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¸ÀAzÉÃ±À

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨s«
À µÀå. EzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÅÀ ºÉÆ¸À ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß 2020gÀ°è eÁjUÉÆ½¹zÉ.
F gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020 gÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìU¼
À À£ÄÀ ß C£ÀÄμÁ×£ÀUÆ
É ½¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÄÀ Ý,
ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÁPÀμÀÄÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉU¼
À À£ÀÄß vÀg¯
À ÁUÀÄwÛz.É ¥ÀoåÀ PÀª
æ ÀÄ «£Áå¸À, PÀ°¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è £Á«Ã£ÀåvÉ, vÀgU
À Àw ¥ÀQæ æAiÉÄAiÀÄ
ªÀÄgÀÄ«£Áå¸À ºÁUÀÆ ±Á¯ÉUÀ¼À°è PÀ°PÁ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðvÀAvÀU
æ À¼À£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¸ÄÀ ÛvÀ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ¢AzÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ²PÀët ¥ÀqA
É iÀÄÄªÀ°è CqÉvÀqU
É À¼ÁV, JgÀqÀÄ
ªÀμð
À UÀ¼À°è PÀ°PÁ £ÀÀμÖÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. O¥ÀZÁjPÀ ºÁUÀÆ C£Ë¥ÀZÁjPÀ PÁAiÀÄðvÀAvÀU
æ À¼À ªÀÄÆ®PÀ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ
¤gÀAvÀgÀvU
É É ¥ÀA
æ iÀÄwß¹zÁÝUÀÆå ¸ÀºÀ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ PÀ°PÉ DUÀ¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ CzsåÀ AiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ w½¹ªÉ. F PÀ°PÁ
CAvÀgª
À À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è £ÁªÉ®ègÆ
À PÁAiÀÄð¥Àª
æ ÀÈvÀÛgÁUÀ¨ÉÃQzÉ. ¸ÀzÀj PÀ°PÁ CAvÀgª
À À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è
ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼Àº¢
À AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ 'PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ' JA§ «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÄÀ ß 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ
ªÀμð
À zÀ°è C£ÀÄμÁÖ£U
À ÉÆ½¸ÀÄwÛz.É
J¯Áè «zÁåyðUÀ¼ÀÄ »A¢£À JgÀqÄÀ vÀgU
À ÀwUÀ¼À°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥Àª
æ ÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß
UÀÄgÀÄw¹zÉ. EzÀPÌÉ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV ¥À¸
æ ÀPÛÀ vÀgU
À ÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ¥Àª
æ ÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£U
É À¼À£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 ¸ÀAvÉÆÃµÀª£
À ÄÀ ßAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ gÀÆ¦¸À¯ÁVgÀÄvÀÛz.É EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÁ° PÀ°PÁ
£ÀμÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ D±ÀAiÀÄ £À£ÀßzÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼É, ¥ÀoåÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ
¥ÀÆgÀPª
À ÁVªÉ. ²PÀëPÀgÄÀ vÀªÄÀ ä PÉÊ¦rAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ F «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß CzÀgÀ CAvÀ¸ÀìvÀé¢AzÀ
C£ÀÄµÁ×£ÀUÆ
É ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄwÛÃj JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É. DzÀÝjAzÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀªÀðgÀÆ,
¥ÉÆÃµÀPª
À ÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁVÃzÁgÀg®
É ègÀÆ EzÀg°
À è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÉÊ eÉÆÃr¹ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß
AiÀÄ±À¹éUÉÆ½¸ÀÄwÛÃgÉAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.
J®èjUÀÆ ±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.............
²æÃ ©.¹.£ÁUÉÃ±ï
¥Áæx«
À ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæqsÀ ²PÀët
ºÁUÀÆ ¸ÀPÁ® ¸ÀaªÀgÀÄ

ii

ªÀÄÄ£ÀÄßr

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw -2020gÀ D±ÀAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÈÀ ¢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 ÉgÀqÄÀ ªÀµÀðUÀ½AzÀ
¸ÁzsÀåªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¤ÃV¸À®Ä 2022-23£ÉÃ ¸Á°£À°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ JA§
«£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
F PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ zÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ, ¸ÀASÁå eÁÕ£ÀPÌÉ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ
vÀ£Àß »A¢£À vÀgU
À ÀwUÀ¼À°è CvÀåUÀvåÀ ªÁV UÀ½¸À¯ÉÃ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸PÀ ÀÛ vÀgÀUw
À AiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ “Cw ªÀÄÄRå
PÀ°PÁ ¥sÀ®” UÀ¼£
À ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉ gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ‘¤¥ÀÄuï
¨sÁgÀvï’, ‘«zÁå¥Àª
æ ÉÃ±ï’£ÀAvÀºÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ. F ZÀlÄªÀnPÉU¼
À ÀÄ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ, PÀ°PÁ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ
¸ÉßÃ»AiÀiÁVªÉ. ZÀlÄªÀnPÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ, ²PÀëPÀjUÉ CUÀvÀå ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’AiÀÄ£ÀÆß ¹zÀÞ¥Àr¹
¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛz.É 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
¥Àgª
À ÁV C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
qÁ. J¸ï. ¸É®éPÀÄªÀiÁgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
¸ÀPÁðgÀzÀ ¥Àz
æ sÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð
¥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 ¤gÀAvÀgv
À ÉUÉ ªÀåvÀåAiÀÄ GAmÁV ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÃzÀå. EzÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä DzÀå
PÀvÀðªÀåªÁVzÉ. £ÀªÄÀ ä 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 ¸ÀªiÀ ÁAvÀgÀªÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼º
À À¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼£
À ÀÄß gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛgÄÀ ªÀ «£ÀÆvÀ£À
¥ÀæAiÀÄvÀß. ¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆtðªÁV £ÀqÉAiÀÄzÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß
¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ gÀÆ¦¹zÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄ. F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ gÁdåzÁzÀåAvÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹ ªÀÄPÀÌ¼À
PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÄÀ ß vÁªÉ®ègÀÆ vÀÄA©PÉÆqÀÄwÛÃj JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ zÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁÖ£ÀPÁÌV J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ
¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄî«gÉAzÀÄ £ÀA©zÉÝÃ£É.
qÁ. «±Á¯ï Dgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
DAiÀÄÄPÀg
Û ÀÄ,
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ
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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 CAvÀgÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ KgÀÄ¥ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÆ GAmÁVªÉ.
F J®è CqÉvÀqÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¹, PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼Àî®Ä 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆ§â «zÁåyðAiÀÄÄ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£Àª£
À ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ
¥Àæxª
À ÀÄ DzÀåvÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè PÀ°PÉUÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À CvÀåUÀvÀå. DzÀÝjAzÀ DAiÀiÁ
vÀgU
À ÀwAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÉÆA¢UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀzÀ PÀ°PÁ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÆ
É ½¹ PÀ°PÁ
ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀ£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. vÀªÉÄä®ègÀ ¨ÉA§®¢AzÀ
¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁ×£À ¸ÁzsÀå. F ¤nÖ£À°è J®èjUÀÆ AiÀÄ±À¸Àì£ÄÀ ß ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É.
²æÃªÀÄw ¥À®è« DPÀÄgÁw, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
gÁdå AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ

¥Áæ¸ÁÛ«PÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ºÉÆ¸À ±ÀvÀªiÀ Á£ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ C£ÀÄµÁÖ£À ¸ÀAzÀ¨Àð
s zÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è£À
§zÀ¯ÁªÀuÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÆ vÉgÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃQzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÆÃ«qï ¸ÀAzÀ¨Àð
s zÀ°è GAmÁzÀ ªÀåwjPÀÛ ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ
ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄºÀvÀÛ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼z
É À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀzÀAvÀºÀ ±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¥sÀ®UÀ¼ÄÀ 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 ¸ÁzsåÀ vÉUÀ¼À£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
ºÁ¼ÉUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ 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£ÉUÀ¼£
À ÀÄß ¸À°è¹zÉ.
±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.
²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀÄAUÀ® «.
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, gÁdå ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzs£
À É ªÀÄvÀÄÛ vÀg¨
À ÉÃw E¯ÁSÉ
iv

पररकल्पर्न र् मनर्ादिाक
डॉ. एस. सेल्वकुमनर भन. र्प्. से.

डॉ. नर्िनि. आर. भन. र्प्. से.

मनर्र्ीय मुख्य कनयादिी

आयुक्त , सनर्ाजर्ीक निक्षण खनते,

र्प्नथनमक आनण मनध्यनमक निक्षण खनते, बेंर्ळू रु.

बेंर्ळु रू.

श्रीमती पल्लर्ी आकुरनती भन र्प् .से.

श्रीमती सुमंर्ि व्ही .

रनज्य योजर्न नर्दे िक, समग्र निक्षण, कर्नाटक

नर्दे िक, डी. एस . ई. आर.टी.

बेंर्ळु रु.

बेंर्ळु रू.

सननित्य रचर्न मंडळ
नजल्हन निक्षण आनण र्प्निक्षण केंद्र, दनर्णर्ेरे.
श्रीमती भुर्र्ेश्वरी डी.के.

श्रीमती मंजुळन एम. व्ही.

सिनिनक्षकन, स.प.पू. कॉिेज,

सिनिनक्षकन, सरकनरी उदू ा मनध्यनमक िनळन,

चन्ननर्री,

बसर्पट्टण,

तन. चन्ननर्री नज. दनर्णर्ेरे

तन. चन्ननर्री, नज. दनर्णर्ेरे.

श्रीमती अंजर्नरनर् के.

श्रीमती भनरती एस.

सिनिनक्षकन, कर्नाटक पब्लीक स्कूि, न्यनमती,

सिनिनक्षकन, स.उ.र्प्नथनमक िनळन,

तन. िोन्ननळी, नज. दनर्णर्ेरे.

र्नर्ेर्िळ्ळी, तन. िररिर, नज. दनर्णर्ेरे.

अजीम र्प्ेमजी फनऊंडे िर्
भनषनंतर सनमती
श्री. एर्.डी. मनदनर

श्री. एस. बी. िुर्डे ,

सिनिक्षक, सरकनरी उच्च र्प्नथनमक मरनठी

सिनिक्षक, सरकनरी उच्च र्प्नथनमक मरनठी

मुिनंचीिनळन कणबर्ी तन.नज. बेळर्नंर्ी.

मुिनंची िनळन र्ं. 31, र्डर्नंर्,
तन. नज. बेळर्नंर्ी.

पररिीिक
श्री. आर. ए. बनबर,

श्री. व्ही. व्ही. पनटीि

सिनिक्षक, सरकनरी उच्च र्प्नथनमक मरनठी मुिी ंची

सिनिक्षक, सरकनरी उच्च र्प्नथनमक मरनठी

िनळन र्ं. 06, अर्र्ोळ, तन.नज.बेळर्नंर्ी

मुिनंची िनळन र्ं.05, चव्हनट र्ल्ली, तन.नज.
बेळर्नंर्ी.तन.नज .बेळर्नंर्ी.
संयोजक :

ई.र्ी.जी. नर्भनर्, नड.एस.ई. आर.टी.
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अर्ुक्रमननणकन
अ
नं

संकल्पना

संख्या

1

बीजगनित

2

भूनमती

3

5

माहीतीसंग्रहि

क्षेत्रमापन

4

अध्ययन ननष्पत्ती
1. निस्तारीत रुप आनि सामान्य रुपातील संख्या लेखन करुया ि मोठ्या संख्यािर मूलभूत
निया (बेरीज, िजाबाकी ,गुिाकार ,भागाकार ) करुया.
2. संख्या सटाचा पररचय करुन घेऊया.
3. पूिण संख्यां ची संकल्पना ि मूलभूत निया तसेच त्ां चे गुिधमण पडताळू या.
4. अपुिाां काची मुळसंकल्पना आनि त्ां च्यािरील मुलभूत निया करुया.
5. पूिाण कां ची मुळसंकल्पना,मुलभूत निया आनि त्ां चे गुिधमण पडताळू या.
6. पररमेय संख्यां ची संकल्पना ि मूलभूत निया तसेच त्ां चे गुिधमण पडताळू या.
7. िगण, घन, िगणमूळ आनि घनमूळ निनिध निधानािरुन काढू या.
8. 1) बीजगनिताचा अर्ण आनि मूळ संकल्पना समजून घेऊया (स्थर्रां क,
चलपद सहगुिक, 'संख्या सहगुिक' सजातीयपदे , निजातीय पदे )
2) बैजीक राशीचे प्रकार (एकपदी ,निपदी त्रीपदी ि बहुपदी ) बद्दल समजून
घेऊन त्ां च्यािरील मुलभूतनिया (बेरीज, िजाबाकी, भागाकार) करुया
9. 1) समीकरि ि राशींच्या मधील फरक समजून घेऊया. निधाने समीकरि
रुपात नलहूया.
2) एक चलपदीय रे षीय समीकरि ओळखूया, निधाने एकचलपदी रे षीय
समीकरि रुपात नलहून सोडिूया तसेच िापरुया.
3) दै नंनदन समीकरिे िापरून समस्या सोडिूया.
10. घातां काचा अर्ण, ननयम आनि ननयम िापरुन उदाहरिे सोडूिया.
11. भूनमतीच्या मूळसंकल्पनां चा पररचय : नबंदु, रे षा, रे षाखंड, नकरि
यां ची संकल्पना: अर्ण, प्रकार; समांतर रे षा, छे दन रे षा यां ची संकल्पना समजून
घेऊया.
12. नत्रकोिाचा अर्ण ि प्रकार यां चा पररचय करुन घेऊया.
13. मोजपट्टी,कोनमापक आनि कैिाराचा िापर करून नत्रकोि रचूया.
14. चौकोनाचा पररचय : निनिध चौकोनां चे गुिधमण पडताळू न त्ां च्यातील संबंध
कल्पनेतून समजून घेऊया. समां तरभूज चौकोन, चौरस, आयताच्या कोनां च्या
बेरजेच्या गुिधमाण शी संबंधीत समस्या सोडिूया.
15. मोजपट्टी ि कैिार िापरुन निनिध चौकोन रचूया.
16. निमीतीय यां चा अर्ण, सं कल्पना, नत्रमनतय आनि त्ां च्या कडा, नशरोनबंदू तसेच
पृष्ठभागांची संख्या ओळखूया. क्षेत्रफळ ि पररनमती पररचय : नत्रकोि आनि
चौकोन यां चे क्षेत्रफळ आनि पररनमती काढू या.
17. घन, घनायत आनि िृत्तनचत्तीचे पार्श्णपृष्ठफळ, संपूिण पृष्ठफळ
आनि घनफळ काढू या.
18. मानहती संग्रहि, व्यिथर्ापन ि िगीकरि करुया आनि िारं िारता नितरि
तक्ता रचूया.
19. मानहती संग्रहिाचा आलेख काढू या. नचत्रालेख, स्तंभालेख, निस्तंभालेख
ि नत्रज्ांतर खंडालेख यां चे निश्लेषि करुया.

vi

अध्ययर् नर्ष्पत्ती पूतीसनठी मनिर्नर्र कनया नर्भनर्णी
ि.
सं

1

मनहना

जूर् 2022

2

जुिै2022

3

4

संख्या :1. निस्तारीत रुप आनि सामान्य रुपातील संख्या लेखन करुया ि
मोठ्या संख्यािर मूलभूत निया (बेरीज, िजाबाकी ,गुिाकार ,भागाकार
) करुया.
2. संख्या सटां चा पररचय करून घेतात.
3. पूिण संख्यां ची संकल्पना त्ािरील मूलभूत निया आनि त्ां च्या
गुिधमाां ची पडताळिी करतात.
8. 1) बीजगनिताचा अर्ण आनि मूळ संकल्पना समजून घेऊया
(स्थर्रां क,
चलपद सहगुिक, 'संख्या सहगुिक' सजातीयपदे , निजातीय पदे
)
2) बैजीक राशीचे प्रकार (एकपदी ,निपदी त्रीपदी ि बहुपदी ) बद्दल
समजून घेऊन त्ां च्यािरील मुलभूतनिया (बेरीज, िजाबाकी,
भागाकार) करुया.
11. भूनमतीच्या मूळ संकल्पनां चा पररचय –
o नबंदू, रे षा, रे षाखंड, नकरि यां ची संकल्पना
o कोनाचा अर्ण, प्रकार आनि रचना
समां तर रे षा, लंबरे षा आनि छे दक रे षां ची संकल्पना आनि रचना
4. अपुिाां काची मुळसंकल्पना आनि त्ां च्यािरील मुलभूत निया करुया.

16. निमीतीय यां चा अर्ण, संकल्पना, नत्रमनतय आनि त्ां च्या कडा,
नशरोनबंदू तसेच पृष्ठभागां ची संख्या ओळखूया. क्षेत्रफळ ि पररनमती
ऑर्स्ट - पररचय : नत्रकोि आनि चौकोन यां चे क्षेत्रफळ आनि पररनमती काढू या.
2022
18. मानहती संग्रहि, व्यिथर्ापन ि िगीकरि करुया आनि िारं िारता
नितरि तक्ता रचूया.
सप्टेंबर 2022
ऑक्टोब
र -2022

6
र्ोव्हेंबर2022

FA-1
( जुलै 2 राआठिडा )

FA-2(सप्टेंबर 2 रा
आठिडा)

5. पूिाण कां ची मुळसंकल्पना,मुलभूत निया आनि त्ां चे गुिधमण
पडताळू या.
12. नत्रकोिाचा अर्ण ि प्रकार यां चा पररचय करुन घेऊया.
13. मोजपट्टी,कोनमापक आनि कैिाराचा िापर करून नत्रकोि रचूया.

5

FA/SA

अध्ययर् नर्ष्पत्ती

6. पररमेय संख्यां ची संकल्पना ि मूलभूत निया तसेच त्ां चे गुिधमण
पडताळू या.
17. घन, घनायत आनि िृत्तनचत्तीचे पार्श्णपृष्ठफळ, संपूिण पृष्ठफळ
आनि घनफळ काढू या.

vii

SA-1

7. िगण, घन, िगणमूळ आनि घनमूळ निनिध निधानािरुन काढू या.
9. 1) समीकरि ि राशींच्या मधील फरक समजून घेऊया. निधाने
समीकरि रुपात नलहूया.
2) एक चलपदीय रे षीय समीकरि ओळखूया, निधाने एकचलपदी
रे षीय समीकरि रुपात नलहून सोडिूया तसेच िापरुया.
3) दै नंनदन समीकरिे िापरून समस्या सोडिूया.
10. घातां काचा अर्ण, ननयम आनि ननयम िापरुन उदाहरिे सोडूिया.

7

नडसेंबर2022

8

जनर्ेर्नरी 15. मोजपट्टी ि कैिार िापरुन निनिध चौकोन रचूया.
-2023

9

फेब्रुर्नरी2023

10

मनचा 2023

14. चौकोनाचा पररचय : निनिध चौकोनां चे गुिधमण पडताळू न
त्ां च्यातील संबंध कल्पनेतून समजून घेऊया. समां तरभूज चौकोन,
चौरस, आयताच्या कोनां च्या बेरजेच्या गुिधमाण शी संबंधीत समस्या
सोडिूया.
19. मानहती संग्रहिाचा आलेख काढू या. नचत्रालेख, स्तंभालेख,
निस्तंभालेख ि नत्रज्ां तर खंडालेख यां चे निश्लेषि करुया.

viii

FA-3
( नडसेंबर शेिटचा
आठिडा)

FA-4 (माचण 2 रा
आठिडा)

SA-2 (माचण शेिटचा
आठिडा)

अध्ययर् नर्ष्पत्ती 1 : नर्स्तनरीत आनण सनमनन्य स्वरुपनतीि संख्यन िेखर् करूयन तसेच मोठ्यन संख्येर्र
मूिभूत नियन करूयन.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्व : ही अध्ययन णनष्पत्ती पायाभूत सामर्थ्णतील णनष्पत्ती आहे . आठिी च्या
िगाण तील णिद्यार्थ्ाां ना बेरीज, िजाबाकी, गुिाकार आणि भागाकार या मूलभूत णक्रयेिरआधारीत उदाहरिे
यां णत्रकरीत्ा न सोडणिता, प्रत्ेक पायऱ्या समजून घे ऊन सोडिता आल्या पाणहजेत आणि दै नंणदन जीिनात
उपयोग होिारी उदाहरिे सोडिता आली पाणहजेत. येर्े केिळ संख्यां ना मुलभूत णक्रयेची आकडे मोड असे न
समजता तकणशुद्ध णिचार करून आणि णनिणय घेण्याचे णचंतन िाढीस लागते . तेव्हा मात्र दै नंणदन जीिनातील
समस्यां ना सामोरे जािे शक्य आहे . मुलां नी पायाभूत णक्रये िर आधाररत उदाहरिे स्वतःच्या पद्धतीने सोडिण्याचा
प्रयत्न केल्यास त्ात स्वयंपूिणता आणि आत्मणिर्श्ास िाढणिल्यासारखे होईल.

ही िरील अध्ययन णनष्पत्ती साध्य करण्यासाठी मुलां नी लहान संख्येच्या मू लभूत णक्रया णशकलेल्या आहे त. पि मू लभूत
णक्रया करताना अनेक चुकां ना सामोरे जात आहे त. त्ा चुका णशक्षकां च्या मागणदशणनाने आणि अनेक उदाहरिे
सोडणिल्याने दू र करू शकतो. दै नंणदन जीिनातील णिणिध उदाहरिे , कृतीकाडण आणि मुलां चा गणितीय बाजार यां चे
आयोजन करून संकल्पना दृढ करािी लागते . सामान्यपिे या मूलभूत णक्रया करत असताना थर्ानमुल्ये, अंदाजे णकंमत
काढिे , स्वतः उकल शोधिे आणि अंकगणित हे यां णत्रक ररत्ा न करता त्ाचा अर्ण समजून घेऊन करण्यासाठी अनेक
साधनां चा उपयोग करू शकतो. उदा: अबॅकस, काड्ां चे गठ्ठे, संख्यारे षा, णडन्स ब्लॉक, खेळण्यातील नोटा आणि
अॅरोकाडडण स.
कृती 1.1 आणि 1.2: संख्या णिस्तारीत रूपात आणि सामान्य रूपात णलणहिे . थर्ानमुल्ये आणि दशणनी णकंमत शोधिे .

उद्दे ि : संख्यां चा णिस्तार करण्यास आणि त्ां ची थर्ानमुल्ये ि दशणनी णकंमत काढण्याचे सामान्य ज्ञान मुलां ना समजािून
दे िे.
कृतीचे नर्र्रण : णिद्यार्थ्ाां ना अनेक उदाहरिािारे सं ख्या णिस्तारीत आणि सामान्य स्वरूपात णलणहिे तसेच थर्ानमुल्य
ि दशणनी णकंमत कसे काढािे हे णशक्षक सणिस्तर सां गतात.

9 X10 + 8 X1 = 98
त्ाचप्रमािे एखाद्या संख्येतील प्रत्ेक अंकाची दशणनी णकंमत त्ाच अंकाएिढी असते .
उदा: 3456 मध्ये 3 ची दशणनी णकंमत 3 असते, 6 ची दशणनी णकंमत 6 असते .
कृती 1.3 आणि 1.4: मूलभूत णक्रयेची उदाहरिे सोडणिण्याच्या योग्य पद्धती जािू न घेतात.
उद्दे ि: अचूक मूलभूत णक्रया करण्याच्या पद्धती समजाणििे .
1

कृतीचे नर्र्रण : मुले योग्य क्रमामध्ये मूलभूत णक्रया करतात. मुलानीं चुका केल्यास योग्य मागणदशणन करिे . अशी
जास्तीत जास्त उदाहरिे सोडणिल्याने या कृतीचा उद्दे श सफल होतो.

+ 327543445
547658708
+ 870743676

+

कृती 1.5 : णिधान स्वरूपातील उदाहरिे ओळखून सोडणििे .
उद्दे ि: णिधान स्वरूपातील मूलभूत णक्रया ओळखण्यास प्रेरीत करिे .
कृतीचे नर्र्रण : कोष्टकात णिधान स्वरूपात णदलेल्या उदाहरिातील मू लभूत णक्रया ( बेरीज, िजाबाकी, गुिाकार आणि
भागाकार) णशक्षकां च्या सहाय्याने ओळखून सोडणिण्यास णिद्यार्थ्ाां ना सुचणििे .
उदा: एका पुस्तक व्यापाऱ्याने पणहल्या पुस्तक प्रदशण नात 28,914 पुस्तके आणि दु सऱ्या पु स्तक प्रदशणनात 18,894
पुस्तके णिक्री केली तर त्ाने दोन्ही पुस्तक प्रदशणनात णिक्री केलेल्या एकूि पु स्तकां ची संख्या णकती ?
पनठ्य पुस्तकनतीि पनठ : 1: संख्यन खेळ, 2: पररमेय संख्यन
मूल्यमापन स्तर :
अध्ययन णनष्पत्ती
मोठ्या संख्या
िापरून मूलभूत
णक्रयेिर
आधाररत
उदाहरिे
सोडणितात.

स्तर - 1

सरळ सोप्या
मूलभूत णक्रया
करतात.

स्तर - 2

कोित्ाही संख्या णदल्यास
मूलभूत णक्रया करतात.

2

स्तर– 3

स्तर - 4

णिधान स्वरूपातील
उदाहरिात गणिताच्या
मूलभूत णक्रया ओळखून
सोडणितात.

कोितेही
उदाहरि
णदल्यास योग्य
मूलभूत णक्रया
िापरून णनष्कषण
काढतात.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती 2: संख्या सटां चा पररचय करून घेतात.

अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्व : या अध्ययन णनष्पत्तीत णिद्यार्ी संख्यां च्या प्रकाराची ओळख करून
घेतात. गणित हा णिणिध गुिधमण असलेला सं ख्यां चा सट आहे . हे ज्ञान णमळिण्यासाठी आणि दै नंणदन जीिनातील
संख्यां चा उपयोग समजण्यासाठी ही अध्ययन णनष्पत्ती सहाय्यक आहे .
संख्यां चा िापर करण्यापूिी ते णचन्हाच्या स्वरूपात सुचिले जात होते . णचन्ह स्वरूपातील संख्या कालां तराने लेखी
स्वरुपात बदलल्या. पुढील काळात संख्यां ची मोज सं ख्या सुचणिण्यासाठी सुरुिात झाली. स्वाभाणिक संख्यां च्या
पररकल्पनापासून सुरुिात होऊन पररमेय संख्येपयां त अनेक प्रकारच्या संख्यां च्या पररकल्पना कशाप्रकारे िाढत गेल्या हे
णिद्यार्ी समजून घेतो. या संख्या ते दै नंणदन जीिनात शोधण्याचा प्रयत्न करतात.
कृती 2.1 ,2.2 आणि 2.3: कोष्टकात ररकाम्या जागा भरण्याची कृती करून सं ख्या कोित्ा सटाला संबंणधत आहे त हे
शोधतात.
उद्दे ि : णिद्यार्थ्ाां ना णिणिध संख्याचा पररचय करून दे िे.
कृतीचे नर्र्रण : संख्या सटां च्या णिणिध प्रकारां चा पूिण पररचय णिद्यार्थ्ाां ना करून दे िे.
1. नैसणगणक संख्यां चा सट: N = { 1, 2, 3, 4, ………}
2. पूिण संख्यां चा सट: W = { 0, 1, 2, 3, 4, ……..}
3. पूिाां कां चा सट:Z = {………...-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,…U}
1 3 7 35
𝑝
4. पररमेय संख्यां चा सट: Q = { , , , ,………….. (p,q ∈z, q≠0) }
2 5 1 7
22 1

5. अपररमेय संख्यां चा सट : Ir = {

7

𝑞

, 3,√3, 3.457….., …….}

6. िास्ति संख्यां चा सट : R = { सिण पररमेय आणि अपररमेय संख्या }
1 3 7 35

𝑝

2 5 1 7

𝑞

पररमे य सं ख्यां चा सट: Q = { , , ,
}

,…………..

(p,q ∈z, q≠0)

पू िाां कां चा सट:Z = {………...-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,…U}

पू िण सं ख्यां चा सट: W = { 0, 1, 2, 3, 4, ……..}
नैसणगणक संख्यां चा सट: N
= { 1, 2, 3, 4, ………}

पनठ्य पुस्तकनतीि संबंधीत पनठ : 2: पररमेय संख्या
मूल्यमनपर् स्तर:
अध्ययन णनष्पत्ती

संख्या सटां चा
पररचय करून
घेतात.

स्तर– 1

संख्या सट आणि
त्ां ना सुचणििाऱ्या
णचन्हां ची नािे
सां गतात.

स्तर- 2

स्तर- 3

णदलेल्या संख्येिर
मुलभूत णक्रया करून
एखादी संख्या णदल्यास
आलेली सं ख्या
ती कोित्ा संख्या सटात
कोिकोित्ा संख्या
येईल हे ओळखतात.
सटात येते हे
शोधतात.
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स्तर- 4
णिणिध संदभाण तील
माणहती संख्या
सटाच्या स्वरुपात
णलहून तो कोिता सट
आहे सां गतात.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती 3 : पूिण संख्यां चे गुिधमण पडताळू न पाहूया.

अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्व : णिद्यार्ी पूिण संख्यां ची मूळ संकल्पना आणि त्ािरील मूलभूत णक्रयेला
सोडणिण्यास सक्षम बनतात.
पूिण संख्येिरील मूलभूत णक्रया संबंणधत समस्या ,टप्प्प्याटप्प्प्याने सोडणिण्यास संधी णदल्यास त्ां च्यातील आत्मणिर्श्ास
आणि स्वयंपूिणता िाढते . णिद्यार्ी दै नंणदन जीिनात येिाऱ्या पूिणसंख्यां च्या मूलभूत णक्रया णिषयक सं दभण ओळखून
उदाहरिे सोडणितात. पुढील इयत्तेतील गणित अध्ययन अंश समजण्यास प्रयत्न करतात.
णशक्षकां नी मुलां च्या दै नंणदन जीिनात येिाऱ्या अनेक सं दभाां चा िापर करून त्ां ना पूिण संख्या णिषयक कल्पना दे ऊन
काही साधनां च्या सहाय्याने पूिण संख्येची संकल्पना आणि त्ां च्यािरील मूलभूत णक्रया मूतण स्वरुपात उदाहरिादाखल
समजािून सां गून नंतर सां केणतक स्वरूपात सोडणिण्यास संधी दे िे .
कृती 3.1 ते 3.6: र्मु न्यनर्प्मनणे कोष्टकेभरणे.
उद्दे ि : पूिण संख्यां चा सट हा शून्यापासून सुरुिात होऊन धन संख्यासणहत बनलेला असतो ही संकल्पना मुलां ना दे त
पूिण संख्यां चे गुिधमण समजािून दे िे.
कृतीचे नर्र्रण : पूिण संख्यां चा सट 𝑤 = { 0, 1, 2, 3, 4, … … } असे सुचणििे . पूिण संख्यां चे गुिधमण कृतीिारे समजािून
दे िे.
पूिण संख्या सटात मूलभूत णक्रयेिर सुचिलेले गुिधमण दाखिीत असतील तर (√) आणि गुिधमण नसतील तर ( ×) या
णचन्हाने कोष्टक पू िण करा.
मूलभूत णक्रया
संिृत्तता
क्रमणनरपेक्षता
साहचयण
णितरि णनयम

बेरीज

िजाबाकी

गुिाकार

भागाकार

पनठ्य पुस्तकनतीि संबंनधत अध्यनय : घटक 2: पररमेय संख्या
मूल्यमनपर्स्तर:
अध्ययन णनष्पत्ती

पूिण संख्यां चे
गुिधमण पडताळू न
पाहतात .

स्तर– 1

पूिण संख्यां च्या
सटां चे घटक
णलणहतात .

स्तर- 2

स्तर– 3

पूिण संख्या सटाचे
णदलेल्या संख्या आणि
गुिधमण सां गून त्ाची
णदलेल्या मूलभूत
सामान्य रूपे णलणहतात . णक्रया यां चे गुिधमण
पडताळू न पाहतात .
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स्तर- 4
पूिण संख्या सटाचे
काही घटक णनिडून
स्वतःच्या
आिडीप्रमािे मूलभूत
णक्रयेिरील गुिधमण
पडताळतात.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती 4 : अपूिाां काची मूळ सं कल्पना आणि त्ातील मुलभूत णक्रया करूया.

अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्व : अपूिाां कां ची संकल्पना समजून घे ऊन मुलभूत णक्रयेिर आधाररत
उदाहरिे सोडणितात. अपूिाां काच्या मुलभूत णक्रयेिर आधाररत उदाहरिे मुलां ना टप्प्प्याटप्प्प्याने सोडिण्यास णदल्याने
त्ां चा आत्मणिर्श्ास आणि स्वयंपूिणता िाढते . णिद्यार्थ्ाां च्या दै नंणदन जीिनात येिाऱ्या अपूिाां कां च्या मुलभूत णक्रयेला
आधाररत संदभण ओळखून उदाहरिे सोडणितात. पुढील इयत्तेतील गणित अध्यायन अंश समजून घेण्यास प्रयत्नशील
होतात.

मुलां ना अपू िाां कां ची सं कल्पना मूतण स्वरूपात करून दे िे कठीि काम आहे . त्ासाठी मुलां ना अपूिाां क
णशकणििे सुरु करत असताना त्ां च्या दै नंणदन जीिनातील अनेक संदभाां चा िापर करून अपू िाां काची कल्पना करून
द्यािी. काही साधनां चा िापर करून अपूिाां काची संकल्पना आणि त्ािरील मूलभूत णक्रया मूतणपिे णशकिून त्ानंतर
सां केणतक स्वरूपात सोडणिण्यास अनुकूल करािे . खाली णदलेली काही साधने आणि संिादाच्या सहाय्याने सं कल्पना मूतण
स्वरूपात आिू शकतो.
कृती 4.1 ते 4.6: मुिनंर्न अपूणनांकनचन अथा, उदनिरणे , अंि आनण छे द ओळखण्यनसनठी र् अपूणनांकनचे र्प्कनर
समजण्यनसनठी नर्नर्ध कृती दे णे .
उद्दे ि : दै नंणदन जीिनातील उदाहरिे दे ऊन अपूिाां काची संकल्पना समजण्यास साहाय्य करिे .
कृतीचे नर्र्रण : णशक्षकां नी मुलां ना अपूिाां काची व्याख्या आणि अर्ण समजण्यास ि अपूिाां काचे प्रकार ि अपूिाां काचे
रुपां तर कृती आधारे णशकण्यास सहाय्य करिे .
उदन. कृती 2: ही खालील णिभागिी 1

उदन. कृती 1: णदलेल्या णचत्रातील नमुन्याप्रमािे प्रत्ेक
ओळीत तु मच्या आिडीच्या भागाला रं ग भरून
अपूिाां क तयार करा. प्रत्ेक अपूिाां कातील अंश आणि
छे द णलहा.

शकतो.

1

1

1

1
2

अशी णलहू

3

ही खालील णिभागिी 2 + 2 + 2 = 2 अशी णलहू
शकतो.

कृती 4.7 ते 4.13: अपूणनांकनंची बेरीज, र्जनबनकी, र्ुणनकनर आनण भनर्नकनरनच्यन नियन करण्यनची कृती दे णे.
उद्दे ि : णिद्यार्थ्ाण त अपूिाां कां ची बेरीज, िजाबाकी, गुिाकार आणि भागाकार या णक्रया करण्याची सं कल्पना िाढणििे .
कृतीचे नर्र्रण : मुले समान छे द असलेल्या अपूिाां काची बेरीज आणि िजाबाकी करतात. असमान छे द असलेल्या
बेरीज आणि िजाबाकी णक्रयेतील उदाहरिे सोडिण्याची पद्धत णशक्षक णशकणितात. अपूिाां काच्या गुिाकाराची णक्रया
क्रमानुसार पररचय करून दे ण्यापूिी, अपूिाां कात िास्तणिक गुिाकाराचा अर्ण मूतण स्वरूपात समजािून दे ऊन नंतर क्रम
णशकिािे . भागाकार करत असताना अपूिाां कात व्यस्त काढून घेण्याबाबत योग्य मागणदशणन करिे आणि णिणिध
नमुन्यां चा िापर करून गुिाकाराची मूळ संकल्पना िाढणििे .
1. समान छे द असलेल्या अपू िाां कां ची बेरीज

1 2

+

4 4
5

=

3
4

2. असमान छे द असलेल्या अपूिाां काची बेरीज :
4
2
नमुना : 1) 3 + 5
छे द 3 आणि 5 आहे . यां चा ल.सा.िी 15. दोन्ही अपूिाां कां चा छे द 15 करून घ्या.
4 5

2 3

[ ] + 5 [3]
3 5
20

6

= [15] + [15]
=

26
15

3. पुढील कोष्टकातील णचत्रां चे णनरीक्षि करून अपूिाां कात णलहा आणि एकमेकां ची तु लना करा.

4. पनठ्य पुस्तकनिी संबंनधत अध्यनय : घटक 2: पररमेय संख्या
मूल्यमनपर्स्तर:
अध्ययन णनष्पत्ती

अपूिाां काची मूळ
संकल्पना आणि
त्ािरील मूलभूत
णक्रया करतात .

स्तर- 1

णचत्रे पाहून
अपूिाां कात णलहून
अंश आणि छे द
ओळखतात.

स्तर–2

छे द समान
असलेल्या
अपूिाण काची बेरीज
आणि िजाबाकी
करतात .
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स्तर- 3

स्तर- 4

छे द असमान असलेल्या
अपूिाण काची बेरीज आणि
िजाबाकी करतात तसेच
गुिाकार आणि भागाकार
करतात .

अपूिाां कासंबंणधत
दै नंणदन जीिनातील
उदाहरिे
सोडणिताशीत.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती 5: पूिाां कां ची मूळ संकल्पना, त्ातील मुलभूत णक्रया आणि त्ाचे गुिधमण पडताळू या.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्व : या अध्ययन णनष्पत्तीच्या शेिटी मुलां ना पूिाां कां ची सं कल्पना आणि
त्ािरील मुलभूत णक्रया आठिून समस्या सोडणिता आल्या पाणहजे त. दै नंणदन जीिनात अपूिाां काचा िापर
ओळखण्यास महत्त्व द्यािे . तेव्हा त्ां ना दै नंणदन जीिनातील समस्यां ना सामोरे जािे शक्य होते . येर्े पूिाां काच्या
मुलभूत णक्रयेतील समस्या सोडणिण्यासाठी स्वतःच्या पद्धती िापरण्यास संधी णदल्याने मुलां चा आत्मणिर्श्ास आणि
स्वयंपूिणता िाढते.
पूिाां काच्या मुलभूत णक्रया णशकण्यापूिी दै नंणदन जीिनात णदसून येिाऱ्या अपूिाां कां ची ओळख असायला हिी. मुलां ना
िास्तणिक जीिनातील उदाहरिे दे ऊन आणि शैक्षणिक साणहत्ाचा िापर करून संकल्पना दृढ करिे .
यश हा इयत्ता 9िी चा णिद्यार्ी आहे . त्ा शाळे ने उत्तर प्रदे शातील णहमालयात शाले य प्रिास
आयोणजत केला होता. आणि णशक्षकांनी णिद्यार्ाांना गरम कपडे घेण्यास सांणगतले . यश
ऋि पूिाांक

धन पूिाांक

णशक्षकांना म्हिाला, “मी दु कानातून गरम कपडे घ्यायला हिे. असे असल्यास णहमलायात
0

तापमान णकती आहे ?” तेंव्हा णशक्षक म्हिाले णहमलायातील तापमान 0 पेक्षा कमी म्हिजे
0

कधीकधी -1 ते -12 पयांत असते. असे असल्यास 0 पेक्षा कमी तापमान संख्या रे षेिर कसे
दशणिािे?

कृती 5.1 ते 5.5 : र्मुन्यनर्प्मनणे कोष्टक भरणे.
उद्दे ि : दै नंणदन जीिना संदभाण तील उदाहरिे पूिाां काच्या पररचयासाठी िापरिे . पूिाां काचे गुिधमण ओळखतील.
कृतीचे नर्र्रण : पूिाां काच्या सटाला 𝑧 = {… … − 1, −2, −1, 0, 1, 2, 3, 4, … … } असे सुचणििे . पूिाां क संख्यां चे
गुिधमण कृतीमाफणत समजाििे .
उदन: पूिाां काचा सट मुलभू त णक्रयेत दाखणिलेल्या गुिधमाण त असे ल तर (√) आणि नसेल तर (×) या
णचन्हाने दाखिून कोष्टक भरा.
मुलभूत णक्रया

बेरीज

िजाबाकी

गुिाकार

भागाकार

संिृत्तता
क्रमणनरपेक्षता
साहचयण
णितरि णनयम
पनठ्य पुस्तकनतीि संबंनधत अध्यनय : घटक 2 : पररमेय
मूल्यमनपर् स्तर :
अध्ययन णनष्पत्ती
पूिाां काच्या सटाचे
गुिधमण पडताळू न
पाहतात.

स्तर– 1
पूिाां क सटाचे
काही सदस्य
णलहीतात.

स्तर- 2

स्तर- 3

णदलेल्या संख्येतील
पूिाां काच्या सटाचे गुिधमण
मुलभूत णक्रया आणि
सां गून सामान्य स्वरुपात
गुिधमण पडताळू न
णलणहतात.
पाहतात.
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स्तर- 4
पूिाां क सटातील
सदस्य स्वतः णनिडून
त्ातील आपल्या
आिडीच्या मुलभूत
णक्रयां चे गुिधमण
पडताळतात.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती 6: पररमेय संख्यां ची संकल्पना , मुलभूत णक्रया तसेच त्ां चे गुिधमण पडताळू या.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती व्यनप्ती आनण मित्व : या अध्ययन णनष्पत्तीनंतर णिद्यार्ी पररमेय संख्यां ची संकल्पना ि मुलभूत
णक्रया स्मरि करून उदाहरिे सोडणितो. पररमेय सं ख्याचे संख्या पद्धतीतील णिस्ताररत रूप हे समजािून दे ण्यास
महत्त्व द्यािे आणि दै नंणदन संदभाण तील पररमेय संख्या ओळखतात. पररमेय संख्येिरील मुलभूत णक्रया करण्यासाठी
स्वतःची पद्धत िापरण्यास संधी द्यािी.

एक संख्या r न p/q रुपात व्यक्त केल्यास
(p ि q हे पूिाां क, q≠0) यां ना पररमेय सं ख्या

पररमे य संख्या

म्हितात.

स्वननर्क

पररमेय संख्यां मध्ये नैसणगणक संख्या, पूिण संख्या

संख्यन

ि पूिाां क या सिाां चा समािे श होतो.

पूिाां क

पूिण संख्या
नै सणगण
क
संख्या

कृती 6.1 ते 6.6: र्मुन्यनर्प्मनणे कोष्टक भरणे.
𝑝
उद्दे ि : पररमेय सं ख्या 𝑞 स्वरूपात असतात. p आणि q हे पूिाां क असतात, पि q हा शून्य नसतो ही संकल्पना
णिद्यार्थ्ाां ना दे ऊन पररमेय संख्यां चे गुिधमण समजािून दे िे.
3 −7 35 1

कृतीचे नर्र्रण: पररमेय संख्या सटाला Q = {,- 5,

3

𝑝

, , , …………..𝑞 (p,q ∈z, q≠0) }
1 −7 2 25

हे उदाहरि दे ऊन पररमेय संख्यां चे गुिधमण कृती आधारे समजािून सां गिे .

पूर्ऱणा संख्यन

उदा. कृती 6.7: पररमेय सं ख्या सटािरील मुलभूत णक्रया या िरील गुिधमण दाखणित असल्यास ( √ ) नसल्यास (×)
णचन्हाने सुचिून कोष्टक भरा .
मुलभूत णक्रया

बेरीज

िजाबाकी

संिृत्तता
क्रमणनरपेक्षता
साहचयण
णितरि णनयम
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गुिाकार

भागाकार

कृती 6.8ते 6.10: संख्यन रे षेर्र पररमेय संख्यन दनखनर्णे.
उद्दे ि: णिद्यार्थ्ाण ला पूिाां कासह पररमेय संख्या सं ख्या रे षेिर दाखणिता येिे.
कृतीचे नर्र्रण : णदलेल्या संख्या रे षेिर पररमेय संख्या दशणणिण्याची पद्धत णशकिून णिद्यार्थ्ाां ना संख्या रे षेिर पररमेय
संख्या सुचिण्याची कृती दे िे.

कृती 6.11: दोर् पररमेय संख्येच्यन मधीि पररमेय संख्यन िोधणे.
उद्दे ि: दोन पररमेय संख्येच्या मध्ये अपररणमत पररमेय संख्या आहे त. मुलां ना अशा पररमेय सं ख्या शोधण्याची सं कल्पना
दे िे.
कृतीचे नर्र्रण : अनेक उदाहरिािारे दोन पररमेय संख्येच्यामधील पररमेय संख्या शोधण्यास णशक्षक समजािून
सां गतात.
1
5
नमुना : 1 ) 4 आणि 3 मधील दोन पररमेय संख्या शोधा.
1

उकल :

4
1
4

3

,

4

,

आणि

5

𝑋
,

3
3
6

,

=
3

12 12 12 12 12

3
12

5

[ छे दां ची ल.सा.िी = 12 ]

3

आणि

5
3

𝑋

4
4

=

20
12

20

, … … … … . 12

तुमच्या आिडीच्या दोन पररमेय संख्या णलहा. उदा:

4

,
12

5
12

पनठ्य पुस्तकनिी संबंनधत पनठ : 2. पररमेय संख्या
मूल्यमनपर् स्तर :
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर– 1

पररमेय संख्यां ची
संकल्पना , मुलभूत पररमेय संख्या
णक्रया तसेच त्ां चे
सटाचे णचन्ह
गुिधमण
णलणहतात .
पडताळतात.

स्तर- 2

स्तर- 3

पररमेय संख्या सटाचे
गुिधमण सां गतात.
सामान्य रुपात
णलहतात.
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णदलेल्या
संख्यािरील
मुलभूत णक्रया यां चे
गुिधमण तपासतात.

स्तर- 4

पररमेय संख्येच्या सटातील
कोिताही अंश स्वतः णनिडून
त्ातील मुलभूत णक्रया करून
गुिधमण पडताळतात.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती 7: र्र्ा , र्र्ामूळ, घर् आनण घर्मूळ नर्नर्ध पद्धतीर्े िोधूर् कनढु यन.

अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्व :- घातां क, िगण, िगणमूळ, घन आणि घनमूळ याबद्दल यां णत्रकरीत्ा न
णशकता दै नंणदन जीिनातील िस्तुंच्या गु िाकाराने णशकतात. िेगिेगळ्या मनोरं जनात्मक पद्धतीने घातां क शोधून
णिश्लेषि करतात. णिद्यार्ी अशाच पद्धतीने घन शोधतात. णिद्यार्ी िगणमूळ आणि घनमूळ सरळ आणि स्पष्टपिे
णशकतात. िगणमूळ आणि घनमूळ िेगिेगळ्या पद्धतीने शोधतात.
दोन सम पूिाां कां चा गुिाकार म्हिजेच पूिण घातां क सं ख्या हे मुलां ना समजािून दे िे. घातां क सं ख्या, त्ां चे गुिधमण तसेच
त्ा संख्यां ना संबंणधत घटक मुलां ना सणिस्तर सां गिे . मुले गणित आणि दै नंणदन जीिनात िगण संख्यां चे महत्व ओळखून
णिश्लेषि करतात.
कृती 7.1 ते 7.6: घनतनंक संख्यन िोधूर् त्यनं चे र्ुणधमा सनंर्ण्यनसनठी नर्नर्ध कृती दे णे. घनतनंक संख्येिन संबंनधत
आकषाक र्मुर्े पूणा करण्यनस सनंर्णे. र्ुणनकनर र् करतन घनतनंक संख्यन िोधण्यनस समजनर्ूर् दे णे.
उद्दे ि : घातां क संख्यां ची स्पष्ट पररकल्पना णिद्यार्थ्ाण त अनेक उदाहरिािारे रुजणितात.
कृतीचे नर्र्रण : णशक्षक िे गिेगळे नमुने आणि शैक्षणिक साणहत् िापरून णिद्यार्थ्ाण त घातां क संख्यायाचा अर्ण आणि
संकल्पना णबंबितात.

12
112
1112
11112
111112

.

72 = 49
672 = 4489
6672 = 444889
66672 = -------------666672 = -------------

=
1
=
121
=
12321
= 1234321
= 123454321

.
.

.
.

.

.
.

कृती 7.7 ते 7.9 : र्र्ा संख्यनंचे अर्यर् पद्धतीर्े आनण भनर्नकनर पद्धतीर्े र्र्ामूळ कनढणे .
उद्दे ि: िगण मुळाची संकल्पना समजाििे . मूळअियि पद्धतीने आणि भागाकार पद्धतीने िगणमूळ संख्या शोधण्याची
पद्धत समजाििे.
कृती नर्र्रण: m ि n या नैसणगणक संख्या असून n=√m असे णलणहल्यास n ला m चे िगणमूळ असे म्हितात.
उदनिरण:
√9 =√3x 3 =√32 = 3
√36 =√6x 6 =√62 = 6
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उदाहरि आणि कृतीच्याआधारे िगणमूळ शोधण्याची पद्धत णशक्षक णिश्लेषि करतील.
मूळ अर्यर् पद्धत

भागाकार पद्धत

1764 = 2X2X3X3X7X7
1764= 22 X 32 X 72
1764 = (2 X 3 X 7)

कृती7.10ते 7.12: घर्संख्यनओळखण्यनसनठी कृती दे णे. नदिेल्यन संख्यनमधीि पूणा घर् संख्यन कोणत्यन ते
पडतनळन.
उद्दे श: उदाहरिाच्या सहाय्याने घनसंख्याची णिद्यार्थ्ाां ना संकल्पना स्पष्ट करिे .
कृती नर्र्रण :घनसंख्यां चाअर्ण समजािून घेऊन त्ां ची यादी करिे . खाली णदलेल्या संख्यां चे घन णलणहण्यास सां गिे .

कृती 7.13ते 7.14:मूळ अर्यर् पद्धतीर्े घर्मूळ कनढणे .
उद्दे श: घनमूळ संकल्पना समजािून णिद्यार्थ्ाां ना मूळ अियि पद्धतीने िगणमूळ काढण्यास प्रोत्साहन दे िे.
कृती नर्र्रण : घर्नचे तीर् समनर् अर्यर् घर्मूळ असतनत िे उदनिरणनंच्यन मदतीर्े दनखर्णे . घर्मूळनंचे
कोष्टक तयनर करणे.मूळ अर्यर् पद्धतीर्े घर्मूळ िोधण्यनस नर्द्यनर्थ्नांर्न समजनर्णे.
मूळ अियिां चे तीनचे गट करिे
216 = 2×2×2×3×3×3
216 = 23×33
216 = 63
3

√216 = 6

216=2x3.

पाठ्य पुस्तक संबंणधत अध्याय : घटक 5 : िगण आणि िगणमूळ (भाग 1).

216=6.

घटक1: घन आणि घनमूळ (भाग216=3
2)
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मूल्यमनपर् स्तर:
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर– 1

र्र्ा संख्यन घर्

1 ते 10

संख्यन र्र्ामूळ

पयांतच्यन

आनण घर्मूळ

संख्यनंचे

संदभनात नर्नर्ध

र्र्ाआनण

नर्धनर्े समजनर्ूर्

घर्

घेतनत.

निनितनत.

स्तर - 2

स्तर– 3

र्र्ा आनण घर्
संख्यनचे र्प्कनर
आनण र्ुणधमा
समजूर् घेतनत.

स्तर - 4

नदिेल्यन संख्येचे

र्र्ा संख्यनंचे दिनंिरूप

मूळ अर्यर्

पुर्नार्र्ा संख्येत रुपनंतर

िोधूर् र्र्ामूळ

करूर् दिनंि संख्येचे

आनण घर्मूळ

भनर्नकनर पद्धतीर्े र्र्ामूळ

िोधतनत.

िोधतनत.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती 8 : 1) बीजर्नणतनचन अथा आनण संकल्पर्न समजनर्ूर् घेणे.
2) बैनजक रनिी ंच्यन र्प्कनरनबद्दि समजनर्ूर् घेणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्व : णिद्यार्थ्ाां ना या ताणसकेनंतर दै नंणदन जीिनात येिाऱ्या समस्या
बीजगणिताच्या सं कल्पनेचा उपयोग करून सोडिता आले पाणहजे . त्ाकररता णिद्यार्थ्ाां नी बीजगणित संकल्पना
दै नंणदन जीिनातील संदभण िापरून णशकण्यास प्रोत्साहन दे िे.

या अध्ययन णनष्पत्तीच्या सं कल्पना यां णत्रकपिे चलपदे आणि स्थर्रां क स्पष्ट करिाऱ्या उदाहरिािरून सां गून पूिण होत
नाहीत . तरी अंकगणिताचे स्पष्टीकरि, णबजगणिताचे स्पष्टीकरि करण्यास णिद्यार्ी णशकतो. त्ासाठी दै नंणदन जीिनात
येिाऱ्या अनेक संदभाण त संख्या आणि णचत्रे यां च्या आकृतीिरून स्थर्रपदे आणि चलपदां ची संकल्पना दे िे आणि
णबजगणितात बहुपदीना दै नंणदन जीिनातील संदभाण त उपयोग करून सां गिे . णिद्यार्ी णबजगणितातील सं कल्पना समजून
घेण्यास णशकतील.

स्थथरनंक आनण चिपद यनंच्यन व्यनख्यन यनंनिकपणे फक्त उदनिरणनर्े
सनंनर्तल्यनस अर्र्त िोत र्निीत.
कृती 8.1 ते 8.3 : स्थर्रां क आणि चलपदाचा अर्ण स्पष्ट करून कृती दे िे.
उद्दे ि : बीजगणिताची मूळ संकल्पना समजाििे .
कृती नर्र्रण : जरी काळ ि थर्ळ बदलले तरी ज्ाची णकंमत बदलत नाही त्ां ना
स्थर्रां क म्हितात.
उदाहरि :1, 2, 3, π.....
X Y M P या सारख्या अक्षरां च्या णकमती काळ आणि थर्ळानुसार बदलतात. णकमती स्थर्र असत नाहीत अशा
प्रकारच्या अक्षरां ना चलपदे म्हितात. याबद्दलची कल्पना णशक्षकां नी णिद्यार्थ्ाां ना द्यािी. चल आणि स्थर्रां क
ओळखण्यासाठी णशक्षकाने णिद्यार्थ्ाां ना कृती द्याव्यात.
कृती 8.4 ते 8.6 : सजातीय आणि णिजातीय पदे ओळखण्यासाठी कृती दे िे.
उद्दे ि: सजातीय आणि णिजातीय पदे ओळखून िगीकरि करण्यास सां गिे .
कृतीणििरि : खाली णदलेल्या Y बैणजक पदातून सजातीय आणि णिजातीय पदे िे गिेगळी करिे .
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कृती 8.7 ते 8.8 : णदलेल्या बैणजक पदातील सहगुिक णलणहण्यास समजाििे .
उद्दे ि : णदलेल्या बैणजक पदातील सहगुिक ओळखिे .
कृती नर्र्रण: उदाहरिाप्रमािे बैणजक पदातील सहगुिक णलणहण्यास णशक्षकाने णिद्यार्थ्ाां ना सुचणििे . बैणजक पदातील
सहगुिक हा त्ा बैणजकपदातील स्थर्रां क असतात याची कल्पना णिद्यार्थ्ाां ना द्यािी.
5ab या बैणजक पदात
5 चा सहगुिक ab
5a चा सहगुिक b
5b चा सहगुिक a
5ab चा सहगुिक 1

ab चा सहगुिक 5
b चा सहगुिक 5a
a चा सहगुिक 5b
1 चा सहगुिक 5ab

कृती 8.9 ते 8.11 : एकपदी णिपदी आणि णत्रपदी या बैणजक राशी ओळखिे .
उद्दे ि : बैणजक राणशंची एकपदी, णिपदी, णत्रपदी आणि बहुपदी िगीकरि करण्यास समजणििे .
कृती नर्र्रण : बैणजक राशीची एकपदी, णिपदी, णत्रपदीमधील फरक ओळखण्याचे सामर्थ्ण णिद्यार्थ्ाां मध्ये णनमाण ि
करिे .
एकपदी : एकपदी मध्ये फक्त
एकच पद असते.

निपदी : निपदी मध्ये दोर् पदे
असतनत.

निपदी : निपदी मध्ये तीर् पदे
असतनत.

कृती 8.12 ते 8.21: बैनजक रनिीर्र मूिभूत नियन [ बेरीज, र्जनबनकी, र्ुणनकनर, भनर्नकनर ]
उद्दे ि:बैणजक राशीिर बेरीज, िजाबाकी, गुिाकार आणि भागाकार करण्यास णिद्यार्थ्ाां ना णशकणििे .
कृती नर्र्रण : बैणजक राशींची बेरीज, िजाबाकी, गुिाकार, भागाकार णक्रया करण्यासाठीचे णनयम समजािू न या
मूलभूत णक्रया करण्यास णशक्षकां नी णिद्यार्थ्ाां ना प्रेररत करािे.

नमूना :

नमूना :
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मूल्यमनपर् स्तर :
अध्ययन

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर4

णनष्पत्ती
बीजगणिताचा

बैणजक राशी

सजातीय आणि

बैणजक राशी

बैणजक राशीचा गुिाकार आणि

अर्ण आणि

आणि संकल्पना

णिजातीय पदे ि बैणजक

िर बेरीज

भागाकार करतात.

संकल्पना

याचा अर्ण

राशींचे िणगणकरि

आणि

समजािून

सां गतात.

करतात.

िजाबाकी

बैणजक राशी

णक्रया

आणि त्ािरील

करतात.

मूलभूतणक्रया
करतात.
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अध्ययर् नर्ष्पत्ती 9 : 1) बैनजक रनिी र् समीकरण यनमधीि फरक ओळखणे. तसेच नर्धनर्े समीकरण
रुपनत निनिणे. 2) एकचिपद समीकरण ओळखणे, नर्धनर्े एकचिपद समीकरणनत निनिणे आनण
सोडनर्णे. 3) दै र्ंनदर् समीकरणे र्नपरूर् समस्यन सोडनर्णे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्व : मुले या अध्ययन णनष्पत्तीतील समीकरि णिधानामध्ये तसेच णिधान
समीकरिात रुपां तरीत करण्याची पद्धत समजािून घे तील. दै नंणदन जीिनातील व्यािहाररक समस्यां ना समीकरि
रुपात रुपां तरीत करतील. णनत् समीकरिे िापरून कां ही संबणधत समस्या सोडितील.
बीजगणिताच्या मूळ संकल्पना चलपदे , स्थर्रां क,बैणजकपदे , बैणजकराशी, बैणजक णिधाने आणि त्ािरील मूलभू त
णक्रया णिद्यार्ी णशकतील. याच्या पुढील भागात समीकरि म्हिजे काय? समीकरिाचा अर्ण समीकरि सोडणििे का
गरजेचे आहे ओळखतील.
कृती 9.1 ते 9.5: समीकरणनचे नर्धनर्नत आनण नर्धनर्नचे समीकरणनत रुपनंतर करण्यनस नर्द्यनथी निकतीि.
एकन चिनतीि रे षीय समीकरण ओळखण्यनसनठी कृती दे णे.
उद्दे ि: समीकरणनचे नर्धनर्नत आनण नर्धनर्नचे समीकरणनत रुपनंतर करण्यनस नर्द्यनथी समजनर्ूर् घेतीि
एकचिपदी रे षीय समीकरणनची संकल्पर्न समजूर् घेतीि.
कृती नर्र्रण: समीकरि म्हिजे णिधान.. येर्े डािी बाजू आणि उजिी बाजू समान असली पाणहजे असे नाही.
.
समीकरि म्हिजे चलपदािर घातलेली अट
समीकरिाला दोन बाजू असतात.
डािी बाजू [ L H S ]आणि उजिी बाजू [ R H S].
डािी बाजू आणि उजिी बाजू यां च्यामध्ये बरोबर (=) णचन्ह असते याची णिद्यार्थ्ाां ना कल्पना द्यािी.

विधान

समीकरण
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कृती9.6 ते 9.11: रे षीय समीकरण सोडर्ण्यनसनठी कृती दे णे.
उद्दे ि :रे षीय समीकरि सोडणिण्याच्या पायऱ्या णिद्यार्थ्ाां ना समजतील.
कृती नर्र्रण :एक समीकरिातील चलाच्या णनणित णकमतीला त्ा समीकरिाची उकल म्हितात. चलपदाच्या णनणित
णकमतीने समीकरिाच्या दोन्ही बाजू समान होतात हे णशक्षकानी णिद्यार्थ्ाां ना सां गािे .

कृती9.12 ते9.15:नर्त्यसमीकरणनचन उपयोर् करूर् समस्यन सोडर्णे
उद्दे ि: णनत् समीकरिां चा अर्ण समजून घेिे, त्ां चा िापर करून समस्या सोडणिण्यास णिद्यार्थ्ाां ना प्रेररत करिे .
कृती नर्र्रण : चिपदनच्यन सर्ा नकमतीसनठी जी समनर्तन सत्य असते त्यन समनर्तेिन नर्त्य समीकरण
म्हणतनतयनचीकल्पनादे िे. णनत् समीकरिाचा िापरकरूनसमस्यासोडणिण्यास णशक्षक णिद्यार्थ्ाां ना समजाितील. चार
णनत् समीकरि कसे णलणहतात याचे णििरि करतील.
णनत् समीकरि- 1

णनत् समीकरि-3

णनत् समीकरि-2

णनत् समीकरि-4

¸
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योग्य णनत् समीकरिे िापरून णकंमत शोधण्यास णशक्षक णिद्यार्थ्ाां ना सां गतील.

पनठ्यपुस्तकनतीि संबंनधत पनठ : घटक 6:बैणजक राशी आणि णनत् समीकरि (भाग 1 )
मूल्यमनपर् स्तर :
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर -1

स्तर -2

स्तर-3

स्तर -4

एक चलपदी

नदिेिे नर्धनर् नकंर्न रनिी समीकरणे नर्धनर्

साधी समीकरि

प्रायोणगक

समीकरिां चा

समीकरण आिे की र्निी रूपनत आनण नर्धनर्े

सोडितात.

संदभाण त साध्या

दै नंणदन जीिनात

ओळखतनत

उपयोग करतात.

समीकरण रुपनत

समीकरिां चा

निनितनत.

उपयोग करतात
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अध्ययर् नर्ष्पत्ती 10 : घनतनंकनचन अथा र् नर्यम , नर्यम र्नपरूर् उदनिरणे सोडनर्णे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्व : घातां काचा अर्ण ि णनयम समजािून घेिून मोठ्यात मोठ्या सं ख्या जसे
पृथ्वीचे िस्तुमान 5,970,000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 णक.ग्रँ.यासारख्या संख्या सोप्या पद्धतीने घातां क
रुपात णलहू शकतो. असे अध्ययन अंश णशकण्यास णह अध्ययन णनष्पत्ती मदत करते.
दै नंणदन जीिनात आणि पररसरात आढळिाऱ्या मोठ्यात मोठी आणि लहानात लहान संख्या प्रत्ेक िेळी णलहायला
आणि त्ािर मूलभूत णक्रया करण्यासाठी अिघड होते . त्ाकररता त्ा संख्या घातां क रूपात मां डल्या जातात.
कृती10.1 ते10.3: घनतनं कनं चन अथा समजूर् घेऊर् घनतनं कनच्यन नर्यमनर्र आधनररत कृती दे णे
उद्दे ि :णिद्यार्थ्ाां ना घातां क संकल्पनेणिषयी समजाणििे .
कृती नर्र्रण : घातां काचा अर्ण आणि णनयम समजािून त्ासंबंधी उदाहरिे सोडिण्यास णशक्षकां नी णिद्यार्थ्ाां ना मदत
करिे .

पनठ्यपुस्तकनतीि संबंनधत पनठ : घनतनंक र् आधनरनंक
मूल्यमनपर् स्तर:
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर 2

घातां क आणि

संख्या घातां क

घातां कां चे पाच

घातां कां च्या

घातां कां च्या

अधारां काचा अर्ण

रूपात आणि

णनयम णलणहतात.

णनयमां चा उपयोग

णनयमां चा उपयोग

समजतात.णनयमाचा

णिस्ताररत रूपात

करून साधी गणिते

करून स्िष्ट

िापर करून

णलणहतात.

सोडितात.

उदाहरिे सोडितात.

उदाहरिे
सोडणितात.
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स्तर 3

स्तर 4

स्तर 1

अध्ययर् नर्ष्पत्ती 11 : भूनमतीमधीि मु ळ संकल्पर्न पररचय, नबं दू, रे षन, रे षनखं ड, नकरणनं ची संकल्पर्न,
कोणनंचन अथा, र्प्कनर, समनंतर रे षनंची संकल्पर्न समजनर्ूर् घेणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्व : णिद्यार्ी भूणमतीतील मूळ संकल्पना,णबंदू,रे षा, रे षाखंड, णकरिां ची
संकल्पना,प्रतालंची संकल्पना आठिण्यास णशक्षक मदत करतील.कोनाचा अर्ण प्रकार, समजािून कोन रचिे,
दै नंणदन जीिनात णदसून येिाऱ्या िस्तुचीत्रात कोनां चे प्रकार शोधण्याचा प्रयत्न करिे.पूरककोन ि कोटीकोन
ओळखतात. समां तर रे षा, छे दन रे षा ओळखिे ि रचना करिे.

कृती: 11.1 ते 11.2: भूनमतीमधीि मूळ संकल्पर्न नबं दू, रे षन, रे षनखंड, नकरण आनण र्प्तिनंचन पररचय
उद्दे ि:भूणमतीमधील मूलभूत संकल्पना णबंदू, रे षा, रे षाखंड, णकरि आणि प्रतल या पररकल्पना भूणमतीच्या अभ्यासासाठी
णिद्यार्थ्ाां ना आिश्यक आहे त.
कृती नर्र्रण: कोडी आणि आकृती यां च्या माध्यमातू न भूणमतीच्या मूलभूत सं कल्पनां चा णिद्यार्थ्ाां ना पररचय करून
दे तात. आकृत्ा दाखिून णबंदू, रे षा, रे षाखंड, णकरि आणि प्रतल ओळखण्यास सां गतील.
उदन 1:आकृती ि त्ां ची नािे जोडया जुळिा
क्रक्र.

क्र.सं

आकृ त्या

नाव

रे षाखंड

प्रतल
ब ंद ू
रे षा

ककरण

उदन 2 : खालील आकृतीमधील णबंदू, रे षा, रे षाखंड आणि,णकरि ओळखून नािे णलहा.
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कृती:11.3ते 11.6: कोर्, कोर्नचे र्प्कनर आनण कोर्नची रचर्न.
उद्दे ि :भौणमणतक आकृती मधील कोन ओळखिे .दै नंणदन जीिनात णदसिाऱ्या आकृतीमधील कोनाचे प्रकार
ओळखण्याचे सामर्थ्ण आत्मसात करिे.
कृती नर्र्रण: दै नंणदन जीिनातील आकृत्ा मधील कोन ओळखण्यासाठी णशक्षक णिद्यार्थ्ाां ना प्रेरिा दे तील. त्ां ची नािे
ओळखण्यास मदत करतील. कोनमापकाच्या सहाय्याने कोन मोजण्यास समजाितील

कृती: 11.7 ते11.8: ¸समनंतर रे षन आनण छे दक रे षनंची संकल्पर्न आनण रचर्न.
उद्दे ि: समां तर रे षा, लंबदु भाजक रे षाआणि छे दक रे षां ची संकल्पना समजाििे . लंबदु भाजक रे षा काढण्याच्या पायऱ्या
ओळखिे .
कृती णििरि : पाठ्यपुस्तकातील णकंिा दै नंणदन जीिनात णदसिाऱ्या िेग िे गळ्या प्रकारच्या रे षा ओळखून त्ां ना नािे
दे तील. तसेच त्ातील समानता आणि फरक ओळखतील. णशक्षक णचत्रां तील रे षा दाखिून ओळखण्यास सां गतील.
कैिारच्या मदतीने लंबदु भाजक रे षा काढून णििरि करतील.

कृती11.7 णचत्रामधील परस्परा समोरील णिणिध कोनां ची नािे णलहा.

कोनदु भाजक काढण्याचे णशक्षक पायरी पायरीने णिद्यार्थ्ाां ना समजाितील.

कोटीकोर्,

पूरक कोर्

निरो नर्रुद्धकोर्
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पूरक कोन, कोटीकोन, णशरोणिरुध्द कोन आणि समां तर रे षां ना छे णदकेने छे दल्यास होिारे कोन आणि त्ां चे गुिधमण
समजािून सां गिे.
कृती11.9 ते11.11: आकृतीमधीि कोर् ओळखूर् त्यनंच्यनमधीि परस्परसंबंध ओळखतीि.
उद्दे ि: णशरो णिरुद्ध कोन आणि समां तर रे षाच्या छे णदकेच्या एका अं गास होिारे कोन, त्ां चे गुिधमण ि अर्ण समजाििे .
कृती नर्र्रण: समां तर रे षा ि छे णदका मुळे होिारे कोन, त्ां चे गुिधमण आकृतीच्या सहाय्याने णशक्षक णिद्यार्थ्ाां ना णििरि
करतील.कोनाची नािे सां गण्यास णशक्षक मदत करतील. त्ाचप्रमािे माणहत नसलेला कोन शोधण्यास मदत करतील.

कृती:11.12 ते11.13: पूरक कोन, ि कोटीकोन यां चे गुिधमण कृतीिारे समजाििे .
उद्दे ि: कोनाच्या प्रकाराप्रमािेच णिद्यार्थ्ाां ना कोटी कोन आणि पूरक कोन णिणशष्ट पद्धतीने समजाििे .णनत् जीिनातील
उदाहरिे णिद्यार्थ्ाां ना सां गिे .
कृती नर्र्रण: नदिेल्यन कोर्नचन कोटी कोर् आनण पूरक कोर् िोधण्यनची कृती नर्द्यनर्थ्नांर्न निक्षकनंर्ी द्यनर्ी.

पाठ्यपुस्तक संबंणधत पाठ : मनर्ीि र्र्नातीि अध्ययर् नर्ष्पती.
मूल्यमनपर् स्तर:
अध्ययर् नर्ष्पत्ती
स्तर 1
भूणमतीच्या मूळ गणिता गणिताच्या मूळ
संकल्पनाचा पररचय
संकल्पनाच्या मदतीने
– णबंदू, रे षा, रे षाखंड, णबंदू, रे षा, रे षाखंड,
णकरि संकल्पना,
णकरि ओळखतात.
कोन, कोनां चे प्रकार,
कोनां ची रचना,
समां तर रे षाआणि
छे णदका यां ची
संकल्पना

स्तर¸ 2
कोन,कोनां चे
प्रकार,ओळखतात.
कोनाची रचना
करतात.. कोटीकोन
आणि पूरक कोन
शोधतात.
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स्तर¸ 3
समां तर रे षा आणि
छे णदका मुळे होिारे
कोनओळखतात
आणि त्ां चे गुिधमण
समजतात.

स्तर 4
दै नंणदन जीिनात
संकल्पनां चा उपयोग
करतात.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती 12 : निकोण आनण निकोणनचे र्प्कनर यनंचन पररचय.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्व : णशक्षक णत्रकोिाचा अर्ण आणि णत्रकोिाचे प्रकार समजाितील. णत्रकोि
ओळखण्यास मदत करतील कोनां च्या मापािरून आणि बाजूंच्या मापािरून णत्रकोनाचे िगीकरि कसे करािे
समजितील .
णशक्षक णत्रकोिाचा अर्ण आणि प्रकार समजिल्यानंतर णिद्यर्थ्ाण ना दै नंणदन जीिनात णदसिाऱ्या णत्रकोिाकृती
ओळखतील. काडण बोडण णत्रकोिी आकारात कापून, णत्रकोिाचे प्रकार समजािून घे तील. त्ां चा अर्ण समजतील.
कृती:12.1 ते 12.8 : िेगिे गळ्या कृतीिारे णत्रकोि आणि त्ां चे प्रकार यां चा पररचय करून दे िे णत्रकोिाच्या
अंतरकोिाचे गुिधमण , तसेच णत्रकोिाचे आतील कोन शोधिे .
उद्दे ि:णत्रकोि भूणमतीमधील महत्वाची आकृती हे समजाििे . णनत् जीिनात णत्रकोिी आकृत्ा ओळखिे . णत्रकोिाचे
गुिधमण णिद्यार्थ्ाां ना समजािून सां गिे .
कृती नर्र्रण : एका प्रतलािर ,एकाच रे षेत नसलेले तीन णबंदू जोडून तयार होिाऱ्याआिृत्त आकृतीला णत्रकोि
म्हितात.ही संकल्पना समजाििे . णदलेल्या णचत्रातील णत्रकोि ओळखून णलणहिे . आकृती मधील णत्रकोिां ची संख्या
शोधिे .

निकोणनचे निरोनबंदू, कोर् आनण बनजूंची र्नर्े सनंर्णे .

A
B

C

निरोनबंदु:
कोर्:
बनजु:

कोनां च्या मापािरून णत्रकोनां चे प्रकार ओळखिे .

णिणिध मापनां चे लघुकोन णत्रकोि , काटकोन णत्रकोि , तसेच णिशालकोन णत्रकोि काढायला णशकिे
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बनजूंच्यन मनपनर्रूर् निकोणनंचे र्प्कनर ओळखणे.

एकन निकोणनच्यन नतन्ही आं तरकोर्नंची बेरीज 1800 असते िे समजल्यनर्ंतर उदनिरणे सोडर्णे.

𝑿° + 𝟓𝟎° + 𝟔𝟎° = 𝟏𝟖𝟎°
𝑿° + 𝟏𝟏𝟎° = 𝟏𝟖𝟎°
𝑿° = 𝟏𝟖𝟎° − 𝟏𝟏𝟎° = 𝟕𝟎°

पनठयपुस्तकनतीि संबंनधत पनठ : मागील इयत्ता आणि प्रस्तुत इयत्तेतील अध्ययन णनष्पत्ती
मुल्यमनपर्नचे स्तर:
अध्ययन णनष्पत्ती
vÀ

स्तर1

णत्रकोि
णत्रकोिाचा अर्ण
ओळखतात.
आणि णत्रकोिाचे णत्रकोिाचे
प्रकार
णशरोणबंदू बाजू
ओळखतात.
आणि कोन
ओळखतात.

स्तर2

स्तर3

कोनां च्या मापनािर आधाररत बाजूच्या मापािरून
णत्रकोिाचे प्रकार ओळखतात. णत्रकोिाचे प्रकार
ओळखतात.
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स्तर4
एका णत्रकोिाच्या
णतन्ही आं तर कोनां ची
बेरीज 1800 हे
समजुन घेिून
उदाहरिे सोडणितात.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती 13 : मोजपट्टी , कोर्मनपक आनण कैर्नर र्नपरूर् निकोण रचणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्व : मोजपट्टी , कोनमापक आणि कैिार िापरून णिणिध मापनाचे णत्रकोि
रचण्याच्या पद्धती णशक्षक णिद्यार्थ्ाण ना समजाितील .णदलेल्या मोजमापाचे णत्रकोि रचण्याची संकल्पना दै नंणदन
जीिनातील प्रायोणगक भूणमतीचा उपयोग णिद्यार्थ्ाां ना समजाििे .

कृती संख्यन13.1 ते13.3: मोजपट्टी , कोनमापक आणि कैिार िापरून णत्रकोि रचिे .
उद्दे श : णत्रकोि रचण्यात मोजपट्टी , कोनमापक आणि कैिाराचा उपयोग णिद्यार्थ्ाण ना समजािून सां गिे. णदलेल्या मापाचे
णत्रकोि रचण्यास समजाििे .
नर्र्रण : णदलेल्या मोजमापानुसार णत्रकोि रचण्यास णशक्षकणिद्यार्थ्ाां ना समजाितील.
(1) दोन बाजू आणि त्ां च्यामधील कोन णदले असता णत्रकोि रचण्यास पायरीनुसार णिद्यार्थ्ाां ना समजाििे .
(2) बाजू णदलेल्या असताना.
(3) दोन कोन आणि त्ां च्यामधील बाजू णदल्यास.

पनठ्यपुस्तकनतीि संबंधीत पनठ : मागील ि प्रस्तुत इयत्तेतील अध्ययन णनष्पत्ती
मुल्यमनपर्नचे स्तर:
अध्ययन णनष्पत्ती स्तर 1
C मोजपट्टी,
मोजमापानुसार णत्रकोि
कोनमापक
रचिे कोनां चे ि बाजूंचे
,आणि कैिार
मापन करिे .
िापरून णत्रकोि
रचिे .

स्तर 2
मोजमापनुसार
णत्रकोि रचिे , बाजु
ि कोन मोजून
णत्रकोिाचे प्रकार
समजाििे .

24

स्तर3
णिणिध माणहती
िापरून णनको
णत्रकोि रचिे .

स्तर 4
णिणिध माणहतीच्या
आधारे णत्रकोि रचिे
प्रकार ओळखिे ,
िगीकरि करिे .

अध्ययर् नर्ष्पत्ती 14 : चौकोनाचा पररचय ,णिणिध चौकोनां चे गुिधमण ओळखिे आणि त्ां च्यामधील संबंध कल्पना
करून स्पष्ट करिे . समां तरभुज चौकोन ,चौरस ,आयत इत्ादी कोनां च्या बेरजेच्या गुिधमाण संबंधी उदाहरिे
सोडणििे .
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्व : मुलां च्या अभ्यासात दै नंणदन जीिनात णदसिाऱ्या आकृती ओळखून
तुलना करिे . णिणिध बहुभुजाकृती ओळखिे ,णिणिध चौकोनां ची गुिधमण तपासिे आणि त्ां च्यामधील संबंध
कल्पना करून स्पष्ट करिे .समां तरभुज चौकोन,चौरस,आयत इत्ादी कोनां ची बेरीज त्ां च्या गुिधमाण चा संबंध
ओळखून उदाहरिे सोडणििे .

एका सपाट पृ ष्ठभागािर चार णबंदूपै की कोितेही तीन णबंदूना एका रे षेत नसल्यास आम्हाला चार बाजू असलेली बंणदस्त
आकृती णमळते.अशा रीतीने चार णबंदूना एका क्रमात णमळणिल्यास णमळिाऱ्या आकृतीला चौकोन असे म्हितात.अशी
चौकोनाची व्याख्या केल्यास आम्हाला आजू बाजूला पाणहल्यास , णदसिारी जमीन ,णभंती, छप्पर , िगणखोली ,स्खडकी ,
फळा , डस्टरची समोरील बाजु, पु स्तकाचे प्रत्ेक पान , अभ्यासात िापरिाऱ्या टे बलाचा पृष्ठभाग इत्ादी चौकोन
आकृती मध्ये आहे त अशी स्पष्ट संकल्पना णिद्यार्थ्ाां ना येते.

कृती14.1 ते14.6 : णबंदुना णमळिुन बहुभुजाकृतींच्या बाजूंची आणि णशरोणबंदं ु ची संख्या णलणहिे चौकोनाचे प्रकार आणि
त्ां चे गुिधमण समजून घेिे त्ासंबंधी णिणिध कृती दे िे.
उद्दे ि: चौकोनाकृतीचा अर्ण प्रकार तसेच गुिधमाण ची सं कल्पना णिद्यार्थ्ाां मध्ये रुजणििे .
कृती ंचे नर्र्रण: या कृतीमध्ये णिद्यार्थ्ाां ना बहुभुजाकृतींची नािे , त्ां च्या बाजू तसेच णशरोणबंदं ु ची संख्या ओळखिे ,
तसेच अंदाज करिे , त्ां चे किण ओळखिे णिणिध बहुभुजाकृतींचे गुिधमण तपासिे .अशा प्रकारच्या कृती दे िे
,चौकोनां ची नािे सां गिे , कोन आणि किण ओळखून चौकोनां ची गुिधमण सां गिाऱ्या कृती णशक्षकानी दे िे
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कृती ंची संख्यन 14.7 ते 14.12: बहुभुजाकृतीच्या आं तरकोन आणि बाह्यकोनां ची बेरीज ओळखिे .
उद्दे ि :णत्रकोिाच्या आं तरकोनां ची बेरीज 1800 असते. यािरून िेगिेगळ्या बहुभुजाकृतीच्या आं तरकोनां ची बेरीज
कशी काढािी हे णिद्यार्थ्ाां ना समजािून सां गतात.
कृती ंचे नर्र्रण: या कृतीत णिद्यार्थ्ाां ना णशक्षक कोित्ाही एका चौकोनातील कोनां ची मापे मोजण्यास सां गतील.
त्ां च्यामध्ये एक किण काढून त्ाच्यापासून दोन णत्रकोिात णिभागून 1, 2, 3, 4, 5 आणि 6 असे सहा कोन णमळतात असे
दाखणिते. आत्ता णत्रकोिाच्याआं तरकोनां च्या बेरजेचे गुि िापरून सिण कोनां ची बेरीज 180° + 180° = 360° ला समान
होते असे णशक्षक आकृतीचे सहाय्य घेऊन ििणन करतात . ही सं कल्पना िापरून अव्यक्त कोन शोधिे .

पनठ्यपुस्तकनतीि संबंधीत पनठ : चौकोर्नचन पररचय
मुल्यमनपर्नचे स्तर:
अध्ययर् नर्ष्पत्ती
चौकोनाचा पररचय , त्ां चे
गुिधमण, बाहयकोन आणि
आं तर कोनां ची बेरीज, .
त्ां च्या गुिधमाण संबंधी
उदाहरिे सोडणितात.

स्तर– 1

स्तर– 2

स्तर– 3

बहुभुजाकृतीचे
णशरोणबंदू , बाजु
तसेच त्ां च्या
नािाना
ओळखतात.

बहुभुजाकृतीच्या
किाण ना
ओळखतात, णिणिध
चौकानां चे गुिधमण
समजून घे तात..

चौकोनाची
गुिधमण,
त्ां च्यामधील
संबंधां ची कल्पना
स्पष्ट करतात.
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स्तर– 4
समां तरभुज चौकोन
चौरस , आयत यां च्या
आं तरकोन ि
बाह्यकोनां ची बेरीज
त्ां च्या गुिधमाण संबंधी
उदाहरिे सोडणितात.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती 15: : मोजपट्टी , कोर्मनपक आनण कैर्नर र्नपरूर् नर्नर्ध चौकोर् रचणे
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्व : मोजपट्टी , कोनमापक आणि कैिार िापरून णदलेल्या मोजमापाचे
चौकोन रचण्याच्या पायऱ्या णिद्यार्थ्ाण ना णशक्षक णििरि करतील.
योग्य मोजमापाचे चौकोन रचण्याची संकल्पना , दै नंणदन जीिनातील प्रायोणगक भू णमतीचा उपयोगणह णिद्यार्थ्ाण ना
समजाििे .

कृती संख्यन 15.1 ते 15.7: मोजपट्टी , कोनमापक आणि कैिार िापरून चौकोन रचिे .
उद्दे ि:चौकोन रचनेत मोजपट्टी , कोनमापक तसेच कैिाराचा उपयोग णिद्यार्थ्ाां ना समजेल असे करिे . णदलेल्या
मोजमापाचे चौकोन रचण्यास समजाििे .
कृती ंचे नर्र्रण: णशक्षकाने णदलेल्या मोजमापाचे चौकोन रचण्यास णिद्यार्थ्ाां ना समजाितील
(1)चार बाजू आणि दोन किण णदले असता.
(2) दोन किण आणि तीन बाजू णदले असता.
(3)दोन पार्श्ण बाजु आणि तीन कोन णदले असता चौकोन रचिे .
(4) पाचपेक्षा कमी मोजमाप णदले असता काही णिशे ष चौकोन रचण्यास णशक्षक णिद्यार्थ्ाां ना पायऱ्यानुसार णििरि
करतील .

पनठ्यपुस्तकनतीि संबंधीत पनठ : र्प्नयोनर्क भूनमती
मुल्यमनपर् स्तर:
अध्ययर्
स्तर- 1
नर्ष्पत्ती
चौकोनाची रचना
मोज मोजपट्टी िापरून
रे षाखं रे षाखंड रचिे

स्तर-2

कोनमापक
िापरून
कोन
ओळखिे .

स्तर-3
कैिार िापरून
णदलेल्या
मापानुसार
रे षाखंड छे दिे .
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स्तर-4
* चारबाजु आणि एक किण णदला
असता.
*दोनकिण आणि तीन बाजु णदले
असता .
* पार्श्ण बाजु आणि तीन कोन णदले
असता.
* पाचपेक्षा कमी मोजमापे णदली
असता काही णिशेष चौकोन रचिे

अध्ययर् नर्ष्पत्ती 16: : नर्नर्ध भौनमतीक आकृत्यनंची संकल्पर्नाः निनमतीय आनण निनमतीय आकृत्यन ,
आर्ृत्त आनण अर्नर्ृत्त आकृत्यन , नर्यनमत आनण अनर्यनमत आकृत्यन , क्षेिफळ आनण परीनमतीचन पररचय :
निकोण, चौकोर् आनण र्तुाळ यनं चे क्षेिफळ आनण पररनमती िोधणे .
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्व : णिणिध आकृत्ां चे क्षेत्रफळ आणि परीणमतीचा पररचय. तसेच त्ां ना
काढण्याची उदाहरिे सोडििे . दै नंणदन जीिनात णदसू न येिाऱ्या अनेक सं दभाण तील णिणिध आकृत्ां चे क्षेत्रफळ
आणि पररणमती शोधिे. या सामर्थ्ाण चे ज्ञान असिे आिश्यक आहे .

णिणिध आकृत्ां चे क्षेत्रफळ आणि परीणमतीचा पररचय, तसेच ते शोधण्यासाठी उदाहरिे सोडणििे . दै नंदीन णजिनात
णदसून येिाऱ्या अनेक संदभाण त णिणिध आकृत्ां चे क्षेत्रफळ आणि पररणमती काढिे , हे सामर्थ्ण असिे आिश्यक . या
कृतीत णदलेल्या णचत्रातील नै सणगणक आणि कृणत्रम िस्तूं च्या मधील आकार, संकल्पनाना णिद्यार्थ्ाण ना समजण्यास त्ा
करण्यास संकल्पनाचे सहकायण घेिे.

कृती संख्यन 16.1 ते 16.2: कृती आनण नर्नर्ध र्प्कनरच्यन आकृती
उद्दे ि: कृतीमध्ये णदलेल्या णचत्रातील नैसणगण क आणि कृणत्रम िस्तुमधील आकारसाम्यता तुलना करून भौणमतीक
आकृत्ां ची नां िे णलहीण्यास सोपे करिे .
कृतीचे नर्र्रण: णमतीची( बाजू ) संकल्पना णिद्यार्थ्ाण ना येण्यास त्ां ना मदत करिे .
अध्ययर् सननित्य: णिणिध प्रकारच्या आकृत्ां चे नमुने आणि तक्ते

कृती-16.3 ते16.4 :- आकृत्ां ना णिणमतीय आणि णत्रणमतीय मध्ये िगीकरि करिे .
उद्दे ि: कृतीमध्ये णदलेल्या णचत्रां ना ओळखून णिणमतीय आणि णत्रणमतीय असलेल्या आकृतीमध्ये िगीकरि करिे .
कृती ंचे नर्र्रण:या आकृतीच्या आधारािर णिणमतीय आणि णत्रणमतीय अशा व्याख्या करण्यास णशक्षक मदत करतील.
िैक्षनणक सननित्य : णिणमतीय तक्ता आणि णत्रणमतीय नमूना
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कृती-16.5:- ¸ समतल आकृत्ाना जुळिारे घटक , घनाकृतीचा पररचय आणि घनाकृतीना जुळिारे घटक.
उद्दे ि: कृतीतील णचत्रे पाहून णशरोणबंदु, बाजु आणि कोन ओळखण्यास मदत करिे . तसेच कृतीतील णचत्र पाहुन
आकृत्ाना नािे दे ण्यास मदत करिे .
कृतीचे नर्र्रण : नमुना ओळखून घनाकृतीना जुळिारे घटक, कडा, णशरोणबंदू आणि पृष्ठां चा पररचय करून संख्या
णलणहण्यास मदत करिे .
िैक्षनणक सननित्य:समतल आकृत्ां चा तक्ता, घनाकृतीचा तक्ता आणि नमुने.
कृती-16.6:- आिृत्त आणि अनािृत्त आकृत्ा.
उद्दे ि : कृतीमधील णचत्र ओळखुन प्रश्ां ना उत्तरे दे ण्यास मदत करिे .
कृती ंचे नर्र्रण: आिृत आणि अनािृत आकृत्ा ओळखण्यास णशक्षक मदत करतील.
िैक्षनणक सननित्य : आिृत आणि अनािृत आकृत्ां चा तक्ता .

कृती-16.7 ते 16.10:- अणनयणमत आणि णनयणमत आकृत्ा , अणनयणमत आकृत्ां चे क्षेत्रफळ आणि घनफळ काढिे .
उद्दे ि: कृतीमध्ये णदलेल्या आकृतीना ओळखून प्रकार णलहीण्यास मदत करिे .
कृती ंचे नर्र्रण :उदाहरिातील संख्याचे क्षेत्रफळ आणि परीणमतीतील फरक , णदलेल्या उदाहरि ओळखून त्ानुसार
कोित्ा संदभण आणि प्रसं गात क्षेत्रफळ आणि पररणमतीचा िापर होतो हे समजिे .
अणनयमणमत आकृत्ां चे क्षेत्रफळ आणि घनफळ काढिे. णदले ली णचत्र आणि उदाहरिे समजून घेऊन त्ाच प्रकारातील
चौकोन मोजुन त्ानुसार क्षेत्रफळ आणि पररणमती काढण्यास मदत करिे .
िैक्षनणक सननित्य : उदाहरिां चा तक्ता ,आलेख तक्ता
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कृती-16.11:- णत्रकोिाचे क्षेत्रफळ आणि पररणमती
उद्दे ि: संबंधीत उदाहरिे समजुन घेऊन सोडिण्यास मदत करिे .
कृती ंचे नर्र्रण: णत्रकोिाचे क्षेत्रफळ आणि पररणमती काढण्याचे सुत्र समजािून उदाहरिे सोडिून त्ाच प्रकारची
णदलेली उदाहरिे सोडिण्यास णशकणििे .
कृती-16.12:- चौरसाचे क्षेत्रफळ आणि पररणमती , आयताचे क्षेत्रफळ आणि , समलंब चौकोनाचे क्षेत्रफळ आणि
पररणमती
उद्दे ि:संबंधीत समस्या समजािुन घेऊन सोडिण्यास मदत करिे .
कृती ंचे नर्र्रण:चौरसाचे क्षेत्रफळ आणि पररणमती, आयताचे क्षेत्रफळ आणि पररणमती, तसेच

समलंब चौकोनाचे

क्षेत्रफळ आणि पररणमती काढण्याचे सूत्र सां गुन , उदाहरिे सोडिून त्ाप्रमािे णदलेला उदाहरिे सोडिण्यास सहकायण
करिे .

कृती-16.13 आनण 16.14: आकृत्ां ची पररणमती काढिे .

उदा 1: मीरा 150 णम. लां बी आणि 80 णम. रू
ं दी असिाऱ्या आयताकार बागेला गेलेली आहे . सीमारे षेिरून एक पुिण
फेरी मारली , असे असल्यास तीने आक्रणमलेले आं तर णकती? अशी उदाहरिाना सोडणििे .
पनठ्यपुस्तकनतीि संबंधीत पनठ : क्षेत्रमापन
मुल्यमनपर्नचे स्तर:
अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर – 01

स्तर– 03

आिृत्त आणि
अनािृत्त
आकृत्ा
ओळखिे .

णनयणमत आकृत्ां चे
क्षेत्रफळ आणि
अणनयणमत
पररणमती सुत्राच्या
आकृत्ां चे क्षेत्रफळ
सहाय्याने काढिे .
आणि आणि
पररणमती शोधिे .

णिणिध भौणमतीक आकृत्ां ची
संकल्पना: णिणमतीय आणि
णत्रणमतीय आकृत्ा, आिृत्त
आणि अनािृत आकृत्ा,
णनयणमत आणि अणनयणमत

समतल आकृत्ा
आणि घनाकृती
यामधील
फरकओळखिे .

स्तर - 04

स्तर– 02

आकृत्ा.
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अध्ययर् नर्ष्पत्ती 17: : घर्नकृतीचे पनश्वा पृष्ठफळ , संपुणा पृष्ठफळ आनण घर्फळ.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्व : घनाकृती जसे घन, िृत्तचीती , दं डगोल ,शं कु , ितुण ळ आणि अधणितुणळ
यां चे पार्श्ण पृष्ठफळ आणि सं पूिण पृष्ठफळ आणि घनफळाचे सुत्र समजािून घे ऊन उदाहरिे सोडणििे.

दै नंणदन जीिनातील सिण घनाकृती िस्तू चे क्षेत्रफळ िापरून आिश्यक िस्तू तयार करण्यास आिश्यक कच्चा माल खरे दी
करण्यास णहशोब करिे . िस्तूचे मोजमाप त्ानुसार आिश्यक डबा , पेटी , बाटली इत्ादी तयार करण्यास आिी मदत
खरे दी करण्यास होते.
कृती:17.1 आनण17.5: घन आणि घनायत
उद्दे ि: घनायताची उदाहरिे आणि त्ासंबंधीत समस्या सोडणिण्यास सोपे करिे .
कृतीचे नर्र्रण: चौरस, घन आणि घनायताची उदाहरिे , पार्श्ण पृष्ठफळ आणि सं पूिण पृ ष्ठफळ तसेच घनफळाचे सूत्र
समजािून घेऊन उदाहरिे सोडणिण्याची पद्धत समजािून घेिे.
िैक्षनणक सननित्य: दै नंणदन जीिनातील या संबंणधत िस्तू घनायताचे नमुने आणि सूत्रां चा तक्ता.
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कृती-17.6:- िृत्तणचत्ती ( णसलींडर)
उद्दे ि: िृत्तणचत्तीची(णसणलंडर)उदाहरिे आणि त्ासंबंधीत समस्या सोडणिण्यास सोपे करिे .
कृती ंचे नर्र्रण: दं डगोलाची ( णसलींडर)उदाहरिे, गुिधमण, पार्श्णपृष्ठफळ ,सं पूिण पृ ष्ठफळ आणि घनफळाचे सुत्र
समजािून उदाहरिे सोडणिण्याची पद्धत समजाििे .
िैक्षनणक सननित्य: दै नंणदन जीिनातील यासंबंधीतिस्तु , िृत्तणचत्तीचे नमूने आणि सिण सुत्रां चा तक्ता

पनठ्यपुस्तकनतीि संबंनधत पनठाः घर्नकृतीची कल्पर्न आनण क्षेिमनपर्
मुल्यमनपर्नचे स्तर:
अध्ययर्
स्तर-01
नर्ष्पत्ती
घनाकृतीचे
घनाकृतीचा
पार्श्ण पृष्ठफळ
आकार आणि
आणि संपूिण
क्षेत्रफळ यां चा
पृष्ठफळ तसेच अर्ण समजािून
घनफळ
घेतात.
काढतात.

स्तर-02

स्तर-03

घनाकृती ओळखून सुत्र घनाकृतीचे मोजमाप णदले
णलहीतात.
असता त्ासंबंधीत
उदाहरिे सोडणितात .
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स्तर-04
सिण घनाकृतींचे
पार्श्णपृष्ठफळ , संपूिण
पृष्ठफळ आणि
घनफळाची उदाहरिे
सोडणितात.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती 18: : मननिती संग्रिण , व्यर्थथनपर्, र्र्ीकरण आनण र्नरं र्नरतन नर्तरण तक्तन तयनर
करणे.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्व : माणहती संग्रहािाच्या पद्धतीपासून णिश्लेषिाला आिश्यक िारं िारता
णितरि तक्ता तयार करण्याची पद्धत समजाििे . दै नंणदन जीिनात अनेक संदभाण त णदसुन येिारी माणहती समजून
घेऊन संग्रह करून णिश्लेषि करण्याची गरज असते .

हे अध्ययन सामर्थ्ण अशा संदभाण त महत्वपूिण भूणमका

णनभािते.
दै नंणदन जीिनातील संख्या आकृत्ा नां िे इत्ादी अनेक प्रकारची तक्ते , कोष्टके आपि पाहतो. ही कोष्टके आकडे िारी
दशणणितात. काही णनणित माहीती दे ण्यास एकणत्रत केलेल्या संख्यां च्या संग्रहाला आपि सां स्ख्यकी म्हितो. िास्ति संदभण
णकंिा घटकां ची संख्या णकंिा इतर पद्धतीने णनणित उद्दे शाने एकणत्रत केलेल्या ज्ञानाला माणहती म्हितो अशी संकल्पना
उदाहरिानुसार बनिल्यास अध्ययन णनष्पत्ती साध्य होण्यास मदत होते .

कृतीसंख्यन 18.1 आनण 18.2 : माणहती संग्रहि
कृतीचन उद्दे ि :दै नंणदन जीिनातील अनेक संदभाण त माणहतीगोळा करण्याचे सं दभण येतात. त्ा संदभाण त णनणभणडपिे पूढे
जाऊन माणहती गोळा करून त्ा घटकािर आधाररत णिचारलेल्या प्रश्ाना उत्तर दे ण्याचे सामर्थ्ण िाढणििे .
कृतीचे नर्र्रण : माणहतीचे संग्रहि िारं िारता णितरि तक्ता तयार करण्याच्या पद्धतीचे णिश्लेषि णशक्षकानी
णिद्यार्थ्ाां ना करिे .
उदा 1) तुमच्या िगाण तील णमत्राच्या कुटू ं बातील सदस्यां ची संख्या गोळा करून एका कोष्टकात नोंदिून त्ानंतर 5 पेक्षा
जास्त आणि 5 पेक्षा कमी कुटं ब सदस्य असिाऱ्या णिद्यार्थ्ाां ची संख्या णलहा.
अं. र्ं.
कुटू ं बनतीि सदस्य
संख्यन

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

उदा.2) एकन इयत्तेत्तीि 20 नर्द्यनर्थ्नांर्न आर्डणनर्ऱयन नर्षयनंचे कोष्टक खनिीि र्प्मनणे आिेत . त्यनर्न त्यनर्
समजनर्ूर् घेऊर् र्प्श्नंची उतरे दे णे .
नर्षय

र्नरं र्नरतन रे षन

नर्द्यनथी संख्यन

कला

7

गणित

5

णिज्ञान

6

इं ग्रजी

3
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1) णिद्यार्थ्ाण ना कोिता णिषय खूप आिडतो ?
उत्तर:
2) गणित णिषय आिडिारे णिद्यार्ी णकती?
उत्तर:
3) कमी णिद्यार्थ्ाां ना आिडिारा णिषय आणि संख्या णकती?
उत्तर:
पनठ्यपुस्तकनतीि संबंधीत पनठाः माणहतीचे व्यिथर्ापन
मुल्यमनपर् स्तर:
अध्ययर् नर्ष्पत्ती
माणहतीचे
संग्रहि,व्यिथर्ापन
िगीकरि आणि
िारं िारता णितरि
तक्ता तयार करिे .

स्तर-01
माणहती संग्रणहत करून
एकणत्रत घेऊन िारं िारता
णितरि तक्ता तयार
करतात.

स्तर-02
माणहती संग्रणहत
केलेली सां ख्यीकी
काही णनणित
घटकािर आधारीत
िगीकरि करतात.
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स्तर-03
अणत जास्त
घटकािर माणहती
संग्रणहत केल्यास ि
िगीकरिातून ती
जोडून णिश्लेषि
करिे.

स्तर-04
एकणत्रत माणहती
पाहून णिश्लेषि
करून प्रश्ां ना
उत्तरे दे िे.

अध्ययर् नर्ष्पत्ती 19: : मननिती आिेखनत मनंडणे आनण नर्श्लेषण करणे , नचिनआिेख ,निज्यनंतर खंडनिेख ,
स्तंभनिेख , निस्तंभनिेख.
अध्ययर् नर्ष्पत्तीची व्यनप्ती आनण मित्व : िरील सिण प्रकारच्या आलेखां चा पररचय तसेच त्ाना णनरीक्षि करून
णदलेल्या प्रश्ां ना उतरे दे ऊन णिश्लेषि करिे. प्रत्ेक णदिशीच्या ितणमान पत्रातील माणहती पाहून माणहतीचे णिश्लेषि
करिे तसेच णिश्लेषि करण्यास योग्य प्रकारचा आलेख णनिड करण्यास या सामर्थ्ाण तून णशकिे. िास्ति संदभाण चा
अर्ण करून घेऊन योग्य णनिणय घेण्यास या सामर्थ्ाण चे ज्ञान असिे फार मुख्य आहे .

णदलेली माणहती (सां स्ख्यकी) आलेखातून दाखणििे फार िेळ घेिारे तसेच काही िेळा खूप कष्टसाध्य असते . समान
लां बीच्या आडव्या णकिा उभ्या परस्पर समान अंतरािर काढलेल्या आयताकार स्तंभातून माणहती संख्या सुचणिली जाऊ
शकते .अशाप्रकारे माणहती सुचणििाऱ्या नकाशाना णकिा आलेखाना स्तंभनकाशा णकंिा स्तंभालेख म्हितात. स्तंभालेख
हा समान रू
ं दीच्या स्तंभां चा असून माणहती णकंिा संख्याचे प्रणतणनधीत्व करतो . स्तंभां ची रुंदी व्य्प्ती ही तुम्ही णनिडलेली
प्रमािािरअिलंबूनअसते . अशी माणहती णिद्यार्थ्ाां ना करून दे िे .
कृतीसंख्यन 19.1 ते19.5:आलेखां चा पररचय, णिश्लेषिआणि रचना.
कृतीचन उद्दे ि : आलेखाचे प्रकार पररचय करून दे िे. कोिताहीआलेख णदल्यास णिश्लेषि करून णदलेल्या प्रश्ां ना उत्तरे
दे ण्याचे सामर्थ्ण णमळणििे . णदलेली माणहती योग्य आलेखाचा िापर करून णिश्लेषि करण्याचे सामर्थ्ण णमळणििे .
कृतीचे नर्र्रण : कोित्ा प्रकारची माहीती णिश्लेषिासाठी कोिता आलेख णनिडािा या बद्दल णशक्षक णिद्यार्थ्ाण ना
स्पष्टपिे सां गतील.
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पनठ्य पुस्तकनतीि संबंधीत पनठ : माणहती णिश्लेषि .

मुल्यमनपर् स्तर:

अध्ययर् नर्ष्पत्ती

स्तर-01

स्तर-02

स्तर-03

स्तर-04

माणहती आलेखात

स्तंभ ,णिस्तं भालेख ,

स्तंभालेख,

स्तंभालेख,

स्तंभालेख, णिस्तं भालेख,

मां डिे आणि

णत्रज्ां तर खंडालेख

णिस्तं भालेख,

णिस्तं भालेख

णत्रज्ां तर खंडालेख

णिश्लेषि करिे .

आकृत्ा समजून

णत्रज्ां तर खंडालेख

,णत्रज्ां तर

इ.आलेख िापरून णदलेली

खंडालेख ,

घेतात.

यां च्या आकृत्ा

खंडालेख

माणहती समजून घे िून

स्तंभालेख

िापरून णदलेली

इ.आलेख िापरून

णिश्लेषि करतात. प्रश्ां ची

,णिस्तंभालेख ,

माणहती णििरि

णदलेली माणहती

उत्तरे दे तात.

आणि णत्रज्ां तर

करून व्याख्या

समजून घेिून

खंडालेख काढतात.

सां गतात.

णिश्लेषि करतात.
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