महाराष्ट्र शासन

शैक्षणिक दिनिर्शिका
(इयत्ता िहावी)

ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, २०२१

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रर्शक्षि पररषि, महाराष्ट्र, पुिे

प्रेरिा व मागगिशगन

मा.ना.अर्ित पवार

मा.ना.उद्धविी ठाकरे

उपमुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री

महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य

प्रा.वषाग गायकवाड

मा.ना. ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू

शालेय र्शक्षि ववभाग

शालेय शशक्षण,

राज्यमंत्री,

मंत्री

महाराष्ट्र राज्य

मा.वंिना कृष्णा(भा.प्र.से.)
अपर मुख्य सचिव

शालेय र्शक्षि व क्रीडा ववभाग
महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य

मा.राहुल विवेिी(भा.प्र.से.)

राज्य प्रकल्प संिालक, महाराष्ट्र
प्राथममक र्शक्षि पररषि,मुब
ं ई

मा.ववशाल सोळं की(भा.प्र.से.)
आयुक्त (र्शक्षि)
महाराष्ट्र राज्य

शुभेच्छा संिेश
संिेश…
कोविड-१९ मुळे उद्भिलेल्या जागविक महामारीने आपण मागील िर्षभरापसून अद्याप
शाळा प्रत्यक्षपणे पूणष क्षमिेने सुरु करु शकलो नाही. विद्यार्थ्ाांना शशक्षणाशी जोडण्याकरीिा
आपण अनेक प्रयत्न करीि आहोि. शाळा बंद असल्या िरी शशक्षण सुरु राहण्यासाठी आपण
अनेक पयाषयांचा नििंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन घेिला त्यामुळे महाराष्ट्रािील कानाकोपऱ्यािील
िाडी-िस्त्ांिरील मुलांना सेिू अभ्यासक्रमाच्या माध्यमािून आणण सिाांच्या प्रयत्नाने आपण
शशकिे ठे िू शकलो याचा मला आनंद िाटिो.
मुलांचे आरोग्य ि सुरशक्षििा यांना प्राधान्य देिन
ू मुलांना शशकिे करण्यासाठी राज्य
शैक्षणणक संशोधन ि प्रशशक्षण पररर्द महाराष्ट्र ,पुणे गििर्ीप्रमाणे यािर्ीही ‘शैक्षणणक
ददनदशशि का’ घेऊन येि आहे. या शैक्षणणक ददनदशशि केस आपण सिष शशक्षक, विद्यार्थी, शाळा
व्यिस्थापन सममिी ि पालकांनी सकारात्मक प्रविसाद दयािा असे आिाहन मी या वनममत्ताने
करिे.
सिाांना चालू शैक्षणणक िर्ाषच्या मनस्वी शुभेच्छा!

प्रा.वषाग गायकवाड
मंत्री

शालेय र्शक्षि ववभाग
महाराष्ट्र राज्य

मनोगत
महाराष्ट्रािील सिष विद्यार्थी,पालक आणण शशक्षकांना निीन शैक्षणणक िर्ाषच्या हाददि क शुभेच्छा !
मागील संपूणष िर्ष आपण कोविड-१९ च्या संकटाला िोंड देि आहोि. त्याची संसगषजन्यिा लक्षाि घेिा
गेली अठरा मदहने आपण प्रत्यक्ष शाळाच सुरु करू शकलो नाही. पण शाळा जरी बंद ठे िाव्या लागल्या िरी अशा
आपत्कालीन परीस्थस्थिीमुळे मुलांना शशक्षण प्रिाहाि रटकिून ठे िण्यासाठी मागील िर्षभरापासून राज्य शैक्षणणक
संशोधन ि प्रशशक्षण पररर्देमार्षि दूरदशषन, रेडीओ, स्माटष र्ोन, गुगल क्लास रूम यांच्या माध्यमािून िेगिेगळे
उपक्रम सुरु केले.ज्यामुळे विद्यार्थी घरी राहूनही शशक्षण घेि रादहली. या संदभाषि शशक्षकांचे कायष सुद्धा अविशय
कौिुकास्पद आहे . दूर दुगषम, िाड्या, िस्त्ा, िांडे िसेच शहरी भाग सिषत्र घरी राहून ही मुले शशकिी रहािी म्हणून
शशक्षकांनी ऑनलाईन ि ऑर्लाईन पद्धिीने जमेल त्या मागाषने शशक्षण विद्यार्थ्ाांपयांि पोहचविण्याचा प्रयत्न
वनरं िर करीि आहेि.
िर्थावप या सिष प्रयत्नाि सिषच विद्यार्थ्ाांना त्या त्या इयत्तांच्या सिषच विर्यांच्या क्षमिा संपाददि होण्यामध्ये
अडचणी वनमाषण झाली असण्याची शक्यिा नाकारिा येि नाही. त्या अडचणी सोबि घेिून िे पुढील शैक्षणणक
िर्ाषमध्ये प्रविष्ट झाले असिील िर पुढील इयत्तांच्या क्षमिा प्राप्त करण्यामध्ये सुद्धा त्यांना अडचणी वनमाषण होऊ
शकिाि. हे गृहीि धरून आपण ४५ ददिसाचा सेिू अभ्यासक्रम सुद्धा सुरु केला. १४ ऑगस्ट रोजी हा अभ्यासक्रम
संपल्यानंिर मागील िर्ीप्रमाणे या िर्ीही राज्य शैक्षणणक संशोधन ि प्रशशक्षण पररर्देने शैक्षणणक ददनदशशि केची
वनममि िी केली आहे .या ददनदशशि केचा उपयोग करून विद्यार्थी आपल्या सिडीनुसार,िेळेनुसार अभ्यास करू
शकणार आहेि. यामध्ये अध्ययन पूरक विविध कृिी, सरािासाठी प्रश्न यांचा अंिभाषि करण्याि आला आहे . शाळा
बंद असल्या िरी विद्यार्थी घरी बसून या शैक्षणणक ददनदशशि केचा उपयोग करून सहजपणे आपला अभ्यास करू
शकणार आहेि.
मागच्या िर्ी शैक्षणणक ददनदशशि केचा विद्यार्थी,शशक्षक,पालक यांनी प्रभािी िापर केला आहे . त्याचा
उत्तम पररणाम ददसून आला आहे . यािर्ी सुद्धा या उपक्रमास शशक्षक,पालक, ि विद्यार्थी सकारात्मक प्रविसाद
देिील ि शशक्षणाची प्रक्रक्रया सुरु ठे ििील अशी मला आशा आहे .
एम. डी. र्सिं ह (भा.प्र.से.)
संिालक

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रर्शक्षि
पररषि, महाराष्ट्र, पुिे

शैक्षणिक दिनिर्शिका
नमस्कार विद्यार्थी ममत्रहो,

सध्या कोविड-१९ या रोगामुळे संपूणष जग विविध समस्ांना सामोरे जाि आहे. त्याला शशक्षणक्षेत्रही अपिाद नाही.

जगभरािील शाळा-महाविद्यालये अवनश्चिि काळासाठी बंद आहेि. शशक्षक, विद्यार्थी, पालक हे सिषजण शाळा कधी सुरू
होणार या विचाराि आहे ि. शाळा सुरू करिा येि नसल्या िरी शशकणे जास्तीि जास्त समृद्ध करिा येऊ शकेल का याचा
विचार करून मागील शैक्षणणक िर्ाषप्रमाणे या शैक्षणणक िर्ाषमध्ये देखील शैक्षणणक ददनदशशि का उपलब्ध करून देण्याि येि
आहे.

शैक्षणणक िर्ष २०२०-२१ मध्ये विद्यार्थ्ाांच्या शशक्षणासाठी दीक्षा ऍप, रेदडओ, टे शलणिजन,यु ट्यूब ऑनलाईन िाशसका,

अध्ययन व्यिस्थापन प्रणाली (LMS) यांचा िापर देखील विद्यार्थी शशक्षणासाठी केला गेला. याचाच एक भाग म्हणून दीक्षा
ऍप्लिकेशनचा िापर मुलांच्या अध्ययनासाठी करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न शैक्षणणक ददनदशशि केच्या स्वरुपाि मागील

शैक्षणणक िर्ाषपासून आम्ही करि आहोि. सदर शैक्षणणक ददनदशशि का स्माटष पीडीएर् रूपाि असून यामध्ये ददलेल्या अध्ययन

स्त्रोिांिर स्पशष केल्यास संबंमधि ई-सादहत्य आपल्यासमोर णिदडओ स्वरूपामध्ये ददसेल. शैक्षणणक ददनदशशि का पाहिाना
इं टरनेट कनेक्टिणिटीची समस्ा जाणिि असल्यास रेंज आहे अशा रठकाणी जाऊन संबमं धि ई-सादहत्य दीक्षा

ऍिीकेशनिरून आपण डाऊनलोड करु शकिा ि इं टरनेट कनेक्टिणिटी नसलेल्या रठकाणी ऑर्लाईन पद्धिीने अभ्यासू
शकिा.

महाराष्ट्र राज्यािील सिषच विद्यार्थी ि पालक सहजपणे िापर करू शकिील असा या शैक्षणणक िर्ाषिील प्रर्थम सत्रािील

ऑगस्ट, सप्ट ेंबर ि ऑिोबर २०२१ या मदहन्यांसाठीचा अध्ययन सादहत्यस्त्रोिांचा संच शैक्षणणक ददनदशशि केच्या रूपामध्ये

आपणा सिाांसाठी उपलब्ध करून देि आहोि. िसेच शैक्षणणक िर्ाषच्या सुरुिािीस शैक्षणणक पूिषियारी ि सेिू
अभ्यासक्रमाच्या माध्यमािून विद्यार्थ्ाषस अध्यायन स्त्रोि उपलब्ध करून देण्याि आलेला होिा. प्राप्त पररस्थस्थिीि उपलब्ध
अध्ययन स्रोिांच्या मदिीने ियार केलेल्या शैक्षणणक ददनदशशि केस शशक्षक, पालक ि विद्यार्थी सकारात्मक प्रविसाद देिील
असा विश्वास िाटिो. शैक्षणणक ददनदशशि केचा उपयोग आपल्या पाल्याचे क्रकिंिा आपल्या विद्यार्थ्ाांचे अध्ययन सुकर
करण्यासाठी नक्कीच होईल अशी आशा आहे.

शैक्षणणक ददनदशशि का विद्यार्थ्ाांनी पालक आणण शशक्षकांच्या मागषदशषनाखाली िापराियाची आहे. िसेच शशक्षकांनी र्ोन

कॉल, िाट्सअप या माध्यमािून विद्यार्थी आणण पालक यांच्या संपकाषि राहून शैक्षणणक ददनदशशि केच्या साह्याने मुलांचे
शशक्षण आनंददायी कसे होईल यासाठी प्रयत्न कराियाचा आहे. विद्यार्थ्ाांनी शैक्षणणक ददनदशशि केचा िापर करि असिाना

पालक आणण घरािील इिर िडीलधारी मंडळी िसेच मोठे बहीण-भाऊ यांच्या देखरेखीखाली अध्ययन सादहत्य िापरािे.
शैक्षणणक ददनदशशि केमध्ये अध्ययनस्त्रोि म्हणून दीक्षा ॲप िरील संबंमधि घटकांचे ई-सादहत्य ददले आहे. या सादहत्याचा

िापर संदभष म्हणून करण्यापूिी शशक्षकांशी चचाष करणे आिश्यक आहे त्याचप्रमाणे शशक्षकांच्या सूचनेनुसार
पाठ्यपुस्तकांचाही िापर आिश्यक आहे.सदर ददनदशशि का शशक्षकांनी आपल्या सिष विद्यार्थ्ाांपयांि पोहोचिािी.त्यांचे
whatsapp ग्रुप करून क्रकिंिा प्रत्यक्ष गृहभेटीद्वारे विद्यार्थ्ाांना मागषदशषन करािे आणण ददनदशशि केिील विद्यार्थी कृिी
समजािून सांगाव्या.

केिळ शैक्षणणक ददनदशशि का पुरिल्याने विद्यार्थ्ाांचा अभ्यास पूणष होणार नसून शशक्षकांनी सिि पालक ि विद्यार्थ्ाांच्या

संपकाषि राहणे त्यांच्याशी चचाष करणे, त्यांना काही प्रश्न विचारणे या माध्यमािून विद्यार्थ्ाांचे साित्यपूणष सिांकर् मूल्यमापन

करािे. विद्यार्थ्ाांिर सिि ऑनलाईन चाचण्यांचा मारा करणे योग्य नाही. त्याचप्रमाणे लेखी गृहपाठ, स्वाध्याय आणण

चाचण्यायामुळे विद्यार्थ्ाांचे अध्ययन कंटाळिाणे होणार नाही याचीही दक्षिा शशक्षकांनी घेणे आिश्यक आहे. याचबरोबर
शासनामार्षि शशक्षणासाठी उपलब्ध करून देण्याि आलेल्या विविध माध्यमांचा देखील िापर करिा येईल. त्याच प्रमाणे
विद्यार्थीवनहाय या वनयोजनामध्ये लिमचकिा सुद्धा असािी.

र्शक्षकांसाठी सूिना :
1. शैक्षणणक ददनदशशि का सिष शशक्षकांनी आपल्या सिष विद्यार्थ्ाांपयांि पोहचिािी.

2. शैक्षणणक ददनदशशि का विद्यार्थ्ाांनी िापरायला सुरू करण्यापूिी शशक्षकांनी सिष िापरकत्याष विद्यार्थ्ाांशी ि

पालकांशी र्ोन, णिडीओ कॉल, ग्रुप कॉल,कॉन्फरन्स कॉल करून संिाद साधािा आणण शैक्षणणक ददनदशशि का
िापरून अभ्यास कसा करािा याबद्दल मागषदशषन करािे.

3. राज्य शैक्षणणक संशोधन ि प्रशशक्षण पररर्द, महाराष्ट्र यांचे मार्षि यापूिीच एकूण ४५ ददिसांचा सेिू अभ्यासक्रम
उपलब्ध करून देण्याि आलेला होिा. सदरचा अभ्यासक्रम राज्यािील विद्यार्थ्ाांसाठी ददनांक १ जुलै २०२१ िे १४

ऑगस्ट, २०२१ या कालािधीमध्ये उपलब्ध करून देण्याि आलेला होिा.त्याचा विद्यार्थ्ाांच्या क्षमिा प्राप्तीमध्ये
उपयोग करािा.

4. िगषशशक्षकांनी विद्यार्थ्ाांशी संिाद साधिाना र्क्त अभ्यासाबद्दल बोलू नये. हा संिाद अनौपचाररक असािा.
विद्यार्थी, कुटुं ब, सध्याची ददनचयाष ि घराि सध्या स्वीकारलेली जबाबदारी, आजूबाजूच्या पररस्थस्थिीबाबि त्याचे
मि याबद्दल चचाष करून शशक्षक - विद्यार्थी संबंध दृढ होिील याची काळजी घ्यािी.

5. िगषशशक्षकांनी, विर्यशशक्षकांनी पाठ शशकिाना पुस्तकाचा कसा िापर कसा करािा याबद्दद्दल सूचना द्याव्याि.
6. प्रत्येक पाठाचे ई-सादहत्य बघण्यापूिी ि बमघिल्यानंिर काय करािे याबद्दलही विद्यार्थ्ाांना सांगािे.

7. त्याचप्रमाणे पाठािील ई-सादहत्याशी संबंमधि समांिर उपक्रम आणण स्वाध्याय ह्याबाबिीि विद्यार्थ्ाांशी संिाद
साधािा.

8. वनयममि अभ्यासाला पयाषय म्हणून आपण दीक्षा ऍपचा िापर आपण करि नाही िर शशक्षक आणण विद्यार्थी
यांच्यािील आंिरक्रक्रयेिून जे विद्यार्थ्ाांचे अध्ययन घडिे त्याला पूरक सादहत्य क्रकिंिा शैक्षणणक सादहत्य म्हणून ई सादहत्याचा िापर करणे अपेशक्षि आहे.

9. शैक्षणणक ददनदशशि केमध्ये देण्याि आलेल्या कृिीशशिाय शशक्षकांनी आपल्या स्तरािर इिर आिश्यक कृिी ि
उपक्रम विद्यार्थ्ाांना पुरविण्यास हरकि नाही.

10. सदर ददनदशशि का इयत्तावनहाय ि विर्यवनहाय स्विंत्र pdf स्वरुपाि उपलब्ध करून देण्याि येि आहे ि त्यामुळे
विद्यार्थ्ाांपयांि पोहोचविण्यास सोपे होणार आहे.

11. शशक्षकांनी शैक्षणणक ददनदशशि केमध्ये ददलेल्या सिष चाचण्या / स्वाध्याय विद्यार्थ्ाांनी सोडविण्याविर्यी सुचना
द्याव्याि.
शैक्षणिक दिनिर्शि का वापरण्यासाठी ववद्याथी व पालक यांच्याकररता महत्वाच्या सूिना :
1. शैक्षणणक ददनदशशि का म्हणजे पाठ्यपुस्तकािील पाठांिर आधाररि वनयोजन असून त्याचा उद्देश विद्यार्थ्ाांचे
अध्ययन सुलभ करणे हा आहे.

2. शैक्षणणक ददनदशशि केनुसार अध्ययन करिाना यािर्ी आपल्याला पुरिलेल्या निीन पाठ्यपुस्तकांचा उपयोग
करािा.

3. दीक्षाऍप पाहण्यापूिी एकदा पाठ्यपुस्तकािून संबंमधि पाठ िाचािा. त्याचप्रमाणे ई-सादहत्य पादहल्यानंिरही ईसादहत्यािील अध्ययन घटक पुन्हा िाचणे अमधक र्ायदेशीर ठरेल.

4. पादहलेल्या आणण िाचलेल्या अध्ययन घटकांि काही समस्ा असल्यास िी आपले पालक, घरािील ज्येष्ठ व्यक्ती,
मोठे बहीण-भाऊ शशक्षक यांच्याशी चचाष करािी.

5. एक पाठ अभ्यासून संपल्यानंिर त्यािरील स्वाध्याय पूणष करािा ि शक्य झाल्यास िो घरािील ज्येष्ठांकडू न िपासून
घ्यािा.

6. दररोज प्रत्येक विर्याचा अभ्यास करण्याची सिय लािून घ्या.

7. ठराविक कालािधीनंिर शशक्षकांनी पाठिलेल्या चाचण्याही सोडिा.
8. ई-सादहत्य िापरिाना घरािील ज्येष्ठ व्यक्तींच्या सावनध्यािच रहा.

9. ई-सादहत्य सलगपणे न पाहिा प्रत्येक विर्य संपल्यानंिर र्थोडी विश्ांिी घ्या. मोबाईल क्रकिंिा इलेक्ट्रॉवनक गॅजेट
काही िेळासाठी दूर ठे िा.

10. इ.१ ली ि २ रीच्या विद्यार्थ्ाांनी दीक्षा ऍप ि पाठ्यपुस्तक घरािील िडीलधाऱ्या मंडळींच्याच मदिीने िापरायचे
आहे.

11. आिश्यक िेर्थे सांवगिलेल्या कृिी, प्रयोग क्रकिंिा उपक्रम करण्यापूिी िडीलधाऱ्या मंडळींना त्याची कल्पना द्या अर्थिा
त्या कृिी क्रकिंिा उपक्रम त्यांच्या मदिीनेच करा.

12. ददनांक 23 /०७/२०२१ च्या शासन वनणषयानुसार शैक्षणणक िर्ष २०२१ साठी कोिीड-१९ या कोरोना विर्ाणूच्या

प्रदुभाषिाच्या पाशषभूमीिर इयि १ ली िे १२ िी चा पाठू यक्रम २५% कमी करण्याि आलेला आहे. िरीही विद्यार्थ्ाांनी
सदर शासन वनणषयानुसार कमी केलेला पाठ्यक्रमाचे अिलोकन करािे. या पाठ्यक्रमाचे स्वयंअध्ययन
करण्यासाठी पाठ्यपुस्तकािील सिष घटकांचा समािेश ददनदशशि केि करण्याि आलेला आहे.

13. शैक्षणणक ददनदशशि केमधील शलिं क open होि नसल्यास सदर घटकाशी संबंमधि ई-सादहत्य DIKSHA APP

च्या माध्यमािून आपणास पाहिा येईल. यासाठी DIKSHA APP आपल्या मोबाईल मध्ये DOWNLOAD
करून घ्यािे. िसेच पाठ्यपुस्तकामध्ये देण्याि आलेल्या QR CODE DIKSHA APP मधून SCAN करून ही
पाहिा येईल.

14. प्रत्येक विर्यािील प्रत्येक घटका नंिर त्या घटकािर आधाररि चाचणी / स्वाध्याय देण्याि आली आहे . सदर
चाचणी / स्वाध्याय विद्यार्थ्ाांनी स्विः सोडिािी. शशक्षकांनी या सिष चाचण्या सोडविण्याविर्यी विद्यार्थ्ाांना सूचना
द्याव्याि.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रर्शक्षि पररषि, महाराष्ट्र, पुिे

शैक्षणिक दिनिर्शिका
माहे – ऑगस्ट,सप्टेंबर,ऑक्टोबर, २०२१

DIKSHA APP DOWNLOAD करण्यासाठी येर्थे क्लक्लक करा

इयत्ता:-दहावी
माहे –जून २०२१
आठवडा

ववषय – मराठी

अध्ययनवनष्पत्त

पाठाचे

ीीक्रमाांक

नाव

अध्ययन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृती

तिसरा/चौ
था

तिज कोसस

माहे –जुलै २०२१
आठवडा

ववषय – मराठी

अध्ययन

पाठाचे

वनष्पत्ती

नाव

अध्ययन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृती

पहिला/
दुसरा/

तिज कोसस

तिसरा/
चौथा
माहे –ऑगस्ट २०२१
आठवडा
पहिला

अध्ययन वनष्पत्ती
श्रवण-पररसराि
बोलल्या जाणाऱ्या
तितिध बोलीभाषा

ऐकून त्ाांच्या,तितिध

ववषय – मराठी
पाठाचे
नाव
गद्यबोलिो
मराठी

अध्ययन स्त्रोत

येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा

ववद्यार्थी कृती





व्हिडीओ लक्षपूिसक ऐका.

मराठी भाषेिील इिर बोली भाषाांची माहििी घ्या.
द्विअथी द्वियापदाांची दिा िाक्य ियार करा.

साहित्ािील भािाथस



पाठािील द्विअथी िब्द िोधा

समजून घेणे.



मराठी भाषेची इिर प्रादेशिक भाषेिी असलेला

जाणाऱ्या तितिध

 गटचचास – मराठी भाषेचे सांिधसन-यातिषयािर

पररसराि बोलल्या
बोलीभाषा ऐकून

िैशिष्ट्यानुसार िुलना
करिा येणे.

साम्य भेद शिक्षकाांच्या मदिीने िोधा
ममत्ाांिी चचास करा.

चाचणी

अ) उताऱ्याच्या आधारे सुचनेनुसार कृती करा ७ गुण

१)कृती सोडवा:
२
i हििं दीभाषेिून आलेले आव्हण स्वयांपाकघराि घुसलेले द्वियापद
iiमराठी भाषेची खास िैली २) आकृतिबांध पूणस करा.

२

भाषा वापरतांना अर्थाचा अनर्थथ टाळण्यासाठी
आवश्यक उपाय

३)स्वमत कृती

:

३
 िुम्ही ििाणे आिाि’या िाक्यािील ‘ििाणे’’या िब्दाच्या अथसछटा शलिा.

1. (आ) उताऱ्याच्या आधारे सुचनेनुसार कृती करा :

गुण (7 )

१)आकृिी पूणस करा

२

.
िब्दाांची व्युत्पत्ती
िोधण्याचे फायदे

२) एका िब्दाि उत्तर द्या
.२
i.
ii.

िब्द भलत्ाच रठकाणी िोडल्यामुळे िोणाऱ्या गोंधळाचा िब्द-.......................
िब्दाांचाअथस जाणून घेण्याचे साधन – ....................

३) स्वमि कृिी –
३

 गरज नसिाांना इिर भाषाांमधीलिब्द िापरून बोलू नये’, या लेव्हखकेच्या मिाबाबि िुमचे मि सोदािरण शलिा.
पहिला

क्षेत्ािील सिस अध्ययन
क्षमिा.अध्ययन
कौिल्य- सांदभाससाठी
िब्दकोि पाििा येणे



व्हिडीओ लक्षपूिसक ऐका.



आरोिािरोिसि पद्याचे काळजीपूिसक िाचन करा.



समथस रामदासाांनी साांतगिलेल्या मनुष्याच्या उत्तम
लक्षणाांिी िुम्ही सिमि आिाि का? कसे िे स्पष्ट

तितिध साहित्

करा.

प्रकारच्या माध्यमािून
आपले मि व्यक्त करिा
येणे.
साहित्ािील सौंदयासचा
आस्वाद घेिा येणे.


पद्यउत्तम

कतििेिील सौंदयस स्थळे िोध (उत्कट िब्द,तिचार
आरोिािरोिसि पद्याचे काळजीपूिसक िाचन करा.



लक्षण

कतििा िालासुराि

समथस रामदासाांनी साांतगिलेल्या मनुष्याच्या उत्तम
लक्षणाांिी िुम्ही सिमि आिाि का? कसे िे स्पष्ट
करा.

म्हणिा येणे.
िाचलेल्या साहित्ाच्या
आियािील मध्यििी
तिचाराांचा कल्पनाचा
तिस्तार करिा येणे
चाचणी

(अ)

पुढील कववतेच्या आधारे सुचनेनुसार कृती करा.

१) कोष्टक पूणस करा.

2
कोणिेिी कायस करिाना घ्याियाची काळजी

. 2 खालील गोष्टींबाबत कोणती दक्षता घ्यावी ते ललहा.
i.

गोष्टी

आळस

दक्षता

2

ii.

परपीडा

iv.

सभेिील ििसन

iii.

सत्मागस

. 3 खालील काव्यपांक्तीचा सरअ अर्थल ललहा.

2

सत्मागस साांडूां नये।असत्पांथें जाऊां नये।
कदा अमभमान घेऊां नये।असत्ाचा।।९।।

४ . खालील काव्यपांक्तीतील ववचारसौंदयल स्पष्ट करा .

2

िोंडाळासीं भाांडों नये।िाचाळासीं िांडों नये।
सांिसांग खांडूां नये।अांियासमीं।।४।।

(आ) खालील मुद्दद्याांच्या आधारे कोणत्याही एका कववतेसांबांधी खालील कृती सोडवा.
1. प्रस्तुि कतििेच्या किीचे/किमयत्ीचे नाि.
1
2. प्रस्तुि कतििेिून ममळणारा सांदेि
1
3. पुढील िब्दाांचे अथस साांगा. १) अपकीतिि २) परपीडा

१

2. (इ ) खालील काव्यपांक्तींचे रसग्रहण करा.
अपकीतिि िे साांडािी।सत्कीतिि िाडिािी।
तििेकें दृढ धरािी।िाट सत्ाची।।१०।।
दुसरा

िुलना करणे-एकत् कुटुां ब/तिभक्त कुटुां ब फायदे िोटे .

तितिध

तिश्लेषण करणे- ’कुटुां बािील आजीचे मित्व’ आपले मि

साहित्ाचा अथस
समजून घेणे.
व्यतक्तमचत् या
साहित् प्रकाराची
ओळख करून
घेणे.
साहित्ाची

समीक्षा करून

त्ाबाबि आपले

लेखी व्यक्त करा.
गद्य- आजी
कुटुां बाची
आगळ

व्यष्टी अभ्यास-पाठाच्या आजीची स्वभाि िैशिष्ट्य साांगा.
येथे क्लिक करा

िगीकरण करा.बैठे खेळ-मैदानी खेळ पाठाच्या सिकारिील
अध्ययन-िीषसकाच्या समपसकिे बाबि ममत्ािी चचास करा.
प्रकल्प-गािाकडचे खेळाांतिषयी माहििी ममळिा.
िुलना करणे-एकत् कुटुां ब/तिभक्त कुटुां ब फायदे िोटे .
तिश्लेषण करणे- ’कुटुां बािील आजीचे मित्व’ आपले मि
लेखी व्यक्त करा.

व्यष्टी अभ्यास-पाठाच्या आजीची स्वभाि िैशिष्ट्य साांगा.

मि व्यक्त करिा

िगीकरण करा.बैठे खेळ-मैदानी खेळ पाठाच्या सिकारिील

येणे.

अध्ययन-िीषसकाच्या समपसकिे बाबि ममत्ािी चचास करा.
प्रकल्प-गािाकडचे खेळाांतिषयी माहििी ममळिा.

चाचणी

अ) उताऱ्याच्या आधारे सुचनेनुसार कृती करा.
७
१. का ते ललहा
i.
ii.

2

आजी मुलाांना गोठ्यािच दुध प्यायला लािायची ......
आजी सोप्याि बसून सक्त पिारा द्यायची....

2

आजीचा कटाक्ष असाियाच्या त्ा गोष्टी

.2

उत्तर :- १)
२)
३. स्वमत : तुमच्या ववभागामध्ये कामाांची ववभागणी कोण करते आणण कशी ते सववस्तर ललहा.

कृती क्रमाांक 2
1.(अ) उताऱ्याच्या आधारे सुचनेनुसार कृती करा)
7
चूक की बरोबर िे शलिा

.1

:

7

:()
1 भाकरी करपल्या की सरपण फोडणाऱ्याला आजी शिव्या द्यायची...
2 मुलाांच्या जेिणानांिररानािल्याभाकरीबाांधल्याजायच्या......

i.

आकृतिबांध पूणस करा

.

1

दुपारच्या िेळेला ढाळजि बसून जमलेल्या बायका कराियाच्या िी कामे

२) घटनाप्रमाणे ओघतक्ता पूणल करून ललहा.
स्वयांपाक झाला की आधी बालगोपाळाांची पांगि

बसायची

२

आजी धपाटे घालून खाऊ घालायची

िेिटी सगळ्या बायका ममळू न जेिि.
३ स्वमत-पाठाच्या आधारे एकर क कुटुां ब पधतीतीबदल ल तुमचे ववचार स्पष्ट करून ललहा. पाठाच्या आधारे एकर क-मत
कुटुां ब पधतीतीबदल ल तुमचे ववचार स्पष्ट करून ललहा.
दुसरा

३

१)तितिध

िणसनात्मक तनबांधाची िैशिष्ट्ये समजून घ्या.

साहित्ािील

लेव्हखकेने पाठाि िापरलेले भाषासौंदयस (उदा. िाक्प्रचार,

घेणे.योग्य गिीने ि

ओळखा ि शलिा.

भािाथस समजून

म्हणी, बोलीभाषेिील िब्द, अलांकाररक भाषा इत्ादी)

तिराम मचन्ाांची
दाखल घेऊन
अथसपूणस प्रकट
िाचन करिा येणे

पाठ्यपुस्तकािील पृष्ठ िमाांक १२ िरील स्वमि या मध्ये
गद्य- िसांि
ह्र्दय चैत्

येणे.िाचलेल्या

हदलेल्या तिषयािरिी लेखन करा.
प्रस्तुि पाठ द्वकमान दोन िेळा काळजीपूिसक िाचा.
‘माझा आिडिा ऋिू’या तिषयािर लेखन करा.
गटचचास-िसांि ऋिूिच झाडाांना पालिी का फुटिे,ममत्ाांिी चचास

साहित्ाच्या

करा.

आियािील

प्रकल्प-पाठाि आलेल्या िृक्षाांची िैशिष्ट्याांची मचकट शलिा ि

मध्यििी कल्पना

मचकट

समजून घेणे.
चाचणी

तिसरा

१)तितिध
साहित्प्रकाराांचे

बालसाहित्यत्
का – तगरीजा

समजपूिसक िाचन कीर

व्हिडीओ लक्षपूिसक ऐका.
पाठाचे आरोि-अिरोिासि िाचन करा.
पाठ्यपुस्तकािील स्वाध्याय पूणस करा.

करून त्ाांचा

िुलना करा-पाठाि आलेल्या साहित्ाची िैशिष्ट्ये.

येण.े

डॉ.तिजया िाड याांच्या मुलाखिचे िब्दाांकन िुमच्या

२)िाचलेल्या

िब्दािकरा.

साहित्ाच्या

िुम्ही िाचलेल्या कोणत्ािी एका पुस्तकाची समीक्षा करा.

आस्वाद घेिा

पाठािील स्वाध्याय सोडिा.

आियािील
मध्यििी

तिचाराांचा,
कल्पनाांचा
तिस्तार करिा

येण3
े ) तिचाराांचा
कल्पनाांचा
तिस्तार करिा
येणे.
समीक्षणात्मक
पाठाची ओळख
करून घेणे.
चाचणी



अ)खालीलपैकी कृती सोडवा .
१) . तगरीजा कीर याांच्या ‘यडबांबू ढब्बू’ या बालकादां बरीचे कथानक थोडक्याि साांगून त्ािील गांमि साांगा.
2)िुम्हाला मधूिी मैत्ी करायला आिडेल का ? िुमचे मि शलिा.

3

६

)िुमची आई आजारी पडल्यािर िुम्ही किी काळजी घ्याल ,िे िुमच्या िब्दाांि शलिा.
आ)टटपा ललहा.
१. बालनारटका

२. साहित्कृिीचा आस्वाद घेिाना तिचाराि घ्यायचे मुद्दे .
चौथा

२) श्रिण- काव्य या
साहित् प्रकारािील
भािाथस समजून घेणे.


पद्यिस्तू

व्हिडीओ लक्षपूिसक ऐका.हदलेले स्वाध्याय सोडा.

•मुक्तछां दािील रचना त्ाप्रमाणे प्रकट िाचन करा.
•पद्यािील भािाथस समजून त्ामधील भातषक सौंदयस
(रस,अलांकार,प्रतिमा) समजून घ्यािे.

3

3

३)गीिाची ध्वतनफीि

•अपररमचि िब्दाांचे अथस िब्दकोिािून िोधा.

ऐकून

•िुमच्या आिडत्ा िस्तूची िुम्ही किी काळजी घेिा िे शलिा.
•आिडत्ा िस्तूांचा सांग्रि करा.
•पाठ्यपुस्तकािील उपिम ममत्ाच्या मदिीने करा.

२.अ) पुढील कववतेच्या आधारे सुचनेनुसार कृती करा

८

१) आकृतीबांध पूणल करा1.
i)िस्तू जिळ माणसासारखा नसणाऱ्या गोष्टी..........
मानि ि िस्तू याांच्यािील समान भािना
२
. 3 कववतेतील पुढील ओअींचा सरअ अर्थल ललहा
२
त्ाांना फक्त आपल्या मानलेल्या जागेिरून
तनष्काशसि न िोण्याची िमी द्या
.4 काव्य सौंदयल ललहा
२

-

 िस्तूनािी असिे आिड स्वच्छ रािण्याची याबाबि िुमचा दृमष्टकोण शलिा.
आ) खालील मुद्दद्याांच्या आधारे सुचनेनुसार कृती करा.

४

1. प्रस्तुि कतििेच्या किीचे किमयत्ीचे/नाि शलिा....
२.

1

प्रस्तुि कतििेिून ममळणारा सांदेि

1

३. प्रस्तुि कतििेचा तिषय -

२

२. इ. पुढील काव्यपांक्तीचे रसग्रहण करा(गुण४) .
िस्तू तनखालस सेिकच असिाि आपल्या ,
िरीिी बरोबरीचा मान द्यािा

चौथा

भाषाअभ्यास
घटकािील आकलन
करून त्ाचे लेखनाि
िापर करिा येणे.

प्रत्य,

उपसगस

घरटि ि
अभ्यस्त
िब्द

प्रत्ेक पाठािील उपसगस ि प्रत्यघटीि िब्द िोधणे.

२)लेखन करिाना

िुद्धलेखनाच्या

तनयमाांचे पालन करिा
येणे
चाचणी

४. अ) खाली हदलेल्या िब्दाांचे उपसगसघरटििब्द, प्रत्यघरटि िब्द िअभ्यस्त िब्द िे शलिा.
अिघड – अिकळा –भरजरी – भरधाि – भरहदिसा तनरोगी –
तननािी – तनकोप - अतिरेक – अतििय – उपसांपादक लढाऊ – झोपाळू – लाजाळू –
दुकानदार -जमीनदार – गुलामतगरी – कारातगरी – मानशसक – सामाशजक – लौद्वकक – आनांहदि – प्रेररि –
जडत्व – लाल लाल –

गुरुत्व –

प्रत्य घरटि िब्द

िळू िळू –

िुकडेिुकडे –

उपसगस घरटि िब्द

धांदातबिं दा–
अभ्यस्त िब्द

माहे –सप्टेंबर २०२१
आठवडा
पहिला

ववषय – मराठी

अध्ययन वनष्पत्ती

पाठाचे

अध्ययन

नाव

स्त्रोत

ववद्यार्थी कृती

१) औपचाररक ि



व्हिडीओ लक्षपूिसक ऐका.

अनौपचाररक सांिाद ि.



गटचचास गििाचे पािे ि झाडािरील गळू न -

सांभाषण ऐकून मचद्वकत्सक
तिचारासि त्ाि सिभागी
िोणे.
२)तितिध साहित्
प्रकाराांच्या मूल्यमापनाचे

रूपक

पडणाऱ्या पान यापैकी िुम्हाला कोणाचे म्हणणे

कथा –
गििाचे
पािे.

अमधक पटले याची चचास गटाि करा.


रूपक कथा या कथा प्रकारची िैशिष्ट्याप्रमाणे प्रस्तुि
कथेि िैशिष्ट्ये शलिा.

तनकष ठरिून िे साांगिा
येणे.



अपररमचि िब्दाांसाठी िब्दकोि.तिपकोि पिा/



पाठािील गििाचे पािे ि झाडाचे पान यामध्ये हदसून
येणारी व्यक्तीिैशिष्ट्ये यािर ममत्ािी सांिाद साधा

३)या क्षेत्ािील सिस अध्ययन
क्षमिा.
४)सांदभाससाठी िब्दकोि
पाििा येणे
चाचणी

अ) उताऱ्याच्या आधारे सुचनेनुसार कृती करा
१)कारण शलिा
2

i.
ii.

.

झाडािरून तपकलेली पाने गळू न पडू लागली .....
गििाच्या पात्ाच्या स्वप्नाचा चुराडा िोण्याचे कारण ....

२.हदलेल्या घटना कालानुिमे लािा

2

तिधाने - पान धरणीमािेच्या कुिीि झोपी गेले.
पानाच्या गोड स्वप्नाांचा चुराडा झाला.
हििाळा सुरु झाला िोिा.
मचमणे गििाचे पािे

जागे झाले.

३. स्वमि - रूपक कथेची िैशिष्ट्ये प्रस्तुि रूपककथेिारे स्पष्ट करा

३

आ) उताऱ्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा.
१. आकृवतबांध पूणल करा.

२
पानाने गििाच्या पात्ाला िापरलेली सांबोधने.

२. पटरणाम ललहा.

२

i.

िसांिाच्या सांजीिक स्पिासने गळू न पडलेल्या पानाला स्पिस केला-.

ii.

हििाळा सुरु झाल्याचा पररणाम...

3) स्वमत –कर्थेत ददसून येणारे मानवी गुणधमल सोहादारण स्पष्ट करा
3
पहिला

1)शलिं कमध्ये हदलेला व्हिडीओ लक्षपूिसक ऐका ि
आपले मि व्यक्त करिील.

१) तितिध बोलीभाषा
लक्षपूिसक ि समजपूिसक

2)बांजारा भाषेची िैशिष्ट्य आांिरजालच्या द्वकिंिा

ऐकिा येणे

आपल्या शिक्षकाांच्या मदिीने प्राप्त करिील.

२)तितिध साहित्प्रकाराांचे
समजपूिसक िाचन करून

3)माणुसकी धमासचा िुम्हाला आलेला अनुभि

त्ाांचा आस्वाद घेिा येणे.

मनक्या

आियािील मध्यििी

लागा.

3))िाचलेल्या साहित्ाच्या
तिचाराांचा, कल्पनाांचा
४)योग्य आरोिअिरोि ि -

पेरेन

िुमच्या भाषेिशलहििील.
4)िुमच्या िेजारच्या घरािील व्यक्तीला कोरोनाची
लागण झालेली आिे अिािळे स.तिद्याथी काय
करील िे शलहिल.

तिराममचन्ेयाांची दखल

5)िुमची बोली ि बांजारा बोली याांची िुलना

करिा येणे

•अपररमचि िब्दाांचे अथस िब्दकोिािून िोधा.

घेऊन अथसपूणस प्रकट िाचन

करिील.

चाचणी

(१)

खालील सांकल्पनाांमधील सिसांबांध स्पष्ट करा.

६

सिसांबांध स्पष्ट
करा
‘बी’चे झाड िोणे

माणसाचे माणूसपण जागे िोणे

(२) ‘माणसां पेरायला लागू’ या िीषसकािून किीला अमभप्रेि असलेला भािाथस उलगडू न दाखिा.
(३) ‘माणसे पेरा । माणुसकी उगिेल’ या तिधानाचा िुम्हाांला समजलेला अथसशलिा.
(४) ‘माणुसकी पेरणे काळाची गरज’ या तिधानाचा िुम्हाांला कळलेला अथसशलिा.
दुसरा

•व्हिडीओ लक्षपूिसक ऐका.

१)तितिध साहित्ाचा अथस

•िुलना करा.-लिानपणीचे िाट पिाणे/मोठे

समजून घेणे.

झाल्यानिरचे िाट पिाण्याचे घटक.

२)साहित्ाची समीक्षा
करून. तितिध साहित्ािील

•गटचचास –इां टरनेटच्या काळाि पोस्टमनचे मित्व

भािाथस समजून घेणे.

गद्य –

३) साहित्ाची समीक्षा

िाट

करून त्ाबाबि आपले मि

पिािाना

व्यक्त करिा येणे.
४)लेखन-घटना,
प्रसांग,स्वानुभि याांचे लेखन
करिा येणे.

गटाि चचास करा.
•पोस्टमनने केलेल्या कृिीिी िुम्ही सिमि आिाि
का?आपले मि स्पष्ट शलिा.

चाचणी

अ) उताऱ्याच्या आधारे कृती करा.
१) एका शब्दात उत्तर द्या

२

i.

थांडी कमी िोण्याची िेळ

ii.

लिानपणी लेव्हखका आव्हण त्ाांच्या भािडाांना झोपायला ममळायचां िी जागा

३. वैलशष्ट्ये ललहा.


2

लेव्हखकेने अनुभिलेल्या सुट्टीचे िेगळपण

४. ? उन्हाळ्याच्या सुट्टीची वाट तुम्ही पहाता का कसे ते स्पष्ट करा.

3

आ ) उिाऱ्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृिी करा.
१. आकृवतबांध पूणल करा.
लेव्हखकेला पुस्तकाि भेटलेले जग

१) कारण ललहा 2
i.

पुस्तकिाचण्याचीिाटपािण्यािउन्ाळ्याच्याआधीचाकाळलेव्हखकेलािेडलािायचा,कारण ...

ii.

उन्ाळ्याि लेव्हखकेच्या घरामागच झाड सुांदर
िायचां
3.स्वमत कृती



..
3

पुस्तकािून न पाहिलेले देि, न पाहिलेली माणसां भेटिाि लेव्हखकेच्या या मिािी िुम्ही सिमि आिे का कसे ?
िे स्पष्ट करा

तिसरा



काळजीपूिसक िाचन करा .

१) काव्य या साहित्

• िुलना करणे-प्रस्तुि कतििेि मुक्तछां द या िृिाची हदसून

प्रकारािील भािाथस समजून

येणारी लक्षण शलिा .

घेणे.

२)गीिाची ध्वतनफीि ऐकून
त्ािील स्वराघाि,आरोि

अिरोि या िैशिष्ट्याांची जाण
िोणे.

व्हिडीओ लक्षपूिसक ऐका.आरोिािरोिसि पद्याचे

पद्यआपास
क मचत्

•कतििेिील सौंदयस स्थळे िोध) उत्कट िब्द,तिचार प्रििसक
काव्यपांक्ती,प्रतिमा,िृत्त(

•गट चचास-स्री-पुरुष समानिा या कल्पनेची गटाि चचास करा.


कतििेिील आियाबाबि िुमचे मि व्यक्त करा

३) पद्यप्रकाराांना चाली
लािून त्ाांचे सादरीकरण
करिा येणे.
चाचणी

२. (अ) पुढील कतििेच्या आधारे सूचनेनुसार कृिी करा

( गुण 8)

1 आकृिीबांध पूणस करा

२

मुलगी भािुकलीच्या खेळामध्ये करि असणारी कामे
2 उत्तरे शलिा

2

1 मुलगी खेळि असलेले रठकाण ------------------2 किमयत्ी जेथून पाििे िी जागा------------------3. पुढील काव्यपांक्तीचा सरळ अथस शलिा

2

भािुकलीिून प्रिेििाना िास्तिाि
िािाि िाि असेल दोघाांचािी
ज्यािर सिज तिसािेल भाऊली आव्हण चेंडू जोडीनां

४.पुढील काव्यपांक्तीिून व्यक्त झालेला तिचार िुमच्या िब्दाि शलिा.

2

िळू िळू शिकेल िोिी

आपलां कसब दाखििानाच घर साांभाळणां
िापलेल्या उन्ाच्या आडोिाला बसून

2. आ) खालील मुद्दद्याांच्या आधारे कोणत्ािी एका कतििेसांबांधी खालील कृिी सोडिा

गुण 4

१)किी द्वकिंिा किमयत्ीचे नाि
२)कतििेचा तिषय.

3)प्रस्तुि कतििेची भातषक िैशिष्ट्ये शलिा.
प्रश्न 2. इ) खालील काव्यपांक्ती चे रसग्रिण करा.
िळू िळू शिकेल िोिी

आपलां कसब दाखििानाच घर साांभाळणां.
िापलेल्या उन्ाच्या आडोिाला बसून

4

1)व्हिडीओ लक्षपूिसक ऐकिील.

तिसरा
१)सांदभाससाठी िब्दकोि
पाििा येणे
२)म्हणी, िाक्प्रचार,
िब्दसमूि,

सुभातषिे,सामाशसक िब्द
याांचा लेखनाि प्रभािीपणे
िापर करिा येणे.
चाचणी

सामालसक शब्द
नीलकमल
भाषाांिर
पाांढरािुभ्र
पांचारिी
द्वत्भुिन
निरात्
बहिणभाऊ
सुांठसाखर
तिटीदाांडू
खरेखोटे

2)व्हिडीओि हदलेल्या प्रत्ेक कृिीचे लक्षपूिसक अिलोकन
समास –
द्विगु ,
कमसधारय
,

करिील.
3)प्रत्ेक गद्य द्वकिंिा पद्यािील सामाशसक िब्द िोधून
शलहििील.
4)पाठ्यपुस्तकािून िोधलेल्या िब्दाांचे कृतिपद्वत्केि
तिचारल्या जाणाऱ्या कृिीप्रमाणे अभ्यास करिील.
ववग्रह

समासाचे नाव

ववषय – मराठी
आठवडा
पहिला

माहे –ऑक्टोबर २०२१

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक

पाठाचे

अध्ययन

नाव

स्त्रोत

ववद्यार्थी कृती

श्रवण-

1)व्हिडीओ लक्षपूिसक ऐकुन

३)औपचररक ि अनौपचाररक सांिाद

हदलेलेस्वाध्यायसोडििील.पत्ाि आलेला आिय

ऐकून मचद्वकत्सक तिचारासि त्ाि

खरोखर आिे काय याचे मचिं िन करिील.

सिभागी िोिा येणे.५)

2)आजूबाजूच्या पररस्थस्थिीबाबि िुमच्या मनाि

साहित्प्रकाराांच्या ध्वतनद्वफिी ऐकून

आलेले तिचार पत्ाने दूर असणाऱ्या त्ाांच्या ममत्ाला

त्ािील स्वराघाि,आरोि-अिरो-

पत् शलहििील.

सांभाषण- ३)तिषयानुसार स्वि:चे
स्विांत् तिचार परखडपणे
िाचन –२)तितिध साहित्प्रकाराांचे
समजपूिसक िाचन करून त्ाांचा
आस्वाद घेिा येणे.

2)िाळे िील शिपाई मामाांचे िब्दमचत् रेखाटिील.
गद्य –
अप्ाांचे पत्

लेखन -६)घटना, प्रसांग स्वानुभि
याांचे लेखन७)ऐकलेल्या,
अनुभिलेल्या माहििीचे ि घेिलेल्या
मुलाखिीचे िब्दाांकन करून अििाल
शलहििा येणे.८)पाठ्यपुस्तकाि
समातिष्ट असलेल्या उपयोशजि

3)िुमच्या आईिडीलाांनी िुमच्याकडू न केलेल्या
कोणत्ािी िीन अपेक्षा शलिा.
4)पाठ्यपुस्तकािील उपिम ममत्ाच्या मदिीने
करा.
5)िुमच्या िाळे िील शिपाईमामाांची मुलाखि
घ्या .त्ासाठी ममत्ाच्या मदिीने प्रश्न ियार करा.

लेखन घटकाांिर लेखन करिा येणे
चाचणी

अ) उताऱ्याच्या आधारे सुचनेनुसार कृती करा.

७

१ चौकट पूणल कर.

२

i.

शिक्षकहदनाच्या हदििी फार कमी तनिडले जायचे िे पद

............

ii.

समुद्रद्वकनारी िाळू चे शिल्प बनतिणारे

.............

उिार- मी िुम्हाांला फुलपाखराांच्या मागे पळिाना पाहिलांय...................... एका मुलाने आपल्या िाढहदिसाचे पैसे
िाचिून ठे िले आव्हण काय केलां माहििेय?

२. योग्य पयालय वनवडून वा्य  पुन्हा ललहा


मधमािा द्वकिी कष्ट करून मध गोळा करिाि िे मुलाांनी पाहिले िर.....
अ. मुले मध गोळा करायला शिकली.

2

आ. मधमािा मध किी गोळा करिाि िे समजेल.
इ. मुलाांना कष्टाची द्वकिंमि आव्हण गांमि कळे ल.
ई. मधमािा दररोज द्वकिी मध गोळा करिाि िे समजेल.


मुांबईिील नळ दुरुस्त करणाऱ्या व्यक्तीच्या कामाचा पररणाम ......
अ. कािी िषासि लाखो शलटर पाणी िाचले.
आ. सगळे जण नळ दुरुस्त करायला शिकले.

अ. सगळ्याांच्या डोळ्यातून पाणी आले.
आ. आता मुांबईत एकही नअ नादुरुस्त नाही.3

-स्वमत

स्वमत3

‘पाण्याचे िाया जाणारे थेंब िाचिणां िे दु:खी माणसाच्या डोळ्याांिलां पाणी पुसण्या एिढां च मित्त्वाचां काम आिे ’,
आप्ाांच्या या तिधानामागील अथस स्वि:च्या िब्दाांि शलिा.
१)पुढील कृिीिून हदसून येणारा गुण ओळखा.

2

अ) िाढहदिसाचे पैसे नाल्यािरील पूल बाांधण्यासाठी हदले........
ब) काय िे शलिा .पाण्याचा िाया जाणारा थेंब िाचतिणे म्हणजे..........
. 2जोड्या जुअवा
२
‘अ’ गट

‘ब’गट

द्विकेटच्या सामन्याचा तनणसय ठरिणारी.

नसस

िा नसेल िर मोबाईलचा उपयोग नािी

तबस्मिल्लािखान

डॉक्टर बरोबर िी असािीच लागिे.

खेळपट्टी

सनई िादनाने लोकतप्रय झालेले.

चाजसर

3.स्वमत – शाअे तील लशक्षकददनाच्या ददवशी तुम्ही कोणते पद स्वीकारता ककिंवा कोण व्हयला आवडते व का ?ते

ललहा.3
दुसरा

हदलेल्या उिाऱ्याच्या आियाची

मध्यििी कल्पना, तिचार, साराांि
समजािून घेऊन लेखन करिा
येणे.समीक्षण या साहित् प्रकारची
ओळख करून घेणे.

सांदभाससाठी िब्दकोि पाििा येणे.

गद्य-गोष्ट
अरुव्हणमाच
ीी –

व्यतक्तमचत्

व्हिडीओ लक्षपूिसक ऐका.

अरुव्हणमाच्या जीिनािील प्रसांगाचे िुमच्या िब्दाि
िब्दाांकन करा
एिरेस्ट शिखर मोिीम पार पडलेल्या कोणत्ािी
एका व्यक्तीची मुलाखि घ्या.

तितिध साहित्प्रकाराच्या माध्यमािून

प्रकल्प-एिरेस्ट शिखर मोिीम पार पडलेल्या

स्वि:चे तिचार माांडिा

कोणत्ािी व्यक्तींच्या मोहिमाांचे सांकलन करा.

येणे.मुलाखिीचे िब्दाांकन करून
अििाल शलहििा येणे.
चाचणी

1.(अ) उताऱ्याच्या आधारे सुचनेनुसार कृती करा :
)

.1उत्तरे ललहा.

गुण (7

2

i .भाईसाबनी अरुव्हणमाला हदलेला सल्ला ii .अरुव्हणमाला या खेळाि नॕिनल चॕम्पियनशिप ममळाली 2.एका िब्दाि माहििी शलिा.

1

i )अरुव्हणमाचा प्रिास— प्रिासाचा हदिस
स्टेिनिरेल्वेगाडी
ii ).कारणशलिा -

1

रेल्वेिील प्रिासी मख्ख चेि-याने जागेिर बसून राहिले -------3 .स्वमि •

3

िुमचा प्रिासािील कोणिािी एक अनुभि िुमच्या िब्दाांि शलिा.

आ) उिाऱ्याच्या आधारे सुचनेनुसार कृिी करा :
)1.आकृिीपूणस करा.

गुण (7
2

अरुव्हणमाने डॉक्टर ि सिका-याांना हदलेला धीर

2.जोडया लावा.
अगट

बगट

१.बरेलीचे िॉस्पस्पटल
२.जीिन मरणाची
३.हदल्ली
स्वमत 3 -

४.मानशसकजखमा
3

अ .एम्सिॉस्पस्पटल
आ.अांिरां गघायाळकरणारे
इ .नाभूलिज्ञ ,नापुरेसेरक्त
ई . सीमारेषा

"िारीररक जखमा मलमपट्टीने ब-या िोिाि ,पण मानशसक जखमाांचे घाि अांिरां ग घायाळ करणारे असिे"
या तिधानाचा अथस स्विःच्या िब्दाांि शलिा.

2

दुसरा

1)व्हिडीओ लक्षपूिसक ऐका.

श्रवण- काव्य या साहित्
प्रकारािील भािाथस समजून

2)सदर काव्य िालासुराि म्हणािे.

घेणे.२)गीिाची ध्वतनफीिऐकून

त्ािील स्वराघाि,आरोि अिरोि या

३)किी मोरोपांि याांच्या इिर श्लोकबद्ध रचनाचे

िैशिष्ट्याांची जाण िोणे.भाषण-

श्रिण करािे ि त्ामधील भातषक

सांभाषण-पद्यप्रकाराांना चाली लािून
त्ाांचे सादरीकरण करिा येणे.

पद्य –पांि

तितिध साहित् प्रकारच्या माध्यमािून काव्य –
आपले मि व्यक्त करिा

भरि िाक्य

सौंदयस.समजून घ्यािे (प्रतिमा,अलांकार,रस)
येथे क्लिक
करा

येणे.साहित्ािील सौंदयासचा आस्वाद
घेिा येणे.कतििा िालासुराि म्हणिा
येणे.
िाचलेल्या साहित्ाच्या आियािील

४)अपररमचि िब्दाांचा अथस िब्दकोिािून िोधािा.
5)सांि िुकाराम मिाराजाांचा सांत सांग देई सदा िा
अभांग िाचा.
६)पाठ्यपुस्तकािील उपिम ममत्ाच्या मदिीने
करा.

मध्यििी तिचाराांचा कल्पनाचा
तिस्तार करिा येणे.
चाचणी

अ) कववतेच्या आधारे सुचनेनुसार कृती करा.
८
1 . सुसग
ां िीचे मित्त्व
1................

2................

2. िाईट गोष्टींचा मोि टाळण्यासाठी कराियाचे उपाय
1..................2....................
3. खालील काव्यपांक्तीचा सरअअर्थल तुमच्या शब्दात ललहा .
२

मुखीं िरर िसो िुझी कुिलधामनामािली !,
क्षणाि पुरिील जी सकलकामना मािली ; l
4. काव्यसौंदयल .
२
खालील काव्यपांक्तीिून व्यक्त िोणारे तिचार सौंदयस स्पष्ट करा.
स्वित्त्व हृदया कळो ; दुरमभमान सारा गळो ;

पुन्ाां न मन िें मळो ; दुररि आत्मबोधें जळो ||

२
२

आ) वरील कववतेच्या आधारे पुढील कृती सोडवा.
४

1. किीचे /किमयत्ीचे नाि.
2 प्रस्तुि कतििेचा तिषय
3 प्रस्तुि कतििा िुम्हाला आिडली द्वकिंिा न आिडली िे सकारण स्पष्ट शलिा2
२. इ) खालील काव्यपांक्तींचे रसग्रहण करा.

सुसांगति सदा घडो ; सुजनिाक्य कानीं पडो ;

कलांक मिीचा झडो ; तिषय सिसथा नािडो
तिसरा
/चौथा

प्रर्थम सर क परीक्षा - ऑक्टोबर

२०२१

.

कक्षा – दििीं
सप्ता
ह

3

अध्ययन
ननष्पत्ति

1.1
3.2
6.2

महीना – अगस्त २०२१
पाठ का
नाम

अध्ययन स्रोि

1.1
भारत मवहमा
(कववता)
येिे श्िक करा

मूल्यमापन के
सिए यहाँ
क्लिक कीर्िए

4

2.1
3.1
3.3
4.1

1.2
लक्ष्मी
(कहािी)

येिे श्िक करा

मूल्यमापन के
सिए यहाँ
क्लिक कीर्िए

निद्यार्थी कृनि

* कववता का भाविूणि सस्वर वाचि करेंगे ।
* देश के गौरवशाली अतीत, महािुरुर्, सम्राटों की
जािकारी प्राप्त करेंगे ।
* भारत की महािता का वणिि करेंगे ।
* कवठि शब्दों तिा मुहावरों की सूची बिाकर
शब्दकोश से अिि वलखेंगे ।
* कववता में आई वटप्िवणयों की जािकारी वलखेंगे ।
* अििे देश की प्राकृवतक सुंदरता से अवगत होंगे ।
* अििे शब्दों में कववता का सरल अिि वलखेंगे ।
* चचाि के माध्यम से कववता का भाव समझिे का
प्रयास करेंगे ।
* देशभश्क्त िर कववताओं का संकलि करेंगे/ सुिेंगे
।
* देश के वहत में सविस्व विच्छावर करिे का भाव
विमािण होगा ।
* कहािी का आकलि करते हुए वाचि करेंगे ।
* घर के सदस्यों के सामिे कहािी का मुखर वाचि
करेंगे ।
* िालतू िशुओं के प्रवत दया भाव रखेंगे ।
* कहािी में आए िात्रों की सूची बिाएूँगे ।
* अििे शब्दों में कहािी बतािे का प्रयास करेंगे ।
* िाठ में आए कवठि शब्द, मुहावरे वलखेंगे ।
* कवठि शब्दों से िये वाटय बिाएूँगे । मुहावरों का
वाटय में प्रयोग करेंगे ।
* स्वाध्याय िूणि करेंगे ।
* सविधमि समभाव इस तत्व को समझेंगे ।
* ववरामवचह्नों का वाटय में प्रयोग करेंगे ।
* िालतू जािवरों की सूची बिाकर उिके बारे में
जािकारी वलखेंगे ।
* जािवरों की आत्मकिा वलखेंगे ।

महीना – सितंबर २०२१
सप्ता
ह

1

अध्ययन
ननष्पत्ति

1.1
2.2
3.2
3.3
4.3
5.0

पाठ का
नाम

अध्ययन स्रोि

1.3
वाह रे !
येिे श्िक करा
हमददि
(हास्य-व्यंग्य
विबंध)

मूल्यमापन के
सिए यहाँ
क्लिक कीर्िए

2

1.1
2.4
3.2
3.4
4.3

1.4
मि
(हायकू)
येिे श्िक करा

मूल्यमापन के
सिए यहाँ
क्लिक कीर्िए

3

3.4
3.1
1.2
1.3

1.5
गोवा : जैसा
मैंिे देखा
(यात्रा वणिि)

येिे श्िक करा

निद्यार्थी कृनि

* विबंध को आशय के साि सस्वर वाचि, श्रवण,
करेंगे ।
* हास्य–व्यंग्य कहावियों/कववताओं को सुिेंगे ।
* घर के सदस्यों के सामिे अििे शब्दों में घटिाएूँ
सुिाएूँगे ।
* जीवि में हास्य-व्यंग्य के महत्त्व को समझेंगे ।
* विबंध का िाट्यीकरण करेंगे ।
* बीमारी के साि िेश आिे के तौर-तरीके समझेंगे ।
* विबंध ववधा से िररवचत होकर ऐसे विबंधों का संग्रह
करेंगे ।
* िाठ का आशय अििे शब्दों में वलखेंगे ।
* ववकारी शब्दों की सूची बिाएूँगे ।
* वृत्तांत लेखि का अभ्यास करेंगे ।
* कववता का गायि करेंगे ।
* काव्य िंश्क्तयों का केंद्रीय भाव स्िष्ट् करेंगे ।
* हायकू द्वारा वमलिे वाला संदेश बताएूँगे ।
* मि में विमािण भाविाओं को स्िष्ट् करेंगे ।
* सफलता के वलए संघर्िशील बिािे के बारे में
बताएूँगे ।
* अििे शब्दों में हायकू का सरल अिि वलखेंगे/
बताएूँगे ।
* कवठि शब्दों की सूची बिाकर शब्दकोश से अिि
वलखेंगे ।
* हायकू से वमलिे वाली सीख बताएूँगे ।
* अिौिचाररक ित्रलेखि की िई शैली में ित्र वलखेंगे
।
* आरोह-अवरोह के साि प्रकट वाचि करेंगे ।
* गोवा की प्राकृवतक ववशेर्ताएूँ बताएूँगे ।
* आवागमि के साधिों की उियोवगता और उिका
महत्त्व बताएूँगे / वलखेंगे ।
* सैर िर जािे के वलए टया-टया तैयारी करिी िड़ती
है यह बताएूँगे ।
* अििे शब्दों में गोवा यात्रा का वणिि करेंगे ।

मूल्यमापन के
सिए यहाँ
क्लिक कीर्िए

4

3.2
1.1
3.3

1.6
वगरीधर िागर
(िद)
येिे श्िक करा

मूल्यमापन के
सिए यहाँ
क्लिक कीर्िए

* देखिे लायक स्िािों की सूची बिाकर उिकी
जािकारी अििे शब्दों में वलखेंगे ।
* अििी की हुई यात्रा की जािकारी बताएूँगे ।
* संज्ञा और ववशेर्ण के भेदों की जािकारी वलखेंगे ।
* औिचाररक ित्रलेखि की िई शैली में ित्र वलखेंगे ।
* उवचत हावभाव-,लय-ताल के साि है, कववता
का गायि करेंगे ।
* कववता के मुख्य मुद्दों िर घर के सदस्यों से चचाि
करेंगे ।
* चचाि के माध्यम से कववता का भाव समझिे का
प्रयास करेंगे ।
* कववता के कवठि शब्दों की सूची बिाकर शब्दकोश
में अिि ढंढेंगे ।
* अििे शब्दों में िद का अिि वलखेंगे ।
* मीरा के भश्क्त गीत सुिेंगे ।
* मीरा की कृष्ण भश्क्त का वणिि करेंगे ।
* कृष्ण के वववभन्न िाम बताएूँगे ।
* संत मीरा के जीवि िररचय को बताएूँगे ।
* कहािी लेखि की कृवत िूणि करेंगे ।
* कारक वचह्न से स्वयं वाटय बिाएूँगे ।

महीना – अक्तूबर २०२१
सप्ता
ह

1

अध्ययन
ननष्पत्ति

2.3
1.2
3.4
4.1

पाठ का
नाम

अध्ययन स्रोि

1.7
खुला
येिे श्िक करा
आकाश
(डायरी अंश)

निद्यार्थी कृनि

* डायरी लेखि प्रकार को जािेंगे ।
* िाठ का आकलि सवहत वाचि करेंगे ।
* कवठि शब्दों की सूची बिाएूँगे और अिि खोजकर
वलखेंगे ।
* िाठ में ववणित घटिाओं की घर में चचाि करेंगे ।
* शहरों के आकर्िण से बचे रहिे के बारे में बताएूँगे ।
* मािवता की राह िर चलिे की प्रेरणा कैसे वमलती है

मूल्यमापन के
सिए यहाँ
क्लिक कीर्िए

2

3.2
3.3
1.1

1.8
गजल

येिे श्िक करा

मूल्यमापन के
सिए यहाँ
क्लिक कीर्िए

3

1.2
3.3
3.5
3.1

1.9
रीढ़ की
हड्डी
( एकांकी)

येिे श्िक करा

मूल्यमापन के
सिए यहाँ
क्लिक कीर्िए

यह बताएूँगे ।
* अििी रोजािा डायरी वलखेंगे ।
* ियािवरण रक्षण के उिाय बताएूँगे ।
* वदि में वकए गए कामों की जािकारी घर में बताएूँगे ।
* प्रमुख संवध के भेद िहचािेंगे और ववच्छेद करेंगे ।
* गज़ल का मौि वाचि करेंगे ।
* उवचत हावभाव-,लय-ताल के साि गजल का
गायि करेंगे ।
* मोबाइल िर िंकज उदास या अन्य गायकों की गजलें
सुिेंगे ।
* गजल से प्राप्त संदेश घर में बताएूँगे ।
* गजल के अिि को अििे शब्दों में बताएूँगे/ वलखेंगे ।
* गजल का केंद्रीय भाव समझेंगे ।
* गजल में प्रयुक्त प्राकृवतक घटकोण की सूची बताएूँगे
।
* गजल में प्रयुक्त कवठि शब्दों की सूची बिाएूँगे ।
* कल्ििा प्रधाि विबंध का लेखि करेंगे ।
* एकांकी को आरोह-अवरोह के साि प्रकट वाचि
करेंगे ।
* िाठ में आए िात्रों की सूची बिाएूँगे ।
* स्त्री वशक्षा का महत्त्व बताएूँगे ।
* स्त्री – िुरुर् समािता के बारे में जािकारी वलखेंगे ।
* एकांकी को कहािी के रूि में बताएूँगे ।
* उमा की गुण ववशेर्ताएूँ बताएूँगे ।
* समाज की कुप्रिाओं के बारे में जािकारी देंगे ।
* दहेज प्रिा िर अििा मत प्रकट करेंगे ।
* वववभन्न क्षेत्र में अग्रेसर मवहलाओं की जािकारी
बताएूँगे ।
* अििे गाूँव या शहर में तिा अििे प्रांत में प्रवसद्ध
मवहलाओं की सूची बिाएूँगे ।
* िाठ में आए कवठि शब्द तिा मुहावरों का अिि
वलखेंगे । अििे वाटय में प्रयोग करेंगे ।
* अव्यय के भेद बताएूँगे । अव्यय का वाटय में प्रयोग
करेंगे ।
* आकर्िक ववज्ञािि लेखि करेंगे ।

4

1.1
3.2
4.1

1.10
ठेस
मूल्यमापन के
(िूरक िठि)
सिए यहाँ
क्लिक कीर्िए

1.1
1.2
3.2
3.5

1.11
कृर्क गाि
(गीत)

मूल्यमापन के
सिए यहाँ
क्लिक कीर्िए

* कहािी का आकलि करते हुए वाचि करेंगे ।
* घर के सदस्यों के सामिे कहािी का मुखर वाचि
करेंगे ।
* कहािी में आए िात्रों की सूची बिाएूँगे ।
* अििे शब्दों में कहािी बतािे का प्रयास करेंगे ।
* वसरचि की कारीगरी का वणिि करेंगे ।
* वसरचि की गुण ववशेर्ताएूँ बताएूँगे ।
* िाररवाररक ररवतों में आत्मीयता, आदर का भाव
जतािे का प्रयत्ि करेंगे ।
* िाठ में आए कवठि शब्द, मुहावरे वलखेंगे ।
* कवठि शब्दों से िये वाटय बिाएूँगे । मुहावरों का
वाटय में प्रयोग करेंगे ।
* स्वाध्याय िूणि करेंगे ।
* उवचत हावभाव-,लय-ताल के साि है, कववता
का गायि करेंगे ।
* कववता के मुख्य मुद्दों िर घर के सदस्यों से चचाि
करेंगे ।
* चचाि के माध्यम से कववता का भाव समझिे का
प्रयास करेंगे ।
* कववता के कवठि शब्दों की सूची बिाकर शब्दकोश
में अिि ढंढेंगे ।
* ववद्यािी वकसाि की दुदिशा का वणिि करेंगे ।
* कववता का सरल अिि वलखेंगे ।
* स्वाध्याय िूणि करेंगे ।

धन्यवाद !

माहे – ऑगस्ट ते ऑक्टोबर २०२१
आठवडा

अध्ययन वनष्पत्ती

पाठाचे नाव

ववषय – गणणत भाग १ व भाग २
अध्ययन

ववद्यार्थी कृती

स्त्रोत
ऑगस्ट

दोन चलािील

३ आठिडा

रेषीय समीकरण -

गव्हणि भाग

पूिसज्ञान सराि

१

दोन चलािील
एकसामामयक

येथे
क्लिक
करा

समीकरणे अथस ि

समीकरणे

आलेख

ओळखा.हदलेले समीकरण दोन चलािील
रे षीय समीकरण आिे द्वकिंिा नािी िे
समीकरणे स्वरूप याांचा अथस समजून

लोप करून

समीकरणाांचा

घ्या समीकरणािील चले ि सिगुणक

ओळखण्याचा सराि करा एकसामामयक

उकल चलाचा

सोडतिणे

दोन चलािील समीकरणाांचे स्वरूप जाणून

येथे

घ्या.एका समीकरणाच्या असांख्य उकली

करा

समीकरणाची एकच सामान्य उकल असिे

क्लिक

असिाि परां िु दोन एकसामामयक
िे समजून घ्या.समीकरणे ax+by+c=0

येथे
क्लिक
करा

या सामान्य रुपाि शलहून चलाच्याहदलेल्या
द्वकिंमिी समीकरणाची उकल आिे द्वक नािी
याचा पडिाळा घ्या. सरािसांच 1.1सोडिा
.हदलेली कृिी पूणस करा .हदलेली उदािरणे
तनरसन पद्धिीने सोडिा.

येथे
क्लिक
करा

पाठ्यपुस्तक
पान 4-5

हदलेल्या समीकरणाचा आलेख
काढण्यासाठी एका चलाची द्वकिंमि ठे ऊन
दुसऱ्या चलाची द्वकिंमि पूणाांक ममळिण्याचा
अमधक सराि करा.दोन्ी समीकरणाचे तबिं दू
स्थातपि करून आलेख स्वरूप
अभ्यासा.आलेखािरून समीकरणाांची उकल
काढण्याचा प्रयत्न करा.

एकसामामयक समीकरणे
अथस ि उकल

स्वरूप

,सामान्य

एकसामामयक

समीकरणाचे आलेख

येथे
क्लिक
करा

ऑगस्ट ३
आठिडा
गव्हणि भाग
२

पाया ि ऊांची हदली असिा द्वत्कोणाचे क्षेत्फळ

द्वत्कोणाांचे

क्षेत्फळ यािर
आधाररि उदािरणे
सोडििा येणे.
गुणोत्तर सांकल्पना
स्पष्ट आठिून

क्षेत्फळाचा गुणधमस
समजून घेणे .

काढण्याचे सूत् लक्षाि घ्या .हदलेल्या व्हिहडओ च्या

येथे
समरूपता -

मदिीने प्रत्क्ष कृिी करून द्वत्कोणाचे क्षेत्फळ याची
उजळणी करा

क्लिक

द्वत्कोणाच्या क्षेत्फळाचे सूत् लक्षाि घ्या . दोन

करा

द्वत्कोणाचे

द्वत्कोणाच्या क्षेत्फळा चे गुणोत्तर माांडा. त्ािरून

क्षेत्फळ .

गुणोत्तराचा गुणधमस िोधा. पाया समान असेल िर

दोन

द्वत्कोणाांच्या
क्षेत्फळाांचे

आव्हण ऊांची समान असल्यास क्षेत्फळाच्या

येथे

गुणोत्तरा बाबि काय आढळिे िे अभ्यासा . िसेच

क्लिक

गुणोत्तर

पाया ,ऊांची दोन्ी समान असल्यास कोणिा गुणधमस

करा

ममळिो िे िोधा .
व्हिहडओ बघून गुणधमस समजून घ्या .

गुणधमस

द्वत्कोणाच्या क्षेत्फळाच्या गुणोत्तरच्या गुणधमासचे
उपयोजन कसे करिा येईल िे उदिरणाांच्या मदिीने
समजून घ्या उदािरणे स्वि :सोडिण्याचा प्रयत्न करा.

ऑगस्ट ४

समीकरणाचा आलेख

आठिडा

समजणे ि

गव्हणि भाग १

दोन

दोन चलािील रेषीय

एकसामामयक समीकरणाांच्या आलेखासाठी

समीकरण -

आिश्यक द्वकिी तबिं दू ममळतिले पाहिजेि

चलािील

समीकरणाांची उकल

एकसामामयक

काढण्याची आलेख

समीकरणाची आलेख पद्धिी
पध्दिीने उकल
काढिा येणे

येथे
क्लिक
करा

सराि तनश्ययक
पद्धिीने

याचा सखोल िाचन करून आलेख काढा ि
आलेखािरून उकल काढण्याचा सराि
अमधक सराि करा.अक्षाांची नािे ि एकक
शलहिण्याचा सराि करा.
सरािसांच 1.2 सोडिा.समीकरणािरून तबिं दू
ि आलेख याांचा अभ्यास करून उकल काढा

समीकरणे सोडतिणे

िसेच उकलीचे स्वरूप अभ्यासा . तनश्चयक
शलहिण्याची पद्धिी अभ्यासा िसेच त्ाची
द्वकिंमि तनयम अभ्यासा. तनश्यायाकाची
द्वकिंमि काढण्याचा सराि करा .

ऑगस्ट४ था

प्रमेयची शसद्धिा ियार

आठिडा

करिा येणे . मूलभूि

गव्हणि भाग २

रचना करिा येणे.

समरूपिा प्रमाणाचे मूलभूि
प्रमेय

कोनदुभाजक
काढणे
सराि

सरािसांच 1.1 सोडिा

येथे

क्लिक
करा

प्रमाणाचे मूलभूि प्रमेया चे तिधान िाचा .
त्ािरून पक्ष साध्य याची जुळणी करा.
स्थूल आकृिी काढा . त्ािरून पक्ष साध्य
शलिा. कोणिी रचना करािी लागेल याचा
तिचार करा ि कृिी करा प्रमेयची शसद्धिा
समजून घ्या

प्रमेयचा व्यत्यास तिधान अभ्यासा
कोनमापक पट्टी पेस्थिल कपास याांच्या
सिाय्याने एक कोन काढा . त्ा कोनाचा

येथे
क्लिक
करा

कोनदुभाजक काढण्यासाठी योग्य त्ा कृिी
करा यासाठी हदलेल्या व्हिहडओ चे तनरीक्षण
करा त्ाची मदि घ्या . रचना करा

येथे
क्लिक
करा

सप्टेंबर

1.दोन चलािील

येथे

१ला

रेषीय समीकरण

क्लिक

आठिडा

िेमरचा तनयम ि

करा

गव्हणि भाग १

दोन चलािील

िेमरचा तनयम
िापरिाि ि दोन
चलािील रेषीय
समीकरणे सोडतििाि

सराि करून D ,Dx,Dy ह्या द्वकिंमिी
रेषीय समीकरणे सोडिा.

सोडतिणे

पाठ्यपुस्तकािील कृिी काळजीपूिक
स

येथे

उपयोजन

क्लिक

:िाब्दब्दक

करा

उदािरण

स्वरूप ax+by=c िापरिाि याचा अमधक
काढण्याचा सराि करा ि दोन चलािील

रेषीय समीकरणे
सराि

िेमरचा तनयम िापरण्यासाठी समीकरणाांचे

अभ्यासा िेमरच्या तनयमाचा उपयोग करून
सरािसांच 1.3 सोडिा.
िाब्दब्दक उदािरणाांची उकल काढण्यासाठी
द्वकिी चलाांचा िापर करािा लागेल याचा
तनणसय घेऊन हदलेल्या अटीनुसार
एकसामामयक समीकरणे शलहिण्याची पद्धिी
अभ्यासा.

सप्टेंबर २
रा आठिडा
गव्हणि भाग २

प्रमाणाच्या मूलभूि
प्रमेय यािर आधाररि
उदािरणे सोडििा
येणे. कोनदुभाजक

कोनदुभाजक
कोनदुभाजकाचे प्रमेय
िीन समाांिर रेषा
छे दीका गुणधमस

आिा पुस्तकािील पान िमाांक 8
येथे

िरील कृिी करण्यासाठी

क्लिक

कोनदुभाजक काढण्याच्या कृिीचा

करा

उपयओग करा. ि त्ानुसार सिस कृिी

काढिा येणे. कोन

आपल्या ििीि करा . हदलेली अांिरे

दुभाजकाच्या प्रमेयिर

मोजा गुणोत्तरे काढा. त्ािील सांबांध

आधाररि उदािरणे

ओळखा .

येथे

सोडििा येणे.

क्लिक
करा

कोनदुभाजकाचे प्रमेयचे तिधान िाचा.
त्ािरून आकृिी काढा. पक्ष साध्य
शलिा ि शसद्धिा समजून घ्या शसद्धिा
शलिा . त्ाचा
व्यत्ास ि गुणधमस अभ्यासा.

सप्टेंबर
३रा आठिडा
गव्हणि भाग १

िाब्दब्दक उदािरणाांची

िाब्दब्दक उदािरणाि हदलेल्या

उकल काढण्यासाठी

1.दोन चलािील

द्वकिी चलाांचा िापर

रेषीय समीकरण

करािा लागेल िा
तनणसय घेिा येणे

अटीिरून योग्य द्वियेसाठी दोन चले
येथे

ची उकल

क्लि

काढण्यासाठी

क

चलाांचा िापर

करा

करणे
सराि.
मूल्यमापन

तनिडू न समीकरणे ियार करा ि िुम्ही
अभ्यासलेल्या कोणत्ािी एका
पद्धिीने सोडिून सराि सांच 1.5
सोडिा
पाठ्यपुस्तकाचा उपयोग करून
सांकीणस प्रश्नसांग्रि 1 सोडिा .हदलेली
चाचणी सोडिा ि आपल्या तिषय

येथे
क्लिक
करा

शिक्षकाांकडू न िपासून घ्या
प्रश्न 1. प्रत्येक प्रश्नाच्या ददलेल्या
उत्तराांपैकी योग्य पयालय वनवडून
ललहा. (4गुण)

i)x ि y िी चले असलेल्या एकसाममयक
समीकरणासाठी जर Dx = 25, Dy =
50, D = 5 असेल िर x = द्वकिी ?
(A) -5

(B)

1
5

) C) ) 10D) 5

ii)

2x+5y= 16 चा आलेख
काढण्यासाठी y = 2 असिाना x
ची द्वकिंमि द्वकिी?

(A) 3 (B) -3

(C) 13
iii)

(D) -13

जर 11 x + 4 y = 33 आव्हण

4 x + 11 y = 12 िर x +
y ची द्वकिंमि द्वकिी ?
( A) 3

(B) - 3

(C)

(D) - 5

5

iv) x आव्हण y या दोन चलाांचा िापर करून
खालील समीकरण शलिा: एक सांख्या दुसऱ्या
सांखेच्या िीन पटीपेक्षा 5 ने कमी आिे .

(A)x+3y=5

(B) x-3y = 5

(C) x= y + 5 (D) x = 3y - 5
प्रश्न:2 खालील कृती पूणल करा.(2 गुण)
7
5
=

|

2
|= 7 ×
3
⃞ − 10 =

⃞ −

⃞×5

⃞

प्रश्न:3 सोडवा. ( 2 गुण )

x + y = 5 ; 2x –y = 4.

प्रश्न:4आलेख पध्दतीने सोडवा ? (3 गुण )

x+y = 6 ; x – y = 4
प्रश्न:5 सोडवा (4गुण)
दोन सांख्याांची बेरीज 97 आिे जर मोठ्या
सांख्येला लिान सांख्येने भागले िर भागाकार
7 ि बाकी एक ममळिे िर त्ा सांख्या काढा.

सप्टेंबर ४
था आठिडा
गव्हणि भाग २

समरूप द्वत्कोणाांचे

1. समरूपिा

गुणधमस ,एकरूप

सराि

द्वत्कोणाांचे गुणधमस ि

द्वत्कोणाच्या

पायथागोरसचे प्रमेय
याांचा उपयोग करून

िरूपिेच्या
कसोट्या

दोन द्वत्कोण समरूप असल्यास
येथे
क्लिक
करा

उदािरणे सोडतििा

त्ाांच्या सांगि घटक ि त्ािील
गुणधमस लक्षाि घ्या िे सांगि घटक
शलिा. या गुणधमासिर आधाररि
उदािरणे समजून घेण्याकररिा
व्हिहडओ चे तनरीक्षण करा. िी

येणे.

उदािरणे ििीि सोडिण्याचा प्रयत्न
करा .

ऑक्टोबर
१ ला
आठिडा
गव्हणि
भाग १

पूिसज्ञान सराि

2.िगससमीकणे

1)

1)बहुपदींचे िगीकरण करून ि

िगससमीकरणाचे सामान्य

येथे क्लिक करा

येथे क्लिक

िगसबहुपदी समीकरणाि बदलून शलिा

करा

िसेच िगससमीकरण तनश्चश्चि

रूप ि िगससमीकरणाची
मुळे (उकली) अथस ि
उदािरणासि स्पष्टीकरण

सरािसांच 2.1

पाठ्यपुस्तक शलिं क

2)
येथे क्लिक
करा

अियि पद्धिीने

सरािसांच 2.2

सामान्य स्वरूप शलहिण्याचासराि
करा

2) हदलेले समीकरण िगससमीकरण

िगससमीकरण
सोडतिणे.

करण्यासाठी अटी समजून घ्या ि

िे ठरिा , असेल िर िे सामान्य
3) येथे

रुपाि शलिा. चलाची हदलेली द्वकिंमि

क्लिक करा

िी हदलेल्या समीकरणाची उकल आिे

https://

द्वक नािी याचा पडिाळा घ्या. िसेच

diksha.g

पाठ्यपुस्तकािील पान ि.31 ि 33

ov.in/pla
y/conten
t/do_313

िरील कृिी पूणस करा

01992586
38745601
897

3) हदलेली समीकरणे िगससमीकरण
आिे की नािी िे ठरिूनअसल्यास

𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 या
4)

https:
//yout
u.be/
DyQB
KJ66Q
dE

सामान्य स्वरुपाि शलहून a,b,c या
सह्रगुणाकाांच्या द्वकिंमिी ठरिा .चलाची
द्वकिंमि समीकरणाि ठे ऊन उकल आिे
द्वकिंिा नािी िे ठरिा .
4) िगस समीकरणे सोडतिण्यासाठी

अियि पद्धिीचा उपयोग करा.
5) अियि पाडिाना मचन्े योग्य
तनिडा ि सरािसांच सोडिा

5)

https:
//yout
u.be/n
G66_P
Ao23o
पाठ्यपुस्
िक पान
ि.36

ऑक्टोबर

समरूप द्वत्कोणाांचे

आठिडा

द्वत्कोणाांचे गुणधमस ि

२ रा

गव्हणि भाग २

गुणधमस ,एकरूप

1. समरूपिा

पायथागोरसचे प्रमेय

द्वत्कोणाच्या

याांचा उपयोग करून

दोन द्वत्कोण समरूप असल्यास

समरूप

येथे

क्षेत्फळाचे प्रमेय

करा

क्लिक

त्ाांच्या क्षेत्फळाांच्या गुणधमासिर
आधाररि प्रमेयचा अभ्यास
करण्याकररिा प्रमेयची शसद्धिा
समजून घ्या . िीहडओि हदलेल्या
द्वत्कोणाव्यिीररक्त दूसरा द्वत्कोण

उदािरणे सोडतििा

काढा ि शसद्धिा शलिा .

येणे.

समरूप द्वत्कोणाच्या क्षेत्फळािर
येथे
क्लिक
करा

आधाररि उदािरणा चे तनरीक्षण करा
ि स्वि: सोडिा
सरािसांच 1.3आपल्या ििीि
सोडिा . आपल्या शिक्षकाांकडू न
िपासून घ्या .

घटक चाचणी : 1 समरुपिा
प्रश्न : १ योग्य पयासय तनिडू न ति धा
न पूणस
करा :
5 गुण
1 ) एका द्वत्कोणाचा पाया 8 सेमी
असून सांगि ऊांची 5 सेमी असल्यास
त्ा द्वत्कोणाचे क्षेत्फळ .. चौसे मी .
असेल

( )40

(0) 20 ( ) 13

(2) 26
2 ) दोन समरूप द्वत्कोणाच्या
क्षेत्फळाांचे गुणोत्तर 64 : 100
असेल िर त्ाांच्या सांगि बाजूच
ां े
गुणोत्तर द्वकिी ?
( )4 :5

(0) 3 :10 ( )

(2) 4 :5 8:5

(3) द्वत्कोणाचे क्षेत्फळ
काढण्यासाठी .. .. िे सूत् उपयोगाि
आणिाि.
( )पाया x ऊांची
(0) कणस

2

बाजू + 2 बाजू=2

( )
√s (s − a )(s − b )(s − c )
(2)A ि B दोन्ी .
(4)<ABC=600 असून द्वकरण
BD ह्या कोनदुभाजकामुळे ियार
िोणारे दोन्ी कोनाचे माप प्रत्ेकी ..
असेल .
( )
0

0

(0) 30

0

( ) 60

(2) 120 400

5) .जर
∆ 0 ~ ∆PUN आव्हण ⦟ =
°54 , ⦟B = 4°4 असल्यास ⦟N
चे माप द्वकिी?
( ) 100 °
(0) 4°4 ) (4°4(2) 80 °
प्रश्न : 2

सोडिा

3 गुण
1). ∆ MV~ ∆2ED िर
प्रमाणाि असणाऱ्या सांगि बाजु शलिा
:

2 ) PT= 12 सेमी =SP8 सेमी

A∆(PTS)
A(∆PTS)

R

=?

R
TSS
S

P

T

3) दोन समरूप द्वत्कोणाच्या सांगि
बाजूांचे गुणोत्तर 9 :11 आिे िर
त्ाांच्या क्षेत्फळाचे गुणोत्तर द्वकिी ?
प्रश्न : 3 सोडिा
4 गुण
1) चौकोन ABCDमध्ये
ABसमाांिर CDसमाांिर
PQ. AP=3 सेमी PD
=5 सेमी BQ=4.5 सेमी
िर QC =?
A

B

P

Q

D

C

2)∆PMT , ∆CAR मध्ये आव्हण ⦟P =
°54 , ⦟C = 5°4 , ि ⦟M =
54 ° , ⦟A = 5°4, आसल्यास िे
दोन द्वत्कोण समरूप असिील का ?
: कारण शलिा
प्रश्न : 4 शसद्ध करा :
3 गुण
‘द्वत्कोणाच्या एका बाजूला समाांिर
असणारी रेषा त्ाच्या उरलेल्या
बाजूांना मभन्न तबिं दूि छे दि असेल िर िी
रेषा त्ा बाजूांना एकाच प्रमाणाि
तिभागिे’ या तिधानाची पक्ष साध्य
आकृिी सि शसद्धिा शलिा:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>
ऑक्टोबर
३ ra

आठिडा
गव्हणि भाग १

िगससमीकरण
सोडतिण्याचे सूत् ि
उपयोजन अभ्यासणे
सरािसांच 2.4
िगससमीकरणाच्या
मुळाांचे स्वरूप तनश्चश्चि
करणे
मुळे हदली असिा
िगससमीकरण
ममळतिणे.

2.िगससमीकणे

http://cart.eb
albharati.in/B

1) येथे
क्लिक
करा

च्या द्वकिंमिी शलिा.िगससमीकरणे

सूत्ाचा िापर करून सोडिा ि सराि
करा.

alBooks/eboo
k.aspx

1) हदलेली समीकरणे सामान्य a,b,c

2) िगससमीकरण सोडतिण्याच्या
2)येथे
क्लिक
करा
3)येथे
क्लिक
करा

सूत्ािरून समीकरणाच्या मुळाांचे
स्वरूप तनश्चश्चि करण्याच्या अटी
समजून घ्या.
3) िगससमीकरणाची मुळे हदल्यास
समीकरण ममळतिण्याचे सूत्

अभ्यासा.सरािसांच 2.5 मधील कृिी
पूणस करा.तििेचकाची द्वकिंमि

काढण्याचा सराि करा िसेच त्ा

पाठ्यपुस् द्वकिंमिीिरून िगससमीकरणाांच्या
िक पान
ि.44 ,
46

मुळाांचे स्वरूप ठरिा.

4)हदलेल्या मुळाांिरून िगस समीकरणे
ियार करा.

4)येथे
क्लिक
करा
5) येथे
क्लिक
करा

:
काटकोन द्वत्कोणाच्या बाबिीि

ऑक्टोबर
आठिडा
गव्हणि
भाग२

पायथागोरसचे सूत् आठिा .

पायथागोरसचे

४ tha

पायथागोरसच्या प्रमेयाचा
उपयोग करून उदािरणे
सोडतििा येणे.

प्रमेय

पायथागोरसची द्वत्कुटे म्हणजे काय समजून

येथे
क्लिक
करा

घेण्यासाठी ह्या तिहडयो चे तनरीक्षण करा ि
इिर द्वत्के िोधा उदा 3,4,5 िे एक द्वत्क
आिे .
इयत्ता 9 िी मधील द्वत्कोणाच्या

30० 60० 90० ि

45० 45० 90० कोना चे गुणधमासचे
उपयोजन आठिून बघा. िेजारील व्हिहडओ
चे तनरीक्षण करा ि उदािरणे न बघिा
सोडिा .

येथे

क्लिक
करा

काटकोन द्वत्कोण आव्हण समरूपिा या
गुणधमस-ची शसद्धिा अभ्यासा .
भूममिीमध्याच्या प्रमेयची शसद्धिा अभ्यासा
िे जारील िीहडओ मध्ये हदलेली कृिी

येथे
क्लिक
करा

प्रत्क्ष करा ि अनुमान काढा
पायथागोरसच्या प्रमेयची शसद्धिा अभ्यासा
ििीि शलिा

येथे
क्लिक
करा

Month – August 2021
WEEK

Unit
1.1

WEEK
1

Subject – English

std. 10th

Learning Outcome
Listening: 1. Note the
pronunciation and usage of
new words/expressions.
2. Understand implied
meaning.
Speaking:
Sum up/paraphrase a given
text.
Understand the overall
structure of a literary piece.
Reading: Understand and
appreciate use of literary
devices of figures of speech,
etc.
Writing: Write coherently
and precisely while
responding to questions.
Study Skills: Translate
literary pieces from mother
tongue into English and
English into mother tongue.
2.Use reference materials
such as different
dictionaries,
encyclopaedia’s, etc.
effectively
Language Study :Figures of
Speech and stylistic devices

Name Of
the
Lesson
Unit 1.1
A
Teenager’s
Prayer

Learning
Resource
येथे क्लिक करा

Student Activity
1. Listen the poem from
Diksha app.
2. Read the poem and write
new words from the poem.
Try to use dictionary and
write the meaning of the
new words into mother
tongue.

येथे क्लिक करा
4. Complete the Chit chat
Questions.
येथे क्लिक करा

5. Take an Interview of
your mother OR your
Friend from phone.
Prepare an Interview
Questions set.
6. Write a very short prayer
to praise your God to save
all of us. You can write
poem too if you can or else
write in mother tongue and
translate.
7. Solve the activity from
page no. 6.
8. Scan Diksha app QR
code from your book for
more videos on this poem.

Listening: Listen attentively
to an entire speech, story,
poem, programme, etc.
Speaking: Communicate
pleasure, appreciation, and
support politely
WEEK
2

Unit 1.2
An
Encounter
of a
Special
Kind

येथे क्लिक करा

2. Listen the part of a
lesson from Diksha app.
3. Read the lesson and write
new words from the poem.
Try to use dictionary and
write the meaning of the
new words into mother
tongue.

Reading: Relate and
evaluate the information
against one’s previous
knowledge and develop
further insight.
Writing: Compare and
contrast : one’s own
experiences with those of
others.

येथे क्लिक करा
4. Read the story and mark
the sentences from page no.
13. Rearrange them as per
the story sequence.

Study Skills: 1.Make notes
for personal references while
listening /reading. 2.Use
reference materials such as
different dictionaries,
encyclopaedia’s, etc.
effectively

5. Read the paragraph or
stories of birds and write 9
lines on Birds and Animals.
6. Read news from
newspaper and write a
short news about your
School Tour.

Language Study: 1.Parts of
Speech
2. Sentence structure.

Listening: 1. Understand
implied meaning.
2.Appreciate an effective
presentation, understand
what makes it

Week 3

Speaking:
1.Articulate one’s ideas
cogently.
2.Discuss/talk about the
characters, situations, plots,
themes, etc. of a literary
piece.
Reading: Understand the
overall structure of a literary
piece.

Students Activity:
1.Complete the Chit chat
Questions.

7. Scan Diksha app QR code
from your book for more
videos on this lesson.

1. Listen the poem from
Diksha app.

1.3
Basketful
of
Moonlight

2. Read the poem and write
new words from the poem.

येथे क्लिक करा

3. Try to use dictionary
and write the meaning of
the new words into mother
tongue.
4. Complete the Chit chat
Questions and show to your
parents (The questions are
about parents Hard work
they do for their children).

Writing: 1. Write formal
letters and applications in
the expected format, as well
as informal letters.
2.Write independently and
creatively using different
formats.
Study Skills: 1. Compile
lists of useful words,
expressions, idioms,
definitions, formulas, etc.
2. Remember and recall
necessary information (and
the way it is organized) with
the help of personal notes.
Language Study: 1. Figures
of Speech and stylistic
devices.
2. Sentence structure.

5. Write the describing
words from the poem.
Write some nouns and
find out the similarity.
6.Write the words ends with
……ful
7. Write a letter to moon for
appreciating his beauty.
8. Write the list of wishes
that you want to do after
your 10th Exam.
9. Compose a poem or few
lines on Moon or
Moonlight.
10. Scan Diksha app QR
code from your book for
more videos on this poem.

Listening: 1. Think critically
about the information being
presented.
2. Empathize with people’s
experiences, likes, dislikes,
points of view.

Week
3

Speaking: 1. Speak clearly
and confidently. 2. Choose
appropriate
vocabulary/expression in
various formal/informal
situations.
Reading: Relate a literary
piece of writing to one’s own
experience.

येथे क्लिक करा

येथे क्लिक करा
1.4
Be
Smart…!

येथे क्लिक करा

Students Activity 1.
1. Listen the poem from
Diksha app.
2. Read the poem and write
new words from the poem.
Try to use dictionary and
write the meaning of the
new words into mother
tongue

Writing: Express one’s own
thoughts, feelings, emotions
and ideas coherently and
effectively using appropriate
language.
2. Attempt using different
techniques to make his/her
writing more effective.
Study Skills: Use
resources from other
language while speaking/
writing in English.
2. Present information of a
concise, lucid manner, and
choose appropriate graphics
to do so.
Language Study:
1. Parts of Speech
2. Speech

Listening: Summarize a
story, conversation, play
informative speech or
debate.

2. Reflect on what is

1.5

His First

Students Activity

येथे क्लिक करा

Flight

Diksha app.

येथे क्लिक करा

येथे क्लिक करा

sentences in speech, when

Week
4

expressions appropriately
with ease and confidence.

Try to use dictionary and
write the meaning of the
new words into mother

required.

2. Use idiomatic

2. Read the poem and write
new words from the poem.

heard/presented.

Speaking: 1. Use complete

1.Listen the poem from

येथे क्लिक करा

tongue

Reading: 1.Identify

verbosity, ambiguity, lack
of organization,

inconsistency disparity and
other defects in written
communication.

2. Learn about other

cultures and develop a
humanistic, liberal
mindset..

Writing: 1 Write

independently and

creatively using different
formats.

Study Skills: 1.Plan a
survey, carry it out and

present the report and the
findings in short.
2. Paraphrase a
word/phrase.

Language Study: 1. Parts
of Speech

2. Vocabulary and word

building

येथे क्लिक करा

ACTIVITY SHEET-1
SUBJECT- ENGLISH

STD - 10TH

TOPIC- UNIT-1

Q1. (A) Do as directed (Attempt any four)

1) Complete the following words by using correct letters (four words)
a) li_ten b) Enc_unter c) li_ht d) f_ght
SUBJECT

2) Put the following words in alphabetical order (2 sets of words)
i) summary, danger, lockdown, moonlight
ii) bank, brilliant, book, brave

3) Punctuate the following (2 sentences)
a) ga ga ga he cried begging her to bring him some food
b) but i still fondly remember that encounter of a special kind

4) Make four words (minimum of 3 letters each) using the letters in the word
‘ Bankrupt’ 1)---------------- 2)------------- 3)-------------- 4_-------------

5) Write the related words as shown in the example

natural

beauty

6) Complete the word chain of verb. Add four words, each beginning with the last letter of the
previous word
Kill – 1)-------- 2)----------- 3)---------- 4)-----------

Q2. Read the poem ‘Basketful of Moonlight’(page no 18) and write an appreciation of it with
the help of the points given below:







TitleName of the poetRhyme schemeFigure of speech (any 1)
Theme / central idea ( in 2 to 3 lines)-

Q 3. 1) Read the following headline and prepare a news report with the help of
points :

the given

School Celebrates the Independence Day

 Headline
 Date Line
 Intro / Lead line
 Short Continuing Paragraph
 Conclusion
Q4.Write a letter to your younger brother Ranjan, who is fond of taking junk food, warning him
about the effects of such food. You are Rashmi, staying at Shanti Nivas, M.G. Road, Pune 1
Use the following points :
1) Younger brother like junk food
2) Prefer to eat outside food
3) Neglect the home cooked meal
4) like only noodles, burgers & pizzas.
5) Junk food is harmful for health.
6) No nutritional value & cause serious diseases.
7) Avoid such type of food.

Unit-2
WEEK

Month -September 2021
Learning Outcome

Name Of
the
Lesson

Subject- English
Learning
Resource

Student Activity
Students Activity

Listening: 1. Note the

2.1

new words/expressions.

Dying

pronunciation and usage of

Speaking: Sum

Slowly…

1. Listen the poem from
Diksha app.

2. Read the poem and write
new words from the poem.

up/paraphrase a given

Try to use dictionary and

overall structure of a

new words into mother

text. Understand the
literary piece.

Reading: Understand and
appreciate use of literary
devices of figures of

speech, etc. 2. Judge/ find

the authenticity /source of
a piece of writing ( Social
media )
Week 1

You Start

येथे क्लिक करा

Writing: 1.Prepare a

conversation/dialogue
individually. 2. Use

quotations, idiomatic
expressions, etc.

appropriately in writing.
Study Skills: 1. Identify

and correct if necessary,
the influence of mother

tongue on his/her English.

write the meaning of the
tongue

2. Use the

computer/internet for the
purpose of translation
/transcription.

Language Study:
1 Parts of Speech

2. Figure of Speech and
stylistic devices.

Listening: 1. Predict the
next part of a narration,

conversation, description
and story.

Speaking: Communicate

displeasure, disagreement,
difference of opinion
Week 1

2.2

येथे क्लिक करा

The Boy
Who

Broke

1. Listen the poem from
येथे क्लिक करा

The Bank

and appreciate wit and

Diksha app.

1. Read the poem and write

new words from the poem.
येथे क्लिक करा

politely but firmly.

Reading: 1. Understand

Students Activity

Try to use dictionary and
write the meaning of the
new words into mother

येथे क्लिक करा

tongue.

humour and writing. 2.
Read literature for

येथे क्लिक करा

Writing: Write correctly.

येथे क्लिक करा

pleasure.

(Avoiding mistakes in

येथे क्लिक करा

Study Skills: Revise

येथे क्लिक करा

spelling, grammar, etc.)

(increasingly larger)

chunks of information
mentally.

Language Study:

1.Punctuation 2.Sentence

येथे क्लिक करा

structure

येथे क्लिक करा

येथे क्लिक करा

येथे क्लिक करा

2.3

Week 2
Listening: Analyse the

content /argument being
presented.

The

Twins

Students Activity

1. Listen the poem from
Diksha app.

2. Read the poem and write
new words from the poem.
Try to use dictionary and

Speaking: Explain a

write the meaning of the

concept, problem.

new words into mother
tongue

Reading: 1. Understand
and appreciate wit and
humour and writing.

2. Read literature for
pleasure.

Writing: 1.Expand on a

theme.

2. Express one’s own
thoughts, feelings,

emotions and ideas

coherently and effectively
using appropriate
language.
Study Skills: Translate
different types of

informative texts and

literary pieces from mother
tongue into English and
English into mother
tongue.

Language Study: 1.Figure
of speech and stylistic
devices.

2. Idioms and proverbs,

usage.

Listening: .Think critically

येथे क्लिक करा

about the information
being presented.

Students Activity

1. Listen the poem from
येथे क्लिक करा

Diksha app.

Speaking: Describe things,
people, situations,

emotions, etc. in minute
detail.

Reading: Develop respect

for one’s identity as an
Indian.
Week 2

येथे क्लिक करा
2.4
An

Epitome
of

2. Read the poem and write
new words from the poem.

येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा

Courage

Try to use dictionary and
write the meaning of the
new words into mother
tongue

येथे क्लिक करा
Writing: Review and if

necessary correct his/her
own work as a matter of

येथे क्लिक करा

habit.

Study Skills: Be aware of

proper and responsible use
of social media.

Language Study:

1.Vocabulary and wordbuilding 2. Sentence
structure

Listening: 1.Understand
simple spoken English
without any help (visual or
other.)

Week 3

2.Summarize a story ,
conversation , play
informative speech or
debate
Speaking: .1. Use complete
sentences in speech, when
required.
2. Make efforts to improve
his/her own pronunciation
and speech.
Reading: 1. Understand
and appreciate wit and

humour and writing.

2.5

Book

Students Activity

येथे क्लिक करा

Review –
Swami

and

1. Listen the poem from
Diksha app.

येथे क्लिक करा

2. Read the poem and write
new words from the poem.

Friends

Try to use dictionary and
येथे क्लिक करा

write the meaning of the
new words into mother
tongue

2. Read literature for
pleasure.

Writing: Review a book/a
film/ a TV programme/ a
play, etc.

Study Skills: Present

information of a concise,

lucid manner, and choose

appropriate graphics to do
so.

Language Study:

Sentence structure, Idioms
and proverbs, usage.

Subject

Period

Name of
the Topic
2.6
World
Heritage

Sept.
English
week 3

Statement of
Competencies

Source of
Teaching
Learning

Student’s Activity

Listening: Predict the
next part of a narration,
conversation, description
and story.

Students Activity

Speaking: Communicate
displeasure ,disagreement,
difference of opinion politely
but firmly

2. Read the poem and
write new words from
the poem.

Writing: 1.Relate and
evaluate the information
against one’s previous
knowledge and develop
further insight. 2. Write
independently and
creatively using different
formats.

Study Skills: Use
reference materials such as

1.Listen the poem from
Diksha app.

येथे क्लिक करा

3. Try to use dictionary
and write the meaning
of the new words into
mother tongue

different dictionaries,
encyclopaedia’s, etc.
effectively
Language Study:
1. Sentence structure 2.
Vocabulary and word
building.

Live

Study

English

facilities

Skills:

1.Use

like

online

applications, know how to
make

online

payments,

create a blog. Etc.
2. Be aware of proper and
responsible use of social
media.
Writing:

Book
Review …
Week 4
English

Students Activity 1.

1) Write correctly. (avoiding
mistakes in

1. Listen the part of a
lesson from Diksha app

Spelling, grammar, etc.)

2. Read the text again.

2) Write coherently
precisely while

3. Find the difference
between skimming and
scanning from online
resources.

and
Click here

Tips for
Reading

Responding to questions.

Writing a
Review

Review and if necessary
correct his/her own work as
a matter of habit.

Pg. No. 73
3) Write formal letters and
applications in the expected
format, as well as Informal
letters. Review a book/a
film/ a TV programme/ a
play, etc.

4.Skimming and
scanning of your lesson
Unit no. 1.4
5. Write a review of any
Book. You can select a
book from Mother
Tongue too.

Study
Skills:
Present
information of a concise,
lucid manner, and choose
appropriate graphics to do
so.
Language Study: Sentence
structure,
Idioms
and
proverbs, usage.
Writing: 1.Compare and
contrast: one’s own
experiences with those of
others.

Page No.
81, 82.
Week 4

Write the
difference,
using ‘not
only but
also’ and
‘as well as’,
‘No sooner’
,Prepare a
‘tourism
leaflet’

2. Appreciate and/or
critically examine
programmes, films, etc.
available through mass
media/internet, etc.

3. Write independently and
creatively using different
formats.
Study Skills:
Use reference materials
such as different
dictionaries,
encyclopaedias, etc.
effectively

Students Activity:
1. Write the differences
between Role of the
Doctors and Role of the
Teacher.
2. Write the differences
between roles of world
heritage and Cultural
Heritage.
3.Write a Paragraph …
the ways to preserve
‘World Heritage Sites’
4.Rewrite the sentences
using ‘not only but also’
,’as well as’ , ‘No sooner
‘
5. Write a tourist leaflet.

Language Study: 1.Parts of
Speech
2. Sentence structure.
Writing: Prepare a
conversation /dialogue
individually.
Week
4

Dialogue
Writing

2. Express one’s own
thoughts, feelings, emotions
and ideas coherently and
effectively using appropriate
language.

Students Activity:
1.Write a Dialogue
between you and your
parents about How to
Achieve Success pg.
No.66
2. Dialogue between you
and a successful person

3. Compare and contrast:
one’s own experiences with
those of others.

who is a disabled. You
can take support of the
hints provided.

4. Write independently and
creatively using different
formats.

(a)
Introduction/welcome/g
reetings

5. Write independently and
creatively using different
formats.

(b) Congratulating/
honouring

Study Skills:
1. Use reference materials
such as different
dictionaries,
encyclopaedias, etc.
effectively
2. Use resources from other
languages while speaking /
writing in English.

Language Study:
1. Sentence structure.

(c) Cause/reason for the
disability
(d) Decision/plan/
organization /
implementation
(e) Idols in life.
(f) Parents/ friends support if any.
(g) Success
stories/accomplishment
s
(h) Conclusion/ final
message if any
3.Complete the Word
Chain of ...
Write 4 words of each
type given in the bracket
ending with the last
letter of the word.
A. Cruel (adjectives)
B. Medicine (Noun)
C. Grow (verbs)
D. Physics (anyway)

Writing :

Students Activity

1. Use facilities like online
applications, know how to
make online payments,
create a blog, etc.

1.Make a power point
presentation on “Types
of Sentences “

2. Be aware of proper and
responsible use of social
media.
3. Use the
computer/internet for the
purpose of translation
/transcription.

4. Prepare a presentation
with the help of a
computer.
Week 4

Live English

5. Appreciate and/or
critically examine
programmes, films, etc.
available through mass
media/internet, etc.

7. Write independently and
creatively using different
formats.
Study Skills:
Remember and recall
necessary information (and
the way it is organized) with
the help of personal notes.
Language Study:
Sentence structure

Add text, design,
pictures, transitions
and other effects.
2.Follow the tips given
on pg. No. 85
3.Make a ppt on “Simple
ways to become
Successful”
4. Make a short ppt for
How to use English
effectively.

You can use the Rule of
PowerPoint
created way back in
2005 by Guy Kawasaki

Activity Sheet -2

Sub- English

Std- 10th

Topic- Unit-2

Q1 Read the given extract and complete the activities:
A1 .Simple Factual Activities:
1) State if these pieces of advice by the poet are Right or Wrong:
i) Appreciate your own good qualities.
-------------ii) You should skill your self-esteem.
-------------iii) Be a slave of your bad habits.
-------------iv) Don’t bother to change the routine.
-------------2) Complete the given sentences.
i) If you do not appreciate yourself…………………………………………
ii) You become a slave of your habits by……………………………………
If you do not travel,

A2. Comprehensive Activity:

If you do not read,

1) What things can lead to slow death?

If you do not listen to the sounds of life,

Ans:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

If you do not appreciate yourself.
You start dying slowly...

2) How can we protect our self-esteem?
When you kill your self-esteem;
When you do not let others help you.
You start dying slowly...

Ans:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A3. Poetic Device question:
If you become a slave of your habits,
1) Identify and name the figure of the speech for the following line.
‘You start
slowly…’
Walking everyday
on dying
the same
paths…
Ans:
-------------------------------------------------------------------------------If you
do not change your routine,
thewear
rhyming
words
for the following from the extract:
If2)youWrite
do not
different
colours
1) Range- -------------2) wife ----------Or you do not speak to those you don’t know.
You start dying slowly...

Q 2.Read the following passage and do the activities:

A1) Name the following:
i) The body which can exclude a site from World Heritage list -------------------------ii) Tentative List is included on the - ---------------------------------------There are five steps in becoming a World Heritage Site, the first of which is for a country
or State Party to take an inventory of its significant cultural and natural sites. This is
called the Tentative List and it is important because nominations to the World Heritage
List will not be considered unless the nominated site was first included on the Tentative
List. Next, countries are then able to select sites from their Tentative Lists to be included
on a Nomination File. The third step is a review of the Nomination File by two Advisory
Bodies consisting of the International Council on Monuments and Sites and the World
Conservation Union, who then make recommendations to the World Heritage
Committee. The World Heritage Committee meets once a year to review these
recommendations and decide which sites will be added to the World Heritage List. The
final step in becoming a World Heritage Site is determining whether or not a nominated
site meets at least one of ten selection criteria. If the site meets these criteria, it can then
be inscribed on the World Heritage List. Once a site goes through this process and is
chosen, it remains the property of the country on whose territory it sits, but it also
becomes considered within the international community.
A2) Arrange the following sentences as per their occurrence in the passage:
i) Inclusion of the name of a site from the tentative list to the nomination file.
ii) Inclusion of the name of site for the nomination in a tentative list after an
in the country or the state.

inventory

iii) Decision of the World Heritage Committee after review of the nominated file.
iv) A review of the file included by the advisory bodies.

3. Write antonyms for the following:
i) final x

ii) artificial x

iii) insignificant x

iv) final

4. Do as directed:
i) State Party to take an inventory of its significant cultural and natural sites.
(Underline the Infinitive)
ii) Countries are then able to select sites from their Tentative Lists.
(Add a question tag)

5. Personal Response:
According to you, why should we preserve the World Heritage Sites?
Q.3 Letter writing.
A1 or A2 Do any one of the following.
Suppose you are Rajendra / Rani Dixit. Read the advertisement given below it and attempt any
one of the letters given below it.
Creative Minds

Summer Camp







Spoken English.
Social Activities.
Developing personalities.
Sports
Improve the hidden qualities
Add your own points.

The organiser,

Mr. Juvekar R.S.
Veer Savarkar Chowk,
Panvel-26

OR

A1. Informal Letter:
Write a letter to your friend telling
him about the summer camp and your
desire to join it. Tell him the
advantages of the summer camp

A2. Formal Letter:
Write a letter to the organiser asking
him about your requirements and
enquiring about the summer camp.

Q 4 Dialogue Writing.
1) Prepare a dialogue from the jumbles sentences.
A: Hi! I am fine. How are you?
B: Hello! Amit how are you?
A: I am also very fine
B: Would you like to accompany with me?

2) Complete the following dialogue.
A: Do you know Sachin Tendulkar?
B: ------------------------------------------------A: What do you know about him?
B: ---------------------------------------------------

3) Write a dialogue of minimum six meaning exchanges between Headmaster and a Student
about new admission in school.

Unit 3
Subject

Month - October 2021
Period

Name of
the Topic

Statement of
Competencies

Subject-English
Subject

Student Activity

Listening:
1. Understand implied
meaning.

Students Activity
1. Listen the poem
summary from Diksha
app.

2. Appreciate an effective
presentation, understand
what makes it effective.
Speaking:
1. Articulate one’s ideas
cogently.

English

Week 1

3.1 If…

2. Discuss/talk about the
characters, situations,
plots, themes, etc. of a
literary piece.
Reading: Understand the
overall structure of a
literary piece.
Writing: 1.Write formal
letters and applications in
the expected format, as well
as informal letters.
2. Write independently and
creatively using different
formats.
Study Skills: 1. Compile
lists of useful words,
expressions, idioms,
definitions, formulas, etc.
2. Remember and recall
necessary information (and

Click here
-1

Click here
-2

Click here
3

2. Read the poem and
write new words from
the poem. Try to use
dictionary and write the
meaning of the new
words into mother
tongue’
3. Write Your Strengths
and weaknesses. Take
the help from pg.no. 86.
4. Write the meaningful
sentences e.g. If you
read books, you will
gain knowledge.
5. Write the
appreciation of the
poem.
6. Read the poem and
try to explain it in your
mother to your parents
or friends.

the way it is organized) with
the help of personal notes.
Language Study:
1. Figures of Speech and
stylistic devices.
2. Sentence structure

Students Activity

Week 1

Formal
/Informal
Letter
writing.

Reading: 1. Attempt using
different techniques to
make his/her writing more
effective.
2.Use quotations, idiomatic
expressions,

Click here
1

Click here
-2

Etc. appropriately in
writing.
Writing: 1. Write formal
letters and applications in

Click here
-3

1. Write a letter to your
parents, thanking them
for advising you, when
you were in a confused
state of mind. Cover up
the following points in
the body of the letter.
a. Your problem and
confusion.

the expected format, as well
as informal letters.

b. The advice of your
parents.

2. Express one’s own
thoughts, feelings, emotions
and ideas coherently and
effectively using appropriate
language.

c. How you followed
their advice.

3. Write independently and
creatively using different
formats.

e. Your deep gratitude
to them.

Study Skills:
1. Sentence structure
2. Punctuation.
3. Idioms and proverbs,
usage.

d. How the problem got
solved.

2. Write a letter to your
Grandparents about to
take care in this
Pandemic
3. Write a letter to your
Friend guiding him/her
about the studies. You
can share your study
experience with
him/her.
4. Write a Thanks giving
letter to the Corona
Warrior. Express your
gratitude.
5. Just add 5 different
Topics of each formal
and informal letter for
ex.
a. about health
b. about good friend
c……..
d…….
e…….

Listening: 1. Predict the
next part of a narration,
conversation, description
and story.

Students Activity.
1. See the part of a
short film from Diksha
app.

2. Think critically about the
information being
presented.

2. Read the Prose and
write new words from
the. Try to use
dictionary and write the
meaning of the new
words into mother
tongue. Find the
antonym for the words.

Speaking:
1. Communicate
displeasure, disagreement,
difference of opinion politely
but firmly.
3.2
Week 2

A Lesson in
Life from a
Beggar

optimistic, frowned

Reading:
1. Understand and
appreciate wit and humour
and writing.

Click here
-1

disrespect, unimportant
drizzle , ugly , new , lie

2. Read literature for
pleasure.

3. Write the summary of
the story.

Writing: Write correctly.
(Avoiding mistakes in
spelling, grammar, etc.)

4. Write about Meena’s
changed attitude
towards life.

Study Skills: Revise
(increasingly larger) chunks
of information mentally.

4. Underline and Make
a list of the statements
with punctuation mark
from the lesson. Name
of the punctuation mark
used in the statements.

Language Study: 1.
Punctuation 2.Sentence
structure

3.3
Week 3

Stopping
by Woods
on a Snowy
Evening

hell, unhappy

Listening: Analyse the
content /argument being
presented.
Speaking: Explain a
concept, problem.
Reading: 1. Understand
and appreciate wit and
humour and writing. 2.
Read literature for pleasure.

Click here
-1

Click here
-2

Click here3

Students Activity
1. Listen the poem from
Diksha app.
2. Read the poem and
write new words from
the poem. Try to use
dictionary and write the
meaning of the new

Writing: 1.Expand on a
theme. 2.Express one’s
own thoughts , feelings,
emotions and ideas
coherently and effectively
using appropriate language

words into mother
tongue’.
3. Write the rhyming
scheme of every stanza.
4.Give your own
rhyming words for the
following,

Study Skills: Translate
different types of
informative texts and
literary pieces from mother
tongue into English and
English into mother tongue.

(a) house - (d) wind (b) woods - (e) dark (c) easy - (f) watch –

Language Study: 1.Figure
of speech and stylistic
devices. 2. Idioms and
proverbs, usage.

5.Prepare a set of 10
questions each , for an
interview of following
people(a) a person who has
just returned from a
trek in the woods
(b) a person who has
recently scaled Mt.
Everest.

Speaking: Describe
things, people, situations,
emotions, etc. in minute
detail.
Writing :1. Express one’s
own thoughts, feelings,

Week 3

Write a
paragraph,
Expand the
theme.

emotions and ideas
coherently and effectively
using appropriate
language.
2. Compare and contrast:
one’s own experiences
with those of others.
3. Write independently
and creatively using
different formats.

Students Activity
1. Listen the video from
Diksha app.

Click here
-1

Click here
-2

2. Write a paragraph on
“How to Achieve
Success in Life.”
Read the following
points and expand them
each in 2/3 lines.
# proper guidance
# dedication
# following examples
of successful people

Study Skills: 1. Compile
lists of useful words,
expressions, idioms,
definitions, formulas, etc.

# sacrifice# planning,
confidence,
# hard work, setting
goal,

2. Remember and recall
necessary information
(and the way it is
organized) with the help
of personal notes.

# never give up attitude.
3. Expand the theme in
a write - up of about 20
lines.

Language Study:
1.Vocabulary and wordbuilding 2. Sentence
structure

‘Books are our real
friends’
You can use the points
given on the page no.
54.
4. Expand the given
themes- Make use of
this support/hints from
page no.66.
(a) If you fall ill during
your final exam. (b) If you meet a
disabled person who
(c) If your friend is in
trouble. (d) If you meet a great
person like –
4. Write a dairy every
day for 15 days .Write
your activities for every
day in short for a week,
plan your studies, set
your target for that
day/week.

3.4
Week 4

Let’s
March!
Part I

Listening: 1.Understand
simple spoken English
without any help (visual or
other.) 2.Summarize a
story , conversation , play

Students Activity:
Click here

1. Listen the part of a
lesson from Diksha app.

informative speech or
debate
Speaking:
1. Use complete sentences
in speech, when required.
2. Make efforts to improve
his/her own pronunciation
and speech.
Reading: 1. Understand
and appreciate wit and
humour and writing.
2. Read literature for
pleasure.
Writing: Review a book/a
film/ a TV programme / a
play, etc.
Study Skills: Present
information of a concise,
lucid manner, and choose
appropriate graphics to do
so.
Language Study: Sentence
structure, Idioms and
proverbs, usage.

2. Read the poem and
write new words from
the poem. Try to use
diction0ary and write
the meaning of the new
words into mother
tongue. Find the
synonym for the words.
3. Mention the social
issues highlighted by
Kailash Satyarthi in his
speech. One social
issue. E.g. Child
labour…, and….
4. Read the lesson again
and complete following
sentence as many ways
as you can…..
*The aim in life of
Kailash Satyarthi is that
every child is free....
5. Write any 2 efforts
that you can make to
enrol deprived children/
out of school children
into a school.
For e.g. I will persuade
parents of such children
to send them to school.

3.4
Week 4

Let’s
March!
Part II

Listening: Predict the
next part of a narration,
conversation, description
and story.
Speaking: Communicate
displeasure, disagreement,
difference of opinion politely
but firmly
Writing: 1.Relate and
evaluate the information
against one’s previous

Students Activity
1. Listen the part of a
lesson from Diksha app
2. Read the Prose and
write new words from
the. Try to use
dictionary and write the
meaning of the new
words into mother
tongue. Find the
synonym for the words.

knowledge and develop
further insight.
2. Write independently and
creatively using different
formats.
Study Skills: Use
reference materials such as
different dictionaries,
encyclopaedias, etc.
effectively
Language Study: 1.
Sentence structure
2. Vocabulary and word
building.

Activity Sheet -3
Sub- English

Std- 10th

Topic- Unit - 3

Q1. Read the following passage and do the activities.
A1. Write whether the following statements are True or false.
i) The answer of cobbler made to Kailash Satyarthi happy.
ii) Governments must make child-friendly policies.
iii) The cobbler boy was a student of school.
iv)The teacher had no answer to Kailash Satyarthi question.
Friends, we can do this. Governments must make child -friendly policies, and invest
in education and young people. Businesses must be more responsible, accountable and open
to innovative partnerships. Intergovernmental agencies must work together to accelerate
action. Global civil society must rise above the business-as-usual and fragmented agendas.
Faith leaders and institutions, and all of us must stand with our children.
We must be bold, we must be ambitious, and we must have the will. We must keep our
promises.
Over fifty years ago, on the first day of my school, I met a cobbler boy, my age sitting
outside the gate of my school. I asked my teachers: “Why is he working outside? Why is he
not with us in the school?” My teachers had no answer. One day, I gathered the courage to

A2 Who said to whom?
Sentences
a) “Why is he working outside?’
b) “We are born to work.”
A3. Complete the following table.
Verb
--------Innovate
A4. Do as directed.

Who said?
……….
…….

Noun
Education
--------

To whom?
……..
………

Adjective
-----------------

1) We can do this. (Rewrite using ‘able to’)
2) Business must be more responsible, accountable and open to innovative
partnership. (Rewrite using modal auxiliary showing advice)
A5. Personal Response.
What, according to you, is the biggest challenge of our country?
Q2. Read the following stanza and do the activities.
A1. Complete the following lines by choosing correct alternatives.
i) The poet is passing through------------------------------------a) Woods B) field

c) village

ii) The poet is riding on ---------------------------a) camel b) cycle c) horse
iii) The lake mention in the poem is ---------------a) frozen b) deep c) dry

iv) The time of day mentioned in the poem is --------------------a) morning b) afternoon c) evening

Whose woods these are I think I know.
His house is in the village, though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.
A2. Find out line/ lines from the stanza as a proof for the following explanation.

My little horse must think it queer
1) There is no one to
speakeratrespassing.
Tocatch
stopthe
without
farmhouse near
2) His horse seems anxious to keep going.

Between the woods and frozen lake

A3. Match the words given in group ‘A’ with their meaning in group ‘B’

The darkest evening of the year.

Sr. No
1
2

Group ‘A’
Woods
Queer

Group ‘B’
Strange
Jungle
Deep

Q.4 Verbal to Non-Verbal:
ead the
following information and present it in the tree diagram. Give a title suitable to it:

There are many different kinds of musical instruments. They are divided into three
main classes according to the way that they are played. Some instruments are played
by blowing air into them. These are called wind instruments. Some of these are said
to be of the woodwind family. Examples of woodwind instruments are the flute, the
clarinet and the horn. There are also various other wind instruments such as the
mouth-organ and the bagpipes. Some instruments are played by banging or striking
them. Instruments like this are called percussion instruments. The last big groups of
musical instruments have strings. There are two kinds of stringed instruments.
Examples are the harp and the guitar, the violin and the cello.

इयत्ता – दहावी

विषय – विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
महिना

आठवडा

पाठाचे नाव

उपघटक

अध्ययन निष्पत्ती क्रमांक

अध्ययन अध्यापन स्रोत

विद्यार्थी कृ ती

विज्ञान 1 कृ तिपत्रिका क्रमांक 1 ते 4
जन
ू

1 जल
ु ै ते
15 जल
ु ै

चाचणी 1
विज्ञान 2 कृ तिपत्रिका क्रमांक 1 ते 5
चाचणी 1
विज्ञान 1 कृ तिपत्रिका क्रमांक 5 ते 8

16 जुलै ते चाचणी 2
30 जुलै

विज्ञान 2 कृ तिपत्रिका क्रमांक 6 ते 10
चाचणी 2

जल
ु ै

विज्ञान 1 कृ तिपत्रिका क्रमांक 9 ते 11
31 जुलै ते चाचणी 3 (संपूर्ण सेतू अभ्यासक्रमावर आधारित)
14 ऑगस्ट विज्ञान 2 कृ तिपत्रिका क्रमांक 11 ते 15
चाचणी 3 (संपूर्ण सेतू अभ्यासक्रमावर आधारित)

ऑगस्ट

3

ऑगस्ट

3

1. गुरुत्वाकर्षण

प्रस्तावना
बल व गती

गुरुत्वाकर्षण व गतीच्या
संबंधांवरून विविध

घटनांमागील शास्त्रीय
कारणमीमांसा स्पष्ट

https://bit.ly/3yejWnL

ऑगस्ट

3

अभिकें द्री बल

T

करून त्या आधारे

दुसरे टोक हातात धरून गोफणीप्रमाणे फिरवा.

https://bit.ly/3lmANRy बोटांना जाणवणाऱ्या बलाचा अनुभव घ्या. गती

विविध गणितीय
ऑगस्ट

3

के प्लरचे नियम

करा.
एखादा दोरा घेऊन एका टोकाला खोडरबर बांधा.

गुरुत्वाकर्षण व गती
संबंंधावरील मांडणी

पहा.

https://bit.ly/2WM6Ak विविध ग्रहांच्या गुरुत्वीय बलांची माहिती गोळा

करता येणे.
वर्तुळाकार गती व

इंटेरनेटवर न्यूटनचा चरित्रात्मक व्हिडिओ शोधून

उदाहरणे सोडवता येणे. https://bit.ly/3C83lEo

वाढवल्यास बलावर कोणता परिणाम होतो ते
वहीमध्ये नोंदवा.

https://youtu.be/0maahsJQOJE या

लिं क वरील व्हिडिओ पाहून लंबवर्तुळाची रचना
करून पहा. कागदाचा शंकू तयार करून आकृ ती
1.3 मध्ये दाखविल्याप्रमाणे कापा व तयार
झालेल्या लंबवर्तुळाचे निरीक्षण करा.
ऑगस्ट

3

न्युटनचा वैश्विक
गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत

न्युटनचा वैश्विक गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत लिहा व
https://bit.ly/37e64Ov

समजावून घ्या.

एक समान वर्तुळाकार

अभिकें द्री बल आणि कक्षेची त्रिज्या यांचा संबंध

ऑगस्ट

3

गती / अभिकें द्री बलाचे

https://bit.ly/37gYbHY

ऑगस्ट

3

सोडविलेली उदाहरणे

https://bit.ly/3zV63v4

ऑगस्ट

3

उदाहरण 2

https://bit.ly/3lkYcmw

ऑगस्ट

3

ऑगस्ट

3

ऑगस्ट

3

परिणाम

पृथ्वीचे गुरुत्वीय बल
(उदाहरण)

पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील
गुरुत्व त्वरणाचे (g)
मूल्य

‘g’ च्या मुल्यात होणारे
बदल

आकर्षण बल F काढण्याचे सूत्र वहीमध्ये लिहून

दर्शविणारी गणिती पद्धत समजून घेऊन वहीमध्ये
लिहा.

सोडवलेले उदाहरण समजून घेऊन पाठाच्या शेवटी
दिलेली संबंधित उदाहरणे वहीमध्ये सोडवा.
सोडवलेले उदाहरण समजून घेऊन पाठाच्या शेवटी
दिलेली संबंधित उदाहरणे वहीमध्ये सोडवा.
पृथ्वी आणि इतर ग्रह गुरुत्वीय बल यांची तुलना

https://bit.ly/3rNtR10

दर्शविणारा तक्ता तयार करा.
सोडवलेले उदाहरण वहीमध्ये लिहून घ्या.

https://bit.ly/3C8qnv2
https://bit.ly/2Vbe9ks

ऑगस्ट

3

वस्तूमान व वजन

https://bit.ly/3jgxQiQ

ऑगस्ट

3

मुक्तपतन

https://bit.ly/3lqqEDx

पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील गुरुत्व त्वरणाचे (g) मूल्य
दर्शविणारे सूत्र वहीमध्ये लिहा. सूत्रातील प्रत्येक
राशीचे एकक वहीमध्ये लिहा.

पृथ्वीच्या आत जात असताना g चे मूल्य कमी होत
जाते हे सूत्राच्या आधारे वहीमध्ये स्पष्ट करा.
वजन ही सदिश तर वस्तुमान ही अदिश राशी हे
उदाहरण देऊन स्पष्ट करा.

वजन आणि वस्तुमान यांची एकके वहीमध्ये लिहा.
पेनचे टोपण आणि रबरी चेंडू समान उंचीवरुन
खाली सोडू न निरीक्षण करा. दोहोंपैकी कोणती

वस्तू आधी पोहोचते? अशीच कृ ती वेगवेगळ्या
वस्तुमानाच्या वस्तू वापरुन करा.
ऑगस्ट

3

उदाहरण 2

https://bit.ly/3foeBTA

सोडवलेले उदाहरण समजून घेऊन पाठाच्या शेवटी
दिलेली संबंधित उदाहरणे वहीमध्ये सोडवा.

https://phet.colorado.edu/sims/ht
ml/gravity-force-lab-basics/latest/g
ऑगस्ट

3

गुरुत्वीय स्थितीज ऊर्जा

https://bit.ly/3rRdD7o

ravity-force-lab-basics_en.html या
लिं क वर जाऊन संबंधित सिम्युलेशनचा सराव
करा.

पृथ्वीच्या गुरुत्वीय बलावर मात करण्यासाठी
ऑगस्ट

3

मुक्तीवेग

https://bit.ly/3yiBOhe

लागणारा मुक्तिवेग काढण्याचे सूत्र कसे मिळवाल
ते लिहा.

ऑगस्ट

m वस्तुमान असलेल्या

3

https://bit.ly/3C79gtp

वस्तूची ऊर्जा

m वस्तुमान असलेल्या वस्तूची ऊर्जा दर्शविणारी
गणितीय मांडणी वहीमध्ये लिहून घ्या.

1) के प्लरचे नियम लिहा.
2) न्यूटनचा वैश्विक गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत लिहा त्यावरून गुरुत्वीय आकर्षण बलाचे सूत्र लिहा.
3) जर एका ग्रहावर एक वस्तू 5m वरून खाली येण्यास 5 सेकं द घेत असेल तर त्या ग्रहावरील गुरुत्व त्वरण
किती?
ऑगस्ट

3

घटक चाचणी

4) पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून वर जाताना गुरुत्व त्वरण (g) चे मूल्य कमी होत जाते. कारण द्या.
5) एका वस्तूचे वस्तुमान व पृथ्वीवरील वजन अनुक्रमे 5 kg व 49 N आहेत. जर चंद्रावर g चे मूल्य पृथ्वीच्या
एक षष्ठांश असेल तर त्या वस्तूचे वस्तुमान व वजन चंद्रावर किती असेल?
6) न्यूटनचा वैश्विक गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत लिहा.
7) पृथ्वीवर मुक्त पतन का होऊ शकत नाही?

8) गुरुत्व त्वरणाची व्याख्या लिहून पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील गुरुत्व त्वरणाचे सरासरी मूल्य लिहा.
ऑगस्ट

3

ऑगस्ट

4

स्वाध्याय 1
1. आनुवंशिकता
व उत्क्रांती

आनुवंशिकता व उत्क्रांती

स्वाध्याय कमांक 1 साठी क्लिक करा. https://bit.ly/3CqebWE
1.अनुवंशासंदर्भात
शास्त्रीय माहितीचे

https://bit.ly/3fl7njg

https://youtu.be/o_-6JXLYS-k या
लिं कवर जाऊन अधिक माहिती मिळवा.

विश्लेषण करून नवीन

ऑगस्ट

4

डी. एन.ए. - 1

ऑगस्ट

4

डी. एन.ए. - 2

ऑगस्ट

4

डी. एन.ए. - 3

ऑगस्ट

4

डी. एन.ए व आर. एन.ए

ऑगस्ट

4

ऑगस्ट

4

उत्परिवर्तन

https://bit.ly/3lpCDBg

ऑगस्ट

4

उत्क्रांती

https://bit.ly/3lmXp4I

ऑगस्ट

4

उत्क्रांतीचे पुरावे

https://bit.ly/37jiaWo

ऑगस्ट

4

पुराजीव विषयक पुरावे,

https://bit.ly/3xkiVJF

ऑगस्ट

4

ऑगस्ट

4

निर्माण करता येणाऱ्या
संकरित प्रजाती विषयी
मते मांडणे.

2. सजीवांची
उत्क्रांतीविषयक माहिती
जाणून सजीवांची
वैशिष्ट्ये स्पष्ट करता

प्रतिलेखन, भाषांतरण व येणे.

https://bit.ly/3rLL0Iu
https://bit.ly/2TOeFnT
https://bit.ly/2VrXicR
https://bit.ly/2TPpKFp
https://bit.ly/3if9lmS

स्थानांतरण

डार्वि नचा नैसर्गि क

https://bit.ly/3ljkN2L

निवडीचा सिद्धांत
जातीउद्भव

https://bit.ly/3rMevtP

https://youtu.be/zwibgNGe4aY या
लिं कवर जाऊन अधिक माहिती मिळवा.
https://youtu.be/mcEV3m9SG9M
या लिं कवर जाऊन अधिक माहिती मिळवा.

https://youtu.be/DwAFZb8juMQ या
लिं कवर जाऊन अधिक माहिती मिळवा.
वर दिलेल्या लिं क्सवर जाऊन संबंधित व्हिडिओ
बघा व संकल्पना समजून घ्या.
उत्क्रांतीची संकल्पना तुमच्या शब्दात वहीमध्ये
लिहा.
उत्क्रांतीविषयक पुरावे स्पष्ट करुन वहीमध्ये लिहा.
डार्वि नचा नैसर्गि क निवडीचा सिद्धांत 2
उदाहरणांसह स्पष्ट करुन वहीमध्ये लिहा.
लॅमार्क वाद म्हणजे काय ? 2 उदाहरणे वहीमध्ये
लिहा.
आनुवंशिकता म्हणजे काय ? याचे उत्तर वहीमध्ये
लिहा
अवशेषांगे म्हणजे काय ते सांगून मानवी शरीरातील
3 अवशेषांगांची नावे वहीमध्ये लिहा.

प्रतिलेखन, भाषांतरण व स्थानांतरण यांच्या
व्याख्या वहीमध्ये लिहा.

1) शास्त्रीय कारणे लिहा.
a) आईवडिलांचे काही गुणधर्म त्यांच्या अपत्यात येतात.
ऑगस्ट

4

घटक चाचणी

b) पेरीपॅटस हा अॅनेलिडा व संधिपाद प्राणी या दोघांना जोडणारा दुवा आहे.
2) फरक स्पष्ट करा :
सूत्री विभाजन व अर्धसूत्री विभाजन
3) आनुवंशिकीचे फायदे कोणते आहेत?

4) उत्क्रांतीचे पुरावे कोणते आहेत त्यांची नावे लिहा.

5) कार्बनी वयमापन म्हणजे काय ? त्याचा उपयोग कोठे करतात?
6) उत्परिवर्तनामुळे कोणत्या जनुकीय विकृ ती निर्माण होतात?
ऑगस्ट

5

ऑगस्ट

5

ऑगस्ट

5

2. मूल्यद्रव्याचे

मूलद्रव्यांचे आवर्ती

आवर्ती वर्गीकरण वर्गीकरण
मूलद्रव्यांचे आवर्ती
वर्गीकरण

मूलद्रव्यांची वर्गीकरण प्रस्तावना

मूलद्रव्यांच्या मांडणीचे

डोबेरायनरची त्रिके , न्यूलँडच्या अष्टकाचा नियम,

निकष स्पष्ट करून त्यांचे https://bit.ly/2Vte9vS

मेंडेलिव्हचे आवर्ती नियम, आधुनिक आवर्ती नियम

स्थान स्पष्ट करता येणे

वहीमध्ये लिहून त्याचे वाचन करा.

मेंडेलिव्ह च्या आवर्तसारणीतील त्रुटी आधुनिक
https://bit.ly/3xjhU4n
https://bit.ly/3zRWBsu

आवर्तसारणीत कशा दूर झाल्या ते उदाहरणासह
स्पष्ट करुन वहीमध्ये लिहा.

मूलद्रव्ये व संयुग यांच्या रेणूंमध्ये काय फरक असतो?
याचे उत्तर वहीमध्ये लिहा.

पुढे दिलेला गट हा डोबेरायनरचा त्रिके आहे का ते
ऑगस्ट

5

डोबरायनरची त्रिके

https://bit.ly/37eOc66

ऑगस्ट

5

सांगा पाहू

https://bit.ly/3ihN9IK

ऑगस्ट

5

ऑगस्ट

5

ऑगस्ट

5

ऑगस्ट

5

सप्टें बर

1

न्यूलँड्सच्या अष्टकाचा
नियम
मेंडेलिव्हची आवर्त
सारणी रचना
परिचय शास्त्रज्ञाचा मेंडेलिव्ह
मेंडेलिव्ह

आवर्तसारणीतील त्रुटी
आधुनिक आवर्त

https://bit.ly/2WGbnEh
https://bit.ly/3zZOfPp

स्पष्ट करा. Ca (40.1), Sr(87.6),
Ba(137.3)

पाठ्यपुस्तकातील पान न 16 वरील सांगा पाहू ही
कृ ती वहीमध्ये लिहून पूर्ण करा.

न्यूलँड्सच्या अष्टकाचा नियमाच्या त्रुटी
उदाहरणांसह स्पष्ट करुन वहीमध्ये लिहा.
पाठ्यपुस्तकातील पान न 19 वरील विचार करा या
कृ तीतील प्रश्नांची उत्तरे वहीमध्ये लिहा.
मेंडेलिव्हच्या आवर्तसारणीचा उपयोग करून पुढील

https://bit.ly/3jhqQCB

मूलद्रव्यांच्या ऑक्साइडची रेणुसूत्रे काय असतील

ते वहीमध्ये लिहा. Na, Si, Ca, C, Rb , P, Ba,
Cl, Sn

https://bit.ly/37gLa13

मेंडेलिव्हच्या आवर्तसारणीच्या त्रुटी लिहा व ते
उदाहरणांसह स्पष्ट करा.

https://bit.ly/2WMQ58 मेंडेलिव्हची आवर्तसारणी व आधुनिक

सारणी- दिर्घरूप
सप्टें बर

1

आधुनिक
आवर्तसारणीची रचना

7
https://bit.ly/3rNsjUN

आवर्तसारणी यातील फरक वहीमध्ये लिहा.
आधुनिक आवर्तसारणीतील 4 खंडांविषयी माहिती
वहीमध्ये लिहा.
खालील मूलद्रव्यांचे इलेक्ट्रॉन संरूपण लिहून ते

सप्टें बर

1

गण व इलेक्ट्रॉन संरूपण

https://bit.ly/3C9dJf5

कोणत्या गणात मोडतात ते वहीमध्ये लिहा.

(कं सात - अणूअंक)- Mg (13), Be (4),
F(9), O (8), Ne(10)

सप्टें बर

सप्टें बर

1

1

आवर्त आणि इलेक्ट्रॉन
संरूपण
आवर्ती कल - संयुजा

खालील मूलद्रव्यांचे इलेक्ट्रॉन संरूपण लिहून ते
https://bit.ly/3A5pb9X

कोणत्या आवर्तीत मोडतात ते वहीमध्ये लिहा.

(कं सात - अणूअंक)- Si (14), Li (3), P(15),
O (8), Ne(10)

https://bit.ly/3A2dReI

पहिल्या 20 मूलद्रव्यांचे इलेक्ट्रॉन संरुपण व त्यांची
संयुजा वहीमध्ये लिहा
आधुनिक आवर्तसारणीमध्ये डावीकडू न उजवीकडे

सप्टें बर

1

अणू आकारमान

https://bit.ly/3C85fVy

जाताना अणूत्रिज्या कमी होत जाते. ते
उदाहरणांसह स्पष्ट करा.

Al(13), Si(14), Na(11) , Mg(12) , S(16)
सप्टें बर

सप्टें बर

1

1

धातू व अधातू गुणधर्म
जरा डोके चालवा,

हॅलोजन कु लातील
प्रवणता

https://bit.ly/3fjPEIE

यांच्यापैकी सर्वाधिक धातू गुणधर्म असलेले
मूलद्रव्य कोणते ते स्पष्ट करा.

हॅलोजन कु लातील सर्व सदस्य मूलद्रव्यांची

https://bit.ly/3zVgoqM अणुसंरचना रेखाटा. त्यांच्या अणुसंरचनेतील साम्ये
आणि फरक यांचे निरीक्षण करा.

प्र. 1 शास्त्रीय कारणे लिहा.

a) मेंडेलीव्हने आवर्तसारणीमध्ये काही जागा रिक्त ठेवल्या होत्या.

सप्टें बर

1

घटक चाचणी

b) गणांत वरून खाली जाताना धातू गुणधर्म वाढत जातो.

प्र. 2) A या मूलद्रव्याचे इलेक्ट्रॉन संरूपण 2,8,1 असे आहे यावरून खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
अ) A या मूलद्रव्याचा अणुअंक किती ?

आ) हे मूलद्रव्य कोणत्या गणांत आहे?

प्र. 3) खाली दिलेल्या मूलद्रव्यांचे धातू व अधातू गटांत वर्गीकरण करा.
S, Mg, Al, P, N, Na

प्र. 4) एका मूलद्रव्याचे इलेक्ट्रॉन संरूपण 2, 8, 2 असे आहे. यावरून खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
अ. या मूलद्रव्याचा अणुअंक किती?
आ. या मूलद्रव्याचा गण कोणता?

इ. हे मूलद्रव्य कोणत्या आवर्तात आहे?
प्र. 5) फरक स्पष्ट करा.

अ) गण व आवर्त

प्र. 6) डोबेरायनरच्या त्रिकांचे वैशिष्टय काय?

आ) एस-खंड व पी-खंड

प्र. 7) न्यूलँड्सच्या अष्टकातील त्रुटी लिहा.

प्र. 8) मेंडेलीव्हच्या आवर्तसारणीचे गुण लिहा.
सप्टें बर
सप्टें बर

1
2

स्वाध्याय 2
3. रासायनिक
अभिक्रिया व

स्वाध्याय क्रमांक 2 साठी क्लिक करा.

प्रस्तावना

https://bit.ly/3lzzQFP

https://bit.ly/3liitcx

समीकरणे
सप्टें बर

2

करून पहा

1) दोन घटकांमध्ये

सप्टें बर

2

रासायनिक समीकरणे

अभिक्रियेचा प्रकार

सप्टें बर

2

हे करून पहा

2) अपूर्ण मांडणी

रासायनिक समीकरणे

दिलेली रासायनिक

सप्टें बर

सप्टें बर

2

2

संतुलित करण्याच्या
पायऱ्या

जरा डोके चालवा

झालेल्या रासायनिक
ओळखता येणे.

के लेली अथवा चुकीची

https://bit.ly/3zXrFqI
https://bit.ly/37iic0Z
https://bit.ly/3flVnha

भौतिक व रासायनिक बदल यातील फरक स्पष्ट
वहीमध्ये करुन लिहा.

दिलेल्या कृ तीचा निरीक्षण तक्ता पूर्ण करून

वहीमध्ये लिहा. पुस्तकातील निरीक्षण तक्ता 3.3
रासायनिक समीकरणाचे लेखन नियम
उदाहरणांसह वहीमध्ये लिहा.

दैनंदिन जीवनातील सिल्व्हर नायट्रेटचे उपयोग
वहीमध्ये लिहा.

पुढील रासायनिक समीकरण पायरीपायरीने

अभिक्रिया दुरुस्त करून https://bit.ly/3zZSf2n
मांडता येणे.
https://bit.ly/3yiE6gk

संतुलित करा.

सल्फर डाय ऑक्साइड + हायड्रोजन सल्फाइड

------> सल्फर + पाणी
पुढील अभिक्रियामध्ये अभिकारके व उत्पादिते कोणती
ती लिहून त्यांच्या भौतिक अवस्था लिहा

2Ag + 2HCl ------> 2AgCl + H₂

सप्टें बर
सप्टें बर

2
2

अपघटन अभिक्रिया

https://bit.ly/3zXgTRp

विस्थापन अभिक्रिया

https://bit.ly/3ihgSSg

तुमच्या वहीमध्ये पुढील अभिक्रिया पूर्ण करून ते
स्पष्ट करा. CaCO₃ ----> ---- + ----

तुमच्या वहीमध्ये पुढील अभिक्रिया पूर्ण करून ते
स्पष्ट करा.

CuSO₄ + Pb -----> ----- + -----सप्टें बर
सप्टें बर
सप्टें बर

2
2
2

उष्मादायी व उष्माग्राही

https://bit.ly/3jjlwi6

प्रक्रिया व अभिक्रिया

NaOH पाण्यात मिसळणे व CaO पाण्यात
मिसळणे या दोन घटनांमधील साम्य व भेद
वहीमध्ये लिहा.

रासायनिक अभिक्रियेचा

https://bit.ly/2WA47K3

दर
रासायनिक

जलदगतीने व मंदगतीने घडणाऱ्या अभिक्रियांची
उदाहरणे वहीमध्ये लिहा.
शहाबादी फरशीचे तुकडे HCl मध्ये नाहीसे

अभिक्रियेच्या दरावर

https://bit.ly/2TOMsNT व्हावयास वेळ लागतो पण फरशीचा चुरा मात्र

परिणाम करणारे घटक

लवकर नाहीसा होतो. का ते स्पष्ट करुन लिहा.
पाण्याच्या टाक्या साफ करताना पोटॅशिअम

सप्टें बर

2

माहीत आहे का तुम्हाला?

https://bit.ly/37fRFkY

परमँगनेट का वापरतात याची माहिती मिळवा व
वहीमध्ये लिहा.

पुढील अभिक्रियेत क्षपणक कोण आहे ? तसेच
सप्टें बर

2

जरा डोके चालवा

https://bit.ly/3A0i5TX

सप्टें बर

2

जरा डोके चालवा

https://bit.ly/3rRTiP5

सप्टें बर

2

माहीत आहे का तुम्हाला?

https://bit.ly/2TOhbul

सप्टें बर

2

घटक चाचणी

कोणत्या अभिकारकाचे क्षपण झाले आहे?
CuO+H₂ --------> Cu + H₂O

काळपटलेली चांदीची आणि हिरवट झालेली

पितळयाची भांडी कशी स्वच्छ करतात, याची
माहिती मिळवा.

खाद्यतेल दीर्घकाळ साठविण्यासाठी हवाबंद डबा

वापरणे योग्य का ठरते ? याचे उत्तर वहीमध्ये लिहा.

1. रासायनिक अभिक्रियेच्या दरावर परिणाम करणारे घटक उदाहरणासह लिहा.

2. संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिहून स्पष्ट करा- अमोनिया वायू व हायड्रोजन क्लोराइड यांची अभिक्रिया
के ली.

3. फरक स्पष्ट करा : उष्मादायी अभिक्रिया व उष्माग्राही अभिक्रिया

4. क्षरण म्हणजे काय? दैनंदिन जीवनातील दोन उदाहरणे स्पष्ट करा.
5. दरवाजा आणि खिडक्यांच्या जाळ्या वापरण्यापूर्वी त्यांना रंग का देतात?

6. खाद्यतेल दीर्घकाळ साठवण्यासाठी हवाबंद डबा वापरणे योग्य ठरते कारण लिहा.
7. पुढील रासायनिक अभिक्रियेमधील कोणत्या अभिक्रियाकारकाचे ऑक्सिडीकरण व कोणाचे क्षपण होते ते
लिहा.

अ)

आ)

2Ag₂O

→

4Ag + O₂

2Mg + O₂

→

2MgO

NiO + H₂

→

Ni +H₂O

इ)

8.पुढील रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण करा.

CuSO₄ (aq)+ Fe(s) → ..... + ......
सप्टें बर
सप्टें बर
सप्टें बर

सप्टें बर

सजीवांतील

3

जीवनप्रक्रिया भाग -1
अन्नघटकांपासून

3

मिळणारी ऊर्जा
उर्जा निर्मि ती -

3

3

ऑक्सिडेटीव

फॉस्फोरायलेशन
2. सजीवांतील
जीवनप्रक्रिया

अर्धसूत्री विभाजन

3

सप्टें बर

3

सप्टें बर

3

वैद्यकीय सुविधांची
माहिती

गोळा करून पेशी
विज्ञानाचे महत्व स्पष्ट
करणे.

2.विविध जैवघटकांच्या
निर्मि तीची प्रक्रिया

https://bit.ly/3ylbxz1
https://bit.ly/3zY7eKk
https://bit.ly/3ijKaQo

https://bit.ly/3ihO4sV

समजून

भाग- 1
सप्टें बर

पेशी उपयुक्तता व

प्रस्तावना
सजीव आणि
जीवनक्रिया

यांच्या व्याख्या लिहा.

अन्नघटकांचे महत्व लिहा.
ऑक्सिश्वसन व विनॉक्सिश्वसन यांतील फरक स्पष्ट
करा.

खूप वेळ व्यायाम के ल्यावर आपल्याला

थकल्यासारखे का वाटते? याचे उत्तर वहीमध्ये
लिहा.

प्रयोगांच्या आधारे
ग्लुकोज विघटन

पोषण, पेशीस्तरावरील श्वसन, ग्लायकोलीसीस

त्याची वैज्ञानिक सिद्धता https://bit.ly/3ynioYO
दाखविता येणे.
https://bit.ly/3A1lP7L
https://bit.ly/3xjSEeu

अमिनो आम्लांपासून आपल्या शरीरात

कोणकोणती प्रथिने तयार होतात ? त्यांचे उपयोग
वहीमध्ये लिहा.
क्रे ब चक्राला सायट्रिक आम्ल चक्र असे का
म्हणतात ?
आपल्याला ऊर्जा कोणत्या दोन प्रकारच्या
श्वसनाने मिळते ते लिहा.

सप्टें बर

3

सजीव व ऊर्जानिर्मि ती

https://bit.ly/3ylbROf

सप्टें बर

3

ATP

https://bit.ly/37ceFRV

पेशीविभाजन क्रियेचे महत्व स्पष्ट करा.
आहारात तंतुमय पदार्थांचा समावेश का असावा?
याचे उत्तर वहीमध्ये लिहा.

सजीवांमध्ये म्हणजेच
सप्टें बर

3

पेशीमध्ये होणारे

https://bit.ly/3foxbe7

https://youtu.be/6-D1oes63_U

विनॉक्सीश्वसन
सप्टें बर

3

सप्टें बर

3

सप्टें बर

3

सप्टें बर

3

सप्टें बर

विविध अन्नघटकांपासून

https://bit.ly/3rMhFxH https://youtu.be/f_LvyD-q4eo

मिळणारी ऊर्जा
जीवनसत्त्वे

पेशीविभाजन: एक
आवश्यक जीवनप्रक्रिया
सूत्री पेशीविभाजन

3

अर्धसूत्री विभाजन

https://bit.ly/37fr7jC

https://youtu.be/7WnpSB14nDM

https://bit.ly/3rPGjh6

गुणसूत्राची नामनिर्देशित आकृ ती काढा.

https://bit.ly/3ylhonJ

https://youtu.be/DwAFZb8juMQ

https://bit.ly/3rPpfra

https://youtu.be/aZl5l20XjU8

या लिं क वर जाऊन संबंधित प्रक्रियांचा अभ्यास
करा.

प्रश्न 1. शास्त्रीय कारणे लिहा.
a) व्यायाम के ल्यावर आपल्याला थकल्यासारखे वाटते.
b) पेशी विभाजन हा पेशीच्या आणि सजीवांच्या अनेक गुणधर्मांपैकी महत्त्वाचा गुणधर्म आहे.

सप्टें बर

3

घटक चाचणी

प्रश्न 2. ग्लुकोज विघटनाचे टप्पे स्पष्ट करा.

प्रश्न 3. विनॉक्सीश्वसनाचे प्रमुख टप्पे कोणते आहेत?
प्रश्न 4. पचनानंतर अमिनो आम्लापासून कोणकोणते पदार्थ तयार होतात? त्यांचा विनियोग कसा के ला जातो?
प्रश्न 5. स्निग्धाम्लांपासून कोणकोणती संप्रेरके तयार होतात?
प्रश्न 6. पाण्याला आवश्यक पोषद्रव्य का मानतात?

सप्टें बर
सप्टें बर

4
4

4. विद्युतधारेचे
परिणाम

प्रस्तावना
विद्युतपरिपथामध्ये ऊर्जेचे

विद्युत धारेच्या

परिणामांवर आधारित
विविध नियमांचा
पडताळा घेऊन निष्कर्ष

https://youtu.be/Mzmo विद्युत सुवाहक आणि दुर्वाहकांची प्रत्येकी पाच
2TsD8WA
https://bit.ly/3ii1Lb9

पाच उदाहरणे लिहा.
घरातील विद्युत ऊर्जेवर चालणाऱ्या उपकरणांमध्ये

सप्टें बर

4

सप्टें बर

4

सप्टें बर

4

सप्टें बर

4

स्थानांतरण

मांडता येणे.

विद्युतधारेचे औष्णिक

विद्युतधारेवर आधारित

परिणाम

होणाऱ्या विद्युत ऊर्जेच्या स्थानांतरणाचे निरीक्षण

दैनंदिन जीवनातील
उपकरणांचे निरीक्षण

करा.
https://bit.ly/3rORLtl

माहीत आहे का तुम्हांला? करून त्यांच्या कार्याचे
स्पष्टीकरण सकारण
विद्युतधारेचे चुंबकीय

https://bit.ly/3ymiS17

हे करून पहा

https://bit.ly/3ifCoH6

परिणाम

देता येणे.

https://bit.ly/37bQdjq

विद्युतधारेच्या औष्णिक परिणामावर आधारित पाच
उदाहरणे वहीमध्ये लिहा.
सोडवलेली उदाहरणे वहीत सोडवा.
विद्युतधारेच्या चुंबकीय परिणामावर आधारित पाच
उदाहरणे वहीमध्ये लिहा.

चुंबकीय बलरेषांचे गुणधर्म तुमच्या शब्दात लिहा.

विद्युतवाहक तारेच्या एका
सप्टें बर

4

वेटोळ्यातून विद्युतधारेमुळे

https://bit.ly/3fnWH3b

निर्माण होणारे चुंबकीय

नालकुं तलातून वाहणाऱ्या विद्युतधारेमुळे निर्माण
होणारे चुंबकीय क्षेत्र दर्शविणारी आकृ ती काढा.

क्षेत्र
सप्टें बर

4

चुंबकीय क्षेत्रात

विद्युतधारा वाहून नेणाऱ्या

https://bit.ly/3lmJtHC

विद्युतवाहकावरील बल
सप्टें बर

4

सप्टें बर

4

सप्टें बर

4

विद्युतचलित्र

https://bit.ly/2VsxNIr

फॅ रेडेचा विद्युत प्रवर्तनाचा

https://bit.ly/3igMPKk

नियम

विद्युत जनित्र

https://bit.ly/3llSD7p

फ्लेमिं गच्या डाव्या हाताचा नियमाची स्वतःच्या
डाव्या हाताचा वापर करून उजळणी करा.
https://youtu.be/lUYty-n1QZg ही
कृ ती पाहून विद्युत मोटार तयार करा.
फ्लेमिं गच्या उजव्या हाताचा नियमाची स्वतःच्या
उजव्या हाताचा वापर करून उजळणी करा.
विद्युत जनित्राची आकृ ती वहीमध्ये काढा.

1) विद्युत धारेच्या औष्णिक परिणामावर आधारित 3 उपकरणांची नावे लिहा.
2) गॅल्व्हनोमीटर यावर टिप लिहा.
सप्टें बर

4
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3) नियम लिहा :

अ) फ्लेमिं गच्या उजव्या हाताचा नियम.

आ) फ्लेमिं गच्या डाव्या हाताचा नियम.

4) 1100 watt विद्युतशक्तीची इस्री रोज 2 तास वापरली गेल्यास एप्रिल महिन्यात त्यासाठी विजेचा खर्च किती
येईल? (वीज कं पनी एका युनिट ऊर्जेसाठी 5 रू आकारते).
5) अतिभार म्हणजे काय? त्याचा विद्युत उपकरणांवर काय परिणाम होतो? त्यासाठी कोणता उपाय करतात?

6) विद्युत चलित्र म्हणजे काय? त्याचा वापर कोणत्या उपकरणात होतो?
7) भूसंपर्कि त तारेचा उपयोग लिहा.
सप्टें बर

5

प्रस्तावना

सप्टें बर

5

अलैंगिक प्रजनन

सप्टें बर

5

सप्टें बर

5

सप्टें बर

तिचे समाजधारणेवर

https://bit.ly/3ii2rxd

लैंगिक प्रजनन

करता येणे.

होणारे परिणाम स्पष्ट
2. समाजातील

https://bit.ly/37bQDGw

प्रजनन

गैरसमज व अनिष्ट

https://bit.ly/3flYCVS

परागीभवनाच्या पद्धती

प्रयत्न करता येणे.

https://bit.ly/3jbYbP1

चालीरीती दूर करण्यास

5

सप्टें बर

5

सप्टें बर

5

युग्मक निर्मि ती

https://bit.ly/3lkTDsi

सप्टें बर

5

विकास व जन्म

https://bit.ly/37eooqF

सप्टें बर

5

सप्टें बर

5

भाग- 2

वहीमध्ये लिहा.

अलैंगिक प्रजनन

माहिती गोळा करून

सप्टें बर

जीवनप्रक्रिया

अलैंगिक प्रजनन व लैंगिक प्रजनन यांतील फरक

https://bit.ly/3ymjcwR अमिबातील बहुविभाजन आकृ तीसह स्पष्ट करा.

वनस्पतींतील अलैंगिक
3. सजीवांतील

संस्थेविषयी

https://bit.ly/3ymjcgl

जाणीवपूर्वक उपयुक्त

बहुपेशीय सजीवांतील

5

1. मानवी प्रजनन

मानवी पुरुष प्रजनन
संस्था

प्रजनन व आधुनिक
तंत्रज्ञान
जुळे

https://bit.ly/3xiMXgP

सपुष्प वनस्पतींत होणारे द्विफलन स्पष्ट करा.
https://youtu.be/HP21hIVJhWI
https://youtu.be/bUjVHUf4d1I
https://youtu.be/VN_p20dDrnY
मानवी पुरुष व स्त्री प्रजनन संस्थेच्या आकृ त्या
वहीमध्ये काढा.

https://youtu.be/Rppq_j33J5A
https://youtu.be/dq3MdeSDDC4
या लिं क वर जाऊन संबंधित संकल्पनांचा अभ्यास
करा.

मानवी बाळाची लिं गनिश्चिती दांपत्यामधील
पुरुषावर ठरते - विधान स्पष्ट करा.
“मासिक पाळीच्या काळात स्त्री शरीर अपवित्र

https://bit.ly/2TOvJtX

असते.” हे विधान योग्य आहे का ? सकारण स्पष्ट
करा.

https://bit.ly/3C0KxXP जुळ्यांचे प्रकार कोणते ? ते वहीमध्ये लिहा
प्र.1. वनस्पतींमध्ये फलनानंतर बीज आणि फळ कशापासून तयार होते ?

सप्टें बर

5

घटक चाचणी

प्र.2. फरक स्पष्ट करा. I) द्विविभाजन व बहुविभाजन. II) लैंगिक आणि अलैंगिक प्रजनन
प्र.3. टिपा लिहा. अ) हायड्रातील मुकु लायन. ब) काचनलिके तील फलन
प्र.4. मानवी स्त्री प्रजनन संस्थेची नामनिर्देशित आकृ ती काढा.

प्र.5. शास्त्रीय कारणे लिहा.

I ) वनस्पतींमध्ये फू ल हे लैंगिक प्रजननाचे कार्यात्मक एकक आहे.
II) जास्त वयाच्या स्त्रियांना होणाऱ्या अपत्यांना व्यंग असण्याची शक्यता जास्त असते.
III) वनस्पतीतील फलनाला द्विफलन म्हणतात.
IV) 45–50 वर्षांच्या दरम्यान स्त्रीला रजोनिवृत्ती येते.

सप्टें बर

5

स्वाध्याय 3

स्वाध्याय क्रमांक ३ साठी क्लिक करा. https://bit.ly/37n9Sgv
1.परिसरातील कोणतेही दोन अन्नजाळे तयार करून

1.पर्यावरण संवर्धन व
ऑक्टोबर

1

प्रस्तावना

त्यासंबंधी असलेले

विविध नियम,कायदे

तुमच्या वहीमध्ये लिहा.
https://bit.ly/2V6QKks

यांची माहिती घेऊन

ऑक्टोबर
ऑक्टोबर

1

परिसंस्था
पर्यावरण व परिसंस्था

1
4. पर्यावरणीय

संबंध

1

2.पर्यावरण रक्षकांच्या
भूमिके तून वैज्ञानिक

कोणत्या प्रकारात मोडतो त्याचे नाव वहीत लिहा.
https://bit.ly/3xdL98V
https://bit.ly/2Vfa4vB

जीवनशैली अंगिकारता https://bit.ly/37ixSkR
येणे.

व्यवस्थापन
ऑक्टोबर

येणे.

पर्यावरण संवर्धन

असलेल्या दुर्लक्षाकडे

https://bit.ly/2VgN53t

पर्यावरणीय प्रदूषण

नियोजन करून त्याची
अंमलबजावणी करता
येणे.

विविध उदाहरणाद्वारे स्पष्ट करा.

2.परिस्थितिकी ही संकल्पना स्पष्ट करा.

करा व तक्ता पूर्ण करा.

.पर्यावरण संवर्धन ही काळाची गरज आहे या
1.पाठ्यपुस्तक पान क्र.39 वरील प्रदूषणाच्या

4.पर्यावरण
1

1.पर्यावरण आणि परिसंस्था यातील सहसंबंध

विधानाबाबत तुमचे मत काय ते विषद करा.

येणे.
ऑक्टोबर

ओघतक्ता पूर्ण करा.

परिणाम करणारे घटक या ओघतक्त्याचे निरीक्षण

समाजाचे लक्ष वेधता

संवर्धनासंदर्भात

1. पाठ्यपुस्तकातील पान क्र.37 वरील परिसंस्थेचा

1.पाठ्यपुस्तक पान क्र.38 वरील पर्यावरणावर

3.पर्यावरण

संवर्धनाबाबत होत

3.पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्र 36 वरील दिलेल्या
अन्नसाखळी चित्राचे निरीक्षण करून प्रत्येक घटक

पर्यावरण रक्षकांची

भूमिका स्पष्ट करता

2.परिसंस्थेतील विविध घटक स्पष्ट करा.

तक्त्याचे निरीक्षण करा व तक्ता पूर्ण करा.
https://bit.ly/3rOmJl1

2.पर्यावरण प्रदूषण समस्या कमी करण्यासाठी

सामाजिक स्तरावर जाणीवजागृती करण्यासाठी
विविध उपाययोजना सुचवा.

ऑक्टोबर

1

किरणोत्सारी प्रदूषण

5.परिसंस्था

संवर्धनासंदर्भातील
विविध समस्या

इंटरनेटच्या साहाय्याने किरणोत्सारी प्रदूषण

https://bit.ly/3CgzB8H संदर्भातील अधिक माहिती मिळवा व तुमच्या
वहीमध्ये लिहा.

ओळखता येणे.

1.फु लपाखरे पर्यावरण संतुलनात काय काम

6.परिसंस्था

ऑक्टोबर

2

पर्यावरण संवर्धन,आपली संवर्धनासंदर्भातील
https://bit.ly/3yxfKzP
माहिती संकलित करून
सामाजिक जबाबदारी
स्पष्ट भूमिका घेऊन

समाजप्रबोधन करता

करतात याची माहिती मिळवा. 2.इंटरनेटच्या

साहाय्याने प्रदूषण नियंत्रण संदर्भातील कायद्याची
माहिती मिळवा व तुमच्या वहीमध्ये लिहा.

3.पर्यावरण संवर्धन आणि आपली भूमिका यावर
5 घोषवाक्ये तयार करा.

येणे.

1.इंटरनेट च्या मदतीने आसाम राज्यातील पर्यावरण
संदर्भात काम के लेल्या जादव मोलाई पयांग

ऑक्टोबर

2

एका लहान माणसाची

मोठी गोष्ट, जैवविविधता

https://bit.ly/3C2vCfP

यांच्याबद्दल अधिक माहिती मिळवा.

2.स्थानिक पर्यावरणस्नेही व्यक्ती आणि संस्था
याबाबत माहिती मिळवा.

3.जैवविविधता म्हणजे काय ते सांगून त्याचे प्रकार
स्पष्ट करा.

1.पाठ्यपुस्तक पान क्र.43 वर काही चिन्ह संके त

दिले आहेत पर्यावरण संवर्धन संदर्भात त्या चिन्हाचा
ऑक्टोबर

2

जैवविविधतेच्या

संवर्धनासाठी उपाय,
पर्यावरणीय संस्था

https://bit.ly/3C9J3dA

अर्थ शोधा व इतरांना सांगा.

2.जैवविविधता संवर्धनाचे विविध उपाय याबाबत
सविस्तर माहिती वहीत लिहा.

3.पर्यावरण संदर्भात कार्य करणार्या एका स्थानिक
पर्यावरणीय संस्थेबाबत माहिती मिळवा.

धोक्यात आलेली तीन
ऑक्टोबर

2

वारसास्थळे, धोक्यात
आलेल्या प्रजातींचे
वर्गीकरण

https://bit.ly/3C6pYJj

1.22 मे-जागतिक जैवविविधता दिन याबाबत
माहिती मिळवून तुमच्या वहीमध्ये लिहा.

प्र. 1. परिसंस्था म्हणजे काय?
प्र. 2. शास्त्रीय कारणे लिहा.

a) पर्यावरण समातोलामध्ये मानवाची भूमिका महत्वाची आहे.
b) परिसंस्थेतील विविध अन्नसाखळयांमुळे पर्यावरण समतोल राखला जातो.

प्र. 3. टिप लिहा- देवराई
ऑक्टोबर

2

घटक चाचणी

प्र. 4. पर्यावरणीय प्रदूषणाचे प्रकार सांगा.

प्र. 5. जादव मोलाई पयांग यांच्या गोष्टीतून कोणता बोध मिळतो ?

प्र. 6. संवेदनशील प्रजाती म्हणजे काय ते सांगून त्याची दोन उदाहरणे लिहा.
प्र. 7. नाकतोडा - साप - भातशेती - गरुड - बेडू क

अ) वर दिलेली अन्नसाखळी योग्य क्रमाने पुन्हा लिहा.

ब) अन्नसाखळी कोणत्या परिसंथेतील आहे त्या परिसंस्थेचे वर्णन लिहा.

क) या अन्नसाखळीतील बेडकांची संख्या अचानक कमी झाली तर भातपिकावर कोणता परिणाम होईल?
1. दिलेल्या लिं कचा वापर करून व्हिडिओचे
ऑक्टोबर

2

काळजीपूर्वक निरीक्षण करा आणि पुढील प्रश्नांची

प्रस्तावना

https://bit.ly/3C6KTw1 उत्तरे वहीत लिहा. अ.उष्णता आणि तापमान

यातील फरक वहीत लिहा. ब.उष्णता संक्रमणाचे

उष्णतेवर आधारित

प्रकार सांगा.

विविध घटनांमागील
ऑक्टोबर

2

करून पाहूया.
5. उष्णता

अप्रकट उष्मा

शास्त्रीय कारणमीमांसा
स्पष्ट करता येणे.

1.अप्रकट उष्मा ही संकल्पना व्हिडिओतील
https://bit.ly/2TP2EPb

सुत्रांची मांडणी करून

1.पुनर्हि मायनसंबंधित कृ ती घरी करून पहा आणि

गणितीय उदाहरणे
ऑक्टोबर

3

पुनर्हि मायन

2.पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्र. 63 वरील तापमान काल आलेख वहीमध्ये काढा.

त्याआधारे विविध
सोडवता येणे.

प्रयोगाच्या काळजीपूर्वक निरीक्षणाद्वारे स्पष्ट करा.

काय होते ते निरीक्षण करून इतरांशी चर्चा करा.
https://bit.ly/3ln2da0

2.पुनर्हि मायन ही संकल्पना स्पष्ट करा.

3.पुनर्हि मायन आणि अप्रकट उष्मा यामधील संबंध
स्पष्ट करा.

ऑक्टोबर

3

सांगा पाहू, पाण्याचे

https://bit.ly/3zZZLdF

1. शक्य असल्यास थंड पाण्याचा वापर करून कृ ती

असंगत आचरण

करा आणि व्हिडिओचे काळजीपूर्वक निरीक्षण
करून पदार्थ थंड आहे की गरम या संवेदनाचा
आपल्या शरीर तापमानाशी काय संबध आहे

याबाबत इतरांशी चर्चा करा. 2.पाण्याचे असंगत
आचरण ही संकल्पना स्पष्ट करा.

3.बर्फीय प्रदेशात जलीय सजीव जीवंत

राहण्यामागील कोणते शास्त्रीय तत्त्व सहाय्यभूत
ठरते ते सकारण सांगा.

1.पाण्याचे असंगत आचरणाच्या आलेखाचे
ऑक्टोबर

3

होपचे उपकरण

https://bit.ly/3rVNCnq

निरीक्षण करा.

2. होपचे उपकरण याबाबत अधिक माहिती
मिळवा.

1. दवबिं दू ही संकल्पना स्पष्ट करा.शेकडा सापेक्ष
ऑक्टोबर

3

दवबिं दू तापमान आणि
आर्द्रता

https://bit.ly/3jjP6nE

आर्द्रता काढण्याचे सूत्र वहीमध्ये लिहा.

2.आर्द्रता हा गुणधर्म दर्शविणारी दैनंदिन

जीवनातील विविध उदाहरणे शोधा आणि वहीत
नोंदवा.

1.उष्णता एकक वहीत लिहा.

ऑक्टोबर

3

उष्णतेचे एकक, परिचय
शास्त्रज्ञांचा, विशिष्ट
उष्माधारकता

2.ज्यूल या शास्त्रज्ञाविषयी अधिक माहिती
https://bit.ly/3rMxxjL

मिळवा.

3.विशिष्ट उष्मा धारकता ही संकल्पना स्पष्ट करा.
4.पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्र.68 वरील विशिष्ट

उष्मा धारकता तक्त्याचे निरीक्षण करून तक्ता वहीत
काढा.

ऑक्टोबर

4

ऑक्टोबर

4

पदार्थाने शोषून घेतलेली
उष्णता काढण्याचे सूत्र
सोडविलेली उदाहरणे

https://bit.ly/3rM2Qvb
https://bit.ly/2V8r7jc

गरम भांड्याच्या झाकणावर थंड वाटी ठेवल्यास
काय घडते? करून पहा.

सोडवलेल्या उदाहरणांचा अभ्यास करून पाठाच्या

शेवटी दिलेली उदाहरणे वहीमध्ये सोडवा.
प्रश्न 1. शास्त्रीय कारणे लिहा.

1. थंड प्रदेशात हिवाळ्याच्या कालावधीत पाणी वाहून नेणारे नळ फु टतात.
2. स्वयंपाकासाठी वापरण्यात येणाऱ्या काही स्टीलच्या भांड्यांचे तळ तांब्याचे असतात.

ऑक्टोबर

4

घटक चाचणी

प्रश्न 2. पदार्थाच्या विशिष्ट उष्माधारकतेच्या मापनासाठी कोणत्या तत्वाचा वापर करतात ?
प्रश्न 3. पुनर्हि मायन म्हणजे काय ?

प्रश्न 4. एका उष्णता रोधक पेटीत एक उष्ण व एक थंड वस्तू ठेवलेल्या आहेत.

a) उष्णतेचे वहन झाल्यास दोन्ही वस्तूंच्या तापमानात कोणता फरक पडेल?
b) या दोन वस्तूंच्या ऊर्जेच्या देवाणघेवाण बाबत उष्णतेचे कोणते तत्व लागू पडेल?

प्रश्न 5. सुबक नामनिर्देशित आकृ ती काढा. होपचे उपकरण
ऑक्टोबर

4

प्रस्तावना
औष्णिक ऊर्जेवर

ऑक्टोबर

ऑक्टोबर

4

आधारित विद्युत उर्जा
निर्मि ती कें द्र

अणु-उर्जेवर आधारित

4
5. हरित ऊर्जेच्या
दिशेने

ऑक्टोबर

ऑक्टोबर
ऑक्टोबर

5

5
5

विद्युत उर्जा निर्मि ती कें द्र

1.उर्जा संकटाचे गंभीर

परिणाम लक्षात घेऊन
त्यानुसार स्वतःची
जीवनशैली ठरवून

इतरांना त्याकडे प्रवृत्त
2.विद्युत उर्जा

निर्मि तीच्या विविध

निर्मि ती कें द्र

प्रक्रिया व पर्यावरण

अर्थातच हरित उर्जेच्या
दिशेने

पवन उर्जेवर आधारित

https://bit.ly/2WAzHH
B

3.विद्युत निर्मि ती

https://bit.ly/3yeEtZn

4.हरित उर्जेचे महत्व

https://bit.ly/3rPWLxS

विविध उर्जेच्या साहाय्याने विद्युत उर्जा तयार
करण्याचे आराखडे तयार करून त्याआधारे विविध
प्रारूप (modules) तयार करा
प्रकल्प बाबत माहिती मिळवा.

2.अणू ऊर्जा स्त्रोत हा सर्वात विस्तृत ऊर्जा स्त्रोत
भारतातील नैसर्गि क वायू वर आधारित उर्जा
प्रकल्पाबाबत माहिती मिळवा.
1.पर्यावरणस्नेही ऊर्जा ही संकल्पना स्पष्ट करा.

https://bit.ly/37fXhvu

जाणून दैनंदिन जीवनात
उर्जा बचतीचे मार्ग

आधारे तक्ता वहीमध्ये तयार करा.

आहे यामागील शास्त्रीय कारण लिहा.

यांच्या सह्संबंधाचे

विश्लेषण करता येणे.

उर्जा प्रकार व त्यानुसार असणारी साधने यांच्या

1.इंटरनेट च्या साहाय्याने भारतातील अणुविद्युत

प्रक्रियांमधील टप्पे स्पष्ट
करता येणे.

पर्यावरण स्नेही ऊर्जेकडे

https://bit.ly/3xiXdFQ

करता येणे.

नैसर्गि क वायू- उर्जेवर
आधारित विद्युत उर्जा

https://bit.ly/3fhRaLB

2. हरित ऊर्जेच्या दिशेने या विषयावर तुमची मते

वहीत नोंदवा आणि इतरांशीही या विषयावर चर्चा
करा.

https://bit.ly/3foe5op

भारतातील काही प्रमुख पवन विद्युत निर्मि ती कें द्रे व

विद्युत उर्जा निर्मि ती कें द्र

अवलंबितो.

त्याची क्षमता याबद्दल माहिती मिळवा आणि त्याचे
ठिकाण, राज्य व निर्मि ती क्षमता(MW) या
स्वरुपात तक्ता वहीमध्ये तयार करा.

ऑक्टोबर

ऑक्टोबर

5

5

सौर विद्युत घट
सौर औष्णिक विद्युत
कें द्र

https://bit.ly/3rNOoT8

भारतातील काही प्रमुख सौर उर्जा विद्युत निर्मि ती
कें द्रे व त्यांची निर्मि ती क्षमता यांचा शोध घ्या.

1.सौर कु कर,सौर बंब ,सौर दिवा, याबाबत अधिक
https://bit.ly/3je2idx

माहिती गोळा करा

2. सौर औष्णिक विद्युत कें द्रासाठी ऊर्जा रूपांतरण
दर्शविणारी नामनिर्देशित आकृ ती काढा.

प्रश्न 1. फरक स्पष्ट करा.पारंपरिक ऊर्जास्त्रोत आणि अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोत
प्रश्न 2. जलविद्युत निर्मि तीचे फायदे लिहा.
प्रश्न 3. शास्त्रीय कारणे लिहा.
ऑक्टोबर

5

घटक चाचणी

a. अणुऊर्जा कें द्रात अणु-विखंडन प्रक्रिया नियंत्रित करणे अत्यावश्यक असते.
b. ऊर्जाबचत ही काळाची गरज आहे.

c. जलविद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जा यांना नूतनीकरण ऊर्जा म्हणतात.

प्र. 4. हरित ऊर्जा म्हणजे काय? कोणत्या ऊर्जास्त्रोतास हरित ऊर्जा म्हणता येईल?
प्र. 5. कोळसा व नैसर्गि क वायू यापैकी कोणते इंधन पर्यावरणस्नेही आहे? का?
ऑक्टोबर

5

स्वाध्याय 4

https://bit.ly/3fBJvI2

Dell Customer Communication - Confidential

इयत्ता : दहावी

माहे : २०२१

(संबंधित इयत्तेचे पाठ्यपुस्तक pdf ल िं क)

https://diksha.gov.in/get/dial/29N3VK
विषय
इवतहास

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक/क्षमता विधाने

कालािधी

पाठाचे नाि

ऑगस्ट-

१.इवतहास

१. इवतहास लेखनाची परां परा स्पष्ट

वतसरा ि
चौर्था
आठिडा

लेखन:पाश्चात्

करणे.

य परां परा

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमाांक

१.इवतहासलेखन:पाश्चात्य परां परा हा पाठ िाचण्यास
साांगणे.

२. इवतहास लेखनाचे शास्त्र विकवसत

होण्यात अनेक पाश्चात्त्य विचारिांत
याांचा हातभार लागला हे जाणून घेण.े

विद्यार्थी कृ ती

(इवतहासलेखन: पाश्चात्य परां परा)
http://tiny.cc/vm2eqz

पाठातील इवतहासलेखनाची परां परा,आधुवनक इवतहास

लेखन,युरोपातील िैज्ञावनक दृवष्टकोनाचा विकास आवण
इवतहासलेखन ि महत्िाचे विचारिांत याांच्याबद्दल मावहती

जाणून घेण्यासाठी1 ददलेल्या ललांकला क्लीक करण्यास साांगणे.

(इवतहासलेखनाची परां परा)
http://tiny.cc/in2eqz

इवतहासलेखनाची परां परा विषयी मावहती घेण्यासाठी ददलेल्या
ललांकला क्लीक करण्यास साांगणे.

कृ तीी ि उपक्रम
खालील घटकाांविषयी मावहती वमळिा.

1)पेनचा इवतहास
2)मुद्रणकलेच इवतहास
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3)सांगणकाचा इवतहास
युरोपातील महत्िाच्या विचारिांताांची यादी करा.

इवतहास

सप्टेंबर-

२.इवतहासले

१. भारतीय इवतहासातील विविध

पवहला
आठिडा

खन:भारतीय

कालखांडाचा वचदकत्सक,तुलनात्मक

परां परा

अभ्यास करता येणे.
२. भारतात तसेच जगात झालेल्या

ऐवतहावसक सांशोधनाची मावहती

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमाांक २.इवतहासलेखन:भारतीय परां परा
हा पाठ िाचण्यास साांगणे.

(इवतहासलेखन: भारतीय परां परा)
http://tiny.cc/4n2eqz

भारतीय इवतहासलेखनाची िाटचाल ि विविध तावत्िक प्रणाली
विषयी मावहती घेण्यासाठी ददलेल्या ललांकला वक्लक करण्यास
साांगणे.

वमळिता येणे.
३. इवतहासाचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास विषय
आहे हे साांगता येणे.

(इवतहासलेखन: भारतीय परां परा)
http://tiny.cc/mo2eqz

पाठाचा र्थोडक्यात साराांश पाहण्यासाठी ददलेल्या ललांकला
क्लीक करण्यास साांगणे.

कृ ती ि उपक्रम
विटटश इवतहालेखनकाराांची यादी तयार करा.
भारतीय इवतहासकाराांची यादी करा.
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पान क्रमाांक१४ िरील सांकल्पना वचत्र पूणण करा.
राज्यशास्
त्र

सप्टेंबर -

१.सांविधाना

१. सांविधानामुळे भारतातील लोकशाही जोड

दुसरा
आठिडा

ची िाटचाल

झाली हे जाणून घेणे.
२. सांविधानाची िाटचाल सामावजक

पटरितणनाच्या ददशेने होत असल्याचे

पाठ्यपुस्तकातील राज्यशास्त्र मधील पाठ क्रमाांक

(सांविधानाची िाटचाल)
http://tiny.cc/vo2eqz

१.साांविधानाची िाटचाल या पाठाचे िाचन करण्यास साांगणे.

सांविधानाांची िाटचाल या पाठाविषयी मावहती घेण्यासाठी
ददलेल्या ललांकला वक्लक करण्यास साांगणे.
सांविधानाांची िाटचाल या पाठाचा र्थोडक्यात साराांश
पाहण्यासाठी ि सरािासाठी ददलेल्या ललांकला वक्लक करण्यास

साांगता येण.े
(सांविधानाची िाटचाल)

साांगणे.

http://tiny.cc/np2eqz

कृ ती ि उपक्रम
अल्पसांख्याक विद्यार्थयाांसाठी शासन कोणत्या सोइ-सिलती देते
त्याांची यादी करा.

आपल्या पटरसरातील स्र्थावनक शासनसांस्र्थेमध्ये प्रवतवनवधत्ि
करणाऱ्या मवहला प्रवतवनधींची यादी करा.

पान क्रमाांक ७२ िरील टक्त्याचे वनरीक्षण करून प्रश्ाांची उत्तरे
द्या.
इवतहास

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमाांक ३.उपयोवजत इवतहास हा पाठ

सप्टेंबर -

३.उपयोवजत

१. उपयोवजत इवतहासाची सांकल्पना साांगता

वतसरा
आठिडा

इवतहास

येणे.

िाचण्यास साांगणे.

२. इवतहासाचे विविध विषयात ि

उपयोवजत इवतहास पाठाची अवधक मावहती घेण्यासाठी

जीिनात होणारी उपयोजन समजून
घेणे ि आचरणात आणणे.
३. ऐवतहावसक घटनाांचे समकालीनत्ि

ओळखता येणे.

(उपयोवजत इवतहास)
http://tiny.cc/fq2eqz

ददलेल्या ललांकला वक्लक करण्यास साांगणे.
कृ ती ि उपक्रम

भारताच्या नकाशा आराखड्यात िारसास्र्थळे दाखिा.
भारतातील जागवतक िारसा स्र्थळाांची (नैसर्गणक,साांस्कृ वतक ि
वमश्र स्िरूपाची) यादी करा.
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४. ऐवतहावसक लेखन आतील विविध

इवतहासाच्या साधनाांचे जतन व्हािे यासाठी १० उपाय
सुचिा.

विचार प्रिाहाांची ओळख करून घेण.े

इवतहास

सप्टेंबर -

४.भारतीय

१. भारतातील विविध कलाांची मावहती

चौर्था
आठिडा

कलाांचा
इवतहास

साांगता येण.े

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमाांक ४.भारतीय कलाांचा इवतहास हा
पाठ िाचण्यास साांगणे.

(भारतातील लवलत ि अांवगक कला
परां परा)

http://tiny.cc/4q2eqz

भारतातील लवलत ि अांवगक कला परां परा बद्दल मावहती

जाणून घेण्यासाठी ददलेल्या ललांकला क्लीक करण्यास साांगणे.
पाठातील विविध वचत्राांचे वनरीक्षण करून त्याांची नािे िहीत
वलहा.

भारतातील युनेस्कोने जाहीर के लेल्या जागवतक िारसास्र्थळाांची
नािे वलहा.

तुम्ही पावहलेल्या वचत्रकला, स्र्थापत्यकला,वशल्पकला याांबद्दल
मावहती वलहा.

पान क्रमाांक ३१ िरील तक्ता पूणण करा.
राज्यशास्
त्र

ऑक्टोबर
-पवहला
आठिडा

राज्यशास्त्र पाठ क्रमाांक २.वनिडणूक प्रदक्रया हा पाठ िाचण्यास

२.वनिडणूक

१. वनिडणूक आयोगाचे महत्त्ि जाणून

प्रदक्रया

घेण.े

साांगणे.

२. वनिडणुकीत प्रत्येक मतदाराने

वनिडणूक प्रदक्रयेविषयी अवधक मावहती घेण्यासाठी ददलेल्या

मतदान करणे ही सांविधानात्मक
जबाबदारी आहे,ही जाणीि विकवसत

(वनिडणूक प्रदक्रया)
http://tiny.cc/jr2eqz

ललांकला वक्लक करण्यास साांगणे.
कृ ती ि उपक्रम

करणे.

वनिडणूक प्रदक्रयेचा ओघतक्ता तयार करा.

३. वनिडणूक प्रदक्रया जनतेची भूवमका

मतपेटी ते ईव्हीएम मशीन पयांतचा प्रिास जाणून घ्या.

महत्त्िाची असते हे ओळखणे.

वनिडणूक आयोगाची काये दशणविणारा तक्ता तयार करा.

Dell Customer Communication - Confidential
एक मत,एक मूल्य यातून तुम्हाला काय समजते.

४. वनिडणूक प्रदक्रयेची मावहती

वमळिण्यासाठी वव्हडीओ वक्लप ची

भारतात आत्तापयांत लोकसभेच्या दकती वनिडणूका पार पडल्या

मदत घेण.े

आहेत ,याची मावहती वमळािा.

५. मतदारसांघाच्या नकाशात स्ितःचा
मतदारसांघ शोधतो /लोकसभा मतदारसांघ
शोधणे /दशणविणे.
इवतहास

ऑक्टोबर -

५.प्रसारमाध्य

१. विविध प्रसार माध्यमे ि इवतहास

दुसरा
आठिडा

मे आवण
इवतहास

याांच्यातील सहसांबांध ओळखता येणे.
२. विविध प्रसार माध्यमातील

मावहतीच्या आधारे तटस्र्थपणे स्ितःचा
ऐवतहावसक दृवष्टकोन विकवसत करता

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमाांक ५.प्रसारमाध्यमे आवण इवतहास

(प्रसारमाध्यमे आवण इवतहास)
http://tiny.cc/wr2eqz

हा पाठ िाचण्यास साांगणे.

प्रसारमाध्यमे आवण इवतहास याबद्दल मावहती घेण्यासाठी
ददलेल्या ललांकला क्लीक करण्यास साांगणे.

पाठात आलेल्या ितणमानपत्राांची यादी करा.

येणे.

सध्याच्या काळातील ितणमानपत्राांची यादी करा.

३. सांबांवधत व्यिसायातील व्यािसावयक

दृक-श्राव्य प्रसार माध्यमाची यादी करा.

क्षेत्राांची मावहती वमळिणे.

तुम्ही पावहलेल्या एखाद्या ऐवतहावसक मावलके चे िणणन वलहा.
िेगिेगळी शब्दकोडी तयार करा.
तुम्ही आकाशिाणीिर ऐकलेल्या एका कायणक्रमाची मावहती
वलहा.

ऑक्टोबर

३.राजकीय

–वतसरा

पक्ष

आठिडा

१.राजकीय पक्षाांची जबाबदारी जाणून घेणे.
२.नव्याने अवस्तत्िात येणाऱ्या पक्षाांची
कारणीमीमाांसा करता येणे.
३.भारतातील राष्ट्रीय पक्षाांच्या धोरणाांची
तुलना करून वनष्कषण काढता येणे.

राज्यशास्त्र पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमाांक ३.राजकीय पक्ष पाठाचे

(राजकीय पक्ष)
http://tiny.cc/8e6fqz

िाचन करण्यास साांगणे.
राजकीय पक्षाबद्दल मावहती घेण्यासाठी ददलेल्या ललांकला वक्लक
करण्यास साांगणे.
कृ ती ि उपक्रम
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४.राजकीय पक्षाांच्या वनिणूक वचनहाांचा सांग्रह
तक्ता तयार करणे.

महाराष्ट्रातील प्रादेवशक पक्षाांची यादी करा.

५.महाराष्ट्रातील प्रादेवशक पक्षाांची तत्िे ि

भारतातील राष्ट्रीय पक्षाांची यादी करा.प्रादेवशक ि राष्ट्रीय पक्षाांचे

काये साांगता येणे.

वचनहाांचे वचत्र काढा/सांग्रह करा.

६.एखाद्या पक्षाचे नेते,त्याांच्या सभा
याविषयीच्या बातम्याांचे सांकलन करता येणे.
७.प्रादेवशक पक्ष प्रबळ का होतात याची चचाण
करणे.

भारताच्या नकाशा आराखड्यात प्रमुख राजकीय-प्रादेवशक पक्षाांचा
प्रभाि कोठे -कोठे आहे ती टठकाणे दाखिा/शोधा.
महाराष्ट्रातील प्रादेवशक पक्षाांनी २००९ ि २०१४ साली
वनिडणुकीत (विधानसभा) दकती जागा लजांकल्या त्याांचा तक्ता
तयार करा.
लोकसभा वनिडणूक २०१४ ि २०१९ मधील राष्ट्रीय पक्षाांनी
वमळिलेल्या जागाांचा तक्ता तयार करा.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी(NDA) ि सयुांक्त पुरोगामी आघाडी
(UPA) याांतील घटकपक्ष शोधा ि त्याांची नािे वलहा.

ऑक्टोबर- चौर्था आठिडा

सांकवलत मूल्यमापन-प्रर्थम सत्र

इयत्ता १० वी, ववषय - इविहास व राज्यशास्त्र
पाठ १. इविहासलेखन : पाश्चात्य परं परा
वेळ ३० मिवनटे

स्वाध्याय

गुण १५

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

प्रश्न १ अ) दिलेल्या पयाायांपैकी योग्य पयााय वनवडू न ववधाने पूणा करा.

२

१) रेने िेकािा याने ----- हा ग्रंथ ललदहला.
अ) िास कॅवपटल ब) दडसकोसा ऑन ि िेथड क) ररझन इन दहस्टरी ड)ऑकेऑलॉजी ऑफ नॉलेज
२) दहस्टरी हा शब्द प्रथि ---- या ग्रीक इविहासकाराने त्याच्या ‘ि दहस्टरीज’ ग्रंथाच्या शीषाकासाठी वापरला.
अ) व्हॉल्टेअर ब) रेने िेकािा क) ललओपॉल्ड व्हॉन रांके ड) दहरोडोटस
ब) पुढील गटािील चुकीची जोडी ओळखा व ललहा.
१)

२

i) रेने िेकािा -

दडसकोसा ऑन ि िेथड

ii) िायकेल फुको-

ऑकेऑलॉजी ऑफ नॉलेज

iii) जॉजा ववल्हे ि फ्रेडररक हेगल
े – िास कॅवपटल
२)

iv) ललओपॉल्ड व्हॉन रांके -

ि लसक्रेट ऑफ वल्डा दहस्टरी

i) रेने िेकािा -

फ्रेंच ित्त्वज्ञ

ii) व्हॉल्टेअर -

आधुवनक इविहासलेखनाचा जनक

iii) जॉजा ववल्हे ि फ्रेडररक हेगल
े – जिान ित्त्वज्ञ
iv) काला िार्क्ा –

स्त्रीवािी इविहासलेखन

प्रश्न २ अ) दिलेले संकल्पना मचत्र पूणा करा.( कोणिेही एक )

२

१. पुढील आकृविबंध पूणा करा.
--------

इविहास संशोधनास

-------

हस्तललखखिांचा अभ्यास

साहाय्यभूि ज्ञानशाखा

वंशावळी

--------

व संस्था

-------

२. पुढील आकृविबंध पूणा करा .
------------------युरोपािील
िहत्त्वाचे ववचारवंि

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

ब) थोडक्याि टीपा ललहा. (कोणिेही एक )

२

प्रश्न ३ अ) पुढील ववधाने सकारण स्पष्ट करा. (कोणिेही िोन )

४

१) स्त्रीवािी इविहासलेखन

२) इविहासाची िांडणी

१. इविहासलेखनाि प्रायोवगक पद्धिी, प्रत्यक्ष वनरीक्षण यांचा अवलंब करणे शक्य नसिे.
२. व्हॉल्टेअरला आधुवनक इविहासलेखनाचा जनक म्हणिाि.
३. काला िार्क्ाच्या ििे िानवी इविहास हा वगासंघषााचा इविहास असिो.
प्रश्न ४ पुढील प्रश्नाची सववस्तर उत्तरे ललहा. (कोणिेही एक )
१) जॉजा ववल्हे ि फ्रेडररक हेगल
े याने इविहास लेखन ववषयक कोणिे ववचार िांडले ?
२) आधुवनक इविहासलेखनाची व्याप्ती स्पष्ट करा.

३

इयत्ता १० वी, ववषय - इविहास व राज्यशास्त्र
पाठ २. इविहासलेखन : भारिीय परं परा
वेळ ३० मिवनटे

स्वाध्याय

गुण १५

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

प्रश्न १ अ) दिलेल्या पयाायांपैकी योग्य पयााय वनवडू न ववधाने पूणा करा.

२

१) ‘भाऊसाहेबांची बखर’ या बखरीि ------ च्या लढाईचे वणान आहे.
अ) प्लासी ब) पावनपि क) बर्क्ार ड) वसई
२) िहाराष्ट्रािील राष्ट्रवािी इविहासलेखनास ----- यांच्यापासून प्रेरणा मिळाली.
अ) वव.का.राजवाडे

ब) वव.िा.सावरकर क) ववष्णुशास्त्री मचपळू णकर ड) िहािेव गोवविं ि रानडे

ब) पुढील गटािील चुकीची जोडी ओळखा व ललहा.
१)

२)

i) िहात्मा फुले –

गुलािवगरी

ii) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर –

ि अनटचेबल्स

iii) िाराबाई लशिं िे –

स्त्री-पुरुष िुलना ग्रंथ

iv) पंदडिा रिाबाई –

रायरटिं ग कास्ट

i) कल्हण –

राजिरं वगणी

iii) कृष्णाजी अनंि सभासि –

सभासि बखर

iv) खझयाउद्दीन बरनी –

िारीख–इ-िुबारकशाही

ii) बाबर –

२

िुझुक-इ-बाबरी

प्रश्न २ अ) दिलेले संकल्पना मचत्र पूणा करा.( कोणिेही एक )

२

१. पुढील आकृविबंध पूणा करा.
...........

...........

राष्ट्रवािी
इविहासकार
............

............

२. पुढील िक्ता पूणा करा.
जेम्स मिल

ि दहस्टरी ऑफ विरटश इं दडया

जेम्स ग्रँड डफ

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

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

ि दहस्टरी ऑफ इं दडया

श्री.अ.डांगे

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

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

हू वेअर ि शुद्राज

ब) थोडक्याि टीपा ललहा. (कोणिेही एक )

२

प्रश्न ३ अ) पुढील ववधाने सकारण स्पष्ट करा. (कोणिेही िोन)

४

१) स्त्रीवािी इविहासलेखन २) प्राच्यवािी इविहासलेखन
१. खझयाउद्दीन बरनीच्या ववचारसरणीिुळे इविहासलेखनाची व्याप्ती अमधक ववस्तारली .
२. अबुल फजल याने ललदहलेल्या ‘अकबरनािा’ या ग्रंथास इविहासलेखनाच्या दृष्टीने ववशेष िहत्त्व आहे.
३. भारिीय इविहासलेखनाि स्त्रस्त्रयांच्या स्थानाचा ववचार नव्याने होणे आवश्यक होिे.

प्रश्न ४ पुढील प्रश्नाची सववस्तर उत्तरे ललहा. (कोणिेही एक )

३

१. भारिाच्या िध्ययुगीन कालखंडाची िादहिी कोणत्या ग्रंथािून मिळिे ?
२. पुढील मचत्राचे वनरीक्षण करून खालील िुद्याच्या आधारे िादहिी ललहा.
अ) सापडलेले रठकाण व काळ ब) ललपी क) मचत्रािील आिेश
इयत्ता १० वी, ववषय - इविहास व राज्यशास्त्र
पाठ ३. उपयोलजि इविहास
वेळ ३० मिवनटे

स्वाध्याय

गुण १५

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

प्रश्न १ अ) दिलेल्या पयाायांपैकी योग्य पयााय वनवडू न ववधाने पूणा करा.

२

१) उपयोलजि इविहास या संज्ञेसाठी ----- असा पयाायी शब्दप्रयोग केला जािो.
अ) वंमचिांचा इविहास ब) प्राच्यवािी इविहास क) राष्ट्रवािी इविहास ड) जनांसाठीचा इविहास
२) िूिा सांस्कृविक वारसा या प्रकाराि ----- गोष्टीचा सिावेश होिो.
अ) धामिि क ववधी ब) प्राणी क) वनस्पिी सृष्टी ड) हस्तललखखिे

ब) पुढील गटािील चुकीची जोडी ओळखा व ललहा.
१)

i) कुरटयट्टि -

केरळिधील संस्कृि नाट्यपरं परा

ii) रम्मन –

पश्चश्चि बंगालिधील नृत्य

iii) रािलीला –

उत्तर भारिािील सािरीकरण

i) नवरोज –

िौखखक आखण अिूिा वारसा

ii) वेरूळ लेणी –

सांस्कृविक वारसा

iv) कालबेललया –
२)

२

राजस्थानचे लोकसंगीि आखण लोकनृत्य

iii) कास पठार –

मिश्र वारसा

iv) सुंिरबन राष्ट्रीय उद्यान– नैसवगि क वारसा
प्रश्न २ अ) दिलेले संकल्पना मचत्र पूणा करा.( कोणिेही एक )
१. पुढील आकृविबंध पूणा करा.
कोणाका

सूयािंदिर

भीिबेटका

------

------

जंिर-िंिर

गुजराि – पाटण

------

------

कॅवपटल कॉम्प्प्लेर्क्

२

२. पुढील िक्ता पूणा करा.
भारिािील

जागविक नैसवगि क
वारसा स्थळे

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

ब) थोडक्याि टीपा ललहा. (कोणिेही एक )

२

प्रश्न ३ अ) पुढील ववधाने सकारण स्पष्ट करा. (कोणिेही िोन)

४

१) इं दडयन म्युखझयि – कोलकािा २) सांस्कृविक वारसा
१. जागविक वारशाच्या पिास पात्र ठरणारी स्थळे , परं परा यांची यािी युनेस्कोद्वारे जाहीर केली जािे.
२. उपयोलजि इविहासास ‘जनांसाठीचा इविहास’ असा पयाायी शब्दप्रयोग प्रचाराि आहे.
३. भूिकाळािील िूिा आखण अिूिा स्वरूपािील अवशेषांच्या अस्त्रस्तत्वाचा इविहास
आपल्याला सिजावून घ्यावासा वाटिो.

प्रश्न ४ पुढील प्रश्नाची सववस्तर उत्तरे ललहा. (कोणिेही एक )

३

१. इविहासाच्या ललखखि साधनांच्या संवधान व जिनासाठी कोणत्या प्रलशक्षणाची आवश्यकिा आहे ?
२. ऐविहालसक वारसास्थळाच्या संिभााि युनेस्कोने कोणिे काया केले आहे ?
इयत्ता १० वी, ववषय - इविहास व राज्यशास्त्र
पाठ ५. प्रसारिाध्यिे आखण इविहास

वेळ ३० मिवनटे

स्वाध्याय

गुण १५

------------------------------------------------------------------------प्रश्न १ अ) दिलेल्या पयाायांपैकी योग्य पयााय वनवडू न ववधाने पूणा करा.

२

१) िराठी विािानपत्राि पदहले मचत्र छापण्याचा िान ----- कडे जािो.
अ) िपाण ब) प्रभाकर क) केसरी ड) ज्ञानोिय
२) ‘भारि एक खोज’ ही िाललका ----- यांच्या ‘दडस्कवरी ऑफ इं दडया’ या ग्रंथावर आधाररि होिी.
अ) डॉ.राजेंद्रप्रसाि ब) पंदडि नेहरू क) िहात्मा गांधी ड) श्याि बेनेगल
ब) पुढील गटािील चुकीची जोडी ओळखा व ललहा.
१)

i) प्रभाकर –

लोकदहिवािी शिपत्रे प्रलसद्ध

ii) िपाण –

राजा राििोहन रॉय यांची इं ग्लंडिधील कािवगरी

iv) केसरी –

ववलायिेिील राजकारण

iii) िीनबंधू –
२)

२

कंपनी सरकारच्या जिाखचााची यािी

i) ८ जून १९३६ –

ऑल इं दडया रेदडओ केंद्र सुरु

iii) १ िे १९७२ –

िुंबई िूरिशान केंद्राचे कायाक्रि सुरु

ii) १५ सप्ट ेंबर १९५९ –

दिल्ली िूरिशान केंद्राचे उद्घाटन

iv) १५ ऑगस्ट १९८२ – रं गीि िूरिशानचे आगिन
प्रश्न २ अ) दिलेले संकल्पना मचत्र पूणा करा.( कोणिेही एक )

२

१. पुढील आकृविबंध पूणा करा.
कंपनी सरकारच्या िीन इलाख्यािील जिाखचााची यािी
िपाण अंकाि

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

छापलेल्या

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

बािम्या

------------------------------------------------------------------------राजा राििोहन रॉय यांची इं ग्लंडिधील कािवगरी

२. संकल्पना मचत्र पूणा करा.
आकाशवाणी

िूरिशान

सुरुवाि/पार्श्ाभूिी
काये
ब) थोडक्याि टीपा ललहा. (कोणिेही एक )
१) प्रसारिाध्यिांची आवश्यकिा २) विािानपत्रांचे पूवासूरी
प्रश्न ३ अ) पुढील ववधाने सकारण स्पष्ट करा. (कोणिेही िोन)
१. आकाशवाणीसाठी इविहास हा ववषय िहत्त्वाचा आहे .
२. ६ जानेवारी हा दिवस ‘पत्रकार दिन’ म्हणून साजरा केला जािो.
३. विािानपत्रांना इविहास या ववषयाची गरज पडिे.

२
४

प्रश्न ४ पुढील प्रश्नाची सववस्तर उत्तरे ललहा. (कोणिेही एक )

३

१. विािानपत्राची उदद्दष्टे स्पष्ट करा
२. विािानपत्राचे स्वािंत्र्यसंग्रािािील काया स्पष्ट करा .
इयत्ता १० वी, ववषय - इविहास व राज्यशास्त्र
पाठ १. संववधानाची वाटचाल
वेळ ३० मिवनटे

स्वाध्याय

गुण १५

------------------------------------------------------------------------प्रश्न १ दिलेल्या पयाायांपैकी योग्य पयााय वनवडू न ववधाने पुन्हा ललहा.

३

१) भारिाि संववधानानुसार राज्यकारभार करण्यास ------ पासून सुरुवाि झाली.
अ) २६ नोव्हेंबर १९४९ ब) २६ जानेवारी १९५० क) २६ नोव्हेंबर १९५० ड) १५ ऑगस्ट १९४७
२) भारिाि ----- वषे पूणा झालेल्या सवा स्त्री-पुरुषांना िििानाचा अमधकार मिळाला आहे.
अ) २१ वषे ब) १८ वषे क) १६ वषे ड) २५ वषे
३) ७३ व ७४ व्या घटनािुरुस्तीने स्थावनक शासनसंस्थांिध्ये ---- जागा िदहलांसाठी राखीव ठे वल्या.
अ) २५ % ब) ३३ % क) ४० % ड) ५० %
प्रश्न २ पुढील ववधाने चूक की बरोबर िे सकारण स्पष्ट करा. (कोणिेही एक)

२

१. अल्पसंख्यांकाववषयी संववधानाने अनेक िरिुिी केल्या.
२. न्यायालयाच्या वनणायाने भारिािील राजकीय प्रक्रक्रया पररपक्व होण्यास ििि झाली नाही.
प्रश्न ३ अ) पुढील संकल्पना स्पष्ट करा. (कोणिेही िोन)

४

१) िादहिीचा अमधकार २) हक्काधाररि दृष्टीकोन ३) ििामधकार
ब) पुढील संकल्पनामचत्र पूणा करा.( कोणिेही एक)

२

१) पुढील िक्ता पूणा करा.
उत्तरिामयत्व/जबाबिारी जाणणारे सरकार
सुशासनाची
वैलशष्ट्ये

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

शासकीय यंत्रणेि व वनणाय प्रक्रक्रयेि लोकांचा सहभाग
२) पुढील संकल्पनामचत्र पूणा करा.
िदहलांसंबंधी
कायिे व
प्रविवनमधत्व
संबंधी िरिुिी

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

प्रश्न ४ पुढील प्रश्नाची थोडक्याि उत्तरे ललहा. (कोणिेही िोन )
१. िििाराचे वय २१ वषाावरून १८ वषे केल्यािुळे कोणिे पररणाि झाले ?
२. सािालजक न्याय प्रस्थावपि करणे म्हणजे काय ?
३. ७३ व ७४ व्या घटनािुरुस्तीने कोणिे बिल झाले ?

४

इयत्ता १० वी, ववषय - इविहास व राज्यशास्त्र
पाठ २. वनवडणूक प्रक्रक्रया
वेळ ३० मिवनटे

स्वाध्याय

गुण १५

------------------------------------------------------------------------प्रश्न १ दिलेल्या पयाायांपैकी योग्य पयााय वनवडू न ववधाने पुन्हा ललहा.

३

१) राजकीय पक्षाना िान्यिा िेणे व िान्यिा रद्द करण्याचा अमधकार ---- ला असिो.
अ) वनवडणूक आयोग ब) राष्ट्रपिी क) सरन्यायाधीश ड) पंिप्रधान
२) िर पाच वषाांनी होणाऱ्या लोकसभेच्या वनवडणुकांना ----- वनवडणुका असे म्हणिाि.
अ) सावाक्रत्रक ब) िध्यावधी क) पोटवनवडणूक ड) यापैकी नाही
३) स्विंत्र भारिािील लोकसभेची पदहली वनवडणूक ------- िध्ये पार पडली.
अ) १९४७-४८ ब) १९४९-५० क) १९५१-५२ ड) १९५०-५१
प्रश्न २ पुढील ववधाने चूक की बरोबर िे सकारण स्पष्ट करा. (कोणिेही एक)

२

१) वनवडणूक आयोगाकडे स्विंत्र किाचारी वगा आहे .
२) एखाद्या घटकराज्याि केव्हा व क्रकिी टप्प्याि वनवडणुका घ्यायच्या हे राज्यसरकार ठरविे.
प्रश्न ३ अ) पुढील संकल्पना स्पष्ट करा. (कोणिेही िोन )
१) िध्यावधी वनवडणुका २) आचारसंदहिा

४

३) ििपेटी िे इव्हीएि पयांिचा प्रवास

ब) पुढील संकल्पनामचत्र पूणा करा.( कोणिेही एक )

२

१) पुढील िक्ता पूणा करा.
िििारसंघाची वनमिि िी
---------------उिेिवारांकडू न नािांकन पत्र व छाननी
वनवडणूक

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

प्रक्रक्रया

प्रत्यक्ष िििान
------------------------------वनवडणुकीसंबंधीच्या वािांचे वनराकरण

२) पुढील संकल्पनामचत्र पूणा करा.
वनवडणूक
आयोगाची काये

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

प्रश्न ४ पुढील प्रश्नाची थोडक्याि उत्तरे ललहा. (कोणिेही िोन )
१) इव्हीएि िलशनच्या वापराचे कोणिे फायिे झाले ?
२) वनवडणूक आचारसंदहिा म्हणजे काय ? स्पष्ट करा.

३) वनवडणूक आयुक्त पिाववषयी अमधक िादहिी ललहा.

४

इयत्ता १० वी, ववषय - इविहास व राज्यशास्त्र
पाठ ३. राजकीय पक्ष
वेळ ३० मिवनटे

स्वाध्याय

गुण १५

------------------------------------------------------------------------प्रश्न १ दिलेल्या पयाायांपैकी योग्य पयााय वनवडू न ववधाने पुन्हा ललहा.

३

१) राजकीय पक्षाच्या ववचारसरणीला लोकांचा जो पारठिंबा मिळिो त्याला ------ म्हणिाि.
अ) लोकशाही

ब) लोकसत्ता

क) पक्षाचे धोरण ड) पक्षाचा जनाधार

२) वनवडणुकीि ज्या पक्षांना बहुिि मिळि नाही िे पक्ष ------ म्हणून काया करिाि.
अ) सत्ताधारी पक्ष ब) ववरोधी पक्ष क) अपक्ष

ड) स्विंत्र

३) ----- यांनी पक्षववरदहि लोकशाहीची कल्पना िांडली.
अ) िहात्मा गांधी

ब) ववनोबा भावे क) जयप्रकाश नारायण

ड) यापैकी सवा

प्रश्न २ पुढील ववधाने चूक की बरोबर िे सकारण स्पष्ट करा. (कोणिेही एक)

२

१) ‘िहाराष्ट्र नववनिााण सेना’ हा प्रािेलशक पक्ष आहे.
२) राजकीय पक्ष या सािालजक संघटनाच असिाि.
प्रश्न ३ अ) पुढील संकल्पना स्पष्ट करा. (कोणिेही िोन )
१) प्रािेलशकिा

२) राष्ट्रीय पक्ष

४

३) प्रािेलशक पक्ष

ब) पुढील संकल्पनामचत्र पूणा करा.( कोणिेही एक )

२

१) पुढील कालरेषा पूणा करा.

२) पुढील संकल्पनामचत्र पूणा करा.
िहाराष्ट्रािील
प्रािेलशक पक्ष

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

प्रश्न ४ पुढील प्रश्नाची थोडक्याि उत्तरे ललहा. (कोणिेही िोन )
१) आधुवनक काळाि पक्षववरदहि लोकशाही आणायची असेल िर काय करावे लागेल ?
२) िार्क्ावािी कम्युवनस्ट पक्षाची धोरणे स्पष्ट करा.
३) राजकीय पक्षांची ठळक वैलशष्ट्ये ललहा.

४

इयत्ता : १०वी माहे : ऑगस्ट, २०२१
इयत्ता १०वी ला सामाजिक शास्त्र या ववषयाच्या एका आठवड्यात ०६ ताजसका आहेत. त्या अर्थी भूगोल या उपववषय करिता एका आठवड्यास ०२ ताजसका आहेत.
ववषय

अध्ययन वनष्पत्ती

पाठाचे नाव

कालावधी

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृती

क्रमाांक
पाठ्यपुस्तकातील

सामाजिक अध्ययन वनष्पत्ती
शास्त्र
क्र ३२,३३ व ३४

पाठ १. क्षेत्रभेट

आठवडा
वतसिा

शास्त्र
(भूगोल)

क्र ३२,३३ व ३४

शास्त्र

अध्ययन वनष्पत्ती

(भूगोल)

क्र ३२,३३ व ३४

सामाजिक पाठ्यपुस्तकातील
शास्त्र

अध्ययन वनष्पत्ती

(भूगोल)

क्र ३२,३३ व ३४
पाठ्यपुस्तकातील
क्षमता ववधान क्र

सामाजिक
शास्त्र
(भूगोल)

पाठ १. क्षेत्रभेट

अध्ययन वनष्पत्ती

सामाजिक पाठ्यपुस्तकातील

०१, ०२ व ०३

https://tinyurl.com/ydhcq3g9

दीक्षा APP मध्ये ददल्या प्रमाणे कृती किा. अडचण आल्यास
जशक्षकाांसोबत दूिध्वनी द्वािे सांपकक साधा.

https://tinyurl.com/y9qwr6ws

(भूगोल)

सामाजिक पाठ्यपुस्तकातील

दीक्षा APP

पाठ १. क्षेत्रभेट

आठवडा

स्व अध्ययन / पाठ्यपुस्तक

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्र ०१ मध्ये ददलेले ववद्यार्थी जशक्षक सांवाद

वतसिा

वाचा.

आठवडा चौर्था स्व अध्ययन / पाठ्यपुस्तक

पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्र ०१ मध्ये ददलेले ववद्यार्थी जशक्षक सांवाद
आधािावि क्षेत्रभेट अहवाल जलहा.

पाठ १. क्षेत्रभेट

आठवडा चौर्था

स्वाध्याय

शाळे ने मागील वषी केलेल्या क्षेत्राभेटीचा अहवाल जलहा.

पाठ २ स्थान – ववस्ताि

आठवडा चौर्था

दीक्षा APP

दीक्षा APP मध्ये ददल्या प्रमाणे कृती किा. अडचण आल्यास

https://tinyurl.com/ycwfg6mp
https://tinyurl.com/y99urxba
https://tinyurl.com/yb9mk84m

जशक्षकाांसोबत दूिध्वनी द्वािे सांपकक साधा.

इयत्ता : १०वी माहे : सप्टेंबर , २०२०
ववषय

अध्ययन वनष्पत्ती

पाठाचे नाव

कालावधी

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृती

क्रमाांक
सामाजिक पाठ्यपुस्तकातील
शास्त्र
(भूगोल)

क्षमता ववधान क्र

(भूगोल)

आठवडा पदहला

स्व अध्ययन / पाठ्यपुस्तक

पाठ्यपुस्तकातील आशय वाचन करून भाित व

पाठ २ स्थान – ववस्ताि

आठवडा पदहला

स्व अध्ययन / पाठ्यपुस्तक

आांतििालच्या मदतीने भाित व ब्राझील या दोन

ब्राझील या दोन देशाांबाबत मादहती ममळवा.

०१, ०२ व ०३

सामाजिक पाठ्यपुस्तकातील
शास्त्र

पाठ २ स्थान – ववस्ताि

क्षमता ववधान क्र

देशाांबाबत अमधक मादहती ममळवा.

०१, ०२ व ०३
पाठ्यपुस्तकातील
क्षमता ववधान क्र
०१, ०२ व ०३

पाठ २ स्थान – ववस्ताि

आठवडा दुसिा

स्व अध्ययन / पाठ्यपुस्तक

पाठ्यपुस्तकातील

आशय

वाचन

शास्त्र
(भूगोल)

व

आांतििालच्या मदतीने अमधक मादहती ममळवून
भाित व ब्राझील या दोन देशाांची खालील मुद्दद्याांच्या
आधािे तुलना करून वहीत जलहा.

सामाजिक

करून

१) देशाचे नाव –

२) देशाचे स्थान –
३) देशाचा ववस्ताि –
४) देशाची वैजशष्टे –
५) िािधानी –
६) लगतचे समुद्र –
७) ऐवतहाजसक पार्श्कभूमी८) प्रमुख वपके –

पाठ्यपुस्तकातील

पाठ ३ प्राकृवतक िचना व

क्षमता ववधान क्र

िलप्रणाली

आठवडा दुसिा

०४ ते ०७

दीक्षा APP

https://tinyurl.com/ybo5vl22

दीक्षा APP मध्ये ददल्या प्रमाणे कृती किा. अडचण
आल्यास जशक्षकाांसोबत दूिध्वनी द्वािे सांपकक साधा.

https://tinyurl.com/y9nrnfuy

सामाजिक

https://tinyurl.com/ycn24lu4

शास्त्र

https://tinyurl.com/ybflpwae

(भूगोल)

https://tinyurl.com/ydh5uw5q
https://tinyurl.com/y95vhyna

इयत्ता : १०वी माहे : सप्टेंबर, २०२१
ववषय
सामाजिक
शास्त्र
(भूगोल)

अध्ययन वनष्पत्ती
क्रमाांक
पाठ्यपुस्तकातील

पाठ ३ प्राकृवतक िचना व

क्षमता ववधान क्र

िलप्रणाली

(भूगोल)

क्षमता ववधान क्र
०४ ते ०७

सामाजिक पाठ्यपुस्तकातील
क्षमता ववधान क्र
शास्त्र
(भूगोल)

कालावधी
आठवडा वतसिा

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत
प्रत्यक्ष अनुभव

०४ ते ०७

ववद्यार्थी कृती
पाठ्यपुस्तक पान क्र १४ विील आकृती ३.१ चे वनिीक्षण करून
त्या सबांमधत प्रश्ाांची उत्तिे द्या.

०४ ते ०७

सामाजिक पाठ्यपुस्तकातील
शास्त्र

पाठाचे नाव

पाठ्यपुस्तक पान क्र १४ विील आकृती ३.२ चे वनिीक्षण करून
त्या सबांमधत प्रश्ाांची उत्तिे द्या.
पाठ ३ प्राकृवतक िचना व

आठवडा वतसिा

स्व अध्ययन / पाठ्यपुस्तक

िलप्रणाली
पाठ ३ प्राकृवतक िचना व
िलप्रणाली

भाित व ब्राझील दोन्ही देशाांचे भौगोजलक स्पष्टीकिण याचे
वाचन किा. तसेच आांतििालच्या मदतीने भाित व ब्राझील या
दोन देशाांबाबत अमधक मादहती ममळवा.

आठवडा चौर्था

स्वाध्याय

पाठ्यपुस्तकातील आशय वाचन करून व आांतििालच्या
मदतीने अमधक मादहती ममळवून भाित व ब्राझील या दोन
देशाांची खालील मुद्दद्याांच्या आधािे तुलना करून वहीत जलहा.

१) िलप्रणाली –
२) द्वीपसमूह –
३) ककनािपट्टीचा प्रदेश –
४) मैदान –
५) पठाि –
पाठ्यपुस्तकातील

पाठ ४ हवामान

आठवडा चौर्था

क्षमता ववधान क्र

सामाजिक ०८ व ०९
शास्त्र

दीक्षा APP

https://tinyurl.com/yahytan6

दीक्षा APP मध्ये ददल्या प्रमाणे कृती किा. अडचण आल्यास
जशक्षकाांसोबत दूिध्वनी द्वािे सांपकक साधा.

https://tinyurl.com/ya8nxo7o

(भूगोल)

https://tinyurl.com/y8k4qw5y

पाठ्यपुस्तकातील
क्षमता ववधान क्र

पाठ ४ हवामान

आठवडा चौर्था

स्व अध्ययन / पाठ्यपुस्तक

पाठाचे वाचन किा. आशय लक्षात येण्या करिता पुस्तकातील
मचत्राांचे वनिीक्षण किा. आांतििालच्या मदतीने पूिक मादहती व

सामाजिक ०८ व ०९

मचत्रे ममळवा. अडचण आल्यास जशक्षकाांसोबत दूिध्वनी द्वािे

शास्त्र

सांपकक साधा.

(भूगोल)
स्वाध्याय

पुस्तकातील पान क्र. ३९ विील स्वाध्याय सोडवा. अडचण
आल्यास जशक्षकाांसोबत दूिध्वनी द्वािे सांपकक साधा.

इयत्ता : १० वी माहे : ऑक्टोबर, २०२१
ववषय

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक
पाठ्यपुस्तकातील क्षमता

सामाजिक

ववधान क्र ११ ते १३

पाठाचे नाव
पाठ ५ नैसवगि क वनस्पती व
प्राणी

कालावधी
आठवडा पदहला

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत
दीक्षा APP

ववद्यार्थी कृती
दीक्षा APP मध्ये ददल्या

https://tinyurl.com/yb47mg4x प्रमाणे कृती किा. अडचण

आल्यास

शास्त्र (भूगोल)
https://tinyurl.com/yd3nkv42

जशक्षकाांसोबत

दूिध्वनी द्वािे सांपकक साधा.

पाठ्यपुस्तकातील क्षमता

पाठ ५ नैसवगि क वनस्पती व

ववधान क्र ११ ते १३

प्राणी

आठवडा दुसिा

स्व अध्ययन / पाठ्यपुस्तक

पाठाचे वाचन किा. आशय
लक्षात

येण्या

करिता

पुस्तकातील मचत्राांचे वनिीक्षण

किा. आांतििालच्या मदतीने
पूिक मादहती व मचत्रे ममळवा.
स्वाध्याय

सामाजिक
शास्त्र (भूगोल)

अडचण

आल्यास

जशक्षकाांसोबत दूिध्वनी द्वािे
सांपकक साधा.

पुस्तकातील पान क्र. ३९
विील
अडचण

स्वाध्याय

सोडवा.
आल्यास

जशक्षकाांसोबत दूिध्वनी द्वािे
सांपकक साधा.
सामाजिक

सराव

आठवडा वतसिा

सांकललत चाचणी

आठवडा चौर्था

शास्त्र (भूगोल)
सामाजिक
शास्त्र (भूगोल)

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे

ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच : शैक्षणिक वषष २०२०-२१

इयत्ता :- दहावी

नवषय :भूगोल

गुि :-15

प्रकरण क्र.1 क्षेत्रभेट
प्रश्न १. अचूक पर्यार् निवडूि नवधयिे पूणा लिहय.

4

1) क्षेत्रभेटीसाठी उपयुक्त सादहत्य नाही

i) नोंदवही ii) कॅमेरा li) नकाशा iv) आरेखन दं ड

2) क्षेत्रभेटी दरम्यान आपल्या सोबत असिारे हे सादहत्य कचरा नसते.
i) खाद्यपदार्ष ii) कॅमेरा li) कागद iv) नपशव्या

3) क्षेत्रभेटीचा अहवाल तयार करताना कोित्या मुद्द्द्याचा आधार घ्यावा लागत नाही.
i) आरेखन दं ड ii) प्रस्तावना li) उदिष्ट iv) प्राकृनतक रचना

4) कागदी नपशव्या अर्वा बंद झाकिाचे डबे कोिते नमुने गोळा करण्यासाठी वापरले जाते
i) नोंदवही ii) कॅमेरा li) नकाशा iv) दगडांचे

प्रश्न 2. एकय वयक्ययत उत्तरे लिहय.
1) क्षेत्रभेट म्हिजे काय?

4

2) क्षेत्रभेटी दरम्यान कॅमेराचा उपयोग कशासाठी कराल.

3) क्षेत्रभेटीचा अहवाल तयार करताना प्रस्तावना मुद्द्द्यात काय शलहाल.
4) नोंद वहीचा उपयोग कशासाठी केला जातो.

प्रश्न 3. थोडक्ययत उत्तरे लिहय. ( कोणतेही 2)

1) कृषीक्षेत्र भेटी दरम्यान शेतकऱ्याच्या मुलाखतीसाठी प्रश्नावली तयार करा.

4

2) क्षेत्रभेटीची आवश्यकता स्पष्ट करा.

3) क्षेत्रभेटीसाठी तुम्ही कोिते सादहत्य घ्याल.

प्रश्न 4. खयिीि प्रश्नयांची सनवस्तर उत्तरे लिहय. ( कोणतेही एक)
1) कारखान्यास भेट देण्यासाठी प्रश्नावली तयार करा.

2) तुम्ही क्षेत्रभेटीत सहभागी होिार असाल, तर कशी तयारी कराल.

3

------------------------------------------------x--------------------------------------------

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे

ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच : शैक्षणिक वषष २०२०-२१

इयत्ता :- दहावी

नवषय :भूगोल

गुि :-15

प्रकरण क्र.2 स्थयि – नवस्तयर
प्रश्न १. अचूक पर्यार् निवडूि नवधयिे पूणा लिहय.

1) भारताचे सवाषत दशक्षिेकडील टोक……….या नावाने ओळखले जाते.

4

i)लक्षद्वीप (ii) कन्याकुमारी (ii) इं ददरा पॉईंट (iv) पोटष ब्लेअर

2) भारत व ब्राझील या दोन्ही देशाची अर्षव्यवस्था……….या प्रकारची आहे.
i) अनवकशसत (ii) अनतनवकशसत (iii) नवकसनशील (iv) नवकशसत

3) दशक्षि अमेररका खंडातील हे दोन देश ब्राझीलच्या सीमेलगत नाहीत.

i) चचली-इक्वेडोर ii) अजेंरटना-बोशलणिया iii) कोलंनबया-फ्रेंच नगयाना iv) सुरीनाम-उरुग्वे

4) ब्राझील……….या नृत्यप्रकारासाठी प्रशसद्ध आहे.
i) सांबा ii) नबह iii) भांगडा iv) भरतनाट्यम

प्रश्न 2. अचूक सहसांबध ओळखय व सयखळी बिवय.
अ

4

ब

क

१.भारत

नृत्यप्रकार

राजधानी

2.सांबा

लोकनप्रय खेळ

ककषवृत्त

3.क्रिकेट

भारताच्या मध्यातून

ब्राझील

नवी ददल्ली

भारत

४.वृत्त स्थस्थती

प्रश्न 3. भौगोलिक कयरणे लिहय. ( कोणतेही 2)

1) भारताकडे एक तरुि देश म्हिून पदहले जाते.

4

2) भारत व ब्राझील या दोन्ही देशात चमश्र अर्षव्यवस्था आहे.
3) ब्राणझल देशास जगाचा कॉफी पॉट असे संबोधले जाते.

प्रश्न 4. खयिीि प्रश्नयांची सनवस्तर उत्तरे लिहय. ( कोणतेही एक)
1) भारताचे स्थान व नवस्तार यानवषयी मादहती शलहा.

2) भारत व ब्राझील या दोन्ही देशांची ऐनतहाशसक पार्श्षभूमी स्पष्ट करा.

3

------------------------------------------------x--------------------------------------------
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प्रकरण क्र.3 प्रयकृनतक रचिय व जिप्रणयिी
प्रश्न १. खयिीि ब्रयझीिच्यय िकयशयचे वयचि करुि त्ययखयिीि प्रश्नयांची उत्तरे लिहय.
(कोणतेही चयर)
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प्रश्न :

1) ॲमेझॉन नदीखोऱ्याच्या उं चीची कक्षा सांगा.

2) अॅमेझॉनचे खोरे कोित्या दोन उच्चभूमींच्या दरम्यान आहे?
3) नपको दी नेब्लीना पवषत शशखराची उं ची क्रकती आहे.
4) करटिं गा क्षेत्र ब्राझीलच्या कोित्या ददशेस आहे.

5) ब्राझीलच्या दशक्षिेस कोिता गवताळ प्रदेश आहे.
प्रश्न 2. भयरतयच्यय िकयशय आरयखडर्यत मयहहती भरय व सूची तर्यर करय.
( कोणतेही चयर)
1)

4)

र्रचे वाळवंट

2)उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश

पूवष क्रकनारपट्टीचा प्रदेश

प्रश्न 3. अचूक गट ओळखय.
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3)

दहमालय

5) दख्खनचे पठार 6)कन्याकुमारी

(अ) ब्राझीलच्या वायव्येकडू न आग्नेयक
े डे जाताना आढळिाऱ्या प्राकृनतक रचनेचा िम.
(i) पॅराना नदी खोरे - नगयाना उच्चभूमी - ब्राझील उच्चभूमी
(ii) नगयाना उच्चभूमी - अॅमेझॉन खोरे - ब्राझील उच्चभूमी

(iii) क्रकनारपट्टीचा प्रदेश - अॅमेझॉन खोरे - ब्राझील उच्चभूमी

(आ) ब्राझीलच्या या नया उत्तरवादहनी आहेत.
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(i) जुरुका – णझिं गू - अरागुआ
(ii) ननग्रो-ब्रांका-पारु

(iii) जापुरा-जारुआ-पुरुस

(इ) भारताच्या दशक्षिेकडू न उत्तरेकडे जाताना खालील पठारे िमवार आढळतात.
(i) कनाषटक – महाराष्ट्र - बुंदेलखंड

(ii) छोटा नागपूर – माळवा - मारवाड
(iii) तेलंगिा – महाराष्ट्र - मारवाड

प्रश्न 4. फरक स्पष्ट करय. ( कोणतेही दोि)

1) भारत प्राकृनतक रचना व ब्राझील प्राकृनतक रचना

4

2) उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश व ब्राझील मैदानी प्रदेश
------------------------------------------------x--------------------------------------------
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प्रकरण क्र.4 हवयमयि
प्रश्न १. खयिीि नवधयिे चूक की बरोबर ते लिहय.

1) ब्राझील देशात नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांमुळे मोठ्या प्रमािात पाऊस पडतो.
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2) ब्राझील व भारत या दोनही देशांत एका वेळी समान ऋतू असतात.
3) भारतामध्ये वारं वार उष्णकरटबंधीय वादळे होतात.

4) भारतात दशक्षिेकडू न उत्तरेकडे जाताना तापमानात घट होते.

प्रश्न 2. खयिीि प्रदेश कोष्टकयत र्ोग्य ठिकयणी लिहय.
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नबहार, टोकॅन्टीस, पनाषब्यक
ु ो, अलाग्वास, पूवष महाराष्ट्र, राजस्थानचा पश्चिम भाग, गुजरात,

ररओ गााँडे दो नॉते,पराईबा, पश्चिम घाट, पूवष दहमालय, पश्चिम आंध्रप्रदेश,रोराईमा, अॅमेझोनास,
पश्चिम बंगाल, ररओ ग्रांडे दो सुल,सांता कॅटररना, गोवा.
प्रदेश

भारत

ब्राझील

जास्त पावसाचे
मध्यम पावसाचे
कमी पावसाचे
(रटप : हा प्रश्न सोडवण्याची सोपी पद्धत शोधा.)
प्रश्न 3. भौगोलिक कयरणे लिहय. ( कोणतेही 2)

1) ब्राझील देशातील उच्चभूमीच्या ईशान्य भागात पाऊस अनतशय कमी पडतो.
2) ब्राझीलमध्ये ननयचमत दहमवषाषव होत नाही.

3) भारतात अचभसरि प्रकारचा पाऊस कमी प्रमािात पडतो.
प्रश्न 4. खयिीि आिेखयचे वयचि करुि त्ययखयिीि प्रश्नयांची उत्तरे लिहय.
( कोणतेही 4)

4
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प्रश्न

1) चारही शहरातील तापमान कोित्या मदहन्यांत सवाांत जास्त आहे?
2) ददलेल्या शहरांत जास्त पाऊस कोित्या मदहन्यात पडतो?
3) ब्राझीलमधील पजषन्यऋतूचा कालावधी कोिता?

4) कोित्या शहराची तापमान कक्षा सवाषचधक आहेव ती क्रकती आहे ?

5) ‘ररओ दी जनेरीओ’ मध्ये सवषसाधारिपिे कोित्या प्रकारचे हवामान असेल?
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प्रकरण क्र.5 िैसर्गिक विस्पती व प्रयणी
प्रश्न 1. अचूक सहसांबध ओळखय व सयखळी बिवय.
वियचय प्रकयर
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वृक्ष

वैलशट्य

१.समुद्र काठाची वने

खैर

पाने गाळना-या वनस्पती

2.सदाहररत वने

सुंद्री

3.पानझडी वने

महोगनी

वनस्पतीची पाने लहान

साग

वृक्षांची पाने रुं द व दहरवीगार

४.काटे री व झुडपी वने
प्रश्न २. वेगळय घटक ओळखय.

(iii)दहमालयीन वने

(2) भारताच्या संदभाषत (i)खारफुटीची वने

रटकाऊ
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(1) ब्राझीलमधील वनप्रकार(i)काटे री झुडपी वने

लाकूड तेलकट, हलके व

(ii) सदाहररत वने

(iv) पानझडी वने

(ii) भूमध्य सागरी वने

(iii)काटे री झुडपी वने

(iv) नवषुववृत्तीय वने

(i) अॅनाकोंडा

(ii) तामररन

(3) ब्राझीलमधील वन्य प्रािी
(iii) लाल पांडा

(iv) शसिं ह

(i) देवदार

(ii) अंजन

(4) भारतीय वनस्पती
(iii) ऑक्रकिड

प्रश्न 3. जोड्यय जुळवय.
'अ' स्तंभ

(iv) वड

'ब' स्तंभ
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(अ) सदाहररत वने

(i) सुंद्री

(इ)

समुद्रकाठची वने

(iii) पाऊ ब्रासील

(उ)

काटे री व झुडपी वने

(आ) पानझडी वने
(ई)

दहमालयीन वने

(ii) पाईन

(iv) खेजडी
(v) साग

(vi) आमर

प्रश्न 4. खयिीि प्रश्नयांची सनवस्तर उत्तरे लिहय. ( कोणतेही एक)

1) भारताचा सवाषचधक भाग पानझडी वनांनी का व्यापला आहे ?
2) भारत आणि ब्राझील या देशांमधील हवामानाची तुलना करा.
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