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जीवनातील ववववध समस्ाांना सामोरे जाताना शिक्षणाची ज्योत तवेत ठेवणाऱ्या असांख्य बालकाांसमोर कोववड-

१९ मुळे एक नवीन आव्हान उभे राहिले आिे. सवव पालक, शिक्षक, शिक्षणपे्रमी याांच्यापुढे भववष्यातील शिक्षणाच्या 

व्यवसे्थबाबत प्रश्न वनमावण झाले आिेत. पण पुरोगामी मिाराष्ट्र या अडचणीतूनिी मागव काढून ववद्याथी व शिक्षक याांच्या 

आरोग्याला प्राधान्य देऊन ववद्यार्थ्ाांचे शिक्षण िोत रािील यासाठी प्रयत्न करत रािील आणण शिक्षणातिी मागे रािणार 

नािी याची मला खात्री आिे. 

     आरोग्याला प्राधान्य देऊन शिक्षण चाल ूठेवता येईल काय यावर िासन पातळीवर बरीच चचाव िोऊन िाळा बांद 

असल्या तरी मुलाांच्या शिकण्याची प्रक्रिया कायम ठेवण्यासाठी िालेय शिक्षण ववभाग 'िैक्षणणक हदनदशििका' घेऊन यते 

आिे. शिक्षण ववभागाच्या या प्रयत्नाांना सवव शिक्षक, ववद्याथी,िाळा व्यवस्थापन सममती व पालकाांनी सकारात्मक 

प्रवतसाद द्यावा असे आवािन मी या वनममत्ताने करते. 

     सवाांना नवीन िैक्षणणक वर्ावच्या िुभेच्छा!  

 

 
 

 

  

शुभेच्छा संदेश… 
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महाराष्ट्रातील सवग ववद्यार्थी, पालक आणि र्शक्षकांना नवीन शैक्षणिक वषागच्या हादििक शुभेच्छा! 
 
कोववड-१९ च्या प्रादुभाववामुळे मागील कािी हदवसाांपासून आपण अनेक सांकटाांचा सामना करत आिोत. आरोग्य 

आणण दैनांहदन उदरवनवाविाचा प्रश्न असणाऱ्या असांख्य बालकाांना पररस्थस्थतीमुळे शिक्षण सोडण्याची वेळ येऊ नये तसेच 
शिक्षणािी, शिक्षकाांिी त्ाांचा सांबांध तुटू नये यासाठी मागील २ महिन्याांपासून आम्ही 'िाळा बांद, पण शिक्षण आिे…' िी 
अभ्यासमाला सुरु ठेवली िोती आणण त्ाला मिाराष्ट्रभरातून प्रचांड प्रवतसाद ममळाला. िकै्षणणक वर्व २०२०-२१ मध्ये १५ 
जूनपासून सवव मिाराष्ट्रात प्रत्क्ष िाळा सुरू करण्यात अनेक अडचणी आिेत. त्ामुळे आपण हडशजटल माध्यमातून 
शिक्षण देण्याचा वनणवय घेतला आिे. या पार्श्वभूमीवर राज्य िकै्षणणक सांिोधन व प्रशिक्षण पररर्देने िैक्षणणक 
हदनदशिि केची वनममिती केली आिे. या िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर शिक्षक, पालक याांनी अत्ांत ववचारपूववक करून 
ववद्यार्थ्ाांचे शिकणे अमधक समृद्धकरणे आवश्यक आिे. प्रत्क्ष िाळा सुरु िोत नािीत तोपयांत ववद्याथी िैक्षणणक 
हदनदशिि केचा वापर करून आपल्या सवडीनुसार आणण वेळेनुसार शिक्षण घेऊ िकणार आिेत. यामध्ये अध्ययन पूरक 
साहित्, कृती, स्वाध्याय याांचा अांतभावव करण्यात आला आिे. आम्ही दीक्षा, रेहडओ, टेशलणव्हजन, अध्ययन व्यवस्थापन 
प्रणाली (LMS) इत्ादी माध्यमातून ववद्यार्थ्ाांपयांत पोिोचण्यासाठी प्रयत्निील असून त्ाचाच एक भाग म्हणून  
िैक्षणणक हदनदशििका तयार करण्यात आली आिे. या उपिमास शिक्षक, पालक व ववद्याथी सकारात्मक प्रवतसाद देतील 
आणण शिक्षणाची प्रक्रिया सुरु ठेवतील अिी मला आिा आिे. 

िैक्षणणक हदनदशिि केचा प्रमुख उदे्दि िा या सांकटाच्या कालावधीमध्ये देखील ववद्याथी शिक्षणप्रवािात रिावा िाच 
आिे. आरोग्यासोबतच ववद्यार्थ्ाांचे शिक्षण िे िी मित्वाचे आिे. यासाठीच घरी बसून देखील ववद्याथी िैक्षणणक 
हदनदशिि केचा वापर करून त्ाच्या वेळेनुसार शिकू िकणार आिे. िाळा बांदच्या कालावधीमध्य ेनवीन िैक्षणणक वर्ावच्या 
प्रारांभीच्या अनुर्ांवगक कृती तसेच अध्ययन अनुभव पूणवतः देण े िक्य िोणार नािी पण कािी अध्ययन अनुभव िे या 
उपलब्ध ई-साहित्ाच्या माध्यमातून देणे नक्कीच िक्य िोणार आिे. 

 
 

 दिनकर पाटील 
    संचालक 
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मनोगत 



शैक्षणिक दिनिर्शिका 
 

नमस्कार ववद्याथी ममत्रिो, 
     सध्या कोववड-१९ या रोगामुळे सांपूणव जग ववववध समस्ाांना सामोरे जात आिे. त्ाला शिक्षणक्षेत्रिी अपवाद नािी. 
जगभरातील िाळा-मिाववद्यालये अवनश्चित काळासाठी बांद आिेत. शिक्षक, ववद्याथी, पालक िे सववजण िाळा कधी सुरू 
िोणार याववचारात आिेत. िाळा सुरू करता येत नसल्या तरी शिकणे जास्तीत जास्त समृद्ध  करता येऊ िकेल का याचा 
ववचार िासनपातळीवरिी िोत आिे.  
      िैक्षणणक वर्व २०२०-२१ मध्ये ववद्यार्थ्ाांच्या शिक्षणासाठी दीक्षा ऍप, रेहडओ, टेशलणव्हजन,अध्ययन व्यवस्थापन प्रणाली 
(LMS) याांचा वापर करण्यासाठी सुद्धा िासन प्रयत्निील आिे. त्ाचाच एक भाग म्हणून दीक्षा ऍप्लिकेिनचा वापर 
मुलाांच्या अध्ययनासाठी करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न िैक्षणणक हदनदशिि केच्या रूपात आम्ही करत आिोत. िैक्षणणक 
हदनदशििका स्माटव पीडीएफ रूपात असून यामध्ये हदलेल्या अध्ययन स्त्रोताांवर स्पिव केल्यास सांबांमधत ई-साहित् 
आपल्यासमोर णव्हहडओरूपामध्ये हदसेल. िैक्षणणक हदनदशििका पािताना इांटरनेट कनेक्टिणव्हटीची समस्ा जाणवत 
असल्यास रेंज आिे अिा रठकाणी जाऊन सांबांमधत ई-साहित् दीक्षा ऍिीकेिनवरून आपण डाऊनलोड करु िकतो व 
इांटरनेट कनेक्टिणव्हटी नसलेल्या रठकाणी ऑफलाईन वापरू िकतो. 
     मिाराष््ट राज्यातील सववच ववद्याथी व पालक सिजपणे वापर करू िकतील असा जून, जुलै व ऑगस्ट २०२० या 
महिन्याांसाठीचा अध्ययन साहित्स्त्रोताांचा सांच िैक्षणणक हदनदशिि केच्या रूपामध्ये आपणा सवाांसाठी उपलब्ध करून देत 
आिोत. प्राप्त पररस्थस्थतीत उपलब्ध अध्ययन स्रोताांच्या मदतीने तयार केलेल्या िैक्षणणक हदनदशिि केस शिक्षक, पालक व 
ववद्याथी सकारात्मक प्रवतसाद देतील असा ववर्श्ास वाटतो. िैक्षणणक हदनदशिि केचा उपयोग आपल्या पाल्याचे क्रकिं वा 
आपल्या ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन सुकर करण्यासाठी नक्कीच िोईल अिी आिा आिे.  
    िैक्षणणक हदनदशििका ववद्यार्थ्ाांनी पालक आणण शिक्षकाांच्या मागवदिवनाखाली वापरावयाची आिे.तसेच शिक्षकाांनी 
फोन कॉल,  व्हाट्सअप या माध्यमातून ववद्याथी आणण पालक याांच्या सांपकावत रान न  िैक्षणणक हदनदशिि केच्या साह्याने 
मुलाांचे शिक्षण आनांददायी कसे िोईल यासाठी प्रयत्न करावयाचा आिे. ववद्यार्थ्ाांनी िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर करत 
असताना पालक आणण घरातील इतर वडीलधारी मांडळी तसेच मोठे बिीण-भाऊ याांच्या देखरेखीखाली अध्ययन साहित् 
वापरावे. िैक्षणणक  हदनदशिि केमध्ये अध्ययनस्त्रोत म्हणून दीक्षा ॲप वरील सांबांमधत घटकाांचे ई साहित् हदले आिे. या 
साहित्ाचा वापर सांदभव म्हणून करण्यापूवी शिक्षकाांिी चचाव करणे आवश्यक आिे त्ाचप्रमाणे शिक्षकाांच्या सूचनेनुसार 
पाठ्यपुस्तकाांचािी वापर आवश्यक आिे. 
      केवळ िैक्षणणक हदनदशििका पुरवल्याने ववद्यार्थ्ाांचा अभ्यास पूणव िोणार नसून शिक्षकाांनी सतत पालक व 
ववद्यार्थ्ाांच्या सांपकावत रािणे त्ाांच्यािी चचाव करण,े त्ाांना कािी प्रश्न ववचारणे या माध्यमातून ववद्यार्थ्ाांच े सातत्पूणव 
सवांकर् मूल्यमापन करावे. ववद्यार्थ्ाांवर सतत ऑनलाईन चाचण्याांचा मारा करणे योग्य नािी. त्ाचप्रमाणे लेखी गृिपाठ, 
स्वाध्याय आणण चाचण्यायामुळे ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन कां टाळवाणे िोणार नािी याचीिी दक्षता शिक्षकाांनी घेणे आवश्यक 
आिे. त्ाच प्रमाणे ववद्याथीवनिाय या वनयोजनामध्ये लवमचकता सुद्धा असावी. 
र्शक्षकांसाठी सूचना : 

1. िैक्षणणक हदनदशििका सवव शिक्षकाांनी आपल्या सवव ववद्यार्थ्ाांपयांत पोिचवावी. 
2. िैक्षणणक हदनदशििका ववद्यार्थ्ाांनी वापरायला सुरू करण्यापूवी शिक्षकाांनी सवव वापरकत्ाव ववद्यार्थ्ाांिी व 

पालकाांिी फोन, णव्हडीओ कॉल, ग्रुप कॉल,कॉन्फरन्स कॉल  करून सांवाद साधावा आणण िैक्षणणक हदनदशििका 
वापरून अभ्यास कसा करावा याबद्दल मागवदिवन करावे. 

3. वगवशिक्षकाांनी ववद्यार्थ्ाांिी सांवाद साधताना फक्त अभ्यासबद्दल बोलू नये. िा सांवाद अनौपचाररक असावा. 
ववद्याथी, कुटुांब, सध्याची हदनचयाव व घरात सध्या स्वीकारलेली जबाबदारी, आजूबाजूच्या पररस्थस्थतीबाबत त्ाच े
मत याबद्दल चचाव करून शिक्षक - ववद्याथी सांबांध दृढ िोतील याची काळजी घ्यावी. 



4. वगवशिक्षकाांनी, ववर्यशिक्षकाांनी पाठ शिकताना पुस्तकाचा कसा वापर कसा करावा याबद्दद्दल सूचना द्याव्यात. 
5. प्रत्ेक पाठाचे ई-साहित् बघण्यापूवी व बमघतल्यानांतर काय करावे याबद्दलिी ववद्यार्थ्ाांना साांगावे. 
6. त्ाचप्रमाणे पाठातील ई-साहित्ािी सांबांमधत समाांतर उपिम आणण स्वाध्याय ह्याबाबतीत ववद्यार्थ्ाांिी सांवाद 

साधावा. 
7. वनयममत अभ्यासाला पयावय म्हणून आपण दीक्षा ऍपचा वापर आपण करत नािी आिोत तर शिक्षक आणण 

ववद्याथी याांच्यातील आांतरक्रियतेून जे ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन घडते त्ाला पूरक साहित् क्रकिं वा िैक्षणणक साहित् 
म्हणून ई -साहित्ाचा वापर करणे अपेशक्षत आिे. 

8. िैक्षणणक हदनदशिि केमध्ये देण्यात आलले्या कृतीशिवाय शिक्षकाांनी आपल्या स्तरावर इतर आवश्यक कृती व 
उपिम ववद्यार्थ्ाांना पुरववण्यास िरकत नािी. 
 

शैक्षणिक दिनिर्शिका वापरण्यासाठी ववद्यार्थी व पालक यांच्याकररता  महत्वाच्या सूचना : 
 

1. िैक्षणणक हदनदशििका म्हणजे पाठ्यपुस्तकातील पाठाांवर आधाररत वनयोजन असून त्ाचा उदे्दि ववद्यार्थ्ाांच े
अध्ययन सुलभ करणे िा आिे. 

2. िैक्षणणक हदनदशिि केनुसार अध्ययन करताना यावर्ी आपल्याला पुरवलेल्या नवीन पाठ्यपुस्तकाांचा उपयोग 
करावा. 

3. दीक्षाऍप पािण्यापूवी एकदा पाठ्यपुस्तकातून सांबांमधत पाठ वाचावा. त्ाचप्रमाणे ई-साहित् पाहिल्यानांतरिी ई-
साहित्ातील अध्ययन घटक पुन्हा वाचणे अमधक फायदेिीर ठरेल. 

4. पाहिलेल्या आणण वाचलेल्या अध्ययन घटकाांत कािी समस्ा असल्यास ती आपले पालक, घरातील ज्येष्ठ 
व्यक्ती, मोठे बिीण-भाऊ शिक्षक याांच्यािी चचाव करावी. 

5. एक पाठ अभ्यासून सांपल्यानांतर त्ावरील स्वाध्याय पूणव करावा व िक्य झाल्यास तो घरातील ज्येष्ठाांकडून 
तपासून घ्यावा. 

6. दररोज प्रत्ेक ववर्याचा अभ्यास करण्याची सवय लावून घ्या. 
7. ठराववक कालावधीनांतर शिक्षकाांनी पाठवलेल्या चाचण्यािी सोडवा. 
8. ई-साहित् वापरताना घरातील ज्येष्ठ व्यक्तींच्या सावनध्यातच रिा.  
9. ई-साहित् सलगपणे न पािता प्रते्क ववर्य सांपल्यानांतर थोडी ववश्ाांती घ्या. मोबाईल क्रकिं वा इलेक्ट्रॉवनक गॅजटे 

कािी वेळासाठी दूर ठेवा. 
10. इ.१ ली व २ रीच्या ववद्यार्थ्ाांनी दीक्षा ऍप व पाठ्यपुस्तक घरातील वडीलधाऱ्या मांडळींच्याच मदतीने वापरायच े

आिे. 
11. आवश्यक तेथे साांवगतलले्या कृती, प्रयोग क्रकिं वा उपिम करण्यापूवी वडीलधाऱ्या मांडळींना त्ाची कल्पना द्या 

अथवा त्ा कृती क्रकिं वा उपिम त्ाांच्या मदतीनेच करा.  
12. हदनाांक २४/०७/२०२० च्या िासन वनणवयानुसार िैक्षणणक वर्व २०२० साठी कोव्हीड-१९ या कोरोना ववर्ाणूच्या 

प्रदुभाववाच्या पािवभूमीवर इयत १ ली ते १२ वी चा पाठूयिम २५% कमी करण्यात आलेला आिे. तरीिी 
ववद्यार्थ्ाांनी सदर िासन वनणवयानुसार कमी केलेला पाठ्यिमाचे अवलोकन करावे. या पाठ्यक्र्माच े
स्वयांअध्ययन करण्यासाठी पाठ्यपुस्तकातील सवव घटकाांचा समावेि हदनदशिि केत करण्यात आलेला आिे. 

13. िैक्षणणक हदनदशिि केमधील शलिं क open िोत नसल्यास सदर घटकािी सांबांमधत ई-साहित् DIKSHA APP 
च्या माध्यमातून आपणास पािता येईल. यासाठी DIKSHA APP आपल्या मोबाईल मध्ये DOWNLOAD 
करून घ्यावे. तसेच पाठ्यपुस्तकामध्य ेदेण्यात आलेल्या QR CODE DIKSHA APP मधून SCAN करून 
िी पािता येईल. 

 



 

 
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रर्शक्षि पररषि, महाराष्ट्र, पुिे 
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DIKSHA APP DOWNLOAD करण्यासाठी  येथे क्लिक करा 

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.diksha.app&hl=en_IN


इयत्ता:-नववी 
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आठव
डा 

अध्ययनवनष्पत्तीक्र
माांक 

पाठाचे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

पवहला 

के्षत्रवक्षमता-
*भाषाभ्यास 

शबदाांचायोग्यअथथस
मजणेवसमजपूवथक
उपयोगकरतायेणे. 

 

व्याकरणवभाषाभ्यास  

 

१)शबदाांच्या अथातील फरक समजून घेऊन स्वतांत्र वाक्यात  उपयोग करतील. 

अ- 

१) आव्हान- आवाहन२)कृतज्ञ- कृतघ्न३)आभार -अवभनांदन 

४) ववनांती- तक्रार. 

आ- 

१)' लहानपणापासून' शबदातील अक्षराांपासून चार अथथपूणथशबद तयार करा. व  
वाक्यात उपयोग करतील. १_२__३_४__ 

इ- पुढील वाक्यप्रचाराांच्यापुढे  त्याच अथाचे दुसरे वाक्प्रचार वलहा. व  
मूळवाक्प्रचाराचा  वाक्यात  उपयोग  करतील. 

१) पे्ररणा  देणे२) गाजावाजा   करणे३)कौतुक  करणे 

४)डोळे  भरून येणे. 



ई-खालील  वाक्प्रचाराांचा  योग्य  अथथ शोधा व वलहतील. 

क) रया जाणे 

१ )शोभा  जाणे   २)शोभाकरणे  ३)शोभादेणे 

ख) सांजीवनी   वमळणे. 

१)जीव घेणे  २)जीवदान  देणे   ३)जीव  देणे 

दुसरा *अध्ययनकौशल्य 

वदलेल्या ववषयावर 
मुदे्दसूदपणे स्वमत 
स्पष्ट करता 
येणेववववध 
सामावजक समस्या 
बाबत होणाऱ्या 
चचेमध्ये सहभागी 
होऊन आपले 
ववचार माांडता येणे 

९.मी वाचवतोय 
(कववता) 

https://diksha.gov.in/play/content/do
_31251620273185587217548?referr
er=utm_source%3Ddiksha_mobile%
26utm_content%3Ddo_3125265999
19198208241253%26utm_campaign
%3Dshare_content 

http://is.gd/RTAG1X 

१) पाठ्यपुस्तकातील  पृष्ठ क्रमाांक  35  वरील स्वाध्याय पूणथ करतील. 
२) कववतेत आलेल्या खेळाांववषयी सववस्तर मावहती वलवहतील.  
३) शहरी भागात खेळल्या जाणाऱ्या खेळाची मावहती वमळवा आवण वहीत 

वलवहतील. 
४) कोरोना ववषाण ूप्रादुभाव यामुळे  बदललेली आपली जीवनपद्धती व वशक्षण 

पद्धती याांची तुलना करतील. 
५) माझा आवडता खेळाडू या ववषयावर वनबांध 

वलवहतील. 

वतसरा *भाषाअभ्यास 

मराठीभाषेतील 
शबदसांपत्तीतवाढ 

व्याकरणव भाषा 
अभ्यास 

 

 

अ- पुढील शबदातील  अक्षराांपासून प्रत्येकी चार अथथपूणथशबद वलवहतील. 

१)धाग्यासारखी२)जाणीवपूवथक३)वशफारस.  ४) सुलेखन. 

आ-पुढील शबदाांचे  समानाथीशबद  वलहा. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31251620273185587217548?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31251620273185587217548?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31251620273185587217548?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31251620273185587217548?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31251620273185587217548?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31251620273185587217548?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content


करणे. 

 

१)अांबर२)ध्वज३)देऊळ४)तलवार५)चौकस६)कुतूहल. 

इ-ववरुद्धअथाचेशबद   वलहा. 

१)चेतन*        २) रक्षण*             ३) शुभ*         ४) सफल* 

५)उांच.         ६)कृतज्ञ 

ई-१) सहसांबांध  लक्षात   घेऊन  उत्तर  वलहा. जसे -  वाजवणे: वाजणे 

१)हटवणे ........२)पोचवणे ....... 

३)वफरवणे....... ४)नाचवणे....... 

ई२) सहसांबांध  लावा . 

जसे -: लेखक: वाचक.                        तस े-: १)गायक ...२)कलाकार....      
३)अवभनेता..... 

४)वशक्षक...... 

चौथा 

 यांत्राांनी केलां बांड  

१) पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमाांक 36 व 37 वरील  पाठाचे वाचन करा. 
२) ववज्ञान तांत्रज्ञानामुळे मानवाचे जीवन कसे सुखी झाले आहे हे स्वतःच्या 

शबदात वलवहतील. 
३) ववज्ञान तांत्रज्ञानाच्या युगात मानवी जीवनासमोर कोणकोणती आव्हाने 

वनमाण झाली आहेत आपल्या पालक ककवा वशक्षकाांशी चचा करतील. 
४) पाठात आलेल्या वाक्प्रचाराांचा अथथ वलहून वाक्यात उपयोग करतील. 
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आठवडा 
अध्ययनवनष्पत्तीक्र
माांक 

पाठाचे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

पवहला *वाचन. 

1योग्यआरोह-
अवरोह व 
ववरामवचन्हेयाांची 
दखल घेऊन 
अथथपूणथ प्रकट 
वाचन करता येणे 

*लेखन 

2वदलेल्याववषयावर
स्वतांत्र प्रभावी 
लेखनकरता येणे 

१०.यांत्राांनी केलां बांड 

http://is.gd/yTbz

Uw 

http://is.gd/nHe

rSg 

१) पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमाांक 38 व 39 वरील पाठाचे योग्य ववरामवचन्हे 
आरोह-अवरोह यासह वाचन करतील. 

२) पृष्ठ क्रमाांक 40 वर वदलेला स्वाध्याय पूणथ करा. 
३) मानवाचा खरा वमत्र यांत्रमानव ही लेखक सुबोध जावडेकर याांची ववज्ञान कथा 

वमळवा व वतचे वाचन करतील. 
४) ववज्ञानातील शोधाांमुळे आपले दैनांवदन जीवन सुखकर झाले आहे हे 

वगेवगेळ्या उदाहरणाद्वारे स्पष्ट करतील. 

दुसरा *भाषाअभ्यास 

रूपकव्यवतरेक 
दृष्टाांत 
चेतनगुणोक्तीअलां
कार ओळखता येणे 

व्याकरण –अलांकार  

१) भाषेचे अलांकार ही सांकल्पना समजावून घेऊन भाषेतील रूपक, व्यवतरेक, 
दृष्टाांत व चेतनगुणोक्ती हे अलांकार पाठ्यपुस्तकातील उदाहरणाांच्या 
साहाय्याने समजावून घ्या. 

२) या अलांकाराांची पाठ्यपुस्तकातील अन्य उदाहरणे शोधून वही वलवहतील. 



वत्याांचा लेखनात 
उपयोग करता येणे. 

वतसरा 

नवरसओळखता 
येणे व त्याांचा 
लेखनात उपयोग 
करता येणे तसेच 
आस्वादघेता येणे. 

व्याकरण-रसववचार  

१) भाषेतील रस ववचार ही सांकल्पना समजावून घेऊन भाषतेील ववववध रस व 
सावहत्यप्रकार याांचा अभ्यास करा. 

२) इयत्ता नववीच्या पाठ्यपुस्तकातून कोणकोणते रस अभ्यासता येतात याचा 
शोध घ्या, ववचार करा व काव्य प्रकाराांमधून प्रकट होणारे रस उदाहरणासह 
नोंदवतील. 

३) भाषा समजून घेण्यासाठी रसववचार कसा महत्त्वाचा आहे हे थोडक्यात  
वलवहतील. 

४) पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमाांक 41 वरील भाषा अभ्यास ही चौकट पूणथ करून 
वहीत वलवहतील. 

चौथा *अध्ययनकौशल्य 

सोशलमीवडयाच्या 
योग्य व जबाबदार 
वापराबाबत जाणीव 
वनमाण होणे 

*वाचन 

आांतरजालावर 
उपलबध असलेल्या 
सांकेतस्थळावरील
मावहतीचे वाचन 

इांग्लांडचा वहवाळा 
(स्थूल वाचन) 

 

१) पाठातील वहवाळा या ऋतूचे वणथन समजावून घेतील  व लेवखका इरावती कव े
याांचे बोरा हे पुस्तक वमळवून ते वाचतील. 

२) तुमच्या पवरसरातील पावसाळा ककवा उन्हाळा या ऋतूचे वणथन त्याांच्या भाषेत 
करतील. 

३) पाठ्य पुस्तकातील स्वाध्याय पूणथ करतील. 
४) भारताच्या शेजारील देशाांमधील जनजीवनाची मावहती वमळवतील. 
५) महाराष्रातील पे्रक्षणीय स्थळे कोणती त्याांची ववैशष्ये वलवहतील . 



करून त्या 
मावहतीचा उपयोग 
करता येणे 

 

 

माहे –नोव्हेंबर२०२०                                  ववषय – मराठी 

आठवडा अध्ययनवनष्पत्तीक्रमाांक पाठाचे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

पवहला 

लेखनअध्ययन कौशल्य व 
भाषा अभ्यास 

सराव/ प्रथम सत्र  

१) पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमाांक 1 ते 10 याांचे काळजीपूवथक वाचन करतील. 
२) पाठाखाली वदलेला स्वाध्याय पूणथ करतील. 
३)  स्वमत, उपक्रम यामध्ये वदलेल्या कृती पूणथ करतील. 
४) पाठाच्या खाली वदलेले व्याकरण समजावून घ्या व त्याची उदाहरणे वहीत 

नोंदवतील. 
दुसरा सोशलमीवडयाचा योग्य व 

जबाबदार पद्धतीने वापर 
करता येणे . 

प्रथम सत्र  
ऑनलाईन ककवा ऑफलाईन उपलबध होणाऱ्या प्रश्नपवत्रका सोडवा व प्रथम सत्र 
परीके्षचा सराव करतील. 

वतसरा  वदवाळी सुट्टी  दीपावलीच्या सवांना हार्ददक शुभेच्छा 

चौथा *  वाचन 

*लेखन 

बोलीभाषा 

११.मातीची सावली http://is.gd/Plm1iM 

१) पाठ्यघटकातील बोलीभाषेत आलेली वाक्य शोधुन प्रमाणभाषेत वलवहतील. 
२) पाठात आलेल्या वाक्प्रचाराांचा अथथ शोधून वाक्यात उपयोग करतील. 
३) प्रस्तुत पाठ सांवाद रूपाने वलवहण्याचा प्रयत्न करतील. 



लक्षपूवथकसमजपूवथकवाचता 
येणे 

वदलेल्याववषयाचे सांवाद 
लेखन करता येणे. 

 

  



कक्षा :- नौव ीं                        महिना: – सितींबर  2020                                 ववषय – हिींदी 

िप्ताि अध्ययन 
ननष्पत्तत 
क्रमाींक 

पाठ का नाम अध्ययन स्त्रोत छार  कृनत 

 

1,2 

1.1 

4.4 

8 वीरभूमम ऩर कुछ 
दिन 

(गद्य) 

यह ाँ क्लऱक करो   

● छ त्र अऩने ऩररवेश के ऐतिह मसक स्थऱों के न म मऱखेंगे । 
● छ त्र भ रि के ववमभन्न र ज्यों के ऐतिह मसक स्थऱों की ज नक री प्र प्ि करेंगे | 
● छ त्र िेखे हुए ऐतिह मसक स्थऱों की चच ा करेंगे | 
● चचिौडगढ़ के मह र ण  की ज नक री प्र प्ि करेंगे | 
● छ त्र र जस्थ न के ववववध ऐतिह मसक स्थऱों ऩर चच ा करेंगे | 
● छ त्र ऐतिह मसक स्थऱों की सुरऺ  एवं संवधान करने के ब रें में चच ा करेंगे |              

•स्व ध्य य हऱ करेंगे । 

 

 

 

 

 

 

1.1 

3.1 

9 वरि न म ाँगूाँग  नहीं 

(ऩद्य) 
यह ाँ क्लऱक करो  

● छ त्र कववि  क  सस्वर ग यन करेंगे | 
● छ त्र कववि  क  सरऱ भ व था मऱखेंगे | 
● छ त्र म नव गुणों को मऱखेंगे | 
● छ त्र जीवन में कभी िय  की य चन  नहीं करेंगे | 
● छ त्र अऩने सम्म न को झुकने नहीं िेंगे | 
छ त्र जीवन के संघषा को ऩहच नेंगे |                  • स्व ध्य य हऱ करेंगे । 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528114338783232149489
https://diksha.gov.in/play/content/do_31263501092253696022165


3,4 

 

महिना: – अक्तूबर 2020                            ववषय – हिींदी 

िप्ताि अध्ययन 
ननष्पत्तत क्रमाींक 

पाठ का नाम अध्ययन स्त्रोत छार  कृनत 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

1.5 

10 र ि क  चौकीि र 

(ऩूरक ऩठन) 
यह ाँ क्लऱक करो 

● छ त्र चौकीि र के किाव्य को समझेंगे | 
● ऩ ठय ंश क  सस्वर व चन करेंगे | 
● छ त्र चौकीि र के शोषण के ब रें में ज नक री प्र प्ि करेंगे | 
● छ त्र ईम नि र चौकीि र क  चचत्रण मऱखेंगे | 
● छ त्र ककसी ऩररचचि सुरऺ  रऺक से व ि ाऱ ऩ करेंगे | 

•छ त्र जीवन में संघषा करने व ऱे चौकीि र ऩर अऩने ववच र मऱखेंगे |                                        
•स्व ध्य य हऱ करेंगे । 

 



 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4 

1.4 

4.3 

11 तनम ाणों के ऩ वन 
युग में  (ऩद्य) 

यह ाँ क्लऱक करो 

● छ त्र कववि  क  सस्वर ग यन करेंगे | 
● छ त्र कववि  क  सरऱ भ व था मऱखेंगे | 
● छ त्र आज के ववऻ न युग के ब रें में मऱखेंगे | 
● छ त्र ववक स क ऱ में नए-नए अनुसंध न की ज नक री प्र प्ि करेंगे | 
● छ त्र अऩने चररत्र क  तनम ाण करने ऩर ववच र करेंगे | 
● छ त्र अऩनी संस्कृति के महत्तत्तव को मऱखेंगे | 

छ त्र िेश दहि के मऱए मर ममटेंगे |                             •स्व ध्य य 
हऱ करेंगे । 

 

  

https://diksha.gov.in/play/content/do_31263701088514048022590


महिना:– नवींबर 2020                               ववषय – हिींदी 

िप्ताि अध्ययन 
ननष्पत्तत क्रमाींक 

पाठ का नाम अध्ययन स्त्रोत छार  कृनत 

1 - - प्रथम सत्र ऩरीऺ  - 

2,3   िीऩ वऱी अवक श - 

  



  

आठवडा  क्षमता ववधाने      पाठाच ेनाव अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

 सप्टेंबर 
आठवडा  1 

(गवणत 
भाग 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वगथ करणीच्या सांख्या 
ओळखून त्यावर वक्रया 

करता येणे. 

 

 

वास्तव सांख्या 

 

 

https://youtu.be/fR0qH99i_4Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

व्व्हडीओच्या आधारे सजातीय करणी सांख्याांची बेरीज व वजाबाकी 
कशी करतात तसेच गुणाकार व भागाकार कसे करतात ते समजावून 
घ्या व त्या आधारे सराव सांच २ .३ मधील प्रश्न क्रमाांक ६,७ व ८ सोडवा.  

 

व्व्हडीओच्या आधारे सजातीय करणी सांख्याांची बेरीज व वजाबाकी 
कशी करतात तसेच गुणाकार व भागाकार कसे करतात ते समजावून 

घ्या व त्या आधारे सराव सांच २ .३ मधील प्रश ््न क्रमाांक ६ ,७ व ८ 
सोडवा .  

व्व्हडीओच्या आधारे करणी सांख्याांच्या छेदाचे परीमेयीकरण कसे 
करतात ते समजावून घ्या व त्या आधारे सराव सांच २ .३ मधील प्रश्न 

क्रमाांक ९ सोडवा . 

व्व्हडीओच्या आधारे वद्वपदवगथ करणी म्हणजे काय ते समजावून घ्या 

   
इयत्ता : नववी    ववषय : गणणत (भाग १ व २ )          कॅलेंडर माहे  : सप्टेंबर त ेनोवे्हबर  2020   

ववषय  : गणणत भाग 1 व भाग 2 

https://youtu.be/fR0qH99i_4Y


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

https://youtu.be/w0B29XcEqyE 

 

 

https://youtu.be/SBUqCNqtFA0 

 

 

 

https://youtu.be/794TA_BmUXM 

 

https://youtu.be/-mBPdlNBIJ0. 

त्यावर आधावरत सराव   उदाहरणाांचा अभ्यास करून सराव सांच २ .४ 
मधील प्रश्न क्रमाांक १ सोडवा . व्व्हडीओच्या आधारे छेदात वद्वपद 

वगथकरणी सांख्या असताना छेदाचे परीमेयीकरण कसे करायचे ते 
समजावून घ्या  .व त्या आधारे सराव सांच २. ४ मधील प्रश्न क्रमाांक २ 

सोडवा. व्व्हडीओच्या आधारे केवलमुल्य ही सांकल्पना समजावून घ्या 
व त्या सरावासाठी वदलले्या उदाहरणाांचा नीट अभ्यास करून सराव 

सांच २ .५ सोडवा . 

सप्टेंबर 
आठवडा  2 
(गवणत भाग      

       २) 

 

 

समाांतर रेषा व छेदीका 
याांच्यामुळे तयार 

झालेल्या कोनाच्या 
ववववध जोड्या 
ओळखता येणे. 

 

कोनाांच्या जोड्याांचे 

समाांतर रेषा 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130
18562451554304169 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130185625118801921167 

 सांगत कोनाचे प्रमेय कशा प्रकारे वसद्ध केले आहे ते पहा. 

 तुमच्या वहीत तुम्ही वसद्ध करा. 

 व्युत्क्रम कोनाच्या  प्रमेयाची वसद्धता पहा. 

 तुमच्या वहीत ती व्यवव्स्थत वलहा. वलहताना दोन भाग 
करायला ववसरू नका. एका बाजूला ववधान आवण दुसरीकडे 

कारणे. 
 दोन रेषा समाांतर दाखवण्यासाठी आांतर कोनाची कसोटी कशी 

https://youtu.be/w0B29XcEqyE
https://youtu.be/SBUqCNqtFA0
https://youtu.be/794TA_BmUXM
https://youtu.be/-mBPdlNBIJ0
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018562451554304169
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018562451554304169
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185625118801921167
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185625118801921167


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गुणधमथ समजणे व 
त्याांचा वापर करता येणे. 

 

 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130
18562482216960170 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130
00316920946688197 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130185624978227201166 

 

वापरता येते ते अभ्यासा. 
 वसद्धता वहीत वलहा. 

 व्युत्क्रम कोन कसोटीची वसद्धता वलहा. 
 सांगत कोन कसोटी अभ्यासा आवण त्याची वसद्धता वलहा. 
 समाांतर रेषाांच्या आणखी काही गुणधमांचा अभ्यास करा. 

 प्रश्नसांग्रह सोडवण्याचा प्रयत्न करा. 
 सोबतच्या video मध्ये काही वगेळ्या प्रकारची उदाहरणे वदली 

आहेत ती अभ्यासा. 

 प्रश्न सांग्रह २ .१ मधील उदाहरणे सोडवण्याचा प्रयत्न करा .
त्यासाठी सोडवलेली उदाहरणे पहा. 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_313018562482216960170
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018562482216960170
https://diksha.gov.in/play/content/do_313000316920946688197
https://diksha.gov.in/play/content/do_313000316920946688197
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185624978227201166
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185624978227201166


 

  

सप्टेंबर 
आठवडा 3 
(गवणत भाग 1 ) 

बहुपदीची ओळख व 
त्यावरील वक्रया करता 
येणे. 

बहुपदी 

 

https://youtu.be/xmJjQ3KyTdw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/xmJjQ3KyTdw 

 व्व्हडीओच्या आधारे बहुपदी ही सांकल्पना समजावून घ्या. 
 सराव सांच ३.१ मधील प्रश्न क्रमाांक १,२,३,४,५ सोडवा. 

 व्व्हडीओच्या आधारे एकपदी,वद्वपदी,वत्रपदी व बहुपदी असे 
बहुपदींचे वगीकरण कसे करतात हे समजावून घ्या व त्या 
आधारे सराव सांच ३.१ मधील प्रश्न क्रमाांक ५ व ९ सोडवा.  
 सराव सांच ३.१ मधील प्रश्न क्रमाांक ६,७ सोडवा. 

https://youtu.be/xmJjQ3KyTdw
https://youtu.be/xmJjQ3KyTdw


 

 

 

 

सप्टेंबर  
आठवडा 4     

(गवणत  भाग 2 ) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130
18562451554304169 

 

 

 

https://youtu.be/qvBAqcvXYtY 

 

 

 

 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130007781459968001214 

 सोबतच्या video मध्ये काही वगेळ्या प्रकारची उदाहरणे वदली 
आहेत ती अभ्यासा. 

 प्रश्न सांग्रह २ .१ मधील उदाहरणे सोडवण्याचा प्रयत्न करा .
त्यासाठी सोडवलेली उदाहरणे पहा. 

 दूरस्थ अांतरकोनाचे प्रमेय अभ्यासा. 
 तुमच्या वहीत वलहून काढा. 

 तुमच्या वहीत एक समभजु वत्रकोण काढा त्याचा कोणताही एक 
बाहयकोन काढा आवण गुणधमाचा अभ्यास करा. 

 

 वत्रकोणाच्या तीन कोनांची बेरीज 180 असते. ह्याची वसद्धता पहा. 
 तुमच्या वहीत वलहून काढा. 

 बाह्यकोनाचा गुणधमथ अभ्यासा. 
 सोबतच्या video मध्ये सोडवलेली उदाहरणे पहा. तुमच्या वहीत 

सोडवण्याचा प्रयत्न करा. 
 पान २५ ,२६ वरची उदाहरणे अभ्यासा.  

 दोन एकरूप वत्रकोण काढा. त्याांच्या सांगत बाजू आवण सांगत कोन 

https://diksha.gov.in/play/content/do_313018562451554304169
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018562451554304169
https://youtu.be/qvBAqcvXYtY
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130007781459968001214
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130007781459968001214


 

 

वदलेली मावहती पक्ष व 
साध्य स्वरुपात वलहून 

वसद्धता देता येणे. 

 

 

वत्रकोण 

 

 

https://youtu.be/Uuy3tdxRaBE 

 

 

 

 

 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_
31243982752093798422456 

 

 

 

 

 

 

वलहा 
 वत्रकोणाची एकरुपता दशथवण्यासाठी सोबतचा video पहा आवण 

तुम्ही करून पहा. 
 

https://youtu.be/Uuy3tdxRaBE
https://diksha.gov.in/play/content/do_31243982752093798422456
https://diksha.gov.in/play/content/do_31243982752093798422456


 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130
185626400440321507 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1x4fDy
WwvZM 

 

ऑक्टोबर 
आठवडा    

  

१   (गवणत भाग 
1 ) 

 

बहुपदीची ओळख व 
त्यावरील वक्रया करता 

येणे. 

बहुपदी   पाठ्यपुस्तकात वदलेल्या मावहती व उदाहरणाांच्या 
आधारे वदलेल्या घटकाांचा अभ्यास करावा. 

 

सराव सांच ३ .२ मधील प्रश्न क्रमाांक १,२ व ३ सोडवा.  

सराव सांच ३ .२ मधील प्रश्न क्रमाांक ४ सोडवा . 

सराव सांच ३ .२ मधील प्रश्न क्रमाांक  ५ सोडवा. 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185626400440321507
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185626400440321507
https://www.youtube.com/watch?v=1x4fDyWwvZM
https://www.youtube.com/watch?v=1x4fDyWwvZM


 

 

 

 

 

 

ऑक्टोबर 
आठवडा    

2  (गवणत भाग 
2 )  

वदलेली मावहती पक्ष व 
साध्य स्वरुपात वलहून 

वसद्धता देता येणे. 

 

वत्रकोण 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130
185626663813121656 

https://diksha.gov.in/play/content/do_
313018562652700672168 

https://diksha.gov.in/play/content/do_
313018562688786432174 

https://www.youtube.com/watch?v=eEfyH4t
vFUI 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130
185627115520001168 

 वत्रकोणाच्या एकरूपतेच्या कसोया वलहा. 
 प्रश्न सांच ३ .२ सोडवण्याचा प्रयत्न करा.  
 समदववभजू वत्रकोणाचे प्रमेय अभ्यासा. 

 समदववभजू वत्रकोणाच्या प्रमेयचा व्यत्यास समजून घ्या. 
 तुमच्या वहीत एक समदववभजू वत्रकोण काढून त्याचा पडताळा 

घ्या 
 वहीत दोन्ही प्रमेय वलहून काढा. 

 एक काटकोन वत्रकोण काढा ज्यामध्ये एक  कोन ९० तर दूसरा 
३० असेल. त्याांच्या बाजू मोजा आवण त्यातील सांबांध  सांबांध 

शोधा. 
 सोबत वदलेला video सांबांध पाहून 30-60-90 प्रमेय समजून 

घ्या. 
 पान 36 वरील प्रमेय पूणथ करा. 

 वत्रकोणाची एक मध्यगा काढा. पुस्तकातील कृती करून पहा. 
 काटकोन वत्रकोण मध्ये मध्यगेचा गुणधमथ अभ्यासा. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185626663813121656
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185626663813121656
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018562652700672168
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018562652700672168
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018562688786432174
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018562688786432174
https://www.youtube.com/watch?v=eEfyH4tvFUI
https://www.youtube.com/watch?v=eEfyH4tvFUI
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185627115520001168
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185627115520001168


 

https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130185627472117761508 

https://youtu.be/1_XbU-221KQ 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_
313018562765660160175 

 

 

 

 एक रेषाखांड काढा त्याचा लांब दुभाजक काढा. 
 आता लांब दुभाजकावर एक कबदु घ्या व त्याचे रेशअखांडच्या 

अन्त्य कबदुपासून अांतर मोजा. वनरीक्षण करा. 
लांब दुभाजकाचे प्रमेय व व्यत्यास समजून घ्या वहीत वलहा. 

ऑक्टोबर 
आठवडा    

३   (गवणत भाग 
1 ) 

 

 

 

बहुपदीची ओळख व 
त्यावरील वक्रया करता 

येणे. 

बहुपदी 

 

 

पाठ्यपुस्तकात वदलेल्या मावहती व उदाहरणाांच्या 
आधारे वदलेल्या घटकाांचा अभ्यास करावा. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130
003137546895361112 

पाठ्यपुस्तकात वदलेल्या मावहती व उदाहरणाांच्या 
आधारे वदलेल्या घटकाांचा अभ्यास करावा 

 

सराव सांच ३ .३ सोडवा.  

 

 

 

सराव सांच ३ .५ मधील प्रश्न क्रमाांक १ ते ६ सोडवा.  

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185627472117761508
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185627472117761508
https://youtu.be/1_XbU221-KQ
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018562765660160175
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018562765660160175
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003137546895361112
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003137546895361112


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

सराव सांच ३ .४ सोडवा.  

ऑक्टोबर 
आठवडा   ४ 

(गवणत भाग 2 )  

 

समरूप वत्रकोण 
ओळखून त्याच्या 

बाजूांची गुणोत्तरे वलवहता 
येणे. 

वत्रकोण 

https://www.youtube.com/watch?v=VRvxR-
CVHwc 

https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130185627805368321509 

 एक कोन काढा व तो दुभागा. आता कोन दुभाजकावर 
कोणताही एक कबदु घ्या. व कोनाच्या बाजूनवर लांब काढा. 

लांबातर मोजा. त्यातील सांबांध शोधा. 
 कोन दुभाजकाचे प्रमेय समजून घ्या. 

 वहीत वलहून काढा. 

https://www.youtube.com/watch?v=VRvxR-CVHwc
https://www.youtube.com/watch?v=VRvxR-CVHwc
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185627805368321509
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185627805368321509


 

 

 

 

 

 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_
313000318345256960197 

https://www.youtube.com/watch?v=i32j6eUT
sbQ 

https://www.youtube.com/watch?v=K_Hc2
D5tZ3c 

https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130185628145827841657 

https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130185628280586241715 

 .पुस्तकातील प्रमेयवरून असमानता समजून घ्या. 
 त्यावर आधावरत उदाहरणे पहा. 
 वहीत गुणधमथ वलहून काढा. 

 समरूप वत्रकोणाची व्याख्या समजून घ्या. 
 पान ४६ वरची कृती करून समरूप वत्रकोणाच्या बाजू आवण 

कोणाांमधील सांबांध जाणनू घ्या. 
 समरूप वत्रकोणाच्या बाजूनचे गुणोत्तर माहीत असताना बाजू 

काढण्याचे उदाहरण समजून घेऊन प्रश्न सांग्रह ३ .५ सोडवा.  
पुस्तकातील उदाहरणे सोडवण्याचा प्रयत्न करा. 

नोव्हेंबर  
आठवडा १   

(गवणत भाग 1 ) 

 

 

 

 

 

दोन चलाांचा उपयोग 
करून शाव्बदक 

उदाहरणे सोडववता 
येणे. 

बहुपदी 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130
003137546895361112 

 

पाठ्यपुस्तकात वदलेल्या मावहती व उदाहरणाांच्या 
आधारे वदलेल्या घटकाांचा अभ्यास करावा. 

 

पाठ्यपुस्तकात वदलेल्या मावहती व उदाहरणाांच्या 
आधारे वदलेल्या घटकाांचा अभ्यास करावा. 

सराव सांच ३ .५ मधील प्रश्न क्रमाांक ७ ते १३ सोडवा.  

 

 

सराव सांच ३ .६ मधील प्रश्न क्रमाांक १ सोडवा . 

 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_313000318345256960197
https://diksha.gov.in/play/content/do_313000318345256960197
https://www.youtube.com/watch?v=i32j6eUTsbQ
https://www.youtube.com/watch?v=i32j6eUTsbQ
https://www.youtube.com/watch?v=K_Hc2D5tZ3c
https://www.youtube.com/watch?v=K_Hc2D5tZ3c
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185628145827841657
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185628145827841657
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185628280586241715
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185628280586241715
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003137546895361112
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003137546895361112


  

 

सराव सांच ३ .६ मधील प्रश्न क्रमाांक २ सोडवा . 

नोव्हेंबर  
आठवडा 2 
(गवणत भाग 2 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वत्रकोणाच्या वववशष्ट 
बाबी वदल्या असता 

वत्रकोण रचना करता 
येणे. 

वत्रकोण 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130
06606951399424156 

https://diksha.gov.in/play/content/do_
312990853004386304129 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130140116574699521241 

https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130140116759592961254 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130185628399943681679 

https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130185628553789441510 

https://diksha.gov.in/play/content/do_

 आपण सातवीमध्ये वशकलेल्या वत्रकोण रचनाांची – बाबाबा ,
बाकोबा ,कोबाको आवण काटकोन वत्रकोण याांची उजळणी करू 

या.  
 आता लांब दुभाजक कसा काढायचा याचा सराव करा 

 वत्रकोणाचा पाया ,लगतचा   कोन आवण उरलेल्या दोन बाजूांची 
बेरीज वदली असताना वत्रकोण  काढणे ह्या रचनेचा video आवण 
पाठयपुस्तक याांच्या सहाय्याने अभ्यास करा आवण रचना करा. 

 वत्रकोणाचा पाया , लगतचा कोन व उरलेल्या दोन बाजूांमधील 
फरक वदला असता   वत्रकोण  काढणे ह्या रचनेचा video आवण 
पाठयपुस्तक याांच्या सहाय्याने अभ्यास करा आवण रचना करा. 

 

 वत्रकोणाचा वतन्ही बाजूांची बेरीज आवण  पाया लगतचे कोन वदले  
असताना वत्रकोण  काढणे ह्या रचनेचा video आवण पाठयपुस्तक 

याांच्या सहाय्याने अभ्यास करा आवण रचना करा. 
 प्रश्नसांग्रह आवण सांकीणथ मधून सराव करा. 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_313006606951399424156
https://diksha.gov.in/play/content/do_313006606951399424156
https://diksha.gov.in/play/content/do_312990853004386304129
https://diksha.gov.in/play/content/do_312990853004386304129
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140116574699521241
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140116574699521241
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140116759592961254
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130140116759592961254
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185628399943681679
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185628399943681679
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185628553789441510
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185628553789441510


 

 

 

 

3130185628769484801622 

 

नोव्हेंबर  
आठवडा ३   

(गवणत भाग 1 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

समान गुणोत्तराच्या 
वसद्धाांताचा उपयोग 

करता येणे. 

गुणोत्तर व 
प्रमाण 

 

 

 

https://youtu.be/I-VfWsBOQ80 

 

https://youtu.be/bvX8NcOcu30 

 

 

 

 

https://youtu.be/k-x7FX63u7U 

 

 

 

 

 व्व्हडीओच्या आधारे दोन सांख्याांचे गुणोत्तर कसे काढायचे व 
साध्या गुणोत्तराचे शतमानात व शतमानाचे साध्या गुणोत्तरात 
रुपाांतर कसे कराव ेते समजावून घ्या व त्या आधारे सराव सांच 

४.१ मधील प्रश्न क्रमाांक १ ते ५ सोडवा. 
 व्व्हडीओच्या आधारे दोन गुणोत्तराची तुलना कशी करावी ते 

समजावून घ्या व नांतर व्व्हडीओच्या सहाय्याने गुणोत्तरावरील 
शाव्बदक उदाहरणे सोडववण्याची पद्धत समजावून घ्या व 

त्यानुसार सराव सांच ४.१ मधील प्रश्न क्रमाांक ६,७,८ सोडवा. 
तसेच सराव सांच ४.२ मधील प्रश्न क्रमाांक १ ते ४ सोडवा. 

 व्व्हडीओच्या आधारे समान गुणोत्तरावरील व्यस्तवक्रया, 
एकाांतर वक्रया, योग वक्रया, ववयोग वक्रया, योग-ववयोग वक्रया 
समजावून घ्या तसेच या गुणधमांचा उपयोग करून उदाहरणे 
कशी सोडवायची ते समजावून घ्या व त्या आधारे सराव सांच 

४.३ मधील प्रश्न क्रमाांक १ ते ३ सोडवा. 

https://youtu.be/I-VfWsBOQ80
https://youtu.be/bvX8NcOcu30
https://youtu.be/k-x7FX63u7U


 https://youtu.be/j4gf9ve4yFU 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/0VklDDDQ-lg 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/KYkkAMzVOAA 

 

 

 

https://youtu.be/j4gf9ve4yFU
https://youtu.be/0VklDDDQ-lg
https://youtu.be/KYkkAMzVOAA


 

 

 

 

https://youtu.be/Xp4tUwZkHBs 

 

नोव्हेंबर  
आठवडा ४   

(गवणत भाग 2 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

वववशष्ट चौकोनाच्या 
गुणधमांच्या वसद्धता 

वलवहता येणे. 

 

SLT TTTCI च्या 
सहाय्याने चौकोनाच्या   

गुणधमांचा पडताळा 
घेता येणे.  

चौकोन 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130
18562898075648176 

https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130185629110681601169 

https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130003187504250881143 

https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130003190713630721116 

https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130003192189992961119 

 

 

 सोबतचा वववडयो पहा. पुस्तकातील पान ५८ वरील कृती करून 
पहा. 

  
 वगेवगेळे समाांतरभजू  चौकोन काढा आवण त्याांच्या बाजू आवण 

कोन मोजा. 
  

 समाांतरभजू  चौकोनाचे बाजू आवण समुख कोनाचे गुणधमथ 
अभ्यासा. ते वसद्ध करणारी वसद्धता अभ्यासा. 

 
 त्यावर आधावरत उदाहरणे सोडवा. त्याकवरता वववडयो पहा. 

 
 समाांतरभजु चौकोनाच्या कसोया अभ्यास करा. त्यासाठी पुस्तक 

आवण वववडयो याांची मदत घ्या. 
 

 समाांतर भजु चौकोनाच्या कणथ चे गुणधमथ अभ्यासा. 

https://youtu.be/Xp4tUwZkHBs
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018562898075648176
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018562898075648176
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185629110681601169
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185629110681601169
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003187504250881143
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003187504250881143
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003190713630721116
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003190713630721116
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003192189992961119
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130003192189992961119


 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130185629242818561658 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_
313018562949242880169 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130
18562974261248169 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_
3130185630001315841569 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_
313018563013640192177 

 

 
 समभजु चौकोन,आयत आवण चौरस याांचे गुणधमथ अभ्यासा. 

 पुस्तकात पाहून त्याांच्या वसद्धता वलहा. 
 त्या गुणधमाचा वापर ५.३ आवण ५.४ सोडवण्यासाठी करा. 

 सांमलांब चौकानचे गुणधमथ अभ्यासा 
 वत्रकोणाच्या बाजूांच्या मध्यकबदू चे प्रमेय अभ्यासा. पुस्तकात त्याची 

वसद्धता वलहा. 
 उदाहरण सांग्रह ५.५ सोडवायचा प्रयत्न करा. 
 सांकीणथ प्रश्नसांग्रह ५ सोडवण्याचा प्रयत्न करा. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185629242818561658
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185629242818561658
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018562949242880169
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018562949242880169
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018562974261248169
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018562974261248169
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185630001315841569
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185630001315841569
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018563013640192177
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018563013640192177


  

   

 

  

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_
31243472288515686424341 

 

 

 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31243472288515686424341
https://diksha.gov.in/play/content/do_31243472288515686424341


Subject Period Name of the 

Topic 

Statement of Competencies 

 

Source of Teaching 

Learning 

Student’s Activity 

September 2020 

 

 

 

 

 

English 

 

 

 

Week 1 

 

 

2.2 Helen Keller 

and Anne 

Sullivan (page .36 

to 40) 

 

Warming up! 

Part 1 

Listening: • Listen attentively to an entire 

speech, story, poem, programme, etc. 

 

Speaking: • Express one’s own thoughts 

and ideas coherently and effectively 

 

Reading: 1) Read patiently till the end of 

the piece. 

2) Learn new words, expressions and 

enrich his/her vocabulary through 

reading. 

 

 

See 2 2 Helen Keller and Anne 

Sullivan on DIKSHA at 

https://diksha.gov.in/play/coll

ection/do_3125266000323543

04241292?referrer=utm_source

%3Ddiksha_mobile%26utm_co

ntent%3Ddo_31252660003235

4304241292%26utm_campaign

%3Dshare_content&contentId=

do_3125253577782804482235

80 

 Read the lesson loudly. 

 Take part in warming 

up activity. 

 Use the dictionary to 
find different meaning of 

new words. 
  

 Week 2 English Work 

shop 

 

Part 2  

Writing: Express one’s own thoughts and 

ideas coherently and effectively. 

 

Study Skills: Use reference materials 

such as different dictionaries, 

 My English Textbook 
Standard Nine 

See Helen Keller and Anne 

Sullivan Part I on DIKSHA at  

 

https://diksha.gov.in/play/coll

 Use the dictionary to 
find different meaning of 

new words. 

 Listen carefully and 

classifies the words. 
 Frame Questions 

 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312525357778280448223580
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312525357778280448223580
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312525357778280448223580
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312525357778280448223580
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312525357778280448223580
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312525357778280448223580
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312525357778280448223580
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312525357778280448223580
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312525357778280448223580
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31248984092272230422100


encyclopedias, etc. effectively. ection/do_3125266000323543

04241292?referrer=utm_source

%3Ddiksha_mobile%26utm_co

ntent%3Ddo_31252660003235

4304241292%26utm_campaign

%3Dshare_content&contentId=

do_3124898409227223042210

0 

 

   

Frame Question 

Language Study 

Language Study: 

Articles 

Compound words 

present Participles 

Past Participles 

 My English Textbook 
Standard Nine 

 

 Try to find the examples 
of  

 Articles 
 Compound words 
 Present Participles 
 Past Participles 

 

 Week 3  2.3 Mark 

Twain 
 Warming 

up! 
 Explanation 

of Lesson 
 Some 

Quotations 

Reading: Learn new words, expressions 

and enrich his/her vocabulary through 

reading 

 

Speaking: 1) Use idiomatic expressions 

appropriately with ease and confidence. 

 

2) Make efforts to improve his/her own 

pronunciation and speech. 

Listening:  

  Listen attentively to an entire 
speech, story, poem, programme, 

 

https://diksha.gov.in/play/coll

ection/do_3125266000323543

04241292?referrer=utm_source

%3Ddiksha_mobile%26utm_co

ntent%3Ddo_31252660003235

4304241292%26utm_campaign

%3Dshare_content&contentId=

do_3124913827441950721344

5 

 

 

 Read the lesson loudly. 

 Take part in warming 
up activity. 

 Describe the situation / 
context. 

 Use the dictionary to 
find different meaning of 

new words. 

 Take part in chit-chat 
activity. 

 Read Lesson and writes 
new words. 

 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31248984092272230422100
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31248984092272230422100
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31248984092272230422100
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31248984092272230422100
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31248984092272230422100
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31248984092272230422100
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31248984092272230422100
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31248984092272230422100
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31249138274419507213445
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31249138274419507213445
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31249138274419507213445
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31249138274419507213445
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31249138274419507213445
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31249138274419507213445
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31249138274419507213445
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31249138274419507213445
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31249138274419507213445


etc. 

 Note the pronunciation and usage 
of new words/expressions. 

 

Writing: Express one’s feelings/emotions 

using appropriate language. 

 Week 4 English workshop 

Language study  

Language Study: 

Sentence Structure: Types of clauses-

Passive constructions 

 My English Textbook 
Standard Nine 

 

 Sentence Structure:   
 Learn how to convert 

active voice into passive 
voice. 

October 2020 

 

  

Week 1 

2.4 Please Listen! 

 Write a 

diary 
  Write an 

informal 
letter. 

 prepare 

meaningful 
dialogues. 

 

Listening: • Listen attentively to an entire 

speech, story, poem, programme, etc. 

Speaking: Communicate displeasure, 

disagreement, difference of opinion 

politely but firmly 

Reading:  

1) Read patiently till the end of the piece. 

2) Understand the overall structure of a 

literary piece: stanzas and refrain in a 

song, stanzas and rhyme scheme in a 

verse, the various threads in a story/play, 

etc. 

Writing: 

Frame probing questions to find 

additional information, to find precise 

https://diksha.gov.in/play/coll

ection/do_3125266000323543

04241292?referrer=utm_source

%3Ddiksha_mobile%26utm_co

ntent%3Ddo_31252660003235

4304241292%26utm_campaign

%3Dshare_content&contentId=

do_3124915600227696642367

0 

 

 

 Try to understand the 
structure of passive 

sentence. 
 Find and solves the 

sentences. 
 Write a diary. 

 Write an informal letter. 

 Prepare meaningful 

dialogues. 

 Write the new words, 

rhyming words and 
rhyme scheme. 

 Write appreciation of the 
poem. 

 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31249156002276966423670
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31249156002276966423670
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31249156002276966423670
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31249156002276966423670
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31249156002276966423670
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31249156002276966423670
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31249156002276966423670
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31249156002276966423670
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31249156002276966423670


answers to one’s query. 

 Week 2 2.5 A Play part 1 Listening: Summarize a story, 

conversation, play, informative speech or 

debate. 

Speaking: Initiate a conversation in 

English (with friends, elders, etc.). 

Language study: 

Parts of Speech: Finite verbs and 

infinitives-Participles and gerunds- 

Determiners 

Main verb, auxiliary, modal auxiliary 

https://diksha.gov.in/play/coll

ection/do_3125266000323543

04241292?referrer=utm_source

%3Ddiksha_mobile%26utm_co

ntent%3Ddo_31252660003235

4304241292%26utm_campaign

%3Dshare_content&contentId=

do_3126046302018682881128

94 

 

 Make list of characters 
 Learn exclamation 

marks. 
 Imagine a map of 

Andher Nagari. 
 Learn passive 

constructions. 
 Find subject and object 

from the sentences. 
 Make classification of 

Main verb, auxiliary, 
modal auxiliary 

 Week 3 2.5 A Play part 2 

 

 Listening: Summarize a story, 

conversation, play, informative speech or 

debate. 

Speaking:  

1) Initiate a conversation in English 

(with friends, elders, etc.). 
 

2) Describe real or imagined things, 
people, situations, emotions, etc. in 

detail. 
Reading: Read patiently until the end of 

the piece. 

Writing: Write formal letters in the 

expected format. 

Study skill: 

https://diksha.gov.in/play/coll

ection/do_3125266000323543

04241292?referrer=utm_source

%3Ddiksha_mobile%26utm_co

ntent%3Ddo_31252660003235

4304241292%26utm_campaign

%3Dshare_content&contentId=

do_3125123524264673281291

2 

 

 

 Read a play silently and 

loudly. 

 Make a list of proverbs 

from the play. 

 Prepare Blame-game 

flow chart. 
 Translate the sentences 

in their mother tongue. 
 Search photos on 

internet. 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604630201868288112894
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604630201868288112894
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604630201868288112894
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604630201868288112894
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604630201868288112894
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604630201868288112894
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604630201868288112894
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604630201868288112894
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604630201868288112894
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31251235242646732812912
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31251235242646732812912
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31251235242646732812912
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31251235242646732812912
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31251235242646732812912
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31251235242646732812912
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31251235242646732812912
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31251235242646732812912
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31251235242646732812912


1) Translate different types of informative 

texts from mother tongue into English 

and English into mother tongue. 

2) Use the computer/internet for the 

purpose of translation/transcription 

 

 Week 4 3.1 Coromandel 

Fishers 

Listening: • Listen attentively to an entire 

speech, story, poem, programme, etc. 

Speaking: Read aloud a poem 

highlighting its rhyme and rhythm 

Reading: 1) Read patiently till the end of 

the piece. 

2) Understand the overall structure of a 

literary piece: stanzas and refrain in a 

song, stanzas and rhyme scheme in a 

verse, the various threads in a story/play, 

etc. 

Writing: • Explain a concept/an idea in 

detail. 

Study Skills: Use the computer/internet 

for the purpose of 

translation/transcription. 

https://diksha.gov.in/play/coll

ection/do_3125266000323543

04241292?referrer=utm_source

%3Ddiksha_mobile%26utm_co

ntent%3Ddo_31252660003235

4304241292%26utm_campaign

%3Dshare_content&contentId=

do_3126046306402877441128

95 

 

 Take part in warming 

up activity.  
 Write the new words, 

rhyming words and 

rhyme scheme. 
 Write imaginative 

illustration. 
 Make translation. 
 Write appreciation of the 

poem. 

November 2020 

 Week 1  

 

3.2 The Fall of 

Listening: • Listen attentively to an entire 

speech, story, poem, programme, etc. 

Speaking: Read aloud a poem 

 

https://diksha.gov.in/play/coll

ection/do_3125266000323543

04241292?referrer=utm_source

 Try to build a story. 
 Solve the English 

workshop. 
 Read the story and 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604630640287744112895
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604630640287744112895
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604630640287744112895
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604630640287744112895
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604630640287744112895
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604630640287744112895
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604630640287744112895
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604630640287744112895
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604630640287744112895
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3126228779655905281665
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3126228779655905281665
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3126228779655905281665


Troy 

Part 1 

 

 

highlighting its rhyme and rhythm 

Reading: 

1) Read patiently till the end of the 

piece. 

Writing: Attempt using different styles of 

writing and different literary devices in 

creative writing. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Language study:  

gerund and verbal noun  

%3Ddiksha_mobile%26utm_co

ntent%3Ddo_31252660003235

4304241292%26utm_campaign

%3Dshare_content&contentId=

do_3126228779655905281665 

 

 

https://diksha.gov.in/play/coll

ection/do_3125266000323543

04241292?referrer=utm_source

%3Ddiksha_mobile%26utm_co

ntent%3Ddo_31252660003235

4304241292%26utm_campaign

%3Dshare_content&contentId=

do_3124919094479093762384
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https://diksha.gov.in/play/coll

ection/do_3130051023466086

40112?referrer=utm_source%3

Ddiksha_mobile%26utm_conte

nt%3Ddo_31300510234660864

0112%26utm_campaign%3Dsh

are_content&contentId=do_312

994497993261056155 

 

retells in their mother 

tongue. 
 Write opposite words. 
 Write new words. 
 Read the lesson. 
 Learn the term gerund. 

 

 

 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3126228779655905281665
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3126228779655905281665
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3126228779655905281665
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3126228779655905281665
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3126228779655905281665
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31249190944790937623849
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31249190944790937623849
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31249190944790937623849
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31249190944790937623849
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31249190944790937623849
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31249190944790937623849
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31249190944790937623849
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31249190944790937623849
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31249190944790937623849
https://diksha.gov.in/play/collection/do_313005102346608640112?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_313005102346608640112%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312994497993261056155
https://diksha.gov.in/play/collection/do_313005102346608640112?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_313005102346608640112%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312994497993261056155
https://diksha.gov.in/play/collection/do_313005102346608640112?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_313005102346608640112%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312994497993261056155
https://diksha.gov.in/play/collection/do_313005102346608640112?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_313005102346608640112%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312994497993261056155
https://diksha.gov.in/play/collection/do_313005102346608640112?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_313005102346608640112%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312994497993261056155
https://diksha.gov.in/play/collection/do_313005102346608640112?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_313005102346608640112%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312994497993261056155
https://diksha.gov.in/play/collection/do_313005102346608640112?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_313005102346608640112%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312994497993261056155
https://diksha.gov.in/play/collection/do_313005102346608640112?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_313005102346608640112%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312994497993261056155


 

 Week 2 3.2 The Fall of 

Troy 

Part 2 

Listening: • Listen attentively to an entire 

speech, story, poem, programme, etc. 

Speaking: Read aloud a poem 

highlighting its rhyme and rhythm 

Reading: 

1) Read patiently till the end of the 
piece. 

Writing: Attempt using different styles of 

writing and different literary devices in 

creative writing. 

 

 

 My English Textbook 
Standard Nine 

 

 Listen the poem from 
Diksha app.  

 Read and writes new 
words. 

 

 Week 3  Study Skills: 

Language Study:  

main clause and subordinate clause 

 My English Textbook 
Standard Nine 

 

Take a reference of language 

study secession. 



इयत्ता : नववी  माहे : सप्टेंबर 2020 त ेनोव्हेंबर 2020 

ववषय मवहना आठवडा पाठाच ेनाव उपघटक अध्ययन वनष्पती क्रमाांक अध्यापनाच ेस्त्रोत ववद्याथी कृती 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

सप् टेंबर  1 4. द्रव्याचे 

मोजमाप 

प्रस्तावना रासायवनक सांयोग, 

वस्तुमान अक्षय्यता, वस्थर 

प्रमाण या वनयमाांचा 

पडताळा घेऊन वनष्कषष 

काढता येणे 

https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187041969274881

698 

1.मीठ, चुनकळी, पाणी, चुना, याांची रेणुसूत्रे वहीत विहा. 

2.रासायवनक सांयोगाचे वनयम वहीमध्ये विहा. 

3. वव्हडीओतीि रासायवनक सांयोगाच्या वनयमाची पडताळणी 

करणार् या प्रयोगाची वनरीक्षणे वहीत नदवदवा . 

4. द्रव्य अक्षय्यतेचा वनयम विहा. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

सप् टेंबर  1  सांयुगाांचे 

रासायवनक सूत्रे 

 https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187042202583041

699 

1. रेणुसूत्रे याची व्याख्या विहा. 

2. सांयुगाची रासायवनक सूत्रे विहण्याचे वनयम वहीत विहा. 

3.सोवडअम सल्फेट, पोटॅवियम नायट्रेट, फेररक फॉस्फेट ह्या सांयुगाांची 

रासायवनक सूत्रे तयार करण्याच्या पायऱ्या वहीमध्ये विहा. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

सप् टेंबर  1  वस्थर प्रमाणाचा 

वनयम 

 https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187044915200001

320 

1.द्रव्य अक्षय्यतेचा वनयम व वस्थर प्रमाणाचा वनयम उदाहरणाांसह 

वहीमध्ये विहा. 

2. प्रूस्ट या िास्त्रज्ञ ववषयी अवधक मावहती इांटरनेटद्वारे वमळवा 

आवण वहीत नदवदवा. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

सप् टेंबर  1  अणूआकार  https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187045066260481

751 

1. अणूवस्तुमानाांक ही सांकल्पना स्पष्ट करा. 

2. पाठ्यपुस्तकातीि पान क्रां  49 वर ददिेिा मूिद्रव्याांची 

अणूवस्तुमाने याचा तक्ता पूणष करा. 

3.अणूच्या वनरीक्षणासाठी कोणकोणत्या सुक्ष्मदिषकाांचा वापर केिा 

जातो याची मावहती छायावचत्रासह वहीमध्ये विहा. 

ववज्ञान व सप् टेंबर  2  अणूचे वस्तुमान रेणू वस्तूमान, मोि या https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187045193482241

पुढीि मूिद्रव्याांमध्ये असणाऱ्या प्रोटॉन आवण न्युट्रॉन याांच्या 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187041969274881698
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187041969274881698
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187041969274881698
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187042202583041699
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187042202583041699
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187042202583041699
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187044915200001320
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187044915200001320
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187044915200001320
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187045066260481751
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187045066260481751
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187045066260481751
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187045193482241321
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187045193482241321


तांत्रज्ञान भाग 1 सांकल्पना साांगता येणे व 

सांयुगाांची रेणुसूत्रे ओळखता 

येणे व विवहता येणे. 

321 सांख्येवरून  अणूवस्तुमान  दकती असेि ते वहीमध्ये विहा  - 

ऑवससजन, सोवडअम, अल्युवमवनयम, फॉस्फरस, अरगॉन, पोटॅविअम 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

सप् टेंबर  2  मूिद्रव्याांच्या 

रासायवनक सांज्ञा 

 https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187045314314241

214 

1.सोने, िोह, चाांदी, पारा, विसे, सोवडअम, अँरटमनी याांच्या सांज्ञा 

वहीमध्ये विहा  

2. तुम्हािा माहीत नसिेल्या कोणत्याही 10 मूिद्रव्याांच्या 

रासायवनक सांज्ञा इांटरनेटवरून िोधून वहीत नदवदवा. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

सप् टेंबर  2  रेणुवस्तुमानाची 

सांकल्पना 

 https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187045425889281

205 

1. रेणुवस्तुमान ही सांकल्पना साांगून ती किी काढिी जातात ते 

उदाहरणाद्वारे स्पष्ट करा . 

2. सांयुगाांची रेणूवस्तुमान काढून वहीमध्ये विहा -NaCl, MgO, 

NaOH, Ca(OH)2, KNO3.   

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

सप् टेंबर  2  मोिाची 

सांकल्पना 

 https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187045533450241

206 

1. मोि ही सांकल्पना स्पष्ट करा .2. सोवडअम सिोराइड आवण 

कॅवल्िअम काबोनेट चे 0.2 मोि हवे असल्यास त्याांच्या दकती ग्रॅम 

रािी घ्याव्या िागतीि? याचे उत्तर वहीमध्ये विहा. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

सप् टेंबर  3  अ वॅ्हागॅ्ो अांक  https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187042086502401

204 

1. अ वॅ्हागॅ्ो या िास्त्रज्ञ ववषयी अवधक मावहती वमळवून वहीत 

नदवदवा. 

2.36 ग्रॅम पाण्यामध्ये पाण्याचे दकती रेणू असतीि? याचे उत्तर 

वहीमध्ये विहा. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

सप् टेंबर  3  सांयुजा  https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187045652070401

752 

1. सांयुजा ही सांकल्पना स्पष्ट करा. 

2.H2, HCl, H2O, NaCl ह्या रेणुसूत्राांवरून H, Cl, O, Na मूिद्रव्याांच्या 

सांयुजा दकती असतीि ते वहीमध्ये सोडवा. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

सप् टेंबर  3  मूिके  https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187045865799681

1.आम्िधमी व आम्िाररधमी मूिके याांचे वगीकरण वहीमध्ये 

तसत्याच्या स्वरुपात करा . 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187045193482241321
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187045314314241214
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187045314314241214
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187045314314241214
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187045425889281205
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187045425889281205
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187045425889281205
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187045533450241206
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187045533450241206
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187045533450241206
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187042086502401204
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187042086502401204
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187042086502401204
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187045652070401752
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187045652070401752
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187045652070401752
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187045865799681753
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187045865799681753


753 2. साधी आवण सांयुक्त मुिके या सांकल्पना उदाहरणासवहत स्पष्ट 

करा. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

सप् टेंबर  3  रासायवनक 

सांयुगाांचे वनयम 

 https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3128219386019921921

5923 

रासायवनक सांयोगाचा वनयम CuO या सांयुगाच्या बाबतीत स्पष्ट करा 

आवण तुमच्या िब्दात वहीमध्ये विहा. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

सप् टेंबर  4  अणू- आकार 

आवण वस्तूमान 

 https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3128240016804167681

6404 

एखाद्या अणूचे अणुवस्तुमान ठरववताना कोणकोणत्या मूिद्रव्याांिी 

तुिना केिी जाते याची मावहती वहीमध्ये विहा. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

सप् टेंबर  4  मूिद्रव्याांच्या 

रासायवनक सांज्ञा 

 https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3128239756140544001

7292 

1.वसविकॉन, बोरॉन, बेररविअम, वनऑन, अरगॉन इ. मूिद्रव्याांची 

सांज्ञा वहीमध्ये विहा  

2. मूिद्रव्ये आवण त्याांच्या रासायवनक सांज्ञा याांचा कोष्टक तयार 

करून  मावहती भरा. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

सप् टेंबर  4  रेणुवस्तुमान  https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3128239766951608321

6399 

1. रेणूवस्तुमाणे किी काढिी जातात ते साांगा आवण वव्हवडओ चा 

वापर करून अवधक सरावासाठी NaCl आवण H2SO4 ही सोडविेिी 

उदाहरणे वहीत सोडवा. 

2.पुढीि सांयुगाांची नावे विहा तसेच त्याांची रेणुवस्तुमाने काढा - 

CO2, Na2SO4, AlPO4 ही उदाहरणे वहीमध्ये सोडवा.  

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 2 

ऑसटोबर 1 9. पयाषवरणीय 

व्यवस्थापन 

हवामान व 

हवामान बदि  

1.आधुवनक ववज्ञान व 

तांत्रज्ञानाचा हवामान 

खात्याच्या कायाषवर 

होणारा पररणाम स्पष्ट 

करता येणे.2.घर व 

पररसरातीि कचऱ्याचे 

वगीकरण करता 

येणे.3.कचऱ्यापासून 

खतवनर्ममती तसेच 

https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187051405066241

180 

1. हवामान आपल्या जीवनात महत्वपूणष ठरते या ववधानाबाबत 

तुमचे मत साांगून तुमच्या मताच्या समथषनाथष ववववध उदाहरणे 

वहीत नदवदवा. 

2. 21 माचष या जागवतक हवामानिास्त्र ददन च्या वनवमत्ताने 

हवामानिास्त्र सांदभाषत मावहती घेऊन त्याआधारे जाणीव जागृती 

करण्यासाठी तके्त तयार करा.  

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187045865799681753
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282193860199219215923
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282193860199219215923
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282193860199219215923
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282400168041676816404
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282400168041676816404
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282400168041676816404
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282397561405440017292
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282397561405440017292
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282397561405440017292
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282397669516083216399
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282397669516083216399
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282397669516083216399
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187051405066241180
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187051405066241180
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187051405066241180


कचऱ्याचा पुनवाषपर करता 

येणे.4.पररसर स्वच्छतेच्या 

सांदभाषत कायष करून 

इतराांना त्यासाठी प्रवृत्त 

करता येणे.5.आपत्ती 

व्यवस्थापन यांत्रणा किी 

राबविी जाते याबाबत 

मावहती सांकिन व 

सादरीकरण करून दनैांददन 

जीवनात आिेल्या 

आपत्तीवर मात करता 

येणे. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 2 

ऑसटोबर 1  हवामानिास्त्र  

आवण भारतीय 

हवामान खाते  

  

https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187051521474561

218 

1. हवामानिास्त्र सांकल्पना स्पष्ट करून आपल्या दनैांददन जीवनात ते 

कसे सहाय्यभूत ठरते ते ववववध उदाहरणासह स्पष्टकरा .2.इांटरनेट 

वर www.imdpune.gov.in या साईट िा भेट दऊेन मावहती घ्या व 

त्याआधारे टीप वहीमध्ये विहा . 

3.इांटरनेट वरीि ववववध सचष इांवजनचा वापर करून पुढीि 

सांस्थाांबाबत मावहती िोध व वहीमध्ये विहा.1.आांतरराष्ट्रीय 

हवामानिास्त्रीय सांस्था(WMO) 2.भारत उष्णप्रदिेीय 

हवामानिास्त्रीय सांस्था (IITM) 3.राष्ट्रीय समुद्री व वातावरणीय 

व्यवस्थापन (NOAA) 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 2 

ऑसटोबर 1  मान्सून प्रारूप व 

हवामानाचा 

अांदाज  

 - इांटरनेटच्या आधारे डॉ .वसांत गोवारीकर याांनी मान्सून बाबत 

ववकवसत केिेल्या मान्सून प्रारुपाबद्दि मावहती वमळावा. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 2 

ऑसटोबर 1  घनकचरा 

व्यवस्थापन -

आव यकता व 

 https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187051924357121

7688  

1.तुमच्या वगाषतीि कचऱ्याच्या डब्ब्यात जमा झािेल्या कचऱ्याचे 

वनरीक्षण करून त्यात कोणकोणते पदाथष आहते त्याची यादी 

वहीमध्ये तयार करा व या पदाथाांची ववल्हवेाट किी िावायची 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187051521474561218
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187051521474561218
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187051521474561218
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187051521474561218
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301870519243571217688
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301870519243571217688
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301870519243571217688


घनकचरा 

व्यवस्थापन ची 

तत्वे.  

https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187052276039681

757  

https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187052392857601

769  

https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187051758632961

659 

याबाबत तुमच्या घरासमोर कचरा गोळा करण्यास आिेल्या 

व्यक्तींना ववचारा . 

2. सद्यवस्थतीत घनकचरा व्यवस्थापन आवण पररसर स्वच्छता याचे 

महत्व याबाबत तुमचे मत वविद करा आवण त्याचे समथषन ववववध 

उदाहरणाच्या सहाय्याने वहीत स्पष्ट करा .  

3. घनकचरा व्यवस्थापनाची सात तत्वे स्पष्ट करा. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 2 

ऑसटोबर 1  कचरा ववभाजन 

व वगीकरण  

  

https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187052553011201

703 

1.तुम्ही जेथे राहता त्या इमारतीचे ककवा पररसराचे सवेक्षण करा 

आवण त्या कचर् याचे ववघटनिीि आवण अववघटनिीि कचरा असे 

वगीकरण करा . 

2. पाठ्यपुस्तकातीि पान क्रां . 101 वरीि कचर् याचे स्त्रोत आवण 

प्रकार या तसत्याचे वनरीक्षण करून महत्वाच्या नदवदी वहीत करा. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 2 

ऑसटोबर 2  आपत्ती 

व्यवस्थापन  

  

https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187052673269761

704 

इांटरनेट च्या आधारे महाराष्ट्रावर गेल्या काही वषाषत आिेल्या 

आपत्ती बाबत अवधक मावहती वमळवा. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 2 

ऑसटोबर 2  प्रथमोपचाराची 

मुितत्वे  

 https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187052803604481

836https://diksha.gov.in/play/c

ontent/do_3130187052982681

601182 

रुग्णाचे /आपदग्रस्ताचे वहन कसे करावे ह ेपाठ्यपुस्तकातीि पान 

क्र.106 वरीि वचत्रे पाहून त्या कृती घरी समवयस्क ककवा वररष्ठ 

व्यक्तींच्या मदतीने करून पहा. (सुरु होण्यास वेळ िागतो) 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

ऑस टोबर 2 5. आम्ि, 

आम्िारी व 

क्षार 

आयवनक सांयुग े दनैांददन वापरातीि 

पदाथाषचे दिषकाच्या 

साहाय्यने वगीकरण करणे 

https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187048945909761

834 

1. आयवनक बांध म्हणजे काय ते वहीत विहा. 

2.NaCl सांयुगाची वनर्ममती इिेसट्रॉन सांरुपनाच्या सहाय्याने वहीमध्ये 

काढा . 

3. पाठ्यपुस्तकाचा वापर करून आयवनक सांयुगाचे ववचरण ही 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301870519243571217688
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301870519243571217688
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301870519243571217688
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301870519243571217688
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301870519243571217688
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301870519243571217688
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301870519243571217688
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301870519243571217688
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301870519243571217688
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187052553011201703
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187052553011201703
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187052553011201703
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187052553011201703
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187052673269761704
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187052673269761704
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187052673269761704
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187052673269761704
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187052803604481836https:/diksha.gov.in/play/content/do_3130187052982681601182
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187052803604481836https:/diksha.gov.in/play/content/do_3130187052982681601182
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187052803604481836https:/diksha.gov.in/play/content/do_3130187052982681601182
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187052803604481836https:/diksha.gov.in/play/content/do_3130187052982681601182
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187052803604481836https:/diksha.gov.in/play/content/do_3130187052982681601182
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187048945909761834
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187048945909761834
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187048945909761834


सांकल्पना समजून घ्या आवण वहीत त्याबद्दि महत्वाचे मुदे्द नदवदवा.  

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

ऑस टोबर 2  आम् ि आम् िारेचे 

वगीकरण 

नैसर्मगक दिषकाांची वनर्ममती 

करता येणे 

https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187049323970561

754 

1.पाठ्यपुस्तकातीि पान नां 61 वरीि तक्ता पूणष करून वहीमध्ये 

विहा. 

2. अहवेनअसचा आम्ि आवण आम्िारी वसद्ाांत याबाबत टीप विहा . 

3.आम्ि आवण आम्िारी वगीकरण उदाहरणासवहत स्पष्ट करा.    

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

ऑस टोबर 3  आम् ि 

आम् िारेची 

सांहती 

   पाठ्यपुस्तकाचा वापर करून आम् ि आम् िारेची सांहती  ही सांकल्पना 

स्पष्ट करा. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

ऑस टोबर 3  द्रावणाचा सामू    1. द्रावणाचा सामू ही सांकल्पना स्पष्ट करा .  

2. पाठ्यपुस्तकातीि पान क्रां .63 वरीि  सामान्य जिीय द्रावनाांचा 

सामू या तसत्याचे वनरीक्षण करून वहीत तक्ता पुन्हा  विहा. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

ऑस टोबर 3  वैविक दिषक    सामू मापक याबद्दि अवधक मावहती इांटरनेटवरून वमळवा. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

ऑस टोबर 3  आम् ि 

आम् िारेची 

दक्रयािीिता  

आम्ि आम्िारेचा धातू व 

अधातूांवर होणाऱ्या 

पररणामाचा पडताळा 

घेता येणे. 

https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187049911418881

807 

उदासीवनकरण अवभदक्रयेची आयवनक समीकरण वहीमध्ये विहून 

सराव करा. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 2 

ऑस टोबर 3 10. मावहती 

सांप्रेषण 

तांत्रज्ञान 

मावहती सांप्रेषण 

तांत्रज्ञान 

सांगणक तांत्रज्ञानामुळे 

समाज, अथष, ववज्ञान, 

उद्योग अिा क्षेत्रात झािेिे 

आमूिाग्र बदि सोदाहरण 

साांगता येणे 

https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3124501573119180801

7287 

1.मावहती सांप्रेषणाच्या ववववध साधनाांची वचत्रे वमळवा व त्याचा 

तक्ता वहीमध्ये तयार करा. 

2. िाळेत सांगणकाचा वापर कोणत्या कामासाठी केिा जातो 

याबद्दि ववचार करून मुदे्द वहीत नदवदवा. 

3.मावहती सांप्रेषण तांत्रज्ञान म्हणजे काय ते साांगून सांगणक या 

साधनाववषयी सववस्तर मावहती वहीत नदवदवा. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187049323970561754
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187049323970561754
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187049323970561754
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187049911418881807
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187049911418881807
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187049911418881807
https://diksha.gov.in/play/content/do_31245015731191808017287
https://diksha.gov.in/play/content/do_31245015731191808017287
https://diksha.gov.in/play/content/do_31245015731191808017287


ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 2 

ऑस टोबर 4  सांगणकाचे कायष 

कसे चािते?  

 https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3128239732214743041

6397 

1. सांगणकाचे कायष कसे चािते ते स्पष्ट करा . 

2.RAM व ROM ववषयी अवधकची मावहती इांटरनेटच्या मदतीने 

वमळवून वहीमध्ये विहा.  

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 2 

ऑस टोबर 4  मावहती सांप्रेषण 

आवण 

सांगणकाच्या 

वपढ्या 

सांगणकाद्वारे प्राप्त केिेल्या 

मावहतीवर ववववध प्रदक्रया 

करता येणे 

https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3128239721284485121

7291 

 ववववध वपढ्याांतीि सांगणकाची वचत्रे इांटरनेटच्या मदतीने वमळवा व 

मावहतीपर तक्ता वहीमध्ये तयार करा  

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 2 

ऑस टोबर 4  मायक्रोसॉफ्ट 

पॉवरपॉईंट 

प्रेझेंटेिन 

ववज्ञानातीि सांकल्पना 

स्पष्ट करण्यासाठी 

सांगणकाचा वापर करता 

येणे 

https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3128239546270760961

7289 

तुमच्याकडे  िॅपटॉप ककवा कॉम्प्युटर असेि तर मायक्रोसॉफ्ट 

पॉवरपॉईंट प्रेझेंटेिनच्या मदतीने  िाळेच्या मावहतीचे  ककवा 

ववज्ञानातीि एखाद्या आवडत्या घटकावर प्रेझेन्टेिन तयार करा 

आवण पािकाांना दाखवा. िसय नसल्यास वहीत स्िाईडचा कच्चा 

आराखडा तयार करा. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 2 

नोव्हेंबर 1  मायक्रोसॉफ्ट 

एससेििी मैत्री 

 https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3128239712405422081

6396 

1.तुमच्याकडे िॅपटॉप ककवा कॉम्प्युटर असेि तर मायक्रोसॉफ्ट 

एससेिमध्ये ववववध परीके्षत वमळािेिे गुण दिषववणारा आिेख 

तयार करून सेव्ह करा. 

2. सांगणकातीि मायक्रोसॉफ्ट एससेि  मधीि इतर बाबीबाबत 

MSCIT  पुस्तकाचा ,इांटरनेटचा ककवा घरातीि वररष्ठाांकडून 

मागषदिषन घेवून त्याबद्दि अवधक मावहती वमळवा. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 2 

नोव्हेंबर 1  मायक्रोसॉफ्ट 

वडषची ओळख 

 https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3128239534153482241

6395 

तुमच्याकडे  िॅपटॉप ककवा कॉम्प्युटर असेि तर मायक्रोसॉफ्ट वडष 

मध्ये सारणीयुक्त मावहती टाईप करून , ती सेव्ह करा. 

2.सांगणकातीि मायक्रोसॉफ्ट वडषमधीि इतर बाबीबाबत MSCIT  

पुस्तकाचा ,इांटरनेटचा ककवा घरातीि वररष्ठाांकडून मागषदिषन घेवून 

त्याबद्दि अवधक मावहती वमळवा. 

ववज्ञान व नोव्हेंबर 1 11. प्रकािाचे आरसा व आरिाांचे ववववध प्रकार 

ओळखता येणे व 

https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187054182318081

1.तुमच् या सभोवतािी पावहिेिी आरिाांची दहा उदाहरणे वहीमध्ये 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31282397322147430416397
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282397322147430416397
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282397322147430416397
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282397212844851217291
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282397212844851217291
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282397212844851217291
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282395462707609617289
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282395462707609617289
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282395462707609617289
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282397124054220816396
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282397124054220816396
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282397124054220816396
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282395341534822416395
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282395341534822416395
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282395341534822416395
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187054182318081708
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187054182318081708


तांत्रज्ञान भाग 1 परावतषन आरिाचे प्रकार आरिाांमुळे वमळणा -या 

प्रवतमाांचे वैज्ञावनक 

स् पष् टीकरण देऊन त् याांची 

रेखावचत्रे काढता येणे .

प्रयोगाांद्वारे गुवणत 

प्रवतमाांची सांख् या काढता 

येणे .दनैांददन जीवनात  

वापरल् या जाणा -या 

वेगवेगांया आरिाांमागीि 

िास् त्रीय कारणाांचा िोध 

घेता  येणे.   

708 विहा . 

2.आरसा व आरिाचे प्रकार स्पष्ट करा. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

नोव्हेंबर 1  बबदसू्रोतापासून 

वमळणा -या 

प्रवतमा  

 https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187056953671681

812 

1.आरिासमोर एखादी काठी ठेऊन वतची परावतषन प्रवतमा काढा. 

2. प्रकािाचे परावतषन ही सांकल्पना स्पष्ट करा. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

नोव्हेंबर 2  प्रवतमा किा 

बनतात 

 https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3128239783067648001

6400 

1.पाठ्यपुस् तकात काटकोनात ठेविेल् या दोन आरिाांची कृती  िसय 

असल्यास स् वतः  करून पहा ककवा व्हीवडओतीि प्रयोगाचे वनरीक्षण 

करून वहीत वनरीक्षणे नदवदवा. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

नोव्हेंबर 2  सपाट आरिातीि 

प्रवतमा वनर्ममती 

 https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3128239418066124801

72822 

वेगवेगळे िब्द एका कागदावर विहून त्याांच्या प्रवतमा आरिात पहा 

आवण वनरीक्षणे वहीत नदवदवा. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

नोव्हेंबर 2  गोिीय आरसे   https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187057214341121

838 

तुमच्या आजूबाजूच्या आढळणाऱ्या वस्तूमध्ये गोिीय आरिाांची 

उदाहरणे िोधा आवण त्या वस्तूांची नावे वहीमध्ये विहा.  

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

नोव्हेंबर 2  गोिीय आरिािी 

सांबांवधत सांकल्पना 

 https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187057342791681

211 

गोिीय आरिाांिी सांबांवधत सांज्ञा दिषववणारी आकृती वहीमध्ये काढा 

आवण सांबांवधत सांज्ञा स्पष्ट करा. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187054182318081708
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187056953671681812
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187056953671681812
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187056953671681812
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282397830676480016400
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282397830676480016400
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282397830676480016400
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282394180661248017282
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282394180661248017282
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282394180661248017282
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187057214341121838
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187057214341121838
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187057214341121838
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187057342791681211
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187057342791681211
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187057342791681211


ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

नोव्हेंबर 3  बवहगोि 

आरिातीि 

प्रवतमा वनर्ममती 

 https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3128239792926228481

6401 

गोिीय आरिाांतीि परावतषनाचे वनयम दिषववणा -या आकृतीचे 

वनरीक्षण करून ते वनयम वहीमध्ये विहा.  

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

नोव्हेंबर 3  अांतगोि 

आरिातीि 

प्रवतमा वनर्ममती 

 https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3128239426220359681

7283 

अांतगोि आरिाद्वारे वमळणा -या प्रवतमेची दकरणाकृती वहीमध्ये 

काढा.   

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

नोव्हेंबर 3  दकरणाकृती  https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187057483857921

813 

काड्या ककवा धागे, पुठ्ठा याांचा वापर करून ववववध दकरणाकृतेच् या 

प्रवतकृती तयार करा.  

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

नोव्हेंबर 3  प्रकािाचे 

अपसरण आवण 

अवभसरण 

 https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187057761157121

759 

1. पाठ्यपुस्तकातीि पृ  .क्र . 123 वरीि कृती करून पहा. 

2. प्रकािाचे अपसरण आवण अवभसरण या सांकल्पना स्पष्ट करा. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

नोव्हेंबर 4  अांतगोि व 

बवहगोि 

आरिाचे गुणधमष 

 https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187057898291201

661 

1.तुमच् या आजुबाजूिा ददसणारी आरिाांची ववववध उपयोगाांची 

उदाहरणे वहीमध्ये विहा  .त् यात  वापरिे गेिेिे गुणधमष ओळखून 

वहीत नदवदवा . 

2.सौर उपकरणामध्ये अांतवषक्र आरसे का वापरिे जातात? याचे 

िास्त्रीय कारण विहा. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

नोव्हेंबर 4  आरिाांचे 

उपयोजन 

 https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3128240009170452481

6403 

आरिाचा उपयोग कोठे कोठे केिा जातो याची मावहती वहीमध्ये 

विहा. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 1 

नोव्हेंबर 4  आरिाांची 

समीकरणे 

 https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3128239994096926721

7297 

आरिाच् या सूत्रावर आधाररत उदाहरणे वहीमध्ये सोडवा.  

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 2 

नोव्हेंबर 4 15. 
सजीवाांमधीि 

प्रस्तावना  1. प्राणी व वनस्पतेमधीि 

ववववध  जीवनदक्रयाांमधीि 

https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187065492357121

पाठ्यपुस्तकातीि आकृती 15.2 वहीमध्ये काढा. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31282397929262284816401
https://diksha.gov.in/play/content/do_31282397929262284816401
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https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187065492357121714


जीवनप्रदक्रया फरक स्पष्ट  करता येणे. 

सजीव सृष्टीतीि 

रासायवनक वनयांत्रणाच्या 

मावहतीचा वापर करुन 

त्याचा  दनैांददन 

जीवनातीि घडामोडेिी 

सांबांध जोडता येणे.  

2. मानवी उत्सजषन सांस्था 

व चेतासांस्था याांची रचना 

अचूकपणे काढून तयाांचे 

आपल्या जीवनातीि 

महत्व स्पष्ट  करता येणे. 

 3. मानवी िरीरातीि 

अांतस्त्रावी ग्रांथेच्या  

सांप्रेरकाचे िरीर 

ववकासातीि महत्व व 

स्वमग्नता, 

अवतउते्तजकता,अांगात येणे, 

अवतभाववनकता अिा 

समस्याांमागीि िास्त्रीय  

कारणमीमाांसा स्पष्ट करता 

येणे. 

714 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 2 

नोव्हेंबर 4  वनस्पतेमधीि 

पाण्याचे वहन 

 https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187065630228481

715 

वनस्पतेच्या बाष्पोच्छवासाचे महत्व वहीमध्ये विहा. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 2 

नोव्हेंबर 4  वनस्पतेमधीि 

अन्न आवण इतर 

पदाथाषचे 

 https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187065740492801

108 

वनस्पतेमधीि जिवावहन्या व रसवावहन्या याांतीि फरक विहा. 

वनस्पतेच्या उत्सजषनातून कोणकोणते उपयुक्त पदाथष वमळतात ? 

अळूची भाजी करताांना बचच का घाितात ? याववषयीची मावहती 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187065492357121714
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187065630228481715
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130187065630228481715
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पररवहन वहीमध्ये विहा  

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 2 

नोव्हेंबर 4  मानवामधीि 

उत्सजषन 

 https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187065860096001

819 

मानवी िरीरात कोणकोणते अवयव उत्सजषनाचे कायष करतात ? 

याची मावहती वहीमध्ये विहा. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 2 

नोव्हेंबर 4  रक्त व्याशे्लषण  https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187068577546241

333 

काही व्यक्तींना रक्त व्याशे्लषण का करावे िागते ? याची कारणे 

िोधून वहीमध्ये विहा. 

आपल्या नकळत कोणी मागून येऊन डोळे झाकिे तर दचकायिा 

होते, या मागची दक्रया स्पष्ट करून वतची आकृती वहीमध्ये काढा. 

ववज्ञान व 

तांत्रज्ञान भाग 2 

नोव्हेंबर 4  वनस्पतेमधीि 

समन्वय 

 https://diksha.gov.in/play/cont

ent/do_3130187068709847041

334 

बागेतीि िाजाळूच्या फाांदीिा हात िावा व वनरीक्षण करा, थोड्या 

वेळाने पुन्हा वनरीक्षण करा, दोन्ही वनरीक्षणे विहून त्यामागीि 

िास्त्रीय कारण वहीमध्ये विहा. 
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इयत्ता : ९वी  माहे : सप्टेंबर, २०२० 

ववषय कालावधी अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक पाठाचे नाव अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

इततहास 

आठवडा पतहला   

(३१ ऑगस्ट ते ०५ सप्टेंबर) 

१. भारतातील आर्थथक 
धोरणे काळानुसार बदलत 
गेली, हे स्पष्ट करता येणे. 

 

४.आर्थथक तवकास  
 

(प्रस्तावना) 
http://tiny.cc/wv1eqz 

 
(तमश्र अथथव्यवस्था भाग २) 
http://tiny.cc/4v1eqz 

 
(पंचवार्थषक योजना) 

http://tiny.cc/cx1eqz 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक ४.आर्थथक तवकास हा पाठ 
वाच. 

आर्थथक तवकास पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी तदलेल्या 
ललकला क्लीक कर. 

तमश्रा अथथव्यवस्था बद्दल मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या 
ललकला क्लीक कर. 

वार्थषक योजना बद्दल मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललकला 
क्लीक कर. 

इततहास 

आठवडा दसुरा    

(०७ सप्टेंबर ते १२  
सप्टेंबर) 

२. जागततकीकरणामुळे 
आलेल्या आर्थथक 
सुधारणांच्या पतरणामांचा 
आढावा घेता येणे. 

 

४.आर्थथक तवकास (पतहली पंचवार्थषक योजना) 
http://tiny.cc/m11eqz 

 
(सहावी पंचवार्थषक योजना) 

http://tiny.cc/231eqz 
(नववी पंचवार्थषक योजना) 
http://tiny.cc/441eqz 

पतहली पंचवार्थषक योजना बद्दल मातहती घेण्यासाठी 
तदलेल्या ललकला क्लीक कर. 

सहावी पंचवार्थषक योजने बद्दल मातहती घेण्यासाठी 
तदलेल्या ललकला क्लीक कर. 

नववी पंचवार्थषक योजनेबद्दल मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या 
ललकला क्लीक कर. 

इततहास 

आठवडा ततसरा     

(१४ सप्टेंबर ते १९   
सप्टेंबर) 

३. 
खासगीकरण,उदारीकरण व 
जागततकीकरण यामुळे 
भारतीय अथथव्यवस्थेत 
झालेल्या बदलांची 

४.आर्थथक तवकास (बँकाचें राष्रीयीकरण) 
http://tiny.cc/h61eqz 
(वीस कलमी कायथक्रम) 
http://tiny.cc/i71eqz 

(कामगार समस्या भाग १) 
http://tiny.cc/y71eqz 

बँकांचे राष्रीयीकरण बद्दल मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या 
ललकला क्लीक कर 
वीस कलमी कायथक्रम बद्दल मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या 
ललकला क्लीक कर. 
कामगार समस्या जाणून  घेण्यासाठी तदलेल्या ललकला 
क्लीक कर. 

http://tiny.cc/wv1eqz
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कारणीमीमांसा करता येणे. 

इततहास 

आठवडा चौथा    

(२१ सप्टेंबर ते २६   
सप्टेंबर) 

 ४.आर्थथक तवकास (कामगार समस्या भाग २) 
http://tiny.cc/o91eqz 

 
(नवे आर्थथक धोरण) 

http://tiny.cc/ha2eqz 

कामगार समस्या भाग २ मातहती जाणून  घेण्यासाठी 
तदलेल्या ललकला क्लीक कर. 

नवे आर्थथक धोरण जाणून  घेण्यासाठी तदलेल्या ललकला 
क्लीक कर. 

इततहास 

आठवडा पाचवा     

(२८ सप्टेंबर ते ०३ 
ऑक्टोबर) 

 ४.आर्थथक तवकास (उपाययोजना) 
http://tiny.cc/5a2eqz 

 

वेगवेगळ्या समस्यांवर उपाययोजना जाणून  घेण्यासाठी 
तदलेल्या ललकला क्लीक कर. 

कृती व उपक्रम 
राष्रीयकृत बँकांची यादी कर. 
पंचवार्थषक योजनांचा तक्ता तयार कर. 

 

इयत्ता : ९ वी माहे : ऑक्टोबर, २०२० 

ववषय कालावधी अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक पाठाचे नाव अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

राज्यशास्त्र 

आठवडा पतहला   
( ०५ ऑक्टोबर ते 
१० ऑक्टोबर) 

१. भारतातील संरक्षण यंत्रणेचे 
स्वरूप समजून घेणे. 
 

३.भारताची सुरक्षा 
व्यवस्था 

 
पाठ्यपुस्तक 

 
 

(राष्रीय सुरक्षा जतन करण्याचे मागथ) 
http://tiny.cc/rb2eqz 

राज्यशास्त्र मधील पाठ क्रमांक ३.भारताची सुरक्षा 
व्यवस्था हा पाठ वाच. 

पाठाची प्रस्तावना व राष्रीय सुरके्षतेचे जतन करण्याचे 
मागथ या बद्दल मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललकला 
क्क्लक कर. 

राज्यशास्त्र 
आठवडा दसुरा    
(१२ ऑक्टोबर ते 

२. लष्करी व तनमलष्करी दलांच्या 
कायाचे वगीकरण करता येणे. 

३.भारताची सुरक्षा 
व्यवस्था 

(भारताची सुरक्षा यंत्रणा) 
http://tiny.cc/wc2eqz 

भारताची सुरक्षा यंत्रणाबद्दल मातहती घेण्यासाठी 
तदलेल्या ललकला क्क्लक कर. 

http://tiny.cc/o91eqz
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१७ ऑक्टोबर)  (तनमलष्करी दले) 
http://tiny.cc/he2eqz 

तनमलष्करी दलाबद्दल मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या 
ललकला क्क्लक कर. 

राज्यशास्त्र 

आठवडा ततसरा     
(१९ ऑक्टोबर ते 
२४ ऑक्टोबर) 

३. मानवी सुरक्षा ही संकल्पना स्पष्ट 
करता येणे. 
 

३.भारताची सुरक्षा 
व्यवस्था 

(राष्रीय छात्रसेना) 
http://tiny.cc/bf2eqz 

 
(भारताच्या सुरक्षतेपुढील आव्हाने) 

http://tiny.cc/yf2eqz 

राष्रीय छात्रसेना बद्दल मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या 
ललकला क्क्लक कर. 

भारताच्या सुरक्षतेपुढील आव्हाने कोणती आहेत हे 
मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या ललकला क्क्लक कर. 

राज्यशास्त्र 

आठवडा चौथा    
(२६ ऑक्टोबर ते 
३१ ऑक्टोबर) 

४. अंतगथत सुरतक्षतेतवषयी 
असणाऱ्या आव्हानाचंी जाणीव 
असणे. 
५. एखाद्या आव्हानाचा अभ्यास 
करून त्याची संशोधनपतत्रका तयार 
करता येणे. 

३.भारताची सुरक्षा 
व्यवस्था 

(मानवी सुरक्षा) 
http://tiny.cc/eg2eqz 

 

मानवी सुरके्षतेबद्दल मातहती घेण्यासाठी तदलेल्या 
ललकला क्क्लक कर. 
कृती व उपक्रम-सध्या भारतासमोर असणारी आव्हाने 
कोणकोणती आहेत,त्यांची यादी कर. 
भारताच्या भूदल, नौदल व वायुदल प्रमुखांची नावे 
तलही. 

 

इयत्ता : ९ वी माहे : नोव्हेंबर, २०२० 

ववषय कालावधी अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक पाठाचे नाव अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

इततहास आठवडा पतहला   

( ०२ नोव्हेंबर ते 
०७ नोव्हेंबर) 

१. भारतीय तशक्षण प्रणालीच्या 
तवकासाचे टप्पे सांगता येणे. 

५.शैक्षतणक वाटचाल  
 

(प्रस्तावना) 
http://tiny.cc/dh2eqz 

 
(प्राथतमक तशक्षण) 

http://tiny.cc/lh2eqz 

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक ५.शैक्षतणक 
वाटचाल हा पाठ वाच. 

शैक्षतणक वाटचाल या पाठाची प्रस्तावना 
पाहण्यासाठी तदलेल्या ललकला क्क्लक कर. 

प्राथतमक तशक्षण बद्दल मातहती जाणून घेण्यासाठी 
तदलेल्या ललकला क्क्लक कर. 

http://tiny.cc/he2eqz
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इततहास आठवडा दसुरा    

( ०९ नोव्हेंबर ते 
१३ नोव्हेंबर) 

२. तवतवध सामातजक 
समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी 
तशक्षण हे महत्त्वाचे माध्यम 
आहे हे सांगता येणे. 

५.शैक्षतणक वाटचाल (माध्यतमक तशक्षण) 
http://tiny.cc/1h2eqz 

(तवशेष मातहती ताराबाई मोडक व 
अनुताई वाघ) 

http://tiny.cc/ni2eqz 
 

(कोठारी आयोग) 
http://tiny.cc/kj2eqz 

माध्यतमक तशक्षण बद्दल मातहती जाणून घेण्यासाठी 
तदलेल्या ललकला क्क्लक कर. 

ताराबाई मोडक व अनुताई वाघ यांच्या शैक्षतणक 
कायाबद्दल मातहती जाणून घेण्यासाठी तदलेल्या 
ललकला क्क्लक कर. 

कोठारी आयोगबद्दल मातहती जाणून घेण्यासाठी 
तदलेल्या ललकला क्क्लक कर. 

इततहास आठवडा ततसरा     

(१७ नोव्हेंबर ते २१ 
नोव्हेंबर) 

 ५.शैक्षतणक वाटचाल (उच्च तशक्षण: स्वातंत्रोत्तर कालखंडातील 
तशक्षण) 

http://tiny.cc/8pgfqz 
(TRECN) 

http://tiny.cc/3j2eqz 
 
 

(राष्रीय शैक्षतणक धोरण १९८६) 
http://tiny.cc/nk2eqz 

उच्च तशक्षण:स्वातंत्रोतर कालखंडातील 
तशक्षणाबद्दल मातहती जाणून घेण्यासाठी तदलेल्या 
ललकला क्क्लक कर. 

राष्रीय शैक्षतणक व तशक्षण संशोधन पतरषदेबद्दल 
मातहती जाणून घेण्यासाठी तदलेल्या ललकला क्क्लक 
कर. 

शैक्षतणक धोरण १९८६ बद्दल मातहती जाणून 
घेण्यासाठी तदलेल्या ललकला क्क्लक कर. 

सामातजक 
शास्त्र  

आठवडा चौथा    

(२३ नोव्हेंबर ते 
२८ नोव्हेंबर) 

 

अकातरक व संकतलत मूल्यमापन-२०२०-२१ 
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इयत्ता : ९वी  माहे : सप्टेंबर, २०२० 

ववषय अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमाांक 

पाठाचे नाव कालावधी अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

सामातजक 
शास्त्र (भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 
तवधान क्र ०४  

पाठ ४ बाह्यप्रतक्रया 
भाग – २        

आठवडा पतहला   

(३१ ऑगस्ट ते 
०५ सप्टेंबर) 

 दीक्षा APP  

https://tinyurl.com/ycgqh2vo 

 

https://tinyurl.com/y97esze6 

 

https://tinyurl.com/y9oqrxfr 

 

https://tinyurl.com/y9xt7ttp 

 

https://tinyurl.com/ycsf4jku 

 

https://tinyurl.com/yawgtlos 

 

https://tinyurl.com/y7dpppan 

 

दीक्षा APP मध्ये तदल्या प्रमाणे कृती करा. अडचण 
आल्यास तशक्षकांसोबत दरूध्वनी द्वारे संपकथ  साधा.  

https://tinyurl.com/ycgqh2vo
https://tinyurl.com/y97esze6
https://tinyurl.com/y9oqrxfr
https://tinyurl.com/y9xt7ttp
https://tinyurl.com/ycsf4jku
https://tinyurl.com/yawgtlos
https://tinyurl.com/y7dpppan


https://tinyurl.com/y7my3l9y 

 

https://tinyurl.com/y8h3oc6q 

 

https://tinyurl.com/y9yfpzhb 

 

https://tinyurl.com/y7lggqvb 

 

https://tinyurl.com/ycbtq783 

 

सामातजक 
शास्त्र (भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 
तवधान क्र ०४  

पाठ ४ बाह्यप्रतक्रया 
भाग – २        

आठवडा दसुरा    

(०७ सप्टेंबर ते 
१२  सप्टेंबर) 

स्व अध्ययन / पाठ्यपुस्तक  

 

 

 

 

स्वाध्याय 

पाठाचे वाचन करा. आशय लक्षात येण्या कतरता 
पुस्तकातील तचत्रांचे तनरीक्षण करा. आंतरजालच्या 
मदतीने पूरक मातहती व तचते्र तमळवा. अडचण आल्यास 
तशक्षकांसोबत दरूध्वनी द्वारे संपकथ  साधा. 

 

पुस्तकातील पान क्र. ३९ वरील स्वाध्याय सोडवा. 
अडचण आल्यास तशक्षकांसोबत दरूध्वनी द्वारे संपकथ  
साधा. 

https://tinyurl.com/y7my3l9y
https://tinyurl.com/y8h3oc6q
https://tinyurl.com/y9yfpzhb
https://tinyurl.com/y7lggqvb
https://tinyurl.com/ycbtq783


सामातजक 
शास्त्र (भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 
तवधान क्र ०६ व ०७  

पाठ ५ वृष्टी  आठवडा ततसरा     

(१४ सप्टेंबर ते 
१९   सप्टेंबर) 

 दीक्षा APP  

https://tinyurl.com/ycygjhfg 

 

https://tinyurl.com/y9lo2n4d 

 

https://tinyurl.com/yd58mwe2 

 

https://tinyurl.com/yc7lvgqf 

 

https://tinyurl.com/yaf4tch9 

 

https://tinyurl.com/yao8gvkj 

 

https://tinyurl.com/y7zezv7y 

 

https://tinyurl.com/ya239k3h 

 

https://tinyurl.com/yb7feoru 

दीक्षा APP मध्ये तदल्या प्रमाणे कृती करा. अडचण 
आल्यास तशक्षकांसोबत दरूध्वनी द्वारे संपकथ  साधा.  

https://tinyurl.com/ycygjhfg
https://tinyurl.com/y9lo2n4d
https://tinyurl.com/yd58mwe2
https://tinyurl.com/yc7lvgqf
https://tinyurl.com/yaf4tch9
https://tinyurl.com/yao8gvkj
https://tinyurl.com/y7zezv7y
https://tinyurl.com/ya239k3h
https://tinyurl.com/yb7feoru


 

https://tinyurl.com/ydxvb9q6 

 

 

सामातजक 
शास्त्र (भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 
तवधान क्र ०६ व ०७  

पाठ ५ वृष्टी  आठवडा चवथा    

(२१ सप्टेंबर ते 
२६   सप्टेंबर) 

प्रत्यक्ष अनुभव –  

https://youtu.be/tBQMELVUu2s 

 

 

 

 

स्वाध्याय 

पजथन्यमापक तयार करा. त्या कतरता एक तलटरच्या 
तपण्याच्या पाण्याची तरकामी बॉटल घेऊन त्याचे गळ्याचा 
भाग कापून घ्या. कापलेला भाग उलटा करून बॉटल 
मध्ये फसवा. बॉटलवर मापनाकतरता मोजपट्टी तचकटवा 
लकवा खुणा करा. या पजथन्यमापाकाच्या सहाय्याने 
पजथन्याच्या नोंदी घ्या.  

 

पुस्तकातील पान क्र. ३९ वरील स्वाध्याय सोडवा. 
अडचण आल्यास तशक्षकांसोबत दरूध्वनी द्वारे संपकथ  
साधा. 

सामातजक 
शास्त्र (भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 
तवधान क्र ०८  

पाठ ६ सागरजलाचे 
गुणधमथ  

आठवडा पाचवा     

(२८ सप्टेंबर ते 
०३ ऑक्टोबर) 

 दीक्षा APP  

 

https://tinyurl.com/ybcphyxu 

 

https://tinyurl.com/yc5qv73c 

दीक्षा APP मध्ये तदल्या प्रमाणे कृती करा. अडचण 
आल्यास तशक्षकांसोबत दरूध्वनी द्वारे संपकथ  साधा.  

https://tinyurl.com/ydxvb9q6
https://tinyurl.com/ybcphyxu
https://tinyurl.com/yc5qv73c


 

https://tinyurl.com/y9nj2wrg 

 

 

 

इयत्ता : ९ वी माहे : ऑक्टोबर, २०२० 

ववषय अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक पाठाचे नाव कालावधी अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

सामातजक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 
तवधान क्र ०८  

पाठ ६ सागरजलाचे 
गुणधमथ  

आठवडा पतहला   

( ०५ ऑक्टोबर ते १० 
ऑक्टोबर) 

https://tinyurl.com/yc8bgz7o 

 

https://tinyurl.com/ydak3xuk 

 

https://tinyurl.com/y9pbtbbx 

 

https://tinyurl.com/y7gcuqu7 

 

दीक्षा APP मध्ये तदल्या प्रमाणे कृती करा. 
अडचण आल्यास तशक्षकांसोबत दरूध्वनी 
द्वारे संपकथ  साधा.  

सामातजक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 
तवधान क्र ०८  

पाठ ६ सागरजलाचे 
गुणधमथ  

आठवडा दसुरा    

(१२ ऑक्टोबर ते १७ 
ऑक्टोबर) 

https://tinyurl.com/y8nj72fm 

 

https://tinyurl.com/y7k227ec 

दीक्षा APP मध्ये तदल्या प्रमाणे कृती करा. 
अडचण आल्यास तशक्षकांसोबत दरूध्वनी 
द्वारे संपकथ  साधा.  

https://tinyurl.com/y9nj2wrg
https://tinyurl.com/yc8bgz7o
https://tinyurl.com/ydak3xuk
https://tinyurl.com/y9pbtbbx
https://tinyurl.com/y7gcuqu7
https://tinyurl.com/y8nj72fm
https://tinyurl.com/y7k227ec


 

https://tinyurl.com/ydeehgnv 

सामातजक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 
तवधान क्र ०८  

पाठ ६ सागरजलाचे 
गुणधमथ  

आठवडा ततसरा     

(१९ ऑक्टोबर ते २४ 
ऑक्टोबर) 

प्रत्यक्ष अनुभव पाठ्यपुस्तक पान क्र ५१ वरील ‘करून पहा’ 
ही कृती करा. त्या अनुभवाच्या आधारावर 
तनरीक्षणे वहीत नोंदवा.  

सामातजक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 
तवधान क्र ०८  

पाठ ६ सागरजलाचे 
गुणधमथ  

आठवडा चवथा    

(२६ ऑक्टोबर ते ३१ 
ऑक्टोबर) 

स्व अध्ययन / पाठ्यपुस्तक  

 

 

 

 

 

पाठाचे वाचन करा. आशय लक्षात येण्या 
कतरता पुस्तकातील तचत्रांचे तनरीक्षण करा. 
आंतरजालच्या मदतीने पूरक मातहती व तचते्र 
तमळवा. अडचण आल्यास तशक्षकांसोबत 
दरूध्वनी द्वारे संपकथ  साधा. 

 

 

 

 

इयत्ता : ९ वी माहे : नोव्हेंबर, २०२० 

ववषय अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमाांक 

पाठाचे नाव कालावधी अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

सामातजक 
शास्त्र (भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील 
क्षमता तवधान क्र 

पाठ ६ सागरजलाचे गुणधमथ  आठवडा पतहला   

( ०२ नोव्हेंबर ते 

स्वाध्याय पुस्तकातील पान क्र. ३९ वरील 
स्वाध्याय सोडवा. अडचण आल्यास 

https://tinyurl.com/ydeehgnv


०८  ०७ नोव्हेंबर) तशक्षकांसोबत दरूध्वनी द्वारे संपकथ  
साधा. 

सामातजक 
शास्त्र (भूगोल) 

 सराव  आठवडा दसुरा    

( ०९ नोव्हेंबर ते 
१३ नोव्हेंबर) 

  

सामातजक 
शास्त्र (भूगोल) 

 संकतलत मूल्यमापन  आठवडा ततसरा     

(१७ नोव्हेंबर ते 
२१ नोव्हेंबर) 

  

सामातजक 
शास्त्र (भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील 
क्षमता तवधान क्र 
०९  व १० 

७. आिंरर ष्ट्रीय व ररेष  आठवडा चवथा    

(२३ नोव्हेंबर ते 
२८ नोव्हेंबर) 

https://tinyurl.com/y46v4mlo 

 

दीक्षा APP मध्ये तदल्या प्रमाणे कृती 
करा. अडचण आल्यास तशक्षकांसोबत 
दरूध्वनी द्वारे संपकथ  साधा.  

 

 

 

https://tinyurl.com/y46v4mlo

