कर्नाटक सरकनर
सनर्ाजनर्क निक्षण इलनखन

कनलकन चेतररके
2022–23

निक्षक मनर्ादर्िाकन

नर्ज्ञनर्
इयत्तन - 9 र्ी

समग्र निक्षण कर्नाटक, बेंर्ळू रु
आनण
रनज्य निक्षण संिोधर् आनण प्रनिक्षण नर्भनर्, बेंर्ळू रु
i

¸ÀAzÉÃ±À

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀ«µÀå. EzÀPÁÌVPÉÃAzÀæ ¸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°èPÀ£ÁðlPÀgÁdå 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 ¸ÀASÁåeÁÕ£À PË±À®UÀ¼À£ÀÄß SÁwæ¥Àr¸ÀÄªÀ°èPÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛUÉÆArzÉ.
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀgÉÆÃUÀ¢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®ègÀÆPÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁUÀ¨ÉÃQzÉ.
¸ÀzÀjPÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯ÉPÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ'PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ'
JA§ «£ÀÆvÀ£ÀPÁAiÀÄðPÀª
æ ÀÄªÀ£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¸ÀPÀÛvÀgÀUÀwAiÀÄ°èPÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð,
¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ
ZÀlÄªÀnPÉUÀ½AzÀ PÀÆrzÀÄÝ, ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉgÀÆ¦¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÁ° PÀ°PÁ £ÀμÀÖªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À§ºÀÄzÀÄJA§ D±ÀAiÀÄ
£À£ÀßzÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼É, ¥ÀoÀå¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ. ²PÀëPÀgÀÄ
vÀªÀÄäPÉÊ¦rAiÀÄ°è
¤ÃrzÀªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ
F
«£ÀÆvÀ£ÀPÁAiÀÄðªÀ£ÀÄßCzÀgÀCAvÀ¸ÀìvÀé¢AzÀ
C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉPÁgÀtªÁUÀÄwÛÃjJAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É. DzÀÝjAzÀE¯ÁSÉAiÀÄ
¸ÀªÀðgÀÆ, ¥ÉÆÃµÀPÀªÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁVÃzÁgÀgÉ®ègÀÆEzÀgÀ°è¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÉÊeÉÆÃr¹
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

ii

ªÀÄÄ£ÀÄßr

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw -2020gÀ D±ÀAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛC©üªÀÈ¢Þ £ÀªÉÄä®ègÀdªÁ¨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 CAvÀgÀªÁVgÀÄvÀÛz.É F CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¤ÃV¸À®Ä 2022-23£ÉÃ ¸Á°£À°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ
JA§ «£ÀÆvÀ£ÀPÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
F PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ zÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ, ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀPÌÉ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß
»A¢£À vÀgU
À ÀwUÀ¼°
À è CvÀåUÀvÀåªÁV UÀ½¸À¯ÉÃ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸PÀ ÀÛvÀgÀUÀwAiÀÄ°èPÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ “Cw ªÀÄÄRå
PÀ°PÁ ¥sÀ®” UÀ¼£
À ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉ gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼£
À ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄßgÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼°
À è
‘¤¥ÀÄuï ¨sÁgÀvï’, ‘«zÁå¥ÀæªÉÃ±ï’£ÀAvÀºÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÆ
É ½¸À¯ÁVzÉ. F ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ, PÀ°PÁ
ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ ¸ÉßÃ»AiÀiÁVªÉ. ZÀlÄªÀnPÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉU,É 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¸ÀÄªÀPÁAiÀÄðªÀ£ÀÄßvÁªÉ®ègÀÆdªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ
¤ªÀð»¸ÀÄwÛÃgÉA§ D±ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÉÛÃ£É. F PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ vÀªÀÄUÀÆ ªÀÄvÀÄÛCfÃA ¥ÉæÃªÀiïfÃ
¥sËAqÉÃ±À£
À ï ¸ÀA¸ÉÜUÀÆ E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÄÀ .
qÁ.J¸ï ¸É®éPÀÄªÀiÁgï ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ,
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ²PÀët E¯ÁSÉ

D±ÀAiÀÄ £ÀÄr

«zÁåyðAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæwÃ ¤vÀåªÀÇ PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉCvÀåUÀvÀå. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ¢AzÁVeÁUÀwPÀªÁV
PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉUÉ ªÀåvÀåAiÀÄGAmÁV ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÃzÀå. EzÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀÅzÀÄ
£ÀªÀÄäDzÀåPÀvÀðªÀåªÁVzÉ.
£ÀªÀÄägÁdåzÀ°è PÉÆÃ«qï-19 ¤AzÁV ±Á¯ÉU¼
À ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ®àmÁÖUÀ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀ, «±ÉÃµÀ
¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼£
À ÀÄß gÀÆ¦¹zÀgÆ
À
ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgU
À Àw ¥ÀæQæAiÉÄUÉEªÉ¯Áè
¸ÀªiÀ ÁAvÀgÀªÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀPÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉPÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼º
À À¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß
gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛgÄÀ ªÀ «£ÀÆvÀ£À ¥ÀæAiÀÄvÀß. ¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄJgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆtðªÁV
£ÀqÉAiÀÄzÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ gÀÆ¦¹zÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄ. F
PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄßMAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgU
É ÉgÁdåzÁzÀåAvÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÄÀ ßvÁªÉ®ègÀÆvÀÄA©PÉÆqÀÄwÛÃjJAzÀÄ
D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ zÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁÖ£ÀPÁÌV J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄî«gÉAzÀÄ £ÀA©zÉÝÃ£É.
qÁ. «±Á¯ïDgï, ¨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¢AzÀO¥ÀZÁjPÀ vÀgÀUw
À UÀ¼ÀÄ ¤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 CqÉvÀqÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¹, PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼Àî®Ä 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°èPÀ°PÁ
ZÉÃvÀjPÉPÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆ§â «zÁåyðAiÀÄÄ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£Àª£
À ÀÄß
¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¥Àæxª
À ÀÄDzÀåvÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè PÀ°PÉUÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀCvÀåUÀvÀå.
DzÀÝjAzÀDAiÀiÁvÀgÀUw
À AiÀÄ ¤¢ðµÀÖ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÉÆA¢UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgv
À É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀzÀ PÀ°PÁ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß
CAvÀUÀðvÀUÆ
É ½¹ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉPÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀ£ÀÄßgÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. vÁªÀÅE°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«jJAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. EzÀ£ÀÄß
±Á¯ÁzsÁjvÀªÁV ªÀiË¯ÁåAPÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤UÀ¢vÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjPÀ®à£É UÀ½PÉUÉ ¥ÁæªiÀ ÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛÃjJAzÀÄ
£ÀA©gÀÄvÉÛÃ£É. vÀªÄÉ ä®ègÀ ¨ÉA§®¢AzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁ×£À ¸ÁzsÀå. F ¤nÖ£À°èJ®èjUÀÆAiÀÄ±À¸Àì£ÀÄß ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É.
²æÃªÀÄw ¥À®è« DPÀÄgÁw, ¨sÁ.D.¸ÉÃ
ªÀiÁ£ÀågÁdåAiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,
¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¥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
±ÉÊPÀëtÂPÀPÉëÃvÀæz°
À è£À §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÆ vÉgz
É ÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃQzÉ. CzÀge
À ÉÆvÉUPÉ ÉÆÃ«qï ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èGAmÁzÀ ªÀåwjPÀÛ
¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄºÀvÛÀ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼z
É À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼£
À ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ
«zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀzA
À vÀºÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀÀßUÀ¼À £ÀqÀÄªÉAiÀÄÆ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ¸ÁPÀµ ÀÄÖ
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vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ E¯ÁSÁ «ÄvÀægÄÀ ªÀÄvÀÄÛCfÃA ¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥sËAqÉÃ±À£ïEªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹zÉ.
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²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀÄAUÀ® «
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,
gÁdå ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄv
Û Àg¨
À ÉÃw E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
iv

संकल्पर्न आनण मनर्ादिार्
डॉ. एस. सेल्र्कु मनर भन.प्र.से.

डॉ. नर्िनल आर. भन.प्र.से.
आयुक्त

मुख्य कनयादिी
प्रनथनमक आनण मनध्यनमक निक्षण नर्भनर्,

सनर्ाजनर्क निक्षण नर्भनर्,

बेंर्ळू रु

बेंर्ळू रु

श्रीमती पल्लर्ी आकु रनती भन.प्र.से.
रनज्य योजर्न नर्देिक

श्रीमती सुमंर्ल व्ही.
नर्देिक
डी.एस.ई.आर.टी.बेंर्ळू रु

समग्र निक्षण कर्नाटक,बेंर्ळू रु

सननहत्य रचर्न सनमती
नजल्हन निक्षण र् प्रनिक्षण संस्थन,तुमकू र यनंच्यन र्ेतृत्र्नखनली
श्री बसर्रनज एस.(स.नि.)

श्री िनिधर ए. पी.(स.नि.)

के .पी.एस.,

सरकनरी मनध्यनमक िनळन,

अमृतुरु तन : कु नर्र्ल नज : तुमकू र

अंकसंद्र तन : र्ुब्बी नज : तुमकू र

श्रीमती पद्मनर्ती एच. एस.(स.नि.)

श्रीमती सुनचत्र जी. होसूरु (स.नि.)

सरकनरी मनध्यनमक िनळन,

सरकनरी मनध्यनमक िनळन, करडर्ेरे

चेळूरु, तन : र्ुब्बी नज : तुमकू र

कनर्ल, नज : तुमकू र

अजीम प्रेमजी फौंडेिर्

भनषनंतर आनण पररिीलर् सनमती
नजल्हन निक्षण र् प्रनिक्षण संस्थन, नचक्कोडी यनंच्यन र्ेतृत्र्नखनली
श्री एस.एस.चौर्ुले (स.नि.)

श्री ए.पी.कु लकणी ( स.नि.)

नसध्देश्वर नर्द्यनलय, कु रली

कोर्र्ोळी हनयस्कु ल, कोर्र्ोळी

तन : नर्पनणी नज : नचक्कोडी

तन : नर्पनणी नज : नचक्कोडी

संयोजक
इ.व्ही.जी. नर्भनर्, डी.एस.ई.आर.टी.बेंर्ळू रु
v

अर्ुक्रमनणकन
घटकनचे र्नर्

अ.क्र.

पृष्ठ क्रमनंक

1

आपल्यन सभोर्तनलचे द्रव्य

1-3

2

आपल्यन सभोर्तनलचे द्रव्य िुद्ध आहे कन?

3-6

3

सजीर्नंमधील मूलभूत घटक

6-8

4

ऊती

9 - 10

5

खनद्यस्त्रोतनमधील सुधनरणन

11 - 12

6

र्ती

13 - 16

7

बल आनण न्यूटर्चे र्तीनर्षयक नर्यम

17 - 19

8

र्ुरुत्र्नकषाण

19 - 23

9

कनया, िक्ती आनण ऊजना

23 - 26

10

ध्र्र्ी

26 - 29

11

र्ैसर्र्ाक सनधर्संपत्ती

29 - 31

12

अणू आनण रे णू

31 - 34

13

परमनणू रचर्न

35 - 38

14

सजीर्नंमधील नर्नर्धतन

39 - 41

49

आम्ही आजनरी कन पडतो?

41 - 43

16

प्रकनि

43 - 46

17

धनतू आनण अधनतू

46 - 48

vi

1. आपल्यन सभोर्तनलचे द्रव्य
अध्ययर् नर्ष्पती : द्रव्य हे सूक्ष्म कणनंर्ी बर्लेले आहे. द्रव्य कणनंची सतत हनलचनल सुरू
असते. द्रव्य कण एकमेकनंर्न आकषूाण घेतनत.
2. द्रव्य कणनंचे भौनतक र्ुणधमनाच्यन आधनरे र्र्ीकरण के ले जनते.
3.तनपमनर् आनण दनब यनंच्यन पररणनमनमुळे पदनथा त्यनंची नस्थती बदलतनत.
अध्ययर् नर्ष्पती व्यनप्ती आनण महत्त्र्:
आपल्यन सभोर्तनलच्यन र्स्तू यन लहनर् कणनंपनसूर् बर्लेल्यन आहेत.त्यन सर्ा तीर् अर्स्थनंमध्ये
अनस्तत्र्नत आहेत हे व्यनर्हनररक दृष्यन समजूर् घेणे. त्यन आर्स्थनंचे र्ुणधमा ओळखणे आनण
उदनहरणनसह स्पष्टीकरण देणे.तपमनर् र् दनब यनमुळे पदनथनाच्यन नस्थतीमध्ये बदल होतो हे समजूर्
घेणे.
उपक्रमनचे र्नर्

उपक्रमनचन उद्देि

र्नपरलेले
अध्ययर् कृ ती
सननहत्य
अध्ययर् अंि: हे सूक्ष्म कणनंर्ी बर्लेले आहे. द्रव्य कणनंची सतत हनलचनल सुरू असते. द्रव्य कण
एकमेकनंर्न आकषूाण घेतनत हे प्रयोर्नव्दनरे अभ्यनसणे.
द्रव्य हे सूक्ष्म
द्रव्य हे किनर्ी
कृ तीपनत्रकन र् चचना आपल्यन सभोर्तनली असलेल्यन र्स्तूंची
कणनंर्ी बर्लेले बर्लेले आहे. हे
यनदी करूर् ते किनपनसूर् बर्ले आहेत हे
आहे.
समजूर् घेणे.
समजूर् घेणे.
द्रव्य कणनंची
सतत हनलचनल
सुरू असते

द्रव्य कणनंची
सतत हनलचनल
सुरू असते हे
समजूर् घेणे

चंचुपनत्र, पनणी,
अर्रबत्ती,KMnO4
, इत्यनदी

द्रव्य हे सूक्ष्म कणनंर्ी बर्लेले आहे र् द्रव्य
कणनंची सतत हनलचनल सुरू असते हे नसद्ध
करणे.

द्रव्य
कण द्रव्य कणनंमध्ये रबर बॅंड,खडू
द्रव्य कण एकमेकनंर्न आकषूाण घेतनत. हे
एकमेकनंर्न
परस्पर आकषाण
नसद्ध करणे.
तुकडन, पनणी,
आकषूाण घेतनत. असते हे समजूर्
इत्यनदी.
घेण.े
अध्ययर् अंि: द्रव्य कणनंचे भौनतक र्ुणधमनाच्यन आधनरे र्र्ीकरण के ले जनते हे प्रयोर्नव्दनरे अभ्यनसणे.
द्रव्यनचे भौनतक आकनर,आकनरमनर्,नर् कृ तीपनत्रकन, आकनर,आकनरमनर्,नर्सरण दर,कणनंची
र्ुणधमनाच्यन
सरण दर,कणनंची
आकृ ती,तक्तन फै लनर्ण्यनची क्षमतन,यनर्र घर्,द्रर्,र्नयु
आधनरे
र् चचना
यनमध्ये र्र्ीकरण करतनत हे समजूर् घेणे.
फै लनर्ण्यनची क्षमतन,
र्र्ीकरण
यनर्र द्रव्यनच्यन
आर्स्थन अर्लंबूर्
असतनत हे समजूर् घेणे
अध्ययर् अंि: तनपमनर् आनण दनब यनंच्यन पररणनमनमुळे पदनथा त्यनंची नस्थती बदलतनत.
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उपक्रमनचे
र्नर्
द्रव्यनर्र
दनबनचन
पररणनम
भौनतक
आर्स्थन
आनण
नस्थतीबदल
नर्तळणे र्
बनष्पीभर्र्

उपक्रमनचन उद्देि

र्नपरलेले
सननहत्य

अध्ययर् कृ ती

द्रव्यनर्र दनबनच्यन
पररणनमनमुळे पदनथनाची
नस्थती बदलते हे समजूर्
घेण.े

नसरींज,खडू

द्रव्यनर्र दनबनच्यन पररणनमनमुळे पदनथनाची

पनर्डर,

नस्थती बदलते हे समजूर् घेणे.

पनणी
इत्यनदी.

द्रव्यनच्यन भौनतक
कृ तीपनत्रकन, कणनंची रचर्न पनहूर् घर्,द्रर्,र्नयु पदनथा
आर्स्थन आनण आनण
तक्तन र्
ओळखणे र् त्यनंच्यनमधील फरक समजूर्
नस्थतीबदल समजूर् घेणे. चचना
घेण.े
नर्तळणे र् बनष्पीभर्र्
यनमधील फरक समजूर्
घेण.े

मूल्यमनपर् स्तर :
अध्ययर् अंि
द्रव्य हे सूक्ष्म कणनंर्ी
बर्लेले आहे. द्रव्य
कणनंची सतत
हनलचनल सुरू असते.
द्रव्य कण एकमेकनंर्न
आकषूाण घेतनत.

द्रव्यनचे भौनतक
र्ुणधमनाच्यन आधनरे
र्र्ीकरण

स्तर 1
द्रव्य हे सूक्ष्म
कणनंर्ी बर्लेले
आहे. द्रव्य कणनंची
सतत हनलचनल
सुरू असते. द्रव्य
कण एकमेकनंर्न
आकषूाण घेतनत हे
अंित: सनंर्तनत.
द्रव्यनचे भौनतक
र्ुणधमनाच्यन
आधनरे र्र्ीकरण
करूर् कनरण
सनंर्तनत.

कृ तीपनत्रकन, उपक्रम 1.11 र् 1.12 मध्ये ददलेल्यन
कृ तीप्रमनणे नर्रीक्षण करणे, र्ोंदी ठे र्णे,
आकृ ती,
तक्तन र्
चचना

फरक समजूर् घेणे.

स्तर 2
द्रव्य कणनंचे
कोणतनही एक
र्ुणधमा नलहीतनत.

स्तर 3
द्रव्य कणनंचे
सर्ा र्ुणधमा
नलहीतनत.

द्रव्यनचे भौनतक
द्रव्यनचे
र्ुणधमनाच्यन आधनरे भौनतक
र्ुणधमनाच्यन
घर्, द्रर् र् र्नयु
पदनथा ओळखतनत.

आधनरे घर्,
द्रर् र् र्नयु
पदनथा
ओळखणे र्
र्र्ीकरण
करतनत .
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स्तर 4
द्रव्य कणनंचे सर्ा
र्ुणधमा सनंर्ूर्त्यनचन
अथा सनंर्णे. प्रयोर्
करूर् उदनहरणनव्दनरे
स्पष्टीकरण देतनत.

द्रव्यनचे भौनतक
र्ुणधमनाच्यन आधनरे
पदनथा ओळखणे,
र्र्ीकरण करणे र्
स्पष्टीकरण देतनत.

अध्ययर् अंि
तनपमनर् आनण दनब
यनंचन पररणनम

स्तर 1
तनपमनर्नच्यन
पररणनमनमुळे
पदनथनाची नस्थती
बदलते यनचे
कनरण सनंर्तनत.

स्तर 2
द्रव्यनर्र दनबनच्यन
पररणनमनमुळे
पदनथनाची नस्थती
बदलते यनचे कनरण
सनंर्तनत.

स्तर 3
भौनतक
नस्थती
बदलनची
कनरणे
सनंर्तनत.

स्तर 4
तनपमनर् र् दनब
यनच्यन पररणनमनमुळे
पदनथनाची नस्थती
बदलते यनचे
स्पष्टीकरण देतनत.

2. आपल्यन सभोर्तनलचे द्रव्य िुद्ध आहे कन ?
अध्ययर् नर्ष्पती:
1. िुद्ध र् अिुद्ध पदनथा, द्रनर्ण,कनलली,नर्लंबर् र् नमश्रण यनंचे र्ुणधमनाच्यन आधनरे र्र्ीकरण करणे
र् स्पष्टीकरण करणे.
2. नमश्रणनतील घटक र्ेर्ेळे करण्यनच्यन पद्धती प्रयोर्नव्दनरे समजनर्ूर् देणे र् चचना करणे.
3.आपल्यन सभोर्तनलच्यन बदलनंचे भौनतक र् रनसनयनर्क बदल यनमध्ये र्र्ीकरण करणे र् कनरणे
देणे.
अध्ययर् नर्ष्पती व्यनप्ती आनण महत्त्र्:
आपल्यन सभोर्तनलचे द्रव्यिुद्ध आहे कन? िुद्ध र्स्तूंचे मूलद्रव्ये र् संयुर्े आनण अिुद्ध र्स्तूंचे
नमश्रण यनमध्ये र्र्ीकरण करणे. योग्य पद्धतीचन र्नपर करूर् नमश्रणनतील घटक प्रयोर्नव्दनरे र्ेर्ळे
करणे. नमश्रणनतील घटक ओळखणे. त्यनंच्यन र्ुणधमनाच्यन आधनरे द्रनर्ण,कनलली,नर्लंबर् र् नमश्रण
ओळखणे.दैर्ंददर् जीर्र्नमध्ये नमश्रणनतील घटक र्ेर्ळे करण्यनच्यन पद्धतींचन र्नपर करूर् त्यनची
प्रिंसन करणे. आपल्यन सभोर्तनलचे बदल ओळखूर् भौनतक र् रनसनयनर्क बदल यनमध्ये र्र्ीकरण
करणे र् त्यन बदलनची कनरणे हे समजूर् घेणे.
उपक्रमनचे

उपक्रमनचन उद्देि

र्नर्

र्नपरलेले

अध्ययर् कृ ती

सननहत्य

अध्ययर् अंि: िुद्ध र् अिुद्ध पदनथा,द्रनर्ण,कनलली,नर्लंबर् र् नमश्रण यनंचे र्ुणधमनाच्यन आधनरे
र्र्ीकरण करणे
िुद्ध र्

िुद्ध र्स्तूंचे मूलद्रव्ये र्

कृ तीपनत्रकन

उपक्रम 2.1 र् 2.2 मध्ये ददलेल्यन कृ तीप्रमनणे

अिुद्ध

संयुर्े आनण अिुद्ध

र् चचना

िुद्ध र् अिुद्ध पदनथा र्ेर्ळे करणे आनण त्यनचे

पदनथा

र्स्तुंचे नमश्रण यनमध्ये

र्ुणधमा ओळखणे. मूलद्रव्ये,संयुर्े र् नमश्रणे

र्र्ीकरण करणे र्

यनमधील फरक ओळखणे र् त्यनचे

ओळखणे

उदनहरणनसनहत स्पष्टीकरण देणे.
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अध्ययर् अंि: नमश्रणनतील घटक र्ेर्ळ
े े करण्यनच्यन पद्धती प्रयोर्नव्दनरे समजनर्ूर् देणे र् चचना करणे.
अध्ययर् नर्ष्पती
नमश्रणनंचे र्ुणधमा

अध्ययर् नर्ष्पती
समनंर्ी र् नर्षमनंर्ी

अध्ययर् नर्ष्पती अध्ययर् नर्ष्पती
प्रनयोनर्क नर्धनर् उपक्रम 2.1 ते 2.3 मध्ये

नमश्रण र्ेर्ळे

र्

ददलेल्यन उपक्रमनप्रमनणे प्रयोर्

करणे,द्रनव्य र् द्रनर्क

कृ तीपनत्रके तील

करूर् समनंर्ी र् नर्षमनंर्ी

यनमधील फरक

र्स्तु

नमश्रण, द्रनव्य र् द्रनर्क यनमधील

ओळखणे.
द्रनर्ण,कनलली,नर्लंबर् उदनहरणनसनहत
नमश्रणनंचे प्रकनर
र् नमश्रण

फरक ओळखणे.
प्रनयोनर्क नर्धनर् 2.3 र् 2.4 कृ तीप्रमनणे प्रयोर्
र्

करूर् द्रनर्ण,कनलली,नर्लंबर् र्

ओळखणे र् त्यनचे

कृ तीपनत्रके तील

स्पष्टीकरण देणे.

र्स्तु

नमश्रणनचे घटक र्ेर्ळे

प्रयोर्नच्यन आधनरे

प्रनयोनर्क नर्धनर् उपक्रम 2.5 मध्ये ददलेल्यन

करणे.

नमश्रणनचे घटक र्ेर्ळे

र्

कृ तीप्रमनणे प्रयोर्नच्यन आधनरे

करणे.

कृ तीपनत्रके तील

बनष्पीभर्र्,नर्लर्कनरीर्रसनळे ,

र्स्तु

नमश्रण,टटंडॉल पररणनम हे
समजूर् घेणे र् स्पष्टीकरण देणे.

के न्द्रोत्सनरी उपकरण,
क्रोमॅटोग्रनफी,संप्लर्ण यनंचे
र्ुणधमा अभ्यनसणे.

नमश्रणनचे घटक र्ेर्ळे

प्रयोर्नच्यन आधनरे

प्रनयोनर्क नर्धनर् उपक्रम 2.6 प्रमनणे नमश्रण

करणे.

नमश्रणनचे घटक र्ेर्ळे

र् कृ तीपनत्रकन

करणे.

र्ेर्ळे करण्यनच्यन पद्धतीचे
स्पष्टीकरण देणे.

पनणी र् दूध, पनणी र्

प्रयोर्नच्यन आधनरे

मीठ यनंचे द्रनर्ण

टटंडॉल पररणनम

नमश्रण र्ेर्ळे करणे.

भौनतक र्ुणधमनार्रूर्

र्र्ीकरण र्

उपक्रम 2.8 च्यन आधनरे

र्स्तु ओळखणे.

चचना

सभोर्तनली तुम्हनलन मनहीत

समजूर् घेणे.

कृ तीपनत्रकन,आकृ
ती, तक्तन र् चचना

2.7 उपक्रमनच्यन आधनरे नर्नर्ध
द्रनर्णनतूर् टटंडॉल पररणनम
समजूर् घेणे.

असलेल्यन र्स्तूंची
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यनदी करणे.

उपक्रमनचे र्नर्

उपक्रमनचन उद्देि

र्नपरलेले

अध्ययर् कृ ती

सननहत्य
खनली ददलेले नमश्रण

थंड र् र्रम पनणी

र्ेर्ळे करणे.

यनमधील र्ुणधमा

प्रनयोनर्क नर्धनर् 2.9 प्रनयोनर्क कृ ती करणे.

समजूर् घेणे.
खनद्यतेल र् पनणी यनंचे

सेंदद्रय पदनथा आनण

नमश्रण र्ेर्ळे करणे.

पनणी र्ेर्ळे करण्यनची

प्रनयोनर्क नर्धनर् 2.10 प्रनयोनर्क कृ ती करणे.

पद्धत समजूर् घेणे.
दुधनतील मलई र्ेर्ळी

के न्द्रोत्सनरी जोरनचन

करणे

अथा समजूर् घेणे.

मीठ र् अमोनर्यम

प्रयोर्नच्यन आधनरे

क्लोरनईड यनंचे घटक

संप्लर्ण पदनथनांचे

र्ेर्ळे करणे

घटक र्ेर्ळे करणे

कनळन रं र् अर्ेक रं र्नचे

प्रयोर्नच्यन आधनरे

नमश्रण आहे.

कनळन रं र् अर्ेक

प्रनयोनर्क नर्धनर् 2.11 प्रनयोनर्क कृ ती करणे.
प्रनयोनर्क नर्धनर् प्रनयोनर्क कृ ती करणे.

प्रनयोनर्क नर्धनर् प्रनयोनर्क कृ ती करणे

रं र्नचे नमश्रण आहे हे
समजूर् घेणे.
अध्ययर् अंि: आपल्यन सभोर्तनलच्यन बदलनंचे भौनतक र् रनसनयनर्क बदल यनमध्ये र्र्ीकरण करणे र्
कनरणे देणे.
भौनतक र्

आपल्यन सभोर्तनलच्यन प्रनयोनर्क नर्धनर्

उपक्रम 2.4 मध्ये ददलेल्यन

रनसनयनर्क बदल

बदलनंचे भौनतक र्

र् कृ तीपनत्रके तील

उपक्रमनप्रमनणे भौनतक र्

रनसनयनर्क बदल

र्स्तु

रनसनयनर्क बदल यनमध्ये

यनमध्ये र्र्ीकरण करणे

र्र्ीकरण करणे र् कनरणे देणे.

र् कनरणे देणे.
उपक्रमनचे र्नर्

उपक्रमनचन उद्देि

र्नपरलेले सननहत्य

अध्ययर् कृ ती

भौनतक र्

आपल्यन सभोर्तनलच्यन प्रनयोनर्क नर्धनर्

उदनहरणनव्दनरे कृ ती पनत्रकन

रनसनयनर्क बदल

बदलनंचे भौनतक र्

र् कृ ती पनत्रके तील

तयनर करणे र् त्यनचे

यनमध्ये र्र्ीकरण

रनसनयनर्क बदल

र्स्तु

स्पष्टीकरण देणे.

करणे.

यनमध्ये र्र्ीकरण करणे
प्रनयोनर्क नर्धनर्

नमश्रण र् संयुर्े यनंच्यन

र् कनरणे देणे.
तक्तन 2.10 पूणा

िुद्ध र् अिुद्ध पदनथा

करणे

यनच्यन आधनरे तक्तन पूणा र् नर्रीक्षण

र्ुणधमना आधनरे तक्तन पूणा

करणे.

करणे.
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मूल्यमनपर् स्तर :
अध्ययर् नर्ष्पती

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

िुद्ध र् अिुद्ध

िुद्ध र् अिुद्ध

िुद्ध र् अिुद्ध

िुद्ध र् अिुद्ध

िुद्ध र् अिुद्ध

पदनथा

पदनथा ओळखणे.

पदनथा, यनंचे

पदनथा, यनंचे

पदनथा,र्ुणधमा

र्ुणधमा सनंर्णे.

र्ुणधमा यनर्र

यनर्र आधनरीत

आधनरीत

र्र्ीकरण करणे

र्र्ीकरण करणे.

उदनहरणनव्दनरे
स्पष्टीकरण देणे.

नमश्रणनतील घटक नमश्रणनतील घटक नमश्रणनतील घटक प्रयोर्नव्दनरे

प्रयोर्नव्दनरे

र्ेर्ेळे करण्यनच्यन

र्ेर्ेळे करण्यनच्यन

र्ेर्ेळे करण्यनच्यन

नमश्रणनतील घटक

नमश्रणनतील घटक

पद्धती

पद्धती ओळखणे.

पद्धतीची र्नर्े

र्ेर्ेळे करण्यनच्यन

र्ेर्ेळे करण्यनच्यन

सनंर्णे.

पद्धतीची र्नर्े र्

पद्धतीचे तनर्का क

त्यनचे स्पष्टीकरण

स्पष्टीकरण सनंर्णे.

सनंर्णे.
भौनतक र्

भौनतक र्

कनंही भौनतक र्

सभोर्तनलच्यन

सभोर्तनलच्यन

रनसनयनर्क बदल

रनसनयनर्क बदल

रनसनयनर्क बदल

भौनतक र्

भौनतक र्

यनंच्यन

ओळखणे.

रनसनयनर्क

रनसनयनर्क

र्ुणधमनाचन

बदलनची करणे

बदलनचे स्पष्टीकरण

अभ्यनस करणे.

देणे.

देणे.

3. सजीर्नंमधील मूलभूत घटक
अध्ययर् प्रर्नह
पनठ
सजीर्नंमधील मूलभूत
घटक

इयत्तन 7 र्ी
सजीर्नंमधील

इयत्तन 8 र्ी

इयत्तन 9 र्ी

पेिीची रचर्न र् कनया सजीर्नंमधील मूलभूत घटक

पोषण

अध्ययर् नर्ष्पती:
1. पेिीचन अथा, पेिीची रचर्न, प्रमनण र् आकनरनबद्दल समजूर् घेणे
2. पेिीमध्ये चनलणनर्यन प्रदक्रयन ओळखणे.
3. पेिीमधील रचर्नत्मक व्यर्स्थेबद्दल समजनर्ूर् घेणे.
अध्ययर् नर्ष्पती व्यनप्ती आनण महत्त्र्:
प्रत्येक सजीर्नचन रचर्नत्मक र् कनयनात्मक घटक हन पेिी आहे. आपल्यन दैर्ंददर् जीर्र्नत
होणनर्यन नर्सरण र् अनभसरण दक्रयन ओळखणे. पेिीमधील नर्नर्ध भनर्नंर्न र्नर् देर्ूर् त्यनंचे कनया
ओळखणे.
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उपक्रमनचे

उपक्रमनचन उद्देि

अध्ययर् पद्धत

र्नपरलेले सननहत्य

अध्ययर् कृ ती

र्नर्
अध्ययर् अंि : पेिीचन अथा, पेिीची रचर्न, प्रमनण र् आकनरनबद्दल समजूर् घेणे
पेिीचे र्णार्

पेिीमधील

सूक्ष्मदिाक ककं र्न

सूक्ष्मदिाक,कन

नर्नर्ध रचर्न तक्त्यनच्यन

चपट्टी, तक्तन

नर्द्यनर्थयनार्ी नर्रीक्षण
के लेल्यन पेिीलन अचूकपणे

यन प्रमनणनत

सहनय्यनर्े कोष्टक

र्नर्े ददलेली आहेत ककं र्न

र् आकनरनत

पूणा करणे.

र्नही यनचे नर्रीक्षण करणे.

असतनत यनचे
समथार् करणे.
कोष्टक पूणा

सजीर्नंचे

कोष्टक पूणा करण्यनस अपूणा कोष्टक

कोष्टक पूणा के ले आहे कन

करणे

नर्नर्ध प्रकनर

अर्ुकूलतन बर्नर्णे.

पनहूर् मनर्ादिार् करणे .

समजनर्ूर्
घेणे
पेिींचे नर्नर्ध पेिीचे नर्नर्ध आकृ तीमधील
आकनर र्

आकनर

प्रमनण

समजनर्ूर्

कोष्टक

पेिींर्न ओळखणे.

पेिींर्न अचूकपणे ओळखले
आहे की र्नही यनचे नर्रीक्षण
करणे.

घेण.े
आकृ ती मधील पेिीमधील

आकृ तीमधील भनर्

आकृ ती

आकृ तीमधील भनर्

भनर्नंर्न

प्रमुख भनर्

कसे ओळखनर्े हे

अचूकपणे ओळखलन आहे की

ओळखणे.

ओळखणे.

समजनर्ूर् देण.े

र्नही यनचे नर्रीक्षण करणे.

अध्ययर् अंि : पेिीमध्ये चनलणनर्यन प्रदक्रयन ओळखणे
नर्सरण

सजीर्नमध्ये

प्रनयोनर्क कृ ती

पदनथनांची
देर्नणघेर्नण

चंचुपनत्र, पनणी

प्रयोर् नर्रीक्षण करूर्

िनई

त्यनची मननहती देणे.

बटनटन, सनखरे चे

प्रयोर् नर्रीक्षण करूर्

किी होते हे
समजनर्ूर् घेणे.
तषाण

पेिीमध्ये
पनण्यनची
आर्श्यकतन
किी नर्मनाण

प्रनयोनर्क कृ ती

द्रनर्ण,
पनणी,कनचपनत्र

होते हे
समजनर्ूर् घेणे.
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त्यनची मननहती देणे.

उपक्रमनचे

उपक्रमनचन उद्देि

अध्ययर् पद्धत

र्नपरलेले सननहत्य

अध्ययर् कृ ती

र्नर्
नर्सरण र्

नर्सरण र्

तषाण दक्रयन अनभसरण दक्रयन

र्ेण आकृ ती

र्ेर् आकृ ती

मध्ये फरक र्

यनमधील फरक

समनर्तन

र् समनर्तन

नलनहण्यनसनठी

समजूर् घेणे

मनर्ादिार् करणे

तषाणनचे

अनभसरणनमुळे

प्रनयोनर्क कृ ती

प्रकनर

होणनरे नर्नर्ध

कन पनहूर् मनर्ादिार् करणे.

पनणी, मर्ुकन,
र्नयन, सनखर

बदल ओळखणे.

र्ेर् आकृ ती पूणा के ली आहे

प्रयोर् नर्रीक्षण करूर्
त्यनची मननहती देणे.

अध्ययर् अंि : पेिीमधील रचर्नत्मक व्यर्स्थेबद्दल समजनर्ूर् देणे.
पेिी अंर्के

पटलयुक्त र्

पेिी अंर्कनची

कोष्टक

नर्द्यनर्थयनार्ी के लेली यनदी

पटलरनहत पेिी

अचूकपणे यनदी

पडतनळू र् मननहती देणे र्

अंर्कनची यनदी

करूर्

मनर्ादिार् करणे.

करणे

समजनर्ूर् देणे

मूल्यमनपर् स्तर :
अध्ययर्

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

नर्ष्पती
पेिीचन अथा,
पेिीची रचर्न,
प्रमनण र्

पेिीचे प्रकनर
फक्त
ओळखतनत.

पेिीचे प्रकनर र् पेिीचे प्रकनर,रचर्न
रचर्न
र् आकनर

ददलेले सर्ा उपक्रम पूणा
करतनत.

ओळखतनत.

ओळखतनत.
पेिीमध्ये चनलणनर्यन पेिीमध्ये चनलणनर्यन

आकनर
पेिीमध्ये

पेिीमध्ये

पेिीमध्ये

चनलणनर्यन

चनलणनर्यन

चनलणनर्यन एक दोर् ककं र्न तीर्

प्रदक्रयन ओळखतनत र्

प्रदक्रयन

प्रदक्रयन

ककं र्न दोर्

त्यनचे स्पष्टीकरण

ओळखण्यनचन

प्रदक्रयन

प्रयत्न करतनत.

ओळखतनत.

पेिीमधील

पटलयुक्त र्

पटलयुक्त र्

रचर्नत्मक

पटलरनहत पेिी पटलरनहत पेिी पटलरनहत पेिी

पटलरनहतपेिीअंर्के

व्यर्स्थन

अंर्के

अंर्के यनमध्ये

अंर्के यनमध्ये

ओळखूर् कनये

ओळखतनत.

र्र्ीकरण

र्र्ीकरण करतनत र्

सनंर्तनत.

करतनत.

कनरणे सनंर्तनत.

प्रदक्रयन ओळखतनत.

देतनत.
पटलयुक्त र्
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पटलयुक्त र्

4. ऊती
अध्ययर् प्रर्नह
पनठ
ऊती

इयत्तन 7 र्ी

इयत्तन 8 र्ी

इयत्तन 9 र्ी

-

ऊती

र्र्स्पतीमधील र्हर्- प्रकनष्ट र्
पररकनष्ट

अध्ययर् नर्ष्पती:
1. ऊतीचन अथा समजूर्,र्र्स्पती ऊतीचे प्रकनर ओळखणे.
2. नर्नर्ध प्रनणी ऊतीर्न ओळखूर् त्यनंची रचर्न,स्थनर्, कनया र् महत्र् समजनर्ूर् घेणे.
अध्ययर् नर्ष्पती व्यनप्ती आनण महत्त्र्:
सजीर्नमध्ये ददसूर् येणनर्यन नर्नर्ध प्रकनरच्यन ऊती ओळखणे. ऊतीमधील सनम्य, फरक, रचर्न
समजनर्ूर् घेणे. सजीर्नंच्यन नर्नर्ध दक्रयन किन घडू र् येतनत ते समजनर्ूर् घेणे.
उपक्रमनचे र्नर्

उपक्रमनचन उद्देि

अध्ययर् पद्धत

र्नपरलेले

अध्ययर् कृ ती

सननहत्य
अध्ययर् अंि: ऊतीचन अथा समजूर्,र्र्स्पती ऊतीचे प्रकनर ओळखणे
र्र्स्पतीमधील

र्र्धाष्णू ऊती

र्र्धाष्णू ऊती

र्र्स्पतीच्यन

प्रनयोनर्क पद्धत

र्नढीसनठी किन

ग्लनस,पनणी,

प्रयोर् कृ ती पनहूर्

कनंदे मोजपट्टी

त्यनबद्दल मननहती देणे

र्र्धाष्णू

र्र्धाष्णू ऊतीचे भनर्

ऊतीचन तक्तन

ओळखूर् त्यनंची कनये

मदत करतनत हे
समजूर् घेणे.
र्र्धाष्णू ऊतीचे

र्र्धाष्णू ऊती

स्थनर्

ओळखणे

भनर् ओळखणे

नलनहतनत की र्नही ते
पनहणे.
र्र्स्पती ऊती

र्र्स्पती ऊतीचे

आकृ ती पूणा

आकृ तीचे

आकृ ती बरोबर पूणा

र्र्ीकरण समजूर्

करण्यनस सनंर्णे.

र्णार्

के ली आहे की र्नही ते

घेण.े
र्र्स्पती

उतींचीरचर्न र्

पनहणे.
कोष्टक पूणा करणे.

अपूणा कोष्टक

कोष्टक पनहूर्

ऊतीची रचर्न र् कनयासमजूर् घेणे.

त्यनच्यनबद्दल मननहती

कनया

देण.े
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अध्ययर् अंि: नर्नर्ध प्रनणी ऊतीर्न ओळखूर् त्यनंची रचर्न,स्थनर्, कनया र् महत्र् समजनर्ूर् घेणे.
उपक्रमनचे र्नर्

उपक्रमनचन उद्देि

अध्ययर् पद्धत

र्नपरलेले

अध्ययर् कृ ती

सननहत्य
अनपस्तरऊतीचे

अनपस्तरऊतीर्न

आकृ तीमधील

प्रकनर

ओळखूर् त्यनंचे

अनपस्तर ऊतीर्न

कनया समजनर्ूर्

ओळखूर् त्यनंची

देणे.

रचर्न र् कनया

कृ तीपनत्रकन

कृ तीपनत्रकन पूणा के ले
की र्नही ते पनहणे.

नलनहण्यनस सनंर्णे.
प्रनणी ऊतीचे

प्रनण्यनमध्ये

प्रनणी ऊतींची

र्र्ीकरण

आढळणनर्यन

मननहती आकृ ती

नर्नर्ध ऊतींचे

पनहूर् प्रश्नंची उत्तरे

क्रमनर्े र्र्ीकरण

समजनर्ूर् देण.े

कृ तीपनत्रकन

कृ तीपनत्रकन पूणा के ले
की र्नही ते पनहणे.

करणे.
स्ननयू ऊतीचे

नर्नर्ध स्ननयू

आकृ ती पनहूर् फरक

प्रकनर

ऊतीर्न ओळखणे.

समजनर्ूर् देण.े

चेतर्ऊती

आकृ ती

पनठय पुस्तकनतील

रे खनटण्यनचे

आकृ ती कनढणे.

कृ तीपनत्रकन

कृ तीपनत्रकन पूणा के ले
की र्नही ते पनहणे.

पनठयपुस्तक

आकृ ती कनढू र्
भनर्नंर्न योग्य र्नर्े

कौिल्य नर्कनसत

ददलेत की र्नही ते

करणे.

पनहणे.

मूल्यमनपर् स्तर :
अध्ययर् नर्ष्पती

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

ऊतीचन अथा

र्र्स्पती ऊतीचे

र्र्धाष्णू ऊतीर्न फक्त कनहीच

सर्ा र्र्स्पती

समजूर्,र्र्स्पती ऊतीचे

अचूकपणे

फक्त

र्र्स्पती ऊतीर्न ऊतीर्न

प्रकनर ओळखणे.

र्र्ीकरण झनले

ओळखतनत.

ओळखतनत.

ओळखतनत.

नर्नर्ध प्रनणी ऊतीर्न

कृ तीपनत्रकन पूणा

भनर्ि:

जनस्तीत जनस्त

सर्ा कृ तीपनत्रकन

ओळखूर् त्यनंची

के ली र्सेल तर ॰ कृ तीपनत्रकन

कृ तीपनत्रकन पूणा

पूणा के ली असेल

के ली असेल तर

तर.

र्सेल तर

रचर्न,स्थनर्, कनया र्

पूणा के ली

महत्र् समजनर्ूर् घेणे.

असेल तर
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5. खनद्य स्त्रोतनंमधील सुधनरणन
अध्ययर् नर्ष्पती:
1. नपकनंचे उत्पनदर् आनण व्यर्स्थनपर् यनमधील नर्नर्ध टप्पे स्पष्ट करतील.
2. पिुपनलर्, कु क्कु टपनलर्,मत्स्यपनलर्,मधमनिीपनलर् यनचे र्णार् करतील.
अध्ययर् नर्ष्पती व्यनप्ती आनण महत्त्र्:
नर्द्यनथी आपल्यन सभोर्तनलच्यन पररसरनत नपकनर्ल्यन जनणनर्यन नपकनंची ओळख करूर्
घेतनत. त्यनंचे उत्पनदर् आनण व्यर्स्थनपर् पद्धती समजनर्ूर् घेतनत. नपकनंच्यन व्यर्स्थनपर्नमधील
नर्नर्ध सुधनरणन समजनर्ूर् घेतनत. पिुपनलर्नचे महत्र् समजनर्ूर् घेर्ूर् त्यनंच्यन व्यर्स्थनपर्नच्यन
नर्नर्ध पद्धतींचन दैर्ंददर् जीर्र्नमध्ये र्नपर करूर् घेतनत.
उपक्रमनचे

उपक्रमनचन उद्देि

र्नर्

अध्ययर्

र्नपरलेले

पद्धत

सननहत्य

अध्ययर् कृ ती

अध्ययर् अंि: नपकनंचे उत्पनदर् आनण व्यर्स्थनपर् यनमधील नर्नर्ध टप्पे स्पष्ट करणे.
पोषण

नर्नर्ध पोषक

र्र्ीकर

पनठ्यपुस्तक र्

व्यर्स्थनपर्

घटक, नपके र्

ण र्

स्थननर्क स्थळनंर्न सनंर्ूर् त्यनच्यन कनरणनंची चचना

त्यनपनसूर् नमळणनरे चचना

भेटी

पोषक घटक र् त्यनंचे महत्र्
करणे.

पोषक घटक
समजूर् घेणे.
नपकनंचे

नपकनंचे उत्पनदर्

कृ तीपनत्र पनठ्यपुस्तक

दकटकर्निके ,जंतूर्निके र् खते

उत्पनदर्

आनण व्यर्स्थनपर्

कन र्

दकटकर्निके ,

आनण

यनमधील नर्नर्ध

चचना

यनंचे महत्र् सनंर्ूर् त्यनच्यन

व्यर्स्थनपर्

टप्प्यनंची मननहती

खते,इत्यनदी

कनरणनंची चचना करणे.

घेण.े
नपकनंच्यन

नपकनंच्यन जनती

नर्नर्ध

ओळखतनत र् नपक

जनतीतील

संरक्षण पद्धती

सुधनरणन

समजूर् घेणे.

कृ तीपनत्र पनठ्यपुस्तक,नव्ह नपकनंच्यन नर्नर्ध जनतीतील
कन र्
नडओ र् स्थननर्क सुधनरणननपकनंचे संरक्षण पद्धती
चचना

स्थळनंर्न भेटी

यनंचे महत्र् सनंर्ूर् त्यनच्यन
कनरणनंची चचना करणे.

नपकनंचे
संरक्षण
खते र् पनणी
पुरर्ठन

िेतीमध्ये खते

कृ तीपनत्र पनठ्यपुस्तक,नव्ह िेतीमध्ये खते र्नपरण्यनच्यन
र्नपरण्यनच्यन योग्य कन र्
नडओ र् स्थननर्क योग्य पद्धती र् पनणी पुरर्ठन
पद्धती र् पनणी
पुरर्ठन महत्र्

चचना

स्थळनंर्न भेटी

समजूर् घेणे.
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महत्र् समजूर् देणे

अध्ययर् अंि: पिुपनलर्, कु क्कु टपनलर्,मत्स्यपनलर्,मधमनिीपनलर् यनचे र्णार्करणे.
उपक्रमनचे

उपक्रमनचन उद्देि

र्नर्

अध्ययर्

र्नपरलेले

पद्धत

सननहत्य

अध्ययर् कृ ती

पिुपनलर्,

पिुपनलर् र् त्यनचे कृ तीपनत्रकन

पनठ्यपुस्तक,

पिुपनलर्, त्यनचे प्रकनर आनण

त्यनचे प्रकनर

प्रकनर आनण महत्र् र् चचना

नव्हनडओ र्

महत्र् नचत्र अथर्न

स्थननर्क

नव्हनडओव्दनरे दनखनर्णे र्

स्थळनंर्न भेटी

त्यनंचे समजनर्ूर् देणे .

आनण महत्र्

समजूर् घेणे.

मूल्यमनपर् स्तर :
अध्ययर् नर्ष्पती
नपकनंचे उत्पनदर्

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

नपके आनण

नपके आनण

नपके आनण त्यनपनसूर्

त्यनपनसूर्

त्यनपनसूर्

नमळणनरे पोषक घटक

ल पोषक

नमळणनरे पोषक

नमळणनरे पोषक

यनंर्न ओळखणे, नपकनंच्यन

घटकनंची

घटक यनंर्न

घटक यनंर्न

र्नर्े

ओळखणे,

ओळखणे,

उत्पनदर्नच्यन

ओळखतनत नपकनंच्यन

नपकनंच्यन

नलनहतनत.नपक

उत्पनदर्नच्यन

उत्पनदर्नच्यन

संरक्षणनची प्रदक्रयनयनर्र

व्यर्स्थनपर्नचे

व्यर्स्थनपर्नचे

मननहती नलनहतनत. खतनंचे

टप्पे आनण

टप्पे

प्रकनर र् त्यनमधील फरक

त्यनंच्यन

नलनहतनत.नपक

नलनहतनत. तसेच

संरक्षणनची

संरक्षणनची

उदनहरणनव्दनरे त्यनचे

प्रदक्रयन यनर्र

प्रदक्रयनयनर्र

स्पष्टीकरण देतनत.

मननहती

मननहती

नलनहतनत. .

नलनहतनत.

नपके र्

आनण व्यर्स्थनपर् नपकनमधी

व्यर्स्थनपर्नचे टप्पे

खतनंचे प्रकनर र्
त्यनमधील फरक
नलनहतनत.
पिुपनलर्,कु क्कु ट

पिुपनलर्न

पिुपनलर्नचेकनंही पिुपनलर्नचे

पिुपनलर्नचे प्रकनर र्

पनलर्

चे प्रकनर

प्रकनर

प्रकनर र् महत्र्

महत्र् ओळखतनत आनण

भनर्ि:

ओळखतनत.

ओळखतनत.

त्यनचे स्पष्टीकरण देतनत.

मत्स्यपनलर्,मध
मनिी पनलर् यनचे
र्णार्.

ओळखतनत
.॰
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6. र्ती
अध्ययर् प्रर्नह
पनठ

इयत्तन 7 र्ी

इयत्तन 8 र्ी

र्ती

1.चनल आनण र्ेर्
2.र्ती प्रकनर- र्र्ीकरण
3.र्ेर्नच्यन पररर्तार्नचन दर
4.आंतर-कनल आलेख

इयत्तन 9 र्ी
1.आंतर र् नर्स्थनपर्
2.समनर् र्ती र् आसमनर् र्ती
3.र्ती र् त्र्रण
4.र्तीनर्षयक समीकरणे
5.र्तीर्रील उदनहरणे

अध्ययर् नर्ष्पती:
1. र्स्तूचे स्थनर्,आक्रनमलेले अंतर,लनर्लेलन र्ेळ,र्ती संकल्पर्न स्पष्ट करतील.
2. र्तीच्यन प्रकनरनचे स्मरण करणे आनण आंदोलर् कनल िोधण्यनचन प्रयोर् करणे.
3. नचत्रनर्रुर् र्तीच्यन पररमनणनची तुलर्न करणे. समनर् र् असमनर् र्ती मधील
फरक अभ्यनसणे.
4. आक्रनमलेले अंतर आनण नर्स्थनपर् यनमधील फरक जनणूर् घेणे.
5. आंतर-कनल आलेख, र्ेर्-कनल आलेख समजनर्ूर् घेणे.
6. र्तीनर्षयकसमीकरणनंर्न संदभनार्ुसनर र्नपर करूर् त्यनर्रील उदनहरणे सोडनर्णे.
अध्ययर् नर्ष्पती व्यनप्ती आनण महत्त्र्:
नर्श्वनतील कोणतीही र्स्तु नस्थर र्सूर् ती र्नतमनर् असते, परं तु र्ती नस्थर ककं र्न नस्थर नस्थती
नर्रीक्षकनर्र अर्लंबूर् आहे. र्ती तीर् मूलभूत घटकनर्र अर्लंबूर् आहे. र्स्तूचे स्थनर्, कनळ आनण
नर्रीक्षक.भौनतकिनस्त्रनतील प्रमुख िनखन असलेल्यन यन घटकनलन नर्द्यर्थयनांर्न समजनर्ूर् देणे अत्यंत
महत्र्नचे आहे.
उपक्रमनचे

उपक्रमनचन

र्नर्

उद्देि

अध्ययर् पद्धत

र्नपरलेले

अध्ययर् कृ ती

सननहत्य

अध्ययर् अंि : र्स्तूचे स्थनर्, आक्रनमलेले अंतर, लनर्लेलन र्ेळ, र्ती संकल्पर्न स्पष्ट करणे.
मननहती पूणा र्तीची

फ्लोचनटा मध्ये

कृ तीपनत्रकन र्

करणे.

संकल्पर्न

ररकनम्यन जनर्न

नव्हनडओ

समजूर् घेणे.

भरण्यनस मदत करणे.

आंदोलर्–

र्ती आनण

इयत्तन 7 र्ी मधील

कनल

कनळ यनमधील र्ती आनण कनळ

िोधण्यनचन
प्रयोर्.

संबंध समजूर्

यनमधील उपक्रम

घेण.े

13.2 र्र योग्य

स्टॉप र्ॉच,

टेबल, इत्यनदी.
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उत्तरे पडतनळू र् मननहती
देणे र् मनर्ादिार् करणे.

दोरन,लंबक,

मनर्ादिार् करणे.

नर्द्यनर्थयनार्ी कनढलेली

नर्द्यनथी स्र्त: प्रयोर्
करूर् पनहतनत त्यनंर्न
मनर्ादिार् करणे.

उपक्रमनचे

उपक्रमनचन

र्नर्

उद्देि

अध्ययर् पद्धत

र्नपरलेले

अध्ययर् कृ ती

सननहत्य

अध्ययर् अंि: र्तीच्यन प्रकनरनचे स्मरण करणे आनण आंदोलर् कनल िोधण्यनचन प्रयोर् करणे.
र्मुन्यनप्रमनणे

र्तीची

मननहती नर्श्लेषण

कृ तीपनत्रकन

नर्द्यनर्थयनार्ी कनढलेली उत्तरे

कोष्टक भरणे.

उदनहरणे

करूर् नर्ष्कषा

पडतनळू र् मननहती देणे र्

समजूर् घेणे.

कनढण्यनस मदत

मनर्ादिार् करणे.

करणे.
नर्स्थनपर्

नर्स्थनपर्न

आलेखनचे नर्श्लेषण

कृ तीपनत्रकन

आकृ तीमध्ये

ची संकल्पर्न र् चचना करणे.

पडतनळू र् मननहती देणे र्

दिानर्णे.

समजूर् घेणे.

मनर्ादिार् करणे.

आकृ तीचे

प्रर्ेर् र् र्ती

प्रर्ेर् र्

नर्रीक्षण

यनचन संबंध

आक्रनमलेल्यन

पडतनळू र् मननहती देणे र्

करूर् कोष्टक

समजनर्ूर्

आंतरनची तुलर्न

मनर्ादिार् करणे.

पूणा करणे.

घेण.े

करणे.

कृ तीपनत्रकन

नर्द्यनर्थयनार्ी कनढलेली उत्तरे

नर्द्यनर्थयनार्ी कनढलेली उत्तरे

अध्ययर् अंि : नचत्रनर्रुर् र्तीच्यन पररमनणनची तुलर्न करणे. समनर् र् असमनर् र्ती मधील फरक
अभ्यनसणे.
कनळ आनण

अंतर –कनल

नर्देिकनचन र्नपर

आक्रनमलेले

आलेख

करूर् आलेख

पडतनळू र् मननहती देणे र्

रचण्यनचे कौिल्य

मनर्ादिार् करणे.

अंतर यनचन
आलेख रचणे.

रचण्यनचे
कौिल्य

कृ तीपनत्रकन

नर्द्यनर्थयनार्ी कनढलेली उत्तरे

र्नढनर्णे.

र्नढनर्णे.
एकसमनर्

आलेख

आलेखनचन अथा

त्र्रण र्

समजनर्ूर्

लनर्ूर् र्स्तूचे

पडतनळू र् मननहती देणे र्

असमनर्

घेण.े

त्र्रण कसे बदलते

मनर्ादिार् करणे.

त्र्रण

कृ तीपनत्रकन

नर्द्यनर्थयनार्ी कनढलेली उत्तरे

हे समजूर् घेणे.

अध्ययर् अंि: आक्रनमलेले आंतर आनण नर्स्थनपर् यनमधील फरक जनणूर् घेणे.
आक्रनमलेले

आक्रनमलेले

नर्देिकनचन र्नपर

अंतर आनण

अंतर आनण

करूर् उदनहरणे

पडतनळू र् मननहती देणे र्

नर्स्थनपर्

नर्स्थनपर्

सोडनर्णे र् फरक

मनर्ादिार् करणे.

यनमधील

समजूर् घेण्यनस

फरक जनणूर्

मदत करणे

घेणे.
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कृ तीपनत्रकन

नर्द्यनर्थयनार्ी कनढलेली उत्तरे

अध्ययर् अंि : अंतर-कनल आलेख, र्ेर्-कनल आलेख समजनर्ूर् घेणे..
उपक्रमनचे र्नर्

उपक्रमनचन

अध्ययर् पद्धत

उद्देि
नचत्रनचे

त्र्रणनबद्दल

र्नपरलेले

अध्ययर् कृ ती

सननहत्य
आकृ ती समजनर्ूर्

कृ तीपनत्रकन

नर्द्यनर्थयनार्ी पूणा के लेले

नर्रीक्षण करूर् मननहती

घेर्ूर् र्ेर्नच्यन

कोष्टक पडतनळू र् मननहती

कोष्टक पूणा

बदलनबरोबर

देणे र् मनर्ादिार् करणे.

नमळनर्णे.

करणे.

र्स्तूर्े आक्रनमलेले
अंतर िोधणे र्
मनर्ादिार् करणे.

कनळ आनण

अंतर –कनल

नर्देिकनचन र्नपर

आक्रनमलेले

आलेख

करूर् आलेख

आलेख पडतनळू र् मननहती

रचण्यनचे कौिल्य

देणे र् मनर्ादिार् करणे.

अंतर यनचन
आलेख रचणे.

रचण्यनचे
कौिल्य

कृ तीपनत्रकन

नर्द्यनर्थयनार्ी कनढलेले

र्नढनर्णे

र्नढनर्णे.
आलेखनचन अथा अंतर–कनल,
समजूर् घेणे
र्ेर्-कनल

आलेखनमध्ये कनलन

कृ तीपनत्रकन

नर्द्यनर्थयनार्ी कनढलेली

बरोबर अंतर,र्ेर्

उत्तरे पडतनळू र् मननहती

आलेख

कसे बदलतनत हे

देणे र् मनर्ादिार् करणे.

रचण्यनचे

आलेखनचे नर्रीक्षण

कौिल्य

करूर् मनर्ादिार्

र्नढनर्णे.

करणे.

अध्ययर् अंि : र्तीनर्षयक समीकरणनंचन संदभनार्स
ु नर र्नपर करूर् त्यनर्रील उदनहरणे सोडनर्णे.
र्मुन्यनप्रमनणे

र्तीनर्षयकस मननहती नर्श्लेषण

उदनहरणे

मीकरणे

करूर् सूत्रनव्दनरे

सोडनर्णे

र्नपरूर्

उदनहरणे

उदनहरणे

सोडनर्ण्यनस मदत

सोडनर्णे

करणे

कृ तीपनत्र नर्द्यनर्थयनार्ी टप्प्यन टप्प्यनर्े
कन र्
पनठयपु
स्तक

सूचर्न: पुस्तकनतील जनदन उदनहरणे सोडनर्ण्यनचन सरनर् करणे
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उदनहरणे सोडनर्ली आहेत कन
हे पडतनळू र् मननहती देणे र्
मनर्ादिार् करणे.

मूल्यमनपर् स्तर :
अध्ययर् नर्ष्पती

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

प्रयोर् करूर्

र्स्तूचे स्थनर् कसे

र्स्तूचे स्थनर्,र्ेळ,र्ती
हे एकमेकनर्र कसे

र्स्तूचे

प्रयोर् करूर्

स्थनर्,अंतर र्

कोष्टक अंित: कोष्टक पूणा

सनपेक्ष आहे हे

र्ेळ यनच्यन

भरतनत.

कोष्टकनच्यन

भरतनत.

सहनय्यनर्े

आधनरे र्तीचे

सनंर्तनत.

स्पष्टीकरण.

अर्लंबूर् आहेत हे
कोष्टकनच्यन सहनय्यनर्े
सनंर्तनत.

र्तीच्यन प्रकनर

र्तीच्यन

र्तीच्यन

लंबकनचन प्रयोर्

लंबकनचन प्रयोर् करूर्

र्

प्रकनरनबनबत

प्रकनरनबनबत

करूर् पूणा

पूणा मननहती सनंर्तनत

र्नरं र्नरतनबनबत

अंित:

पूणा मननहती

मननहती सनंर्तनत. त्यनचे स्पष्टीकरण देतनत.

प्रयोर्

मननहती

सनंर्तनत.

सनंर्तनत.
र्ुणनत्मकररत्यन

र्ेर्नची

र्ेर्नची व्यनख्यन र्ेर्नच्यन

र्ेर्नच्यन पररमनणनिी

नर्श्लेषण करूर्

व्यनख्यन

सनंर्ूर् त्यनचे

पररमनणनिी

तुलर्न करूर्

र्ेर्नच्यन

सनंर्ण्यनचन

एकक

तुलर्न करूर्

आक्रनमलेले अंतर र्

पररमनणनिी

प्रयत्न

सनंर्ण्यनचन

आक्रनमलेले अंतर

लनर्लेलन र्ेळ यनची

तुलर्न करणे.

करतनत.

प्रयत्न करतनत.

र् लनर्लेलन र्ेळ

मननहती सनंर्तनत आनण

यनची मननहती

त्यनचे स्पष्टीकरण देतनत.

सनंर्तनत.
आक्रनमलेले अंतर

आक्रनमलेले

आक्रनमलेले

आक्रनमलेले अंतर

आक्रनमलेले अंतर र्

र् नर्स्थनपर्

अंतरची

अंतर र्

र् नर्स्थनपर्

नर्स्थनपर् यनमधील

यनमधील फरक

व्यनख्यन

नर्स्थनपर्ची

यनमधील फरक

फरक सनंर्तनत आनण

सनंर्ण्यनचन

व्यनख्यन

सनंर्तनत.

त्यनचे स्पष्टीकरण देतनत.

प्रयत्न

सनंर्ण्यनचन

करतनत.

प्रयत्न करतनत.

अंतर-कनल

आलेख

आलेख कनढू र्

मननहती नर्श्लेषण

मननहती नर्श्लेषण करूर्

आलेख, र्ेर्-कनल

कनढण्यनचन

अंतर-कनल ची

करूर् आलेख

आलेख कनढतनत आनण

आलेख समजनर्ूर्

प्रयत्न

मननहती

कनढतनत.

त्यनचे स्पष्टीकरण देतनत.

घेण.े

करतनत.

सनंर्तनत.

र्तीनर्षयक

र्तीनर्षयक

र्तीनर्षयक

र्तीनर्षयक समीकरणे

समीकरणे र्

समीकरणे

र्नपरुर् अंित:

समीकरणे र्नपरुर् र्नपरुर् पूणा उदनहरणे

त्यनर्रील

नलनहतनत.

उदनहरणे

पूणा उदनहरणे

सोडनर्तनत र् समपाक

उदनहरणे

सोडनर्ण्यनचन

सोडनर्ण्यनचन

स्पष्टीकरण देतनत.

सोडनर्णे.

प्रयत्न करतनत.

प्रयत्न करतनत.

समीकरणे
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7. बल आनण र्तीचे नर्यम
अध्ययर् प्रर्नह
पनठ

इयत्तन 7 र्ी

बल आनण

इयत्तन 8 र्ी

इयत्तन 9 र्ी

1.बल सुचनर्णनरी सनमनन्य
पदे
2.परस्पर दक्रयन र् बल
3.बलनचे पररणनम
4.संपका र् असंपका बले

र्तीचे
नर्यम

1.संतुलीत बले र् असंतुनलत बले
2.र्तीनर्षयक पनहलन नर्यम
3.जडत्र् र् र्स्तुमनर्
4.र्तीनर्षयक दुसरन नर्यम र् सूत्र
5.र्तीनर्षयक नतसरन नर्यम

अध्ययर् नर्ष्पती:
1. बलनचन सनमनन्य अथा स्पष्ट करणे.
2. बलनचे प्रकनर समजनर्ूर् देणे.
3. संतुनलत र् असंतुनलत बले यनंचे र्र्ीकरण करणे.
4. न्यूटर्चे र्तीनर्षयक नर्यम अभ्यनसणे.
अध्ययर् नर्ष्पती व्यनप्ती आनण महत्त्र्:
दररोज आपण आपल्यनलन मनहीत र्सतनंर्नच र्ेर्र्ेर्ळ्यन प्रसंर्नमध्ये बलनचे प्रयोर् करीत
असतो. बलनची संकल्पर्न ढकलणे, ओढणे अथर्न धक्कन देणे इत्यनदी िब्दनपनसूर् प्रनरं भ होर्ूर् दनब,
जडत्र्, संर्ेर्, संर्ेर् संरक्षण इत्यनदी संकल्पर्न आहेत. न्यूटर्च्यन र्नतनर्षयक नर्यमनर्े दैर्ंददर्
जीर्र्नत येणनर्यन प्रसंर्नमध्ये यनचन र्नपर करू िकतो.
उपक्रमनचे

उपक्रमनचन उद्देि

अध्ययर् पद्धत

र्नपरलेले सननहत्य

अध्ययर् कृ ती

र्नर्
अध्ययर् अंि : बलनचन सनमनन्य अथा स्पष्ट करणे.
बलनचन अथा बलनचन अथा र्
र् पररणनम

8र्ी मधील र्ती

पनठय पुस्तक

नर्द्यनर्थयनार्ी कनढलेली

पररणनम समजूर् पनठनतूर् मननहती

उत्तरे पडतनळू र् मननहती

घेण.े

देण.े

संकलर् करणे.

अध्ययर् अंि : बलनचे प्रकनर समजनर्ूर् देणे.
चुंबकीय

संपका रनहत बलन

बल

बद्दल मननहती

पडतनळू र् मननहती देणे र्

नमळनर्णे.

मनर्ादिार् करणे.

स्थनयी

स्थनयी नर्द्युत

नर्द्युत बल

बलसमजूर् घेणे.

प्रनयोनर्क पद्धत

चुंबक सूची

प्रनयोनर्क पद्धत

फु र्े,र्नयलॉर्,पॉ
लीस्टर,
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नर्द्यनर्थयनार्ी के लेले प्रयोर्

नर्द्यनर्थयनार्ी के लेले प्रयोर्
पडतनळू र् मननहती देणे.

अध्ययर् अंि : संतुनलत र् असंतुनलत बले यनंचे र्र्ीकरण करणे.
उपक्रमनचे

उपक्रमनचन उद्देि

अध्ययर् पद्धत

र्नपरलेले

र्नर्

अध्ययर् कृ ती

सननहत्य

संतुनलत र्

संतुनलत र्

असंतुनलत

असंतुनलत बले

बले यनंचे

यनमधील फरक

र्र्ीकरण

जनणूर् घेतनत.

नर्रीक्षण र् चचना

कृ तीपनत्रकन र्

नर्द्यनर्थयनार्ी के लेले प्रयोर्

पनठयपुस्तक

पडतनळू र् मननहती देणे र्
मनर्ादिार् करणे.

करणे.
अध्ययर् अंि : न्यूटर्चे र्तीनर्षयक नर्यम अभ्यनसणे.
न्यूटर्चन

न्यूटर्चन

प्रनयोनर्क पद्धत

र्तीनर्षयक र्तीनर्षयक
पनहलन

पनहलन नर्यम

नर्यम

जनणूर् घेतनत.

न्यूटर्चन

न्यूटर्चन
दुसरन नर्यम

नर्यम

जनणूर् घेतनत.

न्यूटर्चन

न्यूटर्चन

नर्द्यनर्थयनार्ी के लेले प्रयोर्

पनठयपुस्तक

पडतनळू र् मननहती देणे र्
मनर्ादिार् करणे.

प्रनयोनर्क पद्धत

फु र्न,टेनर्स बॉल नर्द्यनर्थयनार्ी के लेले प्रयोर्
पडतनळू र् मननहती देणे र्

र्तीनर्षयक र्तीनर्षयक
दुसरन

कृ तीपनत्रकन र्

मनर्ादिार् करणे.
प्रनयोनर्क पद्धत

फु र्न र् कनर

नर्द्यनर्थयनार्ी के लेले प्रयोर्

र्तीनर्षयक र्तीनर्षयक

पडतनळू र् मननहती देणे र्

नतसरन

दुसरन नर्यम

मनर्ादिार् करणे.

नर्यम

जनणूर् घेतनत.

मूल्यमनपर् स्तर :
अध्ययर्

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

नर्ष्पती
बलनचन अथा

बलनचन अथा

बलनचन अथा

बलनचन अथा दैर्ंददर्

बलनचन अथा दैर्ंददर्

अंित:

उदनहरणनसनह

जीर्र्नतील

जीर्र्नतील प्रसंर्निी

सनंर्तनत.

त सनंर्तनत.

प्रसंर्निी तुलर्न

तुलर्न करूर् सनंर्तनत र्

करूर् सनंर्तनत.

त्यनचे स्पष्टीकरण देतनत

बलनचे संपका र्

बलनची नर्भनर्णी

बलनची करतनत र् व्यनख्यन

असंपका बलनत

करतनत र् व्यनख्यन

सनंर्तनत आनण त्यनचे

नर्भनर्णी

सनंर्तनत.

स्पष्टीकरण देतनत.

बलनचे प्रकनर बलनचे प्रकनर
सनंर्तनत.

करतनत.
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अध्ययर्
नर्ष्पती

अध्ययर्
नर्ष्पती

अध्ययर्
नर्ष्पती

अध्ययर् नर्ष्पती

अध्ययर् नर्ष्पती

संतुनलत र्

संतुनलत र्

संतुनलत र्

संतुनलत र्

संतुनलत र् असंतुनलत बले

असंतुनलत

असंतुनलत बले असंतुनलत बले

असंतुनलत बले यनंचे

यनंचे उदनहरणसनहत

बले यनंचे

यनंचे

यनंचे र्र्ीकरण

उदनहरणसनहत

पररणनम सनंर्तनत आनण

र्र्ीकरण

र्र्ीकरण

र् पररणनम

पररणनम सनंर्तनत.

त्यनचे स्पष्टीकरण देतनत.

करण्यनचन

सनंर्तनत.

प्रयत्न करतनत.
न्यूटर्चन

र्तीनर्षयक

र्तीनर्षयक

र्तीनर्षयक पनहलन

र्तीनर्षयक पनहलन नर्यम,

र्तीनर्षयक

पनहलन नर्यम

पनहलन नर्यम

नर्यम र् जडत्र्नची

पनहलन

सनंर्ण्यनचन

सनंर्ण्यनचन

व्यनख्यन र् उदनहरणे

जडत्र्नची व्यनख्यन र्

नर्यम

प्रयत्न करतनत. प्रयत्न करतनत.

सनंर्तनत.

न्यूटर्चन

र्तीनर्षयक

र्तीनर्षयक

र्तीनर्षयक दुसरन

र्तीनर्षयक दुसरन

र्तीनर्षयक

दुसरन नर्यम

दुसरन नर्यम

नर्यम र् संर्ेर्नची

नर्यम,संर्ेर्नची व्यनख्यन र्

दुसरन नर्यम

सनंर्ण्यनचन

सनंर्ण्यनचन

व्यनख्यन र् उदनहरणे

उदनहरणे सनंर्तनत आनण

उदनहरणे सनंर्तनत आनण
त्यनचे स्पष्टीकरण देतनत.

प्रयत्न करतनत. प्रयत्न करतनत.

सनंर्तनत.

न्यूटर्चन

र्तीनर्षयक

र्तीनर्षयक

र्तीनर्षयक नतसरन

र्तीनर्षयक नतसरन नर्यम,

र्तीनर्षयक

नतसरन नर्यम

नतसरन नर्यम

नर्यम, उदनहरणे

नतसरन

सनंर्ण्यनचन

र् उदनहरणे

उदनहरणे सनंर्तनत आनण

नर्यम

प्रयत्न करतनत. सनंर्तनत.

सनंर्ूर् तुलर्न

त्यनचे स्पष्टीकरण देतनत.

त्यनचे स्पष्टीकरण देतनत.

करतनत.

8. र्ुरुत्र्नकषाण
अध्ययर् प्रर्नह
पनठ
र्ुरुत्र्नकषाण

इयत्तन 7 र्ी

इयत्तन 8 र्ी

इयत्तन 9 र्ी

1.र्ुरुत्र्नकषाण बले

1. र्ुरुत्र्नकषाण

2.र्ुरुत्र्नकषाण बलनचन
सनमनन्य अथा

2. एकसमनर् र्तुाळनकनर र्ती आनण

3.घर्, द्रर् र् र्नयु

3. र्ैनश्वक र्ुरुत्र्नकषाणनचन नर्यम आनण

पदनथनाकडू र् प्रयुक्त
होणनरन दनब
4.र्नतनर्रणीय दनब

त्यनचे महत्र्
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कें द्रननभमुख जोर

4. मुक्त पतर्
5. g ची ककं मत मोजणे

6. चंद्रनर्रील र्स्तूचे र्जर्
7. उत्पलननर्तन आनण दनब
8. तरं र्ण्यनची िक्ती
9. आर्का नमडीजचे तत्र्
अध्ययर् नर्ष्पती:
1. र्ुरुत्र्नकषाण जोर सुलभरीत्यनर्णार् करतनत.
2. र्ुरुत्र्नकषाण बल आनण कें द्रननभमुखजोरयनंच्यनतील संबंधनची कल्पर्न करतनत.
3. र्तीनर्षयक दुसर्यन नर्यमनचन र्नपर करूर्,पृर्थर्ीभोर्ती चंद्रनचे भ्रमण, सूयनाभोर्ती पृर्थर्ीचे भ्रमण
यननर्षयी समथार् करतनत.
4. र्ैनश्वक र्ुरुत्र्नकषाणनचन नर्यम आनण त्यनचे महत्र् समजूर् घेतनत.
5.मुक्त पतर्,र्ुरुत्र्नकषाणत्र्रण र् र्ुरुत्र्नकषाण बल यनमधील संबंधनची कल्पर्न करतनत.
6.पदनथनाचे र्स्तुमनर् नस्थर असूर् र्जर् र्ुरुत्र्नकषाणनर्ुसनर कसे बदलते यनचे स्पष्टीकरण करतनत.
7. र्स्तुमनर् र् र्जर् यनमधील संबंध समजूर् घेतनत.
8. उत्पलननर्तन आनण दनब यनमधील संबंध समजूर् घेतनत.
9. घर्तेचे र्णार्करतनत.घर्तेच्यन आधनरे र्स्तु तरं र्ते की बुडते कनरण सनंर्तनत.
10. आर्का नमडीजचे तत्र् सनंर्तनत.
अध्ययर् नर्ष्पती व्यनप्ती आनण महत्त्र्:
अत्यंत दुबाल,संपका रनहत असणनरे र्ुरुत्र् बल संपूणा नर्श्वनतील र्तीचे नर्यंत्रण करते. सर्ा
र्स्तूच्यन अनस्तत्र्नचे कनरण असणनर्यन यन बलननर्षयी सर्ा नर्द्यनर्थयनार्ी समजूर् घेणे अत्यंत आर्श्यक
आहे. त्यनच प्रमनणे यनच्यनिी संबंनधत असणनर्यन कृ तीपनत्रके मधील घटक एकमेकनिी पूरक असल्यनमुळे
पनठय पुस्तकनमधील र्ुरुत्र्नकषाण पनठ सूक्ष्मपणे अर्लोकर् करूर् नर्द्यनर्थयनांर्न निकनर्णे र्रजेचे आहे.
उपक्रमनचे र्नर्

उपक्रमनचन उद्देि

अध्ययर् पद्धत

र्नपरलेले

अध्ययर् कृ ती

सननहत्य
अध्ययर् अंि : र्ुरुत्र्नकषाण जोर सुलभरीत्यन र्णार् करणे
कनंही र्स्तु

नर्द्यनर्थयनामध्ये

नर्द्यनथी किनप्रकनरे

खनली पडणे

नर्षयनिी

पनठ अथाबोध करूर्

कृ नतपनत्रकन

नर्द्यनर्थयनार्ी
ददलेली उत्तरे

संबंनधत नजज्ञनसन घेतनत हे समजूर् घेणे.

पडतनळू र् मननहती

नर्मनाण करणे.

देण.े
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अध्ययर् अंि : र्ुरुत्र्नकषाण बल आनण कें द्रननभमुख जोर यनंच्यनतील संबंधनची कल्पर्न
उपक्रमनचे र्नर्

उपक्रमनचन उद्देि

अध्ययर् पद्धत

र्नपरलेले

अध्ययर् कृ ती

सननहत्य
एकसमनर्

प्रयोर्नव्दनरे

निक्षकनंर्ी के लेलन

र्तुाळनकनर र्ती

घटक जोडणे.

प्रयोर् नर्द्यनर्थयनार्ी

प्रयोर्.

दोरन,दर्ड

प्रयोर् कृ ती पनहूर्
मनर्ादिार् करणे.

नर्रीक्षण करणे.

अध्ययर् अंि : र्तीनर्षयक दुसर्यन नर्यमनचन र्नपर करूर्,पृर्थर्ीभोर्ती चंद्रनचे भ्रमण,
सूयनाभोर्ती पृर्थर्ीचे भ्रमण यननर्षयी समथार् करणे.
र्ुरुत्र्नकषाण

र्ुरुत्र्नकषाण

प्रनयोनर्क पद्धत आनण

जोरनचे

जोरनचे

चचना

स्पष्टीकरण

स्पष्टीकरण
अभ्यनसणे.

चेंडू, लोखंडी नर्द्यनर्थयनार्ी के लेले
प्रयोर् पडतनळू र्
र्ोळन,
मननहती देणे र्
लनकडी
मनर्ादिार् करणे.
फळी

अध्ययर् अंि : र्ैनश्वक र्ुरुत्र्नकषाणनचन नर्यम आनण त्यनचे महत्र् समजूर् देणे.
कोष्टकनप्रमनणे

र्ैनश्वक

ददलेल्यन

कृ नतपनत्रकन

नर्द्यनर्थयनार्ी ददलेले

र्नणत सोडनर्णे

र्ुरुत्र्नकषाणनचन

मननहतीच्यन

उत्तर पडतनळू र्

नर्यमनचे तनर्का क

आधनरे र्ुरुत्र्

मननहती देणे र्

नर्रीक्षण करणे.

बलनचे पररमनण

मनर्ादिार् करणे.

मोजणे.
अध्ययर् अंि : मुक्त पतर्, र्ुरुत्र्नकषाणत्र्रण र् र्ुरुत्र्नकषाण बल यनमधील संबध
ं नची कल्पर्न
समजूर् देणे
आकृ ती बघूर्

मुक्तपतर्नचन अथा

र्णार् करणे.

समजूर् घेणे.

चचना पद्धत

कृ नतपनत्रकन

नर्द्यनर्थयनार्ी ददलेले
उत्तर पडतनळू र्
मननहती देणे र्
मनर्ादिार् करणे.

अध्ययर् अंि : पदनथनाचे र्स्तुमनर् नस्थर असूर् र्जर् र्ुरुत्र्नकषाणनर्ुसनर कसे बदलते
हे समजनर्ूर् देणे
‘g’ची ककं मत

र्ुरुत्र्नकषाणत्र्रणनचे मननहतीच्यन

िोधणे

स्पष्टीकरण करणे.

कृ नतपनत्रकन

नर्द्यनर्थयनार्ी

आधनरे र्नणत

ददलेलेली उत्तरे

सोडनर्ण्यनची

पडतनळू र् मननहती

पद्धत.

देण.े

अध्ययर् अंि : र्स्तुमनर् र् र्जर् यनमधील संबंध समजनर्ूर् देणे
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अध्ययर्
नर्ष्पती

अध्ययर् नर्ष्पती

अध्ययर् नर्ष्पती

अध्ययर्
नर्ष्पती

अध्ययर् नर्ष्पती

र्स्तुमनर् र्

र्स्तुमनर् र् र्जर्

प्रनयोनर्क पद्धत

स्पस्प्रंर् तरनजू,

नर्द्यनर्थयनार्ी के लेले

र्जर्

ह हे दोन्ही र्ेर्ळे

नभन्न नभन्न

यनमधील

आहेत हे दृढ करणे.

आकनरनचे पदनथा

संबंध

घेर्ूर् कृ ती करणे.

दर्ड,कनचेचेचंचु
पनत्र

प्रयोर् र् त्यनचे
नर्ष्कषा पडतनळू र्
मननहती देणे.

अध्ययर् अंि : उत्पलननर्तन आनण दनब यनमधील संबध
ं समजनर्ूर् देणे
बल आनण दनब बल आनण दनब
यनमधील संबंध

प्रनयोनर्क पद्धत

पेपर,नपर्,

प्रनयोनर्क कौिल्यनचे

आनण चचना

फु र्न

नर्रीक्षण करूर्

समजूर् घेण.े

अनभप्रनय देणे.

अध्ययर् अंि : घर्तेचे र्णार्करतनत.घर्तेच्यन आधनरे र्स्तु तरं र्ते की बुडते हेसमजनर्ूर् देणे
तरं र्णे

पनण्यनचन

प्रनयोनर्क पद्धत

ररकनमी

प्रनयोनर्क

ऊध्र्ामुखी जोर

आनण चचना

प्लॅनस्टक

कौिल्यनचे

बनटली,

नर्रीक्षण करूर्

पनण्यनचन ट्रे

अनभप्रनय देणे.

समजूर् देण.े

मूल्यमनपर् स्तर :
अध्ययर् नर्ष्पती

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

र्ुरुत्र्नकषाण

र्ुरुत्र्नकषाण

र्ुरुत्र्नकषाण

र्ुरुत्र्नकषाण जोर

र्ुरुत्र्नकषाण जोर

जोरनचे

जोर

जोर

सुलभरीत्यन र्णार्

सुलभरीत्यन र्णार् आनण

सुलभरीत्यन

सुलभरीत्यन

सुलभरीत्यन

आनण र्ैनश्वक

र्ैनश्वक र्ुरुत्र्नकषाणनचन

र्णार् करणे

र्णार्

र्णार् आनण

र्ुरुत्र्नकषाणनचन

नर्यमनिी संबंनधत

आनण र्ैनश्वक

करण्यनचन

र्ैनश्वक

नर्यम सनंर्ूर्

दैर्ंददर् जीर्र्नतील

र्ुरुत्र्नकषाणनचन

प्रयत्न करतनत.

र्ुरुत्र्नकषाणन

र्नणतीय नर्श्लेषण

उदनहरणे सनंर्तनत.

चन नर्यम

देतनत.

नर्यम.

सनंर्तनत.
र्तीनर्षयक

र्तीनर्षयक

र्तीनर्षयक

र्तीनर्षयक दुसरन र्तीनर्षयक दुसरन

दुसरन

दुसरन नर्यम,

दुसरन नर्यम,

नर्यम,मुक्त

नर्यम,मुक्त पतर्,

मुक्त पतर्,

पतर्,र्ुरुत्र्नकषाण

र्ुरुत्र्नकषाण त्र्रण र्

र्ुरुत्र्नकषाण

त्र्रण र्

र्ुरुत्र्नकषाण बल

त्र्रण र्

र्ुरुत्र्नकषाण बल

र्ुरुत्र्नकषाण

यनमधील संबंध

नर्यम,मुक्तपतर्, मुक्तपतर्,
र्ुरुत्र्नकषाण
र्ुरुत्र्नकषाण
त्र्रण र्

त्र्रण र्

र्ुरुत्र्नकषाण बल र्ुरुत्र्नकषाण
यनमधील संबंध
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यनमधील संबंध सनंर्ूर्
र्नणतीय नर्श्लेषण
देतनत

आनण त्यनचे

बल यनमधील

बल यनमधील

सनंर्ूर् र्नणतीय

संबंध

संबंध उदनहरणे नर्श्लेषण देतन.त

सनंर्ण्यनचन

देर्ूर्

प्रयत्न करतनत.

सनंर्ण्यनचन

स्पष्टीकरण देतनत.

प्रयत्न करतनत.
पदनथनाचे

पदनथनाचे

र्स्तुमनर् आनण र्स्तुमनर् आनण

र्स्तुमनर् आनण र्जर्

र्स्तुमनर् नस्थर

र्स्तुमनर् आनण र्जर् यनमधील र्जर् यनमधील

यनमधील फरक सनंर्ूर्

असूर् र्जर्

र्जर् दैर्ंददर्

फरक

संबंध सनंर्ूर्

र्नणतीय नर्श्लेषण

र्ुरुत्र्नकषाणन

जीर्र्नत

सनंर्ण्यनचन

र्नणतीय नर्श्लेषण

देतनत आनण त्यनचे

र्ुसनर कसे

एकनच पद्धतीर्े प्रयत्न करतनत.

देतनत.

स्पष्टीकरण देतनत.

बदलते हे

र्नपरणे.

समजनर्ूर् देण.े
उत्पलननर्तन

उत्पलननर्तन

उत्पलननर्तन

उत्पलननर्तन आनण

उत्पलननर्तन आनण दनब

आनण दनब

आनण दनब

आनण दनब

दनब यनंच्यनमधील

यनंच्यनमधील संबंध

यनमधील संबंध

यनमधील फरक यनंच्यन व्यनख्यन संबंध सनंर्तनत.

सनंर्तनत आनण त्यनचे

समजनर्ूर् देण.े

सनंर्ण्यनचन

स्पष्टीकरण देतनत.

सनंर्तनत.

प्रयत्न करतनत.
तरं र्ण्यनची

र्स्तु

र्स्तु

र्स्तु तरं र्ण्यनस

र्स्तु तरं र्ण्यनस ककं र्न

तरं र्ण्यनस
ककं र्न बुडण्यनस
क्षमतन, घर्तेच्यन तरं र्ण्यनचे
ककं र्न बुडण्यनचे ककं र्न बुडण्यनस तरं र्ण्यनची िक्ती
आधनरे र्स्तु
तरं र्ते की बुडते
हे समजनर्ूर्
देणेसमजनर्ूर्

बुडण्यनस तरं र्ण्यनची
िक्ती कनरणीभूत आहे

कनरण

तरं र्ण्यनची

कनरणीभूत आहे

यनचे नर्श्लेषण देतनत र्

सनंर्ण्यनचन

िक्ती

यनचे नर्श्लेषण

आर्का नमडीजचन

प्रयत्न करतनत

कनरणीभूत

देतनत र्

नसद्धनंत सनंर्तनत आनण

आहे यनचे

आर्का नमडीजचन

त्यनचे स्पष्टीकरण देतनत

देणे

नर्श्लेषण देतनत नसद्धनंत सनंर्तनत

9. कनया, ऊजना आनण िक्ती
पनठ

इयत्तन 7 र्ी

इयत्तन 8 र्ी

कनया, ऊजना र्तीचे प्रकनर

बलनचे पररणनम

इयत्तन 9 र्ी
1. कनयनाची र्ैज्ञननर्क संकल्पर्न
2. नस्थर बलनव्दनरे घडणनरे कनया

आनण

3. ऊजना आनण त्यनची स्र्रूपे

िक्ती

4. र्तीज ऊजना आनण नस्थतीज ऊजना
5. ऊजना संरक्षणचन नर्यम
6. कनया करण्यनचन दर
7. िक्ती व्यर्हनरीक एकक
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अध्ययर् नर्ष्पती:
1. कनयनाच्यन र्ैज्ञननर्क संकल्पर्ेचे र्णार् करतनत.
2. ऊजना रूपनंतरनच्यन घटर्नंचन अथा समजूर् घेतनत..
3. र्तीज ऊजना आनण नस्थतीज ऊजना यनंच्यन व्यनख्यन सनंर्तनत॰
4. र्तीज ऊजना आनण नस्थतीज ऊजना किी संरनक्षत आहे यनचे समथार् करतनत.
अध्ययर् नर्ष्पती व्यनप्ती आनण महत्त्र्:
सनमनन्यपणे आपण आपल्यन दैर्ंददर् जीर्र्नत करणनर्यन दक्रयनंर्न कनया असे संबोधतो. परं तु
र्ैज्ञननर्कदृष्यन कनया म्हणजे एखनद्यन र्स्तूर्र बल प्रयुक्त के ले असतन त्यनचे नर्स्थनपर् होणे र्रजेचे
आहे. एखनद्यन र्स्तूर्र कनया घडत असतनंर्न त्यनमध्ये ऊजना संग्रहीत होते. ती र्तीज ऊजना असो ककं र्न
नस्थतीज ऊजना असो यनची आपल्यन दैर्ंददर् जीर्र्नत आपण अर्ेक उदनहरणे पनहू िकतो.उदन.
रोलर,मेरी र्ो,

उपक्रमनचे

सी-सॉ, इत्यनदी. हन घटक नर्द्यनर्थयनार्ी समजूर् घेणे अत्यंत महत्र्नचे आहे.

उपक्रमनचन उद्देि

अध्ययर् पद्धत

र्नपरलेले

र्नर्

अध्ययर् कृ ती

सननहत्य

अध्ययर् अंि : कनयनाच्यन र्ैज्ञननर्क संकल्पर्ेचे र्णार् करणे
नचत्र पनहूर्

कनयनाच्यन

नचत्र समजूर्

कृ नतपनत्रकन

नर्द्यनर्थयनार्ी ददलेलेली

उत्तर देणे

र्ैज्ञननर्क

घेणे.कोष्टक पूणा

उत्तरे पडतनळू र् मननहती

संकल्पर्न समजूर्

करणे.

देण.े

देणे.
कोष्टकनप्रमन

उदनहरणनव्दनरे

र्नणत सोडनर्ण्यनचे

कृ नतपनत्रकन

प्रयोर् कृ ती पनहूर्

णे समस्यन

समस्यन सोडनर्णे.

नर्द्यनर्थयनार्ी कौिल्य

दोषनबनबत मनर्ादिार्

प्रनप्त करणे.

करणे.

अध्ययर् अंि : ऊजना रूपनंतरनच्यन घटर्नंचन अथा समजूर् घेणे
र्नक्य पूणा

ऊजना रूपनंतरण

घटर्ेचन अथा समजूर् कृ नतपनत्रकन

नर्द्यनर्थयनार्ी ददलेली

करणे

समजूर् घेणे.

उत्तर देणे.

उत्तरे पडतनळू र् मननहती
देण.े

अध्ययर् अंि : र्तीज ऊजना आनण नस्थतीज ऊजना यनंच्यन व्यनख्यन सनंर्णे
र्तीज

र्तीज ऊजेचन अथा नर्द्यनर्थयनांर्न

ऊजेचे र्णार् समजूर् घेणे.

Pvc पनईप

नर्द्यनर्थयनार्ी के लेले

अध्ययर् उपकरण

(60Cm)

प्रयोर् पडतनळू र्

तयनर करण्यनस

कनचेच्यन

मननहती देणे.

प्रोत्सनहर् देणे.
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र्ोयन, पट्टी

उपक्रमनचे

उपक्रमनचन उद्देि

अध्ययर् पद्धत

र्नर्

र्नपरलेले

अध्ययर् कृ ती

सननहत्य

उदनहरणन

दैर्ंददर्

नर्द्यनर्थयनांर्न र्नणत

कृ नतपनत्रकन

प्रमनणे

जीर्र्नमध्ये र्तीज सोडनर्ण्यनस

सोडनर्लेली उदनहरणे

र्तीज

ऊजेचन अंदनज

पनहूर् अनभप्रनय देणे.

ऊजेची

करणे.

प्रोत्सनहर् देणे.

नर्द्यनर्थयनार्ी

उदनहरणे
सोडनर्णे.
नस्थतीज

जीर्र्नमध्ये

ऊजेचे र्णार् नस्थतीज ऊजेचन
उपयोर् समजूर्

उदनहरणनव्दनरे

कृ नतपनत्रकन

नर्द्यनर्थयनार्ी के लेले

नस्थतीज ऊजेचन

र् नव्हनडओ

प्रयोर् पडतनळू र्

उपयोर्र्णार् करणे.

मननहती देणे.

घेण.े
र्तीज ऊजना

नर्द्यनर्थयनामध्ये

प्रनयोनर्क पद्धत

आनण

चनंर्लन दृनष्टकोर्

आनण चचना

नस्थतीज

आनण ग्रहण िक्ती

ऊजना

नर्मनाण करणे.

कृ नतपनत्रकन

नर्द्यनर्थयनाच्यन चुकीच्यन
कल्पर्न दुरुस्त करणे र्
मनर्ादिार् करणे.

यनमधील
फरक
अध्ययर् अंि : र्तीज ऊजना आनण नस्थतीज ऊजना किी सुरनक्षत आहेहे समजूर् देणे.
कोष्टकनतील तनर्का कपणे ऊजना संरक्षण ददलेल्यन

कृ नतपनत्र

नर्द्यनर्थयनार्ी ददलेले

उदनहरणे

कन

उत्तर पडतनळू र् मननहती

नर्यमनचे समथार् करणे

मननहतीच्यन
आधनरे उदनहरणे

देणे र् मनर्ादिार् करणे.

सोडनर्णे
मूल्यमनपर् स्तर :
अध्ययर् नर्ष्पती

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

कनया र्ैज्ञननर्क

कोणतनही एखनदन

कोणतेही एक

कोणतेही दोर्

कोणतेही तीर्

संकल्पर्न

उपक्रम पूणा

उपक्रम पूणा

उपक्रम पूणा

उपक्रम समजूर् घेर्ूर्

करण्यनचन प्रयत्न

करतनत.

करतनत.

पूणा करतनत.

कोणतेही दोर्

कोणतेही तीर्

करतनत.
ऊजना

एखनदन उपक्रम

कोणतेही एक

रूपनंतरनच्यन

पूणा करण्यनचन

उपक्रम करतनत. उपक्रम

घटर्न

प्रयत्न करतनत.

करतनत.
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उपक्रम समजूर् घेर्ूर्
पूणा करतनत.

उपक्रमनचे र्नर्

उपक्रमनचन उद्देि

अध्ययर् पद्धत

र्नपरलेले

अध्ययर् कृ ती

सननहत्य
र्तीज ऊजना

कोणतनही एखनदन

कोणतेही एक

कोणतेही दोर्

आनण नस्थतीज

उपक्रम पूणा

उपक्रम करतनत. उपक्रम

ऊजना व्यनख्यन

करण्यनचन प्रयत्न

करतनत.

कोणतेही तीर्
उपक्रम समजूर् घेर्ूर्
पूणा करतनत.

करतनत.
र्तीज ऊजना

र्नणते

के र्ळ मननहतीचे मननहतीचे

मननहतीचे नर्श्लेषण

आनण नस्थतीज

सोडनर्ण्यनचन

नर्श्लेषण

नर्श्लेषण

करूर् योग्य सूत्रनचन

ऊजना किी

प्रयत्न करतनत.

करतनत.

करूर् सूत्रनचन र्नपर करतनत आनण

सुरनक्षत आहे.

र्नपर

स्पष्टीकरण देतनत.

करतनत.

10. ध्र्र्ी
पनठ

इयत्तन 7 र्ी

ध्र्र्ी

इयत्तन 8 र्ी

इयत्तन 9 र्ी

1.र्स्तूच्यन कं पर्नमुळे ध्र्र्ीची नर्र्माती होते.

1.ध्र्र्ीचे प्रसनरण

2.मनर्र्नमध्ये ध्र्र्ीची नर्र्माती

2.ध्र्र्ी प्रसनरनसनठी

3.मनर्र्ी कनर्नची रचर्न आनण कनया

मनध्यमनची आर्श्यकतन

4.कं पर्नची तरं र्लनंबी,आंदोलर् कनल आनण

असते

र्नरं र्नरतन

3.ध्र्र्ी तरं र् हे अर्ुतरं र्
आहेत

5.ध्र्र्ी प्रदूषण

4.ध्र्र्ीचे
परनर्तार्,प्रनतध्र्र्ी आनण
घुमणे
5.र्ुणीत परनर्तार्

अध्ययर् नर्ष्पती:
1. कं प पर्णनर्यन र्स्तूपनसूर् ध्र्र्ीची नर्र्माती होते हे समजूर् घेतनत आनण मनर्र्नमधील ध्र्र्ीच्यन
नर्र्मातीचे र्णार् करतील.
2. ध्र्र्ी प्रसनरनसनठी मनध्यमनची आर्श्यकतन असते हे प्रयोर्ीकररत्यन समजूर् घेतील
3. मनर्र्ी कनर्नच्यन रचर्चे आनण कनयनाचे र्णार्करतनत.ध्र्र्ीप्रदुषणनमुळे होणनर्यन समस्यनंची र्
त्यनर्रील उपनयनंची चचना करतनत.
4. ध्र्र्ीचे परनर्तार्, प्रनतध्र्र्ी, अर्ुतरं र् यनंचन अथा समजूर् घेतनत.
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अध्ययर् नर्ष्पती व्यनप्ती आनण महत्त्र्:
पृर्थर्ीतलनर्र ध्र्र्ीलन महत्र्नचे स्थनर् आहे. प्रनचीर् कनळनपनसूर् ते तंत्रज्ञनर् युर्नपयांत ध्र्र्ीचे
महत्र्नचे पनत्र आहे. आपल्यन सर्नांर्न मनहीत आहे की पूर्ीच्यन कनळी आददर्निी लोक बोलण्यनऐर्जी
प्रनण्यनंच्यन आर्नजनची र्कल करीत होते. ध्र्र्ीच्यन र्ुणधमनाचन उपयोर् मनर्र्नच्यन कल्यनणसनठी के लन
जनतो. अल्ट्रनसनऊंड स्कॅ र्र,सोलनर इत्यनदी अनतश्रर्णनतील ध्र्र्ीच्यन आधनरनर्र कनया करणनरी
उपकरणे आहेत. ध्र्र्ी तरं र्नचे

र्ुणधमा असणनरे ,र्ुणीतपरनर्तार्, घुमणे प्रनतध्र्र्ी,श्रनव्य आनण

अश्रनव्य ध्र्र्ी यननर्षयी मुलनंर्ी समजूर् घेणे अत्यंत आर्श्यक आहे. त्यनमुळे ध्र्र्ीची संकल्पर्न र्र्ा
श्रेणी र्ुसनर निकण्यनस अर्ुकूल र्नतनर्रण उपलब्ध करणे र्रजेचे आहे.
उपक्रमनचे

उपक्रमनचन

र्नर्

उद्देि

अध्ययर् पद्धत

र्नपरलेले

अध्ययर् कृ ती

सननहत्य

अध्ययर् अंि : . कं प पर्णनर्यन र्स्तूपनसूर् ध्र्र्ीची नर्र्माती आनण मर्र्नमधील ध्र्र्ीची
नर्र्माती स्पष्ट करणे.
तुमच्यन

पररसरनतील

नर्द्यनथी

कृ तीपनत्रकन ददलेल्यन

आजूबनजूच्यन

घडनमोडी

दनखलीकरण र्

र् नव्हनडओ उपक्रमनमधील सर्ा

पररसरनतील

सूक्ष्मपणे

त्यनलन पूरक मननहती.

तुम्ही

नर्रीक्षण करणे.

अंि मुलनंर्न पूणा
करण्यनसनठी अर्ुकूल

ऐकलेल्यन

र्नतनर्रण तयनर

आर्नजनची

करूर् देणे .

यनदी करणे.
जलतरं र्

जलतरं र्

प्रयोर् करतनर्न

समजूर् घेणे.

अर्लोकर् करूर्
योग्य सूचर्न देणे.

मनर्र्नमधील

मननहती संकलर् नव्हनडओव्दनरे

ध्र्र्ीची

करणे

स्पष्टीकरण देणे

र्नटी,चम
चन, पनणी,

आर्नजनतील फरकनचे
समथार् करणे.

इत्यनदी
कृ तीपनत्रकन नर्द्यनर्थयनाची उत्तरे
र् तक्तन

उत्पती

पडतनळू र् मननहती देणे
र् मनर्ादिार् करणे

अध्ययर् अंि : ध्र्र्ी प्रसनरनसनठी मनध्यमनची आर्श्यकतन असते हे प्रनयोर्ीकररत्यन समजनर्ूर्
देणे.
ध्र्र्ी

ध्र्र्ीचे

प्रयोर् करण्यनस

मोबनईल

प्रसनरनसनठी

र्ुणधमा

अर्ुकूल र्नतनर्रण

ककं र्न लहनर् प्रयोर् र् नर्ष्कषा

मनध्यमनची

समजनर्ूर् घेणे

तयनर करणे

र्जर, पेलन तपनसूर् पनहणे

आर्श्यकतन .
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नर्द्यनर्थयनार्ी के लेलन

उपक्रमनचे

उपक्रमनचन

र्नर्

उद्देि

अध्ययर् पद्धत

अध्ययर् कृ ती

सननहत्य

नचत्र पनहूर्

ध्र्र्ी तरं र् हे

उत्तर देणे

अर्ुतरं र् आहेत नव्हनडओचन र्नपर
समजूर् घेणे

र्नपरलेले

अॅनर्मेिर् ककं र्न
करूर् मुलनमध्ये
ध्र्र्ीचे र्ुणधमा दृढ

अॅनर्मेिर्,

नर्द्यनथी नचत्रनचे

नव्हनडओ र्

दकती सूक्ष्मपणे

तक्तन

अर्लोकर् करतनत
यनचे अर्लोकर् करणे.

करण्यनस उपक्रम पूणा
करूर् द्यनर्े .
अध्ययर् अंि : मनर्र्ी कनर्नच्यन रचर्चे आनण कनयनाचे र्णार्
मनर्र्ी

मनर्र्ी

नव्हनडओव्दनरे

कृ तीपनत्रकन

नर्द्यनर्थयनाच्यन

कनर्नच्यन

कनर्नची

मननहती देर्ूर् उपक्रम

अॅनर्मेिर्,

अध्ययर्नचे नर्रीक्षण

रचर्चे आनण

रचर्न आनण

घेण.े

करूर् अनभप्रनय देणे.

कनयनाचे र्णार्

कनया समजूर्

नव्हनडओ,

कृ तीपनत्रकन

नर्द्यनर्थयनार्ी के लेलन

घेण.े
नचत्र पनहूर्

नचत्रनच्यन

सरळ उपक्रम

ओळखणे

सहनय्यनर्े

असल्यनमुळे नर्द्यनथीच

प्रयोर् नर्रीक्षण करूर्

प्रबल र् दुबाल

उपक्रम करतनत.

अनभप्रनय देण.े

ध्र्र्ीची
मननहती घेणे.
नर्बंध रचर्न

ध्र्र्ी प्रदूषण

नर्बंध नलनहण्यनस

कृ तीपनत्रकन नर्बंध नलनहण्यनस

र् उपनय

प्रोत्सनहर् देणे.

र् नव्हनडओ आर्श्यक घटक

समजूर् घेणे.

ठरनर्णे .

अध्ययर् अंि : ध्र्र्ीचे परनर्तार्, प्रनतध्र्र्ी, अर्ुतरं र् यनंचन अथा समजूर् घेणे.
ध्र्र्ीचे परनर्तार्, प्रयोर्नव्दनरे
ध्र्र्ीच्यन
प्रनतध्र्र्ी,
परनर्तार्नचे
अर्ुतरं र् यनंचन
नर्रीक्षण
अथा
करणे.

नर्द्यनर्थयनांचे र्ट

र्ेर्र्ेर्ळ्यन पद्धतीर्े

दोर् श्रर्ण यंत्रे, मॉडेलचे नर्रीक्षण
करूर् त्यनचे तत्र्
40cm
सनंर्णे आनण
लनंबीची
अनभप्रनय देण.े
पनईप,फु र्े,

प्रयोर् करूर् पनहणे.

इत्यनदी.

करूर् प्रयोर्
करण्यनस मदत
करणे.

स्टेथोस्कोप तयनर मॉडेल तयनर नर्द्यनर्थयनांचे र्ट

कनडाबोडा

प्रयोर्नचे नर्रीक्षण

करणे

पनईप,

करूर् आपनती कोर्

करण्यनचे

करूर् मॉडेल

कौिल्य

करण्यनस मदत

र्नढनर्णे

करणे.

पुठ्ठन,घड्यनळ,
कोर्मनपक
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आनण परनर्तार्
कोर् समनर्
असल्यनचे नर्रीक्षण

मूल्यमनपर् स्तर :
अध्ययर् नर्ष्पती

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

ध्र्र्ीची नर्र्माती,

ददलेले उपक्रम

ददलेले दोर्

ददलेले तीर्

ददलेले तीर् उपक्रम

मनर्र्नमधील ध्र्र्ीच्यन

अंित: करतनत.

उपक्रम पूणा

उपक्रम पूणा

पूणा करतनत आनण

करतनत.

करतनत.

त्यनचे स्पष्टीकरण

उत्पती आनण ध्र्र्ी प्रसनरण

सनंर्तनत.

मनर्र्ी कनर्नची रचर्न

ददलेले उपक्रम

ददलेले दोर्

ददलेले तीर्

ददलेले तीर् उपक्रम

आनण कनया, ध्र्र्ी प्रदूषण-

अंित: करतनत.

उपक्रम पूणा

उपक्रम पूणा

पूणा करतनत आनण

करतनत.

करतनत.

त्यनचे स्पष्टीकरण

करणे र् उपनय.

सनंर्तनत.

सूचर्न: मूल्यमनपर् स्तरनमध्ये अर्ुक्रमनणकन 1 मध्ये अध्ययर् नर्ष्पती 1 र् 2 चे उपक्रम एकनत्रत ररत्यन
समननर्ष्ट करण्यनत आले आहेत. मॉडेल तयनर करणे,उपक्रम पूणा करणे,महत्र्नचेर्णार् करणे, यनसनठी
निक्षकनंर्ी मनर्ादिार् करणे

11. र्ैसर्र्ाक सनधर्संपत्ती
अध्ययर् नर्ष्पती:
1. पृर्थर्ीर्रील सनधर् संपत्तीची यनदी करणे आनण त्यनचे महत्र् समजनर्ूर् देणे .
2. जीर्सृष्टी आनण जैर्-भू रनसनयनर्क चक्र समजनर्ूर् देणे.
अध्ययर् नर्ष्पती व्यनप्ती आनण महत्त्र्:
नर्द्यनथी पृर्थर्ीर्रील र्ैसर्र्ाक सनधर्संपत्ती जसे की र्नरन,पनणी मनती र्र्स्पती आनण प्रनणी
संपत्ती ओळखूर् त्यनंचे दैर्ंददर् जीर्र्नतील महत्र् समजनर्ूर् देणे आनण त्यनंचे संरक्षण करणे.
सजीर्सृष्टी असलेल्यन इतर आर्रणनर्न समजूर् घेर्ूर् त्यनंचे संरक्षण करणे. जैर्-भू रनसनयनर्क चक्रे
ऑक्सीजर् चक्र,र्ैट्रोजर् चक्र,कनबार् चक्र,इत्यनदीची चक्रे कनढण्यनचे कौिल्य र्नढर्ूर् घेतनत. तसेच
नर्सर्नामध्ये त्यनंचे महत्र् समजनर्ूर् घेणे.
उपक्रमनचे

उपक्रमनचन उद्देि

अध्ययर् पद्धत

र्नर्

र्नपरलेले

अध्ययर् कृ ती

सननहत्य

अध्ययर् अंि : पृर्थर्ीर्रील सनधर् संपत्तीची यनदी करणे आनण त्यनचे महत्र् समजनर्ूर् देणे
र्ैसर्र्ाक

नर्सर्नामध्ये नमळणनर्यन

उपक्रम पूणा

नव्हनडओ,पन

कृ नतपनत्रकन पूणा

सनधर्संपत्ती

सनधर्संपत्ती ओळखूर्

करण्यनसनठी

करणे र् मननहती

ओळखणे.

त्यनंच्यनबद्दल मननहती

मनर्ादिार् करणे.

ठयपुस्तक र्

नमळनर्णे.
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तक्तन.

देण.े

उपक्रमनचे र्नर्

उपक्रमनचन उद्देि

अध्ययर् पद्धत

र्नपरलेले

अध्ययर् कृ ती

सननहत्य
पनणी र् हर्ेचे

पनण्यनचे महत्र्,हर्ेच्यन

उपक्रम पूणा

नव्हनडओ,पन

कृ नतपनत्रकन पूणा

प्रदूषण आनण

प्रदूषणनची कनरणे र्

करण्यनसनठी

ठयपुस्तक र्

करणे र् मननहती

कनरणे.

पररणनम समजूर् घेणे.

मनर्ादिार् करणे.

तक्तन

देण.े

मनती र् नतचे

र्र्स्पतीच्यन र्नढीसनठी

उपक्रम पूणा

नव्हनडओ,पन

कृ नतपनत्रकन पूणा

महत्र् (र्रज)

मनतीचे महत्र् समजूर्

करण्यनसनठी

करणे र् मननहती

घेण.े

मनर्ादिार् करणे.

ठयपुस्तक र्

र्र्स्पती आनण

र्र्स्पती आनण

प्रनणीसृष्टी
ओळखणे

तक्तन

देण.े

उपक्रम पूणा

नव्हनडओ,पन

कृ नतपनत्रकन पूणा

प्रनणीसृष्टीचे महत्र्

करण्यनसनठी

करणे र् मननहती

समजूर् घेणे.

मनर्ादिार् करणे

ठयपुस्तक र्
तक्तन.

देण.े

अध्ययर् अंि : जीर्सृष्टी आनण जैर्-भू रनसनयनर्क चक्र समजनर्ूर् देणे.
जीर्सृष्टी आनण

जीर्सृष्टी आनण जैर्-भू

उपक्रम पूणा

नव्हनडओ,पन

कृ नतपनत्रकन पूणा

जैर्-भू

रनसनयनर्क चक्र समजूर्

करण्यनसनठी

ठयपुस्तक र्

करणे र् मननहती

रनसनयनर्क चक्र घेण.े

मनर्ादिार् करणे.

तक्तन

देण.े

मूल्यमनपर् स्तर :
अध्ययर्

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

1.नर्सर्नात

1.नर्सर्नात

1.नर्सर्नात

नर्ष्पती
पृर्थर्ीर्रील 1.नर्सर्नामध्ये
सनधर्

नमळणनर्यनसनध नमळणनर्यनसनधर्

संपत्तीची

र्संपत्तीलन

नमळणनर्यनसनधर्सं नमळणनर्यनसनधर्संपत्ती

संपत्तीलन ओळखूर् पत्ती र्

लन ओळखूर्

यनदी करणे ओळखतनत.

त्यनंच्यनबद्दल

त्यनच्यनबद्दल

त्यनंच्यनबद्दल नर्स्तृत

आनण

2. पनण्यनचे

मननहती

नर्स्तृत मननहती

मननहती नलनहतनत.

त्यनचे

महत्र्,हर्ेच्यन

नलनहतनत.

नलनहतनत.

2. पनण्यनचे महत्र्,

महत्र्

प्रदूषणनची

2. पनण्यनचे

2. पनण्यनचे महत्र्,

कनरणे

महत्र्,हर्ेच्यन

हर्ेच्यन प्रदूषणनची

हर्ेच्यन प्रदूषणनची

कनरणे र् पररणनम

ओळखतनत.

प्रदूषणनची कनरणे

कनरणे र् पररणनम

सनंर्तनत.

3.र्र्स्पतीच्यन

ओळखतनत.

सनंर्तनत.

3.र्र्स्पतीच्यन

र्नढीसनठी

3.र्र्स्पतीच्यन

3.र्र्स्पती र्

र्नढीसनठी मनतीचे महत्र्

मनतीचे महत्र्

र्नढीसनठी मनतीचे

प्रनणी सृष्टीचे महत्र् सनंर्ूर् स्पष्टीकरण देतनत.

ओळखतनत.

महत्र् नलनहतनत.

सनंर्तनत.
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जीर्सृष्टी

सजीर्सृष्टीची

सजीर्सृष्टीची

सजीर्सृष्टीची

सजीर्सृष्टीची व्यनख्यन

आनण जैर्-

व्यनख्यन

व्यनख्यन सनंर्ूर्

व्यनख्यन सनंर्ूर्

सनंर्ूर् जैर्-भू

भू

सनंर्तनत.

जैर्-भू रनसनयनर्क कनंहीजैर्-भू

रनसनयनर्क चक्रनचन पूणा

रनसनयनर्क

चक्रनचन अपूणा

रनसनयनर्क चक्रनचन तक्तन कनढतनत आनण

चक्र

तक्तन कनढतनत.

तक्तन कनढतनत.

त्यनचे स्पष्टीकरण देतनत.

12. अणू आनण रे णू
अध्ययर् नर्ष्पती:
1. र्स्तुमनर् अक्षयतेचन नर्यम र् नस्थर प्रमनणनचन नर्यम स्पष्ट करतील.
2. मूलद्रव्यनचेअणू,अणुर्स्तुमनर्, रे णू,आयर् यनंच्यन नचन्हनंचे र्णार् करतील.
3.रनसनयनर्क सूत्र लेखर् पद्धत,रे णूर्स्तुमनर्, मोल संकल्पर्न यनचे र्णार् करतील.

अध्ययर् नर्ष्पती व्यनप्ती आनण महत्त्र्:
आपल्यन सभोर्तनलच्यन सर्ा र्स्तु कणनर्ी बर्लेल्यन आहेत.

कणनंची रनसनयनर्क रचर्न

नर्नित असते. ते नर्मनाण के ले जनर्ू िकत र्नही ककं र्न र्ष्ट के ले जनर्ू िकत र्नही. मूलद्रव्यनंर्ी
बर्लेल्यन संयुर्नत मूलद्रव्यनचे प्रमनण समनर् असते. परमनणु नसद्धनंतनर्ुसनर अणूलनअणुर्स्तुमनर् र्
अणुर्स्तुमनर् एकक (a.m.u.) असते. प्रत्येक मूलद्रव्यनचे स्र्तंत्र अणू नचन्ह (संज्ञन) र् अणुर्स्तुमनर्
असते. अणूची संकल्पर्न, त्यनंचे रनसनयनर्क संयोजर् आनण त्यनंचे नर्सर्नातील योर्दनर् समजूर् देणे
महत्र्नचे आहे. रनसनयनर्क पदनथनासनठी सूत्रे नलनहणे र् सूत्रनव्दनरे रनसनयनर्क पदनथा व्यक्त करणे
महत्र्नचे आहे. मोल संकल्पर्न ही अॅव्हनग्रनडो संख्येच्यन आधनरे व्यक्त करणे अनतिय महत्र्नचे आहे.
मोल संकल्पर्न समजण्यनस नर्नर्ध प्रकनरच्यन रनसनयनर्क दक्रयन आनण नर्ज्ञनर्नच्यन अभ्यनसनची मदत
होत असते. कोणतनही एखनदन नर्षय समजलन आहे यनचन अथा तो समजनर्ूर् सनंर्ण्यनचे कौिल्य
नर्द्यनर्थयनार्ी नर्कनसत के लेले असनर्े.
उपक्रमनचे

उपक्रमनचन

अध्ययर्

र्नपरलेले

र्नर्

उद्देि

पद्धत

सननहत्य

अध्ययर् कृ ती

अध्ययर् अंि: र्स्तुमनर् अक्षयतेचन नर्यम र् नस्थर प्रमनणनचन नर्यम स्पष्ट करणे.
मूलद्रव्ये र्

र्स्तूंचे मूलद्रव्ये

र्र्ीकरण

उपक्रम 3

उपक्रम देर्ूर् र्स्तूंचे मूलद्रव्ये र् संयुर्े

संयुर्े

र् संयुर्े

र् चचना

प्रमनणे

यनमध्ये र्र्ीकरण करण्यनस सनंर्ूर्

सननहत्य

त्यनच्यन कनरणनंची चचना करणे.

यनमध्ये
र्र्ीकरण करणे
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उपक्रमनचे

उपक्रमनचन

अध्ययर्

र्नपरलेले

र्नर्

उद्देि

पद्धत

सननहत्य

अध्ययर् कृ ती

प्रयोर् करूर् प्रयोर्नव्दनरे

प्रनयोनर्क

कॉपर

नखळे र् द्रनर्णनच्यन रं र्नतील बदलनचे

पहन

पद्धत

सल्फे ट

नर्रीक्षण करणे. त्यनच्यन र्स्तुमनर्नतील

द्रनर्ण,

बदलनची र्ोंद करणे र् कनरणे देणे.

नर्रीक्षण

कृ तीपनत्रकन

उपक्रम 3.1.2 मध्ये ददलेल्यन

पद्धत

र् त्यनमधील कृ तीप्रमनणे ददलेल्यन रनसनयनर्क
र्स्तु
अनभदक्रयेत प्रत्येक अनभदक्रयनकरके

र्स्तुमनर्
अक्षयतेचन
नर्यम समजूर्
घेणे

नचत्र पनहूर्

नस्थर

प्रमनण नलहन प्रमनणनचन
नर्यम समजूर्
घेणे

नर्नित प्रमनणनत आहेत कन? हे चचना
करणे. .

अध्ययर् अंि: मूलद्रव्यनचे अणू, अणुर्स्तुमनर्, रे णू, आयर् यनंच्यन नचन्हनंचे र्णार् करणे.
खनलील

मूलद्रव्ये ही अणू

प्रश्

कृ तीपनत्रकन

मूलद्रव्यनचनसूक्ष्मतम कण म्हणजे अणू

प्रश्नंची उत्तरे र्नर्नच्यन अनत

नर्चनर

र्

होय. जो स्र्तंत्रपणे रनहू िकतो आनण

नलहन

णे

त्यनमधील

त्यनचे सर्ा रनसनयनर्क र्ुणधमाप्रदर्िात

र्स्तु

करतो.हे नचत्र अथर्न नव्हनडओव्दनरे

सूक्ष्म कणनर्ी
बर्लेले आहे हे
समजूर् घेणे.

दनखनर्णे र् डॉल्टर्च्यन नसद्धनंतनचन अथा
समजनर्ूर् देणे .

नचत्रनचे

मूलद्रव्येनलनहतनर्न नर्रीक्ष

नर्रीक्षण

नचन्हनंचे महत्र्

करन र्

समजूर् घेणे.

डॉल्टर्र्ी

ण पद्धत सुचनर्लेली

ददलेली मूलद्रव्ये र् त्यनंची नचन्हे
ओळखणे. आजच्यन दैर्ंददर् जीर्र्नत

मूलद्रव्यनंची डॉल्टर्र्ी सुचनर्लेली मूलद्रव्यनंची नचन्हे

प्रश्नंची उत्तरे

नचन्हे

कन र्नपरत र्नहीत त्यनची चचना करणे.

कृ तीपनत्रकन

ठरननर्क मुलद्रव्यनंर्न ठरननर्क नचन्ह

नलहन.
कोष्टक पूणा

मूलद्रव्येनलनहतनर्न नचन्हे

करन

नचन्हनंचे महत्र्

ओळख

असते. तसेच नचन्हे नलनहतनर्न

समजूर् घेणे.

णे

पनळनर्यनच्यन नर्यमनंबद्दल चचना करणे.
कृ तीपनत्रके त ददलेल्यन प्रश्नंची चचना
करणे. नचन्हे नलनहणे र् त्यनचे महत्र्
यनबनबत चचना करणे.

चचना

परमनणू
र्स्तुमनर्नचे एकक

चचना

कृ तीपनत्रके

कनबार् -12 परमनणु र्स्तुमनर्नच्यन

तील प्रश्

आधनरे मूलद्रव्यनचे परमनणू र्स्तुमनर्

बनबत समजूर्

कसे कनढले जनते?

घेणे.
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उपक्रमनचे

उपक्रमनचन उद्देि

र्नर्

अध्ययर्

र्नपरलेले

पद्धत

सननहत्य

मूलद्रव्यनचे

मूलद्रव्यनच्यन

मननहती कृ तीपनत्रकन

परमनणू

परमनणू र्स्तुमनर्

संकलर्

र्स्तुमनर्

बनबत समजूर्

नलनहणे

घेणे.

र् आर्तार्
कोष्टक

अध्ययर् कृ ती
कृ तीपनत्रके च्यन आधनरे मूलद्रव्यनचे र्नर्,
नचन्ह, अणुर्स्तुमनर्, त्यनंची यनदी
र्नपरुर् मुलद्र्व्यनंची नचन्हे नलनहणे,
त्यनंच्यन परमनणू र्स्तुमनर् नर्षयी चचना
करणे,परमनणू र्स्तुमनर् िोधण्यनचे सूत्र
सनंर्ूर् चचना करणे.

मूलद्रव्ये र्

मूलद्रव्ये र्

मननहती कृ तीपनत्रकन

संयुर्नतील

संयुर्नतील घटक

संकलर्

घटक र्

सनंर्ूर् अणुक्रमनंक

अणुक्रमनंक

नलनहणे.

र् आर्तार्
कोष्टक

कृ तीपनत्रके च्यन आधनरे मूलद्रव्यनचे र्नर्,
नचन्ह, अणुर्स्तुमनर्,त्यनंची यनदी
र्नपरुर् मुलद्र्व्व्यनची नचन्हे र् अणुक्रमनंक
नलनहणे. मूलद्रव्यनंचे रे णू र् र्ेर्र्ेर्ळ्यन

नलनहणे.

मूलद्रव्यनंचे रे णू यनबनबत चचना करणे.
संयुर्नचे रे णू

संयुर्नचे रे णू कसन चचना

कृ तीपनत्रकन

ददलेली मूलद्रव्ये कोणत्यन मूलद्रव्यनपनसूर्

बर्तो हे समजूर्

बर्लेली आहेत यन नर्षयीची चचना

घेणे.

करणे. त्यनंची र्नर्े तसेच मूलद्रव्यनंची
नचन्हे नलनहण्यननर्षयी चचना करणे.

अध्ययर् अंि: रनसनयनर्क सूत्र लेखर् पद्धत,रे णूर्स्तुमनर्, मोल संकल्पर्न यनचे र्णार् करणे
आकृ ती

भनरीतकणनर्नआय

पनहूर् चचना

र् म्हणतनत हे

करणे

समजूर् घेणे.

चचना

कृ तीपनत्र
कन

भनर म्हणजे कनय?भनरीतकणनर्न कनय
म्हणतनत? र्ेर्र्ेर्ळ्यन प्रकनरचे आयर्
कोणते?अणू र् आयर् यनमधील फरक
ओळखण्यनसनठी चचना करणे .

संयुर्नंचीरे णु

संयुर्नंची रे णुसूत्रे

सूत्रे नलनहणे

मूलद्रव्यनच्यन

कौिल्य कृ तीपनत्र
कन

संयुजनची संकल्पर्न रुजनर्तनर्न संयुर्नची
योग्य रे णुसूत्रे नलनहण्यननर्षयी चचना

संयुजनच्यन आधनरे

करणे. एकनच प्रकनरची मूलद्रव्ये असूर्ही

नलनहणे हे समजूर्

त्यनंचन अणुक्रमनंक र् त्यनंची संयोजर्

घेणे.

क्षमतन यन आधनरनर्र रे णुसूत्रे नलनहणे.

संयुर्नंचेरेणुर् अणुर्स्तुमनर् र्

उपयोज

कृ तीपनत्र

नर्नर्ध संयुर्नंचे रे णु र्स्तुमनर् र्

स्तुमनर्

रे णुर्स्तुमनर्

र्

कन

अणुर्स्तुमनर् यनमधील फरकननर्षयी

नलनहणे

यनमधील फरक

चचना करणे.

समजूर् घेणे.
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उपक्रमनचे

उपक्रमनचन उद्देि

र्नर्

अध्ययर् र्नपरलेले
पद्धत

संयुर्नंचे

अणुर्स्तुमनर् र्

रे णुर्स्तुमनर्

रे णुर्स्तुमनर्

नलनहणे

यनमधील फरक

सननहत्य

कौिल्य कृ तीपनत्र
कन

मूलद्रव्ये र् संयुर्े

उदनहरणे
सोडर्न

नर्नर्ध संयुर्नंमधील रे णू कोणते?त्यनंचे
रे णुसूत्र,रे णुर्स्तुमनर् र् अणुर्स्तुमनर्
यनबनबत चचना करणे. रे णुर्स्तुमनर्

समजूर् घेणे.
खनलील

अध्ययर् कृ ती

कनढण्यनची पद्धत समजनर्ूर् देणे.
कौिल्ये

कृ तीपनत्र

मूलद्रव्ये र् संयुर्े यनमधील मोल,

यनमधील मोल,

कन र्

र्स्तुमनर् र्

पनठ्यपु

र्स्तुमनर् र् अॅव्हनग्रनडो संख्यन यनर्रील

स्तकनती

अॅव्हनग्रनडो संख्यन

ल

यनर्रील उदनहरणे

उदनहरणे सूत्रनर्रूर् समजूर् घेणे.मोलनर
र्स्तुमनर् कनढणे चचना करणे.

उदनहरणे

समजूर् घेणे.
मूल्यमनपर् स्तर :
अध्ययर् नर्ष्पती

स्तर 1

र्स्तुमनर् अक्षयतेचन नर्यम

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

कोणतनही एक

नर्यम सनंर्ूर्

नर्यम सनंर्ूर्

नर्यम र् नस्थर

सनंर्तेर्ेळी नर्यम सनंर्तनत.

त्यनचे स्पष्टीकरण

उदनहरणनव्दनरे

प्रमनणनचन नर्यम

र्ोंधळतनत

देतनत.

त्यनचे स्पष्टीकरण

स्पष्ट करणे.
मूलद्रव्यनचे अणू,
अणुर्स्तुमनर्, रे णू,
आयर् यनंच्यन
नचन्हनंचे र्णार्

देतनत.
एखनदी
संकल्पर्न
ओळखतन
त॰

करणे.

मूलद्रव्यनचेअणू,

मूलद्रव्यनचेअणू,

मूलद्रव्यनचेअणू,अणु

अणुर्स्तुमनर्,

अणुर्स्तुमनर्,

र्स्तुमनर्, रे ण,ू

रे ण,ू आयर् यनंची रे ण,ू आयर् यनंची

आयर् यनंची नचन्हे

नचन्हे

ओळखतनत र्

नचन्हे ओळखतनत

र् तुलर्न करतनत. तुलर्न करतनत.
त्यनचे स्पष्टीकरण

ओळखतनत.

देतनत.
रनसनयनर्क सूत्र

एखनदी

रनसनयनर्क सूत्र

रनसनयनर्क सूत्र

रनसनयनर्क सूत्र

लेखर्

ककं र्न दोर्

लेखर् पद्धत,

लेखर् पद्धत,

लेखर् पद्धत,

पद्धत,रे णूर्स्तुमनर्,

संकल्पर्न

रे णूर्स्तुमनर्,

रे णूर्स्तुमनर्,

रे णूर्स्तुमनर्, मोल

मोल संकल्पर्न

मोल संकल्पर्न

संकल्पर्न इत्यनदी

इत्यनदी

इत्यनदी

ओळखतनत र्

ओळखतनत.

ओळखतनत र्

तुलर्न करतनत.

मोल संकल्पर्न यनचे चेर्णार्
देतनत.
र्णार् करणे

तुलर्न करतनत.
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13. परमनणू रचर्न
अध्ययर् नर्ष्पती:
1. द्रव्यनमधील नर्द्युतभनरीत कण,रुदरफोडा,थोंमसर्,बोहर यनंची परमनणू रचर्न
यनमधील फरक ओळखूर् त्यनंचे र्णार् करतील.
2. मुलद्र्व्व्यनमधीलइलेक्ट्रॉर्चे नर्नर्ध कक्षेमध्ये नर्तरण यनचे र्णार् करतील.
3. परमनणू अंक आनण परमनणू र्स्तुमनर् यनमधील फरक ओळखतील.
अध्ययर् नर्ष्पती व्यनप्ती आनण महत्त्र्:
परमनणू रचर्ेमध्ये डॉल्टर्,थोंमसर्,बोहर यनंचे योर्दनर्,रुदरफोडा यनंर्ी अल्फन कणनंचन नर्चलर्नचन
प्रयोर् करूर् प्रोटॉर्चन िोध लनर्लन. बोहर यनंर्ी परमनणूमध्ये नर्नर्ध कक्षन असतनत आनण इलेक्ट्रॉन्स
कक्षेमध्ये दफरत असतनत ही संकल्पर्न स्पष्ट के ली. कक्षेमधील नर्र्दाष्ट इलेक्ट्रॉन्सची संख्यन आनण
K,L,M,N कक्षेमध्ये इलेक्ट्रॉन्सच्यन नर्तरणननर्षयी र्णार् के ले. प्रत्येक मूलद्रव्यनलन नर्र्दाष्ट परमनणू अंक
आनण परमनणूर्स्तुमनर्नंक असतो. परमनणू अंकनर्रूर्च मूलद्रव्य ओळखतन येते. समस्थननर्के र्
समभनरके यनंचे महत्र् जनणणे. समस्थननर्के र् समभनरके यनंच्यन मधील फरक ओळखण्यनसनठी
परमनणूर्स्तुमनर्नंक हनच मूलभूत आधनर आहे हे ओळखणे.
उपक्रमनचे

उपक्रमनचन उद्देि

र्नर्

अध्ययर्

र्नपरलेले

पद्धत

सननहत्य

अध्ययर् कृ ती

अध्ययर् अंि: द्रव्यनमधील नर्द्युतभनरीत कण, रुदरफोडा, थोंमसर्, बोहर यनंची परमनणू रचर्न
यनमधील फरक ओळखूर् त्यनंचे र्णार् करतील.
परमनणू

उपक्रमनव्दनरे

प्रनयोनर्क

कं र्र्न,

सुचर्ेप्रमनणे प्रनयोनर्क कृ ती

आनण

परमनणूर्र

पद्धत

करणे,कोणती प्रदक्रयन घडली?

नर्द्युतभन

नर्द्युतभनर नर्मनाण

कनर्दनचे

र

होतो हे अभ्यनसणे.

तुकडे, फु र्न, घडलेल्यन प्रदक्रयेर्र प्रश्नव्दनरे चचना
करणे. भनरनमधील आकषाण र्
पट्टी
प्रनतकषाण यनबनबत नर्ष्कषाण
कनढणे.

परमनणू

अणू हे

प्रनयोनर्क

कृ तीपनत्रकन

नव्हनडओव्दनरे परमनणूचन इनतहनस

चन

प्रोटॉर्,न्युट्रॉर् र्

र् चचना

र् नव्हनडओ

चचना करणे. प्रत्येक िनस्त्रज्ञनंच्यन

इनतहनस

इलेक्ट्रॉर् यन

पद्धत

िोधननर्षयी चचना करणे. त्यनंचे

घटकनपनसूर्

महत्र्, मयनादन, यनंची चचना करणे.

बर्लेले आहेत यन

प्रत्येक िोधनची,र्ुणनर्िेषनंची

िनस्त्रज्ञनंच्यन

यनदी करणे.र्ैज्ञननर्क संिोधर् र्

िोधनचन अथा

त्यनचे महत्र् यननर्षयी चचना करणे.

समजूर् घेणे.
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उपक्रमनचे

उपक्रमनचन उद्देि

अध्ययर्

र्नपरलेले

अध्ययर् कृ ती

र्नर्

पद्धत

सननहत्य

आकृ ती

जे जेथोंमसर् आनण नर्रीक्षण

कृ तीपनत्रकन

जे जे थोंमसर् आनण रुदरफोडा

पनहूर्

रुदरफोडा यनंच्यन

र् चचना

र् नव्हनडओ

यनंच्यन परमनणू प्रनतकृ ती समजूर्

फरक

परमनणू प्रनतकृ ती

पद्धत

सनंर्णे

मधील फरक

घेणे.

समजूर् घेणे.
बोहरची

बोहरची परमनणू

नर्रीक्षण

कृ तीपनत्रकन

बोहर आनण रुदरफोडा यनंच्यन

परमनणू

प्रनतकृ ती बनबत

र् चचना

र् नव्हनडओ

परमनणू प्रनतकृ ती समजूर् घेणे. यन

प्रनतकृ ती

मननहती समजूर्

पद्धत

दोन्ही प्रनतकृ तीमधील फरक र्

घेण.े

महत्र् आनण त्यनंच्यनमधील
मयनादन, कक्षेमध्ये इलेक्ट्रॉन्स
नर्निष्ट कक्षेत दफरतनत यनबनबत
चचना करणे.

हे करूर्

परमनणू मधील

चचना

कृ तीपनत्रकन

उपक्रमनप्रमनणे परमनणूचे

पहन

घटक आनण त्यनंचे

पद्धत

र् नव्हनडओ

घटक,त्यनर्रील भनर,परमनणू

र्ुणधमा समजूर्

उदनसीर् नस्थतीत असणे र् परमनणू

घेणे

र्स्तुमनर् यन नर्षयी मननहती घेणे
आनण त्यनचे स्पष्टीकरण देणे.

अध्ययर् अंि: मुलद्र्व्व्यनमधील इलेक्ट्रॉर्चे नर्नर्ध कक्षेमध्ये नर्तरण यनचे र्णार्
कोष्टक

परमनणूमधील

नर्रीक्षण

कृ ती

कृ तीपनत्रकन सोडनर्तनर्न

पूणा करणे

नर्नर्ध कक्षन र्

र् दनखली

पनत्रकन

परमनणूच्यन नर्नर्ध कक्षन र्

इलेक्ट्रॉर्

त्यनमधील जनस्तीत करण

त्यनमधील जनस्तीत जनस्त दकती

जनस्त इलेक्ट्रॉर्ची

इलेक्ट्रॉन्स असतनत हे िोधूर्

संख्यन िोधूर्

कनढण्यनची पद्धत यनबनबत चचना

कनढणे.

करणे.

परमनणूमधील

चे नर्नर्ध नर्नर्ध कक्षन र्

चचना

कृ ती

कृ तीपनत्रकन सोडनर्तनर्न

पद्धत

पनत्रकन

परमनणूच्यन नर्नर्ध कक्षन र्

कक्षेमध्ये

त्यनमधील जनस्तीत

त्यनमधील जनस्तीत जनस्त दकती

नर्तरण

जनस्त इलेक्ट्रॉर्ची

इलेक्ट्रॉन्सअसतनत. त्यनंचे

संख्यन िोधूर्

K,L,M,N कक्षेमध्ये

कनढणे

नर्तरण,इलेक्ट्रॉर् संरूपण
यननर्षयी चचना करणे.
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अध्ययर् अंि :परमनणू अंक आनण परमनणू र्स्तुमनर् यनमधील फरक
उपक्रमनचे

उपक्रमनचन उद्देि

अध्ययर्

र्नपरलेले

पद्धत

सननहत्य

र्नर्
परमनणू

परमनणू अंक आनण

अध्ययर् कृ ती

नर्रीक्षण कृ ती

परमनणू अंक आनण परमनणू

अंक आनण परमनणू र्स्तुमनर्

र्

र्स्तुमनर् सनंकेनतक नचन्हनर्े

परमनणू

सनंकेनतक नचन्हनर्े

दनखली

र्स्तुमनर्

दिानर्ण्यनची पद्धत

करण

सनंकेनतक

समजूर् देण.े

पनत्रकन

दिानर्ण्यनची पद्धत चचना करणे, ते
मनंडण्यनची पद्धत समजूर् देणे,
उदनहरणे देर्ूर् प्रोटॉर्ची संख्यन र्

नचन्हनर्े

परमनणू र्स्तुमनर् ओळखणे.

दिानर्णे.
कोष्टक

परमनणू अंक आनण

नर्रीक्षण कृ तीपनत्रकन

परमनणू अंक आनण परमनणू

पूणा करणे

परमनणू र्स्तुमनर्

र्

र्स्तुमनर् सनंकेनतक नचन्हनर्े

यनमधील फरक

दनखली

दिानर्ण्यनची पद्धत,न्युट्रॉर्ची

समजूर् घेणे.

करण

संख्यन कनढणे, प्रोटॉर् र् न्युट्रॉर्ची
संख्यन समनर् आहे कन? यनबनबत
चचना करणे.

समस्थननर् नर्नर्ध समस्थननर्कन नर्रीक्षण कृ तीपनत्रकन

कनबार् यन मूलद्रव्यनची समस्थननर्के

के

मधील फरक

र्

,नचत्रे र्

ओळखणे, न्युट्रॉर्ची संख्यन कनढणे,

ओळखणे.

दनखली

नव्हनडओ

प्रोटॉर् र् न्युट्रॉर्ची संख्यन समनर्

करण

आहे कन? यनबनबत चचना
करणेसमस्थननर्के र् त्यनंचे उपयोर्
अभ्यनसणे. र्ेर्र्ेर्ळ्यन
समस्थननर्कनंची चचना करणे.

समभनरके

नर्नर्ध

कौिल्य

कृ तीपनत्रकन

समभनरकनमधील

समभनरके व्यनख्यन,त्यनमधील
प्रोटॉर् र् न्युट्रॉर् मधील

फरक ओळखणे.

फरक,त्यनंच्यन र्ुणधमनामधील फरक
चचना करणे.
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उपक्रमनचे

उपक्रमनचन उद्देि

अध्ययर्

र्नपरलेले

पद्धत

सननहत्य

समस्थननर् समस्थननर्के र्

र्र्ीकर

कृ तीपनत्रकन

मूलद्रव्यनची समस्थननर्के र्

के र्

समभनरके यनमधील

ण पद्धत

,नचत्रे र्

समभनरके यनंच्यन आकृ त्यन दनखर्ूर्

समभनरके

फरक समजूर् देण.े

नव्हनडओ

त्यनमधील फरक चचना करणे.

र्नर्

यनमधील

अध्ययर् कृ ती

फरक
मूल्यमनपर् स्तर :
अध्ययर् नर्ष्पती
द्रव्यनमधील नर्द्युतभनरीत

स्तर 1
कोणतीही 1

कण,रुदरफोडा,थोंमसर्,बोहर ककं र्न 2
प्रनतकृ ती
यनंची परमनणू रचर्न
यनमधील फरक ओळखूर्

ओळखतनत.

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

कोणतनही एक

कोणत्यनही

सर्ा प्रनतकृ ती

प्रनतकृ ती

दोर् प्रनतकृ ती ओळखूर् त्यनचन अथा

ओळखूर् त्यनचन ओळखूर्

सनंर्तनत आनण

अथा सनंर्तनत.

स्पष्टीकरण देतनत.

त्यनचन अथा
सनंर्तनत.

त्यनंचे र्णार् करणे.
मुलद्र्व्व्यनमधीलइलेक्ट्रॉर्चे

इलेक्ट्रॉर्चे

फक्त

ददलेल्यन सर्ा

ददलेल्यन सर्ा

नर्नर्ध कक्षेमध्ये नर्तरण

नर्तरण करतन कनंहीमूलद्रव्यनचे मूलद्रव्यनचे

मूलद्रव्यनचे

यनचे र्णार्.

येत र्नही.

इलेक्ट्रॉर्

इलेक्ट्रॉर्

इलेक्ट्रॉर् संरूपण

संरूपण

संरूपण

नलनहतनत आनण

नलनहतनत.

नलनहतनत

त्यनचे स्पष्टीकरण

पण

देतनत.

स्पष्टीकरण
करतन येत
र्नही.
परमनणू अंक आनण परमनणू
र्स्तुमनर् यनमधील फरक

प्रोटॉर्,न्युट्रॉर् परमनणू अंक
आनण परमनणू
आनण
इलेक्ट्रॉर्
ओळखतनत.

परमनणू अंक

परमनणूअंक आनण

आनण

परमनणू

र्स्तुमनर्

परमनणू

र्स्तुमनर्,समस्थननर्के

यनमधील फरक

र्स्तुमनर्

ओळखतनत.

यनमधील

र् समभनरके

फरक

यनमधील फरक

ओळखतनत आनण
ओळखतनत र् त्यनचे स्पष्टीकरण
तुलर्न
देतनत.
करतनत.
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14. सजीर्नंमधील नर्नर्धतन
अध्ययर् प्रर्नह
पनठ

इयत्तन 7 र्ी

इयत्तन 8 र्ी

सजीर्नमधील र्र्स्पती आनण
नर्नर्धतन

सूक्ष्मजीर्नंचे प्रकनर

इयत्तन 9 र्ी
-

प्रनण्यनमधील श्वसर्, र्हर्
आनण पोषण

अध्ययर् नर्ष्पती:
1. सजीर्नंच्यन र्र्ीकरणनची र्रज लक्षनत घेर्ूर् त्यनंचे पनच र्टनत र्र्ीकरण करणे.
2. र्र्स्पती जीर्सृष्टीचे र्ुणधमा र् उदनहरणे समजनर्ूर् देणे.
3. प्रनणी जीर्सृष्टीचे र्ुणधमा र् उदनहरणे समजनर्ूर् देणे.
4. सजीर्नंच्यननव्दर्नमकरण पद्धत र् नतचे महत्र् समजनर्ूर् देणे.
अध्ययर् नर्ष्पती व्यनप्ती आनण महत्त्र्:
पररसरनतील जैर्नर्नर्धतन समजूर् घेणे. पयनार्रणनतील नर्नर्ध सजीर्नंचे महत्र् समजूर्
घेणे.त्यनंच्यन नर्कनसनचन मनर्ा समजननर्णे. सजीर्नंच्यन र्नमकरणनची नव्दर्नमकरण पद्धत र् नतचे
महत्र् पटर्ूर् देणे. पररसरनत सजीर्नंचे पनत्र समजनर्ूर् देणे.
उपक्रमनचे

उपक्रमनचन उद्देि

र्नर्

अध्ययर्

र्नपरलेले

पद्धत

सननहत्य

अध्ययर् कृ ती

अध्ययर् अंि : सजीर्नंच्यन र्र्ीकरणनची र्रज लक्षनत घेर्र्
ू त्यनंचे पनच र्टनत र्र्ीकरण करणे
सजीर्नंचे

र्ुणधमनार्र

सजीर्

पनठयपुस्तक

नर्द्यनर्थयनार्ी ददलेलेली

र्र्ीकरण

आधनरीत सजीर्

ओळखण्यनसनठी र् प्रश्संच

उत्तरे पडतनळू र् मननहती

ओळखणे.

मनर्ादिार्

देण.े

करणे.
सजीर् सृष्टीचे

सजीर्नंच्यन

सजीर्नंचे

कृ नतपनत्रकन

कृ नतपनत्रकन पूणा के ली

पनच र्ट

र्र्ीकरणनची र्रज

र्र्ीकरण

र् सजीर्नंची आहे कन पनहूर् मनर्ादिार्

लक्षनत घेर्ूर् त्यनंचे

सनंर्णे.

यनदी.

करणे.

चचना पद्धत

नचत्रे र्

कोष्टक पूणा के ले आहे कन

कोष्टक

पनहूर् मनर्ादिार् करणे.

पनच र्टनत
र्र्ीकरण करणे.
सजीर्नंमधील

र्र्ीकरणनचे महत्र्

तुलर्न

समजनर्ूर् देण.े
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अध्ययर् अंि : र्र्स्पती जीर्सृष्टीचे र्ुणधमा र् उदनहरणे समजनर्ूर् देणे.
उपक्रमनचे

उपक्रमनचन उद्देि

अध्ययर्

र्नपरलेले

अध्ययर् कृ ती

र्नर्

पद्धत

सननहत्य

एकदल र्

पररसरनतील एकदल पनर् आनण

िनळे चन

नर्द्यनर्थयनार्ी ददलेले उत्तर

नव्ददल

र् नव्ददल र्र्स्पती

फु लनचे

पररसर र्

पडतनळू र् मननहती देणे र्

र्र्स्पती

ओळखणे.

नर्रीक्षण

कोष्टक

मनर्ादिार् करणे.

र्र्स्पती

र्र्स्पतीचे नर्नर्ध

नचत्रनचे

नचत्रे र्

कृ नतपनत्रकन पूणा के ली

जीर्सृष्टीचे

र्टनत र्र्ीकरण

नर्रीक्षण

कृ नतपनत्रकन

आहे कन पनहूर् मनर्ादिार्

र्ुणधमा

करणे.

करूर्

करणे.

र्र्ीकरण.
अध्ययर् अंि : प्रनणी जीर्सृष्टीचे र्ुणधमा र् उदनहरणे समजनर्ूर् देणे.
अपृष्ठर्ंिी

अपृष्ठर्ंिी प्रनण्यनंचे

योग्य र्ुणधमना नचत्रे र्

नर्द्यनर्थयनार्ी ददलेले उत्तर

प्रनणी

र्ुणधमा ओळखणे.

सोबत जोड्यन कृ नतपनत्रकन

पडतनळू र् मननहती देणे र्

जुळनर्णे.

मनर्ादिार् करणे.

पृष्ठर्ंिी प्रनणी पृष्ठर्ंिी प्रनण्यनंचे
र्ट ओळखणे.

नचत्रनचे

नचत्रे र्

कृ नतपनत्रकन पूणा के ली

नर्रीक्षण

कृ नतपनत्रकन

आहे कन पनहूर् मनर्ादिार्

करूर्

करणे.

र्र्ीकरण.
सजीर्नंचे

सजीर्नंचे र्र्ीकरण

कोष्टकपूणा

कोष्टक र्

कोष्टक पूणा के ली आहे कन

र्र्ीकरण

समजूर् घेणे.

करण्यनस

कृ नतपनत्रकन

पनहूर् मनर्ादिार् करणे.

सनंर्णे.
फरक

सजीर्नंमधील

फरक

कोष्टक र्

कृ नतपनत्रकन पूणा के ली

नर्नर्ध लक्षणे

सनंर्ण्यनस

कृ नतपनत्रकन

आहे कन पनहूर् मनर्ादिार्

समजूर् घेणे.

मदत करणे.

करणे.

अध्ययर् अंि : सजीर्नंच्यन नव्दर्नमकरण पद्धत र् नतचे महत्र् समजनर्ूर् देणे
सजीर्नंचे

सजीर्नंचे िनस्त्रीय

इं टरर्ेट र्

िनस्त्रीय र्नर्

र्नर् ओळखणे

मनर्ादिार्

कृ नतपनत्रकन

नर्द्यनर्थयनार्ी ददलेली
उत्तरे पडतनळू र् मननहती
देणे
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मूल्यमनपर् स्तर :
अध्ययर् नर्ष्पती

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

सजीर्नंच्यन

उपक्रम अंित: पूणा

एक उपक्रम पूणा दोर् उपक्रम पूणा

सर्ा उपक्रम पूणा

र्र्ीकरणनची

करतनत

करतनत

करतनत

करतनत

र्र्स्पती

उपक्रम र् कोष्टक

उदनहरणे

र्ुणधमा पनहूर्

र्ुणधमा पनहूर्

जीर्सृष्टीचे

पूणा करतनत

देर्ूर्र्ुणधमा

उदनहरणे

उदनहरणे सनंर्तनत

नलनहतनत

सनंर्तनत

आनण त्यनचे

र्रज र् त्यनंचे
र्र्ीकरण

र्ुणधमा र्
उदनहरणे

स्पष्टीकरण देतनत.

प्रनणी जीर्सृष्टीचे उपक्रम र् कोष्टक

उदनहरणे

र्ुणधमा पनहूर्

र्ुणधमा पनहूर्

र्ुणधमा र्

देर्ूर्र्ुणधमा

उदनहरणे

उदनहरणे सनंर्तनत

नलनहतनत

सनंर्तनत

आनण त्यनचे

पूणा करतनत

उदनहरणे

स्पष्टीकरण देतनत.
सजीर्नंची

िनस्त्रीय र्नर्

एक सजीर्नचे

दोर् सजीर्नचे

सर्ा सजीर्नची

नव्दर्नमकरण

सनंर्ण्यनचन प्रयत्न

िनस्त्रीय र्नर्

िनस्त्रीय र्नर्

िनस्त्रीय र्नर्े

पद्धत र् नतचे

करतनत॰

बरोबर

बरोबर सनंर्तनत

बरोबर सनंर्तनत

महत्र्

सनंर्तनत

15. आम्ही आजनरी कन पडतो?
अध्ययर् नर्ष्पती:
1. सूक्ष्मजीर् र् त्यनंचे प्रकनर ओळखूर् महत्र् समजनर्ूर् देणे .
2. आरोग्य,रोर् र् रोर् प्रनतकनर िक्ती आनण रोर्नचे प्रकनर समजनर्ूर् देणे.
3. रोर् नचदकत्सन तत्र् र् नचदकत्सन नर्धनर् समजनर्ूर् देणे.
अध्ययर् नर्ष्पती व्यनप्ती आनण महत्त्र्:
नर्द्यनथी आपल्यन दैर्ंददर् जीर्र्नतील सूक्ष्मजीर्नंचे महत्र् समजूर् घेणे. सूक्ष्मजीर् नमत्र र् ित्रू
समजूर् घेणे सूक्ष्मजीर्नपनसूर् होणनर्यन रोर्नंची यनदी करणे समजनर्ूर् देणे. र्ेर्र्ेर्ळे सनंक्रनमक र्
दीघाकनलीर् रोर् ओळखणे. रोर्नबनबत सूक्ष्मनचदकत्सन नर्धनर्नबनबत मननहती र्ोळन करणे. रोर्नपनसूर्
संरक्षण करणे, रोर्नचन प्रसनर थनंबनर्ण्यनसनठीघेतेलेले उपनय समजनर्ूर् देणे.
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उपक्रमनचे

उपक्रमनचन उद्देि

अध्ययर् पद्धत

र्नर्

र्नपरलेले

अध्ययर् कृ ती

सननहत्य

अध्ययर् अंि : सूक्ष्मजीर् र् त्यनंचे प्रकनर ओळखूर् महत्र् समजनर्ूर् देणे
सूक्ष्मजीर् र्

सूक्ष्मजीर्नंचन अथा

सूक्ष्मजीर्

पनठयपुस्तक र्

कृ नतपनत्रकन पूणा

त्यनंचे प्रकनर

समजूर् घेणे.

ओळखण्यनसनठी

तक्तन

करणे र् मननहती

सूक्ष्मजीर्नंचे र्र्ीकरण

मनर्ादिार् करणे.

देण.े

करणे.
सूक्ष्मजीर् र्

सूक्ष्मजीर् र् त्यनंचे

सूक्ष्मजीर्

पनठयपुस्तक र्

कृ नतपनत्रकन पूणा

त्यनंचे प्रकनर

प्रकनर ओळखणे.

ओळखण्यनसनठी

तक्तन

करणे र् मननहती

मनर्ादिार् करणे.

देण.े

अध्ययर् अंि : आरोग्य,रोर् र् रोर् प्रनतकनर िक्ती आनण रोर्नचे प्रकनर समजनर्ूर् देणे

आरोग्य,रोर्

उत्तम आरोग्यनचन अथा

कृ तीपनत्रकन पूणा

पनठयपुस्तक र्

कृ नतपनत्रकन पूणा

र् आनण

र् महत्र् समजूर् घेणे.

करण्यनसनठी

तक्तन

करणे र् मननहती

मनर्ादिार् करणे.

रोर्नचे प्रकनर

देणे

सूक्ष्मजीर् र्

सूक्ष्मजीर् र् त्यनंचे

सूक्ष्मजीर्

पनठयपुस्तक र्

त्यनंचे प्रकनर

प्रकनर ओळखणे

ओळखण्यनसनठी

लसीकरण तक्तन करणे र् मननहती

मनर्ादिार् करणे.

कृ नतपनत्रकन पूणा
देणे

अध्ययर् अंि : रोर् नचदकत्सन तत्र् र् नचदकत्सन नर्धनर् समजनर्ूर् देणे.
रोर् नचदकत्सन रोर् नचदकत्सन तत्र् र्

कृ तीपनत्रकन पूणा

पनठयपुस्तक र्

कृ नतपनत्रकन पूणा

तत्र् र्

नचदकत्सन नर्धनर्

करण्यनसनठी

तक्तन

करणे र् मननहती

नचदकत्सन

समजूर् घेणे

मनर्ादिार् करणे.

रोर्नचे

रोर्नचे सनंक्रनमक र्

कृ तीपनत्रकन पूणा

पनठयपुस्तक र्

कृ नतपनत्रकन पूणा

र्र्ीकरण

असनंक्रनमक रोर्

करण्यनसनठी

तक्तन

करणे र् मननहती

देण.े

नर्धनर्

र्र्ीकरण समजूर् घेणे. मनर्ादिार् करणे.

देण.े

रोर्नचे

रोर्नचे तीव्र र्

कृ तीपनत्रकन पूणा

पनठयपुस्तक र्

कृ नतपनत्रकन पूणा

र्र्ीकरण

दीघाकनलीर् रोर्

करण्यनसनठी

तक्तन

करणे र् मननहती

र्र्ीकरण समजूर् घेणे. मनर्ादिार् करणे.
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देण.े

मूल्यमनपर् स्तर :
अध्ययर् नर्ष्पती

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

सूक्ष्मजीर् र्

सूक्ष्मजीर्नंचन

सूक्ष्मजीर्नंचन

सूक्ष्मजीर्नंचन

सूक्ष्मजीर्नंचन अथा र्

त्यनंचे प्रकनर

अथा सनंर्तनत

अथा र् प्रकनर

अथा र् प्रकनर

प्रकनर आनण

सनंर्तनत.

आनण उदनहरणे

उदनहरणे सनंर्तनत

सनंर्तनत.

आनण त्यनचे
स्पष्टीकरण देतनत.

आरोग्य, रोर् र्

आरोग्यनची

आरोग्यनची

आरोग्यनची

आरोग्यनची संकल्पर्न

आनण रोर्नचे

फक्त संकल्पर्न

संकल्पर्न सनंर्ूर्

संकल्पर्न

सनंर्ूर्उत्तम

सनंर्तनत.

उपक्रम

सनंर्ूर्उत्तम

आरोग्यनसनठीचे

सनंर्तनत.

आरोग्यनसनठीचे

उपक्रम सनंर्तनत

उपक्रम

आनण त्यनचे

सनंर्तनत.

स्पष्टीकरण देतनत.

रोर्नचे

रोर्नचे र्र्ीकरण र्

प्रकनर

रोर् नचदकत्सन

रोर् नचदकत्सन

रोर् नचदकत्सन

तत्र् र् नचदकत्सन तत्र् र्

तत्र् र् नचदकत्सन र्र्ीकरण र्

त्यनर्रील उपनय

नर्धनर्

नचदकत्सन

नर्धनर् आनण

त्यनर्रील उपनय

सनंर्तनत आनण

नर्धनर्

त्यनचे महत्र्

सनंर्तनत

त्यनचे स्पष्टीकरण

सनंर्तनत.

सनंर्तनत.

देतनत.

16. प्रकनि
अध्ययर् प्रर्नह
पनठ
प्रकनि

इयत्तन 7 र्ी

इयत्तन 8 र्ी

1.प्रकनि सरळरे षेत जनतो

1. र्स्तू किी ददसते

2.प्रकनिनचे परनर्तार्

2. परनर्तार्नचे नर्यम

3.र्ोलीय आरसे

3. नर्यनमत र् अनर्यनमत परनर्तार्

4.स्पभंर्नपनसूर् नमळणनर्यन

4. परनर्तार् दकरणनंचे पुन्हन परनर्तार्

प्रनतमन

होईल कनय?
5. र्ुनणत प्रनतमन
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इयत्तन 9 र्ी

अध्ययर् नर्ष्पती:
1. प्रकनिनचे र्ुणधमा,महत्र्,परनर्तार्नचे नर्यम,सपनट आरिनतूर् नमळणनर्यन प्रनतमनंचे
र्ुणधमाइत्यनदीचे र्णार् करणे.
2. र्ोलीय आरसे ओळखूर् त्यन आरिनतूर् नमळणनर्यन प्रनतमन प्रनयोनर्कररत्यन नर्रीक्षण करणे र्
उपयोर्नंची यनदी करणे.
3. स्पभंर्नंचे र्र्ीकरण करूर् बनहर्ाक्र र् अंतर्ाक्र स्पभंर्नपनसूर् नमळणनर्यन प्रनतमनंच्यन
र्ुणधमनाची यनदी करूर् प्रयोर् करणे.
4. दैर्ंददर् जीर्र्नतील स्पभंर्नंचे उपयोर् सनंर्णे.
अध्ययर् नर्ष्पती व्यनप्ती आनण महत्त्र्:
प्रकनिनपनसूर् र्स्तू ददसतनत यन नर्धनर्नपनसूर् रनमर् पररणनमनपयांत प्रकनिनलन महत्र् आहे.
सूयाप्रकनिनमुळे र्र्स्पती अन्न तयनर करतनत. सूक्ष्मदिाक, दूरदिाक, आरसन इत्यनदी प्रकनिीय उपकरणे
र्नपरुर् कनया करतनत.म्हणूर् प्रकनि र्सेल तर पृर्थर्ीर्रील कोणतनही जीर् असणनर र्नही. म्हणूर्
प्रकनिनचे अध्ययर् आर्श्यक आहे.
उपक्रमनचे

उपक्रमनचन उद्देि

अध्ययर् पद्धत

र्नर्

र्नपरलेले

अध्ययर् कृ ती

सननहत्य

अध्ययर् अंि : प्रकनिनचे र्ुणधमा, महत्र्, परनर्तार्नचे नर्यम, सपनट आरिनतूर् नमळणनर्यन
प्रनतमनंचे र्ुणधमा
प्रकनिनचे

प्रकनि सरळ रे षेत

नर्द्यनथी र्ट करूर्

रबर,

प्रयोर् करतनर्न सूचर्न

र्ुणधमा

जनतो हे

प्रयोर् करणे र्

देण.े नर्ष्कषनाचे

प्रकनिन

प्रयोर्नव्दनरे अभ्यनसणे मनर्ादिार् करणे

मेणबत्ती

कृ नतपनत्रकन

कृ नतपनत्रकन पूणा के ली

नर्रीक्षण करणे

चन र्ेर्
कोष्टक

प्रकनिनचन उर्म र्

प्रकनिनचे महत्र्

भरणे

त्यनचे महत्र्

सनंर्णे

आहे कन पनहूर्

अभ्यनसणे

मनर्ादिार् करणे

प्रकनिनचे

प्रनयोनर्क कौिल्य

नर्द्यनथी र्ट करूर्

सपनट

परनर्तार्

र्नढनर्णे

प्रयोर् करणे र्
मनर्ादिार् करणे

आरसन,बॅटरी, देण.े नर्ष्कषनाचे
नर्रीक्षण करणे
कोर्मनपक

नर्द्यनथी र्ट करूर्

सपनट

प्रयोर् करतनर्न सूचर्न

आरिनती र्नढनर्णे

प्रयोर् करणे र्

आरसन,पेर्

देण.े नर्ष्कषनाचे

ल प्रनतमन

मनर्ादिार् करणे

सपनट

प्रनयोनर्क कौिल्य
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प्रयोर् करतनर्न सूचर्न

नर्रीक्षण करणे

अध्ययर् अंि : र्ोलीय आरिनतूर् नमळणनर्यन प्रनतमन र् त्यनंचे उपयोर्
उपक्रमनचे

उपक्रमनचन उद्देि

अध्ययर् पद्धत

र्नर्

र्नपरलेले

अध्ययर् कृ ती

सननहत्य

आरिनचे

बनहर्ाक्र र् अंतर्ाक्र

प्रकनर र्

बनहर्ाक्र र्

प्रयोर् करतनर्न सूचर्न

आरिनमधील फरक प्रयोर् करणे र्

अंतर्ाक्र

देण.े नर्ष्कषनाचे

त्यनमधील

प्रयोर्नव्दनरे

मनर्ादिार् करणे

आरसन

नर्रीक्षण करणे.

फरक

अभ्यनसणे.

आरिनतूर्

बनहर्ाक्र र् अंतर्ाक्र

नर्द्यनथी र्ट करूर्

मेणबत्ती,

प्रयोर् करतनर्न सूचर्न

नमळणनर्यन आरिनतूर्

प्रयोर् करणे र्

देण.े नर्ष्कषनाचे

प्रनतमन

मनर्ादिार् करणे .

अंतर्ाक्र

नमळणनर्यन प्रनतमन

नर्द्यनथी र्ट करूर्

अभ्यनसणे.

आरसन,पडदन

नर्रीक्षण करणे.

अध्ययर् अंि : स्पभंर्नंचे र्र्ीकरण करूर् बनहर्ाक्र र् अंतर्ाक्र स्पभंर्नपनसूर् नमळणनर्यन प्रनतमनंचन
अभ्यनस
संर्मनंतर

संर्मनंतर िोधूर्

िोधूर्
कनढणे

प्रनयोनर्क नर्धनर्

र्ेर्र्ेर्ळे

नर्द्यनर्थयनार्ी के लेले

कनढण्यनसनठी

र्नभीय अंतर

प्रयोर् पडतनळू र्

प्रनयोनर्क

असलेले

मननहती देणे र्

पररकल्पर्न

बनहर्ाक्र स्पभंर्

मनर्ादिार् करणे.

कनचपट्टी र्

प्रनयोनर्क नर्धनर्

रं र्द्रव्य

नर्रीक्षण र् मनर्ादिार्

स्पबंबनर्णे.
सनधन

स्पभंर्नचे उपयोर्

प्रनयोनर्क नर्धनर्

सूक्ष्मदिाक अभ्यनसणे

करणे.
बनहर्ाक्र

प्रनतमनंचे र्ुणधमा

स्पभंर्नपनसू

अभ्यनसणे.

प्रनयोनर्क नर्धनर्

र् प्रनतमन
नमळनर्णे

मेणबत्ती,बनह प्रनयोनर्क नर्धनर्
नर्रीक्षण र् मनर्ादिार्
र्ाक्र स्पभंर्,
करणे.
पडदन

अध्ययर् अंि : दैर्ंददर् जीर्र्नतील स्पभंर्नंचे उपयोर्
बनहर्ाक्र

स्पभंर्नचे उपयोर्

कोष्टकपूणा करण्यनस

कोष्टक र्

कोष्टक पूणा के ली आहे

स्पभंर् र्

अभ्यनसणे

सनंर्णे

कृ नतपनत्रकन

कन पनहूर् मनर्ादिार्

अंतर्ाक्र

करणे.

स्पभंर्
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मूल्यमनपर् स्तर :
अध्ययर् नर्ष्पती

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

प्रकनिनचे र्ुणधमा,

उपक्रम अंित:

एक उपक्रम

दोर् उपक्रम पूणा

सर्ा उपक्रम पूणा

पूणा करतनत

पूणा करतनत

करतनत

करतनत

र्ोलीय आरिनतूर्

उपक्रम र्

प्रनतमन पनहूर्

प्रनतमन पनहूर्

प्रनतमन पनहूर्

नमळणनर्यन प्रनतमन र्

कोष्टक पूणा

र्ुणधमा

र्ुणधमा र्

र्ुणधमा र् स्र्रूप

त्यनंचे उपयोर्

करतनत.

नलनहतनत.

स्र्रूप सनंर्तनत. सनंर्तनत आनण

महत्र्,परनर्तार्नचे
नर्यम,सपनट आरिनतूर्
नमळणनर्यन प्रनतमनंचे
र्ुणधमा

त्यनचे स्पष्टीकरण
देतनत.
स्पभंर्नंचे र्र्ीकरण करूर् उपक्रम र्

प्रनतमन पनहूर्

प्रनतमन पनहूर्

प्रनतमन पनहूर्

बनहर्ाक्र र् अंतर्ाक्र

कोष्टक पूणा

र्ुणधमा

र्ुणधमा र्

र्ुणधमा र् स्र्रूप

स्पभंर्नपनसूर् नमळणनर्यन

करतनत.

नलनहतनत.

स्र्रूप सनंर्तनत. सनंर्तनत आनण

प्रनतमनंचन अभ्यनस

त्यनचे स्पष्टीकरण
देतनत.

दैर्ंददर् जीर्र्नतील

िनस्त्रीय र्नर्

एक सजीर्नचे

दोर् सजीर्नंची

सर्ा सजीर्नंची

स्पभंर्नंचे उपयोर्

सनंर्ण्यनचन

िनस्त्रीय र्नर्

िनस्त्रीय र्नर्े

िनस्त्रीय र्नर्े

प्रयत्न करतनत.

बरोबर

बरोबर

बरोबर सनंर्तनत.

सनंर्तनत.

सनंर्तनत.

17. धनतू आनण अधनतू
अध्ययर् प्रर्नह
पनठ

इयत्तन 7 र्ी

इयत्तन 8 र्ी

धनतू आनण

आम्ल,अल्कली आनण

धनतू आनण अधनतू यनंचे

अधनतू

क्षनर

भौनतक र् रनसनयनर्क र्ुणधमा
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इयत्तन 9 र्ी

अध्ययर् नर्ष्पती व्यनप्ती आनण महत्त्र्
1. धनतू आनण अधनतूचे त्यनंच्यन भौनतक र्ुणधमनार्ुसनर र्र्ीकरण करणे र् त्यनचे स्पष्टीकरण देणे.
2. धनतू आनण अधनतूची ऑक्सीजर्, पनणी, आम्ल आनण अल्कली बरोबर होणनरी दक्रयन तपनसूर्
नर्णाय देणे.
3. आम्ल आनण अल्कलीचे र्ुणधमा प्रयोर्नर्े तपनसणे आनण आम्ल आनण अल्कलीतील धनतू र्
अधनतूर्न ओळखणे.
उपक्रमनचे र्नर्

उपक्रमनचन उद्देि

र्नपरलेले

अध्ययर् कृ ती

सननहत्य
अध्ययर् अंि : धनतू आनण अधनतूचे त्यनंच्यन भौनतक र्ुणधमनार्ुसनर र्र्ीकरण करणे
र्स्तूंर्न तयनर

धनतू र्ेर्र्ेर्ळ्यन धनतूपनसूर्

कृ तीपनत्रकन

कृ तीपनत्रके तील र्ेर्र्ेर्ळ्यन र्स्तू

के लेल्यन धनतूर्न

बर्ल्यन आहेत हे ओळखतील.

र् पनठय

कोणत्यन धनतुपनसूर् बर्ल्यन आहेत यनचे

ओळखणे.

पुस्तक

स्पष्टीकरण देणे.

धनतू र् अधनतूचे धनतू आनण अधनतूचे त्यनंच्यन

कृ तीपनत्रकन

कृ तीपनत्रके तील र्ेर्र्ेर्ळ्यन र्स्तू

र्र्ीकरण

भौनतक र्ुणधमनार्ुसनर

र्

र्र्ीकरण करण्यनचे कौिल्य

पुस्तक

स्पष्टीकरण देणे.

धनतू र् अधनतूचे धनतू आनण अधनतूच्यन

कृ तीपनत्रकन

कृ तीपनत्रके तील र्ेर्र्ेर्ळ्यन रनसनयनर्क

रनसनयनर्क

र्ेर्र्ेर्ळ्यन मूलद्रव्यनिी

र् नव्हनडओ

र्स्तू र्नपरुर् प्रयोर्नच्यन सहनय्यनर्े

र्ुणधमा

होणनर्यन रनसनयनर्क दक्रयन

पनठय कोणत्यन धनतुपनसूर् बर्ल्यन आहेत यनचे

र्नढनर्णे.

स्पष्टीकरण देणे.

समजूर् घेणे.
आम्ल र्

दैर्ंददर् जीर्र्नत र्नपरनत

कृ तीपनत्रकन,

कृ तीपनत्रके तील उपलब्ध रसनयर्नंचे

अल्कलीचे

असलेल्यन र्स्तूमध्ये आम्ल र्

आनण र्ैसर्र्ाक र्स्तूंचन उपयोर् करूर्

र्र्ीकरण

अल्कली यनंचे र्र्ीकरण

नलटमस

करण्यनचे कौिल्य र्नढनर्णे.

कनर्द आम्ल

आम्ल र् अल्कलीचे र्र्ीकरण करणे

र् अल्कली

त्यनचे स्पष्टीकरण देणे.

धनतू आनण

आम्लनबरोबर होणनर्यन धनतू

सौम्य

कृ तीपनत्रके तील प्रयोर्नच्यन सहनय्यनर्े

अधनतूच्यन

आनण अधनतूंच्यन रनसनयनर्क

हैड्रोक्लोररक

ददसूर् आलेले र्ुणधमा पनहूर् त्यनचे

रनसनयनर्क

दक्रयेतील फरक समजूर् घेणे.

आम्ल, सौम्य

स्पष्टीकरण देणे.

दक्रयन

सल्फ्युररक
आम्ल

धनतूची

कमी दक्रयनिील र् जनस्त

दक्रयनिीलतन

दक्रयनिील धनतूमधील फरक
समजूर् घेणे.

पनणी,कॉपर
सल्फे ट, तनंबे
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कृ तीपनत्रके तील प्रयोर्नच्यन सहनय्यनर्े
ददसूर् आलेले र्ुणधमा पनहूर् त्यनचे
स्पष्टीकरण देणे.

मूल्यमनपर् स्तर :
अध्ययर् नर्ष्पती

स्तर 1

स्तर 2

स्तर 3

स्तर 4

धनतू आनण अधनतूचे धनतू र्

कनंही र्स्तूंर्न धनतू र् प्रयोर्नचे

प्रयोर्नचे सहनय्यनर्े

त्यनंच्यन भौनतक

अधनतूर्न

अधनतूमध्ये

सहनय्यनर्े धनतू र्

धनतू र् अधनतूमध्ये

र्ुणधमनार्ुसनर

र्नर्े देतील.

र्र्ीकरण करतील.

अधनतूमध्ये

र्र्ीकरण करतील र्

र्र्ीकरण

त्यनचे स्पष्टीकरण

करतील.

देतनत.

र्र्ीकरण करणे
धनतू आनण

एकन

एकन

धनतू आनण

धनतू आनण अधनतूची

अधनतूची

मूलद्रव्यन

मूलद्रव्यनबरोबर

अधनतूची

ऑक्सीजर्, पनणी,

ऑक्सीजर्, पनणी,

बरोबर धनतू

आम्ल आनण

आनण

धनतू आनण अधनतूंची ऑक्सीजर्, पनणी, आम्ल आनण अल्कली
होणनरी दक्रयन
आम्ल आनण
बरोबर होणनरी दक्रयन
सनंर्तील.
अल्कली बरोबर
प्रयोर् करतील आनण

अल्कली बरोबर
होणनरी दक्रयन

अल्कलीची
होणनरी

तपनसूर् नर्णाय देणे. दक्रयन
सनंर्तील.

होणनरी दक्रयन

त्यनचे स्पष्टीकरण

प्रयोर् करतील.

देतनत.

आम्ल र् अल्कलीचे

आम्ल आनण

आम्ल र्

आम्ल र्

आम्ल र्

अल्कलीचे र्ुणधमा

अल्कलीर्न

अल्कलीतील फरक

अल्कलीचे र्ुणधमा र्ुणधमा प्रयोर्नर्े

प्रयोर्नर्े तपनसणे

र्नर्े देतील.

सनंर्तील.

प्रयोर्नर्े परीक्षण

परीक्षण करतील आनण

आनण आम्ल आनण

करतील आनण

धनतू र् अधनतू यनंर्न

अल्कलीतीलधनतू र्

धनतू र् अधनतू

ओळखतील आनण

अधनतूर्न ओळखणे.

यनंर्न ओळखतील. त्यनचे स्पष्टीकरण
देतनत.
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