अध्ययन फल/सामर्थया

कृ ती

* ब्रिटिशाांब्रवरोधात टिपू सुलतान व

* कनाािकात ब्रििीशाांब्रवरूद्ध बांड

हैदाराली याांचा उठाव याबाबत

करणाऱयाां सेनानींची याांदी करणे..

माब्रहती ब्रमळब्रवणे. .

* भारताच्या नकाशात िीपूच्या

* धोंडीया वाघ बंड याचे ब्रववरण

काळानांतर म्हैसूर राज्याचे ब्रवभाजन

करणे *

ओळखून रां ग भरणे.

हलगली,बेडर, सुरपूर बांडाबद्दल

* ककत्तूर राणी चन्नम्माांब्रवषयीचा

माब्रहती ब्रमळवणे. ककत्तूरचे बांड,अमर

ब्रवडीओ पहाण्यासाठी खालील ललकचा

सुळ्य बांडाचे ब्रववरण करणे.

उपयोग करण्यास साांगणे.
https://youtu.be/nfdheGlgLAg
* कोडगुच्या पुट्टबस्सप्पाच्या उठावाचे
ब्रववरण करणे..

मुल्यमापन

अभ्यासप्रत 1 सोडववणे

घटक

इवतहास:-4. विटािसत्तेला कनााटकातून झालेला ववरोध

वतन तावसका

सप्टेंबर -2021

माहे

अवधी

10 वी समाज ववज्ञान,पयाायी विक्षण योजना -2021-22

माहे

अवधी

10 वी समाज ववज्ञान ,पयाायी विक्षण योजना -2021-22
घटक

अध्ययन फल/सामर्थया

कृ ती

मुल्यमापन

करणाऱया घिकाांची यादी करा.

ब्रमऴब्रवणे

* भारताचे हवामान व प्रमुख

* हवामान व ऋतुांच्या लक्षणाांची यादी ऋतूमानावर माब्रहती ब्रलहा..
करणे.

* भारताच्या नकाशात पज्यान्यमानाची

* भातातील पजान्यांमानाब्रवषयी

ब्रथथती दाखवणे.

माब्रहत ब्रमळब्रवणे.

.

करणाऱया अांशाबद्दल माब्रहती

अभ्यासप्रत 2 सोडववणे

भुगोल:- भारतचे हवामान

वतन तावसका

सप्टेंबर -2021

* भारतचे हवामान व त्याला ब्रनयांत्रीत * भारताच्या हवामानावर प्रभाव

अध्ययन फल/सामर्थया

कृ ती

* 19 वे शतक हे नवोदय भारताचा

19 वे ितक हे नवोदय भारताचा काळ

काळ मेहणून का ओळखला जातो

मेहणून का ओळखला जाण्याची कारणे

याबाबात ब्रववेचऩ करणे.

ओळखून त्याची यादी करणे.

* िम्ह समाज,आया समाज व

* िम्हसमाजाच्या ब्रशकवणीब्रवषयी

प्रारथामनासमाजाचे योगदान

माब्रहती घेणे.

याबाबत माब्रहती ब्रमळब्रवणे.

* नारायण गुरू धमा पररपालना योगं

*नारायण गुरू धर्म पटरपालना योगां

याांच्या योगदानाब्रवषयी समजून घेतात.

व

*थवा. ब्रववेकानांदाांचे ब्रशकागो येथील

व पेटरयार चळवळीचे मुखयाांशाची

भाषण ऐकण्यासाठी खालील ललकचा

याद करणे.

उपयोग करणे.

रामकृ ष्ण ब्रमशनच दृष्टीकोण याबाबत

https://youtu.be/oL_vrf07SYw

ब्रववरण करणे. .

मुल्यमापन

अभ्यासप्रत 3 सोडववणे

घटक

इवतहास:- 5 सामावजक व धार्ममक सुधारणांची चळवळ

वतन तावसका

सप्टेंबर -2021

माहे

अवधी

10 वी समाज ववज्ञान,पयाायी विक्षण योजना -2021-22

कृ ती

* भारताची परराष्ट्र धोरण समजावून

* भारताच्या परराष्ट्र धोरणमधील

घेणे.

मुखयाखयाांची यादी करणे.

* भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये

* पंचशीलतत्वाांची यादी करणे. .

पांचशील तत्वाांचे महत्व समजून घेणे..

* प्रचलीत जगात वनित्रीकरणीचे महत्व

* सद्याच्या जगात ब्रनशस्त्रीकरणाचे

यावर चचाात्र घेण.े .

महत्व ब्रवषद करणे..

* युदधाची भीषणता व
ब्रनशस्त्रीकरणाची अपटरहायाता याबद्दल
जागृती ब्रनमााण करण्यासाठी खालील
ब्रवब्रडओ पहा..
https://youtu.be/kehVP32hW5Q

मुल्यमापन

.

अध्ययन फल/सामर्थया

अभ्यासप्रत 4 सोडववणे

घटक

राज्यिास्त्र:-2 भारताचे परराष्ट्र धोरण.

वतन तावसका

सप्टेंबर -2021

माहे

अवधी

10 वी समाज ववज्ञान, पयाायी विक्षण योजना -2021-22

अध्ययन फल/सामर्थया

कृ ती

* ग्रामीणववकासाचा अथा व महत्व

* ग्रामपांचायतीकडू न ब्रमळणाऱया

समजून घेणे.

सुब्रवधाांची यादी करणे..

* म.गाांधीजींच्या ग्रामथवराज्य

*तुमच्या गावातील कोणत्याही मब्रहला

सांकल्पनेतल ब्रवकें द्रीकरणाची

थवसहाय्य सांघाबद्दल माब्रहती ब्रमळवून

पार्श्रवाभूमी समजावून साांगणे.

त्याबद्दल माब्रहती सांग्रह करणे.

* ग्रामीणववकासाचामध्ये

* पंचायत राज व्यव्सथथेच्या

पांचायतसांथथाांची भुब्रमका समजावून

वैब्रशष््ाांब्रवषयी यादी करणेे.े .

घेणे.
* ग्रामीणावभवृद्धीमध्ये मवहलांचा
सहभाह - इ संकल्पना संमजावून घेणे.

मुल्यमापन

अभ्यासप्रत 5 सोडववणे

घटक

अथािास्त्र:-2 ग्रामीणववकास

वतन तावसका

सप्टेंबर -2021

माहे

अवधी

10 वी समाज ववज्ञान,पयाायी विक्षण योजना -2021-22

मुल्यमापन- अभ्यासप्रत्र:-01 घटक:- विटािसत्तेला कनााटकातून झालेला ववरोध
कदलेल्या नकाशात िीपू सुलताननांतर म्हेसूर राज्यातील ब्रििीष, मराठा,ब्रनजाम व मैसूच्या
वडेयराांकडे असलेला भाग ओळखून नकाशात दाखवून त्यामध्य रां ग भरा

अ

ब

1.दोंडीया वाघ

अ. ककत्तूर

2.वेंकटप्पा नायक

आ. अमर सुळ्य

3.कल्याण स्वामी

इ.चेन्नवगरी

3.बेडर

ई.कोप्पळ

4.राणी चम्मना

उ. हलगली

5. ववरप्पा

ऊ. सुरपूर

खालील व्यक्ती ओळखा व त्यांच्या कायााबद्दल वलहा.

मुल्यमापन- अभ्यासप्रत्र:- 02 घटक:- भारताचे हवामान
कदलेल्या भारतात नकािात खालील स्थळे ओळखा.
स्थळे :1)मावसनराम
2)रोय्ली
3)गंगानगर
4)200 सेमी पेक्षा जास्त पाऊस
पडण्याचे रिकाण ओळखून त्याला
रं ग द्या.

भारतातील प्रमुख ऋतुंववषयी मावहती वलहा.
वहवाळा

उन्हाळा

पावसाळा

परतीचा मान्सून

मुल्यमापन- अभ्यासप्रत्र:-03 घटक:- सामावजक व धार्ममक सुधारणांची चळवळ
खालील समाज सुधारकांना ओळखा व पाठ्यपुस्तकाच्या आधारे पूरक मावहती वलहा
वचत्र

नाव

सुधारणेचे क्षेत्र

सावहत्य

विकवण/सुघारणा

ಕೆಳಗಿನ
मुल्यमापन- अभ्यासप्रत्र:-04 ಈ घटक:भारताचे परराष्ट्र धोरण

खालील प्रश्ांची उत्तरे द्या.
1. परराष्ट्र धोरण हे देिाच्या ववकासासािी महत्वाचे असते .कसे
?

खालील बहुपयाायी प्रश्ांची उत्तरे वलहा.
1) भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे विल्पकार-----अ) आंबेडकर
आ) जवाहरलाल नेहरू
इ) सरदार वल्लभभाई पटे ल

2. पंचिीलतत्व कोणती आहेत?

ई) इं कदरा गांधी
2) भारताच्या परराष्ट्र धोरणाबाबत मावहती
देणारा अवधवनयम/
अ) 51 वे कलम
3. सद्याच्या काळात वनिस्त्रीकरणाची गरज ही भारताची भुवम

आ) 41 वे कलम
इ) 55 वे कलम
ई) 43 वे कलम

मावहती वलहा
अवलप्त धोरण

वणाभेद धोरण
ನನೀತಿಗೆವಿರ ೀಧ

मुल्यमापन- अभ्यासप्रत्र:-05 घटक:- ग्रामीण ववकास
नवजकच्या ग्रामपांचायततीला भेट देवून ग्रामपांचायततीकडू न ब्रमळणाऱया सुब्रवधाांची यादी करा.

ತ

मावहती संग्रह
तुमच्या गावातील कोणत्याही मब्रहला थवसहाय्य
सांघाबद्दल माब्रहती ब्रमळवून त्याबद्दल माब्रहती सांग्रह करा
व वलहा.

यादी करा
घरे नसणाऱयांना पंचायतीकडू न कदल्या जाणाऱया
योजनांची मावहती वलहा.

