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भहशना

अध्ममन वाभर्थमय

अध्ममन कृती

ऑक्टोफय-

1. इततशाव :

2021

05. ग्रीक योभन आणि

1. ग्रीक तततललेततमांच्मा जीलना फद्दर

अभेरयकन वॊस्कृती

जाणून घेण.े

1.1.ग्रीक वंस्कृतीचा वलकाव
आणण तमांचे मोगदान मादी
कयतात.
1.2. योभन वंस्कृतीचा वलकाव
आणण तमांचें मोगदान मादी
कयतात

1.3. अभेरयकेतीर प्राचीन
कोरंबफमन वंस्कृती –

भामा,अॅझटे कल इंका मांच्मा

2. वेक्ववऩमय चे ‘ज्मलु रमव वीझय' शे
नाटक ऩशा आणण अभ्मावा

01
ऩण
ू ण कया

4.टोककमो ओरंवऩक ऩदक जजंकरेल्मा
बायतीम खेऱाडूच
ं ी नालांची मादी कया.
5. खारी हदरेरी लरंक ऩशा आणण भाहशती
वंग्रश कया.
https://youtu.be/BY8b45CH45Y
https://www.youtube.com/watch?v=GY

06 जैन ल फौद्ध धभायचा

कृतीऩबिका-

3. ओरंवऩक खेऱाफद्दर भाहशती वंग्रश कया.

फद्दर भाहशती जाणून घेतात.
2. इततशाव :

भल्
ू मभाऩन

uyLDpfKc4

कृतीऩबिका

02 ऩण
ू ण कया.

उदम
2.1. जैन ल फौद्ध धभाणच्मा
उदमाची ऩार्शलणबभ
ू ी जाणून
घेतात.

1. भशालीय मांच्मा जीलना फद्दर भाहशती
गोऱा कया.
2.गौतभ फद्ध
ु ाच्मा जीलन ऩटालयीर चचिे

कृतीऩबिका 3
ऩण
ू ण कया

गोऱा कया.

2.2. जैन आणण फौद्ध धभाणत 3. धभण ऩंथ आजस्तक-नाजस्तक मा ळब्दाचा
चे भशतल जाणून
घेतात

2.3. जैन आणण फौद्ध धभाणतीर
ततलांची मादी कयतात.
2.4. जैन आणण फौद्ध धभाणच्मा
प्रवाया फद्दर जाणून घेतात.

अथण जाणन
ू घ्मा.
4. तुभच्मा आवऩाव जलऱ अवरेल्मा फव

हदरा बेट दे ऊन तेथीर भाहशती वंग्रश कया.
5. इंटयनेटच्मा वशाय्माने जैन धभाणतीर
चोलीव तीथंकयांची नालांची मादी कया
6.खारी हदरेरे लरंक ऩशा आणण अभ्मावा
1. https://youtu.be/7NVa1kNKNno
2. https://youtu.be/upWj2IHbzdI

3.याज्मळास्र :

कृतीऩबिका 4
ऩण
ू ण कया

02. वालयजतनक प्रळावन.
3.1. वालणजननक प्रळावनाचा अथण
ल भशततल वभजून घेतात
3.2. वालणजननक प्रळावनाचे
व्माप्ती वभजालन
ू घेतात.
3.3. बयती ऩद्धत आणण अथण

1. केंद्रीम रोकवेला आमोगाकडून

लभऱणाऱ्मा वेलांची (नोकयी) मादी
कया

श्रेणी मांची मादी कया.

3. ऩोलरववलबागाची याज्मात ळांती ल

3.4. प्रलळषण ऩद्धती आणण अथण

कयणे.

3.5. केंद्रीम रोकवेला आमोग
आणण कनाणटक रोकवेला आमोग
मांच्मातीर पयक वांगतात.

वव्ु मलस्था याखण्माची बलू भका माफद्दर चचाण

4. बयती आणण प्रलळषणा फद्दर अचधक
भाहशती वंग्रश कयणे.
5. खारी हदरेरी लरंक ऩशा आणण अभ्मावा

3.6 केंद्रीम वचचलारम याज्म
वचचल आरे माफद्दर भाहशती
जाणून घेतात.

ऩण
ू ण कया

2. याज्म वचचलारमातीर अचधकायी लगण

वललयण कयतात.

वललयण कयतात.

कृतीऩबिका 5

https://youtu.be/hiKydUiZtCE

कृतीऩबिका 6
ऩण
ू ण कया

कृतीऩबिका 7
ऩण
ू ण कया
4. बग
ू ोर : 03.लातालयि.
4.1. लातालयण अथण भशततल
यचना आणण वंघटना माफद्दर
जाणून घेतात.

4.2. लातालयणाचे
घटक,ताऩभान,दाफ,लाये , आद्रण ता

1.ऩथ्
ृ लीलयीर लामु दाफाचे ऩट्टे दळणलणायी
आकृती काढणे.

2. ऩथ्
ृ ली ची आकृती काढून लाऱ्मांचे प्रकाय
दळणला.

4.3. शलाभान शलाभान माभधीर
पयक जाणून घेतात.

8

ऩण
ू ण कया

ल ढग आणण तमांचे कामण ल

ऩरयणाभ माफद्दर जाणन
ू घेतात.

कृती ऩबिका-

3. आयोश ऩजणन्म आणण प्रनतयोध

ऩजणन्मआकृती द्लाये माभधीर पयक
स्ऩष्ट कयणे

4. खारी हदरेरी लरंक ऩशा आणण अभ्मावा

कृती ऩबिका- 9

05 अर्यळास्र :
02.अर्यव्मलस्र्ेचाअर्य आणि प्रकाय
5.1.अथणव्मलस्थेचे अथण आणण

1. बायतातीर मोजनांचे प्रभख
ु दे ळांची
मादी कया

प्रकाय
वभजून घेतात.

ऩण
ू ण कया

2. बायतातीर वालणजननक षेिातीर उद्मोग
धंद्मांची मादी कया.

5.2. वलवलध अथणव्मलस्था मांची
तर
ु ना ल तमांच्मा गण
ु दोऴांची
नोंदणी मादी कयतात.

5.3. बायताच्मा अथणव्मलस्थेची
लैलळष््मे जाणून घेतात.
5.4. बायतातीर वालणजननक
षेिाचे

भशतल जाणून घेतात.

3. वलकलवत दे ळ, वलकवनळीर दे ळ आणण
वलकलवत दे ळांची मादी करून माफद्दर चचाण
कया.
4. बांडलरळाशी वभाजलादी आणण लभश्र
अथणव्मलस्थेफद्दर चचाण कया.
5. खारी हदरेरी रींक ऩशा आणण अभ्मावा
https://youtu.be/pD_H6LoLNEU
https://youtu.be/JymWorchBpM
https://www.youtube.com/watch?v=rxiU
-UXWSys

कृती ऩबिका10
ऩण
ू ण कया

अभ्मावाची कृतीऩत्ररका 01

इततशाव

ग्रीक योभन आणि अभेरयकन वॊस्कृती
खारी हदरेल्मा रयकाम्मा जागी मोग्म ळब्द बया
1) औऴध ळास्राचा __________ ऩामा घातरा.
2) शोभयने लरहशरेरी भशाकाव्मे _______ आणि _____शोम.
3) ________शी योभनाॊची बाऴा शोम.
4) टे क्वोको

शे भेक्क्वकोतीर ________शोम.

5) इन्काचे आयाध्म दै लत ______ शोते.
6) ग्रीकाॊनी शुकूभळशाॊना ________ अवे म्शटरे आशे .
7) भामन वॊस्कृतीतीर दगडी लळल्ऩाॊना _____ म्शटरे जात अवे.
8) वप्रन्वेऩ म्शिजे _____ शोम.
क्रीडा षेरातीर प्राचीन ग्रीकाॊचे मोगदान स्ऩष्ट कया.

ग्रीक दे लताॊची नाले लरशा.
______________
______________
योभन माॊची प्रलवद्ध
वाहशत्म
_____________
_____________
ग्रीकाॊचे गणितसाॊची नाले
लरशा.
_______________
_______________
ग्रीकाॊचत
े त्त्ललेत्त्माॊचीनाले
लरशा.
______________
______________
योभन तत्लसानाॊचीनाले
लरशा.
_____________

अभ्मावाचे कृतीऩत्ररका 2
इततशाव.

प्रकयि 5

ग्रीक, योभन आणि अभेरयकन वॊस्कृती
I.

खारी हदरेल्मा रयकाम्मा जागी मोग्म ळब्द बया.
1. ग्रीक रोक _________ लॊळाचे शोते.
2. नगय याजाॊना ग्रीक बाऴेत _______ म्शॊ टरे जात अवे.
3. णिमव दे लाचे भॊहदय _________ मेर्े शोते.
4. _________माॊनी 'रामणिभ'नालाची ळैषणिक वॊस्र्ा स्र्ावऩत केरी.
5. योभन रोकाॊच्मा ऩल
य ाॊना __________ अवे म्शित शोते.
ू ज

II.

खारी हदरेल्मा Aगटाभध्मे वलद्लानाॊची नाले आणि B गटातीर त्माॊना वॊफॊधधत षेर हदरेरे आशे त मोग्म ऩद
जुऱलन
ू लरशा.
A.

B

1) ऩामर्ागोयव a) नाटककाय _________
2) डेभोक्रॅटव.

b) लैद्म

3) हशप्ऩोक्रेट्व c) गणितस

_________

4) वोपोक्रव d) अिु लवद्धाॊत
III.

गटात न फविाये ळब्द तनलडून लरशा.
1)

a) क्रवव

b) ऩॉम्ऩे

_________

_________

c) जुलरमव वीिय

d) भाकय अॉटोनी

उत्तय___________
2)
उत्तय

a) ऩेरू

b)

धचरी

a) भामा

b) इक्जप्त

c) टे क्वीको

d) अजेंहटना

c) अॅिटे क

d) इन्का

________
3)

उत्तय _________
IV.

खारी हदरेल्मा प्रशनाॊना चाय ऩमायम हदरेरे आशे त मोग्म उत्तय तनलडून लरशा.
1. ऑरभॅकम्शिजे _____
अ) बाऴाफ) दे लारमक)करा ळैरीड)नगय
2. ‘नॅच्मयु र हशस्टयी'नालाचा वलशलकोऴ माॊनी यचरे.
अ) व्शक्जयरफ)लवलवयो क)क्प्रनीड)गॅरन
3. “अरेक्िाॊड्रिमा” नालाचे ळशय माॊनी लववलरे.
अ) फपलरऩफ)ॲरयस्टॉटरक)अरेक्िाॊडयड)प्रेटोखारी हदरेल्मा प्रशनाॊची उत्तये तीन ते चाय लाक्मात लरशा.
1. अर्ेन्व नगय याज्माफद्दर लरशा.
उत्तय_____________________________________________

____________________________________________________
2. करा ल लास्तुलळल्ऩ करा माभध्मे ग्रीकाॊचे मोगदान लरशा.
उत्तय ____________________________________________

अभ्मावाचे कृतीऩत्ररका 03
.
I.

प्रकोयि6.

जैन आणि फौद्ध धभायचा उदम

खारी हदरेल्मा रयकाम्मा जागी मोग्म ळब्द बया.
1. भशालीयाॊनीआऩल्मा लमाच्मा 42 व्मा लऴी _______ प्राप्त िारे.
2. गौतभ फुद्धाॊचे ______ भूऱ नालशोम.
3. गौतभ फुद्धाॊनी आऩरे ऩहशरे प्रलचन _________ मेर्े हदरे .
4. क्जनम्शिजे ___________

II.

खारी हदरेल्मा प्रशनाॊची उत्तय एका लाक्मात लरशा.
1. जैन धभायचे ऩवलर ग्रॊर् कोिते?
2. ‘भधरा भागय' म्शिजे काम?
3. त्ररऩीहटका कोिते ते लरशा.

III.

गौतभ फद्ध
ु ाॊनी वाॊधगतरेल्मा लळकलिी फद्दर लरशा.

IV.

ऩाठ्मऩस्
ु तकाच्मा आधाये खारी हदरेरा तक्ता ऩि
ू य कया.
आलशमक भाहशती

लधयभान भशालीय

गौतभ फद्ध
ु

जन्भस्र्ऱ

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

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

आईचे नाल

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

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

लड्रडराॊचे नाल

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

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

त्माॊनी प्रततऩादन केरेरे धभय

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

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

तनलायि प्राप्ती चे हिकाि

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

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

भी कोि?

गौतभ फद्ध
ु ाॊचे अष्टाॊग भागयलरशा.
__________________________
__________________________
__________________________

1) जैन धभायचे ऩहशरे तीर्ंकय
2) जैन धभायचे 23 ले तीर्ंकय

__________________________

भशालीयाॊनी वाॊधगतरेरी ऩाच तत्ले लरशा.
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
भशालीयाॊनी वाॊधगतरेरीत्ररयत्ने लरशा.

खारी हदरेरे पोटोभध्मे प्रार्यना स्र्ऱ
ओऱखा.

____________________________
____________________________
_____________________________
3) जैन धभायतीर 24 ले तीर्ंकय
4) फौद्ध धभायचे वॊस्र्ाऩक

जैन धभायतीर दोन ऩॊर् लरशा.
______________________
______________________

फौद्ध धभायतीर ऩॊर् लरशा.
___________________
____________________

अभ्मावाचे कृतीऩत्ररका 04
प्रकयि 6.
I.

जैन आणि फौद्ध धभायचा उदम

खारीर हदवरेल्मा प्रशनाॊना फशुऩमायमी हदरेरी आशे त मोग्म उत्तय तनलडून लरशा.

1. जैन आणि फौद्ध धभायचॊ उद्माचॊ ळतक

अ)5 ले ळतक फ)6 ले ळतकक)7 लेळतकड)8 ले ळतक
2. जैन धभायतीर 23 ले तीर्ंकय
अ) ऩाशलयनार् फ) ऋऴब दे ल

क) भशालीयड) अशल वेना

3. केलर सान म्शिजे____
अ)वलोच्च सान फ)भोष क)ऩुनरुज्जीलनड)क्जॊकिे
II.

खारी हदरेल्मा दोन ऩदाभधीर वॊफॊध ओऱखन
ू ततवऱ्मा ऩदाची वॊफॊध जऱ
ु ला.

1. भशालीय: ऩालाऩयु ी. :: गौतभ फद्ध
ु : ________
2. गौतभ फद्ध
ु : अष्टाॊग भागय:: भशालीय: ________
3. भशालीय: द्लादळाॊग :: गौतभ फद्ध
ु : ________
III.

खारी हदरेरी लाक्मकारानक्र
ु भे राला.
1. अरेक्िाॊडय फॅत्रफरोतनमा मेर्े भत्ृ मू ऩालरा.
2. अरेक्िाॊडयने ग्रीक नगय याज्माॊचा ऩयाबल करून ऩयत ताब्मात घेतरा.
3. वा.ळ.ऩू.6 मा ळतकात याजा दरयमवनेऩलळयमा भध्मे फराढ्म वाम्राज्म उबे केरे.
4. अरेक्िाॊडयने कॊदाशाय आणि हशॊदक
ु ु ळ मा प्रदे ळातीर णखॊडीतून बायतात प्रलेळ लभऱवलरा.

IV.

खारी हदरेरे ळब्द अर्यऩूिय लरशा.

1. के.सा.ल.र.न

___________

2. तव.ल्रे.न.ख.व्र

___________

3. ताॊ. शले.य.फ.
4. ध्द. गौ.भ.फु.त.

___________
____________

V.

खारी हदरेल्मा धचरातीर व्मक्ती ओऱखन
ू त्माॊच्मेलळकलि लरशा.

VI.

खारी हदरेल्मा प्रशनाॊची उत्तये तीन ते चाय लाक्मात लरशा.
1) जैन आणि फौद्ध धभायच्मा उदमाची कायिे लरशा.

अभ्मावाची कृतीऩत्ररका- 05
याज्म ऩोरीव दराची यचना फ्रो चाटण तमाय कया.
II.

वलस्तारयत रूऩ लरशा
1) I.A.S. -----------------------------------2) I.P.S --------------------------3) I.R. S. --------------------------4) I. F. S. -------------------------5) B. S.F. ----------------------------6) P. S. I. -----------------------------

अभ्मावाची कृतीऩबिका-06
I.रयकाम्मा जागी मोग्म ळब्द
1)वालणजननक प्रशासन याचे शब्द प्रयोग प्रथम ___________ याांनी के ले.
2) वालणजननक म्हणजे _________ अवे सुचचत करते
3) वालणजननक प्रशासनाचे व्याप्ती POSDCORD अवे इांग्रजी शब्द_______मांनी सुचचिले.
4) कनाणटक लोकसेिा आयोगाची स्थापना __________ रोजी झाली.
5) याज्म सचचिालयाचे प्रभख
ु _________
II. खारीर प्रश्ाांची उत्तरे चलहा.
6) वालणजननक प्रशासन म्हणजे काय?
7) बयती म्शणजे काय?
8) कनाणटक लोकसेिा आयोगाचे चनिड कोण करतात?
9) प्रलळषण म्हणजे काय?
10) केंद्रीम रोकवेला आमोगाचे भख्
ु मारम कुठे आशे?

अभ्मावाची कृतीऩबिका-07

अभ्मावाचीकृतीऩबिका-08
I. भीकोण
1. भी िातािरणातील अचत जास्त प्रमाणातील िायू __________
2.

मी हिामानाचे तापमान दाब िारे ढग पाऊस िगैरे अांश आढळू न येणारा िातािरणाचा थर आहे.

3. माझ्या थया मध्ये िातािरणाचे घटक दुर्ममळ असतात आचण हिेचा दाब कमी असतो .
4. माझे थर पृथ्िीिरून जाणाऱ्या रे चडओ लहरी परािर्मतत करून परत पाठचितात.
5. मी सूयाापासून येणारे अचतनील ककरणे शोषून घेऊन पृथ्िीिरील सिा जीिजांतूांचे रक्षण करतो.
6. माझे थर जेट चिमानाच्या िाहतुकीसाठी उपयुक्त आहे.
7. भीऩथ्
ृ लीलयीर अचत शीत कटटबांध
8. लातालयणातीर तापमान मोजण्यासाठी माझा िापर करतात.
9. समान िायुभार असलेली टठकाणे पृथ्िीच्या गोलािर जोडले असलेले रे षा म्हणजे मी ____
10.

भी वलाणत जास्त ऩाऊव आणणाये ढग आशे.

अभ्मावाची कृ तीपचिका -09
भाईंड भॅऩ काढा.

बाॊडलरळाशी अर्यव्मलस्र्ेची लैलळष्ट्मे

वभाजलादी अर्यव्मलस्र्ेची लैलळष्ट्मे

अभ्मावाची कृतीऩबिका-10

VII.

खारी हदरेल्मा प्रर्शनांची उततये वऩयॅ लभडभध्मे बया.

1) ननती आमोगाची स्थाऩना (4)
2) वभाजलादी अथाशास्त्र असलेले एक प्रमुख राष्ट्र (2)
3) लभश्र अथाव्यिस्थेचे एक उत्तम उदाहरण (3)
4) 1950 मध्ये झारेल्मा पांचिार्मषक योजना म्शणजे माफद्दरचे वलकाव आशे. (6)
5) उतऩाहदत वाधन वंऩतती ल वयकायची भारकी ल ननमंिण अवणे म्शणजेशी अथाव्यिस्था होय.

