा लागतो अp सWLानाZमक

वƒLाKनकHf मत आ3. Fवासासाठी KनघतHना सामानाची žटी भरणh, वाहन चालवणh, -वƒपाकासाठी bकवा

उर## अcन काढ^न ठhव[यासाठी भHडी Kनवडणh ही काही उदाहरणh झाली. काही Fकार/या िशMणात यश-वी
होव^न Zयावर अवलWब^न ›यवसाय कर[यासाठी दrक्-अवकाशीय Kवचार अZयाव™यक असतात अp Kदस^न आ#
आ3. उदाहरणाथ:5 अिभयHKšकी (engineering), श)KyयाKवLान (Surgery), वा-त^शा) (architecture),
िश•पकला (sculptural art).

-वाzयाय 1b. दrक्-अवकाशीय Kवचार कर[याची गरज भास; अ™या दƒनWदीन ›यवहारातील कामHची यादी
करा.

-वाzयाय 1c. क¬ठ•या ›यवसायHमzd दrक्-अवकाशीय Kवचार महªवाची भ^िमका बजावत असतील अp
तwŠहाला वाट;?

-वाzयाय 1d. तwमची -वतःची Kवचार कर[याची पkत दrक्-अवकाशीय आ3 काय? साधारणपणh खालील गोŸी
करायला आवडत अpल तर तwमची दrक्-अवकाशीय Mमता चHगली आ3: नवीन र-; शोधणh; आक‰Zया,

नका—, आ#ख वापlन समज^न घhणh; िचš काढणh; ह-तक#/या व-त^ बनवणh; घरातील सामानाची रचना
बदलणh इZयादी.

-वाzयाय 1e. जर तwम/या एखा•ा Kव•ा¡य£ची दrक्-अवकाशीय Mमता Kततकीशी चHगली नाही, तर ती
सwधार[यासाठी काय FयZन करता dतील?

-वाzयाय 1f. तwŠही jया इय_hला KवLान िशकवता, Zया KवLानात इतर क¬ठ# भाग समज^न घh[यासाठी दrक्अवकाशीय KवचारHची गरज भास;? KवLाना›यKतरी+त इतर Kवषयात अp क¬ठ# भाग आ3त?

!थिमक खगोलशा,

।/वाUयाय १।
!/तावना

1a. वƒLाKनक पkत समजाव^न सHग[यासाठी #खात चWPा/या उगव[या/या ,ळhf उदाहरण Kद# आ3.

वƒLाKनक पkत वापlन एखादा नƒस§गक Kनयम शोध^न काढता dईल अp अजwन एक उदाहरण सwचवा.
Zयासाठी कोणZया नƒस§गक घट‚f KनरीMण करा, ला\ल?
Zयावlन गrहीतक काय बनवता dईल?
Zयावlन काय भाकीत करता dईल?

; भाकीत पडताळ^न बघ[यासाठी क¬ठ# KनरीMण करा, ला\ल?
Zयात^न क¬ठला Kनयम शोध^न काढला?
(१० गwण: FZdक उपF™नासाठी २)

1b. दrक्-अवकाशीय Kवचार कर[याची गरज भास; अ™या दƒनWदीन ›यवहारातील ३ कामHची यादी करा.
FZdक कामात ‚मका कसा दrक्-अवकाशीय Kवचार करावा लागतो ; -पŸ करा.
(६ गwण)

1c. क¬ठ•या ›यवसायHमzd दrक्-अवकाशीय Kवचार महªवाची भ^िमका बजावत असतील अp तwŠहाला वाट;?
तीन उदाहरणh •ा. FZdक ›यवसायात ‚मका कसा दrक्-अवकाशीय Kवचार करावा लागतो ; -पŸ करा.
(६ गwण)

1d. तwमची -वतःची Kवचार कर[याची पkत दrक्-अवकाशीय आ3 काय? साधारणपणh खालील गोŸी करायला
आवडत अpल तर तwमची दrक्-अवकाशीय Mमता चHगली आ3: नवीन र-; शोधणh; आक‰Zया, नका—, आ#ख
वापlन समज^न घhणh; िचš काढणh; ह-तक#/या व-त^ बनवणh; घरातील सामानाची रचना बदलणh इZयादी.

१० गwण ŠहणV उ_म दrक्-अवकाशीय Mमता अpल आिण ० ŠहणV अिजबात दrक्-अवकाशीय Mमता नाही
अp समजा. आता तwŠही -वतः ० ; १० पƒकी क¬ठh आहात ; िलहा. तwŠहाला अp का वाट#?
(२ गwण: दrक्-अवकाशीय अWकासाठी १ गwण आिण कारणासाठी १ गwण)

1e. जर तwम/या एखा•ा Kव•ा¡य£ची दrक्-अवकाशीय Mमता Kततकीशी चHगली नाही, तर ती सwधार[यासाठी
काय FयZन करता dतील? तीन क‰त²ची यादी करा.
(३ गwण)

1f. तwŠही jया इय_hला KवLान िशकवता, Zया KवLानात इतर क¬ठ# भाग समज^न घh[यासाठी दrक्-अवकाशीय
KवचारHची गरज भास;? २ उदाहरणh •ा (उदाहरणh खगोलशा)ातील नसाKवत. उदाहरणाथ:5 पचनसW-था).
KवLाना›यKतKर+त इतर Kवषयातील अp एक उदाहरण •ा.

(३ गwण)
1g. यापwढील #खHमzd जी जी दrक्-अवकाशीय साध‚ (FKतक‰ती, हातवाŽ, आक‰Zया) आिण इतर साध‚

dKतल ZयHची एक यादी बनवत रहा. FZdक दrक्-अवकािशय साधनाf वƒिशŸx Kटप^न ठhवायचा FयZन करा

(उदा. अमwक हातवारा Y•या‚ हालचाल समजायला मदत हो;, अमwक आक‰ती घट‚ची आ3, मॉडhलची आ3
की -पŸीकरणाची). -वाzयाया/या या F™नाf उ_र (सWप^ण5 यादी) कोस/या
5
—वटी जमा करायf आ3.
(२० गwण)

एक•ण गwण: १०+२०+२०=५०

