పాఠ్య ప్ర ణాళిక
•
•
•
•

ఉపాధ్యాయుని పేరు
విషయము
తరగతి
పాఠ్ాాంశము

క్ర.
సాం.

సోపానాలు

: కె. సురేష్
: సాంఘిక శాస
ర ము
: 7 వ తరగతి
: 7.16 మొఘల్ సామ్ర
ా జ్యం

•
•
•
•

పాఠశాల పేరు
తేది
కాలాం
పీరియడ్ల
ు

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

ి
: జి. ప. ఉ. పాఠశాల (బాలురు), శ్ర
ీ కాళహస్త
:
నవాంబరు
: 40 నిమిషాలు
: 06

మూల్యాంకన సాధనాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలు

2

విషయ
అవగాహన కోసం
కృత్యయలు
(చరచనీయాంశాలు)

1

మేధోమధనం

మొత్త ం త్రగతి కృత్యం:
“ మొఘల్ సామ్రాజ్యం ” అనే పాఠ్యాంశాం ఆధారాంగా ఆలోచాంప చేసే ప్రశనలు అడుగుతాను
(కొన్నన చత్ర పటాలను చూపిస్తూ)
1. భారతదేశాంలోన్న ప్రపాంచ ప్రసిద్ధిగాాంచన కట్టడాం ఏద్ధ?
2. తాజ్ మహల్ ను ఎవరు న్నర్మాంచారు?
3. షాజహాన్, అకబర్, బాబర్, జహాంగీర్ మర్యు ఔరాంగజేబు మొదలగు చక్రవరుూలు ఏ
వాంశస్థులు?
పై ప్రశనలకు పిలలలు చెప్పే సమాధానాలను నలలబలలపై వ్రాసి చెపేబోయే పాఠ్యాంశాన్నన
“ మొఘల్ సామ్రాజ్యం” అన్న నలలబలలపై రాస్తూను. ఈ రోజు మనాం “ మొఘల్ సామ్రాజ్యం ”
గుర్ాంచ తెలుస్థకుాందాము.

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
 మనసబ్ దార్ మర్యు జమాందార్ కు మధ్యనునన భేదాలేవి?
 చక్రవర్ూ ఆధీనాంలో ఎవరుాంటారు?
 నాయక మర్యు మసబ్ దార్ స్తునాలను పోలుుము.
సురేష్ శ్రీకాళహస్తి - 9441775926

జట్టుపని

పిలా ల డైరీ

1

2

సోపానాలు

విషయ అవగాహన
కోసం కృత్యాలు

క్ర.
సాం
.

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

మూల్యాంకన సాధనాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలు

పరిశీలన

టీచర్ ప్లానర్

• మన్సబ్ దార్ మరియు అతని జాగీర్ కు మధ్యగల సంబంధ్ం ఏమిటి?
• మొఘల్ పరిపాలన్లో జమందార్ పాత్ర ఏమిటి?
• మతాచార్యయలతో జరిపిన్ చర్చల ప్రభావం అక్బర్ పాలనా నిర్ణయాలపై ఎలంటి
ప్రభావం చూపింది?
భావనలను నలలబలలపై రాయలి. తరువాత ఎాంపిక చేస్తన ఈ విషయలను
(భావనలను) జట్లలో చర్చాం చేస్త వార్యొకక వయక్తిగత నోట్ పుస్ికాలలో, ఈ
ముఖ్యాంశాలకు చాందిన ప్రశ్నలను, వాటిక్త స్మాధానాలను రాసుకొని జట్లవారీగా
ప్రదర్శాంచాలి. జట్లవారీగా చపిిన స్మాధానాలను నలలబలలపై రాస్త, కీలక ప్రశ్నలకు
విద్యయరుులు చపిిన స్మాధానాలను పోల్చచలి. వివర్ాంచాలి.

3

పాఠ్ాంశాన్ని చదవడం – ప్
ర శ్ించడం
ప్
ర తిసపందంచడం

ి త పీరియడ్ పథకములోని ముఖ్ాాంశాలు: భావనలు:
ప
ీ స్త
మొఘలులు ఎవరు – ముఖయమైన మొఘల్ చక్రవరుిలు, దాండయత్రలు మర్యు
స్ాంఘట్నలు – బాబర్, హుమయూన్, అకబర్, జహాంగీర్, షాజహాన్, ఔరాంగజేబు–
ఇతర రాజులతో మొగలుల స్ాంబాంధాలు – మనసబ్ ద్యరుల మర్యు జాగీరుద్యరుల
– జబ్ి మర్యు జమాంద్యరు – అకబర్ విధానాలు: సుల్్-ఇ-కుల్- 17 వ శ్తాబదాం
తరాాత మొగల్ సామ్రాజయాం: కీలకద్యలు.

o విద్యయరుులు అాందురూ వయక్తిగతాంగా క్షుణ్ణాంగా చదవమని చపిి అరుాంకాని
ద్యలను నోట్ పుస్ికాంలో రాసుకోమనాలి. తరువాత వారు వ్రాసుకునన కషటమైన
అరుాంకాని ద్యలను విద్యయరుులచే చపిిాంచే ప్రయతనాం చేయలి, పిలలలు చపిిన
స్మాధానాం స్ర్కాకపోతే వివర్ాంచాలి.
o మన దేశ్ాంలో నేడు గ్రామ / ట్టణ్ ర్పాలన ఎల్చ నిరాహాంచబడుతాందో
దీనిని మొఘల్ పాలనతో పోలచగలవా?
సురేష్ శ్రీకాళహస్తి - 9441775926

జట్టుపని

పిలా ల డైరీ
2

క్ర.
సాం
.

3

సోపానాలు
పాఠ్ాంశాన్ని
చదవడం –
ప్
ర శ్ించడం

ప్
ర తిసపందంచడం

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

మూల్యాంకన సాధనాలు

“చక్రవర్ూ న్నరణయాం అత్యయననతాం” – ఈ విధానాన్నన మొఘలులు
రూపాంద్ధాంచారన్న నీవు భావిస్థూనానవా?
మొఘల్ స్తమ్రాజయాంలో ఓడిన రాజులను వార్ వార్ రాజ్యయలలో ఎాందుకు
కొనస్తగన్నచాురు?

పరిశీలన

మూల్యాంకన ఆధారాలు
పోర్టు పోలియోలు

4

సమకాలీన
ై
అంశాలప
ప్
ర తిసపందనప్
ర శ్ించడం

జట్టు కృత్యాలు

సమకాలీన అాంశాలపై ప్రతిసపాందన ప్రశ్నలపై చర్చాంచాలి.
ఆధునిక నగరాలలో మొఘలుల కోట్లల్చాంటి కోట్లు ఎాందుకు నిర్మాంచడాం
లేదు?
మొఘల్ రాజుల కాలాంలో గజ, ద్యతి మర్యు అశ్ాదళాలను
ఉయోగాంచారు. వాటి సాునాంలో నేడు వేటిని ఉయోగసుినానరు?
మొఘలుల కాలాంనాటి కట్టడాలు నేడు మనకు ఏవిధాంగా
ఉయోగడుతనానయి?

పిలా ల డైరీ

5

విషయావగాహన
సమాచారై నపుణ్యాలు

పాఠ్యాంశ్మునాందు వివిధ పేరాలను చదివిాంచి వాటిపై ప్రశ్ర్నాంచి
విషయవగాహనను రీక్షాంచడాం. విద్యయరుులను జట్టటగా చేస్త “మ అభ్యస్నను
మెరుగురుచుకోాండి.” అనే అాంశ్ాం క్రాంద విషయవగాహన, స్మాచార
నైపుణ్యయలు, స్మకాలీన అాంశాలపై ప్రతిస్ిాందన ప్రశ్నలపై చర్చాం చేయలి.
 మొఘలులు చేస్తన యుద్యాలు వాటి వివరాలతో ఒక టిటకను తయరు
చేయాండి.
స్ాంవతసరాం

యుదాాం పేరు

ఎవరెవర్క్త జర్గాంది

విజేత రాజు

ఓడిన రాజు

జట్టు కృత్యాలు
ఇంటి పని
సురేష్ శ్రీకాళహస్తి - 9441775926

సంఘటన రచన
పిలా ల డైరీ
3

సోపానాలు

6

ప్ట
ై నపుణ్యాలు
పా
ు ప్న్న
ర జెక్ట
ప్
ర శంస
సున్నశ్తతవం

8

సామర్థ్
య ాల వారీగా
పల
ర గతి నమోదు
ల ల ప్

7

ై మ ండ్ మాాపంగ్

క్ర.
సాం.

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ
ి ాంపచేయడాం, చరిచాంపచేయడాం.
 విద్యారు
ు లను జట్ల
ు గా చేస్త జట్
ు లో గురి
మొఘలుల వాంశ్ వృక్షాం చిత్రానిన గీస్త వాటి వివరాలను నమోదు చేస్త ద్యనిని
తరగతి గదిలో ప్రదర్శాంచాండి.
 మొఘల్ రాజులు, వార్ కట్టడాలు చిత్రాలను సేకర్ాంచి స్క్కాప్ బుక్ ను
తయరుచేస్త పాఠశాల గ్రాంథాలయాంలో భ్ద్రరుచుము.
 మొఘల్ రాజుల కాలాం నాటి నాణేలు, శాస్నాల చిత్రాలను సేకర్ాంచుము.
బాబర్

రాజధాని
ఢిలీల

హుమ
యూన్

అకబర్

బహు
దూర్
షా 2

ఔరాంగ
జేబు

మూల్యాంకన సాధనాలు

మూల్యాంకన ఆధారాలు

ప్రిశీలన

పిలలల పాాజెక్టులు

పరిశీలన

పిలా ల నోట్టపుసతకాలు

నమోదు ప్త్య
ర లు

త కాలు
పల
ల ల నోట్ పుస

జహాంగీర్

షాజ
హాన్

ి 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
జత్ ప్రుచుము

1. మనసబ్
2. జమాంద్యర్
3. స్తసోడియ రాజ్ పుత్
4. రాథోడ్ రాజ్ పుత్
5. అకబర్
6. జాగీరాదర్

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

a. మారాాడ్
b. రెవెన్యయ అసైన్ మెాంట్
c. వాంశ్పారాంరయ అధితి
d. సుల్్-ఇ-కుల్
e. మేవాడ్
f. శ్రేణి
సురేష్ శ్రీకాళహస్తి - 9441775926

4

కీ ల క్ ప దా లు
5

1

2

6

7

3
4

1. స్వారు
:- మొగల్ సైన్యంలోని అశ్వ దళంలోని గుర్రపు రౌతు.
2. జాగీరు
:- చక్రవర్తి రాజ్యంలో ఒక ప్రంతంలో జాగీరాారు పాలిస్తి, పన్నులు వస్తలు చేసే అధికారం ఇవవబడిన్ కంత భూమిని జాగీరు అంటారు.
3. మనసబ్ ద్యరు :- మొగల్ సామ్రాజ్యంలోని సైనిక అధికార్త.
4. జబ్ి
:- మొఘలుల కాలం నాటి పన్ను విధాన్ం.
5. జాగీరాదరు
:- జాగీరున్న పాలిస్తి, పన్నులు వస్తలు చేసే అధికారం గల అధికార్త.
6. జమాంద్యర్
:- జ్మీన్న అన్గా భూమి. భూమిపై అధికారం కలిగి ఉండే వయక్తి.
7. మతాచారుయలు :- మత పెదాలు. మత పరమైన్ కారాయలన్న నిరవహంచేవారు.
8. ఇబాదత్ ఖ్నా :- అకబర్ సాాపంచిన్ దీన్-ఇ-ఇలాహ మతానిక్త చందిన్ ప్రరానా మందిరం.
9. సుల్్-ఇ-కుల్ :- ప్రపంచశంతి.

ఉపాధాయయుని స్ాంతకాం

ప్రధానోపాధాయయుని స్ాంతకాం
సురేష్ శ్రీకాళహస్తి - 9441775926
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