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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:- आठवी
माहे : जून २०२१

ववषय : मराठी

अध्ययन
आठवडा

वनष्पत्ती
क्रमाांक

पाठाचे नाव

अध्ययन

ववद्यार्थी कृती

स्त्रोत

वतसरा
/चौर्था

ब्रिज कोसस (सेतू अभ्यासक्रम)

आठवडा

माहे : जुलै २०२१

ववषय : मराठी

अध्ययन
आठवडा

वनष्पत्ती

पाठाचे नाव

अध्ययन

ववद्यार्थी कृती

स्त्रोत

क्रमाांक
पहहला/
दुसरा/
वतसरा

ब्रिज कोसस (सेतू अभ्यासक्रम)

/चौर्था
आठवडा

माहे : ऑगस्ट २०२१
आठवडा

अध्ययन
वनष्पत्ती

ववषय : मराठी
पाठाचे नाव

अध्ययन

ववद्यार्थी कृती

स्त्रोत

क्रमाांक

ववद्याथी कववता स्वतःच्या चालीत गातील.
पहहला

आठवडा

08-01.08
08-01-12

1. भारत देश
महान

येथे क्लिक
करा

प्रस्तुत गीत ववद्याथी ताला-सुरात म्हितील.
व याबाबतच्या समूह गीतांच्या ध्ववनफिती ऐकतील.

ववद्याथी कववतेमधील यमक जुळिारे शब्द शोधतील.

१.भारत देश महान : चाचणी, एकूण गुण १५
अ.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण १ )

४ गुण

१) ववश्व- या शब्दाचा समानाथी शब्द सांगा?
१.जग, २.भारत, ३.देश
२) ‘देशवासीयांच्या मनात’ या गीताने काय जागृत होतो?
१. देशाभभमान, २.अभभमान, ३.स्वाभभमान

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

३) ‘देशवासीयांच्या मनात’ या गीताचे गीतकार कोि आहे त?
१. वसंत बापट, २.यदुनाथ थत्ते, ३.माधव ववचारे
४) फकती नद्या गोमातेला आंघोळ घालत आहे त?
१. पाच, २.सहा,

३. तीन

ब.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण २ )

८ गुण

१) भारत भूमीच्या मस्तकावर कशाची शशखरे डोलत आहे त?
१.शौयााची, २. हहमशशखरे, ३. पराक्रमाची
२) खालील शब्दांचे ववरुद्धाथी शब्द शलहा:
१.पववत्र × ---

२.शूर × ---

३.ववषमता × --

४. मंगल × ---

३) ररकाम्या जागी योग्य शब्द शलहा:
भारत देश........आहे.
१. महान,

२.स्वातंत्र्य, ३.पववत्र

४) खालील ररकाम्या जागी योग्य शब्द शलहा:
गंगा.......... आणि गोमती या नद्या भारत भू ला आंघोळ घालत आहे त.
१.चंद्रभागा.

२.यमुना,.

३.नमादा

क.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण ३ )

३ गुण

१.भारत भूमीच्या स्वातंत्र्यासाठी कोि-कोि आणि कशाप्रकारे शौयााने लढले हे आपल्या शब्दात सांगा ?

मजकुराचे वाचन करा.संवाद सादरीकरि करा.
08-01-04
दुसरा
आठवडा

पुढील ववषयावर बोला, “ मी केलेला संकल्प ”..

08-01-09

2. माझ्या

08-01-12

देशावर माझे

08-01-14

येथे क्लिक
करा

प्रेम आहे

08-01-15

शाळे संबंधी ववद्यार्थ्ाांची कताव्य कोिती याववषयी
चचाा करा.आपल्या कायाातून देशावर आणि देशातील
लोकांवर प्रेम करिाऱ्या पररसरातील व्यक्तींची माहहती भमळवा
व ती माहहती शलहून काढा..

२. माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे: चाचणी, एकूण गुण १५
अ.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण १ )

४ गुण

१)भारत माता म्हिजे भारतातील सवा लोक असे ववचार कोिाचे आहे त?
१.लोकमान्य रटळक

२.पंहडत जवाहरलाल नेहरू

२) गटात न बसिारा शब्द ओळखा.
१.याचना २.आळविी

३.दादावगरी

४.आजाव

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

३.लाल बहादूर शास्त्री

३) गटात न बसिारा शब्द ओळखा.
१.शपथ २.ताकीद ३.धमकी ४.इच्छा
४) पुढील ववचार कोिाचे आहे त ते ओळखा.
प्रेम वनष्क्रिय असूच शकत नाही.
१.पंडीत नेहरू

२.साने गुरूजी

३.महात्मा गांधी

ब.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण २ )

८ गुण

१) खालील वाक्यप्रचार व त्याचे अथा ओळखा:
कंबर कसिे१. शजद्दीने शसद्ध होिे

२. काम करिे

३.हेतू पुिा करिे

२) देश बांधवांशी समरस होण्याची भाषा कोिती ?
३) पुढील ववशेषिांपासून तयार होिारे नाम शलहा- िोल
१. िोलपिा

२. िोलकट

३. िुसके

४) देशावर प्रेम करिे म्हिजे देशाच्या भूमीवर भूभमपुत्रांवर प्रेम करिे होय.
१. चूक

२.बरोबर

क.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण ३ )

३ गुण

१) केवळ भूभमपुत्रांवर प्रेम करिे म्हिजे देशावर प्रेम करिे होय.हे आपल्या शब्दात स्पष्ट करून सांगा?

1 गाडीतील प्रवाशांच्या कृती बाबत लेखन करा.
2.ववनोदी
वतसरा
आठवडा

08.01.01

08.01.03
08.01.15
08.01.16

3.लाखांच्या.
.कोटींच्या

येथे क्लिक
करा

गप्पा

साहहत्य

शलहहिाऱ्या

साहहत्यत्यकांची

नावे

आंतरजालाच्या/इं टरनेटच्या साहाय्याने भमळवा. व त्यांची
यादी तयार करा.

3.ववद्याथी पाठाचे लेखन करून पाठाचा आशय स्वतःच्या
शब्दात सांगतील.

4.ववद्याथी पाठातील कठीि शब्द शोधून त्याचे अथा शोधतील.
5.ववद्याथी पाठाच्या आशयावर आपले मत शलणखत स्वरूपात
व्यक्त करतील.

३. लाखाच्या... कोटीच्या गप्पा : चाचणी, एकूण गुण १५
अ.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण १ )

४ गुण

१) इगतपुरी स्टे शन वर गाडी........ तास खोळं बली होती.
१. एक तास, २.दोन तास, ३.तीन तास
२) त्या दोन प्रवाशांच्या बोलण्यातून जािविारे त्यांचे नाते कोिते?
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

तरुिः म्हाताराः
१.म्हाताऱ्या प्रवासाचा पुतण्या
२.म्हातारा प्रवासाचा मुलगा
३.म्हाताऱ्या प्रवासाचा काका
३) योग्य ववधान शोधाः
१.म्हातारा व तरुि दोघांच्या बँकेत खूप पैसे होते
२.म्हातारा व तरुि दोघेही कलाकार होते
३.म्हातारा व तरुि एकमेकांचे नातेवाईक होते
४.म्हातारा व तरुि बेजबाबदार होते
४) योग्य ववधान शोधाः
१.काका पुतण्या दोघेही थापाडे होती.
२.पुतिी आपल्या काकांना िसवत होता.
३.पुतण्या इं ग्लंड ला जािार नव्हता.
४.काका आपल्या पुतण्याला उगाच आशा दाखवत होते.

ब.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण २ )

८ गुण

१) अ)समानाथी शब्द शोधाः यात्रेकरू
१. कंटाळा, २. फकरकोळ, ३.तत्काळ, ४. प्रवासी
आ) समानाथी शब्द शोधाः िुटकळ
१. कंटाळा, २. फकरकोळ, ३.तत्काळ, ४. प्रवासी
२) अ)समानाथी शब्द शोधाः ताबडतोब
१. कंटाळा, २. फकरकोळ, ३.तत्काळ, ४. प्रवासी
आ)समानाथी शब्द शोधाः उबग
१. कंटाळा, २. फकरकोळ, ३.तत्काळ, ४. प्रवासी
३) शलिं ग बदलाः

१.तरुि-

२.काका-

४) शलिं ग बदलाः

१.म्हातारा-

२. पुतण्या-

क.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण ३ )

३ गुण

१)’’ इं शजनमध्ये वबघाड झाल्यामुळे नागपूर दादर एक्सप्रेस इगतपुरी स्टे शन तीन तास थांबून राहहली.”
या वाक्यातील कोितेही चार नावे शोधाः
इं शजन, वबघाड, नागपूर, तास
दादर, इगतपुरी स्टे शन
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

1.ववद्याथी कववता लक्षपूवाक ऐकतील.
2.ववद्याथी कववतेमधील शब्दांचा अथा शोधून त्याचे लेखन
चौर्था

08.01.10

आठवडा

08.01.12

करतील.

4. नव्या
युगाचे गािे

येथे क्लिक

3.ववद्याथी कववतेचा आशय समजून घेण्याचा प्रयत्न करतील.

करा

4.ववद्याथी पावसाचा मानवी जीवनावर होिारा पररिाम

(कववता)

याबाबत स्वतःच्या शब्दात आपले ववचार लेखन करतील .

5.ववद्याथी कववतेवर आधाररत प्रश्न वनमााि करून त्याचे उत्तर
लेखन करतील.
४.नव्या युगाचे गाणे : चाचणी, एकूण गुण १५
अ.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण १ )

४ गुण

१) सुमारे शंभर वषााचा कालखंड म्हिजे काय?
१.युग, २.वषा, ३.महहना
२) एका शब्दात शलहाः प्रकटलेला१.शब्द, २.उत्कषा, ३.नव सूय,ा

४.संघषा

३) हे केव्हा घडले, ते शलहाः हदव्य क्रांती
१.मनात नवीन चेतना स्फुरली तेव्हा
२.भव्य शजद्द येईल तेव्हा
३.ववज्ञानाचा प्रकाश आला तेव्हा घडली.
४) हे केव्हा घडले, ते शलहाः शून्यातून ववश्व उभारेल
१.मनात नवीन चेतना स्फुरली तेव्हा
२.भव्य शजद्द येईल तेव्हा
३.ववज्ञानाचा प्रकाश आला तेव्हा घडली.
ब.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण २ )

८ गुण

१ ) हे केव्हा घडले, ते शलहाः
दुबळे पिाचा शेवट१.मनात नवीन चेतना स्फुरली तेव्हा
२.भव्य शजद्द येईल तेव्हा
३.ववज्ञानाचा प्रकाश आला तेव्हा घडली.
२) एका शब्दात शलहाः उगवलेलाराज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

१. शब्द, २.उत्कषा, ३.नव सूय,ा ४.संघषा
३) अ) एका शब्दात शलहाः झळकलेला१. शब्द, २.उत्कषा, ३.नव सूय,ा ४.संघषा
आ) एका शब्दात शलहाः बहरलेला१. शब्द, २.उत्कषा, ३.नव सूय,ा ४.संघषा
४)कशाचा /कशाची ते शलहाः विवा १.प्रगतीचा,

२.नवयुगाची,

३.अशांततेचा

क.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण ३ )

३ गुण

कोिता मराठी सि आहें,ज्यामध्ये सवा बुरसटलेले ववचार व प्रथा जाळू न टाकण्यात येतात? या मागील उद्देश आपल्या शब्दात शलहा ?

इयत्ता:- आठवी
माहे : सप्टेंबर २०२१

ववषय : मराठी

अध्ययन
आठवडा

वनष्पत्ती
क्रमाांक

पाठाचे नाव

अध्ययन स्त्रोत

08-01-01

दैनंहदन जीवनात सकाळच्या वेळी तुमच्या कानावर

08-01-

पडिाऱ्या आवाजांचे वगीकरि करा.

05

यामध्ये ऐकावेसे वाटिारे आवाज व त्रासदायक वाटिारे

पहहला

08-01-

५. सुरांची

आठवडा

06

जादुवगरी

08-01-12

ववद्यार्थी कृती

येथे क्लिक करा

आवाज यांची यादी करून लेखन करा.
ववशशष्ट आवाज व त्या संदभाातील तुमच्या आठविी
याबाबत लेखन व चचाा करा.

08-01-15

नाट्यछटा बनवून सादरीकरि करा.
५) सुराांची जादुब्रगरी: चाचणी, एकूण गुण १५

अ.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण १ )

४ गुण

१) योग्य पयााय वनवडा
भचमण्यांची नाजुक भचव भचव म्हिजे जिू

-

1.त्या भागातल्या साऱ्या कोंबड्ांना कंठ िुटतो.

2.गच्च अंधार पातळ होत जातो

3.तो नखरेल आवाज आसमंत भरून टाकू लागतो.

4.व्हायोशलन हलक्या हाताने तारा छे ढाव्यात

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

.

२ ) योग्य पयााय वनवडा
पहाटे तीन-साडेतीन पासून
1.त्या भागातल्या साऱ्या कोंबड्ांना कंठ िुटतो.

2.गच्च अंधार पातळ होत जातो

.

3.तो नखरेल आवाज आसमंत भरून टाकू लागतो.

4.व्हायोशलन हलक्या हाताने तारा छे ढाव्यात.

३) योग्य पयााय वनवडा
एका वस्तीवरच्या कोंबड्ाने बाग हदली की1.त्या भागातल्या साऱ्या कोंबड्ांना कंठ िुटतो.

2.गच्च अंधार पातळ होत जातो

.

3.तो नखरेल आवाज आसमंत भरून टाकू लागतो.

4.व्हायोशलन हलक्या हाताने तारा छे ढाव्यात.

४) योग्य पयााय वनवडा
भचमिीच्या प्रकाशात1.त्या भागातल्या साऱ्या कोंबड्ांना कंठ िुटतो.

2.गच्च अंधार पातळ होत जातो

3.तो नखरेल आवाज आसमंत भरून टाकू लागतो.

4.व्हायोशलन हलक्या हाताने तारा छे ढाव्यात.

ब.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण २ )

.

८ गुण

१) वाक्प्रचारांचा योग्य अथा जुळवाः
मोहरून जािे1.आनंदाने मन िुलिे

2.अत्यंत लक्षपूवाक ऐकिे

3.कोिाकडू न तरी कळिे

२) वाक्प्रचारांचा योग्य अथा जुळवाः
कानावर पडिे 1.आनंदाने मन िुलिे

2.अत्यंत लक्षपूवाक ऐकिे

3.कोिाकडू न तरी कळिे

३) वाक्प्रचारांचा योग्य अथा जुळवाः
कानात प्राि आिून ऐकिे 1.आनंदाने मन िुलिे

2.अत्यंत लक्षपूवाक ऐकिे

3.कोिाकडू न तरी कळिे

४) जोड्ा लावाः
सकाळचे हे संगीत1.काचेच्या नाजूक बांगड्ांचा आवाज. 2.या संगीताचा आपल्या स्वरांनी भर घालतो.
क.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण ३ )

३ गुण

१) "आवाजाची सोबत" ही संकल्पना तुमच्या शब्दात सांगा ?
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

3.वाद्य वृंदा सारखे वाटते.

1.ववद्याथी कववतेचे समज पूवाक वाचन करतील.
08.01.02
दुसरा
आठवडा

08.01.09

2.ववद्याथी कववतेमधील यमक जुळिारे शब्द शोधतील.

6. असा रं गारी
श्रावि

08.01.10

येथे क्लिक करा

( कववता )

08.01.12

3.ववद्याथी वनसगाातील ववलोभनीय बदलाबाबत आपले
मत स्वतःच्या शब्दात लेखन करतील.
4.ववद्याथी स्वतःच्या कल्पनेने कववता तयार करून प्रकट
वाचन करतील.

६) असा रां गारी श्रावण : चाचणी, एकूण गुण १५
अ.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण १ )

४ गुण

१) रं गाचे काम करिारा कारागीर काय म्हितात?
१.भचत्रकार, २. सुतार, ३. रं गारी
२) भचत्र काढिारी व्यक्ती काय म्हितात?
१.भचत्रकार, २. सुतार, ३. रं गारी
३) ऊन पाऊस एकत्र येऊन आकाशात उमटलेला सात रं गांचा झोत याला काय म्हितात?
१. पाऊस, २.आकाश,

३. इं द्रधनुष्य

४) रं गीबेरंगी िुलांची१.बांध, २.नक्षी, ३. खोप
ब.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण २ )

८ गुण

१) या कववतेतील लेखकाचे नाव काय?
१.पु ल देशपांडे, २.ऐश्वया पाटे कर
२) योग्य पयााय वनवडा
रं गाचे काम करिारा : १.कारागीर, २.रं गारी, ३.खेळगडी
३) योग्य पयााय वनवडा
सृष्टी :

१.खेळगडी, २. सवंगडी, ३.वनसगा

४) योग्य पयााय वनवडा :
झुला - १.हहिं दोळ, २.खेळगडी, ३.सवंगडी.
क.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण ३ )

३ गुण

१) श्राविात गोकुळाष्टमी ला उं च बांधलेली दहीकाल्याची हं डी म्हिजे काय? त्याचे विान आपल्या शब्दात शलहा?

वतसरा

आठवडा

०८.०१.०८
०८.०१.१०

६.असा रं गारी
श्रावि

-

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

ववद्याथी कववतेचे शीषाक वाचून काय वाटले ते सांगतील.
ववद्याथी कववतेचे वाचन करतील.

कववता स्वतःच्या चालीत गातील.
कववतेचा भावाथा ववषद करतील.
ववद्याथी कवीने श्रावि महहन्याला हदलेल्या नावाची यादी
तयार करतील.
फकशोर माशसके भमळवून (फकमान पाच ) त्यातील
कववतांचा संग्रह करतील.

कववतेतील यमक जुळिाऱ्या शब्दांच्या जोड्ा शलहून
काढतील.ववद्याथी

श्रावि

महहन्याची

ववववधरूपे

आकृतीच्या सहाय्याने दाखवतील.
ववद्याथी आश्वश्वन महहन्यातील वनसगााचे वनरीक्षि करून
अनुभव लेखन करतील.

ववद्याथी झोका व झाड यादोघांमधील संवादाची कल्पना
करून संवाद सादर करा.
६) असा रां गारी श्रावण : चाचणी, एकूण गुण १५ ( उजळणी )
अ.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण १ )

४ गुण

१) रं गाचे काम करिारा कारागीर काय म्हितात?
१.भचत्रकार, २. सुतार, ३. रं गारी
२) भचत्र काढिारी व्यक्ती काय म्हितात?
१.भचत्रकार, २. सुतार, ३. रं गारी
३) ऊन पाऊस एकत्र येऊन आकाशात उमटलेला सात रं गांचा झोत याला काय म्हितात?
१. पाऊस,

२.आकाश,

३. इं द्रधनुष्य

४) रं गीबेरंगी िुलांची१. बांध, २. नक्षी, ३.खोप
ब.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण २ )

८ गुण

१) या कववतेतील लेखकाचे नाव काय?
१.पु ल देशपांडे, २.ऐश्वया पाटे कर
२) योग्य पयााय वनवडा
रं गाचे काम करिारा : १.कारागीर, २.रं गारी, ३.खेळगडी
३) योग्य पयााय वनवडा
सृष्टी :

१. खेळगडी, २. सवंगडी, ३.वनसगा

४) योग्य पयााय वनवडा :
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

झुला - १.हहिं दोळ, २.खेळगडी, ३.सवंगडी.
क.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण ३ )

३ गुण

१) श्राविात गोकुळाष्टमी ला उं च बांधलेली दहीकाल्याची हं डी म्हिजे काय? त्याचे विान आपल्या शब्दात शलहा?

चौर्था

1.अण्णाभाऊ साठे यांचे व्यवक्तमत्व ववशेष याबाबत अभधक

आठवडा

माहहती भमळवून, चचाा करून, लेखन करा.
2. अण्णाभाऊ साठे यांची स्मशानातील सोनं ही कथा

08.01.01

भमळवा व या कथेचे वाचन करा.

08.01.03
08.01.04
08.01.05

3.ववद्याथी पाठाचे लेखन करून पाठाचा आशय स्वतःच्या

7. अण्णा

येथे क्लिक करा

भाऊंची भेट

शब्दात सांगतील.
4.ववद्याथी पाठातील कठीि शब्द शोधून त्याचे अथा
शोधतील.
5.ववद्याथी पाठाच्या आशयावर आपले मत शलणखत
स्वरूपात व्यक्त करतील..

७.अण्णाभाऊांची भेट : चाचणी, एकूण गुण १५
अ.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण १ )

४ गुण

१) योग्य पयााय वनवडू न उत्तरे शलहाः आकाशवािीवर कायाक्रम गाजविारे १.अण्णाभाऊ साठे २.भभकाजी तुप सौंदर ३.शाहीर ववठ्ठल उमप
२) योग्य पयााय वनवडू न उत्तरे शलहाः भचराग नगरात भेटायला बोलविारे१.अण्णाभाऊ साठे २.भभकाजी तुप सौंदर ३.शाहीर ववठ्ठल उमप
३) योग्य पयााय वनवडू न उत्तरे शलहाः अण्णांचा वनरोप घेऊन येिारे१.अण्णाभाऊ साठे २.भभकाजी तुप सौंदर ३.शाहीर ववठ्ठल उमप
४) एका शब्दात उत्तर शलहाः अण्णाभाऊ साठे यांचे राहण्याचे रठकाि१.पॅररस

२.वास्को ३.भचराग नगर

ब.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण २ )

८ गुण

१) एका शब्दात उत्तर शलहाः अण्णा च्या कादं बरी अनुवाहदत झाले शहर१.पॅररस २. भचराग नगर ३.मॉस्को
२) अण्णा भाऊ ववठ्ठल यांना पहहल्या भेटीच्या वषा कोिते?
१. १९६३/१९६४

२. १९६४/१९६५

३. १९६५/१९६६

३) ववरुद्धाथी शब्द शलहाः पुढे १.मागे

२. उजव्या

३. वनरस

४. सकाळ

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

४) पुढील वाक्यातील प्रयोग ओळखा.
1.त्याने मागे वळु न बघीतले.
2. ववज्ञानाने मािसाला दृष्टी हदली.
क.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण ३ )

३ गुण

१) अण्णा भाऊंच्या राहिीमानाचे विान तुमच्या शब्दात करा.

इयत्ता:- आठवी
माहे : ऑक्टोबर २०२१

ववषय : मराठी

अध्ययन
आठवडा

वनष्पत्ती

पाठाचेनाव

अध्ययन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृती

क्रमाांक
ववद्याथी पाठाचे वाचन करतील.
ववद्याथी वाचलेल्या पाठावर प्रश्नपेढी तयार करतील.
ववद्याथी पृष्ठ क्रमांक २९ वरील वाक्ये ववरामभचन्ांचा योग्य
पहहला

०८.०१.०७

७.अण्णाभाऊं-

आठवडा

०८.०१.११

ची भेट.

वापर करून शलहहतील.
ववद्याथी ‘िु बाई िु’ हे आत्मचररत्र भमळवून त्याचे वाचन
करतील.
ववद्याथी अण्णाभाऊ साठे यांच्या व्यवक्तमत्त्व ववशेषाची सूची
बनवतील.
ववद्याथी झोपडीतील वास्तव यावर स्वमत मांडतील.

७.अण्णाभाऊांची भेट : चाचणी, एकूण गुण १५ (उजळणी)
अ.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण १ )

४ गुण

१) योग्य पयााय वनवडू न उत्तरे शलहाः आकाशवािीवर कायाक्रम गाजविारे १.अण्णाभाऊ साठे २.भभकाजी तुप सौंदर ३.शाहीर ववठ्ठल उमप
२) योग्य पयााय वनवडू न उत्तरे शलहाः भचराग नगरात भेटायला बोलविारे१.अण्णाभाऊ साठे २.भभकाजी तुप सौंदर ३.शाहीर ववठ्ठल उमप
३) योग्य पयााय वनवडू न उत्तरे शलहाः अण्णांचा वनरोप घेऊन येिारे१.अण्णाभाऊ साठे २.भभकाजी तुप सौंदर ३.शाहीर ववठ्ठल उमप
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

४) एका शब्दात उत्तर शलहाः अण्णाभाऊ साठे यांचे राहण्याचे रठकाि१.पॅररस

२.वास्को ३.भचराग नगर

ब.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण २ )

८ गुण

१) एका शब्दात उत्तर शलहाः अण्णा च्या कादं बरी अनुवाहदत झाले शहर१.पॅररस, २.भचराग नगर, ३.मॉस्को
२) अण्णा भाऊ ववठ्ठल यांना पहहल्या भेटीच्या वषा कोिते?
१. १९६३/१९६४,

२. १९६४/१९६५, ३. १९६५/१९६६

३) ववरुद्धाथी शब्द शलहाः पुढे १.मागे, २. उजव्या, ३. वनरस, ४. सकाळ
४) पुढील वाक्यातील प्रयोग ओळखा.
1.त्याने मागे वळु न बघीतले.
2. ववज्ञानाने मािसाला दृष्टी हदली.
क.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण ३ )

३ गुण

१) अण्णा भाऊंच्या राहिीमानाचे विान तुमच्या शब्दात करा.

ववद्याथी पाठाचे वाचन करतील, समजलेल्या भागावर
चचाा करतील.
ववद्याथी राभधका मेनन यांच्या बाबत माहहतीचे संकलन
करतील.
१.त्यांचे पूिा नाव.....
दुसरा
आठवडा

०८.०१.०५
०८.०१.१८

८.धाडसी कॅप्टन
राभधका मेनन

-

२.बालपिीचे नाव.......
३.त्यांचे शशक्षि.........
४.त्या ज्या जहाजाच्या कॅप्टन होत्या त्या जहाजाचे
नाव......

५.पुरस्कार........
ववद्याथी राभधका मेनन यांची गुिवैशशष्ट्ये शलहहतील.
ववद्याथी मच्छीमारांना वाचवण्यासाठी केलेल्या कृतीचा
ओघतक्ता शलहहतील.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

८) धाडसी कॅप्टनः राब्रधका मेनन : चाचणी, एकूण गुण १५
अ.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण १ )

४ गुण

१) राभधका मेनन यांचे बालपि ज्या गावात गेले ते गाव कोिते?
१.नंदुरबार २. जालना, ३.कोदुनगलर
२) पदवी प्राप्त झाल्यानंतर राभधका मेनन यांनी केलेला कोसा कोिता ?
१.रेहडओ कोसा, २. मोटार मेकॅवनकल, ३. वेल्डर
३) मचांट नेव्हीच्या ज्या जहाजांची कमान राभधका मेनन यांनी सांभाळली ते जहाज कोिते?
१.संपूिा स्वराज्य, २.वनिं ब स्वराज्य, ३.स्वराज्य सम्राट
४) धाडस, उत्तुंग इच्छाशक्ती, काहीतरी करून दाखवण्याची हहम्मत, रोमांचकारी प्रवासाची आवड गुिववशेष असलेली लेणखका कोि?
१.लता मंगेशकर, २.आशा भोसले, ३.राभधका मेनन

ब.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण २ )

८ गुण

१) राभधका मेनन यांचे कॉलेज असलेले शहर कोिते?
१.कराची, २.कोची, ३.रांची
२) प्रशशक्षिामध्ये राभधका यांना काय शशकायला भमळाली?
समुद्री जहाजातील संवाद प्रिाली, जहाज, बोट
३) देशातली पहहली महहला मचांट नेव्ही कॅप्टन कोि?
१. पी टी उषा, २. सरोशजनी नायडू , ३.राभधका मेनन
२) मुलांचा सांभाळ करण्याचे कठीि काया पार पाडू शकल्या याची कोिकोिती कारिे होती हे सांगा?
४) 1.राभधका मेनन णव्हहडओ कोसा साठी कोित्या कॉलेजात प्रवेश घेतला?
१.ऑल इं हडया मरीन कॉलेज,

२.पूना कॉलेज, ३.महाजी शशिं दे कॉलेज

2.घरापासून लांब राहावे लागले, तरी राभधका खुश होत्या कारि,
१.रोमांचकारी प्रवास, २.मुलांचा सांभाळ, ३.समुद्राचा रोमांचकारी प्रवास
क.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण ३ )

३ गुण

१)धाडस आणि हहिं मत असली की कुठलेही स्वप्न पूिा होऊ शकते हे पाठ आधारे स्पष्ट करा.

वतसरा

आठवडा

०८.०१.०५
०८.०१.१८

८.धाडसी कॅप्टन
राभधका मेनन

-

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

मोठे पिी तुम्हाला कोि व्हावेसे वाटते आणि का ते
सांगतील.

ववद्याथी संधीच्या प्रकारांबाबत माहहती समजून घेतील.पृष्ठ
क्रमांक

३७

वरील

जाहहरातीचे

वनरीक्षि

करतील,समजपूवाक वाचन करून प्रश्नांची उत्तरे शलहहतील.
ववद्याथी जाहहरात अभधक आकषाक होण्यासाठी त्यात
कोिकोित्या

घटकांचा

समावेश

सांगतील.जाहहरातीची वैशशष्ट्ये शलहा.

व्हावा.

८) धाडसी कॅप्टन राब्रधका मेनन : चाचणी, एकूण गुण १५ (उजळणी)
अ.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण १ )

४ गुण

१) राभधका मेनन यांचे बालपि ज्या गावात गेले ते गाव कोिते?
१.नंदरु बार, २.जालना, ३.कोदुनगलर
२) पदवी प्राप्त झाल्यानंतर राभधका मेनन यांनी केलेला कोसा कोिता ?
१. रेहडओ कोसा, २.मोटार मेकॅवनकल, ३.वेल्डर
३) मचांट नेव्हीच्या ज्या जहाजांची कमान राभधका मेनन यांनी सांभाळली ते जहाज कोिते?
१.संपूिा स्वराज्य, २.वनिं ब स्वराज्य, ३. स्वराज्य सम्राट
४) धाडस, उत्तुंग इच्छाशक्ती, काहीतरी करून दाखवण्याची हहम्मत, रोमांचकारी प्रवासाची आवड गुिववशेष असलेली लेणखका कोि?
१.लता मंगेशकर, २.आशा भोसले, ३.राभधका मेनन
ब.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण २ )

८ गुण

१) राभधका मेनन यांचे कॉलेज असलेले शहर कोिते?
१.कराची, २.कोची, ३.रांची
२) प्रशशक्षिामध्ये राभधका यांना काय शशकायला भमळाली?
१.समुद्री जहाजातील संवाद प्रिाली, २.जहाज, ३.बोट
३) 1.देशातली पहहली महहला मचांट नेव्ही कॅप्टन कोि?
१.पी टी उषा, २.सरोशजनी नायडू , ३.राभधका मेनन
2) मुलांचा सांभाळ करण्याचे कठीि काया पार पाडू शकल्या याची कोिकोिती कारिे होती हे सांगा?
४) 1.राभधका मेनन णव्हहडओ कोसा साठी कोित्या कॉलेजात प्रवेश घेतला?
१.ऑल इं हडया मरीन कॉलेज, २. पूना कॉलेज, ३.महाजी शशिं दे कॉलेज
2.घरापासून लांब राहावे लागले, तरी राभधका खुश होत्या कारि,
१.रोमांचकारी प्रवास, २.मुलांचा सांभाळ, ३.समुद्राचा रोमांचकारी प्रवास
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

ते

क.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण ३ )

३ गुण

१)धाडस आणि हहिं मत असली की,कुठलेही स्वप्न पूिा होऊ शकते हे पाठ आधारे स्पष्ट करा.

ववद्याथी कववतेचे वाचन करतील.
ववद्याथी चालीवर कववता म्हितील व ऐकतील.
ववद्याथी
चौर्था

कवी

कृष्णशास्त्री

भचपळू िकर

आठविीतल्या कववता भाग ३

आठवडा

यांचा

हा कववतासंग्रह

वाचतील.ववद्याथी ववद्येमुळे व्यक्तीला प्राप्त होिाऱ्या गोष्टी
कोित्या ते शलहहतील.
ववद्याथी कवीच्या मते ववद्येची वैशशष्ट्ये कोिती ते
शलहहतील.
०८.०१.०३
०८.०१.१४

९.ववद्या प्रशंसा

-

ववद्याथी धन व ववद्या यांची तुलना करून सांगतील.ववद्याथी
कववतेत आलेल्या नवीन शब्दांचे अथा शोधून शलहहतील.
ववद्याथी

ववद्यार्थ्ाांना

शलहहतील.ववद्याथी ववद्या

समजलेल्या

कववतेचा

अथा

हे उत्तर येईल असे फकमान

पाचप्रश्न तयार करतील.

कवीच्या मते ववद्येची वैशशष्ट्ये कोिती ते ववद्याथी
शलहहतील.ववद्याथी धन व ववद्या यांची तुलना करून
सांगतील.
ववद्याथी

ववद्यार्थ्ाांना

समजलेल्या

कववतेचा

अथा

शलहहतील.ववद्याथी ववद्या हे उत्तर येईल असे फकमान पाच
प्रश्न तयार करतील.
९.ववद्याप्रशांसा : चाचणी, एकूण गुण १५
अ.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण १ )

४ गुण

पुढील शब्दांना कववतेतील शब्द शोधाः
१) मोठे पिा -

१.भूषि, २. मनोरथ, ३.श्रेष्ठत्व, ४.सदैव

२) नेहमी -

१.भूषि, २. मनोरथ, ३.श्रेष्ठत्व, ४.सदैव

३) अलंकार -

१.भूषि, २. मनोरथ, ३.श्रेष्ठत्व, ४.सदैव

४) मनातील इच्छा- १.भूषि, २. मनोरथ, ३.श्रेष्ठत्व, ४.सदैव
ब.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण २ )

८ गुण

1) ववरुद्धाथी शब्द शोधा.
१)अनुकूल -

१.कवनष्ठत्व, २.असाध्य, ३.दुःख,

४.अवगुि, ५. प्रवतकूल, ६.अवनत्य

२)वनत्य-

१.कवनष्ठत्व,

२.असाध्य, ३.दुःख,

४.अवगुि, ५. प्रवतकूल, ६.अवनत्य

३)गुि -

१.कवनष्ठत्व,

२.असाध्य, ३.दुःख,

४.अवगुि, ५. प्रवतकूल, ६.अवनत्य

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

४) साध्य -

१.कवनष्ठत्व, २.असाध्य, ३.दुःख,

४.अवगुि, ५. प्रवतकूल, ६.अवनत्य

५) सुख -

१.कवनष्ठत्व,

२.असाध्य, ३.दुःख,

४.अवगुि, ५. प्रवतकूल, ६.अवनत्य

६)श्रेष्ठत्व-

१.कवनष्ठत्व,

२.असाध्य, ३.दुःख,

४.अवगुि, ५. प्रवतकूल, ६.अवनत्य

2) शब्दातील िरक शलहा.
१) धन – १.देऊन ,२. भोगून कमी होते.
२)ववद्या- १.सतत वाढ, २.देऊन संपत नाही.
क.खालील प्रश्न सोडवा ( प्रत्येकी गुण ३ )
१) कवीने विान केलेले ववद्येचे महत्त्व- तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा.

प्रर्थम सत्र परीक्षा ऑक्टोबर २०२१

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

३ गुण

कक्षा – आठिीं
सप्ता
ह

3

अध्ययन
ननष्पत्ति

08.15.04
08.15.11

पाठ का नाम

1.1
हे मातृभूवम !
(िद्य )

महीना – अगस्त २०२१
अध्ययन स्रोि

येिे श्िक करा

मूल्यमापन के
सिए यहाँ
क्लिक
कीसिए

4

08.15.04
08.15.05

1.2
वाररस कौि ?
(कहािी )

येिे श्िक करा

मूल्यमापन के
सिए यहाँ
क्लिक
कीसिए

निद्यार्थी कृनि

* कववता से संबवं धत िूवि कक्षा में िढ़ी
िाठ्यसामग्री का संक्षेि में आशय बताएूँगे ।
* कववता का सस्वर गायि करेंगे ।
* कववता का अिुलेखि करेंगे ।
* कवठि शब्दों का अिि वलखकर वाटयों में
प्रयोग करेंगे ।
* अििे राष्ट्रध्वज का वचत्र बिाएूँगे ।
* कववता की वकन्हीं चार िंश्क्तयों का सरल
अिि वलखेंगे ।
* कववता में आए शब्दों के समािािी –
ववरुद्धािी शब्द वलखेंगे ।
* िाठ के िीचे वदया हुआ स्वाध्याय िूरा करेंगे ।
* ववद्यािी कहािी का आकलि करते हुए
वाचि करेंगे ।
* कहािी का आशय समझेंगे ।
* कहािी के िात्रों से िररवचत होंगे ।
* कहािी क्रम से सुिाएूँगे ।
* कहािी से प्राप्त सीख बताएूँगे ।
* िाठ में आए कवठि शब्द, मुहावरे वलखेंगे ।
* कवठि शब्दों से िये वाटय बिाएूँगे ।
* मुहावरों का वाटय में प्रयोग करेंगे ।
* एक शब्द में उत्तरवाले प्रविों की विवमिवत
करेंगे ।
* ववद्यािी ‘भार्ा वबंदु’ के अंतगित वदए प्रविों
के उत्तर वलखेंगे ।
* उियोवजत लेखि में दी हुई कृवत िूणि करेंगे ।

महीना – सितंबर २०२१
सप्ता
ह

1

2

अध्ययन
ननष्पत्ति

पाठ का
नाम

08.15.08
08.15.10
08.15.14

1.3
िाखूि टयों
बढ़ते हैं ?
(विबंध)

08.15.04
08.15.11

1.4
गाूँव –शहर
(िवगीत)

3
08.15.03

1.5

अध्ययन स्रोि

निद्यार्थी कृनि

* िाठ का आकलिसवहत वाचि करेंगे ।
* िाठ में आए वाटयों िर ववचार करेंगे ।
येिे श्िक करा * िाठ का केंद्रीय भाव समझते हुए अििे ववचार
बताएूँगे ।
* एक वाटय में उत्तर आिे वाले प्रवि तैयार करेंगे ।
* मािवीय मूल्यों की सूची तैयार करेंगे ।
मूल्यमापन के * कवठि शब्द और उिके अिि सुिाएूँगे ।
* िाठ के िीचे वदया स्वाध्याय हल करेंगे ।
सिए यहाँ
* ‘भार्ावबंद’ु के अंतगित वदए प्रविों के उत्तर वलखेंगे ।
क्लिक
* ‘उियोवजत लेखि’की कृवत िूणि करेंगे ।
कीसिए
* कोई अन्य ववज्ञािि तैयार करेंगे ।
* िाठ में प्रयुक्त कवठि शब्दों को वणिक्रमािुसार
अििसवहत वलखेंगे ।
* स्त्रीवलंग, िुश्लंग शब्दों का वगीकरण करेंगे ।
* िाठ का सारांश अििे शब्दों में वलखेंगे ।
* ववद्यािी कववता का मौि वाचि करेंगे ।
येिे श्िक करा * कववता की गेय प्रस्तुवत करेंगे ।
* कवठि शब्दों के अिि ढूँढकर/िूछकर वलखेंगे ।
* कववता का सरल आशय अििे शब्दों में बताएूँगे ।
मूल्यमापन के * गाूँव और शहर में िाया जािेवाला अंतर अििे शब्दों
में बताएूँगे ।
सिए यहाँ
* कवठि शब्दों का प्रयोग अििे वाटयों में करेंगे ।
* िाठ के िीचे वदए हुए सभी प्रविों के उत्तर वलखेंगे ।
क्लिक
* ‘भार्ावबंद’ु में दी हुई कृवत िूणि करेंगे।
कीसिए
* ‘उियोवजत लेखि’ कृवत िूरी करेंगे ।
* कववता की वकन्हीं चार िंश्क्तयों का सरल अिि
वलखेंगे ।
* ववद्यािी िाठ का उवचत आरोह-अवरोह,
ववरामवचह्न आवद को समझते हुए प्रकटवाचि करेंगे।
येिे श्िक करा
* िाठ में आए िये शब्द , मुहावरे आवद का आकलि
करते हुए वाचि करेंगे । अिि बताएूँगे ।

08.15.09
08.15.12

4

08.15.04
08.15.07
08.15.09

मधुबि
(साक्षात्कार)

* उवचत सवििामों का प्रयोग अििे लेखि एवं
बोलचाल में करेंगे ।
मूल्यमापन के
* साक्षात्कार के आशय िर डॉ.रामकुमार वमाि जी की
सिए यहाँ
जािकारी संक्षेि में वलखेंगे ।
* ववद्यािी स्वाध्याय में वदए गए सभी प्रविों के उत्तर
क्लिक
वलखेंगे ।
कीसिए
* अििे माता-विता जी का साक्षात्कार लेिे हेतु प्रवि
तैयार करेंगे । साक्षात्कार लेंगे ।
* ‘भार्ावबंद’ु के अंतगित वद गई कृवत िूणि करेंगे ।
* ‘उियोवजत लेखि’ कृवत िूणि करेंगे ।

* प्रस्तुत गजल का सस्वर गायि करेंगे ।
येिे श्िक करा * वववभन्न किाकारों की प्रेरक किाओूँ का िठि करेंगे
1.6
।
जरा प्यार से
* चुि रहिे के फायदे – इस ववर्य िर वटप्िणी वलखेंगे ।
बोलिा सीख मूल्यमापन के * कववता में प्रयुक्त लययुक्त शब्दों की सूवच बिाएंगे ।
* िाठ के िीचे वदए हुए सभी प्रविों के उत्तर वलखेंगे ।
लीजे
सिए यहाँ
* ‘भार्ावबंद’ु में दी हुई कृवत िूणि करेंगे।
(िद्य)
* ‘उियोवजत लेखि’ कृवत िूरी करेंगे ।
क्लिक
कीसिए
* कववता की वकन्हीं चार िंश्क्तयों का सरल अिि
वलखेंगे ।

महीना – अक्तूबर २०२१
सप्ता
ह

1

अध्ययन
ननष्पत्ति

08.15.01
08.15.04
08.15.06

पाठ का
नाम

1.7
मेरे रजा
साहब
(गद्य)

अध्ययन
स्रोि

निद्यार्थी कृनि

* ववद्यािी िाठ्यांश का सस्वर वाचि करेंगे ।
* िाठ में आए िये शब्द , मुहावरे आवद का आकलि
मूल्यमापन के
करते हुए वाचि करेंगे । अिि बताएूँगे ।
सिए यहाँ
* ववद्यािी अंतरजाल की सहायता से रजा साहब के
बारें में जािकारी प्राप्त करेंगे ।
क्लिक
* सविधमि समभाव के बारें में ववद्यािी जािकारी
कीसिए
बताएूँगे ।
* ववववध देशों के िामों की, भार्ाओं की सूची बिाएूँगे
।
* ‘भार्ावबंद’ु के अंतगित वद गई कृवत िूणि करेंगे ।
* ‘उियोवजत लेखि’ कृवत िूणि करेंगे ।

2

3

08.15.03
08.15.09
08.15.12

08.15.02
08.15.07
08.15.11

आवृश्त्त
4

1.8
िूणि ववराम

1.9
अिमोल
वाणी

* ववद्यािी िाठ्यांश का सस्वर वाचि करेंगे ।
* िाठ में आए िये शब्द , मुहावरे आवद का आकलि
मूल्यमापन के
करते हुए वाचि करेंगे । अिि बताएूँगे ।
सिए यहाँ
* ववद्यािी में उश्लश्खत स्िलों की, लगािे वाली
सामग्री तिा ियिटि स्िलों िर कौिसी सावधावियाूँ
क्लिक
बरतिी िड़ती है उसकी सूची बिाएूँगे ।
कीसिए
* उलझिों के कारण और स्वास््य के वलए ववश्राम की
आववयकता है इसकी जािकारी वलखेंगे ।
* िाठ का स्वाध्याय िूरा करेंगे ।
* ववद्यािी कववता का मौि वाचि करेंगे ।
* कववता की गेय प्रस्तुवत करेंगे ।
मूल्यमापन के
* कवठि शब्दों के अिि ढूँढकर/िूछकर वलखेंगे ।
सिए यहाँ
* कववता का सरल आशय अििे शब्दों में बताएूँगे ।
* कवठि शब्दों का प्रयोग अििे वाटयों में करेंगे ।
क्लिक
* ववद्यािी अंतरजाल से कबीर जी के सावहत्य की
कीर्िए
जािकारी प्राप्त करेंगे ।
* मिुष्य में िाए जािे वाले सद्गुणों और लययुक्त शब्दों
की सूची बिाएूँगे ।
* श्रीकृष्ण की लीलाओं की किा सुिाएूँगे ।
* सभी िाठों की आवृश्त्त करेंगे ।
* गत वर्ि के प्रविित्र हल करेंगे ।

धन्यवाद !

माहे – ऑगस्ट - ऑक्टोबर 2021
इयत्ता – 8 वी
ववषय

आठवडा

पाठाचे नाव

अध्ययन वनष्पत्ती

ववषय – इं ग्रजी
अध्ययन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृती
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1.1 Be
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Click here -1

action.
understands the

or click on the given link.
● Watch the videos.
Click here
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poem with the help of given
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language games
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Click here

or click on the given link.
● Watch the videos.
Tell the names of five stories

the Lion

enjoys story.

Chit

participates with

Chat

joy

about bravery to your friends.

Activi
ty
English August

Unit

Week 4

one
1.2
Androcle
s, and
the Lion
(Story)

The learner …..

Use DIKSHA App & Scan the
QR Code given on page no. 11

learns new words,

or click on the given link.

expressions and

● Watch the videos.

enriches

● Find out the opposite

vocabulary
through reading.
understands the

words from the lesson.
Click here

Narrate the story to your
parents or friends in your own

story .

words.

understands
moral of the
story.
narrates a story.
English August

Unit
one

Week 4

1.2
Androcle
s, and

The learner …..

Use DIKSHA App & Scan the
QR Code given on page no. 11

enjoys the story.

or click on the given link.

completes the

● Watch the videos.

given task.

the Lion

Click here

Find out an auxiliary verb from
the lesson and use it in your
own sentences.

English
worksho
p
Languag
e Study
English Week 5
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The

Use DIKSHA App & Scan the

One

learner

QR Code given on page no. 11

1.3
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Click here or click on the given link.

Trees

enjoys chit-chat
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Kinde
st
Thing
s
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Know

Click here

● Watch the videos.
● Write down four phrases
which describe anything
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that is beautiful in the

properly.

Nature.

enriches

● Tell the importance of

vocabulary.

tree plantation to your
parents or friends.

writes meaningful
phrases.

Recite the poem with rhythm
and action.

Chitchat
activity.
Poem
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One

The learner …..
main idea of the

Trees

poem.
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Kinde
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enjoys the poem

s

communicates
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● Watch the videos.
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benefits of trees.
with interest.

Know

or click on the given link.

understands the

Thing
I

QR Code given on page no. 11

understands the

1.3
are

Use DIKSHA App & Scan the

properly.

● Find out the rhyming
येथे क्लिक करा

words from the poem.
● Tell the importance of

Click here

trees to your neighbour.
● Write down your views
about Halloween festival.

completes the

Complete the table of degree

given task .

given on page no. 16.
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p
Languag
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1.4
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or click on the given link.
● Watch the videos.
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language study

Write in your own words,
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about your favorite
personality. Give reasons.

participates in
writing task.

*Self
Study*
English Septe
mber
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The learner…..
Unit

learns new words,
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expressions and
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● Watch the videos.
● Read the lesson carefully
and describe ‘Miss
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narrates a story/

Study*

or click on the given link.

enriches

conversation.

*Self
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enjoys the story
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Use DIKSHA App & Scan the

येथे क्लिक करा
Click here

Slippery’ to your friends.
Find out the meanings of new
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help of a dictionary.
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evaluates whether
something is true
or false, relevant,
etc.

English Septe
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The learner…..

One
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Use DIKSHA App & Scan the
QR Code given on page no. 11
or click on the given link.
येथे क्लिक करा
Click here

● Watch the videos.
● Tell this story to your
friends or parents.
● What message do you get
from the story?
How did Sayali overcome such

*Self

narrates a story/

Study*

incident.

a critical condition?

evaluates whether
something is true
or false, relevant,
etc
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Englis
h
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h
Works
hop
*Self

Code given on page no. 11 or
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1.4
Miss

Use DIKSHA App & Scan QR
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click on given link.

of the story.
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word.
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helped my neighbor.
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Study
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1.4

Use DIKSHA App & Scan QR
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study.

click on given link.


various
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 Langua

Code given on page no. 11 or

Understands
language by

Miss
ry

Write about “I saw an
incident” in your own

Click here

s properly.


Write a story in your own

activities.


Completes
given task
interestingly.

*Self
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Click here

Write ten sentences in
past tense.
For ex. What have you
done in last two months
during the pandemic
period?

Study*



Turn the sentences into
polite request with the
help of given clue on page
no. 24.

Use DIKSHA App & Scan QR
Unit
one

Code given on page no. 11 or


h

Septem
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ms

game to learn Click here



Find more such words
and write down in your
notebook.

language.

other

English



English

tongue to

*Live

Ten.

Enjoys
language

*Mother

tongue

Dairy, Farmer, Listen,

interest.


Make Anagrams of given
words –

activities with

play

Englis



different

*Word*Anagra

click on given link.

Enjoys



on page no. 25.

Completes
given task

Complete the table given



interestingly.

Find more such English
words, which would be
meaningful in your
mother tongue too.

What I Learned
Q.1 Complete the following with appropriate words/ phrases from the poem (1.1 Be The
Best)

(1) If you can’t be a tree, .......... .
(3) .........., be a bass.

(4) If you can’t be a captain, .......... .
(5) .........., be a trail.
(6) If you can’t be the sun, .......... .
Q.2 Write the Antonyms of the following.
(1) Kind x .............................
(3) Slave x ............................

(2) Poor x .............................
(4) High x .............................

Q.3 Find words that describe the following from the poem (1.3)
(1) ............... cows

(2) ................ New buds
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(3) ............... sun

(3) ................ trees

Q.4 Say whether the following sentences are in Continuous Tense or Perfect Tense.
(1) I was entering the class.

(2) The girls are teasing me.
(3) I haven’t said a word to you.
(4) Never before had anyone lavished love on me.
(5) You are going to be responsible for it.
Q.5 Prepare a chart of traffic signs
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forms of
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phrases
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properly.
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in writing
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interestingly.
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Understands
reported
speech.



Describe the life of family
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English
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in writing
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Enjoys
writing.



Participates
in language
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Use DIKSHA App & Scan QR

Click here Code given on page no. 11 or
click on given link.

My first

given task

aid kit.

attentively.

the various activities given

Understands

on page no. 51.



an





first aid kit.

their uses.

Understands

Knows
various first
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and their
uses.

r Week

REVISION

4
Week 4
&5

1st Term Exam

What I Learned

Q.1 Write rhyming words of the following. (from the poem 2.1)
(1) Heed (3) Fail -

Search on internet more
first aid kit items and

first aid kit.

Octobe

Keep practicing to solve

importance of

how to use




(2) Appear (4) Hard -

Q.2 Write Homophones of the following words :
(1) waist
(2) knew
(3) lose

(4) maid
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Make your own first aid
kit for your home.

Q.3 Rearrange the words in Alphabetical order.
(1) summer, sign, slime, sand, shade, stir, scour, sound, swirl, strong
(2) banks, blossom, boys, bathe, babbling
Q.4 Report the following in Indirect Speech.
(1) Ritesh : May I come in, Madam?
(2) Mrs Sen : Ritesh, you are too early for the second period.
Q.5 Choose the correct Question Tag from the alternatives.
(i) She was only a little woman,
(a) was she?

(b) wasn’t she?

(c) wasn’t you?

(ii) Grace did not have any time to rest,
(a) did she?

(b) didn’t she?

(c) wasn’t she?

Q.6 Prepare a word chain beginning with given words.
(i) Nouns ------- Teacher ------- R........ ------- .........
Player ------- ............ --------- ............
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नाि
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विषय – गणित
अध्ययन स्त्रोत

विद्यार्थी कृती

ददक्षा अॅपचा

1.पुस्तकातील QR code च्या मदतीने घरातील

वापर (QR
code),चार्ट
पेपर,कागद,आ

लेख कागद,डॉर्
पेपर,लांब
मोजपट्टी,काडी/
लाकडाची
पट्टी,Geogebr
a सॉफ्टवेअर
tools चा
वापर,

08.71.01
08.71.02

पररमेय व

येथे क्लिक करा

मोठ्या व्यक्तीच्या मागटदशटनात व ननदशटनात
नवद्याथी ददक्षा APP च्या साहाय्याने संख्यांचे
प्रकार,पररमेय व अपररमेय संख्या,पररमेय

संख्यातील क्रमसंबंध,तुलना,दंशांश रूप,अपररमेय
संख्या,संख्यारेषेवर अपररमेय संख्या दाखनविे
इत्यादी समजून घ्या.
2.घरी चार्ट पेपरवर संख्यांचे प्रकार शलहून
प्रकारानुसार संख्या समूह शलहा. ककिंवा संख्या
समूहानुसार कागदाच्या पट्ट्या तयार करून
संख्यांचे प्रकार समजून घ्या.
3.मोजपट्टी ककिंवा घरी उपलब्ध लाकडाची पट्टी

ककिंवा काडीचा वापर करून संख्यारेषा तयार करा,

समान अंतरावर चार्ट कागदाचा वापर करून पूिाांक
संख्या तयार करून दाखवा, यानुसार संख्यातील

अपररमेय

क्रमसंबंध, तुलना करा. कंपास पेर्ीच्या सहाय्याने

संख्या

आलेख कागदाचा ककिंवा डॉर् पेपर चा वापर करून
अपररमेय संख्या दाखवा.

येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा

येथे क्लिक करा
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३आठवडा

08.71.01

पररमेय व

सराव करा.पुढील पररमेय संख्या संख्यारेषेवर

08.71.02

अपररमेय

दाखवा. 1/2, 2/3, 5/8 इ.

संख्या

यासाठी आपि वेगवेगळ्या तीन दो-या व चचमर्े
घेवून या तीनही पररमेय संख्या दोरीवर दाखवू. ते
पुढीलप्रमािे ददसेल.

•वरीलप्रमािेच संख्यारेषेवर या पररमेय संख्या
फलकावर संख्यारेषा काढू न मांडून दाखवतील.
त्यानंतर फलकावर एक खुली संख्यारेषा काढतील.
त्यात आरं भनबिं दू 0 दाखवून डावीकडे ऋि पूिाांक व
उजवीकडे धन पूिाांक संख्या शलदहतील. या
संख्यारेषेवर एक धन पररमेय व एक ऋि पररमेय
संख्या दाखवतील. त्यासाठी चचेतून पररमेय संख्या
कोित्या दोन पूिाांक संख्यांच्या दरम्यान येते याचे
ननरीक्षि

करा.

त्यानंतरच

पररमेय

संख्या

संख्यारेषेवर दाखवा. पुढीलप्रमािे 5/3 व -5/3
या पररमेय दाखवा.

•वरीलप्रमािे
संख्यारेषेवर सराव
करा. येथे नवद्याथी
एक बाब लक्षात
घेतील की, ददलेल्या पररमेय संख्येचा जो छे द आहे
तोच अंश असेल तर त्याची ककिंमत 1 येते.
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सराि चाचिी
प्रश्न 1) 15, -2 ,

−2

, √3,0, √5, 67

3

या संख्यांचे ददलेल्या सारिीतील संख्या

प्रकारानुसार वगीकरि करा.

( 5 गुि )

नैसनगि क संख्या
पूिट संख्या
पूिाांक संख्या
पररमेय संख्या
अपररमेय संख्या

प्रश्न 2 रा :- ददलेल्या संख्यारेषत
े

(2 गुि )

i) B हा नबिं दू कोिती पररमेय संख्या दशटनवतो ?
ii) नबिं दू D च्या उजव्या बाजूस संख्यारेषा वाढनवल्यास नबिं दू B पासून पाचवा नबिं दू कोिती
पररमेय संख्या दशटनवतो ?

प्रश्न 3 रा :- पुढीलपैकी कोित्या पररमेय संख्यांचे दशांश रूप खंदडत असेल व कोित्या पररमेय
संख्यांचे दशांश रूप अखंड आवती असेल ते शलहा.
i)

5
7

ii)

9
5

प्रश्न 4 था :- खालीलपैकी सवाटत लहान व सवाटत मोठी पररमेय संख्या कोिती ?
i)

0
5

ii)

(2 गुि )

−7
6

iii)

−3
4

iv)

−5
−7
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(3 गुि )

प्रश्न 5 वा :-

( 2 गुि )

वरील आकृतीत दाखनवल्याप्रमािे m या संख्यारेषेवर OP= 2 एकक ,PQ = 1 एकक
∠OPQ = 90 आहे, तर OQ चे अंतर काढा? संख्यारेषेवर R हा नबिं दू कोिती संख्या दशटनवतो?
0

प्रश्न 6 वा :- _________ही संख्या अपररमेय आहे.
( A√2
आठिडा

अध्ययन
वनष्पत्ती

(B

√4 0) 3
पाठाचे नाि

क्रमाांक
४

आठवडा

08.71.19

समांतर
रेषा व
छे ददका

( 1 गुि)
D) 0

अध्ययन स्त्रोत

विद्यार्थी कृती

दीक्षा अॅपचा
वापर (QR
code),ट्रे स
पेपर
,कागद,आगपेर्ी
च्या
काड्या,ककिंवा
इतर काड्या,
येथे क्लिक करा

पहा.

येथे क्लिक करा

छे ददका घड्या घालून तयार करा. छे ददकेमुळे तयार

दीक्षा APP च्या साहाय्याने दोन
समांतर रेषांच्या छे ददकेमुळे
तयार होिाया कोनाच्या

जोड्याचे गिुधमट पडताळू न
जोडो स्ट्ट्रॉद्वारे दोन समांतर रेषा तयार करून त्यांना एका
छे ददकेने छे दण्याची प्रनतकृती नवद्यार्थ्ाांना करायला
लावतील. ही प्रनतकृती पुढीलप्रमािे ददसेल.
वरीलप्रमािे, को-या कागदावर दोन रेषा व यांची
होिारे संगतकोन, नवरुद्ध कोन, आंतर कोन वेगवेगळ्या
रं गाने दशटवा व कोनमापकाच्या सहाय्याने सवट कोन
मोजा व तुमच्या वहीत नोंदवा व पडताळा घ्या.

येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा
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दोन रेषा समांतर असतील प्रत्येक रेषा उवटररत दोन
रेषची छे ददका होऊ शकते. हे पडताळू न पहा.

येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा

ग्रीड कागदावर दोन समांतर रेषा व त्यांची छे ददका
काढा. संगत कोनाच्या जोड्या व व्युत्क्रम कोनाच्या
जोड्या एकरूप आहे त. हे कोनमापकाने पडताळू न
पहा.

आंतरकोनाच्या मापाची बेरीज हे 180˚असते हे
कोनमापकाच्या सहायाने पडताळू न पाहतील.
दोनपेक्षा जास्त समांतर रेषा व त्यांची छे ददका काढू न
संगत कोन, व्युत्क्रम कोन व आंतरकोनांच्या जोड्यांचे
गुिधमट पडताळू न पहा.
समांतर रेषा व छे ददका दाणखवण्यासाठी आलेख
कागद/डॉर् पेपर,/ग्रीड पेपर चा वापर करा.
ट्रे स पेपरचा वापर करून आंतरकोन, संगत कोन व
व्युत्क्रम कोन यांचे गुिधमट पडताळू न पहा.
पररसरात आढळिारे कोन, रेषीय जोडीतील कोन,
समांतर रेषा व छे ददका यामुळे तयार होिारे कोन व
कोनाच्या जोड्या यांचे ननरीक्षि व तुमच्या शशक्षकांशी
चचाट करा.
चौथा

आठवडा

08.71.19

समांतर
रेषा व

छे ददका

येथे क्लिक करा

येर्थे क्लिक
करा

चौथा

आठवडा

08.71.19

समांतर
रेषा व

समांतर रेषा व छे ददका दाणखवण्यासाठी आलेख
कागद/डॉर् पेपर,/ग्रीड पेपर चा वापर करा.

ट्रे स पेपरचा वापर करून आंतरकोन,संगत कोन व
व्युत्क्रम कोन यांचे गुिधमट पडताळू न पहा.
पाठ्यपुस्तकातील सराव संच २.१ तुमच्या वहीत

पाठ्यपुस्तक

सोडवा.

पाठ्यपुस्तक

पाठ्यपुस्तकात ददल्या प्रमािे नतन्ही रीत वापरून

छे ददका
चौथा

आठवडा

08.71.23

ददलेल्या
रेषेला

समांतर
रेषा
काढिे.
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तुमच्या वहीत एक समांतर रेषा काढू न त्या रेषेला दुसरी
समांतर रेषा काढा.सराव संच २.३ सोडवा.

सराव चाचणी
प्रश्न 1 ला :- ररकाम्या जागा भरा.

(3 गुि)

i) दोन समांतर रेषांना एका छे दीकेने छे दल्यावर _______ कोन तयार होतात.
ii) समांतर रेषांच्या छे दीकेमुळे होिाऱ्या संगत कोनाच्या प्रत्येक जोडीतील कोन एकमेकाशी_____असतात.
III) समांतर रेषांच्या छे दीकेमुळे होिाऱ्या आंतरकोनाच्या प्रत्येक जोडीतील कोनांच्या मापांची_____
असते.
प्रश्न 2 रा :- आकृतीखाली नवचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे शलही.

(2 गुि)

प्रश्न:- i) आकृतीत रेषा m आणि रेषा n यांना छे दिाऱ्या छे ददकेचे नाव शलही.
ii) आकृतीत कोनांची एक जोडी समान खुिेच्या साहाय्याने दाखनवली आहे.
ही जोडी खालीलपैकी कोित्या प्रकारच्या कोनांची जोडी आहे?
(A) व्युत्क्रम कोन (B) आंतर कोन (0) संगत कोन (D) नवरुद्ध कोन

प्रश्न 3 रा :- खालील आकृतीमध्ये रेषा PQ || रेषा RS असून रेषा AB ही छे ददका आहे.
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(4 गुि )

खालील चौकटीत योग्य त्या कोनाचे नाि ललही.
संगत कोन:

(i)∠AMQ ≅⎕

(ii) ⎕≅∠RNB

आंतर व्युत्क्रम कोन:

(i) ∠QMN ≅⎕

(ii) ∠PMN ≅⎕

बाह्य व्युत्क्रम कोन:

(i) ∠AMQ ≅⎕

(ii) ⎕≅∠SNB

आंतर कोन:

(i) ∠QMN + ⎕ = 180०

(ii) ⎕ + ∠MNR = 180०

प्रश्न 4 था :-

(3 गुि )

आकृतीत रेषा p || रेषा q असून रेषा l ही रेषा p व रेषा q ची छे ददका आहे
i) m  x = 450 असेल तर m  z = ?
ii) m  y व m  z कोित्या प्रकारच्या कोनांची जोडी आहे ते शलही ?
प्रश्न 5 वा:- रेषा k आणि त्या रेषेला 5 सेमी अंतरावर समांतर असिारी रेषा l काढ.

(2 गुि )

प्रश्न 6 वा :- आकृतीचे ननरीक्षि करून मादहती सांग.

(1 गुि)
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माहे – सप्टेंबर २०२१
आठिडा

अध्ययन
वनष्पत्ती

विषय – गणित

पाठाचे नाि

अध्ययन स्त्रोत

विद्यार्थी कृती

क्रमाांक
पदहला

ददक्षा APP च्या साहाय्याने घन व घनमूळ म्हिजे

आठवडा

काय?
मागील इयत्तेचे
पाठ्यपुस्तक
येर्थे क्लिक
करा

08.71.03,
08.71.04

घातांक व
घनमूळ

1.एकाच संख्येचा त्याच संख्येशी केलेला पुन्हा पुन्हा
गुिाकार म्हिजे त्या संख्येचा घात करिे ही संकल्पना
जोडो ब्लॉक्सच्या मदतीने/ककवा घरातील वस्तू यांच्या
सहाय्याने गुिाकार संबोधाचा आधार घेऊन समजून
घ्या.

2.उदा. 2 चा वगट म्हिजेच2 × 2 = 22 होय यासाठी 2
जोडो ब्लॉक्सचा/वस्तू (दोन पेन) एकगर् करून 1 वेळा

येर्थे क्लिक
करा
येर्थे क्लिक
करा

2 म्हिजे1 × 2 = 2 = 21 हा सहसंबंध स्पष्ट करतील.
3.आता 2 चा गर् 2 वेळा घेिे म्हिजेच
2 × 2 = 22 = 4असा सहसंबंध लक्ष्यात
घ्या..
4.यामध्ये 2 हा पाया व त्यावर शलदहलेला 2 म्हिजे
त्याचा घात होय हे सांगतील. अशा पाया ि घात
असलेल्या सांख्येला घाताांककत सांख्या असे म्हितात.
येर्थे 22 = 4 ही एक घातांककत संख्या आहे .

●

तसेच मागील इयत्तेमध्ये अभ्यासलेले घातांक चे
नवनवध ननयम अभ्यासा व वहीत नोंदवा.
पदहला

आठवडा

दीक्षा अॅपचा

पूिाांक संख्येंचे घन,पूिट घन संख्या,घनमूळ व पूिट घन

वापर (QR

संख्येचे घनमूळ व वगटमूळ काढिे पुढील VIDEO च्या

code),चार्ट पे
पर,घन
08.71.03,

घातांक व

04

घनमूळ

आकाराच्या
वस्तू,CUBOI
D

येर्थे क्लिक
करा
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माध्यमातून अभ्यास व तुमच्या वहीत नोंदी करा.

येर्थे क्लिक
करा

येर्थे क्लिक
करा
:

येर्थे क्लिक
करा
:

येर्थे क्लिक
करा

दुसरा

संख्येचा घातांक ½,1/3,1/4 …1/n या रूपातील

आठवडा

पररमेय संख्या असेल तर ...
● आता एखाद्या संख्येचे वगटमूळ व घनमूळ हे
चचन्ह वापरून शलदहण्याची पद्धत खालील
प्रमािे अभ्यास.उदा. 4 चेन वगांमूळ 2 हे
घातांक व
घनमूळ
घातांक
08.71.03,
04

पररमेय

√4 = 2असे शलदहतात
उदा. 8 चे घनमूळ 2 हीसंख्या √8 = 2
3

64 चे घनमूळ 4 हीसंख्या √64 = 4असे शलदहतात.
3

● एखाद्या संख्येचे वगटमूळ शलदहण्याची अजून एक

संख्या

पद्धत आहे . जसे 9 चे वगटमूळ 3 हे आपि

असलेल्या

2

संख्यांचा

शकतो. येथे घाताच्या रठकािी ½ असा

अथट

1

√9 = 3 आपि 92 = 3 असे ही शलहू

अपूिाांक ददसतो. घाताच्या रठकािी ½

म्हिजेच वगटमूळ हे लक्षात घ्या. तर घाताच्या
रठकािी 1/3 म्हिजे घनमूळ, ¼ म्हिजे चौथे
मूळ, 1/5 म्हिजे 5 वे मूळ हा आकृतीबंध
लक्षात ठे वा.
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नतसरा

संख्येचा

आठवडा

संख्येचा घातांक m/n या रूपातील पररमेय संख्या असेल

घातांक

तर

m/n

जसे ½ ला आपि िगगमूळ असे म्हितो तर

या रूपातील

घातात 3/2 आला तर काय म्हिािे?

पररमेय

● लक्षात घ्या- की घातात 3/2 आला तर याचा अथट

संख्या

होतो. अगोदर ददलेल्या संख्येचे वगटमूळ काढू न नंतर

08.71.03,

42 काढताना अगोदर 4 चे वगटमळ
ू काढावे (जे आहे

असेल

आलेल्या वगट मूळाचा 3 रा घात (घन) घेतात. उदा.
3

04त

2) व नंतर आलेल्या वगटमूळाचा घन करावा. (येथे
3

वगटमूळ आहे 2 म्हिून 2 चा घन होतो 8) म्हिून 42
याची ककिंमत येते 8.

● याचे वाचन 4 च्या वगटमूळाचा नतसरा घात असे ही
3

करतात. यावरून 92 याचे वाचन कसे कराल? ( 9
च्या वगटमूळाचा नतसरा घात)
3

● 42 याचेच वाचन अजून एका प्रकारे करता येईलजसे की, 4 च्या नतस-या घाताचे दुसरे मूळ
(वगटमूळ)असे ही वाचन करता येते. म्हिून या
संख्येची ककिंमत देखील होईल- 4 चा नतसरा घात
= 64 आणि 64 चे वगटमूळ = 8
3

● थोडक्यात 42 अशा संख्यांचे वाचन दोन प्रकारे
करता येते.
1) 4 च्या वगटमूळाचा (दुस-यामुळाचा) नतसरा
घात
2) 4 च्या नतस-या घाताचे दुसरे मूळ
अशा प्रकारे वगटमूळ, घनमूळ, चौथे मूळ इ. नवनवध मूळे
असलेल्या संख्यांचे त्यांच्या घातांसदहत वाचन करण्याचा
सराव करा. त्यानंतर पाठयपुस्तकातील उदाहरिांचा
सरावसंच ३.१,३.२ सोडवा.

सराव चाचणी
प्रश्न 1 ला :- घातांक वापरून पुढील संख्या शलही.
i) 17 चे नतसरे मूळ

(2 गुि)

ii) 11 चे घनमूळ

प्रश्न 2 रा :- खालील घातांककत संख्या कोित्या संख्येचे ककतवे मूळ आहे ते शलहा.
i) (27 )

1
3

1

ii) (256)4
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(2 गुि)

प्रश्न 3 रा :- पररमेय घातांक रुपात व्यक्त करा.
i)

(2 गुि)

256 च्या नतसऱ्या घाताचे वगटमूळ

ii) 289 च्या चौर्थ्ा घाताचे नतसरे
मूळ
प्रश्न 4 था :- योग्य पयाटय ननवडा

(3 गुि )

i) घनसंख्या म्हिजे संबंचधत संख्येचा _____वेळा गुिाकार.
A ) एक B) दोन 0) तीन D) चार
ii) एखाद्या संख्येच्या सारख्या तीन अवयापैकी एक अवयव म्हिजे त्या संख्येचा _______होय.
A ) वगटमूळ B) घन 0) घनमूळ D) वगट
III) 81 चे घनमूळ करिी चचन्ह वापरून ________असे शलदहतात.
A ) √81

81

B) √81 0) √9 D) √3
𝟑

प्रश्न 5 वा :- सोडवा
i) √√625? =

(4 गुि )
𝟑

343
ii) √
512

प्रश्न 6 वा:- जर P = 64 तर √P = ?

(2 गुि)

𝟑

अध्ययन
ननष्पत्ती
क्रमांक

पाठाचे नाव

कालावधी

अध्ययन अध्यापन
स्त्रोत

(QR
code),Geogebr
किकोिाचे


शशरोलंब व
मध्यगा

a software,चार्ट
4 था

पेपर,कागद, ,डॉर्

आठवडा पेपर, ग्रीड

पेपर,कंपास
पेर्ी,ट्रे स
पेपर,कंपास
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नवद्याथी कृती

पुस्तकातील QR code च्या मदतीने घरातील
मोठ्या व्यक्तीच्या मागटदशटनात व ननदशटनात ददक्षा
APP च्या साहाय्याने किकोिाचे
शशरोलंब,किकोिाच्या लंबसंपात नबिं दूंचे
स्थान,एकसंपात नबिं दू,किकोिाची
मध्यगा,किकोिाच्या मध्यगा संपात नबिं दूचा

गुिधमट पडताळू न पाहा.कोिताही किकोि काढा,
त्याला नावे द्या,त्याच्या तीनही शशरोनबिं दू समोरील
बाजूवर गुण्याच्या साहाय्याने लंब काढा,शशरोलंब

पेर्ी,ट्रे स पेपर, ट्रे स

कशाला म्हितात? हे समजून घ्या.किकोिात

पेपर

गुण्याच्या सहाय्याने काढलेल्या शशरोलंबांचे

येथे क्लिक करा

ननरीक्षि करा.हे तीनही शशरोलंब एकसंपाती

येथे क्लिक करा

आहे का? हे लक्षात घ्या.यावरून याची व्याख्या
करा.

कार्कोन किकोि,नवशालकोन किकोि व
येथे क्लिक करा

लघुकोन किकोि काढतील,प्रत्येक किकोिांचे
तीनही शशरोलंब काढतील,ननरीक्षि

येथे क्लिक करा

करतील,प्रत्येक किकोिाच्या लंबसंपात नबिं दूचे
ननरीक्षि करतील, व यावरून स्वतःचे मत मांडून
पडताळा घेतील.

कोिताही किकोि काढा,त्याला नावे द्या,त्याच्या
तीनही शशरोनबिं दू समोरील बाजूंचा मध्यनबिं दू
चमळवा.शशरोनबिं दू व त्यासमोरील बाजूंचा मध्यनबिं दू
यांना जोडिारे रेषाखंड काढा.यावरून मध्यगा
कशाला म्हितात? हे सांगा,

कार्कोन किकोि,नवशालकोन किकोि व
लघुकोन किकोि काढू न प्रत्येक किकोिांच्या
तीनही मध्यगा काढा,ननरीक्षि करा,प्रत्येक
किकोिाच्या मध्यगा संपात नबिं दूचे ननरीक्षि करा
व यावरून मध्यगा संपात नबिं दूच्या गुिधमाांचा
अभ्यास करा व ननष्कषट काढा.

सराव चाचणी
प्रश्न 1 ला :- ररकाम्या जागा भरा

( 5 गुि )

i) किकोिाच्या शशरोनबिं दूतून त्याच्या समोरील बाजूवर काढलेल्या लंबरेषाखंडास त्या

किकोिाचा_______ म्हितात.

ii) किकोिाचा शशरोनबिं दू आणि समोरील बाजूचा मध्यनबिं दू यांना जोडिाऱ्या रेषाखंडास किकोिाची
_______असे म्हितात.
iii) किकोिाचे शशरोनबिं दू एकाच नबिं दूतून जातात म्हिजे हे शशरोनबिं दू __________
असतात.
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iv) नवशालकोन किकोिाचा लंबसंपात नबिं दू हा त्या किकोिाच्या __________ असतो.
v)किकोिाच्या मध्यगा एकसंपाती असतात. त्याच्या संपातनबिं दूस ________ म्हितात.
प्रश्न 2 रा :- आकृतीचे ननरीक्षि करून नवचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या?

(4 गुि)

∆ ABC चा G हा मध्यगा संपातनबिं दू आहे
1) जर l(AB) = 7 तर रेख l(AF ) = ?
2) जर l(AE) = 4 तर l(AE) = ? व l(EC) = ?
3) जर l(FC) = 5.4 तर l(AG) = ?

3)
(गुि
४)

△ ABC मध्ये
i) BD हा बाजू AC वरील शशरोलंब आहे तर

ii) AN दह बाजू BC वर काढलेली मध्यगा आहे .
जर BN = 3.5 असेल तर BC = ?
प्रश्न 4 था :-

(गुि २)

i) 1 ) ∆ XYZ हा एक लघुकोन किकोि काढ व त्याचे तीनही शशरोलंब काढ. संपातनबिं दूला ‘O’

नाव द्या.
ii)) ∆ LMN हा एक नवशालकोन किकोि काढ व त्याच्या मध्यगा काढू न त्यांचा मध्यगासंपात दाखवा.
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माहे – ऑक्टोबर २०२१
अध्ययन
वनष्पत्ती

पाठाचे नाि

कालािधी

क्रमाांक

विषय – गणित
अध्ययन
अध्यापन स्त्रोत

विद्यार्थी कृती

ददक्षा APP च्या साहाय्याने ददलेल्या कद्वपदीचे
नवस्ताररत रूप,त्यावरील उदाहरिे,कद्वपदीचा घन
ददक्षा अॅपचा
वापर (QR
M806
M807

नवस्तार सूिे

1 ला
आठवडा

code), चार्ट
पेपर,काडट पेपर
येथे क्लिक करा
येथे क्लिक करा

व त्यावरील उदाहरिे,किपदीचा घन यांचा
अभ्यास करा. घरातील मोठ्या व्यक्तीच्या
मागटदशटनात व ननदशटनात कद्वपदी व किपदींचे काडट
तयार करा,त्यांचे वगट व घन नवस्तार करा.
आयत व चौरस यांच्या क्षेिफळाच्या साहाय्याने
(x+a)(x+b)याचा नवस्तार करा व त्यावरील
उदाहरिांचा सराव करा,(a+b)3 चा नवस्तार
करा,त्यावरील उदाहरिे सोडवा. (a-b)3चा
नवस्तार करा त्यावरील उदाहरिे स्वतः तयार
करा व ती सोडवा, (a+b+c)2 चा नवस्तार
करा त्यावरील उदाहरिे सोडवा
वगट किपदींच्या उदाहरिांचा अभ्यास करा,वगट
किपददिं ची नवनवध उदाहरिे तयार करा व त्यांचे
अवयव पाडा, दोन घनांच्या बेरजेच्या अवयवांच्या

बैशजक
राशीचे
अवयव

2 रा आठवडा

वरील सूिाचा उपयोग करून नवनवध उदाहरिे
येथे क्लिक करा सोडवा, दोन घनांच्या वजाबाकीच्या
अवयवांच्या वरील सूिाचा उपयोग करून नवनवध
उदाहरिे सोडवा, गुिोत्तरीय बैशजक राशीची
उदाहरिे तयार करा, गुिोत्तरीय बैशजक
राशीवरील नवनवध उदाहरिे सोडवा.
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सराव चाचणी
प्रश्न 1 ला :- नवस्तार सूिांचा उपयोग चौकर्ीत योग्य ते पद शलहा.

i) (x - 〖2y)〗^2 = x^2-

+ 〖4y〗^2

ii) ( 2x + 〖5y)〗^2=4 x^2

+

( 5 गुि)

+

iii) (6m + 4n ) (6m + 4n ) =
प्रश्न 2 रा:- नवस्तार करा

i) ( p^2) – (q^2)

(4 गुि)

ii) (m - 4)(m + 6)
iii) ( (1 )/(m ) + 5 ) ( (1 )/(m ) - 5 )
iv) (k +〖5)〗^2
प्रश्न 3 रा :- अवयव पाढा

i) 4m^2 – 20mn + 25n^2

( 4 गुि)

ii) x^2 + 6x + 8
iii) y^2 + 27
iv) y^3 + (1)/(27y3)
प्रश्न 4 था :- सोडवा

i) 4m2 – 20mn + 25n2
ii))35(2 –(28) 2= m 2तर m = ककती ?
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( 2 गुि)

माहे – ऑक्टोबर २०२१
अध्ययन
वनष्पत्ती
क्रमाांक

पाठाचे
नाि

कालािधी

विषय – गणित
अध्ययन

अध्यापन

विद्यार्थी कृती

स्त्रोत
ददक्षा अॅपचा

ददक्षा

वापर (QR
M806

1 ला

सूिे

आठवडा

M807

च्या साहाय्याने ददलेल्या कद्वपदीचे नवस्ताररत

रूप,त्यावरील

code), चार्ट
नवस्तार

APP

पेपर,काडट पेपर
येथे क्लिक

उदाहरिे,कद्वपदीचा

घन

उदाहरिे,किपदीचा घन यांचा अभ्यास करा.

व

त्यावरील

घरातील मोठ्या

व्यक्तीच्या मागटदशटनात व ननदशटनात कद्वपदी व किपदींचे काडट तयार
करा,त्यांचे वगट व घन नवस्तार करा.

करा

आयत

व

चौरस

यांच्या

क्षेिफळाच्या

साहाय्याने

(x+a)(x+b)याचा नवस्तार करा व त्यावरील उदाहरिांचा सराव

येथे क्लिक

करा,(a+b)3 चा नवस्तार करा,त्यावरील उदाहरिे सोडवा. (a-

करा

b)3चा नवस्तार करा त्यावरील उदाहरिे स्वतः तयार करा व ती
सोडवा, (a+b+c)2 चा नवस्तार करा त्यावरील उदाहरिे सोडवा
वगट किपदींच्या उदाहरिांचा अभ्यास करा,वगट किपददिं ची नवनवध

बैशजक
राशीचे
अवयव

उदाहरिे तयार करा व त्यांचे अवयव पाडा, दोन घनांच्या बेरजेच्या
2 रा
आठवडा

अवयवांच्या वरील सूिाचा उपयोग करून नवनवध उदाहरिे सोडवा,

येथे क्लिक

दोन घनांच्या वजाबाकीच्या अवयवांच्या वरील सूिाचा उपयोग

करा

करून नवनवध उदाहरिे सोडवा, गुिोत्तरीय बैशजक राशीची
उदाहरिे तयार करा,
उदाहरिे सोडवा.

पाठाचे नाि

कालािधी
3 रा
आठवडा

अध्ययन
अध्यापन

अॅपचा
वापर (QR
code),चा

चलन

र्ट पेपर

येथे क्लिक
व

नवद्याथी कृती

स्त्रोत
ददक्षा

करा

गुिोत्तरीय बैशजक राशीवरील नवनवध

ददक्षा app च्या सहाय्याने चलनाचे प्रकार,चलनाचा स्थस्थरांक काढिे, चलनावरील
उदाहरिे,काळ,काम.वेग यावरील उदाहरिे समजून घ्या .
खालील सारिीचे ननरीक्षि करा.
वह्यांची
संख्या(x

2 4 8

)

ककिंमत(रु 2 4 8

1

0

1

6

2

1

2

1

पये)(y) 0 0 0 6
0
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0 0
0

4 था

येथे क्लिक
करा

आठवडा

X आणि y चे गुिोत्तर = x y =12 वह्यांची संख्या व त्यांची ककिंमत समप्रमािात

आहे , सारिीमध्ये वह्याची संख्या वाढली तर वह्यांची ककिंमत त्याच प्रमािात वाढते.
खालील सारिी पूिट करा

येथे क्लिक
करा
येथे क्लिक
करा

वह्यांची

12 3 9 2 5 1

संख्या(x

4 0

)
ककिंमत(रु

2

पये)(y)

2

4

0

0
X आणि y चे गुिोत्तर = ?

नवद्याथी सारिीचे ननरीक्षि करून समचलन म्हिजे

काय याची व्याख्या करतील.
खालील सारिीचे ननरीक्षि करा.
रांगेती

1

2

ल

0

0

8

4

मुलांच

5

4

3

0

0

2

6

8

ीी
संख्या
(x)
रांगाच
ीी

1

1

6

0

संख्या
(y)
X आणि y चे गुिोत्तर = x × y
= 80

सारिीवरून रांगत
े ील मुलांची संख्या व रांगांची संख्या यांचा गुिाकार 80 आहे व हा
गुिाकार स्थस्थर आहे तसेच रांगांतील मुलांची संख्या व रांगांची संख्या व्यस्तप्रमािात
आहे.सारिीतील दोनही राशींचे ननरीक्षि करून व्यस्त प्रमािाची व्याख्या
करतील.

सम व व्यस्त चलनावर आधाररत उदाहरिावरून नवनवध सारिी तयार करा,व त्यावर

आधाररत शाब्दिक उदाहरिे तयार करा.
खालील
सोडवा?

उदाहरिाचा

अभ्यास

करा,

चलनाचा

प्रकार

ओळखा

व

1) एका शेतातील शेंगा काढण्याचे काम 14 स्त्रस्त्रया 6 ददवसात पूिट करतात. तेच काम

4
?

ददवसात

पूिट

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद महाराष्ट्र, पुिे

करावयाचे

असल्यास

ककती

स्त्रस्त्रया

कामावर

असाव्या

2) एका वाहनाचा सरासरी वेग ताशी 30 कक.मी. असताना काही अंतर जाण्यासाठी 4
तास लागतात जर वेग ताशी 40 कक.मी. असताना तेवढेच अंतर जाण्यासाठी ककती वेळ
लागेल?
नवद्याथी वरील उदाहरिावरून काळ,काम,वेग यांचा संबंध लक्षात घेतील.
समचलन व व्यस्तचलन यावर आधाररत उदाहरिांचा अभ्यास करा,दैनंददन जीवनात
चलनाचे महत्व समजून घ्या,व्यवहारामध्ये कुठे कुठे
उपयोग

होतो

सोडवा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद महाराष्ट्र, पुिे

हे

लक्षात

घ्या.सराव

समचलन व व्यस्तचलन यांचा

संच

7.1,

7.2,

7.3

सराव चाचणी

प्रश्न 1 ला :- खालील सारिी पूिट कर.

( 4 गुि)

i) जर x ∝ y असेल तर

x

1

4

⎕

12

y

8

32

56

⎕

a

20

12

60

⎕

b

6

10

⎕

40

1

ii) जर a ∝ b असेल तर

प्रश्न 2 रा :- खालील सारिीवरून चलनाचा प्रकार ओळख
(i)

( 4 गुि)

m

2

5

⎕

18

n

10

⎕

60

⎕

x

4

5

⎕

50

y

25

⎕

10

⎕

(ii)

प्रश्न 3 रा :- ददलेल्या उदाहरिात चलनाचा स्थस्थरांक काढा व चलनाचे समीकरि शलहा.
i)

( 4 गुि)

1

p ∝ ; p = 13 तेव्हा q = 5

ii) a ∝

q

1
√b

; जेंव्हा a = 4 तेंव्हा b = 15

प्रश्न 4 था :- रोज 8 पाने वाचल्यास एक पुस्तक वाचण्यासाठी 30 ददवस लागतात.जर ते पुस्तक 10 ददवसात
वाचून संपवायचे असल्यास रोज ककती पाने वाचावी लागतील ?

( 2 गुि)

प्रश्न 5 वा :- खालील सारिीवरून सत्य नवधान कोिते?
x
y

0.01
0.5

0.02
0.25

50
0.00001

( 1 गुि)
A) x समचलनात y
0)

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद महाराष्ट्र, पुिे

1
x2

समचलन

1
y

B) x व्यस्तचलनात y
1

D) x2 व्यस्तचलन

1
y

इयत्ता – आठवी
ववषय – सामान्य ववज्ञान

महहना

आठवडा

पाठाचे नाव

उपघटक

अध्ययन
ननष्पत्ती

अध्ययन-अध्यापन स्रोत

नवद्यार्थी कृती

क्रमांक
जून

1 जुलै ते कृनतपत्रिका क्रमांक 1 ते 8
15 जुलै चाचिी 1
16 जुलै ते कृनतपत्रिका क्रमांक 9 ते 16
30 जुलै चाचिी 2

जुलै

31 जुलै ते कृनतपत्रिका क्रमांक 17 ते 24
14 ऑगस्ट चाचिी 3 (संपूिण सेतू अभ्यासक्रमावर आधाररत)

ऑगस्ट

सजीव सृष्टी व सूक्ष्मजीवांचे

3
ऑगस्ट

ऑगस्ट

वगीकरि :- संपूिण प्रकरि
सजीव सृष्टी व

3

3

सूक्ष्मजीवांचे
वगीकरि

08.72.01,
08.72.02, https://bit.ly/2WDzcN6
08.72.09

जैवनवनवधता व वगीकरिाची
आवश्यकता : वगीकरिाचा 08.72.09 https://bit.ly/3BWERhg
पदानुक्रम
सजीव सृष्टी व सूक्ष्मजीवांचे 08.72.01,
वगीकरि- नामकरि : -

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

08.72.02

https://bit.ly/3lgRzBE

या पाठात आलेल्या नवनवध सूक्ष्मजीवांची चचिे तुमच्याकडे
इं टरनेट असेल तर चमळावा व वहीमध्ये संग्रह करा.
मासा, ऊंट, शसिं ह, याक या नवनवध प्रदेशातील प्राण्ांमधील
साम्य व भेद शलहा.
कोित्याही पाच वनस्पती व प्राण्ांची शास्त्रीय नावे
इं टरनेटचा वापर करून शोधा व ती वहीमध्ये शलहा.

कालण शलनीअसची
त्रिनामकरि पद्धती
ऑगस्ट

प्रस्तावना : - जैनवक

वगीकरि, वगीकरि

3

आवश्यकता, इनतहासात

08.72.01 https://bit.ly/3rIytp8

डोकावताना

ऑगस्ट

णिटाकर यांच्या वगीकरिाचे
3

ननकष : पंचसृष्टी वगीकरि 08.72.09 https://bit.ly/3j7w7MG
पद्धत

ऑगस्ट

णिटाकर यांनी अभ्यासलेली
सृष्टी:- सृष्टी - 1) मोनेरा 2) 08.72.01,

3

प्रोरटस्टा 3) कवके यांची

08.72.02

ऑगस्ट

णिटाकर यांच्या वगीकरि

3

पद्धतीचे गुि- दोष
सुक्ष्मजीवांचे वगीकरि :

3

जीवािू, आहदजीव यांची
वैशशष्ट्ये

ऑगस्ट
ऑगस्ट

3
3

सजीव सृष्टी व
सूक्ष्मजीवांचे

https://bit.ly/3icRaOR

08.72.09 https://bit.ly/3f9haIU
08.72.01,
08.72.02
08.72.01,

नवषािू यांची वैशशष्ट्ये

08.72.02

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

णिटाकर यांच्या पंचसृष्टी वगीकरि पद्धतीचा तक्ता / चाटण
तयार करा

र्थोडासा ओलसर करा व एक डबीत ठे वून नतला झाकि

लावा. दोन - तीन हदवसानंतर डबी उघडू न पहा. आपली
ननरीक्षिे वहीमध्ये नोंदवा.

कवके : - कवके, शैवाले,

घटक चाचिी

पद्धत तक्त्याच्या स्वरूपात मांडून तक्ता तयार करा.

पुढील कृती करून पहा: पावाचा त्रकिंवा भाकरीचा तुकडा

वैशशष्ट्ये व उदाहरिे
ऑगस्ट

कालण शलनीअस, हेकेल, चॅटन, कोपलँड यांची वगीकरि

https://bit.ly/3rKJlTr

https://bit.ly/3fa55Du

णिटाकर यांच्या वगीकरि पद्धतीचे गुि- दोष वहीमध्ये
रटपून ठे वा.
शजवािूंचे प्रकार, पॅरामेशशअम, बॅक्टेररओफेज, बुरशी यांची
अचूक व नामननदेशशत आकृती वहीमध्ये काढा.
नवनवध शजवािू , नवषािू व त्यामुळें होिारे रोग यांचा
माहहती तक्ता बनवा.

1) शैवाल व कवके यांमधील फरक स्पष्ट करा.
2) िीटाकर यांनी सजीवांचे वगीकरि कोिकोित्या सृष्टींमध्ये केले आहे ?

वगीकरि

३) एन्टाचमबा हा आहदजीव कोित्या आजारासाठी कारिीभूत ठरतो ?
4) शजवािूंचे प्रकार प्रत्येकी एक उदाहरिासह शलहा.
5) आहदजीवांची वैशशष्ट्ये शलहा.

6) पावावरील बुरशीची आकृती काढा.

7) सहसंबंध पूिण करा. आहदजीव : 200 मायक्रोमीटर : : जीवािू : ---------8) कोित्या सूक्ष्मजीवाचा अभ्यास फक्त इलेक्ट्रोन सूक्ष्मदशीनेच होऊ शकतो? का?
ऑगस्ट

3

स्वाध्याय 1

ऑगस्ट

https://bit.ly/3sdX1Hb

आरोग्य व रोग: रोगांचे

प्रकार, संसगणजन्य रोग
जसे- क्षयरोग, कावीळ,

4

पटकी, डेंग्यू, स्वाईन फ्लू इ,

08.72.07 https://bit.ly/3xcnntN

कोित्याही एका आजाराची माहहती देिारी, जनजागृती
करिारी चभत्तीपिक / चाटण तयार करा.

कारक सूक्ष्मजीव, लक्षिे,
उपाय
ऑगस्ट

4

ऑगस्ट
4

प्रस्तावना
आरोग्य व रोग

08.72.01 https://bit.ly/2TIlasm

रोग: रोग, रोगांचे प्रकार,
रोगांची प्रसारमाध्यमे,
र्थुंकीिारे होिारा रोगप्रसार,

हहवताप, प्लेग, कुष्ठरोग या रोगांची माहहती चमळवा व
08.72.01 https://bit.ly/3rQv4F6

4

ऑगस्ट

काही संसगणजन्य रोग :
कांशजण्ा, पोशलओ, इ.

08.72.07 https://bit.ly/3BPY83Y

सद्य स्थितीतील काही
4

महत्त्वाचे रोग: डेंग्यू: कारिे
व प्रनतबंधात्मक

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

कारक, संक्रमि माध्यम, लक्षिे, उपाय यांचा तक्ता / चाटण
करा.

संसगणजन्य रोग
ऑगस्ट

ननयचमतपिे व्यायाम करा, संतुशलत आहार घ्या.

08.72.02 https://bit.ly/3rKoEHt

WHO जागनतक आरोग्य संघटनेची माहहती इं टरनेटच्या
मदतीने शोधा व ती वहीमध्ये शलहून ठे वा.
घरातील मोठ्या व्यक्तींसोबत फुलदािी, कूलर, टायर,

प्लास्टस्टक बाटली इ. मध्ये साचलेले पािी स्वच्छ करून
कोरडा हदन पाळा.

ऑगस्ट
ऑगस्ट

स्वाईन फ्लू : कारकजीव,

4

लक्षिे, प्रनतबंधात्मक उपाय

4

एड्स

ऑगस्ट

08.72.02 https://bit.ly/3BWFqb1
08.72.02 https://bit.ly/2V8S2et

प्राण्ांमाफणत होिारा

रोगप्रसार: रेबीज: रोगसंसगण

4

कारिे, लक्षिे,
असंसगणजन्य रोग :

4

ककणरोग- कारिे, लक्षिे,

08.72.01

https://bit.ly/3rIyObo

4

मधुमेह

ऑगस्ट

जेविाच्या रठकािी का असू नये याची माहहती चमळवा व

08.72.02 https://bit.ly/2VnAnzp

अनतप्रमािात जंकफूड उदा. वडापाव, नपझ्झा इ. खाण्ाचे

दुष्पररिामनवषयी कुटुं बातील सदस्य यांच्याशी चचाण करा व
माहहती वहीमध्ये शलहा.

08.72.02 https://bit.ly/3ffLWzM

इं टरनेटवर मधुमेहाची माहहती देिारे नवनवध णिडीओ पहा.

औषधांचा गैरवापर केल्याने
होिारे धोके: जेनेररक

4

औषधे, जीवनशैली आणि

08.72.01 https://bit.ly/2Veyzc5

आजार, लसीकरि इ.
ऑगस्ट

एड्स चे प्रनतबंधात्मक उपाय वहीमध्ये शलहा.

वहीमध्ये शलहून ठे वा.

उपचार पध्दती
ऑगस्ट

माहहती इं टरनेटवरून शोधा.

प्राण्ांच्या राहण्ाच्या जागा, नपिं जरे हे स्वयंपाकघर व

प्रनतबंधात्मक उपाय
ऑगस्ट

राष्ट्रीय नवषािू नवज्ञान संिा (NIV), पुिे या संिेची

हृदयनवकार : लक्षिे,

4

कारिे, प्रार्थचमक उपचार इ.

तुमच्या घरी असिाऱ्या औषधांची नावे व त्यातील घटक
शलहा व त्यांची यादी करा.

08.72.02 https://bit.ly/3BWFPdx https://youtu.be/v--PtOyHv5Q
1) ककणरोग कोिकोित्या अवयवात वा उतीत होऊ शकतो? ककणरोगाची कारिे शलहा.

ऑगस्ट

4

आरोग्य व रोग

घटक चाचिी

2) अनत प्रमािात जंकफूड खाण्ाचे पररिाम शलहा.

3) तुमच्या कुटुं बातील ज्येष्ठ व्यक्तींना मधुमेह हा रोग होवू नये म्हिून तुम्ही कोिते प्रनतबंधात्मक उपाय
सुचवाल?

4) पुढील कृती योग्य की अयोग्य ते सकारि स्पष्ट करा. - काही व्यक्ती डॉक्टरांच्या सल्ल्याशशवाय परस्पर
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

औषधे घेतात.
5) हदलेल्या लक्षिांवरून रोग ओळखा व त्या रोगाची कारिे व संक्रमि माध्यम शलहा.
i) डोळ्ांच्या खोबिीत दुखिे ii) जलद्वेष

6) डासांमाफणत पसरिाऱ्या रोगांची नावे शलहून ते कोित्या डासांच्यामुळे पसरते ते शलहा.

7) गटामध्ये न बसिारा शब्द ओळखा. i) कावीळ, नवषमज्वर, पटकी, क्षय ii) डेंग्यू, स्वाईन फ्लू, रेबीज,
ककणरोग
8) सहसंबंध पूिण करा. i) एड्स : HIV : : स्वाईन फ्लू : ----- ii) बायप्सी : ककणरोग : : ----- : एड्स
9) पावसाळ्ात पािी उकळू न का प्यावे ?

10) क्षय व अनतसार रोगाची उपाय व उपचार शलहा.
ऑगस्ट
ऑगस्ट
ऑगस्ट
ऑगस्ट
ऑगस्ट

4

आरोग्य व रोग

स्वाध्याय 2

https://bit.ly/3CuK944

5

बल व दाब: प्रस्तावना

08.72.01 https://bit.ly/3ygBvU6

5

बलांचे प्रकार

08.72.01 https://bit.ly/3fa5Uw4

5

जडत्व

08.72.04 https://bit.ly/3fa5VjC

दाब म्हिजे काय?

08.72.03 https://bit.ly/3rKpbcc
08.72.03 https://bit.ly/3xbVFgU

5

बल व दाब

कागदाचे तुकडे आणि किग्याची कृती करून असंपकण
बलाचे अध्ययन करा.
चुंबक आणि लोखंडी वस्तू घेऊन संपकण बलाचे अध्ययन
करा.
5 चे त्रकिंवा 10 चे नािे व कागदाच्या सहाय्याने जडत्वाचा
अनुभव घ्या.

बोर्थट चाकू आणि धारदार चाकूच्या सहाय्याने एखादे फळ
कापून पहा.

ऑगस्ट

5

द्रवाचा दाब

ऑगस्ट

5

वायूंमधील दाब

ऑगस्ट

5

आत्रकिचमडीजची तत्व

08.72.13 https://bit.ly/2TJQlUh

प्लावक बल म्हिजे काय? कृती िारे अध्ययन करा.

ऑगस्ट

5

सोडनवलेले उदाहरिे

08.72.03 https://bit.ly/3x8uCTH

स्वाध्याय मधील उदाहरिे वहीमध्ये सोडवा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

08.72.03

पाण्ाची खाली बॉटल आणि फुग्याची कृती करून पहा.

https://bit.ly/3BUs9zH फुग्याच्या साहाय्याने कृती करून पहा.

ऑगस्ट

1) असे का घडते? - गोड्या पाण्ाच्या पोहण्ाच्या तलावात पोहण्ापेक्षा समुद्राच्या पाण्ात पोहिे सोपे जाते.
2) डोक्यावरून जड सामान वाहून नेिारे भारवाहक डोक्यावर चुंबळ का ठे वतात?

3) पदार्थाणची शुद्धता ठरवताना कोिता गुिधमण उपयोगी ठरतो ? त्याचे सूि शलहा.
4) कंसात हदलेल्या बलांचे संपकण बल व असंपकण बल या गटामध्ये वगीकरि करा.
(घषणि बल, चुंबकीय बल, स्नायू बल, स्थिनतक नवद्युत बल, गुरुत्वीय बल)

5

बल व दाब

घटक चाचिी

5) पुढे हदलेल्या उदाहरिावरून जडत्वाचे प्रकार ओळखा.
i) सायकलला ब्रेक लावल्यावर ती र्थोडे अंतर पुढे जाऊन र्थांबते.
ii) सतरं जी झटकली तर धूळ खाली पडते.

6) आत्रकिचमडीजचे तत्व स्पष्ट करून त्याचे उपयोजन शलहा.

7) ताांब्याची घनता 8.9 x 10⁹kg /m³ आहे व पाण्याची घनता 10³ kg /m³ आहे तर ताांब्याची सापेक्ष
घनता काढा.
8) 50 x 20 cm क्षेिफळाच्या जागेवर 1000N एवढे बल लावले तर एकूि दाब काढा.
सप्ट ेंबर

1

धारानवद्युत आणि
चुंबकत्व

धारानवद्युत आणि चुंबकत्व

सप्ट ेंबर

08.72.13 https://bit.ly/3zRVlW9

T V च्या ररमोटमधील नवद्युतघटांच्या जोडिीचे ननरीक्षि
करा.

1) 1.5 v नवभवांतराच्या 6 नवद्युतघटांची बॅटरी स्वरुपात जोडिी केली आहे , या बॅटरीचे एकूि नवभवांतर त्रकती
असेल?

2) स्माटण फोन त्रकिंवा लॅपटॉपमध्ये कोित्या प्रकारच्या नवद्युत घटाचा वापर केला जातो? का?
1

धारानवद्युत आणि
चुंबकत्व

3) लेड -आम्ल घटामध्ये नवद्युत अपघटनी म्हिून कशाचा वापर केला जातो?
घटक चाचिी

4) दोन नवद्युत घट बॅटरीच्या स्वरुपात जोडले आहेत तर ती बॅटरी योग्य चचन्हाने (खुिेन)े दशणवा.
5) कोरड्या नवद्युतघटात कोिकोित्या रासायननक पदार्थण वापरले जातात?
6) नवद्युतघट, बल्ब, प्लग/ कळ यांच्या चचन्हांचा वापर करून साधा नवद्युत पररपर्थ काढा.
7) एकके शलहा - नवद्युतधारा, नवभवांतर
8) नवद्युतघटांचे नवनवध प्रकार सांगा व सवण प्रकारच्या नवद्युतघटांचे कायण कोिते ते शलहा.
9) नामननदेशशत आकृती काढा - i) कोरडा नवद्युत घट ii) लेड - आम्ल नवद्युत घट iii) नवद्युत घंटा

सप्ट ेंबर

2

अिूचे अंतरं ग

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

प्रस्तावना

https://bit.ly/3j4snvv

पाठय पुस्तकातील तक्ता क्र 5.1 पूिण करून वहीमध्ये शलहा.

सप्ट ेंबर
सप्ट ेंबर

2

2

डाल्टनचा अिूशसद्धांत
रुदरफोडणचे केंद्रकीय अिू
प्रारूप

08.72.09 https://bit.ly/3rFQAw8

08.72.09 https://bit.ly/3zX71XV

डाल्टनचा अिूशसद्धांत व र्थॉमसन प्लम पुहडिं ग अिुप्रारूप
यामधील फरक शलहा.
र्थॉमसन व रुदरफोडण यांच्या अिुप्रारूपा मध्ये धनप्रभाराचे
नवतरि व इलेक्ट्रॉनच्या स्थिती संबंधात काय वेगळे पिा
आहे, ते शलहा ?
डाल्टनचा अिुशसद्धांत, र्थॉमसन प्लम पुहडिं ग अिु प्रारूप,

सप्ट ेंबर

2

बोरचे िायी कक्षा
अिूप्रारूप

08.72.09 https://bit.ly/3j49cCb

रुदरफोडणचे केंद्रकीय अिुप्रारूप, बोरचे िायी कक्षा
अिुप्रारूप यांची नामननदेशशत आकृती काढू न तक्ता तयार
करा.

सप्ट ेंबर
सप्ट ेंबर
सप्ट ेंबर

2
2

3

न्यूरॉन
अिू संज्ञा, अिू अंक, अिू
वस्तुमानांक
इलेक्ट्रॉन नवतरि

08.72.32 https://bit.ly/3ldeBcx
08.72.31 https://bit.ly/3BUN6um

08.72.30 https://bit.ly/3C11rFx

प्रोटॉन, न्यूरॉन, इलेक्ट्रॉनच्या गुिधमाणतील फरक स्पष्ट
करिारा तक्ता तयार करा.
पाठयपुस्तकातील पान नं. 32 वरील जरा डोके चालवा या
कृतीतील प्रश्ांची उत्तरे शलहा.
काबणन(6), ऑक्सीजन(8), ननऑन (10), सोहडअम(11),
क्लोरीन(17) या मूलद्रव्यांच्या अिूंची इलेक्ट्रॉन संरूपि
रेखाटा.

सप्ट ेंबर
सप्ट ेंबर
सप्ट ेंबर

3

संयुजा व इलेक्ट्रॉन संरुपि

3

जरा डोके चालवा

3

समिाननके

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

08.72.29 https://bit.ly/3idyhLv
08.72.28 https://bit.ly/3rFQF2U

मूलद्रव्ये अिुअंक 1 ते 18 यांचे इलेक्ट्रॉन संरूपि शलहा व
त्यावरून त्यांची संयुजा ठरवा.
पाठयपुस्तकातील पान नं. 36 वरील जरा डोके चालवा या
कृतीतील प्रश्ांची उत्तरे शलहा.

08.72.27 https://bit.ly/3x8B7FW जड पािी म्हिजे काय? ती माहहती तुमच्याकडे इं टरनेट

असेल तर चमळवा व वहीमध्ये शलहा.
सप्ट ेंबर

3

अिूभट्टी

सप्ट ेंबर

08.72.26

https://bit.ly/3x8OYw5

https://youtu.be/beN_yyw2X70

1) सोडीअमचा अिुअंक 11 आहे व अिुवस्तुमानांक 23 आहे तर सोडीअमच्या केंद्रकात त्रकती न्युरॉन असतील?
2) प्रभार, वस्तुमान, अिूतील िान या मुद्द्यांसदं भाणत इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन मधील फरक स्पष्ट करा.
3) पुढील रेिुसुिांवरून H, C, N, O ची संयुजा ठरवा - NH₃, CH₄
3

अिूचे अंतरं ग

घटक चाचिी

4) समिाननके म्हिजे काय ? त्यांचे 2 उपयोग शलहा.
5) मॅग्नेशशयमचा अिुअंक 12 आहे तर त्याचे इलेक्ट्रॉन संरुपि शलहा.
6) अिुभट्टीमधील शंखला अचभत्रक्रया ननयंत्रित का व कशी ठे वतात?
7) रुदरफोडणचे अिूचे केंद्रकीय प्रारूप आकृतीसह स्पष्ट करा.

सप्ट ेंबर
सप्ट ेंबर

4

प्रस्तावना

08.72.25 https://bit.ly/3j8mH3y

4

द्रव्यांचे रासायननक संघटन

08.72.24 https://bit.ly/3rGNIyU

सप्ट ेंबर

सप्ट ेंबर
सप्ट ेंबर

ही कृती करून पहा.

1. मूलद्रव्य व संयुग यातील फरक वहीमध्ये शलहा.
2. दूध हे चमश्रि आहे - हे सकारि वहीमध्ये शलहा.
लोखंडी णखळा, तांब्याची तार घ्या. ही वस्तू सँडपेपरने

4

सप्ट ेंबर

पाठयपुस्तकातील पान नं 39 मोहरीच्या दाण्ांची हालचाल

द्रव्याचे संघटन

मुलद्रव्यांचे प्रकार

08.72.23 https://bit.ly/3lcLztH

घासून चमळालेला ताजा पृष्ठभाग पहा. तुमचे ननरीक्षि
नोंदवा, यावरून धातूंचा कोिता गुिधमण लक्षात येतो ते
वहीमध्ये शलहा.

4

संयुगांचे प्रकार

4

समजून घेऊ संयुगांना

08.72.21 https://bit.ly/3yecIAh

5

चमश्रिाचे प्रकार

08.72.20 https://bit.ly/3zTjJa8

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

08.72.22 https://bit.ly/3xcDNSX

पाठपुस्तकातील पान नं 42 वरील संयुगांचे प्रकार ही कृती
करून पहा.
संयुगांच्या प्रकारांचे तक्ता तयार करून उदाहरिे वहीमध्ये
शलहा.
चमश्रिाचे वैशशष्ट्ये उदाहरिांसह वहीमध्ये शलहा

सप्ट ेंबर

5

द्रावि

08.72.19 https://bit.ly/3xeIvj1

सप्ट ेंबर

पुढे हदलेल्या रेिुसूिांवरून त्या संयुगातील घटक
5

सप्ट ेंबर

द्राविाचे नवनवध प्रकार उदाहरिांसह तक्ता / चाटण करा.

रेिुसूि व संयुजा
नतरकस गुिाकार पध्दतीने

5

संयुगांचे रेिुसूि शलहहिे.

सप्ट ेंबर

08.72.18 https://bit.ly/3x9rOW9

08.72.17 https://bit.ly/3j1ZgZW

मूलद्रव्यांची नावे, संज्ञा शलहा व त्यांच्या संयुजा शलहा.
HBr, Na₂S, BaCl₂, CCl₄

पाठयपुस्तकातील पान नं. 46 वरील जरा डोके चालवा या
कृतीतील प्रश्ांची उत्तरे वहीमध्ये शलहा.

1) हवा हे एक चमश्रि आहे . हे नवधान स्पष्ट करा.
2) दूध हे कोित्या प्रकारचे चमश्रि आहे ते ओळखून त्या चमश्रिाची वैशशष्ट्ये शलहा.

3) कंसात हदलेल्या संयुगांचे सेंहद्रय संयुगे, असेन्द्रीय संयुगे, जटील संयुगे या गटांमध्ये वगीकरि करा. (
साखर, मीठ, कापूर, क्लोरोत्रफल, युररया, हहमोग्लोनबन, चुनखडी, मोरचूद)
5

द्रव्याचे संघटन

घटक चाचिी

4) नतरकस गुिाकार पद्धतीने संयुगांचे रेिूसूि शलहा. i) N(संयुजा -3) व H (संयुजा - 1) ii) Ca (संयुजा2), Cl (संयुजा -1)

5) दिलेल्या रे णस
ू त्
ु ाांवरून सांयग
ु ातील घटक मल
ु द्रवयाांची नावे ललहून तयाांची सांयज
ु ा ललहा. i) Na₂S ii)
CCl₄ iii) MgBr₂
6) काबणनची संयुजा 4 आहे , व ऑक्सक्सजनची संयुजा 2 आहे . यावरून काबणन डायऑक्साइड या संयुगात काबणन
अिू व एक ऑक्सक्सजन अिू यांच्यामध्ये त्रकती रासायननक बंध असतात?
7) फरक स्पष्ट करा. - संयुगे आणि चमश्रिे
सप्ट ेंबर

5

द्रव्याचे संघटन

स्वाध्याय 3

https://bit.ly/3Ajtej1
1.दैनंहदन जीवनात आपि वापरत असलेल्या नवनवध
धातूंच्या वस्तूंची यादी करा आणि त्या वस्तु कोित्या

ऑक्टोबर

1

धातू - अधातू

प्रस्तावना

08.72.16 https://bit.ly/2TOZWt2 धातूपासून बनलेल्या आहेत ते वहीत नोंदवा.
2.धातूंची 5 उदाहरिे वहीत शलहा.
3.अधातूंची 5 उदाहरिे वहीत नोंदवा.

ऑक्टोबर

1

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

अधातू

08.72.15 https://bit.ly/3xdtMoK

1.धातू व अधातू मधील फरक वहीमध्ये शलहा.

2.अधातूंचे गुिधमण स्पष्ट करा.
ऑक्टोबर

1.सोहडअम धातूला केरोसीन मध्ये का ठे वतात? ते सकारि
1

धातूंचे रासायननक गुिधमण

08.72.14 https://bit.ly/3rGQDb3

वहीमध्ये शलहा.

2.धातूंचे रासायननक गुिधमण स्पष्ट करा. 3.णिहडओ मध्ये
धातूंची आम्लासोबत अचभत्रक्रयेच्या प्रयोगाचे ननरीक्षि
करून नोंदी करा.

ऑक्टोबर

1.अधातूंच्या ऑक्साईडचे पाण्ासोबतच्या अचभत्रक्रयाचे
1

अधातूंचे रासायननक गुिधमण 08.72.13 https://bit.ly/3j3R2Aq

समीकरि वहीमध्ये शलहा.
2.अधातूंचे रासायननक गुिधमण स्पष्ट करा.

3.अधातू आणि धातूंचे उपयोग वहीत नोंदवा.
ऑक्टोबर

1. राजधातू म्हिजे काय? ते वहीत नोंदवा.
2. राजधातूच
ं ी उदाहरिे वहीत शलहा.
2

राजधातू

08.72.12 https://bit.ly/3zXmmaV 3. राजधातूंचे उपयोग वहीत शलहा.
4.सोन्याची शुद्धता : कॅरेट व टक्केवारी याचा तक्ता
वहीमध्ये शलहा.

ऑक्टोबर

1. क्षरि म्हिजे काय? ते सांगून यामागील कारिे वहीत
शलहा.
2. नवनवध संचमश्रे जसे- स्टेनलेस स्टील, नपतळ, ब्रॉंझ इ.
2

क्षरि

08.72.11 https://bit.ly/3rHzrCd

त्यातील घटक व उपयोग यांचा तक्ता वहीमध्ये तयार करा.
3. इं टरनेटवरून पयाणवरि बदल आणि प्रदुषिामुळे
जागनतक वास्तूंवर कसा वाईट पररिाम होतो? याची
माहहती चमळवा.

ऑक्टोबर

2

धातूंचे भौनतक गुिधमण भाग

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

08.72.10 https://bit.ly/3f9Wxfx

स्वयंपाकघरातील भांडी ही धातूंची का बनलेली असतात?

2
ऑक्टोबर

ते सकारि वहीमध्ये शलहा.
1) ओळखा पाहू, मी कोि? i)मी एक धातू आहे व मला केरोसीनमध्ये ठे वतात. ii) मी काबणनचे एक अपरूप,
पि नवजेचे सुवाहक

2) कोित्याही 4 अधातुंचे उपयोग शलहा.

3) पुढील समीकरणे पूणण करून ती स्पष्ट करा. i) O + 2e- ----> --- ii) Al ---> Al₃+ --2

धातू - अधातू

घटक चाचिी

4) स्टेनलेस स्टीलच्या एका नमुन्यात पुढील घटक आढळले - लोह (78%), ननकेल (21% ), काबणन (1%)
यामध्ये द्राव्य, द्रावक, आणि द्रावि कोि ते शलहा.
5) धातू व अधातू यामधील फरक स्पष्ट करा.
6) लोह, चांदी, तांबे या धातूच
ं े क्षरि झाले आहे हे तुम्ही कसे ओळखाल? क्षरि प्रनतबंधाचे उपाय शलहा.
7) संचमश्रे उदाहरिासह स्पष्ट करा.

8) सोने, चांदी यांना राजधातू का म्हितात?
ऑक्टोबर

1.पाठ्यपुस्तकामध्ये पान क्रं 54 वर हदलेल्या चचि क्र.8.1
चे ननरीक्षि करून पयाणवरिातील प्रदूषि समस्या कशा
ननमाणि होतात याची यादी तुमच्या वहीमध्ये शलहा.
3

प्रस्तावना

08.72.09 https://bit.ly/3yi8abS

2.कोनवड 19 च्यापूवीची प्रदूषिाची स्थिती आणि
लॉकडाऊननंतर प्रदूषिाची स्थिती याबद्दल सांख्यिकीय
आकडेवारी इं टरनेटवरून चमळवा आणि ननरीक्षिे वहीत
नोंदवा.( त्रकमान 5 शहरे)

प्रदूषि

ऑक्टोबर
3

प्रदूषि

ऑक्टोबर

08.72.08

https://bit.ly/3xfanUm
https://bit.ly/2V32aW4

तुमच्या पररसराचे ननरीक्षि करून तुमचा पररसर प्रदूनषत
करिारी रठकािे ननश्चित करा.यातील प्रदूषि करिारे
घटक ओळखून त्याची नोंद तुमच्या वहीमध्ये करा.
1. पाठ्यपुस्तकातील चचि क्र.8.3 या चचिातील हवा

3

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

हवा प्रदूषि

08.72.07 https://bit.ly/3BWM8hg प्रदूषि कोित्या घटकामुळे होते? ते ओळखून त्याची नोंद
वहीमध्ये करा.

2.हवा प्रदूषिाची कारिे सांगन
ू त्याची नोंद तुमच्या
वहीमध्ये करा.
3. इं टरनेटवरून आपले राज्यातील त्रकमान 10 शहरातील
हवा प्रदूषिाची स्थिती जािून घेवून त्याबद्दल वहीत नोंदी
करा.
ऑक्टोबर

1.हवा प्रदूषिास कारिीभूत ठरिारी मानवननचमि त कारिे
तुमच्या वहीमध्ये नोंदवा.
3

मानवननचमि त कारिे

08.72.06 https://bit.ly/3yi8jfq

2.िाननक वृत्तपिांमध्ये हवा प्रदूषिाबाबत येिार्या
बातम्यांची काििे संकशलत करून घरी वररष्ठ आणि
समवयस्ांशी चचाण करा.

ऑक्टोबर
3

हवा प्रदूषिाचा वनस्पती व
प्रािी यांवर होिार पररिाम

तुमच्याकडे इं टरनेट असेल तर त्यावरून वरून महाराष्ट्रातील
08.72.05 https://bit.ly/2VhZrba

मोठ्या शहरांमध्ये व गावामध्ये वायू प्रदूषिाचा मानवी
स्वास्थ्यावर काय पररिाम होतो? याची माहहती चमळवून ती
तुमच्या वहीमध्ये नोंदवा.

ऑक्टोबर

1.तुमच्याकडे इं टरनेट असेल तर हवा प्रदूषि व जागनतक
तापमानवाढ यावर अचधक माहहती शोधून वहीमध्ये शलहा.
3

हररतगृह पररिाम व
जागनतक तापमान वाढ

08.72.04 https://bit.ly/3y9Egql

2.हररतगृह पररिाम आणि जागनतक तापमानवाढ या
संकल्पना स्पष्ट करा.
3.हररतगृह वायूंची नावे शलहा.
4.जागनतक तापमानवाढीचे पयाणवरि आणि सजीवावर
होिारे पररिाम याबद्दल अचधक माहहती चमळवा.

ऑक्टोबर

3

हवा प्रदूषिावर

प्रनतबंधात्मक उपाय

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

08.72.03 https://bit.ly/3zVg2Aq

1.तुम्हास माहीत असलेले हवा प्रदुषिावरील प्रनतबंधात्मक
उपाय वहीमध्ये शलहा.

2.हवा गुिवत्ता ननदेशांक याबाबत अचधक माहहती
इं टरनेटवरून चमळवा.
ऑक्टोबर

4

जल प्रदूषके

08.72.02 https://bit.ly/3BYLSyb

1.जल प्रदूषकांचे प्रकार स्पष्ट करा.

2.आपल्या पररसरात जल प्रदूनषत िळे त्यामागील कारिे
आणि उपाययोजना यावर वररष्ठांशी चचाण करा.

ऑक्टोबर

1.तुमच्याकडे इं टरनेट असेल तर त्याआधारे मृदा प्रदूषिाचे
4

मृदा प्रदूषि

08.72.01 https://bit.ly/3rNaCon

पररिाम शोधून त्याची नोंद तुमच्या वहीमध्ये करा.
2.मृदा प्रदूषिाची व्यािा आणि कारिीभूत घटक याबद्दल
माहहती वहीत नोंदवा.

ऑक्टोबर

1.मृदा प्रदूषिाचा हवा तसेच जल प्रदूषि यांच्याशी
मृदा प्रदूषिाचा हवा व जल
4

असिारा संबंध शोधून त्याबद्दलची काही उदाहरिे वहीमध्ये

प्रदूषि यांच्याशी असलेला 08.72.00 https://bit.ly/379pJPz
संबंध

ऑक्टोबर

नोंदवा.
2.प्रदूषि आणि त्याचे प्रकार, कारिे आणि उपाययोजना
दशणनविारे कोष्टक तयार करा.

1) हवा प्रदूषिाची नैसनगि क कारिे शलहा.
2) पुढील हवा प्रदूषकांची मानवावर होिारे दुष्पररिाम शलहा. चमर्थेन, सल्फर डायऑक्साइड
3) ओझोन र्थराचे महत्त्व शलहा.
4) आम्लवषाणचे पररिाम स्पष्ट करा.
4

प्रदूषि

घटक चाचिी

5) हररतगृह वायूंची नावे शलहा.
6) हवा प्रदूषि त्रकिंवा जल प्रदूषि रोखण्ासाठी/ ननयंत्रित करण्ासाठी तुमह् ी काय कराल?
7) पुढील प्रदूषकांचे जैनवक, असेन्द्रीय, सेंहद्रय जलप्रदूषके या गटांमध्ये वगीकरि करा.

शैवाल, खते, सांडपािी, धुलीकि, शशसे व असेननक यांची संयुगे, जीवािू, तिनाशके

8) प्रदूनषत पाण्ामुळे होिाऱ्या रोगांची नावे शलहा.
9) मृदाप्रदूषिाचे पररिाम शलहा.
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

ऑक्टोबर

4

प्रदूषि

स्वाध्याय 4

https://bit.ly/3fI1ixe

ऑक्टोबर

1.आपत्ती म्हिजे काय? हे सांगून आपत्तीचे प्रकार कोिते
4

प्रस्तावना

08.72.01 https://bit.ly/3laZIYf

आहेत? त्याची माहहती वहीमध्ये शलहा.

2.आपत्तीबाबत इं टरनेटवरून अचधक माहहती चमळवा.
3.कोरोना या जागनतक संकटाबाबत वृत्तपिे आणि इतर
माध्यमािारे माहहती चमळवा.

ऑक्टोबर

5

आग

08.72.02 https://bit.ly/3zOSeOT

ऑक्टोबर

आग लागण्ाची कारिे वहीमध्ये शलहा.
1.भूकंप होण्ाची कारिे स्पष्ट करा. 2.तुमच्याकडे इं टरनेट
असेल तर त्याआधारे ररश्टर मापन पद्धती व भूकंपाचे

5

भूकंपाची कारिे

08.72.03 https://bit.ly/3lcO0MQ

पररिाम याबाबत माहहती चमळवून त्याची तुमच्या वहीमध्ये
नोंद करा.
3.इं टरनेटवरून राज्यात झालेले भूकंप याबाबत अचधक

आपत्ती

माहहती चमळवा.

व्यविापन
ऑक्टोबर

1.भूकंपाच्या वेळी कोिती दक्षता घ्यावी? हे तुमच्या
5

भूकंपाच्या वेळी हे करू नका 08.72.04 https://bit.ly/3zU6kyw

वहीमध्ये शलहा.
2.भूकंपाच्या वेळी काय करावे आणि काय करू नये?
याबाबत चचाण करून वहीत तक्ता तयार करा.

ऑक्टोबर

1.आगीचे प्रकार कोिते आहेत? त्याची तुमच्या वहीमध्ये
नोंद करा.
5

आग

08.72.05 https://bit.ly/3BZVFnR

2.इं टरनेटवरून राज्यात झालेल्या आगीच्या घटना याबाबत
अचधक माहहती चमळवा आणि नोंदी करा.
3.सि-उत्सवादरम्यान फटाक्यािारे आग लागू नये

यासाठी तुम्ही कोिती काळजी घ्याल? याबाबत वररष्ठांशी
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

चचाण करून वहीत नोंदी करा.
1.आग नवझवण्ाच्या पद्धतीबाबत तुमच्या वहीमध्ये नोंद
करा.
ऑक्टोबर

5

आग नवझवण्ाच्या पद्धती

08.72.06 https://bit.ly/3BY0Btq

2.अपाटण मेंट/मोठे दवाखाने इ. रठकािी आग

नवझवण्ासाठी काय उपाययोजना केलेल्या असतात
याबाबत अचधक माहहती चमळवा. 3.घरी त्रकिंवा शाळे त आग
ही आपत्ती उद्भवल्यास तुम्ही काय कराल याबाबत नवचार
करून प्रनतबंधात्मक उपाय सुचवा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

इयत्ता : आठवी

माहे : ऑगस्ट २०२१

(संबंधित इयत्तेचे पाठ्यपुस्तक pdf ल िं क)

https://diksha.gov.in/get/dial/8V2ZNL
ववषय

का ाविी

इतिहास ऑगस्टतिसरा
आठवडा

पाठाचे नाव

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमांक

अध्ययन-अध्यापन स्रोत

१.इतिहासाची 08.73H.01
साधने

इतिहासाची तवतवध साधने
ओळखिाि आणि त्ांचा या
काळािील इतिहासाच्या

पाठ्यपुस्तकािील पाठ क्रमांक १.इतिहासाची साधने हा पाठ वाचण्यास
(इतिहासाची साधने-प्रस्तावना)
http://tiny.cc/uczeqz

पुनलेखनासाठी उपयोग स्पष्ट

(इमारिी व वास्तू भाग-2)

करिाि.

http://tiny.cc/fdzeqz

सांगिे.
इतिहासाची साधने पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला
क्लिक करण्यास सांगिे.
इमारिी व वास्तू भाग 2 तवषयी माद्रहिी पाहण्यासाठी द्रदलेल्या
शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.

(शलणखि साधने)

शलणखि साधने तवषयी माद्रहिी पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला क्लिक

http://tiny.cc/qdzeqz

करण्यास सांगिे.

(नकाशे व आराखडे)

नकाशे व आराखडे तवषयी माद्रहिी पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला

http://tiny.cc/8dzeqz
(मौणखक साधने)
http://tiny.cc/nezeqz
(ध्वनी मुद्रिि-रेकॉडडस्)
http://tiny.cc/afzeqz

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

ववद्यार्थी कृती

क्लिक करण्यास सांगिे.
मौणखक साधने तवषयी माद्रहिी पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला क्लिक
करण्यास सांगिे.
ध्वनी मुद्रिि-रेकॉडडस् तवषयी माद्रहिी पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला
क्लिक करण्यास सांगिे.

(दृक, श्राव्य आणि दृक-श्राव्य

दृक, श्राव्य आणि दृक-श्राव्य साधने तवषयी माद्रहिी पाहण्यासाठी

साधने)

द्रदलेल्या शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.

http://tiny.cc/hfzeqz

कृिी व उपक्रम
सध्याच्या काळािील विडमान पत्ांची यादी करा.
िुम्हाला माद्रहिी असलेल्या दृक, श्राव्य आणि दृक-श्राव्य साधनांची
यादी ियार करा.
ककल्ले ,राजवाडे व ऐतिहाशसक मंद्रदरे यांची यादी करा.
पाठािील भौतिक, शलणखि व मौणखक साधनांचा िक्ता ियार करा.

इतिहास ऑगस्टचौथा
आठवडा

२.युरोप
आणि भारि

08.73H.03

पाठ्यपुस्तकािील पाठ क्रमांक २.युरोप आणि भारि या पाठाचे वाचन

तिरिश ईस्ट इं द्रडया ही कंपनी

(प्रस्तावना)

सवाडधधक बलशाली सत्ता

http://tiny.cc/0fzeqz

कशी बनली हे स्पष्ट करिाि.

युरोप आणि भारि पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला
क्लिक करण्यास सांगिे.

(प्रबोधनयुग भाग २)
http://tiny.cc/kgzeqz
(धमडसुधारिा चळवळ)
http://tiny.cc/rgzeqz
(युरोपािील वैचाररक क्रांिी)
http://tiny.cc/nhzeqz
अमेररकन स्वािंत्र्ययुद्ध)
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

करण्यास सांगिे.

प्रबोधनयुग भाग २ बद्दल माद्रहिी पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला
क्लिक करण्यास सांगिे.
धमडसुधारिा चळवळ तवषयी माद्रहिी पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला
क्लिक करण्यास सांगिे.
युरोपािील वैचाररक क्रांिी तवषयी माद्रहिी पाहण्यासाठी द्रदलेल्या
शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.
अमेररकन स्वािंत्युद्ध यातवषयी माद्रहिी पाहण्यासाठी द्रदलेल्या
शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.

http://tiny.cc/cizeqz

फ्रेंच राज्यक्रांिी बद्दल माद्रहिी पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला क्लिक
करण्यास सांगिे.

(फ्रेंच राज्यक्रांिी)
http://tiny.cc/qizeqz
(भांडवलशाहीचा उदय)
http://tiny.cc/5jzeqz
(साम्राज्यवाद)
http://tiny.cc/lkzeqz

भांडवलशाही बद्दल माद्रहिी पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला क्लिक
करण्यास सांगिे.
साम्राज्यवाद बद्दल माद्रहिी पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला क्लिक
करण्यास सांगिे.
बंगालमध्ये तिरिश ईस्ट इं द्रडया कंपनीच्या सत्तेचा पाया बद्दल माद्रहिी
पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.

(बंगालमध्ये तिरिश ईस्ट इं द्रडया
कंपनीच्या सत्तेचा पाया)
इं ग्रज-म्हैसूर संघषड पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला क्लिक करण्यास
http://tiny.cc/olzeqz
(इं ग्रज-म्हैसूर संघषड)
http://tiny.cc/5lzeqz

सांगिे.
युरोप आणि भारि या पाठािील प्रश्ांचा सराव करण्यासाठी द्रदलेल्या
शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.

(युरोप आणि भारि)
http://tiny.cc/0mzeqz
नागररक सप्ट ेंबर-

१.संसदीय

शास्त्र

शासन

पद्रहला
आठवडा

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

नागररकशास्त्र मधील पाठ क्रमांक १.संसदीय शासन पद्धिीची ओळख
(प्रस्तावना)

या पाठाचे वाचन करण्यास सांगिे.

http://tiny.cc/pnzeqz

पद्धिीची
ओळख

(संसदीय शासन पद्धिी भाग १)
http://tiny.cc/nozeqz
(संसदीय शासन पद्धिी भाग २)
http://tiny.cc/dpzeqz

पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला क्लिक करण्यास
सांगिे.
संसदीय शासन पद्धिी भाग १ बद्दल माद्रहिी पाहण्यासाठी द्रदलेल्या
शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.
संसदीय शासन पद्धिी भाग २ बद्दल माद्रहिी पाहण्यासाठी द्रदलेल्या
शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.

(अध्यक्षीय शासन पद्धिी)
http://tiny.cc/aqzeqz

अध्यक्षीय शासन पद्धिी बद्दल माद्रहिी पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला
क्लिक करण्यास सांगिे.
कृिी व उपक्रम
जगािील लोकशाही, हुकूमशाही असलेल्या राष्ट्रांची यादी करा.
संसदीय व अध्यक्षीय शासन पद्धिी असिाऱ्या राष्ट्रांची यादी करा.

इतिहास सप्ट ेंबर-

३.तिरिश

दुसरा

सत्तेचे

आठवडा

पररिाम

08.73H.04
तवतवध प्रदेशािील तिरिश
कृषी धोरिांमधील फरक
स्पष्ट करून

पाठ्यपुस्तकािील पाठ क्रमांक ३.तिरिश सत्तेचे पररिाम हा पाठ
(प्रस्तावना)
http://tiny.cc/frzeqz

सांगिाि.उदा.,तनळीचा उठाव

वाचण्यास सांगिे.
पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला क्लिक करण्यास
सांगिे.
िैनािी फौज बद्दल माद्रहिी पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला क्लिक

08.73H.08

(िैनािी फौजा)

तिरिश सत्तेच्या काळाि

http://tiny.cc/rrzeqz

छत्पिी प्रिापशसिं ह यांच्याबद्दल माद्रहिी पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला

प्राचीन,नागरी व व्यापारी केंिे

(छत्पिी प्रिापशसिं ह)

क्लिक करण्यास सांगिे.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

करण्यास सांगिे.

हस्तव्यवसायावर आधाररि
उद्योग लयाला जाऊन नवीन
नागरी व्यापारी केंिे आणि
उद्योगधंदे तवकशसि कसे
झाले या गोष्टीचे तवश्लेषि

http://tiny.cc/xszeqz
(तिरिश सत्तेचे भारिावरील

तिरिश सत्तेचे भारिावरील पररिाम दुहेरी राज्यव्यवस्था पाहण्यासाठी
द्रदलेल्या शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.

पररिाम: दुहेरी राज्यव्यवस्था)
http://tiny.cc/ltzeqz

करिाि.
(मुलकी नोकरशाही)
http://tiny.cc/4tzeqz

मुलकी नोकरशाही यातवषयी माद्रहिी पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला
क्लिक करण्यास सांगिे.

इं ग्रजांची आधथि क धोरिे)
http://tiny.cc/muzeqz
(नव्या जमीन महसूल व्यवस्थेचे
पररिाम)
http://tiny.cc/fvzeqz
(वाहिूक व दळिवळि
व्यवस्थेि सुधारिा)
http://tiny.cc/vvzeqz
(सामाशजक व सांस्कृतिक
पररिाम)
http://tiny.cc/kwzeqz

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

इं ग्रजांची आधथि क धोरिे पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला क्लिक
करण्यास सांगिे.
नव्या जमीन महसूल व्यवस्थेचे पररिाम पाहण्यासाठी द्रदलेल्या
शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.
वाहिूक व दळिवळि व्यवस्थेि सुधारिा पाहण्यासाठी द्रदलेल्या
शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.

सामाशजक व सांस्कृतिक पररिाम पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला
क्लिक करण्यास सांगिे.
कृिी
िुमच्या काळािील वाहिुक व दळिवळि साधनांची यादी करा.

आजच्या काळािील शशक्षिपद्धिी तवषयी माद्रहिी शलहा.
इतिहास सप्ट ेंबरतिसरा
आठवडा

४.१८५७ चा
स्वािंत्र्यलढा

08.73H.05
एकोणिसाव्या शिकािील
आद्रदवासी समाजाच्या रचना
आणि त्ांचे पयाडवरिाशी

पाठ्यपुस्तकािील पाठ क्रमांक ४.१८५७ चा स्वािंत्लढा या पाठाचे
(प्रस्तावना)
http://tiny.cc/4wzeqz

वाचन करण्यास सांगिे.
या पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला क्लिक करण्यास
सांगिे.

असलेले नािे यांचे विडन

(१८५७ पूवीचे लढे )

करिाि.

http://tiny.cc/uxzeqz

08.73H.06

(पाईकांचा उठाव)

पाईकांचा उठाव पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला क्लिक करण्यास

आद्रदवासी समाजाच्या

http://tiny.cc/1xzeqz

सांगिे.

(राजकीय कारिे)

१८५७ च्या उठावाची राजकीय कारिे पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला

संदभाडिील तिरिशांच्या
प्रशासकीय धोरिांचे
स्पष्टीकरि देिाि.

http://tiny.cc/3xzeqz

08.73H.07

(िात्काशलक कारि)

१८५७ च्या स्वािंत्र्यलढ्याचा

http://tiny.cc/nyzeqz

उगम,स्वरूप आणि तवस्तार
िसेच त्ापासून घेिलेला
बोध यांचे स्पष्टीकरि देिाि.

क्लिक करण्यास सांगिे.

क्लिक करण्यास सांगिे.
१८५७ च्या उठावाची िात्काशलक कारिे पाहण्यासाठी द्रदलेल्या
शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.
१८५७ च्या उठावाची व्याप्ती पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला क्लिक

(लढ्याची व्याप्ती)

करण्यास सांगिे.

http://tiny.cc/8yzeqz

१८५७ च्या उठावाचा तबमोड पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला क्लिक

(तबमोड)
http://tiny.cc/uzzeqz
(लढा अयशस्वी होण्याची कारिे
भाग १)
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

१८५७ पूवीचे लढे या तवषयी माद्रहिी पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला

करण्यास सांगिे.
१८५७ च्या उठाव अयशस्वी होण्याची कारिे भाग १ पाहण्यासाठी
द्रदलेल्या शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.

http://tiny.cc/t0zeqz
१८५७ च्या उठाव अयशस्वी होण्याची कारिे भाग २ पाहण्यासाठी
(लढा अयशस्वी होण्याची कारिे

द्रदलेल्या शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.

भाग २)
http://tiny.cc/01zeqz
(स्वािंत्र्य लढ्याचे पररिाम भाग

१८५७ च्या स्वािंत्र्य लढ्याचे पररिाम भाग १ पाहण्यासाठी द्रदलेल्या
शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.

१)
http://tiny.cc/52zeqz
(स्वािंत्र्य लढ्याचे पररिाम भाग

१८५७ च्या स्वािंत्र्य लढ्याचे पररिाम भाग २ पाहण्यासाठी द्रदलेल्या
शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.

२)

कृिी व उपक्रम

http://tiny.cc/m3zeqz

पान क्रमांक १८ विील १८५७ चा स्वािंत्र्यलढा या नकाशाि इं ग्रजांच्या
िाब्यािील प्रदेश,लढ्यािील महत्वपूिड रठकािे पहा/दाखवा.
१८५७ च्या स्वािंत्र्य लढ्यािील सहभागी मद्रहलांची नावे शलहा.
१८५७ च्या स्वािंत्र्य लढ्यािील सहभागी सैतनकांची/नेत्ांची नावे
शलहा.
१८५७ चा लढा यशस्वी होण्यासाठी िुम्ही काय केले असिे िे शलहा.

नागररक सप्ट ेंबर-

२.भारिाची

शास्त्र

संसद

चौथा
आठवडा

08.73H.16
लोकसभेच्या तनवडिूक
प्रकक्रयेचे विडन करिाि.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

नागररकशास्त्र मधील पाठ क्रमांक २.भारिाची संसद या पाठाचे वाचन
(भारिाची संसद)
http://tiny.cc/e4zeqz

करण्यास सांगिे.
भारिाची संसद या बद्दल माद्रहिी पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला
क्लिक करण्यास सांगिे.

08.73H.18

लोकसभेबद्दल माद्रहिी पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला क्लिक
करण्यास सांगिे.

कायद्याच्या तनधमि िीच्या
प्रकक्रयेचे विडन
करिाि.(उदा.,घरगुिी

(प्रस्तावना:लोकसभा)

द्रहिंसाचारापासून संरक्षि

http://tiny.cc/j5zeqz

देिारा कायदा, माद्रहिीच्या

(राज्यसभा)

अधधकाराचा कायदा,
शशक्षिाच्या हक्काचा कायदा
इत्ादी)

राज्येसभेबद्दल माद्रहिी पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला क्लिक
करण्यास सांगिे.
तवतवध घिकराज्यािील लोकसभेच्या ककिी जागा आहेि? हे
आंिरजाल च्या(Internet) साहाय्याने शोधण्यासाठी पाहण्यासाठी

http://tiny.cc/d6zeqz

द्रदले शलिं कला िीक करण्यास सांगिे.

(शोधा पाहू?)

संतवधान दुरुस्ती बद्दल माद्रहिी पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला क्लिक

http://tiny.cc/x6zeqz
(संतवधान दुरुस्ती)
http://tiny.cc/k7zeqz
(लोकसभेचे अध्यक्ष)

करण्यास सांगिे.
लोकसभेचे अध्यक्ष यांच्याबद्दल माद्रहिी पाहण्यासाठी द्रदलेल्या
शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.
तवधेयकाचे कायद्याि रूपांिर होण्याची प्रकक्रया पाहण्यासाठी द्रदलेल्या
शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.

http://tiny.cc/47zeqz
(तवधेयकाचे कायद्याि रूपांिर

पाठा संबंधधि नवीन माद्रहिी जािून घेण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला

होण्याची प्रकक्रया)

िीक करण्यास सांगिे.

http://tiny.cc/s8zeqz

कृिी व उपक्रम

(हे समजून घ्या)

भारिाच्या मंकत्मंडळाची यादी करा.

http://tiny.cc/k9zeqz

महाराष्ट्र राज्यािील लोकसभा मिदार संघाचे नाव व िेथील
खासदारांनाच्या नावांची यादी ियार करा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

िुमच्या शाळे ि एखादा नवीन तनयम कसा ियार करिाि िे शलहा.
इतिहास ऑक्टोबर

५.सामाशजक

-पद्रहला

व धाधमि क

आठवडा

प्रबोधन

08.73H.10

पाठ्यपुस्तकािील पाठ क्रमांक ५.सामाशजक व धाधमि क प्रबोधन या
पाठाचे वाचन करण्यास सांगिे.

जािी-व्यवस्था, स्त्रस्त्रयांचे
स्थान, तवधवांचा पुनतवि वाह,
बालतववाह, सामाशजक
सुधारिा आणि या प्रश्ांशी

(धमडसुधारिा व
समाजसुधारिेचे पवड)

संदभाडिील तिरिश धोरिे

http://tiny.cc/ba0eqz

आणि कायदे यांचे तवश्लेषि

(सत्शोधक समाज)

करिाि.

http://tiny.cc/cb0eqz
(आयडसमाज)

धमडसुधारिा व समाजसुधारिेचे पवड याबद्दल माद्रहिी पाहण्यासाठी
द्रदलेल्या शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.

सत्शोधक समाज बद्दल माद्रहिी पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला
क्लिक करण्यास सांगिे
आयडसमाज बद्दल माद्रहिी पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला क्लिक
करण्यास सांगिे

http://tiny.cc/gb0eqz

भारिीय प्रबोधन बद्दल माद्रहिी पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला क्लिक

(भारिीय प्रबोधन)

करण्यास सांगिे

http://tiny.cc/vb0eqz

कृिी व उपक्रम
पाठािील समाजसुधारक व धमडसुधारक यांची यादी करा.
समाजसुधारक व धमडसुधारक यांची छायाधचत् जमा करा.
स्त्री शशक्षिासाठी अजून प्रयत्न करिाची गरज आहे असे िुम्हास वाििे
का? थोडक्याि शलहा.

इतिहास ऑक्टोबर

६.स्वािंत्र्य

-दुसरा

चळवळीच्या

आठवडा

युगास प्रारं भ

08.73H.09
भारिािील नवीन
शशक्षिव्यवस्थेचे

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

पाठ्यपुस्तकािील पाठ क्रमांक ६.स्वािंत्र्य चळवळीच्या युगास प्रारं भ
या पाठाचे वाचन करण्यास सांगिे.
पाठािील मवाळ नेिे व जहाल नेिे यांची यादी करा.

संस्थात्मीकरि कसे झाले?
हे स्पष्ट करिाि.
नागररक ऑक्टोबर

३.केंिीय

शास्त्र

-तिसरा

कायडकारी

आठवडा

मंडळ

08.73H.15

नागररकशास्त्र मधील पाठ क्रमांक ३.केंिीय कायडकारी मंडळ या पाठाचे

घिक राज्यशासन व

(प्रस्तावना: संघशासनाची

केंिशासन यांि फरक

रचना)

करिाि.
08.73H.16
राज्य/केंिशाशसि प्रदेशाच्या
लोकसभेच्या मिदार संघाचे

http://tiny.cc/cc0eqz
(राष्ट्रपिी)
http://tiny.cc/4c0eqz

वाचन करण्यास सांगिे.
संघशासनाची रचना पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला क्लिक करण्यास
सांगिे
राष्ट्रपिी बद्दल माद्रहिी पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला क्लिक
करण्यास सांगिे
राष्ट्रपिींची तनवड कशी करिाि? हे पाहण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला

स्थान तनश्चिि करून स्थातनक

(राष्ट्रपिींची तनवड)

लोकप्रतितनधींची नावे

http://tiny.cc/hf0eqz

राष्ट्रपिींचे काये व अधधकार जािून घेण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला

(राष्ट्रपिींची काये व अधधकार)

क्लिक करण्यास सांगिे

शलद्रहिाि.

क्लिक करण्यास सांगिे

http://tiny.cc/vf0eqz
(प्रधानमंत्ी आणि मंकत्मंडळ)
http://tiny.cc/gg0eqz
(मंकत्मंडळाची काये)
http://tiny.cc/ah0eqz

प्रधानमंत्ी व मंकत्मंडळ याबद्दल माद्रहिी पाहण्यासाठी द्रदलेल्या
शलिं कला क्लिक करण्यास सांगिे.

मंकत्मंडळाची काये जािून घेण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला क्लिक
करण्यास सांगिे.
कृिी व उपक्रम
प्रधानमंत्ी व त्ांचे मंकत्मंडळ यांची यादी ियार करा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

भारिाच्या राष्ट्रपिींचे नाव शलहा.
िुमच्या गावचे ग्रामपंचायि सरपंच व सदस्ांची यादी ियार करा व िे
कोििी कामे करिाि? त्ांची यादी बनवा.
इतिहास ऑक्टोबर
-चौथा

७.असहकार
चळवळ

आठवडा

पाठ्यपुस्तकािील पाठ क्रमांक ७.असहकार चळवळ या पाठाचे वाचन
(असहकार चळवळ)
http://tiny.cc/ji0eqz

करण्यास सांगिे.
असहकार चळवळी तवषयी माद्रहिी घेण्यासाठी द्रदलेल्या शलिं कला
क्लिक करण्यास सांगिे.
कृिी व उपक्रम
महात्मा गांधी यांच्यातवषयी त्ांनी केलेल्या कायाांची माद्रहिी शलहा.
पाठाि कोिकोित्ा नेत्ांची माद्रहिी द्रदलेली आहे िे शलहा.

ऑक्टोबर-पाचवा आठवडा

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

आकाररक व संकल त मूल्यमापन-प्रर्थम सत्र

ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच : शैक्षणिक वषष २०२१-२२
इयत्ता :- आठवी

नवषय :इनिहास व ना.शास्त्र

गुि :- 15

-----------------------------------------------------------------------------------१ इतिहासाची साधने
प्र.१ ददलेल्या पयाषयांपैकी योग्य पयाषय ननवडू न नवधाने पूिष करा.

(४)

(१) पुण्यािील ............या गांधी स्मारक संग्रहालयाि गांधीजींच्या इनिहासानवषयी मादहिी ममळिे.
(अ) आगाखान पॅलेस

(ब) साबरमिी आश्रम

(क) सेल्युलर जेल

(ड) लक्ष्मी-नवलास पॅलेस

(2) नवसाव्या शिकािील आधुननक िंत्रज्ञानाचा एक आगळा आनवष्कार म्हिजे ........होय.
(अ) पोवाडा

(ब) छायामचत्र

(क) मुलाखिी

(ड) मचत्रपट

(3) ध्वननमुदििे ककिंवा रे कॉडषस ही इनिहासाची .......स्वरूपाची साधने आहेि.
(अ) शलणखि

(ब) दृक

(क) श्राव्य

(ड) दृक्–श्राव्य

(४)जानेवारी १९२० मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ......हे पाशक्षक सुरु केले.
(अ) मूकनायक

(ब) बदहष्कृि भारि

(क) जनिा

(ड) प्रबुद्ध भारि

प्र. २ पुढील नवधाने सकारि स्पष्ट करा.
( १)

निरटश काळाि वृत्तपत्रे सामाशजक प्रबोधनाची साधने म्हिूनही काम करि होिी.

(२)

नकाशा हे देखील आधुननक भारिाच्या इनिहासाचे एक महत्त्वाचे साधन मानले जािे.

प्र. ३ टीपा शलहा.

(४)

(४)

( १)

पोवाडे

(२)

वस्तुसंग्रहालये आणि इनिहास

प्र.४ मचत्रपट हे ऐनिहाशसक साधन म्हिून कसे महत्वाचे आहे , हे सनवस्तर स्पष्ट करा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद महाराष्ट्र, पुिे

(३)

ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच : शैक्षणिक वषष २०२१-२२
इयत्ता :- आठवी

नवषय :इनिहास,ना.शास्त्र

गुि :- 15

-----------------------------------------------------------------------------------२. युरोप आणि भारि
प्र.१ पुढीलपैकी गटाि न बसिारा घटक ओळखून शलहा.
( १)

आत्मचररत्रे, इमारिी, ननयिकाशलके, पत्रव्यवहार

(२)

ननबंधमाला, केसरी, दीनबंधू, ज्ञानप्रकाश

( ३)

पुिळे , स्मारके, आत्मचररत्रे, नािी

( ४)

आत्मचररत्रे, इमारिी, ननयिकाशलके, पत्रव्यवहार

(४)

प्र. २ ददलेले प्रश्न सूचनेनुसार सोडवा
( १)

(८)

पाठािील आशयाच्या साहाय्याने पुढील िक्ता पूिष करा.
दयाषवदी

कायष

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

आकिकेच्या दशक्षि टोकापयंि पोहचला.

णिस्तोफर कोलंबस

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

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

भारिाच्या पश्चिम ककनाऱ्यापयंि काशलकि बंदराि पोहचला

------(२)
( ३)
( ४)

सकारि स्पष्ट करा. – प्लासीच्या लढाईि शसराज उद्दौलाचा पराभव झाला.
‘वैचाररक क्ांिी’ यावर एक टीप शलहा.
‘युरोपीय इनिहासाि मध्ययुगाच्या अखेरच्या टप्प्याला प्रबोधनयुग म्हििाि.’- नवधान स्पष्ट करा

प्र. ३ इं ग्रजांनी शीख सत्तेचा पराभव कसा केला?

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद महाराष्ट्र, पुिे

(3)

ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच : शैक्षणिक वषष २०२१-२२
इयत्ता :- आठवी

नवषय :इनिहास व ना.शास्त्र

गुि :- 15

-----------------------------------------------------------------------------------3. ब्रिटीश सत्तेचे पररिाम
प्र. १ योग्य जोड्या जुळवा

(४)

अ – गट

ब -गट

लॉडष वेलस्ली

दुहेरी राज्यव्यवस्था

लॉडष वॉरन हेस्टिं ग्ज

नोकरशाहीची ननममि िी

रॉबटष क्लाईव्ह

िैनािी फौज

लॉडष कॉनषवाशलस

बंगालचा पदहला गव्हनषर जनरल

प्र. २ थोडक्याि उत्तरे शलहा.

(८)

(१) मराठ्ांच्या राजकारिाि इं ग्रजांचा कसा शशरकाव झाला?
(२) दुहेरी राज्यव्यवस्था म्हिजे काय?
(३) वाहिूक व दळिवळि सुधारिेमुळे भारिािील समाजजीवनावर कोििे पररिाम झाले?
(४) भारिािील पदहल्या पोलाद ननममि िीच्या कारखान्यासंबंधी मादहिी शलहा.
प्र. ३ खालील मुद्द्ांच्या आधारे निरटशांचे भारिीय शेिीनवषयक धोरि स्पष्ट करा.
(अ)जमीनमहसूल (ब) शेिीचे व्यापारीकरि (क) दुष्काळ

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद महाराष्ट्र, पुिे

(३)

ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच : शैक्षणिक वषष २०२१-२२
इयत्ता :- आठवी

नवषय :इनिहास व ना.शास्त्र

गुि :- 15

-----------------------------------------------------------------------------४. १८५७ चा स्वािंत्र्यलढा
प्र.१ नावे शलहा .

(४)

(१) ओडीशाि ननरननराळ्या राजांचे खडे सैननक –
(२) रामोशी बांधवांना एकत्र करून इं ग्रजानवरुद्ध लढा ददला –
(३) बराकपुरच्या छाविीि निटीश अमधकाऱ्यावर गोळी झाडली –
(४) खानदेशाि मभल्ांच्या उठावाचे नेिृत्व केले –
प्र. २ थोडक्याि उत्तरे शलहा.
(१) भारिाि
(२) ‘पाईक

आददवासी जमािींनी निरटश सत्तेनवरुद्ध उठाव का केला ?

पद्धिी’ म्हिजे काय?

(३) इं ग्रजांनी
(४) १८५७

(८)

भारिीय उ्ोगधं्ांवर जाचक कर का बसवले?

चा लढा स्वािंत्र्य चळवळीसाठी कसा प्रेरिास्रोि ठरला?

प्र. 3 १८५७ चा लढा अयशस्वी होण्याची कारिे शलहा.
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(३)
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-----------------------------------------------------------------------------------५. सामाजिक व धाब्रमिक प्रबोधन
प्र.१ ददलेल्या पयाषयांपैकी योग्य पयाषय ननवडू न नवधाने पूिष करा

(४)

(स्वामी नववेकानंद, महषी नवठ्ठ्तठ्ठ्तल रामजी शशिं दे, स्वामी दयानंद सरस्विी, महषी धोंडो केशव कवे )
(१)
(२)
(३)
(४)

पुण्यामध्ये ________ यांनी ‘अनाथ बाशलकाश्रम ‘ सुरु केला.
रामकृष्ण ममशनची स्थापना ___________ यांनी केली.
आयष समाज _________ यांनी स्थापन केला.
दडप्रेस्ड क्लासेस ममशन ______ यांनी स्थापन केला.

प्र. २ थोडक्याि उत्तरे शलहा.

(८)

(१) ‘भारिीय प्रबोधन’ म्हिजे काय?
(२) ‘शीख समाजािील सुधारिा’ यानवषयी मादहिी शलहा.
(३) ‘मुस्लीम समाजािील सुधारिा चळवळ’ यावर एक टीप शलहा.
(४) सानवत्रीबाई फुले यांचे स्त्री शशक्षिािील कायष स्पष्ट करा.
प्र. ३ ‘दहिं दू समाजािील चळवळ’ यानवषयी सनवस्तर शलहा.
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(३)
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-----------------------------------------------------------------------------६. स्वािंत्र्य चळवळीच्या युगास प्रारं भ
प्र.१ ददलेल्या पयाषयांपैकी योग्य पयाषय ननवडू न नवधाने पूिष करा.

(४)

(१) भारि सेवक समाजाची स्थापना .....यांनी केली.
(अ) गिेश वासुदेव जोशी (ब) भाऊ दाजी लाड (क) महादेव गोनविं द रानडे (ड) गोपाळकृष्ण गोखले
(२) राष्ट्रीय सभेचे पदहले अमधवेशन__________ येथे भरनवण्याि आले.
(अ) पुिे

(ब) मुंबई

(क) कोलकािा

(ड) लखन

(क) लाला लजपिराय

(ड) नबनपनचंि पाल

(३) गीिारहस्य हा ग्रंथ________ यांनी शलदहला.
(अ) लोकमान्य रटळक (ब) दादाभाई नौरीजी

(४) १९०७ च्या .......येथील अमधवेशनामध्ये राष्ट्रीय सभेमध्ये फूट पडली.
(अ) मुंबई

(ब) कोलकािा

(क) सुरि

प्र. २ रटपा शलहा.

(ड) लखनौ
(८)

१. राष्ट्रीय सभेची उदद्दष्ट्ये
२. वृत्तपत्रांचे कायष
३. वंगभंग चळवळ
४. राष्ट्रीय सभेची चिु:सूत्री
प्र. ३ भारिीय राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेची पार्श्षभूमी स्पष्ट करा.
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(३)
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------------------------------------------------------------------------------७ असहकार चळवळ

प्र. १ योग्य पयाषय ननवडू न नाव शलहा

(४)

(सेनापिी बापट, लोकमान्य रटळक, मचत्तरं जन दास, लाला लजपिराय, महात्मा गांधी)
(१) खेडा सत्याग्रहाचे नेिृत्व केले –
(२) मुळशी सत्याग्रहाचे नेिृत्व केले(३) स्वराज्य पक्षाच्या स्थापनेि पुढाकार –
(४) लाहोर येथे सायमन कममशननवरुद्ध झालेल्या ननदशषनाचे नेिृत्व केले –
प्र. २ थोडक्याि उत्तरे शलहा
( १)

रौलट काय्ाला भारिीय जनिेने का नवरोध केला?

(२)

गांधीजीनी असहकार चळवळ का स्थनगि केली?

( ३)

भारिीयांनी सायमन कममशनवर बदहष्कार घािला. सकारि सांगा.

( ४)

सत्याग्रहाचे ित्वज्ञान स्पष्ट करा.

प्र. ३

ददलेल्या मुद्द्ांच्या आधारे असहकार चळवळीनवषयी मादहिी शलहा.

(अ) पार्श्षभूमी (ब) असहकार चळवळीची वाटचाल (क) असहकार चळवळ स्थनगिी
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(८)

(३)
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------------------------------------------------------------------------------राज्यशास्त्र
१. संसदीय शासन पद्धिीची ओळख
प्र.१ ददलेल्या पयाषयांपैकी योग्य पयाषय ननवडू न नवधाने पूिष करा.

(४)

(१) संसदीय शासन पद्धिी................. येथे नवकशसि झाली.
(अ) इं ग्लंड

(ब) िान्स

(क) अमेररका

(ड) नेपाळ

(२) अध्यक्षीय शासनपद्धिीि............... हे कायषकारी प्रमुख असिाि.
(अ) प्रधानमंत्री (ब) लोकसभा अध्यक्ष

(क) राष्ट्राध्यक्ष (ड) राज्यपाल

(3) संसदेि राष्ट्रपिी, लोकसभा व.................... यांचा समावेश होिो.
(अ) नवधानसभा (ब) नवधानपररषद

(क) राज्यसभा (ड) उपराष्ट्रपिी

(४) काय्ाच्या अंमलबजाविीची जबाबदारी............. कडे असिे.
(अ) कायदेमंडळ (ब) कायषकारी मंडळ

(क) न्यायमंडळ (ड) नोकरशाही

प्र.२ पुढील नवधाने सकारि स्पष्ट करा
( १)

भारिाने संसदीय शासन पद्धिीचा स्वीकार केला.

(२)

संसदीय शासनपद्धिीि चचाष व नवचार नवननमय महत्त्वाचे असिे.

( ३)

संसदेला अमधक ननदोष कायदे ियार करिे शक्य होिे.

( ४)

लोकसभेि बहुमि असलेला पक्ष सरकार बनविो.
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(८)

प्र.३ अध्यक्षीय शासन पद्धिीची वैशशष्ट्ये सांगा.

(३)
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------------------------------------------------------------------------------२. भारिाची संसद
प्र.१ एका वाक्याि उत्तरे ्ा.

(४)

(१) संसदेि कोिाकोिाचा समावेश असिो?
(२) भारिीय संसदेचे कननष्ठ सभागृह कोििे?
(३) राज्यसभेचे पदशसद्ध सभापिी कोि असिाि?
(४) नवधेयक म्हिजे काय?
प्र. २ थोडक्याि उत्तरे शलहा .
१.

राज्यसभेस कायमस्वरूपी सभागृह असे का म्हििाि?

२.

लोकसभेच्या ननवडिुकांची मादहिी शलहा.

३.

संसदेची काये स्पष्ट करा.

४.

पदहले वाचन म्हिजे काय?

प्र. 3 लोकसभेच्या अध्यक्षांची काये स्पष्ट करा.
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(३)
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---------------------------------------------------------------------------------३ केंद्रीय काययकारी मंडळ
प्र. १ ओळखा आणि शलहा.

(४)

(१) राष्ट्रपिी, प्रधानमंत्री, मंकत्रमंडळ यांचा भारिाच्या ज्या मंडळाि समावेश असिो त्या मंडळाचे नाव (२) अमधवेशन काळािील दुपारी १२ वाजेचा काळ हा या नावाने ओळखला जािो –
(३) राष्ट्रपिींना त्यांच्या पदावरून दूर करण्याच्या प्रकक्येला या नावाने ओळखले जािे –
(४) भारिाचे नाममात्र सत्ता असिारे संनवधानात्मक प्रमुख –
प्र. २ पुढील संकल्पना स्पष्ट करा .

(८)

१. महामभयोग प्रकक्या
२. अनवर्श्ास ठराव
३. जम्बो मंकत्रमंडळ
४. शून्य प्रहर
प्र. ३ मंकत्रमंडळाची काये स्पष्ट करा.
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(३)

इयत्ता : ८ वी माहे : ऑगस्ट, २०२१
इयत्ता ८वी ला सामाशिक शास्त्र या ववषयाच्या एका आठवड्यात ०६ ताशसका आहेत. त्याअर्थी भूगोल या उपववषय कररता एका आठवड्यास ०२ ताशसका आहेत.
ववषय

अध्ययन वनष्पत्ती
क्रमाांक

पाठाचे नाव

कालावधी

पाठ्यपुस्तकातील

पाठ १.

आठवडा

अध्ययन वनष्पत्ती

स्थावनक वेळ व

वतसरा

क्र ०१, ०२

प्रमाि वेळ

अध्ययन-अध्यापन स्त्रोत
ददक्षा APP

https://tinyurl.com/yd6xkejo
https://tinyurl.com/yc97dacy
https://tinyurl.com/y6ws3p7r
https://tinyurl.com/y7njgklm

सामाशिक
शास्त्र
(भूगोल)

https://tinyurl.com/y7d2tpqq
https://tinyurl.com/y8gsx7pc
https://tinyurl.com/y7nzkepl
https://tinyurl.com/y8dgfvqj
https://tinyurl.com/y9u3wvxn
https://tinyurl.com/y926m9c4

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

ववद्यार्थी कृती
ददक्षा APP मध्ये ददल्याप्रमािे कृती करा.
अडचि आल्यास शशक्षकांसोबत दूरध्वनी द्वारे
संपकक साधा.

पाठ्यपुस्तकातील

पाठ १.

आठवडा

अध्ययन वनष्पत्ती

स्थावनक वेळ व

वतसरा

क्र ०१, ०२

प्रमाि वेळ

प्रत्यक्ष अनुभव

संपलेली लेखिी/ पेन यास लाकडी फळीवर
ककिंवा िाड कागदावर उभे चचकटवा / स्थस्थर
करा. त्यानंतर ते साधन अंगिात अशा प्रकारे

उभे ठे वा की त्यावर सतत प्रकाश राहील व
त्याची सावली ददसेल. सूयोदय ते सूयाकस्त दर

सामाशिक

अधाक तासाने सावलीच्या स्थस्थतीवर खुिा करा

शास्त्र
(भूगोल)

व तेव्हाची घड्याळी वेळ शलहा. ववशेषत: िेव्हा
पेन/ लेखिी यांची सावली दुपारी ददसिार
नाही (सावली पूिकत: पायाखाली असेल) तेव्हा
स्थावनक वेळेप्रमािे दुपारचे १२:०० वािले आहे
व ही स्थावनक वेळ आहे हे समिून घ्या.
पाठ्यपुस्तकातील

पाठ १.

क्र ०१, ०२

प्रमाि वेळ

अध्ययन वनष्पत्ती

स्थावनक वेळ व

आठवडा
चौर्था

सामाशिक
शास्त्र
(भूगोल)

प्रत्यक्ष अनुभव

संपलेली लेखिी/ पेन व लाकडी फळीवर
ककिंवा िाड कागद यांच्या सहाय्याने बनववलेल्या
सावलीच्या

घडाळ्याच्या

उपयोग

करून

‘स्थावनक वेळ’ व ‘प्रमाि वेळ’ यातील तफावत
शोधा. पाठ्यपुस्तकातील पान क्र. ०५ वरील
‘प्रमाि वेळ’ या बाबतचा पाठ्यांश वाचून व पान
क्र. ०६ वरील आकृती १.४ चे वनरीक्षि करून
‘प्रमाि वेळेची गरि’ याबाबत १० ओळीत
मादहती शलहा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

सामाशिक
शास्त्र

पाठ्यपुस्तकातील

पाठ १.

क्र ०१, ०२

प्रमाि वेळ

अध्ययन वनष्पत्ती

स्थावनक वेळ व

आठवडा
चौर्था

स्वाध्याय

पाठ्यपुस्तकातील पान क्र. ०४ वरील आकृती
१.३ चे वनरीक्षि करून ‘िागवतक प्रमािवेळ’ व
‘ रेखावृत्त व वेळ यांचा सह सबंध’ समिून घ्या.
त्या आधारावर १० ओळीत मादहती शलहा.

(भूगोल)

अडचि आल्यास शशक्षकांसोबत दूरध्वनीद्वारे
संपकक साधा.
पाठ्यपुस्तकातील

पाठ २ पृथ्वीचे

आठवडा

अध्ययन वनष्पत्ती

अंतरं ग

चौर्था

क्र ०३

ददक्षा APP

https://tinyurl.com/y8nrpoc9
https://tinyurl.com/ybvynxhd
https://tinyurl.com/ycwzhgje

सामाशिक
शास्त्र
(भूगोल)

https://tinyurl.com/y7hp6caj
https://tinyurl.com/y8pqpbyx
https://tinyurl.com/y72johde
https://tinyurl.com/yavt7keh

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

ददक्षा APP मध्ये ददल्याप्रमािे कृती करा.
अडचि आल्यास शशक्षकांसोबत दूरध्वनी द्वारे
संपकक साधा.

इयत्ता : ८ वी माहे : सप्टेंबर, २०२१
ववषय

अध्ययन वनष्पत्ती

पाठाचे नाव

कालावधी

अध्ययन-अध्यापन स्त्रोत

ववद्यार्थी कृती

क्रमाांक
पाठ्यपुस्तकातील

पाठ २ पृथ्वीचे अंतरं ग

आठवडा पदहला

प्रत्यक्ष अनुभव

अध्ययन वनष्पत्ती क्र ०३

पाठ्यपुस्तकातील पान क्र. १० वरील आकृती
२.१ चे वनरीक्षि करा. तसेच ती आकृती
वहीमध्ये काढा.

सामाशिक
शास्त्र

(भूगोल)

पाठ्यपुस्तकातील
अध्ययन वनष्पत्ती क्र ०३

पाठ २ सूयक, चंद्र व पृथ्वी

आठवडा दुसरा

प्रत्यक्ष अनुभव

कृती क्ले ककिंवा गव्हाचे पीठ (कणिक) –
भूकवच दशकववण्यासाठी, दाळीचे पीठ (बेसन)
- प्रावरि दशकववण्यासाठी व लाल मातीचा

सामाशिक

गोळा – अंतगाकभा दशकववण्यासाठी वापरून

शास्त्र

पाठ्यपुस्तकातील पान क्र. ११ वरील पृथ्वीचे

(भूगोल)

अंतरं ग समिून घेण्यासाठी ददलेली कृती करा.
वनरीक्षिे वहीमध्ये नोंदवा.
स्वाध्याय

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

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

पाठ ३- आद्रता व ढग

अध्ययन वनष्पत्ती क्र ०३,
०४ व ०५

आठवडा वतसरा

ददक्षा APP

https://tinyurl.com/y8x7c5u2
https://tinyurl.com/ybdx6hyg
https://tinyurl.com/y8c25uof
https://tinyurl.com/yd5tl4l3

सामाशिक
शास्त्र
(भूगोल)

https://tinyurl.com/y9x5uavb
https://tinyurl.com/yajmuz5o
https://tinyurl.com/y7gycm9t
https://tinyurl.com/y8h7kxqz
https://tinyurl.com/ya5yyq8d

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

ददक्षा APP मध्ये ददल्या प्रमािे कृती करा.
अडचि आल्यास शशक्षकांसोबत दूरध्वनी द्वारे
संपकक साधा.

-“-

-“-

-“-

आठवडा चौर्था

प्रत्यक्ष अनुभव

पाठ्यपुस्तक पान क्र १९ वरील ‘करून पहा’

तील आकुती ३.५ मध्ये सुचववलेली कृती
घरातील वडीलधारी मंडळी यांचे उपस्थस्थतीत
करा. त्या अनुभवाच्या आधारावर वनरीक्षिे
वहीत नोंदवा.

इयत्ता : ८ वी माहे : ऑक्टोबर, २०२०
ववषय

अध्ययन वनष्पत्ती
क्रमाांक

पाठ्यपुस्तकातील
अध्ययन वनष्पत्ती

पाठाचे नाव
पाठ ३ आद्रता व ढग

कालावधी
आठवडा पदहला

अध्ययन-अध्यापन स्त्रोत
प्रत्यक्ष अनुभव

क्र ०३, ०४ व ०५

ववद्यार्थी कृती
एका भांड्यात पािी घेऊन ते गरम
करण्यासाठी चूल/ शेगडी यावर ठे वा.
पाण्याची वाफ होताना वनरीक्षि करा.
त्यानंतर त्या भांड्यावर झाकि ठे वा.
र्थोड्यावेळानंतर शेगडी बंद करा. पुन्हा र्थोडा
वेळ िाऊ द्या. नंतर भांड्यावरील झाकिाचे

सामाशिक

खालील बािूस असलेल्या पाण्याच्या र्थेंबांचे

शास्त्र
(भूगोल)

स्वाध्याय

वनरीक्षि करून ढग वनचमि तीची प्रकक्रया
समिून

घ्या.

अडचि

आल्यास

शशक्षकांसोबत दूरध्वनी द्वारे संपकक साधा.
पुस्तकातील पान क्र. २३ वरील स्वाध्याय
सोडवा. अडचि आल्यास शशक्षकांसोबत
दूरध्वनी द्वारे संपकक साधा.
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

पाठ्यपुस्तकातील
अध्ययन वनष्पत्ती

पाठ ४- सागरतळ रचना

आठवडा पदहला

क्र ०७ व ०८

ददक्षा APP

https://tinyurl.com/ybb9crxq
https://tinyurl.com/ydy7zrs2

ददक्षा APP मध्ये ददल्याप्रमािे कृती करा.
अडचि आल्यास शशक्षकांसोबत दूरध्वनी
द्वारे संपकक साधा.

https://tinyurl.com/y9l9eeef

सामाशिक
शास्त्र

https://tinyurl.com/y789s624

(भूगोल)

https://tinyurl.com/ya48dkoh
https://tinyurl.com/yay2lxge
https://tinyurl.com/y7vcj5uo

सामाशिक
शास्त्र
(भूगोल)

पाठ्यपुस्तकातील
अध्ययन वनष्पत्ती

आठवडा दुसरा

स्वयं-अध्ययन

क्र ०७ व ०८

पाठ्यांश वाचून िे समिले ते मुद्दे शलहून
काढा. िे मुद्दे समिले नसतील त्याबाबत
शशक्षकांसोबत दूरध्वनीद्वारे संपकक साधून
चचाक करा.

सामाशिक

पाठ्यपुस्तकातील

(भूगोल)

क्र ०७ व ०८

शास्त्र

पाठ ४ सागरतळ रचना

अध्ययन वनष्पत्ती

पाठ ४ सागरतळ रचना

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

आठवडा दुसरा

स्वाध्याय

पुस्तकातील पान क्र. २८ वरील स्वाध्याय
सोडवा. अडचि आल्यास शशक्षकांसोबत
दूरध्वनी द्वारे संपकक साधा.

पाठ्यपुस्तकातील
अध्ययन वनष्पत्ती

पाठ ५- सागरी प्रवाह

क्र ०९ व १०

सामाशिक
शास्त्र

(भूगोल)

आठवडा वतसरा

ददक्षा APP

https://tinyurl.com/y9vberpb
https://tinyurl.com/y9jwz9pg
https://tinyurl.com/ybdtjmq8
https://tinyurl.com/ydy8tk5k
https://tinyurl.com/y772kjy8
https://tinyurl.com/yd48ycqw
https://tinyurl.com/y7l98x9a

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

ददक्षा APP मध्ये ददल्या प्रमािे कृती करा.

अडचि आल्यास शशक्षकांसोबत दूरध्वनी
द्वारे संपकक साधा.

इयत्ता : ८ वी माहे : ऑक्टोबर, २०२०
ववषय

अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक

पाठाचे नाव

कालावधी

अध्ययन-अध्यापन

ववद्यार्थी कृती

स्त्रोत
पाठ्यपुस्तकातील अध्ययन

पाठ ५ सागरी प्रवाह

आठवडा चौर्था

प्रत्यक्ष अनुभव

वनष्पत्ती क्र ०९ व १०

पाठ्यपुस्तकातील पान क्र. २९
वरील आकृती ५.१ मध्ये दशकववलेली
कृती घरातील वडीलधारी मंडळींच्या
उपस्थस्थतीत करा.

सामाशिक
शास्त्र

पाठ्यांश वाचून िे समिले ते मुद्दे

(भूगोल)

शलहून काढा. िे मुद्दे समिले
स्वयं-अध्ययन

नसतील त्या बाबत शशक्षकांसोबत
दूरध्वनीद्वारे संपकक साधून चचाक
करा.

सामाशिक
शास्त्र

पाठ्यपुस्तकातील अध्ययन

पाठ ५ सागरी प्रवाह

आठवडा चौर्था

वनष्पत्ती क्र ०९ व १०

शशक्षकांसोबत दूरध्वनी द्वारे संपकक
साधा.

सामाशिक

सराव

आठवडा पाचवा

अकाररक मूल्यमापन

आठवडा पाचवा

शास्त्र
(भूगोल)
शास्त्र

पुस्तकातील पान क्र. ३३ व ३४ वरील
स्वाध्याय सोडवा. अडचि आल्यास

(भूगोल)

सामाशिक

स्वाध्याय

(भूगोल)
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच : शैक्षणिक वषष २०२१-२२
इयत्ता :- आठवी

नवषय :भूगोल

गुि :- 15

---------------------------------------------------------------------------पाठ १. स्थानिक वेळ व प्रमाण वेळ
प्रश्न १ .अ ) ररकाम्या जागी योग्य पयाषय शलहा .

गुण- ४

१)सूयाषस्तापासून सूयोदयापयंतचा कालावधी म्हिजे ---------------- होय .
२) पृथ्वीच्या पृष्ठावरील एखाद्या रठकािाची स्थाननक वेळ -------------------------च्या संदभाषने ननधाषररत केली
जाते .
३)प्रत्येकी एक अंश अंतरावरील रेखावृत्तांच्या स्थाननक वेळेत ------ ममननटांचा फरक पडतो .
४)भारताची प्रमािवेळ -----------------या रेखावृत्तावरील वेळेनुसार ठरनवली जाते .
प्रश्न २. एका वाक्यात उत्तरे शलहा .

गुण- ८

१) भारताची प्रमािवेळ व जागनतक प्रमािवेळ यात ककती तासाचा फरक आहे ?
२) भारतात सकाळी ८ वाजले असतील , तर ग्रीनीच येथे ककती वाजले असतील ?
३) मूळ रेखावृत्तावर ककती वाजले असता १८०० रेखावृत्तावर नवीन ददवसाची सुरुवात होईल ?
४) कॅनडा या देशात ककती प्रमािवेळा आहेत ?
प्रश्न ३. थोडक्यात उत्तर शलहा .
१) एखाद्या प्रदेशाची प्रमािवेळ कशी ननश्चित केली जाते ?

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

गुण- ३

ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच : शैक्षणिक वषष २०२१-२२
इयत्ता :- आठवी

नवषय :भूगोल

गुि :- 15

---------------------------------------------------------------------------पाठ २. पृथ्वीचे अंतरं ग
प्रश्न १ .अ ) अचूक पयाषय ननवडू न शलहा .

गुण- २

१)आपि पृथ्वीच्या ज्या थरावर राहतो त्याला ---------------म्हितात .
१) प्रावरि

(२ ) गाभा

(३) भुकवच

(४) खंडीय कवच

(३) द्रवरूप

(४) अधष घनरूप

२) अंतगाषभा -------------------- अवस्थेत आहे
१) वायुरूप

(२ ) घनरूप

ब ) चूक की बरोबर ते शलहून नवधाने दुरुस्त करून परत शलहा.

गुण- २

१)बाह्यगाभ्यातून दुय्यम लहरी जाऊ शकत नाहीत .
२) खंडीय कवच हे शसशलका व मग्नेशशअम यांचे बनले आहे .
प्रश्न २. एका वाक्यात उत्तरे शलहा .

गुण- ८

१) भुकवचाचे दोन भाग कोिते?
२) भुपृष्ठापासून ककती ककमी खोलीनंतर प्रावरि सुरू होते?
३) भू-जननत्र कशाला म्हितात ?
४) गाभ्याची जाडी ककती ककमी आहे ?
प्रश्न ३. थोडक्यात उत्तर शलहा .
१) पृथ्वीचे चुंबकावरि हा पररवलनाचा पररिाम आहे स्पष्ट करा .
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गुण- ३

ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच : शैक्षणिक वषष २०२१-२२
इयत्ता :- आठवी

नवषय :भूगोल

गुि :- 15

---------------------------------------------------------------------------पाठ ३.आर्द्रता व ढग
प्रश्न १ .योग्य जोड्या लावा .
अ
(अ)

शसरस

गुण- ४
ब
(१)आकाशात उभा नवस्तार

(आ) क्युम्युलोननम्बस

(२) जास्त उं चीवरील

(इ) ननिं बोस्ट्रे टस

(३) मध्यम उं चीवरील

(ई) अल्टोक्युम्युलस

(४) कमी उं चीवरील

प्रश्न २. एका वाक्यात उत्तरे शलहा .

गुण- ८

१) ननरपेक्ष आद्रषता कशी काढली जाते ?
२) आद्रषतेचे मापन कसे केले जाते ?
३) ढगांचे प्रकार शलहा .
४) कोिकोित्या प्रकारच्या ढगांतून पाऊस पडतो ?
प्रश्न ३. थोडक्यात उत्तर शलहा .

गुण- ३

१) हवेचे तापमान ३०० से असताना नतची बाष्पधारि क्षमता ३०.३७ग्रॅम /मी३ असते जर ननरपेक्ष आद्रषता १८ ग्रॅम
प्रनतघनमीटर असेल, तर सापेक्ष आद्रषता ककती असेल ?
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ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच : शैक्षणिक वषष २०२१-२२
इयत्ता :- आठवी

नवषय :भूगोल

गुि :- 15

---------------------------------------------------------------------------पाठ ४.सागरतळ रचिा
प्रश्न १ . अचूक पयाषय ननवडू न शलहा.

गुण- २

१) जलमग्न जममनीच्या रचनेला --------------------- म्हिून ओळखले जाते .
२) मानव सागरतळरचनेचा ------------------ भाग प्रामुख्याने वापरतो .
३) भूखंडमंचचा उतार --------------- असतो .
४) पॅशसकफक महासागरातील ----------------- ही जगातील सवाषत खोल गताष आहे .
प्रश्न २. एका वाक्यात उत्तरे शलहा .

गुण- ८

१) महासागरची सरासरी खोली ककती असते ?
२) भूखंडमंचावर माशांचे कोिते खाद्य आढळते ?
३) सागरी बेटांची दोन उदाहरिे शलहा.
४) मररयाना गताषची खोली ककती आहे ?
प्रश्न ३. थोडक्यात उत्तर शलहा .
१) सागरतळरचनेचा अभ्यास मानवास का उपयुक्त आहे ?

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे

गुण- ३

ददनदशशि केसाठी घटकननहाय प्रश्नसंच : शैक्षणिक वषष २०२१-२२

इयत्ता :- आठवी

नवषय :भूगोल

गुि :- 15

---------------------------------------------------------------------------पाठ ५.सागरी प्रवाह
प्रश्न १ . ररकाम्या जागी योग्य पयाषय शलहा.

गुण- ४

१) लॅब्राडोर प्रवाह ----------------- महासागरत आहे .
१) पॅशसकफक

(२ ) दशक्षि अंटलांरटक

(३) उत्तर अंटलांरटक

(४) दहिं दी

२) दहिं दी महासागरत ------------------प्रवाह आहे .
१) पूवष ऑस्ट्रे शलया प्रवाह

(२ ) पेरु प्रवाह

(३) दशक्षि ध्रुवीय प्रवाह

(४) सोमाली प्रवाह

३) उष्ण व थंड सागरी प्रवाह ज्या प्रदेशात एकत्र येतात त्या प्रदेशात ------------------ ची ननममि ती होते.
१)दव

(२ ) दहम

(३) दहीवर

(४) दाट धुके

४) उत्तर ध्रुवीय प्रदेशापासून अंटार्क्टिकापयंत----------------- वाहतात.
१) उष्ण सागरी प्रवाह

(२ ) पृष्ठीय सागरी प्रवाह

(३) थंड सागरी प्रवाह

प्रश्न २. पुढील गोष्टींचा पररिाम शलहा.

(४) खोल सागरी प्रवाह
गुण- ८

१) सागरात पुढे आलेल्या भूभागांचा सागरी प्रवाहावर ---२) उष्ण व शीत प्रवाहांच्या संगमाचे प्रदेश ----३) सागरी प्रवाहांची वहनशक्ती ---४) खोल सागरी प्रवाह ----प्रश्न ३. थोडक्यात उत्तर शलहा .
१) खोल सागरी प्रवाह ननममि तीची कारिे कोिकोिती आहेत ?
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गुण- ३

