
 

 
ఉపాధ్యాయుని పేరు :  
కె. వి.కృష్ణా రెడ్డ ి ZPHS, RAMANAKKAPETA, E.G.Dt., 9704334519                                          
విషమము   : సాంఘిక శాస్త్రము  
తయగతి   : 6 వ తయగతి  
పాఠ్ాాంశము  : 11. మొదటి సమ్రాజ్యాలు  
పాఠశాల పేరు         : జి. . ఉ. పాఠశాల 
నెల                   :  సెప్టాంఫర్ 
కాలాం          : 40 నిమిష్ణలు  
పీరిమడ్లు        :  06 
విషమ అవగాహన : 
*భహా సమ్రాజ్యాలకు,భహా జనదాలకు గల తేడాలను వివరిాంచగలరు. 
*సమ్రాజాాంలో చక్రవరిికి వేగుల అవసరానిృ వివరిసిరు. 
*అశోక ధయమాం ను నియవచాంచగలరు. 
*ఆరామాలు,దభమ  వాంటి కీలక దాలకు అయూాం చెౄగలరు. 
*కళాంగ యుదాూనికి దారితీసిన కాయణాలను చెౄగలరు. 
*కళాంగ యుదూాంపై విభయశనాతమక కుుపీికయణ చేమగలరు. 
*అశోక ధయమాం వ్యాపాంచన దేశాల పేయును నియవచాంచగలరు. 



*రాజుల యొకక వివిధ యాగ పలితాలను వివరిాంచగలరు. 
ఇచిన పాఠ్ాాంశమును అయూాం చేసుకుని వ్యాఖ్యానిాంచుట: 
*పేజి నెాం 99 లో గల అశోకుడ్ల-కళాంగ యుదూాం పేరాను చదివి అయూాం చేసుకుని వ్యాఖ్యానాలు 
చేమగలరు. 
*యుదూ నష్ణటల పై తభ సవాంత అభిప్రాయాలను చెౄగలరు. 
*ప్రజలకు అశోకుడ్ల ఇచిన సాందేశాం పేరా చదివి దాని గురిాంచ వ్యాఖ్యానిసిరు . 
సమాచాయ నైపుణాాలు: 
*వ్యరి ప్రాాంతాలలో ఏమైనా శాసనాలు ఉనృటుయితే వ్యటి సాంచారానిృ సేకరిసిరు . 
*బౌదూ ఆరామాలు,స్తిపాలు గురిాంచ అాంతరాాలాం నుాండ్డ సమాచారానిృ సేకరిసిరు. 
*పురాతన నాణాలను సేకరిసిరు. 
*కళాంగ యుదూాం అశోకుడ్డని ధయమ అశోకుడ్లగా ఎలా మారిిాందనే విషయానిృ నిరాూయణ చేసిరు . 
సమాజిక అాంశాలపై ప్రతిసౄాందన : 
*శాసనాల రియక్షణకు ప్రభుతవాం తీసుకుాంటునృ చయాలను సునిశితాంగా రిశీలిసిడ్ల . 
*ప్రసుిత పాలన అశోకుని పాలనతో ఎలా భినృమైనదో చెపాిరు. 
ట నైపుణాాలు : 
*భాయత దేశ టాం నాందు మౌయా సమ్రాజా సరిహదుులనుముఖ్ా నగరాలను గురిిాంచ గలరు . 
*ప్రాంచ టాం నాందు సిరియా,గ్రీస్,ఈజిపుట,శ్రీలాంక దేశాలను గురిిాంచగలరు. 
*పేజి నెాం 101 లో గల టాంను గీమగలరు. 
ప్రశాంస-అభినాందన-సునిృతతవాం : 
*అశోకుని గొౄతనానిృ ప్రశాంసిసిరు. 
*శిలా శాసనాల ప్రాముఖ్ాతను అభినాందిసిరు. 
*మౌయా సమ్రాజా గొౄదనానిృ ప్రశాంసిసిరు. 
*కళాంగ యుదూాం యొకక గొౄతనానిృ ప్రశాంసిసిరు. 



పీరిమడ్ బోధనాాంశాం బోధనా 
వ్యాహాం 

బోధనా సభగ్రి రిశీలన 

1. పాఠాాంశాం ప్రాయాంబాం 
నుాండ్డ 98 పేజి 
మొదటి పేరా చవరి 
వయకు  

ప్రశృ సమాధ్యన 
దూతి  
మైాండ్ మాాపాంగ్ 
టాం ఆధ్యరిత 
బోధన  

భాయత దేశ టాం  1.అశోకుని సమ్రాజాాంలో 
గల ప్రాాంతాలను 
వివరిాంచాండ్డ? 
2.మౌయా సమ్రాజా సీకుడ్ల 
ఎవరు? 
3.సమ్రాజ్యాలు అనగానేమి? 

2. 98 వ పేజి మొదలు 
అశోక ధయమాం వయకు  

దజ్యలాం పై 
చయి 
చదువుట 
ప్రతిసౄాందిాంచుట  

భాయత దేశ టాం 1.అయూశాస్త్ర గ్రాంధ యచమత 
ఎవరు? 
2.ఇాండ్డకా గ్రాంధ యచమత 
ఎవరు? 
3.కళాంగ ఏ రాష్ట్రాంలో 
కలదు? 

3. అశోకధయమాం  నుాండ్డ 
దకకన్ రాజ్యాలు వయకు  

దజ్యలాం పై 
చయి 
చదువుట 
ప్రతిసౄాందిాంచుట 

భాయత దేశ టాం 1.ధయమ భహామాత్రులు 
అనగానేవరు? 
2.అశోక ధయమాం ఏ ఏ 
దేశాలలో ప్రచాయాం 
పాందిాంది? 
 

4. దకకన్ లోని రాజ్యాల 
నుాండ్డ భాకదోని 
శాసనాం వయకు  

దజ్యలాం పై 
చయి 
చదువుట 
ప్రతిసౄాందిాంచుట 

భాయత దేశ టాం 1.తెగ అనగానేమి? 
2.శాతవ్యహనులలో గొౄ 
చక్రవరుిలు ఎవరు? 
 

5. మాాకదోని శాసనాం 
నుాండ్డ పాఠాాంశాం 

దజ్యలాం పై 
చయి 

భాయత దేశ టాం 1.వేపుయ గ్రాభాంలో ఏ తెగ 
నివసిాంచేది? 



చవరి వయకు చదువుట 
ప్రతిసౄాందిాంచుట 

2.మాాకదోని శాసనాం ఏ 
రాష్ట్రాంలో కలదు? 

6. కీలక దాలు భరియు 
మీ అబాసనానిృ 
మెరుగుయచుకాండ్డ. 

దజ్యలాం పై 
చయి 
కివజ్ నియవహణ  

 
         - 

నోడ్్ వ్రాయిసిను  

 
టీచర్ నోడ్ల్: 
*కళాంగ యుదూ వివరాలు  
*మౌయా సమ్రాజా వివరాలు 
*మాాకదోని శాసన వివరాలు 
*మెగసినీస్ వివరాలు 
 
 
 
 
 
 
                                                ఉపాధ్యాయుని ప్రతిసౄాందనలు 
 
 
 
 

 



 


