पर्यार् शैक्षणिक र्ोजनय
इयत्ता 9 वी
अध्याय

इणिियस पयठ – 3 धर्ाप्रसयरक व सर्यज सुधयरक

सप्टेंबर पणिलय आठवड

महिना

प्रमुख अध्ययन सामर्थयय

1. भारतातील समाजसुधारकाांचा
पररचय जाणून घेतात.

अध्ययन कृती/ उपक्रम

1. प्रमुख समाज सुधारकाांचे
भावहचत्र दिय वन
ू ओळखण्यास साांगणे.

2. समाज सुधारकाांची हिकवण आहण 2. धमय प्रसारक याांच्या जीवनाबद्दल
तत्त्वज्ञान समजून घेतात.
गोष्टी माहिती असल्यास साांगणे .

मल्ू यमापन

उपक्रम 01.
कृतीपहत्रका 1
पूणय करणे.

उपक्रम 02.
D.S.E.R.T
3.िांकराचायय ,मध्वाचायय ,रामानुजाचायय , 3. धमय प्रसारकाांचे जन्मस्थळ
Solution paper
बसवेश्वर याांचे जीवन आहण हिकवण
भारताचा नकािात दिय हवण्यास साांगणे 12,13,14,15,16
समजून घेतात
पूणय करणे
4. धमय प्रसारकाांच्या तत्त्वज्ञानामधील
4. द्वैत, अद्वैत, हवहिष्टाद्वैत आहण
फरक ओळखण्यास साांगणे.
. उपक्रम 03
इतर तत्त्वज्ञान जाणून घेतात.
अभ्यास कृ तीपहत्रका 11
11पूणय करणे

मी कोण ?

नाळ

प्रतिऩादन केऱेऱे सिद्ाांि

जन्म ठिकाण

2. भारिाच्या नकाऴामध्ये धममप्रिारकाांचे जन्म ठिकाण दाखळा.

3. जोड्या जुलळा
‘अ' बाजू

‘ब' बाजू

1. अहम ब्रह्मस्मी

मध्वाचायय

2. अष्ट मठाांची स्थापना

बसवेश्वर

3.काय कवे कै लास

रामानुजाचायय

4.वेदाांत दीपपका

शक
ां राचायय

रयज्र्शयस्त्र- पयठ- 02 केंद्र सरकयर

सप्टेंबर दस
ु रय आठवडय

महिना अध्याय

प्रमुख अध्यापन सामर्थयय

अध्यापन उपक्रम/ कृती पाठ

1. केंद्रीय कायदे मांडळाबद्दल
समजून घेतात.
2. राज्यसभा,लोकसभा, तयाांची
रचना सदस्यतव अिय ता आहण
केंद्रीय कायदे मांडळाची कायाय बद्दल
समजून घेतात.
3. केंद्रीय कायय कारी मांडळाबद्दल
जाणून घेतात.
4. राष्ट्रपतींची हनवडणूक, पात्रता,
कायय याांच्याबद्दल जाणून घेतात.
5. प्रधानमांत्री याांचे कायय अहधकार
याबद्दल जाणून घेतात.

1. भारत सरकाराचे अहधकाराचे हवकेंद्रीकरणा
बद्दल माहिती दे णे.
2. राज्यसभा आहण लोकसभा सदस्याांची पात्रता
यादी करण्यास साांगणे.
3. अहभरुप सांसद प्रहक्रया घॆणॆ.
4. सांसदेचे अहधकार व कायय याांची यादी करावयास
साांगणे.
6. राष्ट्रपती आहण प्रधानमांत्री याांची कायाय ची यादी
करावयास साांगणे.
हवद्यागम सांवेद हहिहडओ पािण्यास साांगणे .
Link –
https://www.youtube.com/v=xAsNTZIMxHM

मल्ू यमापन

उपक्रम 01.
कृतीपहत्रका1
हनवाय िन करणे.
उपक्रम 02.
D.S.E.R.T.
44,45,46अभ्यास
कृतीपहत्रकाहनवाय िन
करणे
उपक्रम 03.
अभ्यास कृ तीपहत्रका
3
.

मल्ू यमापन – राज्यशास्त्र – अध्याय 02. कें द्र सरकार
1. खालील प्रश्ाांची उत्तरे ललहा.
1. शासनाचे प्रमुख स्तर ललहा.
2. भारताचे पलहले राष्ट्रपती कोण ?
3. देशाचा प्रथम नागररक कोण?
4. तुमच्या लोकसभा क्षेत्राचे नाव काय
2. लचत्र पाहून योग्य जोड्या लावा.उत्तर
रामनाथ कोव िंद
नरें द्र मोदी
सांसद
राष्ट्रपती भ न
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5. खाली लदलेल्या शब्द कोष्टकात राष्ट्रपतींची नावे ओळखा.
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1. भारताचे आतापयंतचे प्रधानमांत्री याांचे पचत्र पचटकवा आपण नावे पलहा.
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समाजशास्त्र – अध्याय 02. सामावजकीकरण

समाजशास्त्र पाठ – 2 सामापजकीकरण

सप्टेंबर वतसरा आठ डा

मविना अध्याय

प्रमख
ु अध्यापन सामर्थयय

1. सामाजिजििरणाचे अथथ
समिनू घेतात
2. सामाजििीिरणाचे िायथ
िाणनू घेतात
3. सामाजििीिरणाचे
प्रजतजनधी/साधने िाणनू
घेतात
4. ज गिं आजण
सामाजििीिरण याबद्द
िाणनू घेतात.

अध्यापन कृ ती पाठ / उपक्रम

मल्ू यमापन

1. मनष्ु य हा समािशी प्राणी आहे याबद्द
िथेच्या स्वरूपात सािंगणे.
2. जवद्यार्थयाांच्या मध्ये गट रचना िरून तयानिं ा
सामाजििरणाचे घटि जििंवा प्रजतजनधी देऊन
तयाबद्द जववरण िरण्यास सािंगणे.
3. देशाच्या प्रगतीमध्ये मजह ािंचे महत्त्व याबद्द
चचाथ आयोजित िरणे
पाठासबिं विं धत यटु ् यबु व क
िं पिा े
Link –
https://www.youtube.com/v=QG7vclf
65g

उपक्रम 01.
कृ तीपविका 01
पणू य करणे
उपक्रम 02.
कृ वतपविका पणू य करणे.
उपक्रम 03.
कृ वतपविका पणू य करणे.

मूल्यमापन – समाजशास्त्र – अध्याय 02. सामालजकीकरण
1. खाली पदलेल्या पचत्राांमध्ये सामापजकीकरणावर पररणाम करणारे घटक ओळखा.

1. शब्दकोडी पूणय करा.
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उभेशब्द
1.सामापजपककरणाचा मूळ पाया.
6. पमत्र-मैपत्रणी खेळामधील सवांगडी यामध्ये मोडतात.
7. समाजात राहणाऱ्या माणसाला असे म्हणतात.
8. आधपु नक समाजातसामापजकीकरणावर प्रभाव टाकणारे प्रमुख घटक
9. मानवा ा समािशी बनवण्याची प्रजिया.
10. पलांग समानतेसाठी सरकारने हाती घेतलेली योजना.
आडवी शब्द
2. मु ाच
िं ी पपहली गुरु.
3. मुलाांची पपहली शाळा.
4. सामापजक जीवनाला आदशय पाया घालणारा.
5. सामापजक जीवनामध्ये आदशयपाया व ज्ञानप्राप्ती होणारे घटक.

प्रमख
ु अध्यापन सामर्थयय

भगू ोल अध्याय - 3
कनायटकाचे हवामान,माती, नैसपगयक वनस्पती आपण प्राणी जीवन

1. कनायटकाच्या
हवामानाचे प्रमुख
वैपशष्ट्ये जाणून
घेतात.
2. कनायटकाच्या
हवामानातील
मोसमीबद्दल
जाणून घेतात.
3. कनायटकातील
मोसमी पावसाचे
प्रमाण आपण
पररणाम समजावनू
घेतात.
4. कनायटकातील
मातीचे वेगवेगळे
प्रकार आपण
प्रमाण याांची
मापहती
पमळपवतात.
5. कनायटकातील
नैसपगयक वनस्पती
प्रकार व तयाांची
पवभागणी आपण
प्राणी जीवनाबद्दल
मापहती जाणून
घेतात.

सप्टेंबर 4 था आठवडा

मविना अध्याय

अध्यापन कृ ती पाठ / उपक्रम

1. भारताच्या ऋतुमानाबद्दल साांगून
कनायटकाच्या ऋतमु ान बद्दल मापहती देणे.
2. कनायटकातील माती वनस्पती आपण
प्राणी जीवनाबद्दल गट चचाय आयोपजत
करणे.
3. कनायटकाचा नकाशा मध्येअरण्याची
पवभागणी दशयपवण्यात साांगणे
4. कनायटकातील प्राण्याांचीपचत्रे सग्रां ह
करण्यास साांगणे.
यटु ् यबू वहिवडओ पािण्यास सागिं णे
https://www.youtube.com/v=q62p3TiwLt4

मल्ू यमापन

उपक्रम 01.
अभ्यास
कृ तीपविका 1
पणू य करणे.
उपक्रम 02.
अभ्यास
कृ तीपविका 2 पणू य
करणे.

भूगोल अध्याय - 3
कनायटकाचे हवामान माती नैसपगयक वनस्पती आपण प्राणी जीवन
1. खा ी जद े ी जचत्रे पहा आजण िनाथटिाती ऋतू हवामान ओळखा

2. िनाथटिाती उन्हाळा मोसमाची वैजशष्टयािंची यादी िरा
1.---------------------------------------------2.---------------------------------------------3.---------------------------------------------4.----------------------------------------------

3. खाली पदलेली पचत्रे पहा आपण कनायटकातील अरण्याांचे प्रकार ओळखा.

अथयशास्त्र- अध्याय – 2 मानवी साधन सपां त्ती

सप्टेंबर

मवि अध्या
ना य

प्रमख
ु अध्यापन सामर्थयय
1. मानवी साधनसांपत्तीचा
अथय आपण महत्त्व समजून
घेऊ शकाल.
2. भारतातील लोकसांख्येची
वैपशष्ट्ये समजून घेतात.
3. भारतातील लोकसांख्या
वाढ जन्मदर लोकसांख्येची
घनता या सक
ां ल्पना स्पष्ट
होतील.
4. आजथथि जविासात
ोिसख्िं येच्या रूपातिं राचिं ी
भजू मिा समिू शिे .
5. जीवनाची गण
ु वत्ता
सध
ु ारण्याचे उपाय यावर
चचाय करू शिा .

कृ ती पाठ / उपक्रम
1. पवपवध क्षेत्राांमध्ये
काम करणाऱ्या
लोकाांची मापहती
साांगणे.
2. भारतातील
लोकसांख्याची
वैपशष्ट्ये याांची यादी
करावयास साांगणे
3. जनसाांपख्यकी
सांक्रमण या मधील
टप्पे पववरण करणे.
4. प्रजननक्षम ते साठी
उत्तम आरोग्य व
लोकसख्
ां येची
गुणवत्ता
याबद्दलमापहती देणे.
5. बालक व माता
याांच्या मृतयूचे प्रमाण
कमी करण्यासाठी
घेतलेले उपाय
योजनाांची यादी करा.
यटु ् यबु व क
िं पािण्यास सागिं णे

मल्ू यमापन
उपक्रम 01.
अभ्यास
कृ तीपविका
1 पणू य करणे.
उपक्रम 02.
अभ्यास
कृ वतपविका 2
पणू य करणे
उपक्रम 03.
अभ्यास
िृ तीपजत्रिा 3
पणू थ िरणे

https://www.youtube.com/v=P1sYjFbaiOM

अथयशास्त्र- अध्याय2
मानवी साधन सांपत्ती
1. खा ी जद े ी जचत्रे पहा आजण ोिसिंख्येची गणु वत्ता उिंचावण्यासाठी घेत े े उपिम
ओळखा.

2. भारतातील लोकसांख्येची वैपशष्ट्ये यादी करा.

3. माता आपण पशशच
ुां ा मृतयू दर कमी करण्यासाठी भारत सरकारने कोण कोणते उपक्रम
राबवले आहेत?

4. खाली पदलेल्या पपरॅपमडमध्ये प्रश्ाांची उत्तरे अचूक पलहा.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

लोकसांख्येच्या बाबतीत जगामध्ये भारताचे स्थान (क्रमाांक)
भारतातील लोकाांचे प्रमुख व्यवसाय
पलपहता वाचता येणारा
एका देशाांमध्ये राहणायाय लोकाांचे प्रमाण म्हणजे
एका व्यक्तीच्या सरासरी जगण्याची अपेपक्षत कालावधी
दर हजार पुरुषाांमागे पस्त्रयाांची सांख्यापाहणे म्हणजे
लोकाांना पशक्षण व आरोग्याची सुपवधा पमळत नाही जनसाांपख्यकी सांक्रमणाचा टप्पा
ओळखा.
8. भारत जनसाांपख्यकी सांक्रमणाच्या या टप्प्यात आहे.

