10 वी वगग

मवहना वार

घटकाचे

समाज ववज्ञान

पयागयी विक्षण योजना

अध्ययन अंि/ सामर्थयग

ऑगस्ट 2021-22

अध्ययन कृ ती

मौल्यमापन

भारतात युरोवपयनांिी आगमन

पवहला आठवडा(दोन अवधी)

ऑगस्ट

* भारतीयांचे युरोवपयनांिी असलेले

*युरोवपयनाना मागणी असलेल्या

व्यापारीक सबंध समजून घेतात

मसाला पदाथाांची यादी करणे

* भारतात आलेल्या युरोवपयनांची

* भारतात आलेल्या युरोवपयनांची यादी

मावहती वमळते

करणे

* .वास्को द गामाने भारताला येणारे

* जगाच्या नकािावर वास्को द गामा

जलमागग िोध लावला ते नकािा मध्ये आलेले मागग रे खककत करणे
दाखवून देणे

* .बक्सारच्या लढाईच्या पररणामांची

प्लासी आवण बक्सर च्या लढाई ची

यादी करणे

कारणे आवण पररणाम याचे ववश्लेषण
करणे

अभ्यास पुस्तक ज्ञ1 पूणग करणे

नाव

मुल्यमापन अभ्यास प्रत -01 पाठ:- भारतात युरोपीयनाांचे आगमन
खालील नकाशात वास्को-द-गामा भारताकडे आलेला मागग दशगवा

युरोपमध्ये मागणी असलेल्या भारतातील मसालेपदाथागची चचत्रे चचकटवून नावे चलहा

ददलेले चचत्र ओळखा व नावे चलहा

जोड्या जुळवा
अ

भारतात युरोपीयनाांच्या आगमनाची कालसूची
आ

1.सा.श 1498

अ) चिटाश इस्ट इांचडया कां पनी स्थापना

2. सा.श1600

आ) फ्रेंच इस्ट इांचडया कां पनी स्थापना

3. सा.श1602

इ) वास्को द गामाचे भारतात आगमन

4. सा.श1664

ई) डच इस्ट इांचडया कां पनी स्थापना

प्लासीच्या लढाईच्या कारणे.पररणामाांची यादी करा.

चलहा.

दुसऱ्या कनागटक युद्धाचे चववरण करा

10 वी वगग
मवह वार घटकाचे

अध्ययन अंि/ सामर्थयग

ऑगस्ट 2021-22

अध्ययन कृ ती

मौल्यमापन

* अँग्लो मराठा व अँग्लो चशख

* अँग्लो मराठा व अँग्लो चशख

युद्धाची माचहती घेणे.

युद्धाच्या कारणाांची यादी कऱणे .

* लॉडग वेलस्लीच्या सहाय्यक

* सहाय्यक सैन्य पद्धतीबाबत

सैन्य पद्धतीबाबत माचहती घेणे.
* लॉडग डलहौसीच्या दत्तक
कायदा नामांजूर याबाबत
चवश्लेषण करणे.

माचहती चवश्लेषण करतात .
* दत्तक कायदा नामांजूर अांतगगत
राजयाांची माचहती देतात.

अभ्यासप्रत-02 पूणग करणे.

2.चिटीश सत्तेचा चवस्तार

ऑग
स्ट

पयागयी विक्षण योजना

नाव

दपसरा आठवडा दोन ताचसका

ना

समाज ववज्ञान

मुल्यमापन अभ्यास प्रत 02 पाठ:-:- चिटीश सत्तेचा चवस्तार
भारताच्या नकाशात खालील रठकाणे दाखवा.

स्थळे :1.बेचन्सन्स
2.हैदराबाद
3.जयपूर
4.तांजावर
5.सतार
6.झाांसी
7.सांबळपूर
जोड्या जुळवा
अ

खालील गव्हनगर जनरलाांच्या चचत्राांना नावे द्या.
आ

1. बेन्न्सन्सचा करार

अ) 1ले अँग्लो मराठा युद्ध

2. साल्बाईचा

आ) अँग्लो चशख मराठा युद्ध

3. लाहोर करार

इ 2रे अँग्लो मराठा युद्ध

सहाय्यक सैन्य पद्धतीच्या अटीची यादी करा

10 वी वगग

मवहना वार

घटकाचे

समाज ववज्ञान

पयागयी विक्षण योजना

अध्ययन अंि/ सामर्थयग

ऑगस्ट 2021-22

अध्ययन कृ ती

मौल्यमापन

* विटीिांचा राज्यकारभार व

* चिटीशाांचा राजयकारभार व न्यायव्यवस्थे

न्यायव्यवस्थेने बद्दल मावहती घेणे

च्या वैविष्ट्ांची यादी करणे

* आधुवनक विक्षण पद्धती व त्याचे
पररणाम जाणून घेणे

* विरटि विक्षण पद्धतीच्या वैविष्ट्ांची

* कम्पप्युटर तली नोटेस विरटि

यादी करणे

साम्राज्य काळातील कायद्ांबाबत

* विरटि साम्राज्य काळातील

जाणून घेणे

कायद्ामधील मुख्य अंिाचा तक्ता तयार
करणे

अभ्यासप्रत-03 पूणग करणे

भारतावर विटीि सत्तेचॆ पररणाम

ऑगस्ट

दपसरा आठवडा( दोन ताचसका )

नाव

मुल्यमापन अभ्यास प्रत 03 पाठ:-:- चिटीश सत्तेचा चवस्तार
1935 च्या भारतसरकारच्या कायद्ातील प्रमुखांि

खालील प्रश्ांची एका वाक्या उत्तरे द्ा.

वलहा..

1.महालवारी पद्धत म्पहणजे काय?

2.सुपररटेडटें ऑफ पोलस या पदाचू रचना करणारा कोण?

3. रे ग्युलेटींग ॲक्ट के व्हा आमलात आला?

4.भारताचे पवहले वाईसराय कोण होते ?

जोड्या जुळवा
अ
1. खायम जमीनदारी पद्धत

खालील वचत्रातील भेटी विक्षण सदस्यांचा फोटो ओळखून
त्यांनी ददलेल्या अहवालातील मुख्यमंत्रयांची यादी करणे

आ
ಅ) चवल्यम बेंरटक

2. महसूल पद्धत

ಆ) लॉडग कारण वालीस

3. रयतवारी पद्धत

ಇ) आर एम बडग आचण जेम्स थॉमस

4. इांचग्लश चशक्षण पद्धती

ಈ) अलेकझाांडर रीड आचण थॉमस
मन्रो

10 वी वगग

मवहना वार

घटकाचे

समाज ववज्ञान

पयागयी विक्षण योजना

अध्ययन अंि/ सामर्थयग

ऑगस्ट 2021-22

अध्ययन कृ ती

मौल्यमापन

नाव

* स्वतांत्र नांतर येणाऱ्या समस्या

* स्वातंत्रयानंतर भारतासमोरील

समजून घेणे

समस्यांची यादी करा

* बेरोजगारीची कारणे व त्यावरील

* ಚರ್ಚೆ:- बेरोजगारी या समसे बद्दल

उपायांची यादी करणे

चचाग करा.

* कापोरे ट उद्ोगां ववषयी जाणून घेणे

* कापोरे ट एक उद्ोग व त्याच्या

* भ्रष्टाचार वनवारण क्रम याबाबत

वाढीसाठी लागणाऱ्या उपाययोजना

यादी करणे.

बद्दल चचाग करणे
* ರಬಂಧ:- . भ्रष्टाचार वनमूगलन याबाबत
यादी करणे

अभ्यासप्रत-04 पूणग करणे

भारतावर विटीि सत्तेचॆ पररणाम

चतसरा आठवडा( दोन ताचसका)

ऑगस्ट

मूल्यमापन- अभ्यास प्रती :-04 अध्याय:- ಈ
भारतासमोरील
आव्हाने व त्यावरील उपाययोजना
ಕೆಳಗಿನ

खालील भारताच्या प्रचसद्ध मचहला ओळखून नावे चलहा

खालील प्रश्ांना उत्तरे द्ा.
1. अवतरे की / आतंकवादी कोण कोणत्या रठकाणी सहागस हल्ले करतात
ते वलहा.

खालील बहु पयागयी प्रश्ांना उत्तरे द्ा.
1) ग्रामीण वियांच्या ववकासासाठी
कनागटक सरकारने राबववलेले कायगक्रम
हे होय.-----------------------------------अ) िी कल्याण.
आ) िी सहाय्याधन योजना.
इ) िी िक्ती.

2. जातीयवाद चनयांत्रणासाठी कोणते क्रम घ्यावेत ते सुचवा

ई) वियांना स्व उद्ोग योजना.
2) भारतातील सवागत-------------------------अ) वनरुद्ोग
ಆ)जातीयवाद

3. मचहलाांचे स्वातांत्र्य पातळी वाढचवण्यास तुम्ही काय करता येईल असे
तुम्हाांस वाटतें ते चलहा.

ಇ) भ्रष्टाचार
ಈ) कापोरे ट तंत्र

10 वी वगग
मवहना वार

घटकाचे

समाज ववज्ञान

पयागयी विक्षण योजना

अध्ययन अंि/ सामर्थयग

ऑगस्ट 2021-22

अध्ययन कृ ती

मौल्यमापन

नाव

* सामाचजक सुधारणा या िब्दाचा

* सामावजक स्तर रचनेतील प्रमुख

अथग समजणे

लक्षणाची यादी करा.

सामाचजक सुधारणाांचे स्वरूप व

* अस्पृश्यता वनवारण्यासाठी िासकीय व

वैचशष्ट्ये याांची यादी तयार करणे.

कायदेिीर कोणते क्रम घेता येतील यांची

* अस्पृश्यता वनवारणासाठी सरकारने

यादी करा.

के लेल्या संववधानात्मक उपायांची

* तुमच्या गावातील सामावजक

यादी करणे.

असमानता समस्यांची यादी करा.

अभ्यास प्रवत 5 पूणग करणे.

1. सामावजक स्तर

वतसरा आठवडा अवधी दोन

ऑगस्ट

मूल्यमापन- अभ्यास प्रती :-05 अध्याय:- सामावजक स्तर
खालील भाव वचत्रे ओळखा व अस्पृश्यतेववषयी त्यांच्या व्याख्या वलहा.

सामावजक स्तर रचनेतील प्रमुख लक्षणांची यादी करा.

अस्पृश्यता वनवारण्यासाठी कायदेिीर व
प्रिासकीय क्रम कोणते घेता येतील वववरण करा.

खालील महत्वपूर्ण कलामाववषयी समजून घ्या.
1. 19 वे कलम:2:- 29 वें कलम
3:-39 वे कलम :4. 46 वे कलम:-

10 वी वगग
मवहना वार

घटकाचे

समाज ववज्ञान

पयागयी विक्षण योजना

अध्ययन अंि/ सामर्थयग

ऑगस्ट 2021-22

अध्ययन कृ ती

मौल्यमापन

नाव

* जगाच्या नकािात भारताचे स्थान

* जगाच्या नकािात सात खंड ओळखणे

आवण ववस्तार समजून घेतात

आवण वलवहणे

* भारताचा नकािा काढणे आवण

* भारताचा नकािा काढणे आवण कें द्र

नकािा ओळखण्याचे कौिल्य प्राप्त

िावसत प्रदेि काढू न नावे वलवहणे.

करतात.

* भारताच्या नकािात प्रमुख अक्षांि

* प्रमुख अक्षांि आवण रे खांि

आवण रे खांि रे खाटणे.

ओळखतात.

* भारताच्या िेजारील राष्ट्रांची यादी

* भारताच्या िेजारील राष्ट्रे

तयार करणे

ओळखतात.

* जगातील ववस्ताराने मोठे असणारे सात
राष्ट्र ओळखणे व यादी करणे

अभ्यासा ची प्रत सहा पूणग करणे.

1.. भारताचे स्थान आवण ववस्तार.

वतसरा आठवडा (2 अवधी)

ऑगस्ट

मूल्यमापन- अभ्यास प्रती :-06 अध्याय:- भारताचे स्थान आचण चवस्तार
जगाच्या नकािात ववववध खंडांना वेगवेगळे रं ग भरणे.

भारताचा नकािा काढू न ककग वृत्त आवण प्रमाण वेळ रे खा काढणे

I. खाली ददलेल्या प्रश्ांना योग्य उत्तरे वपरॅ वमडमध्ये वलहा.
*जगात ववस्ताराच्या आधारावर भारताचा दकतवा क्रमांक आहे.(१)
*ववस्ताराच्या आधारावर जगातील सवागत मोठा देि(२)
*भारताच्या आग्नेय ददिेला असणारा िेजारील देि. (३)
*भारतातील सवागत मोठे राज्य (४)
*भारताच्या उत्तरे कडील टोक.(५)
*भारतातील जास्त लोकसंख्या असलेले राज्य (६)
*भारत आवण चीन मध्ये असणारी सीमारे षा (७)
*बंगालच्या उपसागरात असणारे भारताचे द्वीपसमूह (८)
*भारताचे समान दोन भाग करणारे अक्षांि ही होय (९)
*ववस्ताराच्या मानाने जगातील सवागत मोठा चौर्थया क्रमांकाचा देि (१०)

10 वी वगग
मवहना आठ
वडा

घटकाचे

समाज ववज्ञान

पयागयी विक्षण योजना

अध्ययन फल / सामर्थये

ऑगस्ट 2021-22

अध्ययन कृ ती

मूल्यमापन

नाव

ऑगस्ट
नावे सांगा.

* भारताच्या भूस्वरूपाच्या सामान्य

* भारताचा सुबक नकािा काढू न त्यावर

लक्षणांची यादी करतात.

प्रमुख प्राकृ वतक ववभाग ओळखा.

* भारताच्या प्राकृ वतक वैविष्ट्ांची

* वहमालयाच्या वैविष्ट्ांची यादी करा.

प्रामुख्यता समजून घेतात .

*पूवगघाट आवण पविमघाट यामधील

* भारताच्या नकािात प्राकृ वतक

फरक वलहा.

अभ्यास प्रत- 7 पूणग करणे..

घेतात.

ववभाग ओळखतात.

-

2भारताची प्राकृ वतक वैविष्ट्े

वतसरा आठवडा (दोन तावसका)

* भारताचे स्वाभाचवक ववभाग समजून * भारताच्या प्रमुख प्राकृ वतक ववभागांची

मूल्यमापन- अभ्यास प्रती :-06 अध्याय:- भारताची प्राकृ चतक वैचशष्ट्ये
खालील ददलेल्या बहुपयागयी प्रश्ाांना योग्य उत्तर चनवडू न चलहा.
1. भारताच्या उत्तर ददशेला असणारे स्वाभाचवक चवभाग.
अ) करावली प्रदेश

ब) पयागय प्रस्थ जमीन

क) मैदान प्रदेश

ड) चहमालय प्रदेश.

उत्तर ............................................

2. भारताच्या स्वाभाचवक चवभागामध्ये अत्यांत चवस्तृत आचण जुना भूभाग
अ)चहमालय पवगत

ब)पयागय भूभाग

क)उत्तर मैदान

ड) करावळी प्रदेश

उत्तर .............................................

3. मांगळू र ते कन्याकु मारीपयंत चवस्तारलेला दकनारा.
अ) कोकण दकनारपट्टी

ब)कनागटक दकनारपट्टी

क)कोरमांडल दकनारपट्टी

उत्तर ..................................

II. बाजुची शब्दकोडी पूणग करा.
1. चहमालय पवगत आचण पयागय प्रस्त भूभाग मधील चवस्तारलेला प्राकृ चतक चवभाग (7) (आडचव राांग)
2. भारताच्या पचिमेला वाहणारी प्रमुख नदी (5)(उभा स्तांभ)
3. न्हदू महासागर भारताच्या या ददशेला आहे (3)(उभा स्तांभ)

ड)मलबार दकनारपट्टी

III. खालील शब्द समुहातील न जुळणारा शब्द चलहा.
1) गांगा नदी, न्सधू नदी, िम्हा नदी, कावेरी नदी,
2) कोकण दकनारपट्टी, मलबार दकनारपट्टी, कनागटक दकनारपट्टी, उत्तर सहकार दकनारपट्टी
3) काांचनगांगा, नांदादेवी, गुरुचशखर, धावळचगरी,
4) बोरघाट, पालघाट,
IV. भारताच्या बेटाबद्दल रटप्पणी चलहा

VII. भारताचा नकाऴात खाऱी ददऱेऱे स्थल दऴशळा.
कन्याकुमारी

एन्नरू

कच्छचे आखात

वळिंध्यऩळशत श्रेणी

गरु
ु शऴखर

K2 / गॉडवळन ऑस्टीन

ऩाल्कची शमद्र
ु धूनी

ऩाऱघाट

मन्नारचे आखात

गिंगा नदी

काळेरी नदी

कोकण ककनारऩट्टी

10 वी वगग

मवहना आठवडा घटकाचे

समाज ववज्ञान

अध्ययन फल / सामर्थये

पयागयी विक्षण योजना

ऑगस्ट 2021-22

अध्ययन कृ ती

मूल्यमापन

नाव

यामधील फरक सांगा.

* मानवाच्या ववकासाची

* मानव ववकासाचे सुचक

सुचके समजून घेणे.

म्पहणजे काय.

* देिाच्या राष्ट्रीय

* ववकास या संकल्पनेचे

ववकासाबद्दल समजून घेणे.

वववेचन करा.

अभ्यास प्रत-8 पूणग करणे.

समजून घेणे.

* “एखाद्ा देिाचे राष्ट्रीय
उत्पन्न वाढल्यास त्या देिाचा
ववकास होतो हे खरे
नाही."याचे समथगन करा.
-

1. ववकास (प्रगती)

* ववकास या संकल्पनेववषयी *ववकवसतता व अववकवसतता

चौथा आठवडा (दोन तावसका)

ऑगस्ट

मूल्यमापन अभ्यास कृतीपत्रिका - 8

अध्याय -ववकास ( प्रगती)

I.खाली ददलेल्या चार बहूपयागयाांपैकी अचूक उत्तर चलहा.
1)मानवी चवकास म्हणजे मानवाच्या क्षमता वृन्द्धगत करणे होय' असे याांनी साांचगतले.
A)

अमत्यग सेनB) मेहबूब उल हक

C)

कोरीन कलाकग

D) बाल्डचवन

उत्तर.....________________

2) कृ षी क्षेत्रातूनकृ षेतर क्षेत्रामध्ये जास्त लोक काम के ल्यावर राष्ट्रीय उत्पन्नात जास्त प्रमाण वाढते असे म्हणजे
A)राष्ट्रीय उत्पन्न B)

दरडोई उत्पन्न

C) मानवी चवकास सूचाांक

D) रचनात्मक बदल

उत्तर....._________________

3) अमेररका कॅ नडा ऑस्रेचलया आचण पचिम युरोप देशाांपेक्षाकमी दरडोई उत्पन्न असणारे राष्ट्र
A) चवकचसत राष्ट्र B) अचवकचसत राष्ट्र C)

प्रगतशील राष्ट्र

D) श्रीमांत राष्ट्र

उत्तर.....___________________

4) मानवाचेजीवनमान _____ यापासून मोजमाप करतात
A) दरडोई उत्पन्नB) मानवी चवकासाचे सुचक C) गरीबी D)

चशक्षण

उत्तर...........................

खाऱी दिऱेल्या शब्ि कोष्टकात उत्तरे लऱहा.

आडवे स्तंभ.

1.दे ऴातीऱ शाधनशिंऩत्तीचा ळाऩराचे प्रतततनधी आषे
3. जीळन मानयाद्ळारे मोजऱे जाते.
5. दे ऴातीऱ जनतेच्या जीळन मरणाच्या शराशरी ळयेऱा अशे म्षणतात.
7. प्रत्येक षजार ऩुरुवामागे अशणाऱ्या स्त्स्ियािंच्या शराशरी शिंख्येऱा अशे म्षणतात.
9. मानळाच्या अशभळद्ध
ृ ी शूचक तयार करण्याशाठी यािंनी अमूल्य अशे शल्ऱे ददऱे.
10. भारतात षल्ऱीच्या ळवाांमध्ये याची अशभळद्ध
ृ ी शूची तनरिं तरऩणे ळाढत आषे .
11. मानळाच्या अशभळद्ध
ु क आ मध्ये षी शाधना एक षोय.
ृ ी शच
12. दे ऴातीऱ नैशर्गशक शिंऩत्ती मानळ शिंऩन्नमुऱ आणण भािंडळऱ जर उत्ऩादनमध्ये शमथशऩणे ळाऩरतो तशे षे ळाढतिं.
उभे स्तंभ.

2. एका दे ऴाच्या अशभळद्ध
ु
ृ ी च्या अळऱिंबिऱेल्या अिंऴा ऩैकी षे अत्यिंत प्रमख

षोय.

4. एका दे ऴाचे राष्ट्रीय उत्ऩन्न ळाढत गेल्याप्रमाणे षे ळाढल्याश दे ऴाची आर्थशक अशभळद्ध
ृ ी शाध्य नाषी.
6. अथशव्यळस्थेत कृवी सेिातन
ू कृवी इतर सेिाकडे ऩररळतशन षोणे याऱा अशे शिंिोधऱे जाते.
8. 2011 जनगणना प्रकारे दे ऴातीऱ 82.14 ऴेकडा षे शासर आषे त.

10 वी वगग
मवहना आठ
वडा

समाज ववज्ञान

घटकाचे

पयागयी विक्षण योजना

अध्ययन फल /सामर्थये

ऑगस्ट 2021-22
अध्ययन कृ ती

मूल्यमापन

नाव

ऑगस्ट
* बँकांची ववववध लक्षणे समजून घेणे

* बँकेच्या प्रमुख लक्षणांची यादी करा.
नावांची यादी तयार करा.

* ववववध खात्यातील फरक समजून

* चालू खाते व बचत खाते यामधील

घेणे.

फरक समजून घ्या..

* बँकेत व्यवहार करण्याचे समजून

* जवळच्या एखाद्ा बँकेत भेट द्ा आवण

घेणे.

तेथील ववववध सुववधांबद्दल जाणून घ्या.

* बँकेचा ववववध उपयोगांची यादी

* बँकेत खाते काढल्याने वमळणाऱ्या

करा.

सुववधांची यादी करणे.

अभ्यास प्रती– 9 पूणग करणे.

घेणे.

-

1. बँकेचे व्यवहार

चौथा आठवडा (दोन तावसका)

* बँकांची काये व ववववध सेवा समजून * तुम्पहाला पररवचत असलेल्या बँकांच्या

मूल्यमापन अभ्यास कृतीपत्रिका - 8
I.

अध्याय -बँकेचे व्यवहार

‘A’ बाजूला ददलेला चवषय ‘B’ बाजुला असणाऱ्या चवषयाबरोबर जुळून पुढील ररकाम्या जागेत उत्तर चलहा.

1.चवद्याथी आचण वररष्ठ नागररक

- चनचित ठे व खाते

2.व्यापारी

- आवतग ठे व खाते

3.भचवष्ट्याची आवश्यकता

- चालू खाते

4.अवधी पूवग चमळचवण्यास असाध्य

- चशल्लक खाते

बँकेत खाते काढण्याचे ववववध टप्पे ददलेले आहेत ते योग्य क्रमानुसार लावा.

1. पररचचत व्यक्तीचा उल्लेख देणे.
2. प्रास्ताचवक अजग खाते उघडण्याचा नमुना भरून देणे.
3.बँक अचधकाऱ्याशी सांपकग साधणे.
4. खाते उघडण्यासाठी बँक चनचित करणे.
5. प्रारां चभक ठे व.
6. बँक खाते उघडण्याचा नमुना देणे.
7. अध्यक्षआचधकारी

बॅंकेच्या ववववध सेवांची यादी करा

