इयत्ता आठवी समाज ववज्ञान सप्टेंबर 2021 पयाायी विक्षण योजना
क्रम
संख्या
01

मविना

सप्टेंबर

प्रमख
ु अध्ययन सामर्थया

वेदािंचा अथथ प्रकार, वाढ, ऋग्वेद आसण
निंतरच्या काळामध्ये लोकािंचे जीवन
याबद्दल जाणन
ू घेणे.

हरप्पा आसण वैसदक काळातील लोकािंच्या
जीवनातील फरकािंचे सवश्ले षण समजेल.

भारताच्या नकािा मध्ये ससिंधू सिंस्कृती हे सिकाण
ओळखणे.
ससिंधू सिंस्कृती आसण इतर सिंस्कृती यािंच्यामधील नगर
ग्राम सनयोजनाची (साम्यता )समानता समजणे.

सभा ससमती ,आजचे स्थासनक प्रिासन समजन
ू घेणे.
वैसदक काळातील प्रमुख घटकािंची यादी करा.

समाजिास्त्र : 2 संस्कृती
सिंस्कृतीचा अथथ आसण स्वरूप समजेल.

तुमच्या (िेजारीपाजारी) सभोवतालच्या सिंस्कृतयािंचची
यादी करा.

सिंस्कृतीची गण
ु वैसिष्ट्ये समजन
ू येतील.

तुमच्या घरी साजरे होणारे सण यािंची यादी करा.

सिंस्कृती आसण समाज यािंच्यामध्ये सिंबिंध
समजन
ू घेतील.

अभ्यास
कागद 1 चा
वापर करा.

पवू थ वैसदक आसण उत्तर वैसदक काळा मधील जीवनिैली
मधील फरक समजन
ू घेणे.

उपसनषदािंमधील काही कथा वाचा.

02

मूल्यमापन

इवतिास -3 भारताच्या प्राचीन संस्कृती
ससिंधू सिंस्कृतीचा उगम, नगर योजना
आसण रहासाची कारणे ओळखणे.

,

अध्ययन कृती

अभ्यास
कागद 2 चा
वापर करा.

अभ्यास
कागद 3 चा
तुम्ही आचरणात आणणाऱ्या धासमथ क सवधींची यादी करा. वापर करा.
सिंस्कृती आसण समाजातील फरक या सवषयावर सनबिंध

सलहा.
सािंस्कृसतक पद्धतीने सवसवधतेचे महतव
आसण सवसवधता स्पष्ट करतात.

आपल्या भारतीय सिंस्कृतीतील सवसवधतेबाबत चचाथ
करा.
आपल्या दे िाच्या सवसवध सािंस्कृसतक नतृ य, कपडे
,आहार यािंची सचत्रे सिंग्रसहत करा.

03

अभ्यास
कागद 4 चा
वापर करा.

इवतिास -04 जगातील प्राचीन संस्कृती इसजसप्ियन सािंस्कृसतक जीवनावर सनबिंध सलहा.
मम्मी आसण सपरॅ समड याबद्दल सटपा सलहा.
ईसजसप्ियन सभ्यतेच्या जीवन कला स्थापतय
आसण जीवन िैली बद्दलची जाणीव होईल.

मे सापोटेसमया सिंस्कृतीमधील वास्तुकला
आसण जीवनिैली बद्दल जाणन
ू घ्या.
सचनी सभ्यतेच्या जीवन िैली वास्तुकला
आसण जीवनिैलीची आिवण करून
दे तात.

इसजप्त मेसापोटेसमया आसण चीन सिंस्कृ तीतील वास्तुसिल्पािंच्या
सचत्रािंचा सिंग्रह करा.
इसजप्त ,मे सापोटेसमया ,चीन सिंस्कृती मधील स्थापतय प्रसतमा (सचत्रे)
गोळा करा.

अभ्यास
कागद 05 चा
वापर करा.

जगाच्या नकािामध्ये नाईल ,युफ्रेटीस तैग्रीस, हॉ यािंग
हो नद्या दिथ सवणे.
महायद्ध
ु ाबद्दल, अजस्त्रसभिंती बद्दलची मासहती गोळा
करा.
इसजप्त,मेसापोटेसमया,चीन सिंस्कृती मधील स्थापतय जीवनिैली
बद्दलची सामान्यता यािंची यादी करा.

अभ्यास
कागद 06 चा
वापर करा.

व्यवसाय अध्ययन : 01 वावणज्य
अध्ययनाचे घटक
व्यवहार अध्ययनाचे मल
ू भत
ू घटक,
आसथथ क उपक्रम आसण तयाचे प्रकार यावर
चचाथ करा.
4.

व्यवहार सवकासाचे टप्पे समजन
ू घेणे.
आसथथ क सवकासात व्यापार आसण वासणज्य
यािंचे पात्र आसण महतव समजन
ू घेणे.

सवसाव्या ितकातील वासणज्य सवकास
स्मरण करणे.

तुमच्या गावाच्या पररसरामध्ये आजबू ाजल
ू ा चाललेल्या
सक्रयाकलाप यािंची यादी करा.
तुमच्या िेजारी िेतकऱ्यािंच्या भेटी घेऊन कृषी
सवकासाबद्दल मासहती गोळा करा.

अभ्यास
कागद 07 चा
वापर करा.

तुमच्या गावातील प्रमुख व्यक्तींची यादी तयार करा.
तुमच्या गावातील कुिल कारागीर यािंना भेट दे ऊन
तयािंचा अनुभवावर आधाररत सनबिंध सलहा.
स्थासनक बाजार सकिंवा सहकारी सिंघ सिंस्था सकिंवा
दुकानाला भेट दे ऊन तेथील व्यापार, दे वाणघेवाण
बाबत मासहती सिंग्रह करा.
मानवाच्या व्यवहारी सवकासाचे टप्पे असभनयातन
ू सादर अभ्यास
करा.
कागद 08 चा
वापर करा.
तुमच्या स्थासनक आसथथ क व्यापारािी सिंबिंसधत कृतींची
यादी करा.

5.

भूगोल: 02 विलावरण

पथ्ृ वीचे अिंतरिं ग सचत्र काढून सवसवध भाग ओळखतील.

सिलावरण याचा अथथ आसण महतव
समजेल.
पथ्ृ वीची अिंतगथ त रचना आसण सिंयोजनाचे
सवश्ले षण करतील.
खडकािंची उतपत्ती आसण तयाचे सवसवध
प्रकार समजन
ू घेतील.
पथ्ृ वीची अिंतगथ त िक्ती ज्वालामुखी आसण
भक
ू िं प बाबत समजन
ू .

तुमच्या आजबू ाजच्ू या पररसरात सापडणाऱ्या खडकािंचा
सिंग्रह करून खडकािंच्या प्रकारािंची यादी करणे.

ज्वालामुखीच्या पररणामािंची मासहती गोळा करा.

भक
ू िं प सक्रया दिथ वणारे सचत्र काढून तयाच्या भागािंना
नावे सलहा.

.
पथ्ृ वीच्या बाह्य िक्ती सवदारण सकिंवा
अपक्षय सक्रया नदी वारे व सागरी लाटा
यािंचे महत्त्व समजन
ू घेतील.

तुमच्या गावात सापडणाऱ्या अिंतजथ ल स्तोत्रािंची यादी
करा.

ै ासनक
वारा आसण सहमनद्यािंच्या मुळे तयार होणाऱ्या भवू ज्ञ
मॉडे लािंचा सिंग्रह करा.

अभ्यास
कागद 09 चा
वापर करा.

अभ्यास कागद-01
1. हडप्पा कालीन नगररचना आसण आधुसनक नगररचना यािंची तुलना करून कोणतया सवषयाबाबत साम्यता आहे याची यादी करणे.
क्रम
सिंख्या
01
02
03
04
05
06
07

तुलना करावयाचे सवषय
वाडथ रचना
रस्ते
स्नानगहृ
धान्य कोिारे
दळणवळण
नाणी
इमारती

2. सचत्र ओळखन
ू सचत्रािंना नाव सलहा व सचत्रािंबाबत सटपा सलहा.

ಅಭ್ಯಾ

हरप्पाकालीन नगररचना

आधुसनक नगररचना

अभ्यास कागद-02
2.1.खालील प्रश्नांची अचक
ू उत्तरे लिहन
1) प्राचीन वेद कोणता?
2) हरप्पा सिंस्कृतीत घरे कशापासन
ू बाांधत होते?
3) हरप्पा सिंस्कृतीतील जहाज थाांबावयाचे बांदर कोणते?
4) उत्तर वैददक काळातील प्रमुख सदमत्या कोणत्या?
6) वेदािंची नावे दलहा?
2.2 जोड्या जळ
ु वन
1) सभा ससमती

हरप्पा

2) ऋग्वेद

जहाज थाांबण्याचे दिकाण ( बिंदर)

3) लोथल

प्राचीन वेद

4) मोहेंजोदारो

प्राचीन काळातील सभा ससमतया

5) धान्य कोिारे

सावथ जसनक स्नानगहृ

2.3 सिक्षक व समत्राच्या सहाय्याने भारताचे सुरेख सचत्र काढण्याचा प्रयतन कर.

अभ्यास कनगद-03
नतृ य प्रकाराांना चौकटीत जोडून त्याबद्दल मादहती दलहा.
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अभ्यास कागद :04
4.1 खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहन.
1) सांस्कृती म्हणजे काय?
2) तुमच्या गावातील व िेजारील गावातील लोक रूढीी परिं परािंची यादी करा.
3).सिंस्कृती आदण समाज यामधील फरक साांगा.
4) सिंस्कृतीची गुणलक्षणे सािंगा.

4.2 या खालील परिं परागत नत्ृ याांची अचक
ू जोडी दलहा.

1) भरत नाट्य

पांजाब

2) कुचीपुडी

कनाथ टक

3) कथकली

तसमळनाडू

4) यक्षगाण

केरळ

5) भािंगरा

आांध्र प्रदेश

अभ्यास कागद -05
5.1 चीन इदजप्त व मेसापोटेदमया सांस्कृतीतील जनजीवनाची तुलना करून खालील कोष्टक पण
ू ण करा.
क्रम
सिंख्या
01

दवषय
सिंबिंसधत नदी

02

दलपी

03

राजघराणे

04

स्मारके

05

दे वस्थाने

06

दे णग्या

इसजसप्ियन सिंस्कृती

मेसापोटेदमयन सांस्कृती

5.2 या खालील अांशाबाबत दटपा दलहा.
1) होयाांग हो नदी

2) प्रेक्षागहृ

3) दपरॅ दमड

4)सहरोग्लादफक्स

चीनचीी सांस्कृती

अभ्यास कागद -06
6.1 खालील दचत्रे ओळखन
ू नाव दलहा व त्याबद्दल आपला अदभप्राय साांगा.

1) चीनची दभांत

2) दपरॅ दमड 3) नाईल नदी

4) पगोड 5) प्रेक्षागहृ
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अभ्यास कागद-07
7.1 आिोचन करून मी कोणत्यन व्यवहनरनचन लवकनस टप्पन आहे सनांगन.
1) वस्तिंच्ू या बदल्यात आवश्यक वस्तांच
ू ा दवदनमय करणे.
2) आहार सांग्रह करून जीवन जगणे.
3) पिुपालन करून एका स्थळापासन
ू दुसऱ्या स्थळात स्थलाांतर करणे
4) एका दे िात पासन
ू दुसऱ्या देशात प्रवास करून व्यापार करणे.
5) घरामध्ये राहू न असहाय्य लोकाांसािी उपकरणे तयार करणे.
7.2 ररकाम्या जनगी योग्य शब्द भरन.
1) प्राचीन काळात वस्तांच्ू या होणाऱ्या देवाण-घेवणीला .......... असे म्हणतात.
2) कागदी चलनाची जबाबदारी............. ची असते.
3) खेडे आसण जमातीचा उदय........ या अवस्थेत झाला.
4)................. च्या शोधामुळे आांतरराष्ट्रीय व्यापार वाढीस लागला.
7.3 खालील प्रश्ािंची एक वनक्यनत उत्तरे लिहन.
1) व्यवसायाांची नावे सलहा?

2) सवसनमाय म्हणजे काय?

4) वस्तू सवसनमाय पद्धती म्हणजे काय दलहा?

3) व्यवसाय म्हणजे काय?

5) वत्त
ृ ी सांघटना म्हणजे काय?

अभ्यास कागद-08
8.1 ररकाम्या जागी योग्य शब्द भरून ररकाम्या जागा पण
ू ण करा.

1) भख
ू िंडीय सिलीावरणाला ......... असेही म्हणतात.
2) ...... च्या कायाण मुळे पुळण (ईिरलहरी) तयार होतात.
3) सवाथ त जास्त सवध्विंसक भक
ू िं प लहरी म्हणजे............

8.2 जोड्या जुळवा
1. दसमा

भक
ू िं प

2. वालुकाश्म

सपवळी माती

3. असपकेंद्र

सागरी भक
ू वच

4. सहमनदी

गाळाचा खडक

5. लोएस

भम्ू याांतगथ त पाणी

8.3.सचत्र पाहू न दचत्राचे नाव दलहा व दचत्र वणण न सलहा.

