ALTERNATIVE ACADEMIC PLAN 2021 -22
STD : 7TH

अ.न
1

महिना

MEDIUM : MARATHI

सामर्थ्य

नोव्िें बर पाठ: 8
– पहिला
प्रमाणाांची तुलना
/दुसरा
आठवडा 1) गुणोत्तर आहण
प्रमाणाचा अर्य
समजन
ू घेणे.

SUBJECT : MATHEMATICS

MONTH : NOVEMBER 21

अध्््न कृती
कृती 8.1 घरातील दोन सदस्ाांना उभे करून
प्रत््ेक सदस्ाची उां ची फुटात / सें मी मध््े मोजा
.मोजलेली उां ची गुणोत्तरात हलिा .

मल्ू ्मापन

सवाध््ा् 8.1
सोडवन
ू घेणे

कृती 8.2 मागील इ्त्तेत तुम्िाला हमळालेले गुण
आहण हमत्र / मैहत्रणीला हमळालेले गुण ह्ाांचे गुणोत्तर
हलिा .
कृती 8.3 1/2/3...... कप चिा बनहवण््ासाठी चिा
पावडर आहण साखर हकती चमचे घेणार ते तुमच््ा
आई/वडील आहण वडीलधारी मांडळीबरोबर चचाय
करून हलिा .

कृती 8.4 प्लॅहसटकच््ा करकाम््ा 6 बरण््ाची हकांमत
90 रुप्े आिे, तर अशा 10बरण््ाची हकांमत हकती?
अशी उदािरणे देऊन वसतच
ू े गुणोत्तर आहण हकमतीचे
गुणोत्तर प्रमाणात ठे वन
ू उत्तर हमळहवणे .
https://youtu.be/0vyTVbjsHP8 (dsert samved )

2) शेकडे वारीचा अर्य
समजन
ू शेकडे वारीचे
रूपाांतर (अपण
ू ाय कशेकडे वारी,दशाांशशेकडे वारी,शेकडे वार
ीी-गुणोत्तर) करणे

कृती 8.5 हवद्यार्थ्ाय नी त््ाांना व त््ाांच््ा आणखी 5
हवद्यार्ी हमत्र- मैत्रीणीना हमळालेल््ा मागील वर्षीच््ा
गुणाांची खालीलप्रमाणे माहिती सांग्रहित करणे
हमत्राचे नाव / एकूण गुण / हमळालेले गुण /
अपण
ू ाां कात / शेकडे वारीत / वाचण््ाची पद्धत

कृती 8.6 पुसतकातील पान नां .7 वरील “प्र्त्न
करा” मधील कृती करून घेणे.
https://youtu.be/qOllrNFVVhM (dsert samved )

सवाध््ा् 8.2
सोडवन
ू घेणे
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कृती 8.7 पान नांबर 12 वरील उदािरण 11 अशा
प्रकारच््ा आकृत््ा कापन
ू रां गहवलेल््ा भागाचे
अपण
ू ाां क रूप काढून त््ाचा भाग छा्ाांहकत करा व
हवद्यार्थ्ाां ना ओळखा्ला द्या व छा्ाांहकत भागाचे
शेकडा प्रमाण काढण््ाचे दाखवणे व सराव करून
घेणे..

अपण
ू ाां क, शेकडे वारी
परसपर रुपाांतर
ह्ावर आधाकरत

कृती 8.8 एक काडय बोडय घेऊन तो वतय ुळाकृती
कापन
ू त््ाचे समान चार भाग करा, म्िणजेच100 चे
4 भाग िे च अपण
ू ाां कात व शेकडे वारीत वणय न करणे .

3) शेकडा नफा व
शेकडा तोटा ्ाांचा
हिशेब करणे

कृती 8.9 घरातील वडीलधारी मांडळींशी चचाय करून
नफा झालेल््ा व तोटा झालेल््ा प्रत््ेकी 5
उदािारणाची ्ादी करणे .

प्रश्नावली /
liveworksheet
,google /survey
heart

्ोजना का्य –
नफा आहण तोट््ाची
उदािरणे हलहिणे .

कृती 8.10 व््विारातील झालेल््ा खरे दी आहण
हवक्रीची माहिती हदली असता नफा झाला की तोटा
ते ओळखणे .
कृती 8.11 व््विारामध््े झालेला एकूण नफा हकांवा शेकडा नफा /तोटा
तोटा हदला असता त््ावरून शेकडा नफा / तोटा
काढणे ( प्रश्नावली )
काढणे .
https://youtu.be/h2fcOL6yzMc (dsert samved )
4) सरळ व््ाज व
मुद्दल ओळखणे

कृती 8.12 आपल््ा आई-वहडलाांच््ा बँक पासबक
ू
मधील जमा झालेल््ा व््ाजी रकमे चा तक्ता आईवहडलाांच््ा मागय दशय नातन
ू करणे.
कृती 8.13 हवद्यार्थ्ाां नी त््ाांच््ा सवतःच््ा बँक पास
बुकमध््े जमा झालेल््ा व््ाजी रकमे ची ्ादी करणे
कृती 8.14 मुद्दल, व््ाजाचा दर , मुदत , रास ह्ा
सांकल्पना समजन
ू घेऊन सरळ व््ाज काढणे .
https://youtu.be/8FdzjgbgeuY (dsert samved )

सरळव््ाजावर
आधाकरत प्रश्नावली
पान नां. 21 वरील
‘प्र्त्न करा”
ह्ामध््े हदलेली
उदािरणे सोडहवणे.
सवाध््ा् 8.3
सोडहवणे.
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पाठ: 9

नोव्िें बर
– हतसरा
आहण
चौर्ा
आठवडा

पाठ : 9 पकरमे ्
सांख््ा
1) पकरमे ् सांख््ा
ओळखणे.

कृती 9.1 एक दोरा घेऊन त््ाचे हवहवध भाग करा
भाग केलेले अपण
ू ाां क म्िणजेच पकरमे ् सांख््ा िे
समजन
ू घेणे

धन व ऋण पकरमे ्
सांख््ेंचा तक्ता
करून घेणे .

https://youtu.be/qwMSQoqtIdM (dsert samved )

कृती 9.2 गहणतातील सांख््ारे र्षा पट्टीचा उप्ोग
करून हवद्यार्थ्ाां ना पकरमे ् सांख््ा पटवन
ू दे णे.
https://youtu.be/4YCpk5Lfcxc

कृती 9.3 प्रत््ेकी पाच पकरमे ् सांख््ा हलिू न घेणे –
अ) अांश ऋण पण
ू ाय क आहण छे द धन पण
ू ाां क
ब) अांश धन पण
ू ाां क आहण छे द ऋण पण
ू ाां क
क) अांश आहण छे द दोन्िी ऋण पण
ू ाां क
ड) अांश आहण छे द दोन्िी धन पण
ू ाां क

2)समान पकरमे ्
कृती 9.4 वेगवेगळ््ा पकरमे ् सांख््ा हदल््ा असता
सांख््ा, पकरमे ्
मोजपट्टीवर दाखवणे .
सांख््ाांची तुलना
,सांख््ारे र्षेवर पकरमे ्
सांख््ा दाखवणे .
https://youtu.be/XOr
w_mVY6Og (dsert
कृती 9.5 ज््ाप्रमाणे ½ , 4/5 .....ह्ासारखे अपण
ू ाां क
samved )
सांख््ारे र्षेवर उजव््ा बाजल
ू ा दाखवतो, त््ाप्रमाणे
ऋण पकरमे ् सांख््ा (-2/4 , -3/2,-4/3 .......) 0 च््ा
डावीकडे दाखवणे .

सवाध््ा् 9.1
सोडवन
ू घेणे.
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कृती 9.6 हदलेल््ा पकरमे ् सांख््ेच््ा अांश आहण
छे दाला 0 सोडून इतर समान सांख््ेने ( म.सा.हव .)
भागन
ू सांक्षीप्त रूप दे णे .
कृती 9.7 धन पकरमे ् 0 च््ा उजवीकडे आहण ऋण
पकरमे ् सांख््ा 0 च््ा डावीकडे दाखवणे .
कृती 9.8 दोन हकांवा अनेक पकरमे ् सांख््ा हदल््ा
असता सांख््ारे र्षेवर दाखवन
ू त््ाांची तुलना ( लिान
-मोठे पणा ठरवणे ) करणे .आहण त््ाांचा चढता आहण
उतरता क्रम हलहिणे .

3. पकरमे ्
सांख््ाांवरील मल
ू भत
ू
हक्र्ा करणे

मल्ू ्मापन

समान पकरमे ्
सांख््ा, पकरमे ्
सांख््ाांची तुलना
,सांख््ारे र्षेवर
पकरमे ् सांख््ा
दाखवणे ह्ावर
आधाकरत हवहवध
उदािरणे दे ऊन
्ोजना का्य करून
घेणे

कृती 9.9 दोन पकरमे ् सांख््ा हदल््ा असता
त््ामधील हवहवध पकरमे ् सांख््ा हदलेल््ा सांख््ाचे
छे द समान करून घेऊन हलहिणे .

सवाध््ा् 9.1
सोडहवणे

कृती 9.10 पकरमे ् सांख््ाांची बेरीज व वजाबाकी
करताना समान छे द असलेल््ा पकरमे ् सांख््ेतील
पहिल््ा पकरमे ् सांख््ेपासन
ू सुरुवात करून नांतर
दुसरी सांख््ा धन पकरमे ् असेल तर तेर्न
ू उजवीकडे
हततकी घरे जाणे . जर दुसरी सांख््ा ऋण पकरमे ्
असेल तर पहिल््ा सांख््ेपासन
ू डावीकडे हततकी घरे
सांख््ारे र्षेवर जाणे .

्ोजना का्य –
प्रत््ेकी पाच
उदािरणे दे ऊन
सांख््ारे र्षेवर पकरमे ्
सांख््ाांची बेरीज,
वजाबाकी आहण
गण
ु ाकार दाखवणे .

कृती 9.11 छे द असमान असतील तर छे द समान
करुन घेऊन कृती 9.12 प्रमाणे पढ
ु े हक्र्ा करणे .
https://youtu.be/XAs
कृती 9.12 जहमनीवर समान छे द असलेल््ा पकरमे्
zMVDedG0 (dsert
सांख््ाांची सांख््ा रे र्षा काढून त््ातील कािी
samved )
पकरमे ् सांख््ा घेऊन त््ाांच््ा गुणाकारासाठी
हवद्यार्थ्ाां ना हततक््ा उड््ा मारा्ला लावा.
्ावरून पकरमे ् सांख््ाांचा गुणाकार लक्षात ्ेईल.
कृती 9.13 सांख््ारे र्षेचा वापर न करता पकरमे ्
सांख््ेंचा गुणाकार करताना प्रर्म दोन्िी पकरमे ्
सांख््ाांच््ा अांशाांचा गण
ु ाकार करावा, नांतर दोन्िी
पकरमे ् सांख््ेंच््ा छे दामचा गुणाकार करावा .

सवाध््ा् 9. 2
सोडवन
ू घेणे.
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कृती 9.14 दोन पकरमे ् सांख््ाांचा भागाकार
करताना प्रर्म दुसऱ््ा सांख््ेचा व््सताांक हलिावा ,
आहण नांतर गुणाकार करावा .

मल्ू ्मापन

