पययाय शैक्षणणक योजनय
समयज णवज्ञयन

इयत्तय 9 वी

ऑगस्ट 2021

मणहनय

पयठयचे नयव मुख्य अध्ययन सयमर्थया

अध्ययन कृ ती

ऑगस्ट

1.णिश्चन

1. जगयतील आणण करणयरे

1. जगयतील णवणवध धमयांची ययदी करण्ययस

आणण
इस्लयम धमा

प्रमुख धमयाणवषयी जयणून

सयंगणे.

मुल्य
मयपन

2. णवद्ययर्थययांनय गटयत णवभयगून प्रतयेक

अ
भ्यय
स
कृ ती
पणत्

गटयस एक एक अंश देऊन चचया करण्ययस

कय -

समजून घेतयत.

सयंगणे.

1पूणा

3. येशू णिस्त आणण महंमद

3. जगयच्यय नकयशयवर येशू णिस्त व महंमद

.

पैगंबर ययंचे जीवन तययंची
सयधनय व णशकवण समजून

पैगंबर ययंचे जन्मस्थळ ओळखण्ययस सयंगणे.

घेतयत.
2. णिश्चन व मुणस्लम धमयाचे
संस्थयपक व स्थयपनेणवषयी

घेतयत.

4. अनेक व्यक्ती णचत्यंमधून येशू णिस्त व

4. णिश्चन व इस्लयम

मोहम्मद पैगंबर ययंचे भयव णचत्

धमयाचय प्रसयर व तययंच्यय
योगदयनयणवषयी समजून

ओळखण्ययस सयंगणे.

घेण.े .
5. णिश्चन व इस्लयम
धमयातील पंथयणवषयी
समजून घेतयत..
6. सवाधमा हे सयरखे असून
प्रतयेक धमयात उत्तम अंश
आहेत हे समजून घेतयत.

5. अध्ययन स्थयनक कृ ती घेणे.
6. प्रयथानय स्थळे -मंददर चचा मशीदीनय भेट
देऊन मयणहती संग्रह करण्ययस सयंगणे.

करणे

मूल्यमयपन अध्ययय – 1

णिश्चन आणण इस्लयम धमा

अभ्ययस कृ तीपणत्कय -1
3. यय नकयशयत येशू णिस्त आणण
मोहम्मद पैगंबर ययंचे जन्मस्थळ दशावय.

1. खयलील ररकयम्यय जयगय योग्य शबदयंनी भरय.

1. येशू णिस्तयंचय जन्म _______ येथे झयलय.
2. येशुणिस्तयंनी .......... ययंच्ययकडू न दीक्षय घेतली.
3. _______येथेमोहम्मद पैगंबर ययंचयजन्म झयलय.
4. इस्लयम धमयाचय पणवत् धमाग्रंथ ........
5. णिश्चन धमयाचय पणवत् धमाग्रंथ ..........
6. मोहम्मद पैगंबरयंच्यय उत्तरयणधकयऱययंनय........... असे संबोणधले जयते.

2. जोड्यय जुळवय.
‘ अ ' बयजू
1. येशू णिस्त

‘ ब ’ बयजू
A. णि. शके 622

2. अपोसल्स.

B. णिश्चनणशल्प शैली

3. गॅणथक.

C. 12 अनुयययी

4. णहजरय

D. गोलगोथय

मणहनय अध्ययय
ಆಗಸ್ಟ್ 2.

प्रमुख अध्ययपन सयमर्थया

अध्ययपन कृ ती

1. उत्तर भयरतयत रयज्य के लेली रयजपूत 1. पृर्थवीरयज चव्हयणशी संबंणधत कथय दयखणवणे.

युट्युब ललक hTtps://youtu.be/ex96M9ICZsY
मध्ययुगीन घरयणी णवषयी जयणून घेतयत.
2. णवद्ययर्थययांचे गट करून एके कय रयजघरयण्ययणवषयी
भयरत व
मयणहती संग्रह करण्ययस सयंगणे.
रयजकीय 2. सयणहतय कलय आणण वयस्तुणशल्प
घडयमोडी कलेतील रयजपुतयंचे योगदयन समजून 3. रयजपुतयंनी ददलेल्यय योगदयनयणवषयी ययदी करणे.
घेतयत.

4. भयरतयच्यय नकयशयत मोहम्मद गजनी आणण महंमद
3.तुकयांचे आगमन मोहम्मद गझनी. आणण घोरी भयरतयत आक्रमण के लेले प्रदेश दयखवय.
महंमद घोरी च्यय भयरतयवरील स्वयऱयय
5. णवणवध रयजघरयण्ययंच्यय सयधनेणवषयी ययदी करय.
ययंचे पररणयम समजून घेतयत.
6. ददल्ली सुलतयनच्यय योगदयनयची ययदी करण्ययस
4. ददल्लीचय सुलतयनशयहीची स्थयपनय

सयंगणे.

रयज्यकयरभयर आणण येईल तययंचे णवणवध 7. ददल्ली सुलतयनयच्यय कयळयतील स्मयरकयंच्यय णचत्
संग्रह करण्ययस सयंगणे.
क्षेत्यतील योगदयनयणवषयी समजून
घेतयत.

मूल्यमयपन

अभ्यय
स प्रणत
-२ पूणा
करणे.

मूल्यमयपन अध्ययय -02
मध्ययुगीन भयरत व रयजकीय घडयमोडी
अभ्ययसयचीकृ ती पणत्कय-02

1. मी कोण?
रयजपुतयंचय शौया, परयक्रमयचे
प्रतीक.
भयरतयवर 17वेळय आक्रमण
करणयरय.
तरययनच्यय युद्धयत पृर्थवीरयजलय
सयमोरय गेलेलय

2.एकय शबदयत उत्तर द्यय :
1. णमणहर भोज ययंच्यय दरबयरी भेट ददलेलय अरबी प्रवयसी__________
2. देशी नयम-मयलय नयवयचय प्रयकृ त भयषेतील शबदकोश _________ ययंनी णलणहलय
3. प्रयंतयंच्यय रयज्यकयरभयरयवर करण्ययसयठी 40 गुलयमयंची सणमती _________ ययनी
नेमली होती.
4. कु तुब णमनय रयचे बयंधकयम _________ ययंनी पूणा के ले.
2. खयलील स्मयरके ओळखय.

मणहनय

अध्ययय

प्रमुख अध्ययन सयमर्थया

ऑगस्ट

1. आपली

1. संणवधयन रचनेणवषयी

अध्ययनउपक्रम

मूल्यमयपन

1 . संणवधयनयची रचनय मसुदय सणमती

अभ्ययस
कृ तीपणत्कय
3 पूणा

प्रस्तयवनय ययबद्दल मयणहती सयंगून

रयज्यघटनय जयणून घेतयत.
2. रयज्यघटनेचीप्रस्तयवनय

णवद्ययर्थययांनय चचया करण्ययस देण.े
2. संणवधयनयची प्रस्तयवनय

जयणून घेतयत.
3. संणवधयन मसुदय सणमती
णवषयी मयणहती करुन
घेतयत.

व्यवणस्थत सयंगण्ययसप्रवृत्त करणे.
3. आपल्यय मूलभूत हक्कयंची ययदी
करय

4. रयज्य घटनेची वैणशष्ठ्ये

4. मूलभूत हक्क मयनवयच्ययजीवन
आणण कौशल्यवयढीसयठी पूरक

समजून घेतयत.

आहे ययबद्दल सयंगणे.

मूल्यमयपन -अध्ययय. 03
आपली रयज्यघटनय (संणवधयन)
अभ्ययस कृ तीपणत्कय- 3

1.खयलील ररकयम्यय जयगय योग्य शबदयंनी भरय.
1. रयज्ययचय कयरभयर चयलणवणयरय कययदय _______ हय होय.
2. भयरतीय संणवधयनयचे णशल्पकयर__________
3. ‘संणवधयनयचेरत्न'म्हणजे _______
4. घटनेचे ‘हृदय ककवय आतमय'असे ___________ यय हक्कयलय म्हंटले आहे.

करणे.

2. मयणहतीपूणाकरय
पद

दकमयन वयोमययादय

रयष्ट्रपती
रयज्यसभय सदस्य
लोकसभय सदस्य
रयज्यपयल
णवधयनसभय सदस्य
णवधयनपररषद सदस्य
1. खयलील भयव णचत् ओळखय.

मणहनय
ऑगस्ट

अध्ययय

प्रमुख अध्ययपन सयमर्थया

1. कु टुंब

1. कु टुंबयचे अथा समजून घेतयत.
2. कु टुंबयचे प्रकयर समजून
घेतयत.
3. कु टुंबयची वैणशष्ठ्ट्ये जयणून
घेतयत.
4. अणवभक्त कु टुंबयची वैणशष्ठ्ट्ये
समजून घेतयत.

अध्ययनकृ ती
1. णवभक्त आणण अणवभक्त
कु टुंबय संबंणधत णचत्
दयखणवणे आणण
तययमधील फरक
ओळखण्ययस सयंगणे.
2. कु टुंबयची वैणशष्ठ्ट्ये ययदी
करय.
3. कु टुंबयचे प्रकयर यय
संबंणधत तक्तय तययर
करणे.
4. तुमच्यय कु टुंबयचय
वंशवृक्ष(वंशयवळ) तययर
करय.
5. णवभक्त व णवभक्त
कु टुंबयचे फययदे व तोटे
यय बद्दल चचया करय.

मूल्यमयपन
अभ्ययस
कृ तीपणत्कय
- 4 पूणा
करणे.

मूल्यमयपन अध्ययय - 04
कु टुंब
अभ्ययस कृ तीपणत्कय - 04

1.खयलीलररकयम्ययजयगययोग्यशबदयंनीभरय.
1. कु टुंबयलय इं ग्रजीत _______ असे संबोणधले जयते.
2. ________हय समयजयचय प्रयणकोष आहे
3. वडील हे कु टुंब प्रमुख असणयऱयय कु टुंबयलय _______ असे म्हणतयत.
4. संपत्तीचय हक्क आईकडू न मुलीकडे जयतो म्हणजे _____ ही कु टुंब पद्धत होय.
2. खयलील णचत् पहय व कु टुंब पद्धत ओळखय.

मणह
नय
ऑग
स्ट

अध्ययय
1. आपले

प्रमुख अध्ययन सयमर्थया
1. आपल्यय रयज्ययची

अध्ययन उपक्रम
1. भयरतयच्ययनकयश्ययत

रयज्य

थोरवी आणण

कनयाटकरयज्यदशाणवण्ययस

कनयाट

परं परयजयणून घेतयत

सयंगणे.

क

2. कनयाटक यय नयवयची
पयर्श्ाभूमी आणण
रयज्ययचय उगम
ययबद्दल समजून
घेतयत.
3. कनयाटक रयज्ययचे
भौगोणलक

2. कनयाटकचय नकयशय
कयढू नतययमध्येणवणवधणजल्हेदशाणवणे
.
3.आपल्ययरयज्ययलयकनयाटक असे नयव
येण्ययबद्दलकयरणीभूतअंशयंचीययदी

स्थयन,आकयरमयन, भू

करय.

व जलसीमय आणण

4. ‘कनयाटकरयज्ययचीथोरवीआणणभव्य

शेजयरील रयज्य
ययबद्दल जयणून
घेतयत.

परं परय'ययबद्दलणनबंधणलहय.

मूल्यमयपन
कृ तीपणत्कय
-5
पूणाकरणे

मूल्यमयपन अध्ययय 5
आपले रयज्य कनयाटक
अभ्ययस कृ तीपणत्कय - 5
1.खयलीलररकयम्ययजयगययोग्यशबदयंनीभरय.
1. कनयाटक भयरतयच्यय ________ भयगयत णस्थत आहे.
2. कनयाटकयतीलणवस्तयरयनेसवयात मोठय णजल्हय
3. कनयाटकयतील सवयात लहयन णजल्हय.......
4. कनयाटक असे नयमकरण के लेले वषा ..........
2. कनयाटकच्यय शेजयरी रयज्ये दशावय.

मणहनय
अध्ययय
ऑगस्ट 1.कनयाटकयचे
भौगोणलक
णवभयग

प्रमुख अध्ययन सयमथ्ा
1.कनयाटकयची
भौगोणलकवैणशष्ठ्ट्येजयणून
घेतयत.
2. कनयाटकयचे स्वयभयणवक
णवभयग समजून घेतयत.
3.कनयाटकयतील णवणवध
उं च टेकड्यय णशखरयवर
णवषयी समजून घेतयत.

अध्ययन उपक्रम
1.कनयाटकय चय नकयशय कयढू न
भौगोणलक प्रदेश दशावय
2.कनयाटकयतील प्रणसद्ध पवात
णशखरयंची नयवयंची ययदी
करण्ययस सयंगणे.

मूल्यमयपन
अभ्ययस
कृ तीपणत्
कय-6.
पूणा करणे

मूल्यमयपन अध्ययय - 06
कनयाटकयचे भौगोणलक णवभयग
अभ्ययसयचीकृ तीपणत्कय - 06

जोड्यय जुळवय
अ ययदी
ब ययदी
1. कनयाटकयतील सवयात मोठे बंदर.
2. ओमबीच.

अ. गोकणा

ब. णचक्क बळ्ळयपूर

3. नंदी णगररधयमक. न्यू मंगळू रू
4. उच्च तयपमयनयची भूमीड. दकनयरपट्टी
इ. उत्तरे कडील पठयर
1.कनयाटकयचयनकयशयकयढू नस्वयभयणवकणवभयगदशावय.

मणहनय
अध्ययय
ऑगस्ट 1. नैसर्गगक

प्रमुख अध्ययन सयमर्थया
1. सयधन संपत्तीचय अथा

सयधन

आणण प्रकयर जयणून

संपत्ती

घेतयत.
2. आपल्यय रयज्ययंमधील
सयधनसंपत्तीच्यय
टंचयई बद्दल जयणून
घेतयत.
3. नैसर्गगक सयधन
संपत्तीच्यय संवधानयचे
महत्त्व जयणून घेतयत.
4. ‘पययावरणीय
पयवलयंचय ठसय' कमी
करण्ययचे उपयय
जयणून घेतयत.

अध्ययन कृ ती
1. णवद्ययर्थययांनय शयळे च्यय बयहेर
घेऊन जयऊन बयहेर
ददसणयऱययअंशयंची ययदी करयवययस
सयंगणे.
2. नैसर्गगक सयधनसंपत्तीचे महत्त्व
सयंगणे.
3. पुनभाव सयधन संपत्तीव अपुनभाव
सयधन संपत्ती ययंचे वगीकरण करून
ययदी करयवययस सयंगणे.
4. नैसर्गगक सयधन संपत्तीच्यय
टंचयईची कयरणे ओळखून तययवर
उपयय योजनय सयंगणे.
5. सयधनसंपत्तीच्यय संरक्षणयसयठी
4R बद्दल णववरण करण्ययस सयंगणे.
6.पययावरणीय पयवलयंचय ठसय कमी
करण्ययसयठी कोणती पयवले
उचलयल?

मूल्यमयपन

अभ्ययस
कृ तीपणत्कय
-7 पूणा
करणे.

मूल्यमयपन अध्ययय -07
नैसर्गगक सयधन संपत्ती
अभ्ययसयची कृ तीपणत्कय -07

1.खयलीलररकयम्ययजयगययोग्यशबदयंनीभरय.
1. _______ ही सवा णनसगयाची देणगी आहे.
2. लोहखणनज ही _______ सयधन संपत्ती आहे
3. ‘सगळ्ययंची आशय भयगवण्ययसयठी यय पृर्थवीवर सगळ आहे पण सयठी नयही असे ययंनी म्हटले _________
2. णवजेचय अनयवश्यक वयपर तुम्ही कसे टयळयल ययदी करय.
1.
2.
3.
4.
3. पययावरणी पयवलयंचय ठसय कमी करण्ययसयठी उपयय योजनयंची ययदी करय.
1.
2.
3.
4.

मणहनय
ऑगस्ट

अध्ययय

प्रमुख अध्ययन सयमर्थया

1. उद्योगधंद्ययचे

1. व्यवस्थयपनयचय

व्यवस्थयपन

अध्ययन कृ ती
1. मयनव जगण्ययसयठी कोण

अथा समजून घेतयत कोणते उद्योग धंदे करतो
2. व्यवस्थयपनयची

ययंची ययदी करय.

तत्त्वे जयणून

2. णनणाय घेतयनय कोणतयय

घेतयत.

गोष्टी आपण लक्षयत ठे वल्यय

3. व्यवस्थयपनयचे
कययाक्षेत् आणण
व्ययप्ती जयणून
घेतयत.
4. णनणाय घेण्ययचे
महत्त्व आणण
तययची प्रदक्रयय
समजून घेतयत.

पयणहजेत ययंची ययदी करय.
3. तुमच्यय भयगयतील एखयद्यय
व्ययपयऱययस भेट द्यय आणण
व्ययपयर करतयनय दैनंददन
घडयमोडी बद्दल मयणहती संग्रह
करय.

मूल्यमयपन
अभ्ययसयची
कृ तीपणत्कय
- 8 पूणा
करणे

मूल्यमयपन अध्ययय -08
उद्योगधंद्ययचे व्यवस्थयपन
अभ्ययसयचे कृ तीपणत्कय -08

1. एकय वयक्ययत उत्तर द्यय
1. व्यवस्थयपन म्हणजे कयय ?
2. योजनय म्हणजे कयय ?
3. णनणाय घेण्ययसयठी कोणतययमहतवयचे घटक कोणते आहेतते सयंगय.
2. णचत् पहय व हेन्री फयोलच्यय व्यवस्थयपनयचे ततव णलहय.
णचत्

व्यवस्थयपनयचीततवे णचत्

व्यवस्थयपनयचीततवे

