सराव श्नपि का
ि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) िरझन इन िहस्टरी हा गर्ंथ
यांनी िलिहला.
अ) रेने देकातर्
ब) मायकेल फुको
क) जॉजर् िवल्हेम ेडिरक हेगेल
ड) कालर् माक्सर्

(गुण ४)

(२) ‘िहतोपदेश’ या संस्कृत गर्ंथाचा जमर्न भाषेत अनुवाद ............... यांनी केला.
अ) जेम्स िमल
ब) ेडिरक मॅक्सम्युलर
क) माऊंट स्टुअटर् एिल्फन्स्टन
ड) जॉन माशर्ल
(३) भारतीय मूतीर् िवज्ञानाचा पाया ............... शैलीने घातला गेला.
अ) नागर
ब) ािवड
क) गांधार
ड) मथुरा
(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) रा वादी इितहासलेखन
स्वा.िव.दा.सावरकर
ii) माक्सर्वादी इितहासलेखन
दामोदर धमार्नंद कोसंबी
iii) वंिचतांचा इितहास
रामचं गुहा
iv) स् ीवादी इितहास
शिमर्ला रेगे
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(२) i)
ii)
iii)
iv)

कुिटय म
रम्मन
रामलीला
कालबेिलया

-

केरळमधील संस्कृत ना परंपरा
पिश्चम बंगालमधील नृत्य
उत्तर भारतातील नृत्य
राजस्थानचे लोकसंगीत आिण लोकनृत्य

(३) i)
ii)
iii)
iv)

वाई सातारा येथील जुन्या वा ातील िभित्तिच े
मध्य देशातील भीमबेटका येथील गुहािच े
रामायण, महाभारतातील कथा सांगण्याची परंपरा
सवाई माधवराव व नाना फडणवीस यांचे िच

(४) i)
ii)
iii)
iv)

महाराज सयाजीराव िव ापीठ
बनारस िहंदू िव ापीठ
अिलगढ मुस्लीम युिनव्हिसर्टी
िजवाजी िव ापीठ

-

(गुण ४)

युरोपातील
महत्त्वाचे िवचारवंत

(२) िदलेले संकल्पनािच पूणर् करा.

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

गोलघुमट

-------------कुतुबिमनार

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

कोणाकर्

वेरूळ

मराठा िच शैली
लोकिच कला शैली
िच कथी परंपरा
मुघल लघुिच शैली

िद ी
वाराणसी
अिलगढ
ग्वािलयर

. २ (अ) िदलेल्या सूचनेनुसार कृती करा. (कोणतेही २)
(१) िदलेले संकल्पनािच पूणर् करा.

भारतातील िस
ऐितहािसक वास्तू

-

(३) पुढील तक्ता पूणर् करा.

.२ (ब)
(१)
(२)
(३)

भजन

लिळत

गुणवैिशष् े

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

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

उदाहरणे

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

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

टीपा िलहा. (कोणत्याही २)
वतर्मानप ांचे स्वातं यसंगर्ामातील कायर्
सरस्वती महाल गर्ंथालय
कर्ीडा पयर्टन

(गुण ४)

. ३ (अ) पुढील िवधाने सकारण स्प करा. (कोणतेही २)
(गुण ६)
(१) बखर हा ऐितहािसक सािहत्यातील महत्त्वाचा कार आहे.
(२) जागितक वारशाच्या पदास पा ठरणारी स्थळे, परंपरा यांची यादी युनेस्को ारे जाहीर केली
जाते.
(३) वतर्मानप ांना इितहास या िवषयाची आवश्यकता असते.
(४) सध्याच्या काळात खेळाचे अथर्कारण बदलले आहे.
(५) आपण आपला नैसिगर्क आिण सांस्कृितक वारसा जपला पािहजे.
.३ (ब)
(१)
(२)
(३)

पुढील श्नांची थोडक्यात उत्तरे िलहा. (कोणतेही २)
(गुण ६)
वंिचतांच्या इितहासातून सवर्सामान्य माणसाच्या जीवनाचे िच ण केले गेले, तुमचे मत िलहा.
उपयोिजत कलाक्षे ात कोणकोणत्या गो ींचा समावेश होतो?
सांस्कृितक वारसास्थळांच्या यादीत समािव असलेल्या महारा ातील िठकाणांची नावे सांगनू
कोणत्याही एका िठकाणािवषयी मािहती िलहा.

. ४

िदलेल्या उतार्याचे वाचन करून खालील श्नांची उत्तरे िलहा.

(गुण ४)

महारा ातील रंगभूमीच्या िवकासात १९व्या शतकाचे स्थान महत्त्वाचे आहे. िवष्णुदास भावे मराठी रंगभूमीचे
जनक म्हणून ओळखले जातात. ‘सीतास्वयंवर’ हे त्यांनी रंगभूमीवर आणलेले पिहले नाटक होय. िवष्णुदास भाव्यांनी
िलिहलेल्या नाटकांनंतर महारा ात ऐितहािसक, पौरािणक नाटकांबरोबरच हलक्याफुलक्या प तीची हसन कारातील
नाटकेही रंगभूमीवर अाली. त्यामध्ये िवनोदी प तीने सामािजक िवषय सादर केले जात.
सुरुवातीच्या नाटकांच्या संिहता िलिखत स्वरूपात नसत. बर्याचदा त्यातील गीते िलिहलेली असली तरी
ग संवाद उत्स्फूतर् स्वरूपाचे असत. मुि त स्वरूपात संिहता उपलब्ध असणारे पिहले नाटक िव.ज.कीतर्ने यांनी
१८६१ साली िलिहलेले ‘थोरले माधवराव पेशवे’ हे होय. या नाटकामुळे संपूणर् िलिखत संिहता असलेल्या नाटकांची
नवी परंपरा सुरू झाली.
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एकोिणसाव्या शतकाच्या अखेरच्या पवार्त उत्तर िहंदुस्थानातील ख्याल संगीत महारा ात रुजवण्याचे काम
बाळकृष्णबुवा इचलकरंजीकर यांनी केले. त्यांच्यानंतर उस्ताद अ ािदयाँ खाँ, उस्ताद अब्दुल करीम खाँ आिण उस्ताद
रिहमत खाँ यांनी महारा ातील रिसकांमध्ये संगीताची आवड िनमार्ण केली. त्याचा पिरणाम होऊन संगीत रंगभूमीचा
उदय झाला. िकलोर्स्कर मंडळी या नाटक कंपनीची संगीत नाटके लोकि य झाली. त्यामध्ये ‘संगीत शाकंुतल’ हे
अण्णासाहेब िकलोर्स्करांनी िलिहलेले नाटक अितशय गाजले. संगीत नाटकांमध्ये गोिवंद ब ाळ देवल यांनी िलिहलेले
‘संगीत शारदा’ हे नाटक अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या नाटकात जरठकुमारी िववाह या तत्कालीन अिन थेवर िवनोदी
प तीने परंतु मािमर्क टीका केली आहे. याखेरीज ीपाद कृष्ण कोल्हटकर यांचे ‘मूकनायक’, कृष्णाजी भाकर
खािडलकर यांचे ‘संगीत मानापमान’, राम गणेश गडकरी यांचे ‘एकच प्याला’ ही नाटके रंगभूमीच्या इितहासात
महत्त्वाची आहेत.

(१) सीतास्वयंवर हे नाटक रंगभूमीवर कोणी आणले?
(२) संगीत शारदा या नाटकाचे लेखक कोण होते?
(३) नाटक सामािजक बोधन कसे घडवून आणते हे स्प

(१)
(१)
(२)

करा.

. ५ पुढील श्नांची सिवस्तर उत्तरे िलहा. (कोणतेही २)
(१) कालर् माक्सर् यांचा वगर्िस ांत स्प करा.
(२) मैदानी खेळ व बैठे खेळ यांच्यािवषयी मािहती िलहा.
(३) अिभलेखागाराच्या व्यवस्थापनात कोणती कामे महत्त्वाची आहेत?
(४) कलाक्षे ात व्यवसायाच्या कोणत्या संधी उपलब्ध आहेत हे स्प करा.

(गुण ८)

राज्यशास्
.६ िदलेल्या पयार्यांपैकी योग्य पयार्य िलहा.
(१) लोकशाहीचा गाभा म्हणजे ................. .
(अ) ौढ मतािधकार
(ब) सत्तेचे िवकें ीकरण
(क) राखीव जागांचे धोरण
(ड) न्यायालयीन िनणर्य

(गुण ४)

(२) िनवडणूक आयुक्तांची नेमणूक ............... करतात.
अ) रा पती
ब) धानमं ी
क) लोकसभा सभापती
ड) उपरा पती
(३) िशरोमणी अकाली दल हा पक्ष ............... या राज्यात आहे.
अ) ओिडशा
ब) आसाम
क) पंजाब
ड) जम्मू आिण कािश्मर
(४) लोकशाहीमध्ये ............... िनवडणुकीत सामील होऊन सत्तेत वेश करतात.
अ) राजकीय पक्ष
ब) न्यायालये
क) सामािजक संस्था
ड) अशासकीय संस्था
|4|

.७ पुढील िवधाने चूक की बरोबर ते सकारण स्प करा. (कोणतेही २)
(गुण ४)
(१) संिवधानाचे स्वरूप एखा ा िजवंत दस्तऐवजा माणे असते.
(२) एखा ा घटकराज्यात केव्हा व िकती टप्प्यात िनवडणुका घ्याव्यात हे िनवडणूक आयोग
ठरवते.
(३) चळवळीला खंबीर नेतृत्वाची गरज नसते.
.८ (अ) पुढील संकल्पना स्प
(१) सत्तेचे िवकें ीकरण
(२) मध्यावधी िनवडणुका
(३) डावे उगर्वादी

करा. (कोणत्याही २)

(ब) िदलेल्या सूचनेनुसार कृती करा. (कोणत्याही २)
(१) िनवडणूक िकर्येसंबंधीचा पुढील ओघतक्ता पूणर् करा.
उमेदवारांकडून नामांकन प व छाननी

िनवडणुकीसंबंधीच्या वादांचे िनराकरण

(२) पुढील संकल्पनािच पूणर् करा.

भारतातील काही
ादेिशक पक्ष
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(गुण ४)

(गुण ४)

(३) पुढील संकल्पनािच पूणर् करा.

भारतातील मुख
चळवळी

.९ पुढील श्नांची थोडक्यात उत्तरे िलहा. (कोणतेही २)
(१) िनवडणूक आयुक्तपदािवषयी मािहती सांगा.
(२) सामािजक न्याय स्थािपत करणे म्हणजे काय?
(३) पयार्वरण चळवळीचे कायर् स्प करा.
(४) राजकीय िकर्या पारदशर्क होण्यासाठी कोणते यत्न केले जातात?
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(गुण ४)

