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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. ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ «£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 PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À£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£ÄÀ ß ¸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,
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ
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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 ¤gÀAvÀgv
À ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä PÀ¼z
É Égq
À ÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ
¸ÁzsÀåªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F CAvÀgª
À 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¸PÀ ÀÛ vÀgU
À ÀwAiÀÄ°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.
EªÀÅUÀ¼°
À è ‘¤¥ÀÄuï ¨sÁgÀvï’, ‘«zÁå¥ÀæªÃÉ ±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 CUÀvåÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ
PÉÊ¦r’AiÀÄ£ÀÆß ¹zÀÞ¥r
À ¹ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. EªÀÅUÀ¼£
À 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 PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ,
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqÀs²PÀët E¯ÁSÉ

D±ÀAiÀÄ £ÀÄr

«zÁåyðAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæwÃ ¤vÀåªÀÇ PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À É CvÀåUÀvÀå. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ¢AzÁV
eÁUÀwPÀªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgÀvU
É É ªÀåvÀåAiÀÄ GAmÁV ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÃzÀå. EzÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä
DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVzÉ. £ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è PÉÆÃ«qï-19 ¤AzÁV ±Á¯ÉU¼
À ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ®àmÁÖUÀ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀ, «±ÉÃµÀ ¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ
ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹zÀgÀÆ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgU
À Àw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè ¸ÀªÀiÁAvÀgª
À ÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ
PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼º
À À¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼£
À ÀÄß
¤ÃqÀÄwÛgÄÀ ªÀ «£ÀÆvÀ£À ¥ÀæAiÀÄvÀß. ¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÄÀ ¥ÀÆtðªÁV £ÀqÉAiÀÄzÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è
GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ gÀÆ¦¹zÀ G¥ÀPÀæªÀÄ. F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ
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 ¨sÁVÃzÁgÀgÄÀ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄî«gÉAzÀÄ £ÀA©zÉÝÃ£É.
qÁ. «±Á¯ï Dgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
DAiÀÄÄPÀg
Û ÀÄ,
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
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DgÀA©üPÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
»A¢£À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÉÆÃ«qï-19gÀ PÁgÀt¢AzÀ O¥ÀZÁjPÀ vÀgU
À ÀwUÀ¼ÀÄ ¤jÃPÉëAiÀÄAvÉ £ÀqÉAiÀÄzÉÃ ªÀÄPÀÌ¼À°è
PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÅÀ AmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ. EzÀjAzÁV PÀ°PÁ CAvÀg,À ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ KgÀÄ¥ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÆ
GAmÁVªÉ. F J®è CqÉvÀqÉU¼
À À£ÀÄß ¤ªÁj¹, PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼Àî®Ä 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°PÁ
ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆ§â «zÁåyðAiÀÄÄ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgv
À É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß
¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¥Àæxª
À ÀÄ DzÀåvÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè PÀ°PÉUÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À CvÀåUÀvÀå.
DzÀÝjAzÀ DAiÀiÁ vÀgÀUw
À AiÀÄ ¤¢ðµÀÖ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÉÆA¢UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀzÀ PÀ°PÁ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß
CAvÀUÀðvÀUÆ
É ½¹ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. vÁªÀÅ E°è ¤ÃrgÀÄªÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ
ªÀÄPÀÌ¼À°è §Ä£Á¢ PÀ°PÁ eÁÕ£Àª£
À 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 ¥ÁæªiÀ ÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛÃj JAzÀÄ
£ÀA©gÀÄvÉÛÃ£É. vÀªÄÉ ä®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 ±ÀvÀªiÀ Á£ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼£
À ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ C£ÀÄµÁÖ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°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 ªÀÄºÀvÛÀ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼z
É À JgÀqÄÀ ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ
«zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀzA
À vÀºÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀÀßUÀ¼À £ÀqÀÄªÉAiÀÄÆ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ
PÀ°PÁ CAvÀgÀ GAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ ¸ÀAUÀw. PÀ°PÁ £ÀµÀÖ, PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄªÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÄÃ ‘PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ’
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÉÆÃðavÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄzÀ°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¥s®
À UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è
PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ CvÀåUÀvÀå PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À£ÄÀ ß 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 ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ «zÁåyðUÀ¼À
‘PÀ°PÁ ºÁ¼É’UÀ¼À ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ JA§ JgÀqÄÀ ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈf¸À¯ÁVzÉ. F PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À À°è «zÁåyðUÀ¼ÄÀ PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ
¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¹zÉ. EªÀÅUÀ¼£
À ÀÄß §¼À¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À®Ä J¯Áè
¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁV F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¸ÀÄvÉÛÃ£É. F PÁAiÀiÁð©üªÈÀ ¢ÞAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ
E¯ÁSÁ «ÄvÀægÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥sËAqÉÃ±À£ï EªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉU¼
À À£ÀÄß ¸À°è¹zÉ.
±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.
²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀÄAUÀ® «
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,
gÁdå ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ vÀg¨
À ÉÃw E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
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अध्ययर् नर्ष्पत्ती
अ.र्ं.
1

अध्ययर् नर्ष्पत्ती
ओळखणे

अध्ययर्नंि
र्तीचे प्रकनर, उष्णतेचे संक्रमण , चुंबक सूचीच्यन सिनय्यनर्े ददिन, बदलनचे
प्रकनर, मनतीचे प्रकनर , िनकनिनरी र् मनंसनिनरी प्रनणी, पोषक घटक.

2

र्र्ीकरण करणे

उष्णतेचे र्निक र् रोधक, पनरदिाक अपनरदिाक र् अधापनरदिाक र्स्तू,
र्तीचे प्रकनर ,भौनतक र् रनसनयनर्क बदल , आिनरनचे स्रोत, आिनर
सेर्र्नच्यन पद्धतीर्र प्रनणयनंचे र्र्ीकरण करणे.

3

नर्र्रण करणे

नर्द्युत प्रर्निनचन औनष्णक र् चुंबकीय पररणनम, प्रकनिनचे परनर्तार् ,
सपनट आरिनमध्ये नमळणनर्यन प्रनतमनचे स्र्रूप, सजीर्नंची लक्षणे ,
सजीर्नमधील अर्ुकूलर्, पनऊस ,जंर्ल, पनणयनच्यन कमतरतेची कनरणे,
आिनरनतील नर्नर्धतन, आिनर संरक्षणनचे

मित्त्र् , आिनरनचे मित्त्र्,

आिनरनच्यन कमतरतेर्े िोणनरे रोर् र् उपनय, स्र्यंपोषी र् परपोषी,
प्रकनिसंश्लेषण ,प्रनणयनंमधील पोषणनच्यन पद्धती, मनर्र्नमधील र् रर्ंथ
करणनर्यन प्रनणयनंमधील पचर्दक्रयन.
4

फरक ओळखणे

प्रयोर् िनळे तील तनपमनपक र् र्ैद्यकीय तनपमनपक, भौनतक र् रनसनयनर्क
बदल, आरिे र् भभंर्.

5

आकृ ती कनढणे

नर्द्युत मंडळ, श्वसर् संस्थन, पचर् संस्थन, नर्द्युत उपकरणनंचे संकेत,
उत्सजार् संस्थन, अनमबन.

6

प्रयोर् करूर् नर्णाय
घेणे र् पडतनळणी
करणे

प्रकनि दकरण एकन सरळ रे षेत जनतनत, र्तीचे प्रकनर ,र्ेर् , लंबकनचन
आर्तार् कनळ, प्रकनिनचे परनर्तार्, तनपमनर् मोजणे र् तुलर्न करणे, आरसन
र् भभंर् यनमधूर् नमळणनर्यन प्रनतमन , नर्द्युत मंडळ, भौनतक र् रनसनयनर्क
बदल , नर्द्युत िक्तीचन औनष्णक र् चुंबकीय पररणनम , नर्द्युत उपकरणनंची
जोडणी , दनब.

7

प्रनतकृ ती बर्नर्णे

नर्द्युत मंडळ, श्वसर् दक्रयन दनखनर्णनरी प्रनतकृ ती.

8

र्ैज्ञननर्क
संकल्पर्नंचन र्नपर
करणे

उष्णतेचे संक्रमण, र्तीचे प्रकनर , उष्णतेचे र्निक र् रोधक, नर्द्युत

9
10
11

मोजमनप करणे

प्रर्निनच्यन औनष्णक र् चुंबकीय पररणनमनर्र कनया करणनरी उपकरणे.
लनंबी र् तनपमनर्

मननितीचे संग्रिण र् िर्नमनर्नची मननिती , आिनरनची र्नसनडी
दनखली करण करणे
कनरण देणे
उष्ण करटबंधनतील प्रदेिनंमध्ये अर्ेक सजीर् र्नस्तव्य करतनत, धृर्ीय
प्रदेिनंमध्ये र्ेिमी थंडी असते, र्नदळ नर्मनाण िोणयनची कनरणे.
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अध्ययर् पुर्प्रनाप्ती कनयाक्रम 2022-23
निक्षक / मनर्ादिाक िस्तपुनस्तकन
इयत्तन-7

अध्ययर्नंि- आिनर

नर्षय नर्ज्ञनर्

घटक 1 :- र्र्स्पतीमधील पोषण
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची पुर्रा चर्न
इयत्तन 5 र्ी
इयत्तन 6 र्ी
(9. आिनर जीर्र्नचन आधनर) (1. आिनर– िन कोठू र् नमळतो)
• आिनरनतील पोषक घटक
• आिनरनतील नर्नर्धतन
ओळखणे.
ओळखणे.
• आिनरनच्यन स्रोतनंचे
• आिनर पदनथनाचे, पोषक
र्र्ीकरण करणे.
घटकनंच्यन स्रोतनंच्यन
• नर्नर्ध प्रदेिनतील आिनर
आधनरे र्र्ीकरण करणे.
पध्दतीतील नर्नर्धतेच्यन
• र्र्स्पनतजन्य र् प्रनणीजन्य
कनरणनर्र र् पररणनमनर्र
आिनर ओळखणे.
नर्र्रण देणे.
• प्रनणी सेर्र् करीत
• बदलत असलेल्यन
असलेल्यन आिनरच्यन
आिनरनर्षयक सर्यीमुळे
स्रोतनर्रूर् प्रनणयनंचे
आरोग्यनर्र िोणनर्यन
र्र्ीकरण करणे.
पररणनमनंची र्ैज्ञनर्ीक
(2 . आिनरनचे घटक )
मननिती जनणूर् घेण.े
• आिनरनतील पोषक घटक
• आिनरनच्यन र्नसनडी
र् त्यनंच्यन उपयोर्नबद्दल
बद्दलच्यन मननितीचन संग्रि
नर्र्रण देणे.
करणे.
• पोषक घटकनंच्यन
• आिनची र्नसनडी िोणनर
कमतरतेर्े िोणनरे रोर् र्
र्निी यनसनठी योग्य उपनय
त्यनर्रील उपनय िोधणे.
योजनर्न करणे र्
आिनरनची र्नसनडी
थनंबनर्णयनचे मौल्य
आत्मसनत करणे.
नर्र्डलेले अध्ययर्नंि.
अ.र्ं.
घटक
1
र्र्स्पतीमधील
पोषण

इयत्तन 7 र्ी
(1 . र्र्स्पतीतील पोषण)
• र्र्स्पतीतील पोषणनच्यन
पध्दतीचे नर्र्रण करणे.
• र्र्स्पतीतील आिनर
नर्मीतीची दक्रयन म्िणजेच
प्रकनिसंश्लेिण दक्रयन
समजनर्ूर् घेण.े
• प्रकनिसंश्लेिण दक्रयेचे
सनमकरण नलनिणे.
(2. प्रनणयनंमधील पोषण)
• प्रनणयनमधील पोषणनच्यन
पध्दतीचे नर्र्रण करणे.
• मनर्र्ी पचर् संस्थेची
आकृ ती कनढू र् भनर्नर्न
र्नर्े देण.े
• रर्ंथ करणनर्यन
प्रनणयनमध्ये चनलणनर्यन
पचर् दक्रयेचे नर्र्रण
करणे.
• अनमबनसनरख्यन एक पेिीय
सजीर्नमधील पोषण दक्रयन
समजनर्ूर् घेण.े

अध्ययर् नर्ष्पत्ती
• आिनरनतील र्ैनर्ध्यतन ओळखणे.
• आिनरनची र्नसनडी समजनर्ूर् घेण.े
• आिनर संरक्षणनचे मित्र् नर्र्रण करणे.
2

2

प्रनणयनतील
पोषण

• आिनरनच्यन स्रोतनंचे र्र्ीकरण करणे.
• सेर्र् करीत असलेल्यन आिनरनच्यन स्रोतनंच्यन आधनरे प्रनणयनंचे
र्र्ीकरण करतनणे.
• आिनरनतील पोषक घटकनंच्यन मित्र्नचे नर्र्रण करणे.
• पोषक घटकनंच्यन कमतरतेर्े िोणनरे रोर् र् त्यनर्रील उपनय
िोधणे.
• स्र्यंपोषी र् परपोषी असे र्र्ीकरण करणे.
• प्रकनिसंश्लेिण दक्रयन समजनर्ूर् घेण.े
• मनर्र्ी पचर्संस्थेची आकृ ती कनढू र् भनर् ओळखणे.
• मनर्र्नतील पचर् दक्रयेबद्दल नर्र्रण करणे.
• रर्ंथ करणनर्यन प्रनणयनमधील पचर् दक्रयेचे नर्र्रण करणे.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती.1 :- आिनरनतील नर्नर्धतन ओळखणे, त्यनची र्नसनडी समजनर्ूर् घेणे आनण
आिनर संरक्षणनचे मित्त्र् जनणूर् घेण.े
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्र्:
आपण सेर्र् करत असलेल्यन आिनरनमधील नर्नर्धतन ओळखतनत. नर्नर्ध प्रकनरच्यन आिनर
सेर्र्नचे मित्र् जनणूर् घेतनत.
कृ ती 1.1
कृ तीचे र्नर् :- कोष्टक पूणा करणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट :-आपण र्ेर्र्ेर्ळ्यन प्रकनरच्यन आिनरनचे सेर्र् करतो िे स्पष्ट करणे.
कृ तीची पद्धत :-चचना.
िैक्षनणक सननित्य:- अध्ययर् पत्रक .
कृ तीची अंमलबजनर्णी:- निक्षक/मनर्ादिाक नर्द्यनर्थयनांर्न नचत्र कनढणयनसनठी प्रोत्सननित
करणे. चचेमध्ये सिभनर्ी िोऊर् कोष्टक पूणा करणयनसनठीची अर्ुकूलतन नर्मनाण करणे.
कृ ती 1.2
कृ तीचे र्नर् :- नर्नर्ध प्रदेिनतील आिनरनची नर्नर्धतन ओळखणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट :-आपल्यन िेजनरच्यन रनज्यनतील आिनर पद्धतीतील नभन्नतन ओळखणे.
कृ तीची पद्धत :-चचना.
िैक्षनणक सननित्य:- अध्ययर् पत्रक, र्कनिन.
निक्षक /मनर्ादिाक ,नर्द्यनर्थयनांर्न आिनरनतील नर्नर्धतेबद्दल कनरणे सनंर्णे.
कृ ती 1.3
कृ तीचे र्नर् :- कोष्टक भरणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट :-आिनरनची र्नसनडी यनकडे नर्द्यनर्थयनांचे लक्ष र्ेधणे.
कृ तीची पद्धत :-चचना.
िैक्षनणक सननित्य:- अध्ययर् पत्रक.
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निक्षक / मनर्ादिाक नर्द्यनर्थयनांर्न चचेमध्ये सिभनर्ी िोणयनसनठी पोषक र्नतनर्रण नर्मनाण
करणे र् कोष्टक भरणयनसनठी मनर्ादिार् करणे.
मूल्यमनपर्नचे स्तर:अध्ययर्
स्तर-1
नर्ष्पत्ती
आिनरनतील
आपल्यन घरनतील
नर्नर्धतन
आिनरनमधील
ओळखणे.
नर्नर्धतनत
ओळखतनत.

स्तर-2

स्तर-3

स्तर-4

स्थननर्क
प्रदेिनमधील
आिनरनतील
नर्नर्धतन
ओळखतनत.

प्रनदेनिक
प्रदेिनमधील
आिनरनतील
नर्नर्धतन
ओळखतनत.

कनिी
रनज्यनमधील
आिनरनतील
नर्नर्धतन
ओळखतनत.

आिनरनची
र्नसनडी
सजनर्ूर् घेण.े

आपल्यन घरनमध्ये
िोणनर्यन
आिनरनची र्नसनडी
समजनर्ूर् घेतनत.

स्थननर्क प्रदेिनत प्रनदेनिक प्रदेिनत
आिनर
िोणनर्यन
िोणनर्यन
पदनथनाच्यन
आिनरनची
आिनरनची
र्नसनडीमूळे
र्नसनडी
र्नसनडी
िोणनर्यन समस्यन
समजनर्ूर् घेतनत. समजनर्ूर् घेतनत. समजनर्ूर् घेतनत.

आिनर
संरक्षणनच्यन
मित्र्नचे
नर्र्रण देणे.

आिनर संरक्षणनच्यन
आिनर
मित्र्नचे नर्र्रण
संरक्षणनच्यन
देणयनचे प्रयत्न
मित्र्नचे भनर्ि:
करतनत.
नर्र्रण देतनत.

आिनर
संरक्षणनच्यन
मित्र्नचे
थोडक्यनत
नर्र्रण देतनत.

आिनर
संरक्षणनच्यन
मित्र्नचे संपूणा
नर्र्रण देतनत.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती 2 :- आिनरनच्यन स्रोतनंचे र्र्ीकरण करणे आनण आिनर सेर्र्नर्रूर् प्रनणयनंचे
र्र्ीकरण करणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्र् :
प्रनणी आनण र्र्स्पतीजन्य आिनर ओळखूर्, त्यनच्यन र्र्ीकरणनसोबतच आिनर सेर्र्नच्यन
नर्किनर्रूर् िनकनिनरी-मनंसनिनरी र् नमश्रनिनरी असे र्र्ीकरण करणे.
कृ ती 2.1
कृ तीचे र्नर् :- कोष्टक भरणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट :-प्रनणीजन्य, र्र्स्पनतजन्य आिनर ओळखणे.
कृ तीची पद्धत:- र्ैयनक्तक पद्धत.
िैक्षनणक सननित्य:- र्र्स्पतीजन्य, प्रनणीजन्य आिनरनचन तक्तन.
निक्षक/मनर्ादिाक नर्द्यनर्थयनांर्न स्र्तंत्रपणे नर्चनर करूर् कोष्टक भरणयनसनठी अर्ुकूलतन
नर्मनाण करणे.
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कृ ती 2.2
कृ तीचे र्नर् :- आिनर सेर्र्नच्यन पद्धतीर्रूर् सजीर्नंचे र्र्ीकरण करणे.
कृ नतचे उदद्दष्ट :- सजीर्नंच्यन आिनर सेर्र्नच्यन पद्धतीर्रूर् िनकनिनरी,मनंसनिनरी
नमश्रनिनरी असे र्र्ीकरण करणे.
कृ तीची पद्धत :-चचना.
िैक्षनणक सननित्य:- िनकनिनरी, मनंसनिनरी, नमश्रनिनरी प्रनणयनंचन तक्तन.
निक्षक/मनर्ादिाक तक्त्यनमधील कोणकोणते प्रनणी कोणकोणतन आिनर सेर्र् करतनत यनचे
नर्रीक्षण करूर् िनकनिनरी ,मनंसनिनरी ,नमश्रनिनरी असे र्र्ीकरण करणयनसनठी अर्ुकूलतन नर्मनाण
करणे.
मूल्यमनपर्नचे स्तर:अध्ययर्
स्तर-1
नर्ष्पत्ती
आिनरनच्यन
र्र्स्पतीजन्य
स्रोतनंचे
आिनर
र्र्ीकरण
ओळखतनत.
करणे.

प्रनणी सेर्र्
करीत
असलेल्यन
आिनरनर्रूर्
प्रनणयनंचे
र्र्ीकरण
करणे.

प्रनणी सेर्र्
करीत असलेले
आिनर पदनथा
ओळखतनत.

स्तर-2

स्तर-3

स्तर-4

प्रनणीजन्य
आिनर

आपल्यन घरनतील
प्रनणीजन्य र्
र्र्स्पतीजन्य
आिनर ओळखूर्
र्र्ीकरण करतनत.

कोणत्यनिी प्रकनरनच्यन
आिनरनचे प्रनणीजन्य
आिनर र् र्र्स्पतीजन्य
आिनर असे र्र्ीकरण
करतनत.

स्थननर्क
प्रदेिनतील
प्रनणयनंचे

सेर्र् करीत असलेल्यन
आिनरनर्रूर् कोणत्यनिी

िनकनिनरी ,

मनंसनिनरी र् नमश्रनिनरी
असे र्र्ीकरण करतनत.

ओळखतनत.

प्रनणी सेर्र्
करीत
असलेल्यन
आिनरनचे
स्रोत

मनंसनिनरी प्रनणी
असे र्र्ीकरण
करतनत.

ओळखतनत.

प्रनणयनंचे िनकनिनरी,

अध्ययर् नर्ष्पत्ती-3
आिनरनतील पोषक घटक र् त्यनचे मित्त्र् समजनर्ूर् घेणे . आिनरनतील पोषक घटकनच्यन
कमतरतेर्े िोणनरे रोर् र् उपनय जनणूर् घेण.े
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती र् मित्त्र्:
आिनरनतील पोषक घटकनंचे मित्त्र् ओळखूर् नर्द्यनर्थयनांच्यन आिनर पद्धतीमध्ये सुधनरणन करणे.
समतोल आिनरनच्यन सेर्र्नर्े कु पोषणनपनसूर् दूर रनहू िकतो यनबद्दल जनर्ृती नर्मनाण करणे.
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कृ ती 3.1
कृ तीचे र्नर् :- आिनरनतील पोषक घटक जनणूर् घेण.े
कृ तीचे उदद्दष्ट :-आिनरनतील पोषक घटक ओळखूर् त्यनंची र्नर्े सनंर्णे.
कृ तीची पद्धत :-र्ैयनक्तक पद्धत.
िैक्षनणक सननित्य:- आिनरनतील पोषक घटकनंचन तक्तन.
निक्षक / मनर्ादिाक आिनरनतील पोषक घटक िोधणयनसनठी अर्ुकूलतन नर्मनाण करणे.
कृ ती 3.2
कृ तीचे र्नर् :- आिनरनतील पोषक घटकनंचन स्रोत ओळखणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट :-आिनरनतील पोषक घटकनंच्यन स्रोतनबद्दल मननिती करूर् देण.े
कृ तीची पद्धत :-नचत्र पनहूर् नलनिणे.
िैक्षनणक सननित्य:- आिनरनतील पोषक घटकनंच्यन स्रोतनंची यनदी.
निक्षक / मनर्ादिाक नर्द्यनर्थयनांर्न पुरनर्लेल्यन अध्ययर् पत्रकनतील नचत्र पनहूर् आिनरनच्यन
स्रोतनबद्दल नलनिणयनसनठी अर्ुकूलतन नर्मनाण करणे.
कृ ती 3.3
कृ तीचे र्नर् :- आिनरनचे मित्त्र्.
कृ तीचे उदद्दष्ट :-आिनरनचे मित्र् जनणूर् घेऊर् आपण सेर्र् करीत असलेल्यन आिनरनकडे
लक्ष र्ेधणे.
कृ तीची पद्धत :-संभनषण.
िैक्षनणक सननित्य:- अध्ययर् पत्रकनतील तक्तन.
निक्षक /मनर्ादिाक नर्द्यनर्थयनांसोबत संर्नद सनधत आिनरनतील पोषक घटकनचे मित्त्र् सनंर्ूर्
त्यनमधील ऊजना र्धाक, िरीर र्धाक र् िरीर नर्यंत्रक असे र्र्ीकरण करणयनस सिकनया करणे.
कृ ती 3.4
कृ तीचे र्नर् :- आिनरनतील पोषक घटकनंचे परीक्षण.
कृ तीचे उदद्दष्ट :-प्रयोर्नच्यन सिनय्यनर्े आिनरनतील पोषक घटक ओळखणे.
कृ तीची पद्धत :-प्रनयोनर्क.
िैक्षनणक सननित्य:- निजर्ूर् बनरीक के लेलन बटनटन, निजर्लेल्यन अंड्यनतील नपर्ळन बलक,
लोणी, आयोडीर् द्रनर्ण, पनणी, कॉपर सल्फे ट, धुणयनचन सोडन.
निक्षक / मनर्ादिाक आिनरनतील पोषक घटक ओळखणयनसनठी प्रयोर् करूर् दनखर्ूर्
नर्द्यनर्थयनांर्न स्र्तः प्रयोर् करूर् अर्ुभर् घेणयनसनठी सिकनया करणे.
कृ ती 3.5
कृ तीचे र्नर् :- आिनरनतील पोषक घटकनंच्यन कमतरतेमुळे िोणनरे रोर्.
कृ तीचे उदद्दष्ट :-आिनरनतील पोषक घटकनंच्यन कमतरतेर्े िोणनरे रोर् र् त्यनची लक्षणे
ओळखूर् त्यनसनठी उपनय म्िणूर् समतोल आिनरनचे सेर्र् करूर् रोर्नपनसूर् बचनर्
करणयनसनठी मननिती देण.े
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कृ तीची पद्धत :-चचना.
िैक्षनणक सननित्य:- आिनरनतील पोषक घटकनच्यन कमतरतेर्े िोणनर्यन रोर्नंचन तक्तन,
फ्लॅि कनडा.
निक्षक / मनर्ादिाक नर्द्यनर्थयनांसोबत चचना करूर् ददलेलन तक्तन पूणा करूर् पोषक घटकनंची
ओळख करूर् देण,े समतोल आिनरनच्यन सेर्र्नचे मित्त्र् समजनर्ूर् सनंर्ूर्, आिनरनतील
पोषक घटक र् त्यनंच्यन कमतरतेर्े िोणनरे रोर् र् त्यन रोर्नंची लक्षणे यनबद्दल फ्लॅि कनडा
देऊर् नर्द्यनर्थयनांर्न जोड्यन जुळर्णयनसनठी सनंर्णे.
मूल्यमनपर्नचे स्तर:अध्ययर् नर्ष्पत्ती
स्तर-1
आिनरनतील
आिनरनतील
पोषक घटक
पोषक घटक
ओळखतनत.
ओळखूर् , त्यनंचे
मित्र् सनंर्णे.
आिनरनतील
पोषक घटकनंच्यन
कमतरतेणे
िोणनरे रोर् र्
त्यनर्रील उपनय
िोधणे.

आिनरनतील
पोषक घटकनंच्यन
कमतरतेणे
िोणनर्यन रोर्नंची
र्नर्े सनंर्तनत.

स्तर-2
स्तर-3
स्तर-4
कनिी आिनर
अर्ेक आिनर
सर्ा आिनर
घटकनतील पोषक घटकनतील पोषक घटकनतील पोषक
घटकनबद्दल
घटकनबद्दल
घटकनबद्दल
नर्र्रण देतनत.
नर्र्रण देतनत.
नर्र्रण देतनत.
आिनरनतील
आिनरनतील
आिनरनतील
कोणत्यन पोषक पोषक घटकनंच्यन पोषक घटकनंच्यन
घटकनच्यन
कमतरतेणे
कमतरतेणे
कमतरतेणे
िोणनर्यन रोर्नंची
िोणनर्यन
कोणतन रोर्
लक्षणे
रोर्नंर्रती उपनय
िोतो िे
ओळखतनत.
समजनर्ूर् घेतनत.
समजनर्ूर् घेतनत.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती 4 :- स्र्यंपोषी र् परपोषी यनमधील फरक जनणणे आनण प्रकनिसंश्लेषण दक्रयन
समजनर्ूर् घेण.े
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्र्:
स्र्यंपोषी आनण परपोषी यनंची मननिती करूर् घेऊर् आिनरनसनठी सजीर् प्रत्यक्ष अथर्न
अप्रत्यक्षरीत्यन एकमेकनर्र अर्लंबूर् असतनत त्यनबद्दल समजनर्ूर् देण.े
कृ ती 4.1
कृ तीचे र्नर् :- प्रकनिसंश्लेषण.
कृ तीचे उदद्दष्ट :-र्र्स्पतीमध्ये चनलणनरी प्रकनिसंश्लेषण दक्रयन समजनर्ूर् देण.े
कृ तीची पद्धत :-चचना.
िैक्षनणक सननित्य:- प्रकनिसंश्लेषण दक्रयेचन तक्तन.
निक्षक / मनर्ादिाक नर्द्यनर्थयनांर्न चचेमध्ये सिभनर्ी करूर् घेऊर् स्र्यंपोषी र् परपोषीबद्दल
मननिती देणे . िक्य झनल्यनस प्रकनिसंश्लेषण दक्रयेचन नहिनडओ दनखर्ूर् मनर्ादिार् करणे.
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कृ ती 4.2
कृ तीचे र्नर् :- प्रकनिसंश्लेषण दक्रयेचे समीकरण रचणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट :-प्रकनिसंश्लेषण म्िणजे कनय? प्रकनिसंश्लेिण दक्रयेसनठी आर्श्यक घटक र्
प्रकनिसंश्लेषण दक्रयेतूर् उत्पन्न िोणनरे घटक समजणे.
कृ तीची पद्धत :- समीकरण रचर्े.
िैक्षनणक सननित्य:- अध्ययर् पत्रक .
निक्षक / मनर्ादिाक नर्द्यनर्थयनांर्न प्रकनिसंश्लेषण दक्रयेचे समीकरण नलिीणयनसनठी सिकनया
करणे.
कृ ती 4.3
कृ तीचे र्नर् :- अल्बम तयनर करणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट :-र्ेर्र्ेर्ळ्यन रं र्नंच्यन पनर्नंचन संग्रि करणे.
कृ तीची पद्धत :-प्रनयोनर्क पद्धत.
िैक्षनणक सननित्य:- र्ेर्र्ेर्ळ्यन रं र्नची पनर्े.
निक्षक / मनर्ादिाक नर्द्यनर्थयनांर्न र्ेर्र्ेर्ळ्यन रं र्नची पनर्े संग्रनित करणयनसनठी सूचर्न देणे
र् पनर्नंचन संग्रि करत असतनर्न कोणती दक्षतन घ्यनर्ी यनबद्दल मनर्ादिार् करणे.
सूचर्न:- अर्नर्श्यकपणे कोणत्यनिी र्र्स्पतीची र्नसधूस करू र्ये.
कृ ती 4.4
कृ तीचे र्नर् :- र्र्स्पतीमधील पोषण.
कृ तीचे उदद्दष्ट :-र्र्स्पतीमध्ये स्र्यंपोषणनबरोबरच परपोषण देखील िोते िे नर्द्यनर्थयनांर्न
समजनर्णे.
कृ तीची पद्धत :-नर्र्रण पद्धत.
िैक्षनणक सननित्य:- र्र्स्पतीमधील पोषणनची पद्धत दिानर्णनरन तक्तन.
निक्षक / मनर्ादिाक र्र्स्पतीमधील पोषणनची पद्धत दिानर्णनरन तक्तन दिार्ूर् सनतर्ी
र्र्नातील प्रथम सत्रनच्यन पनठ्य पुस्तकनतील पनर् र्ंबर सिन ते र्ऊ मध्ये असणनर्यन र्र्स्पती
मधील नर्नर्ध पोषणनच्यन पद्धती यनबद्दल संनक्षप्त चचना करूर् मनर्ादिार् करन.
कृ ती 4.5
कृ तीचे र्नर् :- प्रकनिसंश्लेषणनचे मित्त्र्.
कृ तीचे उदद्दष्ट :-प्रकनिसंश्लेषण दक्रयेचन प्रनणी आनण र्र्स्पती यनंर्न िोणनरन उपयोर्
समजनर्णे .
कृ तीची पद्धत :-नर्र्रण पद्धत
.
िैक्षनणक सननित्य:- प्रकनिसंश्लेषण दक्रयन दिानर्णनरन तक्तन.
निक्षक / मनर्ादिाक नर्द्यनर्थयनांर्न प्रकनिसंश्लेषण दक्रयेचे मित्र् प्रश्नोत्तरनंच्यन सिनय्यनर्े
समजनर्ूर्, र्ृक्षनरोपणनचे र् र्ृक्ष संर्ोपर्नचे मित्त्र् समजर्न.
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मूल्यमनपर्नचे स्तर:अध्ययर् नर्ष्पत्ती
स्तर-1
स्र्यंपोषी र्
स्र्यंपोषी र्
परपोषी
परपोषी िी
यनमधील फरक
संकल्पर्न
समनजनर्ूर् घेण.े समजनर्ूर् घेतनत.

प्रकनिसंश्लेिण
दक्रयन समजनर्ूर्
घेणे.

प्रकनिसंश्लेिण
दक्रयेसनठी
आर्श्यक घटक
जनणतनत.

स्तर-2
स्र्यंपोषी र्
परपोषी
ओळखतनत.

प्रकनिसंश्लेिण
दक्रयेची व्यनख्यन
सनंर्तनत.
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स्तर-3
स्र्यंपोषी र्
परपोषी
यनमधील कनिी
फरक समजनर्ूर्
घेतनत.

स्तर-4
स्र्यंपोषी र्
परपोषी
यनमधील सर्ा
फरक समजनर्ूर्
घेतनत.

प्रकनिसंश्लेिण
प्रकनिसंश्लेिण
दक्रयेचे समीकरण
दक्रयेचे फनयदे
नलनितनत.
समजनर्ूर् घेतनत.

घटक 2 :- प्रनणयनंमधील पोषण
अध्ययर् नर्ष्पत्ती 5 :- मनर्र्ी पचर्संस्थेची आकृ ती कनढू र् भनर्नंर्न र्नर्े देणे आनण मनर्र्नतील
पचर् संस्थेबद्दल नर्र्रण करणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती र् मित्र्:- मनर्र्ी पचर् संस्थेची संपूणा मननिती करूर् घेऊर् स्र्त:चे
आरोग्य चनंर्ले रनखणयनसनठी चनंर्ल्यन सर्यी आत्मसनत करणयनसनठी मदत करणे.
कृ ती 5.1
कृ नतचे र्नर्:- मनर्र्ी पचर् संस्थेची आकृ ती कनढणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट :-मनर्र्ी पचर् संस्थेचे भनर् ओळखणे.
कृ तीची पद्धत :-प्रनयोनर्क पद्धत.
िैक्षनणक सननित्य:- मनर्र्ी पचर् संस्थेच्यन आकृ तीचन तक्तन.
निक्षक / मनर्ादिाक अध्ययर् पत्रकनतील नर्नर्ध पनयर्यनंच्यन सिनय्यनर्े नर्द्यनर्थयनांर्न
फळ्यनर्रती मनर्र्ी पचर् संस्थेची आकृ ती कनढू र् अध्ययर् पत्रकनमध्ये आकृ ती कनढणयनस
मनर्ादिार् करणे.
कृ ती 5.2
कृ तीचे र्नर् :- मनर्र्नतील पचर्दक्रयन.
कृ तीचे उदद्दष्ट :-मनर्र्नमधील पचर् दक्रयेचे टप्पे समजनर्णे.
कृ तीची पद्धत :-प्रदिार् पद्धत.
िैक्षनणक सननित्य:- मनर्र्ी पचर् दक्रयेचन नहिनडओ.
निक्षक / मनर्ादिाक अध्ययर् पत्रकनमध्ये ददलेलन क्यू आर कोड र्नपरूर् मनर्र्ी पचर्
दक्रयेचे पनच टप्पे असणनरन नहिनडओ प्रदर्िात करन र् कृ तीपुनस्तके मध्ये ददलेल्यन आकृ तीच्यन
सिनय्यनर्े मनर्र्ी पचर् संस्थेबद्दल नर्र्रण करन.
कृ ती 5.3
कृ तीचे र्नर् :- मनर्र्नमधील पोषणनचे टप्पे.
कृ तीचे उदद्दष्ट :-मनर्र्नमधील पोषणनच्यन टप्प्यनंचन पररचय करूर् देणे.
कृ तीची पद्धत :-नर्र्रण पद्धत, र्टकनया.
िैक्षनणक सननित्य:- पोषणनचे टप्पे आनण त्यनबद्दलचे नर्र्रण असणनरे फ्लॅिकनडा.
निक्षक / मनर्ादिाक नर्द्यनर्थयनांर्न पोषणनचे टप्पे समजनर्ूर्, नर्द्यनर्थयनांचे र्ट करूर् पोषणनचे टप्पे
आनण त्यनंच्यन नर्र्रणनबद्दल असणनर्यन फ्लॅिकनडाच्यन जोड्यन जुळर्णयनसनठी मनर्ादिार् करणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती 6
रर्ंथ करणनर्यन प्रनणयनंच्यनमधील पचर् दक्रयेबद्दल आनण एक पेिीय सजीर्नमधील पचर्
दक्रयेबद्दल नर्र्रण करणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्र्:मनर्र्नप्रमनणेच इतर प्रनणयनंच्यनमधील पोषणनच्यन टप्प्यनबद्दल मननिती करूर् देणे र् त्यनमधील
फरक स्पष्ट करणे.
10

कृ ती 6.1
कृ तीचे र्नर् :- रर्ंथ करणनर्यन प्रनणयनंमधील पचर्दक्रयन.
कृ तीचे उदद्दष्ट :-रर्ंथ करणनर्यन प्रनणयनंमधील पचर्दक्रयेचे नर्र्रण करणे.
कृ तीची पद्धत :-प्रदिार् पद्धत.
िैक्षनणक सननित्य:- रर्ंथ करणनर्यन प्रनणयनंमधील पचर् दक्रयेचन नहिनडओ.
निक्षक / मनर्ादिाक अध्ययर् पत्रकनमध्ये ददलेल्यन क्यू आर कोडचन र्नपर करूर् रर्ंथ
करणनर्यन प्रनणयनंच्यनमधील पचर् दक्रयेचन नहिनडओ दनखर्ूर् रर्ंथ दक्रयन समजनर्णे तसेच अध्ययर्
पत्रकनमधील प्रश्ननंची उत्तरे नलनिणयनसनठी योग्य मनर्ादिार् करणे.
कृ ती 6.2
कृ तीचे र्नर् :- अनमबनमधील पचर्दक्रयन.
कृ तीचे उदद्दष्ट :-अनमबनमधील पचर्दक्रयन समजनर्णे.
कृ तीची पद्धत :-प्रदिार् पद्धत.
िैक्षनणक सननित्य:- अनमबनमधील पचर् दक्रयेचन नहिनडओ .
निक्षक / मनर्ादिाक अध्ययर् पत्रकनमध्ये ददलेल्यन क्यू आर कोडच्यन सिनय्यनर्े
आमीबनमधील पचर् दक्रयेचन नहिनडओ प्रदर्िात करणे तसेच त्यनबद्दल नर्र्रण देण.े अध्ययर्
पत्रकनतील प्रश्ननंची उत्तरे नलनिणयनसनठी मनर्ादिार् करणे.
कृ ती 6.3
कृ तीचे र्नर् :- अनमबनची आकृ ती कनढणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट :-अनमबनच्यन आकृ तीतील भनर् ओळखणे.
कृ तीची पद्धत :-प्रनयोनर्क पद्धत.
िैक्षनणक सननित्य:- अनमबनची आकृ ती असणनरन तक्तन.
निक्षक/ मनर्ादिाक फळ्यनर्रती अनमबनची आकृ ती कनढू र् नर्र्रण करणे तसेच अध्ययर्
पत्रकनमध्ये अनमबनची आकृ ती कनढू र् भनर्नंर्न र्नर्े देणयनसनठी मनर्ादिार् करणे.
मूल्यमनपर्नचे स्तर:अध्ययर् नर्ष्पत्ती
स्तर-1
मनर्र्ी पचर्
मनर्र्ी पचर्
संस्थेची आकृ ती
संस्थेच्यन कनिी
कनढू र् भनर्
भनर्नंची
पररकल्पर्न आिे.
ओळखणे.

स्तर-2
मनर्र्ी पचर्
संस्थेची आकृ ती
कनढणयनसनठी
आणखी थोड्यन
सरनर्नची र्रज
आिे.

स्तर-3
मनर्र्ी पचर्
संस्थेची आकृ ती
कनढतनत पण
भनर्नर्न र्नर्े देणे
ककं र्न भनर्
ओळखनयलन
र्ोंधळतनत.

स्तर-4
मनर्र्ी पचर्
संस्थेची सुंदर
आकृ ती कनढू र्
भनर्नर्न र्नर्े
देतनत.

मनर्र्नतील पचर् मनर्र्नतील पचर् मनर्र्नतील पचर् मनर्र्नतील पचर् मनर्र्नतील पचर्
दक्रयेबद्दल
दक्रयेबद्दल
दक्रयेबद्दल भनर्ि: दक्रयेच्यन बहुतनंि दक्रयेबद्दल संपूणा
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नर्र्रण देणे.

नर्र्रण देणयनचन
प्रयत्न करतनत.

नर्र्रण देतनत.

भनर्नबद्दल
नर्र्रण देतनत.

नर्र्रण देतनत.

रर्ंथ करणनर्यन
प्रनणयनमधील
पचर् दक्रयेबद्दल
नर्र्रण देणे.

रर्ंथ करणनर्यन
प्रनणयनमधील
पचर् दक्रयेबद्दल
पररकल्पर्न आिे.

रर्ंथ दक्रयेचे
मित्र् मननित
आिे.

रर्ंथ करणनर्यन
प्रनणयनमधील
पचर् दक्रयेतील
भनर्नंचन पररचय

रर्ंथ करणनर्यन
प्रनणयनमधील
पचर् दक्रयेबद्दल
नर्र्रण देतनत.

आिे.
एक पेिीय
सजीर्नमधील
पचर् दक्रयेबद्दल
नर्र्रण देणे.

एक पेिीय
सजीर्नमधील
पचर् दक्रयेबद्दल

एक पेिीय
सजीर्नंची रचर्न
मननित आिे.

पररकल्पर्न आिे.
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एक पेिीय
सजीर्नमधील
पचर् दक्रयेच्यन
बहुतनंि
भनर्नबद्दल
नर्र्रण देतनत.

एक पेिीय
सजीर्नमधील
पचर् दक्रयेचे
संपूणा नर्र्रण
देतनत.

अध्ययर्नंि :- पदनथा.
घटक 3 :उष्णतन
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची पुर्रा चर्न
इयत्तन 5 र्ी
इयत्तन 6 र्ी
द्रव्यनची नस्तथी
ओळखणे.

इयत्तन 7 र्ी
1. थंड र् र्रम पदनथा ओळखूर् त्यनंचे र्र्ीकरण करणे.
थंड आनण र्रम र्स्तूंच्यन तनपमनर्नची पनतळी ओळखूर्
तुलर्न करणे.
2. तनपमनर् मोजूर् ते नडग्री सेनल्सअस मध्ये सनंर्णे.
3. प्रयोर्िनळे तील तनपमनपक र् र्ैद्यकीय तनपमनपक
यनमधील फरक सनंर्णे.
4. उष्णतेच्यन संक्रमणनच्यन पद्धती जसे की र्िर्,
अनभसरण, उत्सजार् तसेच उष्णतेचे र्निक र् रोधक
म्िणजे कनय? यनसनरख्यन प्रश्ननंची उत्तरे िोधणयनसनठी
प्रयत्न करणे. उष्णतेचे र्निक र् रोधक यनंचे र्र्ीकरण
करणे र् दैर्ंददर् जीर्र्नमधील त्यनंचन र्नपर ओळखणे.

नर्र्डलेली अध्ययर् नर्ष्पत्ती:1. थंड र् र्रम पदनथा ओळखूर् त्यनंचे र्र्ीकरण करणे. थंड आनण र्रम र्स्तूंच्यन तनपमनर्नची
पनतळी ओळखूर् तुलर्न करणे.
2. तनपमनर् मोजूर् ते नडग्री सेनल्सअस मध्ये सनंर्णे.
3. प्रयोर्िनळे तील तनपमनपक र् र्ैद्यकीय तनपमनपक यनमधील फरक सनंर्णे.
4. उष्णतेच्यन संक्रमणनच्यन पद्धती जसे की र्िर्, अनभसरण, उत्सजार् तसेच उष्णतेचे र्निक र्
रोधक म्िणजे कनय? यनसनरख्यन प्रश्ननंची उत्तरे िोधणयनसनठी प्रयत्न करणे. उष्णतेचे र्निक र्
रोधक यनंचे र्र्ीकरण करणे र् दैर्ंददर् जीर्र्नमधील त्यनंचन र्नपर ओळखणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती 7
थंड र् र्रम पदनथा ओळखूर् थंड र् र्रम पदनथनांच्यन तनपमनर्नर्रूर् तुलर्न करणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती र् मित्त्र्:थंड आनण र्रम र्स्तूंर्न स्पिा करूर् ओळखतनत. तनपमनर्नची पररकल्पर्न समजनर्णयनसनठी िे
अध्ययर्नंि सिनय्यक ठरते. थंड र् र्रम पदनथा ओळखूर्, त्यनंच्यनमध्ये तुलर्न करूर् दकती र्रम
आिे िे व्यक्त करणयनसनठी नर्द्यनर्थयनांर्न सनंर्णे. त्यनर्ंतर तनपमनर् मोजणयनसनठी नर्द्यनर्थयनांर्न सज्ज
करणे.
कृ ती 7.1
कृ तीचे र्नर् :- थंड र् र्रम र्स्तू.
कृ तीचे उदद्दष्ट :-थंड आनण र्रम र्स्तू ओळखणे आनण र्र्ीकरण करणे.
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िैक्षनणक सननित्य:- अध्ययर् पत्रक.
कृ तीची पद्धत :-नर्द्यनर्थयनांर्न मनिीत असलेले थंड र् र्रम पदनथा ओळखूर्

अध्ययर्

पत्रकनतील कोष्टकनमध्ये भरणयनसनठी निक्षक / मनर्ादिाक सुचर्न देण.े सूया, चिन इत्यनदी
र्रम पदनथा, आईस्क्रीम, दर् इत्यनदी थंड पदनथा म्िणूर् नर्द्यनथी ओळखतनत. त्यनर्ंतर थंड
आनण र्रम पदनथा कसे ओळखनल अिी प्रश्ने नर्चनरूर् चचना करणे. तनपमनर् म्िणजे
उष्णतेची पनतळी असे नर्र्रण देण.े
कृ ती 7.2
कृ तीचे र्नर् :- थंड आनण र्रम पदनथा.
कृ तीचे उदद्दष्ट :-थंड आनण र्रम र्स्तूंची तुलर्न करूर् दकती र्रम आिे िे नर्नित
करणयनसनठी नर्द्यनर्थयनांर्न भचंतर् करणयनस सनंर्णे.
िैक्षनणक सननित्य:- र्रम, थंड पनणी असणनर्यन पनत्रनर्रती 1,2,3 असे र्ंबर नलनिणे.
सूचर्न - पनणी अती र्रम अथर्न अती थंड असू र्ये यनची कनळजी घ्यन.पनणयनचे तनपमनर्
खोलीच्यन तनपमनर्नलन येणयनअर्ोदर िी कृ ती करन.कोणत्यन पनत्रनतील पनणी जनस्त र्रम
आिे आनण दकती र्रम आिे यनबद्दल भचंतर् करणयनसनठी नर्द्यनर्थयनांर्न प्रश्न नर्चनरन.
नर्द्यनर्थयनांर्न प्रश्न नर्चनरल्यनर्ंतर तनपमनर् मोजूर् संख्येमध्ये व्यक्त करतन येते िे समजर्न.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती 8
तनपमनपक र्नपरूर् पदनथनांचे तनपमनर् मोजणे. प्रयोर्िनळे तील तनपमनपक र् र्ैद्यकीय तनपमनपक
यनंमधील फरक ओळखणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्र्:-

र्ेर्र्ेर्ळ्यन र्स्तूंचे तनपमनर् तनपमनपकनच्यन

सिनय्यनर्े मोजूर् ते नडग्री सेनल्सअस मध्ये र्मूद करणे. तनपमनर् मोजणयनर्े र्स्तूची जनस्तीची
र्ुणलक्षणे समजणयनसनठी मदत िोते.
कृ ती 8.1
कृ तीचे र्नर् :- तनपमनपकनच्यन सिनय्यनर्े तनपमनर् मोजणे
कृ तीचे उदद्दष्ट :-तनपमनपक र्नपरणयनची पद्धत समजनर्ूर् घेणे र् तनपमनपकनच्यन सिनय्यनर्े
तनपमनर् मोजणयनचे सनमर्थया प्रनप्त करणे.
िैक्षनणक सननित्य:- थंड पनणयनचे र् र्रम पनणयनचे पनत्र, प्रयोर्िनळे तील तनपमनपक र्
तनपमनपकनचे नचत्र
कृ तीची पद्धत :-उष्णतेचे प्रमनण मोजणयनसनठी तनपमनपकनचन र्नपर िोतो िे समजनर्णे.
नर्द्यनर्थयनांर्न तनपमनपक दिानर्णे, त्यनचबरोबर प्रत्येक बेंच जर्ळ जनऊर् तनपमनपकनमधील
पनरन, कनचेची र्नलकन, मोजपट्टी, °C (नडग्री सेनल्सयस) तनपमनर्नचे एकक यनबद्दल मननिती
देण.े तनपमनपकनची व्यनप्ती -10°C ते 110°C नर्द्यनर्थयनांच्यन नर्दिार्नलन येईल यन पद्धतीर्े
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दिानर्णे. व्यनप्ती म्िणजे कमीत कमी -10°C तनपमनर्नपनसूर् जनस्तीत जनस्त 110°C पयांत ते
तनपमनपक तनपमनर् मोजणयनसनठी उपयुक्त आिे यनबद्दल चचना करणे.उष्णतेर्े तनपमनपकनच्यन
कनचेच्यन र्नलके मध्ये पनरन र्रती जनतो यनबद्दल इयत्तन पनचर्ीमध्ये अध्ययर् के लेले आिे.
उष्णतेर्े पदनथा प्रसरण पनर्तनत यन र्ुणधमनाचन येथे संबंध जोडणे.
कृ ती 8.2
कृ तीचे र्नर् :- पनणयनचे तनपमनर् मोजणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट :-तनपमनपकनच्यन सिनय्यनर्े पनणयनचे तनपमनर् मोजणे.
िैक्षनणक सननित्य:- तनपमनपक र् 2 चंचूपनत्र.
कृ तीची पध्दत:- र्ेर्र्ेर्ळ्यन तनपमनर्नचे पनणी दोर् चंचूपनत्रनमध्ये घनलन. तनपमनपकनच्यन
सिनय्यनर्े तनपमनर् मोजूर् कोष्टकनमध्ये भरणयनसनठी अर्ुकुलतन नर्मनाण करन.
तनपमनपकनचन कनळजीपूर्ाक र्नपर कसन करनर्न यनबद्दल नर्द्यनर्थयनार्न मनर्ादिार् करणे.
कृ ती 8.3
कृ तीचे र्नर् :- र्ैद्यकीय तनपमनपक र्नपरूर् नर्द्यनर्थयनांचे तनपमनर् मोजणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट :-र्ैद्यकीय तनपमनपकनच्यन सिनय्यनर्े तनपमनर् मोजणयनसनठी नर्द्यनर्थयनांर्न
सक्षम बर्नर्णे.
िैक्षनणक सननित्य:- र्ैद्यकीय तनपमनपक.
कृ तीची पद्धत :-नर्द्यनर्थयनालन आपल्यन नमत्रनच्यन िरीरनचे तनपमनर् मोजूर् त्यनची र्ोंद
ठे र्णयनसनठी सुचनर्णे.
र्ैद्यकीय तनपमनपकनच्यन सिनय्यनर्े तनपमनर् मोजत असतनर्न किन पद्धतीर्े तनपमनर्
मोजनर्े यनचे निक्षक / मनर्ादिाक नर्र्रण करनर्े. इयत्तन 7 र्ी र्र्नाच्यन नर्ज्ञनर्
पनठ्यपुस्तकनतील घटक उष्णतन मध्ये पनर् र्ंबर 50 र्रती ददलेली कृ ती 4.2 र्नचूर् कृ ती
पूणा करन. तनपमनपकनच्यन सिनय्यनर्े तनपमनर् मोजत असतनर्न तनपमनपक उभे र् पकडतन
आडर्े धरूर् मोजमनप करनर्े. र्ैद्यकीय तनपमनपकनमध्ये खनच असणयनचे कनरण यनर्र चचना
करणे. खनच असल्यनमुळे पनरन लर्कर खनली उतरत र्निी आनण आपणनलन तनपमनर्
मोजणे सोयीचे िोते.
कृ ती 8.4
कृ तीचे र्नर् :- प्रयोर्िनळे तील तनपमनपक आनण र्ैद्यकीय तनपमनपकनतील फरक ओळखणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट :-प्रयोर्िनळे तील तनपमनपक र् र्ैद्यकीय तनपमनपक यनमधील फरक
ओळखणे.र्ेर्र्ेर्ळ्यन संदभनात योग्य असे तनपमनपक नर्र्डू र् तनपमनर् मोजणयनसनठी
नर्द्यनर्थयनांर्न सक्षम बर्नर्णे.
िैक्षनणक सननित्य:- प्रयोर्िनळे तील तनपमनपक, र्ैद्यकीय तनपमनपक आनण त्यनंची नचत्रे
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कृ तीची पद्धत :-दोन्िी तपमनपक नर्द्यनर्थयनांर्न दनखर्ूर् त्यनंचे नर्रीक्षण करणयनसनठी
सनंर्णे.
र्ैद्यकीय तनपमनपकनचन र्नपर कोठे के लन जनतो यनबद्दल प्रश्न नर्चनरूर् चचना करणे.
नर्द्यनर्थयनांचे तनपमनर् स्र्तः नर्द्यनर्थयनांर्नच मोजनयलन सनंर्ूर् त्यनची र्ोंद ठे र्नयलन सनंर्णे.
नर्द्यनर्थयनांर्ी ठे र्लेल्यन तनपमनर्नच्यन र्ोंदीर्रूर् नर्रोर्ी मनर्र्नच्यन िरीरनचे तनपमनर्
37 °C असते िे समजनर्णे.
सध्यन र्नपरली जनणनरी नडनजटल तनपमनपकनबद्दल नर्द्यनर्थयनांर्न मननिती देण.े यन नडनजटल
तनपमनपकनमध्ये पनरन र्नपरलन जनत र्निी त्यनऐर्जी इलेक्रॉनर्क सेन्सरचन र्नपर िोतो िे
समजनर्णे. पनरन नर्षनरी असल्यनकनरणनर्े ते िनतनळणे कष्टनचे िोते म्िणूर् नडनजटल
तनपमनपक र्नपरले जनते.
अध्ययर्नंि 9
उष्णतेच्यन संक्रमणनचे प्रकनर र्िर् ,अनभसरण ,उत्सजार् तसेच उष्णतेचे र्निक र् रोधक
म्िणजे कनय? अिन प्रश्ननंची उत्तरे िोधणयनचन प्रयत्न करणे.
अध्ययर् अंिनची व्यनप्ती आनण मित्त्र्
उष्णतेच्यन संक्रमणनचे प्रकनर ओळखूर्, उष्णतेचे र्निक, रोधक यनंचे र्र्ीकरण करतनत.
दैर्ंददर् जीर्र्नतील उष्णतेच्यन संक्रमणनचे प्रकनर ओळखतनत.
कृ ती 9.1
कृ तीचे र्नर् :- घर् पदनथनातील उष्णतेचे संक्रमण.
कृ तीचे उदद्दष्ट :-घर् पदनथनातील उष्णतेचे संक्रमण समजणयनसनठी अर्ुकूलतन नर्मनाण करणे.
िैक्षनणक सननित्य:- 2 नर्टन, लोखंडी पट्टी (एक्सल ब्लेड), मेर्, 5 नपर्, मेणबत्ती र् आर्पेटी.
यन प्रयोर्नचे नर्र्रण इयत्तन सनतर्ी पनठ्यपुस्तकनतील उष्णतन घटकनंमधील कृ ती 4.6 मध्ये
आिे.
आकृ तीमध्ये दिानर्ल्यनप्रमनणे सननित्यनची जुळर्नजुळर् करूर् नर्द्यनर्थयनांच्यनकडू र् िन प्रयोर्
करूर् घेण.े निक्षक / मनर्ादिाक यनंच्यन मनर्ादिार्नखनली प्रयोर् करणे. आर्ीपनसूर् धोकन
िोणनर र्निी यनची कनळजी घेण.े र्ंतर नर्द्यनर्थयनांर्न प्रयोर्नचे नर्रीक्षण करणयनसनठी सनंर्ूर्
िोणनर्यन बदलनच्यन र्ोंदी ठे र्णयनसनठी अर्ुकूलतन करूर् देणे. लोखंडनच्यन पट्टी मधील रे णू कं प
पनर्ूण उष्णतन िेजनरील रे णूलन देतनत असे नर्र्रण देण.े
कृ ती 9.2
कृ तीचे र्नर् :- उष्णतेचे र्निक आनण उष्णतेचे रोधक
कृ तीचे उदद्दष्ट :-उष्णतेचे र्निक र् रोधक ओळखूर् र्र्ीकरण करणे
िैक्षनणक सननित्य:- पेर्, पेनन्सल, प्लननस्टक स्के ल, स्टील चमचन, कनच, र्रम पनणी.
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कृ तीची पद्धत :-एकन पसरट भनंड्यनमध्ये थोडेसे र्रम पनणी घनलन र् सूनचत के लेल्यन र्स्तुंचे
एक टोक र्रम पनणयनमध्ये बुडर्न. चनर नर्द्यनर्थयनांर्न समोर बोलनर्ूर् पनणयनतूर् बनिेर
कनढलेल्यन त्यन र्स्तूंचे टोक स्पिा करनयलन सनंर्न र् थोड्यन र्ेळनर्ंतर स्पिा करनयलन सनंर्न.
सर्ा नर्द्यनर्थयनांर्न यनच्यन र्ोंदी ठे र्णयनसनठी सनंर्न. र्ोंदींच्यन आधनरे उष्णतेचे र्निक र्
उष्णतेचे रोधक असे र्र्ीकरण करणयनसनठी सूचर्न द्यन. कोणत्यन र्स्तूचे टोक र्रम झनले आिे
ते उष्णतेचे र्निक र् कोणत्यन र्स्तूचे टोक र्रम झनलेले र्निी ते उष्णतेचे रोधक आिेत असे
स्पष्ट करणे.
कृ ती 9.3
कृ तीचे र्नर् :- द्रर्पदनथनातील उष्णतेचे संक्रमण
कृ तीचे उदद्दष्ट:- द्रर् पदनथामध्ये िोणनरे उष्णतेचे संक्रमण समजनर्ूर् घेणयनसनठी अर्ुकूलतन
नर्मनाण करणे.
िैक्षनणक सननित्य:- कनचेचे भनंडे, प्रयोर्िनळे तील तनपमनपक, मेणबत्ती, तीर् पनयनचे
स्टँड ,पोटॅनियम परमॅग्नेटचे चनर खडे, एक थेंब िनई.
कृ तीची पद्धत :-पनठ्यपुस्तकनतील कृ ती संख्यन 4.9 मध्ये र्मूद के लेली कृ ती करणे. आर्ीच्यन
ज्र्नलन पनसूर् नर्द्यनथी सुरनक्षत रनितील यनची खबरदनरी घेण.े
पनणी असलेल्यन कनचेच्यन भनंड्यनलन उष्णतन देत असतनर्न र्रच्यन थरनतील पनणयनचे
तनपमनर् र् खनलच्यन थरनतील पनणयनचे तनपमनर् र्ोंदर्णयनसनठी अर्ुकूलतन नर्मनाण करणे.
रं र्ीत पनणयनतील कणनंच्यन चलर्नचे नर्रीक्षण करणयनसनठी सनंर्णे. िनई घनलत असतनर्न
कनचेच्यन भनंड्यनच्यन पृष्ठभनर्नर्रूर् सोडनर्े. यनर्रूर् उष्णतेचे संक्रमण चचना करूर्
समजनर्ूर् सनंर्णे.यन रठकनणी कनचेच्यन भनंड्यनतील उष्णतन ग्रिण के लेले पनणयनचे रे णू
िलके िोऊर् र्रती जनतनत. र्रच्यन भनर्नतील थंड रे णू खनली जनतनत र् उष्णतन ग्रिण
करतनत. सर्ा रे णू समनर् उष्णतन ग्रिण करे पयांत िी प्रदक्रयन चनलत रनिते यनलनच अनभसरण
असे म्िणतनत.
कृ ती 9.4
कृ तीचे र्नर्:- िर्ेतील उष्णतेचे संक्रमण.
कृ तीचे उदद्दष्ट:- नर्द्यनर्थयनांर्न िर्ेतील उष्णतेचे संक्रमण समजनर्ूर् घेणयनसनठी अर्ुकूलतन
नर्मनाण करणे.
िैक्षनणक सननित्य: - मेणबत्ती
कृ तीची पद्धत: - निक्षक/ मनर्ादिाक िे प्रयोर् करूर् र्ंतर नर्द्यनर्थयनांर्न प्रयोर्नमध्ये
सिभनर्ी िोणयनची संधी देऊर्, नर्रीक्षणनच्यन र्ोंदी कोष्टकनमध्ये र्ोंदर्णयनची सूचर्न द्यन .
आकृ तीमध्ये दिानर्ल्यनप्रमनणे

बनणनची ददिन िर्ेच्यन रे णूंचे अनभसरण दक्रयन
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दिार्ते.
आकृ ती मधील यन प्रकनरचे बनण िर्ेचे रे णू जेथे र्निीत अिन रठकनणी
उष्णतन आजूबनजूलन संक्रनमत िोते िे दिानर्तो यन पद्धतीलन उत्सजार् म्िणतनत. ते नर्द्यनर्थयनांर्न
समजनर्णे.
िर्ेचे रे णू आर्ीच्यन ज्र्नलन पनसूर् उष्णतन ग्रिण करूर् र्रच्यन ददिेर्े चलर् करतनत,
आर्ीच्यन ज्र्नलेच्यन आजूबनजूलन िनतनलन र्रमपणन जनणर्तो. िर्ेचे रे णू सनमनन्यतन र्रच्यन
ददिेर्े जनतनत .
आर्ीच्यन ज्र्नलनच्यन आजूबनजूलन िनत कसे र्रम िोतनत?
र्रम झनलेली िर्न सनमनन्यतन र्र जनत असल्यनमुळे िनतनलन स्पिा करत र्निी पण
उष्णतन िनतनपयांत पोिोचते.येथे कोणत्यनिी रे णू निर्नय उष्णतेचे संक्रमण झनले आिे यनचे
नर्र्रण द्यन. त्यनच बरोबर सूयनापनसूर् आपल्यनकडे उष्णतन संक्रनमत िोणयनची पद्धत म्िणजेच
उत्सजार् यनबद्दल चचना करूर् स्पष्ट करन.
निक्षक/ मनर्ादिाक िेर्टी नर्द्यनर्थयनांर्न मूल्यमनपर्नची कृ ती देऊर् मूल्यमनपर् करतनत.
त्यनर्ंतर मूल्यमनपर्नच्यन स्तरनचे कोष्टक भरूर् नर्द्यनर्थयनांर्न िेर्टी दोर् ओळी मध्ये अनभप्रनय
नलनितनत.
मूल्यमनपर्नचे स्तर:अध्ययर् नर्ष्पत्ती
स्तर-1
स्तर-2
स्तर-3
स्तर-4
ददलेल्यन र्स्तूंचे
तनपमनपकनचन तनपमनर्कनचन
अचूक
अचूक मनपर्
तनपमनर् मोजूर् नडग्री
र्नपर
र्नपर करूर्
मनपर्
करूर् नडग्री
सेनल्सअसमध्ये व्यक्त
करणयनचन
तनपमनर्
करतनत.
सेनल्सअसमध्ये
करणे.
प्रयत्न करतनत.
सनंर्णयनचन
व्यक्त करतनत.
प्रयत्न करतनत.
र्ैद्यकीय तनपमनपक र्
प्रयोर् िनळे तील
िनळे तील तनपमनपक
यनमधील फरक स्पष्ट
करणे.

तनपमनपकनचन
र्नपर
समजतनत.

कनिी फरक
स्पष्ट करतनत.

अर्ेक फरक
स्पष्ट
करतनत.

संपूणा फरक स्पष्ट
करतनत.

र्ेर्र्ेर्ळ्यन संदभनातील
उष्णतेच्यन संक्रमणनचे
प्रकनर ओळखणे.

उष्णतेचे
संक्रमण
समजतनत.

उष्णतेचे र्िर्
ओळखतनत.

उष्णतेचे
र्िर् र्
अनभसरण
ओळखतनत.

उष्णतेच्यन
संक्रमणनचे सर्ा
प्रकनर
ओळखतनत.

उष्णतेचे र्निक आनण
रोधक ओळखणे.

र्निक र्
रोधक
ओळखतनत.

कनंिी र्स्तूंचे
र्र्ीकरण
करतनत.

अर्ेक
र्स्तूंचे
र्र्ीकरण
करतनत.

र्निकतेर्रूर्
सर्ाच र्स्तूंचे
र्र्ीकरण
करतनत.
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घटक 4: आम्ल आनण अल्कली
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची पुर्रा चर्न:
इयत्तन 5 र्ी
इयत्तन 6 र्ी
नमश्रण आनण संयुर् ओळखणे.
नर्र्डलेली अध्ययर् नर्ष्पत्ती:

इयत्तन 7 र्ी
1. आम्ल आनण अल्कली ओळखणे आनण
फरक समजनर्ूर् घेण.े

1) आम्ल आनण अल्कली ओळखणे
2) आम्ल आनण अल्कली मधील फरक समजनर्ूर् घेणे
3) आम्ल आनण अल्कलीच्यन र्ुणधमनार्रूर् र्र्ीकरण करणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती 10 : आम्ल आनण अल्कली ओळखणे आनण फरक समजनर्ूर् घेणे
आम्ल आनण अल्कलीच्यन र्ुणधमना र्रूर् र्र्ीकरण करणे
कृ ती 10.1
कृ तीचे र्नर्:- चर्ी र्रूर् आिनर पदनथनांचे र्र्ीकरण करणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट:- आपण दररोज र्ेर्र्ेर्ळ्यन प्रकनरचे आिनर सेर्र् करतो. आिनर पदनथनांची
चर् एक सनरखीच असते कनय? िे समजनर्ूर् घेणे. चर्ीर्रूर् आिनर पदनथनांचे र्र्ीकरण
करणे.
नर्र्रण:- आंबट चर् असलेल्यन ( भचंच, भलंब,ू आर्ळन, नहिर्ेर्र इत्यनदी) आिनर
पदनथनांमध्ये आम्लनचन समनर्ेि असतो. म्िणूर् अिन पदनथनांर्न आम्लीय पदनथा असे
म्िणतनत. यन पदनथनांमधील आम्लनंर्न र्ैसर्र्ाक आम्ल असे म्िणतनत.
कनरले आनण कडु भलंब यनसनरख्यन पदनथनांची चर् कडर्ट असूर् अिन पदनथनांमध्ये
अल्कलीचन समनर्ेि असतो. अिन पदनथनांर्न अल्कलीय पदनथा असे म्िणतनत. म्िणूर् यन
अल्कलींर्न र्ैसर्र्ाक अल्कली असे म्िणतनत. खनणयनचन सोड्यनची चर् सिजपणे ओळखतन
येत र्निी.खनणयनच्यन सोड्यनच्यन द्रनर्णनची चर् कडर्ट असूर् िे द्रनर्ण आपल्यन िनतनलन
बुळबुळीत जनणर्ते .अिन पदनथनांर्न अल्कली म्िणतनत.
कृ ती10.2
कृ तीचे र्नर्: - सूचर्नंच्यन सिनय्यनर्े आम्ल आनण अल्कली ओळखणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट:- कनिी पदनथनांची चर् पनितन येत र्निी अिन पदनथनांर्न आम्लीय अथर्न
अल्कलीय पदनथा कसे ओळखू िकतो? आम्लीय अथर्न अल्कलीय र्ुणधमा असणनर्यन
द्रनर्णनमध्ये नमळनर्ल्यनस आपलन रं र् बदलणयनचे सनमर्थया असणनर्यन पदनथनांच्यन सिनय्यनर्े
आम्लीय अथर्न अल्कलीय पदनथा ओळखू िकतो. अिन पदनथनांर्नच सूचक म्िणतनत.
नर्र्रण:- सनमनन्यपणे नलटमस कनर्दनच्यन सिनय्यनर्े आम्ल आनण अल्कली ओळखतनत.
नलटमस कनर्द र्ैसर्र्ाकररत्यन नमळणनर्यन दर्डी फू लनपनसूर् बर्र्तनत. आम्लनमध्ये नर्ळन
नलटमस तनंबडन िोतो आनण अल्कली मध्ये तनंबडन नलटमस नर्ळन िोतो. सनमनन्यपणे
नलटमस कनर्द तनंबड्यन आनण नर्ळ्यन रं र्नंमध्ये उपलब्ध िोतो.
कृ ती 10.3
कृ तीचे र्नर्:- िळद एक सुचक
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कृ तीचे उदद्दष्ट:- नलटमस कनर्द यनप्रमनणेच आपल्यन अर्तीभर्ती नमळणनर्यन पदनथनांचन
सूचक म्िणूर् र्नपर करणे.
कृ तीची पद्धत:- िळद िे सुद्धन नलटमस कनर्दन प्रमनणेच एक सूचक असूर्,अल्कली बरोबर
दक्रयन करूर् द्रनर्णनचन रं र् बदलते. िळद िे एक सूचक असूर् ते अल्कली बरोबर दक्रयन
करते.
कृ ती 10.4
कृ तीचे र्नर्:-जनस्र्ंद एक सुचक
कृ तीचे उदद्दष्ट:- जनस्र्ंद फु लनचे द्रनर्ण िे आम्ल आनण अल्कली यनंच्यन सोबत दक्रयन करूर्
रं र् बदलनर्ते. त्यनमुळे जनस्र्ंदचन उपयोर् सुचक म्िणूर् करतनत.
कृ तीची पद्धत:- जनस्र्ंद द्रनर्णनचे सूचक िे आम्लनबरोबर दक्रयन करूर् र्डद र्ुलनबी रं र्नचे
द्रनर्ण बर्नर्ते आनण अल्कली बरोबर दक्रयन करूर् निरव्यन रं र्नचे द्रनर्ण बर्नर्ते.
कृ ती 10.5
कृ तीचे र्नर्:- उदननसर्ीकरण
कृ तीचे उदद्दष्ट:- एक आम्लीय द्रनर्ण आनण एक अल्कलीय द्रनर्ण िे योग्य प्रमनणनत
नमळनर्ल्यनर्े आम्लनचे आम्लीय र्ुणधमा आनण अल्कलीचे अल्कलीय र्ुणधमा र्निीसे
िोतनत. िे समजनर्ूर् घेणे.
कृ तीची पद्धत:- िनयड्रोक्लोररक आम्लनमध्ये दफर्ोल्फथेलीर् नमळनर्ल्यनर्े रं र्नंमध्ये
कोणतनिी बदल िोत र्निी. यनमध्ये सोनडयम िनयड्रॉक्सनइडचे द्रनर्ण थोडे थोडे नमसळत
र्ेल्यनस सुरुर्नतीलन रं र्नत कोणतनिी बदल ददसूर् येत र्निी. पण र्ंतर द्रनर्णनचन रं र्
र्ुलनबी झनलेलन ददसतो. कनरण दफर्ोल्फथेलीर् िे एक सूचक म्िणूर् कनया करत असूर् ते
अल्कलीय द्रनर्णनबरोबर दक्रयन करूर् द्रनर्णनचन रं र् र्ुलनबी बर्नर्ते.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती
आम्ल आनण
अल्कली
ओळखणे आनण
फरक समजनर्ूर्
घेण.े

स्तर-1

स्तर-2

स्तर-3

स्तर-4

आम्ल आनण
अल्कली
ओळखणयनसनठी
र्नपरले जनणनरे
सुचक ओळखतनत.

र्ैसर्र्ाक
सुचक
र्नपरूर्
आम्ल र्
अल्कली
ओळखतनत.

रनसनयनर्क
सुचकनंचन र्नपर
करूर् आम्ल र्
अल्कली
ओळखतनत.

कोणतनिी ददलेलन
रनसनयनर्क पदनथा
आम्ल आिे की
अल्कली ते
ओळखतनत.
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अध्ययर्नंि :- पदनथा
घटक 5 : भौनतक र् रनसनयनर्क बदल
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची पुर्रा चर्न
इयत्तन 5 र्ी
इयत्तन 6 र्ी
1. नमश्रण आनण 1. आपल्यन अर्तीभर्ती
संयुर् ओळखणे.
िोणनरे बदल ओळखणे.
2. एकमुखी बदल आनण
निमुखी बदल ओळखणे.

इयत्तन 7 र्ी
1.भौनतक बदल र् रनसनयनर्क बदल असे
र्र्ीकरण करणे.
2. भौनतक बदल आनण रनसनयनर्क बदलनमधील
फरक ओळखूर् लोखंड र्ंजणे यन दक्रयनचे नर्र्रण
करणे.

नर्र्डलेली अध्ययर् नर्ष्पत्ती:1. आपल्यन अर्तीभर्ती िोणनरे बदल ओळखूर् त्यनंचे एकमुखी बदल आनण निमुखी बदल
यनमध्ये र्र्ीकरण करणे.
2. भौनतक बदल र् रनसनयनर्क बदल असे र्र्ीकरण करणे.
3. भौनतक बदल र् रनसनयनर्क बदलनतील फरक स्पष्ट करणे.
4. लोखंड र्ंजणे यन दक्रयेचे नर्र्रण देण.े
अध्ययर् नर्ष्पत्ती 11:- आपल्यन अर्तीभर्ती िोणनरे बदल ओळखूर् नलनिणे. एकमुखी बदल आनण
निमुखी बदलनमध्ये र्र्ीकरण करणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्र्:- आपल्यन अर्तीभर्ती िोणनर्यन बदलनंचे एकमुखी
बदल आनण निमुखी बदल असे र्र्ीकरण करतनत.
कृ ती 11.1
कृ तीचे र्नर्:- निमुखी बदल ओळखणे.
कृ तीचे उदद्दष्टे:- नर्द्यनर्थयनांर्ी पननिलेल्यन बदलनतील आकनर, व्यनप्ती, रं र् यनमधील बदलनंर्न
समजनर्ूर् घेऊर् निमुखी बदल ओळखणे.
िैक्षनणक सननित्य:- फु र्न, कनर्द, कनत्री, नभजर्लेले पीठ, स्पंज, रबर,भस्प्रंर्.
कृ तीची पद्धत:- निक्षक/ मनर्ादिाक आर्श्यक असलेले सननित्य अर्ोदरच नर्द्यनर्थयनांर्न घेऊर्
येणयनची सूचर्न देतनत.
कृ त्यन नर्द्यनर्थयनांच्यनकडू र् करूर् घेऊर्, नर्रीक्षण के लेले मुद्दे कोष्टकनमध्ये भरणयनसनठी
सूचर्न द्यन.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती 12:- भौनतक बदल आनण रनसनयनर्क बदल ओळखणे, एकमुखी बदल आनण
निमुखी बदल यनंचन भौनतक बदल र् रनसनयनर्क बदल यनंच्यनिी संबध
ं जोडणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्र्:- भौनतक बदलनंमध्ये एकमुखी बदल आनण
निमुखी बदल यन दोन्िींचन समनर्ेि िोतो. पण रनसनयनर्क बदलनंमध्ये फक्त एकमुखी बदलनचन
समनर्ेि िोतो.िी संकल्पर्न पुढील र्षी रनसनयनर्क दक्रयन समजनर्ूर् घेणयनसनठी उपयुक्त ठरते.
कृ ती 12.1
कृ तीचे र्नर्:- भौनतक बदल.
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कृ तीचे उदद्दष्ट:- भौनतक बदलनचे र्ुणधमा ओळखणे.
िैक्षनणक सननित्य:- कनत्री, कनर्द,बफा , कनचेचन ग्लनस, नखळन, नस्पररट ददर्न, नचमटन.
कृ तीची पद्धत:- कनर्द कनपणे , बफनाचे नर्तळणे यनमध्ये िोणनर्यन बदलनचे नर्रीक्षण
करणयनसनठी सनंर्णे.
नखळन नस्परीटच्यन ददव्यनर्रती तनपर्न, यनचन रं र् लनल झनलेलन ददसेल, नखळ्यनलन उष्णतन
द्यनयचे थनंबल्यनर्ंतर नखळन मूळ नस्थतीत येतो यनचे नर्रीक्षण करनर्यनस सनंर्ूर्, प्रश्ननंची
उत्तरे देणयनसनठी सूनचत करणे.
कृ ती12.2
कृ तीचे र्नर् :- भौनतक बदल
कृ तीचे उदद्दष्ट:-निमुखी बदल समजनणयनस सक्षम बर्नर्णे र् भौनतक बदल समजनर्ूर्
घेणयनसनठी अर्ुकूलतन नर्मनाण करणे.
िैक्षनणक सननित्य:- मीठ अधना चमचन, सनखर अधना चमचन, पनणी 30 नम.ली. , नस्पररट
ददर्न, नचमटन,स्टॅन्ड, चंचुपनत्र.
कृ तीची पद्धत:- मीठ 30 नम.ली. पनणयनमध्ये नर्रघळू द्यन. यन द्रनर्णनलन नस्पररटच्यन
ददव्यनर्े उष्णतन द्यन , पनणयनचे बनष्पीभर्र् िोऊर् नमठनचे खडे निल्लक रनितील.
बदलनर्ंतर परत आपण मूळचन पदनथा नमळर्ू िकलो. म्िणजेच बदलनर्ंतर परत आपण
मूळची र्स्तू सिजनसिजी नमळर्ू िकत असलो तर अिन बदलनंर्न निमुखी बदल असे
म्िणतनत.
आपल्यन दैर्ंददर् जीर्र्नमध्ये िोणनर्यन बदलनमधील फक्त भौनतक रचर्ेत झनलेलन
बदल म्िणजे भौनतक बदल िोय.
यनप्रमनणे उष्णतन ददल्यनर्ंतर मेण, बफा नर्तळतनत आनण थंडी ददल्यनर्ंतर मूळच्यन
र्स्तू परत नमळतनत िे समजनर्ूर् सनंर्णे.
कृ ती 12.3
कृ तीचे र्नर्:- रनसनयनर्क बदल.
कृ तीचे उदद्दष्ट:- रनसनयनर्क बदलनंर्न ओळखूर्, ते एकमुखी बदलच आिेत िे समजनर्ूर्
घेतनत.
िैक्षनणक सननित्य:- कनर्द, मेणबत्ती ककं र्न नस्पररट ददर्न, अर्रबत्ती, 30 नम.ली. र्रम
दूध ,सफरचंदनचन रस, मॅग्नेनियम तनर.
कृ तीची पद्धत:- कृ तीसनठी आर्श्यक असलेल्यन सननित्यनची अर्ोदरच तयनरी करूर् ठे र्न.
निक्षक/मनर्ादिाक पनच नर्द्यनर्थयनांचन र्ट करूर् प्रत्येक र्टनलन कोष्टकनमध्ये सुचनर्लेली
कृ ती करणयनस अर्ुकूलतन नर्मनाण करन. मॅग्नेनियमची तनर स्र्त: निक्षकनंर्ी जनळू र्
दनखर्न. नर्रीक्षण के लेले अंि नर्द्यनर्थयनांर्न कोष्टकनमध्ये भरणयनसनठी सनंर्न. आर्ीच्यन
ज्र्नलेपनसूर् सुरनक्षत रिन.
रनसनयनर्क बदल िे आपल्यन जीर्र्नतील अत्यंत मित्त्र्नचे बदल आिेत. सर्ा र्र्ीर्
पदनथा िे रनसनयनर्क बदलनंर्ी नर्मनाण झनले आिेत. उदन: आिनरनचे पचर्, फळ नपकणे,
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पनर् कु जणे िे सर्ा रनसनयनर्क बदनलनची उदनिरणे आिेत.एक औषध िी अर्ेक रनसनयनर्क
प्रदक्रयनंची सनखळी आिे. प्लननस्टक आनण नडटजांट्स सनरखे र्र्ीर् पदनथा िे रनसनयनर्क
दक्रयेर्ेच नर्मनाण झनले आिेत. र्नस्तनर्क पनितन प्रत्येक उपयुक्त र्र्ीर् पदनथा िे रनसनयनर्क
बदलनच्यन अध्ययर्नर्े संिोधीत झनले आिेत.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती 13: भौनतक बदल आनण रनसनयनर्क बदल यनंचे र्र्ीकरण करूर् फरक स्पष्ट
करणे.
कृ ती 13.1
कृ तीचे र्नर्:- भौनतक बदल आनण रनसनयनर्क बदलनंचे र्र्ीकरण करणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट:- भौनतक बदल र् रनसनयनर्क बदल समजनर्ूर् घेऊर् त्यनमधील फरक
समजनर्ूर् घेणयनसनठी सक्षम बर्नर्णे.
िैक्षनणक सननित्य:- उदनिरणनचन तक्तन.
कृ तीची पद्धत :- निक्षक/ मनर्ादिाक तक्त्यनतील उदनिरण र्नचूर् नर्द्यनर्थयनांर्न समजनर्ूर्
सनंर्तनत र् त्यन पद्धतीर्े खनली ददलेल्यन तक्त्यनमधील ररकनम्यन जनर्न भौनतक बदल र्
रनसनयनर्क बदल समजनर्ूर् घेऊर् पूणा करणयनसनठी सनंर्तनत.
कृ ती 13.2
कृ तीचे र्नर्:- लोखंडनचे र्ंजणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट:- लोखंडनचे र्ंजणे िी सुद्धन एक रनसनयनर्क दक्रयन आिे िे ओळखणे.
लोखंडनचे र्ंजणे िी दक्रयन समजनर्ूर् घेणयनर्े त्यनची कनरणे समजणयनसनठी सिनय्यक ठरते.
लोखंडनच्यन र्ंजणयनर्े र्र्ीर् पदनथनाची नर्र्माती िोते र् त्यनचे र्ुणधमा लोखंडनपेक्षन र्ेर्ळे
आिेत िे समजनर्ूर् सनंर्ूर् रनसनयनर्क बदल ओळखणयनसनठी सक्षम बर्नर्णे.
कृ तीची पद्धत:-लोखंडनचन नखळन पनणयनमध्ये बुडर्ूर् ठे र्न. तीर् ददर्सनर्ंतर खेळ्यनमध्ये
झनलेल्यन बदलनचे नर्रीक्षण करणयनसनठी नर्द्यनर्थयनांर्न निक्षक/ मनर्ादिाक सुनचत करन.
र्ंतर कोष्टकनमध्ये ददलेल्यन घटकनंचे नर्रीक्षण करूर् दनखलीकरण करणयनसनठी समजनर्ूर्
सनंर्न.
त्यनच प्रमनणे सफरचंद कनपूर् कनिीर्ेळ ठे र्ल्यनर्ंतर कनय ददसूर् येते असे प्रश्न
नर्चनरूर् नर्चनर करू द्यन. तेथे देखील लोखंडनचे र्ंजणे िी दक्रयन कनरणीभूत आिे िे
समजनर्ूर् सनंर्न.
कृ ती 13.3
कृ तीचे र्नर्:- कॉपर सल्फे ट आनण लोखंड यन मधील दक्रयन
कृ तीचे उदद्दष्ट:- कॉपर सल्फे ट आनण लोखंड यनमधील दक्रयेचे नर्रीक्षण करन. यन मधील
रनसनयनर्क दक्रयन रं र् बदलणयनर्रूर् स्पष्ट करू िकतो.पुढील इयत्तेमध्ये रनसनयनर्क दक्रयन
समजनर्ूर् घेणयनसनठी िी संकल्पर्न सिनय्यक ठरते.
िैक्षनणक सननित्य:- कॉपर सल्फे टचे 4-5 खडे, पनणी, कनचेचे भनंडे, र् र्ंजलेलन नखळन,
नचमटन ,दोरन.
कृ तीची पद्धत:- निक्षक/ मनर्ादिाक िन प्रयोर् करूर् दनखर्तनत. एकन चंचुपनत्रनमध्ये ¼
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भनर् कॉपर सल्फे टचे द्रनर्ण घनलन, लोखंडी नखळ्यनलन एकन बनजूलन दोरन बनंधूर् दुसरे टोक
कॉपर सल्फे टच्यन द्रनर्णनमध्ये बुडेल असे ठे र्न. कनिी नमनर्टनंमध्येच रनसनयनर्क दक्रयन
झनल्यनचे आपल्यन नर्दिार्नलन येते . त्यनर्ंतर कोष्टक भरणयनसनठी सूनचत करन. रं र्नतील
बदलनचे नर्रीक्षण करणयनसनठी सनंर्न.
रनसनयनर्क दक्रयन समीकरणनच्यन स्र्रूपनमध्ये नलनितन येते िे समजनर्ूर् सनंर्णे.
त्यनर्ंतर रनसनयनर्क समीकरणनंमध्ये झनलेलन बदल म्िणजे लोखंड िे तनंब्यनलन र्ेर्ळे करूर्
लोखंडनचे सल्फे ट बर्ते .परत आपण यनमधील िुद्ध लोखंड र्ेर्ळे करू िकत र्निी िे
नर्द्यनथी स्पष्टपणे समजनर्ूर् घेण.े
कृ ती 13.4
कृ तीचे र्नर्:- रनसनयनर्क दक्रयेमध्ये र्नयूं मुक्त िोतनत
कृ तीचे उदद्दष्ट:- रनसनयनर्क बदलनंमध्ये र्नयूं मुक्त िोतनत िे नर्द्यनर्थयनांर्न समजनर्ूर् सनंर्णे.
िैक्षनणक सननित्य:- 6.8 कृ ती ( पनठ्य पुस्तक) , टेस्ट ट्यूब,रबर, नहिर्ेर्र, खनणयनचन सोडन,
एक निद्रनचे रबरी बूच, कनचेची र्क्र र्नलकन, चुन्यनची नर्र्ळी.
कृ तीची पद्धत:- पनठ्यपुस्तकनतील पनर् र्ंबर 83 र्रती ददलेली कृ ती 6.8 समजनर्ूर् घेऊर्
प्रयोर् करणे. कनबार् डनय-ऑक्सनइड मुक्त िोतो िे नर्द्यनर्थयनांर्न नर्रीक्षण करणयनसनठी
सूनचत करणे आनण रनसनयनर्क बदलनंमध्ये र्नयूं मुक्त िोतनत िे समजनर्णे.
निक्षक/ मनर्ादिाक नर्द्यनर्थयनांर्न मूल्यमनपर्नची कृ ती घेऊर् र्र्नांमध्ये मूल्यमनपर्
करतनत. र्ंतर मूल्यमनपर्नचे स्तर असलेले कोष्टक भरूर् नर्द्यनर्थयनांर्न दोर् ओळीमध्ये
अनभप्रनय नलनितनत.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती
एकमुखी आनण
निमुखी बदल असे
र्र्ीकरण करणे.

स्तर-1
स्तर-2
स्तर-3
एकमुखी र् निमुखी एकमुखी र् निमुखी
अर्ेक पदनथनांचे
बदलनच्यन व्यनख्यन
बदल ओळखतो. र्र्ीकरण करतनत.
सनंर्तो.

स्तर-4
सर्ा पदनथनांचे
अचूक र्र्ीकरण
करतनत.

भौनतक बदल र्
रनसनयनर्क बदल
ओळखूर् र्र्ीकरण
करणे .

चुकीचे र्र्ीकरण
करतनत.

कनिी पदनथनांचे
र्र्ीकरण करतनत.

अर्ेक पदनथनांचे
र्र्ीकरण करतनत.

सर्ा पदनथनांचे
अचूक र्र्ीकरण
करतनत.

भौनतक बदल
आनण रनसनयनर्क
बदल यनमधील
फरक ओळखणे.

चुकीचे फरक
सनंर्तनत.

कनिी फरक
सनंर्तनत.

अर्ेक फरक
सनंर्तनत.

सर्ा फरक
सनंर्तनत.

लोखंडनचे र्ंजणे िी
दक्रयन स्पष्ट करणे.

प्रयत्न करत
र्निीत.

चुकीचे नर्र्रण
देतनत.

अपूणा नर्र्रण
देतनत.

अचूक नर्र्रण
देतनत.
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घटक 6 :- नर्त्य िर्नमनर्,प्रनदेनिक िर्नमनर् आनण प्रनणयनंचे समनयोजर्.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची पुर्रा चर्न
इयत्तन 5 र्ी
इयत्तन 6 र्ी
1.िर्नमनर् आनण
आनण
भूप्रदेि
यनमधील संबंध
समजनर्ूर् घेण.े
2.
एकन
ददर्सनमध्ये
झनलेलन
िर्नमनर्नतील
बदल समजनर्ूर्
घेण.े
नर्र्डलेली अध्ययर् नर्ष्पती:-

इयत्तन 7 र्ी
1) नर्त्य िर्नमनर् आनण प्रनदेनिक िर्नमनर् यनमधील फरक
समजनर्ूर् घेतनत.
2) आजूबनजूचे नर्त्य िर्नमनर् र्ोंदर्ूर् तुलर्न करतनत.
3) उष्णकरटबंध आनण धृर्ीय प्रदेि यनतील प्रनदेनिक
िर्नमनर्नतील बदलनलन कनरण आनण पररणनम समजनर्ूर्
सनंर्तनत.
4) उष्णकरटबंधनतील जंर्लनंच्यन उपयोर्नंचे नर्र्रण करतनत.
5) धृर्ीय आनण उष्णकरटबंधीय प्रदेिनमधील जंर्लनतील
प्रनणी आनण पक्षनंचे समनयोजर् समजनर्ूर् सनंर्तनत.

1) नर्त्य िर्नमनर् आनण प्रनदेनिक िर्नमनर् यनमधील फरक समजनर्ूर् घेण.े
2) प्रनदेनिक िर्नमनर्नलन अर्ुसरूर् प्रनणयनंच्यनमधील अर्ुकूलतन समजनर्ूर् घेण.े
अध्ययर् नर्ष्पत्ती14 : नर्त्य िर्नमनर् आनण प्रनदेनिक िर्नमनर् यनमधील फरक समजनर्ूर् घेण.े
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्त्र्:- नर्ज्ञनर्नच्यन कनिी संकल्पर्नंच्यनमधील फरक
समजनर्ूर् घेणयनबरोबर संकल्पर्न स्पष्टपणे समजनर्ूर् घेणे. नर्त्य िर्नमनर् आनण प्रनदेनिक
िर्नमनर् िे कनिी घटकनर्र अर्लंबूर् आिेत िे समजनर्ूर् घेणे.
कृ ती 14.1
कृ तीचे र्नर्:- नर्त्य िर्नमनर्नबद्दल मननिती संग्रनित करणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट:- नर्त्य िर्नमनर् प्रभननर्त करणनरे घटक समजनर्ूर् घेऊर् िर्नमनर् खनत्यनचे
कनया मनिीत करूर् घेणे.
कृ तीची पद्धत:- ददलेल्यन नस्थतीची मननिती करूर् घेऊर् नर्त्य िर्नमनर्नतील बदल,
पूर्ासूचर्न किन समजतनत यनबद्दल चचना करणे. नर्त्य िर्नमनर् प्रभननर्त करणनर्यन
घटकनबद्दल चचना करूर्, भनरतीय िर्नमनर् खनत्यनबद्दल समजनर्ूर् घेणे.
पनठ्यपुस्तकनंमध्ये ददलेली कृ ती करणयनसनठी सूचर्न द्यन, र्तामनर्पत्र अथर्न
मोबनईल र्नपरूर् कोष्टक भरणयनसनठी सिकनया करन.
िैक्षनणक सननित्य:- र्तामनर्पत्र, अध्ययर् पत्रक.
कृ ती 14.2
कृ तीचे र्नर्:- योग्य उत्तर नर्र्डणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट:- आद्रातब
े द्दल समजनर्ूर् घेणे.
कृ तीची पद्धत:- ददलेल्यन चनर संदभनातील आद्रातन जनस्त असणनरे र् आद्रातन कमी असणनरे
संदभा ओळखणे.
िैक्षनणक सननित्य:- अध्ययर् पत्रक.
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कृ ती 14.3
कृ तीचे र्नर्:- कथेच्यन सिनय्यनर्े प्रनदेनिक िर्नमनर् समजनर्ूर् घेणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट:- प्रनदेनिक िर्नमनर्नचन अथा समजनर्ूर् घेणे, र्ेर्र्ेर्ळ्यन प्रदेिनतील
प्रनदेनिक िर्नमनर् समजनर्ूर् घेणे.
कृ तीची पद्धत:- एकन ठरननर्क पररनस्थतीमध्ये आपल्यन रनज्यनतील र्ेर्र्ेर्ळ्यन
नजल््नंमध्ये असणनर्यन नर्त्य िर्नमनर्नबद्दल चचना करणे. पनठ्यपुस्तकनंमध्ये ददलेल्यन कनिी
रनज्यनंचे एक र्षनामध्ये िोणनर्यन िर्नमनर्नतील बदलनंचे नर्रीक्षण करणयनसनठी
नर्द्यनर्थयनांर्न सूनचत करणे.
नर्त्य िर्नमनर् आनण प्रनदेनिक िर्नमनर् यनमधील फरक नर्द्यनर्थयनांर्न समजनर्णे.
यन कृ तीमध्ये सर्ा नर्द्यनर्थयनांर्न भनर् घेणयनसनठी र् सनमूनिकररत्यन करणयनसनठी प्रोत्सननित
करन.
िैक्षनणक सननित्य:- अध्ययर् पत्रक
मूल्यमनपर् स्तर:- ददलेल्यन आकृ त्यन पूणा करणयनसनठी सूनचत करन. 1,2,3,4 यनप्रमनणे
मूल्यमनपर्नचे स्तर र्नपरन.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती
स्तर-1
नर्त्य िर्नमनर् र् नर्त्य
प्रनदेनिक
िर्नमनर्नर्र
िर्नमनर्
पररणनम
यनमधील फरक करणनरे
ओळखणे.
घटक
जनणतनत.

स्तर-2
प्रनदेनिक
िर्नमनर्
म्िणजे
कनय
समजनर्ूर्
घेतनत.

स्तर-3
स्तर-4
नर्त्य
कमी कनलनर्धीमध्ये र्
िर्नमनर्नर्र
दीघा
कनलनर्धीमध्ये
पररणनम
र्नतनर्रणनमधील
करणनरे घटक र् िोणनर्यन
बदलनंच्यन
प्रनदेनिक
आधनरे नर्त्य िर्नमनर्
िर्नमनर् म्िणजे आनण प्रनदेनिक िर्नमनर्
कनय समजनर्ूर् यनमधील
फरक
घेतनत.
जनणतनत.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती 15:- प्रनदेनिक िर्नमनर्नर्ुसनर प्रनणयनंमधील अर्ुकूलर् ओळखणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्र्:- नर्नर्ध प्रदेिनतील प्रनदेनिक िर्नमनर्नलन
अर्ुसरूर् प्रनणयनंच्यनमध्ये झनलेले अर्ुकूलर् यनबद्दल आनण एकन प्रदेिनतील प्रनदेनिक
िर्नमनर्नलन अर्ुसरूर् सर्ा सजीर्नंच्यन मध्ये झनलेले अर्ुकूलर् यनबद्दल चचना करूर्
सजीर्नंच्यन मध्ये अर्ुकूलर् झनले र्निी तर ते सजीर् र्नि पनर्तनत िे समजनर्ूर् सनंर्णे.
कृ ती 15.1
कृ तीचे र्नर्:- नर्नर्ध प्रदेिनतील भौर्ोनलक पररनस्थतीमधील नभन्नतन ओळखणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट:- नर्नर्ध प्रदेिनतील प्रनदेनिक िर्नमनर्नची नभन्नतन ओळखूर् अर्ुकूलर्नचन
अथा समजनर्ूर् घेणे
कृ तीची पद्धत:- पररनस्थतीर्ुसनर सजीर्नंच्यनमधील अर्ुकूलर्नच्यन आर्श्यकतेची
नर्द्यनर्थयनांच्यन बरोबर चचना करणे. र्नळर्ंटी प्रदेि आनण धृर्ीय प्रदेिनमधील भौर्ोनलक
नभन्नतेबद्दल चचना करणे.
िक्य असल्यनस निक्षक/मनर्ादिाक र्ेर्र्ेर्ळ्यन भूप्रदेिनचे नहिनडओ दनखनर्णे.
िैक्षनणक सननित्य:- अध्ययर् पत्रक, नहिनडओ.
26

कृ ती 15.2
कृ तीचे र्नर्:- प्रनदेनिक िर्नमनर्नर्ुसनर प्रनणयनंच्यनमधील अर्ुकूलर् समजनर्ूर् घेणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट:- प्रनदेनिक िर्नमनर्नर्ुसनर प्रनणयनंच्यनतील अर्ुकूलर् समजनर्ूर् घेणे.आनण
सजीर्नंच्यन अनस्तत्र्नसनठी अर्ुकूलर् मित्त्र्नचे िे समजनर्णे.
कृ तीची पद्धत:- नचत्रनंमध्ये ददलेले प्रनणी ओळखूर् ,त्यनंच्यनमधील अर्ुकूलर् नर्द्यनर्थयनांसोबत
चचना करन.
इतर प्रनणयनंच्यनमधील अर्ुकूलर् नर्द्यनर्थयनांर्न समजर्न.
िक्य झनल्यनस नहिनडओच्यन सिनय्यनर्े र्ेर्र्ेर्ळ्यन प्रदेिनतील प्रनणयनंच्यनमधील अर्ुकूलर्
समजनर्ूर् घेणयनसनठी अर्ुकूलतन नर्मनाण करन.
पनठ्यपुस्तकनत ददलेल्यन इतर प्रदेिनतमध्ये र्नस्तव्य करणनर्यन सजीर्नंच्यनमधील
अर्ुकूलतेबद्दल मननिती संग्रनित करणयनसनठी मनर्ादिार् करन.
िैक्षनणक सननित्य:- अध्ययर् पत्रक, नहिनडओ
मूल्यमनपर् स्तर:- ददलेल्यन आकृ त्यन पूणा करणयनसनठी सूनचत करन. 1,2,3,4
यनप्रमनणे मूल्यमनपर्नचे स्तर र्नपरन.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती
स्तर-1
स्तर-2
प्रनदेनिक
पनंढर्यन
उं टनमधील
िर्नमनर्नर्ुसनर
अस्र्लनची
अर्ुकूलर्
प्रनणयनंच्यन
िरीर रचर्न समजनर्ूर्
मधील अर्ुकूलर् समजनर्ूर्
देतनत.
समजनर्ूर् घेण.े
घेतनत.
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स्तर-3
पनंढर्यन
अस्र्लन मधील
अर्ुकूलर्
समजनर्ूर्
घेतनत.

स्तर-4
प्रनदेनिक
िर्नमनर्नर्ुसनर
प्रनणयनंच्यन
मधील
अर्ुकूलर् समजनर्ूर्
घेतनत.

अध्ययर्नंि:- र्ैसर्र्ाक घटर्न
7. घटक :- र्नरे , र्नदळे आनण चक्रीर्नदळे
इयत्तन 5 र्ी इयत्तन 6 र्ी
िर्ेचे
घटक
समजनर्ूर् घेण.े

इयत्तन 7 र्ी
1) िर्ेलन दनब असतो यनबद्दल नर्र्रण देण.े
2) र्ेर्नर्े र्निणनरे र्नरे कमी दनबनचन पट्टन नर्मनाण करतनत
यनचे नर्र्रण करणे.
3) पृर्थर्ीर्रील असमनर् उष्णतेमुळे र्नदळे नर्मनाण िोतनत
यनच्यन कनरण आनण पररणनमनंच्यनर्र नर्श्लेषण देणे.
4) र्नरे , र्नदळे आनण चक्रीर्नदळे यनंच्यनपनसूर् संरक्षण
करूर् घेणयनसनठी कोणती पूर्ातयनरी के ली पननिजे
यनबद्दल समजनर्ूर् घेण.े

नर्र्डलेली अध्ययर् नर्ष्पती:1) िर्ेलन दनब असतो िे समजनर्ूर् घेऊर् नर्श्लेषण करणे .
2) र्नर्यनमुळे कमी दनबनचन पट्टन नर्मनाण िोतो िे समजनर्ूर् घेण.े
3) पृर्थर्ीर्रील असमनर् उष्णतेमुळे र्नरे , र्नदळे नर्मनाण िोतनत िे समजनर्ूर् घेऊर्
नर्श्लेषण देणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती 16 :- िर्ेलन दनब असतो िे समजनर्ूर् घेऊर् नर्श्लेषण करणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्त्र्:- िर्ेलन दनब असतो िे समजनर्ूर् घेतनत. िर्ेचन
दनब िनच र्नर्यनच्यन नर्र्मातीलन कनरणीभूत घटक आिे िे यन अध्ययर्नंिनर्रूर् समजनर्ूर् घेतनत .
कृ ती 16.1
कृ तीचे र्नर्:-िर्ेलन दनब असतो
कृ तीचे उदद्दष्ट:- िर्ेलन दनब असतो िे समजनर्ूर् घेणे.
िैक्षनणक सननित्य:- प्रत्येक नर्द्यनर्थयनांच्यनसनठी एक/दोर् फु र्े.
तुलर्न करणयनसनठी एक ररकनम्यन र् एक फु र्नर्लेल्यन फु ग्यनंचन उपयोर् करन. संपूणा कृ ती
पनिणयनसनठी नर्द्यनर्थयनांर्न सूनचत करन.
प्रश्नोत्तरनंच्यन सिनय्यनर्े नर्द्यनर्थयनांच्यनकडू र् योग्य नर्धनर् मनंडणयनसनठी प्रोत्सननित करन.
फु ग्यनमधूर् बनिेर पडणनरी िर्न दिानर्णयनसनठी एक निद्र पनडन.पण िर्ेचन दनब
दिानर्णयनसनठी िनर्ी िोणनर र्निी असन फु र्न र्नपरन.
यन टप्प्यनंमध्ये िर्ेच्यन दनबनची व्यनख्यन सनंर्णे जरूरी र्निी. अध्ययर् पत्रकनमध्ये र्णार्
के लेल्यन घटकनंर्रूर् िर्ेच्यन दनबनची संकल्पर्न समजनर्ूर् घेणयनसनठी सिनय्य करन.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती 17 :- र्नर्यनमुळे कमी दनबनचन पट्टन नर्मनाण िोतो िे समजणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्र्:- र्नर्यनमूळे कमी दनबनचन पट्टन नर्मनाण िोतो िे
समजनर्ूर् घेणे. िे अध्ययर्नंि र्नदळ िी संकल्पर्न समजनर्ूर् घेणयनसनठी सिनय्यक ठरते.
कृ ती 17.1
कृ तीचे र्नर्:- जनस्त दनबनच्यन प्रदेिनकडू र् कमी दनबनच्यन प्रदेिनकडे िर्ेचे चलर्.
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कृ तीचे उदद्दष्ट:- जनस्त दनबनच्यन प्रदेिनकडू र् कमी दनबनच्यन प्रदेिनकडे िर्ेचे चलर् िोते िे
समजनर्ूर् घेतनत .
िैक्षनणक सननित्य:- फु र्े
फु र्नर्लेले फु र्े र्नतनर्रणनमध्ये र्नर्यनची ददिन दनखनर्तनत. म्िणजेच िर्ेचे चलर्
दिानर्तनत. फु ग्यनतील िर्न जनर्ू ददल्यनस फु ग्यनचे नर्रुध्द ददिेर्े चलर् िोते िे सुध्दन िर्न
जनस्त दनबनकडू र् कमी दनबनकडे र्निते िे दिानर्ते. िी कृ ती र्नरन कन र्नितो िी संकल्पर्न
समजणयनस सिनय्यक ठरते.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती18:- र्नर्यनमुळे कमी दनबनचन पट्टन नर्मनाण िोतो िे जनणणे .
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्र् :- र्नर्यनमुळे कमी दनबनचन पट्टन नर्मनाण िोतो िे
समजनर्ूर् घेणे. िे अध्ययर्नंि र्नदळ िी संकल्पर्न समजनर्ूर् घेणयनसनठी सिनय्यक ठरते.
कृ ती 18.1
कृ तीचे र्नर्:- र्नर्यनचन र्ेर् आनण दनब यनंच्यनमधील संबंध
कृ तीचे उदद्दष्ट:- र्नर्यनचन र्ेर् आनण दनब यनंच्यनमध्ये परस्पर संबंध आिे िे समजनर्ूर्
घेणयनसनठी सिनय्य करणे.
िैक्षनणक सननित्य:- दोर् फु र्े, कनटी, तनर/ स्पोक्स तनर.
दोन्िी फु र्े योग्य अंतरनर्र बनंधले आिेत कन यनची खनत्री करूर् घ्यन. कनरण दोन्िी
फु ग्यनमधील अंतर जनस्त अथर्न कमी झनल्यनस िी कृ ती िोणनर र्निी .
दोन्िी फु र्े एकनच उं चीर्र असल्यनची खनत्री करूर् घ्यन. दोन्िी फु ग्यनच्यनमधूर्
नर्द्यनथी फुं कर मनरत असतनर्न र्र्ाखोलीमध्ये र्नरे र् येणयनची खबरदनरी घ्यन.कनरण ते
फु ग्यनमध्ये चलर् नर्मनाण करते.
र्नर्यनच्यन जोरनमुळे पत्रे ककं र्न ित कन उडू र् जनतनत यनबद्दल चचना करन. ितनर्रूर्
र्निणनर्यन र्नर्यनमुळे र्रच्यन बनजूलन िर्ेचन दनब कमी िोतो र् ित र्रती उडू र् जनते.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती 19 : पृर्थर्ीर्रील असमनर् उष्णतेमुळे र्नरन र्नितो िे समजनर्ूर् घेऊर् नर्श्लेषण
करणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्र्:- पृर्थर्ीर्रील असमनर् उष्णतेमुळे र्नरन र्नितो िे
समजनर्ूर् घेऊर् नर्श्लेषण करतनत.
कृ ती 19.1
कृ तीचे र्नर्:- उष्णतेर्े िर्ेमध्ये प्रसरण दक्रयन िोते.
कृ तीचे उदद्दष्ट:- भू प्रदेिनर्रील असमनर् उष्णतेमुळे र्नरन र्नितो िे समजनर्ूर् सनंर्णे.
िैक्षनणक सननित्य:- फु र्े, र्रम पनणी, थंड पनणी
र्नपरले जनणनरे र्रम पनणी अनत र्रम र्निी यनची खनत्री करूर् घ्यन कनरण
त्यनमध्ये बुडनर्लेलन फु र्न फु टणयनची िक्यतन असते. बुडनर्ल्यन जनणनर्यन फु ग्यनमध्ये जनस्त
िर्न र्निी यनची कनळजी घेणे.
िक्य झनल्यनस थंड पनणयनची व्यर्स्थन करूर् ठे र्णे.र्रम पनणयनमध्ये िर्ेचे प्रसरण
आनण थंड पनणयनमध्ये बुडनर्लेल्यन फु ग्यनमध्ये िर्ेचे आकुं चर् ददसूर् येते. र्रम पनणयनतील
फु ग्यनचन आकनर र्नढणे म्िणजेच िर्ेचे प्रसरण िोय.
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कृ ती 19.2
कृ तीचे र्नर्:-जनर्नतक र्नरे (पृर्थर्ीच्यन पृष्ठभनर्नर्रूर् र्निणनरे र्नरे र् र्नदळे )
कृ तीचे उदद्दष्ट:- पृर्थर्ीच्यन पृष्ठभनर्नर्र र्नरे कन र् कसे र्नितनत िे समजनर्ूर् घेणे.
िैक्षनणक सननित्य:- ग्लोब, चनटा
धृर्ीय प्रदेि आनण नर्षुर्र्ृत्तीय प्रदेि यनंची पररकल्पर्न र्सेल तर नर्द्यनर्थयनांचन
िोणनरन र्ोंधळ थनंबनर्णयनसनठी A,B, C अिी र्नर्े देऊर् समजर्न.
सूयनाच्यन स्थनर्नमुळे, नर्षुर्र्ृत्तीय प्रदेिनंमध्ये इतर प्रदेिनपेक्षन जनस्त उष्णतन असते
त्यनमूळे तेथील िर्न र्रम िोते िे नर्द्यनर्थयनांर्न समजनर्ूर् सनंर्णे.
र्रम झनलेली िर्न कृ ती 19.1 मध्ये पननिल्यनप्रमनणे प्रसरण पनर्ते र् िलकी िोऊर्
र्र जनते. धृर्ीय प्रदेिनतील िर्न जनर्न भरूर् कनढणयनसनठी नर्षुर्र्ृत्तनकडे जनते. िे िर्ेच्यन
चलर्नलन कनरणीभूत घटक आिेत.
मूल्यमनपर्नचे स्तर :अध्ययर् नर्ष्पत्ती
स्तर-1
स्तर-2
स्तर-3
स्तर-4
र्नर्यनमुळे कमी दनबनचन
पट्टन नर्मनाण िोतो िे
समजनर्ूर् घेऊर् नर्श्लेषण
करणे.

र्नर्यनमूळे
कमीदनबनचन
पट्टन नर्मनाण
िोतो
िे
समजनतनत.

जनस्त
दनबनच्यन र्नर्यनचे
प्रदेिनकडू र् कमी दनबनच्यन र्ुणधमा
प्रदेिनकडे िर्ेचे चलर् िोते जनणतनत.
िे समजनर्ूर् घेणे.
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र्नरन
र्
नर्मनाण
िोणनरन
दनब
यनमधील
संबंध
जनणतनत.

र्नर्यनमूळे कमी
दनबनचन भनर्
नर्मनाण िोतो िे
प्रयोर्
करूर्
समजनर्ूर्
घेतनत.

र्नर्यनचे
चलर् जनस्त
दनबनच्यन
प्रदेिनकडू र्
कमी
दनबनच्यन
प्रदेिनकडे
िोते
िे
जनणतनत.

र्नर्यनचे चलर्
जनस्त दनबनच्यन
प्रदेिनकडू र्
कमी दनबनच्यन
प्रदेिनकडे िोते
िे प्रयोर् करूर्
समजूर् घेतनत.

र्नर्यनमूळे
कमी दनबनचन
पट्टन नर्मनाण
िोऊर्
त्यनमूळे
िोणनरे
पररणनम
जनणतनत.
र्नरन जनस्त
दनबनच्यन
प्रदेिनकडू र्
कमी
दनबनच्यन
प्रदेिनकडे
र्नितो यनचे
पररणनम
जनणतनत.

अध्ययर्नंि:- सजीर् सृष्टी
8. घटक:- सजीर्नतील श्वसर् , प्रनणी आनण र्र्स्पतीमधील र्िर्.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची पुर्रा चर्न
इयत्तन 5 र्ी
इयत्तन 6 र्ी
• सजीर् आनण
नर्जीर् र्स्तू
ओळखणे.
• सजीर्नंची
प्रमुख
लक्षणे
स्पष्ट करणे.
• र्र्स्पतीमधील
आिनर तयनर
करणयनचन क्रम
स्पष्ट करणे.
• नर्नर्ध
प्रकनरच्यन
र्र्स्पतींचे
र्र्ीकरण
करणे.
• र्र्स्पतींच्यन
संरक्षणनचे
मित्र् ओळखूर्
पररसरनची
कनळजी घेणे.

• र्र्स्पतीचे प्रकनर
ओळखूर् र्र्ीकरण
करणे.
• र्र्स्पतीचे
नचत्र
रे खनटू र्
नर्नर्ध
भनर्नंचे कनया स्पष्ट
करणे.
• नर्नर्ध
नर्र्नसस्थनर्नर्ुसनर
सजीर्नंचे र्र्ीकरण
करणे.
• नर्नर्ध
नर्र्नसस्थनर्नमध्ये
प्रनणयनंचे समनयोजर्
स्पष्ट करणे.
• फु लनचे नर्नर्ध भनर्
ओळखूर्
त्यन
भनर्नंचन
कनयनाचे
नर्र्रण करणे.

इयत्तन 7 र्ी
• ऑनक्सश्वसर् आनण नर्र्ॉनक्सश्वसर्नतील फरक सनंर्ूर्
सनमकरण नलनिणे.
• मनर्र्नच्यन श्वसर् संस्थेचे नचत्र कनढू र् श्वसर्दक्रयन स्पष्ट
करणे.
• श्वसर् दक्रयेच्यन र्ेर्नतील बदलनचन दर लक्षनत
घेणे(मनपर् करूर् र्नणत सोडर्तनत)
• श्वसर्संस्थेचे कनया दनखर्णनरन र्मुर्न तयनर करणे.
• इतर प्रनणयनंमधील श्वसर्ेंदद्रये ओळखतनत आनण श्वसर्
दक्रयन स्पष्ट करणे.
• र्र्स्पती मधील श्वसर् दक्रयन स्पष्ट करणे.
• रक्तननभसरण संस्थेची आकृ ती , मनर्र्नच्यन हृदयनची
आकृ ती , उत्सजार् संस्थेची आकृ ती कनढू र् भनर्
ओळखणे.
• रक्तनतील तनंबड्यन पेिी, पनंढर्यन पेिी र् रक्तभबंबीकन
तसेच हृदयनचे कनया स्पष्ट करणे.
• स्टेथस्कोपचन र्मुर्न तयनर करणे.
• र्र्स्पतीमधील र्निक उतीचे कनया स्पष्ट करणे.
• अलैंनर्क प्रजर्र्नची व्यनख्यन स्पष्ट करतनत आनण
र्र्स्पतीमधील लैंनर्क प्रजर्र्नचे टप्पे सनंर्णे.
• परनर्स्पिा दक्रयेचे नर्धनर् स्पष्ट करणे.

नर्र्डलेली अध्ययर् नर्ष्पत्ती:इयत्तन 5 र्ी इयत्तन 6 र्ी
सजीर्नंची
सजीर्नंची
प्रमुख लक्षणे प्रमुख लक्षणे
स्पष्ट करणे. स्पष्ट करणे.
फु लनचे
नर्नर्ध
भनर्
ओळखणे.

इयत्तन 7 र्ी
•
•
•
•

ऑनक्सश्वसर् आनण नर्र्ॉनक्सश्वसर् यनमधील फरक सनंर्णे.
मनर्र्नच्यन श्वसर् संस्थेची आकृ ती कनढू र् श्वसर्दक्रयन स्पष्ट करणे.
श्वसर् दक्रयेतील बदलनचन दर लक्षनत घेण.े
श्वसर् दक्रयेचे कनया दिानर्णनरन र्मुर्न तयनर करणे.

• इतर प्रनणयनंच्यन श्वसर्ेंदद्रयनची आकृ ती कनढू र् भनर् ओळखणे.
• उत्सजार् संस्थेची आकृ ती कनढू र् भनर् ओळखणे.
• रक्तनमधील तनंबड्यन पेिी, पनंढर्यन पेिी आनण प्लेटलेट्सचे कनया
स्पष्ट करणे.
• रक्तननभसरण संस्थेच्यन कनयनाचे नर्र्रण करूर् हृदयनचे कनया स्पष्ट
करणे.
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फु लनंच्यन
नर्नर्ध
भनर्नंचे
कनया स्पष्ट
करणे.

• र्र्स्पतीमधील र्िर् दक्रयन स्पष्ट करणे.
• अलैंनर्क पुर्रुत्पनदर्नबद्दल समजनर्ूर् घेण.े
• र्र्स्पतीमधील पुर्रुत्पनदर्नचे टप्पे नलनिणे.
• परनर्स्पिा म्िणजे कनय स्पष्ट करणे.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती 20:- सजीर्नंची प्रमुख लक्षणे ओळखणे, ऑनक्सश्वसर् आनण नर्र्ॉनक्सश्वसर्
यनमधील फरक समजनर्ूर् घेण.े
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्र्:- इयत्तन नतसरीपनसूर् इयत्तन सिनर्ी पयांत यन
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती असूर् पुढील इयत्तेमध्ये येणनर्यन जैनर्क दक्रयन समजनर्ूर्
घेणयनसनठी सजीर्नंची लक्षणे ओळखणे आर्श्यक आिे.
पररसरनतील नर्नर्ध र्स्तूंर्न त्यनंच्यन लक्षणनर्ुसनर ओळखणयनचे सनमर्थया
नर्द्यनर्थयनांच्यन मध्ये र्ृभद्धंर्त करणे आर्श्यक बर्ले आिे. प्रनणी आनण र्र्स्पतींचे सूक्ष्म
नर्रीक्षण िे नर्द्यनर्थयनांचे ज्ञनर् र्नढनर्णयनसनठी सिनय्यक ठरते.
कृ ती 20.1
कृ तीचे र्नर्:-नचत्र पनहूर् सजीर्नतील समनर्तन ओळखणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट:- सजीर्नंतील समनर्तन ओळखणे.
कृ तीची पद्धत:- नचत्रनमधील सजीर्नंची सनम्यतन नलनिणयनस सनंर्णे, समनर्तेर्र आधनररत
सजीर्नंमधील लक्षणे नर्द्यनर्थयनांर्न सनंर्णयनस लनर्णे.
िैक्षनणक सननित्य:- अध्ययर् पत्रक.
नलनिणयनसनठी

सक्षम

र्सणनर्यन

नर्द्यनर्थयनार्न

तोंडी

सनंर्नयलन

सनंर्ूर्,

नलनिणयनसनठी सिनय्य करणे.
कृ ती 20.2
कृ तीचे र्नर्:- सजीर्नंची लक्षणे ओळखणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट:- सजीर्नंची लक्षणे ओळखणे.
कृ तीची पद्धत:- ददलेल्यन सूचर्नंचन र्नपर करूर् सजीर्नंची लक्षणे ओळखूर् नलनिणयनस
मदत करणे.सजीर्नंची लक्षणे समजनर्ूर् घेऊर् नलनिणे.
िैक्षनणक सननित्य:- अध्ययर् पत्रक.
कृ ती 20.3
कृ तीचे र्नर्:- नहिनडओ पनिणे, सनमूनिक कृ ती.
कृ तीचे उदद्दष्ट:- ऑनक्सश्वसर् आनण नर्र्ॉनक्सश्वसर् यनमधील फरक समजनर्ूर् घेतनत.
कृ तीची पद्धत:- नचत्रनंसनित ऑनक्सश्वसर् आनण नर्र्ॉनक्सश्वसर्निी संबंनधत नहिनडओ
दनखर्ूर्, स्पष्टीकरणनसि समीकरण नलहूर् समजनर्णयनची व्यर्स्थन करणे.
िैक्षनणक सननित्य:- लॅपटॉप, मोबनईल, नहिनडओ, अध्ययर् पत्रक.
अध्ययर् पत्रकनचे व्यर्स्थनपर्
प्रश्ननंर्न उत्तर देतनर्न लक्ष देऊर् योग्य मनर्ादिार् करणे नलनिणयनसनठी सक्षम
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र्सणनर्यन नर्द्यनर्थयनार्न तोंडी सनंर्नयलन सनंर्ूर् नलनिणयनस मदत करणे.
कृ ती 20.4
कृ तीचे र्नर्:- श्वसर् दक्रयन.
कृ तीचे उदद्दष्ट:- समीकरणनच्यन सिनय्यनर्े ऑनक्सश्वसर् आनण नर्र्ॉनक्सश्वसर्नतील फरक
समजनर्ूर् सनंर्णे.
कृ तीची पद्धत:- ऑनक्सश्वसर् आनण नर्र्ॉनक्सश्वसर्निी संबंनधत समीकरणे नलहूर् फरक
समजनर्ूर् घेणयनस अर्ुकूलतन नर्मनाण करणे. संर्ेद पनठनतील नहिनडओ अथर्न अनॅ र्मेटेड
नहिनडओ पनिणयनची व्यर्स्थन करूर् देणे.
िैक्षनणक सननित्य:- अध्ययर् पत्रक.
मूल्यमनपर् कृ ती:- मूल्यमनपर् कृ ती र्ैयनक्तक पनतळीर्र रनबनर्णयनसनठी सुचनर्णे खनलील
र्मुन्यनमध्ये रुनिक्सचन र्नपर करूर् मूल्यमनपर्नसनठी स्तर 1,2,3,4 प्रमनणे नर्नित करणे.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती
सजीर्नंची लक्षणे
ओळखणे.

स्तर-1

सजीर्नंमधील
समनर्तन
ओळखणयनसनठी
प्रयत्न करतनत.
ऑनक्सश्वसर् आनण ऑनक्सश्वसर्नसंबंधी
नर्र्ॉनक्सश्वसर्
समजनर्ूर् घेतनत.
यनमधील फरक
सनंर्णे.

स्तर-2

स्तर-3

स्तर-4

सजीर्नंमधील
कनिी लक्षणे
ओळखतनत.

सजीर्नंमधील
अर्ेक लक्षणे
ओळखतनत.

ऑनक्सश्वसर्
आनण
नर्र्ॉनक्सश्वसर्
समीकरणनंमध्ये
व्यक्त करतनत.

ऑनक्सश्वसर्
आनण
नर्र्ॉनक्सश्वसर्
समजनर्ूर्
घेतनत.

सजीर्नंच्यन
मधील सर्ा
लक्षणे
ओळखतनत.
सर्ा प्रमुख
फरक
समजनर्ूर्
घेतनत.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती 21
मनर्र्नच्यन श्वसर् संस्थेची आकृ ती कनढू र् श्वसर् दक्रयन स्पष्ट करणे.
श्वसर् दक्रयेच्यन दरनतील बदल ओळखूर् श्वसर्दक्रयन दनखनर्णनरन र्मुर्न तयनर करतनत.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्र्:
कोणत्यनिी संकल्पर्न समजनर्ूर् घेणयनसनठी आनण त्यनंची अनधक मननिती
नमळनर्णयनसनठी स्पष्टीकरण देणे आर्श्यक असते. आपल्यन िरीर व्यर्स्थेिी संबंनधत
असल्यनमूळे नर्द्यनथी िे निकणे आर्श्यक आिे.आकृ तीचे रे खनटर् के ल्यनर्े नर्द्यनर्थयनांच्यन
मधील कौिल्य र्ृभद्धंर्त िोते आनण एकनग्रतन र्नढीस लनर्ते. येथे नर्द्यनथी नर्नर्ध
िनरीररक संस्थनंची आकृ ती रे खनटणयनच्यन सनिनय्यनर्े िनरीररक संस्थेच्यन रचर्न समजनर्ूर्
घेतनत.
कृ ती 21.1
कृ तीचे र्नर्:- श्वसर् दक्रयेचन र्ेर् ओळखणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट:- श्वसर् दक्रयेच्यन र्ेर्नतील बदल ओळखणे.
कृ तीची पद्धत:- खनली ददल्यन प्रमनणे कृ तीचे आयोजर् करूर् मंद , अनत मंद, सनमनन्य आनण
र्ेर्र्नर् श्वसर्दक्रयेचे नर्रीक्षण करूर् र्ोंदी करणयनसनठी मनर्ादिार् करणे.
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श्वसर् दक्रयेमध्ये ऑक्सीजर् युक्त िर्न आत घेऊर् कनबार् डनय-ऑक्सनइड र्नयू बनिेर
सोडतो. आपल्यनलन अनधक िक्तीची आर्श्यकतन असतनर्न आपण र्ेर्नर्े श्वसर् करतो,
यनतूर् आपल्यन िरीरनतील पेिींर्न जनस्त प्रमनणनत ऑनक्सजर्चन पुरर्ठन िोतो. यनमुळे
अन्न नर्भनजर्नचन र्ेर् र्नढतो आनण अनधक िक्ती मुक्त िोते.
िैक्षनणक सननित्य:- अध्ययर् पत्रक.
अध्ययर् पत्रकनंचे व्यर्स्थनपर्:- अध्ययर् पत्रकनमध्ये ददलेले कोष्टक पूणा करन.
कृ ती 21.2
कृ तीचे र्नर्:- आकृ ती रचर्न.
कृ तीचे उदद्दष्ट:- श्वसर् संस्थेची आकृ ती कनढणे.
कृ तीची पद्धत:- नर्द्यनर्थयनांर्न श्वसर् संस्थेची आकृ ती कनढणयनस सनंर्णे.त्यनंच्यन आकृ तीचे
नर्रीक्षण करूर्, अध्ययर् पत्रकनमध्ये ददलेल्यन आकृ तीिी तुलर्न करन.एक र्मुर्न म्िणूर्
आकृ ती कनढू र् दनखर्न.आकृ ती व्यर्नस्थत रे खनटणयनसनठी अर्ुकूलतन नर्मनाण करणे.
िैक्षनणक सननित्य:- अध्ययर् पत्रक.
अध्ययर् पत्रकनंचे व्यर्स्थनपर्:- आकृ ती कनढू र् रं र् देणयनस सुचनर्णे.
कृ ती 21.3
कृ तीचे र्नर्:-र्मुर्न तयनर करणे र् स्पष्टीकरण.
कृ तीचे उदद्दष्ट:- श्वसर् संस्थेचन र्मुर्न तयनर करणे.
कृ तीची पद्धत:- नचकर्मनती ककं र्न कनडाबोडा र्नपरूर् आपल्यन नमत्रनंच्यन सिनय्यनर्े
नर्द्यनर्थयनांर्न श्वसर्संस्थेचन र्मुर्न तयनर करणयनसनठी सिकनया करणे.
र्मुन्यनच्यन सिनय्यनर्े मनर्र्नतील श्वसर् दक्रयेचे नर्र्रण देणे. ददलेल्यन प्रश्ननंर्न
उत्तर देणयनसनठी मनर्ादिार् करणे. श्वसर् दक्रयेिी संबंनधत नहिनडओ यनंचे नर्रीक्षण
करणयनसनठी संधी उपलब्ध करूर् देणे.
िैक्षनणक सननित्य:- नचकर्मनती, कनडाबोडा.
कृ ती 21.4
कृ तीचे र्नर्:- प्रनतकृ ती तयनर करणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट:- श्वसर्दक्रयन दिार्णनरी प्रनतकृ ती तयनर करणे.
कृ तीची पद्धत:- नचत्रनमध्ये दनखनर्ल्यनप्रमनणे फु र्े, प्लननस्टक बॉटल, स्रॉ यनंचन र्नपर करूर्
प्रनतकृ ती तयनर करणयनसनठी मदत करणे. प्रनतकृ तीचन र्नपर करूर् श्वसर् दक्रयेचे नर्रीक्षण
करणयनची व्यर्स्थन करूर् देणे.
िैक्षनणक सननित्य:- फु र्े,प्लननस्टक बॉटल, स्रॉ.
कृ ती 21.5
कृ तीचे र्नर्:- अनभर्य
कृ तीचे उदद्दष्ट:- श्वसर् दक्रयेमध्ये श्वनसकोषनंचे कनया समजनर्ूर् घेणे
कृ तीची पद्धत:- अध्ययर् पनत्रकीमध्ये सुचनर्ल्यनप्रमनणे नर्द्यनर्थयनांचे र्ट तयनर करणे,
पनत्रनंच्यन कनयनाची नर्भनर्णी, उच्िर्नस आनण श्वनस यनंच्यन संदभनात आकुं चर् आनण
प्रसरण दिानर्णयनसनठी नर्द्यनर्थयनांर्न मनर्ादिार् करणे. यन कृ तीच्यन सिनय्यनर्े नर्द्यनथी
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श्वसर् दक्रयन समजनर्ूर् घेतनत.
िैक्षनणक सननित्य:- अध्ययर् पत्रक
मनर्र्नप्रमनणे इतर प्रनणयनंर्न असणनर्यन श्वनसोच््र्नसनच्यन इं दद्रयनंचन नर्द्यनर्थयनांर्न
पररचय करूर् देऊर् , नहिनडओच्यन सिनय्यनर्े प्रनणयनंमधील श्वनसोच््र्नसनच्यन इं दद्रयनंची
ओळख करूर् देणयनची व्यर्स्थन करणे.
प्रनणी
श्वसर्ेंद्रीय
झुरळ
श्वनसपटल
मनसन
कल्ले (नर्र्रे )
र्नंडूळ
त्र्चन
पक्षी
श्वनसकोष (फु फ्फु स)
बेडूक

त्र्चन, फु फ्फू स

मूल्यमनपर् कृ ती र्ैयनक्तक पनतळीर्र रनबनर्णयनसनठी सुचनर्णे. खनलील
र्मुन्यनप्रमनणे रुनिक्स चन र्नपर करूर् मूल्यमनपर्नसनठी 1,2,3,4 स्तरनंची नर्निती करणे.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर्
स्तर-1
नर्ष्पत्ती
श्वसर्दक्रयेच्यन फक्त सनमनन्य
र्ेर्नतील
नस्थतीमधील
बदल
र्ेर्
ओळखणे.
ओळखतनत.
मनर्र्नच्यन
श्वसर्
संस्थेच्यन
आकृ तीची
रचर्न करणे.

श्वसर्दक्रयेचे
नर्र्रण
करणे.
श्वसर्
दक्रयेच्यन
दरनतील
फरक
ओळखणे.

आकृ तीमधील
कनिी भनर्
ओळखतनत.

स्तर-2
सनमनन्य नस्थतीत
तसेच नस्थर
नस्थतीतील
श्वसर्दक्रयेचन र्ेर्
ओळखतनत.
स्पष्टपणे आकृ ती
कनढतन येत र्निी.

स्तर-3

स्तर-4

कनिी संदभनात
सर्ा संदभनात
श्वसर्दक्रयेचन
श्वसर् दक्रयेचन
र्ेर् ओळखतनत. र्ेर् ओळखतनत.

आकृ ती
प्रत्येक भनर्
कनढतनत पण
योग्य क्रमनत
आकृ तीमधील
कनढू र्
भनर्नंची
आकृ तीची
क्रमबद्ध मनंडणी
रचर्न पूणा
करतन येत
करतनत.
र्निी.
नर्नर्ध भनर्
श्वसर्दक्रयेच्यन
नर्र्रण देतनर्न श्वसर् दक्रयेच्यन
ओळखणयनसनठी संबंनधत फक्त कनिी कनिी घटकनंचे
संपूणा टप्प्यनंचे
प्रयत्न करतनत. भनर् ओळखतनत. नर्र्रण देतनत. नर्र्रण करतनत
फक्त सनमनन्य सनमनन्य नस्थती र् कनिी संदभनात नर्नर्ध संदभनात
नस्थतीमध्ये
नर्श्रनंतीच्यन
श्वसर् दक्रयेच्यन श्वसर् दक्रयेच्यन
ओळखतनत.
नस्थतीमध्ये
दरनतील फरक दरनतील फरक
ओळखतनत.
ओळखतनत.
ओळखतनत.
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अध्ययर् नर्ष्पत्ती 22:- मनर्र्नच्यन हृदयनच्यन आकृ तीतील भनर् ओळखणे.रक्तननभसरण आनण
हृदयनच्यन कनयनाचे स्पष्टीकरण करणे. रक्तनतील घटकनंचे कनया समजूर् घेण.े
कृ ती 22.1
कृ तीचे र्नर्:-पररर्िर् आकृ त्यनंचे नर्रीक्षण करणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट:- दैर्ंददर् जीर्र्नमध्ये सजीर् अर्ेक र्स्तूंचे र्िर् करीत असल्यनप्रमनणे
आपल्यन िरीरनत सुद्धन र्िर् िोत असते िे समजूर् घेतनत.
कृ तीची पद्धत: पररर्िर्नच्यन संबंनधत नचत्रे दनखनर्णे, दैर्ंददर् जीर्र्नमध्ये सजीर् अर्ेक
र्स्तूंचे र्िर् करीत असल्यनप्रमनणे आपल्यन िरीरनत सुद्धन र्िर् िोत असते िे समजनर्ूर्
सनंर्णे.
िैक्षनणक सननित्य:- नचत्रे, आकृ त्यन.
कृ ती 22.2
कृ तीचे र्नर्:- नहिनडओ पनिणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट :- रक्तर्ननिन्यन ओळखणे आनण रक्तनतील घटक ओळखणे.
कृ तीची पद्धत:- नहिनडओ पनहूर् प्रर्ननिन्यन आनण प्रतीर्ननिन्यन ओळखणयनसनठी अर्ुकूलतन
नर्मनाण करूर् देणे ( लनल आनण नर्ळन रं र् सूचक म्िणूर् र्नपरनर्न) रक्तनतील घटकनंची
यनदी करणे. प्रश्ननंची उत्तरे देत असतनर्न नर्रीक्षण करूर् मनर्ादिार् करणे.
िैक्षनणक सननित्य:- नहिडीओ नक्लप.
कृ ती 22.3
कृ तीचे र्नर्:- आकृ तीचे भनर् ओळखूर् रक्तननभसरण स्पष्ट करणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट:- रक्तननभसरण समजूर् घेणे, रक्तननभसरणनतील प्रर्ननिर्ी आनण
प्रतीर्ननिन्यनंचे कनया समजूर् घेणे.
कृ तीची पद्धत:- िंकनंचे नर्रसर् करीत , योग्य मनर्ादिार् करणे
िैक्षनणक सननित्य :- अध्ययर् पत्रक.
कृ ती 22.4
कृ तीचे र्नर्:- आकृ ती भनर् ओळखणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट:- आकृ तीचे नर्रीक्षण करूर् भनर् ओळखतनत, हृदयनचे कनया समजूर् घेतनत.
कृ तीची पद्धत:- अध्ययर् पनत्रके तील हृदयनच्यन नचत्रनलन रं र् देऊर् भनर् ओळखणयनसनठी
अर्ुकूलतन नर्मनाण करणे.आदिा र्मुर्न म्िणूर् आकृ ती कनढू र्, नर्द्यनर्थयनांर्न आकृ त्यन
कनढणयनसनठी प्रेरणन देणे. हृदयनचे कनया संनक्षप्त रुपनत स्पष्ट करणे.
िैक्षनणक सननित्य:- अध्ययर् पत्रक.
कृ ती 22.5
कृ तीचे र्नर्:- हृदयनचे ठोके मोजणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट:- स्टेथस्कोपचन र्नपर करूर् हृदयनची ठोके मोजणे.
कृ तीची पद्धत:- 11.2 कृ ती प्रमनणे स्टेथस्कोप तयनर करणयनसनठी सनंर्ूर्, हृदयनचे ठोके
मोजणयनसनठी मनर्ादिार् करणे, कोष्टक भरणयनसनठी सुचनर्णे.
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हृदयनचे ठोके मोजणयनचन योग्य क्रम दनखनर्णे.
मूल्यमनपर् र्ैयनक्तक पनतळीर्र रनबर्णयनसनठी सनंर्ूर् खनलील र्मुन्यनप्रमनणे रुनिक्सचन र्नपर
करूर् मूल्यमनपर्नसनठी 1,2,3,4 असे स्तर नर्नित करणे.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर-1

स्तर-2

स्तर-3

स्तर-4

हृदयनचे भनर्
ओळखणे.

हृदयनचे दोर्
कप्पे ओळखतनत.

कनिी भनर्
ओळखतनत.

आकृ ती मधील सर्ा
भनर् ओळखतनत.

प्रर्ननिर्ी आनण
प्रनतर्ननिर्ीचे
कनया स्पष्ट करणे.

प्रर्ननिर्ी आनण
प्रनतर्ननिर्ी
ओळखतनत.

प्रर्ननिर्ीचे कनया
समजूर् घेतनत.

रक्तनतील घटकनंचे
कनया समजूर् घेणे.

रक्तनतील
घटकनंचे कनया
समजूर्
घेणयनसनठी प्रयत्न
करतनत.
पररकल्पर्न
र्कनिनमध्ये पूणा
करणयनचन प्रयत्न
करतनत.

कनिी ठरननर्क
कनया समजनर्ूर्
घेतनत.

प्रर्ननिर्ी
प्रनतर्ननिर्ी
आनण चनरिी
कप्पे ओळखतनत.
प्रर्ननिर्ी आनण
प्रनतर्ननिर्ीचे
कनया समजूर्
घेतनत.
अर्ेक कनया
समजनर्ूर् घेतनत.

पररकल्पर्न
र्कनिन पूणा करणे.
(र्ृक्षनकृ ती)

पररकल्पर्न
र्कनिनमध्ये कनिी
पररकल्पर्न
नलनितनत.

कनिी पररकल्पर्न
चुकीच्यन
नलनितनत.

प्रर्ननिर्ी आनण
प्रनतर्ननिर्ीचे कनया
समजूर् घेऊर् स्पष्ट
करतनत.
रक्तनतील घटकनंची
संपूणा कनया
समजनर्ूर् घेतनत.

र्कनिन समजूर्
घेऊर् पूणा करतनत.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती 23
उत्सजार् संस्थेची आकृ ती कनढू र् भनर् ओळखणे.र्र्स्पतीमधील र्निक ऊतींच्यन कनयनाचन पररचय
करूर् घेण.े
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती र् मित्त्र्:- पूर्ा प्रनथनमक स्तरनपनसूर्च आकृ ती कनढणयनच्यन
कौिल्यचन अभ्यनस करूर् घेतलन जनतो. मनर्र्नतील उत्सजार्ननर्षयी नर्द्यनथी समजूर् घेतनत.
स्र्तः आकृ ती कनढू र् भनर् ओळखणयनर्े पररणनमकनरक अध्ययर् िोते.
कृ ती 23.1
कृ तीचे र्नर्:- उत्सजार् संस्थेचन नहिनडओ पनिणे आनण प्रनतकृ ती तयनर करणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट:- उत्सजार् संस्थेचे कनया समजूर् घेणे.
कृ तीची पद्धत:- संर्ेद पनठ अथर्न इतर कोणतन ऍनर्मेटेड नहिनडओ जो उत्सजार् संस्थेिी संबंनधत
असेल तो दनखर्ूर् नर्द्यनर्थयनांच्यन बरोबर संभनषण करीत उत्सजार् संस्थेचे कनया समजनर्णे.
अध्ययर् पत्रकनमध्ये ददलेल्यन प्रश्ननंर्न उत्तर देतील यनसनठी योग्य मनर्ादिार् करणे.
िैक्षनणक सननित्य:- लॅपटॉप, मोबनईल, नहिनडओ इ.
कृ ती 23.2
कृ तीचे र्नर्:- आकृ ती कनढणे
कृ तीचे उदद्दष्ट:- उत्सजार् संस्थेची आकृ ती कनढू र् भनर् ओळखणे.
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कृ तीची पद्धत:- उत्सजार् संस्थेची आकृ ती कनढणयनसनठी मनर्ादिार् करूर्, एक र्मुर्न म्िणूर्
निक्षक अथर्न नचत्रकनरनंच्यनकडू र् आकृ ती कनढू र् दनखनर्णे, भनर् ओळखतनर्न मदत करणे,
अध्ययर् पत्रकनतील प्रश्ननंर्न योग्य उत्तरे देतील असे मनर्ादिार् करणे.
िैक्षनणक सननित्य:- ड्रॉइं र् पेपर, पेनन्सल, रं र्ीत खडू .
कृ ती 23.3
कृ तीचे र्नर्:- प्रनत्यनक्षक कृ ती.
कृ तीचे उदद्दष्ट:- र्र्स्पतींमधील र्निक उतींचे कनया समजूर् घेणे.
कृ तीची पद्धत:- पनठ्यपुस्तकनतील 11.3 कृ ती सोडनर्णयनसनठी सिकनया करणे. खोडनच्यन
भनर्नतील रं र्नच्यन बदलनंचे नर्रीक्षण करूर् आनण खोडनतील र्निक उतींचे कनया समजनर्ूर्
सनंर्णे.
िैक्षनणक सननित्य:- तेरड्यनची र्र्स्पती, रं र्,पनणी.
कृ ती 23.4
कृ तीचे र्नर्:- प्रनत्यनक्षक कृ ती.
कृ तीचे उदद्दष्ट:- र्र्स्पतीमधील बनष्पोत्सजार् दक्रयन समजनर्ूर् सनंर्णे.
कृ तीची पद्धत:- सिनर्ी इयत्तेतील “र्र्स्पतींर्न समजनर्ूर् घेऊ” यन घटकनतील बनष्पोत्सजार्निी
संबंनधत कृ ती करणयनसनठी मनर्ादिार् करणे. आपले नर्रीक्षण नर्द्यनथी व्यक्त करतील अिी
अर्ुकूलतन नर्मनाण करणे.
प्रश्ननंची उत्तरे देतनर्न नर्रीक्षण करूर् योग्य मनर्ादिार् करणे.
िैक्षनणक सननित्य:- र्र्स्पती,प्लननस्टक नपिर्ी.
मूल्यमनपर् कृ ती र्ैयनक्तक पनतळीर्र रनबर्णयनसनठी सनंर्ूर् खनलील र्मुन्यनप्रमनणे
रुनिक्सचन र्नपर करूर् मूल्यमनपर्नसनठी 1,2,3,4 असे स्तर नर्नित करणे.
प्रश्न क्रमनंक 4 मध्ये सुचनर्ल्यनप्रमनणे र्र्स्पतींची रचर्न आनण कनिी अर्यर्नंची र्नर्े आनण त्यनंची
कनये कनडा र्रती नलहूर् जोड्यन जुळर्णयनसनठी सनंर्णे.
पणारंध्रे, प्रकनस्ट, मूळ. परीकनस्ट , पनणयनचे िोषण, बनष्पोत्सजार्, अन्ननचे र्िर्, पनणयनचे
र्िर् असे िब्द प्रत्येक कनडा र्रती नलनिले.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती
स्तर-1
स्तर-2
उत्सजार् संस्थेची आकृ ती कनढणयनचन आकृ ती कनढतनत.
आकृ ती कनढू र् भनर् प्रयत्न करतनत.
ओळखणे.
प्रनत्यनक्षकपणे
बनष्पोत्सजार् दक्रयन प्रनत्यनक्षक
कृ ती
बनष्पोत्सजार् दक्रयन समजूर् घेणयनसनठी करणयनसनठी प्रयत्न
समजनर्ूर् घेणे.
प्रयत्न करतनत.
करतनत.
र्र्स्पतीमधील
र्र्स्पती
मध्ये र्र्स्पती मधील
र्िर्नची
दक्रयन सुद्धन र्िर् िोते र्िर्
समजूर्
ओळखणे.
समजूर् घेतनत.
घेतनत.
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स्तर-3
आकृ ती
कनढू र्
कनिी
भनर्
ओळखतनत.
प्रनत्यनक्षक
कृ ती
करतनत.

स्तर-4
आकृ ती कनढू र् सर्ा
भनर् ओळखतनत.

प्रनत्यनक्षक
कृ ती
करूर् समजनर्ूर्
घेतनत.
र्र्स्पती मधील र्र्स्पतीमधील
र्निर्नचन
कनिी र्निर्न चन संपूणा
भनर्
समजनर्ूर् भनर्
समजनर्ूर्
घेतनत.
घेतनत.

9. घटक:- र्र्स्पतीमधील पुर्रूत्पनदर्
अध्ययर् नर्ष्पत्ती 24
फु लनचे भनर् ओळखतनत.
फु लनच्यन नर्नर्ध भनर्नंचे कनया स्पष्ट करणे. अलैंनर्क पुर्रुत्पनदर्नचे प्रकनर समजनर्ूर् घेणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्र्:- प्रनथनमक स्तरनपनसूर् नर्द्यनर्थयनांर्न
फु लनच्यन उपयोर्नबद्दल निकनर्ले जनते. 6 आनण 7 र्ी इयत्तेपयांत फु लनचे भनर् र् त्यनंच्यन
कनयनानर्षयी निकतनत. सर्ा सजीर् र्र्स्पतीर्र अर्लंबूर् आिेत. तसेच र्र्स्पतीमधील
पुर्रुत्पनदर्नर्े सजीर्नंर्न िोणनरे अर्ुकूलते नर्षयी ( उपलब्धते नर्षयी) समजनर्ले पननिजे.
अलैंनर्क पुर्रुत्पनदर्नच्यन प्रकनरननर्षयी समजनर्ूर् सनंनर्तले पननिजे.
कृ ती 24.1
कृ तीचे र्नर्:- (प्रनत्यनक्षक कृ ती) फु लनची आकृ ती कनढणे, भनर्नंर्न र्नर्े देणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट:- फु लनची आकृ ती कनढू र् भनर् ओळखतनत, नर्नर्ध फु लनतील फु लनंचे भनर्
ओळखतनत.
कृ तीची पद्धत:- िनळे च्यन आर्नरनतील नर्नर्ध फु लनंचे नर्रीक्षण करूर् त्यनंचे भनर्
ओळखणयनसनठी प्रर्ृत्त करणे. कोणत्यनिी फु लनचे भनर् आनण 6 र्ी च्यन इयत्तेतील
“र्र्स्पतींर्न समजनर्ूर् घेऊ” िन पनठ समजूर् घेणे.यन पनठनमध्ये ददल्यनप्रमनणे फु लनची
आकृ ती कनढू र् भनर् ओळखणयनसनठी मनर्ादिार् करणे.
प्रश्ननंची उत्तरे देतनर्न लक्षपूर्ाक ऐकू र् योग्य मनर्ादिार् करन.
िैक्षनणक सननित्य: - फु ले, अध्ययर् पत्रक.
कृ ती 24.2
कृ तीचे र्नर्:- फु लनचे नर्रीक्षण करणे( प्रनत्यनक्षक कनया).
कृ तीचे उदद्दष्ट:-फु लनंची रचर्न आनण फु लनच्यन नर्नर्ध भनर्नतील र्ैनर्ध्यतन समजूर् घेतनत.
कृ तीची पद्धत:- नर्नर्ध फु लनंचन संग्रि करूर्, त्यनंच्यन भनर्नचे नर्रीक्षण करूर्, कोष्टक पूणा
करणयनसनठी सिकनया करणे.
िैक्षनणक सननित्य:-फु ले, अध्ययर् पत्रक.
कृ ती 24.3
कृ तीचे र्नर्:- फु लनंचे भनर् नचकटनर्णे.
कृ तीचे उदद्दष्ट:- फु लनंच्यन भनर्नंचे नर्रीक्षण करणे.
कृ तीची पद्धत:- कोणत्यनिी एकन फु लनचे भनर् र्ेर्ळे करणयनसनठी अर्ुकुलतन नर्मनाण करणे
र् त्यनचे नर्रीक्षण करूर् नचकटर्णे.
अर्नर्श्यकपणे फु ले तोडू र्येत अिी सूचर्न द्यन.
िैक्षनणक सननित्य:-फु ले,अध्ययर् पत्रक.
कृ ती 24.4
कृ तीचे र्नर्:- र्र्स्पतीच्यन जीर्र् चक्रनची रचर्न.
कृ तीचे उदद्दष्ट:- र्र्स्पतीच्यन जीर्र् चक्रनच्यन सिनय्यनर्े र्र्स्पतीच्यन उत्पनत्तची कनरणे
समजनर्ूर् घेणे.
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कृ तीची पद्धत:- नचत्रनमध्ये दिानर्ल्यनप्रमनणे र्र्स्पतीच्यन जीर्र् चक्रनच्यन नर्नर्ध टप्प्यनंचे
कनडा तयनर करूर् नर्द्यनर्थयनांर्न देऊर् योग्य क्रम लनर्णयनस अर्ुकूलतन नर्मनाण करूर् देणे.
प्रत्येक भनर्नसनठी र्ेर्र्ेर्ळे कनडा तयनर करणे.
िैक्षनणक सननित्य:- फ्लॅि कनडा, अध्ययर् पत्रक.
कृ ती 24.5
कृ तीचे र्नर्:- प्रनत्यनक्षक.
कृ तीचे उदद्दष्ट:-िनदकय पुर्रुत्पनदर्नच्यन पद्धतींची
ओळख करूर् देणे.
कृ तीची पद्धत:- एकन बटनट्यनमधील डोळे
( िनदकय कें द्र) असलेले भनर् कनपन. कनिी ददर्सनंसनठी त्यनंच्यन र्नढीचे नर्रीक्षण
करणयनसनठी सनंर्न. त्यनंर्न ददसूर् आलेले मुद्दे नलनिणयनसनठी संधी नर्मनाण करन.
पनर्नपनसूर्, पनर्नच्यन पणा धनरे तूर्, खोडनतूर् पुर्रुत्पनदर् िोणनर्यन र्र्स्पती िनळे च्यन
अर्तीभोर्ती असतील तर दनखनर्णे.
िैक्षनणक सननित्य:- बटनटे, र्र्स्पती, अध्ययर् पत्रक.
मूल्यमनपर् कृ ती र्ैयनक्तक पनतळीर्र रनबर्णयनसनठी सनंर्ूर् खनलील र्मुन्यनप्रमनणे
रुनिक्सचन र्नपर करूर् मूल्यमनपर्नसनठी 1,2,3,4 असे स्तर नर्नित करणे.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती
फु लनचे भनर्
ओळखणे.

फु लनच्यन
भनर्नंच्यन कनयनाचे
नर्र्रण करणे.

स्तर-1

स्तर-2

स्तर-3

स्तर-4

फु लनचे भनर्
ओळखणयनसनठी
प्रयत्न करतनत.

फु लनचे कनिी
भनर्
ओळखतनत.

फु लनचे कनिी भनर्

फु लनचे सर्ा भनर्
ओळखतनत.

फु लनचे भनर्
ओळखतनत.

फु ष्पदलनचे
कनया सनंर्तनत.

ओळखतनत, पुकेसर
आनण निके सर
ओळखतनत.
फु लनच्यन कनंिी
भनर्नंच्यन कनयनाचे
नर्र्रण करतनत.

फु लनच्यन सर्ा
भनर्नंच्यन
कनयनाचे नर्र्रण
करतनत.

अलैंर्ीक
पुर्रुत्पनदर्नच्यन
प्रकनरनंचे नर्र्रण
करणे.

अलैंर्ीक
पुर्रुत्पनदर्नचन
अथा जनणतनत.

अलैंर्ीक
पुर्रुत्पनदर्नचे
भनर्
ओळखतनत.

अलैंर्ीक
पुर्रुत्पनदर्नच्यन
कनिी प्रकनरनंचे
नर्र्रण करतनत.

अलैंर्ीक
पुर्रुत्पनदर्नच्यन
सर्ा प्रकनरनंचे
नर्र्रण
करतनत.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती 25
र्र्स्पतींमध्ये िोणनर्यन लैंनर्क पुर्रुत्पनदर्नचे टप्पे समजूर् घेण.े परनर् स्पिनाचे
प्रकनर आनण बीज प्रसनरनच्यन पद्धतीचे नर्र्रण करणे.
40

अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्र्:- र्र्स्पतींच्यन पुर्रुत्पनदर्नर्े प्रनणयनंर्न
िोणनर्यन उपलब्धते नर्षयी समजूर् सनंनर्तले पननिजे. परनर् स्पिादक्रयन, परनर्कण, नबज
प्रसनरनच्यन पद्धती समजूर् घेतल्यनर्े र्र्स्पच्यन संर्धार्नची र्रज लक्षनत येत.े
कृ ती - 25.1
कृ तीचे र्नर् - फु लनंचे नर्रीक्षण .
कृ तीचे उदद्दष्ट -फु लनंचे भनर् ओळखूर् परनर्स्पिा दक्रयन समजूर् देण.े
कृ तीची पद्धत - िनळे च्यन आर्नरनमध्ये अथर्न नर्द्यनर्थयनांच्यन घरनजर्ळ असणनर्यन
र्र्स्पतीच्यन फु लनंचे भनर् ओळखणयनसनठी मदत करणे. परनर् स्पिा दक्रयेिी संबंनधत
असणनरे नहिनडओ दनखर्ूर् संकल्पर्न स्पष्ट करणे. परनर् कणनंनर्षयी समजनर्ूर् सनंर्णे
िैक्षनणक सननित्य –फु ले, नहिनडओ, लॅपटॉप.
कृ ती 25.2
कृ तीचे र्नर् -फलर् दक्रयेतील टप्पे ओळखणे.
कृ तीचन उद्देि - फळ आनण बीज नर्र्मातीनर्षयी समजूर् घेतनत.
कृ तीची पद्धत - अध्ययर् पत्रकनमध्ये सुचनर्ल्यनप्रमनणे आकृ ती कनढू र् फलर्नच्यन नर्नर्ध
टप्प्यननर्षयी स्पष्टीकरण देण.े अॅनर्मेटेड नहिनडओ दनखनर्णे .
प्रश्ननंर्न उत्तरे देणयनसनठी योग्य मनर्ादिार् करणे.
िैक्षनणक सननित्य- अध्ययर् पत्रक, नहिनडओ .
प्रत्येक अध्ययर् पत्रक पूणा झनल्यनर्ंतर अनभप्रनय देण.े
मूल्यमनपर् प्रदक्रयन र्ैयनक्तक पनतळीर्र रनबनर्णयनसनठी सुचनर्णे. खनली ददल्यन प्रमनणे
निषाकनंचन र्नपर करूर् मूल्यमनपर्नसनठी एक-दोर्-तीर्-चनर असे स्तर नर्नित करणे.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती
स्तर-1
स्तर-2
स्तर-3
स्तर-4
लैंनर्क प्रजर्र्नचे फु लनंचे भनर्
फु लनतील
प्रजर्र्नचे कनिी सर्ा टप्पे ओळखतनत.
टप्पे समजूर् घेणे. ओळखणयनसनठी निके सर र्
टप्पे ओळखतनत.
प्रयत्न करतनत.
पुकेसर
ओळखतनत.
परनर्स्पिा दक्रयेचे ओळखणयनसनठी परनर्कण
स्पष्टीकरण
परनर्स्पिा दक्रयेचे
नर्र्रण करणे.
प्रयत्न करतनत
ओळखतनत. देणयनसनठी
नर्र्रण करतनत.
अनधक प्रयत्न
करतनत.
बीज प्रसनरनच्यन बीज प्रसनरण
कनिी
बीज प्रसनरनच्यन बीज प्रसनरनमूळे
पद्धती जनणणे.
नर्षयी समजूर्
नबयनंच्यन
अर्ेक पद्धती
िोणनरे उपयोर्
घेतनत.
प्रसरनणनच्यन समजूर् घेतल्यन देखील जनणतनत.
पद्धती
आिेत.
समजल्यन
र्निीत.
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घटक -र्नतमनर् र्स्तू, लोक आनण नर्चनर
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची पुर्ररचर्न
10. घटक:- र्ती आनण र्ेळ
इयत्तन पनचर्ी

इयत्तन सिनर्ी

इयत्तन सनतर्ी

घटक - र्ती आनण अंतरनचे मनपर्
1.पररर्िर्नच्यन

नर्नर्ध

आनण सनधर्े ओळखणे.

र्ती आनण र्ेळ
पद्धती 1.र्ुणधमनाच्यन आधनरनर्रूर्
प्रकनरनंचे र्र्ीकरण करणे.

र्तीच्यन

र्ती,
सनर्कनि
र्ती
2.अंतर आनण लनंबीच्यन औपचनररक 2.र्ेर्र्नर्
आनण अर्ौपचनररक पद्धती र्नपरूर् प्रयोर्नच्यन सिनय्यनर्े ओळखणे आनण र्ेळ
मोजमनप करतनत तसेच एस. आय. नर्नर्ध पररमनणनत व्यक्त करणे.
3.सनध्यन लंबकनच्यन आंदोलर्नचन आर्तार्

पररमनणनत व्यक्त करणे.
3.नस्थर

आनण

अनस्थर

ओळखणे.

र्स्तू अर्धी िोधूर् कनढणे.
4.सनधे प्रयोर् करूर् र्ेर् िोधूर् कनढणे

4.र्तीचे नर्नर्ध प्रकनर ओळखणे.
नर्र्डलेल्यन अध्ययर् नर्ष्पत्ती
इयत्तन पनचर्ी
इयत्तन सिनर्ी
1.अंतर आनण
लनंबीच्यन औपचनररक
आनण अर्ौपचनररक
पद्धती र्नपरूर्
मोजमनप करणे तसेच
एस आय पररमनणनत
व्यक्त करणे.

आनण एस. आय. पररमनणनमध्ये व्यक्त
करणे.
इयत्तन सनतर्ी

1.नर्नर्ध र्स्तूंच्यन र्तीच्यन र्ुणधमनार्र आधनरीत
र्तीच्यन प्रकनरनंचे र्र्ीकरण करणे.
2.र्ेर्र्नर् र्ती,सनर्कनि र्ती प्रयोर्नच्यन सिनय्यनर्े
ओळखणे आनण र्ेळ नर्नर्ध पररमनणनत व्यक्त करणे.
3.सरळ लंबकनचन आर्तार् अर्धी िोधूर् कनढणे.
4.सनधे प्रयोर् करूर् र्ेर् िोधूर् कनढणे आनण एस.
आय. पररमनणनमध्ये व्यक्त करणे.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती 26:- लनंबीची औपचनरीक आनण अर्ौपचनररक पररमनणे र्नपरूर् मनपर्
करणे.
कृ ती 26.1
कृ तीचे र्नर् - नर्तेच्यन सिनय्यनर्े तुमच्यन र्र्नातील बेंचची लनंबी मोजणे.
कृ तीचन उद्देि - अर्ौपचनररक पररमनणनच्यन सिनय्यनर्े मनपर् करणयनचे नर्द्यनर्थयनार्न
समजनर्णे. पररमनणनंचन अथा स्पष्ट करणे
आर्श्यक सननित्य - बेंच
पद्धत - सर्नांचे मोजमनप एकच येईल यनसनठी किनच्यन सिनय्यनर्े मनपर् के ले पननिजे
यनसनठी नर्द्यनर्थयनार्न नर्चनर करणयनसनठी संधी देणे .िीच औपचनररक मोजमनपनंच्यन
पररमनणनंच्यन र्नपरनची आर्श्यकतन िोय.
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कृ ती 26.2
कृ तीचे र्नर् - औपचनररक पररमनणनर्े बेंचची लनंबी मोजणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट- औपचनररक पररमनणनंच्यन सिनय्यनर्े लनंबी मोजणे आनण त्यनची
आर्श्यकतन समजनर्ूर् घेण.े
िैक्षनणक सननित्य - मोजपट्टी ,मोजणी टेप
पद्धत - नर्त आनण मीटरमध्ये मोजणे यनमधील कोणते अनधक उपयुक्त आिे आनण अचूक
आिे िे नर्द्यनर्थयनांच्यन सोबत चचना करूर् नर्नित करणे.
मोजणी टेपच्यन सिनय्यनर्े मनपर् के ल्यनर्े स्पष्ट आनण अचूक मोजमनप नमळर्ू िकतो
असे नर्द्यनर्थयनार्न समजनर्ूर् सनंर्णे. अर्ौपचनररक पररमनर्े स्पष्ट अथर्न अचूक असत
र्निीत म्िणूर् अिन पररमनणनंचन र्नपर के लन र्निी तरी चनलेल. िी पररमनणे औपचनररक
सनधर्े र्सतनर्न अंदनज करूर् मोजमनप करणयनसनठी उपयुक्त ठरतनत, असे समजनर्णे.
मोजमनप करीत असतनर्न जनर्रूकपणे अचूक मनपर् के ले पननिजे. इयत्तन सिनर्ी- नर्ज्ञनर् 10.5 कृ ती लनंबीचे मनपर् करतनर्न मीटर यन पररमनणनचन र्नपर के लन जनतो तसेच
सेंटीमीटर नर्त,िनत, पनऊल आनण दकलोमीटरचे सुद्धन मनपर् करतनर्न र्नपर के लन जनतो िे
समजनर्णे.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती 27
र्स्तूंच्यन र्तीच्यन र्ुणधमनार्र आधनररत र्तीच्यन प्रकनरनंचे र्र्ीकरण करणे.
कृ ती -27.1
कृ तीचे र्नर् -खनलील नचत्रे पनहूर् नर्यतकननलक र्ती ओळखणे.
कृ तीचन उद्देि- नर्द्यनथी आपल्यन आजूबनजूलन ददसणनर्यन र्स्तूंच्यन र्तीचे प्रकनर ओळखूर्
र्र्ीकरण करतनत.
िैक्षनणक सननित्य- पेंड्यूलम(दोर्यनलन बनंधलेलन चेंडू),

नचत्रे- रे ल्र्े ,लंबक,सरळ रे षेत

जनणनरी मुंर्ी, झोपनळन.
पद्धत- पेंड्यूलम /लंबकनच्यन सिनय्यनर्े नर्द्यनर्थयनार्न नर्यतकननलक अथर्न आंदोलर् र्तीची
ओळख करूर् देणे .
निक्षक अथर्न मनर्ादिाकनंर्ी नर्यतकननलक र्नतनर्षयी नर्द्यनर्थयनांच्यन सोबत चचना करनर्ी.
कृ ती 27.2
कृ तीचे र्नर् - खनलील नचत्रनंचे नर्रीक्षण करूर् र्तुाळनकनर र्ती ओळखन.
कृ तीचे उदद्दष्ट - नर्द्यनथी आपल्यन अर्तीभर्ती ददसणनर्यन र्स्तूमधील र्ोलनकनर र्तीचे
नर्रीक्षण करूर् ओळखतनत .
िैक्षनणक सननित्य- दोरन ,दर्ड ,नचत्रे जॉईंट हिील ,र्ॉटर हिील, पृर्थर्ीचन ग्लोब.
पद्धत - निक्षक /मनर्ादिाक एकन दर्डनलन दोरन बनंधूर् दफरर्ूर् र्ोलनकनर र्ती दनखनर्णे.
सूचर्न- दर्ड दफरर्ीत असतनर्न नर्द्यनर्थयनार्न सुरनक्षत अंतरनर्र उभे करूर् नर्रीक्षण
करणयनस सनंर्णे.
कृ ती 27.3
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कृ तीचे र्नर् - खनलील नचत्रनंचे नर्रीक्षण करूर् रे षीय र्ती ओळखणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट -मुले आपल्यन अर्तीभर्ती ददसणनर्यन र्स्तूमधील रे षीय र्तीचे नर्रीक्षण
करूर् ओळखतनत.
िैक्षनणक सननित्य - नचत्रे- दोर्यनर्र चनलणनरी मुंर्ी. र्नरळनच्यन झनडनर्रूर् खनली पडणनरे
र्नरळ, रे ल्र्ेची र्ती.
पद्धत -निक्षक /मनर्ादिाक नचत्रनच्यन सिनय्यनर्े नर्नर्ध र्ोष्टी दनखर्ूर् रे षीय र्ती
समजनर्ूर् देतील.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती 28
र्ेर्र्नर् र्ती, सनर्कनि र्ती

प्रयोर् करूर् ओळखतनत आनण र्ेळेच्यन नर्नर्ध

पररमनणनमध्ये व्यक्त करतनत.
कृ ती 28.1
कृ तीचे र्नर्- खनलीलपैकी कोणते र्निर् एक दकलोमीटरचे अंतर सर्नात कमी र्ेळेत पुणा
करे ल. िे क्रमर्नर लनर्न.
कृ तीचे उदद्दष्ट - नर्नित अंतर पोचणयनसनठी लनर्लेल्यन र्ेळेच्यन आधनरनर्र र्ेर् िी
संकल्पर्न समजनर्ूर् सनंर्णे.
िैक्षनणक सननित्य- नचत्रे- सनयकल, कनर, रे ल्र्े ,नर्मनर् ,पनऊले .
पद्धत -नर्नर्ध पररर्िर्नची सनधर्े यनदी करणयनस सनंर्णे.
नचत्रनंमध्ये दनखर्लेल्यन पद्धती अथर्न सनधर्े पनहूर् उत्तर िोधणे.
नर्र्दाष्ट पररर्िर् पद्धती अथर्न सनधर्े आपण किनर्रुर् ओळखतो. यन कनरणनंनर्षयी
नर्द्यनर्थयनासोबत चचना करणे.नर्द्यनर्थयनांच्यनकडू र् जलद असन िब्द नमळनर्ल्यनर्ंतर िन िब्द
र्ेळेिी अथर्न कनळनिी संबंधीत असल्यनचे पटर्ूर् देण.े
कृ ती 28.2
कृ तीचे र्नर् - चनलणयनची स्पधना
कृ तीचे उदद्दष्ट -सनर्कनि आनण जलद र्ती समजननर्णे.
िैक्षनणक सननित्य - घड्यनळ.
पद्धत - A भबंदू पनसूर् B भबंदप
ू यांत चनलत जनऊर् नजतके सनध्य आिे नततक्यन जलद जनऊर्
अंनतम रे षन पूणा करणयनसनठी सुचनर्णे.
निक्षक /मनर्ादिाक अंनतम रे षन पनर करणयनसनठी लनर्लेलन कनलनर्धीच्यन र्ोंदी करतनत.
अंनतम रे षन पनर करणयनसनठी सर्ा नर्द्यनर्थयनांर्न लनर्णनरन र्ेळ खनलील कोष्टकनत नलनिणे.
नर्द्यनर्थयनांचे र्नर्
लनर्लेलन कनलनर्धी
स्पधेमध्ये नमळनर्लेले स्थनर्

अनत जलद चनलणनरे नर्द्यनथी स्पधेमध्ये प्रथम स्थनर् आनण सनर्कनि चनलणनरे
नर्द्यनथी अंनतम स्थनर् नमळर्तील .अंतर पूणा करणयनसनठी लनर्लेल्यन र्ेळेचन र्स्तुंच्यन
र्तीिी संबंध असतो.
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अंतर पूणा करणयनसनठी ज्यनंर्न कमी र्ेळ लनर्लन ते जनस्त र्तीत चनलले आिेत.अंतर
पूणा करणयनसनठी जनस्त र्ेळ घेतलेले नर्द्यनर्थयी सनर्कनि चनलले आिेत ककं र्न कमी र्तीत
चनलले आिेत असे सनंर्ूर् नर्द्यनर्थयनांर्न संकल्पर्न समजनर्ूर् देण.े घड्यनळनचन र्नपर र्
करतन िी कृ ती करूर् प्रथम येणनर्यनंर्न ओळखतन येऊ िके ल कनय? चचना करन.
निक्षकनंर्न /मनर्ादिाकनंर्न सूचर्न• नर्द्यनर्थयनांर्ी पनर के लेले अंतर घड्यनळनच्यन सिनय्यनर्े ओळखणे. सर्नांर्न एकत्र र्
सोडतन एक झनल्यनर्ंतर एक चनलणयनस सनंर्ूर् लनर्लेल्यन र्ेळेच्यन र्ोंदी करणे.
• सनमनन्यपणे नर्द्यनथी स्पीड आनण फनस्ट यन िब्दनंचन र्नपर करतनत. त्यनंचन र्ती
आनण र्ेर्निी यनंचन संबंध जोडन.
• र्ेळेच्यन र्ोंदी नमनर्ट आनण सेकंड मध्ये र्ोंदर्न.
सनर्कनि र्ती आनण जलद र्ती नर्नित करणयनसनठी र्ेळीची आर्श्यकतन असते िे
समजनर्ूर् देण.े
कृ ती- 28.3
कृ तीचे र्नर्- जोड्यन जुळर्न.
कृ नतचे उदद्दष्ट- र्ेळेची नर्नर्ध पररमनणे समजूर् घेण.े
कृ तीची पद्धत - र्ेळेचे मनपर् , पररमनणे घटर्ेिी जुळर्ूर् नलनिणे. र्ेळेच्यन पररमनणनंचन
र्नपर तसेच एस. आय. पररमनणननर्षयी (सेकंद) समजनर्णे.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती 29
सनध्यन लंबकनच्यन आंदोलकनचन आर्तार् अर्धी प्रयोर्नच्यन सिनय्यनर्े िोधूर् कनढणे.
कृ ती 29.1
कृ नतचे र्नर् -प्रनत्यनक्षक कृ ती
कृ तीचे उदद्दष्ट -आंदोलर् र्ती ओळखूर् आर्तार् अर्धी िोधूर् कनढणे .
िैक्षनणक सननित्य -सरळ लंबक (दोर्यनलन बनंधलेलन रब्बरी चेंडू), घड्यनळ /स्टॉप र्ॉच.
कृ तीची पद्धत- लंबकनची लनंबी 100 सेंरटमीटर ठे र्ूर् 20 आंदोलर्नसनठी

लनर्लेल्यन

र्ेळेची र्ोंद कोष्टकनमध्ये करणे.
सुरुर्नतीलन एक आंदोलर् निक्षकनंच्यनकडू र् दनखर्ूर् र्ंतर पुढील कृ ती नर्द्यनर्थयनांच्यनकडू र्
करूर् घेणे .
नर्द्यनथी 20 आंदोलर्नसनठी लनर्लेलन र्ेळ
आर्तार् आर्धी= र्ेळ/ 20 आंदोलर्े
1
2
3
4
एक आंदोलर्नसनठी लनर्लेलन र्ेळ समजूर् घेणयनसनठी र्ीस आंदोलर्नसनठी
लनर्लेल्यन र्ेळेलन 20 र्े भनर्ले पननिजे असे निक्षक नर्द्यनर्थयनार्न स्पष्टीकरण देतनत.
45

कृ तीचे पुर्रनर्तार् करूर् र्ेळ र्ोंदनर्णे. एकन आंदोलर्नसनठी लनर्लेलन र्ेळ
म्िणजेच आर्तार् अर्धी असे समजनर्णे.
कृ ती पुन्िन करन पण यनर्ेळी 30 आंदोलर्े घ्यन. आंदोलर्नसनठी लनर्लेल्यन र्ेळेलन
30 र्े भनर्न.
अिी कृ ती पुन्िन घेऊर् र्ेळेची र्ोंद ठे र्णे.
नर्द्यनथी 30 आंदोलर्नसनठी लनर्लेलन र्ेळ

आर्तार् आर्धी= र्ेळ/ 30 आंदोलर्े

1
2
3
4
अध्ययर् नर्ष्पत्ती 30
सनध्यन प्रयोर्नच्यन सिनय्यनर्े र्ेर् िोधूर् योग्य पररमनणनमध्ये व्यक्त करणे.
कृ ती -30.1
कृ तीचे र्नर् –घरं घळणनर्यन र्ोटीच्यन र्ेर्नचे मनपर् करणे.
िैक्षनणक सननित्य- र्ोटी, दोर् मोज पट्ट्यन,स्टॉप र्ॉच.
पद्धत -मोज पट्ट्यन एकनर्र एक उतनर िोईल अिन जोडन.र्रच्यन टोकनपनसूर् र्ोटी सोडू र्
सिजपणे सरळ रे षेत खनलीपयांत घरं घळत येईल अिी मनंडणी करन.
• र्ोटीलन उतरणीर्रती घरं घळणयनसनठी सोडल्यनर्ंतर स्टॉप र्ॉच सुरु करन.र्ोटी
जनमर्ीलन स्पिा के ल्यनर्ंतर स्टॉप र्ॉच थनंबर्न.यन कृ तीसनठी लनर्लेल्यन र्ेळेचे
दनखलीकरण करणयनसनठी सुचर्न.
• उतरणीची लनंबी 1मी. नर्नित करन.
• िी कृ ती नर्नर्ध उतरणीच्यन सिनय्यनर्े पुन्िन करन.र्ेर्र्ेर्ळी र्ती/ र्ेर् आपल्यनलन
नमळतील.
प्रयत्ननंची आक्रनमलेले अंतर आक्रनमणयनस र्ती ककं र्न र्ेर् = अंतर / र्ेळ (m/s)
संख्यन
अंतर
लनर्लेलन कनलनर्धी

सूचर्न- येथे र्ती िन िब्द नर्द्यनर्थयनार्न बोलीभनषेत पररचीत असल्यनर्े िन िब्द र्ेर् यन
िब्दनऐर्जी र्नपरलेलन आिे.र्स्तू जर सरळ रे षेत जनत असेल तर िे दोन्िी िब्द एकच अथा
देतनत. पण र्स्तू सरळ रे षेत जनत र्सल्यनस र्ती िन िब्द र्नपरलन पननिजे. यन अध्ययर्
पत्रकनमध्ये र्ेर्नचे मोजमनप करतनर्न सरळ रे षीय र्ती लक्षनत घेतलेली आिे.
• र्ती/र्ेर् कनढणयनसनठी आक्रनमलेल्यन अंतरनलन आक्रनमणयनसनठी लनर्लेल्यन र्ेळेर्े
भनर्ले पननिजे.
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• र्ती/ र्ेर् आंतररनष्ट्रीय पररमनणनत नलिनर्न.
• र्ती/ र्ेर्नचे आंतररनष्ट्रीय पररमनण दकलोमीटर/तनस ककं र्न दकलोमीटर/नमनर्ट
(km/h or km/m ) आिे. पण र्ेर्नचे आंतररनष्ट्रीय पररमनण मीटर/सेकंद (m/s) आिे.
• र्निर्नचे र्नतमनपक आनण अंतर मनपकनच्यन उपयोर्ननर्षयी यन टप्प्यनमध्ये चचना करणे.
• आंतररनष्ट्रीय पररमनणनची आर्श्यकतन कनय ?यनबद्दल नर्र्रण करणे.
• दोर् र्ेर्र्ेर्ळ्यन पररमनणनतील मनपर्े एकनच पररमनणनमध्ये व्यक्त के ल्यनस तुलर्न करूर्
नर्श्लेषण करणयनसनठी सुलभ िोते.उदनिरण लनंबीलन मीटर आनण यनडामध्ये नलनिल्यनस
लनंबीची तुलर्न कष्टकनरी िोते.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती
स्तर-1
स्तर-2
स्तर-3
स्तर-4
अंतर ककं र्न
लनंबीचे मनपर्
करूर् एस.आय.
पररमनणनमध्ये
व्यक्त करणे.

र्तीचे नर्नर्ध
प्रकनर ओळखणे.

अर्ौपचनरीक
मोजमनप
जनणतनत पण
त्यनचन र्नपर
करत र्निीत र्
मोजपट्टीचनिी
र्नपर के लेलन
र्निी.
ओळखत र्निी.

आंदोलर्नचन
आर्तार् अर्धी
कनलनर्धी िोधूर् िी संकल्पर्न
कनढणे.
मननित आिे.

र्ेर् िोधूर्
कनढणे.

प्रयत्न के लन
र्निी .

पट्टीचन र्नपर
अचूक मोजमनप
करणयनसनठी
र्नपरतनत िे
मननित आिे.

एक र्तीचे प्रकनर
अचूक
ओळखतनत.
कोष्टकनमध्ये
थोड्यन मननितीचे
दनखलीकरण
करतो.

योग्य मनपर्
के लेले आिे
पण सें.मी.
पररमनण
नलनिले
र्निी.

दोर् र्तीचे
प्रकनर अचूक
ओळखतो.
प्रयोर्नच्यन
सिनय्यनर्े
आर्तार्
अर्धी
जनणूर्
नलनितो.
प्रयत्न करतनत पण मोजमनप के ले
आकडेमोड करत आिे पण
र्निीत.
योग्य
पररमनण
नलनिले
र्निीत.
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योग्यरीत्यन मनपर्
करूर् सेंटीमीटर
पररमनणनत नलनिले
आिे.

र्तीचे नर्नर्ध प्रकनर
अचूक ओळखतनत.
आकडेमोड करूर्
आर्तार् अर्धी िोधूर्
कनढतनत .

आकडेमोड करूर्
योग्य पररमनणनमध्ये
व्यक्त करतनत.

अध्ययर्नंि -र्स्तू किन कनया करतनत.
11. घटक -नर्द्युत प्रर्नि आनण त्यनचे पररणनम.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची पुर्रा चर्न
इयत्तन सिनर्ी
इयत्तन सनतर्ी
1 नर्द्युत मंडळनचे नचत्र कनढणे.

1.नर्द्युत

मंडळनतील

घटक

आनण

2 नर्द्युत मंडळनची रचर्न करतनत आनण नर्द्युत नर्द्युत मंडळनचे नचत्र कनढणे.
घटनलन बल्ब जोडल्यनर्ंतर कोणत्यन संदभनात बल्ब 2.नर्द्युत प्रर्निनचन उष्णतेचन पररणनम
प्रकनिमनर् िोतो यनची खनत्री करूर् घेण.े

आनण चुंबकीय पररणनम स्पष्ट करणे.

3 बॅटरीचन र्नपर करूर् कनया करणनरी उपकरणे 3 नर्द्युत प्रर्निनचन उष्णतेचन पररणनम
ओळखणे.
4 नर्द्युत र्निक आनण रोधक यनंचे र्र्ीकरण करणे.

आनण चुंबकीय पररणनमनिी संबंनधत
कृ ती िनती घेऊर् पररणनम समजूर् घेण.े

5 नर्द्युत र्निक आनण रोधकनंचे र्र्ीकरण करणे.

4 उपलब्ध असणनर्यन र्स्तूंचन र्नपर

6 चुंबकनच्यन िोधन संबंधी असणनर्यन

घटर्न

कथनंच्यन नर्षयी चचना करूर् त्यनंची प्रिंसन करणे.
7 चुंबकनचे र्ुणधमा स्पष्ट करणे .

करूर् नर्द्युत चुंबकनचन र्मुर्न तयनर
करूर् त्यनच्यन तयनर करणयनची पद्धत
स्पष्ट करणे.
5.नर्द्युत चुंबकनचे आपल्यन दैर्ंददर्

8 ददिनदिाकनची र्ैज्ञननर्क पररकल्पर्न समजूर् जीर्र्नत उपयोर् करणे.
दैर्ंददर् जीर्र्नमध्ये ददिन ओळखणयनसनठी र्नपर 6. एल.ई.डी. बल्बचन र्नपर करूर्
करणे .
नर्द्युत
िक्तीच्यन
कमीत
कमी
9 स्र्तंत्रपणे लटकणनरन चुंबक र्ेिमी एकनच ददिेत र्नपरनसनठी योग्य क्रम िनती घेण.े
नस्थर रनितो यननर्षयी कृ ती करूर् उत्तर िोधूर्
कनढणे.
नर्र्डलेल्यन अध्ययर् नर्ष्पत्ती
इयत्तन सिनर्ी
इयत्तन सनतर्ी
1 नर्द्युत मंडळनचे नचत्र कनढणे.

1.नर्द्युत

मंडळनतील

घटक

2 नर्द्युत मंडळनची रचर्न करणे आनण नर्द्युत घटनलन बल्ब आनण नर्द्युत मंडळनचे नचत्र
जोडल्यनर्ंतर कोणत्यन संदभनात बल्ब प्रकनिमनर् िोतो यनची कनढणे.
खनत्री करूर् घेण.े

2.नर्द्युत प्रर्निनचन उष्णतेचन

3.नर्द्युत र्निक आनण रोधक यनंचे र्र्ीकरण करणे.

पररणनम
आनण
चुंबकीय
पररणनम स्पष्ट करणे.

4.चुंबकनचे र्ुणधमा स्पष्ट करणे .
5.ददिनदिाकनचन दैर्ंददर् जीर्र्नमध्ये ददिन ओळखणयनसनठी
उपयोर् करणे.

3. चुंबकनचे र्ुणधमा स्पष्ट
करणे.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती 31
नर्द्युत मंडलनची रचर्न करणे आनण नर्द्युत घटनलन बल्ब जोडल्यनर्ंतर कोणत्यन संदभनात
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बल्ब प्रकनिमनर् िोतो यनचे परीक्षण करणे. नर्द्युतचे र्निक आनण रोधक यनंचे र्र्ीकरण
करणे.
अध्ययर् नर्ष्पतीची व्यनप्ती आनण मित्र्:- अनलकडच्यन कनळनत सर्ा रठकनणी
नर्द्युतचे मित्र् र्नढलेले आिे. नर्द्युत उपकरणनंचन जनस्त प्रमनणनत र्नपर के लन जनत आिे,
नर्द्यनर्थयनार्न नर्द्युत मंडळे आनण त्यनंच्यन जोडणीचे मूलभूत ज्ञनर् असणे र्रजेचे झनले आिे.
मंडळनंची रचर्न, र्निक आनण रोधक यनंचे परीक्षण करणे नर्नर्ध पद्धतीर्े जोडणी करणे
यनमध्ये स्र्यं अध्ययर्नर्र अनधक भर ददलन असल्यनर्े अध्ययर् िनश्वत रनिते ,तसेच
दैर्ंददर् जीर्र्नमध्ये उपयोजर् के ले जनते.
कृ ती 31.1
कृ तीचे र्नर् -सनमूनिक कृ ती.
कृ तीचे उदद्दष्ट- नर्द्युत बल र् र्निक तनर यनंचन र्नपर करूर् जोडणी करणयनचे कौिल्य
र्नढनर्णे.
कृ तीची पद्धत- नर्द्युत घट आनण नर्द्युत ददव्यनच्यन कनयाक्षमतेचे परीक्षण करूर् कृ तीची
नसद्धतन करन. नर्द्यनर्थयनार्न अर्ुभर्नत्मक अध्ययर्नसनठी सनध्य असेल तेर्ढे प्रत्येक र्टनलन
सनमग्रीची पूतातन करन. नर्द्यनर्थयनार्न योग्य प्रकनरे जोडणी करणयनसनठी अर्ुकूल पररनस्थती
नर्मनाण करन.
िैक्षनणक सननित्य - बल्ब, नर्द्युत घट, र्निक तनर.
अध्ययर् पत्रकनचे नर्र्ािर्
एक नर्िेष सूचर्न- मुलनंर्ी नतसर्यन प्रश्ननंमध्ये बल्ब आनण नर्द्युत घट योग्य र्निीत असे
सनंनर्तल्यनर्ंतर यन पद्धतीच्यन उत्तरनंर्न स्पष्ट नर्र्रण देऊर् बल्ब प्रकनिमनर् र् िोणयनचे
योग्य कनरण समजनर्ूर् सनंर्न.
कृ ती 31.2
कृ तीचे र्नर्- सनमूनिक कृ ती .
कृ तीचे उदद्दष्ट -नर्द्युत उपकरणनंची नचन्िे (संकेत) नलनिणे.
कृ तीची पद्धत -कृ तीच्यन आधी नर्द्यनर्थयनांर्न नर्द्युत उपकरणे व्यर्नस्थतपणे कनढणयनसनठी
मनर्ादिार् करणे त्यनर्ंतर त्यनंर्ी कनढलेली नचत्रे सनमनन्यीकरण करणे.
स्पष्ट आनण योग्य नचन्िे ओळखणयनसनठी मदत करणे. नचन्िे फळ्यनर्रती नलहूर् कनढू र्
दनखनर्णे.
िैक्षनणक सननित्य -र्िी, नर्द्युत उपकरणे, बल्ब, नर्द्युत घट, र्निक तनर, नस्र्च.
कृ ती 31.3
कृ तीचे र्नर् -सनमूनिक कृ ती .
उद्देि -नर्द्युत मंडल रचर्ेिनरे अर्ुभर्नत्मक अध्ययर्. नर्द्युत मंडळनचे नचत्र कनढणे .
पद्धत- िी कृ ती करणयनसनठी नर्द्यनर्थयनार्न योग्य र्नतनर्रण करूर् देणे. येथे नपर्चन उपयोर्
नस्र्च म्िणूर् के लन आिे. त्यनच्यन ऐर्जी दुसरन र्निक र्नपरू िकतो असे समजनर्णे. कृ ती
1 मध्ये के ल्यनप्रमनणे नर्द्युत घट, बल्ब, संपका तनर, नस्र्च र्नपरूर् नर्द्युत मंडळनची रचर्न
करुर् नचन्िनंचन र्नपर करूर् नर्द्युत मंडळनची आकृ ती कनढणयनसनठी सिकनया करणे.
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िैक्षनणक सननित्य- नर्द्युत र्निक तनर,नस्र्च, अभ्यनस पत्रक.
अध्ययर् पत्रकनचे नर्र्ािर् -प्रत्येकनलन अध्ययर् पत्रक द्यन आनण कृ ती करणयनसनठी
मनर्ादिार् करन.
कृ ती 31.4
कृ तीचे र्नर्- र्निक आनण रोधक प्रयोर्नर्े ओळखणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट- र्निक आनण रोधक यनंच्यनतील फरक लक्षनत घेणे आनण त्यनंचे र्र्ीकरण
करणे.
कृ तीची पद्धत- कृ ती दोर् आनण तीर् मध्ये नपर्चन र्नपर स्र्ीच म्िणूर् के लेलन आिे त्यनच्यन
ऐर्जी दुसर्यन र्स्तूंचन र्नपर करूर् कृ ती चनर करीत असतनर्न कोणत्यन र्स्तूंचन र्नपर
के ल्यनस बल्ब प्रकनिमनर् िोतो िे ओळखणयनसनठी सनंर्णे. र्निक आनण रोधक
यनंच्यननर्षयी उदनिरणनंच्यन सिनय्यनर्े नर्र्रण करणे .
िैक्षनणक सननित्य- नर्द्युत र्निक तनर, लोखंडी दकल्ली, प्लननस्टक पट्टी, पेनन्सल, र्नळलेली
कनडी.
अध्ययर् पत्रकनचे नर्र्ािर् -कृ ती करीत असतनर्न अध्ययर् पत्रक पूणा करणे.
मूल्यमनपर् कृ ती- मूल्यमनपर् कृ ती र्ैयनक्तक पनतळीर्र रनबर्णयनसनठी सुचनर्णे खनलील
र्मुन्यनप्रमनणे निषाकनंचन र्नपर करूर् मूल्यमनपर्नसनठी एक-दोर्-तीर्-चनर असे स्तर
नर्नित करणे.
मूल्यमनपर्नचे स्तरअध्ययर्
स्तर-1
स्तर-2
स्तर-3
स्तर-4
नर्ष्पत्ती
नर्द्युत
नर्द्युत मंडळनची
अपूणा मंडळनची
उपकरणे
उपकरणनंचन र्नपर
मंडळनची
रचर्न
रचर्न करतनत.
र्नपरूर्
करूर् मंडळनची
रचर्न
करणयनसनठीची
मंडळनची
रचर्न करतनत. आनण
करणे.
आर्श्यक उपकरणे
रचर्न करतनत. रचर्नच्यन पद्धतीचे
जनणतनत.
नर्र्रण करतनत.
नर्द्युत
मंडळनची
आकृ ती
कनढणे.
र्निक
आनण
रोधकनंचे
र्र्ीकरण
करणे.

नर्द्युत मंडळनची
सनंकेतीक नचन्िे
ओळखतनत.

मंडळनची आकृ ती
संकेतनंची
नर्द्युत मंडळनच्यन
रचणयनसनठी
संकल्पर्न
आकृ तीची रचर्न
संकेतनंचन अजूर्
स्पष्टपणे
उत्तम ररत्यन करतनत.
अभ्यनस के लन
समजूर् घेतनत.
पननिजे.
र्निक आनण रोधक
र्निक आनण
र्निकतेचे
प्रनयोनर्क ररत्यन
ओळखणयनठी प्रयत्न रोधकनंचे र्र्ीकरण
नर्र्रण
र्निक आनण रोधकनंचे
करतनत.
करतनत.
करतनत पण
र्निकतेच्यन
प्रनत्यनक्षकपणे आधनरनर्र र्र्ीकरण
करणयनचन
करतनत .
प्रयत्न करतनत.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती 32
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चुंबकनचे र्ुणधमा स्पष्ट करणे. नर्द्युत प्रर्निनचन औनष्णक पररणनम आनण चुंबकीय पररणनमनंिी
संबंनधत प्रयोर् करूर् नर्र्रण देण.े
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्र्
आपण नर्द्युत प्रर्निनच्यन औनष्णक आनण चुंबकीय पररणनमनर्र कनया करणनर्यन
उपकरणनंचन मोठ्यन प्रमनणनत र्नपर करीत आिोत आनण सनमनन्यपणे सर्ा इलेक्रॉनर्क
उपकरणे चुंबकीय पररणनमर्र कनया करतनत. तसेच नर्द्युत प्रर्निनच्यन पररणनमननर्षयी
समजूर् घेणे र्रजेचे आिे.
प्रनयोनर्क कृ तीमुळे नर्द्यनर्थयनार्न स्र्यंअर्ुभर्नतूर् अध्ययर् करणे सिनय्यकनरी झनले
आिे. नर्ज्ञनर्नच्यन संकल्पर्न समजूर् घेणयनसनठी स्पष्टीकरण आर्श्यक असते. चुंबकनचे
र्ुणधमा आनण नर्द्युत पररणनम प्रनत्यनक्षकरीत्यन समजनर्ूर् घेतनत.
कृ ती -32.1
कृ तीचे र्नर्- सनमूनिक कृ ती( प्रनत्यनक्षक) .
कृ तीचे उदद्दष्ट- नर्द्युत प्रर्निनच्यन औनष्णक पररणनमनचे नर्रीक्षण करणे आनण नर्र्रण
करणे.
कृ तीची पद्धत- र्टनमध्ये नर्द्युत मंडल रचणयनसनठी सिकनया करन. स्रींर् र्रम झनलेली
आिे िे स्पिा करूर् पनिणयनची संधी द्यन. नर्द्युत प्रर्निनच्यन औनष्णक पररणनम स्पष्ट करन.
दैर्ंददर् जीर्र्नमध्ये यन पररणनमनचे उपयोजर् समजूर् घ्यन.
िैक्षनणक सननित्य -नर्द्युत घट, पेर्, स्रींर् ,र्निक तनर आनण बल्ब.
अध्ययर् पत्रकनचे नर्र्ािण :-प्रथम सनमुग्रीचे संग्रिण करणे. कृ ती करीत असतनर्न अध्ययर्
पत्रक पूणा करणयनसनठी सुचनर्णे.
कृ ती 32.2
कृ तीचे र्नर् -प्रनत्यनक्षक .
कृ तीचे उदद्दष्ट- चुंबकीय आनण अचुंबकीय र्स्तू ओळखणे.
कृ तीची पद्धत -नर्द्यनर्थयनार्न चुंबक द्यन.नर्नर्ध र्स्तूच
ं न संग्रि करणयनसनठी मनर्ादिार्
करन .कृ ती करूर् घ्यन. चुंबकीय आनण अचुंबकीय र्स्तूच
ं े र्र्ीकरण करन.
िैक्षनणक सननित्य -चुंबक, रबर बँड, लोखंडी नखळे , पेपर ,प्लननस्टक पट्टी, नपर् ,कनठी .
अध्ययर् पत्रकनचे नर्र्ािण :-प्रथम सनमग्रीचे संग्रिण करणे. कृ ती करीत असतनर्न अध्ययर्
पत्रक पूणा करणयनसनठी सुचनर्णे.
कृ ती 32.3
कृ तीचे र्नर् – प्रनत्यनक्षक.
कृ तीचे उदद्दष्ट- प्रयोर्नच्यन सिनय्यनर्े चुंबकनचे र्ुणधमा समजनर्णे .
कृ तीची पद्धत -प्रथम चुंबकनच्यन (पट्टी चुंबकनच्यन) धृर्नंचे पररक्षण करन.
(दोन्िी उत्तर धृर्नंर्न आनण दोन्िी दनक्षण धृर्नंर्न एकच रं र्नच्यन पट्ट्यन नचकटर्न)
चुब
ं कनचे र्ुणधमा समजर्न. कृ ती पूणा झनल्यनर्ंतर नर्द्यनर्थयनार्न धृर्नंची र्नर्े सनंर्न.
िैक्षनणक सननित्य -चुंबक
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अध्ययर् पत्रकनचे नर्र्ािर्:- िक्य असेल तर र्टनमध्ये चुंबक द्यन आनण कृ ती करूर् घ्यन
अथर्न नर्द्यनर्थयनांच्यनकडू र् पूणा र्र्नालन ददसेल अिी कृ ती करूर् दनखर्न.
कृ ती 32 .4
कृ तीचे र्नर् -प्रनत्यनक्षक कृ ती.
कृ तीचे उदद्दष्ट - प्रयोर्नच्यन सिनय्यनर्े चुंबकनचे र्ुणधमा समजूर् घेण.े
कृ तीची पद्धत- ददिनदिाकनचन पररचय करूर् द्यन. त्यनचन र्नपर करूर् ददिन ओळखतील
अिी पररनस्थती नर्मनाण करन. सर्ा सनमग्री अर्ोदरच जुळर्ूर् तयनरी करूर् ठे र्न . चुंबक
स्र्तंत्रपणे टनंर्लन असतन उत्तर-दनक्षण नस्थर रनितो िे कृ तीच्यन सिनय्यनर्े समजूर् सनंर्न.
िैक्षनणक सननित्य:- चुंबक, दोरन, स्टँड , चुंबक सूची.
अध्ययर् पत्रकनचे नर्र्ािर्:- नर्द्यनर्थयनांच्यनकडू र् पूणा र्र्नालन ददसेल अिी कृ ती करन.
कृ ती 32.5
कृ तीचे र्नर् - प्रनत्यनक्षक .
कृ तीचे उदद्दष्ट- नर्द्युत प्रर्निनच्यन चुंबकीय परीणनमनंचे प्रत्यक्ष नर्रीक्षण करूर् नर्र्रण
करणे.
कृ तीची पध्दत - नर्द्युत मंडळनचन र्नपर करूर् आकृ तीत दिानर्ल्यनप्रमनणे नपर्च्यन
जनर्ेर्रती तनंब्यनची तनर र्नपरूर् जोडणी करन. नर्द्युत प्रर्नि सुरू झनल्यनर्ंतर एक
ददिनदिाक(कं पनस) तनंब्यनच्यन तनरे च्यन खनली ककं र्न र्र धरूर् ददिनदिाकनतील सूचीच्यन
नर्चलर्नचे नर्रीक्षण करणयनस सनंर्न. नर्द्युत प्रर्निनचन चुंबकीय पररणनम स्पष्ट करन.
िैक्षनणक सननित्य- र्निक तनर, नर्द्युत घट, तनंब्यनची तनर,ददिनदिाक .
अध्ययर् पत्रकनचे नर्र्ािर् -अध्ययर् पत्रक पूणा करीत असतनर्न नर्रीक्षण करूर् मनर्ादिार्
करन. मूल्यमनपर्नची कृ ती र्ैयनक्तक पनतळीर्र पूणा करणयनसनठी सुचर्न. खनलील र्मुन्यनप्रमनणे
निषाकनंचन र्नपर करूर् मूल्यमनपर्नसनठी एक-दोर्-तीर्-चनर असे स्तर नर्नित करन.
मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती
स्तर-1
स्तर-2
स्तर-3
स्तर-4
चुंबकनचे र्ुणधमा
चुंबकनचे प्रकनर चुंबकनचे धृर् चुंबकनचे सर्ा
चुंबकनचे र्ुणधमा
ओळखतनत.
ओळखतनत.
र्ुणधमा समजूर्
प्रयोर् करूर्
घेतनत.
समजूर् घेतनत.
नर्द्युत प्रर्निनच्यन नर्द्युत
कनिी उपकरणे सनमनन्यपणे आपण नर्द्युत प्रर्निनच्यन
औनष्णक
उपकरणनंचन
ओळखतनत.
र्नपरत असलेली
औनष्णक
पररणनमनर्र कनया र्नपर करतनत.
उपकरणे
पररणनमनर्र कनया
करणनरी उपकरणे
ओळखतनत.
करणनरी उपकरणे
ओळखणे.
ओळखतनत.
चुंबकीय आनण
चुंबकीय आनण
चुंबकीय आनण चुंबकनच्यन
चुंबकीय आनण
अचुंबकीय र्स्तूंचे अचुंबकीय र्स्तू अचुंबकीय
र्ुणधमनार्र
अचुंबकीय र्स्तू
र्र्ीकरण करणे.
ओळखणयनसनठी र्स्तू
आधनररत चुंबकीय प्रयोर्नर्े
प्रयत्न करतनत.
ओळखतनत.
आनण अचूबकीय
ओळखतनत
र्स्तू ओळखतनत.
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अध्ययर्नंि:- र्ैसर्र्ाक सनधर्संपत्ती
12.घटक- प्रकनि
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची पुर्रा चर्न .
1.स्र्यंप्रकनिी

आनण

परप्रकनिी 1.प्रकनिनचे सरळ रे षेतील संक्रमण प्रयोर्नर्े स्पष्ट

र्स्तूमधील फरक जनणूर् घेण.े
2.पनरदिाक

,अपनरदिाक

करणे.
आनण 2.प्रकनिनचे

अधापनरदिाक यनंचे र्र्ीकरण करणे.
3.प्रकनिनचे

संक्रमण

र्ोलनकनर

आरसे

आनण

भभंर्नंची आकृ ती कनढणे.

प्रयोर्नच्यन 3.सपनट आरिनमध्ये नर्मनाण िोणनर्यन प्रनतभबंबनचे

सिनय्यनर्े नर्ष्कषा कनढणे.
4.प्रकनिनच्यन

परनर्तार्,

परनर्तार्नचे

स्र्रूप स्पष्ट करणे.
नर्र्रण 4.र्ोल आरिनमध्ये नर्मनाण िोणनर्यन प्रनतमनंचे

करणे.
5.सूक्ष्म निद्र कॅ मेरन आनण पेररस्कोपचन

स्र्रूप स्पष्ट करतनत आनण दैर्ंददर् जीर्र्नमध्ये
उपयोजर् करणे.
5. अंतर्ाक्र आनण बनिर्ाक्र भभंर्नतील फरक समजूर्

र्मुर्न तयनर करणे.

घेण.े
6. दैर्ंददर् जीर्र्नमधील भभंर्नंचन उपयोर् स्पष्ट
करणे.
नर्र्डलेल्यन अध्ययर् नर्ष्पत्ती
इयत्तन सिनर्ी

इयत्तन सनतर्ी

1.अपनरदिाक आनण अधा- 1.प्रकनिनचे सरळ रे षेतील संक्रमण प्रयोर्नर्े स्पष्ट करणे.
पनरदिाकनंचे र्र्ीकरण 2.प्रकनिनचे परनर्तार्, र्ोलनकनर आरसे आनण भभंर्नंची आकृ ती
करणे.
कनढणे.
2.प्रकनिनचे
संक्रमण 3.सपनट आरिनमध्ये नर्मनाण िोणनर्यन प्रनतभबंबनचे स्र्रूप स्पष्ट
प्रयोर्नच्यन सिनय्यनर्े
नसद्ध करणे.

3.

प्रकनिनचे

परनर्तार्

स्पष्ट करणे.

करणे.
4.र्ोल आरिनमध्ये नर्मनाण िोणनर्यन प्रनतमनंचे स्र्रूप स्पष्ट
करतनत आनण दैर्ंददर् जीर्र्नमध्ये उपयोजर् करणे.
5. अंतर्ाक्र आनण बनिर्ाक्र भभंर्नतील फरक समजूर् घेण.े
6. दैर्ंददर् जीर्र्नमधील भभंर्नंचन उपयोर् स्पष्ट करणे.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती 33
पनरदिाक ,अपनरदिाक आनण अधापनरदिाक र्स्तूच
ं े र्र्ीकरण करणे. प्रकनिनचे रे षीय
संक्रमण िे प्रयोर्नच्यन सिनय्यनर्े नसद्ध करणे.प्रकनिनच्यन परनर्तार्नचे स्पष्टीकरण देण.े
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्र्.
आपण र्नपरत असणनर्यन र्स्तूंचे त्यनंच्यन सनमनन्य र्ुणधमनार्रूर् र्र्ीकरण करतो.येथे
त्यनंच्यन पनरदिाकतेच्यन आधनरनर्र त्यनंचे र्ट करूर् र्र्ीकरण के ल्यनर्े त्यन र्स्तूनर्षयी
म्िणजेच पनरदिाक,अपनरदिाक आनण अधा-पनरदिाक असे सिजपणे समजूर् घेऊ िकतो.
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नर्द्यनर्थयनार्न स्र्अर्ुभर्नच्यन सिनय्यनर्े नर्ष्कषा कनढणयनसनठी प्रनयोनर्क कृ त्यन सिनय्यकनरी
झनल्यन आिेत. नर्ज्ञनर्नच्यन पररकल्पर्न समजूर् घेणयनसनठी नर्र्रणनची आर्श्यकतन असते.
प्रयोर्नच्यन सिनय्यनर्े प्रकनिनचे परनर्तार् समजूर् घेऊर् स्पष्टीकरण करतनत.
कृ नत 33.1
कृ तीचे र्नर्:-पनरदिाक, अपनरदिाक आनण अधापनरदिाक र्स्तू ओळखणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट -आपल्यन अर्तीभोर्ती असणनर्यन र्स्तूमध्ये पनरदिाक,अपनरदिाक आनण
अधापनरदिाक र्स्तुंचे परीक्षण करूर् ओळखणे.
कृ तीची पद्धत- सनमग्री संग्रनित करणयनसनठी नर्द्यनर्थयनांर्न मनर्ादिार् करन .र्स्तूर्
ं र बॅटरीचन
प्रकनि पनडू र्, प्रकनि पूणापणे अथर्न थोड्यन प्रमनणनत परनर्तीत िोतो की प्रकनिनचे
परनर्तार् िोत र्निी यन संबंधीचे नर्रीक्षण करणयनस सनंर्न.पनरदिाक, अपनरदिाक आनण
अधापनरदिाक र्स्तू ओळखूर् , र्र्ीकरण करणयनसनठी सिकनया करन.
एकन चेंडूर्रती बॅटरीचन प्रकनि पनडू र् त्यनची सनर्ली पडदन अथर्न भभंतीर्र पडेल
अिी व्यर्स्थन करन.ददलेल्यन नचत्रनप्रमनणे मोजपट्टी र्नपरूर् चेंडू आनण पडदन यनंच्यनमध्ये
प्रकनि संक्रमण करतो की र्निी िे समजूर् घेणयनसनठी सिकनया करन.
कृ ती 33.2
कृ तीचे र्नर्- प्रकनिनचे सरळ रे षीय संक्रमण.
कृ नतचे उदद्दष्ट -प्रकनि सरळ रे षेत संक्रमण करतो िे प्रयोर्नच्यन सिनय्यनर्े समजनर्णे.
कृ तीची पद्धत- कनिी पुट्ट्यनंमध्ये निद्र करन ते एकन सरळ रे षेत जोडणयनस सनंर्न. निद्रनंच्यन
समोर प्रकननित असणनरी मेणबत्ती ठे र्न दुसर्यन बनजूर्े नर्रीक्षण करणयनस सनंर्न.
नर्ररक्षण के लेले मुद्दे नर्चनरन. प्रकनि सरळ रे षेत संक्रमण करतो यनचे नर्र्रण करन. िी
कृ ती र्टनमध्ये करणे योग्य ठरे ल.
अध्ययर् पत्रकनचे नर्र्ािण:- र्टनमध्ये कृ ती करूर् घ्यन. नर्रीक्षण के लेल्यन मुद्यनंची कृ ती
पत्रकनमध्ये र्ैयनक्तकपणे नलनिणयनस सिकनया करन .
कृ ती 33.3
कृ तीचे र्नर्- प्रकनिनचे परनर्तार्.
कृ तीचे उदद्दष्ट- र्स्तू प्रकनिनचे परनर्तार् कसे करतनत िे समजनर्ूर् सनंर्णे.
कृ तीची पद्धत - आरसन आनण बॅटरीचन र्नपर करूर् नर्द्यनर्थयनार्न र्र्नामध्ये िी कृ ती
करणयनची व्यर्स्थन करूर् द्यन ककं र्न र्र्ीर् स्टीलचे तनट र्नपरूर् सूयनाचे प्रकनिदकरण
तनटनर्रती पडू र् परनर्र्तात िोतनत िे पनिणयनची संधी द्यन.
नचत्रनत दनखर्ल्यनप्रमनणे तपदकरी रं र्नचन कनर्द ,कं र्र्न, आरसन यनंची जोडणी
करन. बॅटरीच्यन सिनय्यनर्े कं र्व्यनतूर् प्रकनिनचे दकरण पनठर्न. आरिनर्रुर् प्रकनिनचे
परनर्तार् िोते यनचे नर्रीक्षण करणयनची संधी द्यन.
तनटनच्यन ऐर्जी र्ेर्र्ेर्ळ्यन र्स्तू र्नपरूर् िी कृ ती करणयनसनठी संधी द्यन. नर्नर्ध
र्स्तूंचन र्नपर आरिनप्रमनणे करूर् प्रकनिनचे परनर्तार् करतनत िे समजनर्ूर् सनंर्न.
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मूल्यमनपर्नची कृ ती :- र्ैयनक्तक पनतळीर्र पूणा करणयनसनठी सुचर्न खनलील र्मुन्यनप्रमनणे
निषाकनंचन र्नपर करूर् मूल्यमनपर्नसनठी एक-दोर्-तीर्-चनर असे स्तर नर्नित करन.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती
स्तर-1
स्तर-2
स्तर-3
स्तर-4
ओळखतनत
कनिी र्स्तू
पनरदिाकतेच्यन
ओळखत
आधनरनर्र र्स्तूंचे
अपनरदिाक आनण पण र्र्ीकरण
अपनदिाक,
र्निीत.
र्र्ीकरण करतनत.
अधापनरदिाक र्स्तू करतन येत
अधापनरदिाक
र्निी.
र्स्तूंचे र्र्ीकरण ओळखणयनसनठी
प्रयत्न करतनत.
करणे.
प्रकनिनच्यन सरळ प्रकनिनचे सरळ
प्रकनिनच्यन प्रयोर् करतनत प्रनत्यनक्षक पणे प्रकनि
रे षेतील संक्रमणनचे रे षेतील संक्रमण सरळ रे षीय
आनण
सरळ रे षेत संक्रमण करतो
स्पष्टीकरण करणे. समजूर् घेणयनसनठी संक्रमणनची
स्पष्टीकरण
यनचे नर्र्रण करतनत.
प्रयत्न करतनत.
व्यनख्यन
देणयनचन प्रयत्न
सनंर्तनत.
करतनत .
आपल्यन
परनर्तार्नचन अथा परनर्तार्नचन
कनिी
आपल्यन अर्तीभर्ती
अर्तीभर्ती
समजूर् घेणयनसनठी अथा समजूर्
संदभनामध्ये
िोणनरे प्रकनिनचे
िोणनरे प्रकनिनचे
प्रयत्न करतनत.
घेतनत.
ओळखतनत.
परनर्तार् ओळखतनत.
परनर्तार्
ओळखणे.
पनरदिाक,

पनरदिाक,

अध्ययर् नर्ष्पत्ती 34:- सपनट आरिनमध्ये नर्मनाण िोणनर्यन प्रनतभबंबनचे स्र्रूप स्पष्ट करणे.
अंतर्ाक्र आनण बनिर्ाक्र आरिनमध्ये नर्मनाण िोणनर्यन प्रनतमनंच्यन आधनरनर्र त्यनंची तुलर्न
करणे. दैर्ंददर् जीर्र्नमध्ये उपयोजर् करणे. अंतर्ाक्र भभंर् आनण बनिर्ाक्र भभंर् यनंची तुलर्न
करणे. दैर्ंददर् जीर्र्नमध्ये भभंर्नंचन उपयोर् स्पष्ट करणे.
व्यनप्ती आनण मित्र् :- इयत्तन सिनर्ी पनसूर् पुढे इयत्तन दिनर्ी पयांत प्रकनिनिी संबंनधत असणनरे
घटक नर्द्यनथी निकतनत. दैर्ंददर् जीर्र्नमध्ये आरसे आनण भभंर्नंचन र्नपर अर्ेक
रठकनणी के लन जनतो यनंच्यनमध्ये नर्मनाण िोणनरी प्रनतभबंबे प्रनत्यनक्षकपणे पननिल्यनर्ंतर
त्यनंचे सिजपणे उपयोजर् करतन येईल.
कृ ती 34.1
कृ तीचे र्नर् -सपनट आरिनमध्ये नर्मनाण िोणनर्यन प्रनतमनंचे स्र्रूप.
कृ तीचे उदद्दष्ट -सपनट आरिनमध्ये नर्मनाण िोणनर्यन प्रनतमनंचे स्र्रूप समजनर्ूर् सनंर्णे.
कृ तीची पद्धत- प्रयोर् करणयनसनठी िैक्षनणक सननित्यनची नसद्धतन करूर् घ्यन.कृ ती
करणयनसनठी योग्य र्नतनर्रण नर्र्माती करन.
अ) बुनद्धबळनच्यन पटनच्यन ऐर्जी एक पेपर अथर्न पुठ्ठयनर्रती चौक कनढू र् त्यनचन र्नपर करू
िकतो. प्रनतमनंचे नर्रीक्षण करणयनसनठी मनर्ादिार् करन.
ब) आरसन सरळ उभन करूर् मुले अंतरनचे मनपर् करीत असतनर्न त्यनंर्न मनर्ादिार् करन.
आरिनमध्ये पननिल्यनर्ंतर प्रनतमेचन आकनर र्स्तू एर्ढनच असूर्, र्स्तू आरिनपनसूर्
असणनर्यन अंतरन इतक्यनच अंतरनर्र प्रनतमन सुद्धन असते. तसेच अक्षरे पननिल्यनर्ंतर
55

डनर्ी बनजू आनण उजव्यन बनजूची अदलनबदल झनल्यनसनरखे ददसते. यनलनच बनजूच
ं ी
अदलनबदल असे म्िणतनत.
अध्ययर् पत्रकनचे नर्र्ािर्:- अध्ययर् पत्रक पूणा करीत असतनर्न नर्रीक्षण करूर् मनर्ादिार्
करन.
कृ ती 34.2
कृ तीचे र्नर् -र्ोलीय आरिनमध्ये नर्मनाण िोणनरी प्रनतभबंबे पनिणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट- र्ोनलय आरिनमध्ये नर्मनाण िोणनर्यन प्रनतभबंबनंचे प्रत्यक्षरीत्यन नर्रीक्षण
करणे.
कृ तीची पद्धत-अ)र्र्ीर् चमच्यनमध्ये प्रनतभबंबनंचे नर्रीक्षण करणयनची व्यर्स्थन करन.
नर्द्यनर्थयनार्न आरसन देऊर् अंतर्ाक्र आनण बनिर्ाक्र आरश्यनंर्न स्पिा करूर् खोलर्ट आनण
फु र्ीर पृष्ठभनर् ओळखणयनसनठी मदत करन.
आ)स्टँडलन आरसन जोडणयनसनठी मदत करन. 10 सेंटीमीटर आनण 5 सेंटीमीटर अंतरनर्र
मेणबत्ती ठे र्ूर् प्रनतमनंचे नर्रीक्षण करणयनसनठी सनंर्ूर् अध्ययर् पनत्रके तील प्रश्ननंची उत्तरे
नलनिणयनसनठी मदत करन.
अंतर्ाक्र आरसन सत्य आनण उलटी प्रनतमन नर्मनाण करतो. आरश्यनच्यन अनत जर्ळ र्स्तू
ठे र्ल्यनर्ंतर प्रनतमन सरळ, भ्रनमक आनण मोठी ददसते.
बनिर्ाक्र आरसनमध्ये नर्मनाण झनलेली प्रनतमन सरळ, भ्रनमक आनण र्स्तूच्यन आकनरनपेक्षन
लिनर् असते.
कृ ती 34.3
कृ तीचे र्नर्- र्ोलीय आरिनचे उपयोर् समजूर् घेण.े
कृ तीचे उदद्दष्ट- र्ोलीय आरिनचे दैर्ंददर् जीर्र्नतील उपयोजर् समजूर् घेण.े
कृ तीची पद्धत- नचत्रे पिन आनण प्रनतभबंबनंच्यन स्र्रूपनच्यन आधनरनर्र नर्त्य जीर्र्नमध्ये
नर्नर्ध संदभनात र्नपरल्यन जनणनर्यन आरिन नर्षयी ओळखूर् नलनिणयनसनठी मदत करन.
अध्ययर् पत्रकनचे नर्र्ािण:- मूल्यमनपर् र्ैयनक्तक पनतळीर्र रनबर्णयनसनठी मनर्ादिार्
करणे.
कृ ती 34.4
कृ तीचे र्नर्- भभंर्नंची ओळख करूर् देण.े
कृ तीचे उदद्दष्ट -भभंर्नंची ओळख करूर् देणे आनण अंतर्ाक्र आनण बनिर्ाक्र भभंर् यनमध्ये
नर्मनाण िोणनर्यन प्रनतमनंचे नर्रीक्षण करूर् फरक समजननर्णे.
कृ तीची पद्धत -भभंर्नर्न स्पिा करणयनची संधी द्यन . दोन्िी भभंर्े आनण आरसन यनतील फरक
िोधणयनची संधी द्यन.
मुले भभंर्नचन र्नपर करूर् कृ ती करीत असतनर्न प्रत्येक कृ तीमध्ये प्रनतमनंची लक्षणे
ओळखणयनसनठी अर्ुकुलतन नर्र्माती करन
कृ ती 34.5
कृ तीचे र्नर्- इं द्रधर्ुष्यनच्यन नचत्रनची रचर्न आनण र्मुर्न तयनर करणे.

56

कृ तीचे उदद्दष्ट- पनंढरन रं र् 7 रं र्नपनसूर् बर्लेलन आिे िे समजननर्णे.
कृ तीची पद्धत -इं द्रधर्ुष्यनचे नचत्र कनढू र् इं द्रधर्ुष्यनमधील सनत रं र् भरणयनसनठी
समजनर्णे.
न्यूटर्ची तबकडी तयनर करणयनची संधी देऊर् ते र्ेर्नर्े दफरर्णयनस सनंर्न.
दफरतनर्न ददसणनर्यन रं र्ननर्षयी नर्चनरन.
िनळे त लोलक असल्यनस सूयनाचे दकरण लोलकनच्यन िनरे नर्निष्ट कोर्नमधूर् जनतील अिी
व्यर्स्थन करन आनण प्रकनिनच्यन नर्दकरणनर्े ददसणनर्यन रं र्नचे नर्रीक्षण करणयनची
अर्ुकूलर् करन.
अध्ययर् पत्रकनचे नर्र्ािर्:- अध्ययर् पत्रकनचे नर्र्ािर् र्ैयनक्तक पनतळीर्र करणयनसनठी
मनर्ादिार् करणे.
मुल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती
स्तर-1
स्तर-2
स्तर-3
स्तर-4
सपनट आरिनमधील
प्रनतभबंबनची लक्षणे
समजूर् घेणे .
अंतर्ाक्र आनण
बनिर्ाक्र आरसन
यनतील फरक
ओळखणे.
आरसे आनण
भभंर्नचे उपयोर्
जनणणे.

अंतर्ाक्र आनण
बनिर्ाक्र भभंर्
यनमधील फरक
ओळखणे.

लक्षणे
सनंर्णयनसनठी
प्रयत्न करतनत.
अंतर्ाक्र आनण
बनिर्ाक्र आरसे
ओळखणयनसनठी
प्रयत्न करतनत.
उपयोर्नत
असणनर्यन र्स्तू
नर्षयी समजूर्
घेणयनसनठी
प्रयत्न करतनत.
अंतर्ाक्र आनण
बनिर्ाक्र भभंर्
ओळखणयनसनठी
प्रयत्न करतनत.

फक्त कनिीच
लक्षणे समजूर्
घेतनत.
कनिी फरक
ओळखणयनसनठी
प्रयत्न करतनत.

अर्ेक लक्षणे
समजूर् घेतनत.

सर्ा लक्षणे समजूर्
घेतनत.

प्रनतभबंबननर्षयी अंतर्ाक्र आनण बनिर्ाक्र
अनधक मननिती आरश्यनमधील फरक
समजूर् घेतनत.
समजूर् घेतनत.

फक्त मननित
कनिी संदभनात आरसन आनण भभंर्नचे
असणनर्यन
ओळखणयनसनठी उपयोर् समजूर् घेतनत.
पररनस्थतीमधी प्रयत्न करतनत.
ल फरक
ओळखतनत.
कनिी फरक प्रनतभबंब नर्मनाण अंतर्ाक्र आनण बनिर्ाक्र
ओळखणयनसनठी िोणयननर्षयी
भभंर्नतील फरक
प्रयत्न करतनत. अनधक समजूर्
समजूर् घेतनत.
घेतनत.
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13. घटक -पनणी- एक अमूल्य संपत्ती.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची पुर्रा चर्न.
इयत्तन पनचर्ी
इयत्तन सिनर्ी
इयत्तन सनतर्ी
1) पनणयनचे मित्त्र् 1) पनणयनची आर्श्यकतन 1) पनणयनचे मित्र् स्पष्ट करणे.
स्पष्ट करणे.
स्पष्ट करणे.
2) पनणयनचे अपर्ेय थनंबर्णयनसनठी योग्य
2) पनणयनच्यन
2) पनणयनच्यन
पूर्ा नसद्धतन क्रम िनती घेण.े
संरक्षणनच्यन
संरक्षणननर्षयी योग्य 3) पनणयनचन
कनळजी पूर्ाकपणे र्नपर
पद्धती िनती घेण.े
क्रम िनती घेण.े
के लन पननिजे यनची दैर्ंददर् जीर्र्नत
3) अंतजाल संरक्षणननर्षयी
उपयोजर् करणे.
जनर्ृत िोणे.
4) सनंडपनणी नर्र्माती िोणयनची कनरणे
कोणती ते स्पष्ट करणे.
5) पृर्थर्ीर्रती
उपलब्ध
असणनर्यन
पनणयनचे प्रमनण स्पष्ट करणे.
6) सनंडपनणयनर्े
नर्मनाण
पररणनमनंचे स्पष्टीकरण देण.े

िोणनर्यन

7) पृर्थर्ीर्रती
उपलब्ध
असणनर्यन
पनणयनच्यन प्रमनणननर्षयी स्पष्टीकरण
देण.े
नर्र्डलेल्यन अध्ययर् नर्ष्पत्ती :1.पनणयनची आर्श्यकतन स्पष्ट करणे.
2.पनणयनचन कनळजीपूर्ाकपणे र्नपर के लन पननिजे यनचे दैर्ंददर् जीर्र्नत उपयोजर् करणे.
3.पनणयनच्यन व्यर्स्थनपर्नबद्दल मननिती संग्रिीत करणे.
4.सनंडपनणयनच्यन व्यर्स्थनपर्नची पद्धत स्पष्ट करणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्ती 35 पनणयनची आर्श्यकतन स्पष्ट करणे,पनणयनचन कनळजीपूर्क
ा पणे र्नपर
करणे. यनचे आपल्यन दैर्ंददर् जीर्र्नमध्ये उपयोजर् करणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्र्:- मूलभूत आर्श्यकतेमध्ये पनणी िे अनधक
मित्त्र्नचे आिे आनण सध्यनच्यन ददर्सनमध्ये पनणयनचन अभनर् असल्यनमूळे पनणयनचन पुरर्ठन
योग्य र्सल्यनचे ददसूर् येत.े म्िणूर् मुलनंर्न प्रनथनमक स्तरनपनसूर् प्रोढ स्तरनपयांत पनणयनच्यन
प्रनमुख्यनतेनर्षयी समजर्णयनसनठी प्रयत्न के लन जनत आिे. पनणयनचे उपयोर् समजूर्
र्नपरणयनसनठी, उपलब्ध असणनर्यन पनणयनचे कनळजीपूर्ाकपणे, कमीत कमी र्नपर
करणयनबनबत जनर्ृती नर्मनाण के ली पननिजे.
पनणयनच्यन समपाक र्नपरनमुळेच पुढील नपढ्यन र्नचर्ू िकतो.
कृ ती 35.1
कृ तीचे र्नर् -संभनषणनच्यनिनरे पनणयनचे मित्र् समजनर्णे.
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कृ तीची पद्धत- चचेिनरे पनणयनचे मित्र् आनण पनणी र्सेल तर कनय िोते यननर्षयी
जनणीर् करूर् देण.े
िैक्षनणक सननित्य- अध्ययर् पत्रक.
कृ ती 35.2
कृ तीचे र्नर् -सनमूनिक कृ ती
कृ तीचे उदद्दष्ट - पनणयनची उपलब्धतन जनणूर् घेऊर् पनणयनचन र्नपर कमीत कमी के लन
पननिजे असे समजननर्णे.
कृ तीची पद्धत -पनठ्यपुस्तकनतील कृ ती सनमूनिकरीत्यन पूणा करणयनसनठी सुचनर्णे. पनच पनच नर्द्यनर्थयनंचे र्ट करणे. नर्द्यनर्थयनंची संख्यन कमी असल्यनस तेथे उपनस्थत असणनर्यन
नर्द्यनर्थयनंच्यन संख्येर्ुसनर र्टनंची रचर्न करणे.
र्टनंमध्ये मुली आनण मुलनंची संख्यन समनर् असली पननिजे.
आर्श्यक असणनर्यन सनमग्रीचन अर्ोदरच संग्रि करूर् ठे र्लन पननिजे.
पनणयनचे उपलब्ध असणनरे प्रमनण, त्यनचन कनळजीपूर्ाक र्नपर यननर्षयी नर्द्यनर्थयनंच्यन
बरोबर चचना करणे.
िैक्षनणक सननित्य- बके ट, मर्, चमचन, अध्ययर् पत्रक.
कृ ती 35.3
कृ तीचे र्नर् -प्रकल्प कृ ती.
कृ तीचे उदद्दष्ट -पनणयनचन र्ैरर्नपर टनळणयनसनठी िनती घेतन येणनर्यन क्रमनंनर्षयी समजनर्णे.
कृ तीची पद्धत – नर्द्यनर्थयनांर्न आपल्यन घरनतील र्ळनंमधूर् र्नयन जनत असणनर्यन पनणयनचे
अंदनजे प्रमनण कनढणयनसनठी सुचर्न.
पनणी र्नचर्णयनसनठी कनय के ले पननिजे आनण कनय करू र्ये यननर्षयी चचना करन आनण
नलनिणयनसनठी मनर्ादिार् करन.
िैक्षनणक सननित्य :- अध्ययर् पत्रक.
मूल्यमनपर्नचे स्तर:अध्ययर् नर्ष्पत्ती
स्तर-1
स्तर-2
स्तर-3
स्तर-4
पनणयनच्यन उपलब्धते
मिनसनर्र आनण
र्ोड्यन
र्ेर्र्ेर्ळ्यन
र्ेर्र्ेर्ळ्यन
बद्दल नर्र्रण करणे.
समुद्रनमधील
पनणयनची स्रोतनपनसूर् स्रोतनपनसूर् पनणयनची
पनणयनची
उपलब्धतन
पनणयनची
उपलब्धतन जनणूर्
उपलब्धतन
जनणतनत. उपलब्धतन
पनणयनची कमतरतन
जनणतनत.
जनणतनत.
ओळखतनत.
पनणयनचन
पनणयनचन र्नपर पनणयनच्यन
सर्ा
सर्ा संदभनामध्ये
नर्त्यजीर्र्नमध्ये
कमी करणयनचन संरक्षणनचे संदभनामध्ये
पनणयनचन र्नपर
कनळजीपूर्ाक र्नपर र्
प्रयत्न करतनत.
क्रम
पनणयनचन
कनळजीपूर्ाक करतनत.
पनणयनच्यन संरक्षणनसनठी
जनणतनत.
र्नपर
पनणयनच्यन संरक्षणनचे
घ्यनर्यनच्यन दक्षतेचे
कनळजीपूर्ाक
क्रम जनणतनत.
नर्र्रण करणे.
करतनत.
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14. घटक:- सनंडपनणयनची किनर्ी
अध्ययर् नर्ष्पत्ती – 36 :- पनणयनच्यन व्यर्स्थनपर्नच्यन क्रमननर्षयी मननितीचे संग्रिण करणे .
सनंडपनणयनच्यन िुध्दीकरणनबद्दल नर्र्रण देणे .
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्र्:- मूलभूत र्रजनंपैकी पनणी िे अनधक
मित्त्र्नचे आिे आनण सध्यनच्यन कनळनमध्ये पनणयनचन अभनर्, आनण व्यस्थनपर् योग्य
र्सल्यनचे ददसूर् येते.
र्नपरणयनसनठी योग्य असलेल्यन पनणयनचे प्रमनण जनणूर् िेतीसनठी र् ददर्नर्त्य
जीर्र्नत पनणयनचन समपाक र्नपर समनजनर्ूर् घेणे र्रजेचे आिे. िेतीसनठी र्नपरल्यन
जनणनर्यन र्ननर्न्यपूणा पनणी पुरर्ठ्यनच्यन पध्दती, पनर्सनच्यन पनणयनचन संग्रि र् र्नपर
यनबद्दल नर्द्यनर्थयनांर्न समजनर्णे र्रजेचे आिे.
कृ ती 36.1
कृ तीचे र्नर् - नचत्रनंचे नर्रीक्षण करूर् स्पष्टीकरण नलनिणे.
कृ तीचे उदद्दष्ट- रठबक भसंचर् आनण तुषनर भसंचर् पद्धतीचे उपयोर् समजनर्णे.
कृ तीची पद्धत- रठबक भसंचर् आनण तुषनर भसंचर्नच्यन नचत्रनंचे नर्रीक्षण करूर् यन
पद्धतींचन र्नपर के ल्यनर्े िोणनर्यन पनणयनच्यन व्यर्स्थनपर्ननर्षयी नर्द्यनर्थयनांच्यन बरोबर
चचना करणे.
िैक्षनणक सननित्य- अध्ययर् पत्रक.
कृ ती 36.2
कृ तीचे र्नर् -क्षेत्रभेट.
कृ तीचे उदद्दष्ट -पनणयनच्यन रठबक भसंचर् आनण तुषनर भसंचर् पद्धतींचन र्नपर के ल्यनमुळे
िोणनर्यन उपयोर्नंचे प्रत्यक्ष नर्रीक्षण करूर् समजूर् घेण.े
कृ तीची पद्धत- रठबक भसंचर् आनण तुषनर भसंचर् असलेल्यन िेती, क्षेत्र,बनर्ेलन भेट द्यन.
िेतकर्यनंकडू र् मननिती संग्रि करन. निक्षक/ मनर्ादिाक मुलनंर्न क्षेत्रभेटी मध्ये सिकनया करन.
मुलनंर्न िेतीमध्ये अिन पद्धतींचन र्नपर करणयनसनठी प्रेरणन द्यन. पनणयनच्यन
व्यर्स्थनपर्ननर्षयी कोणत्यन पद्धतींचन र्नपर के लन पननिजे यन नर्षयी चचना करूर् प्रेरणन
द्यन.
िैक्षनणक सननित्य- अध्ययर् पत्रक, क्षेत्रभेट
कृ ती 36.3
कृ तीचे र्नर् -कथन.
कृ तीचे उदद्दष्ट- कथेच्यन सिनय्यनर्े पनणयनचे प्रदूषण थनंबर्णयनसनठी उपनयनंचे आनण प्रदूनषत
झनलेले पनणी िुद्धीकरण करणयनच्यन पद्धतींचे स्पष्टीकरण करणे.
कृ तीची पद्धत -अध्ययर् पत्रकनमध्ये ददलेल्यन कथेचे र्नचर् करूर् प्रदूषण थनंबर्णयनसनठी
आनण प्रदूनषत पनणयनचे िुद्धीकरण करणयनसनठी कोणत्यन पद्धती िनती घेतन येतील
यननर्षयी मुलनंच्यन बरोबर चचना करणे.
सनंडपनणयनच्यन संस्करणनच्यन पद्धतीनर्षयी नहिनडओच्यन सिनय्यनर्े स्पष्टीकरण देण.े
िैक्षनणक सननित्य -अध्ययर् पत्रक.
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मूल्यमनपर्नचे स्तर
अध्ययर् नर्ष्पत्ती
पनणयनच्यन
व्यर्स्थनपर्
पद्धतीनर्षयी
मननिती संग्रि
करणे.

स्तर-1
रठबक
भसंचर्
पद्धती
नर्षयी
समजूर्
घेतनत.

सनंडपनणयनच्यन पनणयनच्यन
व्यर्स्थनपर्नर्षयी िुद्धीकरण
क्रम स्पष्ट करणे. पद्धतीनर्ष
यी नर्चनर
करतनत.

स्तर-2

स्तर-3

स्तर-4

रठबक भसंचर् रठबक भसंचर् आनण क्षेत्रभेटी करूर् पनणयनच्यन
आनण तुषनर
तुषनर भसंचर्नच्यन
व्यर्स्थनपर्नच्यन सर्ा
भसंचर् पद्धती
पद्धती स्पष्ट
क्रमनंनर्षयी मननिती
नर्षयी
करतनत.
संग्रि करूर् पनणयनच्यन
पनलकनंच्यन
व्यर्स्थनपर्नचे क्रम
कडू र् नर्चनरूर्
समजूर् घेतनत.
समजूर् घेतनत.
पनणी
जल िुध्दीकरणनच्यन
सनंडपनणयनच्यन
िुद्धीकरणनच्यन कें द्रनलन भेट देऊर् व्यर्स्थनपर् क्रमननर्षयी
कनिी पद्धती
पनणी िुद्ध
स्पष्ट करतनत.
समजूर् घेतनत. करणयनची पद्धत
समजूर् घेतनत.
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