सराव श्नपि का-२
िवषय : इितहास व राज्यशास्
इयत्ता : १० वी

गुण : ६०
वेळ : २.३० तास

सूचना
(१)
(२)
(३)
(४)
(५)

:
सवर् कृती/ श्न सोडिवणे आवश्यक आहेत.
उजवीकडील अंक श्नांचे/कृतीचे पूणर् गुण दशर्वतात.
श्न कर्. १ ते ५ इितहास व श्न कर्. ६ ते ९ राज्यशास् या िवषयांवरील आहेत.
श्न १ (अ) मध्ये संपूणर् िवधान िलिहणे आवश्यक आहे.
श्न १ (ब) मधील त्येक संचातील पिहला घटक तसाच ठेवून दुसर्या घटकाची दुरूस्ती करणे अपेिक्षत
आहे.
(६) श्न २ (अ) मधील िदलेले संकल्पना िच त्यात नमुना आराख ानुसार पेनने उत्तरपि केत तयार करणे
अपेिक्षत आहे.

. १ (अ) िदलेल्या पयार्यांपैकी योग्य पयार्य िनवडून िलहा.
(१) अाधुिनक इितहासलेखनाचा जनक ............ यास म्हणता येईल.
अ) व्हॉल्टेअर
ब) रेने देकातर्
क) िलओपाॅल्ड रांके
ड) कालर् माक्सर्

(गुण ४)

(२) ‘नॅशनल िफल्म आकार्इव्ह’ या संस्थेची मुख्य कचेरी ............... येथे आहे.
अ) िद ी
ब) मुंबई
क) पुणे
ड) नागपूर
(३) भाऊ महाजन यांनी ............... हे वतर्मानप सुरू केले.
अ) दपर्ण
ब) भाकर
क) ज्ञानोदय
ड) केसरी
(४) महाबळेश्वर जवळील िभलार हे ............... गाव म्हणून िस
अ) पुस्तकांचे
ब) वनस्पतींचे
क) आंब्यांचे
ड) िकल्ल्यांचे

आहे.

(ब) पुढीलपैकी त्येक गटातील चुकीची जोडी दुरुस्त करून पुन्हा िलहा. (गुण ४)
(१) i) हसन िनजामी
ताजुल मािसर
ii) िमन्हाज-इ-िसराज
तबाकत-इ-नािसरी
iii) िझयाउ ीन बरनी
तारीख-इ-मुबारकशाही
iv) तैमूरलंग
तुझुक-इ-ितमुरी
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(२) i)
ii)
iii)
iv)

कुतुबिमनार
गोलघुमट
गोंदेश्वर मंिदर
ताजमहाल

-

मेहरौली
िवजापूर
अंबरनाथ
आगर्ा

(३) i)
ii)
iii)
iv)

िवष्णुदास भावे
बाळकृष्णबुवा इचलकरंजीकर
आनंदराव पेंटर
कमलाबाई मंगरूळकर

(४) i)
ii)
iii)
iv)

इंिडयन म्युिझयम
नॅशनल म्युिझयम
छ पती िशवाजी महाराज वस्तुसंगर्हालय
सालारजंग म्युिझयम

-

मराठी नाटकांचे जनक
अिभजात ख्याल संगीताची ओळख
भारतीय बनावटीच्या िसने-कॅमेर्याचे िनमार्ते
मराठीतील पिहल्या स् ी-अिभने ी
-

कोलकाता
िद ी
पुणे
हैदराबाद

. २ (अ) िदलेल्या सूचनेनुसार कृती करा. (कोणतेही २)
(१) पुढील तक्ता पूणर् करा.
जेम्स िमल

द िहस्टरी ऑफ ि िटश इंिडया

जेम्स गर्ँड डफ

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

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

द िहस्टरी ऑफ इंिडया

ीपाद अमृत डांगे

(गुण ४)

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

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

हू वेअर द शू ाज

(२) दूरदशर्नचा इितहास दशर्िवणारी पुढील कालरेषा पूणर् करा.

इ.स.

१५ सप्टेंबर १९५९

१५ ऑगस्ट १९८२
मुंबई के ाचे
कायर्कर्म सुरू
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१९९१

(३) पुढील आकृतीबंध पूणर् करा.

पयर्टनाचे
कार

.२ (ब)
(१)
(२)
(३)

टीपा िलहा. (कोणत्याही २)
स् ीवादी इितहासलेखन
िच कथी परंपरा
माकोर् पोलो

(गुण ४)

. ३ (अ) पुढील िवधाने सकारण स्प करा. (कोणतेही २)
(गुण ६)
(१) ादेिशक इितहासलेखनाला चालना िमळाली.
(२) हेमाडपंती मंिदरे ही मंिदर वास्तूशैलीचा उत्तम नमुना आहे.
(३) कीचकवध या नाटकामुळे ेक्षकांच्या मनात सा ाज्यशाहीिवषयी चीड िनमार्ण होई.
(४) आपण आपला नैसिगर्क आिण सांस्कृितक वारसा जपला पािहजे.
(५) िविवध िवषयांमधील कृतींसाठी िशक्षणाची आवश्यकता असते.
.३ (ब) पुढील श्नांची थोडक्यात उत्तरे िलहा. (कोणतेही २)
(गुण ६)
(१) हेगल
े यांची ं वादी िवचारसरणी स्प करा.
(२) सांस्कृितक वारसास्थळांच्या यादीत समािव असलेल्या तुम्हांला माहीत असलेल्या कोणत्याही
एका वारसास्थळािवषयी मािहती िलहा.
(३) इितहासाचा अभ्यासक म्हणून रंगभूमी तसेच िच पटक्षे ामध्ये तुम्हांला कोणत्या संधी उपलब्ध
आहेत?
. ४

िदलेल्या उतार्याचे वाचन करून खालील श्नांची उत्तरे िलहा.

(गुण ४)

खेळण्यांमधून इितहास आिण तं ज्ञानाची गती यांवर काश पडतो, धािमर्क आिण सांस्कृितक परंपरा
समजतात. महारा ात िदवाळीत िक े करण्याची मोठी परंपरा आहे. या मातीच्या िकल्ल्यांवर छ पती िशवाजी
महाराज आिण त्यांचे सहकारी यांच्या ितमा ठेवतात. महारा ातील िकल्ल्यांच्या साहाय्याने घडलेल्या इितहासाला
उजाळा देण्याचाच हा एक कार आहे.
इटलीतील पाँपेई शहराच्या उत्खननात एक भारतीय हिस्तदंती बाहुली सापडली. ती पिहल्या शतकातील
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असावी असा इितहासकारांचा अंदाज आहे. त्यावरून भारत आिण रोम यांच्यातील परस्पर संबंधांब ल अनुमान करता
येते. अशा रीतीने उत्खननात िमळालेली खेळणी ही ाचीन काळी िविवध देशांमधील परस्परसंबंधांवर काश टाकू
शकतात.

(१) भारतीय हस्तीदंती बाहुली कोठे सापडली आहे?
(१)
(२) महारा ातील कोणत्या परंपरेचा िदलेल्या उतार्यात उ ेख केलेला आहे?
(१)
(३) तुम्हांला पिरिचत असलेल्या खेळण्यांच्या साहाय्याने खेळल्या जाणार्या कोणत्याही
एका भारतीय खेळािवषयी मािहती िलहा.
(२)
. ५ पुढील श्नांची सिवस्तर उत्तरे िलहा. (कोणतेही २)
(गुण ८)
(१) इितहासाच्या साधनांचे जतन करण्यासाठी तुम्ही कोणते उपाय सूचवाल?
(२) िनयतकािलके म्हणजे काय ते सांगून तुम्हांला माहीत असलेल्या कोणत्याही एका
िनयतकािलकािवषयी मािहती िलहा.
(३) मैदानी खेळ व बैठे खेळ यांच्यातील फरक स्प करा.
(४) गर्ंथालये आिण अिभलेखागारे यांच्यािवषयी सिवस्तर मािहती िलहा.
राज्यशास्
.६ िदलेल्या पयार्यांपैकी योग्य पयार्य िलहा.
(गुण ४)
(१) ७३वी आिण ७४वी घटना दुरूस्ती म्हणजे ........ च्या िदशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल
होय.
(अ) मतािधकार
(ब) लोकशाही िवकें ीकरण
(क) सामािजक न्याय
(ड) समता
(२) मतदारसंघ िनमार्ण करण्याचे काम िनवडणूक आयोगाची ............... सिमती करते.
(अ) िनवड
(ब) पिरसीमन
(क) मतदान
(ड) वेळाप क
(३) माक्सर्वादी िवचारसरणीवर आधारलेला पक्ष म्हणजे ............... .
(अ) भारतीय कम्युिनस्ट पक्ष
(ब) भारतीय रा ीय काँगर्ेस
(क) भारतीय जनता पक्ष
(ड) रा वादी काँगर्ेस
(४) राजकीय िकर्येमध्ये ......... वाढता सहभाग ही लोकशाही व्यवस्थेसमोरील एक गंभीर
समस्या आहे.
(अ) िस् यांचा
(ब) जनतेचा
(क) तरूणांचा
(ड) गुन्हेगारांचा
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.७ पुढील िवधाने चूक की बरोबर ते सकारण स्प करा. (कोणतेही २)
(गुण ४)
(१) मािहतीच्या अिधकारामुळे शासनाच्या कारभारातील गोपनीयता कमी झाली आहे.
(२) लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व नसते.
(३) डॉ.राजें िसंह राणा यांना भारताचे जलपुरुष या नावाने ओळखले जाते.
.८ (अ) पुढील संकल्पना स्प करा. (कोणत्याही २)
(१) चळवळ
(२) िनवडणूक आचारसंिहता
(३)
ाचार

(गुण ४)

(ब) िदलेल्या सूचनेनुसार कृती करा. (कोणत्याही २)
(१) भारतातील पिहल्या िनवडणुकीसंदभार्तील पुढील संकल्पनािच पूणर् करा.

(गुण ४)

स्वतं भारताची पिहली सावर्ि क िनवडणूक
पिहले िनवडणूक आयुक्त ...........
पिहले मतदार ...........

(२) भारतातील रा ीय पक्षाच्या स्थापनेच्या संदभार्तील पुढील कालरेषा पूणर् करा.
इ.स.

१८८५
भारतीय रा ीय
काँगर्ेस

१९८०
भारतीय कम्युिनस्ट
पक्ष

१९९९
बहुजन समाज
पक्ष

(३) पुढील संकल्पनािच पूणर् करा.
भारतातील आिदवासी चळवळी व िठकाणे

कोलाम
.............

गोंड
.............

कोळी, िभ , रामोशी
.............
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संथाळ, मुंडा
.............

.९ पुढील श्नांची थोडक्यात उत्तरे िलहा. (कोणतेही २)
(गुण ४)
(१) भारतीय नागिरकांना रोजगार िमळवण्याचा हक्क असावा यािवषयी तुमचे मत व्यक्त करा.
(२) तुम्ही तुमच्या पिरसरात मतदान करण्यािवषयी जागृती कशी कराल?
(३) तुमच्या गावातील अथवा शहरातील राजकीय पक्ष शासन व जनता यांच्यात दुवा कसा
साधतात?
(४) भारतात लोकशाहीच्या यशासाठी कोणत्या बाबी आवश्यक आहेत?
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