CLASS : 9TH
अपेक्षित अध्ययन फल

8 DAYS SETU BANDH
अध्ययन अंश

1.कर्ना टकनतील

1.कर्ना टक र्कनशन िचर्न

भौगोललक, कलन,

कौशल्य परिचय

सनलित्य, सनां स्कृलतक
इलतिनस परिचय करूर्
दे णे.

2.कर्ना टकनची इलतिनस
पिां पिन

SUBJECT : SOCIAL SCIENCE

सलहात्मक कृती

कृती करण्यासाठी सूचना

मी- मनझे गनवां:

1.1 लवद्यनर्थ्नां र्ी आपल्यन

1. गनवनचन र्क्षन कनढणे
2.शनळे चे लर्यत कनललक

गनवनतील भौगोललक र्कनशन
कनढण्यनत मग्न िोतील
- आपल्यन गनवनतील कच्चे िस्ते

3. प्रदशार्

दनखवतील

4. आपल्यन गनवनत एक फेिी

- तनलुकन लिल्हन िनज्य र्कनशन

मनिणे
5. आपल्यन गल्ली/िस्तन
बद्दल चर्च्ना

पनहूर् त्यनप्रमनणे र्क्शन
सोडवतील
2.1 गनवनतील दे वनलये शनळन
गनवनतील सण यनबद्दल मनलिती
गोळन कितील
3.1 कर्ना टक िनज्यनतील कलन
सनलित्य सनां स्कृलतक इलतिनस िन
व्हिलडओर्च्न मनध्यमनतूर्
दनखलवणे

2. इलतिनस आधनि
यनचन परिचय

1. इलतिनस पूवा सनधर्े

आधनि

2. सनलिव्हत्यक

1. स्थळनां र्न भेट दे णे

3. मौव्हखक सनधर्े िनणीव

2. लनवणी गनणे

आलण ज्ञनर्

3. कथर्

1.1 गनवनतील शनळन परिसि,
दे वनलेयनां चे भेट घेणे
1.2 स्थनलर्क दे वनलयनां ची
लशल्पशैली, िचर्न करूर् घेणे,
लकल्ल्यनतील
2.1 लनवणी म्हणवूर् घेणे उदन.
कुमनि िनम

3.शनसकनग, न्यनयनग,

1. स्थनलर्क सिकनिचे कनया

प्रिनप्रभुत्व

लवधनर्

आम्ही आमचे सिकनि
1. ग्रनमपांचनयत / खेड्यनतील
पांचनयत/ लिल्हन पांचनयत भेट
2. स्थनलर्क िर्प्रलतलर्धी
3.प्रलतरूपी लर्वडणूक

1. 1 ग्रनमपांचनयतीलन भेट दे ऊर्
पांचनयत िचर्न व कनया
लवधनर्नबद्दल चचना किणे
2.1 लवद्यनर्थ्नां मध्ये प्रत्यक्ष पिोक्ष
लर्वडणुकन घेऊर् प्रलतलर्धीांची
लर्वड किणे

4. लिल्हन पांचनयतीांर्च्न
अध्यक्षनां र्न मुलनां कडूर् पत्र
आपलन दे श- आपलन गौिव
1. अल्बम तयनि किणे
2. भनषण
3. िनष्ट्रीय सणनां चन दृक लचत्र
4. िनष्ट्रगीत म्हणूर् घेणे, त्यनचन
बीवि सनां गणे
4. िनष्ट्रलचन्हे , िनष्ट्र
मुद्रन ,िनष्ट्रगीत , िनष्ट्रीय

1. िनष्ट्रभनवर्नआलणगौिव

1.1 िनष्ट्र अल्बम तयनि किण्यनस
प्रेरित किणे लवलवध दे शनतील

सण यनां र्च्नबद्दल िनगृती

ध्वि प्रदशार् किणे, आपलां

लर्मना ण किणे

लतिां ग्यनचे वैलशष्ट्य मुले लवविण
कितील

5.लवलवध व्यविनि,

1. व्यविनिनची पिीकल्पर्न

सांघटर्नबद्दल िनगृत

आपल्यन सोबत
1.अल्बम तयनि किणे

िोतील

2. मुलनखत
3. स्थळनां र्न भेट दे णे
4.प्रलतरूपी प्रदशार्

1. 1आिूबनिूर्च्न परिसिनतील
उद्योग व उद्योिक यनां ची
मनलिती
2.1िवळ असलेल्यन बँकेलन
भेट दे ऊर् कनया लवधनर् समिूर्
घेण्यनस प्रेरित किणे
3.1 िवळ असलेल्यन बँकेमध्ये
भेट दे ऊर् तेथील कनमकनि
समिूर् घेण्यनस प्रेरित किणे

6. ऐलतिनलसक
कनलगणर्न समिूर् घेणे

कनलगणर्न

कनल - मोिमनप करूयन

कृती-1:6-5-4-3-20+1+2+3+4+5+6 अशी पट

1. कनलगणर्न खेळ

फळ्यनवि ललिन.
*मुलनांर्न सांघनमध्ये यनर्च्न
भोवती फेिी घनलनवयनस सनां गन
*लफित असतनर्न थनां बनण्यनर्च्न
सूचर्न द्यन
*1ते6 सांख्यन डनव्यन बनिूलन
थनां बलेले loss व 1 पनसुर् 6
पयान्त उिव्यन बनिूलन थनां बलेले
gain म्हणूर् सुचवनवे. डनव्यन
बनिूलन थनां बलेले 6 ते 1 व
उिवीकडे थनां बलेले 1 ते 6
म्हणूर् उतित्यन क्रमनमध्ये
अांक दे ऊर् ओळखणे
*डनव्यन बनिूर्च्न पट्टीमध्ये
मोठ्यन सांख्येपनसूर् लिनर्
सांख्येलन उिव्यन बनिूलन लिनर्
सांख्येपनसूर् मोठ्यन सांख्येलन
कनलगणर्न दनखवूर् अथा
समिूर् सनां गणे.
*सन. शन आलण सन. श. पूवा
समिूर् घेण्यनसनठी कॅलेंडि
आलण पांचनां ग कनलगणर्न
समिूर् घेणे
ऐलतिनलसक व्यक्ती,घटर्न एकन
क्रमनमध्ये सनां गण्यनस प्रेरित
किन.

8. दलक्षण भनितनतील

1. दलक्षण भनितनतील लवलवध

िनिघिनण्यनतील

िनिघिनणी.

सनां स्कृलतक दे णगी
समिूर् घेतील.

इलतिनस - बांधुयन
1. वांशि िचर्े
2. एकपनत्री प्रयोग
3. अध्ययर् प्रदशार्

1.1 लवध्यनर्थ्नां र्च्न कुटुां बनतील
वांशवळ दनखवन.
1.2 िनिघिनण्यनतील वांशवळ
दनखवन
2.1 लवलवध िनिवांशवळ
िनिघिनण्यनची स्थनपर्न कथेद्वनिे
िनिघिनण्यनचन परिचय करूर्

दे णे
लवियर्गि -गांग -कदां बकनलचूिी- चनलुक्य- चोळ-केळदी
असे कोणत्यनतिी एक
िनिघिनण्यनचन पनत्रलभर्य घेणे.
3.1 कोणत्यन तिी एक
िनिघिनण्यनची मनलिती, तक्तन,
र्नटक, पुस्तकां असे प्रदशार्
भिवन.

2021- 22 या वर्ाातील सेतूबंध कायाक्रम
30 क्षिवसातील बंध-सामर्थ्ा जोडणी कायाक्रम
अपेक्षित अध्ययन

अध्यायन अंश

अंश
1. लवियर्गि सनम्रनज्यनवि

िनज्यनची सनधर्े

िनज्य केलेली घिनणी

प्रशांसन कितील.
(7वी र्च्न वगना तील
अध्ययर् अांश)

सलात्मक
कृती

1.लवियर्गि
आलण दे णगी यनां ची

वर्ा- 9वी

1.1टर े िि िां टकृती
1.2 लचत्रसांग्रि किणे (कलन

2. प्रमुख िनिे व त्यनां चे

आलण वनस्तु लशल्पकलेर्च्न

योगदनर्

सांदभना त )

3. सनांस्कृलतक दे णगी

1.3 िां पी शििनचे वैभव
कथर्
1.4 प्रलतरूपी व्यनपनि
1.5 पट्टी तयनि किणे
1.6 श्री कृष्णदे विनयिनि

क्षवर्य : समाजक्षवज्ञान
कृती ंच्या आयोजनासाठी
सुचना
1.1 लवियर्गि घिनण्यनवि
िनज्य केलेल्यन िनि यनां ची लचत्रे
आलण मनलिती गोळन करूर्
कनलनर्ुक्रम िोडर्न किणे.
अष्ट्लदग्गि यनां र्च्न र्नवनां चन
सांग्रि किणे
1.4 लवियर्गि कनळनतील
व्यनपनि
कित असलेले मोती ित्न
( किण्यनसनठी लनगणनिन

कुमनि अलभर्य केलेलन
कन्नड लचत्रपट पनिणे
weblinkhttps://youtu.be/sOGnX
1u1ZGU
1.7 वांशवृक्ष िचर्न
1.8 अध्ययर् स्थनर्क

2. बिनमर्ी

1. बिनमर्ी िनज्यनची

सुलतनर्नां र्च्न सनलित्य

स्थनपर्न

कलन आलण
लशल्पकलन

2. मोिम्मद गवनर् यनां ची
दे णगी
3. सनांस्कृलतक दे णगी

कनलनवधी -3)
1.6 लशक्षकनां र्ी शनळे मध्ये
श्रीकृष्णदे विनय िन लचत्रपट
दनखलवणे ( युद्धप्रसांग )
1.8 अध्ययर् आयुष्यनची पट्टी
करूर् लवद्यनर्थ्नां कडूर् प्रमुख
िनिनां ची सनधर्े यनबद्दल

1.9 िक्कसतनां गडी र्नटक

मनलिती ललहूर् घेणे

प्रदशार्

वलवषयनची मनांडणी किणे

2.1 स्थळनांर्न भेटी

2.2 बिनमर्ी िनिनां र्च्न

2.2 लचत्रनां चन सांग्रि किणे

कनळनतील लचत्र आलण मनलिती
सांग्रि किणे बिनमर्ी आलण

2.3 मनलिती गोळन किणे

लवियर्गि कनळनतील वनस्तु

2.4 क्रमनर्े िोडणी किणे

बर्लवणे आलण फिक समिूर्

2.5 िस प्रश्न
2.6 एकपनत्री अलभर्य

लशल्पकलेर्च्न लक्षणनां ची पट्टी
घेणे
( अांदनिे कनलनवधी - 2)

2.7 आत्मचरित्र

3. धनलमाक
असमनर्तन
दू िकिण्यनसनठी
भक्तीपांथनची दे णगी
दनस आलण सांतनां ची
लशकवणयनां चे लवविण
कितील (7वी र्च्न
वगना तील अध्ययर्
अांश -03)

1. आचनया अत्रे

3.1 एकपनत्री र्नटक
3.2 र्नटक िचर्े
3.3 भक्ती सांतनां र्च्न
छनयनलचत्रनां चन सांग्रि
3.4 सुफीसांतनां ची लशकवण
िीवर् चरित्रे सांग्रि
3.5 वचर् गनयर् आलण
सांग्रि

3.1 मुलनां र्न आचनया अत्रे यनां चे
पनत्र दे ऊर् अलभर्य किण्यनस
सनां गणे
3.2 बसवन्नन यनचन एकपनत्री
प्रयोग किण्यनस सनां गणे
3.6 वगा सांघनमध्ये लवभनगणी
करूर् लवलवध व्यक्ती ,सांतनां ची
मनलिती सांग्रि किण्यनस
सनां गणे

3.6 सनांलघक कृती
3.7 िस प्रश्न

2. भक्तीसांत
3. सूफीसांत

3.7 शिण , भक्ती सांत ,सुपीसांत
यनां चे िीवर् आलण
लशकवणयनबद्दल िसप्रश्न तयनि

3.8 र्ृत्यगीत

किणे

3.9 चलर् लचत्र दनखलवणे
web link
https://youtu.be/B6wH
MFAKe8k

3.10 अर्ुभव मांडपनचे आयोिर्

3.10 सांसदचे प्रलतरूप
(िगनतील पलिली सांसद)
3.11अध्ययर् स्थनर्क
3.12 सांत लशष्यर्नळ
शिीफ यनां चे चलर्लचत्र
पनिणे

करूर् लवलवध िनती धमना तील
शिण यनां र्ी एकत्र येऊर् िनती
व्यवस्थन दू िकिण्यनसनठी प्रयत्न
किणे
3.11 भक्ती सांतनां ची मनलिती
वेगवेगळ्यन लठकनणी ठे वूर्
लवद्यनर्थ्नां र्न तेथील लठकनणी
भेटी दे ऊर् तेथील मनलिती
सांग्रि किणे ( िे किण्यनसनठी
लनगणनिन अांदनिे अवधी- 2)

4. लोकनां र्च्न िनिकीय

1. लदल्ली सुलतनर् आलण

सनमनलिक आलथाक आलण

मुगल कनळनतील

सनां स्कृलतक िीवर्नमध्ये

सनां स्कृलतक दे णगी

सुलतनर् आलण मुघल
िनिनां र्च्न िनि कनिभनिनचन

4.1 सनांलघक चचना
4.2 पट्टी तयनि किणे
( सण
4.3 स्मनिकनां ची लचत्रे गोळन

प्रभनव समिूर् घेतील
( सनतवीर्च्न वगना तील
अध्ययर् अांश 6 )

4.1 वगना चे सांघ बर्वूर्
त्यनां मध्ये प्रत्येक सांघनलन
सनां स्कृलतक दे णगी
अध्ययर् अांश दे ऊर्
त्यनबद्दल मनलिती गोळन

किणे

करूर् चचना किणे.

4.4 आत्मकथर्

4.3 स्मनिकनां ची लचत्रे

4.5 अध्ययर् स्थनर्क

िचर्े मधील फिक

4.6 भनषण
4.7 सनांलघक कृती

गोळन करूर् बनां धकनमन
समिूर् घेऊर् मुले
यनवि चचना कितील.
4.6 लदल्ली सुलतनर्

4.8 इति भनषेतील पदनां चन

आलण मुगल कनळनतील

सांग्रि

सनां स्कृलतक दे णगी
यनबद्दल सांभनषणनचे
आयोिर् किणे
4.8 आयकि लवभनगनलन
भेट दे ऊर् लतथे
वनपिण्यनत येणनऱ्यन
अन्य भनषनतील पदनां चन
सांग्रि किण्यनस
प्रोत्सनलित किणे. ( उदन.
लशिस्तेदनि, पिणी, पट्टन
बगि हुकुम इ.)
( अांदनिे कनलनवधी -2)

5. लशवनिीचे िीवर्

1. लशवनिीांचे प्रनिां लभक

5.1 व्हिलडओ सनदि

5.1 लशवनिी अफिल

आलण कनमलगिी सनिनां श

िीवर्

किणे

खनर् ची ित्यन

बर्वतील (7 वी वगना तील

कितनर्नचन व्हिलडओ

अध्ययर् अांश-07)

2. सैलर्क कनमलगिी
3. िनिकीय सुधनिणन

5.2 लकल्ल्यनां चे लचत्र
सांग्रलित किणे
5.3 लचत्र कनढणे
5.4 र्नटक
5.5 र्कनशन कनढणे

प्रदलशात किणे
5.5 मिनठन कनळनतील
र्कनशनमध्ये लशवनिी
मिनिनिनांर्ी लिांकलेले
प्रदे श दनखवन
5.6 अष्ट्प्रधनर् आलण

5.6 एकपनत्री अलभर्य

आतन असलेले

5.7 प्रलत िनज्यसभन

मांडळनतील कल्पर्न

5.8 कथन सनां गणे

आधुलर्क मांलत्र
मुलनां पयांत पोिोचवन
( लवद्यनर्थ्नां र्न पनत्र

5.9 गोरिलन युद्धतांत्र बद्दल

दे ऊर् त्यन कनळनतील

अलधक मनलिती

अष्ट्प्रधनर् मांलत्रमांडळ
यनतील लवलवध हुददे यनवि
चचना कितील व र्ांति
आधुलर्क
मांलत्रमांडळनतील हुददे
सनदिीकिण किणे)
5.8
5.9 लशवनिी
मिनिनिनां र्च्न मनलिती ची
वेबललांक
https://youtu.be/AhB
y1SaCD-Y

6. मूलभूत िक्क, कताव्य,

1. मूलभूत िक्क िनणूर्

िनज्यनची अलधकृत तत्वे व

घेणे

धोिणे (7 लवचनि वगना तील
अध्ययर् अांश-17)

2. मूलभूत कताव्य यनां ची
िनलणव करुर् घेणे
3. िनज्यनां ची अलधकृत तत्वे
व धोिणे समिूर् घेणे

6.1 अध्ययर् स्थनर्क
6.2 चचना किणे

6.4 सनवािलर्क तत्त्व
त्यनची िक्षणन आलण
सनवािलर्क

6.3 सनांलघक चचना

वताणुकीबद्दल (4

6.4 प्रदशार्

र्नश किणे त्यनलन

6.5 टर े िि िां ट
6.6 चचना किणे

सनवािलर्क सांपत्तीचन
लविोध किणे िे
उदनििणनद्वनिे मुलनांमध्ये
सनां गणे व िनगृती

लर्मना ण किणे )
उदन: सनवािलर्क
लठकनणी लललिले िनणनिे
लवकृत शब्द इत्यनदी
6.6 टक्के यनां र्च्न मनफात
मुले आपले िक्क
आलण कताव्य समिूर्
घेतील व चचना कितील
( अांदनिे कनलनवधी- 1)
7. िनज्य लवधनर्सभन

1. लवधनर्सभन आलण लवधनर्
परिषद परिचय
2. स्थनलर्क िर्प्रलतलर्धीची
ओळख

7.1 िस प्रश्न
7.2 कर्ना टक र्कनशन
मध्ये लवधनर्सभन दनखलवणे

7.2 कर्ना टक र्कनशन
मध्ये लवधनर्सभन क्षेत्र
दनखलवणे तसेच स्थळी
लवधनर्सभन क्षेत्र

7.3 मुलनखत

दनखलवणे

7.4 कोष्ट्क तयनि किणे

7.5 स्थनलर्क सिकनि

( मुख्यमांत्री अथवन कोणी
सदस्य कोणत्यन क्षेत्रनमधूर्

लभ्य असेल ति भेट
दे णे ( अांदनिे अवधी 2)

लर्वडूर् आलन आिे )
7.5 सनध्य असेल तेथे
आिी-मनिी सदस्यनां चन
सांदभा घेणे.
8. सांिक्षण क्षेत्रनतील
मित्व आलण पनत्र यनां चे
वणार् कितील (7 वी
वगना तील अध्ययर् अांश19)

1. सांिक्षण क्षेत्रनचन परिचय
2. सांिक्षण क्षेत्रनचे मित्त्व
3. लवलवध सांिक्षण क्षेत्रनतील
पद

8.1कैडिपट्टी तयनि

8.2 भनितनमध्ये

किणे

असलेल्यन सांिक्षण

8.2 मनलिती गोळन किणे
8.3 लमललटिी सांबांधी लचत्र
सांग्रि
8.4 स्थनलर्क सैलर्कनां ची

यांत्रणेबद्दल पट्टी तयनि
किणे व वगना मध्ये
प्रदलशात किणेस सनां गनवे
8.1 सांिक्षण व्यवस्थेतील
लवलवध पदनां ची मनलिती

मनलिती

सांग्रि किण्यनस सनां गनवे

8.5 व्हिलडओ प्रदशार्

8.3 वृत्तपत्रनांमध्ये

Web sitehttps:/youtu.be/KxsdW

यांत्रणेर्े बद्दल लचत्र

वेळोवेळी येणनिे सांिक्षण
आलण मनलिती सांग्रलित

BcaKvk

किण्यनस सनां गनवे
8.4 स्थनलर्क लर्वृत्त
सैलर्कनां ची मनलिती
गोळन किणे
8.5 गणिनज्य पिे ड
लर्िीक्षण किणे
( अांदनिे कनलनवधी -2)

9. बौद्ध धमा आलण िैर्

1. बौद्ध धमना बद्दल अलधक

धमा यनां ची लशकवण आलण

मनलिती िनणूर् घेणे

िीवर्शैली यनां र्च्नतील

9.1 एक पनत्री अलभर्य
9.2 आत्मकथर्

9.4 गीत र्नटक लकसन
गौतमी लशकवणे
9.7 अांगुलीमनल,

फिक सनां गणे (8वी

Weblink

वगना तील अध्ययर् अांश 06)

https://youtu.be/FwTVAp
xiGGg

9.4 गीत र्नटक

मिनलर्गामर् इत्यनदी

2. िैर् धमना बद्दल अलधक

9.5 भनषण

किण्यनस सनां गणे

मनलिती

9.3 र्ृत्य गीत

9.6 कलवतन िचर्े

बुद्धनचेसनवली,
र्नटके प्रदलशात

( अांदनिे कनलनवधी 2)

9.7 र्नटक
10. चोळ कनळनतील स्व-

1. चोळ कनळनतील

सिकनि पद्धती आलण

ग्रनमपांचनयत

प्रस्तुत सिकनि पद्धती
यनां ची तुलर्न किणे (8 र्च्न
वगना तील अध्ययर् अांश13)

2. स्थनलर्क सिकनि

10.1 भेटी दे णे
10.2 प्रलत ग्रनमसभन
10.3 डर म शडा

10.1 स्थळीय
ग्रनमपांचनयतीलन भेट दे णे
10.3 लवद्यनर्थ्नांर्न डर म
शिद कृतीद्वनिे

10.4 चचना किणे

ग्रनमपांचनयत अध्यक्ष

10.5 उत्ति मेरूि शनसर्

कनया यनां चन लवविण

उपनध्यक्ष आलण त्यनां चे
किण्यनसनठी अवकनश
दे णे
10.4 खेड्यनां चन लवकनस
िनच दे शनचन लवकनस यन
लवषयनवि चचना
किण्यनसनठी अर्ुकूल
किणे

( अांदनिे कनलनवधी -2)

11. पृथ्वीचन आकनि

1. पृथ्वीचन आकनि

लवविण कितील

11.1 लर्िीक्षण किणे
11.2 प्रलतकृती तयनि किणे
11.3 प्रयोगनत्मक कृती

11.3 लांडर् मधील
बेडफॉडा सेतू इथूर् पनच
लकलोमीटि दू ि वि
समनां ति पनण्यनवि पनच
लकलोमीटि उां च तीर्
खनां बे समनर् अांतिनवि
ठे वण्यनत आले. यन
सेतूवि आकनशनतूर्
दु लबार्ी मनफात

2. अक्षनां श आलण िे खनां श

पनलिल्यनर्ांति मधलन
खनां बन उां च लदसत
िोतन.1953 मध्ये
झनलेल्यन यन प्रयोगनर्े
पृथ्वीर्च्न आकनिनबद्दल
सनक्षसमोि आले ( विील
लवविणन प्रमनणे खनली
लदलेल्यन कृती किणे )
भूगोल सांगनती page01
11.3 मैदनर्नमध्ये
असलेल्यन लवद् युत
खनां बनां र्न िि उां चनवरूर्
पनलिलां ति मध्ये
असलेलन खनां बन उां च
लदसतो ( सनां दभीक
अवलोकर् गुरु चेतर्
वृत्ती पि अलभवृव्हद्ध
सनलित्य वनचर् किणे )
( अांदनिे कनलनवधी -3)

12.िवनमनर् आलण
वनतनविण यनां र्च्नतील

1. िवनमनर् आलण वनतनविण

12.1 समीक्षन
12.2 दू िदशार् आलण

12.2 एकन आठवड्यनचे
वनतनविण दै र्ांलदर् बदल

फिक समिूर् घेतील
(8वीवगना तील अध्ययर्
अांश-19

2. वनतनविणनतील अवतिण

आकनशवनणी मधील

यनां चन दनखलन ठे वूर्

िवनमनर् वृत्त यनां र्च्न र्ोांदी

लर्िीक्षण किण्यनस

ठे वणे

सनां गणे

12.3 र्कनशनमध्ये

12.3 वनतनविणनतील

दनखलवणे

पनच वलय दनखलवणे

12.4 मुखन मुखी चचना

12.4 एकन आठवड्यनचे

किणे

वनतनविणनतील दै र्ांलदर्
बदल दनखलकरूर्
त्यनतील दै र्ांलदर् फिक
िनणूर् घेण्यनस अर्ुकूल
किणे ( अांदनिे कनलनवधी
-2)

