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¸ÀAzÉÃ±À

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀ«µÀå. EzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÉÆ¸À ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß 2020gÀ°è
eÁjUÉÆ½¹zÉ. F gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020 gÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄμÁ×£ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÄÝ, ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÁPÀμÀÄÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀoÀåPÀª
æ ÀÄ
«£Áå¸À, PÀ°¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è £Á«Ã£ÀåvÉ, vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ªÀÄgÀÄ«£Áå¸À ºÁUÀÆ ±Á¯ÉUÀ¼À°è PÀ°PÁ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ
ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼£
À ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. FUÁUÀ¯ÉÃ ¤¥ÀÅuï
¨sÁgÀvï «ÄμÀ£ï, §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁå eÁÕ£À PË±À®UÀ¼À£ÀÄß SÁwæ¥Àr¸ÀÄªÀ°è
PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛUÉÆArzÉ.
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ¢AzÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ°è
CqÉvÀqÉUÀ¼ÁV, JgÀqÀÄ ªÀμÀðUÀ¼À°è PÀ°PÁ £ÀÀμÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. O¥ÀZÁjPÀ ºÁUÀÆ C£Ë¥ÀZÁjPÀ
PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀvÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝUÀÆå ¸ÀºÀ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ
PÀ°PÉ DUÀ¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ w½¹ªÉ. F PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è
£ÁªÉ®ègÀÆ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁUÀ¨ÉÃQzÉ. ¸ÀzÀj PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ
vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ 'PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ' JA§ «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 2022-23£ÉÃ
±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀμÀðzÀ°è C£ÀÄμÁÖ£ÀUÉÆ½¸ÀÄwÛzÉ.
J¯Áè «zÁåyðUÀ¼ÀÄ »A¢£À JgÀqÀÄ vÀgÀUÀwUÀ¼À°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð,
¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÉ. EzÀPÉÌ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄR
¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ.
PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½AzÀ PÀÆrzÀÄÝ, ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ
gÀÆ¦¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÁ° PÀ°PÁ £ÀμÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À§ºÀÄzÀÄ
JA§ D±ÀAiÀÄ £À£ÀßzÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼É, ¥ÀoÀå¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ.
²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊ¦rAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ F «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß CzÀgÀ
CAvÀ¸ÀìvÀé¢AzÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄwÛÃj JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É.
DzÀÝjAzÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀªÀðgÀÆ, ¥ÉÆÃµÀPÀªÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁVÃzÁgÀgÉ®ègÀÆ EzÀgÀ°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV
PÉÊ eÉÆÃr¹ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß AiÀÄ±À¹éUÉÆ½¸ÀÄwÛÃgÉAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.
J®èjUÀÆ ±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.............
²æÃ ©.¹.£ÁUÉÃ±ï,
¸À£Áä£åÀ ²PÀët ¸ÀaªÀgÀÄ,
¥Áæx«
À ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ

ii

ªÀÄÄ£ÀÄßr

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw -2020gÀ D±ÀAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ £ÀªÉÄä®ègÀ dªÁ¨ÁÝj. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19
¸ÁAPÁæ«ÄPÀ «¥ÀwÛ¤AzÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ªÀåvÀåAiÀÄªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä PÀ¼Ézg
É ÀqÄÀ ªÀµÀðUÀ½AzÀ
¸ÁzsÀåªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¤ÃV¸À®Ä
2022-23£ÉÃ ¸Á°£À°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ JA§
«£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
F PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ zÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ, ¸ÀASÁå eÁÕ£ÀPÉÌ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß
»A¢£À vÀgU
À ÀwUÀ¼À°è CvÀåUÀvÀåªÁV UÀ½¸À¯ÉÃ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgÀUw
À AiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ “Cw ªÀÄÄRå PÀ°PÁ
¥sÀ®” UÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉ gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ‘¤¥ÀÄuï
¨sÁgÀvï’, ‘«zÁå¥ÀæªÉÃ±ï’£ÀAvÀºÀ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUð
À vÀUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ. F ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ, PÀ°PÁ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ
¸ÉßÃ»AiÀiÁVªÉ. ZÀlÄªÀnPÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ, ²PÀëPÀjUÉ CUÀvÀå ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’AiÀÄ£ÀÆß ¹zÀÞ¥Àr¹
¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛÃgÉA§
D±ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÉÛÃ£É. F PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ vÀªÀÄUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉæÃªÀiï fÃ ¥sËAqÉÃ±À£
À ï ¸ÀA¸ÉÜUÀÆ E¯ÁSÉAiÀÄ
¥ÀgÀªÁV C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
qÁ. J¸ï ¸É®éPÀÄªÀiÁgï ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÄÀ ,
¥Áæx«
À ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ²PÀët E¯ÁSÉ

D±ÀAiÀÄ £ÀÄr

«zÁåyðAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæwÃ ¤vÀåªÀÇ PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉ CvÀåUÀvÀå. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ¢AzÁV
eÁUÀwPÀªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvÉUÉ ªÀåvÀåAiÀÄ GAmÁV ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÃzÀå. EzÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä DzÀ å
PÀvÀðªÀåªÁVzÉ. £ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è PÉÆÃ«qï-19 ¤AzÁV ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ®àmÁÖUÀ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀ, «±ÉÃµÀ ¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀ
¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼£
À ÀÄß gÀÆ¦¹zÀgÀÆ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè ¸ÀªÀiÁAvÀgÀªÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÄÀ ß gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÄÀ ß ¤ÃqÀÄwÛgÀÄªÀ «£ÀÆvÀ£À
¥ÀæAiÀÄvÀß. ¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆtðªÁV £ÀqÉAiÀÄzÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß
¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ gÀÆ¦¹zÀ G¥ÀPÀæªÄÀ . F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªg
À ÉUÉ gÁdåzÁzÀåAvÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹ ªÀÄPÀÌ¼À
PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÄÀ ß vÁªÉ®ègÀÆ vÀÄA©PÉÆqÀÄwÛÃj JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁÖ£ÀPÁÌV J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ
¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄî«gÉAzÀÄ £ÀA©zÉÝÃ£É.

qÁ. «±Á¯ï Dgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ,
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
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DgÀA©üPÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
»A¢£À JgÀqÄÀ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÉÆÃ«qï-19gÀ PÁgÀt¢AzÀ O¥ÀZÁjPÀ vÀgÀUw
À UÀ¼ÀÄ ¤jÃPÉëAiÀÄAvÉ £ÀqÉAiÀÄzÉÃ ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ
£ÀµÀÖªÀÅAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ. EzÀjAzÁV PÀ°PÁ CAvÀgÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ KgÀÄ¥ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÆ GAmÁVªÉ. F J®è
CqÉvq
À ÉU¼
À À£ÀÄß ¤ªÁj¹, PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼Àî®Ä 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÄÀ ß
C£ÀÄµÁ×£ÀUÆ
É ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆ§â «zÁåyðAiÀÄÄ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀªÀ£ÄÀ ß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ
DzÀåvÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè PÀ°PÉUÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À CvÀåUÀvÀå. DzÀÝjAzÀ DAiÀiÁ vÀgÀUÀwAiÀÄ
¤¢ðµÀÖ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÉÆA¢UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀzÀ PÀ°PÁ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÉÆ½¹ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. vÁªÀÅ E°è ¤ÃrgÀÄªÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼£
À ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À°è §Ä£Á¢ PÀ°PÁ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß
C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄ«j ºÁUÀÆ PÀ°PÁ CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄ«j JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. EzÀ£ÀÄß ±Á¯ÁzsÁjvÀªÁV ªÀiË¯ÁåAPÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ
¤UÀ¢vÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjPÀ®à£É UÀ½PÉUÉ
¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛÃj JAzÀÄ £ÀA©gÀÄvÉÛÃ£É. vÀªÉÄä®ègÀ ¨ÉA§®¢AzÀ
¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁ×£À ¸ÁzsÀå. F ¤nÖ£À°è J®èjUÀÆ AiÀÄ±À¸Àì£ÀÄß ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É.
²æÃªÀÄw ¥À®è« DPÀÄgÁw, ¨sÁ.D.¸ÉÃ
ªÀiÁ£Àå gÁdå AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,
¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¥Áæ¸ÁÛ«PÀ £ÀÄr
DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ºÉÆ¸À ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ C£ÀÄµÁÖ£À ¸ÀAzÀ¨ÀsðzÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è£À
§zÀ¯ÁªÀuÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÆ vÉgÉzÄÀ PÉÆ¼Àî¨ÉÃQzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÆÃ«qï ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GAmÁzÀ ªÀåwjPÀÛ ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¸Àj ¥Àr¸ÀÄªÀ
ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄºÀvÀÛ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀzÀAvÀºÀ ±ÉÊPÀë tÂPÀ
G¥ÀPÀæªÄÀ UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀÀßUÀ¼À £ÀqÀÄªÉAiÀÄÆ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀ GAmÁVgÀÄªÀÅzÀ Ä ªÁ¸ÀÛªÀzÀ
¸ÀAUÀw. PÀ°PÁ £ÀµÀÖ, PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄªÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÄÃ ‘PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ’ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÉÆÃðavÀ G¥ÀPæÀªÀÄzÀ°è F
±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ, »A¢£À JgÀqÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðUÀ¼À
DAiÀÄÝ PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸PÀ ÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ CvÀåUÀvÀå PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼À°è ¸Á¢ü¸ ÀÄªÀ
UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. F ¸ÁzsÀ£ÉUÁV PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉU¼
À À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’ ªÀÄvÀÄÛ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ PÀ°PÁ
¥ÀÆgÀPÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼£
À ÉÆß¼ÀUÆ
É AqÀ «zÁåyðUÀ¼À ‘PÀ°PÁ ºÁ¼É’UÀ¼À ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ JA§ JgÀqÀÄ ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈf¸À¯ÁVzÉ. F PÀ°PÁ
ºÁ¼ÉUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ¥sÀ®UÀ¼£
À ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¹zÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ªÀÄPÀÌ¼À
PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À®Ä
J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁV F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¸ÀÄvÉÛÃ£É. F
PÁAiÀiÁð©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ E¯ÁSÁ «ÄvÀægÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥sËAqÉÃ±À£ï EªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉU¼
À À£ÄÀ ß ¸À°è¹zÉ.
±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.
²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀÄAUÀ® «
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,
gÁdå ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ vÀg¨
À ÉÃw E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
iv
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अनु क्र ममणका
इयत्ता 7 वी - अध्ययन मनष्पत्ती ( 5 वी आमण 6 वी अध्ययन मनष्पत्ती समहत )
अ.क्र

मवभाग

1
2
3
4

सां ख् या

5
6

अध्ययन मनष्पती
मोठ्या सांख्या घेऊन त्यावर मुलभत
ू मक्रया वापरून समस्या उदाहरणे
सोडवणे.
पण
ू ाां काची कल्पना समजन
ू घेऊन त्यावर मल
ू भत
ू मक्रया वापरून समस्या
उदाहरणे सोडमवणे (बेरीज, वजाबाकी, गण
ु ाकार, भागाकार
अपण
ू ाां काांची कल्पना तसेच अपण
ू ाां काच्या बेरीज-वजाबाकी मक्रयाांचा सराव
करणे आमण मवमर्ष्ट पण
ू ाां कावर गुणाकार व भागाकार मक्रया करता येणे.
दर्ाांर् याांची मळ
ू कल्पना तसेच दर्ाांर् आधाररत बेरीज वजाबाकी मक्रयाांचे
पुनरावलोकन करणे आमण मवमर्ष्ट दर्ाांर् सांख्यावर गुणाकार व भागाकार
मक्रया करणे.
पन
ु रावतीत गण
ु ाकाराचे सांमक्षप्त रूप म्हणजे घाताांक हे समजन
ू घेणे व
मदले ल्या सांख्याांना मवस्तारीत पद्धत वापरून घाताांक रूपात माांडता येणे.
र्ेकडे वारीचे अपण
ू ाां कात आमण दर्ाांर्ात रूपाांतर करणे व त्या आधाररत
गमणती मक्रया सोडमवणे. र्ेकडा नफा/तोटा व सरळ व्याज आधाररत दैनांमदन
व्यवहार समस्या गमणते सोडमवणे.

7
8
भ ूम मती
9
10
11
बीजगमणत
12

भमू मतीची मळ
ू कल्पना- मबांद ू ,रे षा,मकरण , प्रतल , कोन, कोनाचे प्रकार व
कोन रचनेच्या पद्धती समजन
ू रचना करणे..
बाज ू मकांवा कोनाच्या आधारे मत्रकोणाची रचना व वगीकरण करणे.
मत्रकोनाच्या दोन कोनाचे मोजमाप मदले असता मतसरा कोन ओळखता येणे.
सरळ कोन परू क कोन सांलग्न बाज ू या गण
ु धमाां च्या आधारे वगीकरण करणे
व एका कोनाची मकांमत मदली असता इतर कोनाांचे अचक
ू मापन ओळखणे..
मिममतीय समममती आकार ओळखणे/तयार करणे तसेच त्याांचे अक्ष व
प्रमतमबांब समममती ओळखता येणे.
चलपदाांच्या वापरािारे मवमवध समीकरणे रचता येणे व साध्या समीकरणाची
बेरीज व वजाबाकी करता येणे.
दैनांमदन जीवनात येणाऱ्या मवमवध सांदभाां ची, प्रसांगाांची माांडणी समीकरणातन
ू
व्यक्त करता येणे व त्या आधारे सरळ समीकरण गमणत करता येणे.

प ृष्ठ क्र.
1–3
4 -7
7 – 11
11 – 14
14 – 17
18 – 20
21 – 22
23 – 25
26 – 28
28 – 30
31 – 34
35 – 37

13
क्षे त्र मापन
14

मामहती
सां ग्र ह व
मववरण

मिममतीय आकृत्याांचे चौरस , आयत,मत्रकोण, समाांतरभुज चौकोन आमण
वतग ळ
ु ाचे गुणधमग समजन
ू घेणे तसेच पररममती आमण क्षेत्रफळ सांबांमधत
औपचाररक मापन गमणते करता येणे.
दैनांमदन जीवनातील मवमवध मामहतीचा वापर करून स्तांभाले ख मकांवा
मिस्तांभाले खािारे दर्ग मवणे व मामहतीचे मवश्ले षण,मववरण करता येणे.
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अध्ययन मनष्पत्ती - मरहे व रर लवभरगिी
FA/SA
अ.क्र. ममहना

1

मे -2022

अध्ययन मनष्पत्ती
* मोठ्या सांख्या घेऊन त्यावर मल
ु भत
ू मक्रया वापरून
समस्या उदाहरणे सोडवणे.
FA-1

ज ून -2022
2

3

4

5

6

7

8

* पण
ू ाां काची कल्पना समजन
ू घेऊन त्यावर मल
ू भत
ू मक्रया
वापरून समस्या उदाहरणे सोडमवणे (बेरीज, वजाबाकी,
गुणाकार, भागाकार)
*अपण
ू ाां काांची कल्पना तसेच अपण
ू ाां काच्या बेरीज-वजाबाकी
ू ाां कावर गुणाकार व
जुलै -2022 मक्रयेचा सराव करणे आमण मवमर्ष्ट पण
भागाकार मक्रया करता येणे.
*दर्ाांर् याांची मळ
ू कल्पना तसेच दर्ाांर् आधाररत बेरीज
वजाबाकी मक्रयाांचे पुनरावलोकन करणे आमण मवमर्ष्ट दर्ाांर्
सांख्यावर गुणाकार व भागाकार मक्रया करणे.
*पन
FA-2
ु रावतीत गण
ु ाकाराचे सांमक्षप्त रूप म्हणजे घाताांक हे
समजन
ू घेणे व मदले ल्या सांख्याांना मवस्तारीत पद्धत वापरून
ऑगष्ट
( सप्टेंबर
घाताांक रूपात माांडता येणे.
2022
2 रा
*र्ेकडे वारीचे अपण
ू ाां कात आमण दर्ाांर्ात रूपाांतर करणे व
आठवडा )
त्या आधाररत गमणती मक्रया सोडमवणे. र्ेकडा नफा/तोटा व
सरळ व्याज आधाररत दैनांमदन व्यवहार समस्या गमणते
सोडमवणे.
SA-1
( सप्टेंबर
सप्टेंबर - *भमू मतीची मळ
ू कल्पना- मबांद ू , रे षा, मकरण ,प्रतल , कोन,
र्े व टचा
कोनाचे प्रकार व कोन रचनेच्या पद्धती समजन
ू रचना करणे. आठवडा )
2022
* बाज ू मकांवा कोनाच्या आधारे मत्रकोणाची रचना व वगीकरण
करणे. मत्रकोनाच्या दोन कोनाचे मोजमाप मदले असता
मतसरा कोन ओळखता येणे
सरळ कोन, परू क कोन , सांलग्न बाज ू या गुणधमाां च्या
ऑक्टोबर आधारे वगीकरण करणे व एका कोनाची मकांमत मदली असता
इतर कोनाांचे अचक
ू मापन ओळखणे.
2022
मिममतीय समममती आकार ओळखणे/तयार करणे तसेच
FA-3
त्याांचे अक्ष व प्रमतमबांब समममती ओळखता येणे
नोहेंबर
2022
इां ग्रजी वणग अक्षर वापरािारे मवमवध समीकरणे रचता येणे व
मडसेंबर - सजातीय पदाांची बेरीज व वजाबाकी करता येणे.
2022

vii

9

10

11

दैनांमदन जीवनात येणाऱ्या मवमवध सांदभाां ची, प्रसांगाांची माांडणी
ू व्यक्त करता येणे व त्या आधारे सरळ
जानेवारी समीकरणातन
समीकरण सोडमवणे.
2023
(2 D)मिममतीय आकृत्याांचे चौरस , आयत, मत्रकोण
ु ाचे गुणधमग समजन
ू घेणे.
फे ब्रु वारी समाांतरभुज चौकोन आमण वतग ळ
तसेच पररममती आमण क्षेत्रफळ सांबांमधत औपचाररक मापन
2023
सांबांमधत गमणते करता येणे.
माचग 2023 दैनांमदन जीवनातील मवमवध मामहतीचा वापर करून
स्तांभाले ख मकांवा मिस्तांभाले खािारे दर्ग मवणे व मामहतीचे
मवश्ले षण,मववरण करता येणे.
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FA-4
(माचग 2 रा
आठवडा )
SA-2
( माचग
र्े व टचा
आठवडा )

अध्ययन मनष्पत्ती क्र.- 1
अध्ययन मनष्पत्ती:
मोठ्या सांख्या घेऊन त्यावर मल
ू भत
ू मक्रया वापरून समस्या उदाहरणे सोडवणे.
अध्ययन ननष्पत्तीची व्याप्ती आनि महत्व :
दैनांमदन जीवनामध्ये मोठ्या सांख्या चा वापर ,व्यवहार ओळखणे आमण त्या व्यवहार प्रसांगात
कोणत्या मळ
ू मक्रया वापरतात हे मवद्याथी स्वतः ओळखन
ू त्या गमणती मक्रयाांचा वापर करतो.
ही अध्ययन मनष्पत्ती मवद्यार्थ्यायाां चें कृतीयुक्त पुनरावलोकन घडमवते व मवद्यार्थ्यायाां च्या पुढील अध्ययनात
मळ
ू मक्रयाांचा वापर व उपयोजन सराव घडमवते.
अध्ययन कृ ती क्र. 01
मदले ल्या सांख्येत सांख्या ममळवणे मकांवा कमी करणे.
उद्दे र् : सांख्या ची रचना खेळातन
ू करणे व सज
ृ नर्ीलते आधारे सांख्या वापरता येणे.
कृ तीचे मववरण: मदले ल्या सांख्याांचा परस्परसांबांध जाणन
ू 3अांकी 4 अांकी 5अांकी सांख्या ममळमवणे
म्हणजेच बेरीज आमण त्यात सांख्येतन
ू 3अांकी 4 अांकी 5अांकी सांख्या कमी करणे म्हणजेच वजाबाकी
करणे.
• मवमवध सांख्या रचण्याचा खेळ सांख्या तयार करून खेळणे.
•येथे सांकल्य , सांकलक आमण बेरीज व व्यवकल्य, व्यवकलक आमण वजाबाकी यातील एखादा न
मदले ला अांर् बरोबर ओळखन
ू मलमहण्यास सक्षम बनमवणे.

मवद्याथी कृती पुमस्तका कृती क्र.- 1.1.ते 1.4

अध्ययन कृ ती क्र. 02
वाक्यरुपी गमणते सोडमवणे
उद्दे र् : वाक्यरूपातील गमणते अथगपण
ू ग जाणन
ू योग्य मळ
ू मक्रया वापरून सोडमवता येणे.
कृ तीचे मववरण:
साांमगतले ली वाक्यरुपी गमणते मवद्याथी समजन
ू घेऊन बेरीज व वजाबाकी करतात का ? हे
जाणन
ू घेऊन या मनष्पत्ती प्राप्ती बाबत दैनांमदन जीवनातील प्रसांग गमणते देऊन बेरीज, वजाबाकी
करण्याचा सराव व प्रोत्साहन देणे.
मवद्याथी कृती पुमस्तका कृती क्र.- 1.5
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अध्ययन कृ ती क्र. 03
सां ख्याां चा गु णाकार
उद्दे र् : मदलेल्या सांख्येतील गुण्य आमण गुणक ओळखन
ू गुणाकाराची मक्रया योग्य पायऱ्यािारे करता
येणे.
कृ तीचे मववरण:
दोन सांख्याांचा गण
ु ाकार करताना मदले ल्या सांख्येतील मोठ्या सांख्येचे स्थान मल्ू य ओळखन
ू
गुणाकार करावयाचे समजावणे.
दैनांमदन व्यवहार प्रसांगातील गुणाकार करण्यायोग्य उदाहरणे ओळखण्यास समजावणे.
मर्क्षकाांनी मदले ली उदाहरणे पाहू न योग्य मक्रयेिारे उदाहरणे मवद्यार्थ्यायाां नी सोडमवणे.
अध्ययन कृती क्र- 1.10 मध्ये चौक भरण्यास आजबू ाजच्ू या वतग ळ
ु ातील सांख्या गुणन मधील चौकात
गुणलब्ध मलमहण्यास साांगणे. एखाद्या वेळी वतग ळ
ु ररकामे असल्यास आजबू ाजच्ू या वतग ळ
ु ातील सांख्येला
चौकातील सांख्येने भागन
ू भागलब्ध ओळखन
ू मलमहण्यास मर्क्षकाांनी मागग दर्ग न करावे.

मवद्याथी कृती पुमस्तका कृती क्र.- 1.6 ते 1.10

अध्ययन कृ ती क्र. 04
सांख्याांचा भागाकार करणे.
उद्दे र् : सामान्य भागातील भागलब्ध आमण बाकी र्ोधन
ू काढणे तसेच वाक्य रुपी गमणते अथग पणगू
जाणन
ू भागाकार मक्रया अचुक करता येणे.
कृ तीचे मववरण:
भाज्याला भाजकाकडून भागन
ू भागाकर आमण बाकी र्ोधन
ू काढण्यास मर्क्षकाांनी
मागग दर्ग न करणे.वाक्य रुपी गमणतामधील भाजक आमण भाज्य ओळखणे व भागाकाराचे मवमवध टप्पे
समजन
ू देणे.अनेक उदाहरणाांच्या उपयोजनाने या कृतीचे दृढीकरण मवद्यार्थ्यायाग त करणे.अध्ययन
पुनप्राग प्ती कररता सराव गमणते करून पायाभत
ू एक मक्रया सामर्थ्यायग प्राप्त करून देणे.
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मवद्याथी कृती पुमस्तका कृती क्र.- 1.11. ते 1.12
अध्ययन मनष्पत्ती कृतींचा पाठ्यपुस्तकार्ी सांबांध - पुनरावलोकन अध्ययन मनष्पत्ती

म ूल् यमापनाचे स्तर :
अध्ययन लनष्पत्ती

मोठ्या सांख्या
घेऊन त्यावर
पायाभत
ू मक्रया
वापरून समस्या
उदाहरणे सोडवणे.

स्तर-2

स्तर-1

स्तर -3

स्तर -4

मर्क्षकाांनी
दैनांमदन
समू चत
जीवनातील
मदले ल्या सांख्येत
केल्याप्रमाणे
सवग मळ
प्रसांग व्यवहार
ू मक्रया
मवमवध सांख्या
गुणाकार
यासह ममश्र मक्रया गमणता मध्ये मळ
ू
ममळमवतो आमण वजा
आमण
आधाररत गमणते व
मक्रयाांचा
करतो तसेच गमणते
भागाकार
वाक्य रुपी गमणते आवश्यकतेनस
ु ार
योग्य मळ
ू मक्रयेिारे करून प्रसांगी
सोडवतो.
वापर करतो व
सोडमवतो.
योग्य
योग्य क्रमवार
मक्रयाांचा वापर
गमणते सोडमवतो.
करतो.
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अध्ययन मनष्पत्ती क्रमाांक- 2
अध्ययन लनष्पत्तीपूिरांकरची कल्पनर समजून घेऊन त्यरवर मूिभूत क्रियर वरपरून समस्यर उदरहरिे सोडलविे
(बेरीज, वजरबरकी, गुिरकरर, भरगरकरर)
अध्ययन लनष्पत्तीची व्यरप्ती आलि महत्त्व.

नवद्यार्थयाां ना या ननष्पत्ती अध्ययनाअंती आपल्या दैनंनदन जीवनातील धन पि
ू ाां क आनि ऋि
पि
ू ाां क वापराचे महत्त्व समजेल.
आपल्या दैनंनदन जीवनातील शन्ू य व त्यापेक्षा लहान व मोठ्या संखयांचे मल्ू य पररचय व वापर करिे योग्य
ज्ञान नमळनवतील.

नवद्यार्थयाां ना + धन नचन्ह तसेच – ऋि नचन्ह कोित्या प्रसंगात वापरतो ते समजन
ू घेऊन अर्थपि
ू थ पररचय
करून घेतात.

अध्ययन कृती क्र. 01
मवमहरीचा खेळ आमण दैनांमदन व्यवहार प्रसांगात पण
ू ाां काचा वापर
उद्दे र् : पण
ू ाां काांचा अथग व सांख्यारे षेवर पण
ू ाां काचे स्थान अचक
ू ओळखता येणे.
कृतीचे मववरण:
मर्क्षक मवद्यार्थ्यायाां ना + धन तसेच – ऋण मचन्हाांचा योग्य वापर व त्याांच दृढीकरण करण्यास
मवहीर / मलफ्ट कृती आधारे जममनीची पातळी, मगरीष्ट (वरील) पातळी आमण कमनष्ठ पातळी या कल्पने
आधारे पण
ू ाां क समजावणे. अर्ाच प्रकारे नफा- तोटा,चढ-उतार, डावी बाज ू -उजवी बाज,ू तापमानातील
वाढ - उतार कल्पनेतन
ू दैनांमदन प्रसांग रचन
ू खेळाचे आयोजन करून खेळािारे मवद्यार्थ्यायाां ना धण
पण
ू ाां क आमण ऋण पण
ू ाां क- अथग व वापर समजन
ू देणे.
येथे मोठी करून सामान्य पातळी(0)पासन
ू मगरीष्ट तसेच कमनष्ठ पातळी ओळखन
ू त्यानुसार +
धन तसेच – ऋण मचन्हाांचा अथग समजन
ू देणे. अर्ा प्रकारे कृतीिारे सांख्यारे षेवर उजवीकडील सांख्या
धन पण
ू ाां क व डावीकडील सांख्या ऋण पण
ू ाां क हे अथग पण
ू ग पणे समजन
ू घेण्यास मदत करणे.
•खालील प्रसांगानुरूप सांख्याांना योग्य + अथवा – मचन्ह देऊन मलही.
1) ₹ 500 तोटा

2)12 मीटर पुढे चाल

3) ₹ 7643 फायदा

4) जमा ₹10000

5) 300 मीटर समुद्र कमनष्ठ पातळी
4

मूळ बिंदू शून्य

धन पूर्णांक ककमत वणढत जणते

ऋर् पूर्णांक ककमत कमी होत जणते.

मवद्याथी कृती पमु स्तका कृती क्र.-2.2 व 2. 3
अध्ययन कृ ती क्र. 02
र्न्ू य (0) पेक्षा लहान व मोठ्या सांख्या ओळखणे.
उद्दे र् : पण
ू ाां काांची तुलना करून र्न्ू यापेक्षा लहान आमण मोठ्या सांख्या ओळखणे.
कृतीचे मववरण: मवद्यार्थ्यायाां ना मदले ल्या पण
ू ाां क सांख्या मधील लहान मकांवा मोठी सांख्या र्ोधन
ू चौकात
मलमहण्यास मवद्यार्थ्यायाां ना मर्क्षकाांनी समजन
ू साांगणे.
या सांबांधीत मदले ल्या इतर कृती म्हणजे लहान मोठे पणा, चढ- उतार तसेच मागील- मधील- पुढील
पण
ू ाां काांची योग्य मचन्ह ओळखण्याची कृती देणे.
मवद्यार्थ्यायाां ना ररकाम्या जागा भरण्यास परू क कृती मकांवा सांख्यारे षा कृतींची रचना करून देणे.
चढतण क्रम लिहण

मोठ्यण संख्येि ण गोि कर

मवद्याथी कृती पुमस्तका कृती क्र.- 2.5,2.7,2.8,2.9,2.10,2.11
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िहणन संख्येि ण गोि कर

अध्ययन कृ ती क्र. 03
पण
ू ाां काांची बेरीज व वजाबाकी करणे
उद्दे र् :
धन पण
ू ाां क आमण ऋण पण
ू ाां क वापर तसेच त्याांची बेरीज वजाबाकी मक्रया दैनांमदन जीवन
व्यवहारात कसे वापरावे मकांवा उदाहरणे सोडवणे याबाबत जाणन
ू घेतील.
कृ तीचे मववरण:
नेत्राच्या घरच्या मजल्याांचा प्रसांग त्याचबरोबर मवद्यार्थ्यायाां च्या दैनांमदन जीवन मनगडीत उदाहरण मवमहरी
ची पातळी, उां च इमारती तील मलफ्टचा वापर इत्यादी उदाहरणािारे धन पण
ू ाां काांचा अथग , स्थान आमण
मचन्ह त्याबरोबरच उतरत्या पायऱ्या आधारे ऋण पण
ू ाां काांचा अथग स्थान आमण वापरायचे मचन्ह समजन
ू
घेणे. सांख्यारे षेवर पण
ू ाां काांचे प्रमतमनमधत्व दर्ग मवण्याचा सराव करून घेणे. मवद्यार्थ्यायाग चे पवू ग ज्ञान
अवलोकनासाठी तसेच सरावासाठी मवद्याथी हस्त कृती पुमस्तकेचा वापर योग्य करण्याचे मनरीक्षण
करणे. त्याचबरोबर मागील इयत्तेत मर्कलेल्या पण
ू ाां काांची बेरीज व वजाबाकी उदाहरणाांची उजळणी
देणे.
प्रामुख्याने योग्य मचन्ह व त्याचा योग्य वापर याबाबत जास्त वाव मवद्यार्थ्यायाां ना ममळवन
ू देणे.
मवद्याथी कृती पमु स्तका कृती क्र.- 2.13,2.14,2.15
अध्ययन कृ ती क्र. 04
ममळमवला - गण
ु ला तरीही मी एकच !
उद्दे र् : बेरीज तसेच पुनरावती बेरीज मक्रयेिारे पण
ू ाां काांचा गुणाकार समजन
ू घेणे.
कृ तीचे मववरण: मवद्याथी मागील इयत्तेत अध्ययन केलेली पण
ू ाां काची बेरीज आमण पन
ु रावतीत बेरजेची
कल्पने आधारे पायाभत
ू कृतींचा सराव पण
ू ग करतील अर्ा उदाहरणाांची / कृतींची पत
ू ग ता मर्क्षकाांनी
करावी.
धन पण
ू ाां क

×

धन पण
ू ाां क = धन पण
ू ाां क

धन पण
ू ाां क. × ऋण पण
ू ाां क = ऋण पण
ू ाां क
ऋण पण
ू ाां क. ×

ऋण पण
ू ाां क = धन पण
ू ाां क

ऋण पण
ू ाां क

धन पण
ू ाां क = ऋण पण
ू ाां क

×

यण प्रमणर्े कर
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मवद्याथी कृती पुमस्तका कृती क्र.- 2.17,2.18,2.19,2.20,2.21,2.22
अध्ययन कृ ती क्र. 05
भागाकार खेळ
उद्दे र् : पण
ू ाां काांचा भागाकार करण्यास मर्कतील/ समजन
ू घेतील
कृ तीचे मववरण: मागील इयत्तेमध्ये मर्कलेला भागाकाराच्या कल्पनेचे पुनरावलोकन करत पण
ू ाां काचा
भागाकार समजन
ू देणे उत्तम होय. प्रामुख्याने मवद्यार्थ्यायाां ना खाली मदले ल्या प्रमक्रयाांची अथग पण
ू ग मामहती
(मचन्ह / मक्रया बदल) समजन
ू देणे महत्वाचे आहे.
धन पण
ू ाां क

÷

धन पण
ू ाां क = धन अपण
ू ाां क

धन पण
ू ाां क. ÷ ऋण पण
ू ाां क = ऋण पण
ू ाां क
ऋण पण
ू ाां क. ÷ ऋण पण
ू ाां क = धन पण
ू ाां क
ऋण पण
ू ाां क

÷

धन पण
ू ाां क = ऋण पण
ू ाां क
धन पूर्णांक
आलर् ऋर्
पूर्णांक यणंचण
भणगणकणर
ऋर् पूर्णांक
येतो.

मवद्याथी कृती पुमस्तका कृती क्र.- 2.24 व 2.25
अध्ययन मनष्पत्ती आधाररत पाठ सांबांध-

पण
ू ाां क भाग 1(इयत्ता सातवी)
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म ूल् यमापनाचे स्तर :
अध्ययन
लनष्पती
पण
ू ाां काची
कल्पना समजन
ू
घेऊन त्यावर
मल
ू भत
ू मक्रया
वापरून समस्या
उदाहरणे
सोडमवणे (बेरीज,
वजाबाकी,
गुणाकार,
भागाकार)

स्तर-1

स्तर-2

स्तर -3

धन
आमण ऋण
पण
ू ाां क
ओळखतो.

पण
ू ाां कावरील
बेरीज वजाबाकी
सांबांमधत मक्रया
सोडमवतो आमण
सांख्या रे षेवर
बेरीज व
वजाबाकी
उदाहरणे मचन्हां
वापरून
सोडमवतो.

पण
ू ाां कावरील
गुणाकार आमण
भागाकार
सांबमां धत
गमणते
सोडमवतो.

स्तर -4
पण
ू ाां कावरील मळ
ू
मक्रया तसेच
दैनांमदन
जीवनातील
व्यवहार समस्या
गमणते सोडमवतो .

अध्ययन मनष्पत्ती क्रमाां क -3
अप ूणाां काांची कल्पना तसेच अपण
ू ाां काच्या बेरीज-वजाबाकी मक्रयेचा सराव करणे आमण मवमर्ष्ट
अप ण
ू ाां कावर गण
ु ाकार व भागाकार मक्रया करता येणे.
अध्ययन मनष्पत्तीची व्याप्ती आमण महत्व
मवद्याथी या अध्ययन मनष्पत्ती आधारे आपल्या दैनांमदन जीवनात येणाऱ्या अपण
ू ाां काची सांबमां धत पण
ू ग
आमण त्याचे भाग पाव अधाग पाऊन इत्यादी वापराबाबत चा गोंधळ व त्या गोंधळाचे योग्य मनरसन
करून त्याांचा योग्य वापर करण्याचे समजन
ू घेतील. अपण
ू ाां काचे प्रकार समजन
ू मळ
ू मक्रयेिारे दैनांमदन
जीवनार्ी मनगमडत वस्त,ू रुपये, आहार पदाथग याांचे योग्य भाग करण्याचे समजन
ू घेतील .
अध्ययन कृ ती क्र. 01
पण
ू ग आमण त्याच्या मवस्ताररत भागाांची तुलना करून अपण
ू ाां काांचे प्रकार समजन
ू घेणे.
उद्दे र् : एक पण
ू ग भाग मकांवा काही वस्तांच
ू े भाग कसे करता येतात हे समचत्र समजन
ू घेतात व पण
ू ग
भागाचे मवमवध भाग करून अपण
ू ाां क समजन
ू घेतील.
कृ तीचे मववरण:
मवद्याथी अध्ययन कृतीमध्ये मदले ले भाग व त्या सांबांमधत सांख्याांची तल
ु ना करतील. पण
ू ग
भागापेक्षा मोठा अथवा पण
ू ग भागापेक्षा कमी असणारा अपण
ू ाां क ओळखन
ू त्याच्या मवमवध पद्धतींची यादी
मलमहणे.
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कृतीची अांमलबजावणी –
सांख्यारे षेच्या समान भागाच्या आधारे पण
ू ग करणे.( कृती क्रमाांक 3.2)
कृती क्रमाांक 3.6 आकृतीच्या एकूण 6 भागा पैकी एक भाग वापरल्यास असे पण
ू ग भागापेक्षा लहान
असे समजणे.
मवद्याथी कृती पुमस्तका कृती क्र.- 3.1 ते 3.6
अध्ययन कृ ती क्र. 02
अपण
ू ाां काांची तुलना.
उद्दे र् : अपणाां
ू कातील कोणता मोठा कोणता लहान व कोणता सम मकांवा समान हे समजन
ू घेणे.
कृ तीचे मववरण:
मवद्याथी कृती पुस्तकातील मचत्रासमहत मदले ले व अपण
ू ाां काचे पण
ू ग भाग व समचत्र रां गीत भाग याांची
तल
ु ना करून मलमहणे.
दोन अपण
ू ाां कामध्ये (> = <) पेक्षा मोठा, समान व पेक्षा लहान ओळखन
ू मचन्हासह ररकाम्या जागा
भरून घेणे.
कृती क्रमाांक 3.9 आमण मधील अांर् आमण छे द याांना गुणन
ू समान अपण
ू ाां क मलमहण्यास प्रोत्साहन
देणे.
कृती क्रमाांक 3.11.आमण 3.12 मध्ये योग्य मचन्ह वापरून ररकाम्या जागा भरण्यास मवद्यार्थ्यायाां ना वाव
देणे.
उदा.

>

मवद्याथी कृती पुमस्तका कृती क्र.- 3.6 ते 3.8
अध्ययन कृ ती क्र. 03
अपण
ू ाां काांची बेरीज व वजाबाकी
उद्दे र् : दैनांमदन जीवनात प्रसांगातील छे द समान असताना मकांवा मभन्न असताना अपण
ू ाां क सांख्या
ममळमवणे मकांवा कमी करणे व व्यवहाररक समस्या सोडवीता येणे.
कृ तीचे मववरण:
काही पण
ू ग वस्तच
ू े मनवडक भाग देऊन ममळमवणे मकांवा वजा करणे चॉकले ट चे भाग यासारखे
उदाहरण तसेच घरामधील फरर्ी चे भाग अर्ा मवमवध उदाहरणािारे अपण
ू ाां काची बेरीज वजाबाकी
समजावणे.
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लचत्रणत उभ्यण रे ष ेचण भणगलतरकस रे ष ेचण भणग रे ष ण असिेि ण भणग

कृती क्रमाांक 3.14 मध्ये बेरीज आमण वजाबाकी सांबांमधत काही सांख्या रामहल्या आहेत त्या सांख्या
योग्य मक्रये आधारे अचक
ू मलहू न घेणे.मचत्रात उभ्या रे षेचा भाग, मचत्रात मतरकस रे षेचा भाग, रे षा
असले ला भाग मवद्याथी कृती पुमस्तका कृती क्र.- 3.6 ते 3.16
अध्ययन कृ ती क्र. 04
अपण
ू ाां काांचा गुणाकार आमण भागाकार
कृ तीचा उद्दे र् पण
ू ग भाग मकांवा त्याचे मवमवध भाग याांचे अथग पण
ू ग मामहती ममळमवणे तसेच एखाद्या वस्तच
ू े
वाटप कमी लोकाांना समान वाटप कसे करता येईल हे समजणे.
कृ तीचे मववरण:
मदले ल्या अपण
ू ाां काच्या अांर् आमण छे दाला गण
ु न
ू अपण
ू ाां काचे समभाग र्ोधन
ू मलमहणे.
र अथवा द वापराचा अथग समजन
ू घेऊन कृती 3: 24 मधील एकूण फुले मोजन
ू त्याच्या आधारे ररकाम्या
जागा भरण्यास मवद्यार्थ्यायाां ना प्रेररत करणे.
उदा. चे 8 =
दोन अपण
ू ाां काांचा भागाकार करताना भागाकाराचा व्यस्त करून (गुणाकारात
पररवतग न)
गुणाकार करण्याचे समजन
ू देणे.
कृती अांमलबजावणी – कृती क्रमाांक 3.25 (1) उभ्या रां गीत रे षाखांड
आडव्या रां गीत रे षाखांड
याांचा गण
ु ाकार

(दोन्ही रां ग मममश्रत रे षाखांड)

कृती क्रमाांक 3.25 मधील एक नमुना देऊन रां ग ओळखन
ू पुढील ले खी मक्रया लक्षपवू गक ओळखन
ू
त्याच प्राण्याांचे घर योग्यप्रकारे लावण्याचा कृती क्रम करून घेणे.
मवद्याथी कृती पुमस्तका कृती क्र.- 3.17 ते 3.23
अध्ययन मनष्पत्ती सां बांमधत पाठ- अपण
ू ाां क आमण दर्ाांर् अपण
ू ाां क भाग -1 (इयत्ता- सातवी)
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म ूल् यमापन स्तर
अध्ययन लनष्पत्ती

अपण
ू ाां काांची
कल्पना तसेच
अपण
ू ाां काच्या
बेरीज-वजाबाकी
मक्रयेचे मनन
करणे आमण
मवमर्ष्ट अपण
ू ाां क
आवर गण
ु ाकार व
भागाकार मक्रया
करता येणे.

स्तरÀ-1

स्तर À-2

स्तर -3

छे द समान
छे द समान
असणाऱ्या
अपण
अपण
ू ाां काचे ओळख असताना
ू ाां काची बेरीज व
ज्ञान आहे. तसेच अपण
ू ाां काांची बेरीज व वजाबाकी करतो
अपण
ू ाां क आमण वजाबाकी करता येते तसेच अपण
ू ाां काांचा
त्यासांबांधी मचत्राांची आमण समा अपण
ू ाां क गुणाकार आमण
भागाकार गमणते
तुलना करता येते. मलमहता येतात.
.
सोडमवतो.

स्तर-4

अपण
ू ाां काचा
गुणाकार व
भागाकार मक्रया
करता येते. वाक्य
रुपी अपण
ू ाां क
गमणते मळ
ू मक्रया
वापरून गमणते
सोडमवतो.

अध्ययन मनष्पत्ती क्र- 4
अध्ययन मनष्पत्ती : दर्ाांर् याांची मळ
ू कल्पना तसेच दर्ाांर् आधाररत बेरीज वजाबाकी
मक्रयाांचे पन
ु रावलोकन करणे आमण मवमर्ष्ट दर्ाांर् सांख्यावर गण
ु ाकार व भागाकार मक्रया
करणे.
अध्ययन मनष्पत्तीची व्याप्ती आमण महत्व
या मनष्पत्ती च्या अध्ययना नांतर दैनांमदन जीवनातील दर्ाांर् सांख्येचे महत्त्व समजेल . दर्ाांर् सांख्या
आपल्या दैनांमदन व्यवहार जीवनातील एक अमवभाज्य अांग आहे. वजन ,पैसे ,उां ची, मापन याांच्या पररपणगू
अथग प्राप्ती कररता दर्ाांर् सांख्या सहाय्यक ठरतात तेव्हा मवद्यार्थ्यायाां ना ही मनष्पत्ती व्यावहाररक दैनांमदन
जीवनात उत्तम उपयोजनात्मक ठरते.
मवद्यार्थ्यायाां ना दर्ाांर् सांख्याांची बेरीज आधाररत उदाहरणाची बेरीज करून तसेच दैनांमदन जीवनातील
प्रसांगाचे उदाहरण रुपी मववरण करून दर्ाांर् सांख्याांचा पररचय करून देणे. दर्ाांर् मबांद ू चे महत्व
म्हणजेच दर्ाांर् मचन्ह समजन
ू देणे.

अध्ययन कृ ती क्रमाां क -4.1
वस्तां च्ू या लाांबीचे मापन करणे.
उद्दे र्: दर्ाांर् सांख्याांचे वगीकरण करून वाचन करणे.
कृ ती मववरण:
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मवद्यार्थ्यायाां च्याकडे असलेल्या पेमन्सल, पेन मकांवा पट्टीच्या सहाय्याने मोजमाप करण्याचे साांगन
ू मापन
फलकावर मलमहणे .(मर्क्षकाांनी पण
ू ग सांख्या न मलमहता दर्ाांर् सांख्या फलकावर मलमहणे.) व दर्मान
सांख्याांचा पररचय करून देणे.
पट्टीवर असणाऱ्या सेंटीमीटर व मममलमीटर याांचे रूपाांतर समजावन
ू देणे.
1से.मी.=10 मम.मम.
10 मम.मम =

से.मी =0.1से.मी

याच प्रकारे मीटरचे सेंटीमीटर रूपाांतर समजावणे.
1मीटर = 100से.मम
1से.मी= 1/100 मीटर
1से.मी=

ममटर = 0.01ममटर

या प्रकारे मवमवध वस्तांच
ू े मोजमाप करण्याची सांधी मवद्यार्थ्यायाां ना देणे.
मवद्याथी कृती हस्त पुमस्तकेतील कृती क्रमाांक- 4.1 ते 4.4
अध्ययन कृ ती क्र.- 2
दर्ाांर् बाबतचे पवू ग ज्ञान जाणणे
उद्दे र् : मदलेल्या सांख्याांचे स्थान मल्ू य तक्त्यात योग्य मकांमत जाणन
ू मलमहणे.
कृ तीचे मववरण:
मागील इयत्तेमध्ये अध्ययन केले ल्या स्थान मल्ू य तक्त्याांच्या उजळणीिारे दर्ाांर्ाचे पवू ग ज्ञान
अवलोकन करणे व तक्त्यातील सांख्येत मकांवा सांख्या तक्त्यात मलमहण्याचा सराव घेणे.
मवद्याथी हस्त पुमस्तकेतील कृती क्र.-4.5
अध्ययन कृ ती क्र.- 3
क्रीडा मदवस
उद्दे र्:दर्ाांर् सांख्येतील लहान मोठी सांख्या ओळखणे.
कृ तीचे मववरण :
मवद्याथी हस्त पुमस्तकेतील अांक तक्त्यामध्ये मदलेल्या दर्ाांर् सांख्या मधील लहान मोठी सांख्या
ओळखण्यास समजावन
ू साांगणे तसेच त्याचा चढता-उतरता क्रम ओळखन
ू मलमहण्यास मवद्यार्थ्यायाां ना
प्रवत्त
ृ करणे.
मवद्याथी हस्त पुमस्तकेतील कृती क्र.-4.6 व ,4.7
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अध्ययन कृ ती क्र.- 4
दर्ाांर् सांख्याांची बेरीज वजाबाकी
उद्दे र्: उभ्या ओळी व आडव्या ओळीमध्ये मदलेल्या सांख्या तक्त्यात मलमहणे आमण वजा करण्यास समथग
होणे.
कृ तीचे मववरण :
आडव्या ओळी आमण उभ्या ओळीत मदले ल्या दर्ाांर् सांख्या तक्त्यामध्ये मलमहण्यास मकांवा
वजा करण्यास मवद्यार्थ्यायाां ना समजन
ू देणे तसेच या आधाररत दैनांमदन जीवनातील मवमवध प्रसांगाांत
सांदभाग नुसार ममश्रमक्रया करण्यास मवद्यार्थ्यायाां ना प्रवत्त
ृ करणे.
मवद्याथी हस्त पुमस्तकेतील कृती क्र.-4.8 ते 4.10
अध्ययन कृ ती क्र.- 5
दर्ाांर् सांख्येचा गुणाकार आमण भागाकार
उद्दे र्: सोप्या पद्धतीच्या मदतीने गुणाकार आमण भागाकार मक्रया करून दैनांमदन जीवनात मक्रयाांचे
उपयोजन करता येणे.
कृ तीचे मववरण :
गण
ु ाकाराचे मनयम वापरून मकांवा जाणन
ू दर्ाांर् सांख्याांचा गण
ु ाकार करण्याचे
समजावणे. गुण्य तसेच गुणक यामध्ये असणाऱ्या मबांदांच्ू या आधारे गुणाकारात ( गुणलब्ध) मबांद ू
ठे वण्याची सरळ पद्धत समजावन
ू देणे .
उदा.2.5×2.5=6.25
दर्ाांर् सांख्येला 10, 100, 1000 ने गण
ु ताना त्यातील 0 च्या सांख्याप्रमाणे गण
ु ाकाराच्या (गण
ु लब्ध)
उजव्या बाजल
ू ा दर्ाांर् सांख्ये\त मबांद ू मलमहण्याची पद्धत समजन
ू देणे.
उदा.1.458×100 = 145.8
काही उदाहरणािारे दर्ाांर् सांख्येचे पण
ू ग सांख्येत रूपाांतर तसेच दर्ाांर् सांख्येने भागाकाराची पद्धत
मवमवध उदाहरणािारे मवद्यार्थ्यायाां ना समजावन
ू देणे.
प्रत्येक दर्ाांर् सांख्येला 10, 100, 1000 ने भागण्याची पद्धत समजन
ू देणे.
भाजकात असले ल्या (0) र्न्ू याच्या आधारे भागाकारात (भागलब्ध) उजव्या बाजला
ू दर्ाांर् मचन्ह मबांद ू
माांडण्याची पद्धत अनेक उदाहरणािारे समजावणे.
सदर मनष्पत्तीच्या दृढीकरणासाठी अनेक उदाहरणे मवद्यार्थ्यायाां ना सोडमवण्यास देऊन सराव घेणे.
मवद्याथी हस्त पुमस्तकेतील कृती क्र.-4.11ते 4.19
अध्ययन मनष्पत्ती आधाररत कृ तींचा सां बांध -पाठ क्रमाांक 5 अपण
ू ाां क व दर्ाांर् (इयत्ता सातवी)
पाठ क्रमाांक 8. भाग 2 (इयत्ता सहावी)
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म ूल् यमापन स्तर
अध्ययन लनष्पत्ती

स्तर À-1

स्तर À-2

स्तर -3

दर्ाांर् याांची मळ
ू
कल्पना तसेच दर्ाांर्
आधाररत बेरीज
वजाबाकी मक्रयाांचे
पुनरावलोकन करणे
आमण मवमर्ष्ट दर्ाांर्
सांख्यावर गुणाकार व
भागाकार मक्रया
करणे.

दर्ाांर्
सांख्याांचे
वाचन करतो
व स्थान मल्ू य
तक्त्यात
अचक
ू
मलमहतो.

आडव्या ओळीत व
उभ्या ओळीत
मदले ले दर्ाांर्
स्थानमल्ू य
तक्त्याच्या
वापराने बेरीज व
वजाबाकी करतो.

सोप्या पद्धतीिारे
दर्ाांर्चा
गुणाकार आमण
भागाकार करतो.

स्तर-4

दैनांमदन
जीवनातील
काही
उदाहरणाांच्या
िारे दर्ाांर् व
त्यावरील मळ
ू
मक्रया अचक
ू
करतो.

अध्ययन मनष्पती क्र. - 5
अध्ययन मनष्पत्ती : पन
ु रावतीत गण
ु ाकाराचे सांमक्षप्त रूप म्हणजे घाताांक हे समजन
ू घेणे व मदले ल्या
सांख्याांना मवस्तारीत पद्धत वापरून घाताांक रूपात माांडता येणे.
अध्ययन मनष्पत्ती ची व्याप्ती आमण महत्व :
गण
ु ाकाराचे सांमक्षप्त रूप म्हणजे घाताांक होय. घाताांक आपल्या दैनांमदन जीवनात मुख्य भमू मका
मनभावत असतात क्षेत्रफळ मवस्तीणग तसेच घनफळ माांडताना घाताांकाचे प्रमुख पात्र आहे एकच सांख्या
पुन्हा पुन्हा गुणाकारने मलमहण्याऐवजी घाताांक माांडणे उत्तम ठरते.
मोठमोठ्या सांख्या घाताांकाने दर्ग मवल्यास समजन
ू घेण्यास घाताांक सहाय्य ठरू र्कतो.
उदाहरण - पर्थ्याृ वीचे वस्तुमान 5,976,000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 k g आहे. हे आपण
5.976

10 24 असे सांमक्षप्त रूपात घाताांकच्या मदतीने अचक
ू दर्ग व ू र्कतो.

अध्ययन कृ ती क्र. 1
कागदाच्या दम
ू घाताांक समजणे.
ु डण्याच्या कृतीतन
उद्दे र् : पुनरावतीत गुणाकाराचे सांमक्षप्त रूप म्हणजे घाताांक हे समजन
ू घेणे.
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कृ ती मववरण : एक कागद घेऊन त ू 1,2,3, वेळा. दुमडत जावे दुमडता ना प्रत्येक वेळी मनमाग ण होणारे
चौक, आयत आकृत्याांचे गण
ु ाकार रूपात सच
ु वन
ू मदले ला तक्ता भरावे नांतर घाताांक रूपात (वारां वार
येणाऱ्या व परावमतग त) सांख्या सुचवन
ू मर्क्षकाांनी समजन
ू देणे.

दम
ु डिे संखया
तयार होिारे भाग
अपि
ू ाां क रुप
घातांक रुपाक नलनहिे

अर्ाप्रकारे वेगवेगळ्या सांख्याांचे मवस्तत
ृ रूप देऊन घाताांक रूपात माांडण्याचे मलमहण्याचे समजावणे.
घातांक रूप

आधारांक

वाचन क्रम – पाचाचा घातांक तीन

घातांक

नवस्ताररत रूप

मवद्याथी हस्त पुमस्तकेतील कृती क्र.-5.1ते 5.4
अध्ययन कृ ती क्र. 2
घाताांक याांची मकांमत र्ोधणे आमण मदले ल्या सांख्याांचे घाताांक स्वरूप माांडणे
उद्दे र् :
मदले ल्या घाताांचे मवस्ताररत रूप व त्या घाताांक ची मकांमत र्ोधन
ू तो लहान मकांवा मोठा
ठरमवता येणे तसेच मदले ल्या सांख्येचा मवस्ताररत घाताांक माांडता येणे.
कृ ती मववरण :
दोन् घाताांकाांचा मवस्तार मलमहणे व गुणाकारिारे मकांमत र्ोधणे व कोणता घाताांक मोठा
आहे हे मसद्ध करावयाचे मागग दर्ग न करणे.
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व

यावरून

मदले ल्या सांख्याांचे भागाकार पद्धतीने त्याचे अमवभाज्य घटक र्ोधन
ू नांतर घाताांक रूपात माांडण्याची
पद्धत समजन
ू घेणे.

मदले ल्या सांख्याांना मवमवध आधाराांक सांख्येने भागाकार पद्धतीने टप्प्याटप्प्याने घाताांक काढण्याचे
समजावन
ू देण.े

मवद्याथी हस्त पुमस्तकेतील कृती क्र.-5.5 ते 5.7
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अध्ययन कृ ती क्र. - 3
आधाराांक ऋण पण
ू ाां क असल्यास घाताांकाांची मकांमत
उद्दे र् घताांमकत सांख्या ऋण सांख्या असताना घात सम मकांवा मवषम असल्यास घाताांकाचे मकांमत ठरमवता
येणे.
कृ तीचे मववरण :
आधाराांक सांख्या ऋण असताना त्याचा घात समसांख्या असल्यास घाताांकाची मकांमत
धनात्मक सांख्या होते. जर ऋण आधाराांकाचा घात मवषम सांख्या असल्यास घाताांकाची मकांमत
ऋणात्मक सांख्या होते हे समजावताना अनेक नमुना उदाहरणे सोडवन
ू मवद्यार्थ्यायाां ना समजावन
ू देणे.
(
(

)

)
(

(

)

)

(

(

)
)

(

(

)
)

(
(

)

(

)

)

(

)

मवद्याथी हस्त पुमस्तकेतील कृती क्र.- 5.8
अध्ययन मनष्पत्ती आधाररत कृ तीचाां पाठ सां बांध -पाठ क्र.- 13 घाताांक (इयत्ता -7 वी भाग -2 )

म ल्ू यमापन स्तर
अध्ययन लनष्पत्ती

स्तर À-1

स्तर À-2

पन
ु रावतीत
गण
ु ाकाराचे
मदले ल्या
सांमक्षप्त रूप म्हणजे
घाताांकातील
मदले ला घाताांक
घाताांक हे समजन
ू आधार सांख्या घात
मवस्ताररत रुपात
घेणे व मदले ल्या
सुचक ओळखता
मलमहतो व मकांमत
सांख्याांना
येते व मवस्तार
र्ोधन
ू काढतो.
मवस्तारीत पद्धत
आमण मकांमत
वापरून घाताांक
र्ोधतो..
रूपात माांडता येणे.
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स्तर -3

स्तर-4

मदले ल्या सांख्येचे दैनांमदन जीवनातील
मवस्ताररत रूप
मोठ्या सांख्या
मलहतो व त्याआधारे घाताांकात माांडतो
घाताांक याांची योग्य
मकांवा साांगतो.
माांडणी व मवस्तार
घाताांकावर मळ
ू
करतो.
मक्रया करतो.
.

अध्ययन मनष्पत्ती क्र. -6
अध्ययन मनष्पत्ती : र्ेकडे वारीचे अपण
ू ाां कात आमण दर्ाांर्ात रूपाांतर करणे व त्या आधाररत गमणती
मक्रया सोडमवणे. र्ेकडा नफा/तोटा व सरळ व्याज आधाररत दैनांमदन व्यवहार समस्या गमणते
सोडमवणे.
अध्ययन मनष्पत्तीची व्याप्ती आमण महत्व :
या मनष्पत्तीच्या अध्ययनानांतर मवद्याथी छे द 100 असले ले अपण
ू ाां काचे र्ेकडेवारीत रूपाांतर
करतात , तसेच दैनांमदन व्यवहार प्रसांगाांमध्ये येणारी र्ेकडा गमणते करण्यास मवद्यार्थ्यायाां ना सक्षम
बनमवणे. व्यवहारामध्ये उद्भवणारे नफा, तोटा ,र्ेकडा नफा, र्ेकडा तोटा आमण सरळव्याजामध्ये
र्ेकडे वारीचे स्थान समजन
ू घेणे.
अध्ययन कृ ती -1
पण
ू ाां क र्ेकडा आमण दर्ाांर्ात रुपाांतर
उद्दे र्:- एखादा पररमाणाची र्ेकडेवारी समजन
ू घेताना येणाऱ्या अडचणींना अपण
ू ाां काच्या मदतीने
सरळ सोप्या पद्धतीने समजन
ू घेण्यास मदत करतात. याआधारे अपणाां
ू काचे र्ेकड्यात तसेच दर्ाांर्ात
रूपाांतर समजते.
कृ ती मववरण :एक व्यापारी मवमवध पररमाणात मवमवध प्रकारच्या भाज्या ठे वत असतो.प्रत्येक भाजीचे वजन
र्ेकड्यामध्ये साांगणे कष्टप्राय आहे म्हणन
ू वजन 100kg प्रत्येक भाजीचे वजन (उदा- वाांगी 15kg)
असे मलहू न त्याचे र्ेकडा 15% असे मलमहणे सोपे होय. असे मवमवध भाजीपाल्याचे र्ेकडा वजन
समजणे कष्टप्राय होऊ र्कते ते समजावणे.
कृती -6.1 मध्ये एक नमुना मदला आहे.
अपि
ू ाां क

शेकडा

दशांश

मवद्याथी हस्त पुमस्तकेतील कृती क्र.-6.1 ते 6.4
अध्ययन कृ ती -2
वापरू र्ेकडे वारी
उद्दे र् :- दैनांमदन जीवनातील अपण
ू ाां क, दर्ाांर् आमण र्ेकडे वारी याांचा वापर करता येणे.
कृ तीचे मववरण :- आपण दैनांमदन जीवनातील व्यवहार प्रसांगात अनेक वेळा भागीदार होऊन पैर्ाची
देवाणघेवाण करत असतो. र्ालेय वामषग क स्नेहसांमेलन आयोजन करताना आपण सद्ध
ु ा अनेक कामे
जबाबदारीने वाटप करत असतो ना? त्याांचा र्ेकडा दर्ग मवणे .घरामध्ये सद्ध
ु ा स्वयांपाक घरातील पदाथग
वस्तच
ू े मकांवा इतर वस्त ू आपण र्ेकडा भागात साांगत असतो हे मवद्यार्थ्यायाां ना समजावणे.
18

अर्ाप्रकारे अनेक उदाहरणािारे र्ेकडे वारी समजावन
ू देणे.
अध्ययन कृती 6.5 काही प्राण्याांच्या नावाने मवमवध सांख्या मदल्या आहेत खेळािारे सांख्या सांबांध र्ोधन
ू
प्राणी नाांव व सांख्या याांचा सांबांध लावणे. उदाहरण शेकडा

अपि
ू ाां क

दशांश

प्रािी नांव

उं दीर
मवद्याथी कृती पमु स्तकेतील कृती क्र.- 6.5
अध्ययन कृ ती -3
र्ेकडे वारी चा उपयोग
उद्दे र्:मवद्यार्थ्यायाां नी परीक्षेत ममळालेले अांक तसेच व्यवहार वापर, पैसा व्यवहाराांमध्ये
र्ेकडे वारी असते, (एजांट) ला मदले ले कममर्न अर्ा बाबींमध्ये र्ेकडे वारीचा उपयोग जाणन
ू घेणे.
कृ ती मववरण :-अध्ययन कृती क्रमाांक 6.7 मध्ये ‘चे’ ची कल्पना मदले ली आहे. याच आधारे कोष्ठक मवद्यार्थ्यायाां कडून
सफलतापवू ग क पण
ू ग करून घेणे.
10 चे 75% = 10×

=

=

= 7.5

अध्ययन कृती क्रमाांक 6.8 मधील एकूण मकांमत मदली नाही पण त्या आधारे एकूण मकांमत म्हणन
ू
नमुना उदाहरण समजन
ू इतर गमणती कोष्टक मवद्यार्थ्यायाां कडून पण
ू ग करून घेणे.
मवद्याथी कृती पमु स्तकेतील कृती क्र.-6.8
अध्ययन कृ ती- 4
र्ेकडा नफा,र्ेकडा तोटा आमण सरळ व्याज यासांबांधी गमणते सोडमवणे’
उद्दे र्: आपण व्यवहार करताना नफा/तोटा अनुभवतो,र्ेकडा नफा/तोटा ,सरळव्याज अर्ी व्यवहार
गमणते करता येणे.
कृ ती मववरण :- अध्ययन कृती क्रमाांक 6.9 र्ेकडा नफा/ तोटा गमणते करताना नफा /तोटा र्ोधन
ू
र्ेकडा नफा/तोटा सत्र
ू ाचा वापर करून अचक
ू गमणते सोडमवण्यास मवद्यार्थ्यायाां ना समथग बनमवणे.
कृतीमध्ये रीना आमण मटनाने सोडमवले ली नमन
ू ा उदाहरणाांचे मनरीक्षण करण्यास साांगणे.
कृती क्र 6.10 मध्ये सरळ व्याज सांबांमधत
सरळ व्याज = मुद्दल × व्याजाचा दर × कालावधी
100
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I

P ×T × R
100

या सत्र
ू ाच्या वापराने सरळ व्याज काढणे.
कालावधी(T) वषाां मध्ये गणना करायची असल्यास
एक वषग =1
कालावधी ममहन्यात

=

मदले ले ममहने
वषाग चे एकूण ममहने

कालावधी मदवसात =

मदले ले मदवस
वषाग चे एकूण मदवस

मवद्यार्थ्यायाां कडून व्याज ,मुद्दल ,व्याजाचा दर, कालावधी काढण्याचा सराव घेणे .
मवद्याथी कृती पुमस्तकेतील कृती क्र.- 6.9 व 6.10

अध्ययन मनष्पती कृतीचा पाठ सांबांध :- पाठ क्रमाांक 8 भाग 2 (इयत्ता सातवी)
म ल्ू यमापन स्तर
अध्ययन लनष्पत्ती

स्तर À-1

स्तर À-2

स्तर -3

स्तर-4

र्ेकडे वारीचे
अपण
ू ाां कात आमण
दर्ाांर्ात रूपाांतर
करणे व त्या
आधाररत गमणती
मक्रया सोडमवणे.
र्ेकडा नफा/तोटा
व सरळ व्याज
आधाररत दैनांमदन
व्यवहार समस्या
गमणते सोडमवणे.

छे द 100 असले ल्या
अपण
ू ाां काचे रूपाांतर
र्ेकडे वारी आमण
त्याचे दर्ाांर्ात
रूपाांतर करतो आमण
नफा तोटा सांबांधी
गमणते करतो.

छे द 100 असणाऱ्या
अपण
ू ाां काचे रूपाांतर
र्ेकड्यात करतो
आमण रक्कम,वेळ व
सरळव्याज याचा अथग
समजतो.

अपण
ू ाां क, र्ेकडा,
दर्ाांर् अपण
ू ाां क
याांचे रूपाांतर करतो.
र्ेकडा नफा,र्ेकडा
तोटा सत्र
ू वापरून
गमणते सोडमवतो.

दैनांमदन जीवन
व्यवहारातील
सरळव्याज
उदाहरणे सत्र
ू ाच्या
सहाय्याने
सोडमवतो. र्ेकडा
आमण सरळ व्याज
सांबांमधत गमणते
करतो व
व्यवहारात
उपयोजन करतो.
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अध्ययन मनष्पत्ती क्र. -7
अध्ययन मनष्पत्ती : भमू मतीची मळ
ू कल्पना- मबांद,ू रे षा,मकरण,प्रतल, कोन, कोनाचे प्रकार व कोन
रचनेच्या पद्धती समजन
ू रचना करणे..
अध्ययन मनष्पत्ती व्याप्ती आमण महत्व
ही अध्ययन मनष्पत्ती आम्ही सवाां च्या जीवनार्ी मनगमडत आहे . कारण आपण आपल्या सभोवती
पामहल्यास मदसणाऱ्या अनेक आकृत्या या गोल (वक्र) मकांवा सरळ रे षाांनी तयार होतात.कोपरे ,
कोन, समतलाकृती पाहू न त्याबद्दल जाणन
ू घेण्यास येथे वाव आहे .
या मनष्पत्तीमध्ये आपण मबांद,ू रे षा, रे षाखांड, मकरण, कोन, कोनाचे प्रकार,तसेच
त्याांची रचना व मोजमाप समजन
ू घेणार आहोत.

अध्ययन कृ ती क्र.- 1
मठपके जोडून प्रमतमा र्ोधा व ओळखा
उद्दे र्:- भमू मतीच्या मळ
ू पररकल्पना मबांदपू ासन
ू प्रारां भ करून
रे षा, रे षाखांड, मकरण, कोन याांचा पररचय करून देणे
कृ ती मववरण :- मवद्याथी मागील इयत्तेत मनष्पत्ती
सांबांमधत जाणन
ू आहेत तेव्हा त्याांच्या पुवगज्ञानाच्या वापरा
िारे साधी-सोपी काही उदाहरणे व त्याांच्या सरावािारे
कृतीतन
ू पररपण
ू ग अथग प्राप्ती करून देणे.
मवद्याथी कृ ती पु म स्तके तील अध्ययन कृ ती क्र 7.1 ते 7.9
अध्ययन कृ ती-7.2
कोन रचना करण्याच्या सामहत्याचा पररचय
उद्दे र् :- भौमममतक रचना करण्यास प्रामुख्याने
लागणारी उपकरणे मोजपट्टी, कोनमापक, कैवार याांचा
वापर समजन
ू घेणे
कृ ती मववरण :- मागील इयत्तेत मवद्याथी रे षा मर्कले
आहेत , आता त्याांना कोनमापकाच्या वापराने माांडणी
तर कैवार व मोजपट्टी वापरून कोन रचना करण्याचे
समजन
ू देणे .प्रथम कोनीय रे षा
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कर्ी काढायची ते साांगन
ू नांतर 60°,120°, 90° कोनाची रचना करण्यास मवद्यार्थ्यायाां ना सक्षम करणे
मवद्याथी कृती पमु स्तकेत मदले ल्या जागेमध्ये मवद्यार्थ्यायाां ना कोन रचना करण्यास साांगन
ू प्रोत्साहन देणे.
मवद्याथी कृती पुमस्तकेतील अध्ययन कृती क्र 7.10 ते 7.19
अध्ययन कृ ती- 3
कोनाचे प्रकार समजन
ू घेणे
उद्दे र् :- कोनाचे मवमवध प्रकार समजन
ू देणे व त्याच बरोबर
दैनांमदन जीवनातील मवमवध वस्तम
ू ध्ये मनमाग ण होणारे कोन
ओळखणे व समजन
ू घेणे
कृ तीचे मववरण:- कोनाच्या मवमवध प्रकाराांचे वगीकरण आमण अथग
समजन
ू देणे. त्याच बरोबर कोनमापकाने त्याांची रचना करणे
तसेच त्याांचे मवमवध उपयोग समजन
ू देणे यासाठी मदले ल्या
अध्ययन कृती मर्क्षकाांनी मुलाांकडून कृती पुमस्तकेत काळजीपवू ग क करून घेणे.
मवद्याथी कृ ती पु म स्तके तील अध्ययन कृ ती क्र :- 7.20 ते 7.22

अध्ययन मनष्पती कृ तीचा पाठ सां बां ध - 4 मल
ू भत
ू भौमममतक कल्पना भाग-1

(6th )

म ूल् यमापन स्तर
अध्ययन लनष्पत्ती

स्तर À-1

स्तर À-2

भम
ू ीमतची मळ
ू
भमू मतीची मळ
ू
रे षाखांड, रे षा, कल्पना त्याच
कल्पना-रे षा
मकरण समाांतर
बरोबर
कोन, कोनाचे
रे षा रे षाखांड कोनमापकाच्या
प्रकार व कोन
छे दन रे षा, वक्र सहाय्याने कोन
रचनेच्या पद्धती
रे षा या अचक
रचतो व प्रकार
ू
समजन
ू रचना
ओळखतो.
ओळखतो.
करणे.
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स्तर -3

स्तर-4

कोनीय रे षा
भम
ू ीमतची मळ
ू कल्पना
रचन
ू
जाणतो व
कोनाची
कोनमापक,कैवार,मोजपट्टी
रचना करतो
याांच्या सहाय्याने
व प्रकार
कोणत्याही कोनाची अचक
ू
अचक
ू
रचना करतो.
ओळखतो.

अध्ययन मनष्पत्ती क्र. – 8
अध्ययन मनष्पत्ती : बाज ू मकांवा कोनाच्या आधारे मत्रकोणाची रचना व वगीकरण करणे. मत्रकोणाच्या
दोन कोनाचे मोजमाप मदले असता मतसरा कोन ओळखता येणे.
अध्ययन मनष्पत्तीची व्याप्ती आमण महत्व :
मवद्यार्थ्यायाां ना दैनांमदन जीवनात उद्भवणाऱ्या समस्याां ,मत्रकोणाचे प्रकार व त्याचे गुणधमग
वापरून सोडमवण्यास सहाय्यक ठरतात. या मनष्पत्ती अध्ययनाने मवद्याथी मत्रकोणा सांबांमधत मत्रकोणाचे
भाग, लां ब ,उां ची, पाया याच बरोबर प्रकार आमण गुणधमग आधाररत गमणते सोडवण्यास मर्कतात.

अध्ययन कृ ती क्र. 1
मदले ल्या आकृती मधील कोणती समतल नाही ✓ ने दर्ग वणे.
उद्दे र्: समतलाकृतींचा अथग तसेच मत्रकोणाचा अथग समजन
ू घेणे.
कृ तीचे मववरण:
मवद्यार्थ्यायाां ना समतालाकृती ओळखण्याचे
समजावणे व त्या आधारे समतलाकृतींचा अथग
व मत्रकोणाचा अथग समजन
ू साांगणे. मत्रकोणाच्या
जालाकृती(सवेक्षण सांच) वापरून कृती करून
समजावणे.
मवद्याथी कृती पुमस्तकेतील कृती क्र : 8.1 ते 8.4

अध्ययन कृ ती क्र. 2
माझ्या बाजच
ू े मोजमाप करून वगीकरण कर
उद्दे र्: मत्रकोणाच्या बाज ू आमण कोनाच्या आधारे वगीकरण करता येणे.
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कृ तीचे मववरण:
मवद्यार्थ्यायाां ना तक्त्यातील मत्रकोणाच्या बाज ू तसेच कोनाांचे मोजमाप करण्याचे समजन
ू देणे. व
त्या आधारे मत्रकोणाचे प्रकार व त्याांचे क्रम लावन
ू त्याबाबतचे मववरण मर्क्षकाांनी समजावन
ू साांगणे.
मवद्याथी कृती पमु स्तकेतील कृती क्र : 8.5 ते 8.8
अध्ययन कृ ती क्र.- 3
मी साांगतो तसे कर
उद्दे र्:

मत्रकोणाचे मध्यरे षा (लां ब) तसेच उां ची याबाबत समजन
ू घेण.े

कृ तीचे मववरण:
मवद्यार्थ्यायाां ना मदले ल्या मत्रकोणातील मध्यमबांद ू
ओळखण्यास साांगन
ू त्याआधारे मबांदत
ू मध्यरे षा (लांब )
ू न
काढण्यास लावन
ू त्याची उां ची समजन
ू देणे. याबाबतच्या
कृती मर्क्षकामन मवद्यार्थ्यायाां कडून करून घेणे, आवश्यक मठकाणी मागग दर्ग न व प्रोत्साहन सचना
ू
करणे.
मवद्याथी कृती पुमस्तकेतील कृती क्र :8.9 ते 8.10
अध्ययन कृ ती क्र. 4
मत्रकोणाच्या कोनाचे मापन व मवर्ेषता जाणन
ू घेऊ
उद्दे र्: मत्रकोणाचे गण
ु धमग तसेच त्या आधाररत समस्या गमणते सोडमवण्यास मवद्याथी तयार होणे.
कृ तीचे मववरण:
मवद्यार्थ्यायाां ना मदले ल्या मचत्रातील कोनाांचे मोजमाप
करून तक्ता पण
ू ग करण्यास साांगणे त्यानांतर त्या कोनाच्या
आधारे मदले ले मत्रकोणाचे गुणधमग जाणन
ू घेण्यासाठी मदत करणे.
*मत्रकोणाच्या कोनाची एकूण बेरीज 180° असते.
*मत्रकोणाचा बाह्य कोन हा मत्रकोणाच्या आांतरमवरुद्ध कोनाइतकाच समान असतो.
या सांबांमधत अव्यक्त कोन र्ोधन
ू नमुन्याप्रमाणे केले ले गमणती टप्पे समजन
ू घेणे व सांबांमधत कृती
मवद्यार्थ्यायाां कडून करून घेणे.
मवद्याथी कृती पुमस्तकेतील कृती क्र:8.11 ते 8.13
अध्ययन मनष्पत्ती कृ ती सांबांमधत पाठ - मत्रकोण व मत्रकोणाचे गुणधमग भाग-1 (इयत्ता 7 वी)
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म ूल् यमापन स्तर
.
अध्ययन लनष्पत्ती

स्तर À-1

बाज ू मकांवा
मत्रकोणाचे
कोनाच्या आधारे
मर्रोमबांद ू ,
मत्रकोनाची रचना
बाज,ू
व वगीकरण
कोन ओळखतो.
करणे. मत्रकोणा
च्या दोन कोनाचे
मोजमाप मदले
असता मतसरा
कोन ओळखता
येणे.

स्तर À-2

स्तर -3

स्तर - 4

मत्रकोणाचे
भाग व
त्याचबरोबर
प्रकार
ओळखतो.

मत्रकोणाचे
भाग मवमवध
प्रकार व गुणधमग
इतराांना
समजावन
ू
साांगतो.
.

मत्रकोणाचे
प्रकार व गुणधमग
अचक
ू
जाणन
ू
त्या आधाररत
समस्या
सोडमवतो.
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अध्ययन मनष्पत्ती क्र – 9
अध्ययन मनष्पत्ती : सरळ कोन , परू क कोन,सांलग्न बाज ू या गण
ु धमाां च्या आधारे वगीकरण करणे व
एका कोनाची मकांमत मदली असता इतर कोनाांचे अचक
ू मापन ओळखणे.
अध्ययन मनष्पत्ती ची व्याप्ती आमण महत्व:
मवद्याथी या अध्ययन मनष्पत्तीच्या अध्ययनानांतर मदले ल्या आकृतीमधील मवमवध रे षा,
रे षाखांड आमण कोन ओळखतील. तसेच त्या कोनामधील लघक
ु ोन, काटकोन, मवर्ाल कोन आमण
सरळ कोन याांचे मनरीक्षण करून वगीकरण करतील. तसेच दैनांमदन जीवनामध्ये कोनाांचे महत्व
ओळखन
ू त्याांचे उपयोजन करतील, त्याच बरोबर याबाबतची उदाहरणे म्हणजे घड्याळातील तीन
काट्याांमध्ये मनमाग ण होणारे कोन आमण मखडक्याांच्या सळ्याांमध्ये आमण दरवाजा बांद करण्याच्या
मवमवध मस्थतीत मनमाग ण होणारे कोन ओळखण्यास मवद्याथी तयार होतील.

अध्ययन कृ ती क्र. 1
कोनाांची नावे ते मनमाग ण होण्याच्या क्रमाने मलमहणे.
उद्दे र्: दैनांमदन जीवनामध्ये आपण पाहणाऱ्या आकृतीत तयार होणाऱ्या कोनाांचे प्रकार ओळखता येणे.
कृ तीचे मववरण:
मर्क्षकाांनी कोनाांच्या मवमवध आकृत्याांची पुनरावलोकन करून प्रकाराांची नावे आमण अांर्
वाढी प्रमाणे नावे आमण क्रम मलमहण्याचे समजन
ू साांगणे.
0° - 89° = लघु कोन
90° = काटकोन मकांवा लां ब कोन
91° - 179 ° = मवर्ाल कोन
180° = सरळ कोन
मवद्याथी कृती पुमस्तकेतील कृती क्र: 9.1 ते 9.2
अध्ययन कृ ती क्र. 2
कोन जोडण्याचा खेळ
उद्दे र्: दोन कोनाांच्या मापाांची बेरीज 90° मकांवा 180° होत असेल तर त्या कोनाांचे परू क कोन ओळखता
येणे.
कृ तीचे मववरण:
एक कोन देऊन त्या कोनाचा परू क कोन ओळखण्यास समजावणे. अर्ाप्रकारे परू क कोन
होण्यासाठी पमहला कोन देणे व दस
ू कायग करून घेणे. काही कोनाची मचत्रे
ु रा कोन र्ोधण्याचे साांगन
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देऊन त्यातील कोनाचे परू क कोन ओळखन
ू तक्त्यातील परू क कोनाच्या जोड्या जुळवन
ू मलमहण्यास
मवद्यार्थ्यायाां ना मदत करणे.
परू क कोनाांच्या मचत्रातील ररकाम्या जागी योग्य कोनाांची मकांमत नोंद करून मलमहण्यास साांगणे.
मवद्याथी कृती पमु स्तकेतील कृती क्र : 9.3 ते 9.6
अध्ययन कृ ती क्र. 3
एकाच मबांदत
ू दोन कोन
उद्दे र्: दैनांमदन जीवनामध्ये अनेक मठकाणी आढळून आले ले कोन ओळखता येणे व उदाहरणे साांगणे.
कृ तीचे मववरण:
मवमवध सांलग्न कोन आधाररत मचत्रे देऊन त्याांचे बाह्य कोन ओळखन
ू होय मकांवा नाही याचे
कारणसमहत मववरण देण्याचे / मलमहण्याचे समजन
ू साांगणे.
मवद्याथी कृती पुमस्तकेतील कृती क्र : 9.7 ते 9.8
अध्ययन कृ ती क्र. 4
रे षीय कोनाच्या जोड्या ओळखणे
उद्दे र्:
दैनांमदन जीवनात वापरणाऱ्या उपकरणाांमध्ये असणारे कोन व त्याांच्या कोन जोड्या
(कोन, बाह्य कोन) ओळखन
ू नावे साांगता येणे.
कृ तीचे मववरण:
दैनांमदन जीवनामध्ये वापरणाऱ्या काही उपकरणाांच्या प्रत्यक्ष पररचयािारे (उदा. भाजी
कापण्याच्या मवळीचा पाट) मदले ल्या मचत्रातील ररकाम्या जागी रामहले ले कोन र्ोधन
ू मलमहण्यास
मवद्यार्थ्यायाां ना मदत करणे.
मवद्याथी कृती पुमस्तकेतील कृती क्र :9.9 ते 9.1
अध्ययन कृ ती क्र. 5
मर्रोमवरुद्ध कोनाांचा पररचय आमण मर्रोमवरुद्ध कोन ओळख.
उद्दे र्:
दैनांमदन जीवनात वापरणाऱ्या काही वस्तम
ू धील मर्रोमवरुद्ध कोन ओळखणे व र्ोधन
ू
मलमहता येणे.
कृ तीचे मववरण:
मवद्याथी कृती पुस्तकामधील कृती क्रमाांक 9.13 ते 9.15 मध्ये मदले ल्या मचत्रामधील
मर्रोमवरुद्ध कोन र्ोधण्यास मवद्यार्थ्यायाां ना मदत करणे.
मवद्याथी कृती पुमस्तकेतील कृती क्र:9.13 ते 9.15
अध्ययन मनष्पत्ती सां बांमधत पाठ - पाठ क्र,5 रे षा आमण कोन ( इयत्ता – 7 वी . भाग – 1)
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म ूल् यमापन स्तर

अध्ययन लनष्पत्ती

स्तर À-1

स्तर À-2

स्तर -3

स्तर - 4

दैनांमदन जीवनामध्ये
वापरणाऱ्या काही
सरळ कोन , परू क
कोन , सांलग्न बाज ू
उपकरणाांची यादी
मदले ल्या
मदले ल्या
या गुणधमाां च्या
मदले ल्या आकृतीमधील
करून त्यामध्ये
आकृती मधील कोनाांमधील परू क
बाह्य कोन, रे षीय कोन
उदभवणाऱ्या रे षीय
आधारे वगीकरण
कोनाचे प्रकार ,सांलग्न, बाह्य कोन
जोड्या आमण मर्रोमवरुद्ध
कोन जोड्या
करणे व एका
ओळखतो व
अचक
ू र्ोधन
ू
कोनाची मकांमत
कोन अचक
,मर्रोमवरुद्ध कोन
ू ओळखतो.
नावे मलमहतो.
काढतो.
मदली असता इतर
ओळखतो व योग्य
.
पायऱ्याांच्या आधारे
कोनाांचे अचक
ू
मापन ओळखणे.
र्ोधतो.

अध्ययन मनष्पत्ती क्र.- 10
अध्ययन मनष्पत्ती- मिममतीय ( 2D) समममती आकार ओळखणे / तयार करणे. तसेच त्याांचे अक्ष व
प्रमतमबांब समममती ओळखता येणे.

अध्ययन मनष्पत्तीची व्याप्ती व महत्त्व :
आपल्या सभोवती अनेक प्रकारच्या वस्त ू आपण पाहतो. त्यातील काही आकृत्या
वेगवेगळ्या कोनात (बाजन
ू े) पामहल्यास आकृती प्रत्येक भागानी समान असते मकांवा मदसते. अर्ा
समममती आकृत्या मनसगाग मध्ये ही आढळतात. येथे प्रामुख्याने भमू मतीची कल्पना जाणवते या
कल्पनेने आपण सुद्धा कले मध्ये ,वास्तुमर्ल्पामध्ये, पोर्ाख रचना, ( कपडे मर्वणकाम)) वाहन
मनममग ती आमण भरतकाम अर्ा अनेक क्षेत्रात समममतीचा उपयोग करतो हे जाणणे.
मिममतीय समममती आकार ओळखणे/तयार करणे तसेच त्याांचे अक्ष व प्रमतमबांब समममती ओळखता
येणे.
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अध्ययन कृ ती क्र. 10.1
समममती आकृती ओळखणे वगीकरण व रचना करणे.
उद्दे र्:
समममती म्हणजे काय ? समजावन
ू समममतीय आकृतीची मवर्ेषता ओळखन
ू वापर करता येणे.
समममती आकृत्याांचे वगीकरण करणे त्याचबरोबर स्वतः मवद्यार्थ्यायाां ना सममतीती आकृती रचना करता
येणे.
कृ तीचे मववरण:
कृती क्रमाांक 10.1 मधील तुम्ही रचले ली आकृती समममती आहे का ? याची चचाग वगग
ममत्रार्ी करावयास साांगन
ू आरर्ाच्या वापराने खात्री करण्यास लावणे.
कृती क्रमाांक 10.2 मध्ये सुचमवल्याप्रमाणे फुलपाखराचे मचत्र असन
ू कापण्याचा आनांद मवद्यार्थ्यायाां ना
घेण्यास साांगणे व अर्ा प्रकारे वेगवेगळ्या मचत्राांच्या सहाय्याने प्रयत्न करण्यास प्रवत्त
ृ करणे.
कृती क्रमाांक 10.4 मधील आकृती पण
ू ग करण्यास मचत्रातील मवद्यमान अक्षावर आरसा ठे वन
ू दपग ण मबांद ू
ओळखन
ू नांतर मचत्र रचणे.
मवद्याथी कृती पुमस्तकेतील कृती क्र: 10.1 ते 10.4

अध्ययन कृ ती क्र. 10.2
समममती अक्षाांची सांख्या
उद्दे र्:
कोणत्याही समममती आकृती मधील कमनष्ठ एक मकांवा एकापेक्षा जास्त समममती अक्ष आहेत हे
समजन
ू घेणे. मनयममत आमण अमनयममत आकृतीमधील अक्ष समजणे.

कृ तीचे मववरण:
अध्ययन कृती क्रमाांक 10.5 मध्ये मनयममत आमण अमनयममत आकृत्यामध्ये अक्ष काढणे व
त्याचे मनरीक्षण करून कृती क्रमाांक 10.7 मधील मचत्राांचे समममती अक्ष सांख्या जाणन
ू मलमहणे.
कृती क्रमाांक 10.8 मधील मनयममत आकृत्याांच्या बाजांच
ू ी सांख्या आमण समममती अक्षाांची सांख्या मोजन
ू
मलमहणे.
समभुज मत्रकोणाच्या बाजच
ू ीं सांख्या 3 व अक्षाांची सांख्या ही 3

मवद्याथी कृती पुमस्तकेतील कृती क्र: 10.5 ते 10.8
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अध्ययन कृ ती क्र. 10.3
आरर्ातील प्रमतमा व पररभ्रमण समममती क्रम.
उद्दे र्:
कोणकोणत्या आकृत्या या आरर्ातील प्रमतमा आहेत हे ओळखणे. पररभ्रमणीय समममती
ओळखणे तसेच त्याांची रचना करणे.पररभ्रमणीय समममतीमधील पररभ्रमणामुळे मनमाग ण होणारे कोन व
क्रम समजन
ू घेतील.
कृ तीचे मववरण
कृती क्रमाांक 10.9 मध्ये आकृतीमधील अक्षावर आरसा ठे वन
ू आरर्ातील प्रमतमा घेऊन
आकृती पण
ू ग करणे. दमक्षणावतग व वामावतग पररभ्रमणाचा अथग समजन
ू घेण्यासाठी घड्याळाचे काटे
उजव्या व डाव्या बाजल
ू ा मफरवन
ू समजावन
ू देणे.
कृती क्रमाांक 10.13 मध्ये मदले ले मचत्र/घरी अक्षर मलमहणे/O.H.P अक्षरे रचणे मकांवा कोणत्याही
पारदर्ग क पेपर वर एखादी आकृती ठे वन
ू आकृतीचे कोपरे माकगरने रां गवन
ू एक केंद्र मध्यात रोवणे व
आकृती केंद्राभोवती मफरवत पररभ्रमण क्रम आमण कोन मलमहण्यास समजावणे. याप्रमाणे इां ग्रजी
वणग माले तील काही अक्षरे याप्रमाणे प्रयत्न करण्यास साांगणे.
मवद्याथी कृती पमु स्तकेतील कृती क्र: 10.9 ते 10.14

अध्ययन मनष्पत्ती कृती सांबांमधत पाठ – पाठ क्रां.14- समममती ( इयत्ता – 7 वी . भाग – 1)

म ूल् यमापन स्तर
अध्ययन
लनष्पत्ती

.
मिममतीय ( 2D)
समममती
आकार
ओळखणे/तयार
करणे तसेच
त्याांचे अक्ष व
प्रमतमबांब
समममती
ओळखता येणे.

स्तर -1

समममती
आकृत्या व
अक्ष
ओळखतो.

स्तर -2

स्तर -3

समममती आकृत्या
अपण
ू ग समममती
दर्ग वण्यासाठी अक्षाांची
आकृत्या पण
ू ग करतो.
रचना करतो.
कागदाच्या
पररभ्रममनय समममती
सहाय्याने समममती
आकृत्याांमधील
आकृत्याांची रचना
पररभ्रमण केंद्र व क्रम
करतो.
ओळखतो.
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स्तर - 4

समममती
आकृत्या व काही
अक्षरातील
अक्ष रे षा ,
केंद्रमबांद ू व
समममती कोन
अचक
ू ओळखतो
व रचना करतो.

अध्ययन मनष्पत्ती – 11
अध्ययन मनष्पत्ती :
चलपदाांच्या वापरािारे मवमवध समीकरणे रचता ये णे व सजातीय पदाांची बे रीज व वजाबाकी करता
ये णे .

अध्ययन मनष्पत्तीची व्याप्ती आमण महत्व :
चलपद वापराचे मनयम तसेच सत्र
ू ाचे (मववरण) समीकरण मलमहण्यास मदत करणे.वणाग क्षराांचा
वापर कोणत्या सांख्येऐवजी केला आहे, यामवषयी चचाग करणे आमण अक्षराांची मकांमत जाणणे. अक्षरे
सांख्येचे प्रमतमनमधत्व करतात हे जाणन
ू त्यामधील मक्रया अक्षरावर करण्यास मवद्यार्थ्यायाां ना तयार करणे.
अध्ययन कृ ती – 1
मस्थराांक व चलपदाांचे वगीकरण
उद्दे र् :- दैनांमदन उदाहरणातील मस्थराांक आमण चल पद ओळखणे.
कृ ती मववरण :दैनांमदन जीवनातील उदाहरणे वापरुन मर्क्षकाांनी मस्थरपद आमण चलपद याांचा अथग आमण
त्याांची कल्पना प्रामुख्याने समजन
ू घ्यावी . मवद्याथी हस्तपुमस्तके व्यमतररक्त इतर मवमवध सांदभग व
प्रसांगाांचे वगग खोलीत वातावरण मनमाग ण करून समजन
ू देणे.कोष्टकात मदले ली वाक्यातील चलपदे
आमण मस्थराांक ओळखण्यास मवद्यार्थ्यायाां ना सहकायग करावे.
इयत्ता सातवीच्या मुलांचे वजन
कुत्र्याच्या / मांजरांच्या पायांची संखया
मवद्याथी कृती पमु स्तकेतील कृती क्र: 11.1
अध्ययन कृ ती- 2
चला मनयम बनव ू
उद्दे र्: दैनांमदन प्रसांगातील मनयम मववरण करून चल पदाांचे सहगुणक समजन
ू वापरता येणे.
कृ ती मववरण :पुष्कळ अर्ी इां ग्रजी वणाग क्षरे देऊन त्याांची रचना करण्यास लागणाऱ्या माचीस काड्याांची सांख्या
यादी करून तक्त्यात भरण्यास मवद्यार्थ्यायाां ना मदत करावी. मवद्याथी हस्तपुमस्तकेतील उदाहरणाबरोबर
इतर वस्तांच
ू ी सांख्या व मकांमत देऊन यासांबांमधत सामान्य मनयम तयार करण्याचे समजावणे. या
मनयमाांच्या अनेक उदाहरणािारे मवद्यार्थ्यायाां नी स्वतः मनयम र्ोधणे फार मुख्य आहे यासाठी मागग दर्गन व
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प्रेरणा देणे. हे मनयम मवद्यार्थ्यायाां च्या वर न लादता ते त्याांना स्वतः आत्मसात करण्यास मकांवा समजन
ू
घेण्यास प्राथममकता द्यावी .
या कृती बीजगमणतार्ीच मयाग मदत न ठे वता भमू मती गमणताांना सुध्दा अवलां ब करण्यास सुचवावे.
उदा :1 कारला = 1 × 4 = 4 चाके
2 कारला = 2 × 4 = 8 चाके
30 कारला = 30 × 4 = 120 चाके
n कारला = n × 4 = 4n चाके
अर्ाप्रकारे सामान्य मनयमािारे चलपदासमहत साांगावे.
मवद्याथी कृती पुमस्तकेतील कृती क्र : 11.2 ते 11.4

अध्ययन कृ ती – 3
बैमजक पद रचन
ू व त्यामधील सांख्या सहगुणक व बैमजक सहगुणक ओळखणे.
उद्दे र्:- चलपद आमण मस्थराांक याांच्या मदतीने बैमजक पद रचणे.
कृ ती मववरण :- मवमवध चलपदे आमण मस्थराांक वापरून मवमवध पदे रचण्याचे समजन
ू साांगणे. चलपद आमण
मस्थराांक याांचा गुणलब्ध मकांवा चलपदाचे गुणलब्ध बैमजकपदामध्ये सहगण
ु क म्हणन
ू मस्थराांक
असल्यास त्याला सांख्या सहगुणक व चलपद सहगुणक असल्यास त्याचा बैमजक सहगुणक होते हे
समजन
ू साांगणे याकररता अनेक उदाहरणािारे ही कल्पना मवद्यार्थ्यायाग त दृढ करणे.
बैमजक पदे x, y, 5x, 5y, xy, 5xy

मवद्याथी कृती पुमस्तकेतील कृती क्र : 11.5 - 11.6
अध्ययन कृ ती – 4
सजातीय आमण मवजातीय बैमजक पद ओळखणे
उद्दे र् :- सजातीय पदाांच्या ओळखीतील बैमजक रार्ींची बेरीज व वजाबाकी करणे.
कृ ती मववरण :-
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दोन मकांवा अमधक पदाांचे बैमजक सहगुणक समान असतात त्याांना सजातीय व जेव्हा बैमजक
सहगण
ु क मकांवा त्याांचे घाताांक असमान असतात त्याांना मवजातीय बैमजक पदे म्हणतात , हे
समजावन
ू देणे व मदले ल्या तक्त्यातील सजातीय पदे ओळखण्यास लावणे.

मवद्याथी कृती पुमस्तकेतील कृती क्र : 11.7 ते 11.8
अध्ययन कृ ती – 5
बैमजक रामर्त बैमजक पद मकती ?
उद्दे र् :- बैमजक रार्ी तील बैमजक पद सांख्येच्या आधारे एकपदी , मिपदी व बहु पदींचे वगीकरण करणे.
कृ ती मववरण :मदले ल्या बैमजक रार्ीतील बैमजक पद सांख्या मलमहण्यास साांगणे. एक बैमजक पद
असल्यास एकपदी, दोन बैमजक पद असल्यास मिपदी, तीन मकांवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास बहु पदी
असे वगीकरण करण्यास समजन
ू देणे. दोन बैमजक पदाांच्या मध्ये गुणाकार अथवा भागाकार मक्रयेने
तयार होणाऱ्या बैमजक पदाला एकपदी म्हणतात हे समजावणे.
मवद्याथी कृती पुमस्तकेतील कृती क्र : 11.9

अध्ययन कृ ती – 6
बैमजक रार्ी कर्ा बनतात
उद्दे र् :- वाक्यरूपी साांमगतले ल्या बैमजक रार्ी मलमहता येणे.
कृ ती मववरण :तक्त्यामध्ये मदले ल्या वाक्य रूपातील साांमगतलेल्या बैमजक रार्ी मलमहण्यास व जोड्या
जुळमवण्यास मदत करणे.
मवद्याथी कृती पुमस्तकेतील कृती क्र : 11.10
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अध्ययन कृ ती – 7
सामान्य बैमजक रार्ींची बेरीज व वजाबाकी
उद्दे र् :- सजातीय पदावली ची बेरीज आमण वजाबाकी मनयम वापरून उदाहरणे सोडमवणे.
कृ ती मववरण :दोन मकांवा अमधक सजातीय पदाांची बेरीज सजातीय पद होते आमण त्याांचे सांख्या
सहगण
ु क दोन मकांवा अमधक पदाांच्या सांख्या सहगण
ु काच्या बेरजेइतका असतो. सजातीय पदाांचीं
बेरीज वजाबाकी करतो. याप्रमाणे मवजातीय पदाांची बेरीज मकांवा वजाबाकी करता येत नाही हे
समजावन
ू देणे महत्त्वाचे आहे.

मवद्याथी कृती पुमस्तकेतील कृती क्र :

11.11 ते. 11.21

अध्ययन मनष्पत्ती कृती सांबांमधत पाठ - पाठ क्रमाांक 12 बैमजक रार्ी. इयत्ता – 7 वी भाग 2

म ूल् यमापन स्तर

अध्ययन लनष्पत्ती

चलपदाांच्या
वापरािारे मवमवध
समीकरणे
रचता येणे
व सजातीय पदाांची
बेरीज व वजाबाकी
करता येणे.

स्तर -1

स्तर -2

चल ,पद मस्थराांक
वापरून बैमजक
दैनांमदन जीवनातील
पद रचना करतो व
उदाहरणाांमध्ये
त्यामधील
मस्थराांक आमण चल पद
सांख्याांच्या आधारे
व मनयम वापरून
एकपदी ,मिपदी व
सोडमवतो.
बहु पदींचे
वगीकरण करतो.
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स्तर -3

वाक्य रूपातील
साांमगतले ल्या
बैमजक रार्ी
अचक
ू मलमहतो.

स्तर - 4

सजातीय पद
आमण मवजातीय
पद ओळखन
ू
सामान्य बैमजक
रार्ींची बेरीज व
वजाबाकी
करतो.

अध्ययन मनष्पत्ती क्र – 12
अध्ययन मनष्पत्ती : दैनांमदन जीवनात येणाऱ्या मवमवध सांदभाां ची प्रसांगाांची माांडणी समीकरणातन
ू व्यक्त
करता येणे व त्या आधारे सरळ समीकरण गमणत करता येणे.
अध्ययन मनष्पत्तीचे व्याप्ती आमण महत्व :
दैनांमदन जीवनात येणाऱ्या समीकरण रूपातील प्रसांगाची ओळख जाणन
ू घेता आली
पामहजेत. बरे चसे मवद्याथी साांकेमतक गमणती रूपातील समीकरणे सय
ु ोग्य मचन्हािारे व मवरोधी
मचन्हािारे सोडमवतात पण प्रसांग रूपातील र्ामब्दक समस्या गमणते मवद्यार्थ्यायाां नी अथग पणगू समजन
ू
घेतली पामहजे. त्या प्रसांगी समीकरणाचे अथग ग्रहण करणे त्याांना जटील बनते. यासाठी मवद्यार्थ्यायाां ना
वाक्य रुपी समीकरण प्रसांग देऊन दोन घटकातील मल्ू य ओळखन
ू काढण्यास प्राधान्य द्यावे.
समीकरण घटक आमण त्यातील दोन्ही घटकात असणारे सहसांबांध घटक ओळखणे त्यानांतर त्या
सवाां च्या सहाय्याने चल पदाांच्या वापराने सममकरण रचन
ू र्ेवटी समीकरणाचे सरळरुप र्ोधले पामहजे.

अध्ययन कृ ती क्र. 1
वजन खेळ
उद्दे र् : सम कल्पनेच्या आधारे समीकरणाचा अथग समजन
ू देणे. सम मचन्हाांच्या मदतीने समीकरण
र्ोधन
ू काढता येणे.
कृ ती मववरण :
मवद्याथी सांबांमधत वजन ताकडीची उजवी बाज ू (RHS),डावी बाज ू (LHS), मवषम आमण सम
कल्पनेने सम सांकल्पनेच्या मदतीने सममकरणा चा अथग समजावन
ू देणे.

मवद्याथी समीकरणाचा अथग समजन
ू घेतील. मवद्यार्थ्यायाग ना सम, मवषम आमण लहान-मोठे मचन्ह वापरून
मवमवध घटक देऊन त्यामधील समीकरणे र्ोधण्यास लावणे आमण मवद्यार्थ्यायाां नी समीकरण होय मकांवा
नाही ओळखन
ू ती समीकरणे का आहेत का नाही अर्ा प्रश्न मवचारून उत्तरे घेवन
ू समीकरणाची
कल्पना मवद्यार्थ्यायाां मध्ये दृढ करावी.
मवद्याथी हस्तपुमस्तकेतील कृती क्रमाांक -12.1. 12.2
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अध्ययन कृ ती क्र - 2
12.3 मधील प्रसांगाांचे समीकरणात व समीकरणाचे प्रसांगात ले खन करणे.
उद्दे र्:
दैनांमदन जीवनात उद्भवणाऱ्या समीकरण रूपातील प्रसांगाांचे अथग ग्रहण करून चलपद
वापरून साांकेमतक रूपामध्ये मलमहता येणे आमण साांकेमतक रूपातील समीकरणे मवधान रुपात योग्य
प्रसांगावरून मलमहता येणे.
कृ ती मववरण:
बरे चसे मवद्याथी समीकरण मदल्यानांतर त्यातील अचक
ू ता हेरून सोडमवतात, पण वाक्यरुपी
प्रसांग मदल्यास त्यातील सहसांबांध ओळखण्यात कमी पडतात. अर्ा वेळी छोटे छोटे प्रसांग
मवद्यार्थ्यायाां समोर मनमाग ण करून या कृतीिारे प्रयत्न करण्यास समजावणे.
मवद्याथी हस्त पुमस्तकेतील कृती क्रमाांक -12.3.व 12.4

अध्ययन कृ ती क्र - 3
समान घटकामध्ये समान घटक ममळमवणे मकांवा समान घटक कमी करणे.
उद्दे र्:
समान घटकाांमध्ये समान घटक ममळमवल्यास मकांवा समान घटक वजा केल्यास उरलेले घटक
समान असतात हे समजावन
ू देणे त्याच आधारे चल पदात केले ली तरतदू र्ोधन
ू काढता येणे.
कृ ती मववरण:
वजन ताकडीच्या खेळािारे च समान होणारे दोन्ही भागातन
ू समान वजनाचे घटक बाहेर
काढल्यास मकांवा ममळमवल्यास दोन्ही बाज ू समान समजाव्यात. प्रारां भी मचत्र सहभाग समीकरण
आधारे दाखमवणे व त्याच्याच सहाय्याने चल पदाांची मकांमत समजन
ू घेणे व नांतर मचत्र नसणारी
समीकरणे ही मवद्याथी दोन्ही बाजल
ू ा सम घटक ममळवन
ू मकांवा घटक कमी करून चलपदाांची मकांमत
र्ोधण्यास सक्षम बनतील.
मवद्याथी हस्त पुमस्तकेतील कृती क्रमाांक -12.5 ते 12.9
अध्ययन कृ ती क्र - 4
समान घटकाला समान घटकाने गुणणे मकांवा भागणे.
उद्दे र्:
समीकरणातील समान घटकाला समान पट्टीतील घटकाने गुणणे मकांवा समान पट्टीतील
घटकाने भागल्यास उरले ले घटक समान असतात हे समजन
ू त्याच्या मदतीने चल पद वापरािारे
समीकरणातील तरतदू र्ोधणे.
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कृ ती मववरण:
मवद्याथी कृतीपस्ु तकातील कृती क्रमाांक 12.10 ते 12.14 याव्यमतररक्त इतर उदाहरणे
मवद्यार्थ्यायाां ना सोडवन
ू दाखमवणे व समीकरणाच्या समान घटकाांचा गुणाकार व भागाकार मवद्यार्थ्यायाां ना
समजावन
ू देण.े
मवद्याथी हस्तपुमस्तकेतील कृती क्रमाांक -12.10 ते 12.14
अध्ययन मनष्पत्ती कृ ती सांबांमधत पाठ - पाठ क्रमाांक -4. सरळ समीकरणे , भाग 1- इयत्ता सातवी
म ूल् यमापन स्तर

अध्ययन
लनष्पत्ती

स्तर -1

स्तर -2

स्तर -3

स्तर - 4

समीकरणाचा अथग
दैनांमदन
मवद्याथी
समजन
जीवनात
ू समान
येणाऱ्या मवमवध
समीकरणाचा अथग
घटकातन
ू समान
समजन
घटकाांची बेरीज,
सांदभाां ची,
मवद्याथी
ू घेतो व
समीकरणाचा समीकरणाचा अथग साांकेमतक प्रसांगाचे वजाबाकी व समान
प्रसांगाांची
माांडणी
अथग तेवढा समजन
व प्रसांग रुपी
घटकाने गांण
ू साांकेमतक
ु तो
समीकरणाचे
भागतो व समीकरण
समीकरणातन
रूपातील
ू घेतो.
ू समजन
समीकरणे
साांकेमतक
समान करतो.
व्यक्त करता
सोडवतो.
समीकरणात रचना
येणे व त्या
करतो व सोडमवतो.
आधारे सरळ
समीकरण
गमणत करता
येणे.
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अध्ययन मनष्पती क्रमाां क : 13
अध्ययन मनष्पती : मिममतीय( 2D )आकृत्याांचे वगग , आयत, मत्रकोण, समाांतरभज
ु चौकोन आमण वतग ळ
ु ाचे
गुणधमग समजन
ू घेणे तसेच पररममती आमण क्षेत्रफळ सांबांमधत औपचाररक मापन गमणते करता येणे.
अध्ययन मनष्पत्तीची व्याप्ती आमण महत्व :
मवद्यार्थ्यायाां च्या मनत्य जीवनातील आढळणाऱ्या मिममतीय आकृती- त्याांचे गण
ु धमग
समजन
ू घेऊन त्याांच्या साहाय्याने मवमवध आकृत्याांची पररममती व क्षेत्रफळ काढण्याच्या सत्र
ू ाांची उत्पत्ती
कर्ी होते ते समजावन
ू घेऊन त्या सुत्राांच्या साहाय्याने सांबांमधत प्रसांगातील गमणते सोडमवले पामहजेत.
परां तु मवद्याथी गमणती सत्र
ू े पाठ करतात व पुन्हा पुन्हा मवसरतात असे लक्षात आले आहे. जर
मवद्यार्थ्यायाां ना सत्र
ू ाांच्या उत्पत्ती मागील महत्त्वाचे घटक समजले तर सत्र
ू मवसरण्याचे प्रमाण अत्यल्प
असते. जरी मवद्याथी सत्र
ू मवसरले तरी ते सत्र
ू पुन्हा रचना करू र्कतात. भरपरू मवद्यार्थ्यायाां च्या सांदभाग त
असे मदसन
ू येते की गमणताचे नीट आकलन करून न घेता त्या सांदभाग तील मामहती चा नीट अथग
समजावन
ू घेणे कष्टप्रद ठरते. म्हणन
ू मवद्यार्थ्यायाां ना वाक्य रूपातील मदले ली मामहती समजावन
ू घेऊन
गमणत सोडमवण्यास सक्षम करणे महत्त्वाचे आहे.
अध्ययन कृ ती क्रमाां क -1
मवमवध भौमममतक आकृत्याांची पररममती र्ोधणे.
उद्दे र्- मवमवध आकृत्याांची एकूण लाांबी तसेच आपल्या आसपास असलेल्या खेळाचे मैदान, घर, मवमवध
वस्तांच
ू ी पररममती मोजण्यास, सक्षम करावयास मवमवध उदाहरणािारे सराव घेणे. पररममती
काढण्यासाठी सांबांमधत आकृतीसाठीचे सत्र
ू ओळखन
ू त्याचा उपयोग करून दैनांमदन जीवनात येणारी
गमणते सोडमवणे.
कृ तीचे मववरण :
पररममती चा अथग समजावन
ू घेऊन मिममती आकृत्या आयत, चौकोन, मत्रकोण, समाांतरभुज
चौकोनाची पररममती काढण्याचे सत्र
ू समजावन
ू घेऊन त्या सत्र
ू ाच्या सहाय्याने वेगवेगळ्या आकृत्याांची
पररममती काढणे.
उदा.

मापन मीटर मध्ये

आकृतीचे कच्चे नचत्र

आकृ तीचे संकेत
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बाजंच
ू े मापन

सत्र
ू ाद्वारे मापन

मवद्याथी कृती पुमस्तका क्र.-13.1ते 13.5
अध्ययन कृ ती क्रमाां क – 2
मिममतीय आकृत्याांचे क्षेत्रफळ
उद्दे र्:
क्षेत्रफळाचा अथग समजणारे , मिममतीय आकृत्याांचे क्षेत्रफळ काढण्याचे सत्र
ू व त्यातील
समानता व फरक ओळखणारे दैनांमदन जीवनातील क्षेत्रफळाची सांबांमधत गमणते समजन
ू घेणे.
कृ तीचे मववरण :
मवमवध आकृत्याांचे क्षेत्रफळ काढण्याचे सत्र
ू व एका आकृतीच्या क्षेत्रफळ काढण्याचे सत्र
ू
वापरून दुसऱ्या आकृतीचे क्षेत्रफळ काढण्याचे सत्र
ू तयार करता येते याची कल्पना देणे.
आयताचे क्षेत्रफळ काढण्याच्या सत्र
ू ावरून मत्रकोणाचे क्षेत्रफळ काढण्याचे सत्र
ू तयार करता येते .
(मत्रकोणाच्या पायावर मर्रोमबांदत
ू लां ब काढल्यास मत्रकोणाची उां ची ममळते)
ू न
सत्र
ू ाच्या आधारे आकृतीच्या बाजप्रू माणे क्षेत्रफळ काढण्याचे कोष्टक पण
ू ग करता येते. र्ेवटी दैनांमदन
उदाहरणािारे कृती मधन
ू क्षेत्रफळाचे सांबांमधत गमणते सोडवणे.
मवद्याथी कृती पुमस्तका क्र.-13.6 ते 13.13
अध्ययन कृ ती क्र.- 3
वतग ळ
ु ाचा पररघ
उद्दे र्:
वतग ळ
ु ाच्या पररघाच्या सत्र
ू ाची उत्पत्ती समजन
ू घेणे. तसेच सत्र
ू ाच्या सहाय्याने वतग ळ
ु ाची मत्रज्या
मकांवा ज्या मदल्यास वतग ळ
ु ाचे परीघ मकती हे समजन
ू घेणे. या अध्ययन मनष्पत्तीर्ी सांबांमधत दैनांमदन
प्रश्नाांची उत्तरे देण्यास सक्षम असणे.
कृ तीचे मववरण :
कृती क्रमाांक 13 .14 मधील मचत्रातील वतग ळ
ु ाचे गुणधमग ओळखणे. कृती क्रमाांक 13.15
मधील मवमवध मत्रज्या असले ल्या वतग ळ
ु केंद्राभोवती असलेल्या मबांदांच्ू या वलयाचे मापनाने मापल्यास
परीघ येतो हे समजावन
ू घेणे. 13 .15 मधील कोष्टकात नमदू केले ल्या परीघाांना व्यासाने भागल्यास
येणारी मकांमत ही एक मस्थराांक ( ∏) असते हे पक्के लक्षात घेऊन त्यानस
ु ार वतग ळ
ु ाच्या पररघाच्या
सत्र
ू ाची रचना करणे. त्यानुसार वतग ळ
ु ाची मत्रज्या मकांवा व्यास मदला असता सत्र
ू ाच्या सहाय्याने
वतग ळ
ु ाचा परीघ मकती हे र्ोधणे. र्ेवटी दैनांमदन कृतीतील परीघार्ी सांबांमधत गमणते सोडमवणे.
मवद्याथी कृती पुमस्तका क्र.-13.14 ते 13.17
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अध्ययन कृ ती क्र – 4
वतग ळ
ु ाचे क्षेत्रफळ
उद्दे र्:
वतग ळ
ु ाचे क्षेत्रफळ कसे काढावे हे समजन
ू घेणे व सुत्राच्या सहाय्याने मत्रज्या ,व्यास मदला
असता वतग ळ
ु ाचे क्षेत्रफळ तसेच वतग ळ
ु ाचे क्षेत्रफळ मदले असता मत्रज्या व व्यास र्ोधन
ू काढणे .दैनांमदन
जीवनार्ी सांबांमधत गमणते सोडवणे.
कृ तीचे मववरण :
मर्क्षकाांनी एक वतग ळ
ु रचन
ू त्यामध्ये आवश्यक मत्रज्याांतर खांड काढून ते कापन
ू एका
मवमर्ष्ट पद्धतीने कृतीमध्ये दर्ग मवल्याप्रमाणे आयताच्या क्षेत्रफळाच्या मदतीने वतग ुळाचे क्षेत्रफळ
काढण्याच्या सत्र
ू ाांची रचना करणे. वतग ुळाचे क्षेत्रफळ बरोबर = r2 , त्यानांतर मत्रज्या मकांवा व्यास
मदला असता वतग ळ
ु ाचे क्षेत्रफळ, वतग ळ
ु ाचे क्षेत्रफळ मदले असता वतग ळ
ु ाची मत्रज्या मकांवा व्यास र्ोधण्याच्या
कृती / गमणते करून दाखवणे. मवद्यार्थ्यायाां च्याकडून वतग ळ
ु ाच्या पररघार्ी सांबांमधत गमणती उदाहरणे
सोडवन
ू घेणे.
मवद्याथी कृती पुमस्तका क्र.-13.18 ते 13.21
अध्ययन मनष्पत्ती आधाररत कृ तींचा सांबांमधत पाठ -पाठ क्रमाांक 2- पररममती व क्षेत्रफळ भाग -2
इयत्ता 7 वी
म ूल् यमापन स्तर

अध्ययन लनष्पत्ती

मिममतीय
( 2D )आकृत्याांचे
वगग , आयत ,मत्रकोण
समाांतरभुज चौकोन
आमण वतग ळ
ु ाचे
गण
ु धमग समजन
ू घेणे
तसेच पररममती
आमण क्षेत्रफळ
सांबांमधत औपचाररक
मापन गमणते करता
येणे..

स्तर -1

मवमवध आकृत्याांची
पररममती मोजन
ू
समजावन
ू घेतो .

स्तर -2

स्तर -3

सत्र
ू ात घटकाांची
भौमममतक
माांडणी
आकृत्याांची पररममती
करूनसत्र
ू ाच्या
सत्र
ू ाच्या मदतीने
साहाय्याने क्षेत्रफळ
काढतो.
काढतो.
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स्तर - 4

दैनांमदन जीवनात
येणारी पररममती व
क्षेत्रफळ या र्ी
सांबांमधत गमणते
अचक
ू सोडमवतो.

अध्ययन मनष्पत्ती क्रमाां क - 14
अध्ययन मनष्पत्ती –
दैनांमदन जीवनात येणाऱ्या सांग्रमहत मामहतीचा उपयोग करून स्तांभाले ख मकांवा मिस्तांभाले ख
दर्ग मवणे व त्याचे मववरण करणे.
अध्ययन मनष्पत्तीची व्याप्ती व महत्व –
सांग्रमहत मामहतीची तल
ु ना करण्यासाठी स्तांभाले ख व मिस्तांभाले ख ही खपू उपयक्त
ु नकार्े ठरतात.
सांग्रमहत मामहतीतील सांख्येचे प्रमाण जास्त असल्यास सांबांमधत सांग्रमहत मामहतीचे जलद गतीने
आकलन करण्यात खपू उपयुक्त ठरतो.स्तांभाले ख मकांवा मिस्तांभाले ख फक्त गमणत मवषयासाठी सीममत
नसन
ू दैनांमदन जीवनातही उपयुक्त आहेत सांग्रमहत मामहती अत्यल्प काळामध्ये समजन
ू घेण्यास खपू
उपयुक्त ठरतात.

अध्ययन कृ ती क्र. -1
स्तांभाले ख
उद्दे र्: मदले ल्या स्तांभाले खातील मामहती समजन
ू घेऊन मववरण करता येणे.
कृ तीचे मववरण :
वतग मान पत्रात मदले ले स्तांभाले ख मवद्यार्थ्यायाां ना जमा
करण्यास साांगन
ू मर्क्षकाांनी त्या स्तांभाले खाना अनुसरून
मवद्यार्थ्यायाां ना मनरमनराळे प्रश्न मवचारून त्याांच्याकडून मामहती घेणे.
मवद्याथी कृती पुमस्तका क्र.-14..01 ते 14.02
अध्ययन कृ ती क्रमाां क -2
स्तां भालेखाची रचना
उद्दे र्: मदले ल्या स्तांभाले खाची मामहती समजन
ू घेऊन मववरण करता येणे.
कृ तीचे मववरण :
स्तांभाले खाची रचना करून सांग्रमहत मामहतीचा अथग सोप्या रीतीने मववरण करणे यासाठी
मवद्यार्थ्यायाां ना समजावन
ू देणे. स्तांभाांची उां ची ही सांग्रमहत मामहतीर्ी सांबांमधत असते. X व Y अक्षावरती
योग्य प्रमाण घेऊन स्तांभाांलेखाांची रचना करण्यास मवद्यार्थ्यायाां ना समजावन
ू देऊन मदत करणे.
स्तांभाले खार्ी सांबांमधत प्रश्न मवद्यार्थ्यायाां ना मवचारून योग्य उत्तरे मवद्यार्थ्यायाां कडून ममळमवणे.
मवद्याथी कृती पुमस्तका क्र.-14.03, 14.04, 14.05 ,14.07
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अध्ययन कृ ती क्रमाां क -3
मिस्तांभाले खाची रचना करणे
उद्दे र्: मदले ली दोन प्रकारची सांग्रमहत मामहती मचत्राच्या सहाय्याने दर्ग मवणे व मववरण करणे.
कृ तीचे मववरण : स्तांभाले खाची रचना कर्ी करावी, याची
मामहती मुलाांना देऊन, X व Y अक्षावर योग्य प्रमाणासह
मिस्तांभाले खाची रचना करण्यास मवद्यार्थ्यायाां ना मदत
करणे.मिस्तांभाले खाची सांबांमधत प्रश्नाांची समपग क उत्तरे
मवद्यार्थ्यायाग कडून घेणे.
मवद्याथी कृती पुमस्तका क्र.-14..08 ते 14.11
अध्ययन मनष्पत्ती आधाररत कृ तींचा सांबांमधत पाठ - पाठ क्रमाांक 2- सांग्रह मामहती हाताळणे भाग -1
इयत्ता 7 वी
म ूल् यमापन स्तर अध्ययन लनष्पत्ती

दैनांमदन जीवनात
येणाऱ्या सांग्रमहत
मामहतीचा उपयोग
करून स्तांभाले ख
मकांवा
मिस्तांभाले ख
दर्ग मवणे व त्याचे
मववरण करणे.

स्तर -1

मदले ला स्तांभात
एकक घेऊन
त्याचे मववरण
करतो.
सांग्रमहत मामहती
योग्य प्रकारे
स्तांभाले खात
रचतो.

स्तर -2

मदले ल्या
मामहतीप्रमाणे
योग्य प्रमाणात
स्तांभाले खाची
रचना करतो.
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स्तर -3

स्तर - 4

मदले ल्या
दोन वेगवेगळ्या
मिस्तांभाले खातील
प्रकारची सांग्रमहत
मामहतीचे
मामहती योग्य
मववरण करतो.
प्रकारे
मिस्तांभाले खात
रचतो.

