ALTERNATIVE EDUCATION PLAN OCTOBER 2021
CLASS -9TH
SUBJECT- SOCIAL SCIENCE
महिना
अध्याय
प्रमुख शैक्षहिक सामर्थ्ये
शैक्षहिक कृ ती
मूल्यमापन
ऑक्टोबर
इहतिास 04
1. हिजयनगर आहि बिामनी
1. हिजयनगर साम्राज्याच्या संबंहित हहिडीओ हक्लप चे
हिजय नगर आहिराज्याच्या स्थापनेबद्दल
प्रदशान
https://youtu.be/JZ890naSUzU
बिामनी राज्य समजून घेतात.
कृ ती 1 अभ्यास
2. पाठांमध्ये आलेल्या प्रमुख पात्ांचे नाट्यीकरि करण्यास
कागद 1 सोडििे.
सांगिे.
2. हिजयनगर आहि बिामनी
3. श्री कृ ष्िदेिराय यांच्या कामहगरी आहि योगदानाचीकृ ती 2 DSERT ने
राज्याच्या िंशाबद्दल
यादी करिे.
समजून घेतात.
सोडिलेले कागद
4. भारताच्या नकाशा मध्ये हिजयनगर साम्राज्य आहिक्रमांक 17,18,19,20,
बिामनी राज्यातील ठठकािे ओळखिे.
3. श्री कृ ष्िदेिराय यांच्या
21,22,23 ि
5. अध्ययन स्थळांची व्यिस्था.
कामहगरी आहि तयांच्या
24 मध्ये पिािे.
6. हिजयनगर आहि बिामनी राज्यांच्या संस्कृ तीक
योगदानाबद्दल समजून घेतात.
योगदानाची यादी करण्यास सांगिे.
कृ ती 3 अभ्यास
7. िंपी या ठठकािी प्रिास करण्याची व्यिस्था करून कागद 43 ि 47
4. हिजयनगर साम्राज्याच्या
हिद्यार्थ्याांना िंपी बद्दल एक अििाल लेखन करण्यास पान पाििे.
सांस्कृ हतक योगदानाबद्दल
सांगिे.
जागृती हनमााि िोते.
8. िंशिृक्षांचे प्रदशान
5. बिामनी साम्राज्याच्या
संस्कृ ती योगदानाबद्दल
समजून घेतात.

1.दिलेल्या कुटुुंबवक्ष
ृ ातील ववजयनगर काळातील महत्त्वाच्या कुटुुंबाुंची नावे साुंगा.

ववजयनगरचे साम्राज्य

अरववडू

सुंगम
साळूव

तुळुव

2.भारताच्या नकाशामध्ये हिजयनगर साम्राज्य आहि बिामनी साम्राज्याच्या सीमा दशाहििे.

3. खालील हचत् ओळखून तयाबद्दल ठटप्पिी हलिा.

4. खालील तक्ता पुस्तकांच्या सिाय्याने पूिा करा.

साम्राज्य

संस्थापक

स्थापन के लेले िर्ा

राजिानी

नदीचा ककनारा

राजमुद्रा

प्रहसद्ध राजा

हिजयनगर
साम्राज्य
4.िंशािळी
1.संगम
2.साळू ि
3.तुळूि
4.अरहिडू

प्रहसद्ध राजे

कृ ती साहितय

किी

मिुरा हिजयम
अमुक्तमाल्यादा
हशितत्त्ि चचंतामिी
प्रभुचलंग हलले

ठठकाि
1.हिजयपुर
2.हबदर
3.गोळकोंडा
4.अिमदनगर
5.हबरार

प्रश्न
1. दहक्षि भारताचे ताजमिल?
2. जगातील बादशिा अशी पदिी
कोिाला कदली िोती?
3. गोल घुमट कोिी बांिला?

.
2.हिजयनगर आहि बिामनी साम्राज्यातील स्मारकांची हशक्षकांच्या साह्याने नािे हलिा.

5. िे खालील हचत् ओळखून तयाबद्दल ठटपिीी हलिा.

शािी घरािे

उत्तरे

संस्थापक

6. खालील मदरशाची स्थापना कोिी के ली?

महिना

अ
ध्या
य

प्रमुख शैक्षहिक सामर्थ्ये

शैक्षहिक कृ ती

ऑक्टोबरराज्य 1. राज्य शासकांगामध्ये 1.सभा हििान पठरर्देशी संबहं ित गटर रचना करून चचाा करिे.
शासन हििानसभा
2. हििानसभा आहि हििान पठरर्द मिील सदस्यांच्या पात्तेची यादी करण्यास सांगिे
अध्यायहििान पठरर्द
3. सानुकूल मोडेम सत् आयोहजत करिे.

मूल्यमापन

कृ ती 1
अभ्यास

राज्य मिील स्िरूपाबद्दल
4. राज्यपाल आहि मुख्यमंत्रयांचे अहिकार कामकाजाची यादी तयार करण्यास सांगिे.
सरकारसमजून घेि.े
5. कनााटकाचे राज्यपाल आहि मुख्यमंत्ी यांचा तक्ता तयार करण्यास सांगिे.
2. हििानसभा आहि
हििान पठरर्देचे
सभासद िोण्यासाठी
आिश्यक पात्ता
अहिकारांचा कालाििी
कामकाजाबद्दल
समजून घेि.े
3. राज्य कयाांगामध्ये
राज्यपालाची पात्ता
आहि कामकाजाबद्दल
समजून घेि.े
4. मुख्यमंत्ी यांची
नेमिूक आहि अहिकार
तयांच्या कामकाजाबद्दल
माहिती देि.े
.

मौल्यमापन राज्यशास्त्र अध्याय 3 राज्य सरकार
1. खालील हपयााहमड पूिा करा.
1

2
3
4

कागद 1
सोडहििे..
कृ ती 2
DSERT
सोडिलेले
अभ्यास
कागद
क्रमांक
47,48,
49 ि 50
सोडििे.
कृ ती 3.
अभ्यास
कागद
52,53,
54 ि 55
सोडििे..

1. हििानसभा सदस्यांची कमीत कमी ियोमयाादा (1)
2. हनिडिुकीमध्ये मतदान करिारे (2)
3. हििान पठरर्देला असेसद्ध
ु ा संबोितात. (3)
4. कनााटकाची राजिानी (4)
5. मुख्यमंत्रयांची नेमिूक करिारे (5)
खाली कदलेल्या लघुरूपांचा हिस्तार करा.
1. एम. एल.ए :----------------------------2. एम.एल.सी :-----------------------------

3.

हचत् पाहून योग्यरीतया जोडू न नंतर तयांची नािे हलिा.
कनााटकचे राज्यपाल

कनााटकचे हशक्षि मंत्ी

कनााटकचे मुख्यमंत्ी

कनााटकाचे उच्च न्यायालय

कनााटकाची हििानसौि

4. तक्ता पूिा करा
क्रम संख्या
सदनांची नािे
1.
हििानसभा
2.
हििान पठरर्द

सदस्यांची संख्या

सदस्यांचा कालाििी

1. खालील कदलेल्या सरकारच्या तीन िंगाम बद्दल अहिक माहिती जािून घ्या.
1. शासकांग
2. कायाांग
3. न्यायांग
2. कें द्र सरकारच्या माहितीचे हनरीक्षि करा ि राज्य सरकारची माहिती भरा.
अहिकाराचे हिभाग

राज्य सरकार
↓

शासकांग
↓

…………………………………………………………..
कायाांग
↓

……………………………………………………….

न्यायांग
↓

3. खाली दिलेली चचत्रे ओळखन
ू ती कोठे आहेत ते ललहा.

महिना

अध्याय

प्रमुख शैक्षहिक सामर्थ्ये

शैक्षहिक कृ ती

मूल्यमापन

ऑक्टोबर
भूगोल शास्त्र
अध्याय 4
कनााटकातील
पाण्याची स्तोत्े

1. कनााटकातील प्रमुख नद्या
बद्दल समजून घेि.े
2. कनााटकातील चसंचन पद्धती
बद्दल समजून घेि.े
3. पाण्यापासून हिद्युत शक्ती
तयार करिाऱ्या कें द्राबद्दल
अहिक माहिती समजून घेि.े
4. कनााटकात कोिकोिती प्रमुख
िरिे आिेत तयाबद्दल माहिती
समजून घेि.े
5. नद्यांच्या पािी िाटपाचा िाद
आहि नद्यांच्या पाण्याचे
संरक्षि यांचे मित्त्ि याबद्दल
जािून घेि.े

1. कनााटकाच्या नद्या संदभाातील
हहिहडओ दशाहििे.
https://youtu.be/lw8nJRqF9c
2. कनााटकातील पूिााहभमुख आहि
पहिमाहभमुख ििात असलेल्या
नद्यांची यादी तयार करिे.
3. कनााटकातील प्रमुख चसंचन योजने
बद्दल माहिती संग्रहित करण्यास
सांगिे.
4. कनााटकातील जलहिद्युत हनर्माती
कें द्रांची यादी तयार करण्यास
सांगिे.
5. कनााटकातील सीमा राज्य संबहं ित
पािी िाटपाचा िाद मोठ्या
प्रमािामध्ये िोत असल्यामुळे
याबद्दल चचाासत् आयोहजत करिे.
6. नद्यांच्या पाण्याचे संरक्षि
करण्याच्या पद्धतींची यादी करिे.

मूल्यमापन - भूगोल शास्त्र अध्याय 4 कनााटकातील पाण्याची स्तोत्े

1. कनााटकाच्या नकाशा मध्ये प्रमुख नद्या दशािा.

कृ ती 1 अभ्यास कागद 1
सोडहििे..
कृ ती 2 डी DSERT ने
सोडिलेले पेपर
क्रमांक 103,104,
105, 106
ि 107 सोडहििे.
कृ ती 3 अभ्यास
कागद पान
नंबर 59,60,61,
62 ि 63 सोडहििे.

2. खालील नद्यांमध्ये पूिााहभमुख आहि पहश्चमाहभमुख िाििाऱ्या नद्या ओळखा.
कृ ष्िा,कािेरी,शरािती,काळी पेन्नर ,पालार,गंगािली, अघनाहशनी,िरािी
पूिााहभमुख िाििाऱ्या नद्या

पहिमाहभमुख िाििाऱ्या नद्या

3. तुग
ं ा,भद्रा,शरािती,िेदािती, कु मुध्िती, त्ेदािती,िरिा, दंडािती या नद्या कोितया हजल्ह्यामध्ये िाितात सांगा.
4.जोड्या जुळिा
अ

ब

1. खूप उं च कलिा

अ.बेळगाि

2. खूप मोठा तलाि

ब.रायचूर

3. सिााहिक हििीर चसंचन

क.हशिमोगा

5. हचत् पाहून िबिबयांच्या जोड्या जुळिा.

गोकाकचा िबिबा

जोगचा िबिबा

हशिसमुद्रम िबिबा

उचळ्ळी िबिबा

अंबबी िबिबा

6. कनााटकातील प्रमुख चसंचन योजनांची नािे सांगा.

7. हििादातमक िी नदी कोिती ओळखा?

