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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:-सातवी
माहे –ऑगस्ट २०२१.
आठवडा

अध्ययन वनष्पत्ती

पाठाचे नाव

ववषय – मराठी
अध्ययन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृती

क्र

1.विद्यार्थी गीतामधील शब्दाला यमक जुळणारे शब्द
शोधून लेखन करतील.
अ) पाजा-........ब )घागरी- .......क)
लेणी-......ड)भिजला-.......
2.विद्यार्थी गीतामधील अपररचित शब्दाांिे अर्थथ
दुसरा

07.01.04
07.01.8
07.01.17

शोधतील.
1 .जय जय
महाराष्ट्र माझा

http://bit.ly/
2QQR4la

3.विद्यार्थी महाराष्ट्रातील लेणी याविषयी माहहती
शोधून गोळा करतील.
4.विद्यार्थी गीताला समूह्गीताच्या स्वरूपात शाळे त
,घरी,पररसरात गायन करतील.

1.विद्यार्थी पाठािे समजपूिथक िािन करतील.

2.विद्यार्थी महाराष्ट्रातील प्रससद्ध धािपटू िी माहहती
शोधून लेखन करतील.
वतसरा

07.01.01

२. स्वप्न

07.01.12

माणूस

07.01.02

विकणारा

http://bit.ly/
3vfzhmE

3 .विद्यार्थी पाठाच्या आशयािर आधाररत स्वरचित
गोष्ट लेखन करून त्यािे िािन करतील.
4.विद्यार्थी स्वप्न विकणारा माणूस आपणास भेटला
तर त्याच्यासोबत होणारा सांिाद लेखन करतील.
5. झोपेत असताना आपणास स्वप्न का पडत
असतील?याबाबत विद्यार्थी घरातील मोठ्या
व्यक्तींसोबत ििाथ करतील.

घटक : 2
चाचणी

प्रश्न १- सूचनेनुसार उत्तरे ललही.

गुण 15

4

अ] स्वप्न म्हणजे काय?
ब] तल्लीन होणे या िाक्प्रिारािा अर्थथ सलही.
क] स्वप्न विकणारा माणूस कोठे र्थाांबायिा?
ड] स्वप्न विकणाऱ्या माणसािे प्रिासािे साधन कोणते?
प्रश्न २- उत्तरे ललही.

8

अ] स्वप्नाविषयी लेखकािे असलेले मत सलही.
ब] स्वप्न विकणाऱ्या माणसािा गािात येण्यामागिा उद्देश कोणता?
क] स्वप्नाविषयी तुझे मत सलही.

ड] पान क्र 3 िरील चित्रािे वनरीक्षण करून तुला समजलेला अर्थथ सलही.
प्रश्न ३- झोपेत असताना आपणास स्वप्न का पडत असतील,? याववषयी तुझे मत ललही.
07.01.09
07.01.17

4.श्रािणमास
(कविता)

3

1.विद्यार्थी ‘श्रािण’ या शब्दािा अर्थथ शोधून स्वतःच्या
शब्दात माांडतील.

07.01.18

2.विद्यार्थी श्रािण महहन्यािे िणथन स्वतःच्या भाषेत

िौर्था

http://bit.ly/

लेखन करतील.

2QKcGPY

3.विद्यार्थी कवितेिा आशय साांगतील.
4.विद्यार्थी कवितेमधील कठीण शब्दाांिा अर्थथ शोधून
काढतील.
5.विद्यार्थी वनसगाथिर मानिाच्या सियीिा होणारा
विपरीत पररणाम याबाबत आपले मत माांडतील.

घटक -४ -

चाचणी

प्रश्न: 1- एका वाक्यात उत्तरे ललही

गुण १५
4

अ] सूयाथस्त म्हणजे काय ?
ब] मेघ या शब्दासाठी कवितेत आलेला समानार्थी शब्द शोधून सलही.
क] कवितेत कोणत्या महहन्यातील िणथन केलेले आहे ?
ड] कवितेिे किी कोण आहेत ?

प्रश्न: 2- खालील प्रश्नाांची उत्तरे ललही.
अ] वरती बघता इां द्रधनुचा गोफ दुहेरी ववणलासे .....या ओळीिा अर्थथ सलही.

8

ब] पुढील प्रसांगी काय घडते ते सलही....पहहला पाऊस आल्यावर
क] कवितेच्या किीिी माहहती शोधून सलही.
ड] श्रािणमास या शब्दािा तुला समजलेला अर्थथ सलही.

प्रश्न: 3- वनसगाथिर मानिाच्या सियीिा होणारा विपरीत पररणाम याबाबत तुझ्या शब्दात माहहती सलही. 3
1.विद्यार्थी चहाची ककटली याविषयी माहहती
चमळितील.

2.विद्यार्थी ‘कल्हई’ या शब्दािा अर्थथ शोधून
सलहहतील.
07.01.01
पाििा.

07.01.02

5.भाांड्याच्या दुवनयेत

http://bit.ly/

3.विद्यार्थी बाांधकाम क्षेत्रात िापरल्या जाणाऱ्या

34faCCN

िस्तूांिी यादी करतील,त्याांिे उपयोग साांगतील.

07.01.12

4.विद्यार्थी आपल्या घरातील पारां पाररक िस्तूांिी
यादी करून त्यािी माहहती घरातील मोठ्याांना
वििारतील.जसे: जाते
5.विद्यार्थी पारां पाररक िस्तूांिे चित्र रेखाटतील,त्याांना
रां गितील.

घटक: 5.भाांड्याच्या दुवनयेत
प्रश्न: १ एका वाक्यात उत्तरे ललही

गुण – १५
4

अ] पाठात एकूण ककती पात्राांिा समािेश केला आहे ?
ब] अरुण ब अहदतीिी गािाांकडे कोण िाट पाहत होते?
क] घांगाळ या शब्दािा अर्थथ सलही.
ड] पाठातील प्रसांग कोणत्या ऋतूमधील आहे?
प्रश्न: २ उत्तरे ललही

8

अ] िूल पेटिताना फुांकणीने अग्नीिर फुांकर का घातली जाते?
ब] लोखांडाच्या कढईत िा तव्यात भाजी का करतात?
क] उन्हाळ्यात माठाला ओले,सुती कपडे का गुांडाळतात?
ड] मातीिा माठ ,राांजण मातीत का पुरतात?
प्रश्न: ३: कल्हई’ या शब्दाचा तुला समजलेला अर्थथ स्वतःच्या शब्दात ललही.

3

माहे –सप्टेंबर
आठवडा

. २०२१ - ववषय –मराठी

अध्ययन

पाठाचे नाव

अध्ययन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृती

वनष्पत्ती
क्रमाांक
1.विद्यार्थी ‘क्राांवतकारक’ या शब्दािा अर्थथ साांगतील
2.विद्यार्थी क्राांतीकाराकाांिी यादी तयार करून
07.01.12

पहहला

07.01.16

...................
6.र्थोराांिी ओळख

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

त्यापैकी एकािे जीिनिररत्र िाितील.

3.विद्यार्थी पाठािे िािन करतील त्यािा आशय
स्वतःच्या शब्दात साांगतील.

07.01.21

4.विद्यार्थी मका या वपकािी माहहती चमळितील.
5.विद्यार्थी ‘शेतीिे उपयोग’ यािर आपले मत
माांडतील.

घटक : 6

चाचणी

गुण: 15

प्रश्न: १- उत्तरे ललही.

4

अ] भाऊनी कोणत्या विषयात डॉक्टरेट चमळिली?
ब] काल तो मुांबईला गेला. या िाक्यातील सिथनाम सलही.
क] भाऊनी मायदेश कधी सोडला ?
ड] मेक्सिकन जनतेिे मुख्य अन्न कोणते ?
प्रश्न: २ –उत्तरे ललही.

8

अ] मक्यापासून कोणते पदार्थथ तयार करतात?
ब] भाऊांच्या लष्करी सशक्षणाबाबत माहहती सलही.
क] गव्हािी पेरणी कशी करतात? ते सलही.
ड] सािकाश ..या शब्दािा तुला समजलेला अर्थथ दोन ओळीत सलही.
प्रश्न: ३-

3

तु सहलीसाठी गडावर गेला आहेस ,तेर्थील पररसरात कफरताना तुला पाण्याच्या बाटल्या व कचरा हदसत आहे. अशावेळी
तुला काय वाटे ल? तू काय करशील? ते तुझ्या शब्दात ललही

दुसरा.

07.01.09

7.माझी

07.01.18

(कविता )

07.01.17

मराठी

1.

……………………
…

2.

विद्यार्थी कवितेिे समजपूिथक िािन करतील.
विद्यार्थी कवितेतील यमक जुळणारे शब्द सलहहतील..
विद्यार्थी कवितेिा आशय स्वतःच्या शब्दात लेखन
करतील.

3.

विद्यार्थी मराठी भाषेिी र्थोरिी आपल्या शब्दात
साांगतील

4.

विद्यार्थी स्वतःला माहहत असलेल्या विविध भाषेिी नािे
सलहहतील .

5.

विद्यार्थी मराठी आणण हहिं दी भाषेतील साम्य असणारी
शब्द शोधून सांग्रही ठे ितील.

6.

विद्यार्थी खालील शब्दाांिा उपयोग करून मनाने िाक्ये
तयार करतील. ऋण,अमृत,भाषा,शीतल.

घटक : 7

चाचणी

गुण: 15
प्रश्न:१- सूचनेनुसार उत्तरे ललही
अ] कवितेतील यमक जुळणारे शब्द सलही. १.आई ..........२ र्थोरिी ..........

4

ब] िाषा ...या शब्दािा उपयोग करून िाक्य सलही.
क] कवितेिे किी/ किचयत्री कोण आहेत?
ड] मराठी भाषेसाठी कवितेत आलेले शब्द शोधून सलही?
प्रश्न: २- उत्तरे ललही.

8

अ] कवितेिा तुला समजलेला आशय तुझ्या शब्दात सलही.
ब] मराठी भाषेिी र्थोरिी कोणती?
क] माझी िाषा माझी आई ..या ओळीिा तुला समजलेला अर्थथ सलही.
ड] तुला माहहत असलेल्या मराठी भाषेतील कवितेिा आशय सलही.
प्रश्न ३- जागवतक मराठी िाषा हदनाची माहहती शोधून ललही.

3
1. विद्यार्थी पाठातील पान क्र.३३ िरील चित्रािरआधाररत
माहहती स्वतःच्या शब्दात
सलहहतील .

07.01.01
वतसरा

07.01.02
07.01.12

2 .विद्यार्थी पाठातील जोडशब्द शोधून िािन करतील.
8.गिक
अांधारी

http://bit.ly/3yc
oSIV

3 . विद्यार्थी पाठात उपयोगात आणलेली व्याकरण चिन्हाांिी
माहहती आपल्या शब्दात सलहहतील.
4 . विद्यार्थी पाठातील िाक्प्रिार शोधून त्यापासून िाक्य
तयार करतील.
5 .विद्यार्थी खालील मुद्याांिर स्वतःच्या शब्दात माहहती
सलहहतील.अ) सदाचा व्यवसाय ब) गावाचा बाजार क)
गचक अांधारी .

6 . विद्यार्थी पाठातील पात्राांच्या साह्याने नाट्यीकरण सादर

करतील.
7 विद्यार्थी माहहत असलेल्या पाि लेखकाांिी नािे
सलहहतील .

घटक : 8

चाचणी

गुण: 15

प्रश्न १- सूचनेनुसार उत्तरे ललही.

4

अ] सखूच्या मुलािे नाि काय होते?
ब] सदािा कोणता व्यिसाय होता?

क] भीती िाटणे ..या िाक्प्रिारािा िाक्यात उपयोग करून िाक्य सलही.
ड] तुला माहहत असलेले कोणतेही एक विशेषण सलही.
प्रश्न २- उतरे ललही.
8
अ] सदाच्या मुलाविषयी माहहती सलही.
ब] अडिणीतून मागथ काढण्यासाठी काय करािे लागेल,असे तुला िाटते?
क] तुला माहहत असलेल्या व्यिसायाविषयी माहहती सलही.
ड] गिकअांधारी या पाठािा तुला समजलेला आशय सलही.
प्रश्न ३- गचकअांधारी हे पाठातील पात्र काल्पवनक आहे कक खरे ,याबाबत तुझे मत ललही
3
1.

विद्यार्थी कवितेिे तालासुरात गायन करतील.

2.

विद्यार्थी कवितेला स्वतःिी िाल लाऊन गायन
करतील.

07.01.01
िौर्था

07.01.03
07.01.07
07.01.10

3.

10.गोमू
माहेराला जाते
(कविता

विद्यार्थी कवितेिा आशय स्वतःच्या शब्दात लेखन
करतील.

http://bit.ly
/3mJMbbd

4.

विद्यार्थी कवितेतील यमक जुळणारे शब्द शोधून
लेखन करतील.

5.

विद्यार्थी प्रश्नािी उत्तरे स्वतःच्या शब्दात लेखन
करतील.अकवीने वावाला केलेल्या ववनांतीचा )
.अर्थथ तुझ्या शब्दात त कर

विद्यार्थी हदलेली सलिं क उपयोगात आणतील.

घटक : 10
प्रश्न:१- सूचनेनुसार उत्तरे ललही.

अ] घोवा या शब्दािा समानार्थी शब्द सलही.

ब] कोकणच्या माणसाांिे िणथन कसे केले आहे ?
क] सावा या शब्दाला यमक जुळणारा शब्द सलही.

चाचणी

गुण: 15
4

ड] गोमू कोठे जाते?
प्रश्न २- उत्तरे ललही

8

अ] कवितेिा तुला समजलेला आशय तुझ्या शब्दात सलही.
ब] कवितेच्या किीिी माहहती शोधून सलही.

क] कोकणच्या खाडीिे िणथन कसे केले आहे?
ड] सोडून दे रे खोड्या सावा ...या ओळीिा तुला समजलेला अर्थथ सलही.
प्रश्न ३- नदीत लोकाांनी घाण करू नये म्हणून काय करायला हवे?असे तुला वाटते?

माहे –ऑक्टोबर २०२१.
आठवडा

अध्ययन

पाठाचे

वनष्पत्तीक्र

नाव

माांक

3

ववषय – मराठी

अध्ययन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृती

1. विद्यार्थी पाठािे समजपूिथक िािन करून

http://bit.ly/3
m26gpJ

07.01.0
पहहला

1
07.01.0

पाठािा आशय स्वतःच्या शब्दात लेखन
करतील.
2. विद्यार्थी पाठातील पात्राांिी नािे घरातील
मोठ्या व्यक्तीना साांगतील.

12.सलाम
–नमस्ते

3. विद्यार्थी पाठािे नाट्यीकरण करतील.

5

4. विद्यार्थी पाठातील शब्दाांिे समान अर्थाथिे
शब्द शोधतील.
5. विद्यार्थी पाठािी सलिं क उघडतीलपाठािा ,
.आशय समजून घेतील

घटक : 12

चाचणी

प्रश्न : 1 : हदलेल्या सूचनेनुसार उत्तरे ललही.
अ ) झुबेदा कोण होती ?

गुण 15
4

ब ) ऑकफस या शब्दाकररता मराठी भाषेतील शब्द सलही.
क ) शेख महम्मदिा स्वभाि कसा होता ?

ड ) झुबेदा कोणता व्यिसाय करत होती ?
प्रश्न : 2 :उत्तरे ललही

8

अ ) लेणखका झोपडपट्टीतील शाळकरी मुलाांमध्ये िह्या का िाटत असत ?
ब )अपघात झालेल्या मुलािी मदत कशी करािी ? असे तुला िाटते ?
क ) तबस्सुम या शब्दािा तुला समजलेला अर्थथ तुझ्या शब्दात सलही.
ड ) झुबेदािी माहहती तुझ्या शब्दात सलही.

प्रश्न : 3 :शेख महम्मदची स्विाव वैलशष्ट्ये तुझ्या शब्दात ललही.

4
1.

विद्यार्थी कवितेिे गायन करतील.

2. विद्यार्थी कवितेला स्वतांत्र िाल लाितील.

..................
दुसरा

07.01.18

13. अनाम

िीरा ( कविता )

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

3. विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकातील पान क्र 60.

िरील चित्राांिे वनरीक्षण करतील चित्रािरील
माहहती स्वतःच्या शब्दात लेखन करतील.

4. विद्यार्थी कवितेतील यमक जुळणारे शब्द
शोधतील.

5. विद्यार्थी भारतीय सैवनक याांिेबद्दल माहहती
सांकसलत करून त्यािर घरातील मोठ्या
व्यक्तींसोबत ििाथ करतील.
घटक : 13

चाचणी

प्रश्न : 1: हदलेल्या सूचनेनुसार उत्तरे ललही

गुण 15
4

अ ) अनाम िीरा या कवितेत कोणािे िणथन केलेले आहे ?
ब ) किी कुसुमाग्रज याांिे पूणथ नाि सलही.
क ) अनाम िीरा या शब्दािा अर्थथ सलही.
ड ) किी पहहला प्रणाम कोणाला करतात ?
प्रश्न : 1: उत्तरे ललही
अ )भारतीय सैवनकािी माहहती तुझ्या शब्दात सलही

8

ब ) अनाम िीरा या कवितेिा तुला समजलेला आशय सलही.
क ) तुझ्या परीसरातील सैवनकािी मुलाखत घेऊन त्यािी माहहती सलही.
ड ) काळोखातूनही विजयािा ये पहाटिा तारा ....या ओळीिा अर्थथ तुझ्या शब्दात सलही .
प्रश्न :3 : मी सैवनक झालो तर .......या ववषयावर तुझे मत ललही

वतसरा

07.01.18 व्याकरण

……………….

3

घटक : व्याकरण
चाचणी

गुण 15

प्रश्न : 1 : हदलेल्या सूचनेनुसार उत्तरे ललही.

4

अ ) िाक्य म्हणजे काय ?
ब ) झुबेदा आजारी होती...........या िाक्यातील नाम शोधून सलही.
क ) तो भरभर खाली उतरला ......

या िाक्यातील विशेषण शोधून सलही.

ड ) गोपाल काल गािाला गेला ....या िाक्यात सिथनाम िापरून िाक्य पुन्हा सलही.
प्रश्न : 2 : उत्तरे ललही

8

अ ) कक्रयाविशेषण अव्ययां म्हणजे काय ?

ब ) तुला माहहत असणारे शब्दयोगी अव्यये असणारे िाक्य सलही
क ) ते कालि गािािरून परत आलेत ....अधोरेणखत केलेल्या शब्दाऐिजी नामािा िापर करून िाक्य पुन्हा सलही.
ड ) विशेषण म्हणजे काय ? तुला समजलेला अर्थथ तुझ्या शब्दात सलही.
प्रश्न : 3 :पररभचत उतारा घेऊन नाम,सवथनाम,ववशेषण,कक्रयापद, कक्रयाववशेषण अव्ययां इत्यादी शोधून ललही. 3
िौर्था

प्रर्थम

सत्र

परीक्षा

कक्षा – िातिीं
सप्ता
ह

अध्ययन
ननष्पत्ति

०७.१५.०३
०७.१५.०५
०७.१५.०६

पाठ का नाम

१.१
वाचि मेला

महीना – अगस्त २०२१
अध्ययन स्रोि

* दीक्षा ऐि

३
मूल्यमापन के
सिए
यहाूँ श्िक करें
०७.१५.०१
०७.१५.०४

१.२
फूल और काूँटे

दीक्षा ऐि

४
मूल्यमापन के
सिए
यहाूँ श्िक करें

निद्यार्थी कृनि

* ववद्यािी वचत्र का विरीक्षण करेंगे ।
* वचत्र के आधार िर कहािी का लेखि करेंगे ।
* वचत्र में वदए गए शब्दों के अिि वचत्रों का
विरीक्षण करके संदभि में लगाएूँगे तिा शब्दकोश
से प्राप्त करेंगे ।
* िुस्तक प्रदशििी की जािकारी अििे शब्दों में
वलखेंगे ।
* ‘िुस्तक है हम सबका सािी’ -इस प्रकार की
उद्घोर्णाएूँ वलखेंगे ।
* घोर्वाटय अििे घर के सदस्यों को िढ़कर
सुिाएूँगे ।
* उवचत हव-भाव ,लय-ताल के साि कववता
का िठि करेंगे ।
* कववता के मुख्य मुद्दों िर समूह में चचाि
करेंगे ।
* चचाि के माध्यम से कववता का भाव समझिे
का प्रयास करेंगे ।
* ववद्यािी कौि-सा फूल उन्हें बेहद िसंद
है ? इसके बारे में बताएूँगे ।
* ववद्यािी के घर या िाठशाला के िास कौिकौि- से िेड़ िौधे लगाए गए है, उिके िाम की
सूची बिाएूँगे ।

कक्षा – िातिीं
सप्ता
ह

अध्ययन
ननष्पत्ति

महीना – सितंबर २०२१

पाठ का नाम

अध्ययन स्रोि

निद्यार्थी कृनि

०७.१५.०६

१.३
दादी माूँ का
िररवार

दीक्षा ऐि

* अििे िररवार के बारे में जािकारी वलखेंगे ।
* िाठ का मुखर वाचि करेंगे ।
* कहािी को अििे शब्दों में बतािे का प्रयास
करेंगे ।
* कहािी में कौि-कौि-सी घटिाएूँ
महत्त्विूणि लगी उस िर चचाि करेंगे ।

०७.१५.०९

१.३
दादी माूँ का
िररवार

१

मूल्यमापन के
सिए
यहाूँ श्िक करें

२

०७.१५.०८

१.५
देहात और
शहर

३

मूल्यमापन के
सिए
यहाूँ श्िक करें

०७.१५.०२
४

दीक्षा ऐि

१.५
बंदर का धंदा

दीक्षा ऐि

* कहािी में आए लयात्मक शब्द खोजकर
उिसे िये शब्द बिाकर वाटय बिािे का प्रयास
करेंगे ।
* आिके वजले में जो अभयारण्य है, उसके बारे
में जािकारी खोजेंगे और उसकी ववशेर्ताएूँ
वलखेंगे ।
* ‘वचि’ की कृवत िढ़कर समझेंगे ।
* ित्र का मुखर वाचि करेंगे ।
* ित्र के प्रारूि के बारे में गट चचाि करेंगे और
मुख्य मुद्दों िर ध्याि देंगे ।
* औिचाररक और अिौिचाररक ित्र लेखि के
बारे में जािकारी लेंगे और ित्र वलखिे का प्रयास
करेंगे ।
* देहात और शहर में टया अंतर है ? इसको
सोच कर अििे शब्द में वणिि करेंगे ।
* गाूँव के महत्त्विूणि स्िलों का विरीक्षण करेंगे
और स्वरूि लेखि करेंगे ।
* ‘वलंग िररवतिि’ इस कृवत को समझेंगे ।
* कववता का सुस्वर गायि करेंगे ।
* रेखांवकत वकए गए शब्दों के अिि शब्दकोश
से खोजिे का प्रयास करेंगे ।
* कववता में आए प्रसंग का िाट्यीकरण करेंगे ।

मूल्यमापन के
सिए
यहाूँ श्िक करें

कक्षा – िातिीं
सप्ता
ह

अध्ययन
ननष्पत्ति

७.१५.०१

महीना – अक्तूबर २०२१

पाठ का नाम

अध्ययन स्रोि

निद्यार्थी कृनि

१.६

दीक्षा ऐि

* िाठ का मुखर वाचि करेंगे ।
* इंटरिेट की मदद से 'िृ्वी' उिग्रह के बारे में
अवधक जािकारी प्राप्त करेंगे ।
* प्राप्त जािकारी तिा िाठ में दी गई जािकारी
को जोड़कर स्वयं का एक िोट (वटप्िणी ) तैयार
करेंगे ।

दीक्षा ऐि

* िाठ का मुखर वाचि करेंगे ।
* इंटरिेट की मदद से 'अवि' के बारे में अवधक
जािकारी प्राप्त करेंगे ।
* प्राप्त जािकारी तिा िाठ में दी गई जािकारी
को जोड़कर स्वयं का एक िोट (वटप्िणी ) तैयार
करेंगे ।
* डॉ ए.िी.जे.अब्दुल कलाम जी के बारे में
िढ़ेगें ।
* अििी समझ के आधार िर संबंवधत िाठ िर
िाठ्यिुस्तकमें िूछे गए प्रविों के उत्तर वलखेंगे ।

‘िृ्वी’ से
‘अवि’ तक

१

७.१५.०१

१.६
‘िृ्वी’ से
‘अवि’ तक

मूल्यमापन के
सिए
यहाूँ श्िक करें

२

०७.१५.०५
३

* अभी चल रहे कोरोिा के दौर में अििे घर में
कौि- कौि-सी वि और्धीयों का उियोग
वकया है ,उसकी जािकारी चार-िाूँच िंश्क्तयों
में वलखेंगे ।

१.७
जहाूँ चाह, वहाूँ
राह

दीक्षा ऐि

* कहािी का मुख्य वाचि करेंगे ।
* िये शब्दों का अिि शब्दकोश में से अवगत
करेंगे ।
* बाररश के मौसम में कहािी में अंतभूित बच्चों
को िाठशाला जाते समय होिे वाली कवठिाइयों
की सूची बिाएूँगे ।

०७.१५.०५

१.७

दीक्षा ऐि

जहाूँ चाह, वहाूँ
राह
मूल्यमापन के
सिए
यहाूँ श्िक करें

०७.१५.११

१.८

दीक्षा ऐि

जीवि िहीं मरा
करता है
४

मूल्यमापन के
सिए
यहाूँ श्िक करें

* कहािी का मौि वाचि करेंगे ।
* अििे गाूँव की बाररश के मौसम में होिे वाली
समस्याओं के बारे में वचंति करेंगे । समस्याओं
की सूची बिाएूँगे । वकसी एक समस्या का
समाधाि िािे के वलए वलश्खत योजिा तैयार
करेंगे ।
* अििी समझ के आधार िर संबंवधत कहािी
िर िाठ्यिुस्तकमें िूछे गए प्रविों के उत्तर
वलखेंगे ।
* उवचत हाव-भाव, लय-ताल के साि
कववता का गायि करेंगे ।
* कववता का भावािि समझिे का प्रयास करेंगे ।
* स्वयं के समझे भावािि के आधार िर कववता
का सारांश वलखेंगे ।
* कववता िर आधाररत िाठ्यिुस्तक के प्रविों
के उत्तर वलखेंगे ।
* िृष्ठ २५ िर वदए गए वचत्र के आधार िर
तावलका की िूवति करेंगे ।

धन्यवाद !

माहे – ऑगस्ट २०२१
आठिडा

अध्ययन

विषय – गणित
पाठाचे नाि

अध्ययन स्त्रोत

विद्यार्थी कृती

वनष्पत्ती
क्रमाांक
सराि-

3
आठवडा
07.71.15

भौमितिक

येथे क्लिक करा

रचना

येथे क्लिक करा

िागील इयत्तेि झालेल्या कोन दुभाजक कसा काढावा याचा सराव वेगवेगळ्या प्रकारचे कोन काढू न
त्ाांचे कोन दुभाजक काढ.
कोणत्ाही िापाचा कोन काढू न कोनाच्या िध्ये एक ककरण काढू न िो त्ा कोनाचा दुभाजक आहे
ककिंवा नाही हे पडिाळू न पहा.
रचना/कृती-

भौमितिक

येथे क्लिक करा

एक कोणत्ाही िापाचा किकोण काढू न त्ाच्या प्रत्ेक कोनाचा कोन दुभाजक काढ,कोन दुभाजक
काढिाांना किकोणाच्या अांिभाागाि िीनही कोन दुभाजक एका त िं दूांि येिील एवढे लाां काढ.

रचना

किकोणाच्या ज्या एका त िं दूांि हे िीनही कोन दुभाजक एकि आले िेथून प्रत्ेक ाजूवर लां काढ व
नांिर आकृिीचे तनरीक्षण कर.व तनरीक्षणे वहीि ललही.

कृती-वरील प्रिाणे कृिीचा सराव कर.
येथे क्लिक करा

कृती/रचना-

कोन दुभाजकाप्रिाणे किकोणाच्या िीनही ाजूांचे दुभाजक काढणे व वरीलप्रिाणेच कृिी करणे.
सूचना- कोन दुभाजक ि बाजू दुभाजक याांचा सराि करण्यापूिी दीक्षा aap िरील या
सांदभाातील णिडडओ पहा.
३

भौमितिक

आठवडा
07.71.16

सराि-

रचना-

येथे क्लिक करा

किकोण

येथे क्लिक करा

रचना

काही कोन व ाजूांच्या िापाांवरून वेगवेगळे किकोण काढण्याचा सराव कर व काही किकोण
काढिाांना येणाऱ्या अडचणी नोंदव व त्ातवषयी तवचार कर.काही किकोण ियार कारिाांना ाजूांचे
िाप िर काही किकोण ियार करिाांना कोनाचे िाप आवश्यक असल्याचे जाणतवले असेल.त्ावर
तवचार कर िुिच्या लिक्षकाांिी चचाा कर.
कृती-िुिच्या पुस्तकािील पान नां.२ नुसार पुढील कृिी कर.
१. एक किकोण काढू न त्ाच्या िीनही कोनाचे कोन दुभाजक काढ व त्ावरून त्ा किकोणाचा अांिर
िध्य काढ.
२. एक किकोण घेऊन त्ाच्या तिन्ही ाजूांचे दुभाजक काढू न त्ा किकोणाचा परीिध्य काढ.

येथे क्लिक करा

सूचना१.किकोणाच्या िीनही ाजूांची लाां ी ददली असिा किकोण काढ.
२.किकोणाच्या दोन ाजू व एक कोन ददला असिा किकोण काढ.

येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा

३.किकोणाचे दोन कोन एक ाजू ददली असिा किकोण काढ.
४. काटकोन किकोणािील कणा व एक भुजा याांची लाां ी ददली असिा किकोण काढ.
वरील रचना पाठ्यपुस्तकाि ददलेल्या सूचनेप्रिाणे कर.त्ासाठी िुिच्या कांपास पेटीिील सादहत्

येथे क्लिक करा

वापर व त्ासाठी दीक्षा aap िधील व्हिदडओ चा वापर कर.
सरािखालील िादहिीच्या आधारे किकोण काढ.
1.एक ाजू 4 सेंटीिीटर दुसरी ाजू 7 सेंटीिीटर व तिसरी ाजू 10 सेंटीिीटर
2.एक ाजू 3 सेंटीिीटर दुसरी ाजू 6 सेंटीिीटर व एक कोन60 अांि
3.एक कोन 50 अांि,दुसरा कोन 70 अांि व त्ाांनी सािातवष्ट केलेली एक ाजू 5 सेंटीिीटर
4.काटकोन किकोणािील कणा 7 सेंटीिीटर व एक भुजा 4 सेंटीिीटर

आठिडा

अध्ययन

पाठाचे

वनष्पत्ती

नाि

अध्ययन स्त्रोत

विद्यार्थी कृती

क्रमाांक
४ आठवडा

रे षाखांडाची एकरूपता
कृती१.घरािील व पररसरािील एकिेकाांिी िांिोिांि जुळणाऱ्या वस्तूांची यादी कर.
भौमितिक
07.71.17

२.वहीवर दोन रेषाखांड काढू न रेषाखांड एकिेकाांिी जोडू न िे िांिोिांि आहेि की

रचना-

येथे क्लिक करा

नाही हे ठरव.

रेषाखांड

येथे क्लिक करा

३.वहीवर एकिेकाांिी िांिोिांि जुळणारी दोन रेषाखांड काढ.

येथे क्लिक करा

४.कोणिाही एक खोका घेऊन त्ा खोक्याच्या प्रत्ेक कडे ची लाां ी िोज िी

एकरूपिा

सारखीच वाटिे ककिंवा नाही हे घ.
५.एका कोऱ्या कागदावर पेन्सिलच्या साहाय्याने वेगवेगळ्या प्रकारचे 20 रेषाखांड
काढा व नांिर कांपास पेटी िधील ककाटकाच्या साह्याने त्ाांची लाां ी िोजून
त्ािील ककिी रेषाखांड एकरूप आहेि िे ललह.
कोनाची एकरूपता
कृती -

१.वहीवर दोन किकोण काढू न िे एकिेकाांिी जोडू न िांिोिांि जुळिाि की नाही हे
येथे क्लिक करा

ठरव.िे किकोण जर एकिेकाांिी िांिोिांि जुळि नसिील िर त्ाचे कारण ललही.
२.एका कोऱ्या कागदावर एकिेकाांिी िांिोिांि जुळणारे 2 किकोण काढ.
३. कोऱ्या कागदा वर 10 छोटे छोटे किकोण काढू न त्ाांच्यािील एकिेकाांिी
िांिोिांि जुळणारे किकोण ककिी िे ललही.
४. दोन किकोण हे एकिेकाांिी िांिोिांि जुळिाि हे िुम्ही किा प्रकारे ठरवू िकिा.
ितुाळाची एकरूपता
कृती १.कागदाची वेगवेगळ्या आकाराची पाच विुाळे काढ व कापून घे.िी सवा विुाळे
सिान होण्यासाठी िुम्ही काय कराल िे ललहा.
२. दोन सिान विुाळे ियार करण्यासाठी आम्हाला काय करावे लागले िे ललही व
त्ाांना सिान करण्यासाठी कोणिे पथ्य िुम्हाला पाळावे लागले िे ललही.
३. दोन विुाळे एक रूप आहेि हे िुम्ही किावरून ठरवाल.
४.घर अथवा पररसरािील असे एकूण विुाळे िुम्हाला कुठे घायला मिळिाि.
सूचना GEOGEBRA चा िापर करून विविध आकाराचे विकोि ि ितुाळे काढ ि
त्ाांची एकरूपता तपास.

वरील प्रत्ेक कृिीनांिर िुिच्या पाठ्यपुस्तकाि ददलेला सराव सांच िुिच्या
वहीिध्ये सोडव.
इयत्ता सहािीमध्ये झालेल्या भागािर सराि कर.

चौथा
आठवडा

सांख्ारेषेच्या िदिीने पूणाांकाची ेरीज व वजा ाकी.
1)घराि जमिनीवर एक सांख्ारेषा काढा. सांख्ारेषेवर उजव्या ाजूला धन
सांख्ा िर डाव्या ाजूला ऋण सांख्ा दाखव.
2)पूिाांकाची बेरीज उदा. ( 3 )+ (- 4) = (-1)
पूणाांक
सांख्ाांचा
07.71.01

गुणाकार
व
भागाकार

सांख्ारेषेवर “०” वर उभे राहा, 3 ही धन सांख्ा असल्याने उजव्या ाजूला
येथे क्लिक करा

3पाऊले

जाऊन धन 3 वर उभे राहा.आिा 3 िध्ये ऋण ४ मिळवायचे आहेि

म्हणून डाव्या ाजूला चार पाऊले गेल्यावर िुम्ही ऋण १ वर पोहचल अिा प्रकारे
तवतवध उदाहरणे घेऊन ेरजेचा सराव कर.
3) पूणाांकाची वजा ाकी
उदा. ( 9 ) – ( - 4) = 9 +4 = 13
आरां भ त िं दूवर उभे राहून उजवीकडे 9 पाऊले जा.आिा वजा ( - 4 ) करायचे
आहेि.
आपल्याला िादहि आहे,एखाद्या सांखेिून दुसरी सांख्ा वजा करणे म्हणजे
दुसऱ्या सांख्ेची तवरुद्ध सांख्ा मिळतवणे.म्हणून आपल्याला ऋण 4 ची तवरुद्ध
सांख्ा धन 4

म्हणजेच अजून उजवीकडे चार पाऊले जा.िुम्ही 13वर पोहचलेले
असाल.याप्रिाणे तवतवध उदाहरणे घेऊन सांख्ा रेषेवर सराव कर.
सोडि 1 9+8=
2. 12+(-9)=
3. (-6)+14=
4. (-11)+(-7)=
5. (+8)-(-4)=
6. (-8)+(
7. (+12)+(

) =5
) =5

8. ( )+( 15 ) =5
9. (-5)+(

) =5

10.( )+(-10) =5

येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा

दोन पूिाांकाांचा गुिाकार
खालील िक्त्याचे तनरीक्षण कर.

5 × 3 = 15

3 × 5 = 15

( - 2 ) × 5 = ( - 10
)

येथे क्लिक करा
5 × 2 = 10 2 × 5 = 10

(-2)×4=(-8
)

5×1= 5

1×5= 5

(-2)×3=(-6
)

5×0 = 0 0×5= 0

(-2)×2=(-4
)

*5 × ( -1 ) *( - 1 ) × 5 ( - 2 ) × 1 = ( - 2
=(-5)

=(-5)

)

5 × ( -2 ) ( -2 ) × 5 ( - 2 ) × 0 = ( 0 )
= ( - 10 )

= ( - 10 )
(-2)×(-1)=
(2)
(-2)×(-2)=
(4)

वरील िक्त्याचे तनरीक्षण कर.तनरीक्षणे नोंदवा.त्ािील आकृति ांध िोध व
पूणाांकाच्या गुणाकाराचा तनयि लिक्षकाांिी चचाा करून ियार कर.

खालील पूिाांकाच्या गुिाकाराचा आकृवतबांध पूिा कर.
(-7) ⨉0 = 0
(-7)⨉ 1 = -7
(-7) ⨉2 = -14
(-7)⨉ 3 = -21
(-7) ⨉4 = -28
(-7) ⨉5 = -35
(-7)⨉(- 5) = 35
(-7) ⨉(−4) = 28
(-7)⨉(- 3) = 21
(-7) ⨉(-2) = 14
(-7) ⨉(-1) = 7
तनयि पडिाळू न पहा.
पूिाांकाचा भागाकार यािर आधाररत उदाहरिे सोडि.
येथे क्लिक करा

1. 64÷16
2. (-64)÷16

येथे क्लिक करा

3. (-64)÷(-16)
4. 64÷28
5. (-64)÷48
(-64)÷(-8)

चाचणी
क्र. १

प्रश्न १. एक किकोण घेऊन त्ाच्या तिन्ही ाजूांचे दुभाजक काढू न त्ा किकोणाचा परीिध्य काढ.
प्रश्न २. खालील िादहिीच्या आधारे किकोण काढ.

गुण ४

१.एक ाजू 5 सेंटीिीटर दुसरी ाजू 6 सेंटीिीटर व तिसरी ाजू 8 सेंटीिीटर
२..एक ाजू 4 सेंटीिीटर दुसरी ाजू 6 सेंटीिीटर व एक कोन 70 अांि
प्रश्न ३. दोन सिरूप विुाळे काढ.

गुण २

प्रश्न ४. पुढील पूणाांक सांख्ेची उदाहरणे सोडव.
१)

(-6) ⨉0 =

२)

(-7)⨉ 5 =

३)

(-8) ⨉2 =

४)

64÷ 8

५)

(-64)÷4

६)

(-64)÷(-16)

गुण ६

गुण ३

माहे – सप्टेंबर २०२१

मागील इयत्तेत झालेल्या भागािर सराि –
1. 1 िे 100 पयांिच्या सांख्ा वहीवर ललहून त्ािधील िूळ सांख्ाांना विुाळ
पदहला
आठवडा

07.71.18

िसातवलसातव

येथे क्लिक करा

कर.

येथे क्लिक करा

2. 1 िे 100 सांख्ाांिधील सहिूळ व जोडिूळ सांख्ा ललही.

येथे क्लिक करा

3. खालीलपैकी गटाि न सणारी सांख्ाांची जोडी िोध व गटाि का सि
नाही िे सकारण ललही.
(२,३)

(३,५)

(५,७)

(११,१३)

येथे क्लिक करा

1. खालील सांख्ाांचे उभी िाांडणी व आडवी िाांडणी या दोन्ही पद्धिीने िूळ
अवयव पाड.

येथे क्लिक करा

28, 64,

84,

12,

96,

2. खालील सांख्ाांचा उभी िाांडणी करून िसातव काढ.
12, 18

32, 48

64, 96

75, 125

24, 42, 94
3. खालील सांख्ाांचा आडवी िाांडणी करून िसातव काढ.

18, 54,

35, 85

20, 90

102, 216

26, 78, 144
4. खालील सांख्ाांचा भागाकार पद्धिीने िसातव काढ.
24, 42

68, 48

64, 144

75, 55

56, 78, 108

येथे क्लिक करा

1. खालील सांख्ाांचे पाढे ललहून लसातव काढ.
8, 12

येथे क्लिक करा
9, 15

दुसरा

12, 18

आठवडा
2. खालील सांख्ाांचा आडवी िाांडणी करून लसातव काढ.
12, 15

9, 15, 33

25, 55, 75

3. खालील सांख्ाांचा उभी िाांडणी करून लसातव काढ.
15, 25

14, 35, 77

13, 65, 91

4. खालील सांख्ाांचा िसातव व लसातव काढ व नांिर त्ा दोन सांख्ाांचा
गुणाकार व िसातव व लसातव याचा गुणाकार कर. काय साम्य ददसिे िे
ललही.
16, 28

24, 42
8, 12

5. कोणत्ाही दोन सांख्ाांचा गुणाकार हा त्ाच्या िसावी व लसावी याांच्या
गुणाकारा एवढा असिो याचा पडिाळा कोणत्ाही पाच सांख्ाांच्या
जोड्या घेऊन पडिाळू न पहा.
थोडा तवचार कर...
1.िणी/गोट्या मचिं चोके याांच्या साहाय्याने वस्तूांचे गट करून सांख्ाांचा िसातव
काढण्यास साांगणे.(तवडीओ पहा)
2.केवळ तनरीक्षणाने सांख्ाांचा िसातव काढणे.
*जर िुम्ही ६ ददवसाांनी कॅरि व ७ ददवसाांनी ुमद्ध ळ खेळायचे ठरतवले असेल िर
िुम्ही हे दोन्ही खेळ कोणत्ा ददविी खेळाल िे िुिच्या लिक्षकाांना साांगा या चचाा
करा.(याकररिा िुम्ही १ िे १०० सांख्ा िक्त्याचा वापर करू िकाल.)
*िुिच्याकडे १५ सफरचांद व ४५ केळी आहेि.केळी व सफरचांद िुम्हाला रुग्ाांना
सिान सांख्ेि वाटायची आहे ि.िर जास्तीि जास्त ककिी रुग्ाांना वाटिा
येिील?उत्तर िोधा.
तिसरा
आठवडा

1. खालील िाक्यातील ररकाम्या जागी काय येईल ते ललही.

1. फक्त एक हा सािाईक अवयव असणाऱ्या सांख्ाांचा िसातव ------असिो.

2. दोन क्रिवार तवषि सांख्ाांचा िसातव -----हा असिो.
3. ददलेल्या सांख्ाांपैकी जेिा िोठ्या सांखेच्या इिर सांख्ा तवभाजक
असिाि िेिा त्ा सांख्ाांचा लसातव हा -------असिो.
2. दोन सांख्ाांचा िसातव व लसातव आव्हण त्ा दोन सांख्ापैकी एक
सांख्ा ददली असिा दुसरी सांख्ा िोधणे.अिा प्रकारची पाच
उदाहरणे सोडव.
3. पाठ्यपुस्तकाि ददल्या सवा उदाहरणाांचा सराव दीक्षा app िधील
व्हिडीओ घून कर.
येथे क्लिक करा
कोन व
07.71.10

कोनाच्या
जोड्याकोनाचा
अांिभााग व
दहभााग

1. वहीवर एक कोन काढू न त्ाला नाव देिाि. व त्ा कोनाचे नाव,
लिरोत िं दूचे नाव,भुजाांची नावे व भुजेवर असलेल्या त िं दूांची नावे साांग.
2. दीक्षा app िधील व्हिदडओ घून कोनाच्या अांिभाागािील
त िं दू, ह्याभागािील त िं दू व कोनावरील त िं दू कोणिे िे अभ्यास.
3. वहीवर एक कोन काढू न त्ा कोनाला िधील ाजूस एक ककरण
काढू न एका कोनाचे ियार होणारे दोन कोन दिावा व िे दोन कोन
एकिेकाांचे सांलग्न कोन म्हणजेच लगिचे कोन आहे हे अभ्यास.
4. कोनाच्या आांिभाागािील त िं दू, ाह्यभागािील त िं दू व रेषेवरील त िं दू
िसेच सांलग्न कोन यासां ांधी पाठ्यपुस्तकाि ददलेली सवा उदाहरणे
सोडव.

चौथा

कोटीकोन

आठवडा
येथे क्लिक करा

5. वहीवर एक काटकोन काढू न त्ाच्या आांिभाागाि कोणिाही एक त िं दू
घेऊन िो जोड.आिा दोन कोन ियार झाले असिील त्ा दोघाांच्या
कोनाच्या िापाची ेरीज ९० अांि येिे यावरून िे एकिेकाांचे
कोटीकोन आहेि हे लक्ष्याि ठे व.यावरून िे कोटीकोनाचा गुणधिा
वहीि ललही.

येथे क्लिक करा

6. लिवाय कोणत्ाही दोन कोनाच्या िापाांची ेरीज जेिा ९० अांि
असिे िेिा िे कोन परस्पराांचे कोटीकोन असिाि हे सिजून घे .
कोटीकोन ही सांकल्पना सिजून घेण्यासाठी दीक्षा app चा वापर
कर.
7. कोटीकोनावर आधाररि पाठ्यपुस्तकािील उदाहरणे सोडव.
सांलग्न कोन

पूरक

8. वहीवर एक सरळ रेषा काढू न रेषेवरील त िं दुिून रेषेच्या एका ाजूस

कोन

एक ककरण काढ. आिा दोन कोन ियार झाले असिील त्ा
दोघाांच्या कोनाच्या िापाची ेरीज १८० अांि येिे यावरून िे
येथे क्लिक करा

एकिेकाांचे पूरक कोन आहेि हे सिजून घे . यावरून िे पूरककोनाचा
गुणधिा वहीि ललही.
9. लिवाय कोणत्ाही दोन कोनाच्या िापाांची ेरीज जेिा १८० अांि
असिे िेिा िे कोन परस्पराांचे पूरककोन असिाि हे लक्षाि ठे व.

10. िुिच्या वहीि कोणत्ाही िापाचे पूरक कोन काढ.
11. पूरककोनावर आधाररि पाठ्यपुस्तकािील उदाहरणे सोडव.
तवरुद्ध
कोन व
रेषीय

12. तवरुद्ध ककरण किाला म्हणिाि,हे पाठ्यपुस्तकाि ददलेल्या
येथे क्लिक करा

जोडीिील

आकृिीवरून अभ्यास व वहीि तवरुद्ध ककरणाची आकृिी काढ.

13. सारख्ा आकाराच्या सरळ काड्या ककिंवा िाचीसच्या काड्या घेऊन

कोन
येथे क्लिक करा

पाठ्यपुस्तकाि दाखतवल्याप्रिाणे रेषीय जोडी ियार कर.ियार
होणारे दोन कोन हे एकिेकाांचे रेषीय जोडीिील कोन आहेि हे
ओळखिाि.रेषीय जोडीिील कोन अजून चाांगल्याप्रकारे स्पष्ट
होण्यासाठी दीक्षा app चा वापर कर.

14. रेषीय जोडीिील कोनाचा गुणधिा वहीि ललही.

15. दोन रेषा एकिेकाांना एका त िं दूि जेिा छे डिाि िेिा चार कोन ियार
होिाि,त्ािील प्रत्ेक कोनाच्या तवरुद्ध ाजूस एक कोन ियार
झालेला ददसिो त्ास त्ा कोनाचा तवरुद्ध कोन असे म्हणिाि
.तवरुद्ध कोन अजून चाांगल्याप्रकारे स्पष्ट होण्यासाठी दीक्षा app चा
वापर कर.

16. तवरुद्धकोनाचे गुणधिा आकृिीच्या सहाय्याने स्पष्ट करा व वहीि नोंद
कर.
17. तवरुद्ध कोनावर आधाररि पाठ्यपुस्तकािील उदाहरणे सोडव.

07.71.2

18. हुभूजाकृतिच्या आांिर कोनाच्या िापाांची ेरीज काढण्यासाठी किाप्रकारे

0

किकोणाच्या िीनही कोनाच्या िापाांच्या ेरजेचा उपयोग होिो हे पडिाळू न पहा.
19.तवतवध हुभूजाकृिींच्या आांिरकोनाांच्या िापाांची ेरीज किाप्रकारे दलिे,हे
जाणिाि व त्ावर आधाररि तवलिष्ट सूि स्विः तनरीक्षणािून ियार करा व िुिच्या
लिक्षकाांिी चचाा करा.
20.पाठ्यपुस्तकाि ददलेल्या सारणीचे (पृष्ठ क्र.३१)तनरीक्षण करून योग्य तनष्कषा
काढा.

07.71.1

किकोणा

9

चा
ाह्यकोन

येथे क्लिक करा

21.किकोणाचा ाह्यकोन किाला म्हणिाि िे ओळखिाि. किकोणाचा ाह्यकोन
सिजून घेण्यासाठी दीक्षा app चा वापर कर.
22.किकोणाच्या ाह्याकोनाचे गुणधिा अभ्यासा व त्ावर आधाररि उदाहरणे
सोडव.किकोणाचा ाह्याकोन व त्ाचे दुरस्थ आांिरकोन याचा सां ांध अभ्यास.व
िुिच्या वहीि आकृिी काढू न सदर गुणधिा पडिाळू न पहा.
23.पाठ्यपुस्तकािील सरावसांच सोडव.

चाचणी
क्र. 2

प्रश्न 1. खालील सांख्ाांचे िूळ अवयव पाडा.

गुण 3

1)
2)
3)
प्रश्न 2. खालील सांख्ाांचा िसावी काढा.

गुण 3

1)
2)
3)
प्रश्न 3. खालील सांख्ाांचा लसावी काढा.

गुण 3

1)
2)
3)
प्रश्न 4. आकृिीचे तनरीक्षण करून खालील प्रश्नाांची उत्तरे ललहा.

गुण 6

1) कोन AEI चा पूरक कोन ललहा.
2) कोन KGB चा सांलग्न कोन ललहा.
3) कोन DHL चा तवरुद्ध कोन ललहा.
4) चौकोन EFGH चा कोणिाही एक ाह्यकोन ललहा.
5) कोन CFJ चा तवरुद्ध कोन ललहा.
6) कोन FHG चा सांलग्न कोन ललहा

माहे ऑक्टोबर २०२१

विषय

अध्ययन

पाठाचे नाि

कालािधी

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

विद्यार्थी कृती

वनष्पत्ती
क्रमाांक
गव्हणि

07.71.04

पररिेय सांख्ा

पदहला

व पररिेय

आठवडा

सांख्ाांवरील

येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा

कक्रया
येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा

पररिेय सांख्ा किाला म्हणिाि हे नैसतगि क सांख्ा,पूणा सांख्ा व पूणाांक
सांख्ा याचा आधार घेऊन सिजून घ्या.

खालील सांख्ाांची प्रत्ेकी पाच उदाहरणे ललहा.
नैसतगि क सांख्ापूणा सांख्ा पूणाांक सांख्ापररिेय सांख्ा
पररिेय सांख्ा या अांि व छे द वापरून व्यवहारी अपूणाांकाच्या रूपाांि ललदहल्या

येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा

जािाि म्हणून पररिेय सांख्ाांवरील कक्रया अपूणाांकावरील कक्रयेप्रिाणेच
करिाि.
ददलेल्या दोन पररिेय सांख्ाांच्या दरम्यान येणाऱ्या इिर पररिेय सांख्ा
सांख्ारेषेच्या सहाय्याने किा िोधाव्या हे व्हिडीओ पाहून लक्षाि घे आव्हण

येथे क्लिक करा

िोधण्याचा पयांि कर.

अपूणाांकाांची ेरीज,वजा ाकी,गुणाकार व भागाकार याांचे प्रत्ेकी एक उदाहरण
सोडव.
गुणाकार व्यस्त सांख्ा म्हणजे काय हे ओळख.
गुणाकार व्यस्त सांख्ा ललही.
१) २/५
२) -२/५
३) २

येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा

नैसतगि क सांख्ा सिूह हा ेरीज व गुणाकार या कक्रयाांसाठी पुरेसा आहे , पण
वजा ाकी व भागाकार या कक्रयाांसाठी पुरेसा नाही, म्हणजेच दोन नैसतगि क
सांख्ाांची वजा ाकी व भागाकार नैसतगि क सांख्ा असेलच असे नाही.
पूणाांक सांख्ा सिूह ेरीज, वजा ाकी, गुणाकार या कक्रयाांसाठी पुरेसा आहे,
पण भागाकार या कक्रयाांसाठी पुरेसा नाही.
पररिेय सांख्ा सिूह हा ेरीज, वजा ाकी, गुणाकार व भागाकार या सवा
कक्रयाांसाठी पुरेसा आहे .
हे पाठ्यपुस्तकािील उदाहरणाांवरून सिजून घे.

दुसरा आठवडा

येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा

पाठ्यपुस्तकािील ेरीज,वजा ाकी,गुणाकार व भागाकार िसेच गुणाकार
व्यस्त यावर आधाररि उदाहरणे सोडव.
दोन पररिेय सांख्ाांच्या दरम्यान असांख् पररिेय सांख्ा असिाि. हे
पाठ्यपुस्तकािील उदाहरणाद्वारे व व्हिडीओ द्वारे प्रत्क्ष काढू न घ.

पाठ्यपुस्तकाि ददलेल्या दोन पररिेय सांख्ा दरम्यानच्या तवतवध पररिेय सांख्ा
काढ.
दिाांि अपूणाांकाांचे गुणाकार व भागाकार याांचा सराव िागील इयत्तेप्रिाणे
करणे व काही उदाहरणाांचा सराव कर.

येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा

दिाांि अपूणाांकाला 100 ने भागणे म्हणजे दिाांिमचन्ह 2 घरे डावीकडे नेण,े
1000 ने गुणणे म्हणजे दिाांिमचन्ह िीन घरे उजवीकडे नेणे. असे भागाकार व
गुणाकार करिाना खालील
तनयि उपयोगी पडिाि.
दिाांि अपूणाां काच्या अपूणाां की भागानांिर ककिीही िून्ये ललदहली ककिंवा
पूणाांक भागाच्या आधी ककिीही िून्ये

ललदहली िरीही दिाांि अपूणाांकाांची ककिंिि दलि नाही.

हे तवतवध उदाहरणाांच्या सहाय्याने सिजून घ्या.
तवतवध पररिेय सांख्ा दिाांि रुपाि ललही.
२/५
३/११
३/७
४/९
५/६
१/३
वरील उदाहरणावरून दिाांिमचन्हाच्या उजवीकडे एक अांक अथवा काही
अांकाांचा सिूह पुन्हा पुन्हा येिो, अिा अपूणा अांकाला आविी दिाांि अपूणाांक
म्हणिाि.
ज्या दिाांि अपूणाांकाि दिाांिमचन्हाच्या उजवीकडे एकच अांक पुन्हा पुन्हा येिो,
त्ावर रटिं िाांडिाि.

िसेच दिाांिमचन्हाच्या उजवीकडे जो अांकाांचा गट पुन्हा पुन्हा येिो, त्ा गटावर
आडवी रेघ देिाि.
काही पररिेय सांख्ाां चे दिाांिरूप खांदडि,
िर काही पररिेय सांख्ाां चे दिाांिरूप आविी असिे.
हे तवतवध उदाहरणे सोडवून ओळखिाि.
तिसरा

येथे क्लिक करा

आठवडा

पदावली सोडवण्याचे तनयि
1) रािीि एकापेक्षा अमधक कक्रया असिील िर गुणाकार व भागाकार या
कक्रया डावीकडू न उजवीकडे ज्या क्रिाने आल्या असिील त्ा क्रिाने कराव्या.
2) नांिर ेरीज व वजा ाकी या कक्रया, डावीकडू न उजवीकडे ज्या क्रिाने आल्या
असिील त्ा क्रिाने कराव्या.
3) कांसाि एकापेक्षा जास्त कक्रया असिील िर, वरील दोन तनय ि पाळू न त्ा
कक्रया आधी कराव्या.
हे पदावलीचे तनयि पाठ्यपुस्तकािील तवतवध उदाहरणाांचा सराव करून व
दीक्षा िधील व्हिडीओचा वापर करून सिजून घे.

07.71.05

घािाांक

येथे क्लिक करा

घािाांककि सांख्ेचा पाया व घाि ओळख.

येथे क्लिक करा

am चे वाचन ‘a चा घािाांक m’ ककिंवा ‘a चा m वा घाि’ असे करिाि.

येथे क्लिक करा

इथे m ही नैसतगि क सांख्ा आहे , हे सिजून घेिाि.

येथे क्लिक करा

कोणत्ाही सांख्ेचा पदहला घाि म्हणजे िी सांख्ाच असिे.

येथे क्लिक करा

सांख्ेचा घािाांक 1 असेल िर िो न ललदहण्याचा सांकेि आहे .
घािाांककि सांख्ा ,पाया,घािाांक,गुणाकार रूप व ककिंिि तवतवध उदाहरणाांच्या
सहाय्याने काढ.
कोणत्ाही सांख्ेचा दुसरा घाि म्हणजे त्ा सांख्ेचा वगा होय.
कोणत्ाही सांख्ेचा तिसरा घाि म्हणजे त्ा सांख्ेचा घन होय, हे तवतवध
उदाहरणाांच्या सहाय्याने काढ.

चोथा आठवडा

येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा

पाया सिान असलेल्या घािाांककि सांख्ाांचा गुणाकार कसा करावा हे
पाठ्यपुस्तकािील उदाहरणाांच्या सहाय्याने काढ.
घािाांकाांचे तनयि दीक्षाApp वरील व्हिदडओच्या आधारे सिजून घे.
कोणत्ाही सांख्ेचा घाि िून्य असेल िर त्ाचे उत्तर नेहिी एकच का असिे हे
सिजून घे.

येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा

दोन सांख्ाांच्या गुणाकाराचा व भागाकाराचा घाि यावरील तनयि कसा ियार
झाला हे पाठ्यपुस्तकािील उदाहरणाांच्या सहाय्याने काढ.

येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा
कोणिीही खूप िोठी अथवा खूप लहान सांख्ा ललदहिाना एक अांकी पूणाांक
येथे क्लिक करा

असलेली दिाांि अपूणाांकी सांख्ा
व 10 चा योग्य घाि याांचा गुणाकार करून ललही.
याला त्ा सांख्ेचे(Standard form) प्रिाव्हणि रूप म्हणिाि.
कोणिीही िोठ्याि िोठी सांख्ा ललदहिाांना िी दहा चा घाि वापरूनच का
ललदहली जािे हे साांग.
जसे- सूयााचा व्यास,प्रकािाचा वेग.
पूणा वगा सांख्ेचे अवयव पद्धिीने वगािूळ पाठ्यपुस्तकािील उदाहरणाांच्या

येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा

सहाय्याने काढ.
पूणा वगा सांख्ेचे भागाकार पद्धिीने वगािूळ पाठ्यपुस्तकािील उदाहरणाांच्या
सहाय्याने काढ.
ज्या सांख्ेचे िूळ अवयव फार िोठे आहेि व त्ािुळे अवयव पाडणे कठीण
आहे ,
तिचे वगा िूळ िोधण्यासाठी भागाकार पद्धि किी उपयोगी पडिे,

हे उदाहरणे सोडवून ओळख.
चाचणी
क्र. 3

प्रश्न 1. पुढील उदाहरणे सोडवा.
1)

8
10

गुण 4

3

+8

7

5

8

3

2) 9 − 6
3) 10 𝑥 8
8

3

4) 10 ÷ 8
प्रश्न 2. पुढील सांख्ाांचे गुणाकार व्यस्त ललहा.

गुण 2

2

1) 3 6
2

2) −3 6
प्रश्न 3. खालील पररिेय सांख्ा दिाांि रुपाि ललहा.
1)
2)

13
4
−17
4
2

3) −3 6
4)

9
4

गुण 4

प्रश्न 4. सोपे रूप द्या.

गुण 2

1) (35 )2
2

2) [2 (3) ]

3

प्रश्न 5. ददलेल्या सांख्ेचे वगािळ
ू काढा.
1) 289
2) 1089
3) 125

गुण 3

इयत्ता सातवी
माहे – ऑगस्ट ते ऑक्टोबर २०२१
ववषय
English

कालावधी
Week 3

rd

August

पाठाचे नाव

ववषय – इं ग्रजी

अध्ययन वनष्पत्ती

अध्ययन

क्रमांक

अध्यापन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृती

1.1 It’s a

The learner…..

Click here 1

1) Download DIKSHA app

worls.....

aloud

Click here 2

using the link provided

small

07.17.23 reads

in your mobile phones

meaningful

by your teacher and

chunks, stories

complete poem and

and recites

activity on it.

poems with

2) Read, sing poem.

appropriate

3) Note down rhyming

pauses,

words from poem

intonations and

4) Guess the meaning.

Pronunciations.

5) Prepare conversation

the meaning of

given expressions

07.17.29 infers

among two or more from

unfamiliar
words by
reading
them in context.

English

Week 4th
August

1.2 Warm

07.17.02

Click here 1

Tara and

different kinds

Click here 2

up with
Friends

Responds to
of instructions,
requests, and
directions in
varied contexts.

1) Click on given link.
Then listen carefully to
the given guidelines and
follow the instructions
and complete (fill the
gaps) activities.
2) Perform all games and

07.17.61 Frames

try to read and

questions to

to complete sentences

appropriate
seek

information,
guidance.

communicate. Also try
using auxiliaries and
prepare questions /

complete questions.

07.17.70

3) Write down the list of

uses verbs

poem

Identifies and
(main/auxiliary

Parts of Speech from the

/transitive /
intransitive/sing
ular and plural
forms).
English

Week 4th
and 5

07.17.19

th

August

describes

complete the task.
Click here 3

2) Read the lesson,

classify reasons, try to

07.17.23 reads

guess the meaning of

aloud

words and describe

meaningful

things by using your

chunks, stories

own imagination.

poems with
appropriate
pauses,
intonations and

People

introduction and try to

situations,

and recites

than Old

Click here 2

listen to the

read the lesson and

broadly.

Girls Wiser

1) Use the given links and

things, people,
emotions etc

1.3 Little

Click here 1

Pronunciations.
07.17.26 reads
simple passages
on familiar
topics with
comprehension
07.17.29 infers

the meaning of
unfamiliar
words by
reading
them in context,
07.17.53 uses
appropriate
grammatically
forms in

communication
(for example,

noun, pronoun,
verb,
determines,

3) Answer the questions

time and tense)
English

Click here
07.17.04 finds

new words and write

specific

them.

details/facts/inf

2) List all the characters

form of a

3) Write right / wrong on

ormation in the

Week 1st

Septemb
er

1) Read the story, find

from story.

speech, dialogue

page -21, complete

or story.

diagram also.

1.4

07.17.07 thinks

4) Complete the phrases,

the West

compares and

find some examples.

(SELF

contrasts

5 ) Read and write

STUDY)

characters,

examples of Common

events, ideas,

noun – Language Study –

Journey to

critically,

read Prefix and suffix

themes and

page no .22

relates them to
life.
07.17.66
enriches
vocabulary
through
reading.
English

Week 1st
septembe

Click here1

r
07.17.19

1) Describe occasions in
describes

2) Answer the questions.

situations,

that have ‘s’ suffix.

3) List verbs from poem

emotions etc.

Children

broadly.

to school

translates

are gong

poem.
your words.

things, people,
1.5

1) Read and sing the

4) Write twenty related
words to – school,

07.17.65

road, and tree.

literary and

Click here 2

pieces from

Click here 3

non-literary
mother tongue

into English and
English into
mother tongue.

English

Week 2nd

1.6 In a

Click here 1

Septemb

Class of

07.17.26 reads

er

their own !

simple passages

1) Listen and watch the
video carefully.
2) Find difficult words and

on familiar

their meanings.

topics with

3) Answer the questions.

comprehension

4) Write if the statements

07.17.40 fills

Click here 2

are right or wrong

forms by writing

Translate statements

in appropriate

from English to Marathi

boxes/Columns
/spaces
English

Week 3rd

1.6 In a

Septemb

Class of

er

Click here

1) Write dialogues on
given topics.

their own !

2) Complete Live English
07.17.40 fills
forms by writing
in appropriate
boxes/Columns
/spaces

Activity
3) Read and learn
Common Noun and write
examples.
4) Write related words for
- light , earth, turban,
sleepy, pigeons

What I Learned

Q.1 - Use the following expressions to prepare simple conversation between two
or more speakers.

1) Hello! 2) Hi! 3) How are you?

Q.2 - Write past tense of the following.
1) Dress 2) Walk 3) Start 4) Jump 5) Want
Q.3 Write at least 5 common nouns and 5 proper noun each.
Q.4 Write 3 phrases of your imagination such as..... As big as a pillar.
Q.5 Write 5 words related to school, road, tree.

Q.6 Prepare a card for your friend wishing him / her the best of luck in an
examination.

इयत्ता सातवी
माहे – ऑगस्ट ते ऑक्टोबर २०२१

ववषय

कालावधी

पाठाचे
नाव

ववषय – इं ग्रजी
अध्ययन

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक

अध्यापन

ववद्यार्थी कृती

स्त्रोत
The learner …..

Click here

1) Read and sing the
poem.

07.17.67 finds

2) Read and complete the

required

activity -2 from the

information,

book.

pictures, video
clips, films etc. on

3) Complete
activities

the

Englis
h

Week 4th
Septemb
er

2.1 We
shall
overco
me

computer/internet.

no.3, 4, 5, 6

07.17.23 reads

book.

from the

aloud meaningful
chunks, stories and
recites poems with
appropriate pauses,
intonations and
Pronunciations.
07.17.51 attempts
creative writing in
different forms
stories, poems,
skits, dialogues,
cartoons, jokes,
playlets etc.
07.17.07 thinks

Englis
h

Week 4th
Septemb
er

Click here 1

1) Read and find favorite

Click here 2

2) Write maximum

critically, compares
2.2 Two

and contrasts

Fables

characters, events,
ideas, themes and
relates them to life.

stories.
related words for -

Village, City, Forest.
(Within two minutes)

3) Listen and answer.

07.17.21 reads

4) Complete English
Workshop – Activities

familiar

no. 1,2,3,4

words/phrases at a

5) Complete Language

glance. Reads

Study.

different

6) Complete Activity -

handwritings,

Live English.

scripts, fonts etc.
07.17.24
understands the
English text seen in
the surroundings.
07.17.28 reads to
seek information in
print, notice board,
sign boards in
public places,
newspaper,
hoardings.
Click here 1
Click here 2

1) Listen and watch video
carefully and follow
instructions and complete
07.17.40 Fills forms

Click here 3

appropriate

Click here 4

aces.

Click here 5

by writing in
Engli
sh

Week 5

2.3

Septem

Teeny

ber

– tiny

boxes/columns/sp

activities on page -44

2) Find the meaning of
difficult words.

3) Complete English
Workshop on page -47

a) Fill the blanks.
B) Make

07.17.50 Describes

compound

people, places,
objects, landscapes
etc effectively.

words
4 ) Discuss and write

briefly –page-47 activity 6
5) Watch video and learn
Auxiliary verbs and types

of question from –
Language Study. – page 48

1

click here

1) Students have to Click
on given link. Then listen

click here 2

carefully given guidelines
and follow instructions
and complete activities.

click here 3
click here 4
2.4

Putting
togethe 07.17.06 Predicts
Week 5
Septem
ber

ra

the remaining part

Class

of a sentence, the

Magazi

next sentence, etc.

questions on page – 49

page -52 Pretty Paper
click here 6

Birds.
4) Read carefully
Language study on page -

(SELF
)

specimens – answer given

3) Fill the gap and
click here 5 complete sentences on

ne
STUDY

2) After collection of

53 and make four types of
sentences –
07.17.28 Reads to

a)

Statements b) Questions

seek information in

c) Commands

print, notice board,

Exclamations - also turn

places, newspaper,

and negative.

signboards in public

d)

sentences into affirmative

hoardings.

Self-Study ( Watch video and
complete page 50 and 51
on your own or take
help from your teacher
)

2.5

Week – 1
October

Windy
Lines
SELF
STUDY

07.17.23 Reads

aloud meaningful

1) Click on given link and

chunks, stories and

click here 1

listen and enjoy poem.

appropriate pauses,

Click here 2

with the help of

recites poems with
intonations and
pronunciations.

Try to complete it
teacher / parent /
friends (Self-Study )

1) Use given links and
listen introduction and try

2.6
Great
Scientis
ts have
a
questio
ning

07.17.19 Describes
things, people,

to complete task on page
Click here 1

-55

situations,

2) Read lesson carefully

emotions etc

and find answers for given

broadly.

questions on page -56 , 57

mind

Click here 2

and 58

Click here 3

Week -1

Click here 4

&2
October

Click here 5
2.6
Great
Scientis
ts have
a
questio
ning

mind

07.17.34 Reads a

Click here 6

3) Complete English
Workshop and Language
Study on page -58

variety of texts for
pleasure, for
example,
Adventure stories

4 ) Use internet and find
Click here 7

Indian scientists
information .

and science fiction,
fairy tales,

biography,

autobiography etc.

Links for
07.17.05 Recalls
specific
facts/details/main
Week –
3

October

Revisio
n

points after

listening to a
programme.

Revision
click here
click here
click here

click here
click here

5)Click on given links
watch all videos and

revise lessons. Try to
solve the English
Workshop and

click here

Language Study.

click here

Click on given links
watch all videos and

click here
Week –

solve the English

Workshop and Language

3
October

revise lessons. Try to

Study.
Revisio
n

Week –

1st

4

TERM

October

EXAM

इयत्ता – सातवी
ववषय – सामान्य ववज्ञान

महहना
जून

आठवडा

पाठाचे नाव

उपघटक

अध्ययन
ननष्पत्ती क्रमांक

अध्ययन अध्यापन स्रोत

नवद्यार्थी कृती

1 जुलै ते 15 कृनतपत्रिका क्रमांक 1 ते 9
जुलै

चाचिी 1

16 जुलै ते कृनतपत्रिका क्रमांक 10 ते 18
30 जुलै

जुलै

31 जुलै ते 14 कृनतपत्रिका क्रमांक 19 ते 27
ऑगस्ट

ऑगस्ट

चाचिी 2

चाचिी 3 (संपूिण सेतू अभ्यासक्रमावर आधाररत)

3

सजीवातील नवनवधता

07.72.01

काश्मीर व राजस्थान या प्रदेशात आढळिारे प्रािी
https://bit.ly/3weYr4d व वनस्पती एकाच प्रकारच्या आहेत का ? त्यामध्ये
कोिता फरक आहे ते शलहा.
ऑगस्ट

3

ऑगस्ट

3

ऑगस्ट

सजीव सृष्टी :
अनुकूलन व
वगीकरि

3

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र

वाळवंटी प्रदेशातील

ननवडू ं ग बाभूळ व इतर वाळवंटी वनस्पती कमी

वनस्पतींमध्ये झालेले

07.72.04

https://bit.ly/3qLRqa7 पाण्याच्या प्रदेशात सहज का जगू शकतात?

अनुकूलन

07.72.01

https://bit.ly/3hmLfoQ पाठाचे सखोल वाचन करा.

अनुकूलन

वनस्पतींमधील अनुकूलन :
जंगल प्रदेशातील वनस्पती
मधील अनुकूलन, गवताळ

07.72.02

नवचार करून उत्तर शलहा.

वृक्ष, झुडूप, रोपे आणि गवत या प्रकारातील

https://bit.ly/367VKXC वनस्पतींची चचिे काढा.

तुमच्या पररसरातील वनस्पती व प्राण्यांच्या याद्या

प्रदेशातील वनस्पती मधील

बनवा. त्या प्रत्येकाच्या शरीरात झालेले अनुकूलन

अनुकूलन
ऑगस्ट

अन्नग्रहि यासाठी

3

वनस्पतींमध्ये झालेले

शोधून शलहा.
07.72.02

1.बेडूक पाण्यात असताना कशाद्वारे श्वसन करतो?

https://bit.ly/3xaJmCn 2. बदक पाण्यात असताना ओले का होत नाही?

अनुकूलन

या प्रश्ांची उत्तरे शलहा.

प्राण्यांमधील अनुकूलन:
जंगल व गवताळ

ऑगस्ट

प्रदेशातील, हहम प्रदेशातील, 07.72.01,

3

हवेत संचार करिारे ,

सरपटिाऱ्या प्राण्यांमधील

07.72.02

https://bit.ly/3h8alZq

हवेत संचार करिारा पक्षी आणि नवमान यांचे चचि
काढू न त्यांच्यातील साम्य शलहा.

अनुकूलन
ऑगस्ट

वाळवंटी प्रदेशातील प्राण्यांचे

3

अनुकूलन

07.72.03

https://bit.ly/2Uh5bBs

अन्नग्रहि यासाठी
ऑगस्ट

4

प्राण्यांमध्ये झालेले

ऑगस्ट
ऑगस्ट

4

डानवि नचा उत्क्ांती शसद्ांत
सजीवांचे वगीकरि: कालण

4
4

शलननयस ची त्रद्वनाम पद्ती
सजीव सृष्टी :

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र

घटक चाचिी पाठ 1

प्राण्याचे चचि काढा.
तुम्हाला माहीत असलेल्या एका प्राण्यामध्ये

07.72.02

अनुकूलन
ऑगस्ट

वाळवंटी प्रदेशात आढळिाऱ्या कोित्याही एका

https://bit.ly/3hb1VRm अन्नग्रहिसाठी शरीरामध्ये झालेले अनुकूलन
कोिते ते शलहा.

07.72.15

https://bit.ly/2SGS38r

डानवि नचा उत्क्ांती शसद्ांत समजून घेण्याकरता
पाठाचे नीट वाचन करा.
वनस्पतींच्या वगीकरिाचे ननकष लावून त्यांच्या

07.72.03

https://bit.ly/367gHlK आधारे तक्ता तयार करा व त्यात तुम्हाला माहहत
असलेल्या वनस्पतींची नावे शलहा.

प्रश् 1. अनुकूलन म्हिजे काय? प्रािी आणि वनस्पती यांतील अनुकूलनाचे प्रत्येकी एक उदाहरि द्या.

अनुकूलन व

प्रश् 2. पाण्यात वाढण्यासाठी कमळ या वनस्पतीच्या शरीरात कोिते बदल झाले आहेत ?

वगीकरि

प्रश् 3. उं ट वाळवंटात का राहू शकतो ?

प्रश् 4. मांसभक्षक प्राण्यांच्या शरीरात आहारानुसार कोिते बदल झाले आहेत ?
प्रश् 5. हहमप्रदेशातील वनस्पतींच्या उतरत्या फांद्यांचा त्यांना काय उपयोग होतो?
प्रश् 6. पुढील सजीवांची नावे द्नवनाम पद्तीने शलहा. मानव, जास्वंद

ऑगस्ट
ऑगस्ट

ऑगस्ट

4

स्वाध्याय 1

4

प्रस्तावना

वनस्पती रचना व कायण :

4

मूळ

https://bit.ly/3xvTmp1
7.72.01

आंबा त्रकिंवा चचिं चेचे रुजलेले रोपटे नीट पहा. त्याचे

https://bit.ly/3AgZKmH चचि काढा. वनस्पतीच्या नवनवध अवयवांना नावे
द्या.

एका कुंडीत वाटािा, मोहरी, ज्वारी, धने यांचे गािे
7.72.03

https://bit.ly/3dwvoTk

रोपे वीतभर उं चीची झाल्यानंतर अलगद उपटू न

मुळांचे काळजीपूवणक ननरीक्षि करा व त्यावरून
वनस्पतीचा प्रकार ओळखा.

वनस्पती- रचना व
ऑगस्ट

4

कायण

वनस्पती रचना व कायण :
खोड

1. खोडाचे नवनवध भाग दशणविारी आकृती काढू न
7.72.03

https://bit.ly/2SEBDNF

त्यांना नावे द्या.
2.तुमच्या पररसरातील झाडांचे पाने जमवून ते एका
वहीत चचकटवा आणि पानांचे विणन त्यात शलहा.

ऑगस्ट

5

ऑगस्ट

5

ऑगस्ट

5

वनस्पती रचना व कायण :
पान
वनस्पती रचना व काये :
फळे फुले व नबया
वनस्पती- रचना व
कायण

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र

घटक चाचिी

7.72.03

https://bit.ly/3qGxCF9

7.72.03

https://bit.ly/3qGxCF9

आपल्या अंगिातील नवनवध झाडांची पाने गोळा
करून त्यांच्या प्रकारांचे ननरीक्षि करा.
तुमच्या घरात असिारी नवनवध फळे व
त्यांच्यातील नबयांचे ननरीक्षि करा.

प्रश् 1. पानाचे विणन करून त्याच्या नवनवध भागांची नावे सांगा. पानाची आकृती काढा.

प्रश् 2. जास्वंदाचे फूल घेऊन त्याचा उभा काप करून ननरीक्षि करा आणि फुलाच्या भागाचे नाव

शलहून त्याची माहहती शलहा.
प्रश् 3. परानगभवन म्हिजे काय? र्थोडक्यात माहहती शलहा.
प्रश् 4. खोडाची आकृती काढू न नवनवध भागांना नावे द्या.

प्रश् 5. वनस्पतीच्या अवयवांची नावे शलहून त्यांचे कायण र्थोडक्यात शलहा.
सप्ट ेंबर
सप्ट ेंबर
सप्ट ेंबर

1
1

नैसनगि क संसाधनाचे
गुिधमण

नैसनगि क संसाधनाचे
गुिधमण

1

प्रस्तावना

7.72.17

https://bit.ly/3xcOvJU हवेमध्ये कोिकोिते वायू असतात ते शलहा.

हवेचे गुिधमण

7.72.05

https://bit.ly/2UOGIni

डॅ ननयल बनोली

7.72.04,
7.72.15

https://bit.ly/3dytrGd

सप्ट ेंबर

चंद्रावर वातावरिाचा दाब असेल का? नवचार करा
व उत्तर शलहा.
डॅ ननयल बनोलीचे तत्व समजून घेण्याकररता
पाठ्यपुस्तकातील उपघटकाचे सखोल वाचन करा.
उन्हाळ्यात ओले कपडे चटकन वाळतात पि

1

हवेची आद्रणता

7.72.04

https://bit.ly/3dvQnpy पावसाळ्यात माि ते लवकर वाढत नाहीत असे का
घडते? ते शलहा.

सप्ट ेंबर
सप्ट ेंबर
सप्ट ेंबर

2

नैसनगि क संसाधनाचे
गुिधमण

2

पाण्याचे गुिधमण
पाण्याचे असंगत वतणन

2

7.72.05
7.72.05,
7.72.06

नैसनगि क संसाधनाचे

7.72.17,

गुिधमण: मृदा

7.72.18

सप्ट ेंबर

https://bit.ly/2TrdgTZ
https://bit.ly/3xcxQGn

पािी कोिकोित्या अवस्थांमध्ये आढळते ते
शलहा.
अनतर्थंड प्रदेशात नदी तलाव गोठल्यावरही जलचर
शजवंत का राहू शकतात? ते नवचार करून शलहा.

https://bit.ly/366Fsyw मृदेचे उपयोग स्पष्ट करिारा तक्ता तयार करा.

प्रश् 1. हवेमध्ये कोिकोिते वायू असतात? त्यांचे प्रमाि सांगून उपयोग सांगा.
2

नैसनगि क संसाधनाचे
गुिधमण

प्रश् 2. व्याख्या शलहा – ‘वातावरिाचा दाब’
घटक चाचिी

प्रश् 3. हवेला वस्तुमान आणि वजन असते. हे प्रयोगावरून कसे दाखवाल, आकृतीसह स्पष्ट करा.
प्रश् 4. पाऊस येण्याआधी खूप गरम होते, असे का होते?

प्रश् 5. पाण्याचे असंगत वतणन म्हिजे का्य? जलचरांना याचा काय फायदा होतो हे शलहा.
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र

प्रश् 6. मृदेचे प्रकार सांगून प्रत्येक प्रकाराचे उपयोग शलहा.
सप्ट ेंबर
सप्ट ेंबर

2
3

स्वाध्याय 2
सजीवातील पोषि

https://bit.ly/3fHRR0G
7.72.03

नवद्यार्थ्ाांनी पाठ्य पुस्तक वाचून
पाठातील संकल्पना व उपघटक
समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा.

सप्ट ेंबर

नवद्यार्थ्ाांनी पाठ्य पुस्तक वाचून
3

सजीवातील पोषि

7.72.06

पाठातील संकल्पना व उपघटक
समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा.

सप्ट ेंबर

वनस्पती स्वतःचे अन्न स्वतः कसे तयार करतात ते
शलहा.
अन्न प्रकारानुसार शाकाहारी प्रािी, मांसाहारी
प्रािी, चमश्राहारी प्रािी असे तुम्हाला माहहत

असलेल्या प्राण्यांचे वगीकरि करून त्यांचा तक्ता
तयार करा.

प्रश् 1. वनस्पती स्वतःचे अन्न स्वतः कसे तयार करतात? तुमच्या शब्दात शलहा.
प्रश् 2. मृतोपजीवी वनस्पतीला मृतोपजीवी असे का म्हितात?
3

सजीवातील पोषि

घटक चाचिी

प्रश् 3. बाह्यपरजीवी पोषि व अंत:परजीवी पोषि यामध्ये फरक स्पष्ट करा.
प्रश् 4. स्वच्छताकमी कोित्या प्राण्यांना म्हितात? व का? उदाहरिे द्या.
प्रश् 5. वनस्पतीमधील वहनव्यवस्था (जलवाहहन्या आणि रसवाहहन्या) स्पष्ट करिारी आकृती काढू न
त्यानवषयी माहहती शलहा.

सप्ट ेंबर
सप्ट ेंबर

4
4

अन्नपदार्थाांची सुरक्षा
अन्नपदार्थाांची सुरक्षा

प्रस्तावना
अन्न नबघाड

7.72.05
7.72.06

https://bit.ly/2UfhdLQ

आपल्या आहारात कोिकोित्या अन्नघटकांचा
समावेश असतो ते शलहा त्रकिंवा त्याचे चचि काढा.
भाज्या, फळे त्रकिंवा धान्य खराब त्रकिंवा त्रकडलेले

https://bit.ly/3xdCUdD असल्यास काय होईल ते पालकांच्या मदतीने
नवचारून शलहा.

सप्ट ेंबर
सप्ट ेंबर
सप्ट ेंबर

4

अन्नपदार्थाांची सुरक्षा

4

अन्नपदार्थाांची सुरक्षा

5

अन्नपदार्थाांची सुरक्षा

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र

अन्न नबघाडा कारिीभूत

7.72.05

https://bit.ly/3jyQTXC अन्न नबघाड : कारिीभूत घटकांची यादी करा

अन्न नासाडी

7.72.06

https://bit.ly/367kuiY

अन्नाची नासाडी होऊ नये

7.72.06

घटक

अन्न वाया जाऊ नये, अन्नाची नासाडी होऊ नये
यासाठी तुमची भूचमका काय असेल ते शलहा.

https://bit.ly/3w9PWHY लग्नसमारं भात अक्षता म्हिून वापरण्यात येिारे

म्हिून घ्यावयाची काळजी

तांदूळ व अन्नपदार्थाांचा अपव्यय कसा टाळता
येईल? नवचार करून शलहा.

सप्ट ेंबर
सप्ट ेंबर
सप्ट ेंबर

https://bit.ly/2UWO6N

5

अन्नपदार्थाांची सुरक्षा

अन्न रक्षि पद्ती

7.72.06

5

अन्नपदार्थाांची सुरक्षा

अन्नभेसळ

7.72.10

https://bit.ly/3AgiRgx

5

अन्नपदार्थाांची सुरक्षा अन्न भेसळ कशी ओळखाल

7.72.10

https://bit.ly/3wbcojJ

सप्ट ेंबर

E

अन्न रक्षिाच्या नवनवध पद्तींची यादी करा.
भेसळ युक्त पदार्थाांची तुम्हाला माहीत असलेली
उदाहरिे शलहा
आत्ताच पाहहलेल्या णिहडओद्वारे अन्नपदार्थाणतील
भेसळ कशी शोधाल ते शलहा.

प्रश् 1. अन्नरक्षि म्हिजे काय?
प्रश् 2. जागनतक अन्नसुरक्षा हदन कोित्या हदवशी साजरा केला जातो? साजरा करण्याच्या मागील
5

अन्नपदार्थाांची सुरक्षा

घटक चाचिी

उद्देश तुमच्या शब्दात शलहा.

प्रश् 3. अन्ननबघाड यानवषयी र्थोडक्यात माहहती शलहून यास कारिीभूत घटक शलहा.
प्रश् 4. अन्ननासाडी होऊ नये म्हिून तुम्ही तुमच्या स्तरावर काय प्रयत्न कराल?
प्रश् 5. अन्ननासाडीचे प्रकार सांगून त्यानवषयी माहहती उदाहरिासह शलहा.

सप्ट ेंबर

5

स्वाध्याय 3

https://bit.ly/3ivskdh
1.भौनतक राशी म्हिजे काय हे उदाहरिासह

ऑक्टोबर

1

भौनतक राशींचे
मापन

वहीमध्ये शलहा.
प्रस्तावना

https://bit.ly/3jyw92f

2.आजूबाजूच्या आणि दैनंहदन पररसरात वापरत
असलेल्या वस्तू आणि पदार्थाांची यादी करून
त्यांचे मापन कसे करतात याबाबत घरी चचाण
करून वहीत नोंदी करा.

ऑक्टोबर
1
ऑक्टोबर

1

भौनतक राशींचे
मापन
भौनतक राशींचे

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र

1.अहदश राशी व सहदश राशी यांच्यातील फरक
अहदश राशी व सहदश राशी

7.72.08

https://bit.ly/2TpgxmV

वहीमध्ये शलहा.
2.अहदश राशी आणि सहदश राशी यांची उदाहरिे
शलहा.

वस्तुमान आणि वजन

7.72.08

https://bit.ly/3w9PJEB दैनंहदन जीवनामध्ये वापरात येिाऱ्या नवनवध

मापन

भौनतक राशी व त्यांचे मापन करण्यासाठी
असिारी साधने यांच्या नवषयी माहहती संग्रहहत
करून वहीमध्ये शलहा.

ऑक्टोबर

1.वस्तुमान व लांबी यांचा MKS व CGS
पद्तीतील एककचा तक्ता वहीमध्ये तयार करा.
1

भौनतक राशींचे
मापन

2.प्रमाणित मापनाचे महत्व स्पष्ट करा. 3.दैनंहदन
प्रमाणित मापन

7.72.11

https://bit.ly/3xf3WBp जीवनातील नवनवध वस्तूंचे मापन करण्यासाठी
कोिकोिती साधने वापरता येतील हे प्रत्यक्ष

कृतीद्वारे पाहून त्यातील प्रमाणित मापन साधने
शोधून वहीमध्ये नोंदवा.
ऑक्टोबर

1.वेळ व चाल यांचा MKS व CGS पद्तीतील
एककचा तक्ता वहीमध्ये तयार करा.
1

भौनतक राशींचे
मापन

पायाभूत राशी

7.72.11

https://bit.ly/3hsRzLd

2.पायाभूत राशी आणि पायाभूत प्रमाि या
संकल्पना स्पष्ट करा.
3.एककाची आंतरराष्ट्रीय पद्तीबाबत अचधक
माहहती चमळवा.

ऑक्टोबर

1.पूवीच्या काळी मापनासाठी कोिकोिती साधने
वापरली जात होती याची माहहती चमळवा.
1

भौनतक राशींचे
मापन

मापनाचा इनतहास

7.72.22

https://bit.ly/3xeGbJC

2. घरी आजी आजोबा त्रकिंवा इतर वररष्ांकडू न
त्यांनी काळानुसार कामासाठी वापरलेली

मापनाची नवनवध साधने आणि त्यामध्ये होत
गेलेला बदल याबाबत चचाण करा.
ऑक्टोबर

1.ग्राहकांची वजन मापनामध्ये फसविूक होऊ नये
1

भौनतक राशींचे
मापन

ग्राहक संरक्षि नवभागात
शासनाची जबाबदारी

7.72.22

https://bit.ly/3yiGsLX

यासाठी शासनाने कोित्या उपाययोजना केल्या
आहेत? ते वहीमध्ये शलहा.

2. ग्राहक संरक्षि कायदा बाबत इं टरनेटवरून
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र

अचधक माहहती चमळवा आणि ग्राहक म्हिून
आपली भूचमका आणि हक्क याबाबत चचाण करा.
ऑक्टोबर

प्रश् 1. एका वाक्यात उत्तरे शलहा.
i) वस्तुमान कशाला म्हितात?

ii) मापनात दोन पद्तीचे नावे शलहा.
iii) ‘क्युनबट’ कशाला म्हितात?
प्रश् 2. र्थोडक्यात उत्तरे शलहा.
1

भौनतक राशींचे
मापन

घटक चाचिी

i) वजनमाप नवभागाची कामे र्थोडक्यात शलहा.

ii) बाजारातून सामान नवकत घेतांना कोिती दक्षता घ्यावी? तुमच्या शब्दात शलहा.
प्रश् 3. पुढील घटनांमागील कारि सांगा.

i) गंगाधरने एक लीटर दूध ग्लासाने मोजून हदले, अमरने ते घेण्यास नकार हदला.
ii) माझ्या गावातील स्वस्त धान्य दुकानातील रॉकेलची मापे शासनाच्या वजनमाप उपनवभागाने जप्त
केली.
प्रश् 4. फरक शलहा. वजन आणि वस्तुमान
प्रश् 5. अहदश राशी व सहदश राशी असे वगीकरि करा. वजन, वस्तुमान, कायण, बल, काल, घनता.
ऑक्टोबर

ऑक्टोबर
ऑक्टोबर

गती म्हिजे काय? गती मध्ये बदल कशामुळे
2

गती, बल व कायण

प्रस्तावना

7.72.04

https://bit.ly/36kG8jX होतो? दोन उदाहरिांसह स्पष्ट करून वहीमध्ये

2

गती, बल व कायण

चाल व वेग

7.72.08

https://bit.ly/3qDsemd

2

गती, बल व कायण

7.72.08

https://bit.ly/3qD6qHa

सरासरी वेग व तात्काशलक
वेग

ऑक्टोबर

ऑक्टोबर

शलहा.
चाल व वेग यातील फरक उदाहरिाद्वारे स्पष्ट
करून वहीमध्ये शलहा.
सरासरी वेग व तात्काशलक वेग यातील फरक
उदाहरिाद्वारे स्पष्ट करून वहीमध्ये शलहा .
1.त्वरिाचे सूि वहीमध्ये शलहा.
3

गती, बल व कायण

त्वरि

7.72.08

https://bit.ly/2SLAfck 2.त्वरि या सहदश राशीचे एकक कोिते ते

3

गती, बल व कायण

न्युटनचा गतीनवषयक

7.72.14

https://bit.ly/2UjPucB 1.न्युटनचा गतीनवषयक पहहला ननयम

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र

सांगून पडताळू न पहा.

पहहला ननयम

उदाहरिाद्वारे स्पष्ट करून वहीमध्ये शलहा.
2.न्यूटन या शास्त्रज्ञ नवषयी इं टरनेट वरून अचधक
माहहती चमळवा.

ऑक्टोबर

1. तारेवर बसलेला पक्षी उडू न एक नगरकी घेऊन
पुन्हा बसलेल्या जागी येतो त्याने एका नगरकीत
3

गती, बल व कायण

अंतर व नवस्थापन

7.72.11

कापलेले एकूि अंतर व त्यांचे नवस्थापन याबाबत

https://bit.ly/3ygMQ66 स्पष्टीकरि वहीमध्ये शलहा.

2.अंतर आणि नवस्थापन या संकल्पना स्पष्ट करा.
3.अंतर, नवस्थापन आणि वेग यातील
परस्परसंबंध स्पष्ट करा.
ऑक्टोबर

प्रश् 1. एका वाक्यात उत्तरे शलहा

i) नवस्थापन म्हिजे काय?

ii) अंतर म्हिजे काय?
iii) त्वरि ह्या सहदश राशीचे एकक काय?
iv) तात्काशलक वेग कशाला म्हितात?
प्रश् 2. र्थोडक्यात उत्तरे शलहा.
i) नवस्थापन कसे होते हे तुमच्या शब्दात शलहा.
3

गती, बल व कायण

घटक चाचिी

ii) न्यूटनचा गनतनवषयक पहहला ननयम शलहा आणि त्याची दैनंहदन जीवनातील उदाहरिे शलहा.
प्रश् 3. खालील सूि पूिण करा.
त्वरि =____________________________
बदलास लागलेला कालावधी
प्रश् 4. कारिे द्या.
i) कॅरम बोडण वर पावडर टाकली नाही तर काय होईल? का?
ii) रमेश सायकल चालवत होता , त्याला गोलुने मागून धक्का हदला तर काय होईल?

प्रश् 5. योग्य जोडया जुळवा.
‘अ’ गट
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र

‘ब’ गट

ऑक्टोबर

3

स्वाध्याय 4

i) वेग

अ) m

ii) अंतर

ब) m/s²

iii) बल

क) km/s

iv) त्वरि

ड) न्यूटन

https://bit.ly/3s4Jth4

ऑक्टोबर

1.एखादी वस्तू नवद्युत प्रभाररत आहे असे केिा
म्हिता येईल ते वहीमध्ये शलहा. 2.घरी उपलब्ध
4

नवद्युत प्रभार

7.72.05

https://bit.ly/3jD3HvZ असलेल्या कंगवा, मोजपट्टी इ. वस्तू वापरुन

नवद्युत प्रभारचा प्रत्यक्ष कृतीद्वारे अनुभव घ्या आणि
ननरीक्षिांची वहीत नोंद करा.

ऑक्टोबर

1.एखादी वस्तू नवद्युत प्रभाररत होिे म्हिजे काय ?
स्पष्ट करून वहीमध्ये शलहा.
नवद्युत प्रभार:उगम कसा

4

होतो?

7.72.05

https://bit.ly/3jD3LvJ

2.नवद्युत प्रभारांचा उगम कसा होतो ते
उदाहरिासहहत स्पष्ट करा.
3. बेंजाचमन फ्रॅंकशलन या शास्त्रज्ञाबाबत इं टरनेट

स्थस्थनतक नवद्युत

त्रकिंवा इतर उपलब्ध साहहत्याद्वारे माहहती चमळवा.

ऑक्टोबर

1. र्थमाणकोल चे त्रकिंवा मोहरीचे दािे एका

प्लास्टस्टकच्या बाटली घेऊन बाटली जोराने हलवा
एकमेकांपासून दूर जाण्याचा प्रयत्न करतात पि
4

प्रयोग

7.72.14

बाटलीला चचकटू न बसतात असे का होते? ते
https://bit.ly/3yeWA0M वहीमध्ये शलहा.
2. हदलेल्या शलिं कमधील णिहडओ पाहून त्यामध्ये
दाखनवलेला प्रयोग शक्य असल्यास स्वत: करून
पहावा आणि ननरीक्षिे वहीत नोंदवा त्रकिंवा
णिहडओ पाहून ननरीक्षिे वहीत नोंदवा.
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र

ऑक्टोबर

1.घषणि नवद्युत म्हिजे काय ते स्पष्ट करून
वहीमध्ये शलहा.
4

घषणि नवद्युत

7.72.09

https://bit.ly/3qDthm9

2. हदलेल्या शलिं कमधील णिहडओ पाहून त्यामध्ये
दाखनवलेला प्रयोग शक्य असल्यास स्वत: करून
पहावा आणि ननरीक्षिे वहीत नोंदवा त्रकिंवा
णिहडओ पाहून ननरीक्षिे वहीत नोंदवा.

ऑक्टोबर

1.चभिं तीजवळ प्रभाररत फुगा नेल्यास तो चभिं तीला
का चचकटतो? यामागील शास्त्रीय तत्व वहीमध्ये
शलहा.
5

नवद्युत प्रभार ननचमि ती

7.72.04

https://bit.ly/3dwSfOC 2.हदलेल्या शलिं कमधील णिहडओ पाहून त्यामध्ये

दाखनवलेला प्रयोग शक्य असल्यास स्वत: करून
पहावा आणि ननरीक्षिे वहीत नोंदवा त्रकिंवा
णिहडओ पाहून ननरीक्षिे वहीत नोंदवा.

ऑक्टोबर
5

नवद्युत प्रभार- पररिाम

7.72.05

वातावरिात नवद्युत प्रभार ननमाणि झाल्याची
https://bit.ly/3qDfPyu उदाहरिे कोित्या उदाहरिांवरून सांगता येतील?
याचे उत्तर वहीमध्ये शलहा.

ऑक्टोबर

1.मुसळधार पाऊस, जोराने नवजा चमकिे सुरू
5

वातावरिातील नवद्युत प्रभार

7.72.05,
7.72.06

असताना छिी घेऊन बाहेर जािे योग्य का नाही
https://bit.ly/3qDgznv याचे शास्त्रीय कारि वहीमध्ये शलहा.
2. वातावरिातील नवद्युतप्रभाराचे पररिाम
दशणनविारी उदाहरिे याबाबत माहहती चमळवा.

ऑक्टोबर

5

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र

तहडतरक्षक

7.72.15

https://bit.ly/3y5cUBk

इमारतीवर तहडतरक्षक कोठे व का बसवलेले
असते ते वहीमध्ये शलहा.

2.तहडतरक्षकामध्ये वीज जचमनीत पसरण्यासाठी
कोिती व्यवस्था केलेली असते ते तुमच्या शब्दात
शलहा.
ऑक्टोबर

प्रश् 1. कोितीही वस्तू 'उदासीन' आहे. असे कधी म्हटले जाते?
प्रश् 2. नवद्युत प्रभाराचे प्रकार त्रकती व कोिते आहेत?
5

स्थस्थनतक नवद्युत

घटक चाचिी

प्रश् 3. वीजे पासून स्वतःचा बचाव कसा कराल?

प्रश् 4. उं च इमारतीवर तहडतरक्षक बसवतात. कारि शलहा.
प्रश् 5. नवद्युत प्रभार ओळखण्यासाठी कोिते उपकरि वापरतात?

ऑक्टोबर

5

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र

स्वाध्याय 5

https://bit.ly/3Asej6h

इयत्ता : सातवी

माहे : २०२१

(संबंधित इयत्तेचे पाठ्यपुस्तक pdf ल िं क)

http://ebalbharati.in/econtent/QRView.aspx?ItemId=7010005841
ववषय

का ाविी

इतिहास ऑगस्ट तिसरा
आठवडा

पाठाचे नाव

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक/क्षमता
वविाने

१.इतिहासा

१. मध्ययुगीन भारिीय इतिहासाची

ची साधने

साधने ओळखिा येिे.
२. ऐतिहाशसक साधनांचे वगीकरि
करिा येिे.
३. ऐतिहाशसक साधनांचे इतिहास
लेखनािील महत्व ओळखिा येिे.

अध्ययन-अध्यापन स्रोत

ववद्यार्थी कृती
पाठ्यपुस्तकािील पाठ क्रमांक १.इतिहासाची साधने हा पाठ

(प्रस्तावना)
http://tiny.cc/8yxeqz
(शलणखि साधने भाग १)

http://tiny.cc/pzxeqz

वाचण्यास सांगिे.
इतिहासाची साधने या पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी
ददलेल्या शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.
शलणखि साधनांबद्दल मादहिी पाहण्यासाठी ददलेल्या शलिं कला
क्लिक करण्यास सांगिे.

४. ऐतिहाशसक साधनांच्या जिनाचे

(शलणखि साधने भाग २)

शलणखि साधने भाग २ तवषयी मादहिी पाहण्यासाठी ददलेल्या

प्रयत्न करिे.

http://tiny.cc/u0xeqz

शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.

(भौतिक साधने भाग १)

भौतिक साधने भाग २ तवषयी मादहिी पाहण्यासाठी ददलेल्या

http://tiny.cc/o1xeqz

शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.

(भौतिक साधने भाग २)

http://tiny.cc/l2xeqz
(मौणखक साधने)

http://tiny.cc/w3xeqz
(ऐतिहाशसक साधनांचे
मूल्यमापन)http://tiny.cc/j
5xeqz
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

भौतिक साधने भाग २ तवषयी मादहिी पाहण्यासाठी ददलेल्या
शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.
मौणखक साधनांतवषयी मादहिी पाहण्यासाठी ददलेल्या
शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.
ऐतिहाशसक साधनांचे मूल्यमापन बद्दल मादहिी पाहण्यासाठी
ददलेल्या शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.

(इतिहासाची साधने:

इतिहासाच्या साधनांच्या प्रश्नोत्तराच्या सरावासाठी ददलेल्या

सराव)http://tiny.cc/05xe

शलिं कला िीक करण्यास सांगिे.

qz

कृिी व उपक्रम
प्राचीन काळापासून कवडी,दमडी, धेला, पै,पैसा, आिा,
रुपया ही नािी प्रचशलि होिी. नाण्यांवरून काही म्हिी,
वाक्प्रचार,प्रचशलि झाले आहे ि त्ांची यादी करा.
उदाहरिार्थ:- एक फुटकी कवडी देिार नाही.
पोवाडे व आददवासी गीिे यांचा संग्रह करा.
पाठािील चचत्ांचे तनरीक्षि करून शलणखि,भौतिक व मौणखक
साधनांि वगीकरि करा.

इतिहास ऑगस्ट-

२.शशवपूवथक

१. शशवपूवथ काळािील भारिािील

चौर्ा

ाालीन

तवतवध सत्तांचे महाराष्ट्राच्या जीवनावर

आठवडा

भारि

झालेले पररिाम सांगिा येिे.
२. मुघलकालीन घटनांचे महाराष्ट्रावर

(तवजयनगरचे राज्ये)
http://tiny.cc/67xeqz
(शशवपूवथकालीन राजसत्ता भाग १)

झालेल्या पररिामांचे तवश्लेषि करिा

http://tiny.cc/z8xeqz

येिे.

(शशवपूवथकालीन राजसत्ता भाग
२)
http://tiny.cc/p9xeqz
(वायव्येकडील आक्रमिे भाग १)

पाठ्यपुस्तकािील पाठ क्रमांक २.शशवपूवथकालीन भारि या
पाठाचे वाचन करण्यास सांगिे.
तवजयनगरचे राज्ये याबद्दल मादहिी पाहण्यासाठी ददलेल्या
शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.
शशवपूवथकालीन राजसत्ता भाग १ बद्दल मादहिी पाहण्यासाठी
ददलेल्या शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.
शशवपूवथकालीन राजसत्ता भाग २ बद्दल मादहिी पाहण्यासाठी
ददलेल्या शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.
वायव्येकडील आक्रमिे भाग १ बद्दल मादहिी पाहण्यासाठी
ददलेल्या शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

http://tiny.cc/39xeqz(वा
यव्येकडील आक्रमिे
भाग१:उत्तरेकडील सुलिानशाही)
http://tiny.cc/eayeqz

वायव्येकडील भाग २:उत्तरेकडील सुलिानशाही तवषयी
मादहिी पाहण्यासाठी ददलेल्या शलिं कला क्लिक करण्यास
सांगिे.

(बहामनी राज्ये)
http://tiny.cc/dbyeqz
(महारािा प्रिाप)
http://tiny.cc/kbyeqz

बहामनी राज्यतवषयी मादहिी पाहण्यासाठी ददलेल्या शलिं कला
क्लिक करण्यास सांगिे.

(आहोमांशी संघषथ)
http://tiny.cc/ndyeqz(तव
जयनगरचे कृष्णदेवराय)
http://tiny.cc/vdyeqz
(मुघल सत्ता)

महारािा प्रिाप यांच्यातवषयी मादहिी पाहण्यासाठी ददलेल्या
शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.
आहोमांशी संघषथ पाहण्यासाठी ददलेल्या शलिं कला क्लिक
करण्यास सांगिे.

http://tiny.cc/meyeqz(रा
जपुिांशी संघषथ)
http://tiny.cc/jfyeqz

तवजयनगरचे कृष्णदेवराय यांच्याबद्दल मादहिी पाहण्यासाठी
ददलेल्या शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.
मुघल सत्तेतवषयी मादहिी पाहण्यासाठी ददलेल्या शलिं कला
क्लिक करण्यास सांगिे.
राजपुिांशी संघषथ पाहण्यासाठी ददलेल्या शलिं कला क्लिक
करण्यास सांगिे.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

कृिी व उपक्रम
पाठाि आलेल्या सम्राट, राजा, रािी,बादशहा यांची नावे
शलहा.
नागररक सप्ट ेंबर –

१.आपल्या

१. संतवधान सभेच्या कायथपद्धिीि

शास्त्र

पदहला

संतवधानाची

तवरोधी मिांचा उचचि आदर केला

आठवडा

ओळख

गेल्याचे समजून घेिे.
२. संतवधानाच्या तनचमि िीि डॉक्टर

नागररकशास्त्र मधील पाठ क्रमांक १.आपल्या संतवधानाची
(प्रस्तावना-संतवधान)
http://tiny.cc/ggyeqz

ओळख हा पाठ वाचण्यास सांगिे.
पाठाची प्रस्तावना व संतवधान बद्दल मादहिी पाहण्यासाठी
ददलेल्या शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.

बाबासाहेब आंबेडकरांच्या योगदानाचे

(संतवधानािील िरिुदी)

महत्त्व जाििे.

http://tiny.cc/tgyeqz

३. न्याय स्वािंत्र्य समिा व बंधुिा या

(संतवधानाची आवश्यकिा)

संतवधानाची आवश्यकिा का आहे ?हे समजण्यासाठी

http://tiny.cc/8gyeqz

ददलेल्या शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.

होिे हे जाििे.

(राज्यकारभार म्हिजे काय?)

राज्यकारभार म्हिजे काय हे जािून घेण्यासाठी ददलेल्या

४. लोकशाही मूल्यानुसार आचरि

http://tiny.cc/hhyeqz

मूल्यांच्या आधारे नव्या समाजाची
तनचमि िी करिे हे संतवधानाचे उदद्दष्ट

करिे

(डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे
योगदान)
http://tiny.cc/lhyeqz

संतवधानािील िरिुदींतवषयी मादहिी पाहण्यासाठी ददलेल्या
शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.

शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.
संतवधान तनचमि िीि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान
तवषयी मादहिी पाहण्यासाठी ददलेल्या शलिं कला क्लिक
करण्यास सांगिे.
कृिी व उपक्रम
संतवधान सभेसाठी तवतवध सचमत्ांची स्थापना
झाली,त्ांच्यातवषयी मादहिी चमळवा व सचमिीच्या नावांचा
िक्ता ियार करा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

संतवधान सभेिील सदस्ांच्या फोटोंचा संग्रह करा.
इतिहास सप्ट ेंबर दुसरा
आठवडा

३.धाचमि क
समनव्य

१.संिांच्या शशकविुकीिील साम्य
ओळखिा येिे.

पाठ्यपुस्तकािील पाठ क्रमांक ३.धाचमि क समनव्य या
(प्रस्तावना)
http://tiny.cc/ckyeqz
(भक्ती चळवळ भाग १)
http://tiny.cc/lkyeqz
(भक्ती चळवळ भाग
२)http://tiny.cc/0kyeqz

पाठाचे वाचन करण्यास सांगिे.
धाचमि क समन्वय या पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी
ददलेल्या शलिं कला िीक करण्यास सांगिे.
भक्ती चळवळ भाग १ बद्दल मादहिी पाहण्यासाठी ददलेल्या
शलिं कला िीक करण्यास सांगिे
भक्ती चळवळ भाग २ मादहिी पाहण्यासाठी ददलेल्या शलिं कला
िीक करण्यास सांगिे

(महानुभाव पंर्)

महानुभाव पंर् तवषयी मादहिी पाहण्यासाठी ददलेल्या

http://tiny.cc/blyeqz

शलिं कला िीक करण्यास सांगिे.

(सुफी पंर्)
http://tiny.cc/amyeqz

सुफी पंर् बद्दद्दल मादहिी पाहण्यासाठी ददलेल्या शलिं कला
िीक करण्यास सांगिे.
कृिी व उपक्रम
पाठाि आलेल्या संिांची/धमथसुधारकांची नावे शलहा.
महाराष्ट्रािील संिांची यादी करा.
िुम्हाला मादहिी असलेल्या संिांचे अभंग, दोहे, वचने शलहा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

इतिहास सप्ट ेंबर -

४.शशवपूवथक

१. शशवपूवथकालीन समाजजीवन स्पष्ट

तिसरा

ाालीन

करिा येिे.

आठवडा

महाराष्ट्र

२. आददलशाही व तनजामशाही
काळािील तवतवध ऐतिहाशसक घटना

पाठ्यपुस्तकािील पाठ क्रमांक ४.शशवपूवथकालीन महाराष्ट्र या
(प्रस्तावना)
http://tiny.cc/rmyeqz

पाठाचे वाचन करण्यास सांगिे.
शशवपूवथकालीन महाराष्ट्र या पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी
ददलेल्या शलिं कला िीक करण्यास सांगिे.

स्पष्ट करिा येिे.

(गाव-मौजा)

३. शशवपूवथकालीन सामाशजक

http://tiny.cc/enyeqz

राजकीय व आचर्ि क पररस्थस्थिीची

(परगिा)

परगिा बद्दल मादहिी पाहण्यासाठी ददलेल्या शलिं कला िीक

http://tiny.cc/3nyeqz

करण्यास सांगिे.

(वारकरी पंर्ाचे काये)

वारकरी पंर्ाचे काये जािून घेण्यासाठी ददलेल्या शलिं कला

कारिमीमांसा करिा येिे.

http://tiny.cc/ioyeqz

गाव-मौजा कशास म्हििाि हे जािून घेण्यासाठी ददलेल्या
शलिं कला िीक करण्यास सांगिे.

िीक करण्यास सांगिे.
संि नामदेव यांच्यातवषयी मादहिी पाहण्यासाठी ददलेल्या
शलिं कला िीक करण्यास सांगिे.

(संि नामदेव)

संि ज्ञानेश्वर यांच्या बद्दल मादहिी पाहण्यासाठी ददलेल्या

http://tiny.cc/zoyeqz

शलिं कला िीक करण्यास सांगिे.

(संि ज्ञानेश्वर)

संि िुकाराम यांच्या बद्दल मादहिी पाहण्यासाठी ददलेल्या

http://tiny.cc/kpyeqz

शलिं कला िीक करण्यास सांगिे.

(संि िुकाराम)
http://tiny.cc/ypyeqz
(रामदास स्वामी)
http://tiny.cc/pqyeqz
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

रामदास स्वामी यांच्याबद्दल मादहिी पाहण्यासाठी ददलेल्या
शलिं कला िीक करण्यास सांगिे.

संि कायाांची फलश्रुिी जािून घेण्यासाठी ददलेल्या शलिं कला
(संि कायाथची फलश्रुिी)
http://tiny.cc/xqyeqz

िीक करण्यास सांगिे.
कृिी व उपक्रम
वारकरी ददिं डी कोिकोित्ा प्रसंगी काढिाि.
पाठािील संिांची नावे शलहा.
पंढरपूरच्या वारीतवषयी मादहिी शलहा.
गाव-कसबा-परगिा याची िुलना गाव-िालुका-शजल्हा
यांच्याबरोबर करिा येईल का?असल्यास कशी?

नागररक सप्ट ेंबर-

२.संतवधाना

१. संतवधानाच्या उदद्दशशकेिील मूल्ये

शास्त्र

ची उद्देशीका

मानविावादी आहेि हे समजून घेि.े

चौर्ा
आठवडा

२. सावथभौमत्व संकल्पना समजून
घेि.े
३. लोकशाहीि राज्यकारभाराची सत्ता
लोकांच्या हािी असिे हे जािून घेिे.
४. लोकशाहीर तनिथय चचाथ

नागररकशास्त्र मधील पाठ क्रमांक २.संतवधानाची उद्देशशका
(उद्देशीका)
http://tiny.cc/hryeqz
(सावथभौम राज्ये)
http://tiny.cc/hsyeqz
(लोकशाही राज्ये)

या पाठाचे वाचन करण्यास सांगिे.
संतवधानाची उद्देशशका याबद्दल मादहिी पाहण्यासाठी
ददलेल्या शलिं कला िीक करण्यास सांगिे.
सावथभौम राज्ये याचा अर्थ जािून घेण्यासाठी ददलेल्या
शलिं कला िीक करण्यास सांगिे.
लोकशाही राज्ये म्हिजे काय हे जािून घेण्यासाठी ददलेल्या

तवचारतवतनमय यांच्या आधारे

http://tiny.cc/btyeqz

सामूदहक रीत्ा घेिले जािाि हे

(उद्देशशकेचे मूल्ये)

उद्देशशकेचे मूल्ये जािून घेण्यासाठी ददलेल्या शलिं कला

http://tiny.cc/ttyeqz

िीक करण्यास सांगिे.

(स्वािंत्)

स्वािंत् म्हिजे काय हे जािून घेण्यासाठी ददलेल्या शलिं कला

समजून घेि.े

शलिं कला िीक करण्यास सांगिे.

िीक करण्यास सांगिे.
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

http://tiny.cc/ouyeqz

बंधुिा मूल्ये जािून घेण्यासाठी ददलेल्या शलिं कला िीक

(उद्देशशकेचे उदद्दष्ट-बंधुिा)

करण्यास सांगिे.

http://tiny.cc/pvyeqz

कृिी व उपक्रम
िुमच्या पररसरािील विथमानपत्ांची यादी करा.
िुमच्या कुटू ं बािील तनिथयाि कोि-कोि सहभागी असिाि.
िुम्ही गावािील कोिकोित्ा सि-उत्सवाि सहभागी
होिाि.

इतिहास ऑक्टोबर
-पादहला
आठवडा

५.स्वराज्यस् १. स्वराज्यस्थापनेची कोििी
र्ापना

पररस्थस्थिी कारिीभूि ठरली याची
चचकीत्सा करिा येिे.
२. ककल्ले ऐतिहाशसक वास्तू यांना भेट

पाठ्यपुस्तकािील पाठ क्रमांक ५.स्वराज्यस्थापना या पाठाचे
स्वराज्यस्थापना प्रस्तावना)
http://tiny.cc/4vyeqz

देऊन मादहिी गोळा करिा येिे.

(वीरमािा शजजाबाई)

३. ककल्ल्ांची मादहिी इं टरनेटच्या

http://tiny.cc/cwyeqz

साह्याने चमळविा येिे.

(शशवरायांचे सहकारी)

४. ऐतिहाशसक वारशां च्या

http://tiny.cc/xwyeqz

जिनासाठी प्रयत्न करिे.

(राजमुद्रा)

५. जावळीच्या तवषयाचे ऐतिहाशसक

http://tiny.cc/bxyeqz

महत्त्व समजून घेिा येिे.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

वाचन करण्यास सांगिे.
स्वराज्यस्थापना पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी ददलेल्या
शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.
वीरमािा शजजाबाई यांच्यातवषयी मादहिी पाहण्यासाठी
ददलेल्या शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.
शशवरायांचे सहकारी यांच्यातवषयी मादहिी पाहण्यासाठी
ददलेल्या शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.

(स्वराज्यस्थापनेसाठी हालचाली)

शशवरायांची राजमुद्रा जािून घेण्यासाठी ददलेल्या शलिं कला

http://tiny.cc/hxyeqz

क्लिक करण्यास सांगिे.

६. शशवाजी महाराजांचे सहकारी
जीवाला जीव देिारे होिे, याची
जािीव तनमाथि होिे.

(अफझलखानाचे पाररपत्)
http://tiny.cc/qxyeqz
(शसद्दी जौहरची स्वारी)
http://tiny.cc/y0yeqz

स्वराज्या स्थापनेच्या हालचाली मादहिी पाहण्यासाठी
ददलेल्या शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.
अफजलखानाचा वध पाहण्यासाठी ददलेल्या शलिं कला
क्लिक करण्यास सांगिे.

शसद्दी जौहरची स्वारी बद्दल मादहिी पाहण्यासाठी ददलेल्या
शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.
कृिी व उपक्रम
राजमुद्रा चचत् रेखाटन करा.
शशवरायांच्या तवतवध ककल्ल्ांची यादी करा.
शशवरायांच्या जीवास जीव देिाऱ्या सहकाऱ्यांची यादी करा.
शशवरायांच्या पुिे जहातगरीिील बारा मावळ प्रदेशांची यादी
करा.
नागररक ऑक्टोबर

३.संतवधाना

शास्त्र

ची वैशशष्ट्ये

- दुसरा
आठवडा

१. संतवधानाची वैशशष्ट्ये सांगिा येिे.
२. लोकशाही शासनव्यवस्थेची
वैशशष्ट्ये सांगिा येिे.
३. संघराज्य व्यवस्थेि दोन पािळ्ांवर
शासन संस्था काम करिाि हे माहीि
करून घेि.े

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

नागररकशास्त्र मधील पाठ क्रमांक ३.संतवधानाची वैशशष्ट्ये
(प्रस्तावना)
http://tiny.cc/p1yeqz
(अचधकार तवभागिी)
http://tiny.cc/81yeqz

हा पाठ वाचण्यास सांगिे.
संतवधानाची वैशशष्ट्ये या पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी
ददलेल्या शलिं कला िीक करण्यास सांगिे.
अचधकार तवभागिी पाहण्यासाठी ददलेल्या शलिं कला िीक
करण्यास सांगिे.

(केंद्रशाशसि प्रदेश/संघशाशसि

केंद्रशाशसि प्रदेश बद्दल मादहिी पाहण्यासाठी ददलेल्या

प्रदेश)

शलिं कला िीक करण्यास सांगिे.

http://tiny.cc/t2yeqz
(स्विंत् न्यायव्यवस्था)
http://tiny.cc/n3yeqz

स्विंत् न्यायव्यवस्था बद्दल मादहिी पाहण्यासाठी ददलेल्या
शलिं कला िीक करण्यास सांगिे.

(तनवडिूक आयोग)
http://tiny.cc/23yeqz

तनवडिूक आयोग बद्दल मादहिी पाहण्यासाठी ददलेल्या
शलिं कला िीक करण्यास सांगिे.
कृिी व उपक्रम
संघशासन,राज्यशासन व दोन्ही शासनाकडे असिारे तवषय
यांचा िक्ता ियार करा.
सध्याचे मुख्य तनवडिूक आयुक्त कोि आहेि.
आत्ता पयांि भारिीय संतवधानाि ककिी वेळ दुरुस्ती झाली हे
शोधण्याचा प्रयत्न करा.
पान क्रमांक ७३ वरील बोधचचन्हांची चचत्े काढा.

इतिहास ऑक्टोबर
-तिसरा
आठवडा

६.मुघलांशी

१. शशवरायांच्या युद्धनीिीचा अभ्यास

संघषथ

करिे.
२. मराठे व मोगल संघषथ
चचककत्सकपिे अभ्यासिे.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

पाठ्यपुस्तकािील पाठ क्रमांक ६.मुघलांशी संघषथ हा पाठ
(प्रस्तावना)
http://tiny.cc/z4yeqz
(सुरिेवरील स्वारी)

वाचण्यास सांगिे.
मुघलांशी संघषथ पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी ददलेल्या
शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.

३. कठीि व अडचिीच्या प्रसंगी

http://tiny.cc/i5yeqz

शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.

शशवरायांची तनिथय क्षमिा व धैयथ यांचे
अभ्यासपूिथ तववेचन करिे.

सुरिेवरील स्वारी तवषयी मादहिी पाहण्यासाठी ददलेल्या

(जयशसिं गची स्वारी)
http://tiny.cc/h6yeqz
(आग्रा भेट व सुटका)

जयशसिं गची स्वारी जािून घेण्यासाठी ददलेल्या शलिं कला
क्लिक करण्यास सांगिे.
आग्रा भेट व सुटका पाहण्यासाठी ददलेल्या शलिं कला क्लिक
करण्यास सांगिे.

http://tiny.cc/m7yeqz
(मुघलातवरुद्ध आक्रमक पतवत्ा)

मुघलांतवरुद्ध आक्रमक पतवत्ा पाहण्यासाठी ददलेल्या

http://tiny.cc/57yeqz

शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.

(राज्याचभषेक)
http://tiny.cc/e8yeqz
(दशक्षिेची मोहीम)
http://tiny.cc/m9yeqz

शशवरायांचा राज्याचभषेक पाहण्यासाठी ददलेल्या शलिं कला
क्लिक करण्यास सांगिे.

दशक्षिेची मोहीम जािून घेण्यासाठी ददलेल्या शलिं कला
क्लिक करण्यास सांगिे.
कृिी व उपक्रम
सुरि हे शहर भारिाच्या नकाशाि अर्वा गूगल मॅप वर
दाखवा/पहा.
शशवाजी महाराज सुरिेला कसे पोहचले असिील याची
कल्पना करा व शलहा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

वस्तुमानाची तवतवध एकके शलहा.
शशवाजी महाराजांचा जीवनावर आधाररि चचत्पट,माशलका
पहा.उदा.िान्हाजी,तवर जीजामािा,स्वराज्यरक्षक इत्ादी.
ऑक्टोबर-चौर्ा आठवडा

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

आकाररक व संकशलि मूल्यमापन-प्रर्म सत्

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच : शैक्षणिक वषष २०२०-२१
इयत्ता :- सातवी

नवषय :इनतहास व ना.शास्त्र

गुि :-15

--------------------------------------------------------------१. इतिहासाची साधने
प्र.१. एका वाक्यात उत्तरे शिहा.

४ गुण

१. इनतहास हा शब्द कसा तयार झािा आहे ?
२. तवारीख म्हिजे काय?
३. इनतहासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे चार घटक कोिते?
४. बखर कोठे ननमाषि झािी

प्र.२. दोन ते तीन वाक्यात उत्तरे शिहा.

८ गुण

१. शिणखत साधनांमुळे कोिती मादहती ममळते?
२. शशिािेखांतन
ू कोित्या बाबी समजतात?
३. कोित्या मौणखक साधनातून िोकजीवनाचे नवनवध पैिू समजतात?
४. ककल्ल्ांचे प्रकार शिहा

प्र.३. स्पष्ट करा. (फक्त एक)
१. ऐनतहाशसक साधनांचे मूल्यमापन करिे का आवश्यक असते?
२. शशिािेख हा इनतहास िेखनाचा नवश्वसनीय पुरावा जातो.

३ गुण

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच : शैक्षणिक वषष २०२०-२१
इयत्ता :- सातवी

नवषय :इनतहास व ना.शास्त्र

गुि :-15

-----------------------------------------------------------२. शिवपूववकालीन भारि
प्र. १.अ) नावे सांगा.

२ गुण

१. गोंडवनची रािी ---------------------------२. गुरुगोनविं द शसिं ग यांनी स्थापन केिेिे दि ---------------------------प्र. १.ब) गटात न बसिारा पयाषय ननवडा.

२ गुण

१. सुितान मोहम्मद, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद घोरी, बाबर -------------------२. अकबर, हुमायुन, शेरशाह, औरं गजेब ---------------------------प्र.२. दोन ते तीन वाक्यात उत्तरे शिहा.

८ गुण

१. पाि सत्तेचा नवस्तार शिहा.
२. सुितान शाहीचा शेवट कसा झािा?
३. गझनीचा सुितान महमूदने कोिकोित्या मंददरातीि संपत्ती िुटून नेिी?
४. महारािा प्रताप यांचे गुि शिहा.
प्र.३. थोडक्यात उत्तरे शिहा. (फक्त एक)
१. रािी दुगाषवती

३ गुण
२. दुगाषदास राठोड

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच : शैक्षणिक वषष २०२०-२१
इयत्ता :- सातवी

नवषय :इनतहास व ना.शास्त्र

गुि :-15

------------------------------------------------------------3. धार्मिक समन्वय
प्र.१.अ) ररकाम्या जागी योग्य शब्द शिहा.

२ गुण

१. चैतन्य महाप्रभू यांनी ---------------------- भक्तीचे महत्त्व सांनगतिे.
२. गुरु ग्रंथ सादहब हा ----------------------चा पनवत्र ग्रंथ आहे.
प्र.१.ब) जोड्या िावा.

२ गुण

अ गट

उत्तर

१. बसवेश्वर

ब गट

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

२. सूरदास

अ) सूरसागर

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

ब) नामदेव
क) श्रमप्रनतष्ठा

प्र.२. दोन ते तीन वाक्यात उत्तरे शिहा.

८ गुण

१. सुफी संतांची नावे शिहा.
२. रामानुजन यांनी कोिती शशकवि ददिी?
३. महानुभाव पंथाचा प्रसार महाराष्ट्रात कोठे झािा?
४. संत मीराबाई यांची भनक्तगीते कोिते संदेश देिारी आहेत?
प्र.३. तक्ता पूिष करा.

३ गुण

क्र

भक्तीपंथ

१

भक्ती चळवळ

२

महानुभाव पंथ

३

शीख धमष

प्रसारक

ग्रंथ

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच : शैक्षणिक वषष २०२०-२१
इयत्ता :- सातवी

नवषय :इनतहास व ना.शास्त्र

गुि :-15

------------------------------------------------------------४. शिवपूववकालीन महाराष्ट्र
प्र.१. कोि ते शिहा.

४ गुण

१. अमृतानुभव या ग्रंथाचे रचनाकार -----------------------२. भारूडाचे रचनाकार -----------------------३. संत तुकारामांचे गाव -----------------------४. बिोपसना चे महत्व सांगिारे -----------------------प्र.२. दोन ते तीन वाक्यात उत्तरे शिहा.

८ गुण

१. कोकिच्या ककनारपट्टीवर कोिाकोिात सत्ता संघषष ननमाषि झािा होता?
२. गाव पातळीवर पाटीि कोिते काम करत?
३. बुद्रक
ु आणि खुदष यांच्यातीि फरक शिहा.
४. कोित्याही चार संतांची नावे शिहा
प्र.३. थोडक्यात उत्तरे शिहा. (फक्त एक)

३ गुण

१. दुष्काळ हे रयतेिा मोठे संकट का वाटत होते?
२. खािीि तक्ता पूिष करा.
गाव/मौजा
कशास म्हितात
पदामधकारी
उदाहरि

कसबा

परगणा

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच : शैक्षणिक वषष २०२०-२१
इयत्ता :- सातवी

नवषय :इनतहास व ना.शास्त्र

गुि :-15

--------------------------------------------------------------५. स्वराज्य स्थापना
प्र. १. अ) एका वाक्यात उत्तरे शिहा.

२ गुण

१. जहानगर म्हिजे काय?
२. आददिशहाचा कारभार कोि पाहत होते?
प्र. १. ब) जोड्या िावा.

२ गुण

अ गट

उत्तर
ब गट

१. १९ फेब्रुवारी १६३० ------------- अ) अफझिखानािा ठार मारिे
२. १० नोव्हेंबर १६५९ ------------

ब)जावळी शजिं किी

प्र. २. दोन तीन वाक्यात उत्तरे शिहा.

८ गुण

१. वीर माता शजजाबाई यांनी शशवरायांच्यावर कोिते संस्कार केिे?
२. शशवरायांच्या कोित्याही चार सहकार्ांची नावे शिहा.
३. शशवाजी महाराजांनी आददिशहाच्या वधानंतर सैननकांसाठी काय केिे?
४. शशवाजी महाराजांनी ताब्यात घेतिेल्या ककल्ल्ांची नावे शिहा
प्र. ३. थोडक्यात उत्तरे शिहा. (फक्त एक)
१. बारा मावळ्ांची नावे शिहा.
२. शशवाजी महाराजांच्या राजमुद्रेचा अथष शिहा

३ गुण

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच : शैक्षणिक वषष २०२०-२१
इयत्ता :- सातवी

नवषय :इनतहास व ना.शास्त्र

गुि :-15

--------------------------------------------------------------६. मुघलांिी संघर्व
प्र. १. अ) योग्य शब्द शिहा.

२ गुण

१. संस्कृत शब्द असिारा कोश ---------------------------------२. त्र्यंबकगड शजिं कून घेिारे -------------------------------------प्र. १. ब) जोड्या िावा.
अ गट
१. ६ जून १६७४

२. २४ सप्ट ेंबर १६७४

२ गुण
उत्तर

ब गट

----------- अ) तांकत्रक पद्धतीने राज्यामभषेक
----------- ब) पुरंदरचा तह

प्र. २. दोन ते तीन वाक्यात उत्तरे शिहा.

८ गुण

१. पुरंदरचा तह कोिात झािा?
२. सुरत येथे कुिाच्या वखारी होत्या?
३. ददल्लीवरून आल्यानंतर शशवाजी महाराजांनी कोिते ककल्ले शजिं कून घेतिे?
४. शशवाजी महाराजांच्या राज्यामभषेकप्रसंगी कोिती नािी सुरू करण्यात आिी?
प्र. ३. थोडक्यात उत्तरे शिहा. (फक्त एक)
१. शशवाजी महाराजांचा राज्यामभषेक
२. शशवाजी महाराजांची दशक्षिेची मोहीम

३ गुण

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच : शैक्षणिक वषष २०२०-२१
इयत्ता :- सातवी

नवषय :इनतहास व ना.शास्त्र

गुि :-15

--------------------------------------------------------------१. आपल्या संतवधानाची ओळख
प्र.१. एका वाक्यात उत्तरे शिहा.

४ गुण

१. कोित्या देशाचे संनवधान पूिषतः शिणखत नाही?
२. भारतीय संनवधान तयार करण्यासाठी कोित्या सममतीची स्थापना केिी?
३. भारताचे संनवधान ककती कािावधीत पूिष झािे?
४. संनवधान सभेत ककती सदस्य होते?
प्र.२. दोन ते तीन वाक्यात उत्तरे शिहा.

८ गुण

१. संनवधान सभेतीि चार सदस्यांची नावे शिहा.
२. २६ नोव्हेंबर हा ददवस ‘संनवधान ददन’ म्हिून का साजरा केिा जातो.
३. इं ग्रजांनी राज्यकारभारासाठी भारताचे कोिते प्रांत पाडिे?
४. संनवधान सभेच्या कामकाजाची वैशशष्ट्य कोिते आहे?
प्र.३. थोडक्यात उत्तरे शिहा. (फक्त एक)
१. देशाच्या राज्यकारभारात कोित्या बाबी सामाविेल्या असतात?

३ गुण

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच : शैक्षणिक वषष २०२०-२१
इयत्ता :- सातवी

नवषय :इनतहास व ना.शास्त्र

गुि :-15

--------------------------------------------------------------२. संतवधानाची उद्दे शिका

प्र. १. अ) एका वाक्यात उत्तरे शिहा.

२ गुण

१. संनवधानाच्या उद्देशशकेची सुरुवात कोित्या शब्दांनी होते?
२. व्यक्ती प्रनतष्ठा म्हिजे काय?
प्र. १. ब) चूक की बरोबर ते शिहा.

२ गुण

१. देशाच्या संपत्तीवर सवाांचा हक्क असतो.
२. गिराज्यात सवष सावषजननक पदे िोकांकडू न ननवडू न ददिी जातात.
प्र. २. अ) संकल्पना स्पष्ट करा.

४ गुण

१. समता

२.सावषभौम राज्य

प्र. २. ब) दोन ते तीन वाक्यात उत्तरे शिहा.
१. स्वातंत्र्य म्हिजे काय?

४ गुण
२.

२. उद्देशशकेने सवष भारतीय नागररकांना कशाची हमी ददिी आहे?
प्र.३. थोडक्यात उत्तरे शिहा. (फक्त १)

३ गुण

१. धमषननरपेक्ष राज्य ही संज्ञा स्पष्ट करा.
२. आपल्यािा ममळािेल्या स्वातंत्र्याचा उपयोग आपि कशाप्रकारे केिा पादहजे ती
थोडक्यात शिहा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच : शैक्षणिक वषष २०२०-२१
इयत्ता :- सातवी

नवषय :इनतहास व ना.शास्त्र

गुि :-15

-----------------------------------------------------------३. संतवधानाची वैशिष्ट्ये
प्र. १. अ) योग्य शब्द शिहा.

२ गुण

१. संपूिष देशाचा राज्यकारभार पाहिारी यंत्रिा --------------------------२. ननवडिुका घेिारी यंत्रिा --------------------------------------

प्र. १. ब) जोड्या िावा.

अ गट
१. संघसूची

२. राज्य सूची

२ गुण

उत्तर

ब गट

-------------- अ) ४७ नवषय
-------------

ब) ९७ नवषय

प्र. २. दोन तीन वाक्यात उत्तरे शिहा. (फक्त ४)

८ गुण

१. केंद्र शासनाची कामे शिहा.

२. भारतीय संसदेत कोित्या घटकांचा समावेश होतो?

३. भारतातीि घटकराज्य व संघशाशसत प्रदेश यांची संख्या शिहा.
४. शेषामधकार म्हिजे काय?

५. संनवधानाने कोित्या सूची तयार केिेल्या आहेत?
प्र. ३. थोडक्यात उत्तरे शिहा.

३ गुण

संघराज्य शासन पद्धतीनुरूप अमधकारांची नवभागिी कशा प्रकारे केिी आहे, याची सूची खािीि
तक्त्यात तयार करा.
क्र.

संघराज्य शासन

राज्य शासन

दोन्ही शासनांकडे असिारे
नवषय

इयत्ता : ७ वी माहे : ऑगस्ट, २०२१
इयत्ता ७वी ला सामाशिक शास्त्र या ववषयाच्या एका आठवड्यात ०६ ताशसका आहेत. त्या अर्थी भूगोल या उपववषय कररता एका आठवड्यास ०२ ताशसका
आहेत.
ववषय

अध्ययन वनष्पत्ती

पाठाचे नाव

कालावधी

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृती

क्रमाांक
पाठ्यपुस्तकातील पाठ १.

आठवडा

दीक्षा APP

दीक्षा APP मध्ये ददल्या प्रमािे कृती

अध्ययन वनष्पत्ती

वतसरा

https://tinyurl.com/ybsngyqn

करा.

क्र ०१, ०२

ऋतूवनर्मि ती (भाग
– १)

अडचि

आल्यास

शशक्षकांसोबत दूरध्वनी द्वारे संपकक

https://tinyurl.com/ya372qmq साधा.

सामाशिक
शास्त्र

https://tinyurl.com/y6u7rox2

(भूगोल)

https://tinyurl.com/ycgb2vf9

सामाशिक पाठ्यपुस्तकातील पाठ १.
शास्त्र
(भूगोल)

अध्ययन वनष्पत्ती
क्र ०१, ०२

ऋतूवनर्मि ती (भाग
– १)

सामाशिक पाठ्यपुस्तकातील पाठ १.
शास्त्र
(भूगोल)

अध्ययन वनष्पत्ती

ऋतूवनर्मि ती (भाग

क्र ०१, ०२

– १)

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

आठवडा

प्रत्यक्ष अनुभव

वतसरा
आठवडा
तीसरा

पाठ्यपुस्तकातील पान क्र. ०१ वरील
तक्त्यामध्ये नोंदी करा.

प्रत्यक्ष अनुभव

पाठ्यपुस्तकातील पान क्र. ०२ वरील
‘करून पहा’ प्रमािे कृती करा.

पाठ्यपुस्तकातील पाठ १.
सामाशिक
शास्त्र

अध्ययन वनष्पत्ती
क्र ०१, ०२

ऋतूवनर्मि ती (भाग
– १)

आठवडा
चौर्था

स्वाध्याय

दुसऱ्या

केलेल्या

व

वतसऱ्या

कृतींच्या

आठवड्यात

आधारावर

व

वनरीक्षिावर आधाररत १२ ते १५ ओळी

शलखाि करा. अडचि आल्यास

(भूगोल)

शशक्षकांसोबत दूरध्वनी द्वारे संपकक
साधा
पाठ्यपुस्तकातील पाठ २ सूयक, चंद्र

आठवडा

दीक्षा APP

दीक्षा APP मध्ये ददल्या प्रमािे कृती

अध्ययन वनष्पत्ती

चौर्था

https://tinyurl.com/ydcqmv4k

करा.

व पृथ्वी

क्र ०१, ०२, ०३,
०४ व ०५

https://tinyurl.com/yapynxlg
https://tinyurl.com/y76cbfwd
https://tinyurl.com/yby33lz7
https://tinyurl.com/y6wepuj2
https://tinyurl.com/yawsef2r
https://tinyurl.com/y8almu32

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

अडचि

शशक्षकांसोबत
साधा.

दूरध्वनीद्वारे

आल्यास
संपकक

इयत्ता : ७वी माहे : सप्टेंबर, २०२१
ववषय

अध्ययन वनष्पत्ती
क्रमाांक

पाठाचे नाव

पाठ्यपुस्तकातील पाठ २ सूयक, चंद्र व पृथ्वी

कालावधी
आठवडा पदहला

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत
प्रत्यक्ष अनुभव

ववद्यार्थी कृती
पाठ्यपुस्तकातील पान क्र. ०५ वरील ‘करून पहा’ या

सामाशिक अध्ययन वनष्पत्ती

अंतगकत सुचववलेली कृती वविेरी, छोटा व मोठा चेंडू

(भूगोल)

समिून घेण्याचा प्रयत्न करा. अडचि आल्यास

शास्त्र

क्र ०१, ०२, ०३,

यांच्या मदतीने करा. वनरीक्षि करून ‘सूयकग्रहि’

०४ व ०५
पाठ्यपुस्तकातील पाठ २ सूयक, चंद्र व पृथ्वी

शशक्षकांसोबत दूरध्वनीद्वारे संपकक साधा.
आठवडा पदहला

स्वाध्याय

पाठ्यपुस्तकातील पान क्र. ०५ व ०६ वरील ‘करून पहा’

सामाशिक अध्ययन वनष्पत्ती

या अंतगकत सुचववलेली कृती वविेरी, छोटा व मोठा चेंडू

(भूगोल)

समिून घेण्याचा प्रयत्न करा. अडचि आल्यास

शास्त्र

सामाशिक
शास्त्र
(भूगोल)

क्र ०१, ०२, ०३,
०४ व ०५
पाठ्यपुस्तकातील पाठ २ सूयक, चंद्र व पृथ्वी
अध्ययन वनष्पत्ती

(भूगोल)

शशक्षकांसोबत दूरध्वनी द्वारे संपकक साधा.
आठवडा दुसरा

स्वाध्याय

क्र ०१, ०२, ०३,

अध्ययन वनष्पत्ती
क्र ०९

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

पुस्तकातील पान क्र. ०८ वरील स्वाध्याय सोडवा.
अडचि आल्यास शशक्षकांसोबत दूरध्वनीद्वारे संपकक
साधा.

०४ व ०५

सामाशिक पाठ्यपुस्तकातील पाठ ३ भरती ओहोटी
शास्त्र

यांच्या मदतीने करा. वनरीक्षि करून ‘चंद्रग्रहि’

आठवडा दुसरा

दीक्षा APP
(पाठ ३ भरती ओहोटी )

दीक्षा APP मध्ये ददल्या प्रमािे कृती करा. अडचि
आल्यास शशक्षकांसोबत दूरध्वनीद्वारे संपकक साधा.

इयत्ता : ७वी माहे : सप्टेंबर, २०२०
ववषय

अध्ययन वनष्पत्ती

पाठाचे नाव

कालावधी

पाठ्यपुस्तकातील पाठ ३ भरती ओहोटी

आठवडा दुसरा

क्रमाांक

अध्ययन वनष्पत्ती
क्र ०९

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत
दीक्षा APP

दीक्षा APP मध्ये ददल्या प्रमािे कृती

https://tinyurl.com/yab7tm5c

करा.

https://tinyurl.com/ycz7exfu

साधा.

https://tinyurl.com/ydy9v8jf
https://tinyurl.com/yaa2x5od
सामाशिक
शास्त्र
(भूगोल)

https://tinyurl.com/y6wsyvyt
https://tinyurl.com/yahkbdqv
https://tinyurl.com/yb9cbylv
https://tinyurl.com/yaxxebsy
https://tinyurl.com/yd89np6c

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

ववद्यार्थी कृती

अडचि

शशक्षकांसोबत

दूरध्वनीद्वारे

आल्यास

संपकक

पाठ्यपुस्तकातील पाठ ३ भरती ओहोटी
अध्ययन वनष्पत्ती

आठवडा वतसरा)

प्रत्यक्ष अनुभव

क्र ०९

पाठ्यपुस्तक पान क्र ०९ वरील ‘करून

पहा’ तील सहि कृती करा. त्या
अनुभवाच्या आधारावर पान क्र १०

वरील ‘सांगा पाहू’ याचे उत्तरे वहीत
शलहा.

सामाशिक

पाठ्यपुस्तक पान क्र १० ते १२ वरील

शास्त्र

आकृती ३.०५ ते ३.०८ चे वनरीक्षि

(भूगोल)

करा. सबंर्धत पाठ्यांशाचे वाचन
करून आकृती वहीमध्ये काढा. त्या
आधारावर भरती व ओहोटी या बाबत
२०-२२
अडचि

ओळीत
आल्यास

मादहती

शलहा.

शशक्षकांसोबत

दूरध्वनी द्वारे संपकक साधा.
सामाशिक
शास्त्र
(भूगोल)

पाठ्यपुस्तकातील पाठ ३ भरती ओहोटी
अध्ययन वनष्पत्ती

स्वाध्याय

क्र ०९

पुस्तकातील पान क्र. १५ वरील
स्वाध्याय सोडवा. अडचि आल्यास
शशक्षकांसोबत दूरध्वनी द्वारे संपकक
साधा.

पाठ्यपुस्तकातील पाठ ४ हवेचा दाब
अध्ययन वनष्पत्ती
सामाशिक

आठवडा वतसरा

आठवडा चौर्था

दीक्षा APP

दीक्षा APP मध्ये ददल्या प्रमािे कृती

https://tinyurl.com/y7vehx7k

करा.

क्र ०५ ते ०७

शास्त्र
(भूगोल)

शशक्षकांसोबत
https://tinyurl.com/ycwzfmdg

दूरध्वनीद्वारे

आल्यास
संपकक

साधा.

https://tinyurl.com/ydbqwmss एक फुगा घ्या. त्यामध्ये हवा भरा.
https://tinyurl.com/yazyusav

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

अडचि

त्यानंतर फुग्याची गाठ न पाडता तो
फुगा सोडा. काय होते याचे वनरीक्षि

https://tinyurl.com/ybnaz9z7
https://tinyurl.com/yb73kgat

करा. फुगा आवाि करत पुढे िातो.

फुग्यातील पिक हवा वनघाल्यावर फुगा
खाली

पडतो.

यावरून

हवेच्या

दाबामुळे काय घडले व फुग्यातील
हवेचा दाब संपल्यावर काय घडले याचे

https://tinyurl.com/ybw2mz74 वनरीक्षि वही मध्ये शलहा.
https://tinyurl.com/y87woxru
प्रत्यक्ष अनुभव
सामाशिक
शास्त्र
(भूगोल)

पाठ्यपुस्तकातील पाठ ४ हवेचा दाब
अध्ययन वनष्पत्ती
क्र ०५ ते ०७

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

आठवडा चौर्था

स्वाध्याय

पाठच्या शेवटी ददलेला स्वाध्याय
सोडवा.
शशक्षकांसोबत
साधा.

अडचि
दूरध्वनीद्वारे

आल्यास
संपकक

इयत्ता : ७ वी माहे : ऑक्टोबर, २०२१
ववषय

अध्ययन वनष्पत्ती
क्रमाांक

पाठाचे नाव

पाठ्यपुस्तकातील पाठ ५ वारे

कालावधी
आठवडा पदहला

अध्ययन वनष्पत्ती

अध्ययन अध्यापन स्त्रोत
दीक्षा APP

ववद्यार्थी कृती
दीक्षा APP मध्ये ददल्या प्रमािे

https://tinyurl.com/ycarkfmm कृती

क्र ०८

करा.

अडचि

आल्यास

शशक्षकांसोबत दूरध्वनीद्वारे संपकक

https://tinyurl.com/y8aoj2o9

साधा.

https://tinyurl.com/ya3c5uhj
सामाशिक
शास्त्र

https://tinyurl.com/y9f7zbem

(भूगोल)
https://tinyurl.com/ybzwwa6j
https://tinyurl.com/ybscem36
https://tinyurl.com/y75uwmfh
पाठ्यपुस्तकातील पाठ ५ वारे
सामाशिक

अध्ययन वनष्पत्ती

शास्त्र

क्र ०८

(भूगोल)

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

आठवडा दुसरा

प्रत्यक्ष अनुभव

पान क्र. २१ वरील आकृती क्र ५.१
दशकववलेली कृती करा. पाठाचे

स्वाध्याय

वाचन करा व आकृत्यांचे वनरीक्षि
करा.

पाठच्या शेवटी ददलेला स्वाध्याय
सोडवा.

अडचि

आल्यास

शशक्षकांसोबत दूरध्वनीद्वारे संपकक
साधा.
सामाशिक
शास्त्र

सराव

आठवडा वतसरा

संकशलत मूल्यमापन

आठवडा चौर्था

(भूगोल)
सामाशिक
शास्त्र

(भूगोल)

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच : शैक्षणिक वषष २०२०-२१
इयत्ता :- सातवी

नवषय :भूगोल

गुि :-15

---------------------------------------------------------------------------पाठ १. ऋतूनिर्मि ती (भाग – १)
प्रश्न १ .अ ) ररकाम्या जागी योग्य पयाषय ननवडू न शलहा .

गुण- ४

१)पृथ्वीला पररवलनासाठी सुमारे --------------तास लागतात .
१) १२

(२ ) १०

(३) २४

(४) ३०

२)पृथ्वी स्वत:भोवती फिरताना ---------------------------- फिरते .
(१ ) पश्चिमेकडू न पूवेकडे

(२ ) पूवेकडू न पश्चिमेकडे

(३) उत्तरेकडू न दशक्षिेकडे

(४) दशक्षिेकडू न उत्तरे कडे

३)पृथ्वीच्या ----------------- ददन व रात्र होतात .
१) सूयोदयामुळे

(२ ) अक्षाच्या कलण्यामुळे

(३) पररवलनामुळे

(४) पररभ्रमिामुळे

४)उत्तर गोलाधाषत ------------ रोजी सवाषत मोठा ददवस असतो .
१) १९ जून

(२ ) २०जून

(३) २१जून

(४) २८जून

प्रश्न २. एका वाक्यात उत्तरे शलहा .

गुण- ८

१) आपला देश कोिकोित्या गोलाधाषत आहे ?
२) पृथ्वीवर सूयषफकरिे सवष रठकािी लंबरूप का पडत नाहीत ?
३) कालगिना कशामुळे करिे शक्य झाले आहे ?
४) ददवसातील वेळेच्या वेगवेगळ्या अवस्था कोित्या आहेत ?
प्रश्न ३. थोडक्यात उत्तर शलहा .
१) सूयाषच्या उगवतीच्या व मावळतीच्या स्थानांत वषषभरात बदल कोित्या कारिांमुळे होतात ?
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र

गुण- ३

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच : शैक्षणिक वषष २०२०-२१
इयत्ता :- सातवी

नवषय :भूगोल

गुि :-15

---------------------------------------------------------------------------पाठ २. सूर्य, चंद्र व पृथ्वी
प्रश्न १ .अ ) पुढील नवधाने चूक की बरोबर ते सांगा. चुकीची नवधाने दुरुस्त करून पुन्हा शलहा.

गुण- ४

१)सूयषग्रहि उघड्या डोळ्यांनी पाहिे योग्य आहे .
२)पौणिि मेस चंद्र ,सूयष व पृथ्वी असा क्रम असतो .
३) पृथ्वीची पररभ्रमि कक्षा व चंद्राची पररभ्रमि कक्षा एकाच पातळीत आहे .
४) चंद्र सूयाषभोवती प्रदशक्षिा घालतो.
प्रश्न २. एका वाक्यात उत्तरे शलहा .

गुण- ८

१) चंद्राची अपभू स्थस्थती म्हिजे काय ?
२) खग्रास चंद्रग्रहिाचा जास्तीत जास्त कालावधी फकती ममननटांचा असतो ?
३) उपभू स्थस्थतीत कोित्या प्रकारची सूयषग्रहिे होतात ?
४) प्रत्येक अमावास्या व पौणिि मेला ग्रहि का होत नाही ?
प्रश्न ३. थोडक्यात उत्तर शलहा .
१)ग्रहिानवषयीचे गैरसमज दूर करण्यासाठीचे उपाय सुचवा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र

गुण- ३

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच : शैक्षणिक वषष २०२०-२१
इयत्ता :- सातवी

नवषय :भूगोल

गुि :-15

---------------------------------------------------------------------------पाठ ३.भरती ओहोटी
प्रश्न १ . अ ) ररकाम्या जागी योग्य पयाषय शलहा .

गुण- ४

१) केंद्रोत्सारी बल ---------------बलाच्या नवरुध्द ददशेने कायष करत असते .
२) भांगाची भरती - ओहोटी-------------- ददवशी होते.
३) लाटे च्याउं च भागाला ------------व खोलगट भागाला ------------म्हितात .
४) फकनारी भागात ददवसातून साधारित:-------------- वेळा भरती – ओहोटी येते.
प्रश्न २. एका वाक्यात उत्तरे शलहा .

गुण- ८

१) भरती - ओहोटीचे प्रकार कोिते ?
२) भरती - ओहोटीचा मासेमारीसाठी कसा उपयोग होतो ?
३) दोन भरतीच्या वेळामध्ये फकती कालावधीचा िरक असतो ?
४) लाटे च्या ननममि तीचे मुख्य कारि कोिते ?
प्रश्न ३. थोडक्यात उत्तर ररहा .
१)सागरजलास भरती - ओहोटी येण्यास कोिते घटक कारिीभतू असतात ?

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र

गुण- ३

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच : शैक्षणिक वषष २०२०-२१
इयत्ता :- सातवी

नवषय :भूगोल

गुि :-15

---------------------------------------------------------------------------पाठ ४. हवेचा दाब
प्रश्न १ . ररकाम्या जागी योग्य पयाषय ननवडू न शलहा .

गुण- ४

१) हवा उं च गेल्यावर ---------------होते .
१)दाट

२)नवरळ

३)उष्ण

४)दमट

२) हवेचा दाब -------------------- या पररमािात मोजतात.
१)ममशलबार

२)ममशलमीटर

३)ममशलशलटर

४)ममशलग्रॅम

३) पृथ्वीवर हवेचा दाब -------------- आहे .
१)समान

२)असमान

३)जास्त

४)कमी

४) ५०० उत्तर व ५०० दशक्षि अक्षवृत्तादरम्यान ----------------- दाबाचा पट्टा आहे .
१)नवषवुवत्तृीय कमी

२)ध्रुवीय जास्त

३)उपध्रुवीय कमी

प्रश्न २. एका वाक्यात उत्तरे ररहा .

४)मध्य अक्षवृत्तीय जास्त
गुण- ८

१) नवषवुवत्तृावर हवेचा दाब कसा असतो ?
२) उष्ण करटबंधीय प्रदेशात कोिता दाबपट्टा प्रामुख्याने आढळतो ?
३) हवादाब पट्ट्ांचे आंदोलन का होते?
४) हवेचा दाब मोजण्यासाठी कोिते उपकरि वापरले जाते ?
प्रश्न ३. थोडक्यात उत्तर शलहा .
१)हवेच्या दाबाचे पररिाम कोिते ?
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र

गुण- ३

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे

ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच : शैक्षणिक वषष २०२०-२१

इयत्ता :- सातवी

नवषय :भूगोल

गुि :-15

---------------------------------------------------------------------------पाठ ५.वारे
प्रश्न १ . योग्य पयाषय ननवडू न वाक्य पूिष करा .

गुण- ४

१) हवा प्रसरि पावली ,की--------------------------- .
१) घन होते

२) नवरळ होते

३) नाहीशी होते

४) दमट होते

२) वारे हवेच्या जास्त दाबाकडू न----------------------------- .
१)आिखी जास्त हवेच्या दाबाकडे वाहतात २)थंड हवेच्या दाबाकडे वाहतात ३)हवेच्या कमी दाबाकडे वाहतात
४)आहे तेथेच राहतात
३) उत्तर गोलाधाषत नवषुववत्तृाकडे येिारे वारे पृथ्वीच्या पररवलनामुळे --------------------------------- .
१) दशक्षिेकडे वळतात

२) पूवेकडे वळतात

३) पश्चिमेकडे वळतात

४)

उत्तरेकडे वळतात
४) 'गरजिारे चाळीस ' वारे दशक्षि गोलाधाषत ---------------------------- .
१)नवषुववृत्ताकडे वाहतात २)४०० दशक्षि अक्षांशाच्या भागात वाहतात ३)ध्रवुीय कमी दाबाच्या प्रदेशाकडू न वाहतात ४) ४०० उत्तर
अक्षांशाच्या भागात वाहतात
प्रश्न २. एका वाक्यात उत्तरे ररहा .

गुण-८

१) वारे वाहण्यासाठी हवेच्या दाबामध्ये िरक का असावा लागतो ?
२) भारतीय उपखंडात कोिते वारे प्रभाव दाखवतात ?
३) ग्रहीय वारे कशास म्हितात ?
४) जममनीवरून समद्रुाकडे वाहिारे वारे कोिते ?
प्रश्न ३. पुढे हवेचा दाब क्रमवार ममशलबारमध्ये ददलेला आहे . त्यावरून आवतष व प्रत्यावतषची आकृती काढा .
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