ALTERNATE EDUCATIONAL ACADEMIC PLAN FOR THE YEAR
OF 2021-22
इयत्ता : 9
क्र,स महिना/ प्रमुख अध्ययन सामर्थ्य
आठवडा
1
सप्टेंबर
• बल आहि गती यामधील
पहिला
संबंध समजून घेतील
आठवडा • वस्तूवर बल लावल्यावर
त्यामध्ये िोिाऱ्या बदलाचे
हनरीक्षि करिे .
• बलामुळे पदार्ाय च्या
आकारामध्ये िोिारा बदल
समजू न घेिे.
• संतुहलत व् असंतुहलत बले
व्याख्या.
• न्यू टनच्या पहिल्या
हनयमाचे हवधान व त्याचा
अर्य समजू न घेिे.

विषय-विज्ञान
अध्ययन कृती

मूल्यमापन

➢ सिजररत्या हमळिारे चेंडू, खेळण्यातील गाडी, गोटी
इवाहि यां च्यावर बलाचा प्रयोग केल्यावर िोिाऱ्या
बदलां चे हनरीक्षि करिे.
➢ िलक्या प्लास्टीकच्या चेंडूवर स्टर ा ने िळू फुकले
असता, तसेच जोराने फुकले असता त्याम चेंडूच्या
गतीमध्ये िोिाऱ्या फरक समजून घेिे.
➢ मुलां ना हचकिमाती आहि क्ले दे ऊन आकार बदल
दिय हविारी कृती तयार करण्यास सां गिे .
➢ एका गोटीला दोरी बां धून. हकंवा लोलकाचा उपयोग
करून समतोल स्थर्तीबद्दल स्पष्टीकरि दे िे.
➢ मुलां चे दोन गट करून रस्सीखेच खेळ घेिे.
➢ संिेद पाठाची कृती व ं क
➢ संतुहलत व असंतुहलत बले समजू न घेण्यासाठी
स्िहडओ हलं क

१) खाली हदले िब्ां मध्ये बलािी
संबंहधत िब् ओळखा
१) गती २) रासायहनक हक्रया
३) संवधयन (वाढ)(4) संयोग ५) संवेग
६) त्वरि ७) ढकलिे लाहग सलमे
ओढिे .
२) र्ां बलेल्या बोटीतू न नाहवकाने
उडी मारल्यानंतर बोट हिं दकळते
याचे कारि सां गा.
* पुस्तक १ मधील पान नं ५० वरील
पहिली हचत्र बघिे .
३) संतुहलत बले म्हिजे काय ?
दोन उदािरिे हलिा?
खाली हदले ल्यापैकी असमतोल
बलाला गोल करा.

१)पृथ्वीची गती २) चेंडू घरं गळत
जािे . ३) घसरगुंडी
RDvBkk
➢ एका टे बलावर एक लाकूडी ठोकठो ठे वले ला आिे . ४) िवा भरलेला फुगा दोन्ही िाताने
दाबिे .
टे बल र्ोडा हतरका केला असता ठोकळ्याच्या
* पुस्तक १ मधील पान नं. ५१ वरील
गतीवर िोिाऱ्या बदलां चे हनरीक्षि करिे .
दु सरे हचत्र बघिे .
सप्टेंबर
जडत्वाला न्यू टनचा पहिला
❖ जडत्व म्हिजे काय ?
❖ सायकल चालहवण्याची कृती करिे.
2 रा.
हनयम लागू िोतो.
❖ पुस्तक १ मधील पान नं. 53
❖ मुलां नी उताबावर धाविे : कृती करिे.
वरील ३रे हचत्र बघिे .
आठवडा ▪ जडत्व आहि पदार्ाां मधील
❖ मोठ्या गोटीला लिान गोटीने मारण्याची कृती
संबंध समजून घेिे.
❖ सायकल चालहवत असताना ब्रेक
करिे.
▪ गतीहवषयक दु सरा हनयम
लावला तरीसायकल लगेच र्ां बत
❖
लिान
गोटीला
मोठ्या
गोटीने
मारण्याची
सामने स्पष्ट करिे .
नािी. कारि हलिा.?
कृती करिे.
❖ खालील वािने त्यां च्यातील
❖ टे बलवर एक पु स्तक ठे ऊन त्याला दोरीने
जडत्वाच्या गुिधमाय नुसार चढत्या
क्रमात माडा.
बां धून ओढा. आता पुस्तकां ची सं ख्या वाढवा
1.बस 2.रे ल्वे 3.सायकल 4.कार
एकावर एक पु स्तके ठे ऊन बलावर व वे गावर
➢ https://www.youtube.com/watch?v=wWhiI

येिाऱ्या पररिामाचे हनरीक्षि करा
❖ संिेद पाठाची कृती व ंक.
❖ गहत हवषयक दु सरा हनयम समजून घेिे.
❖ https://www.youtube.com/watch?v=2aYrNq
UHYZo&list=PLomwVsWvoAB6U1lzFeJRL0xE3bTUXqUH&index=115

सप्टेंबर
पाठ
3 रा.
➢ वेगातील वाढ व बल
रािींमधील संबंध समजून
आठवडा
घेिे.
➢ न्यू टनच्या दु सऱ्या
हनयमाचे गहितीय सूत्रि
समजू न घेिे.
➢ न्यू टनच्या दु सऱ्या
हनयमावरील गहितीय
उदािरि सोडहविे .
➢ न्यू टनचा हतसरा हनयम
समजू न घेिे.

➢ लोखंडी गोठा व प्लास्टीकचा चंद्र दोन्हीवर समान
बल लावले असता वेगात िोिाऱ्या वाढीचे हनरीक्षि
करा आहि दोघां नी पार केलेले अंतर मोजा.
➢ संवेद पाठाची कृती हलं क.
➢ न्यू टनचा दु सरा हनयम हलं क वरील हवहडओद्वारे
समजू न घेिे.
➢ https://www.youtube.com/watch?v=hRfgg0
eRtm8&list=PLomwVsWvoAB6U1lzFeJRL0xE3bTUXqUH&index=118
➢ पाठावरील कृती संख्या 9.4.1 चे हवश्लेषि करिे .
➢ अभ्यासामधील समस्या सोडवा.
➢ पोििे , रॉकेटचे उडान, धनुष्यातु न बाि सोड
हक्रयां वर चचाय करा.
➢ संवेद पाठावरील स्िहडयो हलं क
हवषय:- न्यू टनचा हतसरा हनयम समजू न घेण्यासाठी
पुढील हलं क वापरा.

➢ पुस्तक १ मधील पान नं. ५०
वरील दु सरे हचत्र बघिे .
➢ अभ्यास काळ ३
➢ पुस्तक १ मधील पान नं. ३ वरील
तीसरे हचत्र बघिे .
➢ वरील न्यू टनच्या हतसऱ्या
हनयमाचे हवधान हलिा.
➢ अभ्यास काळ ४ अभ्यास ५

➢ https://www.youtube.com/watch?v=nG9tm
LVy6cM&list=PLomwVsWvoAB6U1lzFeJRL0xE3bTUXqUH&index=128

सप्टेंबर
• सूक्ष्मदियक व त्याचे भाग
4 र्ा.
समजू न घेिे.
आठवडा • पेिींचे स्वरूप, आहि
त्यां चे कायय समजू न घेिे.
• पेिीपटल, पेिीकेंद्र रचना
आहि कायय स्पष्ट करा.

• सूक्ष्मदिय क वापराचे प्रात्यहक्षक
• कृती 5-1 मध्ये हदल्याप्रमािे कां दयाच्या पेिींचे
हनरीक्षि करिे .
• दीक्षा स्िहडओ हलं क वापरून कां द्याच्या पेिीचे
हनरीक्षि करिे व समजू न घेिे.
• https://diksha.gov.in/play/collection/do_313
130471440498688198?contentId=do_313067
658312990720114804
• रॉबटय हूक यां च्याहवषयी माहिती संग्रिीत करिे .
• स्िहडओ हचत्रहफतीच्या सिाय्याने कृती 5-3,5.4 व
5.5 करिे .
• केमीलो गाल्गी यां च्या हवषयी माहिती संग्रिीत
करिे .
• पेिीचे घटक तू कायय याचा तकता तयार करिे .
• पेिीची पूिय माहिती पुढील हलं क द्वारे समजू न घ्या.

• साधा व संयुक्त सूक्ष्मदिय कातील
फरक सां गा
• पेिी म्हिजे काय ?
• कां द्याच्या पेिीचे हनरीक्षि
करण्याची प्रहक्रया र्ोडक्यात
हलिा?
• अभ्यास काळ ९
• तपयि हक्रया म्हिजे काय ?
• पेिी हभत्तीचे कायय सां गा.?
• िररतलवळे व रायबोसोम्स चे
कायय हलिा ?
• अभ्यास काळ ८
• अभ्यास काळ १०
• पुस्तक १ मधील पान नं. १९
वरील कृती .

• https://youtu.be/yz3im4lcD5Y
• सुचहवले ल्या कृती
• हवहवध वनस्पतींची पाने संग्रिीत करून अहपस्तर
उती चे हनरीक्षि करिे .
• बटाटा वापरून तषयि हक्रया समजू न घेिे.
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3131
30471440498688198?contentId=do_3130639459
144908801808

• वनस्पती आहि प्रािीपेिीतील घटक समजू न
घेऊन फरकां ची यादी करिे .

• वनस्पती व प्रािी पेिींची हचत्र
आकृती काढू न भागां ना नावे घ्या.
• अभ्यास पत्रक 8
• अभ्यास पत्रक 10

अभ्यास पत्रक-१
१)
१)
२)
३)
४)
५)
२)

खाली हदले ल्या वाक्यातील संतुहलत आहि असंतुहलत बल ओळखा
टे बलावर ठे वलेले पुस्तक -------------------------------------घसरगुंडीवरून घसरिारा मुलगा ----------------------------प्यारािु टमधून खाली येिारी व्यक्ती -------------------------एकसमान गतीने चालिारी कार ----------------------------दोराच्या दोन्ही टोकाना समान जोर दे ऊन ओढिे -------------------------------------------वचत्र पाहून उत्तरे द्या
१) ह्या हचत्रात न्यु टनचा पहिला हनयम कसा लागू िोतो-

२) हचत्र 1 आहि 2 मध्ये संतुहलत आहि असंतुहलत बल असे वगीकरि करा

३) ह्या हचत्रात जडत्व आहि वस्तुमान ह्यां चा काय संबंध आिे

४) येर्े कार पुढे गहतमान िोण्याचे कारि काय ?

अभ्यास पत्रक-२
• न्यू टनचा गहतहवष एक पहिला, दू सरा व हतसरा हनयामाची व्याख्य हलिा?
१) जडत्व म्हिजे काय ? २ उदिरि हलिा ?

२) वर उडी मारताला न्यू टनचा हतसरा हनयम कसा लागू कराला ?

३) अहत वेगाने जािारी दु चाकी, सावकािपिे जािाच्या बसपेक्षा अहधक नुकसान करते याम्हिजे संवेग संरक्षिाचा हनयमाचे कसे
हवश्लेषिं करता ?

अभ्यास पत्रक-३

a.

असंतुहलत बालाची दोन उदािरि हलिा ?

b.

गतीच्या पहिला हनयमास असिारे दु सरे नाव काय ?

c.

गतीच्या दु सरा हनयमाचे गहितीय सूत्र हलिा ?

d.

त्वरि म्हिजे काया ? त्वरिाचे सूत्र हलिा ?

अभ्यास पत्रक-४

• जोड्या जु ळवा
A

B

उत्तर

1) बाल

अ) आहदि रािी

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

2) जडत्व

ब) रािी वेग

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

3) वस्तुमान

क) न्यूटनचा ३ रा हनयाम

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

4) संवेग

ड) सदाि रािी

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

5) हक्रया व प्रतीहक्रया

इ) न्यूटनचा १ ला हनयाम

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

• खालील प्रश्ांतील पुढे दाखहवले ल्या चौकोनात चूक/बरोबर हलिा ?

१) हवरुध्द हदिे त असिाऱ्या एकाचा पररमाि बाल वस्तूना समतोल स्थर्तीता ठे वते .

२) हवध्युत पंखा बंद केल्यानंतरसुद्धा कािी वेळ हफरताच राितो कारि त्यावर जडत्व कायय करता नािी

३) ३ हवधान (२) न्यू टनच्या २ रा हनयामास संबहधत आिे .

४) एकूि जोर िा वस्तूवर कायय करिाऱ्या सवय बलां च्या बेरजे इतका असतो.

•

न्यू टनचा ३ रा हनयामाचे उदािरि तु मच्या वाक्यात हलिा.?

न्यू टनचा ३ रा हनयाम

उदािरि-१

उदािरि-२

अभ्यास पत्रक-५
• कोष्टकाती

क्र सं

1

वचत्रा ा संबंधीत वनयम सूचिा. तु मच्या सरळ िाक्यात समर्थन करा

वचत्र

ागू पौणारा न्यूटनचा वनयाम

समर्थन

2

3

4

5

6

7

8

9

अभ्यास पत्रक-६
• िनस्पती आवण प्राणीपे व ंच्या भाग/अंगकांची संबंधीत खा ी
पे ीच्या भाग/अंगक

कोष्टक पूणथ करा

िनस्पती पे ी

प्राणी पे ी

पे ी पर

आहे

आहे

पे ी वभत्ती

आहे

नाही

पे ी केंद्र
क कणु
ायकारीका
रायाबोसोम्य
ताराकेंदू
हरीतद्रव्य
तनुक े
आं तरद्रव्य जाव क

• खा ी

कोष्टक पू णथ करा
पट

• खा ी

साही परक व हा

सहीत अंगक

पट

रहीत अंगक

(पुस्तक १ मधील पान नं. १७)
क कणु

हरीतद्रव्य

अभ्यास पत्रक-७
• खा ी

कोष्टकाती

अंगकांची नांिे व हून त्ांचे कायथ स्पष्ट करा?

.
अंगक

1

2

नांि

कायथ

3

4

• खा ी

अंगकांची नांिे व हा ?

1) िनस्पती पे ीचे स्वयंपाकघर
2) पे ीचे उजाथवनवमथती केंद्र
3) पे ीचे साठिणगृ ह
4) पे ीचा रासायवनक कारखाना
5) पे ीची आत्महत्ा कुपी
6) पे ीचा प्रार्नांचा कारखाना

अभ्यास पत्रक-८

• खा ी

विविध पे ी ओ कून त्ांची नांिे व हा ?

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

• वनस्पती व प्रािी पेिीं या दोन्ही मध्ये सामन्यात आढळिाऱ्या अंगको ओलका .

• िनस्पती आवण प्राणीपे व

क्र सं
1

2

3

4

मधी

कोनतेही ४ परक व हा.

प्राणीपे व À

िनस्पती पे ी

• अभ्यास पत्रक-९
१) खा ी आक्र्ती ओळकून कोणती कृती (कायाथनुभि) आहे ते ओळका.

२) या कृती मधी

दु सऱ्या आक्र्तीत बटाटया मधी

द्रािणाचे प्रमाण िाडव्याचे कारण सांगा ? या वक्रयेचे नांि व हा ?

३) का ी वद े ल्या मधी

परक व हा. (पु स्तक १ मधी

विसरण वक्रया

पान नं. १८)
तपथण वक्रया

• अभ्यास पत्रक-१०

१) का ी वद े ल्या मधी

परक व हा.: (पुस्तक १ मधी

प्रोकॅव योटस

पान नं. १७)
युकॅरीयोटस

२) खा ी वद े ल्या आकृती मधी

जीिाणू

प्रोकॅव योटीक ि युकॅरीगोटीक पे ी ओळखा. कारण सांगा?

कंधाती

पे ी

