పాఠ్య ప్ర ణాళిక
•
•
•
•

ఉపాధ్యాయుని పేరు
విషయము
తరగతి
పాఠ్ాాంశము

క్ర.
సాం.

సోపానాలు

: కె. సురేష్
: సాంఘిక శాస
ర ము
: 7 వ తరగతి
త రాజ్యాలు - రాజులు
: 7.13 కొత్

•
•
•
•

పాఠశాల పేరు
తేది
కాలాం
పీరియడ్ల
ు

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

ి
: జి. ప. ఉ. పాఠశాల (బాలురు), శ్ర
ీ కాళహస్త
: నవాంబరు
: 40 నిమిషాలు
: 07

మూల్యాంకన సాధనాలు

మూల్యాంకన
ఆధారాలు

2

విషయ
అవగాహన కోసం
కృత్యాలు
(చరినీయాంశాలు)

1

మేధోమధనం

మొత్తాం త్రగతి కృత్యాం:-

“7.13 కొత్త రాజ్యాలు - రాజులు” అనే పాఠ్యాంశాం ఆధారాంగా ఆలోచాంప చేసే ప్రశనలు
అడుగుతాను (కొన్నన చత్ర పటాలను చూపిస్తూ)
1. నీకు తెలిసిన రాజుల పేర్లు చెపపాండి.
2. వారిలో నీకు నచిన రాజెవర్ల? ఎాందుకు?
3. 7- 12 శతాబ్దాల మధ్య కాలాంలో భారత ఉపఖాండాం వివిధ్ ప్రాంతాలోు పాలిాంచన రాజులను
చెపపగలవా?
పై ప్రశనలకు పిలులు చెపేప సమాధానాలను నలుబలుపై వ్రాసి చెపపబోయే పాఠ్యాంశాన్నన
“ కొత్త రాజ్యాలు - రాజులు” అని నలుబలుపై రాస్తూను. ఈ రోజు మనాం
“ కొత్త రాజ్యాలు - రాజులు” గురంచి తెలుసుకందాము.

పరిశీలన

టీచర్ ప్లానర్

తరగతిలోని విద్యారు
ి ను. ఒక జట్ల
ు ల సాంఖ్ా ఆధ్యరాంగా జట్ల
ు లో 4లేద్య 5 మాంది
ు చేస
ఉాండేలా చూస
ి ను. ఒక్కొకొ జట్ల
ి ను.
ు కూ ఒక్కొకొ చరచనీయాంశము కేటాయిస
 చహమనా వాంశస్థుల ఆధీనాంలో ఉనన రాండు ముఖయ నగరాలేవి?
 తమిళాంలోన్న చోళుల భూదాన పత్రాం ఏమి తెలుపుతాంది?
 చోళుల భుదాన పత్రాంలోన్న నీటిపార్లదలకు ఉపయోగపడే వనర్లల జాబితా రాసి వాటిన్న
ఏ విధ్ాంగా ఉపయోగాంచారో చరిిాంచాండి.
స్థరేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926

జట్టుపని

పిలా ల డైరీ

1

3

విషయ అవగాహన
కోసం కృత్యాలు

2

సోపానాలు

పాఠ్ాంశాన్ని చదవడం – ప్
ర శ్ించడం
ప్
ర తిసపందంచడం

క్ర.
సాం
.

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

మూల్యాంకన సాధనాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలు

పరిశీలన

టీచర్ ప్లానర్

జట్టుపని

పిలా ల డైరీ

• నేటి రోజుల్లో పాలకులు కావడానికి క్షత్రియులుగా పుటిియుుండడుం ప్రధానమని
భావిస్తున్నారా?
• మీకు దగ్గరల్లని పురాతన కట్ిడుంను గానీ, గుడిని గాని సుందర్శుంచి అకకడ గ్ల
ఒక ప్రశస్తుని పర్శీలుంచి అుందుల్లని విషయాలను నమోదు చేస్తకుని తరగ్తి గ్దికి
తీస్తకువచిి దానిపై చర్ిుంచుండి.
• పట్ుం 1 ల్ల పేర్కకనా ప్రుంతాలను గుర్ుుంచుండి.
భావనలను నలుబలుపై రాయలి. తర్లవాత ఎాంపిక చేసిన ఈ విషయలను
(భావనలను) జట్ులో చరిిాంప చేసి వారియొకక వయక్తూగత నోట్ పుసూకాలలో, ఈ
ముఖ్యాంశాలకు చెాందిన ప్రశనలను, వాటిక్త సమాధానాలను రాస్థకొన్న జట్ువారీగా
ప్రదరిశాంచాలి. జట్ువారీగా చెపిపన సమాధానాలను నలుబలుపై రాసి, కీలక ప్రశనలకు
విదాయర్లులు చెపిపన సమాధానాలను పోల్చిలి. వివరిాంచాలి.
విదాయర్లులు అాందురూ వయక్తూగతాంగా క్షుణ్ణాంగా చదవమన్న చెపిప అరుాంకాన్న పదాలను
నోట్ పుసూకాంలో రాస్థకోమనాలి. తర్లవాత వార్ల వ్రాస్థకునన కషటమైన అరుాంకాన్న
పదాలను విదాయర్లులచే చెపిపాంచే ప్రయతనాం చేస్తూను, పిలులు చెపిపన సమాధానాం
సరికాకపోతే నేను వివరిస్తూను.
o కొతూ రాజ వాంశాల పుట్టటక – ప్రశసిూ – భూదానాలు – నాగభట్టట విజయలు –
భూమితో ఏమి ఇచేివార్ల – రాజాయలలో పరిపాలన – మహమూద్ గజనీ –
చహమనులు – చోళులు – ఉరయూర్ నుాంచ తాంజావూర్ల వరకు – అదుుత
దేవాలయలు – కాాంసయ శిలపకళ – వయవస్తయాం – నీటి పార్లదల – స్తమ్రాజయ
పరిపాలనా విధానాం – భూమి రకాలు – శాసన విషయలు o రాజుల కాలాంనాటి పరిపాలన ప్రస్థూత పరిపాలన విధానాం కాంటే ఏ విధ్ాంగా
భిననమైనది?
o పట్ాం 1 పరిశీలిాంచ పాలకులు కనోజ్ మరియు గాంగానదిలోయ ప్రాంతాన్నన
తమ ఆధీనాంలో ఉాంచుకోవాలన్న కోర్లకోవడాన్నక్త గల కారణాలు ఏవి?
స్థరేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926
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పాఠ్ాంశాన్ని
చదవడం –
ప్
ర శ్ించడం

ప్
ర తిసపందంచడం

5

విషయావగాహన
సమాచారై నపుణ్యాలు

4

సమకాలీన
ై
అంశాలప
ప్
ర తిసపందనప్
ర శ్ించడం

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

మూల్యాంకన సాధనాలు

7-12 శతాబ్దాల నాటి ముఖ్య రాజ్యయలను పటంలో చూడండి
చహమనులు తమ రాజ్యయనిి ఎము
ా కు విస్తరింపజేయాలనుకునాిరు.
చరిచంచండి.
చోళుల కాలంలో భూమిని ఎనిి రకాలుగా విభజంచారు?
ఉతతర మెరూరు శాస్నం ఏమి తెలుపుతంది?

ప్రస్థూతాం వస్తలు చేస్థూనన పనునల గురిాంచ విపులాంగా తెలుస్థకోాండి. ఇవి
నగదు, శ్రమ రూపాన లెక వస్థూ రూపాలలో ఉనానయ?
మీ గ్రామాంలో జరిగే అన్నన కారయక్రమాలను వివరిాంచాండి.
గ్రామ సభలలో మహిళలు పాల్గొనేవారా? ఈ కమిటీ సభుయలను ల్చట్రీ
దాారా ఎనునకోవడాం ఉపయోగకరమేనా?
సభలో ఎవర్ల సభుయలుగా ఉాండేవార్ల? ఉతూర మేరూర్ల శాసనాం ఏమి
తెలియ చేస్థూాంది.
ఉతూర మేరూర్ లోన్న ఎన్ననకలు ప్రస్థూత పాంచాయతీ రాజ్ ఎన్ననకలతో ఎల్చ
విభేదిస్థూనానయి?

మూల్యాంకన ఆధారాలు
పోరుు పోలియోలు

3

సోపానాలు

పరిశీలన

క్ర.
సాం
.

జట్టు కృతాయలు

పిలా ల డైరీ

జట్టు కృతాయలు
ఇంటి పని

స్ంఘటన రచన
పిలా ల డైరీ

పాఠ్యాంశమునాందు వివిధ్ పేరాలను చదివిాంచ వాటిపై ప్రశ్ర్నాంచ
విషయవగాహనను పరీక్షాంచడాం. విదాయర్లులను జట్టటగా చేసి “మీ అభయసనను
మెర్లగుపర్లచుకోాండి.” అనే అాంశాం క్రాంద విషయవగాహన, సమాచార
నైపుణాయలు, సమకాలీన అాంశాలపై ప్రతిసపాందన ప్రశనలపై చరిిాంప చేయలి.
 చోళ స్తమ్రాజయాంలో సభ అనే కమిటీక్త సభుయలుగా ఎాంపిక కావడాన్నక్త
అరహతలేవి?
 మీకు తెలిసిన సమాచారాన్నన ఈ క్రాంది పటిటకలో న్నాంపాండి.
క్రమ సాంఖయ

రాజు పేర్ల

వాంశాం

నచిన/ నచిన్న అాంశాం

స్థరేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926

3

8

సామర్థ్
య ాల వారీగా
పల
ర గతి నమోదు
ల ల ప్

7

మూల్యాంకన సాధనాలు

ి ాంపచేయడాం, చరిచాంపచేయడాం.
 విద్యారు
ు లను జట్ల
ు గా చేస్త జట్
ు లో గురి

7-12 శతాబ్దాల నాటి ముఖయ రాజాయలను పట్ాంలో గురిూాంచాండి.
 గూరజర, ప్రతిహార్లలు, రాష్ట్ర కూట్టలు, పాల , చోళుల మరియు చహమనుల
రాజాయలను పట్ాంలో గురిూాంచాండి.
 వారి న్నయాంత్రణ్ల్గన్న ప్రాంతాలు నేడు ఏ రాష్ట్రాలలో ఉనానయో
గురిూాంచగలరా?

మూల్యాంకన ఆధారాలు
పిలలల పాాజెక్టులు

6

ప్ట
ై నపుణ్యాలు
పా
ు ప్న్న
ర జెక్ట
ప్
ర శంస
సున్నశ్తతవం

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

ప్రిశీలన

సోపానాలు

ై మ ండ్ మాాపంగ్

క్ర.
సాం.

 7-12 శతాబ్దాల నాటి ముఖయ రాజాయలను పట్ాంలో పరిశీలిాంచ, ఆాంధ్ర ప్రదేశ్
లో ఏవైనా రాజాయలు ఉనానయో కనుకోకాండి.
 ఈ పాఠాంలో చూసిన దేవాలయలను, మీ పరిసర ప్రాంతాలలో చూసిన
నేటి దేవాలయలతో పోలిి గమన్నాంచన పోలికలు, భేదాలను ప్రధానయతన్నస్తూ
వివరిాంచాండి.

పరిశీలన

పిలా ల నోట్టపుస్తకాలు

ి అయిన వాంట్నే విద్యా ప
పాఠాం పూరి
ు ల
ీ మాణాల ఆధ్యరాంగా విద్యారు
స
ి ను. పిల
ి ను.
ు యిని అాంచనా వేస
ు యిని రిజిష
ు ర్ లో నమోదు చేస
ు లస
స
ూ పు వారికి తగిన కృత్యాలు తిరిగి కల్పాంచి ’ఎ’ గ్ర
ూ పుకు
ు యిని బట్ట
ు ’స్త’ గ్ర
వచేచట్ట్ల
ి ను.
ు చూస
రాష్ట్ర కూట్టలు ఎల్చ శక్తూవాంతలయయర్ల?
స్తమాంతలు అనగానేమి?
సభ, నాడు, రాజయాం మధ్య గల తేడాలను చెపపగలవా?
స్థల్చూనుకు, రాజుకు ఏమైనా తేడాలునానయ?
ఆనాటి పరిపాలనా వయవసు ఎల్చ ఉాండేది?
గజనీ మహమూద్, ఘోరి మహమూద్ లు ఎ ఉదేాశయాంతో భారతదేశాం పై
దాండెతిూనార్ల?
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నమోదు ప్త్య
ర లు

త కాలు
పల
ల ల నోట్ పుస
4

కీ ల క ప ద్య లు
1

3

6
4

2

1. సామంతులు
2. దేవాలయం
3. నాడు
4. సభ్
5. రాజ్ాం
6. సుల్త
త ను
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:- రాజుల ఆధిపత్యానిి అంగీకరంచి వార పాలన క్
ర ంద ఉండే పాలకులు.
:- దేవుళ్ళ కోసం నిరమంచిన ఆలయాలు.
:- రాజులు త్మ రాజ్యానిి పాలనా సౌలభ్ాం కొరకు చేసే కొనిి భాగాలు.
:- బ్ర
ర హ్మణ భూసాాముల సంఘం.
:- రాజులచే పాలంచబడే భూభాగం.
:- మహ్మమదీయ రాజులు.

ఉపాధ్యాయుని సంతకం

ప్రధ్యనోపాధ్యాయుని సంతకం
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సందర్శకుల సంతకం
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నోట్్
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