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कोविड-१९ मुळे उद्भिलले्या जागविक महामारीन े आपण मागील िर्षभरापसून अद्याप 
शाळा प्रत्यक्षपणे पूणष क्षमिेन े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 घिेला त्यामुळे महाराष्ट्रािील कानाकोपऱ्यािील 
िाडी-िस्त्ांिरील मुलांना सेि ू अभ्यासक्रमाच्या माध्यमािून आणण सिाांच्या प्रयत्नान े आपण 
शशकि ेठेि ूशकलो याचा मला आनदं िाटिो. 

मुलांच े आरोग्य ि सुरशक्षििा यांना प्राधान्य देिनू मुलानंा शशकि े करण्यासाठी राज्य 

शैक्षणणक संशोधन ि प्रशशक्षण पररर्द महाराष्ट्र ,पुणे गििर्ीप्रमाण े यािर्ीही ‘शैक्षणणक 

ददनदशशिका’ घेऊन येि आहे. या शकै्षणणक ददनदशशि केस आपण सिष शशक्षक, विद्यार्थी, शाळा 
व्यिस्थापन सममिी ि पालकानंी सकारात्मक प्रविसाद दयािा असे आिाहन मी या वनममत्तान े
करि.े  

सिाांना चाल ूशैक्षणणक िर्ाषच्या मनस्वी शुभेच्छा! 

 

 
 

 

 

 

 

शुभेच्छा संिेश 

संिेश… 

प्रा.वषाग गायकवाड 

मंत्री 
शालेय र्शक्षि ववभाग 

महाराष्ट्र राज्य 

 



 

       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 मदहन ेआपण प्रत्यक्ष शाळाच सुरु करू शकलो नाही. पण शाळा जरी बंद ठेिाव्या लागल्या िरी अशा 
आपत्कालीन परीस्थस्थिीमुळे मलुांना शशक्षण प्रिाहाि रटकिून ठेिण्यासाठी मागील िर्षभरापासून राज्य शैक्षणणक 
संशोधन ि प्रशशक्षण पररर्देमार्ष ि 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 मुल ेशशकिी रहािी म्हणून 
शशक्षकांनी ऑनलाईन ि ऑर्लाईन पद्धिीने जमेल त्या मागाषन े शशक्षण विद्यार्थ्ाांपयांि पोहचविण्याचा प्रयत्न 
वनरंिर 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 करण्यामध्य ेसुद्धा त्यांना अडचणी वनमाषण होऊ 
शकिाि. हे गृहीि धरून आपण ४५ ददिसाचा सेि ूअभ्यासक्रम सुद्धा सुरु केला. १४ ऑगस्ट रोजी  हा अभ्यासक्रम 
संपल्यानंिर मागील िर्ीप्रमाणे या िर्ीही राज्य शैक्षणणक संशोधन ि प्रशशक्षण पररर्देने शैक्षणणक ददनदशशि केची 
वनममििी 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 सहजपण े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 ठेििील अशी मला आशा आहे. 

       एम. डी. र्सिंह (भा.प्र.से.) 
     संिालक 

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रर्शक्षि 
         पररषि, महाराष्ट्र, पुि े  

मनोगत 



शैक्षणिक दिनिर्शिका 
 

नमस्कार विद्यार्थी ममत्रहो, 
     सध्या कोविड-१९ या रोगामुळे संपूणष जग विविध समस्ानंा 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 आहेि. शाळा सुरू करिा येि नसल्या िरी शशकणे जास्तीि जास्त समृद्ध  करिा येऊ शकेल का याचा 
विचार करून  मागील शैक्षणणक िर्ाषप्रमाणे या शैक्षणणक िर्ाषमध्य ेदेखील शैक्षणणक ददनदशशिका उपलब्ध करून देण्याि येि 
आहे. 
      शैक्षणणक िर्ष २०२०-२१ मधे्य विद्यार्थ्ाांच्या शशक्षणासाठी दीक्षा ऍप, रेदडओ, टेशलणिजन,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 िर्ाषपासनू आम्ही करि आहोि. सदर शैक्षणणक ददनदशशिका स्माटष पीडीएर् रूपाि असनू यामध्य ेददलेल्या अध्ययन 
स्त्रोिांिर स्पशष केल्यास संबंमधि ई-सादहत्य आपल्यासमोर णिदडओ स्वरूपामधे्य ददसले. शैक्षणणक ददनदशशिका पाहिाना 
इंटरनेट कनेक्टिणिटीची समस्ा जाणिि असल्यास रेंज आहे अशा रठकाणी जाऊन संबमंधि ई-सादहत्य दीक्षा 
ऍिीकेशनिरून आपण डाऊनलोड करु शकिा ि इंटरनेट कनेक्टिणिटी नसलेल्या रठकाणी ऑर्लाईन पद्धिीन ेअभ्यास ू
शकिा. 
    महाराष्ट्र राज्यािील सिषच विद्यार्थी ि पालक सहजपण ेिापर करू शकिील असा या शैक्षणणक िर्ाषिील  प्रर्थम सत्रािील 
ऑगस्ट, सप्ट ेंबर ि ऑिोबर २०२१ या मदहन्यांसाठीचा अध्ययन सादहत्यस्त्रोिांचा संच शैक्षणणक ददनदशशि केच्या रूपामध्य े
आपणा सिाांसाठी उपलब्ध करून देि आहोि. िसेच शैक्षणणक िर्ाषच्या सुरुिािीस शैक्षणणक पूिषियारी ि सेि ू
अभ्यासक्रमाच्या माध्यमािून विद्यार्थ्ाषस अध्यायन स्त्रोि उपलब्ध करून देण्याि आललेा होिा.  प्राप्त पररस्थस्थिीि उपलब्ध 
अध्ययन स्रोिांच्या मदिीन ेियार केलेल्या शैक्षणणक ददनदशशि केस शशक्षक, पालक ि विद्यार्थी सकारात्मक प्रविसाद देिील 
असा विश्वास िाटिो. शैक्षणणक ददनदशशि केचा उपयोग आपल्या पाल्याच े क्रकिं िा आपल्या विद्यार्थ्ाांच े अध्ययन सुकर 
करण्यासाठी नक्कीच होईल अशी आशा आहे.  
    शैक्षणणक ददनदशशिका विद्यार्थ्ाांनी पालक आणण शशक्षकांच्या मागषदशषनाखाली िापराियाची आहे. िसेच शशक्षकांनी र्ोन 
कॉल,  िाट्सअप या माध्यमािून विद्यार्थी आणण पालक यांच्या संपकाषि राहून  शैक्षणणक ददनदशशि केच्या साह्यान ेमुलाचं े
शशक्षण आनंददायी कस े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 केमधे्य अध्ययनस्त्रोि म्हणून दीक्षा ॲप िरील संबंमधि घटकांच ेई-सादहत्य ददल ेआहे. या सादहत्याचा 
िापर संदभष म्हणून करण्यापिूी शशक्षकांशी चचाष करण े आिश्यक आहे त्याचप्रमाणे शशक्षकांच्या सूचननेुसार 
पाठ्यपुस्तकांचाही िापर आिश्यक आहे.सदर ददनदशशिका शशक्षकांनी आपल्या सिष विद्यार्थ्ाांपयांि पोहोचिािी.त्यांच े
whatsapp ग्रुप करून क्रकिं िा प्रत्यक्ष गृहभेटीद्वारे विद्यार्थ्ाांना मागषदशषन करािे आणण ददनदशशि केिील विद्यार्थी कृिी 
समजािून सांगाव्या.   
      केिळ शैक्षणणक ददनदशशिका पुरिल्यान ेविद्यार्थ्ाांचा अभ्यास पणूष होणार नसून शशक्षकांनी सिि पालक ि विद्यार्थ्ाांच्या 
संपकाषि राहण ेत्यांच्याशी चचाष करणे, त्यांना काही प्रश्न विचारणे या माध्यमािून विद्यार्थ्ाांच ेसाित्यपूणष सिांकर् मूल्यमापन 
करािे. विद्यार्थ्ाांिर सिि ऑनलाईन चाचण्यांचा मारा करण े योग्य नाही. त्याचप्रमाणे लेखी गृहपाठ, स्वाध्याय आणण 
चाचण्यायामुळे विद्यार्थ्ाांच ेअध्ययन कंटाळिाण ेहोणार नाही याचीही दक्षिा शशक्षकांनी घेण ेआिश्यक आहे. याचबरोबर 
शासनामार्ष ि शशक्षणासाठी उपलब्ध करून देण्याि आलेल्या विविध माध्यमांचा देखील िापर करिा येईल. त्याच प्रमाणे 
विद्यार्थीवनहाय या वनयोजनामध्य ेलिमचकिा सुद्धा असािी. 

 



र्शक्षकांसाठी सूिना : 
 

1. शैक्षणणक ददनदशशिका सिष शशक्षकांनी आपल्या सिष विद्यार्थ्ाांपयांि पोहचिािी. 
2. शैक्षणणक ददनदशशिका विद्यार्थ्ाांनी िापरायला सुरू करण्यापूिी शशक्षकांनी सिष िापरकत्याष विद्यार्थ्ाांशी ि 

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

3. राज्य शैक्षणणक संशोधन ि प्रशशक्षण पररर्द, महाराष्ट्र यांच ेमार्ष ि यापूिीच एकूण ४५ ददिसांचा सेि ूअभ्यासक्रम 
उपलब्ध करून देण्याि आललेा होिा. सदरचा अभ्यासक्रम राज्यािील विद्यार्थ्ाांसाठी ददनांक १ जुल ै२०२१ िे १४ 
ऑगस्ट, २०२१ या कालािधीमध्ये उपलब्ध करून देण्याि आलेला होिा.त्याचा विद्यार्थ्ाांच्या क्षमिा प्राप्तीमधे्य 
उपयोग करािा. 

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

5. िगषशशक्षकांनी, विर्यशशक्षकांनी पाठ शशकिाना पुस्तकाचा कसा िापर कसा करािा याबद्दद्दल सचूना द्याव्याि. 
6. प्रत्येक पाठाच े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 विद्यार्थ्ाांच ेअध्ययन घडिे त्याला पूरक सादहत्य क्रकिं िा शैक्षणणक सादहत्य म्हणून ई -
सादहत्याचा िापर करणे अपेशक्षि आहे. 

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

10. सदर ददनदशशिका इयत्तावनहाय ि विर्यवनहाय स्विंत्र pdf स्वरुपाि उपलब्ध करून देण्याि येि आहेि त्यामुळे 
विद्यार्थ्ाांपयांि पोहोचविण्यास सोप ेहोणार आहे.  

11. शशक्षकांनी शकै्षणणक ददनदशशि केमधे्य ददलेल्या सिष चाचण्या / स्वाध्याय विद्यार्थ्ाांनी  सोडविण्याविर्यी सचुना 
द्याव्याि. 
 

शैक्षणिक दिनिर्शिका वापरण्यासाठी ववद्याथी व पालक यांच्याकररता  महत्वाच्या सूिना : 
 

1. शैक्षणणक ददनदशशिका म्हणजे पाठ्यपुस्तकािील पाठांिर आधाररि वनयोजन असून त्याचा उदे्दश विद्यार्थ्ाांच े
अध्ययन सुलभ करण ेहा आहे. 

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

3. दीक्षाऍप पाहण्यापूिी एकदा पाठ्यपुस्तकािनू संबंमधि पाठ िाचािा. त्याचप्रमाणे ई-सादहत्य पादहल्यानंिरही ई-
सादहत्यािील अध्ययन घटक पनु्हा िाचण ेअमधक र्ायदेशीर ठरेल. 

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

5. एक पाठ अभ्यासून संपल्यानंिर त्यािरील स्वाध्याय पूणष करािा ि शक्य झाल्यास िो घरािील जे्यष्ठांकडून िपासनू 
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 सलगपण ेन पाहिा प्रत्येक विर्य संपल्यानंिर र्थोडी विश्ांिी घ्या. मोबाईल क्रकिं िा इलेक्ट्रॉवनक गॅजेट 

काही िेळासाठी दूर ठेिा. 
10. इ.१ ली ि २ रीच्या विद्यार्थ्ाांनी दीक्षा ऍप ि पाठ्यपुस्तक घरािील िडीलधाऱ्या मंडळींच्याच मदिीने िापरायच े

आहे. 
11. आिश्यक िेर्थ ेसांवगिलेल्या कृिी, प्रयोग क्रकिं िा उपक्रम करण्यापूिी िडीलधाऱ्या मंडळींना त्याची कल्पना द्या अर्थिा 

त्या कृिी क्रकिं िा 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 पाठूयक्रम २५% कमी करण्याि आललेा आहे. िरीही विद्यार्थ्ाांनी 
सदर शासन वनणषयानसुार कमी केलेला पाठ्यक्रमाच े अिलोकन करािे. या पाठ्यक्रमाचे स्वयअंध्ययन 
करण्यासाठी पाठ्यपुस्तकािील सिष घटकांचा समािेश ददनदशशि केि करण्याि आललेा आहे. 

13. शैक्षणणक ददनदशशि केमधील शलिंक open होि नसल्यास सदर घटकाशी संबंमधि ई-सादहत्य DIKSHA APP 
च्या माध्यमािून आपणास पाहिा येईल. यासाठी DIKSHA APP आपल्या मोबाईल मधे्य DOWNLOAD 
करून घ्यािे. िसेच पाठ्यपुस्तकामधे्य 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 सचूना 
द्याव्याि.  
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शैक्षणिक दिनिर्शिका 
    माहे – ऑगस्ट,सप्टेंबर,ऑक्टोबर, २०२१  

 

 

DIKSHA APP DOWNLOAD करण्यासाठी  येर्थे क्लक्लक करा 
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इयत्ता:- नववी                              ववषय:– मराठी 

माहे – जून २०२१                                    

आठवडा अध्ययन वनष्पत्ती  पाठाचे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 
वतसरा /चौर्था सेतू -अभ्यास 

माहे – जुलै २०२१                                     

आठवडा अध्ययन वनष्पत्ती   पाठाचे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

पहहला / दुसरा 
/ वतसरा / 

चौर्था 

सेतू -अभ्यास 

माहे – ऑगस्ट २०२१                                  

आठवडा अध्ययन 
वनष्पत्ती 

पाठाचे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

पहहला 

 

श्रवि 
क्षमतेचा 
ववकास 
ववनोद, 
गाि,े 
कथा, 
कववता, 
संवाद 
ऐकून 
आनंद घेता 
येिे. 

 

अलंकार 
ओळखता 
येिे व 
त्याचा 
लेखनांत 

 

१. वंद्य वंदे मातरम 

 

 

2. संतवाणी 

अ. जैसा वृक्ष नेण े

 

 

 

आ. धररला पंढरीचा   
चोर 

 

येथे क्लिक करा 

 

येथे क्लिक करा 

 

 

 

 

येथे क्लिक करा 

येथे क्लिक करा 

 

1) सदर गीत तालासुरात म्हिावे. 
2) ववववध देशभक्तीपर गीतांचे श्रवि 

करावे व त्यामधील रस ओळखावा. 
पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमांक २ 
वरील ग. दद. माडगूळकर यांच्या 
ववषयीची मादहती वाचावी व त्यांचे 
लेखन सादहत्य ममळवून त्यांच्या 
लेखनाची वैशशष्ट्ये समजून घ्यावीत. 

1) अभंगवािीच्या खाली देण्यात 
आलेला स्वाध्याय पूिण करा. 

2) अभंग तालासुरात म्हिा. 
3) ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे’  

हा अभंग ककिं वा यासारखे 
पयाणवरिाचे महत्त्व सांगिारे अभंग 
शोधून ते वाचा. 

4) पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमांक ५ 
वरील रूपक अलंकार समजून घ्या 
व त्याची उदाहरिे शोधून वहीत 
शलहा. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3129754371794616321835?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content
http://youtu.be/f1e0jAHTi0U
https://youtu.be/UiuIj5eBGqs
https://youtu.be/MPD989xM1k8
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उपयोग 
करता येिे. 

 

 

 

5) अभंग तालासुरात म्हिा.  
पाठ्यपुस्तकातील स्वाध्याय पूिण  
करा. 

6) दोन्ही अभंगातील काव्यसौंदयण भाषा 
व रचना इत्यादी वैशशष्ट्ये ओळखा. 

7) इंटरनेट, ग्रंथालय, शशक्षक ककिं वा 
पालकांशी संवाद साधून संत 
कवमयत्रींची मादहती ममळवा. 

 

स्वाध्याय 
/ चाचणी 

पान नं. 6  संतवाणी :  धररला पंढरीची चोर  आधारे कृतीपविका सोडवा  गुण 15  

कृती अ. 1)  खालील शब्दासाठी जनाबाईंनी ददलेली उपमा                       गुि 1 

      1) हृदय  =    -------                2) ववठ्ठल =   -------- 

अ. 2) पांडुरंगाला साठववण्याची जागा  --------------               गुि 1 

अ. 3) अभंगातील शब्दासाठी समानाथी शब्द शलहा.                    गुि 2 

      1) काकुळती =                                           2) सोहं =  

आ. खालील कृती सोडवा.                                         गुि 3 

     1) संतांनी देवाला बांधण्यासाठी   वापरलेल्या दोराचा प्रकार  ---------- 

     2)  ववठ्ठलाच्या पायात घातलेल्या बेडीचा प्रकार -------------‐ 

3) संत जनाबाईंचे ववठ्ठलाशी (देवाशी ) असलेल्या लटक्या भांडिाचे ( वादाचे ) कारि --
-इ.  

कृती सोडवा.                                                         गुि  2 

1) सामान्य मािसाला देव हृदयात साठववण्यासाठी संतांनी सांवगतलेला मागण तुमच्या 
शब्दात शलहा.         

2) खालील ओळीतील काव्य सौंदयण शलहा.                               गुि 2 

          धररला पंढरीचा चोर | गळा बांधुवनया दोर || 

3) खालील ओळीतील ववचार सौंदयण शलहा.                                  गुि 2 

     जनी म्हिे बा ववठ्ठला | जीवे न सोडी मी तुला || 

4)मानवी जीवनात वनष्ठा, भक्ती व प्रयत्न याचंे महत्व तुमच्या शब्दात थोडक्यात शलहा  गुि 2 
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पान. नं .3 जैसा वृक्ष नेणें आधारे खालील कृती सोडवा             गुण 15 

अ 1)   कृती सोडवा.                                    गुि  3 

1) वृक्षाप्रमािे असिारे    --------- 
2) प्रस्तुत पद्यपाठाचे कवी ---------- 
3) सुखाची मचिं ता न करिारे   --------- 

अ 2) पुढील शब्दांचे अथण  शलहा.                                       गुि 2 

     1) मचत्ती ------- 2) छेदिे----------- 3) सम------------ 4) शशवा---
------- 

अ 3)  संत शब्दासाठी कववतते आलेले  2  शब्द शलहा .                       गुि 1 

1)   ---------           2)   ------------ 

अ 4) वृक्ष  व संत यांच्यात असलेले साम्य शलहा                            गुि 2 

       वृक्ष                                           संत 
      1)                                          1)         
      2)                                          2) 

अ 5 ) खालील ओळीचा अथण तुमच्या शब्दात शलहा.                        गुि 2 

वनिं दास्तुवत सम मावनती जे संत | पूिण धैयणवंत साध ूऐसे || 

अ 6)  स्व- मत शलहा.                                                गुि 3 

वृक्षतोड आणि हवामान बदल संबंध स्पष्ट करा. 

अ 7 ) भाषाभ्यास                                                     गुि 2 

खालील ओळीतील उपमेय व उपमान  ओळखा. 
जैसा वृक्ष नेिे मान अपमान |  तैसे त ेसज्जन वतणताती || 
उपमेय = ---------------                   उपमान = --------------- 
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दुसरा 

 

ववववध 
बोलीभाषा
समजपूवणक 
व 
लक्षपूवणक 
ऐकता 
येिे. 
ववववध 
सादहत्य 
प्रकाराच्या 
सादरीकर
िाचे 
मूल्यमापन 
करता येिे. 

 

3. कीती कठीयाचा दृष्ांत 

येथे क्लिक करा 

येथे क्लिक करा 

 

1) पाठ काळजीपूवणक वाचा. 
2) त्या खालील स्वाध्याय पूिण करा. 
3) अभंग व दृष्टांत यातील साम्य भेद 

शोधा. 
4) प्रमािभाषा, बोलीभाषा ककिं वा प्राचीन 

भाषा यांचे वेगळेपि शोधा. 
5) पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमांक 9 

वरील व्यविरेख अलंकार समजून 
घ्या व त्याची उदाहरिे वहीमध्ये 
शलहा. 
 
 
 
 
 

 

स्वाध्याय 
/ चाचणी 

पाठ्यपुस्तक पा. नं. 8  आधारे खालील कृवतपविका सोडवा.     गुण 15 

कृती अ 1) कोिास उद्देशून म्हटले ते शलहा.                              गुि 1 

                1) सवणज्ञ = ----------                  2) वानरेया = ---------- 

अ 2) लेखकाने पाठात मांडलेला मानवी मनाचा एक ववकार --------            गुि 1 

अ 3) पररचे्छदात आलेल्या शब्दांना मराठी प्रमािभाषेतील शब्द  शलहा.          गुि 2  

          1) ग्रामी              2) आन        3) कव्हिी एकू               4) हींवुुः 

अ 3 ) कठीयाची 2 स्वभाव वैशशष्ट्ये शलहा.                                       गुि  1 

               -------------------  व ------------------- 

अ 4 )मानवी  मनोववकारांची तुम्हांस मादहत असलेली 4 नावे शलहा.               गुि 2  

          ---------------- ,   ---------------, ---------------- ,   --
-------------  

आ 1) स्वमत कृती                                          गुि  3 

        कीती कठीयाचा दृष्टांत मधील उपदेश तुमच्या शब्दात सांगा. 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31251329442622668813859?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content
https://youtu.be/cfYClgRQiA0
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आ 2 ) 'आपल्यातील गुि हाच कधीकधी अवगुि होऊ शकतो', हा ववचार उदाहरि देऊन 
स्पष्ट करा.                                                                               गुि 2 

इ 1 ) भाषाभ्यास कृती  

    खालील ओळीतील अलंकाराचे चार घटक ओळखून शलहा.         गुि 2 

     अमृताहुवन गोड नाम तुझे देवा | 

उपमेय ----------- 

उपमान  --------- 

साधारि धमण -------- 

साम्य दशणक शब्द ---------- 

इ 2) वरील ओळीतील अलंकार ओळखा व शलहा.                            गुि 1 

वतसरा 

घटना प्रसंग 
यावर 
आधाररत 
मचककत्सक 
ववचार 
करून 
लेखन 
करता येिे. 

ददलेल्या 
ववषयावर 
स्वतंत्रपिे 
ववचार 
करून 
लेखन 
करता येिे.  

 

 

 

४. नात्यांची घट्ट वीि 

येथे क्लिक करा 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) सवण णव्हदडओ काळजीपूवणक ऐका. 
2) आपल्या कुटंुबातील सदस्य व 

नातेवाईक यांच्यातील संबंधाववषयी 
ववचार करा.पाठातील आशय व 
स्वतुःच्या संबंधाने नात्याची वीि 
दशणवविारा तक्ता तयार करा. 

3) लेणखकेने पाठात वापरलेले 
भाषासौंदयण (उदा. वाक्प्रचार, म्हिी, 
बोलीभाषेतील शब्द, अलंकाररक 
भाषा इत्यादी) ओळखा व शलहा. 

4) पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमांक १२ 
वरील स्वमत या मध्ये ददलेल्या 
ववषयावरती लेखन करा. 

5) प्रस्तुत पाठ ककमान दोन वेळा 
काळजीपूवणक वाचा.  

https://diksha.gov.in/play/content/do_312457495345889280111746?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content
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स्वाध्याय 
/ चाचणी 

पान नं .10 व 11 आधारे कृवतपकत्रका सोडवा  .                                  गुि  15  

कृती  

अ 1 )      i ) कृती सोडवा  .                                                    गुि 2 

नात्याच्या वविीसाठी योजलेली ववशेषिे शलहा. 
1)                            2 )                           3)                            4 ) 

अ 1)       ii ) नात्याच्या वविीची पाठात आलेली वैशशष्ट्ये शलहा .             गुि 2 

1)                           2)                        3)                           4) 

आ 1) तुम्ही अनुभवत असलेली व जन्माने प्राप्त होिारी कोितीही  4 नाती शलहा  गुि 2  

       1)                             2)                     3)                             4)  

आ 2 ) खालील कृती पूिण करा  .                                   गुि 2 

i ) बाळाला जगाची ओळख करून देिारी व्यक्ती  --------- 
Il) मुलाची जगण्यातील वाट सुखकर करिारी व्यक्ती ----------  

आ 3 ) तुम्ही अनुभवत असलेली व सावनध्याने प्राप्त होिारी कोितीही  4 नाती शलहा   

                 (गुि  2)  

        1)                              2)                      3)                              4) 

आ 4) स्वमत कृती सोडवा  .                                                     गुि 3 

1) लहान बाळाच्या जीवनात आईचे असलेले स्थान तुमच्या शब्दात शलहा. 

आ 5 ) आई वदडलांना मुलांमुळे  पोरकेपिाच्या वेदना जािववण्याची कारिं. गुि 2 

 ककिं वा  
आज वृद्धाश्रम वाढत आहेत. काही कारिे व उपाय शलहा.                                 
 
 

चौर्था 

ददलेल्या 
उतार्याच्या 
आशयाची 
मध्यवती 
कल्पना, 
ववचार, 
सारांश 
समजावून 

 

५. एक होती समई 

येथे क्लिक करा 

 

 

 

 

 

1) णव्हडीओ लक्षपूवणक ऐका. 
2) पाठाचे आरोह  अवरोहासह वाचन 

करा. 
3) पाठ्यपुस्तकातील स्वाध्याय पूिण 

करा. 
4) समाजातील ववववध घटकांसाठी काम 

करिार्या व्यक्ती ककिं वा संस्था यांच्या 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312934447008841728198?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content
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घेऊन 
लेखन 
करता येिे. 

येथे क्लिक करा कायाणची मादहती ममळवा. ककिं वा 
शशक्षि समाजापयंत 
पोहोचववण्यासाठी काम करिार्या 
मदहला समाजसुधारकांची मुलाखत 
घ्या. 

5) पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्र.१६वरील 
दृष्ांत अलंकार समजून घ्या व या 
अलंकारांची उदाहरिे शोधून वहीत 
शलहा. 

 

स्वाध्याय 
/ चाचणी 

 गद्यपाठ  5  एक होती समई    पान नं. 13 व 14 आधारे कृवतपविका सोडवा.   गुण 15 
अ 1) खालील कृती पूिण करा.                                    गुि  3 

 i ) आददवासी भागात पूवण प्राथममक शशक्षिाची गंगा घरोघरी पोहोचवविार्या  -----
------   
 ii ) प्राथममक शशक्षि म्हिजे ------ व -------- चा भक्कम पाया.    
iii) आददवासींना हे शशक्षि देिं खूप अवघड. ---------------------------
---------- 

अ 2) अनुताई यांच्या जीवनात - - - -  गोष्टींचा सुरेख ममलाप.                   गुि 2 
1) ---------         2) -------------        3) ------- 

अ 3) अनुताईंनी आददवासींसाठी धारि केलेली ववववध रूपे शलहा.            गुि 2 
1)                        2 )                    3)                        4 ) 

अ 4) खालील कृती शलहा.                                                 गुि 2 
अनुताईंच्या कामाची कत्रसूत्री.  
1)     ------      2)   -----     3) ------ 

आ 1) अनुताईंना ममळालेल्या पुरस्कारांची नावे.                          गुि 2 
1) ---------2) ---------- 3) ------------ 

आ 2) अनुताईंनी आददवासींसाठी शशक्षिाबरोबरच - - -या के्षत्रात भरीव काम केले.गुि 2  
1) ---------- 2) --------- 3) ---------- 4 ) -------- 5 )------
---- 6 ) ----------- 

आ 3) अनुताईंच्या कामाला सुरुवातीला खूप ववरोध होण्यामागची कारिे..        गुि 2  
1)  --------- 2) ----------- 3)  ---------- 4 )  --------- 

 

 

https://youtu.be/O3FUhnG7Jbs
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माहे – सप्टेंबर २०२१                       

आठवड
ाा 

अध्ययन 
वनष्पत्ती  

पाठाचे नाव अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

 
पहहला 

ववववध 
सामाशजक 
समस्या 

व्यंगमचत्रांच्या 
माध्यमातून 
मांडता येिे. 

अलंकार 
ओळखता येिे 

व त्याचा 
लेखनांत 

उपयोग करता 
येिे. 

हास्यमचत्रांत
ली मुल ं

(स्थूलवाचन
) 
 
 
 
 

 

येथे क्लिक करा 
 
 

येथे क्लिक करा 
 
 
 

 

1) पाठ दोनवेळा काळजीपूवणक वाचा व त्याच्या 
खालील स्वाध्याय सोडवा. 

2) आपल्या ममत्राचे मचत्र काढण्याचा प्रयत्न करा. 
वृत्तपत्रातील व्यंगमचत्रांचे कात्रिे ममळवून त्यातील 
संवाद वाचा. 

3) कोिकोित्या वृत्तपत्रांतून व्यंगमचत्रे प्रकाशशत 
होतात याची मादहती ममळवा. 

4) आतापयंत होऊन गेलेल्या व्यंगमचत्रकारांची 
मादहती इंटरनेटच्या साह्याने ममळवा. 

5) पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमांक 21 वरील 
चेतनागुणोिी अलंकार अभ्यासा व चेतनगुिोक्ती 
अलंकाराची उदाहरिे वहीत शलहा. 

स्वाध्याय / 
चाचणी 

स्थूलवाचन:- हास्यमचत्रातील मुल ं    पान नं .17 ते 20 आधारे कृवतपकत्रका सोडवा.   गुि 
15 
कृती  :-  अ 1) खालील फरक शलहा  .                                             गुि 2 

          व्यंगमचत्र          |     हास्यमचत्र 
          1)                  | 1) 
          2)                  | 2)                      

अ 2) व्यंगमचत्राची वैशशष्ट्ये                                                         गुि 2   
1)                                                             2) 
3)                                                             4) 

अ 3) 'व्यंगमचत्र हे व्यक्तीचे गिु-दोष मांडण्याचे प्रभावी साधन आहे', हा ववचार सोदाहरि  
             स्पष्ट करा.   गुि 2 
अ 4) 'लहान मुलांची हास्यमचत्रे काढिे अवघड आहे' , याबाबत तुमचे मत शलहा .      गुि  
3  
आ 1) 'व्यंगमचत्र रेखाटि'े ही कला आत्मसात करण्यासाठी आवश्यक असलेले गुि, 
यासंबंधी तुमचे ववचार शलहा  .                                                          गुि  3 
आ 2) खालील ओळींच्या आधारे त्या खालील कृती सोडवा .                      गुि  3 

"वनत्याचेच दुुःख होत े
 उशागती बसलेले  
 --- तोच अवमचत आले  

https://youtu.be/QGHfZZBjZuo
https://youtu.be/larBg0DqVe4
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सुख ठोठाववत दार!" 
कृती 1) वरील ओळीमधील अचेतन गोष्टी 1)  ------                     2) ------ 
कृती 2) अचेतन गोष्टी करीत असलेल्या कक्रया 1)---------              2)------
--- 
कृती 3) अचेतन गोष्टी ज्या कक्रया करतात, त्या मानवीय आहेत का ?  - 1) होय  2) 
नाही 

दुसरा 

गीत, 
समूहगीत,े 
कववता 

वक्त्ांची 
भाषिे व 
ववववध 
सादहत्य 

प्रकारांच्या 
ध्ववनकफती 
समजपूवणक 
ऐकता येिे. 
कववता ऐकून 
आनंद घेता 

येिे.  
म्हिी, 

वाक्प्रचार, 
शब्दसमूह, 

सुभावषते यांचा 
वापर करून 

प्रभावी लेखन 
करता येिे 

ववववध 
सादहत्याचे 
समजपूवणक 
वाचन करून 

त्याचा आस्वाद 
घेता येिे.  

 
 

६. या 
झोपडीत 
माझ्या 
कववता 

येथे क्लिक करा 
 
येथे क्लिक करा 

 
येथे क्लिक करा 

येथे क्लिक करा 

1) ददलेल्या शलिंक वर क्लिक करून कववता 
काळजीपूवणक ऐका. 

2) कववतेत आलेले यमक साधिारे शब्द वहीत शलहा. 
3) पाठ्यपुस्तकातील स्वाध्याय पूिण करा. 
4) पाठ्यपुस्तकातील झोपडी व महाल यांच्यातील 

संवादाची कल्पना करून संवादलेखन करा. 
5) पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमांक 24 वरील म्हण ही 

संकल्पना समजावून घ्या व या पाठात आलेल्या 
ककिं वा तुम्हाला मादहत असलेल्या म्हिींचा संग्रह 
करा. 

6) राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचे ग्रामगीता हे पुस्तक 
ममळवून ते वाचा. 

स्वाध्याय / 
चाचणी 

पद्यपाठ :- या झोपडीत माझ्या    पान नं .22 आधारे कृवतपकत्रका सोडवा.            गिु 
15                     
अ 1) खालील कृती सोडवा.                                                       गुि 6 

i ) मानवी मनाच्या भावना        ----------            व ----------- 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312785709922787328112331?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_312785711684583424114196?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content
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https://youtu.be/WOj3P3ysIgE
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ii) झोपडीत जममनीवर झोपून होिारी कृती शलहा. ------------- व ---------
------ 
iii) श्रीमंताच्या घरात आराम करण्यासाठी असिार्या गोष्टी ----------------- 
व --------------- 

अ 2) कववतेतील आशयाने आशयानुसार झोपडीतील सुखे व महालातील सुखे यातील 
फरक सांगा.   गुि 2 

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

आ 3) झोपडीत येिार्यांसाठी कवीने व्यक्त केलेल्या भावना  .                      गुि  2 
1)                        2)                         3)                         4) 

आ 4) राजा ककिं वा श्रीमंताला भेटण्यास सामान्य मािसाला मज्जाव केला जातो, कारि        
            गुि  2 
इ 1) खालील ओळीतील ववचारसौंदयण   स्पष्ट करा  .   गुि  2 

'पाहूवन सौख्य माते, देवेंद्र तोदह लाजे शांती सदा ववराजे, या झोपडीत माझ्या' 
इ 2) भाषाभ्यास                                                         गुि 1 

खालील शब्दास पाररभावषक शब्द शलहा. 
1) Event =   ------------------- 2) Exchange =--------------
----------- 
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वतसरा 

ववववध 
सादहत्याचे 
समजपूवणक 
वाचन करून 
त्याचा आस्वाद 
घेता येिे. 
योग्य आरोह-
अवरोह व 
ववराममचने्ह 
यांची दखल 
घेऊन अथणपूिण 
प्रकट वाचन 
करता येिे. 
घर व 
पररसरातील 
अनौपचाररक 
ववषयांवरील 
संवाद ऐकता 
येि.े 
घटना, प्रसंग 
यावर 
आधाररत 
मचककत्सक 
ववचार करून 
त्याबाबत 
लेखन करता 
येि.े 
नवरस 
ओळखता येिे 
व त्यांचा 
लेखनात 
उपयोग करता 
येि.े त्यांचा 
आस्वाद घेता 
येि.े 

 
 
 
 

७. दुपार 
 
 
 
 
 
 

 
 

येथे क्लिक करा 
 
येथे क्लिक करा 

 
येथे क्लिक करा 

 
 
 
 
 
 
 

1) सोबतची शलिंक क्लिक करून पाठ काळजीपूवणक 
ऐका. 

2) पाठाखालील स्वाध्याय पूिण करा. 
3) शेतकरी नोकरदार ववद्याथी गृदहिी यांच्या 

आयुष्यातील दुपारच्या अनुभवांची मादहती ममळवा. 
4) ददवसाच्या ववववध प्रहरातील घटनांचे वनरीक्षिे 

नोंदवा. 
5) पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमांक 29 वरीलभाषा 

अभ्यास यामध्ये ददलेली रसववचार ही संकल्पना 
समजावून घ्या. 

6) इयत्ता नववीमध्ये आत्तापयंत अभ्यासलेल्या 
कववतेमधून प्रकट होिारे रस कोिते ते शलहा. 

स्वाध्याय / 
चाचणी 

गद्यपाठ  :-   दुपार       पानं नं 25 ते 27 आधारे खालील  कृवतपविका सोडवा.                
गुण  15 
अ 1) कोण ते ललहा.                                                                                                  
गुण 6 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31243106668779929613062?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content
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I) दुपारला आनंद देिारा घटक = -------- 
II)  दुपारच्या दृष्टीने एकववसाव्या शतकातील श्रमजीवी =------------ 
III) दुपारचा अमभमान वाटिारा मानवी घटक = ------------------- 
IV) सृमष्टचक्रातील महत्वाचे काम करिारा घटक = ------------------- 
V) मानवी जीवनक्रमातील दुपार =---------------------- 
VI) वृद्ध व्यक्ती दररोज आपल्या आयुष्याचे शसिं हावलोकन करतात तो काळ = --------- 
आ 1) तुलना करा.                                                           गुण 2 
           कष्टकर्यांची दुपार            व लेखवनकाची दुपार  
         ------------------------       ------------------- 
आ 2) आकृतीबंध पूणण करा.                                                 गुण 2 
          दुपारची मानवीय गुिवैशशष्ट्ये :-  
       1)  -------------------                    2)  -------------------- 
       3)  ---------------------                 4)  ---------------------  
आ 3) स्वमत कृती                                                          गुण  3 
    'माझी मे मदहन्यातील दुपार' या ववषयी आठ ते दहा वाक्य शलहा. 
 इ 1) भाषाभ्यास  -  गटात न बसणारा शब्द ओळखून ललहा.               गुण  2 
    क ) दोस्त, सखा, मैत्री, सोबती =  
    ख) सुज्ञ, सुकर, डोळस, जािकार = 
    ग) मचिं ता, जबाबदारी, वववंचना, कफकीर = 
    घ )वाट, मागण, पादचारी, पथ = 

चौर्था 

ववववध 
सादहत्य 
प्रकाराच्या 
माध्यमातून 
आपले ववचार 
व्यक्त करता 
येिे ककिं वा 
सादहत्यातील 
ववचार 
समजावून घेता 
येि.े 
 
ददलेल्या 
उतार्यातील 
आशयाचीमध्य
वती कल्पना, 
सारांश, ववचार 
समजून घेऊन 

 
 
 

८. 
अमभयंत्याचे 
दैवत 
डॉ.ववश्वेश्वरय्
या 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

व्याकरि व 
भाषाभ्यास 

 
 
 

   येथे क्लिक 
करा 

 
 
 

येथे क्लिक करा 
 

प्रस्तुत पाठ लक्षपूवणक ऐका. 
आरोह-अवरोह सह काळजीपूवणक वाचन करा. 
चररत्र या सादहत्य प्रकाराचे वैशशष्ट्ये नोंदवा. 
स्वाध्याय पूिण करा. 
प्रस्तुत पाठातून तुम्हाला कोिता ववचार ककिं वा संदेश 
ममळाला तो सववस्तर शलहा. 
पृष्ठ क्रमांक 33 वरील भाषाभ्यास ही चौकट 
काळजीपूवणक समजावून घ्या. 
शब्दांच्या अथाणतील फरक समजून घेऊन स्वतंत्र 
वाक्यात उपयोग करा. 
अ- १) आव्हान- आवाहन  २)कृतज्ञ- कृतघ्न  
      ३)आभार -अमभनंदन   ४) ववनंती- तक्रार. 
आ- १)' लहानपिापासून' शब्दातील अक्षरांपासून 
चार अथण पूिण शब्द तयार करा. व वाक्यात उपयोग 
करा. १_ २__ ३_ ४_  
इ-  पुढील वाक्प्रचारांच्या पुढे त्याच अथाणचे दुसरे 
वाक्प्रचार शलहा व मूळ वाक्प्रचाराचा वाक्यात उपयोग 
करा. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31248448408046796813081?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31248448408046796813081?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content
https://youtu.be/2A081AnFjAI
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लेखन करता 
येि.े 
 
के्षत्र व क्षमता-
*भाषाभ्यास 
शब्दांचा योग्य 
अथण समजिे 
व समजपूवणक 
उपयोग करता 
येि.े 
 

   १) प्रेरिा देि े २) गाजा वाजा करिे ३)कौतुक 
करिे  
   ४) डोळे भरून येिे. 
ई- खालील वाक्प्रचारांचा योग्य  अथण शोधा व शलहा. 
क) रया जािे 
१ )शोभा जािे   २)शोभा करिे  ३)शोभा देि े
ख) संजीवनी ममळिे. 
१)जीव घेि े   २)जीवदान देिे  ३)जीव देिे 

 

माहे –ऑक्टोबर २०२१                                   

आठवडा अध्ययन वनष्पत्ती  पाठाचे 
नाव 

अध्ययन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

पहहला 

*अध्ययन 
कौशल्य  
ददलेल्या 
ववषयावर 
मुद्देसूदपि ेस्वमत 
स्पष्ट करता येिे.  
ववववध सामाशजक 
समस्या बाबत 
होिार्या चचेमध्य े
सहभागी होऊन 
आपले ववचार 
मांडता येिे.  
 
 
*भाषा अभ्यास 
मराठी भाषेतील 
शब्दसंपत्तीत वाढ 
करिे. 
 

९. मी 
वाचवतो
य 
(कववता
) 
 
 
 
 
 
 
व्याकरि 
व 
भाषाभ्या
स 
 

येथे क्लिक करा  

१) पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमांक 35 वरील 
स्वाध्याय पूिण करा. 

२) कववतेत आलेल्या खेळांववषयी सववस्तर मादहती 
शलहा. 

३) शहरी भागात खेळल्या जािार्या खेळाची मादहती 
ममळवा आणि वहीत शलहा. 

४) कोरोना ववषािू प्रादुभाणव यामुळे बदललेली 
आपली जीवनपद्धती व शशक्षि पद्धती यांची 
तुलना करा 

माझा आवडता खेळाडू या ववषयावर वनबंध शलहा. 
अ- पुढील शब्दातील अक्षरांपासून प्रत्येकी चार अथणपूिण 
शब्द शलहा. 
१)धाग्यासारखी २)जािीवपूवणक  ३)शशफारस.  ४) 
सुलेखन. 
आ- पुढील शब्दांचे समानाथी शब्द शलहा. 
१)अंबर २)ध्वज ३)देऊळ ४)तलवार ५)चौकस  
६)कुतूहल. 
इ- ववरुद्ध अथाणचे शब्द शलहा. 
१)चेतन*        २) रक्षि*             ३) शुभ*         ४) 
सफल* 
५)उंच.         ६)कृतज्ञ 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31251620273185587217548?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526599919198208241253%26utm_campaign%3Dshare_content
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ई- १) सहसंबंध लक्षात घेऊन उत्तर शलहा. जसे -  
वाजविे: वाजि े
१)हटवि े........     २)पोचविे ....... 
३)कफरवि.े......      ४)नाचविे....... 
ई       २) सह संबंध लावा. जस े-: लेखक: वाचक.                        
तस े-: १)गायक ...   २)कलाकार.... 
३)अमभनेता...४)शशक्षक..... 

स्वाध्याय / 
चाचणी 

पद्यपाठ :-  मी वाचवतोय        पान नं. 34 आधारे कृवतपविका सोडवा.       गुण  15 
अ 1) खालील कृती सोडवा  
 क)  पूवीचे खेळ ---                                                                   गुि 2 
।)                     2)                       3)                          4) 
ख) पूवीचे व्यवसाय  ---                                                          गुि 2 
।)                     ।।)                      ।।।)                        ।V) 
ग) आकृतीबंध पूिण करा.                                                                       गुि  2 
    मनोरंजनाचे  स्वरूप कालचे व आजचे 
                                 |                   | 
                     --------------         ------------------ 
कृती आ) खालील कृती सकारण ललहा.                                         गुण 2 
1) जुन्या गोष्टींपैकी वाचवाव्यात अशा गोष्टी व त्या वाचववण्याची तुमच्या मते कारिे 
कृती इ ) काव्यसौंदयण कृती सोडवा.                                             गुण  4 
1) सामाशजक बदलाबाबत कववतेतून व्यक्त झालेला ववचार स्पष्ट करा.                            
2)  'शब्द बापुडे केवळ वारा' या काव्यपंक्तीतील आशयसौंदयण शलहा.  
कृती ई ) भाषाभ्यास कृती  
क ) ददलेल्या सूचनेनुसार कृती सोडवा.                                         गुि  3 
1) "जे खळांची व्यंकटी सांडो  
      तया सत्कमी रती वाढो  
     भूता परस्परे जडो। 
     मैत्र जीवांचे"        वरील काव्यपंक्तीतील रस ओळखा.  
2) 'तुमच्या संघाने आजचा अंवतम सामना शजिंकला व ढालही ममळववली.' 
        वरील वाक्यातील कक्रयाववशेषि अव्यय व शब्दयोगी अव्यय ओळखून शलहा.  
3) 'लहान मुल म्हिजे मातीचा गोळा' वरील वाक्यातील उपमेय व उपमान ओळखून शलहा. 

 
 
 
 
 

दुसरा 

*वाचन. 
1.योग्य आरोह-
अवरोह व 
ववराममचने्ह यांची 
दखल घेऊन 
अथणपूिण प्रकट 
वाचन करता 
येि.े  

 
 
१०. 
यंत्रांनी 
केलं बंड 
 
 
 

येथे क्लिक करा  
 
येथे क्लिक करा  

१) पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमांक 36 व 37 वरील  
पाठाचे वाचन करा. 

२) ववज्ञान तंत्रज्ञानामुळे मानवाचे जीवन कसे सुखी 
झाले आहे हे स्वतुःच्या शब्दात शलहा. 

३) ववज्ञान तंत्रज्ञानाच्या युगात मानवी जीवनासमोर 
कोिकोिती आव्हाने वनमाणि झाली आहेत 
आपल्या पालक ककिं वा शशक्षकांशी चचाण करा. 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526599919198208241253?contentId=do_31249422422914662415112
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526599919198208241253?contentId=do_312500794606411776188
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*लेखन 
2. ददलेल्या 
ववषयावर स्वतंत्र 
प्रभावी लेखन 
करता येिे.  
 
*भाषा अभ्यास 
रूपक व्यक्तीरेख 
दृष्टांत 
चेतनगुिोक्ती 
अलंकार 
ओळखता येिे व 
त्यांचा लेखनात 
उपयोग करता 
येि.े 
 
नवरस ओळखता 
येि ेव त्यांचा 
लेखनात उपयोग 
करता येिे तसेच 
आस्वाद घेता 
येि.े 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
व्याकरि 
– 
अलंकार   
 
 
 
 
व्याकरि
- 
रसववचार 

४) पाठात आलेल्या वाक्प्रचारांचा अथण शलहून 
वाक्यात उपयोग करा. 

५) पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमांक 38 व 39 वरील 
पाठाचे योग्य ववराममचने्ह आरोह-अवरोह यासह 
वाचन करा. 

६) पृष्ठ क्रमांक 40 वर ददलेला स्वाध्याय पूिण करा. 
७) मानवाचा खरा ममत्र यंत्रमानव ही लेखक सुबोध 

जावडेकर यांची ववज्ञान कथा ममळवा व वतचे 
वाचन करा. 

८) ववज्ञानातील शोधांमुळे आपले दैनंददन जीवन 
सुखकर झाले आहे हे वेगवेगळ्या उदाहरिाद्वारे 
स्पष्ट करा. 

 
१) भाषेच ेअलंकार ही संकल्पना समजावून घेऊन 

भाषेतील रूपक, व्यवतरेक, दृष्ांत व चेतनगुणोिी 
हे अलंकार पाठ्यपुस्तकातील उदाहरिांच्या 
साहाय्याने समजावून घ्या. 

२) या अलंकारांची पाठ्यपुस्तकातील अन्य उदाहरिे 
शोधून वहीत शलहा. 

३) भाषेतील रस ववचार ही संकल्पना समजावून घेऊन 
भाषेतील ववववध रस व सादहत्यप्रकार यांचा अभ्यास 
करा. 

४) इयत्ता नववीच्या पाठ्यपुस्तकातून कोिकोिते रस 
अभ्यासता येतात याचा शोध घ्या, ववचार करा व 
काव्य प्रकारांमधून प्रकट होिारे रस उदाहरिासह 
नोंदवा. 

५) भाषा समजून घेण्यासाठी रसववचार कसा महत्त्वाचा 
आहे हे थोडक्यात शलहा. 

१) पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमांक 41 वरील भाषा 
अभ्यास ही चौकट पूिण करा वहीत शलहा. 

स्वाध्याय / 
चाचणी 

 
गद्यपाठ :-  पान नं. 36 ते 39   यंिांनी केलं बंड आधारे कृवतपविका सोडवा.  गुण 15 

कृती अ 1) पाठातील खालील यंत्रे करीत असलेली काये शलहा.                      गुि 1 
           1) रोबो फोन =                    2) यंत्र मानव = 
अ 2) नातेसंबंध शलहा.                                                               गुि 1 
        1) दीपक व ज्यूली              2) दीपक बाबा व ममस अयं्यगार  
अ 3) दीपकला पडलेल्या स्वप्नात यंत्रांनी ताबा घेतल्यावर यंत्राबाबत दीपकने केलेली 
भाकीते.    गुि 1 
         1)  --------             2) --------- 



राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुि.े 
 

कृती आ 1) फरक स्पष्ट करा.                                                           गुि  2 
          यंत्राद्वारे केली जािारी कामे व मािसांद्वारे केली जािारी कामे 
आ 2) खालील शब्दांची ववशेषि, ववशेष्य शलहा.                                                               
गुि 2 
1) -------------- = उद्गार                            2) हुबेहूब = ------------ 
3) -------- = यंत्र                                    4) पररपूिण  = ------------- 
आ 3) खालील वाक्प्रचारांचा योग्य अथण शलहा.                                       गुि 2 
1) पळता भुई थोडी होिे =                             2) वठिीवर आििे = 
3) चूर होिे =                                             4) दुुःखाची ककिं काळी फोडिे = 
आ 4) खालील शब्दांची उपसगणघरटत शब्द, प्रत्ययघरटत शब्द व अभ्यस्त शब्द यात 
वगीकरि करा (फक्त 4)                          गुि 2 
प्रवतददन, ररमणझम, पंचनामा,  अवलक्षि, चुळबूळ, शेतकरी,  
कृती इ 1) खालील ओळीतील रस ओळखून शलहा.                                                            
गुि 1 
       "लाडका बाळ एकुलता फाशीची शशक्षा होता कवटाळूवन त्याला माता ।  
         अवत आक्रोश, रडते केववलवािी भेटेन नऊ मदहन्यांनी"                 रस   ------
---- 
कृती इ 2)  स्वमत कृती                                                                 गुि 3 
      'मनुष्य करत असलेली सवण कामे यंत्र करू लागली तर' ... कल्पनामचत्र रेखाटा. 

वतसरा व 
चौथा  

लेखन अध्ययन 
कौशल्य व भाषा 
अभ्यास 
सोशल मीदडयाचा 
योग्य व जबाबदार 
पद्धतीने वापर 
करता येिे . 

सराव व  
प्रथम 
सत्र 
परीक्षा 
 

 

१) पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 1 ते 10 यांचे 
काळजीपूवणक वाचन करा. 

२) पाठाखाली ददलेला स्वाध्याय पूिण करा. 
३)  स्वमत, उपक्रम यामध्ये ददलेल्या कृती पूिण करा. 

पाठाच्या खाली ददलेले व्याकरि समजावून घ्या व त्याची 
उदाहरिे वहीत नोंदवा. 
ऑनलाईन ककिं वा ऑफलाईन उपलब्ध होिार्या 
प्रश्नपकत्रका सोडवा व प्रथम सत्र परीके्षचा सराव करा. 

 

 



 

 

          कक्षा – नौिीं                                           महीना – अगस्त २०२१ 

सप्ता

ह 

अध्ययन 

ननष्पत्ति 
पाठ का नाम अध्ययन  स्रोि निदय्ार्थी कृनि 

3 1.1 
3.2 

1.1 

 चाूँदिी रात 

(िद् य) 

* इंटरिेट से प्राप्त 

जािकारी  । 

* िाठ्यिुस्तक, 

स्वाध्याय  

(िाठ के आूँगि में) 

 

मूल्यमापन के 

सिए यहा ँ

* कववता का मौि वाचि करेंगे ।  
* कववता का भाविूणि प्रकटवाचि करके 
सुिाएूँगे ।  
* कवठि शब्दों की सूची बिाकर अिि जाििे के 
वलए शब्दकोश का प्रयोग करेंगे । 
* आशय समृद्ध िंश्क्तयों का सरल अिि 
बताएूँगे /वलखेंगे ।  
* ‘कल्ििा िल्लवि’, ‘भार्ा वबंद’ु के अंतगित 
दी हुई कृवतयाूँ िूरी करेंगे ।  
* अििे शब्दों में कववता का सरल अिि वलखेंगे 
।  
* वकन्हीं चार िंश्क्तयों का सरल अिि वलखेंगे ।    
   

4  

2.1 
3.1 
3.3 

1.2 
वबल्ली का 
वबलुंगड़ा 
(गदय्) 

*घर के बड़ों से 

कुछ हास्य घटिा/ 

प्रसंग ।  

*स्वयं के संबंध में 

घवटत हास्य घटिा ।   

*इंटरिेट,दूरदशिि, 

रेवडयो से हास्य 

किा, हास्य कवव 

सम्मेलि सुििा ।  

 

मूल्यमापन के 

सिए यहा ँ

 

* कहािी का आकलि करते हुए वाचि करेंगे ।  
* घर के सदस्यों के सामिे कहािी का मुखर 
वाचि करेंगे। 
* िालतू िशुओं के प्रवत दया भाव रखेंगे ।  
* कहािी में आए िात्रों की सूची बिाएूँगे ।  
* कवठि शब्दों से िये वाटय बिाएूँगे । मुहावरों 
का वाटय में प्रयोग करेंगे । 
* अििे देश की ‘व्यवस्िा’ संबंध में ववचार 
व्यक्त करेंगे ।  
* समाजसेवी व्यश्क्तयों के बारे में संवक्षप्त 
अवभव्यश्क्त करेंगे ।   
* िालतू जािवरों की सूची बिाकर उिके बारे 
में जािकारी वलखेंगे । 
* ‘मौवलक सृजि’,’िाठ के आूँगि में’ दी गई 
कृवतयाूँ िूरी करेंगे ।  
* ववलोम शब्द की जािकारी वलखेंगे ।   
 

 

 

क्लिक कीर्िए 

क्लिक कीर्िए 

https://drive.google.com/file/d/1hPTEAUHGEWpR6-vC1W4dCKvOWUuRWP9D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16LjGaNq-Tc0awPpXH-vcijnATHlG4tmF/view?usp=sharing


 

 

                                                                     महीना – सितबंर २०२१ 

सप्ता

ह 

अध्ययन 

ननष्पत्ति 
पाठ का नाम अध्ययन  स्रोि निदय्ार्थी कृनि 

1 3.3 
3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 
3.2 

1.3 
कबीर 

(िरूक िठि ) 
 

 

 

 

 

 

 

1.4 
 वकताबें 
(िद् य) 

* इंटरिेट से कबीर 
की संवक्षप्त जीविी 
, दोहे । 
* िाठ के िीचे 
वदया स्वाध्याय ।  
 

मूल्यमापन के 

सिए यहाँ   

 

 

* इंटरिेट तिा 

िुस्तक द्वारा  । 

 

मूल्यमापन के 

सिए यहाँ   

* िाठ का आकलि सवहत मौि वाचि करेंगे ।  
* दोहे आवद का सरल अिि जाििे के वलए बड़ों 
की सहायता लेंगे । 
 * ‘मौवलक सृजि’,’िाठ के आूँगि में’, भार्ा 
वबंदु में दी गई कृवतयाूँ िूरी करेंगे । 
* कवठि शब्दों की सूची बिाकर शब्दकोश से 
अिि वलखेंगे । 
 

 

* कववता की लय-ताल बद्ध मौि एव ंप्रकट 
प्रस्तुवत करेंगे ।  
* कववता में आए कवठि शब्दों का अिि 
समझेंगे ।  
* शब्दािि के साि कववता का अिि समझिे का 
प्रयत्ि करेंगे ।  
* कववता का अिुलेखि करेंगे । 
* अििे शब्दों में कववता का सरल अिि 
वलखेंगे/ बताएूँगे ।   
* ‘कल्ििा िल्लवि’, ’िाठ के आूँगि में’, 
भार्ा वबंदु में दी गई कृवतयाूँ िूरी करेंगे । 

 

 

2 

 

4.1 
5.1 

 

 

1.5 
 जवूलया 
(एकाकंी)  

* दूरदशिि िर 

वदखाए जािे वाले 

समाचार । 

* अििे िररवार के 

बच्चों की 

समस्याओं िर हुई 

िाररवाररक चचाि 

 

मूल्यमापन के 

सिए यहाँ   

* एकांकी का भाविूणि प्रकट वाचि करेंगे ।  
* ववरामवचह्नों के प्रयोग िर ववशेर् ध्याि देंगे । 
महत्त्विूणि वाटयों को दोबार िढ़ेंगे ।  
* एकांकी का मूलभाव और अििे अिुभव के 
बीच मूल्यांकि करते हुए सहसंबंध स्िावित 
करेंगे । 
* मुहावरों का वाटयों में प्रयोग करेंगे ।   
* ‘मौवलक सृजि’,’िाठ के आूँगि में’, भार्ा 
वबंदु में दी गई कृवतयाूँ िूरी करेंगे । 
 

 

 

क्लिक कीर्िए 

क्लिक कीर्िए 

क्लिक कीर्िए 

https://drive.google.com/file/d/1Jr1VCCvzP5QMrJQ-o0GBvMDiajSLgAKi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/111jrefP9jQ9CjJlQT4PWjRx-8w28ZXju/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vg42vtuD8U8CnhaznIE23_ZkD52sODQY/view?usp=sharing


 

 

3 1.1 
4.3 

 

1.6 
ऐ सखी ! 

(िद् य - िरूक 
िठि) 

* इंटरिेट द्वारा 

अन्य मुकररयों का 

वाचि । 

* मुकररयों की 

रचिासंबंधी 

जािकारी 

 

मूल्यमापन के 

सिए यहाँ   

 

* मुकररयों का प्रभाविूणि वाचि करेंगे ।     
* शब्दों के प्रयोग िर ववशेर् ध्याि देते हुए 
आशय समझेंगे ।  
* मुकररयों जैसी अन्य िहेवलयाूँ सुिेंगे/ सुिाएूँगे 
।    
* कववता के कवठि शब्दों की सूची बिाकर 
शब्दकोश में अिि ढ ंढेंगे ।  
* मिोरंजि हेतु वहंदी में िई िहेवलयाूँ बिािे की 
कोवशश करेंगे ।  
* अन्य भार्ा की िहेवलयों का वाचि करके 
सुिाएूँगे ।  
* ’िाठ के आूँगि में’, ‘कल्ििा िल्लवि’ और 
‘आसिास’ के अंतगित दी गई कृवतयाूँ िूरी करेंगे 
। 

4 4.5 
2.2 
4.3 

1.7 
डॉटटर का 
अिहरण 
(गदय्) 

* अन्य अिूवदत 

ववज्ञाि किा इंटरिेट 

द्वारा । 

 

 

 

मूल्यमापन के 

सिए यहाँ   

 

* िाठ का आकलि करते हुए वाचि करेंगे ।   
* मिुष्य के जीवि में ववज्ञाि एवं वैज्ञाविक 
दृश्ष्ट्कोण का महत्त्व समझेंगे ।  
* कवठि शब्दों की सूची बिाएूँगे और अिि 
खोजकर वलखेंगे ।  
* िाठ में ववणित घटिाओं की घर में चचाि करेंगे 
।  
* ‘शब्दसंिदा’ के उिघटकों का वलश्खत 
अभ्यास करेंगे ।  
* अब तक िढ़े व्याकरण के घटकों का 
उदाहरणों सवहत अभ्यास करेंगे । 
* ‘उियोवजत लेखि’ के वलए वदए स्वाध्याय 
हल करेंगे ।  
* ’िाठ के आूँगि में’ दी हुई कृवत िूरी करेंगे ।  

             

                                                            

 

 

 

 

क्लिक कीर्िए 

क्लिक कीर्िए 

https://drive.google.com/file/d/16tXdGJLJWVgl7nWdYL9H3zXGU4QTnK80/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FzU-LJEe66AcziV1ClG1wuBspCJvdjmh/view?usp=sharing


 

 

                                                              महीना – अक्तूबर २०२१ 

सप्ता

ह 

अध्ययन 

ननष्पत्ति 
पाठ का नाम अध्ययन  स्रोि निदय्ार्थी कृनि 

 

1 

1.1  
1.4 

1.8 
वीरभवूम  िर 
कुछ वदि 
(गदय्) 

* इंटरिेट तिा 

िुस्तक द्वारा  । 

 

 

 

 

मूल्यमापन के 

सिए यहाँ   

 

* िाठ का आकलि करते हुए वाचि करेंगे ।   
* कवठि शब्दों की सूची बिाएूँगे और अिि 
खोजकर वलखेंगे ।  
* ववदय्ािी अििे िररवेश के ऐवतहावसक 
स्िलों के िाम वलखेंगे । 
* ववदय्ािी  भारत के वववभन्न राज्यों के 
ऐवतहावसक स्िलों की जािकारी प्राप्त करेंगे । 
* वचतौड़गढ़ के महाराणा की जािकारी प्राप्त 
करेंगे ।  
* राजस्िाि के ववववध ऐवतहावसक स्िलों िर 
चचाि करेंगे ।  
* ऐवतहावसक स्िलों की सुरक्षा एवं संवधिि 
करिे के बारें में चचाि करेंगे ।   
* ‘उियोवजत लेखि’ के वलए वदए स्वाध्याय 
हल करेंगे ।  
* ’िाठ के आूँगि में’ दी हुई कृवत िूरी करेंगे । 

2 1.1 
3.1 

1.9 
वरदाि माूँगूूँगा 

िहीं 
(िदय्) 

* इंटरिेट तिा 

िुस्तक द्वारा  । 

*दीक्षा ऐि 

 

 

मूल्यमापन के 

सिए यहाँ   

 

* कववता की लय-ताल बद्ध मौि एव ंप्रकट 
प्रस्तुवत करेंगे ।  
* कववता में आए कवठि शब्दों का अिि 
समझेंगे ।  
* शब्दािि के साि कववता का अिि समझिे 
का प्रयत्ि करेंगे । 
* ववदय्ािी मािवीय गुणों को समझिे का 
प्रयास करेंगे ।  
* ववदय्ािी अििे सम्माि को झुकिे िहीं देंगे ।  
* कववता का अिुलेखि करेंगे । 
*  अििे  शब्दों में कववता का सरल अिि 
वलखेंगे/बताएूँगे।   
* ‘कल्ििा िल्लवि’, ’िाठ के आूँगि में’, 
भार्ा वबंदु में दी गई कृवतयाूँ िूरी करेंगे ।   

3 2.2 
1.5 

1.10 
रात का 
चौकीदार 

(िरूक िठि ) 

*  दीक्षा ऐि 

 

 

* िाठ का आकलि करते हुए वाचि करेंगे ।   

* कवठि शब्दों की सूची बिाएूँगे और अिि 

खोजकर वलखेंगे ।  

क्लिक कीर्िए 

क्लिक कीर्िए 

https://drive.google.com/file/d/1ezm4L7kT__6DIRDiFV-PudFYQ_DKy_Dd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11FEUl2ZkYbyi69pyqSJrCh8y5jMUtbFx/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

धन्यवाद ! 
 

 

 

 

 

मूल्यमापन के 

सिए यहाँ   

 

* चौकीदार के कतिव्य को समझेंगे ।  

* चौकीदार के शोर्ण के बारें में जािकारी 

प्राप्त करेंगे ।  

* ववदय्ािी वकसी सुरक्षा रक्षक से वातािलाि 

करेंगे ।  

* ईमािदार चौकीदार का वचत्रण वलखेंगे ।  

* ‘उियोवजत लेखि’ के वलए वदए स्वाध्याय 

हल करेंगे ।  

* ’िाठ के आूँगि में’ दी हुई कृवत िूरी करेंगे । 

4 1.4 
4.3 

1.11 

विमािणों क े

िावि यगु में 

(िदय्) 

 

*  दीक्षा ऐि  

 

 

मूल्यमापन के 

सिए यहाँ   

 

* ववदय्ािी कववता का सस्वर गायि करेंगे ।  

* कववता में आए कवठि शब्दों का अिि 

समझेंगे ।  

* शब्दािि के साि कववता का अिि समझिे 

का प्रयत्ि करेंगे । 

* कववता का सरल अिि वलखेंगे ।  

* आज के ववज्ञाि युग के बारें में चचाि करेंगे ।  

* ववदय्ािी ववकास कल में िए-िए  

अिुसंधाि की जािकारी प्राप्त करेंगे ।  

* अििे चररत्र विमािण करिे िर ववचार करेंगे ।  

* अििी संस्कृवत के महत्त्व को समझेंगे ।  

* ‘कल्ििा िल्लवि’, ’िाठ के आूँगि में’, 

भार्ा वबंदु में दी गई कृवतयाूँ िूरी करेंगे ।   

क्लिक कीर्िए 

क्लिक कीर्िए 

https://drive.google.com/file/d/1Mqeure8pizXumSlY_kZxEQlkSZ04PTi4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mx1sAvc0iAcXUh8ur5-sRf4U7S3cIzy2/view?usp=sharing


Month – August 2021                 Std-9                Subject – English 

WEEK 

 

Learning Outcome 

 

Name Of 
the 

Lesson 

Learning 
Recourse 

Student Activity 

 

 

 

1 

 

Listening: 

1) Listen attentively to an 
entire speech, poem and 
programme .etc. 

Speaking : 

Read aloud a poem highlighted 
its rhyme and rhythm. 

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

Reading: 

1) Understand the overall 
structure of a literary piece: 
stanzas and refrain in a song, 
stanzas and rhyme scheme in 
a verse, the various threads in 
a story/play, etc. 

2) Understand the nature of 
the piece of writing – 
informative, advertising, and 
emotional (appealing), 
imaginative, persuasive, 
argumentative, etc. 

 

 

 

1.1 Walk a 
little 

Slower... 

 

 

 

Click Here 

 

 

 

1. Listen the poem from 
Diksha app. 

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

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

4. Complete the Chit chat 
Questions. 

 

 

1 Writing: 

• Express ones 
feelings/emotions using 
appropriate language. 

Study Skills: 

Compile lists of useful words, 
expressions, idioms, 

1.1 Walk a 
little 

Slower 

My English 
Textbook 
Standard 

Nine 

1) Finds implied of the 
particular lines in the poem. 

2. Frame sentences using 
your own ideas. 

3. Write the summary. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31250364052328448022382?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content


definitions, formulas etc. 
Paraphrase word/ phrase. 

Language Study: 

Vocabulary and Word 
Building : Compound words-
Changing word class 

4. Scan Diksha app QR code 
from your book for more 
videos on this poem. 

 

2 Listening: 1) Listen 
attentively to an entire 
speech, story, poem, 
programme, etc. 

2)  Tally/Verify the 
information/ experiences 
being presented with his/ 
her own observations/ 
experiences/ previous 
knowledge. 

Speaking: Communicate 
pleasure, appreciation, and 
support politely. Writing: 
Compare and contrast: 
one’s own experiences with 
those of others. 

Study Skills: 

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

Language Study: 1.Parts of 
Speech 

2. Sentence structure. 

• Speech: Stress and 
Intonation 

1.2 The 
fun they 

Had 

Click Here 1. Complete the Chit chat 
Questions. 

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

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

4. The students aware 
that the change in the 
meaning according to 
change in the context 
gives rise to humour. 

5. Get information about 
online shopping and steps 
of online shopping 

6. Read news from 
newspapers and about 
different online shopping 
ads but learn that they 
have to take care while 
doing online shopping. 

7. Try to do online 
shopping and online 
learning. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31249854200631296018932?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content


2 Listening:  1. Understand 
implied meaning. 

2. Appreciate an effective 
presentation, understand 
what makes it effective. 

Speaking: 

1. Articulate one’s ideas 
cogently. 

2. Discuss/talk about the 
characters, situations, 
plots, themes, etc. of a 
literary piece. 

Writing: Write formal 
letters and applications in 
the expected format, as well 
as informal letters. 

Write independently and 
creatively using different 
formats. 

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

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

3.Use reference materials 
such as different 
dictionaries, 
encyclopaedias’, etc. 
effectively 

1.3 ‘Hope’ 
is the 

thing with 
feathers 

Click Here 1. Listen the poem from 
Diksha app. 

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

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

4. Complete the Chit chat 
Questions and show to 
your parents. (The 
questions are about 
parents’ Hard work they 
do for their children). 

5. Write the describing 
words from the poem.   
Write some nouns and 
find out the similarity. 

6. Write and learn the 
adjective in degree form. 

7. Write a related words 
to Nature. 

8. Write own experience 
about unexpected success 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31249189824738099223840?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content


Language Study: 1.Figures 
of Speech and stylistic 
devices. personification 

2. Sentence structure. 

3 

Listening: Listen 
attentively to an entire 
speech, story, poem, 
programme, etc. 

Speaking: Describe real or 
imagined things, people, 
situations, emotions, etc. in 
detail. 

 

1.4 The 
Story of 

Tea 

Click Here 

 

1. Complete the Chit chat 
Questions. 

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

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

4. Make a list of 
Geographical places. 

3 Reading: Relate and evaluate 
the information against one’s 
previous knowledge and 
develop further insight. (social 
media) 

 

Writing: Use quotations, 
idiomatic expressions, etc. 
appropriately in writing. 

Study Skills: 

Language Study: 

1.4 The 
Story of 

Tea 

My 
English 

Textbook 
Standard 

Nine 

5. Makes smaller words. 

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

7. Prepares flow chart. 

8. Learn concept of 
compound words and 
infinitives. 

4 

 

Listening: Listen 
attentively to an entire 
speech, story, poem, 
programme, etc. 

1.5 The 
Necklace 
(part I) 

Click Here 1.Complete the Chit chat 
Questions. 

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

https://diksha.gov.in/play/content/do_31249155912577024023669?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content
https://diksha.gov.in/play/content/do_31249544174880358426015?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content


Speaking: Discuss/talk 
about the characters, 
situations, plots, themes, 
etc. of a literary piece. 

Reading: Learn new words, 
expressions and enrich 
his/her vocabulary 
through. 

 

Writing: Attempt using 
different styles of writing 
and different literary 
devices in creative writing. 

Study Skills: Frame 
probing questions to find 
additional information, to 
find precise answers to 
one’s query. 

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

4. Prepares a formal 
invitation. 

5. Recognize a 
determiners. 

4 

 

Listening: Listen 
attentively to an entire 
speech, story, poem, 
programme, etc. 

Speaking: Discuss/talk 
about the characters, 
situations, plots, themes, 
etc. of a literary piece. 

Reading: Learn new words, 
expressions and enrich 
his/her vocabulary through 

Speaking: Discuss/talk 
about the characters, 
situations, plots, themes, 
etc. of a literary piece. 

1.5 The 
Necklace 
(part II) 

My 
English 

Textbook 
Standard 

Nine 

1. Complete the Chit 
chat Questions. 

2. Develop story. 
3. Learns five forms 

of verbs. 
 



Study Skills: 
Prepare/compile bilingual 
glossaries, and other 
reference materials 
including graphics 

Writing: Attempt using 
different styles of writing 
and different literary 
devices in creative writing. 

 

ACTIVITY SHEET- ENGLISH-STD-9th 

TOPIC- Unit -1 

Q1.Language Study. 

    Do as directed. 

1) Underline the infinitive in the following sentence. 

    The fresh, aromatic brew with which people like to begin their day. 

2) Underline the verbs and choose the correct tense form from the option 

     Tea plants require at least 100-125cm of rainfall a year and prefer acidic soils. 

3) Write related words to the following. 

 
 

 
 
4) Make four words (minimum 3 letters) using the letters in the given words. 
Investigations 1) ------------ 2) ----------- 3) ------------ 4) ------------- 
 
5) Complete the word chain of adjective. Add four words each beginning with the 
last letter of the previous word. 
 Hot, 1) ------------ 2) ----------- 3) ------------ 4) ------------- 
 
 

student

Smart

----

----

----drink 

slowly

-----

-----

-----



Q2. Read the poem ‘Walk a little slower…..’ and write the appreciation of the poem 
with help of the following points. 
 

 

 

 

 

Q1 Read the following poem and complete the activities. 

Fast as a spaceship, 
slow as a snail, 

Big as a dinosaur, 
small as a nail, 

Fierce as a tiger, 
gentle as a lamb. 
Sour as a lemon, 

sweet as jam. 
 

Dry as the desert, 
wet as the sea. 

Square as a house, 
round as a pea. 
Cool as a cave, 
warm as toast, 

Noisy as a road drill, 
quiet as a ghost. 

A1. Match the following Column. 

Column ‘A’                                           Column ‘B’ 

1) Big                                                    a) toast 

2) Fierce                                               b) desert 

3) Dry                                                   c) cave 

4) Warm                                              d) dinosaur 

                                                              e) tiger 

A2) Complete the following sentences. 

  1) According to the poet a spaceship is fast whereas a snail is…………… 
  2) The poet says a ------------- is noisy and ghost is quiet. 
A3) Write two rhyming pairs from the extract. 
 
Q2.Write an Informal letter from a teenager to his / her parents, expressing a few 
thoughts about online education. 
 
Q3. Prepare meaningful dialogue you and your Friend. 
     ‘Importance of Tree Plantation’ 
 
Q4.Transalate the following idiom/ proverbs. Into your medium of instruction. 

i) Sound mind in sound body. 

ii) Experience is the best teacher. 
iii) Slow and steady wins the race. 
iv) Silence is golden. 
v) Cut your coat according to your cloth. 
vi) A friend in need is friend indeed. 

 
 
 

ACTIVITY SHEET- ENGLISH-STD-9th 

TOPIC- Unit -2 

 



WEEK 

 

Learni
ng 
Outco
me 

 

Name Of the 
Lesson 

Learning Recourse 

Student Activity 

 

 

September 2021 -  Std-9 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

English 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

WEEK 
1 

 

 
 
 
 
 
2.1 
Comparison
s 

Listening: Listen 
attentively to an entire 
speech, story, poem, 

programme, etc. 
Speaking: Contribute 

meaningfully to a 
conversation. 

Reading: Learn new 
words, expressions 
and enrich his/her 
vocabulary through 

reading. 
• Understand new 

constructions through 
reading. 

Speaking: Read aloud 
a poem highlighting its 

rhyme and rhythm. 
Study Skills: Compile 
lists of useful words, 
expressions, idioms, 
definitions, formulas, 

etc. 
Writing: Prepare a 

conversation/dialogue 
individually. 

Language Study: 
•  Vocabulary and 
Word Building : 

Compound words - 
Changing word class  

 

Click Here 1. Listen the poem from 
Diksha app. 

2. Read the poem and 
write new words from 

the poem. 
3) Try to use dictionary 
and write the meaning 
of the new words into 

mother tongue. 
4. Complete the Chit 

chat Questions. 
5.Learn Figures of 
Speech : Antithesis 
  

https://diksha.gov.in/play/content/do_31249190944790937623849?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content


  

WEEK 

    1 

 
 
 
Revision 

Writing: Attempts 
using different styles 

of writing and different 
literary devices in 
creative writing. 

My English 
Textbook 

Standard Nine 
Page no.13 

 

1) Learns advantages 
and disadvantages 
of online shopping 

2) Learns to prepare 
do’s and don’ts and 
also takes care of 

himself. 
3) Learns write on 

current issues. 
4) Learns to prepare 

flow chart with given 
information. 

 

Write a conversation 
between you and 

parents/ friend about 
online shopping. 

Writes do’s and don’ts 
about covid19. 

Write advantages and 
disadvantages of online 

shopping. 
 

Write advantage and 
disadvantages of 

lockdown. 
Page no. 22 

5) Prepare a flow chart. 
 

 

 

 

 

English 

 

 

 

  

 

 

Self-study 

 

2.2 Helen 
Keller and 

Anne 

Sullivan 

(page .36 to 

40) 
 

Warming up! 
Part 1 

 

Listening: • Listen 

attentively to an entire 

speech, story, poem, 

programme, etc. 

 
Speaking: • Express 

one’s own thoughts 

and ideas coherently 

and effectively 

 
Reading: 1) Read 

patiently till the end of 

the piece. 

2) Learn new words, 

expressions and enrich 

See 2 2 Helen Keller 

and Anne Sullivan on 
DIKSHA at  
 
 

Click here  

 Read the lesson 
loudly. 

 Take part in 
warming up 

activity. 

 Use the 
dictionary to find 

different meaning 
of new words. 

  

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


Highlighted 

part  

Self study 

his/her vocabulary 

through reading. 

 

 

   
 

English 

Work shop 

 

Part 2  

Writing: Express one’s 
own thoughts and 

ideas coherently and 

effectively. 

 

Study Skills: Use 

reference materials 
such as different 

dictionaries, 

encyclopaedia’s, etc. 

effectively. 

 My English 
Textbook 
Standard Nine 

See Helen Keller and 
Anne Sullivan Part I on 
DIKSHA at  
 

Click here  

 Use the 
dictionary to find 
different meaning 

of new words. 

 Listen carefully 
and classifies the 

words. 

 Frame Questions 
 

 Week 

2 

 

Frame 
Question 

Language 

Study 

Language Study: 
Articles 
Compound words 

present Participles 

Past Participles 

 My English 
Textbook 
Standard Nine 

 

 Try to find the 
examples of  

 Articles 
 Compound words 
 Present 

Participles 

 Past Participles 
 

  Self-Study 
 

2.3 Mark 

Twain 

 
 
Warming up! 

 
 

Explanation 

of Lesson 

 
Some 

Quotations 

 

 
 

 

 

Reading: Learn new 
words, expressions and 

enrich his/her 

vocabulary through 

reading 

 
Speaking: 1) Use 

idiomatic expressions 

appropriately with ease 

and confidence. 

 

2) Make efforts to 
improve his/her own 

pronunciation and 

speech. 
Listening:  

  Listen 
attentively to an 
entire speech, 

story, poem, 

programme, etc. 

 Note the 
pronunciation 

and usage of 

new 
words/expressi

ons. 
 

Writing: Express one’s 

feelings/emotions 

using appropriate 
language. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Click here  
 

 Read the lesson 
loudly. 

 Take part in 
warming up 

activity. 

 Describe the 
situation / 

context. 

 Use the 
dictionary to find 

different meaning 
of new words. 

 Take part in chit-
chat activity. 

 Read Lesson and 
writes new words. 

 

 Week 

2 

English 

workshop 

Language Study:  My English 

Textbook 
Standard Nine 

 

 Sentence 
Structure:   

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


Language 

study  

Sentence Structure: 

Types of clauses-

Passive constructions 

 Learn how to 
convert active 

voice into passive 

voice. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
English 

 

 

 

 

 
 

 

Week 

3 

2.4 Please 

Listen! 

 Write 
a 

diary 

  
Write 
an 

infor

mal 

letter

. 
 prepa

re 
mean

ingful 

dialo

gues. 

 

Listening: • Listen 

attentively to an entire 

speech, story, poem, 

programme, etc. 

Speaking: 
Communicate 

displeasure, 

disagreement, 

difference of opinion 

politely but firmly 
Reading:  

1) Read patiently till 

the end of the piece. 

2) Understand the 

overall structure of a 

literary piece: stanzas 
and refrain in a song, 

stanzas and rhyme 

scheme in a verse, the 

various threads in a 

story/play, etc. 
 

 

Writing: 

Frame probing 

questions to find 

additional information, 
to find precise answers 

to one’s query. 

Click here  
 

 

 Try to 
understand the 

structure of 

passive sentence. 

 Find and solves 
the sentences. 

 Write a diary. 

 Write an informal 
letter. 

 Prepare 
meaningful 

dialogues. 

 Write the new 
words, rhyming 

words and rhyme 

scheme. 

 Write 
appreciation of 
the poem. 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Week 
4 

2.5 A Play 

part 1 

Listening: Summarize 

a story, conversation, 

play, informative 

speech or debate. 
Speaking: Initiate a 

conversation in English 

(with friends, elders, 

etc.). 

Language study: 

Parts of Speech: Finite 
verbs and infinitives-

Participles and 

gerunds- Determiners 
Main verb, auxiliary, 

modal auxiliary 

 
 

Click here  

 Make list of 
characters 

 Learn 
exclamation 

marks. 

 Imagine a map of 
Andher Nagari. 

 Learn passive 
constructions. 

 Find subject and 
object from the 

sentences. 

 Make 
classification of 

Main verb, 

auxiliary, modal 

auxiliary 
  

 

 

 

 

 
 

2.5 A Play 

part 2 

 

 Listening: Summarize 

a story, conversation, 

play, informative 

speech or debate. 

Speaking:  

1) Initiate a 
conversation in 

English (with 

 

 
Click here  
 

 Read a play 

silently and 
loudly. 

 Make a list of 
proverbs from the 

play. 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31249156002276966423670
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_312604630201868288112894
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312526600032354304241292?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_312526600032354304241292%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31251235242646732812912


Week 

4 

friends, elders, 

etc.). 

 

2) Describe real or 
imagined 

things, people, 

situations, 

emotions, etc. 
in detail. 

Reading: Read 

patiently until the end 

of the piece. 

Writing: Write formal 

letters in the expected 
format. 

Study skill: 

1) Translate different 

types of informative 

texts from mother 

tongue into English 
and English into 

mother tongue. 
2) Use the 

computer/internet for 

the purpose of 
translation/transcriptio

n 
 

 Prepare Blame-
game flow chart. 

 Translate the 
sentences in their 

mother tongue. 

 Search photos on 
internet. 

 
October 2021  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

English 

 

Week 

1 

3.1 

Coromandel 

Fishers 

Listening: • Listen 

attentively to an entire 

speech, story, poem, 
programme, etc. 

Speaking: Read aloud 

a poem highlighting its 

rhyme and rhythm 

Reading: 1) Read 
patiently till the end of 

the piece. 

2) Understand the 

overall structure of a 

literary piece: stanzas 

and refrain in a song, 
stanzas and rhyme 

scheme in a verse, the 

various threads in a 

story/play, etc. 

Writing: • Explain a 
concept/an idea in 

detail. 

Study Skills: Use the 

computer/internet for 

the purpose of 

translation/transcriptio
n. 

 
 
Click here  

 Take part in 
warming up 

activity.  

 Write the new 
words, rhyming 
words and rhyme 

scheme. 

 Write imaginative 
illustration. 

 Make translation. 
 Write 

appreciation of 

the poem. 

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


 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

English 

Week 
2 

 
 

3.2 The Fall 

of Troy 

Part 1 

 

 

Listening: • Listen 
attentively to an entire 

speech, story, poem, 

programme, etc. 

Speaking: Read aloud 

a poem highlighting its 

rhyme and rhythm 
Reading: 

1) Read patiently till 

the end of the 

piece. 

Writing: Attempt using 
different styles of 

writing and different 

literary devices in 

creative writing. 

  

 
 

 

 

 

Language study:  
gerund and verbal 

noun  

 
 
 
 

Click here  
 
 
 

 

 Try to build a 
story. 

 Solve the English 
workshop. 

 Read the story 
and retells in 

their mother 

tongue. 

 Write opposite 
words. 

 Write new words. 
 Read the lesson. 
 Learn the term 

gerund. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

English 

Week 

3 

3.2 The Fall 

of Troy 

Part 2 

Listening: • Listen 

attentively to an entire 

speech, story, poem, 

programme, etc. 

Speaking: Read aloud 
a poem highlighting its 

rhyme and rhythm 

Reading: 

1) Read patiently till 

the end of the 
piece. 

Writing: Attempt using 

different styles of 

writing and different 

literary devices in 

creative writing. 
 

 

 My English 

Textbook 
Standard Nine 

 

 Listen the poem 
from Diksha app.  

 Read and writes 
new words. 

 

 Week 

4 

 Study Skills: 

Language Study:  
main clause and 

subordinate clause 

 My English 

Textbook 
Standard Nine 

 

Take a reference of 

language study 

secession. 

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

डा 

 
अध्ययन ननष्पत्ती 

 
पाठाचे नाव व 

उपघटक 

 
अध्ययन स्त्रोत 

 
नवद्यार्थी कृती 

1 नवद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकाती
ल क्षमता नवधाने 
अभ्यासावीत. 

संच  
उपघटक :  

संच प्रस्तावना 
संच – 
संकल्पनासंच 
शलहहण्याच्या 
पद्धती 

1) यादी 
पद्धत 

2) गुिधमम  
पद्धत 

येर्थे क्लिक 
करा  
 

दैनहदन जीवनातील संचाची ५ व संच नसलेले 
५ समूह उदाहरिे शलहा 
तसेच नैसनगि क, पूिम, पूिामक, पररमेय व 
अपररमेय संख्या तसेच वास्तव संख्या संच 
शलहा. 
पाठ्यपुस्तक पान क्रमांक १ वरील संचांच े
संचआहे ककिं वा नाही याप्रकारात वगीकरि 
करा.णिडीओ पहहल्यानंतर पुढील संच यादी 
पद्धतीने शलहा. 
आठवड्याचे वार 
इंद्रधनुष्यातील रंग 
स्वतःच्या नावातील इंग्रजी अक्षरे 
आई ककिं वा वहडलांच्या मोबाईल क्रमांकातील 
अंक 
वषामचे महहन े
सराव संच १.१ मधील प्रश्न क्रमांक १ व ४ 
सोडवा 

2 नवद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकाती
ल क्षमता नवधाने 
अभ्यासावीत. 

भूममती मधील 
मूलभूत संकल्पना 
प्रस्तावना नबिं दु, 

रेषा आणि प्रतल 
नबिं दूच ेननदेशक 
आणि त्यातील 

अंतर 
 

येर्थे क्लिक 
करा  
 

भूममती या शब्दाचा अर्थम, उगम समजून घ्या. 
प्राचीन काळच्या भूममतीच्या वापरासंबंधी 
जािून घ्या. अमधक माहहतीसाठी Google 
वापरुन पहा. 
नबिं दु, रेषा, आणि प्रतल या सकंल्पना 
उदहरिाने समजून घ्या. तुमच्या वहीत 
आकृत्या काढून नावे द्या. 
आजूबाजच्या पररसरात वरील कोित्या गोष्टी 
आढळतात त्यांची यादी करा. 
GeoGebra नावाचे सॉफ्टवअेर मोबाईल वर 
डाउनलोड करा. www.geogebra.org 
वरील घटकावर आधाररत छोटी चाचिी 
सोडवा. 

https://youtu.be/av7EIhr6c80
https://youtu.be/av7EIhr6c80
https://youtu.be/UjMd4nBcRhI
https://youtu.be/UjMd4nBcRhI
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संख्या रेषा काढा आणि त्यावर कमीत कमी 
पाच नबिं दु ओळीने दाखवा. त्यांना नावे द्या. 
नबिं दूच ेननदेशक शलहा. 
संख्या रेषेवर दाखवलेल्या दोन नबिं दुमधील 
अंतर सूत्र वापरुन काढा. 
प्रश्नसंग्रह १.१ मधील पहहला प्रश्न सोडवा. 

3 नवद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकाती
ल क्षमता नवधाने 
अभ्यासावीत. 

संच -संचाच े
प्रकार 

एकघटक संच 
ररक्त संच 
सांत संच 
अनंत संच  
समान संच  
वेन आकृती 

येर्थे क्लिक 
करा  

णिडीओ मध्ये हदलेल्या संचाच ेसंचांच्या 
प्रकारात वगीकरि करा.. तसचे सरावसंच 
१.२ सोडवा.णिडीओ मध्ये संकल्पना 
समजावून सांगण्यासाठी हदलेली उदाहरि े
तसेच सरावा साठी घेतलेली उदाहरि े
लक्षपूवमक समजावून घ्या व स्वतःच्या 
कल्पनेन समानसंचाची २ व असमान संचाची 
२उदाहरि ेतयार करा. णिडीओमध्ये 
संकल्पना समजावून सांगण्यासाठी हदलेली 
उदाहरि ेतसचे सरावासाठी घेतलेली उदाहरि े
लक्षपूवमक समजावून घ्या व स्वतःच्या 
कल्पनेने कोितेही ५ संच वेनआकृतीच्या 
सहाय्याने दाखवा. 

4 नवद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकाती
ल क्षमता नवधाने 
अभ्यासावीत. 

भूममती मधील 
मूलभूत 
संकल्पना- 
दरम्यानता,रेषाखंड
, एकरूप रेषाखंड 
एकरूप 
रेषाखंडाचे  गुिधर्
म 
रेषाखंडाचा 
मध्यनबिं दू 
रेषाखंड, ककरि 
यांचा लंब गुिधमम 
नबिं दुचे रेषेपासूनच े
अंतर 

येर्थे क्लिक 
करा  
 
 
येर्थे क्लिक 
करा  
 
 

आधी काढलेली संख्या रेषा काढा. त्यात 
कोिते नबिं दु कोित्या दोन नबिं दूच्या मध्य ेआहेत 
ते शलहा. 
घरातील कोितेही दोन कोपरे लक्षात घ्या. 
त्यांच्या दरम्यान कोितीही एक वस्तु ठेवा . 
पावल ेमोजून दरम्यानता तपासा. 
Video मधील उदाहरिे लक्षपूवमक पहा आणि 
तुम्ही सोडवायचा प्रयत्न करा. 
प्रश्न संग्रह १.१ सोडवायचा प्रयत्न करा. 
रेषाखंड ही संकल्पना समजून घ्या. तुमच्या 
वहीत दोन रेषाखंड काढा. त्यांची लांबी मोजा. 
वहीच्या दोन्ही कडांची लांबी मोजा व त्या 
एकरूप आहेत का त ेतपासा. आता मोबाईल 
ची कडा मोजा व त्यातील लहान मोठेपिा 
ठरवा. 

https://youtu.be/O1aPbFRYWTQ
https://youtu.be/O1aPbFRYWTQ
https://youtu.be/HKXPH99myXc
https://youtu.be/HKXPH99myXc
https://youtu.be/5fZj6F7w_gl
https://youtu.be/5fZj6F7w_gl
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पावलांच्या आधारे तुमच्या खोलीचा मध्यनबिं दू 
ठरवा. 
तुमच्या वहीत लंब रेषाखंड ,ककरि काढा.ते 
मचनं्ह वापरुन शलहा 
Video पुन्हा पहा त्यातील व्याख्या गुिधमम 
वहीत शलहा. 
प्रश्नसंग्रह १.२ सोडवा 

5 नवद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकाती
ल क्षमता नवधाने 
अभ्यासावीत. 

संच -नवश्वसंच 
पूरकसंच 
उपसंच 
संचावरील कक्रया 
छेद कक्रया 
नवमभन्न संच 

 
येर्थे क्लिक 
करा  
 
येर्थे क्लिक 
करा  
 
येर्थे क्लिक 
करा  
 
 
 
 

णिडीओच्या सहाय्याने नवद्यार्थ्ाांनी नवश्वसंच व 
पूरकसंच ह्या संकल्पना समजावून घ्या. तसचे 
सरावासाठी घेतलेले उदाहरि समजावून 
घेऊन त्याआधारे सराव संच १.३ मधील प्रश्न 
क्रमांक २,३,५,६ व ७ सोडवा. 
णिडीओच्या सहाय्याने नवद्यार्थ्ाांना उपसंच ही 
संकल्पना समजावून घ्या. सरावासाठी 
असलेली उदाहरि ेसमजावून घ्या. तसेच 
सराव संच १.३ मधील प्रश्न क्रमांक १ व ४ 
सोडवा. 
णिडीओच्या सहाय्याने नवद्यार्थ्ाांनी छेद 
कक्रया  समजावून घ्या. छेद कक्रया कशी 
करतात हे सरावासाठी असलेल्या 
उदाहरिांच्या सहाय्याने  समजावून घ्या. छेद 
कक्रयेचे गुिधमम समजावून घ्या.प्रत्येक 
गुिधमामकररता स्वतःच्या मनाने एक-एक 
उदाहरि तयार करा. 
णिडीओमध्ये हदलेल्या उदाहरिांच्या 
सहाय्याने नवद्यार्थ्ाांनी नवमभन्न संच ही 
संकल्पना समजावून घ्या. नवमभन्न संच 
संकल्पना समजावून घेतल्यानंतर नवमभन्न 
संचाची ५ उदाहरिे स्वतःच्या मनाने तयार 
करून शलहा. 

 

 

 

 

https://youtu.be/ukZeN0bYktw
https://youtu.be/ukZeN0bYktw
https://youtu.be/nZii24Yb2oA
https://youtu.be/nZii24Yb2oA
https://youtu.be/TIZaowre8yg
https://youtu.be/TIZaowre8yg
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आठवडा 

 
अध्ययन ननष्पत्ती 

 
पाठाचे नाव व 

उपघटक 

 
अध्ययन स्त्रोत 

 
नवद्यार्थी कृती 

1 नवद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकातील 
क्षमता नवधाने 
अभ्यासावीत. 

भूममती मधील 
मूलभूत 
संकल्पना- 
सशतम नवधाने 
आणि व्यत्यास 

यूक्लिड गृहहतक 

येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे क्लिक करा  
 
 
येर्थे क्लिक करा  
 
 

 

आयत, चौरस यांचे तुम्हाला माहीत असलेले 
गुिधमम शलहा.  
हेच गुिधमम सशतम नवधानात शलहण्याचा प्रयत्न 
करा. उदा. आयताचे किम परस्परांना 
दुभागतात : जेिा हदलेला चौकोन आयत 
असतो तेिा त्याच ेकिम परस्परांना दुभागतात.  
गंमत म्हिून नेहमीची वापरातील काही वाक्य 
सशतम शलहण्याचा प्रयत्न करा. 
यूक्लिडची गृहहतके समजून घ्या. त्यांच्याशी 
संबंमधत आकृत्या काढा. आणिती शलहूनपहा. 

2 नवद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकातील 
क्षमता नवधाने 
अभ्यासावीत. 

संच – 
संचावरील कक्रया 
दोन संचांचा 
संयोग 
संयोग संचाच े
गुिधमम 
संचातील 
घटकांची संख्या 
संचावर आधाररत 
शाब्दब्दक 
उदाहरि े

येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे  क्लिक 
करा  
 
येर्थे क्लिक करा  
 
 
 

 

णिडीओच्या सहाय्याने नवद्यार्थ्ाांनी दोन 
संचांचा संयोग संच  कक्रया  समजावून घ्या. 
संयोग कक्रया कशी करतात हे सरावासाठी 
असलेल्या उदाहरिांच्या सहाय्याने  समजावून 
घ्या. प्रश्नसंच १ मधील प्रश्न क्रमांक ७ सोडवा. 
णिडीओच्या सहाय्याने संयोग कक्रयेचे गुिधमम 
समजावून घ्या. प्रत्येक गुिधमामकररता 
स्वतःच्या मनान ेएक-एक उदाहरि तयार 
करा. 
संचातील घटकांची संख्या म्हिजे काय ते 
णिडीओच्या सहाय्याने समजावून घ्या व 
पुढील सूत्र कस ेआले याबाबतचे उदाहरि 
अभ्यासा. 
n (AUB) = n (A) + n (B) – n(A B) 
सरावसचं १.४ मधील उदाहरि क्रमांक ५ 
सोडवा. 
णिडीओमध्ये हदलेली दोन शाब्दब्दक उदाहरि े
समजावून घ्या व नंतर सराव संच १.४ मधील 
उदाहरि क्रमांक १,२,३,४ सोडवा 

 

https://youtu.be/pljeszQj5n8
https://youtu.be/zZUlpBLS6UQ
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528194785001472250597?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130003163644805121140
https://youtu.be/kMozQsu8TmA
https://youtu.be/sksGW7r5JRg
https://youtu.be/sksGW7r5JRg
https://youtu.be/Hh1HDuecRSM


राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुि े 
 

सप्टेंबर २०२१ आठिडा 3 रा  

इ 9 िी गणित भाग 1 

           सराि चाचिी 1                                                           प्रकरि – 1  संच  

            िेळ : 1 तास                                                                         गुि – 15  

प्रश्न 1 :  खालील बहुपयाायी प्रश्नांच्या दिलेल्या उत्तरांपैकी अचूक पयााय वििडूि त्याच ेफक्त ििााक्षर ललहा.  (5 गुि)                                                                      

1) खालीलपैकी कोिता समूह संच नाही? 
A) आठवड्याच ेवार                                  B) वषाांचे महहन े  

       C) तुमच्या वगामतील हुशार नवद्यार्थी                 D) पहहल्या 5 नैसनगिक संख्यांचा समूह  

2) जर A = {1,2,5,6,9,4} तर n(A) = ? 
A) 5                             B) 6                              C) 7                                  D) 4 
 

3) P = {a,b,r,t,j} , Q ={w,b,I,t,d} तर P U Q = ?  
A) {a,b,r,t,j,w,l,d}     B) {a,r,j,w,l,d}     C) {a,b,r,t,j,w}    D) {b,r,t,l,d}      

 

4) जर n(A) = 12 , n(B) = 7, n(A ∩ B) = 4 तर A U B = ? 
A) 12                          B) 15                    C) 7                      D) 0 
 

5) P = {X l X2 = 4, X ∈ N } हा संच यादी पद्धतीन ेशलहा. 
A) {4}                          B) {2,-2}              C) {2}                   D) {-2} 

 

प्रश्न 2 : खालील उपप्रश्न सोडिा (गुि 4) 

1) जर A = {a,e,i} तर A या संचाचे कोितेही 4 उपसंच शलहा. 
2) खालील संचांच ेसांत व अनंत संचात वगीकरि करा. 

a)  ग्रंर्थालयातील पुस्तकांचा संच     b) पररमेय सखं्यांचा संच  

c) इंद्रधनुष्यातील रंगांचा संच       d) मूळ संख्याचंा संच  

प्रश्न 3 : खालील उपप्रश्न सोडिा (गुि 6) 

1) वृक्षसंवधमन मोहहमेत वृषालीन े12 तर ममनून े7 झाडे लावली दोघींनी ममळून 4 झाडे लावली तर त्यांनी लावलेल्या 
एकूि झाडांची संख्या ककती? 
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2) जर U = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} , P = {2,4,5,6,7,10,11}, Q = {8,9,10,11,12} तर संच U, P व Q 
हे वेन आकृती काढून दाखवा. 

 

 
4 

नवद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकाती
ल क्षमता 
नवधाने 
अभ्यासावीत. 

भूममती मधील 
मूलभूत 
संकल्पना-
१.९  यूक्लिड 
च्या व्याख्या 
१.१० प्रत्यक्ष 
शसद्धता 

येर्थे क्लिक करा  
 
 
येर्थे क्लिक करा  

यूक्लिड च्या नबिं दु, रेषा यांची पररिामे समजून 
घ्या. 
हदलेल्या शसद्धतेचा अभ्यास करा. आणि तुमच्या 
वहीत पुन्हा शलहा. 
कोिकोिते गुिधमम वापरले ते सुद्धा शलहा. 
शसद्धता शलहहण्याची सवय करा. 
उदाहरि ेसोडवून पहा. 
संकीिम प्रश्न संग्रह सोडवा. 

 

माहे –  ऑक्टोबर २०२१                           विषय – गणित भाग 1 ि 2 

ऑक्टोबर २०२१ आठिडा 1 ला 

विषय : ९ िी गणित भाग 2 

 
          सराि चाचिी 2                              प्रकरि – 1  भूममतीतील मुलभूत संबोध  

            िेळ : 1 तास                                                          गुि – 15  

 

प्र.1.अ) खालील बहुपयाायी प्रश्नांच्या दिलेल्या उत्तरांपैकी अचूक पयााय वििडूि त्याच ेफक्त ििााक्षर ललहा. (गुि 3)  

  1) नबिं दु R आणिनबिं दू T यांचेननदेशक अनुक्रम े7 आणि – 2 आहेत तरd (R, T) =? 

     A) 8        B)7               C)5            D) -5 

  2) तीन एकरेषीय नबिं दुमधून -------- रेषा काढता येतात 
     A) एक   B) दोन       C) तीन   D) चार 
   
  3) रेख AB  रेखPQ आणि रेख PQ ची लांबी 6.3 से. मी असल्यास रेख  AB ची लांबी ------ असेल. 

    A) 12.6       B)2.3              C)6.3          D) सांगता येिार नाही 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528194785001472250597?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130003161831424001139
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312528194785001472250597?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130003162454425601127
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 प्र. 1 ब) सोडिा.  (गुि 3)                       

1)  नबिं दू D हा रेख MR चा मध्यनबिं दू आहे. रेख MD ची लांबी 7 से.मी असल्यास MR ची लांबी          
ककती? 

      2) आयताचे किम एकरूप असतात या नवधानात पक्ष कोिते ते शलहा. 

      3) खालील रेषाखंडाची तुलना करा. 

  l (रेख BR) = 6.5 स.े मी. l (रेख MN) = 8.5 स.े मी. 

 प्र.2    खालील उपप्रश्न सोडिा. (गुि 6) 

   1) दोन समांतर रेषा आणि त्यांची छेहदका यांनी  तयार होिारे संगत कोन परस्परांच ेपूरक असतात  या नवधानाचा 
व्यत्यास शलहा. 

   2) समांतरभुज चौकोनाचे किम परस्परांना दुभागतात या नवधानाचे पक्ष साध्य  शलहा. 

   3) जर P - Q - R  आणि d(P,Q) = 3.4, d (Q,R)= 5.7 असेल तर  d(P,R) = ? 

प्र.3) खालील उपप्रश्न सोडिा. (गुि 3) 

खाली हदलेल्या आकृतीवरून प्रश्नांची उत्तरे शलहा. 

 

1) ककरि RP च्या एका नवरुद्ध ककरिाचे नाव शलहा. 

2) ककरि SR  ककरि RT = ? 

3) रेषा SQ च ेकोितेही दोन उपसंच शलहा. 
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आठवडा 

 
अध्ययन 
ननष्पत्ती 

 
पाठाचे नाव व 

उपघटक 

 
अध्ययन स्त्रोत 

 
नवद्यार्थी कृती 

2 
नवद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकाती
ल क्षमता 
नवधाने 
अभ्यासावीत. 

वास्तव संख्या 
2.वास्तव 
संख्या  - 
१)प्रस्तावना 
(पररमेय संख्या) 
२)अखंड आवती 
दशांश रूपातील 
पररमेय संख्या 
p/q या रुपात 
मांडि.े 
3) संख्यारेषेवरील 
पररमेय व 
अपररमये संख्या 
4)अपररमेय व 
वास्तव संख्या 
5)अपररमये 
संख्या दशांश 
रुपात मांडि.े 
6)सखं्या पाय ची 
ककिं मत काढि े
7) एखादी संख्या 
ही अपररमेय 
संख्या आहे हे 
शसद्ध करि.े 

येर्थे क्लिक करा  
येर्थे क्लिक करा  
येर्थे क्लिक करा  
येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे क्लिक करा  
 
 
येर्थे क्लिक करा  
 
 
 
 
 
 
 

 

णिडीओच्या आधारे पररमेय संख्यांच ेगुिधमम 
व्यवस्थित पि ेसमजावून घ्या. 
तसेच सरावासाठी हदलेल्या उदाहरिाच्या 
सहाय्यान ेसराव संच २.१ सोडवा. 
णिडीओच्या आधारे अपररमये संख्या 
संख्यारेषेवर कशा दाखवायच्या हे समजावून 
घ्या. तसेच एखादी संख्या ही अपररमेय संख्या 
आहे हे णिडीओत हदलेल्या उदाहरिाच्या 
सहाय्यान ेसमजावून घ्या. त्याआधारे सरावसंच 
२.२ मधील उदाहरि क्रमांक १,३,५ सोडवा. 
णिडीओच्या आधारे वगममुळात २ व ३ या संख्या 
दशांश रुपात कशा मांडाव्यात हे समजावून 
घ्या. व त्या प्रमािे वगममुळात ५ व ६ या संख्या 
दशांश रुपात मांडून दाखवा. 
पाय ची ककमत म्हिजे वतुमळाचा परीघ व व्यास 
यांच ेगुिोत्तर असत ेहे णिडीओत हदलेल्या 
कृतीच्या आधारे समजावून घ्या. णिडीओतील 
कृती स्वतः घरी करा. व पायच्या ककमतीचा 
पडताळा घ्या. 

सराव संच २.२. मधील उदाहरि क्रमांक २ 
सोडवा 

3 
नवद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकाती
ल क्षमता 
नवधाने 
अभ्यासावीत. 

समांतर रेषा 

संगत कोनाच े
प्रमेय  
व्युत्क्रम कोनाच े
प्रमेय 
उदाहरिे 
समांतर रेषेचा 
गुिधमम वापर 

 
येर्थे क्लिक करा  
येर्थे क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
 
येरे्थ क्लिक करा  

संगत कोनाच ेप्रमेय कशा प्रकारे शसद्ध केल ेआहे 
ते पहा.  
तुमच्या वहीत तुम्ही शसद्ध करा. नावे बदलली तर 
जास्त चांगल.े  
व्युत्क्रम कोनाच्या  प्रमेयाची शसद्धता पहा.  
तुमच्या वहीत ती व्यवस्थित शलहा. शलहताना 
दोन भाग करायला नवसरू नका. एका बाजूला 
नवधान आणि दुसरीकडे कारिे. 
दोन रेषा समांतर दाखवण्यासाठी आंतर कोनाची 
कसोटी कशी वापरता येत ेते अभ्यासा.  

https://youtu.be/jN7iGBIBEdk
https://youtu.be/LiPWMsJ80Ic
https://youtu.be/ir3Baa5etD8
https://youtu.be/xn2e107EJt8
https://youtu.be/FfMLm-wHfUY
https://youtu.be/M34yPjw6jF4
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018562451554304169
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185625118801921167
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018562482216960170
https://diksha.gov.in/play/content/do_313000316920946688197
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185624978227201166
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आंतरकोनाची 
कसोटी  
व्युत्क्रम कोन 
कसोटी 

 

 
 
 

 

शसद्धता वहीत शलहा.  
व्युत्क्रम कोन कसोटीची शसद्धता शलहा.  
संगत कोन कसोटी अभ्यासा आणि त्याची 
शसद्धता शलहा.  
समांतर रेषांच्या आिखी काही गुिधमाांचा 
अभ्यास करा. 
प्रश्नसंग्रह सोडवण्याचा प्रयत्न करा. 
सोबतच्या video मधे्य काही वेगळ्या प्रकारची 
उदाहरिे हदली आहेत ती अभ्यासा.  
प्रश्न संग्रह २.१ मधील उदाहरिे सोडवण्याचा 
प्रयत्न करा. त्यासाठी सोडवलेली उदाहरिे पहा.  

4 
नवद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकाती
ल क्षमता 
नवधाने 
अभ्यासावीत. 

1)करिी गुिधमम 
2) करिीची तुलना 
3)सजातीय 
करिींवरील कक्रया  
4) करिीचे 
परीमेयीकरि 
 

येर्थे क्लिक करा  
 
येर्थे क्लिक करा  

 
येर्थे क्लिक करा  

 
येरे्थ क्लिक करा  

 
 

 

 

णिडीओच्या आधारे करिी संख्यांचे गुिधमम 
समजावून घ्या. सरावासाठी घेतलेल्या उदाहरिांचा 
अभ्यास करा, व त्या आधारे सराव संच २.३ मधील 
प्रश्न क्रमांक १,२,३,४ सोडवा.णिडीओच्या आधारे 
करिी संख्यांची तुलना कशी करतात हे सराव 
उदाहरिाच्या सहाय्यान ेसमजावून घ्या. सराव संच 
२.३ मधील प्रश्न क्रमांक ५ सोडवा. 
णिडीओच्या आधारे सजातीय करिी संख्यांची बेरीज 
व वजाबाकी कशी करतात तसेच गुिाकार व 
भागाकार कस ेकरतात ते समजावून घ्या व त्या 
आधारे सराव संच २.३ मधील प्रश्न क्रमांक ६,७ व ८ 
सोडवा. 
णिडीओच्या आधारे करिी संख्यांच्या छेदाचे 
परीमेयीकरि कसे करतात ते समजावून घ्या व त्या 
आधारे सराव संच २.३ मधील प्रश्न क्रमांक ९ सोडवा. 

5 
नवद्यार्थ्ाांनी 
पाठ्यपुस्तकाती
ल क्षमता 
नवधाने 
अभ्यासावीत. 

संगत कोन कसोटी   
प्रश्न संच २  

कत्रकोि 
दूरि आंतरकोनाचे 
प्रमेय 
बाह्यकोनाचा 
गुिधमम  
कत्रकोिाची 
एकरुपता 
 

 
येरे्थ क्लिक करा  
येरे्थ क्लिक करा 
  
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  
 
येरे्थ क्लिक करा  

सोबतच्या video मधे्य काही वेगळ्या प्रकारची 
उदाहरिे हदली आहेत ती अभ्यासा.  
प्रश्न संग्रह २.१ मधील उदाहरिे सोडवण्याचा 
प्रयत्न करा. त्यासाठी सोडवलेली उदाहरिे पहा.  
दूरि अंतरकोनाच ेप्रमेय अभ्यासा. 
तुमच्या वहीत शलहून काढा.  
तुमच्या वहीत एक समभुज कत्रकोि काढा त्याचा 
कोिताही एक बाहयकोन काढा आणि 
गुिधमामचा अभ्यास करा. 
कत्रकोिाच्या तीन कोनंची बेरीज 180 असत.े 
ह्याची शसद्धता पहा.  
तुमच्या वहीत शलहून काढा. 
बाह्यकोनाचा गुिधमम अभ्यासा. 

https://youtu.be/fR0qH99i_4Y
https://youtu.be/w0B29XcEqyE
https://youtu.be/SBUqCNqtFA0
https://youtu.be/794TA_BmUXM
https://diksha.gov.in/play/content/do_313018562451554304169
https://youtu.be/qvBAqcvXYtY
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130007781459968001214
https://youtu.be/Uuy3tdxRaBE
https://diksha.gov.in/play/content/do_31243982752093798422456
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130185626400440321507
https://www.youtube.com/watch?v=1x4fDyWwvZM
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सोबतच्या video मधे्य सोडवलेली उदाहरिे 
पहा. तुमच्या वहीत सोडवण्याचा प्रयत्न करा.  
पान २५,२६ वरची उदाहरिे अभ्यासा. 
दोन एकरूप कत्रकोि काढा. त्याचं्या संगत बाजू 
आणि संगत कोन शलहा  
कत्रकोिाची एकरुपता दशमवण्यासाठी सोबतचा 
video पहा आणि तुम्ही करून पहा. 
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इयत्ता – नववी 
  ववषय – ववज्ञान आणि तंत्रज्ञान 

महहना आठवडा पाठाचे नाव उपघटक 
अध्ययन ननष्पत्ती 

क्रमांक अध्ययन अध्यापन स्रोत नवद्यार्थी कृती 

जून 
1 जुल ैत े
15 जुलै 

कृनतपत्रिका क्रमांक 1 त े7 
चाचिी 1 

जुल ै

16 जुलै त े
30 जुल ै

कृनतपत्रिका क्रमांक 8 ते 14 
चाचिी 2 

31 जुल ैते 
14 ऑगस्ट 

कृनतपत्रिका क्रमांक 15 ते 21 
चाचिी 3  (संपूिण सेत ूअभ्यासक्रमावर आधाररत) 

ऑगस्ट 3 

1. गतीच ेननयम 

वस्तूची गती गनतनवषयक समीकरि े
मांडिे व त्या आधारे 
गणितीय उदाहरिे 
सोडवता येिे. 
नवस्थापन व वेग, 
अंतर, वेळ व वेग 
यांच्या आधारे 
आलेखवरून सुिांची 
ननर्मिती करता येिे. 
दैनंहदन जीवनातील 
नवनवध घटनांमागील 
गती व गनतनवषयक 
ननयमांच्या कायणकारि 

https://bit.ly/2TMZT0G गनतमान वस्तूंची दहा उदाहरिे आपल्या वहीमध्ये 
शलहा. 

ऑगस्ट 

3 अंतर आणि नवस्थापन https://bit.ly/2WLWSio 

तुम्ही शाळेत जाताना जो रस्ता वापरता त्याचा अंदाज े
मागण वहीमध्ये काढा. अंतर आणि नवस्थापन 
वेगवेगळ्या रंगाने दशणवा. अंतर व नवस्थापन यांच्या 
अंदाजे त्रकिं मती काढा. 

ऑगस्ट 
3 चाल व वेग https://bit.ly/3A0O0DP 

चाल व वेगाची सूि ेवहीमध्ये शलहा. वरील मागाणचा 
नवचार करून तुमची चाल व वगे काढा. 

ऑगस्ट 
3 

चाल व हदशा यांचा 
वेगावर होिारा पररिाम https://bit.ly/3xgCpyQ 

चाल व हदशेचा वेगावर होिारा पररिाम उदाहरि 
देऊन स्पष्ट करा. 

ऑगस्ट 3 एकरेषीय एकसमान व 
नैकसमान गती 

https://bit.ly/3xdUAVD एकरेषीय एकसमान व नैकसमान गती यांची प्रत्येकी 
दोन उदाहरिे वहीमध्य ेशलहा. 

ऑगस्ट 3 त्वरि https://bit.ly/3lt9u8a त्वरिीत गतीची दोन उदाहरि ेवहीमध्ये शलहा. 

https://bit.ly/2TMZT0G
https://bit.ly/2WLWSio
https://bit.ly/3A0O0DP
https://bit.ly/3xgCpyQ
https://bit.ly/3xdUAVD
https://bit.ly/3lt9u8a
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ऑगस्ट 
3 

एकसमान गतीसाठी 
अंतर - काल आलेख 

संबंधाचा पडताळा घेता 
येिे. https://bit.ly/3C3Ey4l पाठ्यपुस्तक पृ. क्र. 5 व 6 वरील आलेख पूिण करा. 

ऑगस्ट 
3 

एकसमान गतीसाठी वेग 
- काल आलेख https://bit.ly/3A0O6vb 

संबंर्धत आलेख क्र. 1.7 व 1.8 यांचे ननरीक्षि करून 
ननरीक्षिे वहीमध्य ेनोंदवा. 

ऑगस्ट 3 आलेख पद्धतीने 
गतीनवषयक समीकरि े

https://bit.ly/3yiyLWh गतीनवषयक समीकरि ेक्रमाने वहीमध्ये शलहा. 

ऑगस्ट 3 नवस्थापन – काल 
संबंधाचे समीकरि 

https://bit.ly/3fkFCr4 नवस्थापन - काल आणि नवस्थापन - वेग संबंधाची 
समीकरि ेर्मळवण्याची पद्धत वहीमध्ये शलहा. 

ऑगस्ट 3 एकसमान वतुणळाकार 
गती 

https://bit.ly/3C7GFnZ वतुणळाकार गतीची चार उदाहरिे वहीमध्ये शलहा. 

ऑगस्ट 
3 एकसमान वतुणळाकार 

वेगाची हदशा काढिे 
https://bit.ly/3xoR23e 

घरातील खराब झालेल्या सीडीपासून चकती तयार 
करा. त्या चकतीला वेगाने त्रिरवून त्यावर नािे 
टाका. नाण्याच्या गतीची हदशा ठरवा. 

ऑगस्ट 
3 

न्यूटनच ेगतीनवषयक 
ननयम https://bit.ly/3C6EtwH 

न्यूटनच्या गतीनवषयक पहहल्या ननयमाची दोन 
उदाहरि ेवहीमध्य ेशलहा. 

ऑगस्ट 
3 

न्यूटनचा गनतनवषयक 
दुसरा ननयम https://bit.ly/3yooJDa 

न्यूटनच्या गतीनवषयक पहहल्या ननयमाची दोन 
उदाहरि ेवहीमध्य ेशलहा. 

ऑगस्ट 3 न्यूटनचा गनतनवषयक 
दुसरा ननयम(उदाहरि) 

https://bit.ly/3iicOBm न्यूटनच्या गतीनवषयक दुसऱ्या ननयमाची दोन 
उदाहरि ेवहीमध्य ेशलहा. 

ऑगस्ट 3 न्यूटनचा गतनवषयक 
नतसरा ननयम 

https://bit.ly/3zZKbyF न्यूटनच्या गतीनवषयक नतसऱ्या ननयमाची दोन 
उदाहरि ेवहीमध्य ेशलहा. 

ऑगस्ट 3 संवेग अक्षय्यतेचा 
शसद्धांत 

https://bit.ly/3fE6dj1 संवेग अक्षय्यतेचा शसद्धांताची गणिती मांडिी 
वहीमध्ये शलहा. 

ऑगस्ट 
3 उदाहरि े https://bit.ly/2WFIV5r 

सोडवून हदलेली उदाहरि ेसमजून घेऊन वहीमध्ये 
शलहा. 

https://bit.ly/3C3Ey4l
https://bit.ly/3A0O6vb
https://bit.ly/3yiyLWh
https://bit.ly/3fkFCr4
https://bit.ly/3C7GFnZ
https://bit.ly/3xoR23e
https://bit.ly/3C6EtwH
https://bit.ly/3yooJDa
https://bit.ly/3iicOBm
https://bit.ly/3zZKbyF
https://bit.ly/3fE6dj1
https://bit.ly/2WFIV5r
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ऑगस्ट 

3  घटक चाचिी 

प्रश्न 1 स्पेस शटल मध्ये कोिते इंधन वापरतात? 
प्रश्न 2 तुमच्या सभोवतालची पाच उदाहरिे देऊन न्यूटनच ेतीनही गतीनवषयक ननयम स्पष्ट करा 
प्रश्न 3 िरक स्पष्ट करा : चाल आणि वेग 
प्रश्न 4 खालील उदाहरिांचे एकसमान गती व नैकसमान गती यात वगीकरि करा. 
         पंखा त्रिरिे, स्पधेत धाविारा मुलगा, सैननक संचलन, पृथ्वीचे सूयाणभोवतीचे पररभ्रमि 
प्रश्न 5 गतीच ेप्रकार कोिकोिते आहेत ? 

ऑगस्ट 3  स्वाध्याय 1 https://bit.ly/37pTRX9 
ऑगस्ट 

4 

6. वनस्पतींचे 
वगीकरि 

वगीकरिाचा आधार 

वनस्पतींचे वगीकरि 
करता येिे. 

लक्षिांवरून वनस्पती 
ओळखता येिे. 

https://bit.ly/3A2ZtCG 
पालकांच्या मदतीने आजूबाजूच्या बागेला भेट द्या. 
तेर्थ ेआढळलेल्या सवण वनस्पतींची नोंद करा. 
आकारानुसार त्यांचे नवनवध गट करा. 

ऑगस्ट 

4 उपसृष्टी - अजीबपिी 
वनस्पती - र्थॅलोिायटा 

https://bit.ly/3jg3EUW 

1.डबके / तलाव / ओलसर बुळबुळीत जागी 
र्मळिाऱ्या हहरव्या शेवाळांच ेनमुने गोळा करा, र्भिं ग 
घेऊन त्यांच्या रचनांचा अभ्यास करा. 
2.पावाचा / भाकरीचा तुकडा 3-4 हदवस बंद 
डब्यात ठेवा, नंतर त्यावर येिाऱ्या बुरशीच्या तंतूंच े
नवशालन र्भिं गाने ननरीक्षि करा. 

ऑगस्ट 
4 ब्रायोिायटा, 

टेररडोिायटा 
https://bit.ly/3C4YRyi 

1. जुन्या ओलसर र्भिं तीजवळ हदसिाऱ्या हहरव्यागार 
गालीच्यासारख्या वनस्पती शोधा. नवशालन र्भिं गाने 
त्यांच्या भागांचे ननरीक्षि करा. 

ऑगस्ट 
4 उपसृष्टी - बीजपिी, 

अनावृत्तबीजी 
https://bit.ly/3lpUbNF 

2.पररसरात आढळिाऱ्या णिसमस ट्री, मोरपंखी, 
सुरु, सायकस अशा वनस्पतींची रचना, नबजपिे 
अभ्यासा. 

ऑगस्ट 
4 वनस्पतींचे वगीकरि- 1 https://bit.ly/3C4B5m8 

सपुष्प वनस्पतींचे नमुने पाहून त्यांचे एकबीजपिी व 
त्रिनबजपिी अस ेगट करा. त्यांच्या वैशशष्ट्ांच्या नोंदी 
वहीमध्ये करा. 

ऑगस्ट 4 वनस्पतींचे वगीकरि- https://bit.ly/2VjiB0l वरील कृतींमध्ये पाहहलेल्या नमुन्यांच्या आकृत्या 

https://bit.ly/37pTRX9
https://bit.ly/3A2ZtCG
https://bit.ly/3jg3EUW
https://bit.ly/3C4YRyi
https://bit.ly/3lpUbNF
https://bit.ly/3C4B5m8
https://bit.ly/2VjiB0l
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दोन काढा व तुम्हाला हदसलेली वैशशष्ट् ेवहीमध्य ेशलहा. 
ऑगस्ट 

4 वनस्पतींचे वगीकरि-3 https://bit.ly/3xi5HwZ 
पानांचे प्रकार, िांद्यांची मांडिी, पिणधारा, िुलांचे 
नवनवध प्रकार असे नमुने शोधा, त्यांच्या आकृत्या 
वहीमध्ये काढा. 

ऑगस्ट 
4 प्रस्तावना, सृष्टी https://bit.ly/3iiyv49 

वतणमानपिांच्या घड्ांमध्ये कोवळ्या िांद्या, पाने 
ठेवून 'हबेरीअम शीट्स' तयार करण्याची प्रत्रक्रया 
इंटरनेटच्या मदतीने शशका. 

ऑगस्ट 

4  घटक चाचिी 

प्र.1) खालील प्रश्न सोडवा. 
   i) गटात न बसिारा शब्द ओळखा.     स्पायरोगायरा, मॉस, युलोथ्रीक्स. उल्वा. 
  ii) पुढील नवधानात एक शब्द चुकीचा आहे.तो बदलून योग्य वाक्य पुन्हा शलहा. 
       स्पायरोगायराच्या तंतमूधील पेशींमध्य ेहहरव्या नागमोडी रेषांसारखी तंतुकणिका असत.े 
  iii) ओळखा पाहू मी कोि? (वनस्पती नवभागाचे नाव शलहा.) 
       माझे शरीर मऊ व तंतरुूपी असते. /(हररतद्रव्य असल्यामुळे मी स्वयंपोषी आहे.) 
प्र.2) िरक स्पष्ट करा :    त्रिबीजपिी वनस्पती व एकबीजपिी वनस्पती. 
प्र.3) योग्य जोड्ा लावा. 
    अ स्तंभ                   उत्तरे                                      ब स्तंभ 
ब्रायोिायटा                                          नबयांवर नैसनगि क आवरि नसत े
टेररडोिायटा                                         प्रामुख्याने पाण्यात वाढतात 
अनावृत्तबीजी                                        प्रजननासाठी पाण्याची गरज असते 
आवृत्तबीजी                                          पािी व अन्न वहनासाठी ऊती असतात 
प्र.4) ब्रायोिायटा गटातील वनस्पतींना ‘वनस्पतीसृष्टीच ेउभयचर’ का म्हटले जाते? 

ऑगस्ट 
5 

2. कायण आणि 
उजाण 

कायण आणि ऊजाण- 
प्रस्तावना 

कायण आणि ऊजाण यांचा 
परस्पर संबंध स्पष्ट 

करून दैनंहदन 
जीवनातील कायाणचा 

प्रकार ओळखता येिे. 

https://bit.ly/3A1L6ig 
कायण व ऊजाण यांच्या व्याख्या व एकके वहीमध्ये 
शलहा. 

ऑगस्ट 
5 वस्तूच ेनवस्थापन https://bit.ly/3jbB9b6 

तुम्ही हदवसभरात कोिकोित्या वस्तूंचे नवस्थापन 
करता त्यांची यादी करा. 

ऑगस्ट 5 धन, ऋि व शून्य कायण https://bit.ly/3xjBOMO तुम्ही हदवसभरात केलेल्या कायाांची धन,ऋि आणि 

https://bit.ly/3xi5HwZ
https://bit.ly/3iiyv49
https://bit.ly/3A1L6ig
https://bit.ly/3jbB9b6
https://bit.ly/3xjBOMO
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दैनंहदन जीवनातील, 
कायण, ऊजाण व शक्तीवर 

आधाररत 
उदहरिांमधील 

कारिमीमांसा स्पष्ट 
करता येिे. 

शून्य कायण यात वगीकरि करा. 

सप्ट ेंबर 1 कायाणचे एकक https://bit.ly/2VtXp88 अगण आणि ज्यूल यामधील सहसंबध वहीमध्ये 
सनवस्तर सोडवा 

सप्ट ेंबर 1 कायाणवर आधाररत 
प्रयोग 

https://bit.ly/3xjvrc4 पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 21 वरील कृती करून पहा. 

सप्ट ेंबर 
1 उदाहरि े https://bit.ly/3zYCJnx 

सोडवलेली उदाहरि ेसमजावून घेऊन वहीमध्य े
शलहा. 

सप्ट ेंबर 
1 ऊजाण https://bit.ly/3xncipH 

दैनहदन जीवनात कोिकोित्या कायाणसाठी उजाण 
आवश्यक असत ेयाची वहीमध्ये यादी करा. 

सप्ट ेंबर 1 गनतज ऊजेचे समीकरि https://bit.ly/2Vrrvck गनतज ऊजेचे समीकरि र्मळवि्याची गणितीय 
पद्धत वहीमध्य ेशलहा. 

सप्ट ेंबर 

1 स्थस्थनतज ऊजाण https://bit.ly/3zXByEU 

घरातील स्प्रिं ग त्रकिं वा रबर यांचा वापर करून 
स्थस्थतीज उजेचा अनुभव घ्या.अशीच आिखी 
कोिती उदाहरिे आपल्या आजूबाजूला आढळतात 
याची यादी वहीमध्ये करा. 

सप्ट ेंबर 
1 स्थस्थनतज ऊजेच े

समीकरि 
https://bit.ly/3yeTL0a 

स्थस्थतीज उजेचे समीकरि वहीमध्ये शलहा. गनतज 
उजाण आणि स्थस्थतीज उजाण यामधील िरक वहीमध्ये 
शलहा. 

सप्ट ेंबर 
1 ऊजाण रूपांतरि https://bit.ly/3C1yp93 

आपल्या घरातील ऊजाणरुपांतरिाची पाच उदाहरि े
वहीमध्ये शलहा. 

सप्ट ेंबर 1 ऊजाण अक्षय्यतेचा ननयम https://bit.ly/3j9MMiY पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 25 वरील कृती करून पहा. 
सप्ट ेंबर 

1 मुक्तपतन https://bit.ly/2TO1R0N 

https://phet.colorado.edu/sims/html
/energy-skate-park-
basics/latest/energy-skate-park-
basics_en.html या शलिंकवरील शसम्युलेशन 
अभ्यासा. 

https://bit.ly/2VtXp88
https://bit.ly/3xjvrc4
https://bit.ly/3zYCJnx
https://bit.ly/3xncipH
https://bit.ly/2Vrrvck
https://bit.ly/3zXByEU
https://bit.ly/3yeTL0a
https://bit.ly/3C1yp93
https://bit.ly/3j9MMiY
https://bit.ly/2TO1R0N
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_en.html
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सप्ट ेंबर 
1 शक्ती https://bit.ly/3A32WBc 

तुमच्या घरात कोिाची शक्ती जास्त आहे हे ओळखा. 
शक्तीची नवनवध एकके वहीमध्ये शलहा. 

सप्ट ेंबर 1 शक्तीवर आधाररत काही 
उदाहरिांचा अभ्यास 

https://bit.ly/3zYB3KB सोडवलेली उदाहरि ेसमजावून घेऊन वहीमध्य े
शलहा. 

सप्ट ेंबर 

1  घटक चाचिी 

1)कायण आणि ऊजाण यांचा संबंध उदाहरिासह स्पष्ट करा 
2) खालील उदाहरिे धन कायण ऋि कायण व शून्य कायण यामध्ये वगीकरि कराबंद कारला धक्का देि,े शजना 
उतरि,े वतुणळाकार बागेला िेरी मारिे , गतीमान गाडीला बे्रक लाविे 
3)गतीज ऊजेची दैनंहदन जीवनातील उदाहरि ेसांगा. 
4) मुक्त पतन म्हिजे काय? 
5) धरिांमध्य ेसाठवलेल्या पाण्यामध्ये कोिती ऊजाण असत?े 
6) वतुणळाकार गतीत त्रिरत असलेल्या वस्तूचे कायण शून्य का असत े? 

सप्ट ेंबर 1  स्वाध्याय 2 https://bit.ly/3xqBPP2 
सप्ट ेंबर 2 

3. धारानवद्युत 

नवभव 
दैनंहदन जीवनातील 

नवद्युतधारेवर चालिारी 
उपकरिे ओळखता 

येिे. 
दैनंहदन जीवनातील 

नवभवांतर, रोध, 
नवद्युतधारा यांवर 

आधाररत 
उदहरिांमधील 

कारिमीमांसा स्पष्ट 
करता येिे. 

https://bit.ly/37tjk21 तुम्ही पाहहलेला प्रयोग करून पहा आणि नवद्युत 
नवभव संकल्पना वहीमध्य ेशलहा 

सप्ट ेंबर 2 नवभवांतर https://bit.ly/3ykxyxU नवभवांतराच ेसूि वहीमध्ये शलहा 
सप्ट ेंबर 

2 नवद्युतघटाच ेनवभवांतर https://bit.ly/3igkjZm 

व् होल् टा या शास्त्रज्ञाचा चररिात्मक णिडीयो शोधून 
पहा. 
https://www.youtube.com/watch?v=
O74K90DFirQ 

सप्ट ेंबर 2 नवद्युतधारा https://bit.ly/2VbZR3b नवद्युत धारेची उदाहरि ेवहीमध्ये सोडवा. 
सप्ट ेंबर 2 नवद्युत रोध आणि 

ओहमचा ननयम 
https://bit.ly/3A1PrC4 वेगवेगळ्या पदार्थाांची रोधकता त्रकती असत ेत े

वहीमध्ये शलहा. 
सप्ट ेंबर 2 नवद्युत पररपर्थ https://bit.ly/3yj72oH पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 35 वरील कृती करून पहा. 
सप्ट ेंबर 

2 वाहक आणि नवसंवाहक https://bit.ly/3yorjsQ 
घरातील पदार्थाांचे नवद्युत वाहक आणि नवद्युत 
नवसंवाहक पदार्थण यांचे गट करा. 

https://bit.ly/3A32WBc
https://bit.ly/3zYB3KB
https://bit.ly/3xqBPP2
https://bit.ly/37tjk21
https://bit.ly/3ykxyxU
https://bit.ly/3igkjZm
https://www.youtube.com/watch?v=O74K90DFirQ
https://www.youtube.com/watch?v=O74K90DFirQ
https://www.youtube.com/watch?v=O74K90DFirQ
https://www.youtube.com/watch?v=O74K90DFirQ
https://www.youtube.com/watch?v=O74K90DFirQ
https://www.youtube.com/watch?v=O74K90DFirQ
https://bit.ly/2VbZR3b
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https://bit.ly/3yorjsQ
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सप्ट ेंबर 
2 

ओहमचा ननयम व 
रोधकता सोडवलेली 

उदाहरि े
https://bit.ly/3xjE0Uy सोडवलेली उदाहरि ेसमजावून घेऊन वहीमध्य े

शलहा. 

सप्ट ेंबर 2 रोधांची जोडिी आणि 
पररिामी रोध 

https://bit.ly/3fmm9WS रोधाच्या एकसर जोडिीची आकृती वहीमध्य ेकाढा. 

सप्ट ेंबर 2 एकसर जोडिी उदाहरिे https://bit.ly/2VcHYBk सोडवलेली उदाहरि ेसमजावून घेऊन वहीमध्य े
शलहा. 

सप्ट ेंबर 2 रोधांची समांतर जोडिी https://bit.ly/3C5uE25 रोधाच्या समांतर जोडिीची आकृती वहीमध्य ेकाढा. 
सप्ट ेंबर 

2 
समांतर जोडिी 

उदाहरि े https://bit.ly/3zXDoFO 
सोडवलेली उदाहरि ेसमजावून घेऊन वहीमध्य े
शलहा. 

सप्ट ेंबर 3 वाहकाचा रोध व 
रोधकता 

https://bit.ly/3A4JVi7 रोधकतेसदंभाणत पृष्ठ क्रमांक 39 वरील उदाहरि 
क्रमांक 5 सोडवा. 

सप्ट ेंबर 
3 

वाहकाचा रोध व 
रोधकता 

उदाहरि ेभाग 1 
https://bit.ly/37dx28P 

सोडवलेली उदाहरि ेसमजावून घेऊन वहीमध्य े
शलहा. 

सप्ट ेंबर 
3 घरगुती नवद्युत जोडिी https://bit.ly/3rLbmdI 

तुमच्या घरातील एका बोडणवरील नवद्युत जोडिीचा 
नकाशा तयार करा. 

सप्ट ेंबर 

3  घटक चाचिी 

प्रश्न 1- नवद्युत रोध म्हिजे काय? 
प्रश्न 2- ओहमचा ननयम शलहा. 
प्रश्न 3- वाहक व नवसंवाहक उदाहरिासह स्पष्ट करा. 
प्रश्न 4- िरक स्पष्ट करा रोधांची एकसर जोडिी व रोधांची समांतर जोडिी. 
प्रश्न 5- आपले शरीर नवद्युत वाहक असते का ते स्पष्ट करा. 

सप्ट ेंबर 
4 7. पररसंस्थेतील 

उजाणप्रवाह 

प्रस्तावना , 
पररसंस्थेतील 

उजाणप्रवाह, पोषिपातळी 

1.अन्नसाखळी, उजाण 
मनोरा यांच्यातील 

आंतरसंबंधाच ेनवश्लेषि 
करता येिे. 2.नैसनगि क 

https://bit.ly/2Vsi6kv 
1.सभोवतालच्या पररसंस्थेतील नवनवध भक्षक स्तर 
ओळखा व त्याची नोंद तुमच्या वहीमध्ये करा. 

सप्ट ेंबर 4 अन्नसाखळी व अन्नजाळे https://bit.ly/3jfUkjY 1.तुमच्या पररसरातील कोित्याही तीन 

https://bit.ly/3xjE0Uy
https://bit.ly/3fmm9WS
https://bit.ly/2VcHYBk
https://bit.ly/3C5uE25
https://bit.ly/3zXDoFO
https://bit.ly/3A4JVi7
https://bit.ly/37dx28P
https://bit.ly/3rLbmdI
https://bit.ly/2Vsi6kv
https://bit.ly/3jfUkjY
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चक्र बदलांमागील 
कारिांचा शोध घेता 

येिे. 

अन्नासाखळ्या वहीमध्य ेशलहा. 
2.घरी जेवताना ताटातील नवनवध पदार्थण 
अन्नासाखळीतील त्रकतव्या टप्प्यातील आहेत हे 
ओळखा. 

सप्ट ेंबर 
4 

उजेचा मनोरा व 
उजाणप्रवाह 

https://bit.ly/3xiIFWA 
उजाण मनोराची आकृती वहीमध्ये काढून उजेचे 
हस्तांतरि कसे होते हे समजून घ्या. 

सप्ट ेंबर 
4 जैव-भू-रासायननक चक्र https://bit.ly/3xlvggB 

इंटरनेटच्या साहाय्याने जैव-भू-रासायननक चके्र 
समजून घ्या. 

सप्ट ेंबर 4 काबणन चक्र https://bit.ly/3C2Gt9o इंटरनेटवर काबणन चक्र शोधून त्याचे अवलोकन करा 
व त्याची आकृती वहीमध्य ेरेखाटा. 

सप्ट ेंबर 4 ऑक्सक्सजन चक्र https://bit.ly/2Vq2xtC इंटरनेटवर ऑक्सक्सजन चक्र शोधून त्याचे अवलोकन 
करा व त्याची आकृती वहीमध्ये रेखाटा. 

सप्ट ेंबर 
4 नायट्रोजन चक्र https://bit.ly/3yky52S 

इंटरनेटवर नायट्रोजन चक्र शोधून त्याचे अवलोकन 
कराव त्याची आकृती वहीमध्ये रेखाटा. 

सप्ट ेंबर 4  घटक चाचिी 

प्र.1) पुढील रासायननक अर्भत्रक्रया पूिण करा. 
       अ) 6CO₂ + 12H₂O ----- ---------------- + -------------------- 
       ब) ------------- + 6O₂ -------------+ 6H₂0 + ऊजाण 
प्र.2) नायट्रोजन चक्रातील प्रमुख प्रत्रक्रया पुढील तक्त्यािारे स्पष्ट करा. 
        1. नायट्रोजनचे स्थस्थरीकरि    2. अमोनीकरि    3. नायट्रीकरि  4. नवनायट्रीकरि 
प्र.3) व्याख्या शलहा. अ) ऊजेचा मनोरा ब) पोषि पातळी 
प्र.4) शास्त्रीय कारि शलहा – पररसंस्थेतील ऊजणप्रवाह एकेरी असतो . 
प्र.5) तुमच्या पररसरात आढ़ळिाऱ्या कोित्याही 5 सजीवांची (प्रािी, वनस्पती, सूक्ष्मजीव इ.) नावे शलहा व 
पोषि पातळीनुसार त्यांचे वगीकरि करा. अन्नसाखळी तयार करा. 
प्र.6) गटात न बसिारा शब्द सकारि शलहा. 
    अ) दगडी कोळसा, ओझोन, हहरा, चुनखडक     ब) बेडूक, घुबड, कोल्हा, नाकतोडा 
प्र.7) चुकीची नवधाने दुरुस्त करून शलहा. 

https://bit.ly/3xiIFWA
https://bit.ly/3xlvggB
https://bit.ly/3C2Gt9o
https://bit.ly/2Vq2xtC
https://bit.ly/3yky52S
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        अ) अन्नसाखळीतील वनस्पतीना प्रार्थर्मक भक्षक म्हितात. 
       आ) मांसाहारी प्राण्यांची पोषि पातळी तृतीय पोषि पातळी असत.े 

सप्ट ेंबर 5 

8. उपयुक्त व 
उपद्रवी सूक्ष्मजीव 

प्रस्तावना सूक्ष्मजीव 

1.प्रनतजैनवकांच्या 
ननर्मितीत असिारे 
सूक्ष्मजीवांच ेउपयोग 
सांगता येिे. 
2.सजीवांमधील नवनवध 
जीवनप्रत्रक्रया व 
सूक्ष्मजीव 
यांच्यातील कायणकारि 
संबंध स्पष्ट करता येिे. 
3.हानीकारक 
सूक्ष्मजीवांमुळे 
उद्भविारे रोग व 
त्यांवरील उपाययोजना 
स्पष्ट करुन स्वत:ची व 
समाजाच्या आरोग्याची 
काळजी घेता येिे. 

https://bit.ly/3ijupcc इंटरनेटवर नवनवध सूक्ष्मजीवांच्या आकृत्या पहा. 
सप्ट ेंबर 5 जरा डोके चालवा https://bit.ly/3rNfXw0 पुस्तकातील सूक्ष्मजीवांच्या आकृत्या काढण्याचा 

सराव करा. 
सप्ट ेंबर 

5 त्रकण्व https://bit.ly/3BZPS1z 
आईच्या मागणदशणनाखाली दुधापासून दही, नवरजि, 
ताक, लोिी, तूप बननवण्याच्या प्रत्रक्रया स्वत: करून 
बघा. 

सप्ट ेंबर 
5 पाव कसा बनतो? https://bit.ly/3ljjMYH 

पाठ्यपुस्तकात हदलेली यीस्टची कृती घरी करून 
पहा. 

सप्ट ेंबर 5 जैव उपचार https://bit.ly/3ykW6qz जैव उपचारांसंबंधी जास्त माहहती इंटरनटेच्या मदतीने 
र्मळवा. 

सप्ट ेंबर 5 पेननशसलीन https://bit.ly/37c36tV पेननशसलीयम या औषधाचा कोित्या रोगावर उपचार 
केला जातो या नवषयी डॉक्टरांकडून माहहती घ्या . 

सप्ट ेंबर 

5 
इतर रोगकारक 

सूक्ष्मजीव https://bit.ly/3inPd2h 

इंटरनेटच्या मदतीने नवनवध रोग व त्यांना कारिीभूत 
असिाऱ्या सूक्ष्मजीवांची माहहती र्मळवा. त्या रोगांना 
प्रनतबंध करण्याचे उपाय शोधा व त्याबद्दल इतरांना 
सांगा. 

सप्ट ेंबर 

5 रायझोनबअम https://bit.ly/3lm6Dhm 

मेर्थी / वाटािा यांच्या झाडांच्या मुळावर असिाऱ्या 
गाठी शोधा. त्या कसल्या आहेत, त्यांचा त्या झाडांना 
िायदा होतो की तोटा ? तुमच्या उत्तराच ेस्पष्टीकरि 
वहीमध्ये शलहा. 

सप्ट ेंबर 

5 उपद्रवी सूक्ष्मजीव https://bit.ly/3xoTO8E 

शशजनवलेले अन्न, धान्य,े कडधान्ये व इतर खाद्यपदार्थण 
खराब होऊ नयेत म्हिून तुमच्या घरात कोिकोिते 
उपाय योजतात, त्यांची माहहती र्मळवा. त्यांचा 
सूक्ष्मजीवांशी असलेला संबंध ठरवा. 

https://bit.ly/3ijupcc
https://bit.ly/3rNfXw0
https://bit.ly/3BZPS1z
https://bit.ly/3ljjMYH
https://bit.ly/3ykW6qz
https://bit.ly/37c36tV
https://bit.ly/3inPd2h
https://bit.ly/3lm6Dhm
https://bit.ly/3xoTO8E
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सप्ट ेंबर 
5 

उपयुक्त आणि उपद्रवी 
सूक्ष्मजीव https://bit.ly/2VsZEYY 

त्रकण्वन प्रत्रक्रयेने तयार करण्यात येिारे बेकरीतील 
पदार्थाांची नावे वहीमध्ये शलहा. 

सप्ट ेंबर 

5  घटक चाचिी 

प्र.1 पुढील पदार्थाांमध्य ेआढळिाऱ्या सूक्ष्मजीवाच ेनाव शलहा.  
        खराब झालेली बटाट्याची भाजी : 
प्र.2 व्याख्या शलहा :         a. त्रकण्वन        b. जैव उपचार 
प्र.3 शास्त्रीय कारि शलहा : कपड्ांमध्ये डांबराच्या गोळ्या ठेवल्या जातात. 
प्र.4 प्रनतजैनवके वापरताना कोिती काळजी घ्यावी ?  
प्र.5 नवस्तृत के्षि प्रनतजैनवके म्हिजे काय ? दोन उदाहरि ेदेऊन त्याचा वापर केिा केला जातो ते स्पष्ट करा. 

सप्ट ेंबर 5  स्वाध्याय 3 https://bit.ly/2X1OWcN 

ऑक्टोबर 1 

4. द्रव्याचे 
मोजमाप 

प्रस्तावना 

रासायननक संयोग, 
वस्तुमान अक्षय्यता, 
स्थस्थर प्रमाि या 
ननयमांचा पडताळा 
घेऊन ननष्कषण काढता 
येिे 

https://bit.ly/3yn7dz9 

1.मीठ, चुनकळी, पािी, चुना, यांची रेिुसूि ेवहीत 
शलहा.  
2.रासायननक संयोगाचे ननयम वहीमध्ये शलहा.  
3.णिहडओतील रासायननक संयोगाच्या ननयमाची 
पडताळिी करिाऱ्या प्रयोगाची ननरीक्षिे वहीत 
नोंदवा.  
4. द्रव्य अक्षयतेचा ननयम शलहा. 

ऑक्टोबर 

1 संयुगांची रासायननक 
सूि े

https://bit.ly/2VshV8P 

1.रेिुसूि ेयाची व्याख्या शलहा.  
2.संयुगाची रासायननक सूिे शलहण्याचे ननयम वहीत 
शलहा.  
3.सोहडअम सले्फट, पोटॅशशयम नायटे्रट, िेररक 
िॉसे्फट ह्या संयुगांची रासायननक सूि ेतयार 
करण्याच्या पायऱ्या वहीमध्ये शलहा. 

ऑक्टोबर 

1 स्थस्थर प्रमािाचा ननयम https://bit.ly/3C5b7yX 

1.द्रव्य अक्षय्यतेचा ननयम व स्थस्थर प्रमािाचा ननयम 
उदाहरिांसह वहीमध्ये शलहा.  
2.प्रूस्ट या शास्त्रज्ञ नवषयी अर्धक माहहती 
इंटरनेटिारे र्मळवा आणि वहीत नोंदवा. 

https://bit.ly/2VsZEYY
https://bit.ly/2X1OWcN
https://bit.ly/3yn7dz9
https://bit.ly/2VshV8P
https://bit.ly/3C5b7yX
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ऑक्टोबर 

1 अिूआकार https://bit.ly/3C4qM1w 

1. अिूवस्तुमानांक ही संकल्पना स्पष्ट करा.  
2.पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमांक 49 वर हदलेला 
मूलद्रव्यांची अिूवस्तुमान ेयाचा तक्ता पूिण करा.  
3.अिूच्या ननरीक्षिासाठी कोिकोित्या 
सूक्ष्मदशणकांचा वापर केला जातो याची माहहती 
छायार्चिासह वहीमध्ये शलहा. 

ऑक्टोबर 2 अिूचे वस्तुमान 

रेिू वस्तूमान, मोल या 
संकल्पना सांगता येिे 
व संयुगांची रेिुसूि े
ओळखता येिे व 
शलहहता येिे. 

https://bit.ly/3lpf0ZA 

पुढील मूलद्रव्यांमध्य ेअसिाऱ्या प्रोटॉन आणि न्युट्रॉन 
यांच्या संख्येवरून अिूवस्तुमान त्रकती असेल त े
वहीमध्ये शलहा - ऑक्सक्सजन, सोहडअम, 
अ ॅल्युर्मननयम, िॉस्फरस, अरगॉन, पोटॅशशअम 

 
ऑक्टोबर 

2 

 

मूलद्रव्यांच्या 
रासायननक संज्ञा 

 

https://bit.ly/2VshRG7 

1.सोने, लोह, चांदी, पारा, शशसे, सोहडअम, अँरटमनी 
यांच्या संज्ञा वहीमध्ये शलहा.   
2.तुम्हाला माहीत नसलेल्या कोित्याही 10 
मूलद्रव्यांच्या रासायननक संज्ञा इंटरनेटवरून शोधून 
वहीत नोंदवा. 

ऑक्टोबर 

2 रेिुवस्तुमानाची 
संकल्पना 

https://bit.ly/3C4FVji 

1.रेिुवस्तुमान ही संकल्पना सांगून ती कशी काढली 
जातात ते उदाहरिािारे स्पष्ट करा. 2.संयुगांची 
रेिूवस्तुमान काढून वहीमध्ये शलहा. -NaCl, MgO, 
NaOH, Ca(OH)₂, KNO₃. 

ऑक्टोबर 

2 मोलाची संकल्पना https://bit.ly/3flA6UN 

1. मोल ही संकल्पना स्पष्ट करा.  
2.सोहडअम क्लोराइड आणि कॅल्ल्शअम काबोनेट चे 
0.2 मोल हवे असल्यास त्यांच्या त्रकती ग्रॅम राशी 
घ्याव्या लागतील? याचे उत्तर वहीमध्ये शलहा. 

ऑक्टोबर 3 अ ॅिागॅ्ो अंक https://bit.ly/3xdXytf 1. अ ॅिागॅ्ो या शास्त्रज्ञानवषयी अर्धक माहहती 

https://bit.ly/3C4qM1w
https://bit.ly/3lpf0ZA
https://bit.ly/2VshRG7
https://bit.ly/3C4FVji
https://bit.ly/3flA6UN
https://bit.ly/3xdXytf
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र्मळवून वहीत नोंदवा.                          
2. 36 ग्रॅम पाण्यामध्ये पाण्याचे त्रकती रेिू असतील? 
याचे उत्तर वहीमध्ये शलहा. 

ऑक्टोबर 

3 संयुजा https://bit.ly/3xd21wo 

1. संयुजा ही संकल्पना स्पष्ट करा.  
2.H2, HCl, H2O, NaCl ह्या रेिुसूिांवरून H, Cl, 
O, Na मूलद्रव्यांच्या संयुजा त्रकती असतील ते 
वहीमध्ये सोडवा. 

ऑक्टोबर 

3 मूलके https://bit.ly/3iifgI4 

1.आम्लधमी व आम्लारीधमी मूलके यांचे वगीकरि 
वहीमध्ये तक्त्याच्या स्वरुपात करा.  
2. साधी आणि संयुक्त मुलके या संकल्पना 
उदाहरिासहहत स्पष्ट करा. 

ऑक्टोबर 
3 रासायननक संयुगांच े

ननयम 
https://bit.ly/37tjlTD 

रासायननक संयोगाचा ननयम CuO या संयुगाच्या 
बाबतीत स्पष्ट करा आणि तुमच्या शब्दात वहीमध्य े
शलहा. 

ऑक्टोबर 
4 अि-ू आकार आणि 

वस्तूमान 
https://bit.ly/3ylxWMm 

एखाद्या अिूचे अिुवस्तुमान ठरनवताना कोिकोित्या 
मूलद्रव्यांशी तुलना केली जाते याची माहहती वहीमध्ये 
शलहा. 

ऑक्टोबर 

4 मूलद्रव्यांच्या 
रासायननक संज्ञा 

https://bit.ly/3xhUuwu 

1. शसशलकॉन, बोरॉन, बेररशलअम, ननऑन, अरगॉन इ. 
मूलद्रव्यांची संज्ञा वहीमध्ये शलहा  
2. मूलद्रव्य ेआणि त्यांच्या रासायननक संज्ञा यांचा 
कोष्टक तयार करून माहहती भरा. 

ऑक्टोबर 

4 रेिुवस्तुमान https://bit.ly/3zWOfjl 

1. रेिूवस्तुमान ेकशी काढली जातात ते सांगा आणि 
णिहडओ चा वापर करून अर्धक सरावासाठी NaCl 
आणि H₂SO₄ ही सोडवलेली उदाहरिे वहीत सोडवा. 
2.पुढील संयुगांची नावे शलहा तसेच त्यांची रेिुवस्तुमान े
काढा - CO₂, Na₂SO₄, AlPO₄ ही उदाहरिे 

https://bit.ly/3xd21wo
https://bit.ly/3iifgI4
https://bit.ly/37tjlTD
https://bit.ly/3ylxWMm
https://bit.ly/3xhUuwu
https://bit.ly/3zWOfjl
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वहीमध्ये सोडवा. 
ऑक्टोबर 

4  घटक चाचिी 

प्र.1. व्याख्या द्या : i. पररवती संयुजा      ii. मूलके 
प्र.2. उदाहरिे शलहा.  
     i. त्रि-संयुजी आम्लधमी मूलके. 
     ii.संयुक्त मूलके. 
प्र.3. मूलद्रव्याची संयुजा 3 असेल तर त्याच्या बाह्यतम कके्षत त्रकती इलेक्ट्ट्रॉन्स असू शकतात ? 
प्र.4. द्रव्य अक्षय्यतेचा ननयम शलहा. 
प्र.5. NaOH या संयुगाच ेनाव शलहा व रेिूवस्तुमान काढा. 
प्र.6. शसल्वर नायटे्रटचे रासायननक सूि तयार करा. 
प्र.7. शास्त्रीय कारि शलहा.- काबणनची संयुजा 4 आहे. 
प्र.8. 1 ग्रॅम रेिू पाण्यामध्ये पाण्याचे त्रकती रेिू असतात ? 

ऑक्टोबर 4  स्वाध्याय 4 https://bit.ly/3lI9IZp 

ऑक्टोबर 5 

9. पयाणवरिीय 
व्यवस्थापन 

हवामान व हवामान 
बदल 

1.आधुननक नवज्ञान व 
तंिज्ञानाचा हवामान 
खात्याच्या कायाणवर 
होिारा पररिाम स्पष्ट 
करता येिे. 
2.घर व पररसरातील 
कचऱ्याचे वगीकरि 
करता येिे. 
3.कचऱ्यापासून 
खतननर्मिती तसेच 
कचऱ्याचा पुनवाणपर 
करता येिे. 
4.पररसर स्वच्छतेच्या 
संदभाणत कायण करून 

https://bit.ly/3yjKt37 

1. हवामान आपल्या जीवनात महत्वपूिण ठरत ेया 
नवधानाबाबत तुमच ेमत सांगून तुमच्या मताच्या 
समर्थणनार्थण नवनवध उदाहरि ेवहीत नोंदवा.  
2. 21 माचण या जागनतक हवामानशास्त्र हदन च्या 
ननर्मत्ताने हवामानशास्त्र संदभाणत माहहती घेऊन 
त्याआधारे जािीव जागृती करण्यासाठी तके्त तयार 
करा. 

ऑक्टोबर 

5 
हवामानशास्त्र आणि 

भारतीय हवामान खात े https://bit.ly/3rR0XgO 

1. हवामानशास्त्र संकल्पना स्पष्ट करून आपल्या 
दैनंहदन जीवनात त ेकसे सहाय्यभूत ठरत ेते नवनवध 
उदाहरिासह स्पष्टकरा.  
2.इंटरनेटवर www.imdpune.gov.in या साईट 
ला भेट देऊन माहहती घ्या व त्याआधारे टीप वहीमध्ये 
शलहा.  
3.इंटरनेटवरील नवनवध सचण इंशजन चा वापर करून 

https://bit.ly/3lI9IZp
https://bit.ly/3yjKt37
https://bit.ly/3rR0XgO
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इतरांना त्यासाठी प्रवृत्त 
करता येिे. 
5.आपत्ती व्यवस्थापन 
यंििा कशी राबवली 
जाते याबाबत माहहती 
संकलन व सादरीकरि 
करून दैनंहदन जीवनात 
आलेल्या आपत्तीवर 
मात करता येिे. 

पुढील संस्थांबाबत माहहती शोध व वहीमध्ये शलहा.  
1.आंतरराष्ट्रीय हवामानशास्त्रीय संस्था(WMO)  
2.भारत उष्णप्रदेशीय हवामानशास्त्रीय संस्था (IITM)  
3.राष्ट्रीय समुद्री व वातावरिीय व्यवस्थापन 
(NOAA) 

ऑक्टोबर 
5 

मानू्सन प्रारूप व 
हवामानाचा अंदाज  

इंटरनेटच्या आधारे डॉ.वसंत गोवारीकर यांनी मानू्सन 
बाबत नवकशसत केलेल्या मानू्सन प्रारुपाबद्दल माहहती 
र्मळवा. 

ऑक्टोबर 5 

घनकचरा व्यवस्थापन 
-आवश्यकता व 

घनकचरा व्यवस्थापन 
ची तत्व.े 

https://bit.ly/3lmA8Qo, 
https://bit.ly/37dwIXF, 
https://bit.ly/3lktmKN 
https://bit.ly/2TM0L5G 

1.तुमच्या वगाणतील कचऱ्याच्या डब्ब्ब्यात जमा झालेल्या 
कचऱ्याचे ननरीक्षि करून त्यात कोिकोिते पदार्थण 
आहेत त्याची यादी वहीमध्ये तयार करा व या पदार्थाांची 
नवले्हवाट कशी लावायची याबाबत तुमच्या घरासमोर 
कचरा गोळा करण्यास आलेल्या व्यक्तींना नवचारा.  
2.सद्यस्थस्थतीत घनकचरा व्यवस्थापन आणि पररसर 
स्वच्छता याचे महत्व याबाबत तुमच ेमत नवशद करा 
आणि त्याच ेसमर्थणन नवनवध उदाहरिाच्या सहाय्याने 
वहीत स्पष्ट करा. 3.घनकचरा व्यवस्थापनाची सात 
तत्व ेस्पष्ट करा. 

ऑक्टोबर 5 
कचरा नवभाजन व 

वगीकरि https://bit.ly/3lmUYPs 

1.तुम्ही जेर्थे राहता त्या इमारतीचे त्रकिं वा पररसराच े
सवेक्षि करा आणि त्या कचऱ्याचे नवघटनशील आणि 
अनवघटनशील कचरा असे वगीकरि करा.  
2.पाठ्यपुस्तकातील पृष् ठ क्रमाकं 101 वरील कचऱ्याचे 
स्त्रोत आणि प्रकार या तक्त्याचे ननरीक्षि करून 
महत्वाच्या नोंदी वहीत करा. 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31301870519243571217688
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301870519243571217688
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301870519243571217688
https://diksha.gov.in/play/content/do_31301870519243571217688
https://bit.ly/2TM0L5G
https://bit.ly/3lmUYPs
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इयत्ता :   नववी          माहे : ऑगस्ट २०२१ 
(संबंधित इयत्तेचे पाठ्यपुस्तक pdf ल िंक) 

https://diksha.gov.in/get/dial/EPC4CN 
 

ववषय का ाविी पाठाचे नाव अध्ययन वनष्पत्ती /क्षमता अध्ययन -अध्यापन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

इतिहास ऑगस्ट-
तिसरा व 
चौथा 
आठवडा  

१.इतिहासा
ची साधने 

१.ऐतिहाशसक साधनांच ेवगीकरि 
करिा येिे. 

२.ऐतिहाशसक साधनांच्या 
अभ्यासाि ित्कालीन घटनांची 
कल्पना करिा येिे व अंदाज बांधिा 
येिे. 

3.ऐतिहाशसक संदर्ााचे योग्य वाचन 
करून त्याचा अथा सांगिा येिे. 

४.ऐतिहाशसक वस्तू, 
कागदपत्र,ेपुस्तके,नािी व 
इलेक्ट्रॉतनक माहहिी गोळा करून 
संग्रह करिा येिे. िसेच त्यांचे 
वगीकरि वेगवेगळ्या पद्धिीने करिा 
येिे. 

५.ऐतिहाशसक घटनांचा अथा 
वस्तुतनष्ठ रीिीने लाविा येिे. 

(प्रस्तावना व शलणिि साधने) 

http://tiny.cc/wj0eqz 

(शलणिि साधने र्ाग २) 

http://tiny.cc/jk0eqz 

(वृत्तपत्र)े 

http://tiny.cc/cl0eqz 

 (प्रेस रस्ट ऑफ इंहडया) 

http://tiny.cc/ml0eqz 

(र्ौतिक साधने) 
http://tiny.cc/2m0eqz 

 
(टपाल तिकीट) 

http://tiny.cc/qn0eqz 

(मौणिक साधने) 

http://tiny.cc/go0eqz 

पाठ्यपुस्तकािील पाठ क्रमांक १. इतिहासाची साधने हा 
पाठ वाचण्यास सांगिे. 

पाठाची प्रस्तावना व शलणिि साधने यातवषयी माहहिी 
पाहण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास सांगिे. 

शलणिि साधने र्ाग-२ यातवषयी माहहिी पाहण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास सांगि.े 

वृत्तपत्र ेयातवषयी माहहिी पाहण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 
क्लिक करण्यास सांगि.े 

प्रेस रस्ट ऑफ इंहडया यातवषयी माहहिी पाहण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास सांगि.े 

र्ौतिक साधने यातवषयी माहहिी पाहण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास सांगिे. 

टपाल तिककटे यातवषयी माहहिी पाहण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास सांगिे. 

मौणिक साधने यातवषयी माहहिी पाहण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास सांगिे. 

https://diksha.gov.in/get/dial/EPC4CN
http://tiny.cc/wj0eqz
http://tiny.cc/jk0eqz
http://tiny.cc/cl0eqz
http://tiny.cc/ml0eqz
http://tiny.cc/2m0eqz
http://tiny.cc/qn0eqz
http://tiny.cc/go0eqz
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(इतिहासाची साधने: सारांश) 

http://tiny.cc/qo0eqz 

 

पाठाचा सारांश थोडक्याि  पाहण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 
क्लिक करण्यास सांगि.े 

कृिी व उपक्रम 

शलणिि साधने, र्ौतिक साधन ेव मौणिक साधने यांचा 
िक्ता ियार करा. 

दृक-श्राव्य साधनांची यादी करा. 

इतिहास सप्ट ेंबर –
पहहला व 
दुसरा 
आठवडा  

२.र्ारि: 
१९६० 
नंिरच्या 
घडामोडी 

१. र्ारिाच्या स्वािंत्र्यानंिरच्या 
वाटचालीिील ऐतिहाशसक घटनांचा 
क्रम योग्य पद्धिीने सांगिा येिे. 

 

(१९६० च ेदशक) 

http://tiny.cc/4o0eqz 

(१९७० च ेदशक) 

http://tiny.cc/fp0eqz 

(१९८० चे दशक र्ाग १) 

http://tiny.cc/kq0eqz 

(१९८० चे दशक र्ाग २) 

http://tiny.cc/hr0eqz 

(१९९० नंिरच ेबदल) 

http://tiny.cc/5r0eqz 

(र्ारिीय अथाव्यवस्था) 

पाठ्यपुस्तकािील पाठ क्रमांक २. र्ारि:१९६० नंिरच्या 
घडामोडी हा पाठ वाचण्यास सांगि.े 

१९६० च ेदशक यातवषयी माहहिी पाहण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास सांगिे. 

१९७० चे दशक यातवषयी माहहिी पाहण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास सांगिे. 

१९८० चे दशक र्ाग १ यातवषयी माहहिी पाहण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास सांगि.े 

१९८० चे दशक र्ाग २ यातवषयी माहहिी पाहण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास सांगि.े 

१९९० नंिरच ेबदल यातवषयी माहहिी पाहण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास सांगिे. 

 र्ारिीय अथाव्यवस्था यातवषयी माहहिी पाहण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास सांगि.े 

http://tiny.cc/qo0eqz
http://tiny.cc/4o0eqz
http://tiny.cc/fp0eqz
http://tiny.cc/kq0eqz
http://tiny.cc/hr0eqz
http://tiny.cc/5r0eqz
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http://tiny.cc/qs0eqz 

(तवज्ञान आणि िंत्रज्ञान) 

http://tiny.cc/8s0eqz 

(सामाशजक के्षत्रािील बदल) 

http://tiny.cc/mt0eqz 

(जागतिकीकरि) 

http://tiny.cc/qu0eqz 

(उपग्रह वापर) 

http://tiny.cc/3u0eqz 

 

 

तवज्ञान आणि िंत्रज्ञान यातवषयी माहहिी पाहण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास सांगि.े 

सामाशजक के्षत्रािील बदल यातवषयी माहहिी पाहण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास सांगि.े 

 

जागतिकीकरि यातवषयी माहहिी पाहण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास सांगिे. 

 

उपग्रह वापर यातवषयी माहहिी पाहण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास सांगिे. 

कृिी व उपक्रम 

दुग्ध उत्पादनािून कोििे व्यवसाय चालिाि त्यांची यादी 
करा. 

र्ारि-पाककस्तान युद्धाि पराक्रम गाजवलेल्या र्ारिीय 
जवानांची नावे,  माहहिी ममळवा. 

आत्तापयंि झालेल्या प्रधानमंत्रीची यादी करा. 

राज्यशास्त्र सप्ट ेंबर-
तिसरा 
आठवडा  

१.महायुधोत्त
र राजकीय 
घडामोडी 

१.शस्त्रास्त्र स्पधेमुळे आंिरराष्ट्रीय 
शांििेला धोका तनमााि होिो याची 
जािीव होिे. 

 

(प्रस्तावना) 

राज्यशास्त्र पाठ्यपुस्तकािील पाठ क्रमांक १. महायुद्धोत्तर 
राजकीय घडामोडी हा पाठ वाचण्यास सांगिे. 

http://tiny.cc/qs0eqz
http://tiny.cc/8s0eqz
http://tiny.cc/mt0eqz
http://tiny.cc/qu0eqz
http://tiny.cc/3u0eqz
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२. शीियुद्धोत्तर काळािील जागतिक 
घडामोडींचे तवश्लेषि करिा येिे. 

३. जागतिकीकरिाला र्ारिाने 
हदलेल्या प्रतिसादाची माहहिी करून 
घेि.े 

४. जागतिकीकरिाच्या संदर्ााि 
तवतवध देशांच ेपरस्परावलंतबत्व 
जािून घेऊन त्याबाबि चचाा करिे. 

http://tiny.cc/sv0eqz 

(पार्श्ारू्मी) 

http://tiny.cc/hw0eqz 

 

(पाहहले महायुद्ध र्ाग १) 

http://tiny.cc/3w0eqz 

(दुसरे महायुद्ध) 

http://tiny.cc/uz0eqz 

(शीियुद्ध) 

http://tiny.cc/6z0eqz 

(जगाचे किध्रुवीकरि) 

http://tiny.cc/e10eqz 

(शस्त्रास्त्र स्पधाा) 

http://tiny.cc/110eqz 

(अशलप्तवादी चळवळ) 

http://tiny.cc/i20eqz 

(शीियुद्धाच्या अिेर) 

http://tiny.cc/s30eqz 

पाठाची प्रस्तावना जािून घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 
क्लिक करण्यास सांगि.े 

महायुधोत्तर राजकीय घडामोडी पूवीची पार्श्ारू्मीबद्दल 
माहहिी जािून घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करण्यास सांगिे. 

पहहल्या महायुद्धाबद्दल माहहिी जािून घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास सांगिे. 

दुसऱ्या महायुद्धाबद्दल माहहिी जािून घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास सांगिे. 

शीियुद्धाबद्दल माहहिी जािून घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 
क्लिक करण्यास सांगि.े 

जगाच ेकिध्रुवीकरि बद्दल माहहिी जािून घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास सांगि.े 

शस्त्रास्त्र स्पधााबद्दल माहहिी जािून घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास सांगिे. 

 

अशलप्तवादी चळवळीबद्दल माहहिी जािून घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास सांगि.े 

शीियुध्दािेर घडलेल्या घटना बद्दल माहहिी जािून 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास सांगि.े 

http://tiny.cc/sv0eqz
http://tiny.cc/hw0eqz
http://tiny.cc/3w0eqz
http://tiny.cc/uz0eqz
http://tiny.cc/6z0eqz
http://tiny.cc/e10eqz
http://tiny.cc/110eqz
http://tiny.cc/i20eqz
http://tiny.cc/s30eqz


राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुि े 
 

(शीियुद्धानंिरच ेजग) 

http://tiny.cc/g40eqz 

 

शीि युद्धानंिरच ेजग कसे बनले हे  जािून घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास सांगि.े 

कृिी व उपक्रम 

पहहल्या महायुद्धािील ममत्र राष्ट्र ेव मध्यगि राष्ट्र ेयांचा िक्ता 
ियार करा. 

दुसऱ्या महायुद्धािील ममत्र राष्ट्र ेव अक्ष राष्ट्र ेयांचा िक्ता 
ियार करा. 

पान क्रमांक ५९ वरील जग-राजकीय (प्रमुि देश) यांची 
िंडतनहाय यादी करा. 

इतिहास सप्ट ेंबर-
चौथा 
आठवडा  

३.र्ारिापुढी
ल अंिगाि 
आव्हाने 

३. र्ारिासमोरील अंिगाि 
आव्हानांचा मचककत्सक अभ्यास 
करिा येिे. 

 

(प्रस्तावना) 

http://tiny.cc/o50eqz 

(ऑपरेशन ब्लू-स्टार) 

http://tiny.cc/060eqz 

(ईशान्य र्ारि समस्या) 

http://tiny.cc/4c1eqz 

(ममझोरम) 

http://tiny.cc/ee1eqz 

(नागालँड) 

पाठ्यपुस्तकािील पाठ क्रमांक ३. र्ारिापुढील अंिगाि 
आव्हाने हा पाठ वाचण्यास सागंिे. 

पाठाची प्रस्तावना व पंजाबमधील असंिोष पाहण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास सांगि.े 

ऑपरेशन ब्लुर स्टार तवषयी माहहिी पाहण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास सांगिे. 

ईशान्य र्ारि समस्या पाहण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 
क्लिक करण्यास सांगि.े 

ममझोरम समस्या जािून घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 
क्लिक करण्यास सांगि.े 

http://tiny.cc/g40eqz
http://tiny.cc/o50eqz
http://tiny.cc/060eqz
http://tiny.cc/4c1eqz
http://tiny.cc/ee1eqz
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http://tiny.cc/kf1eqz 

(अरुिाचलप्रदेश) 

http://tiny.cc/uk1eqz 

 

(जमािवाद) 

http://tiny.cc/fm1eqz 

(प्रदेशवाद) 

http://tiny.cc/zm1eqz 

 

नागालँड समस्या जािून घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 
क्लिक करण्यास सांगि.े 

अरुिाचलप्रदेश समस्या जािून घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास सांगिे. 

 

जमािवाद समस्या जािून घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 
क्लिक करण्यास सांगि.े 

प्रदेशवाद समस्या जािून घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 
क्लिक करण्यास सांगि.े 

कृिी व उपक्रम 

घटकराज्य/े कें द्रशाशसि प्रदेश व त्यांच्या राजधान्या यांचा 
िक्ता ियार करा व पान क्रमांक १४ वरील नकाशाि पहा. 

पुढील संशक्षप्त रूपाच ेपूिा रूप शोधण्याचा प्रयत्न करा. 

१)MNF(२)NNC(३)PLGA 

राज्यशास्त्र ऑक्टोबर
-पहहला 
आठवडा  

२.र्ारिाच्या 
परराष्ट्र 
धोरिाची 
वाटचाल 

१. परराष्ट्र धोरिाचा अथा सांगिा 
येिे. 

२. परराष्ट्र धोरिाच्या उहद्दषं्टबाबि 
आदर बाळगिे. 

 

(प्रस्तावना) 

http://tiny.cc/1n1eqz 

 

(राष्ट्रीय हहिसंबंध) 

राज्यशास्त्र पाठ्यपुस्तकािील पाठ क्रमांक २. र्ारिाच्या 
परराष्ट्र धोरिांची वाटचाल हा पाठ वाचण्यास सांगिे. 

पाठाची प्रस्तावना व परराष्ट्र धोरि: अथा व महत्व तवषयी 
माहहिी जािून घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक  
करण्यास सांगिे. 

http://tiny.cc/kf1eqz
http://tiny.cc/uk1eqz
http://tiny.cc/fm1eqz
http://tiny.cc/zm1eqz
http://tiny.cc/1n1eqz
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३. स्विंत्र र्ारिाचे परराष्ट्र धोरि 
तवतवध घटनांच्या साहाय्याने स्पष्ट 
करिा येिे. 

४. र्ारि आंिरराष्ट्रीय शांििा व 
सुरशक्षििसे  नेहमीच प्राधान्य देिो 
ही जािीव तवकशसि करिे. 

http://tiny.cc/7n1eqz 

(परराष्ट्र धोरि तनश्चिि करिारे 
घटक) 

http://tiny.cc/wo1eqz 

(अथाव्यवस्था) 

http://tiny.cc/aq1eqz 

 

(राजकीय नेिृत्व) 

http://tiny.cc/xq1eqz 

(र्ारिाचे परराष्ट्र धोरि) 

http://tiny.cc/xr1eqz 

(र्ारिाच्या परराष्ट्र धोरिांचा 
आढावा) 

http://tiny.cc/xs1eqz 

(दुसरा टप्पा र्ाग १ :१९९१ ि े
आजपयंि) 

http://tiny.cc/kt1eqz 

(दुसरा टप्पा:१९९१ ि ेआजपयंि 
र्ाग २) 

राष्ट्रीय हहिसंबंध तवषयी माहहिी जािून घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक  करण्यास सांगि.े 

परराष्ट्र धोरि तनश्चिि करिारे घटक जािून घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक  करण्यास सांगि.े 

 

परराष्ट्र धोरिावर पररिाम करिारा अथातवषयक घटकाची 
माहहिी जािून घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक  
करण्यास सांगिे. 

परराष्ट्र धोरिावर पररिाम करिारा राजकीय नेिृत्व 
घटकाची माहहिी जािून घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 
क्लिक  करण्यास सांगि.े 

र्ारिाचे परराष्ट्र धोरि जािून घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 
क्लिक  करण्यास सांगि.े 

र्ारिाच्या परराष्ट्र धोरिाचा आढावा घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक  करण्यास सांगिे. 

 

र्ारिाच्या परराष्ट्र धोरिािील दुसरा टप्पा र्ाग१:१९९१ िे 
आजपयंि तवषयी माहहिी जािून घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक  करण्यास सांगिे. 

http://tiny.cc/7n1eqz
http://tiny.cc/wo1eqz
http://tiny.cc/aq1eqz
http://tiny.cc/xq1eqz
http://tiny.cc/xr1eqz
http://tiny.cc/xs1eqz
http://tiny.cc/kt1eqz
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http://tiny.cc/cu1eqz 

(पहहला टप्पा :१९४७ ि े१९९०) 

http://tiny.cc/vu1eqz 

 

र्ारिाच्या परराष्ट्र धोरिािील दुसरा टप्पा र्ाग२:१९९१ िे 
आजपयंि तवषयी माहहिी जािून घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक  करण्यास सांगिे. 

र्ारिाच्या परराष्ट्र धोरिािील पहहला टप्पा र्ाग:१९४७  िे 
१९९० पयंि  माहहिी जािून घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 
क्लिक  करण्यास सांगि.े 

कृिी व उपक्रम 

प्राचीन काळाि र्ारिाच ेकोिकोित्या देशाशी संबंध होि े
त्यांची यादी करा. 

BRICS - मधील सहर्ागी देशांची यादी करा. 

इतिहास ऑक्टोबर
- दुसरा 
आठवडा  

४.आमथिक 
तवकास 

१. र्ारिािील आमथिक धोरिे 
काळानुसार बदलि गेली, हे स्पष्ट 
करिा येिे. 

२. जागतिकीकरिामुळे आलेल्या 
आमथिक सुधारिांच्या पररिामांचा 
आढावा घेिा येिे. 

३. िासगीकरि,उदारीकरि व 
जागतिकीकरि यामुळे र्ारिीय 
अथाव्यवस्थेि झालेल्या बदलांची 
कारिीमीमांसा करिा येिे. 

 

(प्रस्तावना) 

http://tiny.cc/wv1eqz 

(ममश्र अथाव्यवस्था र्ाग २) 

http://tiny.cc/4v1eqz 

(पंचवातषिक योजना) 

http://tiny.cc/cx1eqz 

(पहहली पंचवातषिक योजना) 

http://tiny.cc/m11eqz 

पाठ्यपुस्तकािील पाठ क्रमांक ४. आमथिक तवकास हा पाठ 
वाचण्यास सांगिे. 

आमथिक तवकास पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक  करण्यास सांगिे. 

ममश्रा अथाव्यवस्था बद्दल माहहिी घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक  करण्यास सांगिे. 

वातषिक योजना बद्दल माहहिी घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 
क्लिक  करण्यास सांगि े

 

http://tiny.cc/cu1eqz
http://tiny.cc/vu1eqz
http://tiny.cc/wv1eqz
http://tiny.cc/4v1eqz
http://tiny.cc/cx1eqz
http://tiny.cc/m11eqz
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(सहावी पंचवातषिक योजना) 

http://tiny.cc/231eqz 

(नववी पंचवातषिक योजना) 

http://tiny.cc/441eqz 

 

(बँकांचे राष्ट्रीयीकरि) 

http://tiny.cc/h61eqz 

 

(वीस कलमी कायाक्रम) 

http://tiny.cc/i71eqz 

(कामगार समस्या र्ाग १) 

http://tiny.cc/y71eqz 

(कामगार समस्या र्ाग २) 

http://tiny.cc/o91eqz 

 

(नवे आमथिक धोरि) 

http://tiny.cc/ha2eqz 

(उपाययोजना) 

पहहली पंचवातषिक योजना बद्दल माहहिी घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक  करण्यास सांगि.े 

 

सहावी पंचवातषिक योजने बद्दल माहहिी घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक  करण्यास सांगि.े 

 

 

नववी पंचवातषिक योजनेबद्दल माहहिी घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक  करण्यास सांगिे. 

 

बँकांचे राष्ट्रीयीकरि बद्दल माहहिी घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक  करण्यास सांगिे. 

 

वीस कलमी कायाक्रम बद्दल माहहिी घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक  करण्यास सांगिे. 

कामगार समस्या जािून  घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 
क्लिक  करण्यास सांगि.े 

 

कामगार समस्या र्ाग २ माहहिी जािून  घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक  करण्यास सांगि े

http://tiny.cc/231eqz
http://tiny.cc/441eqz
http://tiny.cc/h61eqz
http://tiny.cc/i71eqz
http://tiny.cc/y71eqz
http://tiny.cc/o91eqz
http://tiny.cc/ha2eqz
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http://tiny.cc/5a2eqz 

 

नवे आमथिक धोरि जािून  घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 
क्लिक  करण्यास सांगि.े 

वेगवेगळ्या समस्यांवर उपाययोजना जािून  घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक  करण्यास सांगि.े 

कृिी व उपक्रम 

राष्ट्रीयकृि बँकांची यादी करा. 

पंचवातषिक योजनांचा िक्ता ियार करा. 

राज्यशास्त्र ऑक्टोबर 
-तिसरा 
आठवडा  

३.र्ारिाची 
सुरक्षा 
व्यवस्था 

१. र्ारिािील संरक्षि यंत्रिेचे 
स्वरूप समजून घेि.े 

२. लष्करी व तनमलष्करी दलांच्या 
कायााचे वगीकरि करिा येिे. 

३. मानवी सुरक्षा ही संकल्पना स्पष्ट 
करिा येिे. 

४. अंिगाि सुरशक्षिेतवषयी 
असिाऱ्या आव्हानांची जािीव 
असिे. 

५. एिाद्या आव्हानाचा अभ्यास 
करून त्याची संशोधनपकत्रका ियार 
करिा येिे. 

 

(राष्ट्रीय सुरक्षा जािं करण्याच े
मागा) 

http://tiny.cc/rb2eqz 

 

(र्ारिाची सुरक्षा यंत्रिा) 

http://tiny.cc/wc2eqz(
तनमलष्करी दले) 

http://tiny.cc/he2eqz 

(राष्ट्रीय छात्रसेना) 

http://tiny.cc/bf2eqz 

राज्यशास्त्र मधील पाठ क्रमांक ३. र्ारिाची सुरक्षा व्यवस्था 
हा पाठ वाचण्यास सांगि.े 

पाठाची प्रस्तावना व राष्ट्रीय सुरके्षिेच ेजिन करण्याच ेमागा 
या बद्दल माहहिी घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करण्यास सांगिे. 

र्ारिाची सुरक्षा यंत्रिाबद्दल माहहिी घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास सांगिे. 

तनमलष्करी दलाबद्दल माहहिी घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास सांगिे. 

राष्ट्रीय छात्रसेना बद्दल माहहिी घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास सांगिे. 

र्ारिाच्या सुरक्षिेपुढील आव्हाने कोििी आहेि? हे माहहिी 
घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास सांगि.े 

http://tiny.cc/5a2eqz
http://tiny.cc/rb2eqz
http://tiny.cc/wc2eqz
http://tiny.cc/he2eqz
http://tiny.cc/bf2eqz


राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुि े 
 

(र्ारिाच्या सुरक्षिेपुढील 
आव्हाने) 

http://tiny.cc/yf2eqz 

(मानवी सुरक्षा) 

http://tiny.cc/eg2eqz 

 

मानवी सुरके्षिेबद्दल माहहिी घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 
क्लिक करण्यास सांगि.े 

कृिी व उपक्रम 

सध्या र्ारिासमोर असिारी आव्हाने कोिकोििी आहेि? 
त्यांची यादी करा. 

र्ारिाच्या रू्दल, नौदल व वायुदल प्रमुिांची नावे शलहा. 

इतिहास ऑक्टोबर
-चौथा 
आठवडा  

५.शैक्षणिक 
वाटचाल 

१. र्ारिीय शशक्षि प्रिालीच्या 
तवकासाचे टप्प ेसांगिा येिे. 

२. तवतवध सामाशजक समस्यांच्या 
सोडविुकीसाठी शशक्षि हे महत्त्वाचे 
माध्यम आहे हे सांगिा येिे. 

(प्रस्तावना) 

http://tiny.cc/dh2eqz 

 

(प्राथममक शशक्षि) 

http://tiny.cc/lh2eqz 

 

(माध्यममक शशक्षि) 

http://tiny.cc/1h2eqz 

(तवशेष माहहिी िाराबाई मोडक व 
अनुिाई वाघ) 

http://tiny.cc/ni2eqz 

(कोठारी आयोग) 

पाठ्यपुस्तकािील पाठ क्रमांक ५. शैक्षणिक वाटचाल हा 
पाठ वाचण्यास सांगिे. 

शैक्षणिक वाटचाल या पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास सांगि.े 

प्राथममक शशक्षि बद्दल माहहिी जािून घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास सांगिे. 

 

माध्यममक शशक्षि बद्दल माहहिी जािून घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास सांगि.े 

 

िाराबाई मोडक व अनुिाई वाघ यांच्या शैक्षणिक 
कायााबद्दल माहहिी जािून घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला 
क्लिक करण्यास सांगि.े 

http://tiny.cc/yf2eqz
http://tiny.cc/eg2eqz
http://tiny.cc/dh2eqz
http://tiny.cc/lh2eqz
http://tiny.cc/1h2eqz
http://tiny.cc/ni2eqz


राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुि े 
 

http://tiny.cc/kj2eqz 

(उच्च शशक्षि: स्वािंत्रोत्तर 
कालिंडािील शशक्षि) 

http://tiny.cc/8pgfqz 

(NCERT) 

http://tiny.cc/3j2eqz 

(राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरि १९८६) 

http://tiny.cc/nk2eqz 

 

कोठारी आयोगबद्दल माहहिी जािून घेण्यासाठी हदलेल्या 
शलिंकला क्लिक करण्यास सांगिे. 

उच्च शशक्षि: स्वािंत्रोिर कालिंडािील शशक्षिाबद्दल 
माहहिी जािून घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक 
करण्यास सांगिे. 

 

राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि  पररषदेबद्दल माहहिी 
जािून घेण्यासाठी हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास 
सांगि.े 

 

शैक्षणिक धोरि १९८६ बद्दल माहहिी जािून घेण्यासाठी 
हदलेल्या शलिंकला क्लिक करण्यास सांगि.े 

ऑक्टोबर -पाचवा आठवडा आकाररक व संकल त मूल्यमापन-प्रर्थम सत्र 

 

http://tiny.cc/kj2eqz
http://tiny.cc/8pgfqz
http://tiny.cc/3j2eqz
http://tiny.cc/nk2eqz


 

 

 (स्वाध्याय) : शकै्षणिक वर्ष २०२०-२१  

इयत्ता : नववी                  ववषय :इविहास - नागरिकशास्त्र                            पाठ :  1) इविहासाची साधने     
=========================================================================== 
प्रश्न 1 ) दिलेल्या पयाायाांपैकी योग्य पयााय वनवडून ववधाने पुन्हा ललहा  .                                                                      गुण- 03  
          1 ) भारताचे राष्ट्रीय अभभलेखागार ---------- येथे आहे.  

 
अ) पुिे          ब) नवी दिल्ली     क)  कोलकत्ता         ड) हैद्राबाि   

 
2 ) -------- मध्ये भारत सरकारने जाल कुपर हे ‘टपाल ततकीट’ प्रससद्ध केले . 
 

अ) 1950       ब) 1955           क)  1970         ड) 1977   
 

           3) FTII  ही संस्था भारतात --------या शहरात आहे . 
 

अ) पुिे         ब) मुंबई        क)  कोलकत्ता         ड) हैद्राबाि   
  

प्रश्न 2 ) टीपा  ललहा .                                                                                                                                       गुण- 08 
            1)   सलणखत साधने                     2)  दृक – श्राव्य साधने                 3)   टपाल ततककटे                 4)    वृत्तपत्रे  
प्रश्न 3 ) सलणखत साधने म्हिजे काय ते सांगून तुम्हाला मादहत असलेले कोितेही चार सलणखत साधना बद्दल मादहती स्पष्ट सांगा  .                  गुण- 04  



 

 

  (स्वाध्याय) : शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१  

इयत्ता : नववी                  ववषय :इविहास - नागरिकशास्त्र                            पाठ :  3) भाििापुढील अांिगाि आव्हाने      
=========================================================================== 
प्रश्न 1 ) पुढील सांक्षिप्त रूपाचे पूणा रूप ललहा  .                                                                                                                                       गुण- 03  
          
       1 ) MNF                    2) NNC               3) PLGA  

 
प्रश्न 2 ) पुढील सांकल्पना िुमच्या शब्ाांि ललहा .   ( कोणिेही विन )                                                                                     गुण- 06 
            
        1)   जमातवाि                      2)  नक्षलवाि                  3)   प्रिेशवाि                  4) ऑपरेशन ब्लू स्टार   
 
प्रश्न 3 ) पुढील प्रश्नाची थोडक्याि उत्तिे ललहा.                                                                                                                                       गुण-06 
 
        1) जमातवाि नष्ट करण्यासाठी काय केले पादहजे ? 
 
         2) ईशान्य भारतात कोिकोिती राज्य आहेत ? 
 
         3) भारतापुढील अंतगषत आव्हाने कोिती आहेत ? 
 
                                         



 

 

  (स्वाध्याय) : शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१  

इयत्ता : नववी                  ववषय :इविहास - नागरिकशास्त्र                            पाठ :  4) आर्थिक ववकास        
=========================================================================== 
प्रश्न 1 ) पुढील चुकीची जोडी ओळखा व ललहा .                                                                                                     गुण- 02  
          
       1 ) कावसजी िावर  - पोडचा कारखाना  
        2) डॉ.ित्ता सामंत – तगरिी कामगारांचे नेतृत्व  
        3) ना.मे.लोखंडे  - तगरिी कामगारांना सुट्टी  
        4)नारायि सुवे – कतवतांद्वारे श्रभमकांच्या जीवनाचे िशषन  
प्रश्न 2 ) िक्ता पूणा किा.                                                                                                                                             गुण – 02 
 

    पांचवावषिक योजना      कालवधी                उदिषे्ट  
         पदहली      -------- शेती ,सामासजक तवकास  
         िुसरी  1956-1961  औद्योतगकीकरि  
         ततसरी      -------- तवर्मतेचे तनमुषलन ,रोजगार 

संधी तवस्तार ,राष्ट्रीय उत्पन्नात 
वाढ  

       --------- 1969-1974 शास्त्रीय संशोधन ,आरोग्य व 
कुटंुब तनयोजन ------ 

        पाचवी      -------- ------------------- 
 



 

 

 
प्रश्न 3 ) पुढील सांकल्पना िुमच्या शब्ाांि ललहा .   ( कोणिेही विन )                                                                       गुण- 06 
            
        1)   भमश्र अथषव्यवस्था                      2)  बँकांचे राष्ट्रीयकरि                  3)   जागततक व्यापार संघटना                 4) वीस कलमी कायषक्रम   
 
प्रश्न 4 ) पुढील ववधाने सकािण स्पष्ट किा.                                                                                                                   गुण-05 
 
        1) तगरिी कामगार संपावर गेले.  
         2) सहकार क्षेत्राकडे तवशेर् लक्ष िेण्यास सुरुवात झाली. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                              



 

 

 

  (स्वाध्याय) : शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१  

इयत्ता : नववी                  ववषय :इविहास - नागरिकशास्त्र                            पाठ 5) शिैक्षणक वाटचाल         
=========================================================================== 
प्रश्न 1 ) पुढील सांकल्पनाचचत्र पूणा किा.                                                                                                                      गुण- 02 
           
       1 )                                                           
                                                                       
                                                                        सशक्षिाची उदद्दष्ट े 
 
 
 
            
प्रश्न 2 ) िक्ता पूणा किा.                                                                                                                                      गुण – 03 
 
 

 
 
 

     व्यक्ती                काया  
    भारतातील पदहले      
       सशक्षि मंत्री  

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

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

    तवद्यापीठ सशक्षि  
    आयोगाचे अध्यक्ष  



 

 

प्रश्न 3 ) टीपा ललहा  .   ( कोणिेही िोन )                                                                                                                                           
गुण- 04 
            
        1)   बालभारती                      2)  कोठारी आयोग                 3)   BARC                   
 
प्रश्न 4 ) पुढील प्रश्नाांची उत्तिे सववस्ति ललहा.                                                                                                                                       गुण-06 
 
        1) ‘ खडू – फळा (ऑपरेशन ब्लाच्क बोडष ) या योजनेत कोित्या उपक्रमांचा समावेश होतो ?  
         2) भारतातील वैद्यकीय के्षत्रातील प्रगती तवतवध उिाहरिांच्या साह्याने स्पष्ट करा. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   प्रा.सय्यि रा ऊफ     --------------
---  

       ---------      कोसबाड प्रकल्प  



 

 

  (स्वाध्याय) : शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१  

इयत्ता : नववी                  ववषय :इविहास - नागरिकशास्त्र                          पाठ 1) महायुद्धोत्ति िाजकीय 
घडामोडी             

=========================================================================== 
 प्रश्न 1 ) पुढील ववधाने चूक की बिोबि िे सकािण स्पष्ट किा.                                                                                                                    गुण- 03  

1) शीतयुद्धामुळे जगाचे एक्ध्र्वीकरि झाले. 
2) पदहल्या महायुद्धानंतर राष्ट्रसंघाची तनभमिती झाली. 
3) युरोपमधील अनेक िेशाच्या आकिका आणि आसशया खंडात वसाहती होत्या .  

  प्रश्न 2 ) पुढील सांकल्पना स्पष्ट किा.  ( कोणिेही िोन )                                                                                                                      गुण- 04 
अ) शीतयुद्ध      
ब) असलप्ततावाि  
क) जागततकीकरि  

 
 प्रश्न 3 ) पुढील ववषयावि िुमचे मि व्यक्त किा.   ( कोणिेही िोन )                                                                                                            गुण- 4 

1) राष्ट्रसंघाने िुसरे महायुद्ध टाळण्यासाठी कोित्या उपाययोजना करायला हव्या होत्या .  

2) शीतयुद्धामुळे मानवी कल्यािाकडे िुलषक्ष झाले.               
 प्रश्न  4 ) पुढील प्रश्नाची थोडक्याि उत्तिे ललहा.   ( कोणिेही िोन  )                                                                                                             गुण-4 

1) शीतयुद्धाची अखेर होण्यास कोित्या गोष्टी कारिीभूत ठरल्या. 
2) जागततकीकरि म्हिजे काय? 

 



 

 

  (स्वाध्याय) : शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१  

इयत्ता : नववी                  ववषय :इविहास - नागरिकशास्त्र              पाठ 2) भाििाच्या पििाष्ट्र धोिणाची वाटचाल              
=========================================================================== 
 प्रश्न 1 ) पुढील ववधाने चूक की बिोबि िे सकािण स्पष्ट किा.                                                                                                                    गुण- 03  

1) अटलतबहारी वाजपेयी यांनी पाककस्तानसोबत संबंध सुधारण्यास पुढाकार घेतला . 
2) परराष्ट्र धोरिासिंभाषत अंततम तनिषय प्रधानमंत्री घेतात.. 
3) सवषच िेश हे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे घटक असतात .  

  प्रश्न 2 ) पुढील सांकल्पनाचचत्र  पूणा  किा.                                                                                                                                           गुण- 02 
 
 
                                                       परराष्ट्र धोरि तनश्चित  
                                                          करिारे घटक  
 
 
 
 प्रश्न 3 ) पुढील सांकल्पना स्पष्ट  किा.                                                                                                                                                 गुण- 04 

1) िाष्ट्रीय दहिसांबांध        2) जागविक शाांििा. 
 
प्रश्न  4 ) पुढील प्रश्नाची थोडक्याि उत्तिे ललहा.                                                                                                                                  गुण-06 

1) भारताच्या परराष्ट्र धोरिाची उदद्दष्ट ेसलहा. 2) भारत-चीन संबध सुधारण्यास कोिी कोिी योगिान दिले. 



 

 

  (स्वाध्याय) : शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१  

इयत्ता : नववी                  ववषय :इविहास - नागरिकशास्त्र              पाठ 3) भाििाची सिुिा व्यवस्था               
=========================================================================== 
 प्रश्न 1 ) दिलेल्या पयाायाांपैकी योग्य पयााय वनवडून ववधाने पुन्हा ललहा  .                                                                                                      गुण- 03  
            
           1) भारताच्या सागरी ककनाऱ्याच्या रक्षिाची जबाबिारी असिारे िल .................  

 
अ) भूिल           ब) तटरक्षक िल        क)  सीमा सुरक्षा िल          ड) जलि कृतीिल    

 
           2) ........समतीसशवाय संरक्षि िलांना युद्धचा तनिषय घेता येत नाही. 

 
अ) प्रधानमंत्री        ब) मुख्यमंत्री              क)  राष्ट्रपती            ड) सभापती   

 
3) आसशया खंडात भारत आणि ......... हे महत्त्वाचे िेश आहेत. . 

 
अ) नेपाळ          ब) चीन           क)  भूतान            ड) पाककस्तान   

 
  प्रश्न 2 ) आपले मि व्यक्त किा.                                                                                                                                                        गुण- 06 
 

1) भारताच्या सुरक्षा व्यवस्थेशी संबधीत कोित्या िलात सहभागी व्हायला तुम्हाला आवडेल ? का? 



 

 

2) शांततसेाठी अिुशक्ती या धोरिातवर्यी तुमचे मत व्यक्त करा. 
                                                        
 प्रश्न 3 ) टीपा ललहा .                                                                                                                                                                    गुण- 04 

1) ग्रहििक िल       2) िटििक िल  
  
 
प्रश्न  4 ) भाििाच्या सुििेपुढील आव्हाने कोणेिे ?                                                                                                                                 गुण-02 
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इयत्ता : ९ वी                                                                                                                                          माहे : ऑगस्ट, २०२१ 

इयत्ता ९ वी ला सामाशिक शास्त्र या ववषयाच्या एका आठवड्यात ०७ ताशसका आहेत. त्या अर्थी भूगोल या उपववषय कररता एका आठवड्यास ०३ ताशसका 
आहेत.  

ववषय अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमाांक 

पाठाचे नाव कालावधी अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

सामाशि
क शास्त्र 
(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती 
क्र ०१, ०२ व ०३   

पाठ १. 
ववतरिाचे 
नकाशे      

आठवडा 
वतसरा 

 ददक्षा APP  
https://tinyurl.com/ycejxljb 
 
https://tinyurl.com/y7pmj5ku 
 
https://tinyurl.com/y8xk9uxt 
 
https://tinyurl.com/y8e7fdu9 
 
https://tinyurl.com/yaef5sz6 
 
https://tinyurl.com/yc8s4fdg 
https://tinyurl.com/ycptfptp 
https://tinyurl.com/y97l93a5 
https://tinyurl.com/ya9swd4x 
 
https://tinyurl.com/y6uh9u2
2 

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

https://tinyurl.com/ycejxljb
https://tinyurl.com/y7pmj5ku
https://tinyurl.com/y8xk9uxt
https://tinyurl.com/y8e7fdu9
https://tinyurl.com/yaef5sz6
https://tinyurl.com/yc8s4fdg
https://tinyurl.com/ycptfptp
https://tinyurl.com/y97l93a5
https://tinyurl.com/ya9swd4x
https://tinyurl.com/y6uh9u22
https://tinyurl.com/y6uh9u22
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सामाशि
क शास्त्र 
(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती 
क्र ०१, ०२ व ०३   

पाठ १. 
ववतरिाचे 
नकाशे      

आठवडा 
वतसरा 

स्व: अध्ययन / पाठ्यपुस्तक  पाठ्यपुस्तकातील पान क्र ०१ वरील उद्देशात्मक 
नकाशा व ववतरिाचे नकाशा याचे तीन प्रकार 
याबद्दल ददलेला आशय वाचा. त्यानंतर आकृती 
१.१, १.२ (अ) व १.२ (ब) या आकृत्यांचे 
वनरीक्षि करा. सबंधधत नकाशावर आधाररत 
प्रश्ांची उत्तरे शलहा.  

सामाशि
क शास्त्र 
(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील 
अध्ययन वनष्पत्ती 
क्र ०१, ०२ व ०३   

पाठ १. 
ववतरिाचे 
नकाशे      

आठवडा 
चौर्था 

स्व: अध्ययन / पाठ्यपुस्तक 
 
 
 स्वाध्याय 

पाठ्यपुस्तकातील आकृती १.३, १.४ व १.५ या 
आकृत्यांचे वनरीक्षि करा. सबंधधत नकाशावर 
आधाररत प्रश्ांची उत्तरे शलहा.  
 
पाठच्या शेवटी ददलेला स्वाध्याय सोडवा. 
अडचि आल्यास शशक्षकांसोबत दूरध्वनीद्वारे 
संपकक  साधा. 

सामाशि
क शास्त्र 
(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील 
क्षमता ववधान क्र 
०३ 

पाठ २  अंतगकत 
हालचाली     

आठवडा 
चौर्था 

 दीक्षा APP  
https://tinyurl.com/y9taj7wm 
 
https://tinyurl.com/yc6m2en
h 
 
https://tinyurl.com/yakkwea
m 
 
https://tinyurl.com/ycbhwsry 
 

दीक्षा APP मध्ये ददल्याप्रमाि े कृती करा. 
अडचि आल्यास शशक्षकांसोबत दूरध्वनी द्वारे 
संपकक  साधा.  

https://tinyurl.com/y9taj7wm
https://tinyurl.com/yc6m2enh
https://tinyurl.com/yc6m2enh
https://tinyurl.com/yakkweam
https://tinyurl.com/yakkweam
https://tinyurl.com/ycbhwsry


राज्य शकै्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुि े
 

https://tinyurl.com/yd2ktym
9 
 
https://tinyurl.com/y7bfh4vb 
 
https://tinyurl.com/yafv88cc 
 
https://tinyurl.com/ya5sq8jw 
 
https://tinyurl.com/y8jyrpwg 
 
https://tinyurl.com/y7w7hvx2 
 
https://tinyurl.com/y725gxw2 
 
https://tinyurl.com/yckeao5b 

सामाशि
क शास्त्र 
(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील 
क्षमता ववधान क्र 
०३ 

पाठ २  अंतगकत 
हालचाली     

आठवडा 
चौर्था 

स्व: अध्ययन / पाठ्यपुस्तक  पाठ्यपुस्तकातील पान क्र. ०९ वरील आकृती 
२.१ (बातमी) चे वाचन करून त्यावर आधाररत 
प्रश्ांची उतरे वहीमध्ये शलहा.  
पान क्र ०९ वरील ‘करून पहा’ (टेबलावर वस्तू 
रचण्याची कृती) व पान क्र ११ वरील ‘करून 
पहा’ (कागदीपट्टीची कृती) ह्या कृती करा. 
वनरीक्षिाच्या नोंदी वहीमध्ये घ्या.  

 

https://tinyurl.com/yd2ktym9
https://tinyurl.com/yd2ktym9
https://tinyurl.com/y7bfh4vb
https://tinyurl.com/yafv88cc
https://tinyurl.com/ya5sq8jw
https://tinyurl.com/y8jyrpwg
https://tinyurl.com/y7w7hvx2
https://tinyurl.com/y725gxw2
https://tinyurl.com/yckeao5b


राज्य शकै्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुि े
 

इयत्ता : ९ वी                                                                                                                                         माहे : सप्टेंबर, २०२१ 

ववषय अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमाांक 

पाठाचे नाव कालावधी अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

सामाशिक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील 
क्षमता ववधान क्र 
०३ 

पाठ २  अंतगकत 
हालचाली     

आठवडा 
पदहला   
 

स्व: अध्ययन / पाठ्यपुस्तक  पान क्र १२ वरील ‘करून पहा’ (पातळ कागदाच्या 
पट्टीची कृती); पान क्र १३ वरील ‘करून पहा’ (तीन 
वह्यांची कृती) व पान क्र. १६ वरील आकृती २.१४ 
व २.१५ मध्ये सुचववलेल्या कृती करा. 
वनरीक्षिाच्या नोंदी वहीमध्ये घ्या. तसेच 
पाठ्यपुस्तकातील पान क्र २२ वर ददलेला उपक्रम 
आंतरिालच्या/इंटरनेटच्या मदतीने मागील १० 
वषाकत भारतात झालेल्या भूकंपाची मादहती 
धमळवून’ ददलेल्या नमुन्यात नोंदी घ्या. 

सामाशिक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील 
क्षमता ववधान क्र 
०४  

पाठ ३ बाह्यप्रक्रक्रया 
भाग – १       

आठवडा 
पदहला 
 

 दीक्षा APP  
https://tinyurl.com/ya
njtu89 
 
https://tinyurl.com/ya
o4jfrt 
 
https://tinyurl.com/yc
dqunss 
 
https://tinyurl.com/yc
xa9ugj 

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

https://tinyurl.com/yanjtu89
https://tinyurl.com/yanjtu89
https://tinyurl.com/yao4jfrt
https://tinyurl.com/yao4jfrt
https://tinyurl.com/ycdqunss
https://tinyurl.com/ycdqunss
https://tinyurl.com/ycxa9ugj
https://tinyurl.com/ycxa9ugj


राज्य शकै्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुि े
 

 
https://tinyurl.com/yc
66r4y8 
 
https://tinyurl.com/ya
urlxpf 
 
https://tinyurl.com/y7
wzjlwv 
 
https://tinyurl.com/yb
grvuuf 
 

सामाशिक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील 
क्षमता ववधान क्र 
०४  

पाठ ३ बाह्यप्रक्रक्रया 
भाग – १       

आठवडा 
दुसरा 

प्रत्यक्ष अनुभव पाठ्यपुस्तक पान क्र २६ वरील ‘करून पहा’ तील 
खडू व पािी ही कृती (खडू न धमळाल्यास चुन्याच े
तुकडे) व णखळे ओल्या रुमालात बांधून ठेवण्याची 
कृती करा. त्या अनुभवाच्या आधारावर वनरीक्षि े
वहीत नोंदवा.   

सामाशिक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील 
क्षमता ववधान क्र 
०४  

पाठ ३ बाह्यप्रक्रक्रया 
भाग – १       

आठवडा 
दुसरा 

स्व: अध्ययन / पाठ्यपुस्तक  
 
स्वाध्याय 

पाठाचे वाचन करा. आशय लक्षात येण्या कररता 
पुस्तकातील धचत्ांचे वनरीक्षि करा. 
आंतरिालच्या/इंटरनेटच्या मदतीने पूरक मादहती 
व धचत्े धमळवा. अडचि आल्यास शशक्षकांसोबत 
दूरध्वनी द्वारे संपकक  साधा. 

https://tinyurl.com/yc66r4y8
https://tinyurl.com/yc66r4y8
https://tinyurl.com/yaurlxpf
https://tinyurl.com/yaurlxpf
https://tinyurl.com/y7wzjlwv
https://tinyurl.com/y7wzjlwv
https://tinyurl.com/ybgrvuuf
https://tinyurl.com/ybgrvuuf
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पुस्तकातील पान क्र. २९ वरील स्वाध्याय सोडवा. 
अडचि आल्यास शशक्षकांसोबत दूरध्वनी द्वारे 
संपकक  साधा. 

 

इयत्ता : ९ वी                                                                                                                                           माहे : सप्टेंबर, २०२१ 

ववषय अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमाांक 

पाठाचे नाव कालावधी अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्यार्थी कृती 

सामाशिक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील 
क्षमता ववधान क्र ०४  

पाठ ४ 
बाह्यप्रक्रक्रया भाग 
– २        

आठवडा वतसरा  दीक्षा APP  
https://tinyurl.com/ycgqh2vo 
 
https://tinyurl.com/y97esze6 
 
https://tinyurl.com/y9oqrxfr 
 
https://tinyurl.com/y9xt7ttp 
 
https://tinyurl.com/ycsf4jku 
 
https://tinyurl.com/yawgtlos 
 
https://tinyurl.com/y7dpppan 
 
https://tinyurl.com/y7my3l9y 
 

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

https://tinyurl.com/ycgqh2vo
https://tinyurl.com/y97esze6
https://tinyurl.com/y9oqrxfr
https://tinyurl.com/y9xt7ttp
https://tinyurl.com/ycsf4jku
https://tinyurl.com/yawgtlos
https://tinyurl.com/y7dpppan
https://tinyurl.com/y7my3l9y


राज्य शकै्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुि े
 

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

सामाशिक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील 
क्षमता ववधान क्र ०४  

पाठ ४ 
बाह्यप्रक्रक्रया भाग 
– २        

आठवडा वतसरा 
 

स्व: अध्ययन / पाठ्यपुस्तक  
 
 
 
 
स्वाध्याय 

पाठाचे वाचन करा. आशय लक्षात येण्या कररता 
पुस्तकातील धचत्ांचे वनरीक्षि करा. 
आंतरिालच्या/इंटरनेटच्या मदतीने पूरक 
मादहती व धचत्े धमळवा. अडचि आल्यास 
शशक्षकांसोबत दूरध्वनी द्वारे सपंकक  साधा. 
पुस्तकातील पान क्र. ३९ वरील स्वाध्याय 
सोडवा. अडचि आल्यास शशक्षकांसोबत 
दूरध्वनी द्वारे संपकक  साधा. 

सामाशिक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील 
क्षमता ववधान क्र ०६ व 
०७  

पाठ ५ वृष्टी  आठवडा चौर्था  दीक्षा APP  
https://tinyurl.com/ycygjhfg 
 
https://tinyurl.com/y9lo2n4d 
 
https://tinyurl.com/yd58mwe2 
 
https://tinyurl.com/yc7lvgqf 
 

दीक्षा APP मध्ये ददल्या प्रमाि े कृती करा. 
अडचि आल्यास शशक्षकांसोबत दूरध्वनी द्वारे 
संपकक  साधा.  

https://tinyurl.com/y8h3oc6q
https://tinyurl.com/y9yfpzhb
https://tinyurl.com/y7lggqvb
https://tinyurl.com/ycbtq783
https://tinyurl.com/ycygjhfg
https://tinyurl.com/y9lo2n4d
https://tinyurl.com/yd58mwe2
https://tinyurl.com/yc7lvgqf


राज्य शकै्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुि े
 

https://tinyurl.com/yaf4tch9 
 
https://tinyurl.com/yao8gvkj 
 
https://tinyurl.com/y7zezv7y 
 
https://tinyurl.com/ya239k3h 
 
https://tinyurl.com/yb7feoru 
 
https://tinyurl.com/ydxvb9q6 

सामाशिक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील 
क्षमता ववधान क्र ०६ व 
०७  

पाठ ५ वृष्टी  आठवडा चौर्था प्रत्यक्ष अनुभव –  
https://youtu.be/tBQMELVUu2s 
 
 
 
 
स्वाध्याय 

पिकन्यमापक तयार करा. त्या कररता एक 
शलटरच्या वपण्याच्या पाण्याची ररकामी बॉटल 
घेऊन त्याचे गळ्याचा भाग कापून घ्या. 
कापलेला भाग उलटा करून बॉटल मध्ये 
फसवा. बॉटलवर मापनाकररता मोिपट्टी 
धचकटवा क्रकिं वा खुिा करा. या 
पिकन्यमापकाच्या सहाय्याने पिकन्याच्या नोंदी 
घ्या.  
पुस्तकातील पान क्र. ३९ वरील स्वाध्याय 
सोडवा. अडचि आल्यास शशक्षकांसोबत 
दूरध्वनी द्वारे संपकक  साधा. 

सामाशिक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील 
क्षमता ववधान क्र ०८  

पाठ ६ 
सागरिलाचे 
गुिधमक  

आठवडा पदहला 
ऑक्टोबर 

 दीक्षा APP  
 
https://tinyurl.com/ybcphyxu 

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

https://tinyurl.com/yaf4tch9
https://tinyurl.com/yao8gvkj
https://tinyurl.com/y7zezv7y
https://tinyurl.com/ya239k3h
https://tinyurl.com/yb7feoru
https://tinyurl.com/ydxvb9q6
https://tinyurl.com/ybcphyxu


राज्य शकै्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुि े
 

 
https://tinyurl.com/yc5qv73c 
 
https://tinyurl.com/y9nj2wrg 
 
https://tinyurl.com/yc8bgz7o 
 
https://tinyurl.com/ydak3xuk 
 
https://tinyurl.com/y9pbtbbx 
 
https://tinyurl.com/y7gcuqu7 
 
https://tinyurl.com/y8nj72fm 
 
https://tinyurl.com/y7k227ec 
 
https://tinyurl.com/ydeehgnv 
 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/yc5qv73c
https://tinyurl.com/y9nj2wrg
https://tinyurl.com/yc8bgz7o
https://tinyurl.com/ydak3xuk
https://tinyurl.com/y9pbtbbx
https://tinyurl.com/y7gcuqu7
https://tinyurl.com/y8nj72fm
https://tinyurl.com/y7k227ec
https://tinyurl.com/ydeehgnv


राज्य शकै्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुि े
 

इयत्ता : ९ वी                                                                                                                                             माहे : ऑक्टोबर, २०२१ 

ववषय अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक पाठाचे नाव कालावधी अध्ययन 
अध्यापन 

स्त्रोत 

ववद्यार्थी कृती 

सामाशिक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 
ववधान क्र ०८  

पाठ ६ सागरिलाचे गुिधमक  आठवडा दुसरा प्रत्यक्ष 
अनुभव 

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

सामाशिक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

पाठ्यपुस्तकातील क्षमता 
ववधान क्र ०८  

पाठ ६ सागरिलाचे गुिधमक  आठवडा दुसरा    
 

स्व अध्ययन 
/ 
पाठ्यपुस्तक  
 
 
 
 
स्वाध्याय 

पाठाचे वाचन करा. आशय लक्षात येण्या 
कररता पुस्तकातील धचत्ांचे वनरीक्षि करा. 
आंतरिालच्या/इंटरनेटच्या मदतीने पूरक 
मादहती व धचत्े धमळवा. अडचि आल्यास 
शशक्षकांसोबत दूरध्वनी द्वारे सपंकक  साधा. 
 
पुस्तकातील पान क्र. ३९ वरील स्वाध्याय 
सोडवा. अडचि आल्यास शशक्षकांसोबत 
दूरध्वनी द्वारे संपकक  साधा. 

सामाशिक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

 सराव  आठवडा चौर्था   

सामाशिक 
शास्त्र 

(भूगोल) 

 संकशलत चाचिी  आठवडा पाचवा 
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प्रकरण क्र.1 वितरणाचे नकाशे 

प्रश्न १. खालील विधाने चूक की बरोबर ते ललहा.                                                                            4 

              (अ) नवतरिाच्या नकाशांचा मुख्य उदे्दश स्थान िाखविे हा असतो. 

             (आ) क्षेत्रघनी पद्धतीच्या नकाशात उपनवभागासाठी घटकांच ेएकच मूल्य असत.े 

              (इ) क्षेत्रघनी पद्धतीतील नकाशात घटकांच्या मूल्याप्रमािे छटा बिलत नाहीत. 

              (ई) क्षेत्रघनी नकाशा उंची िाखवण्यासाठी वापरतात. 

प्रश्न 2. एका िाक्यात उत्तरे ललहा.                                                                                                           4 
1) टटिं ब पद्धत म्हिजे काय?  

2) कोिते नकाशे उदे्दशात्मक नकाशे म्हिून सबंोधतात. 

3) टटिं बाद्वारे नागरी लोकसखं्या िशषवताना कशाचा उपयोग केला जातो . 

4) समघनी नकाशे कोित्या रेर्ांनी तयार केले जातात. 

प्रश्न 3. थोडक्यात उत्तरे ललहा. ( कोणतेही 2)                                                                                           4 

1)  नवतरिाच्या नकाशांचे उपयोग व प्रकार स्पष्ट करा..  

2) समघनी व क्षेत्रघनी पद्धतींतील फरक करा. 

3) प्रिेशातील लोकसखं्या या घटकाचे प्रत्यक्ष नवतरि िशषवण्यासाठी कोिती पद्धत उपयुक्त असत,े ते सकारि स्पष्ट करा. 

प्रश्न 4. खालील माहहतीसाठी कोणत्या नकाशा पद्धतीचा िापर कराल?                                                              3 

1) र्जल्ह्यातील गव्हाचे तालुकाननहाय उत्पािन. 

2) र्जल्ह्यातील प्रिेशाच्या उंचीचे नवतरि. 

3) राज्यातील पाळीव प्राण्यांचे नवतरि..  

------------------------------------------------x---------------------- 
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प्रकरण क्र.2 अंतर्गत हालचाली 
 
प्रश्न १. अचूक पर्ागर् वनिडून विधान ेपूणग ललहा.                                                                                     4 

1) अंतरंगातील मंि भू-हालचाली कोित्या घटकावर आधाटरत आहेत ?. 

i) भरूूपांवर (ii) गतीवर (ii) दिशेवर  

2) मंि हालचाली एकमेकींच्या नवरुद्ध दिशनेे कायष करतात, तवे्हा काय ननमाषि होतो. 

i) िाब (ii) ताि (iii) पवषत  

3) खचिरी ननमाषि होण्यासाठी भूकवचावर हालचालींची कोिती क्रिया घडावी लागते. 

i) िाब  ii) ताि  iii) अपक्षय  

4) खालीलपैकी ‘वली पवषत' कोिता. 

i)  सातपुडा ii) दहमालय iii) पश्चिम घाट 

प्रश्न 2. अंतर्गत हालचाली ओळखा ि नाि ेसांर्ा.                                                                                          4 

    (अ) क्रकनारी भागात त्सुनामी लाटा ननमाषि होतात.  

   (आ) दहमालय हा वली पवषताचे उिाहरि आहे. 

   (इ) पृथ्वीच्या प्रावरिातून र्शलारस बाहेर फेकला जातो. 

   (ई) प्रस्तरभंगामुळे खचिरी ननमाषि होते. 

प्रश्न 3. भौर्ोललक कारण ेललहा. ( कोणतेही 2)                                                                                       4 

1) दहमालयाच्या पायथ्याशी जमीन हािरून इमारती कोसळल्या. कोसळण्यापूवी त्या जोरजोरात मागेपुढे हलत होत्या.  

2)  मेघालय पठार व िख्खन पठार याचं्या ननर्मितीत फरक आहे. 

3) बहुतांश जागृत ज्वालामखुी भूपट्ट सीमांवर आढळतात. 

प्रश्न 4. फरक स्पष्ट करा. ( कोणतेही एक)                                                                                              3 

1)  गट पवषत व वली पवषत.  

2)  प्राथर्मक भूकंप लहरी व िुय्यम भूकंप लहरी.  
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प्रकरण क्र.3 बाह्यप्रक्रक्रर्ा भार् – 1 

 
प्रश्न १. चूक की बरोबर त ेललहा.                                                                                                               
4    

1) भूकंपावर हवामानाचा पटरिाम होत असतो. 
2) आर्द्ष हवामानाच्या प्रिेशात कार्यक नविारि कमी होत.े 
3) शुष्क प्रिेशात कार्यक नविारि मोठ्या प्रमािात होत.े  
4) खडकांचा चुरा क्रकिं वा भुगा होि ेम्हिजे नविारि होय. 

प्रश्न 2. खालील ओघतक्ता पूणग करा.                                                                                                             
3 

 
प्रश्न 3. पुढील िणगनािरून विदारणाचा प्रकार आळािा.                                                                                4 
 

(अ) काही प्रािी जर्मनीत नबळे तयार करून राहतात. 

(आ) खडकातील लोहावर गंज चढतो. 

(इ) खडकाच्या तडांमधे्य साचलले ेपािी गोठत,े पटरिामी खडक फुटतो. 

(ई) थंड प्रिेशातील पाण्याच्या नळांना तडे जातात. 

      
प्रश्न 4. थोडक्यात उत्तरे ललहा. ( कोणतेही दोन)                                                                                          4 

1)  रासायननक नविारिाचे प्रमुख प्रकार कोिते? 
2) नविारि व नवस्तृत झीज यांतील फरक स्पष्ट करा. 
3) जैनवक नविारि कस ेघडून येत े? 

------------------------------------------------x------------------- 
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प्रकरण क्र.4 बाह्यप्रक्रक्रर्ा भार् – 2 
प्रश्न १. खालील विधाने चकू की बरोबर ते ललहा.                                                                                     4 

1) तापमानकक्षेची वाऱ्याच्या कायाषला मित होते. 

2) वाळवंटी प्रिेशात निीचे कायष इतर कारकांपेक्षा प्रभावी असते. 

3) भूजलाचे कायष मृिू खडकांच्या प्रिेशात जास्त होते. 

4) वाऱ्याचे कायषक्षेत्र निी, दहमनिी, सागरी लाटा यांप्रमािे मयाषदित नसनू चफफेर असते. 

प्रश्न 2. खाली हदलले्या भरूूपांच ेकारकांनुसार िर्ीकरण करून पुढील तक्ता पूणग करा.                                       4 

(धबधबा, क्रत्रभुज प्रिेश, दहमगव्हर, नगटरशंग, बारखाि, दहमोढ, कंुभगताष, भूछत्र खडक, नवलयनववर, खात्रि,पुळि, 

लविसं्तभ). 

निी वारा दहमनिी सागरी लाटा भूजल   
     
     
     

                          

प्रश्न 3. खालील आकृत्यामधील भूरूपे कोणती ते ललहा.                                                                                 3 
 

 
 
प्रश्न 4. खालील आकृती काढून नािे द्या.                                                                                                        4 
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 प्रकरण क्र.5 िृष्टी  
 
प्रश्न 1. पुढील िणगनािरून िृष्टीची रूपे ओळखा.                                                                                       4 

1) हा तुम्ही वापरत असलेल्या पाण्या चा मूळ स्रोत आहे. कधी मसुळधार, तर कधी संततधार पडतो .भारतातील बहुतेक 

शेती याच्या वरच अवलंबनू असते. 

2) पाण्याचे सकू्ष्मकि वातावरिात तरंगत असल्याचा अनुभव येतो . यामुळे लंडनमध्ये दहवाळ्यात िपुारपयंत सयूषिशषन होत 

नाही. अशी स्थस्थती सहसा सकाळी क्रकिं वा सायंकाळनंतर अनुभवास येते. 

3) नवर्ुववृत्तावर अशी वृष्टी कधीही होत नाही. घन स्वरूपात होिाऱ्या या वृष्टीमुळे शेतातील नपकांचे अतोनात नुकसान होत.े 

4) भूपृष्ठावर शुभ्र कापसासारखे थर साचतात.दहवाळ्यात जम्मू-काश्मीरच्या राजधानीचे टठ काि बिलावे लागते. महाराष्ट्रात 

अशी वृष्टी होत नाही. 

प्रश्न २. िेर्ळा घटक ओळखा.                                                                                                             3 
(1)प्रनतरोध पाऊस, आम्ल पाऊस, आवतष पाऊस,अर्भसरि पाऊस. 

(2)दहमवर्ाषव, पाऊस, गारपीट, िवनबिं िू. 

(3)तापमापक, पजषन्यमापक, वातदि शािशष क,मोजपात्र.  

प्रश्न 3. थोडक्यात उत्तरे लल हा. ( कोणतेही दोन)                                                                                     4 
(अ) पृथ्वीवर कोिकोित्या स्वरूपात वृष्टी होत?े 
(आ) पजषन्यछायचे्या प्रिेशात पावसाचे प्रमाि कसे असत?े 
(इ) कोित्या प्रकारचा पाऊस जगात सवाषर्ध क भागांत पडतो?का? 
(ई) भूपृष्ठालगतच्या वातावरिात सांर्द्ीभवन झाल्यास कोिकोिते जलानवष्कार दिसनू येतात? 

 
प्रश्न 4. फरक स्पष्ट करा.                                                                                                                       4 



1)  िव आणि िदहवर . 

2) म आणि गारा.  

------------------------------------------------x------------------------------ 
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प्रकरण क्र.6 सार्रजलाचे र्ुणधमग 

 
प्रश्न १. खालील िैलशष्ट्ांिरून त्या त्या प्रदेशातील सार्रजलक्षारता जास्त, मध्यम ि  कमी आहे ते ललहा.              4 

वैर्शष्ट्य सागरजलक्षारता 
(अ) नतरपी सूयषक्रकरि,े नवतळिारे बफष .  
(आ) अर्धक काळ ढगाळललेे आकाश, वर्षभर पजषन्य.  
(इ) बहुतेक दिवस ननरभ्र आकाश, लंबरूप सूयषक्रकरिे.  
(ई) गोड्या पाण्याचा पुरवठा कमी, सभोवती वाळवंटी प्रिेश.  

  
प्रश्न 2. भौर्ोललक कारणे ललहा.( कोणतेही दोन)                                                                                         4 

1) बाल्टिक या भूवेर्ष्टत समुर्द्ाची क्षारता कमी आढळते.. 

2) तांबड्या समरु्द्ाच्या िर्क्षिेस कमी, तर उत्तरेस जास्त क्षारता आढळते. 

3) समान अक्षवृत्तावरील महासागरात क्षारता सारखीच आढळत नाही. 

4) वाढत्या खोलीनुसार सागरीजलाचे तापमान नवर्शष्ट खोलीपयंत कमी होत जाते.  

 
प्रश्न 3. खालील आकृतीचे िाचन करुन त्याखालील प्रश्नांची उत्तरे ललहा.                                                              4 



 
प्रश्न 

१) वाढत्या खोलीबरोबर तापमान, क्षारता आणि घनता यांपैकी काय कमी होत?े  
२) क्रकती खोलीनतंर या घटकातंील बिल शून्यवत होतो ?.  
३) क्रकती खोलीपयंत या घटकांतील बिलाचे प्रमाि जास्त आहे?.  
४) या तीनही घटकांमधील सहसंबधं स्पष्ट करा..  

प्रश्न 4. खालील प्रश्नाचंी उत्तरे ललहा.( कोणतेही एक)                                                                                   3 

1)  सागरजलक्षारतचे्या र्भन्नतेवर पटरिाम करिारे घटक कोिते? 

2) ककष वृत्त व मकरवृत्तावरील क्षारता नवतरि स्पष्ट करा.  


