महाराष्ट्र शासन

पुनर्र चित सेतू अभ्यासक्रम
(Bridge course)
इयत्ता-आठवी
ववषय :इवतहास,नागरर्कशास्त्र

शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३

र्ाज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि परर्षद, महार्ाष्ट्र, पुिे

सेतू अभ्यासक्रम (ब्रीज कोसस) : इयत्ता –आठवी
● प्रवर्तक

:

शालेय शशक्षण ववभाग,महाराष्ट्र शासन

● प्रकाशक

:

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुि.े

● प्रेरिा

:

मा.रणशजतशसिं ग देओल, (भा.प्र.से.)
सचिव, शालेय शशक्षि व क्रीडा ववभाग, मंत्रालय, मुंबई.

● मागतदशतक

:

मा.सूरज माांढरे , (भा.प्र.से.)
आयुक्त (शशक्षि), महाराष्ट्र राज्य, पुि.े
मा.कैलास पगारे ,(भा.प्र.से.)
राज्य प्रकल्प संिालक,महाराष्ट्र प्राथचमक शशक्षि पररषद, मुंबई.

● संपादक:

मा. एम.देवेंदर शसिं ह, (भा.प्र.से.)
संिालक,राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुिे.

● सहसंपादक

:

रमाकाांत काठमोरे
सहसंिालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुि.े

● कायतकारी संपादक:

डॉ.नेहा बेलसरे ,
प्रािायत, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुिे.
श्री.सचिन िव्हाण,
वररष्ठ अचधव्याख्यार्ा, सामाशिक शास्त्र ववभाग,
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुि.े

● संपादन सहाय्य :

डॉ.ज्योती राजपूत,
अचधव्याख्यार्ा,सामाशिक शास्त्र
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुि.े
बाळासाहे ब गायकवाड,
ववषय सहायक,सामाशिक शास्त्र ववभाग,
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुि.े
अण्णासाहेब कुटे ,
ववषय सहायक,शिल्हा शशक्षि व प्रशशक्षि संस्था,हहिं गोली.
वनर्मि ती सदस्य:
श्री.शशवप्रसाद नारायिराव मठपर्ी,९४२०८५८५१६
शशक्षक,
श्री सरस्वर्ी ववद्यालय प्रशाला,गंगाखेड,शिल्हा-गंगाखेड.
श्री.सचिन परशुराम आहेर,९८५०१५४०५०
मो.वा.सेवासदन अध्यावपका ववद्यालय,पुिे.

ववद्यार्थ्ाांसाठी सूिना / ववद्यार्थ्ाांशी हहतगुज

ववद्याथी चमत्रांनो, शासनामार्तर् मागील शैक्षणिक वषातमध्ये ऑनलाइन व ऑर्लाईन दोन्ही

माध्यमार्ून ववद्यार्थ्ाांपयांर् शशक्षि पोहोिववण्यासाठी ववववध प्रयत्न करण्यार् आले आहेर्. त्यािाि एक भाग

म्हिून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे यांच्या मार्तर् ववद्यार्थ्ाांसाठी अध्ययनािी
उिळिी आणि नवीन शैक्षणिक वषातर् शशकायच्या पाठ्यक्रमािी पूवतर्यारी हा दुहेरी उद्देश समोर ठे वून सेर्ू

अभ्यासक्रम (Bridge Course) र्यार करण्यार् आलेला होर्ा. िालू शैक्षणिक वषत २०२२-२०२३ मध्ये
शाळा वनयचमर्पिे सुरू होिार आहेर्. शैक्षणिक वषातच्या सुरुवार्ीला काही हदवस मागील इयत्तेच्या
पाठ्यक्रमािी उिळिी व्हावी आणि या वषीच्या इयत्तेच्या अभ्यासक्रमािी पूवर्
त यारी हे उहद्दष्ट ठे वन
ू र्ुमच्यासाठी
हा सेर्ू अभ्यासक्रम र्यार करण्यार् आला आहे.

1. सेर्ू अभ्यासक्रमार् हदवसवनहाय र्यार केलेल्या कृवर्पत्रत्रकांिा समावेश आहे. हदलेल्या
वनयोिनाप्रमािे कृवर्पत्रत्रका स्वप्रयत्नाने सोडवाव्यार्.

2. सेर्ू अभ्यासक्रम हा इयत्ता व ववषयवनहाय असून र्ो मागील इयत्तेच्या पाठ्यपुस्तकार्ील
घटकावर/अध्ययन क्षमर्ेवर आधाररर् आहे.

3. मागील शैक्षणिक वषातर् र्ुम्ही नेमके काय शशकला हे समिण्यासाठी आणि पुढील इयत्तेिा पाठ्यक्रम
समिून घेण्यासाठी, आपल्या अध्ययन क्षमर्ा वृचधिं गर् होण्यासाठी हा सेर्ू अभ्यासक्रम र्ुम्हाला मदर्
करिार आहे.

4. आपल्या कृवर्पत्रत्रका सोडवर्ाना अडिि आल्यास शशक्षक त्रकिंवा पालकांिी मदर् घ्या.

5. प्रत्येक कृवर्पत्रत्रकेर् हदलेला पाठ्यांश अचधक िांगल्या रीर्ीने समिून घेण्यासाठी णव्हडीओ शलिं क,
माहहर्ी हदली आहे त्यांिा उपयोग करून संकल्पना समिावून घ्या.

6. सेर्ू अभ्यासार् क्रचमक पाठ्यपुस्तकार्ील हदलेला उपघटक/पाठािे स्वयंअध्ययन करा.

7. सेर्ू अभ्यासार्ील कृर्ी करा/ स्वाध्याय मधील प्रश्ांिी उत्तरे स्वर्ंत्र िागा असल्यास त्याि सेर्ू

अभ्यासार् शलहा, उत्तरासाठी स्वर्ंत्र िागा नसल्यास एका स्वर्ंत्र वहीर् सेर्ू अभ्यास कृर्ी/ स्वाध्याय
सोडवावा.

8. अचधक सराव व कृर्ी/उपक्रम अंर्गतर् असिारे प्रश् स्वर्ंत्रपिे कागदावर पूित करा. यासाठी शशक्षक,
पालक यांिी मदर् घ्या.

9. हदवसवनहाय र्यार केलेला सेर्ू अभ्यास पूित झाल्यानंर्र र्ो शशक्षकांकडू न र्पासून घ्या.
10. ववषय शशक्षकांच्या मदर्ीने आपल्या उत्तरांिी खात्री करा.

हा सेतू अभ्यासक्रम यशस्वीरीत्या पूणस करण्यासाठी मन:पूवसक शुभेच्छा !

शशक्षक / पालकाांसाठी सूिना
मागील शैक्षणिक वषातर् आपि ऑनलाइन माध्यमार्ून सवत ववद्यार्थ्ाांपयांर् शशक्षि पोहोिवण्यासाठी

ववववध प्रयत्न केलेर्. मागील शैक्षणिक वषातर् ववद्यार्थ्ाांनी केलेल्या अध्ययनािी उिळिी व्हावी र्सेि नवीन

शैक्षणिक वषातर् शशकाव्या लागिाऱ्या अभ्यासक्रमािी पूवर्
त यारी हा दुहेरी उद्देश ठे वन
ू हा सेर्ू अभ्यासक्रम र्यार
करण्यार् आला आहे.

१. सेर्ू अभ्यासक्रम हा मागील इयत्तेच्या पाठ्यक्रमावर आधाररर् असून मागील इयत्तेिा पाठ्यक्रम व सध्याच्या
इयत्तेिा पाठ्यक्रम यांना िोडिारा दुवा आहे.

२. हा सेर्ू अभ्यासक्रम ववद्याथी केंहिर् आहे.

३. सदर अभ्यासक्रम हा इयत्तावनहाय व ववषयवनहाय र्यार करण्यार् आला असून र्ो मागील इयत्तेच्या
पाठ्यपुस्तकाशी संलग्न व त्यार्ील घटकांवर आधाररर् आहे.

४. सदर अभ्यासक्रमार् घटक व उपघटकवनहाय कृवर्पत्रत्रकांिा समावेश आहे. कृवर्पत्रत्रका या अध्ययन वनष्पत्ती
/ क्षमर्ा ववधाने डोळ्यासमोर ठे वन
ू र्यार करण्यार् आल्या आहे र्.

५. शशक्षकांनी प्रत्येक ववद्यार्थ्ाांकडू न सदरिा सेर्ू अभ्यासक्रम हदवसवनहाय वनयोिनाप्रमािे पूित करून घ्यावा.

६. कृवर्पत्रत्रकेर् पूवत ज्ञानावर आधाररर् काही प्रश् हदले आहेर्, हे प्रश् ववद्यार्थ्ाांना शशक्षकांनी र्ोंडी वविारून त्या
प्रश्ांिी उत्तरे घ्यावीर्.

७. कृवर्पत्रत्रकेर् ववद्यार्थ्ाांसाठी कृर्ी/ स्वाध्याय/उपक्रम हदले आहेर् शशक्षकांनी र्े हदवसवनहाय स्वर्ंत्र वहीर् पूित
करून घ्यावेर्.

८. अचधक सराव कृर्ी/ उपक्रमासाठी पालकांनी आपल्या पाल्यास मदर् करावी.

९. प्रत्येक कृवर्पत्रत्रकेर् हदलेला पाठ्यांश अचधक िांगल्या रीर्ीने ववद्यार्थ्ाांना समिावा यासाठी णव्हडीओ शलिं क,
माहहर्ी हदली आहे त्यांिा उपयोग करून संकल्पना समिावून द्यावी.

१०. सेर्ू अभ्यासार् क्रचमक पाठ्यपुस्तकार्ील हदलेला उपघटक/पाठािे ववद्यार्थ्ाांना स्वयंअध्ययन करण्यास
सांगावे.

११. ववद्याथी प्रत्येक कृवर्पत्रत्रका स्वप्रयत्नाने सोडवेल याकडे शशक्षकांनी लक्ष द्यावे, आवश्यक र्ेथे ववद्यार्थ्ाांना मदर्
करावी.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेर्ू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषत २०२२-२३
इयत्ता : आठवी

ववषय : इवतहास

हदवस : 01

===================================================================
सांदभस :- इयत्ता : सार्वी
अध्ययन वनष्पत्ती : -

ववषय :इवर्हास

प्रकरि : 1) इवर्हासािी साधने

इवर्हासािी ववववध साधने ओळखर्ार् आणि त्यांिा या काळार्ील इवर्हासाच्या पुनलेखानासाठी उपयोग स्पष्ट करर्ार् .

पहहले काही बाबी आठवूया : - 1) इवर्हास म्हििे काय ?

2) मध्ययुगीन इवर्हासािा कालावधी कोिर्ा ?

3) इवर्हासािी भौवर्क साधने कोिर्ी ?
4) गाथा ,अभंग,म्हिी , कथा ,लोकगीर्े ही इवर्हासार्ील कोिर्ी साधने आहे र्?
मदत हवी आहे का? –

1) https://youtu.be/NeAw8a1JyI

2) https://youtu.be/qLMH7U0BsC8

3) https://youtu.be/4cR_fVE7q4k
करून पाहूयात –
आवश्यक साहहत्य –

(ववववध प्रकारच्या नाण्यािी छायाचित्र कशी गोळा कराल ? )
( आंर्रिाल, ग्रंथ )

कृती –

1) प्रािीन काळार् कवडी,दमडी,धेला , पै, पैसा , आिा,रुपया ही नािी प्रिशलर् होर्ी .
नाण्यावरून काही म्हिी , वाक्प्रिार प्रिशलर् झाले आहे र् , र्े शोधा
2) इवर्हासाच्या पुनलेखानासाठी ववववध भौवर्क साधनांिा उपयोग कसा होर्ो ,
या बद्दल र्ुमिे मर् व्यक्त करा .
3) र्ुमच्या गावार् /शहरार्ील ववववध ऐवर्हाशसक रठकािािी माहहर्ी googal त्रकिंवा घरार्ील
वहडलधाऱ्या कडू न िािून घ्या व त्त्या रठकािािा इवर्हास र्ुमच्या शब्ांर् शलहा .

काय समजले? –

वरील कृर्ी केल्यावर र्ुला या इवर्हासािी साधने या पाठार्ून काय समिले र्े थोडक्यार् शलही.

अर्िक माहहती येथून र्मळे ल –

दीक्षा APP च्य शलिं क1) https://youtu.be/KJZzu-MtX7M
2) https://youtu.be/Y-wbguMCaM4

या प्रश्ाांिी उत्तरे शोिू –
अर्िक सराव करू -

खाली हदलेला QR CODE स्कॅन करून अचधक माहहर्ी चमळवा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेर्ू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषत २०२२-२३
इयत्ता : आठवी

ववषय : इवतहास

हदवस : 02

========================================================
सांदभस :- इयत्ता : सार्वी

ववषय :इवर्हास

प्रकरि :2) शशवपुवतकालीन भारर्

अध्ययन वनष्पत्ती : - मध्ययुगार्ील सामाशिक ,रािकीय व आचथि क बदलांिे ववश्लेषि करर्ार्.
पहहले काही बाबी आठवूया! - 1)शशवपुवतकालीन भारर् म्हििे काय ?
2) शशवपुवतकालीन भारर्ामध्ये कोिकोित्या परकीयांिे साम्राज्य भारर्ामध्ये होर्े ?
3)पुढील िौकटीर् काही रािकीय घरािेशाही व त्यांिी सत्ता असलेले रठकाि
हदलेले आहेर् र्े र्ुम्ही िोडा.
पाल
र्चमळनाडू

रािपूर्
बंगाल

िोळ

उत्तरभारर्

मदत हवी आहे का? – 1) https://youtu.be/lNm_Udu7LZY
4) https://youtu.be/jicf2su0wYc

करून पाहूयात –

कनातटक

राष्ट्रकुट

महाराष्ट्र

शशलाहार
पश्चिम महाराष्ट्र

यादव
औरं गाबाद

2) https://youtu.be/JeobR5HkEyA 3) https://youtu.be/LmoCs7JXX28
5) https://youtu.be/Bdho9shLjx4

6 ) https://youtu.be/9KTMIE0TyeA

1) पुढे हदलेल्या कतसबगार व्यक्तींिी ओळख पटवून द्या .

1)-----------2) नावे सांगा

होयसळ

2)------------

1) गोंडवनिी रािी ---------------------

3)--------- 4)----------2) उदयशसिं हािा पुत्र ----------------

3) मुघल सत्तेिा संस्थापक ------------- 4) बहमनी राज्यािा पहहला सुलर्ान ---------5) गुरुगोवविं दशसिं ग यांनी स्थापन केलेले दल -------------------आवश्यक साहहत्य –

( इन्टरनेट, ग्रंथ,पाठ्यपुस्तक )कृती –
सुलर्ान मुहम्मद , कुर्ुबुद्दीन ऐबक , मुहम्मद घोरी ,बाबर -आहदलशाही , वनिामशाही ,सुलर्ानशाही ,बररदशाही –

अकबर , हुमायून ,शेरशाह , औरं गिेब --

1) गटार्ील वेगळा शब् ओळखून शलहा.

2) मध्ययुगार् मुघलांिा आहोमांशी व शशखांशी झालेला संघषत पाठार् वािून र्ुमच्या शब्ांर् शलहा .
3) खालील उर्ारा वािून वविारलेल्या प्रश्ांिी उत्तरे द्या.

अ) महाराष्ट्रार् कोित्या स्थावनक घराण्यािी सत्ता होर्ी ?
क ) भारर्ावर र्ुकाांिी आक्रमक कधी झाले ?
काय समजले? –

ब ) शसिं ध प्रांर्ावर कोिी स्वारी केली ?

ड) योग्य वनष्कषत शलहा .

वरील कृर्ी केल्यावर र्ुला ‘शशवपुवतकालीन भारर्’ या पाठार्ून काय स्पष्ट झाले र्े थोडक्यार् शलही.

अर्िक माहहती येथून र्मळे ल –
दीक्षा APP च्य शलिं क 1) https://youtu.be/lNm_Udu7LZY
4) https://youtu.be/jicf2su0wYc

2) https://youtu.be/JeobR5HkEyA

5) https://youtu.be/Bdho9shLjx4

3) https://youtu.be/LmoCs7JXX28

6 ) https://youtu.be/9KTMIE0TyeA

या प्रश्ाांिी उत्तरे शोिू – 1)मध्ययुगीन कालखंडार् रािकीय बद्दल कसा घडर् गेला र्े स्पष्ट करा ?
2) महारािा प्रर्ाप यांनी अकबरा बरोबर अखेर पयांर् कसा संघषत केला र्े शलहा ?
अर्िक सराव करू -

खाली हदलेला QR CODE स्कॅन करून अचधक माहहर्ी चमळवा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेर्ू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषत २०२२-२३
इयत्ता : आठवी

ववषय : इवतहास

हदवस :03

===================================================================
सांदभस :- इयत्ता : सार्वी
अध्ययन वनष्पत्ती : -

ववषय :इवर्हास

प्रकरि :3) धाचमि क समन्वय

भक्ती िळवळ व सुर्ी पंथार्ील कववर्ा , अभंग यांर्ून सध्याच्या सामाशिक स्थस्थर्ीवरील वनष्कषत काढर्ार् .

पहहले काही बाबी आठवूया : - 1) र्ुम्हास माहहर् असलेल्या काही धमाांिी नावे शलहा .
2) खाली हदलेल्या चित्रार्ील व्यवक्तिंिी नावे त्यांिा समोर शलहा .

1)------------------- 2)----------------- 3)---------------4)--------------3) ’शेख महं मद अवविं ध l
त्यािे ह्रदयी गोवविं द ll
मदत हवी आहे का? –
करून पाहूयात –

1) https://youtu.be/O2f9aqWQl_U

हे प्रशसध विन कोित्या संर्ानी शलहहले आहे ?
2) https://youtu.be/Bflo-wMfxFM 3) https://youtu.be/4OGvoRqXNbQ

1) परस्परसांबांि शोिून शलहा .
अ ) महात्मा बसवेश्वर : कनातटक ,
आ) रामानंद : उत्तर भारर् ,

संर् मीराबाई :-------------------

िौर्न्य महाप्रभू :---------------------

इ ) िक्रधर :-------------- ,

शंकरदेव : ----------------------

2) पुढील उर्ारा वािून सध्याच्या सामाशिक स्थस्थर्ीवरील योग्य वनष्कषत काढा .

सुफी हा इस्लामिमासतील एक पांथ होय परमेश्वर प्रेममय आहे .प्रेम व भक्ती या मागासनीि
परमेश्वरा पयांत पोहिता येते.अशी सुफी सांताांिी श्रद्धा होती. सवस प्राणीमात्रावर प्रेम करावे,
परमेश्वरािे चििं तन करावे , सािे पाने राहावे, अशी त्याांिी शशकवण होती. ख्वाजा मोइनुहिन
चिस्ती , शेख वनझामुिीन अवशलया हे थोर सुफी होत. सुफी सांताांच्या उपदेशामुळे हहिं दू – मुसलमान
समाजात ऐक्य वनमासण झाले.भारतीय सांगीतात सुफी सांगीत परां परे ने मोलािी भर घातली आहे .
* वनष्कषस --------------------------------------------------------------------------------3) खालील वाक्यािे अथसबोि घरातील वडडलिाऱ्या व्यक्तींना वविारून शलहा .

अ) मुतीपुजाला महत्व नाही .---------------------------------------------------------आ) सत्यालाि ईश्वर मानणे.----------------------------------------------------------इ) जावतभेद,पांथभेद ,िमसभेद न मानणे .--------------------------------------------------आवश्यक साहहत्य –

( आंर्रिाल, ग्रंथ,पाठ्यपुस्तक )

कृती –

1) खालील िौकटीर् लपलेली संर्ांिी नावे शोधा .

1)

-----------------2) -------------3) --------------- 4) --------------

5) --------------- 6) -------------- 7) ------------- 8) -------------2) वगत सार्वीच्या इवर्हासाच्या पाठ्यपुस्तकार्ील पाठ क्रमांक 3 िे वािन करून खालील वाक्य पूित करा .
1 ) उत्तर भारर्ार् ---------------------------- यांनी भक्तीिे महत्त्व सांवगर्ेल .
2) बंगालमध्ये ----------------------------- यांनी कृष्णभक्तीिे महत्त्व सांवगर्ले .
3) ------------------------ कृष्णभक्तीिा महहमा सांवगर्ला .
4) कनातटकार् ------------------------ शलिं गायर् वविारधारेिा प्रसार केला.
5) र्ेराव्या शर्कार् -------------------- महाराष्टार् ‘ महानुभाव ‘ पंथ प्रववर्ि र् केला .
काय समजले? –

वरील कृर्ी केल्याव र्ुला ‘धाचमि क समन्वय’ या पाठार्ून काय समिले र्े थोडक्यार् शलही.

अर्िक माहहती येथून र्मळे ल –
दीक्षा APP च्य शलिं क 1) https://youtu.be/O2f9aqWQl_U

2) https://youtu.be/Bflo-wMfxFM

3) https://youtu.be/4OGvoRqXNbQ 4) https://youtu.be/i8HcqXo3aOQ
या प्रश्ाांिी उत्तरे शोिू –

1) नायनार आणि अळवार या भक्ती िळवळी ववषयी थोडक्यार् शलहा .
2) उत्तर भारर्ार् संर् रामानंद यांनी भक्तीिे काय महत्त्व सांवगर्ले र्े र्ुम्ह्च्च्या शब्ांर् शलहा .

अर्िक सराव करू -

खाली हदलेला QR CODE स्कॅन करून अचधक माहहर्ी चमळवा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेर्ू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषत २०२२-२३
इयत्ता : आठवी

ववषय : इवतहास

हदवस : 04

===================================================================
सांदभस :- इयत्ता : सार्वी
अध्ययन वनष्पत्ती : -

ववषय :इवर्हास

प्रकरि :4) शशवपुवतकालीन महाराष्ट्र

संर्ांच्या शशकविूकीर्ील साम्य ओळखर्ार् .

पहहले काही बाबी आठवूया : - 1)शशवपुवतकालीन महाराष्ट्रार् कोिकोित्या परकीयांिी सत्ता होर्ी ?.
2) खालील शब्ांिे अथत स्पष्ट करून दाखव .
मौिा ---

कसबा ----

परगिा ---

3) पुढे हदलेल्या संर्ांिी ओळख पाठव .

1)---------------2)------------- 3)------------ 4)----------मदत हवी आहे का? –

1) https://youtu.be/iL-MZOKCtEc 2) https://youtu.be/c3K_N22zdkM 3) https://youtu.be/74HP-XkOZQM
4) https://youtu.be/h07Ac98087w 5) https://youtu.be/tpNrHPZ3dsA 6) https://youtu.be/tpNrHPZ3dsA

करून पाहूयात –

1) खालील अभांग रिना कोणत्या सांताांच्या आहे त ते साांग .
अ ) ‘तुका म्हणे तोचि सांत l सोशी जगािे आघात’ ll ---------------------------आ) ‘काांदा मुळा भाजी l अवघी ववठाई माझी ll’ ---------------------------------इ) ‘ मराठा वततुका मेळवावा l महाराष्ट्र िमस वाढवावा l’ ----------------------2) सांत ज्ञानेश्वर ,सांत एकनाथ , व सांत नामदेव याांच्या कडून आपल्याला र्मळालेली
समान अशी शशकवणूक पुढील िौकटीत शलही .

3) खालील तक्ता पूणस करा.

सांताांिी नावे

माहहती

कायस

1) सांत नामदेव
2) सांत ज्ञानेश्वर
3) सांत एकनाथ
4) सांत रामदास
आवश्यक साहहत्य –

( आंर्रिाल, ग्रंथ,पाठ्यपुस्तक )

कृती –

1) अंधश्रधा व कमतकांड यांिा समािावर कशा प्रकारे िबरदस्त पगडा होर्ा
र्े र्ुझ्या 100 शब्ार् व्यक्त कर.
2) पुढील कृर्ी पूित कर.

संर्कायातिी
समान र्लश्रुर्ी

काय समजले? –

वरील कृर्ी केल्याव र्ुला ‘संर्ांच्या शशकविूकीर् ’ काय समिले र्े थोडक्यार् शलही.

अर्िक माहहती येथून र्मळे ल –
दीक्षा APP च्य शलिं क 1) https://youtu.be/iL-MZOKCtEc 2) https://youtu.be/c3K_N22zdkM 3) https://youtu.be/74HP-XkOZQM
4) https://youtu.be/h07Ac98087w 5) https://youtu.be/tpNrHPZ3dsA 6) https://youtu.be/tpNrHPZ3dsA

या प्रश्ाांिी उत्तरे शोिू –

1) संर् ज्ञानेश्वरांनी रिलेल्या ग्रंथरिना कोित्या र्े सांग ?
दोन खेडी स्वंर्त्र आहे र् हे दश्वतण्याकररर्ा खूदत आणि बुिक
ु या नावािा उपयोग कसा केला िार्ो हे
स्पष्ट करून सांग

अर्िक सराव करू -

खाली हदलेला QR CODE स्कॅन करून अचधक माहहर्ी चमळवा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेर्ू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषत २०२२-२३
इयत्ता : आठवी

ववषय : इवतहास

हदवस : 05

===================================================================
सांदभस :- इयत्ता : सार्वी

ववषय :इवर्हास

अध्ययन वनष्पत्ती : -

प्रकरि :6.) मुघलांशी संघषत

मराठे व मुघल संघषत चित्रकत्सकपिे अभ्यासर्ार् .

पहहले काही बाबी आठवूया : - 1)शशवािी महारािांना आहदलशाहाबरोबर र्ह का करावा लागला ?.
2) आहदलाशाहबरोबर र्ह केल्यामुळे शशवािी महारािांना कोिर्ा त्रकल्ला परर् करावा लागला. .
र्ोरिा
3)
मदत हवी आहे का? –

शसिं हगड

पन्हाळा

शसिं धुदग
ु त

स्वराज्यािा ववस्तार होऊ लागर्ाि स्वराज्यावर कोिािे संकट उभे राहहले ?

1) https://youtu.be/wS4GDrBAku4

2) https://youtu.be/A7EaJ_haHO4 3) https://youtu.be/gRjBwPkRyv0

4) https://youtu.be/nnvPZ4cyCVk 5) https://youtu.be/nnvPZ4cyCVk 6) https://youtu.be/GP_0ssju1fY

करून पाहूयात –

1) शार्यस्ताखानािी स्वारी ........................ते शार्यस्ताखानािी बोटे तुटली .
ही घटना पुढील शब्ाांच्या आिारे पूणस करा.
शार्यस्ताखान अहमदनगरहून वनघाला ..............स्वराज्यातील प्रदेशािी हानी केले ........
.िाकाांिा डकल्ला शजिं कून घेतला...................पुण्यातील लाल महालात शार्यस्ताखान
ताल ठोकून बसला ..................दोन वषस झाली ................ त्यािा पररणाम प्रजेच्या
----- महाराजाांनी एक िाडसी बेत आखला ...............लाल महालावर गुप्तपणे छाप ......
..५ एवप्रल १६६३रोजी सैन्यासह लाल महालावर ..........या छ्याप्यात...... बोटे तुटली .
2) सुरतेवर स्वारी व जयशसिं गिी स्वारी या दोन्ही घटना
या शलिं क पाहून तुमच्या शब्ाांत शलहा.

3) शशवाजी महाराज आग्रा येथे औरां गजेबाच्या
नजरकैदेतून कसे वनसटले यािीई महीती र्मळवा .
आवश्यक साहहत्य –
कृती –

( आंर्रिाल, ग्रंथ,पाठ्यपुस्तक )
1) मुघलाववरुधच्या िढाईच्या धोरिास यश चमळाले या मोहहमेर् कोित्या
सरदारांनी मोलािी कामगीरी केली र्े पुढील शब्ा सह पूित करा.

र्ानािी ........................

मोरोपंर् ........................

प्रर्ापराव ......................

2) खालील घटना कालानुक्रमे शलहा .

काय समजले? –

1) शशवािी महारािांिी दशक्षि मोहीम

2) लाल महालावर छापा

4) राज्याचभषेक

6) शाचयस्ताखानािी स्वारी

5) पुरंदरिा र्ह

3) आग्र्याहून सुटका

वरील कृर्ी केल्याव र्ुला ‘मुघलांशी संघषत या पाठार्ून ’ काय समिले र्े थोडक्यार् शलही.

अर्िक माहहती येथून र्मळे ल –
दीक्षा APP च्य शलिं क

1) https://youtu.be/wS4GDrBAku4

2) https://youtu.be/A7EaJ_haHO4 3) https://youtu.be/gRjBwPkRyv0

4)https://youtu.be/nnvPZ4cyCVk 5) https://youtu.be/nnvPZ4cyCVk

या प्रश्ाांिी उत्तरे शोिू –

1) शशवािी महारािांनी राज्यचभषेकासाठी केलेली र्यारी खालील चित्राच्या सहायाने शलही .

मराठे व मुघल संघषत र्ुझ्या शब्ांर् वितन कर .
अर्िक सराव करू -

6) https://youtu.be/GP_0ssju1fY

खाली हदलेला QR CODE स्कॅन करून अचधक माहहर्ी चमळवा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेर्ू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषत २०२२-२३
इयत्ता : आठवी

ववषय : इवतहास

हदवस : 06

===================================================================
सांदभस :- इयत्ता : सार्वी

ववषय :इवर्हास

प्रकरि :5) स्वराज्यस्थापना व 7) स्वराज्यािा कारभार

अध्ययन वनष्पत्ती : - छत्रपर्ी शशवािी महारािांनी लष्करी वनयंत्रिासाठी वापरलेले प्रशासकीय मागत व व्यूहरिनेिे ववश्लेषिकरर्ार्.
पहहले काही बाबी आठवूया : - 1)खालील पैकी कोित्या शिल्हायार् शशवािी महारािांच्या स्वराज्यािा ववस्तार होर्ा ,त्या शिल्ह्याला अधोरेणखर् कर.
परभिी

नाशशक

यवर्माळ

ठािे

कोल्हापूर

लार्ूर

पुिे

सोलापूर

शसिं धुदग
ु त

रत्नावगरी

मुंबई

सार्ारा

नांदेड

नागपूर

धुळे

सांगली
उस्मानाबाद

वधात
रायगड

2) राज्यकारभाराच्या सोईसाठी महारािानी अष्टप्रधानमंडळ स्थापन केले त्यार् त्रकर्ी खार्े होर्े ?
3) भारर्ार्ील वर्न्ही सेनादलािी नावे सांग .
मदत हवी आहे का? –

1) https://youtu.be/jGjbi7L2trY

2) https://youtu.be/5T8_3WnC8OY

3) https://youtu.be/ATHO7__qFkI

4) https://youtu.be/TTcjVaTpDQQ 5) https://youtu.be/ZDJZBP-ljeE 6) https://youtu.be/PRZNfdqHON0

करून पाहूयात –

1) पुढील सांकल्पना चित्र पूणस कर.
शशवाजी महाराांिे
शेतीववषयक िोरन
2) महारािांच्या लष्करी ववभागार् पायदळ व घोडदळ असे ववभाग होर्े
या दोन ववभाग ववषयी र्ुला माहहर् असलेल्या बाबी शलही.
पायदळ -घोडदळ –

आवश्यक साहहत्य –
कृती –

( आंर्रिाल, ग्रंथ,पाठ्यपुस्तक )
1) शशवािी महाराि यांच्या स्वराज्यामध्ये सुमारे ३०० त्रकल्ले होर्े र्न, त्या पैकी काही त्रकल्ले
खाली हदले आहे र् र्ू त्यांिी नावे त्यांिा समोर शलही.

1

) ------------------ 2) -----------------

3)---------------

4) ---------------

2) पुढे त्रकल्यािे प्रकार हदले आहे र् ,त्यांच्या ववषयी माहहर्ी शलहा व उदा.म्हिून त्रकल्ल्ांिी नावे शलहा .
1) सागरी त्रकल्ले -----------------------------------------------------------------2) डोंगरी त्रकल्ले -----------------------------------------------------------------3) गटार् न बसिारा शब् शोधा.

1. पुिे, सुपे, िाकि , बंगळू र - --------------------------

2. र्लटििे िाधव , िावळीिे मोरे , मुधोळिे घोरपडे , सावंर्वाडीिे सावंर् - -----------------------3. र्ोरिा , मुरुंबदेव , शसिं हगड , शसिं धुदग
ु त - ------------------------काय समजले? –

वरील कृर्ी केल्याव र्ुला ‘स्वराज्यािा कारभार व स्वराज्यस्थापना ’या पाठार् काय समिले र्े थोडक्यार् शलही.

अर्िक माहहती येथून र्मळे ल –
दीक्षा APP च्य शलिं क

1) https://youtu.be/jGjbi7L2trY

4) https://youtu.be/TTcjVaTpDQQ

या प्रश्ाांिी उत्तरे शोिू –

2) https://youtu.be/5T8_3WnC8OY 3) https://youtu.be/ATHO7__qFkI
5) https://youtu.be/ZDJZBP-ljeE

6) https://youtu.be/PRZNfdqHON0

1) शशवािी महारािांनी र्यार केलेले अष्टप्रधानमंडळ पूित करा.
प्रिानाांिे नाव
1
2

पद

मोरे त्रत्रिंबक वपिं गळे

--------

राज्यकारभार िालविे आणि शििं कून घेर्लेल्या

--

प्रदेशािी व्यवस्था पाहिे .

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

अमात्य

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

----3

काम

अण्णािी दत्तो

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

सरकारी आज्ञापत्र र्यार करिे.

---4
5

दत्तािी त्रत्रिंबक वाकनीस

मंत्री

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

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

सेनापर्ी

सैन्यािी व्यवस्था ठे विे व राज्यरक्षि करिे.

रामिंि त्रत्रिंबक डबीर

--------

परराज्यांशी संबंध ठे विे .

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

न्यायाधीश

-------

---------6
7

-----

--------8

मोरेश्वर पंहडर्राव

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

--------

धाचमि क व्यवहार पाहिे.

----1) शशवाजी महाराजाांनी आरमार उभारणीकडे लक्ष का हदले ?
उपक्रम – 2)आंर्रिालच्या माध्यमार्ून भारर्ीय नौसेनेर्ील लढाऊ िहािांिी माहहर्ी चमळवा व िहािांच्या चित्रांिा संग्रह करा.
अर्िक सराव करू -

खाली हदलेला QR CODE स्कॅन करून अचधक माहहर्ी चमळवा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेर्ू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषत २०२२-२३
इयत्ता : आठवी

ववषय : इवतहास

हदवस :07

===================================================================
सांदभस :- इयत्ता : सार्वी

ववषय :इवर्हास

प्रकरि :8) आदशत राज्यकर्ात

अध्ययन वनष्पत्ती : - छत्रपर्ी शशवािी महारािांनी लष्करी वनयंत्रिासाठी वापरलेले प्रशासकीय मागत व व्यूहरिनेिे ववश्लेषि करर्ार्.
पहहले काही बाबी आठवूया : - 1) र्ुला माहहर् असलेला शशवािी महाराि व अर्िलखान भे टीच्या प्रसंगािे वितन कर.

2) रयर्ेिे नुकसान होऊ नये म्हिून शशवरायांनी सैवनकांना कोिर्ी र्ाकीद हदली ?
3) र्ुला आठवर् असलेली शशवािी महारािंच्या कायातिी थोरवी ववषद कर.
मदत हवी आहे का? – 1) https://youtu.be/zG2_V8DtkMI
4) https://youtu.be/ubYgK_ougQI

करून पाहूयात –

2)

https://youtu.be/UdLO4Hn2PcU 3) https://youtu.be/viz8UrLnoGE

5) https://youtu.be/GhGU4_lmgYA

6)

https://youtu.be/56MSjvOvLlY

1) एका शब्ाांत शलह.
* स्वराज्याच्या आरमारातील महत्त्वािा अर्िकारी ---------------------------------* शशवाजी महाराजावर काव्य रिणारा तमीळ कवी ---------------------------------* बुांदेलखांडात स्वतांत्र राज्य वनमासण करणारा ------------------------------------* पोवाड्यातून शशवाजी महाराजाांिी महती साांगणारा --------------------------------2) िौकटीर् हदलेला उर्ाऱ्यािे वािन करून र्ुझ्या शब्ांर् र्ो शलह .
“ ववलार्ीस र्सवीस देऊ लागाल ; ऐशास, लोका िार्ी , कोण्ही कुिब्यािे
दाने आिील, कोण्ही भाकर,कोण्ही गवर्, कोण्ही र्ाटे , कोण्ही भािी ,
कोण्ही पाले . ऐसे करू लागलेर् म्हििे िी कुिबी घर धरून िीव मात्र घेऊन
राहहले आहे र् र्ेही िाऊ लागर्ील . त्रकर्ेक उपाशी मराया लागर्ील.
म्हििे त्याला ऐसे होईल की , मोगल मुलकांर् आले त्याहूनही अचधक र्ुम्ही !
ऐसा र्ळर्ळाट होईल .

आवश्यक साहहत्य –
कृती –

( आंर्रिाल, ग्रंथ,पाठ्यपुस्तक )
1) शशवािी महारांिाच्या महर्ीवर खालील व्यक्तींनी काय केले र्े र्ू सांग ............

अ) लोकमान्य रटळक

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

आ) लाल लिपर्राय

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

इ) सुब्रमण्यम भारर्ी

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

ई) रवींिनाथ टागोर

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

उ) सर िदुनाथ सरकार -------------------------------------------------------------2) शशवािी महाराि यांच्या बद्दल googal त्रकवा ग्रंथा वापर करून पोवाडा शलही.
काय समजले? –

वरील कृर्ी केल्याव र्ुला ‘आदशत राज्यकर्ात या पाठार्ून ’ काय समिले र्े थोडक्यार् शलही.

अर्िक माहहती येथून र्मळे ल –
दीक्षा APP च्य शलिं क 1) https://youtu.be/zG2_V8DtkMI 2) https://youtu.be/UdLO4Hn2PcU 3) https://youtu.be/viz8UrLnoGE
4) https://youtu.be/ubYgK_ougQI

या प्रश्ाांिी उत्तरे शोिू –

5) https://youtu.be/GhGU4_lmgYA 6)

1) स्त्रीयांिे रक्षि व पयातवरिाच्या बाबर्ीर् शशवािी महारािांनी व्यक्त केलेले मर्
पुस्तकार्ून शोधून शलही..

उपक्रम –

2) व्यक्तीच्या नावावरून असलेली गावे , शहरे यांिी यादी र्यार करा.

अर्िक सराव करू -

खाली हदलेला QR CODE स्कॅन करून अचधक माहहर्ी चमळवा.

https://youtu.be/56MSjvOvLlY

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेर्ू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषत २०२२-२३
इयत्ता : आठवी

ववषय : इवतहास

हदवस : 8

===================================================================
सांदभस :- इयत्ता : सार्वी
अध्ययन वनष्पत्ती : -

ववषय :इवर्हास

प्रकरि :9) मराठयांिा स्वार्ंत्र्यसंग्राम

मराठे व मुघल संघषत चित्रकत्सकपिे अभ्यासर्ार् .

पहहले काही बाबी आठवूया : - 1) छत्रपर्ी शशवािी महारािांच्या मृत्युनंर्र स्वरिरक्षिासाठी मुघलांशी प्रखर लढा कोिी हदला?
2) स्वार्ंत्र्यसंग्राम म्हििे काय ?
3) मुघलांववरुध्द आक्रमक पववत्र घेर्ल्यानंर्र शशवािी महारािांनी कोिर्े त्रकल्ले शििं कून घेर्ले ?
मदत हवी आहे का? –

1) https://youtu.be/F0A3EATO7So 2) https://youtu.be/OSQKkVa-XMo 3) https://youtu.be/iyyAff59Ulc
4) https://youtu.be/4EW7Gtw6V_g 5) https://youtu.be/7dQhhjemfiA 6)

करून पाहूयात –

https://youtu.be/qMOKVr3scTM

1) भोसले घराण्यािी वांशावळ पूणस कर.

मालोजीराजे

छत्रपती शिवाजी महाराज
व्यंकोजी

छत्रपती राजाराम
महाराज

छत्रपती िाहू महाराज

छत्रपती शिवाजी

छत्रपती राजाराम
2) पुढील बाबी पाठार् शोधून शलहा.
अ) संभािी महारािांना िंशिऱ्यािी मोहीम अधतवट सोडू न माघारी का त्रर्रावे लागले ?
आ ) संभािी महारािांनी पोर्ुतवगिांना धडा शशकववण्यािे का ठरवले ?
आवश्यक साहहत्य –
कृती –

( आंर्रिाल, ग्रंथ,पाठ्यपुस्तक )
1) खालील शब्ांिे अथत सांगा :
आिीबािी - ------------ िहावगरी - ------------- गवनमी कावा - -----------

प्रखर हल्ले - ------------- मुत्सद्देवगरी - ----------- कर्तबगार - ------------2) खालीहदलेल्या चित्रार्ील व्यक्तींिा क्रम लावा .

काय समजले? –

वरील कृर्ी केल्याव र्ुला ‘मराठयांिा स्वार्ंत्र्यसंग्राम’ या पाठार् काय समिले र्े थोडक्यार् शलही.

अर्िक माहहती येथून र्मळे ल –
दीक्षा APP च्य शलिं क

1) https://youtu.be/F0A3EATO7So 2)
4)

या प्रश्ाांिी उत्तरे शोिू –
उपक्रम –

https://youtu.be/OSQKkVa-XMo 3) https://youtu.be/iyyAff59Ulc

https://youtu.be/4EW7Gtw6V_g 5) https://youtu.be/7dQhhjemfiA 6)

1) छत्रपर्ी शशवािी महारािांच्या पराक्रमािा वारसा महारािी र्ाराबाई यांनी कशारीर्ीने पुढे िालवला ?
2) खाली हदलेल्या भारर्ाच्या नकाशार् गोवा , वविापूर , गोवलकोंडा , शििं िी ,
अहमदाबाद , अहमदनगर ही रठकािे दाखवा.

अर्िक सराव करू -

https://youtu.be/qMOKVr3scTM

खाली हदलेला QR CODE स्कॅन करून अचधक माहहर्ी चमळवा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेर्ू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषत २०२२-२३
इयत्ता : आठवी

ववषय : इवतहास

हदवस : 9

===================================================================
सांदभस :- इयत्ता : सार्वी
अध्ययन वनष्पत्ती : -

ववषय :इवर्हास

प्रकरि :10) मराठयांच्या सत्तेिा ववस्तार

मराठी सत्ता अणखल भारर्ीय पार्ळीवर प्रबळ सत्ता म्हिून उदयाला आली
हे र्त्कालीन ऐवर्हाशसक घटनांच्या मदर्ीने स्पष्ट करर्ार्..

पहहले काही बाबी आठवूया : - 1) मराठी सत्तेच्या ववस्तारला सुरुवार् कोिी केली ?

2) मराठी सत्तेच्या ववस्तरर्ील प्रमुख घटना कोित्या

3) मुघल सत्तेला नमवून संपूित भारर्ार् मराठयांिी सत्ता कोित्या शर्कार् ववस्तारली ?
मदत हवी आहे का? –

1)https://youtu.be/BL-0bEpnxMQ 2) https://youtu.be/vOZOQBG81Vg 3) https://youtu.be/U9qN83zYJYY
4)

करून पाहूयात –

https://youtu.be/SBlIieyTLVc

5)

https://youtu.be/Cm55Y5CuiIQ

1) एका शब्ाांत शलहा.
1.बुंदेलखंड यािे राज्य होर्े ................. 2.पोर्ुतवगिांिा पराभव यांनी केला ...............
3.मराठ्याच्या राज्यािी ही रािधानी होर्ी ........... 4.इ.स.१७२० मध्ये पेशवेपदी नेमिूक झाली ..........
2) भारतािा नकाशा अभ्यासून आजिा बुंदेलखंड म्हििे कोिर्ा प्रदेश होय र्े शलहा .
3) िौथायी व सरदेशमुखी म्हििे काय र्े पाठ्यपुस्तकार् शोधून शलहा.

आवश्यक साहहत्य –
कृती –

( आंर्रिाल, ग्रंथ,पाठ्यपुस्तक )
1) खालील उर्ारा वािून वविारलेल्या प्रश्ािी उत्तरे शलहा.

अ) दख्खनिा सुभेदार म्हिून कोिािी नेमिूक झाली ? ---------------------------------आ) वनिामाने है दराबाद येथे वेगळे अस्तस्तत्व कधी वनमाति केले ? -----------------------इ ) वसुली करण्यािा अचधकार कोिाला हदला ? --------------------------------------

ई ) बािीरावने वनिामािा पराभव कुठे केला ? -------------------2) पाठ्यपुस्तकािे वािन करून बाळािी ववश्वनाथ याच्या ववषयी माहहर्ी शलहा .
काय समजले? –

वरील कृर्ी केल्याव र्ुला ‘मराठयांच्या सत्तेिा ववस्तार ’ या पाठार् काय समिले र्े थोडक्यार् शलही.

अर्िक माहहती येथून र्मळे ल –
दीक्षा APP च्य शलिं क 1) https://youtu.be/BL-0bEpnxMQ 2) https://youtu.be/vOZOQBG81Vg 3) https://youtu.be/U9qN83zYJYY
4)

या प्रश्ाांिी उत्तरे शोिू –
उपक्रम –

https://youtu.be/SBlIieyTLVc

5)

https://youtu.be/Cm55Y5CuiIQ

1) पोर्ुतवगिांिा पराभव कसा झाला र्े र्ुमच्या शब्ांर् स्पष्ट करा .

2) खालील भारर्ाच्या नकाशार् माळवा ,बुंदेलखंड ,भोपाळ,ही रठकािे दाखवा .

अर्िक सराव करू -

खाली हदलेला QR CODE स्कॅन करून अचधक माहहर्ी चमळवा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेर्ू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषत २०२२-२३
इयत्ता : आठवी

ववषय : इवतहास

हदवस : 10

===================================================================
सांदभस :- इयत्ता : सार्वी
अध्ययन वनष्पत्ती : -

ववषय :इवर्हास

प्रकरि :11 ) राष्ट्ररक्षक मराठे

पावनपर्च्या लढाईिी कारिमीमांसा करर्ार्.

पहहले काही बाबी आठवूया : - 1) उत्तर भारर्ार् मराठयांिे वितस्व कोिी वनमाति केले ?
2) पावनपर्च्या लढाईर् मराठयांच्या समोर कोिी आव्हान उभे केले ?
3) कोकि त्रकनारपट्टीवरील कोिर्ा भाग पोर्ुतवगिांच्या र्ाब्यार् होर्ा ?
मदत हवी आहे का? – 1) https://youtu.be/-mFzA0M7qvk 2) https://youtu.be/2JVpmvaOh28 3) https://youtu.be/gHl2NLvfBmo
4) https://youtu.be/0YXmyPFCh24 5)

https://youtu.be/1gTExDt2DOk 6) https://youtu.be/q7sZj_0cby0

करून पाहूयात – 1) “ दोन मोत्ये गळली . सत्त्वीस मोहोरे हरवल्या ! आणण रुपये , खुदास डकती गेल्या याांिी गणतीि नाही.”…….
यािा अथत पावनपर्च्या युधाशी आहे .र्ो र्ुम्ही शोधून शलहा.
2) खालील राज्याांना ओळखा.

…………………………

……………………….

………………

3) मराठयांनी अटकेपार झेंडा लावला . म्हििे काय ? र्े ,शलहा .

आवश्यक साहहत्य –
कृती –

( आंर्रिाल, ग्रंथ,पाठ्यपुस्तक )
1) --घटनाक्रम लावा .
--राक्षसभुवनािी लढाई

1) ---------------------------------------

--रटपू सुलर्ानिा मृत्यू

2) --------------------------------------

--माधवराव पेशव्यांिा मृत्यू

3 ) -------------------------------------

--पावनपर्िी लढाई

4 ) -------------------------------------

--बुराडी घाटािी लढाई

5 ) -------------------------------------

2 ) पुढील िौकटीर् पाठार् आलेल्या व्यक्तींिी नावे शोधा.

2)
काय समजले? –

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

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

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

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

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

इं टरनेट ( आंर्रिाल ) मदर्ीने पावनपर् लढाईर्ील माहहर्ी चमळवा व शलहा .
वरील कृर्ी केल्याव र्ुला ‘राष्ट्ररक्षक मराठे ’ या पाठार् काय समिले र्े थोडक्यार् शलही.

अर्िक माहहती येथून र्मळे ल –
दीक्षा APP च्य शलिं क

या प्रश्ाांिी उत्तरे शोिू –

–

1)

https://youtu.be/-mFzA0M7qvk

2) https://youtu.be/2JVpmvaOh28

3) https://youtu.be/gHl2NLvfBmo

4) https://youtu.be/0YXmyPFCh24

5)

6) https://youtu.be/q7sZj_0cby0

https://youtu.be/1gTExDt2DOk

1) पावनपर्च्या लढाईिे पररिाम शलहा .
2) कोि बरे ?
अर्गाणिस्तानार्ून आलेले ...........................
हहमालयाच्या पायर्थ्ाशी स्थाचयक झालेले ........................
नानासाहे ब पेशव्यांिे भाऊ ......................................
मथुरेच्या िाटांिा प्रमुख ....................................

अर्िक सराव करू -

खाली हदलेला QR CODE स्कॅन करून अचधक माहहर्ी चमळवा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेर्ू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषत २०२२-२३
इयत्ता : आठवी

ववषय : इवतहास

हदवस : 11

===================================================================
सांदभस :- इयत्ता : सार्वी
अध्ययन वनष्पत्ती : -

ववषय :इवर्हास

प्रकरि :12 ) साम्राज्यािी वाटिाल

मध्ययुगार्ील एका रठकािच्या ठळक ऐवर्हाशसक घडामोडीिा संबंध दुसऱ्या रठकािच्या घडामोडीशी लावर्ार्..

पहहले काही बाबी आठवूया : - 1) बाळािी ववश्वनाथच्या मुलांिे नावे सांगा ?
2) मराठी सत्तेिा ववस्तार कुठ पयांर् झाला होर्ा ?
3) पहहल्या बािीरावांिे नाव काय ?
मदत हवी आहे का? –

1) https://youtu.be/iKxrkVrWAww 2) https://youtu.be/EiSKw5FlOrM 3) https://youtu.be/98KoCPl9pZ4
4) https://youtu.be/gomL8Nxhe7E

करून पाहूयात –

5) https://youtu.be/RJ4c_GFI4H4 6) https://youtu.be/klMfpucin38

1) घटनाक्रम शलहा.
1.आष्टीिी लढाई .................. 2. मराठयांिे ओहडशावर प्रभुत्व ..........................
3.इं ग्रिांनी पुण्यार् युवनयन िॅक र्डकवला

.........................

2) पावनपतच्या लढाई मिील ठळक घडामोडी ववषद करा.
3) पुण्यश्लोक अहहल्याबाई होळकर यांनी इं दोरिे सूत्र हार्ी घेर्ल्या नंर्र केलेले कायत सांगा .
आवश्यक साहहत्य –
कृती –

( आंर्रिाल, ग्रंथ,पाठ्यपुस्तक )
1) पावनपर्च्या लढाईर् झालेला पराभव महादिी शशिं दे यांनी कसा भरून काढला
र्े पुढील मुद्याच्या आधार सपष्ट करा .
-- र्ौिांना प्रशशक्षर् केले. .......... -- महादिी शशिं देनी बादशाला पुन्हा गादीवर बसवले . ..............
--महादिीने काहदरिा पराभव केला ..........-- मराठी सेना एकवटली . ...............
2 ) पुढील िौकटीर्ील संकल्पना पाठार्ून शलहा.
मराठा हडि ----

3)शशवािी महारािांनी बनवलेल्या आरमारिा र्ायदा मराठयांना कसा झाला र्े शलहा.
काय समजले? –

वरील कृर्ी केल्याव र्ुला ‘साम्राज्यािी वाटिाल’ या पाठार् काय समिले र्े थोडक्यार् शलही.

अर्िक माहहती येथून र्मळे ल –
दीक्षा APP च्य शलिं क

– 1) https://youtu.be/iKxrkVrWAww
3) https://youtu.be/98KoCPl9pZ4
5) https://youtu.be/RJ4c_GFI4H4

या प्रश्ाांिी उत्तरे शोिू –

2) https://youtu.be/EiSKw5FlOrM
4) https://youtu.be/gomL8Nxhe7E
6) https://youtu.be/klMfpucin38

1) गुिरार्मधील मराठी सत्ता बद्दल माहहर्ी स्पष्ट करा.
2) नाना र्डिवीस यांनी दशक्षिेकडील रािकारिािी सूत्रे कशी सांभाळली .

अर्िक सराव करू -

खाली हदलेला QR CODE स्कॅन करून अचधक माहहर्ी चमळवा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेर्ू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषत २०२२-२३
इयत्ता : आठवी

ववषय : इवतहास

हदवस : 12

===================================================================
सांदभस :- इयत्ता : सार्वी

ववषय :इवर्हास

अध्ययन वनष्पत्ती : -

प्रकरि :12 ) महाराष्ट्रार्ील समाििीवन

मंहदरािे स्थापत्य , समाधी / थडगे , मशीद यार्ील शैली व र्ंत्राच्या ववकासािे
सोदाहरि सपष्टीकरि करर्ार्.

पहहले काही बाबी आठवूया : -

1) ववववध धमत व त्यांिी पाथतना स्थळ सांगा व शलहा .
2) महाराष्ट्रार् हे माडपंथी मंहदरे कुठे आहे र् त्या गावांिी नावे शलहा .
3) र्ुम्ही खेळर् असलेल्या ववववध खेळांिी नावे सांगा ?

मदत हवी आहे का? –

1) https://youtu.be/uIsKh39gr7k 2) https://youtu.be/oUZ7Z_jUR_Y 3) https://youtu.be/oUZ7Z_jUR_Y
4) https://youtu.be/fccXA-fe_GY 5) https://youtu.be/spQA1evvILI

करून पाहूयार् –

6) https://youtu.be/V0QWzXB7tqs

1) खालील हदलेल्या सि-समारं भ ववषयी र्ुम्हाला माहहर् असलेल्या प्रथा,िालीरीर्ी र्ुमच्या शब्ांर् व्यक्त करा.
अ) गुढीपाडवा ---------------------------------------------------------------आ) नागपंिमी ---------------------------------------------------------------इ) बैलपोळा ----------------------------------------------------------------ई) दसरा ------------------------------------------------------------------उ) ईद --------------------------------------------------------------------2) खालील र्क्ता पूित करा.

---------------------------------------कळीर् काम करिारा
---------------------------------------गावािा महसूल सभाळिारा
---------------------------------------वर्न धारि करिारा
---------------------------------------गावािे संरक्षि करिारा

3) समािार् कोिकोित्या अवनष्ट िालीरीर्ी प्रिशलर् आहे र्?त्या दूर करण्यासाठी उपाययोिना सुिवा.
आवश्यक साहहत्य –
कृती –

( आंर्रिाल, ग्रंथ,पाठ्यपुस्तक )
1) योग्य िोडया िुळवा .
‘अ’ गट
1) कोल्हापूर
2) वेरूळ

‘ब’ गट
अ) शंभू महादेव
ब ) भवानी देवी

3) शशखरशशिं गिापूर
4) प्रर्ापगड

क) अंबाबाई मंहदर
ड ) घ्रष्णेश्वर मंहदर

2 ) पुढील वास्तू कुठे आहे र् र्े शलहा ?
अ) शवनवारवाडा --------------------------------आ) सरकारवाडा -------------------------------इ) पेशव्यांिा वाडा ------------------------------ई) छत्रपर्ींिे वाडे -------------------------------3) शशवकालार्ील शशल्पकले ववषयी माहहर्ी सांगा.
काय समजले? –

वरील कृर्ी केल्याव र्ुला ‘महाराष्ट्रार्ील समाििीवन ’ या पाठार् काय समिले र्े थोडक्यार् शलही.

अर्िक माहहती येथून र्मळे ल –
दीक्षा APP च्य शलिं क- 1) https://youtu.be/uIsKh39gr7k 2) https://youtu.be/oUZ7Z_jUR_Y 3) https://youtu.be/oUZ7Z_jUR_Y
4) https://youtu.be/fccXA-fe_GY 5) https://youtu.be/spQA1evvILI

या प्रश्ाांिी उत्तरे शोिू –

6) https://youtu.be/V0QWzXB7tqs

1) खालील खेळाववषयी र्ुम्हास असलेली माहहर्ी शलहा .
कुस्ती -------------------------------------------------------------------मल्लखांब ------------------------------------------------------------------आट्यापाट्या ---------------------------------------------------------------गंशिर्ा -------------------------------------------------------------------2.

अर्िक सराव करू -

खाली हदलेला QR CODE स्कॅन करून अचधक माहहर्ी चमळवा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेर्ू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषत २०२२-२३
इयत्ता : आठवी

ववषय : नागररकशास्त्र

हदवस : 13

===================================================================
सांदभस :- इयत्ता : ७वी,

ववषय :नागररकशास्त्र,

प्रकरि : १. आपल्या संववधानािी ओळख

अध्ययन वनष्पत्ती : लोकशाहीर्ील शासन व्यवस्थेिी वैशशष्टे स्पष्ट करर्ार्.
पहहले काही बाबी आठवूया !

1) संववधान म्हििे काय?

2) उद्देशशकेर्ील र्ीन मुल्ये कोिर्ी ?.

चमत्रांनो, िर आपिास काही आठवले नसेल पुढील DIKSHA App शलिं किा उपयोग करा. –
1)

https://bit.ly/3fTwBFO

2) https://bit.ly/2T61Nsr

करून पाहूयात – 1)संववधानार्ील उद्देशशका वािा. त्यार्ील शब्ांिी सूिी र्यार करा.
2) संववधान सचमर्ीर्ील सदस्ांिी नवे शोधून र्ोटोंिा संग्रह करा.
आवश्यक साहहत्य – इयत्ता : ७वी िे इवर्हास व नागररकशास्त्र ववषयािे पाठ्यपुस्तक व घरार् भाऊ,बहहि,आई-वडील यांिाशी ििात.
कृती –

भारताच्या सांवविानािे वािन करून शशक्षकाच्या मदर्ीने पुढील कृर्ी करा.
१) ववववध शब्ांिे अथत समिून घ्या.

२) ववद्यालार् संववधान हदन सािरा करा.

काय समजले? – ही कृर्ी करून र्ुला काय समिले त्रकवा शशकण्यास चमळाले?
अर्िक माहहती येथून र्मळे ल –

याि संदभातने अचधक माहहर्ी चमळववण्यासाठी पुढील शलिं क उपयुक्त आहे .

1) https://bit.ly/2TNiAkz 2) https://youtu.be/qPckBnqBBO4 3) https://youtu.be/I0ft609dzgU
4) https://youtu.be/QqFQGSyJW0I

5) https://youtu.be/b9ZQxcLMnpE

र्सेि इयत्ता : ७वी िे नागररकशास्त्र ववषयाच्या पाठ्यपुस्तकार्ील प्रकरिांिे वािन कर.
या प्रश्ाांिी उत्तरे शोिू – प्रश् १ : संववधानार्ील र्रर्ुदीनुसार राज्यकारभार करण्यािे र्ायदे कोिर्े?
प्रश् २ : संववधान सभेर्ील सदस्ांिी नावे शलहा.

प्रश् ३ : शोध आणि शलहा.

१. देशार्ील सवत नागररकांववषयी आणि परस्परांववषयी आत्मीयर्ेिी भावना असिे.
२. राज्यकारभारािी सत्ता लोकांच्या हार्ी असिे.

३. उद्देशशकेलाि म्हटले िार्े

४. सवत धमाांना समान मानिे.

अर्िक सराव करू - १) ७वी िे नागररकशास्त्र ववषयािे पाठ्यपुस्तकार्ील यामध्ये हदलेला कृर्ी व स्वाध्याय सोडवा.
२) पाठ्यपुस्तकार्ील भारर्ीय संववधानाच्या उद्देशशकेिे वािन करा.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेर्ू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषत २०२२-२३
इयत्ता : आठवी

ववषय : नागररकशास्त्र

हदवस : 14

===================================================================
सांदभस :- इयत्ता : ७वी,

ववषय :नागररकशास्त्र,

अध्ययन वनष्पत्ती :

प्रकरि : २. संववधानािी उद्देशशका

लोकशाहीर्ील समर्ेिे महत्त्व स्पष्ट करर्ार्.
रािकीय समर्ा, आचथि क समर्ा व सामाशिक समर्ा यांर्ील र्रक समिू शकर्ार्.
समर्ेच्या हक्काच्या संदभातर् आपल्या ववभागार्ील सामाशिक, रािकीय व आचथि क समस्ांिा
अन्वयाथत लावर्ार्.

पहहले काही बाबी आठवूया!

1 ) संववधनािी उद्देशशका म्हििे काय?

2 )उद्देशशकेिी सुरुवार् कोित्या शब्ांनी होर्े?.

3) भारर्ार्ील ववववध धमातिी नवे सांगा.
मदत हवी आहे का?

चमत्रांनो, िर आपिास काही आठवले नसेल पुढील DIKSHA App शलिं किा उपयोग करा. –
1) https://bit.ly/2SdGx43 2) https://youtu.be/wdTsrjirEUs 3) https://youtu.be/m6jCZmDXPl8
4) https://youtu.be/bThvlO9tup 5) https://youtu.be/9pPudZJGE7M 6) https://youtu.be/bijNIs1no98

करून पाहूयात

1 ) उद्देशशकेर्ील न्यायािे र्ीन प्रकार शोधा.
1)------------------------- 2)------------------------ 3) ------------------

वरील चित्रािे वनरीक्षि करून दोन शब्ार्ील र्रक सांगा.
आवश्यक साहहत्य –

इयत्ता : ७वी िे इवर्हास व नागररकशास्त्र ववषयािे पाठ्यपुस्तक. चमत्रांशी र्ोनवर ििात करा.

कृती –

१) घरातील आई-बाबा कशा पद्धतीने कामे करतात. त्यात तुमिा सहभाग कसा असतो.
एकमेकाांिे वविार, मते वविारात घेतली जातात का? भाांडण केल्यानांतर लगेि र्मटवता का?
आजी-आजोबाांना वविारले जाते का? अनुजाला शेतीच्या अभ्यासात सांशोिन करावयािे आहे .
वतिा वनणसय सवाांना आवडतो का?
कुटुं बार्ील वरील गोष्टींिे वनरीक्षि करून शशक्षकाच्या मदर्ीने शब्ांिे अथत व महत्त्व लक्षार् घ्या.
२) शाळा सुरु झाल्यावर वगासतील वगस प्रवतवनिीिी लोकशाही पद्धतीने वनवड कशी करता येईल ते शलहा.

काय समजले? –

ही कृर्ी करून र्ुला काय समिले त्रकवा शशकण्यास चमळाले?

अर्िक माहहती येथून र्मळे ल –
याि संदभातने अचधक माहहर्ी चमळववण्यासाठी पुढील शलिं क उपयुक्त आहे र्.
1) https://bit.ly/2SdGx43

2) https://youtu.be/wdTsrjirEUs

3) https://youtu.be/m6jCZmDXPl8 4) https://youtu.be/bThvlO9tupY
5)

https://youtu.be/9pPudZJGE7M 6) https://youtu.be/bijNIs1no98

र्सेि इयत्ता : ७वी िे नागररकशास्त्र ववषयाच्या पाठ्यपुस्तकार्ील प्रकरिांिे वािन कर.

या प्रश्ाांिी उत्तरे शोिू –
प्रश् १ : प्रौढ मर्दान पधर्ी म्हििे काय?
प्रश् २ : आचथि क न्यायामुळे नागररकांना कोिर्े हक्क चमळर्ार्?
प्रश् ३ : भारर्ीय संववधानाच्या उद्देशशकेर् कोिकोित्या महत्त्वाच्या बाबींिा उल्लेख केला आहे ?
अर्िक सराव करू १) ७वी िे नागररकशास्त्र ववषयािे पाठ्यपुस्तकार्ील यामध्ये हदलेला कृर्ी व स्वाध्याय सोडवा.
२) शशक्षकांच्या मदर्ीने वनवडिूक प्रत्रक्रया समिून घ्या.
खाली हदलेला QR CODE स्कॅन करून अचधक माहहर्ी चमळवा ..

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र पुिे
सेर्ू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणिक वषत २०२२-२३
इयत्ता : आठवी

ववषय : नागररकशास्त्र

हदवस : 15

===================================================================
सांदभस :- इयत्ता : ७वी,

ववषय :नागररकशास्त्र,

प्रकरि : ३. संववधानािी वैशशष्टे

अध्ययन वनष्पत्ती : स्थावनक शासन व राज्यशासन यार्ील र्रक समिर्ार्.
पहहले काही बाबी आठवू

1) उद्देशशकेर्ील उहद्दष्टे कोिर्ी आहे र्?

2) स्थावनक शासन संस्था म्हििे काय?.

3) र्ुमच्या गावार् कोिर्ी स्थावनक शासन संस्था आहे ?
मदत हवी आहे का? –

चमत्रांनो, िर आपिास काही आठवले नसेल पुढील DIKSHA App शलिं किा उपयोग करा.
1 )https://bit.ly/3uX76rq

करून पाहूयात –

2) https://youtu.be/rUxLFo3nHyk

१) ईशान्येकडील राज्यांिी सूिी र्यार करा. र्ेथील राज्यांच्या रािधानीिी शहरे कोिर्ी?
२) संघराज्य शासनपधर्ीनुसार अचधकारािी ववभागिी कशाप्रकारे केली आहे यािी सूिी
खालील र्क्त्यार् र्यार करा.
सांघ्रज्याशासन

राज्यशासन

दोन्ही शासनाकडे असलेले
ववषय

१.

१.

१.

२.

२.

२.

३.

३.

३.

आवश्यक साहहत्य –
इयत्ता : ७वी िे इवर्हास व नागररकशास्त्र ववषयािे पाठ्यपुस्तक. चमत्रांशी ििात.
कृती –

१) इां टरनेटच्या मदतीने EVM मशीनहदषयी माहहती र्मळवा.व शलहा.
२) वगासत वनवडणूक आयोगािी स्थापना करा. त्या वनवडणूक आयोगाच्या मागसदशसनाखाली
वगासिी वनवडणूक घ्या.

काय समजले? – ही कृर्ी करून र्ुला काय समिले त्रकवा शशकण्यास चमळाले?
अर्िक माहहती येथून र्मळे ल –
याि संदभातने अचधक माहहर्ी चमळववण्यासाठी पुढील शलिं क उपयुक्त आहे र्1) https://bit.ly/2T36hQG
र्सेि इयत्ता : ७वी िे नागररकशास्त्र ववषयाच्या पाठ्यपुस्तकार्ील संववधानािी वैशशष्टे याप्रकरिांिे वािन कर.

या प्रश्ाांिी उत्तरे शोिू –
प्रश् १ : संपूित देशािा राज्यकारभार करिारी यंत्रिा - ------------------------------------प्रश् २ : वनवडिुका घेिारी यंत्रिा - -------------------------------------------------प्रश् ३ : दोन सूिींव्यवर्ररक्त असलेली सूिी - -------------------------------------------प्रश् ४ : सध्यािे मुख्य वनवडिूक आयुक्त कोि आहे र्? ------------------------------------प्रश् ५ : न्यायाधीशांिी नेमिूक कोि करर्े? -------------------------------------------अर्िक सराव करू १) ७वी िे नागररकशास्त्र ववषयािे पाठ्यपुस्तकार्ील यामध्ये हदलेला कृर्ी व स्वाध्याय सोडवा.
२) आिारसंहहर्ेववषयी माहहर्ी चमळवा.व शलहा.
खाली हदलेला QR CODE स्कॅन करून अचधक माहहर्ी चमळवा .

