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सेत ूअभ्यासक्रम (ब्रीज कोसस) :  इयत्ता -आठवी  
● प्रवर्तक   :  शालेय शशक्षण ववभाग,महाराष्ट्र शासन  
● प्रकाशक  :  राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुिे. 

● प्रेरिा   :      मा.रणशजतशसिंग देओल, (भा.प्र.से.) 

सचिव, शालेय शशक्षि व क्रीडा ववभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
● मागतदशतक  :  मा.सूरज माांढरे , (भा.प्र.स.े) 

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

● संपादक:  मा. एम.देवेंदर शसिंह, (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, पुिे. 

● संपादन सहाय्य :  डॉ.ज्योती राजपूत, 
अचधव्याख्यार्ा,सामाशिक शास्त्र 

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुिे. 
बाळासाहेब गायकवाड, 

 ववषय सहायक,सामाशिक शास्त्र ववभाग, 
 राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुिे. 

अण्णासाहेब कुटे, 
ववषय सहायक,शिल्हा शशक्षि व प्रशशक्षि संस्था,हहिं गोली. 

 वनचमिर्ी सदस्य:  श्री.सचिन परशरुाम आहेर,८५०१५४०५०. 
मो.वा.सेवासदन अध्यावपका ववद्यालय,पुिे.  
श्री.शशवप्रसाद नारायिराव मठपर्ी,९४२०८५८५१६ 
श्री.सरस्वर्ी ववद्यालय,प्रशाला,गंगाखेड,शिल्हा-गंगाखेड. 
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ववद्यार्थ्ाांसाठी सिूना / ववद्यार्थ्ाांशी हहतगजु 
           ववद्याथी चमत्रांनो, शासनामार्त र् मागील शकै्षणिक 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 मार्त र् ववद्यार्थ्ाांसाठी अध्ययनािी 
उिळिी आणि नवीन शकै्षणिक वषातर् शशकायच्या पाठ्यक्रमािी पूवतर्यारी हा दुहेरी उदे्दश समोर ठेवून सेर् ू
अभ्यासक्रम (Bridge Course) र्यार करण्यार् आलेला होर्ा. िालू शैक्षणिक वषत २०२२-२०२३ मधे्य शाळा 
वनयचमर्पिे सुरू होिार आहेर्. शकै्षणिक वषातच्या सुरुवार्ीला काही हदवस मागील इयत्तचे्या पाठ्यक्रमािी 
उिळिी व्हावी आणि या वषीच्या इयत्तचे्या अभ्यासक्रमािी पूवतर्यारी हे उहद्दष्ट ठेवून र्मुच्यासाठी हा सेर् ू
अभ्यासक्रम र्यार करण्यार् आला आहे. 

१. सेर्ू अभ्यासक्रम एकूि ३० हदवसांिा असून यार् दोन िािण्यांिा समावशे आहे. हा अभ्यासक्रम सुरु 
करर्ाना सुरुवार्ीस पूवत िाििी सोडवावी. र्ी शशक्षकाकंडून र्पासून घ्यावी. 

२. िाििी स्वरूप : इयत्ता २ री र् ेइयत्ता ५ वी - १५ गिु, इयत्ता ६ वी र्े इयत्ता ८ वी - २० गुि, इयत्ता ९ वी 
र्े इयत्ता १० वी- २५ गुि  

३. पूवत िाििी नंर्र हा सरे्ू अभ्यास हदवसवनहाय क्रमाने सोडवावा. 
४. सेर्ू अभ्यासक्रमार् हदवसवनहाय र्यार केलेल्या कृवर्पत्रत्रकांिा समावेश आहे. हदलेल्या वनयोिनाप्रमािे 

कृवर्पत्रत्रका स्वप्रयत्नाने सोडवाव्यार्. 
५. सेर्ू अभ्यासक्रम हा इयत्ता व ववषयवनहाय असून र्ो मागील इयत्तेच्या पाठ्यपु्तककार्ील 

घटकावर/अध्ययन क्षमर्वेर आधाररर् आहे.  
६. मागील शैक्षणिक वषातर् र्ुम्ही नेमके काय शशकला हे समिण्यासाठी आणि पुढील इयत्तेिा पाठ्यक्रम 

समिून घेण्यासाठी, आपल्या अध्ययन क्षमर्ा वचृधिं गर् होण्यासाठी हा सेर् ूअभ्यासक्रम र्मु्हाला मदर् 
करिार आहे. 

७. आपल्या कृवर्पत्रत्रका सोडवर्ाना अडिि आल्यास शशक्षक त्रकिं वा पालकािंी मदर् घ्या. 
८.  प्रत्येक कृवर्पत्रत्रकेर् हदलेला पाठ्यांश अचधक िांगल्या रीर्ीने समिून घेण्यासाठी णव्हडीओ शलिं क, 

माहहर्ी हदली आहे त्यांिा उपयोग करून संकल्पना समिावून घ्या. 
९. सेर्ू अभ्यासार् क्रचमक पाठ्यपु्तककार्ील हदलेला उपघटक/पाठािे स्वयंअध्ययन करा. 
१०. 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. 

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

१२.  हदवसवनहाय र्यार केललेा सेर् ूअभ्यास पूित झाल्यानंर्र शेवटच्या हदवशी उत्तर िाििी सोडवा  र्ी 
शशक्षकाकंडून र्पासून घ्या.  

१३.  ववषय शशक्षकाचं्या मदर्ीने आपल्या उत्तरांिी खात्री करा. 
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हा सेतू अभ्यासक्रम यशस्वीरीत्या पूणस करण्यासाठी मन:पूवसक शभुेच्छा ! 

शशक्षक / पालकाांसाठी सूिना 

  मागील शकै्षणिक वषातर् आपि ऑनलाइन माध्यमार्नू सवत ववद्यार्थ्ाांपयांर् शशक्षि पोहोिवण्यासाठी 
ववववध प्रयत्न केलरे्. मागील शकै्षणिक वषातर् ववद्यार्थ्ाांनी केलेल्या अध्ययनािी उिळिी व्हावी र्सेि नवीन 
शैक्षणिक वषातर् शशकाव्या लागिाऱ्या अभ्यासक्रमािी पूवतर्यारी हा दुहेरी उदे्दश ठेवनू हा सेर्ू अभ्यासक्रम र्यार 
करण्यार् आला आहे. 

१. सेर्ू अभ्यासक्रम एकूि ३० हदवसांिा असून यार् दोन िािण्यांिा समावशे आहे. हा अभ्यासक्रम सुरु करर्ाना 
सुरुवार्ीस पूवत िाििी ववद्यार्थ्ाांकडून वगातर्ि सोडवून घ्यावी. शशक्षकानंी र्ी र्पासावी. त्यार्ील प्राप्त गुिांच्या 
नोंदी िर्न करून ठेवाव्यार्. पूवत िाििीवरून ववद्यार्थ्ाांच्या अध्ययन क्षमर्ा समिण्यास मदर् होईल.  

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

३. हा सेर्ू अभ्यासक्रम ववद्याथी कें हिर् आहे. 
४. सदर अभ्यासक्रम हा इयत्तावनहाय व ववषयवनहाय र्यार करण्यार् आला असून र्ो मागील इयत्तेच्या 

पाठ्यपु्तककाशी संलग्न व त्यार्ील घटकांवर आधाररर् आहे. 
५.  सदर अभ्यासक्रमार् घटक व उपघटकवनहाय कृवर्पत्रत्रकांिा समावशे आहे. कृवर्पत्रत्रका या अध्ययन वनष्पत्ती / 

क्षमर्ा ववधान ेडोळ्यासमोर ठेवून र्यार करण्यार् आल्या आहेर्. 
६. शशक्षकानंी प्रत्येक ववद्यार्थ्ाांकडून सदरिा सेर् ूअभ्यासक्रम हदवसवनहाय वनयोिनाप्रमािे पूित करून घ्यावा. 
७. कृवर्पत्रत्रकेर् पूवत ज्ञानावर आधाररर् काही प्रश् हदले आहेर्, हे प्रश् ववद्यार्थ्ाांना शशक्षकानंी र्ोंडी वविारून त्या 

प्रश्ांिी उत्तरे घ्यावीर्. 
८. कृवर्पत्रत्रकेर् ववद्यार्थ्ाांसाठी कृर्ी/ स्वाध्याय/उपक्रम हदले आहेर् शशक्षकानंी र्े हदवसवनहाय स्वर्ंत्र वहीर् पूित 

करून घ्यावेर्.  
९. अचधक सराव कृर्ी/ उपक्रमासाठी पालकानंी आपल्या पाल्यास मदर् करावी. 
१०. प्रत्येक कृवर्पत्रत्रकेर् हदललेा पाठ्याशं अचधक िागंल्या रीर्ीने ववद्यार्थ्ाांना समिावा यासाठी णव्हडीओ शलिंक, 

माहहर्ी हदली आहे त्यांिा उपयोग करून संकल्पना समिावून द्यावी.  
११. सेर्ू अभ्यासार् क्रचमक पाठ्यपु्तककार्ील हदलेला उपघटक/पाठािे ववद्यार्थ्ाांना स्वयंअध्ययन करण्यास सांगावे. 
१२. ववद्याथी प्रत्येक कृवर्पत्रत्रका स्वप्रयत्नान ेसोडवेल याकडे शशक्षकानंी लक्ष द्यावे, आवश्यक र्ेथे ववद्यार्थ्ाांना मदर् 

करावी. 
१३.  वनश्चिर् केलेल्या कालावधीनंर्र शवेटी उत्तर िाििी घ्यावी. र्ी िाििी र्पासून ववद्याथीवनहाय गिुांिी  नोंद 

ठेवावी. ववद्यार्थ्ाांच्या अध्ययन क्षमर्रे्ील बदल आपल्या लक्षार् येण्यास मदर् होईल. 
१४.  पूवत िाििी व उत्तर िाििी वरून ववद्याथीवनहाय ववश्लेषि करा. यावरून कोित्या अध्ययन क्षमर्ा ववकशसर् 

झाल्या व कोित्या अध्ययन क्षमर्ा वाढीसाठी प्रयत्न करिे गरिेिे आहे हे पाहून पुढील अध्यापनािी हदशा 
वनश्चिर् करा.   
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राज्य शैक्षणणक सांशोधन व प्रशशक्षण पररषद महाराष्ट्र पुण े

सेतू अभ्यासक्रम शैक्षणणक वषस २०२२-२३ 
गुण:- 12                 पूवस िािणी परीक्षा            हदवस:- १६ वा 

इयत्ता:- 8वी     ववषय:- सामाशजक शास्त्र (भगूोल)         कालावधी:- 30 मम. 
 
प्रश्न 1. गाळलेल्या जागी कां सातील योग्य पयासय शलहा.                                               (2) 
1. हवा उांि गेल्यावर ------------------------ होत.े   (दाट / ववरळ /  उष्ण) 
2. पृथ्वीिा आस कललेला नसता, तर --------------------------- 
(पृथ्वी स्वतःभोवती फिरलीत नसती., /पृथ्वीवर वेगवेगळ्या अक्षवृत्त याांच्या भागात वषसभर 
हवामान तेि राहहले असते., / पृथ्वी सूयासभोवती जास्त वेगान ेफिरली असते.) 
प्रश्न 2. पुढील तक्ता पूणस करा.(2) 

अक्षवृत्ते रेखावृत्ते 
1.अक्षवृते्त वतुसळाकार असतात. 1. 
2. 2.प्रत्येक रेखावृत्तािे माप सारखेि असते. 
3.लगतच्या दोन अक्षवृत्ताां मध्ये सवस रठकाणी 
समान अांतर असत.े 

3. 

4.सवस अक्षवृते्त एकमकेाांना समाांतर असतात. 4. 
 

प्रश्न 3. साखळी पूणस करा.                                                                                                    
(2) 

 
  

जलच

क्र

ढग

वा

फ

पाणी

थंड



5 
  

प्रश्न 4.  अ)  खालील नकाशा िे वनरीक्षण करा व त्यासाठी योग्य सूिी तयार करा.(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
  

फकिं वा 
आ) खालील साांख्यिकीय माहहती च्या आधारे बहुरेषालेख तयार करा.               (2) 

रठकाण कमाल तापमान अांश 
से. 

फकमान तापमान अांश 
से. 

रठकाण कमाल तापमान अांश 
से. 

फकमान तापमान अांश 
से. 

बीशजिंग 18.4 08.4 काबूल 14.7 5.2 
इस्तांबूल 18 10 नू्यय ाकस  16.3 8.3 
माहिद 19 9 बगदाद 30.4 14.7 
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प्रश्न 5. भौगोशलक कारणे शलहा.  (कोणतेही दोन)(2) 

1 मोसमी प्रदेशात प्रामिुाने शेती व्यवसाय करतात. 

 

 

2. ध्रुवीय भागात दोन्ही गोलाधासत हवेिा दाब जास्त का असतो. 

 

 

3 पशुपालन व्यवसाय शेतीला पूरक ठरतो. 

 

 

प्रश्न 6. पुढील प्रश्नाांिी उत्तरे शलहा. (कोणतेही एक)(2) 

1 नकाशािी अांग ेकोणती? 

 

 

2 हवेिी अांग ेकोणती? 
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           राज्य शैक्षणणक सांशोधन व प्रशशक्षण पररषद महाराष्ट्र पुणे 

सेतू अभ्यासक्रम शैक्षणणक वषस२०२२-२३ 
इयत्ता:- 8वीववषय:- सामाशिक शास्त्र (भूगोल)  कालावधी:-2 र्ास 

घटक:- स्थावनक वेळ व प्रमाि वेळ                                      हदवस:- १,२ व १५ 

अध्ययन वनष्पत्ती:-  08.73G.01 आणि  08.73G.02  

सेतूसाठी मागील वगासतील अध्ययन वनष्पत्ती:- 07.73G.01आणण 06.73G.02 

घटक:-ऋरू् वनचमिर्ी व पृथ्वी आणि वृत्ते 

 थोडे आठवूया! 
1) पृथ्वीवर हदन व रात्र कशामुळे होतात? 

 
2) पृथ्वीच्या सूयासभोवती प्रदणक्षणा घालण्याच्या फक्रयेस काय म्हणतात? 

 
3) पृथ्वी गोलावरील उभ्या रेषाांना काय म्हणतात? 

 
4) प्रत्येकी एक अांश अांतराने एकूण फकती रेखावृते्त काढता येतात? 

 
5)  ‘काळ’ मोजण्यासाठी कोणत्या साधनाांिा उपयोग होतो? 

 
 अध्ययन अनुभव / कृती 
कृती 1पुढील कालावधीसाठी खालील तक्ता पररसरातील सूयोदय व सूयासस्ताच्या 
वेळा नोंदकरून पूणस करा. 
हदनाांक सूयोदय सूयासस्त कालावधी 

हदनमान 
कालावधी 
रात्रमान 

माहहतीिा 
स्त्रोत 

15 जून      
16 जून      
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17 जून      
18 जून      
19 जून      
20 जून      
21 जून      
22 जून      
23 जून      
24 जून      
 
कृती 2 
एक भोवरा घ्या दोरीच्या साह्याने तो पृष्ठभागअसलेल्यारठकाणीफिरवावभोवराफिरताना 
वनरीक्षण करा. 

 
कृती 1 व 2 वरून आपणास असे समजले की तक्त्यावरून तुमच्या लक्षात आले 
असेल हदनमान व रात्रमान आत िरक पडतो आहे.भोवऱ्याप्रमाणे आपली पृथ्वी फिरत 
असते. पृथ्वी आपल्या आसाभोवती म्हणजे स्वतःभोवती फिरते. पृथ्वीच्या 
पररवलनािा साठी सुमारे 24 तास लागतात. पृथ्वी स्वतःभोवती फिरताना 
पशिमेकडून पूवेकडे फिरते. पृथ्वीच्या पररवलनामुळे हदवसाच्या स्वरुपात कालगणना 
करणे शक्य झाले आहे. 
 
कृती 3 
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एक िेंडू घेणे त्याच्या बरोबर मध्यभागी एक लाांब घालणे घालने घालवणे तार 
आपल्याला खाली व वरच्या बाजूस हदसेल ते मबिं दू म्हणजे दोन्ही ध्रुव होय. आता 
एखादी दोरी या दोन्ही बाजूकडील ताराांना नीट ताणून बाांधा तीदोरीएका उभ्या रेषेच्या 
स्वरूपात हदसेल. अशा प्रकारे अनेक दोऱ्या बाांधून अनेक उभ्या रेषा काढा. 

 
 मला हे समजल े 

 
 
 
 

 
 अमधक माहहती येथून ममळेल 

https://tinyurl.com/y4gfdjnu 
https://tinyurl.com/ybqr8l4v 

https://tinyurl.com/y8g65zcv 

https://tinyurl.com/ycwf8zml 

https://tinyurl.com/yalwbfzl 

https://tinyurl.com/y9g9j68t 
https://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx  
ममत्राांनो जर आपणास काही आठवले नसेल फकिं वा अवघड वाटत असेल तर घरातील 
वडीलधारी मांडळी याांिे सोबत ििास करा.तसेि आपल्या शशक्षकाांसोबत प्रत्यक्ष फकिं वा 
भ्रमणध्वनीद्वारे ििास करा. 
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 पहा बरे जमते का? 
1) एक रेखावृत्ताांतील अांशाांमध्ये साांमगतलेल्या अांतरास----------- असे 
म्हणतात. 

2)  ---------- रेखावृत्ताला मूळ रेखावृत्त म्हणतात. 
3)  ‘काळ’ मोजण्यािी साधने कोणती आहेत? तुम्हाला माहहत असलेली. 
4) अरुणािल प्रदेशातील इटानगर येथे सूयासस्त झाला आहे. पुढील 
शहराांमध्ये होणाऱ्या सूयासस्तािा क्रम त्यापुढे शलहा. नागपुर (महाराष्ट्र), कलकत्ता 
(पशिम बांगाल), गाांमधनगर (गुजरात), जयपुर (राजस्थान) 

5) पररवलन म्हणजे काय? 
 उपक्रम फकिं वा स्वाध्याय 
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राज्य शैक्षणणक सांशोधन व प्रशशक्षण पररषद महाराष्ट्र पुण े
सेतू अभ्यासक्रम शैक्षणणक वषस २०२२-२३ 

इयत्ता:- 8वी  ववषय:- सामाशिक शास्त्र (भूगोल)    कालावधी:- 1 र्ास 
घटक:-  पृथ्वीिे अंर्रंग        हदवस:- 3  रा          अध्ययन वनष्पत्ती:-  
08.73G.03 
 
सेतूसाठी मागील वगासतील अध्ययन वनष्पत्ती:- 07.73G.05,  06.73G.02व 05.95A.06 
घटक:-मृदा, खडक व खडकांिे प्रकार आणि नैसवगिक आपत्ती 

 थोडे आठवूया! 
1) मृदा वनममिती साठी कोणते घटक वविारात घेतले जातात? 

 
2) पृथ्वीच्या पृष्ठभागािे बाहेरील कवि कशाने बनलेले आहे? 

 
3) ज्वालामुखी म्हणजे काय? 

 

 अध्ययन अनुभव / कृती 
कृती 1खालील चित्राांिे वनरीक्षण करा व त्याखाली आपणास काय समजले ते शलहा. 
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कृती 2खालील चित्राांिे वनरीक्षण करा व त्या खालील प्रश्नाांिी उत्तरे शलहा. 

 
1) चिञ१मध्येआपणासकायहदसते? 

 
2) चिञ २व३मध्येकायकेलेजातआहे? 

 
 

 मला हे समजल े 
 

 

 अमधक माहहती येथून ममळेल 

https://tinyurl.com/y5mcktma 

https://tinyurl.com/y2n8h4fj 

https://tinyurl.com/y2jfddwq 

https://tinyurl.com/y2qowkhv 

https://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx 

चमत्रांनो िर आपिास काही आठवले नसेल त्रकिं वा अवघड वाटर् असेल र्र घरार्ील वडीलधारी 
मंडळी यांिे सोबर् ििात करा. र्सेि आपल्या शशक्षकांसोबर् प्रत्यक्ष त्रकिं वा भ्रमि्वननी्ारे ििात 
करा. 

 पहा बरे जमते का? 

https://tinyurl.com/y5mcktma
https://tinyurl.com/y2n8h4fj
https://tinyurl.com/y2jfddwq
https://tinyurl.com/y2qowkhv
https://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
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1) ज्वालामुखी उिेका दरम्यान कोणकोणते पदाथस बाहेर पडतात? 
 

2) शशलारस व लाव्हारस थांड होत जाऊन कोणत्या प्रकारिे खडक तयार होतात? 
 

 

3) पुढील र्क्ता पूित करा. 
 

घटक मृदा वनममितीमधील भूममका 
मूळ खडक  
प्रादेशशक हवामान  
सेंहिय खर्  
सूक्ष्म िीवािू  
 

 उपक्रम फकिं वा स्वाध्याय 
अ) आपल्या पररसरार्ील ववववध प्रकारिे रंगािे आकारांिे दगड गोळा करा या दगडांिे 

वनरीक्षि करा आणि पुढील माहहर्ीिी वहीर्नोंद करा. 
1) दगड कोठे सापडला?:- 
2) दगडािा रंग:- 
3) दगडावर हदसिारे रठपके व त्यांिा रंग:- 
4) दगडािे अंदािे विन:- हलका / िड  
5) दगडािा कठीिपिा:- मध्यम / कठीि / रठसूळ 
6) दगडािी रिना:- पोकळपिा / एकशिनसीपिा / थर  
7) दगडािी चििर्ा:- सच्छिि/ अचिि 

र्ुम्ही गोळा केलेल्या दगड व त्याबाबर्िी माहहर्ीिी शशक्षकांना दाखवा व पालक / 
चमत्रमैत्रत्रिींशी ििात करा. 
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राज्य शैक्षणणक सांशोधन व प्रशशक्षण पररषद महाराष्ट्र पुण े

सेतू अभ्यासक्रम शैक्षणणक वषस २०२२-२३ 
इयत्ता:- 8वी     ववषय:- सामाशजक शास्त्र (भूगोल)    कालावधी:- 1 तास 

घटक:-  आिसता व ढग                                                हदवस:- 4 था 

 अध्ययन वनष्पत्ती:-  08.73G.04, 08.73G.05 & 08.73G.06 

  

 सेतूसाठी मागील वगासतील अध्ययन वनष्पत्ती:- 07.73G.07,  07.73G.09,  
07.73G.10,  07.73G.11,  व 06.73G.05 

 घटक:- हवेिा दाब, वारे आणण तापमान 
 थोडे आठवूया! 

1) हवेिी प्रमखु अांग ेसाांगा. 

 

 2) ‘दैवनक तापमान कक्षा’ म्हणजे काय? 

 
 अध्ययन अनुभव / कृती 

कृती 1  खालील चित्राांिे वनरीक्षण करा. 

 
पृथ्वीच्या गोल आकारािा तापमानावर होणारा नेमका पररणाम स्पष्ट करा. 
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कृती 2खालील चित्राांिे वनरीक्षण करा.व खालील तक्त्यात वाऱ्यािी बदललेली हदशा 
शलहा. 

 
 
 

 मला हे समजल े
 
 
 
 
 
 

 

 अमधक माहहती इथून ममळवा 

हवेच्या 
दाबािे 
पटे्ट 

 
 

 

उत्तर 
गोलाधस 

दणक्षण 
गोलाधस 

मध्यम 
अक्षवृत्त 

  

ध्रुव   
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https://tinyurl.com/y9fw9wq5https:/
/tinyurl.com/yagtmzghhttps://tinyurl.
com/y6uxwjmj 

https://tinyurl.com/y8nnvzm3https://
tinyurl.com/ydbqwmss 

https://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx 
ममत्राांनो जर आपणास काही आठवले नसेल फकिं वा अवघड वाटत असेल तर घरातील 
वडीलधारी मांडळी याांिे सोबत ििास करा. तसेि आपल्या शशक्षकाांसोबत प्रत्यक्ष फकिं वा 
भ्रमणध्वनीद्वारे ििास करा. 
 पहा बरे जमते का 

1) हवा व हवामान यातील िरक शलहा.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2) पृथ्वीच्या पररवलनािा वाऱ्याांवर कोणता पररणाम होतो? 
 
 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/y9fw9wq5
https://tinyurl.com/y9fw9wq5
https://tinyurl.com/yagtmzgh
https://tinyurl.com/yagtmzgh
https://tinyurl.com/y6uxwjmj
https://tinyurl.com/y8nnvzm3
https://tinyurl.com/y8nnvzm3
https://tinyurl.com/ydbqwmss
https://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
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 उपक्रम / स्वाध्याय:-  

 
 वरील लेखािे लक्षपुवसक वािन करा व काय समजले ते शलहा. 
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राज्य शैक्षणणक सांशोधन व प्रशशक्षण पररषद महाराष्ट्र पुण े

सेतू अभ्यासक्रम शैक्षणणक वषस २०२२-२३ 
इयत्ता:- 8वी     ववषय:- सामाशजक शास्त्र (भूगोल)    कालावधी:- 1 तास 
घटक:-  आितर्ा व ढग                                               हदवस:- 5 वा 
अध्ययन वनष्पत्ती:-  08.73G.04, 08.73G.05 & 08.73G.06 

सेतूसाठी मागील वगासतील अध्ययन वनष्पत्ती:- 07.73G.07,  07.73G.09,  07.73G.10,  
07.73G.11,  व 06.73G.05 

घटक:- हवेिा दाब, वारे आणि र्ापमान 

 थोडे आठवूया! 
1) खांडाांतगसत भागात तापमान ववषम का असते? 

 
 

2) समुि फकनारी भागात तापमान सम का असते? 
 
 
 

3) पृथ्वीवर हवेच्या दाबामुळे अनेक घडामोडी होतात त्याांिी कारणे कोणती 
आहेत? 

 
 
 

4) वारे वाहण्यासाठी हवेच्या दाबामध्ये िरक असावा लागतो कारण साांगा. 
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 अध्ययन अनुभव / कृती 

कृती 1 

 

वरील चित्राांिे वनरीक्षण करून खारे वारे (सागरी) व मतलई वारे (भूमी) तुलना करा.

 

 

कृती 2जलिक्रािी सुबक आकृती काढा. 

 

 
 

 

 

 

 

 मला हे समजल े
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 अमधक माहहती इथून ममळवा 
https://tinyurl.com/yazyusav 
https://tinyurl.com/ybnaz9z7 
https://tinyurl.com/yb73kgat 

https://tinyurl.com/ybw2mz74 
https://tinyurl.com/y87woxru

https://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx 

ममत्राांनो जर आपणास काही आठवले नसेल फकिं वा अवघड वाटत असेल तर घरातील 
वडीलधारी मांडळी याांिे सोबत ििास करा. तसेि आपल्या शशक्षकाांसोबत प्रत्यक्ष फकिं वा 
भ्रमणध्वनीद्वारे ििास करा. 

 पहा बरे जमते का 
1) उन्हाळ्यातील मोसमी वारे समुिाकडून तर हहवाळ्यातील परतीिे मोसमी वारे 
जममनीकडून येतात कारण साांगा. 

 
 

2) हवेच्या दाबावर तापमानािा कोणता पररणाम होतो? 
 

3) समताप रेषा म्हणजे काय? 
 

4)  सागरी प्रदेशात फकनारी प्रदेशात तापमानात िरक पडण्यािे कारण काय असेल? 

 
 उपक्रम / स्वाध्याय 

1)  दरीय वारे व पवसतीय वारे याांिी आकृती काढा. 

 
 

https://tinyurl.com/yazyusav
https://tinyurl.com/ybnaz9z7
https://tinyurl.com/yb73kgat
https://tinyurl.com/ybw2mz74
https://tinyurl.com/y87woxru
https://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
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राज्य शैक्षणणक सांशोधन व प्रशशक्षण पररषद महाराष्ट्र पुण े

सेतू अभ्यासक्रम शैक्षणणक वषस २०२२-२३ 
इयत्ता:- 8वी     ववषय:- सामाशजक शास्त्र (भूगोल)    कालावधी:- 1 तास 

घटक:-  सागरर्ळरिना                                हदवस:- 6 वा 
अध्ययन वनष्पत्ती:-  08.73G.07 &08.73G.08 

सेतूसाठी मागील वगासतील अध्ययन वनष्पत्ती:- 06.73G.10 & 05.95A.06 

घटक:- महासागरािे महत्त्व व पृथ्वी आणण जीवसृष्टी 

 थोडे आठवूया! 
1) नद्याांिे पाणी वाहत जाऊन शेवटी कोठे ममळते? 

 
 
 
 

 
2) समुिात ज्वालामुखी होत असतील का? 

 
 
 
 
 
 

3) दोन सागराांना जोडणाऱ्या जलाशयाच्या अरुां द भागास------------- 
म्हणतात. 

 

4) ववववधजलरूपाांिीनावेसाांगा. 
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 अध्ययन अनुभव फकिं वा कृती 
कृती 1खालील आकृती िे वनरीक्षण करा व जनावराांना िे भाग शोधा व यादी तयार 
करा. 

 
 
कृती 1 वरून असे लक्षात येते की,पृथ्वीवरील सवस प्रकारिा जलभाग ममळून जलावरण 
तयार होते. फकनारपट्टीवर वेगवेगळ्या आकारािी जलरूपे तयार होतात. ही जलरूपे 
महासागरािे भाग आहेत. 
 मला हे समजल े

 
 

 

 

 

 

  

 अमधक माहहती इथून ममळवा
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https://tinyurl.com/y4t6ho53 https://tinyurl.com/y4axe4ea 

https://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx 

चमत्रांनो िर आपिास काही आठवले नसेल त्रकिं वा अवघड वाटर् असेल र्र घरार्ील वडीलधारी 
मंडळी यांिे सोबर् ििात करा. र्सेि आपल्या शशक्षकांसोबर् प्रत्यक्ष त्रकिं वा भ्रमि्वननी्ारे ििात 
करा. 

 पहा बरे जमते का?  
1) महासागर म्हणजे काय दोन उदाहरणे साांगा. 

 
 

2) समुि / सागर आणण उपसागर यात काय िरक आहे? 

 

 

3) जममनीत घुसलेल्या सागराच्या अरुां द भागास -------------------- 
म्हणतात. 

4) अखातािे उदाहरणे शलहा. 
 
 

5) सामुिधुनीिे उदाहरण साांगा. 
 
 

 उपक्रम / स्वाध्याय 
1.  ‘भूवेमष्टतसमुि’ थोडक्यात माहहती शलहा. 
2.  पाण्याखालील भूरूपाांसाठी कोणते वनकष वापरावेत ते वहीत शलहा. 

 

https://tinyurl.com/y4t6ho53
https://tinyurl.com/y4axe4ea
https://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
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राज्य शैक्षणणक सांशोधन व प्रशशक्षण पररषद महाराष्ट्र पुण े
सेतू अभ्यासक्रम शैक्षणणक वषस २०२२-२३ 

इयत्ता:- 8वी     ववषय:- सामाशजक शास्त्र (भूगोल)    कालावधी:- 1 तास 
घटक:-  सागरी प्रवाह                                            हदवस:- 7 
अध्ययन वनष्पत्ती:-  08.73G.09  &  08.73G.10 
सेतूसाठी मागील वगासतील अध्ययन वनष्पत्ती:- 06.73G.07, & 06.73G.10  
घटक:- तापमान व महासागरािे महत्त्व 
 थोडे आठवूया! 

1) सागरी प्रवाह म्हणजे काय? 
 
 
 
 

2) पुढील ववधानेतपासा,अयोग्य ववधाने दुरुस्त करून पुन्हा शलहा. 
 
I. तापमानातील बदल, पाण्याच्या घनतेतील बदल व वारे याांमुळे सागरी 

प्रवाह वनमासण होत नाहीत. 
 
 
 

II. सागरी प्रवाह ववषुववृत्त ते ध्रुवीय प्रदेश व ध्रुवीय प्रदेश ते ववषुववतृ्त असे 
वाहतात. 
 
 
 

III. सागरी प्रवाहाांमुळे फकनारपट्टीच्या प्रदेशातील तापमानात बदल होत 
नाही. 
 
 



27 
  

 
 

 अध्ययन अनुभव फकिं वा कृती 

कृती 1 

 
वरील नकाशा िे वनरीक्षण करा. 

1) कोणकोणत्या फकनारपट्टीच्या भागाांत तापमानात िरक पडेल? अशा फकनारपट्टीिी 
नावे साांगा. 
 
 

2) फकनारी प्रदेशात तापमानात िरक पडण्यािे कारण काय असेल? 
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कृती 1 वरून असे लक्षात येते की,तापमानातील िरकामुळे महासागराांमध्ये पाण्यािे 
ऊध्वसगामीतसेि णक्षतीज समाांतर प्रवाह वनमासण होतात. 
 
 

 मला हे समजल े 
 

 

 

 

 

 

 

  

 अमधक माहहती इथून ममळवा 
https://tinyurl.com/y6uxwjm 
https://tinyurl.com/y8nnvzm3 

https://tinyurl.com/y4t6ho53 
https://tinyurl.com/y4axe4ea

https://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx 

ममत्राांनो जर आपणास काही आठवले नसेल फकिं वा अवघड वाटत असेल तर घरातील 
वडीलधारी मांडळी याांिे सोबत ििास करा. तसेि आपल्या शशक्षकाांसोबत प्रत्यक्ष फकिं वा 
भ्रमणध्वनीद्वारे ििास करा. 

 पहा बरे जमते का? 

अ) सागरी प्रवाह यामुळे फकनारपट्टीच्या तापमानात कसा बदल होतो? 
 
 
 

https://tinyurl.com/y6uxwjm
https://tinyurl.com/y8nnvzm3
https://tinyurl.com/y4t6ho53
https://tinyurl.com/y4axe4ea
https://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
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आ) उष्ण व शीत सागरी प्रवाह जेथे एकत्रयेतात; त्या भागात कोणता व्यवसाय 
मोठ्या प्रमाणात िालतो? कारण साांगा. 
 
 

 

 

 उपक्रम / स्वाध्याय 
जगाच्या नकाशात उष्ण प्रवाह वशीतप्रवाह दाखवा. व त्याांना नावे 
द्या. 

 
 



30 
  

राज्य शैक्षणणक सांशोधन व प्रशशक्षण पररषद महाराष्ट्र पुण े
सेतू अभ्यासक्रम शैक्षणणक वषस २०२२-२३ 

इयत्ता:- 8वी     ववषय:- सामाशजक शास्त्र (भूगोल)    कालावधी:- 1 तास 
घटक:-  भूमी उपयोिन                                            हदवस:- 8 वा                                      
अध्ययन वनष्पत्ती:-  08.73G.11  &  08.73G.12 
सेर्ूसाठी मागील वगातर्ील अध्ययन वनष्पत्ती:- 07.73G.19, & 07.73G.20  
घटक:- मानवी व्तकी 
 थोडे आठवूया! 

1) ग्रामीण वस्ती म्हणजे काय? 
 

 
2) शहरी भागात प्राथममक व्यवसायािे प्रमाण कमी का असते? 

 
 

 अध्ययन अनुभव फकिं वा कृती 
कृती 1खालील चित्रािे वनरीक्षण करा व त्याखाली हदलेल्या सूिनेप्रमाणे कृती करा. 

 
 या चित्रामध्ये गाव व शहर दाखवलेले आहे. चित्रािे नीट वनरीक्षण करा. 

1) शहर व गावातील वेगळेपणा खालील मुद्दद्याांच्या आधारे समजून घ्या 
*घर *पोशाख *वाहने *उद्योग *सुववधा  
2) याशशवाय तुम्ही गाव व शहर यात कोणत्या गोष्टी पाहहल्या आहेत यािी यादी करा. 
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 कृर्ी 2ग्रामीि व शहरी व्तकींिी व प्रमुख वैशशष्ट्ये हा र्क्ता पूित करा. 
ग्रामीण वस्ती शहरी वस्ती 

लोकसांिा व लोकसांिेिी घनता कमी असते.  
 बहुतेक लोक वद्वतीय व तृतीय व्यवसायात गुांतलेले 

असतात. 
वाहतूक व सांदेशवहनाच्या सुववधा कमी प्रमाणात 
असतात. 

 

 येथे ववववध प्रकारच्या सवेा उपलब्ध असतात. 
 बाजारपेठा स्थायी स्वरूपाच्या व ववववध प्रकारच्या 

असतात. 
ग्रामीण भागात जागिेी टांिाई नसल्याने घराांच्या 
आजूबाजूला मोकळी जागा असत.े 

 

घराांिी रिना पारांपाररक पद्धतीने असते.  

 
कृर्ी 1व२वरून असे लक्षार् येर्े की,गाव आणि शहर यांच्यार् पूवी मोठा र्रक असे आर्ा हा 
र्रक कमी होऊ लागला आहे. शहरांमध्ये असिाऱ्या अनेक सुववधा हळूहळू गावांमध्ये हदसू 
लागले आहेर्. 
 मला हे समजल े

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 अमधक माहहती इथून ममळवा 
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https://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx          
ममत्राांनो जर आपणास काही आठवले नसेल फकिं वा अवघड वाटत असेल तर घरातील 
वडीलधारी मांडळी याांिे सोबत ििास करा. तसेि आपल्या शशक्षकाांसोबत प्रत्यक्ष फकिं वा 
भ्रमणध्वनीद्वारे ििास करा. 

 पहा बरे जमते का? 
1. ग्रामीण वस्ती व शहरी वस्तीिरकशलहा. 

 
 
 
 
 
 

2. मानवीवस्तीप्रामुिानेकोणत्यारठकाणीववकशसतहोते? 
 
 
 
 
 उपक्रम / स्वाध्याय 

1. ग्रामीण वस्ती व शहरी वस्ती याांिे चित्र काढा. 
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राज्य शैक्षणणक सांशोधन व प्रशशक्षण पररषद महाराष्ट्र पुण े
सेतू अभ्यासक्रम शैक्षणणक वषस २०२२-२३ 

इयत्ता:- 8वी     ववषय:- सामाशजक शास्त्र (भूगोल)    कालावधी:- 1 तास 
घटक:-  भूमी उपयोजन                                          हदवस:- 9 वा                                      
अध्ययन वनष्पत्ती:-  08.73G.11  &  08.73G.12 
सेतूसाठी मागील वगासतील अध्ययन वनष्पत्ती:- 07.73G.19, & 07.73G.20  
घटक:- मानवी वस्ती 

 थोडे आठवूया! 
1) मानवी वस्तीिा आरांभ कसा झाला असेल? 

 
 

2) वाडी व ग्रामीण वस्ती या दोन मानवी वस्ती मधील िरक स्पष्ट करा. 

 

 

 
3) पुढील ववधानाांवरून मानवी वस्त्ाांिे प्रकार ओळखून शलहा. 

i. या वस्तीमध्ये पुरेशा सोयी सुववधा सेवा उपलब्ध नसतात. 
 

ii. या वस्तीमधील घरी जवळजवळ असतात. 
 

iii. या वस्ती मधील घरे एका राांगेत असतात. 
 

4) तुम्ही राहत असलेले वस्ती वरील पैकी कोणत्या वस्ती प्रकारात येते ते साांगा. 



34 
  

 अध्ययन अनुभव फकिं वा कृती 

कृती 1 खालील चित्राच्या िौकटीत मानवी वस्ती कोठे होऊ शकेल यािा अांदाज करा व त्या 
रठकाणी वस्ती दाखवा.

 
चित्रात दाखवलेल्या वस्त्ा त्यारठकाणी का दाखवल्या ? त्यात तेथेि असण्यािे कारण काय 
? इतर रठकाणी न दाखवण्यािे कारण काय असावे? 
 
 
 
 
कृती 1 वरून असे लक्षात येते की, उपलब्धता सुसह्य हवामान सुपीक जमीन इत्यादी अनुकूल 
भौगोशलक पररस्थस्थती असलेल्या रठकाणी मानवी वस्त्ा ववकशसत झाल्या. 
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कृती 2आराखड्यािे वनरीक्षण करून खालील माहहतीच्या आधारे वस्त्ाांिे प्रकार साांगा. 

 
1) ‘A’ व्तकीमध्ये पाि र्े सहा घरे असून गावार् इर्र सुववधा नाहीर्.   ------

------------------ 
2) ‘B’ व्तकीमध्ये माध्यचमक शाळा मोठे बािारपेठ बोल लहान चित्रपटगृह आहे.  

--------------------------- 
3) ‘C’ व्तकीमध्ये घरे शेर्ी अनेक दुकाने व िोटे उद्योग धंदे आहेर्. 

--------------------------------------- 
4) ‘D’िे व्तकी हे नैसवगि क बंदर आहे र्सेि रे्थे अनेक उद्योगधंदे वसलेले आहेर्.   

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

 मला हे समजल े
 

 
 
 

 अमधक माहहती इथून ममळवा 
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https://tinyurl.com/yxmg2tjx 
https://tinyurl.com/y5oq3txy 
https://tinyurl.com/y4kg3zo3 

https://tinyurl.com/yyg8plls 
https://tinyurl.com/y5crwnc9 
https://tinyurl.com/y3j5xocp 

https://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx 
चमत्रांनो िर आपिास काही आठवले नसेल त्रकिं वा अवघड वाटर् असेल र्र घरार्ील वडीलधारी 
मंडळी यांिे सोबर् ििात करा. र्सेि आपल्या शशक्षकांसोबर् प्रत्यक्ष त्रकिं वा भ्रमि्वननी्ारे ििात 
करा. 

 पहा बरे जमते का? 

1) मानवी व्तकीिे ववववध प्रकार स्पष्ट करा. 
 
 

2) कें हिर् व ववखुरलेल्या वस्त्ांमधील र्रक शलहा. 
 
 
 
 

3) मानवी व्तकीिा स्थानावर पररिाम करिाऱ्या प्रकृवर्क घटकांिे स्पष्टीकरि करा. 
 
 
 
 
 
 

 उपक्रम / स्वाध्याय 
शाळेिवळील महत्त्वािी रठकािे दशतविारा नकाशा आराखडाघरार्ील वडीलधारी मंडळी / 
शशक्षकांच्या मदर्ीने र्यार करा. 

https://tinyurl.com/yxmg2tjx
https://tinyurl.com/y5oq3txy
https://tinyurl.com/y4kg3zo3
https://tinyurl.com/yyg8plls
https://tinyurl.com/y5crwnc9
https://tinyurl.com/y3j5xocp
https://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
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राज्य शैक्षणणक सांशोधन व प्रशशक्षण पररषद महाराष्ट्र पुण े
सेतू अभ्यासक्रम शैक्षणणक वषस २०२२-२३ 

इयत्ता:- 8वी     ववषय:- सामाशिक शास्त्र (भूगोल)    कालावधी:- 1 र्ास 
घटक:-  लोकसंख्या                                            हदवस:- 10 वा 
अध्ययन वनष्पत्ती:-  08.73G.13   08.73G.14,08.73G.15,& 08.73G.16 
सेर्ूसाठी मागील वगातर्ील अध्ययन वनष्पत्ती:- 07.73G.20&05.95A.06 
घटक:- मानवी व्तकीव ओळख भारर्ािी 

 थोडे आठवूया! 
अ) पुढील वाक्यात गाळलेले शब्द शलहा. 
1) ग्रामीण भागात बहुसांि लोक ------------- हा व्यवसाय करतात. 
2) शहरातील लोक ---------------- इमारतीत राहतात. 
3) आहदवासी आहदवासींिी जीवनशैली ------------- वर आधाररत 
असते. 

आ) वाळवांटी प्रदेशातील लोकाांिे जीवन भटक्या स्वरूपािे असते. 
 

 

 अध्ययन अनुभव फकिं वा कृती 
कृती 1खालील मोकळ्या िौकटीत वस्ती प्रकाराांच्या आकृती काढा. व त्या खालील 

प्रश्नाांिी उत्तरे शलहा. 
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1) कोित्या व्तकीमध्ये लोकसंख्या कमी असर्े. ----------------------------- 
2) कोित्या व्तकीमध्ये लोकसंख्या िा्तक असेल. -----------------------------

- 

कृती 2  पुढील नकाशािे वनरीक्षण करूनखालील प्रश्नाांिी उत्तरे शलहा. 

 
1. कोणत्या प्रदेशामध्ये लोकसांिा कमी असेल.  .  
 
2.कोणत्या प्रदेशामध्ये लोकसांिा जास्त असेल. 
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2. कोणत्या प्रदेशामध्ये लोकसांिा मध्यम असेल.   
 
कृती 1 वरून असे लक्षात येते की,देशाच्या काही भागात लोकसांिा जास्त आहे 
आहे. तर काही भागात कमी आहे. नद्याांिी सुपीक खोरी, िाांगल्या हवामानािे 
प्रदेश, सवससोईसहज उपलब्ध असलेल्या रठकाणी लोकवस्ती जास्त आहे. 

नैसमगिक प्रदेशाांत पयासवरण आणण उपलब्ध साधनसांपत्ती मध्ये खूप िरक असतो. 
साधनसांपत्तीिा वापर हा त्या प्रदेशातील ववज्ञान आणण तांत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे 
अवलांबून असतो. त्यािप्रमाणे त्या प्रदेशािा इवतहास साांसृ्कवतक जडनघडन 
याांिाही जीवनावर प्रभाव असतो. 

 मला हे समजल े
 

 

 

 

 

 

  

 अमधक माहहती इथून ममळवा 

https://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx 

चमत्रांनो िर आपिास काही आठवले नसेल त्रकिं वा अवघड वाटर् असेल र्र घरार्ील वडीलधारी 
मंडळी यांिे सोबर् ििात करा. र्सेि आपल्या शशक्षकांसोबर् प्रत्यक्ष त्रकिं वा भ्रमि्वननी्ारे ििात 
करा. 

 

 

https://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
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 पहा बरे जमते का? 
1) कोकणातील लोकाांिा पोशाख कसा आहे? 
 
 
2) लोकजीवन म्हणजे काय? 

 
 

3) भारतात कोणकोणत्या प्रदेश लोकवस्ती जास्त आहे? 
 
 
 

4) खालील ववधान लक्षपवूसक वािा. िूक असल्यास ववधान 
दुरुस्त करून पनु्हा शलहा 
पशिम युरोपीय प्रदेशातील लोक सौम्य व उबदार हवामानामुळे 
उत्साही नसतात. 

 

 उपक्रम / स्वाध्याय 
लोकवस्त्ाांच्या ववकासाांदरम्यान कोणकोणत्या प्रफक्रया सुरू होत असतील 
त्यािा वविार करा व त्याांिी यादी तयार करा. 
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राज्य शैक्षणणक सांशोधन व प्रशशक्षण पररषद महाराष्ट्र पुण े
सेतू अभ्यासक्रम शैक्षणणक वषस २०२२-२३ 

इयत्ता:- 8वी     ववषय:- सामाशजक शास्त्र (भूगोल)    कालावधी:- 1 तास 
घटक:-  उद्योग                                                     हदवस:- 11 वा 
अध्ययन वनष्पत्ती:-  08.73G.17,   08.73G.18,08.73G.19, 08.73G.20 & 08.73G.21 
सेतूसाठी मागील वगासतील अध्ययन वनष्पत्ती:- 07.73G.13,07.73G.15,06.73G19, 
06.73G.20 & 05.95A.06 
घटक:- आपल्या गरजा कोण पुरवतात आणण कृषी  

  थोडे आठवयूा! 
मुलाांनो वरील चित्रे पहा व प्रश्नाांिी उत्तरे द्या. 

 
1 याांपैकी काही लोक तुम्ही नक्कीि पाहहले असतील. त्याांिी नावे साांगा. 
 
 
2 याांपैकी कोणकोणत्या लोकाांशी तुमिा सांबांध आला आहे? 
 
 
3 तुमच्या कोणकोणत्या गरजा त्याांच्याकडून पूणस होतात? 
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 अध्ययन अनुभव फकिं वा कृती 
कृती 1खालील तक्ता पूणस करा. 
व्यवसायाांिे 
प्रकार 

व्यवसायाांिे उदाहरण 

वनसगासवर 
आधाररत व्यवसाय     

उदा. शेती, -------------------------------
-- 

 उदा. मोटर तयार करणे, माठ तयार करणे, -------------
------------------------- 

व्यापार उदा. -----------------------------------
---- 

सेवा पुरववणे       उदा. बँक, शशक्षक, ---------------------- 
 
कृती 2साखळी पूणस करा. 
1कापूस कापड 
2 िळ प्रफक्रया    जाम / जेली 
3लोखांड मोटर उद्योग  
4मैदा मबस्थस्कट/ पाव/ खारी 
5                  साखर 
कृती 1व2 वरून असे लक्षात येते की, आपल्या ववववध गरजा पुरवण्यासाठी वेगवेगळे 
लोक काम करतात त्याांनी केलेल्या कामामुळे त्याांच्या व इतराांच्या काही गरजा पूणस 
होतात. 

 मला हे समजल े
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 अमधक माहहती इथून ममळवा 
https://cart.ebalbharati.in/BalBooks/eboo
k.aspx 
ममत्राांनो जर आपणास काही आठवले नसेल फकिं वा अवघड वाटत असेल तर 
घरातील वडीलधारी मांडळी याांिे सोबत ििास करा. तसेि आपल्या 
शशक्षकाांसोबत प्रत्यक्ष फकिं वा भ्रमणध्वनीद्वारे ििास करा. 

 पहा बरे जमते का 
1 आपल्या देशात शेती केली नाही तर काय पररणाम होतील? 
 
 
 
 
2 तुमच्या पररसरातील व्यक्ती कोणकोणत्या व्यवसायाांत आहेत ते शलहा. 
 
 
 
3 कोणत्या व्यवसायाला खाणकाम म्हणतात? 
 
 
 
 
4 मत्यशेती कशाला म्हणतात? 
 
 
 

https://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
https://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
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5 कृषी म्हणजे काय? 
 
 
 
 
 

 उपक्रम / स्वाध्याय 
जवळ असलेल्या िळबागेला पालक शशक्षकाांसह भेट द्या. या क्षत्रभेट वनरीक्षणातून शेती 
ववषयी अमधक माहहती करून घ्या. 
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राज्य शैक्षणणक सांशोधन व प्रशशक्षण पररषद महाराष्ट्र पुण े
सेतू अभ्यासक्रम शैक्षणणक वषस २०२२-२३ 

इयत्ता:- 8वी     ववषय:- सामाशजक शास्त्र (भूगोल)    कालावधी:- 1 तास 
घटक:-  उद्योग                                                     हदवस:- 12 वा                                     
अध्ययन वनष्पत्ती:-  08.73G.17,   08.73G.18,08.73G.19, 08.73G.20 & 
08.73G.21 

सेतूसाठी मागील वगासतील अध्ययन वनष्पत्ती:- 
07.73G.13,07.73G.15,06.73G19, 06.73G.20 & 05.95A.06 
घटक:- आपल्या गरजा कोण पुरवतात, कृषी आणणमानवािे व्यवसाय. 

 थोडे आठवूया! 
अ)  ररकाम्या जागी योग्य शब्द शलहा. 

1) --------------हीनोकरी तृतीयक व्यवसायात मोडत.े 
2) उष्ण करटबांधीय प्रदेशात प्रामिुाने---------------
-  व्यवसाय आढळतात. 
3) अमोलिी आई पापड लोणिी ववकते -------------
--- हा व्यवसाय कोणता ? 
ब) कारणे शलहा. 
1 व्यवसायाांिे प्रकार व्यक्तीिे उत्पन्न ठरववतो. 
 
 
 
 



46 
  

 
 अध्ययन अनुभव फकिं वा कृती 

कृती 1खालील चित्राांिी क्रमवार माांडणी कशी असेल त्याप्रमाणे क्रमाांक द्या व साखळी पूणस 
करा. 

 
 

 
 

कृती 2खालील चित्राांिी योग्य साखळी तयार करा.त्याप्रमाणे क्रमाांक द्या. 
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कृती 3  खालील चित्राांिे वनरीक्षण करून चित्रे क्रमाने जुळवा व त्याला योग्य क्रमाांक द्या व 
साखळी पूणस करा . 
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कृती 1 व 3 वरून असे लक्षात येते की,व्यवसायाांिे वगीकरण आपण शशकलो आहोत. 
पुढील प्रश्नाांिी उत्तरे शोधता येतात का ते पहा. 
1 प्राथममक ते ितुथसक व्यवसाय याांिी वगसवारी करा. 
 
2 वद्वतीयक व्यवसायासाठी कोणता कच्चामाल वापरला आहे. 
 
3 वद्वतीयक व्यवसायातून वनघणारा पक्का माल कोणता? 
 
4 तृतीयक व्यवसाय याांच्या सेवा कोणत्या आहेत. 
 
5 कोणते चित्रे ितुथसक व्यवसायाशी वनगफडत आहे ते व्यवसाय कोणते? 
 

 मला हे समजल े
 

 

 

 

 

 

 

 

 अमधक माहहती इथून ममळवा 
https://tinyurl.com/yxnxuq8y 
https://tinyurl.com/y2l83j5u 
https://tinyurl.com/yxqgllt7 
https://tinyurl.com/y3d9r5n8 

https://tinyurl.com/y2n9onfo 
https://tinyurl.com/yyxdbydh 
https://tinyurl.com/yylo4sll 
https://tinyurl.com/y2ow5vfb 

https://tinyurl.com/yxnxuq8y
https://tinyurl.com/y2l83j5u
https://tinyurl.com/yxqgllt7
https://tinyurl.com/y3d9r5n8
https://tinyurl.com/y2n9onfo
https://tinyurl.com/yyxdbydh
https://tinyurl.com/yylo4sll
https://tinyurl.com/y2ow5vfb
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https://tinyurl.com/y3axxzpw https://tinyurl.com/yxzcmwkg

https://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspxचमत्रांनो िर आपिास काही आठवले नसेल त्रकिं वा 
अवघड वाटर् असेल र्र घरार्ील वडीलधारी मंडळी यांिे सोबर् ििात करा. र्सेि आपल्या शशक्षकांसोबर् 

प्रत्यक्ष त्रकिं वा भ्रमि्वननी्ारे ििात करा. 

 पहा बरे जमते का 
खालील ववभाशजत वतुसळ याांच्या आधारे प्रश्नाांिी उत्तरे द्या. 

 
काहीदेशाांतीलववववधव्यवसायाांतीलमनुष्यबळप्रमाण (%) 
1 कोणत्या देशामध्ये प्राथममक व्यवसायात मनुष्यबळ प्रमाण जास्त कायसरत आहे? 
 
2 सवस व्यवसायाांत जवळपास समान मनुष्यबळ प्रमाण असलेला देश कोणता आहे? 
 

 उपक्रम / स्वाध्याय 

1 ितुथसक व्यवसाय सवसत्र हदसत नाहीत कारणे शलहा. 
 
 
2 शेती पूरक व्यवसाय म्हणजे काय? यातील व्यवसायाांिी माहहती थोडक्यात 
शलहा. 
 
 

 

https://tinyurl.com/y3axxzpw
https://tinyurl.com/yxzcmwkg
https://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
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राज्य शैक्षणणक सांशोधन व प्रशशक्षण पररषद महाराष्ट्र पुण े
सेतू अभ्यासक्रम शैक्षणणक वषस २०२२-२३ 

इयत्ता:- 8वी     ववषय:- सामाशजक शास्त्र (भूगोल)    कालावधी:- 1 तास 
घटक:-  नकाशा प्रमाण                                         हदवस:- 13 वा 
अध्ययन वनष्पत्ती:-  08.73G.22,   08.73G.23,08.73G.24, & 08.73G.25 
सेतूसाठी मागील वगासतील अध्ययन वनष्पत्ती:- 07.73G.22,07.73G.23, 
05.95A.11, 04.95A.16& 05.95A.07 
घटक:- नकाशा आपला सोबती आणण हदशा व नकाशा 

 थोडे आठवूया! 

1 मानव वनममित गोष्टींसाठी साधने कोठून उपलब्ध होतात? 

 

2 कोणते घटक नकाशात दाखवले जात नाहीत त्यािे कारण काय? 

 

3 पररसरातील घटक नकाशात दाखवताना कशािा वापर करतात? 

 

 अध्ययन अनुभव फकिं वा कृती 
कृती 1 नकाशातील िुका शोधा व त्याांनाकरा. 
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कृती 2अ व ब पैकी कोणता नकाशा पुणस आहे. अपूणस नकाशात कोणत्या गोष्टी नाहीत त्या 

नोंदवा. 

 
 

 मला हे समजल े
 

 

 

 

 

 

 

 अमधक माहहती इथून ममळवा 
https://tinyurl.com/y4uvxjochttps://ti
nyurl.com/yxnv2hhuhttps://tinyurl.co
m/y6yu4lz8 
 

https://tinyurl.com/yym2my9vhttps:/
/tinyurl.com/y6vy8ey3https://tinyurl.
com/y6xc2k88 

 

https://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx 

https://tinyurl.com/y4uvxjoc
https://tinyurl.com/y6yu4lz8
https://tinyurl.com/y6yu4lz8
https://tinyurl.com/yym2my9v
https://tinyurl.com/yym2my9v
https://tinyurl.com/y6vy8ey3
https://tinyurl.com/y6vy8ey3
https://tinyurl.com/y6xc2k88
https://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
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ममत्राांनो जर आपणास काही आठवले नसेल फकिं वा अवघड वाटत असेल तर घरातील 
वडीलधारी मांडळी याांिे सोबत ििास करा. तसेि आपल्या शशक्षकाांसोबत प्रत्यक्ष फकिं वा 
भ्रमणध्वनीद्वारे ििास करा. 

 पहा बरे जमते का 
1. नकाशािा उपयोग कशासाठी होतो? 

 
 
 

2. श्लोक ला त्याच्या पररसरािा नकाशा तयार करायिा आहे. त्याला पररसरात 
खालील गोष्टी हदसल्या. यापैकी कोणत्या गोष्टी त्याने नकाशात दाखवाव्यात ? 
तुम्ही त्याला मदत करा. 
घर, उङणाराकावळा, पोलीससे्टशन, गाई, टपालकायासलय, म्हशी, 
शाळा, मोटारगाङी, िौक, रस्ता, ट ावर, रेल्वेगाङी, रेल्वेसे्टशनवशेत. 
 
 उपक्रम / स्वाध्याय 
तुमच्या पररसरािा नकाशा काढा.शशक्षकाांसोबत ििास करा. 
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राज्य शैक्षणणक सांशोधन व प्रशशक्षण पररषद महाराष्ट्र पुण े
सेतू अभ्यासक्रम शैक्षणणक वषस २०२२-२३ 

इयत्ता:- 8वी     ववषय:- सामाशजक शास्त्र (भूगोल)    कालावधी:- 1 तास 
घटक:-  नकाशा प्रमाण                                          हदवस:- 14 वा                                     
अध्ययन वनष्पत्ती:-  08.73G.22,   08.73G.23,08.73G.24, & 08.73G.25 

सेतूसाठी मागील वगासतील अध्ययन वनष्पत्ती:- 07.73G.22,07.73G.23, 
05.95A.11, 04.95A.16 & 05.95A.07 
घटक:- नकाशा आपला सोबती आणण हदशा व नकाशा,नकाशा व खुणा. 

 थोडे आठवूया! 

 
1. वरील चित्रे क्रमाांक १,२ आणण ३ पैकी चित्र कोणते? आराखडा कोणता? आणण 
नकाशा कोणता? ते शलहा. 
 
 
 
 
 

2. नकाशािी अांगे कोणती? 
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 अध्ययन अनुभव फकिं वा कृती 
कृती 1 खालील चिने्ह व खुणा ओळखा व त्याांिी नावे िौकटीत शलहा. 

 
 

 
 

कृती 2खालील घटकाांसाठी चिने्ह व खुणा तयार करा. 
घर :- 
रुग्णालय :- 

कारखाना :- 
रस्ता:- 

डोंगर:- 
नदी :- 
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लोहमागस:- बांदर:-  
कृती 3 सोबतच्या नकाशा रांगसांगती च्या आधारे उांिी दाखवतो. परांतु त्यातील एक 

रांगसांगती िुकली आहे. त्या जागी कोणती रांगसांगती योग्य आहे ते नोंदवा. 

 
कृती 1 ते 3 वरून समजले की, नकाशािा उपयोग अनेक जण करतात. आराखडा फकिं वा नकाशा यात 
ममठीत घटक दाखवले जातात. ते वेगवेगळ्या पद्धतींनी दाखवले. तर आराखडा नकाशा समजणे अवघड 
होत.े म्हणून नकाशात दाखवलेले घटक सवाांना सहजपणे समजावेत यासाठी चिमणी व खुणाांिा वापर 
केला जातो. चिने्ह व खुणा सवससाधारणपणे सवाांना समजतील अशा ववशशष्ट व समान पद्धतीन े
दाखवतात. 

 मला हे समजल े
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 अमधक माहहती इथून ममळवा 

https://tinyurl.com/y4uvxjoc 

https://tinyurl.com/yxnv2hhu 

https://tinyurl.com/y6yu4lz8 

https://tinyurl.com/yym2my9v 

https://tinyurl.com/y6vy8ey3 

https://tinyurl.com/y6xc2k88

https://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx 

            ममत्राांनो जर आपणास काही आठवले नसेल फकिं वा अवघड वाटत असेल तर घरातील वडीलधारी 
मांडळी याांि ेसोबत ििास करा. तसिे आपल्या शशक्षकाांसोबत प्रत्यक्ष फकिं वा भ्रमणध्वनीद्वारे ििास करा. 

 पहा बरे जमते का 

1 साांकेवतक खुणा व चिने्ह यातील िरक शलहा. 

 

 

 

 

2 समोच्च रेषा पद्धती म्हणजे काय? 

 

 

3 रांग पद्धती िा उपयोग कशासाठी होतो? 

 

https://tinyurl.com/y4uvxjoc
https://tinyurl.com/yxnv2hhu
https://tinyurl.com/y6yu4lz8
https://tinyurl.com/yym2my9v
https://tinyurl.com/y6vy8ey3
https://tinyurl.com/y6xc2k88
https://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx
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4 उठाव दशसक आराखडा माहहती शलहा. 

 

 

 

 

5 समोच्चता दशसक नकाशािा वापर कोणाकोणाला होतो? 

 

 

 

 उपक्रम / स्वाध्याय 

 खालीलचिञसमजनूघ्या. 
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राज्य शैक्षणणक सांशोधन व प्रशशक्षण पररषद महाराष्ट्र पुण े

सेतू अभ्यासक्रम शैक्षणणक वषस २०२२-२३ 
गुण:- 12                 उत्तर िािणी परीक्षा            हदवस:- १६ वा 

इयत्ता:- 8वी     ववषय:- सामाशजक शास्त्र (भगूोल)         कालावधी:- 30 मम. 
 
प्रश्न 1. गाळलेल्या जागी कां सातील योग्य पयासय शलहा.                                               (2) 
1. हवा उांि गेल्यावर ------------------------ होत.े   (दाट / ववरळ /  उष्ण) 
2. पृथ्वीिा आस कललेला नसता, तर --------------------------- 
(पृथ्वी स्वतःभोवती फिरलीत नसती., /पृथ्वीवर वेगवेगळ्या अक्षवृत्त याांच्या भागात वषसभर 
हवामान तेि राहहले असते., / पृथ्वी सूयासभोवती जास्त वेगान ेफिरली असते.) 
प्रश्न 2. पुढील तक्ता पूणस करा.(2) 

अक्षवृत्ते रेखावृत्ते 
1.अक्षवृते्त वतुसळाकार असतात. 1. 
2. 2.प्रत्येक रेखावृत्तािे माप सारखेि असते. 
3.लगतच्या दोन अक्षवृत्ताां मध्ये सवस रठकाणी 
समान अांतर असत.े 

3. 

4.सवस अक्षवृते्त एकमकेाांना समाांतर असतात. 4. 
 

प्रश्न 3. साखळी पूणस करा.                                                                                                    
(2) 

 
  

जलच

क्र

ढग

वा

फ

पाणी

थंड
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प्रश्न 4.  अ)  खालील नकाशा िे वनरीक्षण करा व त्यासाठी योग्य सूिी तयार करा.(2) 
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फकिं वा 
आ) खालील साांख्यिकीय माहहती च्या आधारे बहुरेषालेख तयार करा.               (2) 

रठकाण कमाल तापमान अांश 
से. 

फकमान तापमान अांश 
से. 

रठकाण कमाल तापमान अांश 
से. 

फकमान तापमान अांश 
से. 

बीशजिंग 18.4 08.4 काबूल 14.7 5.2 
इस्तांबूल 18 10 नू्यय ाकस  16.3 8.3 
माहिद 19 9 बगदाद 30.4 14.7 
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प्रश्न 5. भौगोशलक कारणे शलहा.  (कोणतेही दोन)(2) 

1 मोसमी प्रदेशात प्रामिुाने शेती व्यवसाय करतात. 

 

 

2. ध्रुवीय भागात दोन्ही गोलाधासत हवेिा दाब जास्त का असतो. 

 

 

3 पशुपालन व्यवसाय शेतीला पूरक ठरतो. 

 

 

प्रश्न 6. पुढील प्रश्नाांिी उत्तरे शलहा. (कोणतेही एक)(2) 

1 नकाशािी अांग ेकोणती? 

 

 

2 हवेिी अांग ेकोणती? 

 

 


