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इय ा 10 वी वगाचे समाजशा पयायी शै िणक कृ ती योजना 2021-22

 भारता या पररा
धोरणाचे व प
 पंचशील त वे
 वणभेदाला िवरोध
 अिल वाद
 िन:श ीकरण










 https://youtu.be/8yH-XpQnTRo
 भारताचे रिशयाशी कसे चांगले संबंध आहेत ते
सांगा.

सराव प क 1 पूण करणे.

िशक याचे प रणाम / मता
 पिह या वातं य यु दाची
कारणे
 बंडाची ता कालीन कारणे
 बंडाचा िव तार आिण
याचे व प
 बंडाचे अपयश आिण
प रणाम

सराव प क 2 पूण
करणे.

(इितहास) भारतीय वातं याचे
पिहले यु द -1857
(रा यशा ) भारताचे
पररा धोरण

तीन स े
तीन स े

नो हबर 2021

नो हबर 2021

मिहना कालावधी घटकाचे नाव

मिहना: नो हबर 2021
उप म
मू यमापन
पिह या वातं य यु दाची मु य कारणे
स ा पालट अयश वी होणास कारणीभूत
घटकांची चचा करणे.
1857 या बंडाचे प रणाम
भारता या नकाशात द क वारस नामंजूर या
त वाखाली खालसा झालेले देश दाखवा.
https://youtu.be/nfdheGlgLAg
कोडगु या पु बस पा या लढाईचे िव ेशन
करणे
पररा ाशी चांगले संबंध अस याची गरज
यावर चचा
भारत व पा क तान यां यातील कारिगल
यु दाची मािहती

इय ा 10 वी वगाचे समाजशा

 अर यांचे व गकरण
 िव ाथ राहतात या भागात आढळणारे
मुख वृ , वन पती आिण ा यां या जाती
ओळखा आिण यांची यादी करा.
 िनबंध पधचे आयोजन
िवषय:- "वन संवधनात माझी भूिमका"
 भारताचा नकाशा काढू न यात जैिवक संर ण
े े दाखवा व यांची नावे िलहा

सराव प क 3 पूण करणे.

(भुगोलशा ) भारतातील
अर य संप ी

तीन स े

नो हबर 2021

 अर यांचा अथ व यांचे
मह व
 अर यांचा कार व यांची
िवभागणी
 अर यांचे संर ण
 व यजीव अभयार ये व
रा ीय उ ाने
 भारतातील जैिवक संर ण
े े

पयायी शै िणक कृ ती योजना 2021-22

 जल साधन संपतीचे मह व
 भारतातील मुख न ा
 पाणी पुरवठा - याचा अथ
व भारत देशात पाणी
पुरव ाची आव यकता
 पाणी पुरव ाचे कार व
याची िवभागणी
 ब ेशीय पाणी पुरवठा
योजना

 भारतातील मुख नदी आिण नदी
उगम थळांची नावे सांगा.
 संचनाचे कार आिण िवतरणाची यादी करणे.
 नदी खो यांची वैिश

े सांगा.

 भारताचा नकाशा काढू न यात नदी खो यांची
क प दाखवा.

सराव प क 4 पूण करणे.

(भुगोलशा ) भारतातील
जलसाधनसंप ी

तीन स े

नो हबर 2021

मिहना: नो हबर 2021

 जिमनीचा वापर ठरवणा या घटकांची यादी
करा.
 जमीन वापरा या प त चे वग करण
 चचा पधा
िवषय:- "शेती हा भारता या अथ व थेचा
कणा आहे".
 िपकांची सारणी रचना.
 फु लांची लागवड आिण मिहलांची ऊजा यावर
ापक चचा.

सराव प क 5 पूण करणे.

(भुगोलशा ) भारतातील
भुमीसंसाधन

तीन स े

नो हबर 2021

 भारतातील जिमनीचा
वापर
 भारतातील शेती आिण
याचे मह व
 भारतातील शेतीचे कार
 भारतातील मुख िपके
 िपकांचा मोसम व िपकांची
िवभागणी
 बागायती िपके व फू लशेती

मू यमापन - सराव प क:-01 करण:- "पिहले
वातं ययु "
1857 या पिह या वातं ययु ास कारणीभूत घटकांची यादी करा.
राज कय कारणे

आ थक कारणे

शास कय
कारणे

ल करी कारणे

खालील गो ब ल िलहा.
1857 या बंडाची कारणे

1857 या बंडाची प रणाम

मू यमापन - सराव प क:-02 करण:- " भारताचे पररा
धोरण "
भारत आिण इतर रा ांशी असले या संबध
ं ांब ल िलहा

भारत

पा क तान

भारत

चीन

भारत

अमे रका

भारत

रिशया

खालील घटना काल मानुसार िलहा
घटना

उ रे

संसदेवर ह ला
मुंबईवर ह ला
ता कं द करार
साकची थापना

मू यमापन - सराव प क:-03 करण:- "भारतातील अर य
संप ी"
त ा
अर यांचे
कार

वैिश

उ णक टबंधीय उ णक टबंधीय
सदाह रत
पानझडी
अर ये
अर ये

खुर ा
वन पती
आिण
गवताळ
देश

वाळवंटी
अर ये

ड गरी
अर ये

े

मह वाची
झाडे

िवभागणी

भारतातील जंगलांचे े अलीकडे कमी
होत चालले आहे. कारण

ा.

वन संर ण उपायांची यादी करा.

म ोह
अर ये

मू यमापन - सराव प क:-04 करण:- " भारतातील
जलसाधनसंप ी "
भारताचा नकाशा काढू न यात नदी खो यांची क प दाखवा.

2) जो

ा जुळवा.
अ

ब

क

1) महानदी

यमुनो ी

[ ---------------------------------------------------------

]
2) गोदावरी

यंबक

[ ---------------------------------------------------------

]
3) कृ णा

िसवाह

4) कावेरी

महाबळे र [ --------------------------------------------------------- ]

5) यमुना

तलकावेरी

[ --------------------------------------------------------- ]

[ --------------------------------------------------------- ]

3) खाली दले याशी संबिं धत रा य आिण न ांची नावे सांगा.
1) दामोदर योजना---------------------------------------------------------

-------------------------------------

--------------------

2) भा ानानगल

--------------------------------------------------------- -------------------------------------

--------------------

3) िहराकु ड योजना

--------------------------------------------------------- -------------------------

--------------------------------

4) तुंगभ ा योजना ----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------

5) कोसी योजना

--------------------------------------------------------- -------------------------------------

--------------------

6) रहांद योजना

--------------------------------------------------------- -------------------------------------

--------------------

7) नागाजुन योजना

--------------------------------------------------------- -------------------------

--------------------------------

8) अ पर कृ णा योजना ---------------------------------------------------------

-------------------------

--------------------------------

मू यमापन - सराव प क:-05 करण:- " भारतातील
भुमीसंसाधन"
त ा
मह वाची
िपके

कोण या
भागातील
िपक

भात

ग

चहा

कापूस

ऊस

तं बाखू

सरासरी
तापमान

सरासरी
पज यवृ ी

यो य माती

रा य

टपा िलहा.
1) फू ल शेती

2) थायी िनवाह शेती

3) बागायती शेती

4) शेतीचे मह व

5) हंगामी पीक

6) जिमनीचा वापर ठरवणारे घटक

सूचना:-

िश क िम ांनो, ऑ टोबरम ये मिहनाभर पयायी शै िणक योजना
आख यात आली. मिह याचे दोन धडे म यंतरी सु ीम ये िशकवले नाहीत. हणून
मी या ध ांची येथे ितकृ ती के ली आहे. आिण यानंतर, नो हबर 2021 या
पयायी िश ण योजनेला तीन ध ांचा आराखडा सादर के ला आहे. व याचा
अिभ ाय जमा करावा.

