
রাজ� ��িণক সংেশাধন ও �িশ�ণ পিরষদ, মহারা�, পেণু
িনপুণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ� �ণ : ২০২২-২৩

িবষয় : পিরসর অভাস-২                                                                  �প�ম : ��ণী

�� ১ 

ু ুঅধ�য়ন ফলাফল - চাতয,�  �ধয� ও িবেবেকর �ারা িবপদম� হওয়া যায়। এটা িশব চিরে�র �ারা আ�সাৎ

                     কের।

ু ু ৃআব�ক সািহত� চতথ� ��ণীর পিরসর অভ�াস ভাগ ২ পাঠ�প�ক প.�. ৫২ এর ছিব।

সূচনা : উপেরর ছিব িনরী�ণ কেরা ও িজ�াসা করা �ে�র উ�র দাও ।

ু ু১. উপের ছিব �দেখ তিম িক বেঝছ তা বেলা।

ুিনপণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ��ণ : ২০২২-২৩ : প�ম ��ণী :  িবষয় - পিরসর অভ�াস ২ : (১) 

��-



ু২. শ�র সে� য� করবার সময় �তামার মেত মহে� �ণ �কানিট ?

ু ূ৩. �তামার মেত িশবাজী মহারাজ আ�া �থেক মি� পাওয়ার জন� �কান পব� পিরক�না

   কের   িছেলন ?

ু ু৪. শ�র সে� যে�র সময় যি� ��� না িক শি� ��� ? �তামার িক মেন হয় ?

মুল�ায়ন �ি�ক :

৩

২

১

০

�য �কােনা চারিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।১

২

৩

৪

�য �কােনা িতনিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

ু�য �কােনা একিট/ দইিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

�িতি�য়া না িদেল।

অেপি�ত �িতি�য়া :

ু১) িশবাজী মহারােজর আ�া �থেক মি�র �সে�র ছিব।

ু২) চাতয�, �ধয�, িবেবক ইত�ািদ িবিভ� �ণ মহে�র হয়।

ু৩) িশবজী মহারাজ তাঁর মাতা, সহকম�ীেদর সােথ যি�, িস�া� কের িছেলন িকংবা 

ুশ�র দব�লতা �জেন িগেয়িছেলন।

ু ু৪) শি� অেপ�া যি� ��� ! হওয়ােত, আিম যি�র ব�বহার করব, আিম িবেবেকর 

ব�বহার করব। এই ধরেণর িবিভ� উ�র।

অ.�.                     মানদ�                             ��ণী

ুিনপণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ��ণ : ২০২২-২৩ : প�ম ��ণী :  িবষয় - পিরসর অভ�াস ২ : (২) 



�� ২ 

ূঅধ�য়ন ফলাফল - ছ�পিত িশবাজী মহারােজর ব�ি�ে�র িবিভ� ��রণামলক ঘটনা বেল।

�� - নীেচর �ে�র উ�র বেলা।

১. মহারাে� জ��হণ কেরেছন এমন ঐিতহািসক ব�ি�েদর নাম বেলা।

২. িশবরায় ও মাবেলরা রায়ের�েরর সামেন(মি�ের) কী �িত�া কেরিছেলা ?

ুু৩. শােয়�াখাঁর দদ�শা এই ঘটনা �থেক িশবরােয়র �কান �ণ তিম জানেল ?

8. িশবরায় ম��া �দসাই এই মিহলার স�ান কেরিছেলন। এই পস� �থেক

   িশবরােয়র �কান �ণিট �দখা যায় ?

মুল�ায়ন �ি�ক :

অেপি�ত �িতি�য়া :

১. ব�ি�গত �িতি�য়া ( �যমন- ছ�পিত িশবাজী মহারাজ, ছ�পিত স�াজী মহারাজ ই. )

২. �রাজ� �াপনার জন� সব�� িবসজ�েনর �িত�া করেলা।

৩. �ধয� ও িবেবক।

8. নারীেদর পিত স�ান করা। 

ুিনপণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ��ণ : ২০২২-২৩ : প�ম ��ণী :  িবষয় - পিরসর অভ�াস ২ : (৩) 

৩

২

১

০

�য �কােনা চারিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।১

২

৩

৪

�য �কােনা িতনিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

ু�য �কােনা একিট/ দইিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

�িতি�য়া না িদেল।

অ.�.                     মানদ�                             ��ণী



�� ৩ 

অধ�য়ন ফলাফল - মানিচে� িচ�, �তীক এবং তািলকা ব�বহার কের মানিচ� পঠন কের।

ু ু ৃআব�ক সািহত�- চতথ� ��ণীর পিরসর অভ�াস ভাগ ১ পাঠ�প�ক প.�. ৯৭ এর মানিচ�।

১. উপের �দওয়া মহারাে�র মানিচ� �দেখ �তামার �জলায় �কান ফসল উৎপাদন হয় বেলা।

২. জলগাঁও �জলায় িক-িক ফসেলর উৎপাদন হয় বেলা।

৩. কাপাস উৎপাদন হওয়া �য �কান চারিট �জলার নাম বেলা।

ু৪. চ�পর �জলায় �কান ফসল উৎপাদন হয় ? বেলা।

সূচনা -  িশ�ক িশ�থ�ীেদর মহারাে�র রােজ�র �ধান ফল ও বািনিজ�ক ফসেলর তািলকা িনরী�ণ করেত  

বেল �� িজ�াসা করেবন ।

��- িনেচর পে�র উ�র বেলা।

ুিনপণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ��ণ : ২০২২-২৩ : প�ম ��ণী :  িবষয় - পিরসর অভ�াস ২ : (৪)



মুল�ায়ন �ি�ক :

অেপি�ত �িতি�য়া : 

ু ুু১. িশ�াথ�ীেদর  �জলা অনসাের িভ� উ�র হেব। ( �যমন- নাগপর �জলায় কমলােলব )

ু২. কাপাস, আঙর, কলা

৩ কাপাস উৎপাদেনর �য �কােনা চারিট �জলা। 

ু ু   ( �যমন- বীড়, নাে�ড়, জালনা, ধেড়, ওয়াধ�া, বলঢানা, অেকালা, ওয়ািশম, অমরাবতী,

ু ু   এয়তমাল, জলগাঁও, নাগপর, চ�পর, ঔর�াবাদ,। )

8-কাপাস

ুিনপণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ��ণ : ২০২২-২৩ : প�ম ��ণী :  িবষয় - পিরসর অভ�াস ২ : (৫) 

৩

২

১

০

�য �কােনা চারিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।১

২

৩

৪

�য �কােনা িতনিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

ু�য �কােনা একিট/ দইিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

�িতি�য়া না িদেল।

অ.�.                     মানদ�                             ��ণী



�� ৪ 

অধ�য়ন ফলাফল - মানিচে�র ব�বহার কের ব�/�ােনর িচ�/�ান  িচনেত পাের ও িনকটতম িচে�র 

আধাের িবদ�ালয়/ পা�ব� তী এর মাগদ� শন�  কের।

আব�ক সািহত� - মহারা� রােজ�র পয�টন ও পিরবহেনর মানিচ�।

ু ু ু১. মানিচে�র তািলকা ব�বহার কের পেণ �জলার �য �কােনা দিট দেগ�র নাম বেলা।

২. �দও মানিচ�িট িনরী�ণ কের অজ�া �হা �কান �জলায় অবি�ত বেলা।

৩. মেনিচে�র সাহােয� �তামার িবদ�ালেয়র িনকটতম পযট� ন�ান, িদেকর ব�বহার কের বেলা।

৪. গরম জেলর ঝরনা এর জন� মানিচে�র তািলকায় �কান িচ� ব�বহার করা হেয়েছ

   �দেখা গরম জেলর ঝরনা �কান-েকান �জলায় আেছ বেলা।

ুসূচনা -  িশ�ক িশ�থ�ীেদর মহারাে�র রােজ�র মখ� পয�টন �ল ও যাতায়েতর মানিচ�  িনরী�ণ 
করেত বেল �� িজ�াসা করেবন ।

��- িনেচর পে�র উ�র বেলা।

ুিনপণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ��ণ : ২০২২-২৩ : প�ম ��ণী :  িবষয় - পিরসর অভ�াস ২ : (৬) 

দুগ�



মুল�ায়ন �ি�ক :-

অেপি�ত �িতি�য়া :- 

১. িসংহগড়, �তারণা, িশবেনরী 

২. ঔর�াবাদ �জলা

৩. িনেজর িবদ�ালেয়র িনকটতম পয�টন�ান, িদেকর ব�বহার কের বেল।

8. এয়তমাল, জলগাঁও, রায়গড়, ঠােণ, নাে�ড়, র�ািগরী

ুিনপণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ��ণ : ২০২২-২৩ : প�ম ��ণী :  িবষয় - পিরসর অভ�াস ২ : (৭) 

৩

২

১

০

�য �কােনা চারিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।১

২

৩

৪

�য �কােনা িতনিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

ু�য �কােনা একিট/ দইিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

�িতি�য়া না িদেল।

অ.�.                     মানদ�                             ��ণী



�� ৫ 

ৃঅধ�য়ন ফলাফল - �ভৗ�ািলক ও সাং�িতক কারেণর জন� পিরধােনর িভ�তা বেল।

ু ু ৃআব�ক সািহত�- চতথ� ��ণীর পিরসর অভ�াস ভাগ ১ পাঠ�প�ক প.�. ৬৫ এর ছিব।

১. �দ� ছিরেত ৪ ন�র �পাশাকিট (পিরধান) �কান রােজ�র ?

ু২. রাজ�ান এই �েদেশ যাওয়ার পর তিম উপেরর �কান ছিবর ব� ধারণ করা �লাক

   �দখেত পােব ? ওই ছিবর ন�র বেলা ।

৩. উেলর �তরী একিট ক�ল �পাশাক উপেরর �কান ছিবেত �দখা যাে� ? কখন আমরা  

এই �পাশাক ব�বহার কির ?

৪. মহারা�রােজ� �ধানত সুিতর কাপড় ব�বহার �কেনা করা হয় ? বেলা ।

ূসূচনা -  উপেরর ছিব ল��পব� িনরী�ণ করেত বলেবন। �সই আাধাের নীেচর ���িল  িজ�াসা 

করেবন ।

��- িনেচর পে�র উ�র বেলা।

মুল�ায়ন �ি�ক :

৩

২

১

০

�য �কােনা চারিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।১

২

৩

৪

�য �কােনা িতনিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

ু�য �কােনা একিট/ দইিট �ে�র সিঠক উ�র িদেল।

�িতি�য়া না িদেল।

অ.�.                     মানদ�                             ��ণী

ুিনপণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ��ণ : ২০২২-২৩ : প�ম ��ণী :  িবষয় - পিরসর অভ�াস ২ : (৮) 



অেপি�ত �িতি�য়া :- 

১. মহারা�

২. ছিব নং-২ 

ু৩. ছিব নং-১ শীত ঋত

8. আবহাওয়া

ুিনপণ ভারত অধ�য়ন মূল�ায়ন সােভ��ণ : ২০২২-২৩ : প�ম ��ণী :  িবষয় - পিরসর অভ�াস ২ : (৯) 
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