
సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన
ఆధారాలు

క్ర. 
సం.

మేధోమధనం

మొత్తాం త్రగతి కృత్యాం:-
“ వివిధ రకాల టాలను అరథం చేసుకోవడం ” అనే పాఠ్యంశం ఆధారంగా
ఆలోచం చేసే ప్రశనలు అడుగుతాను (కొన్నన రఴతాల, కొండల, సముద్ర తీరాల, 
ఎడారుల చత్ర టాలను చూపిస్తూ)
1. ఈ చత్రాలలో గల వాటిన్న గుర్ూంచగలరా? 
2. రఴతాల, కొండల, సముద్ర తీరాల, ఎడారుల మధయ భేదాలు ఎందుకున్ననయి?
3. ఇవి ఆయా ప్రంతాలలో న్నవసంచే ప్రజల జీవితాలను ఎలా ప్రభావితం
చేస్తూయి?
పై ప్రశనలకు పిలలలు చెప్పే సమాధాన్నలను నలలబలలపై వ్రాస చెేబోయే
పాఠ్యంశాన్నన నలలబలలపై రాస్తూను.

రిశీలన

టీచర్ ప్లా నర్

1

పాఠ్య ప్రణాళిక
• ఉపాధాయయున్న ప్పరు : కె. సురేష్
• విషయము : స్తంఘిక శాస్త్రము
• తరగతి : 7 వ తరగతి
• పాఠ్యంశము : 7.1 వివిధ రకాల టాలను అరథ ం 

చేసుకోవడం

• పాఠశాల ప్పరు : జి. . ఉ. పాఠశాల (బాలురు), శ్రీకాళహసూ
• తేది : జూన్
• కాలం : 40 న్నమిషాలు
• పీర్యడుల : 5

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

విషయ అవగాహన
కోసం కృతాయలు

(చరచనీయాంశాలు)

తరగతిలోన్న విదాయరుథల సంఖ్య ఆధారంగా జట్లల చేస్తూను. ఒక జట్లులో 4లేదా 5 
మంది ఉండేలా చూస్తూను. ఒకొొకొ జట్లుకూ ఒకొొకొ చరచనీయాంశము
కేటాయిస్తూను.
1.  భారతదేశం – రాషాాలు – వాటి రాజధానులు
2. సేొల్ – మాయపునందు దేశ సర్హదుులు- రాషాాల సర్హదుులు - వివరణ
3.  భౌతిక టాలు – భూమిమీద గల ఎత్తూలను కొలవడం -
4.  టంలో ఎత్తూలను చూడం – కాంటూరు లేదా ఆకార రేఖ్లు -
5. సముద్రమటుం

జటుు ని

పిలా ల డై రీ

2
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన ఆధారాలుక్ర. 
సం.

విషయ
అవగాహన కోసం

కృత్యాలు

భావనలను నలలబలలపై రాయాలి. తరువాత ఎంపిక చేసన ఈ
విషయాలను (భావనలను) జటలలో చర్చం చేస వార్యొకొ వయక్తూగత
నోట్ పుసూకాలలో, ఈ ముఖ్యంశాలకు చెందిన ప్రశనలను, వాటిక్త
సమాధాన్నలను రాసుకొన్న జటలవారీగా ప్రదర్వంచాలి. జటలవారీగా
చెపిేన సమాధాన్నలను నలలబలలపై రాస, కీలక ప్రశనలకు విదాయరుథలు
చెపిేన సమాధాన్నలను పోలాచలి.

 మెహర్ హైదరాబాదు నుండి భోపాల్ వెళ్ళంది. ఆమె ఏదికుొకు
ప్రయాణం చేసంది?
 అశోక్ లకోననుండి చెన్నన వెళ్ళళరు. ఆయన ఏదికుొకు వెళ్ళళరు?
 రెజిన్న ముంబైనుండి భువనేశఴర్ వెళ్ళంది. ఆమె ఏవైపుకు వెళ్ళంది?
 వెప్రచు కోహిమా నుండి జైపూర్ వెళ్ళళడు. ఆయన ఏ దికుొకు
ప్రయాణంచాడు?

టీచర్ ప్లా నర్

2

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

ప్లఠ్ాంశానిి

చదవడం –
ర శ్ించడం

ర తిసపందంచడం

విదాయరుథలు అందురూ వయక్తూగతంగా క్షుణణంగా చదవమన్న చెపిే
అరథంకాన్న దాలను నోట్ పుసూకంలో రాసుకోమన్నలి. తరువాత వారు
వ్రాసుకునన కషుమైన అరథంకాన్న దాలను విదాయరుథలచే చెపిేంచే
ప్రయతనం చేస్తూను, పిలలలు చెపిేన సమాధానం సర్కాకపోతే నేను
వివర్స్తూను.

 గుడి సముద్రమటాున్నక్త ఎన్నన మీటరల ఎత్తూలో ఉంది?
 కొండ పై భాగం సముద్ర మటాున్నక్త ఎన్నన మీటరల ఎత్తూలో ఉంది?
హైదరాబాదు ఎత్తూ ఎంత?
 కాంటూరు రేఖ్లు అనగానేమి?
 న్నంపూరు గ్రామం ఎన్నన మీటరల ఎత్తూలో ఉండి?
 గుడి ఎన్నన మీటరల ఎత్తూలో ఉంది?
 0 మీటరల ఎత్తూలో ఏమి ఉంది?

జటుు ని

పిలా ల డై రీ
3

ప్లఠ్ాపుసత కములు
ప్లర మాణిక గర ంథాలు

వార్తత తిర కలు
స్క్రాప్ బుక్స్

జీవిత చరితర లు
ఇతర గర ంథాలు

అటాా సు
గ్లా బు

మాాపులు
చారుు లు

ప్లర జెక్టు లు
రిశీలన
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన ఆధారాలుక్ర. 
సం.

ప్లఠ్ాంశానిి

చదవడం –
ర శ్ించడం

ర తిసపందంచడం

 టంలోన్న రంగులను దేన్నక్త ఉయోగిసుూన్ననరో చెేగలరా?
 సముద్రమటుం, పీఠభూమి, భౌతిక టాలు, సర్హదుులు, ఎడార్, 
సతత హర్తారణ్యయలు మొదలగు దాలకు అరాథలను వివర్స్తూను.

రిశీలన పోరుు పోలియోలు3

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

సమకాలీన
అంశాలపై

ర తిసపందన-
ర శ్ించడం

ప్రసుూతం మన పాఠ్యంశాన్నక్త సంబంధంచన సమకాలీన అంశాలపై
అనుబంధ ప్రశనలు పిలలలచేత అడగ న్నవాఴలి. లేదా ఈ స్తమరాథాన్నన
విదాయరుథలలో స్తధంచడాన్నక్త కొన్నన ప్రశనలు అడుగుతాను. వివర్స్తూను. 
చర్చస్తూను. అవి సమకాలీన అంశాలను ప్రతిబంబంచాలి.
 మీరెపుేడైన్న సముద్రాన్నన సందర్వంచారా?
 సముద్రాల వలల ఉయోగాలేవి?
 టాల వలల ఉయోగాలేవి?
పాఠశాలకు అటాలసును తీసుకువచచ మీ గ్రామాన్నన గుర్ూంచండి.
 ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర సర్హదుును గీయండి.
 టంలో ఇచచన సేొలు సహాయంతో రెండు ప్రదేశాల మధయ
దూరాన్నన కొలిచ తెలండి.

జటుు కృత్యాలు
పిలా ల డై రీ

4

విషయావగాహన
సమాచార
నై పుణ్యాలు

విదాయరుథలను జట్లుగా చేస్తూను. “మీ అభ్యసనను
మెరుగురుచుకోండి.” అనే అంశం క్రంద విషయావగాహన, 
సమాచార నైపుణ్యయలు, సమకాలీన అంశాలపై ప్రతిసేందన ప్రశనలపై
చర్చం చేయాలి.

జటుు కృత్యాలు

ఇంటి ని

సంఘటన రచన

పిలా ల డై రీ

5

 సేకరణ – నమోదు – విశ్లలషణ – న్నరాారణ – ఇందులో
విదాయరుథలు ఒకర్ అభిప్రయాలను మరొకరు ంచుకోవాలి.

క్ర.సం బాందువు గుర్తత రేఖ గుర్తత ప్రదేశాం గుర్తత
1 గుడి నది ఆటసథ లం
2
3
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన ఆధారాలుక్ర. 
సం.

ట నై పుణ్యాలు
ప్లర జెక్టు ని

ర శంస
సునిశ్తతవం

 విద్యార్థథ లను జట్లు గా చేసి జటు లో గుర్త ంపచేయడం, 
చర్చంపచేయడం.
 మీ న్నవాసం రైలేఴ సేుషన్ కు దగగర అయితే అకొడ పెటిున బోరుు
ఆధారంగా ఆ ప్రంత ఎత్తూను గుర్ూంచండి. ఆ ఎత్తూను మీ నోట్ల
పుసూకంలో రాసుకోండి.
 మీ గ్రామం చత్రాన్నన గీచ రంగులను వేయండి.
 టాలే లేకుంటే మన ర్సథతి ఎలా ఉంట్లంది?

రిశీలన పిలా ల ప్లర జెక్టు లు

6

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

మై ండ్ మాాపింగ్

రిశీలన

పిలా ల నోటుపుసత కాలు

7

స్క్మర్తథ ాల
వారీగా పిలా ల
ర గతి నమోదు

పాఠం పూర్త అయిన వంటనే విద్యా పర మాణాల ఆధారంగా
విద్యార్థథ ల స్థథ యిని అంచనా వేస్థత ను. పిలు ల స్థథ యిని ర్జిషట ర్ లో
నమోదు చేస్థత ను. స్థథ యిని బట్టట ’సి’ గ్రూ పు వార్కి తగిన కృత్యాలు

తిర్గి కల్పంచి ’ఎ’ గ్రూ పుకు వచేచటట్లు చూస్థత ను.  

నమోదు త్యర లు పిలా ల నోట్ పుసత కాలు

8

వీటి మధయ న్నజ
దూరాలిన
కొలవండిచెన్నన

కోల్ కతా
ఢిలీల

హైదరాబాదు

ఇలా విద్యార్థథ లు త్యము నేర్థచకునన
భావనలకు సంబంధంచిన మ ండ్
మాాపింగ్ ద్యారా సాయంగా
పరీక్షంచుకుంటార్థ. నలు బలు పృ 
విద్యార్థథ లచే చేయిస్థత ను. అలాగే
విషయావగాహన, సమాచార
న పుణాాలు, సమకాలీన అంశాలపృ 
పర తిసపందన, పట న పుణాాలు, 
పార జెకుట పని, పర శంసకు
సంబంధంచిన పర శనలు పిలు ల నోట్
బుక్స్ లో వార యిస్థత ను.

వివరాలు
1. దేశ సర్హదుు
2
.

రాషాాల సర్హదుు

సురేష్ శ్రీకాళహసూ - 9441775926
4



1. గురుత లు :- ఏదైన్న భౌతిక వసుూవును టం మీద చూపించడాన్నక్త వాడే చహానలు.
2. భౌతిక టం :- రఴతాలు, పీఠభూములు, మైదాన్నలు, నదులు మొదలగు విషయాలను భౌతిక విషయాలను చూప్ప మాయపులు.
3. కాంటూరు రేఖలు :- మాయపునందు సమానమయిన ఎత్తూగల ప్రంతాలను కలుపుతూ గీసే రేఖ్లు

కీ ల క ప దాలు

1
2

3
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ఉపాధ్యాయుని సంతకం ప్రధ్యనోపాధ్యాయుని సంతకం సందర్శకుల సంతకం
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