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8th Social Science Marathi Nov-2021.
इय ा 8 वी समाज िव ान पयायी शै िणक योजना 2021-22
अ.न. मिहना
मुख अ ययन साम य
1)
नो हबर इितहास पाठ . 7 मौय आिण कु शाण
2021
1.1 - भारतातील पिहले सा ा य
1.2 - मौय सा ा य व अशोक
राजािवषयी उपल ध असणारी संदभ
साधने
1.3 - कु शाणांचा इितहास कु शाणांची
िस पकला व वा तुकला
1.4 - मौय सा ा य काळात अशोकाने
के लेली पाणी पुरवठा
प दतीिवषयी मािहती
2)
नो हबर इितहास पाठ . 6 जैन व बौ द धमाचा
2021
उदय
2.1 - जैन व बौ द धमा या उदयाची
कारणे
2.2 - जैन व बौ द धमाचे मह व
2.3 - जैन व बौ द धमा या त वाची
यादी तयार करा.
2.4 - जैन व बौ द धमाचा सार कसा
झाला याची चचा करा.

अ ययन कृ ती
मू यमापन
1) किन का या काळातील बौ द मारकांची मािहती सं हीत करा.
कृ ती 5 पूण
2) गांधार काळातील िच ांचा सं ह करा.
करा.
3) खालील दलेली लंक पा न मािहती यादी तयार करा.
http://www.youtube.com/watch?v=Fm-zv5bac84
4) भारताचा नकाशा काढू न अशोका या काळातील मुख थळे दशवा.
कृ ती 6 पूण
करा.

महावीरां या जीवन च र ािवषयी मािहती सं िहत करा.
गौतम बु दा या जीवन च र ािवषयी मािहती सं िहत करा.
धम, मत, पंथ, आि तक व नाितक या श दांचा अथ प करा.
तुम या आजुबाजूस असले या बसदी व जै थळे यांना भेट ा व
मािहती सं िहत करा.
5) इं टरनेट या सहा याने जैनधमातील 24 तीथकारांची नावाची यादी
तयार करा.
6) खालील दले या लंक व न मािहती िमळवा.
http://www.youtube.com/watch?v=qoksMz474jc
1)
2)
3)
4)

अ यास – कृ ती
–1
पूण करा.

3

4

नो हबर पाठ . 8 गु आिण वधन
2021
3.1 - गु सा ा यातील िस द रा यकत
आिण संदभ साधने
3.2 - गु सा ा यातील सािहि यक
े ातील व वै ािनक े ातील देणगी
3.3 – वधन सा ा याची वाढ सािहि यक
े ातील व शै िणक े ातील
योगदानािवषयी यादी तयार करा.
3.4 – भारता या नकाशात गु
सा ा याचा िव तार दशिवणे.
नो हबर पाठ . 3 वातावरण
2021
4.1 – वातावरणाचा अथ मह व रचना
आिण संघटन यािवषयी मािहती िमळिवणे
4.2 – वातावरणाचे घटक तापमान दाब,
वारे , आ ता, ढग आिण यांचे काय व
प रणाम
4.3 – हवा आिण हवामान यातील फरक
प करा.

पा

1) गु काळातील वै ािनकाची मािहती व िच ांचा सं ह करा.
2) कािलदासा या सािह यकृ ती वाचा.
3) खालील लंक पा न मािहती सं िहत करा.
http://www.youtube.com/watch?v=OT9YlDWkacM

पान नं 7
वरील कृ ती पूण
करा.
पान नं 8
वरील कृ ती पूण
करा.

1) पृ वीवरील मुख वायुदाब प े दशिवणारी कं वा प करणारी
सुबक आकृ ती काढू न शाळे त लावा.
2) िश क व सहपाठी यां या सहा याने पज याचे िविवध कारांची
िच े काढू न यावर चचा करा.
3) पृ वीवरील मुख वा यांचे कारांची आकृ ती काढू न वा यांचे कार
ओळखा.
4) वातावरणािवषयी अिधक मािहती िमळिव यासाठी खाली दलेली
लंक पहा.
http://www.youtube.com/watch?v=N9ww7urVF4g8t=286s
http://www.youtube.com/watch?v=V6-GldHrGhQ
http://www.youtube.com/watch?v=kbcEuRw5eUE

पु तका या आधारे खालील मािहती पूण करा.
पाठ – 6 जैन व बौ द धमाचा उदय

पान नं 2
वरील कृ ती पूण
करा.

पान नं 3
वरील कृ ती पूण
करा.

अ यास 1
.1 रका या जागा भरा.
1) महावीरांना वया या ४२ ा वष __________ ा झाले.
2) गौतम बु दाचे _________ हे मुळ नाव होय.
3) बु दांनी आपले पिहले वचन ______________ या ठकाणी दले.
4) िजन हणजे ________ होय.
. 2 एका वा यात उ रे ा.
1) जैन धमाचा पिव ंथ कोणता?
2) मधला माग हणजे काय?
3) ि पीटक या ंथातील तीन ंथाची नावे िलहा.
गौतम बु दांची िशकवण कोणती?
आव यक मािहती
ज म थळ
विडलांचे नाव
आईचे नाव
िनवाण थळ
धम

वधमान महावीर

िच ओळखा

वातावरण

गौतम बु द

अ यास 2
उ णकटीबंधातील भागाला ओळखून सिव तर िलहा.

वा या या प

ा ओळखा.

वातावरण
अ यास 3

1) मी कोण?
1) वातावरनातील फार मो

ा माणात असणारा मी वायू आहे. ______________

2) हवामानाचे तापमान दाब वारे ढग पाऊस वैगरे े अंश आढळू न येतात______________
3) मा याम ये वातावरणांचे घटक दु मळ असतात आिण हवेचा दाब खूपच कमी असतो. ______________
4) मा याम ये अिधक उ णतेचा प रणाम हणून हवे या अणूंचे आयनाम ये प रवतन होते. हे आयन पृ वीव न जाणा या रे िडऒलहरी पराव तत
क न परत पाठवतात. ______________
5) मी सूयापासून येणारे अितनील करण शोषून घेतो आिण पृ वीवरील सव जीवजंतूचे र ण करतो. ______________
6) मी जेठिवमानां य वाहतुक साठी उपयु

आहे. ______________

7) मी वातावरणातील अितशीत देश आहे. ______________
8) वातावरणातील तापमान मा या सहा याने मोजतात. ______________
9) मी नकाशावरील कं वा पृ वी या गोळावरील समान तपमान असणा या िविवध ठकाणांना जोड याचे काय करते. ______________
10)

मा

ामुळे सवात जा

पाऊस पडतो. ______________

पाठ

. ६ जैन व बौ द धमाचा उदय
अ यास 4

.1 खालील पयायी
ांची उ रे िलहा.
1) जैन व बौ द धमाचा उदय क हा झाला.
अ) सा.श.पू. 4

सा.श.पू. 5

सा.श.पू. 6

सा.श.पू. 7

2) जैन धमातील 23 वे तीथकार
अ) िव नाथ

पा नाथ

महावीर

मलयनाथ

पुनज म

इं ये जंकणे

3) ’के वल ान’ हणजे काय?
अ) सव

ान

मो

. 2 पिह या दोन पदांचा संबध
ं ओळखून ितस या पदाचा अथ िलहा.
1) महावीर : पावापूरी : : गौतमबु द ______________
2) गौतमबु द : अ ांग माग : : महावीर ___________
3) गौतम पिहले वचन : धमच

वतन : : महावीर ___________

. 3 खालील वा य काल मानुसार िलहा.
1) अले झांडरचा बॉबलोिनया येथे मृ यू
2) अले झांडरने प शया ता यात घेतला
3) राजा दा रयसने सा. श.पू. 6 ा शतकात प शयाम ये बला सा ा य उभे के ले.
4) अले झांडरने के दहार आिण हं ु ु श या देशातील खंडीतून भारतात वेश िमळिवला.
. 4 खालील अ रे अथपूण क न पु हा िलहा.
1) कै _ ा _ व _ ल _ न

2) स _ ले _ ना _ ख
3) तां _ र _ व
4) द _ गौ _ म _ त _ बु
. 5 खालील िच े ओळखा व

ची नावे िलहा. यांची िशकवण िलहा.

िच 1 उ र:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िच

2 उ र:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

. 6 खालील
ांची तीन - चार वा यात उ रे िलहा.
1) जैन व बौ द धमा ा उदयाची मु
कारणे कोणते?

मौय आिण कुशाण
अ यास 5
.1) रका या जागा भरा.
1) मौय सा ा याचा सं थापक ________________
2) कु शाणा या काळात िवकिसत झालेली शैली _________
3) चं गु मौया या काळात ीकां या ितिनधी _________ याचे रा य होते.
4) िवशाखादा ाने िलहीले या सं कृ त नाटकाचे नाव _________
5) कु शाणां या काळात सव थम सो याची नाणी चिलत करणारा राजा ____________
6)अशोकाला िमळालेली पदवी ___________
7) अशोकाने बौ द धमाची िशकवण दे यासाठी या अिधका यांची नेमणूक के ली ____________
8) ितसरे बौ द संमल
े न भरलेले थळ ______________

मौय आिण कु शाण
अ यास 6

जो

ा जुळवा.
A

B

1) किन क
2) चौथी बौ

प रषद

C

अ) पु यगु

अ) तीन मजली गुहा

ब) बौ

ब) का मीर

सािह य

3) अशोक

क) शाकयुग

क) सुदशन तलाव

4) चं गु मौयाचा रा यपाल

ड) किन क

ड) ीलंकन नॅनटेस

5) दीपवंश आिण महावंश

इ) बराबार िहल

गटात न जुळणारा श द िलहा.
1) देवनामि या, अशोक, किन क, ि यदश .
2) इंिडका, अथशा , मु ारा स, मेघदूत
3) अ घोष, वसुिम , चं गु , संघर
4) त िशला, उ ैन, गांधार, सुवणिगरी
5) ा ण, ि य, शू , हातारा

इ) वष 78

गु आिण वधन
अ यास 7

मी कोण?

1) भारता या पिह या

2) अिभ ान शकुं तला

उप हाला यांचे नाव दे यात

नाटकाचे लेखक.

आले आहे.
उ र:_________________
_

3) पंचिसदंितक कृ तीचे 4) गु युगाचे वै क य

लेखक

उ र:_____________ उ र:_____________
_____
_____

शा

.

उ र:_____________
____

5) गु युगातील श

िच क सा त
उ र:_____________
_____

पिह या दोन पदां या संबंध पा न ितस या श दाशी संबंिधत चौथा श द िलहा.
1) गु : पाटलीपु :: वधन
2) समु गु : गु ांचा िस शासक :: हषवधन
3) आयुवद उपचार: ध वंतरी :: श
या
4) नालंदा : िव ापीठ :: मेहरोली

गु आिण वधन
अ यास 8

दलेली वा ये दु त क न िलहा.
1) गु हे उ र भारतातील मौय होते.
उ र:_____________________________________________________

2) चं गु ि तीयने या या कार कद त यु ांना ाधा य दले.
उ र:_____________________________________________________

3) शशांक हा कानोजीचा अिधपती होता.
उ र:_____________________________________________________

4) ह रसेनाने तयार के ले या अलाहाबाद या िशलालेखाने हषवधनचे कतृ व अमर झाले आहे.
उ र:_____________________________________________________

5) मेघदूत ही किवता ध वंतरीने रचलेली आहे.
उ र:_____________________________________________________

खालील गो ब ल मािहतीप क िलहा
अ) मेहरोलीचा लोखंडी खांब
ब) समु गु
नालंदा िव ापीठ

िम ांनो, ऑ टोबरम ये पूण मिहनाभर पयायी शै िणक आराखडा बनवला गेला, आिण या सु ीपासून दोन धडे घेतले गेले नाहीत.
यानंतर या ध
सादर के ली.

ांचे पुन पादन के ले. दोन ध

ांचा आराखडा तयार के ला आिण नो हबर-21 साठी पयायी शै िणक योजना

