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ఇಹాస : 03 ಭారతద ಪా3ౕన

ಭారతద భూ నಕాಶెయ%F 6ంధూ

ನాగ4కತెగ
ನాగ4కತెగళು

ನాగ4కತెయ పముఖ సOళగళను> గురు64.

6ంధూ ನాగ4ౕకತెయ ఉగమ,
నగర

ౕజನె ,నగర :ౕవన

అవనಗె ಕారణగళను> ?యువరు.
ವెౕదగళ అథ,ధ, ಬెళవ ಗె,
ఋಗెDౕద మతుE నంతర ವెౕదగళ
ಕాలద%Fన జనర :ౕవన కమద బಗెG
అ4యువరు.
హరపI మతుE ವెౕదగళ ಕాలద జనర
:ౕవనద వ"ತా"సగళను> ಶెFౕJసువరు.

సಮాజಶాసK:
సಮాజಶాసK 02 సంసL .

ಮాపన

6ంధూ ನాగ4కತె మతుE ఇంPన ನాగ4కತెయ

అಭా"స

నగర

ಹాಳె-01

ౕజನెయ అంశగళను> ಸాDమ"ತెಗెూ?6.

పೂవ ವైPక మతుE ఉతEర ವైPక ಕాలద
పముఖ :ౕవన కమగళను> వ"ತా"6క46.

ను>
Xవ_6

సಭా సTగళను> ఇంPన సO?ౕయ ఆడ?త
మండ?ಗె ಹెూౕ%64.
ವెౕదగళ ಕాలద పముఖ కులవంశగళను> ప+
ಮాW.
ఉపXషతుEగళ%Fన ಕెలవು కಥెగళను> ఓP4.

02

ಮౌల"

Xమ] మನెయ సుతEముతE%న ಸాంసLక

ಭా"స
ಹాಳె-02
ను>
Xవ_6

సంసLయ అథ మతుE
సDరూపవను> ?యువరు.
సంసLయ గుణల ణగళను>
స]4సువరు
సంసL మతుE సಮాజద నడున
సంబంధవను> చ3సువరు.

dన>ತెగళను> ప+ ಮాW
Xమ] మನెయ%F ఆచ4సువ హబe హ4Pనగళను>
ప+ ಮాW4.
Xమ] ఆಚార, PనXత"ద ఆಚార పదgగళను>
ప+ ಮాW

అಭా"స
ಹాಳె-03
ను>
Xవ_6

సంసL మతుE సಮాజద నడున

ಸాంసLక ఆచరಣెగళು , ವైద"ತె వ"త"సగళను> మಶాత]కವాh పబంధవను>
మహతD మతుE ಪాముఖ"ತెయను>
వ4సువరు.

బರెj4.
నమ] ಭారౕయ ಸాంసLక ವైద"ತె బಗెG
చಚె నಡె6.
నమ] ದెౕశద ధ ಸాంసLక నృత"గళು
ఉడుపುగళು ఆಹార పదgగళ 3తగళను>
సంగ_64.

03

ఇಹాస:
ఇಹాస 04 జగEన ಪా3ౕన

ఈ:b ನాగ4కತెయ జన :ౕవన కు4తు

ನాగ4కತెగళು.
ನాగ4కತెగళು

పబంధవను> ర364

ఈ:b ನాగ4కತెయ జన :ౕవన కಲె

మT] మతుE nరTo బಗెG లఘು +పI బರెj4

అಭా"స
ಹాಳె-04
ను>
Xవ_6

ವాసుErలI మతుE :ౕవన ಶై%గళ
బಗెG అ4యువరు
sసపಟెూౕTಯా ನాగ4కತెయ
జన:ౕవన కಲె ವాసుErలI మతుE
:ౕవన ಶై%గళ బಗెG ?యువరు
3ౕನా ನాగ4కತెయ జన :ౕవన కಲె
ವాసుErలI మతుE :ౕవన ಶై%గళ
బಗెG స]4సువరు.

ఈ:b ,sసపಟెూౕTಯా ,3ౕನా ನాగ4కತెయ

అಭా"స

ವాసుErలIద 3తగళను> సంగ_64

ಹాಳె-05

పపంచద నಕాಶెయను> ర36 ನైv
,యుప+w, ಟైhw, హವాంx ಹెూౕ నPగళను>

మಹాಗెూౕಡెయ కు4తు ಮా_యను>
సంగ_64

జన:ౕవన కు4తు ಸాDమ"క46 ప+ ಮాW4.

వ"వಹార
వ"వಹార అద"యన : 01 ವా జ"
అద"యనద ఘటకగళು.
ఘటకగళು
వ"వಹార అద"యనద మూలభూత
అంశగಳాద ఆuక చటువ+ಕెగళು
మతుE అవುగళ ధగళ బಗెG

Xవ_64

గురు6

ఈ:b, sసపಟెూౕTಯా, 3ౕನా ನాగ4కತెయ

4.

ను>

అಭా"స
ಹాಳె-06
ను> ಮాW

Xమ] ఊ4న సుతEముతE కండుబరువ
వ"వಹారద చటువ+ಕెగళను> ప+ ಮాW.
Xమ] మನెయ సుతEముతEల%Fరువ ರైతరను>

అಭా"స

ಬెౕ+ಮాW కృJ ಬెళవ ಗె బಗెG ಮా_

ಹాಳె-07

చ3సువరు
వ"వಹారద ಕాసనవು ಬెಳెదు
బందు హంతగళను> ?యువరు.

సంగ_6.
Xమ] ఊ4న పముఖ వృEగళను> ప+ ಮాW.

ಮాW అవర అనుభవగళ కు4తు పబంధ

మతుE ವా జ"ద ಪాత మతుE ಪాత

బರెj4.

మతుE ಪాముఖ"ತెయను>

సO?ౕయ ಮారుకಟె అథವా సహಕా4 సంఘ

వ4సువరు.

అంగWగ?ಗె ಬెౕ+ XౕW ವా"ಪారద

ಬెళవ ಗెయను> స]4సువరు.

Xవ_64

Xమ] ఊ4న%Fరువ కుశల కTగళను> ಬెౕ+

ఆuక ಬెళవ ಗెయ%F ವా"ಪార

20ನెౕ శతಮానద%F ವా జ"ద

ను>

చటువ+ಕెగళ బಗెG ಮా_ సంగ_6.
ಮానవన వ"వಹారద కసనద హంతగళను>
అdనయద మూలక ತెూౕపW6.
Xమ] సO?ౕయ పటణద ఆuక హంతద

5.

భూಗెూౕళ:
భూಗెూౕళ 02 rಲాಗెూౕళ.
rಲాಗెూౕళ
rಲాಗెూౕళద అథ మతుE
ಪాముఖ"ತె ?యువరు.
భూTయ అంతರాళద రచನె మతుE
సం

ౕజನెగళను> ಶెFౕ6సువరు.

rಲెగళ ఉతIE మతుE అవುగళ

ವా"ಪారద చటువ+ಕెగళను> ప+ಮాW.
భూTయ అంతರాళద అందವాద 3తవను>
బರెదు ధ ಭాగగళను> గురు6.
Xమ] సుతEముతE 6గువ ధ rಲాకణగళను>
సంగ_6 rಲెగళ ధగళను> ప+ಮాW.
సమూహ ಮాధ"మగళ%F పకటಗెూంWరువ

అಭా"స
ಹాಳె-08
ను>
Xవ_6

ధగళ ప4చయ అ4యువరు.

ಜాDಲాము|య ప4ಣామగళ ಮా_యను>
సంగ_6.

భూTయ అంతజXక శzE
ಜాDಲాము| మతుE భూకంపనగళು

భూకంపద zగళ 3తవను> బರెదు భూకంపద

ఉంಟాగువುదర బಗెG ?యువరు.

ಕెౕందగళను> గురు6.

భూTయ ಬాహ" శzEగಳాద

Xమ] ఊ4న%F కండుబరువ అంతజలద

ను>

ఉಷా~ంశ ಮారుతగళು మಳె నP

మూలగళను> ప+ಮాW.

Xవ_6

ఇవುగళ మహతD ?యువరు.

ಮారుతగళು మతుE _మనPగళ ಮాతPంద

అಭా"స
ಹాಳె-09

రచನెಗెూండ భూసDరూపద ಮాద4గళ
3తవను> సంగ_6.
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అಭా"స ಹాಳె-01
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01
02
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2.1 ఈ ಕెళhన పಶె>గ?ಗె స4ಯాద ఉతEర బರెj4.
1) ಪా3ౕన ವెౕద ಯావುదు?
2) హరపI ನాగ4కತెయ మನెగళను> ಯావುద4ంద కటుEదరు?
3) హరపI ನాగ4కತెయ హడగు XలుFవ సOళ ಯావುదు?
4) ఉతEర ವైPక ಕాలద పముఖ సTగಳావುవು?
6) ವెౕదగళను> ಹెస46?
2.2 ಹెూంP6 బರెj4.
1) సಭా సT

హరపI

2) ఋಗెDౕధ

హడగు ತాణ

3) ಲెూౕಥాv

ಪా3ౕన ವెౕద

4) sహంಜెూౕದాರెూౕ

ವైPక ಕాలద పಜాపX సಭెగళು

5) ఉಗాణగళು

ಸావజXక ఈజుಕెూౕళ

2.3 ಭారతద అందವాద 3త బರెయలు r క4ంద ಸె>ౕ_తర సಹాయ పಡెదు పయ>6.
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నృత"గళను> ಬాకగళ%F ಜెూౕW6 నృత"ద బಗెG Xమಗె ?ద ಮా_ బರెj4.
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4.1 ఈ ಕెళhన పಶె>గ?ಗె ఉతE464.
1) సంసL ఎందರెౕను?
2) Xమ] ఊ4న మతుE అక పకద ఊ4న%Fరువ ಲెూౕక రూ గళను> ప+ ಮాW.
3) సంసL మతుE సಮాజద నడున వ"ತా"సగళను> ?6.
4) సంసLయ గుణల ణగళను> ?6.
4.2 ఈ ಕెళhన ಸాంపದాjక నృత"గళను> స4ಯాh ಹెూంP6 బರెj4.
1) భరత ನాట"

పంಜా

2)కుచుపುW

కನాటక

3)కథక?

తTళುನాడు

4) య ಗాన

ಕెౕరళ

5)ಭాంಗా

ఆందపದెౕశ
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అಭా"స ಹాಳె-05
5.1 3ౕನా, ఈ:b,, sసపಟెూౕTಯా ನాగ4కತెయ జన :ౕవన ಸాDమ"క46 ఈ ಕెళhన ప+యను> పೂణಗెూళ6.
కమ

షయగళು

ఈ:b ನాగ4కತె

సంಖె"

sసపಟెూౕTಯా

3ౕನా ನాగ4కತె

ನాగ4కತె

01

ಕారణವాద నP

02

బరవ ಗె

03

ರాజ మನెతనగళು

04

ಸా]రకగళು

05

ದెౕవಸాOనగళು

06

ಕెూడుಗెగళು

5.2 ఈ ಕెళhన అంశగళ కు4తు +పI బರెj4
1) హವాంಗెూౕ

2) తూగు ఉದా"నవన

3) nరTo

4) _ರెూౕ ಗెFౖnక

20212021-22
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-
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6.1

1)
-------------

.

2)
------------------

3)

4)

--------------------

5)
-----------------

-----------------------

---------------

------------------

--------------------

------------------

-----------------------

---------------

------------------

--------------------

------------------

---------------------

--- ------------

-------------------
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అಭా"స ಹాಳె-07
7.1 ఆಲెూౕచನె ಮాW ಹెౕ? ನాను ಯావ వ"వಹారద కసన హంత.
1) వసుEగళ బద%ಗె ಬెౕಕాద వసుEగళను> Xమయ ಮాWಕెూళುತెEౕನె.----------------------------------2) ఆಹార సంగహಣె అಲెಮా4 :ౕవన ಮాడుತెEౕನె.---------------------------------------------------3) ಪా గళను> ಸాz సOళPంద సOళಕె వలಸె ಹెూౕగుತెEౕನె.---------------------------------------------4) ఒందు ದెౕశPంద ఇನెూ>ందు ದెౕశಕె పಯా 6 ವా"ಪార ಮాడుತెEౕನె.--------------------------------5) మನెయ%Fౕ ఇదు ಬెౕಸాయಗార4ಗె హలవು ఉపకరణగళను> తಯా4సుತెEౕನె.-----------------------------------7.2 +రువ ಜాగగళను> స4ಯాద పదగ?ంద తుం4.
1) ಪా3ౕన ಕాలద%F వసుEగళ Xమయ ---------- ಜెూತెయ%F ఆగుEతుE
2) ಕాగదద హణಕె ದెౕశద --------- పೂణ జವాಬా4 ಹెూEరుతEದె.
3) ವా జ" కసనద ------- - హంతద%F ಗామ మతుE సముದాయగళು హు+ಕెూండవು.
4) అంತాರాJౕయ ವా"ಪార హంతಕె ముఖ" ಕారణ---------- ಪారంభವాhదు.

7.3 ఈ ಕెళhన పಶె>గ?ಗె ఒందు ವాక"ద%F ఉతE464.
1) వృEగళను> ಹెస46
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Xమయ ఎందರెౕను?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) ఉದెూ"ౕగ ఎందರెౕను?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) వసుE Xమయ పదg ఎందರెౕను?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) వృE సంఘగಳెందರెౕను?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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8.1 ಕెూ+రువ సOళగళను> సూకEವాద పదగ?ంద భಮాW4.
1) భూఖండగళ sౕలIదరు ఎందు ---------ను> కರెయుತాEರె.
2) మరళು దంಡెగళು --------- ಕాయPంద XTతವాగుతEದె.
3) ಹెచు ಹాXಕారక భూకంపన అಲెగಳెందರె -----------

8.2 ಹెూంP6 బರెj4.
1. ಸైಮా

భూకంప

2. మరళು గలుF

హళP మణు~

3. ಹెూర ಕెౕంద

ಸాగ4క వలయద sౕలIదరు

4. ಗెౕస

కణrಲె

5. ಲెూౕw

అంతజల

ౕజನె 20212021-22
ಷಯಷಯ-సಮాజ ాన

8.3

.

