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¸ÀAzÉÃ±À

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨s«
À µÀå. EzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÅÀ ºÉÆ¸À ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß 2020gÀ°è
eÁjUÉÆ½¹zÉ. F gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020 gÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìU¼
À À£ÀÄß C£ÀÄμÁ×£ÀUÆ
É ½¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå
ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÄÝ, ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÁPÀμÀÄÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉU¼
À À£ÀÄß vÀg¯
À ÁUÀÄwÛz.É ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ «£Áå¸À, PÀ°¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è
£Á«Ã£ÀåvÉ, vÀgU
À Àw ¥ÀQæ æAiÉÄAiÀÄ ªÀÄgÀÄ«£Áå¸À ºÁUÀÆ ±Á¯ÉU¼
À À°è PÀ°PÁ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä
ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðvÀAvÀæU¼
À À£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁUÀÄwÛz.É FUÁUÀ¯ÉÃ ¤¥ÀÅuï ¨sÁgÀvï «ÄμÀ£ï, §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgv
À É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁå
eÁÕ£À PË±À®UÀ¼À£ÀÄß SÁwæ¥Àr¸ÀÄªÀ°è PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛUÆ
É ArzÉ.
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ¢AzÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ²PÀët ¥ÀqA
É iÀÄÄªÀ°è CqÉvÀqU
É À¼ÁV,
JgÀqÄÀ ªÀμÀðUÀ¼À°è PÀ°PÁ £ÀÀμÖÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. O¥ÀZÁjPÀ ºÁUÀÆ C£Ë¥ÀZÁjPÀ PÁAiÀÄðvÀAvÀæU¼
À À ªÀÄÆ®PÀ
«zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀvU
É É ¥ÀA
æ iÀÄwß¹zÁÝUÀÆå ¸ÀºÀ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ PÀ°PÉ DUÀ¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ
CzsåÀ AiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ w½¹ªÉ. F PÀ°PÁ CAvÀgª
À À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è £ÁªÉ®ègÀÆ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁUÀ¨ÉÃQzÉ. ¸ÀzÀj
PÀ°PÁ CAvÀgª
À À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼Àº¢
À AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ 'PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ' JA§
«£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀμð
À zÀ°è C£ÀÄμÁÖ£U
À ÉÆ½¸ÀÄwÛz.É
J¯Áè «zÁåyðUÀ¼ÀÄ »A¢£À JgÀqÄÀ vÀgU
À ÀwUÀ¼À°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥Àª
æ ÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉU¼
À À£ÀÄß
UÀÄgÀÄw¹zÉ. EzÀPÌÉ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV ¥À¸
æ ÀPÛÀ vÀgU
À ÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÄÀ ÄR ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß
eÉÆÃr¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À À£ÄÀ ß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À ÀÄ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½AzÀ
PÀÆrzÀÄÝ, ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ gÀÆ¦¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÁ° PÀ°PÁ £ÀμÀÖª£
À ÄÀ ß ¸ÀjzÀÆV¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ D±ÀAiÀÄ £À£ÀßzÁVgÀÄvÀÛz.É PÀ°PÁ ºÁ¼É,
¥ÀoÀå¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ ¥Àg¸
À ÀàgÀ ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ. ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÄÀ ä PÉÊ¦rAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ
ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ F «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß CzÀgÀ CAvÀ¸ÀìvÀé¢AzÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÆ
É ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ
¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄwÛÃj JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É. DzÀÝjAzÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀªÀðgÀÆ, ¥ÉÆÃµÀPª
À ÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ
¨sÁVÃzÁgÀgÉ®ègÆ
À EzÀg°
À è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÉÊ eÉÆÃr¹ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß AiÀÄ±À¹éUÉÆ½¸ÀÄwÛÃgÉAzÀÄ
D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.
J®èjUÀÆ ±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°............
²æÃ ©.¹.£ÁUÉÃ±ï
¥Áæx«
À ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæqsÀ ²PÀët
ºÁUÀÆ ¸ÀPÁ® ¸ÀaªÀgÀÄ
ii

ªÀÄÄ£ÀÄßr

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw -2020gÀ D±ÀAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ
£ÀªÉÄä®ègÀ dªÁ¨ÁÝj. DzÀgÉ
PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ «¥ÀwÛ¤AzÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ªÀåvÀåAiÀÄªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä PÀ¼z
É ÉgÀqÀÄ
ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÁzsÀåªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¤ÃV¸À®Ä
2022-23£ÉÃ ¸Á°£À°è
PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ JA§ «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛz.É
F PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ zÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ, ¸ÀASÁå eÁÕ£ÀPÌÉ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ
ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß »A¢£À vÀgU
À ÀwUÀ¼À°è CvÀåUÀvÀåªÁV UÀ½¸À¯ÉÃ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgU
À ÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ
“Cw ªÀÄÄRå PÀ°PÁ ¥sÀ®” UÀ¼£
À ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉ gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß
gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼°
À è ‘¤¥ÀÄuï ¨sÁgÀvï’, ‘«zÁå¥ÀæªÉÃ±ï’£ÀAvÀºÀ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ. F
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ, PÀ°PÁ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ ¸ÉßÃ»AiÀiÁVªÉ. ZÀlÄªÀnPÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉU,É ²PÀëPÀjUÉ CUÀvåÀ
ªÀiÁUÀðzÀ±ð
À £À ¤ÃqÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’AiÀÄ£ÀÆß ¹zÀÞ¥Àr¹ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ CAvÀgÀ
¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛÃgÉA§ D±ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÉÛÃ£É. F PÁAiÀÄðzÀ°è
vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ vÀªÀÄUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉæÃªÀiï fÃ ¥sËAqÉÃ±À£
À ï ¸ÀA¸ÉÜUÀÆ E¯ÁSÉAiÀÄ ¥Àgª
À ÁV C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
qÁ. J¸ï. ¸É®éPÀÄªÀiÁgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
¸ÀPÁðgÀzÀ ¥Àz
æ sÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqÀs²PÀët E¯ÁSÉ

D±ÀAiÀÄ £ÀÄr

«zÁåyðAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæwÃ ¤vÀåªÀÇ PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À É CvÀåUÀvÀå. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ¢AzÁV
eÁUÀwPÀªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉUÉ ªÀåvÀåAiÀÄ GAmÁV ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÃzÀå. EzÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä
DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVzÉ.
£ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è PÉÆÃ«qï-19 ¤AzÁV ±Á¯ÉU¼
À ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ®àmÁÖUÀ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀ, «±ÉÃµÀ
¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹zÀgÆ
À
ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè
¸ÀªiÀ ÁAvÀgÀªÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼º
À À¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß
gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼£
À ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛgÄÀ ªÀ «£ÀÆvÀ£À ¥ÀæAiÀÄvÀß. ¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÄÀ ¥ÀÆtðªÁV
£ÀqÉAiÀÄzÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ gÀÆ¦¹zÀ G¥ÀPÀæªÀÄ. F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß
MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgU
É É gÁdåzÁzÀåAvÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ vÀÄA©PÉÆqÀÄwÛÃj JAzÀÄ
D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ zÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁÖ£ÀPÁÌV J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄî«gÉAzÀÄ £ÀA©zÉÝÃ£É.
qÁ. «±Á¯ï Dgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
DAiÀÄÄPÀg
Û ÀÄ,
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ
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DgÀA©üPÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
»A¢£À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÉÆÃ«qï-19gÀ PÁgÀt¢AzÀ O¥ÀZÁjPÀ vÀgU
À ÀwUÀ¼ÀÄ ¤jÃPÉëAiÀÄAvÉ £ÀqÉAiÀÄzÉÃ
ªÀÄPÀÌ¼À°è
PÀ°PÁ
£ÀµÀÖªÀÅAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ
±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ.
EzÀjAzÁV
PÀ°PÁ
CAvÀgÀ,
¸ÁªÀiÁfPÀ
ºÁUÀÆ
¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ KgÀÄ¥ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÆ GAmÁVªÉ. F J®è CqÉvq
À ÉU¼
À À£ÀÄß ¤ªÁj¹, PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼Àî®Ä 202223£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆ§â «zÁåyðAiÀÄÄ §Ä£Á¢
¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ DzÀåvÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè PÀ°PÉUÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À CvÀåUÀvåÀ . DzÀÝjAzÀ DAiÀiÁ vÀgÀUÀwAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÉÆA¢UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀASÁåeÁÕ£ÀzÀ PÀ°PÁ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÆ
É ½¹ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. vÁªÀÅ E°è
¤ÃrgÀÄªÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼£
À ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À°è §Ä£Á¢ PÀ°PÁ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄ«j ºÁUÀÆ PÀ°PÁ
CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄ«j JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. EzÀ£ÀÄß ±Á¯ÁzsÁjvÀªÁV ªÀiË¯ÁåAPÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤UÀ¢vÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ
¥ÀjPÀ®à£É UÀ½PÉUÉ ¥ÁæªiÀ ÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛÃj JAzÀÄ £ÀA©gÀÄvÉÛÃ£É. vÀªÉÄä®ègÀ ¨ÉA§®¢AzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁ×£À
¸ÁzsÀå. F ¤nÖ£À°è J®èjUÀÆ AiÀÄ±À¸Àì£ÀÄß ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É.
²æÃªÀÄw ¥À®è« DPÀÄgÁw, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
gÁdå AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ

¥Áæ¸ÁÛ«PÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ºÉÆ¸À ±ÀvÀªiÀ Á£ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ C£ÀÄµÁÖ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ
PÉëÃvÀæzÀ°è£À §zÀ¯ÁªÀuU
É É £ÁªÉ®ègÀÆ vÉgÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃQzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÆÃ«qï ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GAmÁzÀ ªÀåwjPÀÛ
¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄºÀvÛÀ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼z
É À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ
«zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀzÀAvÀºÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀÀßUÀ¼À £ÀqÀÄªÉAiÀÄÆ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è
¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀ GAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ ¸ÀAUÀw. PÀ°PÁ £ÀµÀÖ, PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄªÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÄÃ ‘PÀ°PÁ
ZÉÃvÀjPÉ’ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ . F ¸ÀAzÀ¨sÉÆÃðavÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄzÀ°è F ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À
¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ, »A¢£À JgÀqÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðUÀ¼À DAiÀÄÝ PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÛÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ
ªÀµÀðzÀ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ CvÀåUÀvÀå PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À£ÀÄß J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼À°è ¸Á¢ü¸ÀÄªÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. F
¸ÁzsÀ£ÉUÁV PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÄÀ ß ¸ÀÆa¸ÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’ ªÀÄvÀÄÛ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ PÀ°PÁ ¥ÀÆgÀPÀ
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ «zÁåyðUÀ¼À ‘PÀ°PÁ ºÁ¼É’UÀ¼À ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ JA§ JgÀqÀÄ ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈf¸À¯ÁVzÉ. F PÀ°PÁ
ºÁ¼ÉUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¹zÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹
ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÄÀ ß ¸ÀjzÀÆV¸À®Ä J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁV F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¸ÀÄvÉÛÃ£É.
F PÁAiÀiÁð©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ E¯ÁSÁ «ÄvÀægÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥sËAqÉÃ±À£ï EªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉU¼
À À£ÀÄß
¸À°è¹zÉ.
±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.
²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀÄAUÀ® «.
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, gÁdå ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ vÀg¨
À ÉÃw E¯ÁSÉ
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¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À
qÁ|| J¸ï. ¸É®éPÀÄªÀiÁgï ¨sÁ.D.¸ÉÃ
¥Àz
æ sÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ
¥Áæx«
À ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ ²PÀët E¯ÁSÉ,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
²æÃªÀÄw ¥À®«
è DPÀÄgÁw ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
gÁdå AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPg
À ÀÄ
¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

qÁ. «±Á¯ï Dgï. ¨sÁ.D.¸ÉÃ
DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀÄAUÀ® «.
¤zÉÃð±ÀPg
À ÀÄ, r.J¸ï.E.Dgï.n. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

¸Á»vÀå gÀZÀ£Á vÀAqÀ
f¯Áè ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜ, ²ªÀªÉÆUÀÎ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è
qÁ ºÀj¥Àæ¸Ázï f.«
«dAiÀÄ JA .F
»jAiÀÄ G¥À£Áå¸ÀPg
À ÀÄ, qÀAiÀÄmï,
¥Àz«
À Ãzsg
À À ¥Áæx«
À ÄPÀ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À.».¥Áæ ±Á¯É
²ªÀªÆ
É UÀÎ
«±Àé£U
À ÀgÀ. ¨sÀzÁæªÀw
AiÀÄÄUÀÄ¥ÀÄgÀÄμÀ f
¸ÀAvÉÆÃμï PÀÄªÀiÁgï J¸ï.JZï.
¥Àz«
À Ãzsg
À À ²PÀëPg
À ÀÄ, ¸À.».¥Áæ ±Á¯É
¥Àz«
À Ãzsg
À À ¥Áæx«
À ÄPÀ ²PÀëPÀgÀÄ
¹zÁÝ¥ÀÄgÀ. ¨sz
À Áæªw
À
¸À.».¥Áæ ±Á¯É. JªÉÄäºn
À Ö. ¨sz
À Áæªw
À .
gÀÄzÀæªÀÄÆwð JZï.f
¥Àz«
À Ãzsg
À À ¥Áæx«
À ÄPÀ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À.».¥Áæ ±Á¯É
§¸Àª£
À U
À ÀAUÀÆgÀÄ. ²ªÀªÆ
É UÀÎ
CfÃA ¥ÉæÃAf ¥sËAqÉÃ±À£ï vÀAqÀ
f¯Áè ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è

C£ÀÄªÁzÀPÀgÀÄ
పిట్ా ట భవాని (ప్రధానోపాధాాయులు)

రాజ. ఎన్ (ఉపాధాాయులు)

ప్రభుత్వ తెలుగ్ు ప్ణరథమికోననత్ ప్ణఠశణల

ప్రభుత్వ తెలుగ్ు ప్ణరథమికోననత్ ప్ణఠశణల

ద్ేవర్ణజ్నగ్రం, ద్ొ డ్డబళ్లాప్ురం,

ద్ేవర్ణజ్నగ్రం, ద్ొ డ్డబళ్లాప్ురం

బంగ్ుళూరు గ్ణరమ ంత్ర జిలా

బంగ్ుళూరు గ్ణరమ ంత్ర జిలా

¥Àj²Ã®PÀgÀÄ
రాజ. ఎన్ (ఉపాధాాయులు)
ప్రభుత్వ తెలుగ్ు ప్ణరథమికోననత్ ప్ణఠశణల
ద్ేవర్ణజ్నగ్రం, ద్ొ డ్డబళ్లాప్ురం
బంగ్ుళూరు గ్ణరమ ంత్ర జిలా
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విషయ సూచిక
శీరషికా

క్రమ సంఖ్ా

ప్ుట్ సంఖ్ా

1

కలికణ చేత్ర్ికణ (అభాసనయ చేత్న) ఒక ఉప్కరమం

1

2

కలికణ చేత్ర్ికణ ఇల ఉండయలి - ఇల ఉండ్కూడ్దు

2-4

3

కుట ంబం

5-6

4

చర్ిత్ర మూల ఆధయర్ణలు

6-7

5

కణలగ్ణనం

7-8

6

ప్ణరరంభ సమ జ్ం

8-9

7

మ నవుని స్థి ర నివణసం

9 - 10

8

నయగ్ర్ికత్

10 - 12

9

వేదముల కణలం

12 - 13

10

కొత్త మతయల ప్ుటు క

13 - 14

11

క్రైసతవ మర్ియు ఇసణాం మతయలు

15 - 16

12

భారత్ ద్ేశ ప్రముఖ ర్ణజ్వంశణలు

16 - 17

13

దక్షిణ భారత్ ద్ేశ ప్రముఖ ర్ణజ్వంశణలు

17 - 18

14

మత్ ప్రవకత లు మర్ియు సంఘ సంసకరత లు

15

ప్ రసత్వం మర్ియు జ్ాతీయ చిహ్ననలు

19 - 10

16

ప్రభుత్వం

20 - 21

17

సణినిక ప్రభుత్వం

21 - 22

18

భారత్ శణసనయంగ్ం కణర్ణాంగ్ం, నయాయ ంగ్ం

22 - 23

19

ఆకణశ కణయలు

24

20

భూమి ఆకణరం మర్ియు చలనయలు

25

21

భూమి చలనయలు

25 - 26

22

ద్ికుకలు

26 - 27

23

అక్షషంశణలు మర్ియు ర్దఖ ంశణలు

27 - 28

24

భూ ప్టాలు

28 - 29

25

భూఖండయలు

29 - 30

26

సమ జ్ విజ్ాానం అభాసనయనికి అనుకూలించే అంశణలు

30 - 33

19

vi

పిరయమైన ఉపాధాాయులారా,
కోవిడ్-19 సణంకరమిక ర్ోగ్ణనిన ఎదుర్ించి పథలాలు ప్ణఠశణలకు వసుతనయనరు. ఎననన ర్ోజుల నుండి వణర్ి ఆటలు, చదువు
సహజ్తయవనిన విడిచి ఇంటలానే ఉండ్టానిన ఎదుర్ించి వచయారు. అల గ్ద మనం కూడయ ప్ణఠశణలలు ప్ణరరంభం కోసం
ప్ర్ిత్పథంచయము. పథలాలకు, మీకు మ నస్థకంగ్ణ ఎంతో గ్ందరగ్ోళం కలిగ్ింద్ి. ఇందువలా అభాసనయ అంత్రం ఏరపడింద్ి. ఈ
అంత్ర్ణనిన ప్ూడ్ాడయనికి చేస్థన ఒక ప్రయత్నమే "అభాసన చేత్న" గ్ణ (కలికణ చేత్ర్ికణ) గ్ణ రూప్ ంద్ింద్ి.
ఆరవ త్రగ్తి విద్యారుిలు నేరుాకోవణలిిన, ముందునన త్రగ్తికి వెళ్లానప్ుడ్ు అరిం చేసుకోవణలిిన ప్ర్ికలపనను అభాాస ప్తయరల
ప్ుసత కంలో ఇవవబడింద్ి. మీరు వణటిని ఒకసణర్ి ప్ర్ిశీలించండి. అభాసనయ ప్తయరలు సవఅభాసనయనికి త్గ్ినటా ఉనయనయి. అయితే
వీటిని సవత్హ్నగ్ణ పథలాలు నేరుాకొనేల , చదవగ్లిగ్దల ఉండయలిి ఉంట ంద్ి. ఇకకడ్ పథలాలకు మీ సహ్నయం కణవణలి.
ఇకకడ్ ఇవవబడిన "అభాసనయ ప్తయరలు" మీకు ఒక మ ద్ిర్ి మ త్రమే. త్రగ్తి ప్రకిరయలో నిత్ాం మీరు పథలాల అవసర్ణనిన
తెలుసుకుని ఉంటారు. మీ అప్ణరమైన అనుభవంతో ఈ అభాసనయ ప్తయరల జ్త్కు మీరు కూడయ వీటిని మీ త్రగ్తి విద్యారుిలకు
అనుగ్ుణంగ్ణ మ రుాకోండి. వణటిని ఉప్యోగ్ించి సర్ియిైన ర్ీతిలో పథలాల అభవృద్ిి కి సహ్నయం చేయమని కోరుత్ నయనం. మీ
పథలాల చదువు బాగ్ణ సణగ్ణలని మ ఆకణంక్ష.

పిలలల ప్ుసత క్ంలో అభాసనా ప్త్ారలు అవలోకంచి కంది విధంగా మార్గ దర్శనం చేయండి
• అవసరం ఉంటే మీరు కూడయ సవత్హ్నగ్ణ పథలాలకు ఇచిాన కృతయాలలో ప్ణలగొనండి.
• ఇచిాన విషయ నిన గ్ుర్ించి ఆలోచించేల ప్ర ర తయిహంచండి. ర్ణయడయనికి ముందు విషయం గ్ుర్ించి స్్నహత్ లు, అమమ,
నయనన, అకక, అనన, ఉప్ణధయాయులతో ఎకుకవగ్ణ మ టాాడ్మని చెప్ణపలి.
• ప్ణఠా ప్ుసత కంతో ప్ణట అభాసనయ ప్త్రంలోని కృతయాలు నిరవహంచేల చూడ్ండి.
• ప్ణఠా ప్ుసత కంలోని అభాసనయలను ఈ సంవత్ిరం అవసరం ఉంటే మీరు నిర్ణిర్ించి చేయించండి. లేకప్ర తే ఈ సంవత్ిరం
ఇచిాన అభాసనయ ప్తయరలలోని కృతయాలు మీరు త్య రు చేసుకొనన కృతయాలు సర్ిప్ర వచుాను.
• ప్రతి అభాసనయంశం త్రువణత్ సవఅవలోకనంలో భాగ్ంగ్ణ పథల్లల అభాసనయ ప్రగ్తిని ద్యఖలు చేసుకోవణలి. అకకడ్ నయలుగ్ు
దశలు ఉనయనయి. పథలాలు నయలగొదశను చేరడయనికి సహ్నయం చేయండి. ఈ సందరభంలో కలిగ్ద సమసాలు ప్ర్ిషకర్ించండి.
• పథలాలు ప్రగ్తి వీక్షణ త్రువణత్ వణరు సణధించిన సణమర్ణిానిన ద్యఖలు చేస్థ సంత్కం చేయండి.
• ఇంకణ ఏద్ెైనయ అవసరం వస్్త తోటి ఉప్ణధయాయులతో చర్ిాచండి. మర్ియు ముఖప్ుటంలో ఇచిాన డి.ఎస్.ఇ.ఆర్.టి కి ప్రత్ం
ఇమయిల్మూలకంగ్ణ సంప్రద్ించండి.
• ఆనందంగ్ణ నేరపండి. సంతోషంతో సంతోషణనిన ప్ంచండి
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1. క్లికా చేతరషకా (అభాసనా చేతన) ఒక్ ఉప్క్రమం
అభాసనయ ఫలితయలు ప్ ందడయనికి అభాసనయంశణలు, ప్ణఠణాంశణలు ప్ఠా ప్ుసత కంతో సమిమళ్లత్మైంద్ి. అభాసనయ ఫలితయలు నిర్ీక్షించే
వణటిని ప్ ందుటకు ప్ఠా ప్ుసత కం బో ధననప్కరణంగ్ణ సహ్నయ ప్డ్ుత్ ంద్ి. ఈ అభాసనయ ఫలితయలను మూలభూత్ సణమర్ణిాలు
నిరాయిసణతయి.
అభాసనయ ప్కిరయకు భాషయిే మూలం. భాషలోని అంత్ర కియ
ర
త్మకత్ మూలకంగ్ణ అభాసనయనుభవం కణవణలి. ఈ అభాసనయనుభవం
ప్ ంద్ే త్రగ్తి ప్రకిరయలకు వంచిత్ ల ైన పథలాలు ప్ూరవం అభాసనయ సనినవేశణలలో కోలోపయింద్ి ఎంత్? వణటిని మళ్లా ఎల ప్ూర్ించయలి
అననప్రశన ఎదుర్్రనప్ుడ్ు మనం మన త్రగ్తి లో విద్యారుిలతో మనమే రూప్ ంద్ించయలిిన ప్ర్ిహ్నర్ోప్ణయమే "కలికణ చేత్ర్ికణ
(అభాసనయ చేత్న)" ఇద్ి కదవలం ఒక సణహత్ాం కణదు, స్్త్ బంధల ంటి యోజ్నం కణదు. ప్ునర్ణవలోకన విధయనం కణదు.
అభాసనయనిన అమూరత భావన నుండి మూరత భావన ప్ ంద్ే ప్రకిరయ అవుత్ ంద్ి.
ఈ ప్రకిరయకు పథలాల నుంచి నిర్ీక్షణలను ఆశించే ప్రతి ఒకకరు బాధుాలే. ఈ కణరాకరమం త్రగ్తి గ్ద్ికద ప్ర్ిమిత్ం కణకుండయ చూడయలి.
ప్ఠణాంత్రొ త్ త్రగ్తి సమనవయం ప్ ంద్ిన "కిరయ శీలత్" ఎకకడ్ మనం కోలోపయ మో అకకడే వెద్ికద "శోధన" ఈ ఆశయ నికి
మనమందరం భాగ్సణవములవుద్యం. ఇకకడ్ ఇచిాన ప్రసత ుత్ సణహత్ాం విసత ృత్మైన ఉద్ేేశణాలు కింద ఇవవడ్మైనద్ి.
1. సమ జ్ విజ్ాాన విషయ నిన ఆసకిత, అభిరుచి త్ద్యత్మాకత్తో చద్ివే నవీన విధయనయలు అనేవషథంచయలి.
2. సమ జ్ విజ్ాానం అధాయనంతో సణమ జకరణం, మనన సణమ జిక విలువలు, ర్ణజ్ాాంగ్ విలువలు, వేళా ూనిన సంసకృతి శోధనతో
చర్ిత్,ర భౌగ్ోళ్లకత్ను అరిం చేసుకోవడ్ం.
3. మన చుటట
ు ఉనన సంగ్త్ లు ర్దవు చర్ిత్గ్
ర ణ మ ర్ి వరత మ నయనిన ప్రభావిత్ం చేయడ్ం వలా పథలాలు మొదట త్మ ఊరు,
భౌగ్ోళ్లకత్, చర్ిత్,ర సమ జ్ం, విలువలు, సంసకృతి, జ్ానప్ద్యలు, ప్రజ్ా ప్రభుత్వం విలువలు, ఆచయర-విచయర్ణలు, ఆనవణయితీగ్ణ
ఉనన సణంప్రద్యయ లు, త్న కుట ంబం ఆర్ిిక స్థితి వావహ్నర్ణనిన అరిం చేసుకోవడ్ం ద్యవర్ణ సమ జ్ విజ్ాానం ప్ ందడ్ం.
4. సమ జ్ విజ్ాాన విషయంలోని ప్ర్ికలపనలు సహజ్ జవిత్ంలోని వణసత వ సంగ్త్ లు సమనవయం వలా ద్ొ ర్క
ి ిన ఆధయర్ణలు, నిజ్
జవిత్ంలోని విద్యామ నయలతో, భౌగ్ోళ్లక ప్ర్ికలపనలు సరళంగ్ణ నేరుాకునే కృతయాల మూలకంగ్ణ ప్ణరయోగ్ిక బో ధనయ విధయనయనిన
రూప్ ంద్ించడ్ం.
5. వయసుికు త్గ్ిన అభాసన అనుభవణనిన ప్ ంద్యలిిన పథలాలు అనేక కణరణయలతో ప్ూరవ జ్ాానం, కనీస అభాసన సణమరిాం,
అభాసన ప్ూర్ణవనుభవం కొరత్ను తెలుసుకుని వీర్ి జ్ాానయనిన సమ కణలీనం అయిేాటటా చేయడ్ం.
6. సమ జ్ విజ్ాానం నేరుాకోవడ్ం వలా వణర్ి మూల సంసకృతి ఆచర్ించే సణంప్రద్యయ లు, ఆచయర-విచయర్ణలు అరిం చేసుకుని భారత్
ద్ేశంలోని వెైవిధాత్ గ్ుర్ితంచి గ్రవ ప్డ్డ్ం.
7. అభాసనంను కృత్కంగ్ణ నేరపడయనికి బదులు వివిధ కృతయాలు, నయటకణలు, ప్ణటలు, గ్దయ లు, నృత్ాం, ప్ణరద్ేశిక కళలు ఇల
కొనినంటి మూలకంగ్ణ సమ జ్ విజ్ాానయనిన ఆసకితకరంగ్ణ నేరపడ్ం.
8. భారత్ ద్ేశం చర్ిత్,ర భౌగ్ోళ్లకం, సమ జ్ం, ఆర్ిికం, వావహ్నర్ిక ప్రజ్ాలను సమూలంగ్ణ అరి ం చేసుకొని మనద్ేశ గ్ొప్పత్నయనిన
గ్ౌరవించడ్ం.
ఖ్చిితమైన ఉదేేశ్ాాలు:
• కోవిడ్ -19 సనినవేశంలో ఏరపడిన అభాసన అంత్ర్ణలు సుగ్మం చేయడయనికి ప్ునయద్ి అభాసనయ సణమర్ణిాలు, మర్ియు వెనుకటి
ర్్ండ్ు సంవత్ిర్ణలలో నేరుాకోవణలిిన ప్ర్ికలపనలను సమనవయం చేస్థ ప్రసత ుత్ సంవత్ిరం అభాసనయ ఫలితయలు విద్యారుిలు
సులభంగ్ణ నేరుాకోవడయనికి అనూకూలం కలిపంచడ్ం.
• కలికణ చేత్ర్ికణ కదవలం విద్యార్ిి కృతయాలకు ప్ర్ిమిత్ం చేయకుండయ నిరంత్రం అభాసనయనికి, అనేవషణకు, చెైత్నావంత్ంగ్ణ
నేరుాకోవడయనికి మర్ియు అభాసనంలో కొత్త మ ర్ణొలు అనేవషథంచడయనికి ప్రరణ కలిగ్ించడ్ం.
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2. క్లికా చేతరషకా (అభాసన చేతన) ఇలా ఉండాలి - ఇలా ఉండక్ూడదు.
ఏద్ెైనయ ఒక కణరాకరమం అమలు చేయడ్ంలో కొనిన అనుకూల లు, ప్ర్ిమిత్ లు ఉండ్డ్ం సహజ్ం. ఇకకడ్ మనం ప్ర్ిమిత్ లు
గ్ుర్ించి మ టాాడ్ుత్ూ విమర్ిశంచే వణళా ను ఎకుకవగ్ణ చూసూ
త ఉంటాం. సమసాల వలయం నుంచి బయట ప్డ్డయనికి
రూప్ ంద్ించిన కణరాకరమ నికి ధనతయమకంగ్ణ సపంద్ించే మనసులు కణవణలి. అద్ి మీర్ద కణవణలి.
క్లికా చేతరషకా (అభాసన చేతన)
ఇలా ఉండక్ూడదు
1. ఇద్ి కదవలం కణరాకరమం కణదు. ద్యఖలు చేస్్ విధయనం కణదు. ఈ ప్రకిరయ గ్ుర్ించి వివర్ించి పథలాలు నిరవహసణతరని భరమ
ప్డ్కూడ్దు.
2. అభాసనయ ప్త్రం పథలాలు “ఇంటిప్ని”్కణదు అని ర్ణస్థ ముగ్ించడయనికద ప్ర్ిమిత్ం కణదు.
3. "అభాసనయ చేత్న”్ఏ సణంప్రద్యయ బో ధనయ విధయనంలోనూ నిర్ీక్షిత్ ఫలం ఇవవదు.
4. ఈ ప్రకిరయకు పథలాలు మ త్రం బాధుాలు కణరు.
5. పథలాల అభాసనయ ప్ర్ీక్ష మ త్రమే అభాసనయ ప్రతయలు ఉప్యోగ్ంచర్ణదు.
ఇలా ఉంట్ే ఉతత మం:
1. అభాాసనం సణధన, త్ంతయరలను ఉతేత జ్నప్రచడ్ం.
2. చదవడ్ం, ర్ణయడ్ం, మౌఖిక అభివాకతతకరణ సులలిత్ం అయిేాటటా చూడ్డ్ం.
3. అభాసనయ ప్రతయలను ఇచేాముందు ప్ర్ికలపన గ్ుర్ించి విద్యారుిల సవ అనుభవం, ప్ూరవజ్ాానం, సణినిక సనినవేశణలు
మొదల ైన వణటితో వివర్ించడ్ం
4. అభాసనయ ప్ూరవజ్ాానం మర్ియు వరత మ నంలో అనుభవణలు సమనవయం చేయడ్ం.
5. ఆటల ప్ర టీలు మౌఖిక వాకతతకరణ, సందరశన, సనినవేశణలు కలిపంచడ్ం, నిరూప్ణ చేయడ్ం చిననచినన నయటకణలు
ప్ణత్రభినయ లు, సి ల ల బేటి చేయడ్ం, మొదల ైన విధయనయలను ఉప్యోగ్ించి ప్ర్ికలపనల ప్రత్ాక్ష అనుభవణనిన
కలిపంచడ్ం.
తర్గతి సమనవయం
* పథలాలు ఈ సంవత్ిరం నేరుాకోబో త్ నన అభాననయంశణలు వెనుకటి సంవత్ిర్ణల అభాసనయ అనుభవణలపై ఆధయరప్డి,
ప్ునయద్ి సణమర్ణిాల ఆధయరం చేసుకుని అభాసనయ ఫలితయలు రూప్ ంద్ించబడ్తయయి. ఈ కరమంలో అభాసన ప్రకిరయను
సుగ్మం చేయడయనికి అభాసనయ నేప్థ్యానిన అరి ం చేసుకోవణలి. ఈ ప్రకిరయ ర్్ండ్ు ర్ీత్ లు త్రగ్తిలో సమనాయం చేస్్
సణధాత్ ఉంద్ి.
1. ప్రధాన పారశసత య విధానం: కలికణ చేత్ర్ికణ (అభాసనయ చేత్న) కణరాకరమ నికి నియమించబడిన అవధులలో ప్ునయద్ి సణమర్ణిాల
ఆధయరంగ్ణ ఉనన అభాసనయంశణలకు ప్ణరధయనాత్ ఇచిా నేర్ణపలి మర్ియు మూల ాంకనం చేయ లి.
2. ప్రోక్ష పారశసత య విధానం: ప్ణఠం నేరుాకోనే సందరభంలో ఒక అవధిని ప్ునయద్ి సణమరిాం నేరుాకోవడయనికి కదటాయించి
నేరుాకొనిన త్రువణత్నే ప్రసత ుత్ సంవత్ిరం అభాసనయ ఫలితయలకు అవసరమైన ప్ణఠణలను నిరవహంచి ఘటిక ప్ర్ీక్ష
మూలకంగ్ణ మూల ాంకనం చేయ లి.
సౌలభాక్ర్త ల సిదధత:
• రూప్ ంద్ించిన అభాసన కృతయాలు మర్ియు ద్యని ప్రణయళ్లక
• భోధనయభాసనయ సణమ గ్ిర స్థదిం చేసుకోవడ్ం.
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• కృతయాల మూలకంగ్ణ ప్ర్ికలపనలు కలిగ్ించడ్ం, ప్రత్ాక్ష అనుభవణలను పథలాలను ప్రర్దపథంచడ్ం.
• ప్ర్ికలపనలు విసత ర్ింప్ చేయడ్ం, ప్రసత ుత్ అభాసనయంశంతో సమనవయం కలిపంచడ్ం.
• అభాసనయ ప్తయరలు ప్ూర్ిత చేయుటకు అనుకూలం చేయ లి.
• విద్యారుిల అభాసనయ ప్రగ్తిని అవలోకించడ్ం, నయలోొదశ చేరడయనికి సహ్నయం అంద్ించడ్ం.
• ఉప్ణధయాయుల ప్ునర్ణవలోకనం నమోదు చేయడ్ం.
• అభాసనయ ప్తయరల ప్రగ్తి ప్ర్ిశీలించి మూల ాంకన, ప్ునరభలన కృతయాలు ఏర్ణపట చేయడ్ం.
అభాసనా అవధి నిరాధర్ణ
మీరు విద్యారుిల వెైయుకితక బేధయలు గ్మనంలో ఉంచుకొని అభాసనయ అవధులు నిర్ణిర్ించండి. ప్ణరద్ేశిక బేధయలు, అభాసనయ
సణియి, ప్ర్ిసర్ణలు మొదల ైన అంశణలు అవధుల నిర్ణిరణ మ నకణలు అవుతయయి.
మూలాాంక్నం
ప్రతేాకమైన

సరుకాలర

ఇల ఖ

నుండి

ఇవవబడ్ును.

అప్పటిద్యకణ

అభాసనయ

ప్తయరలలో

కృతయాలు

విద్యారుిలు

నిరవహంచునప్ుడ్ు ప్ర్ిశీలించిన దతయతంశణలను సంగ్రహంచుకోవణలి. నయలుగ్ు దశలలో విద్యారుిల ప్రగ్తి నిర్ీక్షించయలి. అందుకోసం
విద్యారుిలు సవఅవలోకన నమూనయను అభాసనయ ప్తయరల ప్ుసత కంలో ఇవవబడింద్ి. నయలుగ్ు దశలు ఇల ఉనయనయి.
ఆపేక్షిత అభాసనా ఫలితం
ముగ్ిస్థన

తెలుసుకునయనరు

అరిం చేసుకునయనరు

అరిం చేసుకునన అంశణలను

ద్ీనికి సంబంధించిన

అభాసనయంశం

(30-49 శణత్ం)

(50-60 శణత్ం)

తోటి విద్యారుిలతో

ఇత్ర విషయ లను

ప్ంచుకుని నేరుాకుంటారు.

సవత్హ్నగ్ణ చెప్ుతయరు

(61-90 శణత్ం)

(91-100 శణత్ం)

(విద్యారుిలు ర్ణసణతరు)

సామర్్ యం- దశలు
1. తెలుసుకునయనరు.

వివర్ణ
అభాసనయ అంత్రొ త్ అంకణలు సణధించ లేదు/ ప్ర్ిమిత్ అంశణలు ప్ర్ిచయం అయిాంద్ి /
నిరంత్రంగ్ణ ఉప్ణధయాయుల ప్ూర్ిత సహకణరం అవశాకత్ ఉంద్ి.

2. అరిం చేసుకునయనరు.

అభాసనయ ఫలిత్ం కొనిన అంశణలు సపషు ంగ్ణ వచుానున ఇంకణ కొనిన అంశణలు సపషు ంగ్ణ
ర్ణవణలిి ఉప్ణధయాయుల, స్్నహత్ ల సహకణరం ' కొంత్ మేరకు అవశాకత్ ఉంద్ి.

3.

అంశణలను

తోటి

విద్యారుిలతో

ప్ంచుకొంటారు.

అభాసనయ ఫలిత్ంలోని అనిన అంశణలకు నిర్ీక్షించిన సపషు త్ ఉంద్ి / నేరుాకుననద్ి. త్న
తోటి విద్యారుిలతో ప్ంచుకుంటారు / ఉప్ణధయాయుడ్ు విద్యార్ిిని అభాసన ఫలితయల
ఆధయరంగ్ణ వణర్ిని సవణలు చేస్్ కణర్ణాలు ఇవణవలిిన అవశాకత్ ఉంద్ి.

4.ద్ీనికి సంబంధించిన ఇత్ర అంశణలు

అభాసనయ ఫలిత్ంపై అంశణలను సపషు మైన అవగ్ణహన ఉంద్ి. అంత్కు మించిన సపషు త్

సవత్హ్నగ్ణ చెప్ుపతయరు.

ఉంద్ి. ఉప్ణధయాయుడ్ు విద్యార్ిి ధనయత్మకత్ను త్రగ్తి గ్ద్ి నుంచి బయటకు విసత ర్ిప్ చేస్్
అవకణశం ఉంద్ి. విద్యార్ిి సవంత్ సృజ్నశీలత్ను గ్మనించండి.
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ఉదాహర్ణం:
అభాసన ఫలితం:
• చర్ిత్ర రచనకు అవసరమైన మూల ధయర్ణలను, వణటిలో విధయలు తెలుసుకుంటారు.
• చర్ిత్ర మూల ధయర్ణలను సంరక్షించే మననభావణనిన వృద్ిి చేసుకుంటారు.
పై ర్్ండ్ు ముఖా ఉద్ేే శణాలను సణధించడయనికి పథలాల కృతయాలు. అరివంత్ంగ్ణ ప్ూర్ిత చేయ లిిన అవసరం ఉంద్ి. ఇకకడ్ అభాసన
ప్తయరలలో ఇచిాన కృతయాలే అంతిమం కణదు. పథలాల అభాసన నేప్థ్యానిన సమగ్రంగ్ణ అరి ం చేసుకొని పథలావణని అభాసన సణియిని
గ్ురుత ఉంచుకోవణలి.
ముగషసిన అభాసనాంశం
తెలుసు

సామర్్ యం దశ

చరితర పునయదుల గురించి తెలుసుక ండి.

L1

విద్యార్ిి కొనిన ఆధయర్ణల విధయలు గ్ుర్ితస్/
్త ఏ ఆధయర్ణలు తెలియక
ప్ర తే గ్ుర్ితంచక ప్ర తే, చితయరలను ర్ణళల
ా , ద్ేవణలయం అని మ త్రం
గ్ుర్ితంచి తెలుప్ుతయడ్ు.

నాకు అరథమైనది

L2

విద్యార్ిి మూల ఆధయర్ణలు గ్ుర్ితసత ణడ్ు / కొనినసణరుా అయోమయ
ప్ర్ిస్థితి

విద్యార్ిిలో

కనిపథంచడ్ం.

సంరక్షణ

గ్ుర్ించి

తేలిక

అభిప్ణరయం వాకత ప్రచడ్ం.
నేను అరథం చేసుకునన అంశాలను నా

L3

క్ాాసమేట్సతో పంచుకుంటాను

విద్యార్ిి మూల ధయర్ణలు గ్ుర్ితంచి, చర్ిత్రలో మూల ఆధయర్ణల
గ్ొప్పత్నయనిన తెలుసుంట ంద్ి. సంరక్షణ గ్ుర్ించి సమంజ్సమైన
అభిప్ణరయం వాకత ం చేసత ుంద్ి. త్న సహ విద్యారుిలతో అభాస్థంచిన
అంశణలు ప్ంచుకొంట ంద్ి.

దీనిక్ి సంబంధించిన ఇతర అంశాలు

L4

సవయంగా పరస్ా ావంచబడతాయి

విద్యార్ిి

చర్ిత్ర

రచనలో

మూల

ఆధయర్ణల

మహతయవనిన

తెలుసుకుంటారు. వీటిని రక్షించే విశణల మననభావణనిన ప్ ంద్ి
ఉంటారు. అయితే సంరక్షణకు తయను చేయగ్ల చిననకణర్ణాలను
వాకత ం చేసత ుంద్ి. అవకణశం ద్ొ ర్ికితే త్న ' చుటట
ు ఉననవణర్ికి వణటి
సంరక్షణ అవసర్ణనిన తెలిపథ వణర్ిని ప్రర్దపథసత ణరు.
సౌలభాక్ర్త లక్ు సూచనలు

అభాసనయ ఫలితయలు సంప్ూరా ంగ్ణ సణధించడయనికి ఇచిాన అభాాస ప్తయరలు ఒక చిననసణధనం మ త్రమే అని సపషు ం చేసుకోవణలి.
కొనినసణరుా ఈ అభాసన ప్తయరలు అభాసనయ ఫలిత్ంలో కొనిన అంశణలు మ త్రమే సణధించడయనికి సహ్నయ ప్డ్వచుాను.
స లభాకరత లు అభాసనయ ఫలితయలు సమగ్రంగ్ణ పథలాలు సణధించుటకు ఇంకణ ఎకుకవ, విభినన కృతయాలు సవత్ంత్రంగ్ణ త్య రు
చేసుకోవడ్ం అతి ముఖాం. త్రగ్తి గ్ద్ి బయట కూడయ పథలాలోా అభాసన ఫలిత్ం సణధించడయనికి అవకణశం ఉననద్ి అననవిషయం
స లభాకరత లు మనసుిలో ఉంచుకోవణలిిన అవసరం ఉంద్ి.
ఈ మౌలా మ ప్నం ఖచిాత్ంగ్ణ పథలాల గ్దరడ్ నిరాయించడయనికి లేద్య వణర్ిని విభాగ్ం చేయడయనికి కణదు. స లభాకరత లు పథలాల
అభాసన సణియిని నిర్ిేషుంగ్ణ గ్ుర్ితంచే ఉద్ేే శణనిన కలిగ్ి ఉంట ంద్ి. చయల ముఖాంగ్ణ పథలాల సణియిని గ్ుర్ితంచిన త్రువణత్
స లభాకరత లు ముందు అభాాసన దశకు తీసుకువెళాడయనికి సహ్నయప్డే మూల ఉద్ేే శాంతో రచించడ్మైంద్ి.
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అభాసనాంశం 1: క్ుట్ ంబం
అభాసన ఫలితం 1: క్ుట్ ంబం మరషయు దాని బటధాతలు అర్్ ం చేసుక్ుంట్టర్ు.
ఉదేేశ్ాలు:• కుట ంబం మర్ియు సభుాల మధా సంబంధయనిన అరిం చేసుకుంటారు.
• వంశ వృక్షం మూలకంగ్ణ త్మ కుట ంబానిన ప్ర్ిచయం చేసుకుంటారు.
• కుట ంబం సవరూప్ంలో జ్రుగ్ుత్ నన మ రుపలు గ్ుర్ితసత ణరు మర్ియు వణటి లక్షణయలు అరి ం చేసుకుంటారు.
ప్రకరయ:- స లభాకరత లు మొదట కుట ంబం గ్ుర్ించి పథలాల ప్ూరవ ప్ర్ీక్షించయలి. త్రువణత్ పథలాలకు మ రొ దరశనం చేసత ూ
అభాాసనయ ప్తయరలలోని కృతయాలు పథలాలే చేయడయనికి అవకణశం ఇవణవలి. ఈ సందరభంలో అవసరమైనప్ుడ్ు కుట ంబ సభుాలతో
చరాకు అవకణశం కలిపంచయలి. మర్ియు మ రొ దరశనం చేయ లి. పథలాలు త్మ కుట ంబం గ్ుర్ించి ప్ర్ిచయం చేయడ్ంతో ప్ణట
కుట ంబ సభుాల మధా సంబంధయనిన మర్ియు కుట ంబాల మధా అంత్ర్ సంబంధయనిన అరిం చేసుకోవడ్ంతో ప్ణట కుట ంబ
మహతయవనిన తెలుసుకొనేల

చేయడ్ం చయల

ముఖామైన విషయం. అంతేకణకుండయ కుట ంబాల సవరూప్ంలో ఎందుకు

మ రుపలు జ్రుగ్ుత్ నయనయి అనన విషయ నిన అరిం చేసుకోవడయనికి చరాలు జ్రప్ణలి.
అభ్టాస ప్తరం - 1
క్ృతాం 1: మీ ఇంటిలో సభుాల ప్రా ు ర్ణస్థ వణర్ితో మీకునన సంబంధయనిన తెలప్ండి. ఇకకడ్ పథలాలే త్మ ఇంటిలో సభుాలను
ప్ర్ిచయం చేసుకోవడయనికి అవకణశం ఇవణవలి అవసరమైనప్ుడ్ు మ రొ దరశనం చేయవచుా.
క్ృతాం 2: పథలాలూ మీరు వెనుకటి త్రగ్తిలో వంశవృక్షం గ్ీయడ్ం (ఫణామిలీ టీ)ర నేరుాకునయనరు కద్య! అయితే మీ కుట ంబం
వంశవృక్షం గ్ీయండి.
స లభా కరత లు పథలాలు వంశవృక్షషనిన (ప్ణామిలీ టీ)ర కటు డయనికి మీ త్లిా దండ్ురల ప్ర్ా మి
ద టి? మీ అమమ నయననల ప్ర్ా మి
ద టీ? ఇల ంటి
ప్రశనలు అడ్ుగ్ుత్ూ చరా చేయ లి. త్రువణత్, వణర్ి కుట ంబ సభుాలతో చర్ిాంచి పథలాలు వంశవృక్షం రచనకు అవకణశం
కలిపంచయలి. త్రువణత్ అందరూ గ్ీస్థన వంశవృక్షషల గ్ుర్ించి చర్ిాంచయలి.
క్ృతాం 3: మీరు మీ కుట ంబ సభుాలకు ఏమేమి సహ్నయం చేసత ణర్ో జ్ాబితయ త్య రు చేయండి.
క్ృతాం 4: మీరు మీ కుట ంబం నుండి ఏమేమి సహ్నయం. ప్ ందుత్ నయనర్ో ర్ణయండి.
క్ృతాం 5: మీ కుట ంబ సభుాలలో మీకు నచిాన గ్ుణం ఏద్ి తెలప్ండి.
పైన ఉనన మూడ్ు కృతయాలలో విద్యారుిలు త్మ అనుభవణలు ప్ంచుకోవడయనికి అవకణశం కలిపంచయలి. ఈ కృతయాలతో కుట ంబ
సభుాల మధా సంబంధం, అంత్ర సంబంధయనిన అరిం చేసుకొని కుట ంబం గ్ొప్పత్నయనిన తెలుసుకొనేల చేయ లి.
క్ృతాం 6: మీ చుటు ప్రకకల ఏవెైనయ మూడ్ు ఇళల
ా సందర్ిశంచి సమ చయరం స్్కర్ించండి. ఇకకడ్ స లభాకరత పథలాలే మూడ్ు
ఇళా కు వెళ్లా ఆ కుట ంబం గ్ుర్ించి సమ చయరం స్్కర్ించయలి. త్రువణత్ తెలిస్థన సమ చయరం త్రగ్తిలో చర్ిాంచి కుట ంబ
సవరూప్ంలో భిననత్ను అరి ం అయిేాల చేయ లి, మర్ియు కుట ంబం ఎందుకు మ రుప చెందుత్ నయనయో అనన విషయం
చర్ిాంచయలి.
క్ృతాం 7: విభకత మర్ియు అవిభకత కుట ంబాల ప్రముఖ లక్షణయలు ర్ణయండి. (చినన మర్ియు సమిషథు కుట ంబం)
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ఈ కృత్ాంలో చినన మర్ియు సమిషథు కుట ంబాల లక్షణయలు ప్టీు చేయడ్ంతో ప్ణట ప్రసత ుత్ం మనం ఎల ంటి కుట ంబాలు
మనకు ఎకుకవగ్ణ కనిపథసత ునయనయో తెలియజ్దయ లి. ఎందుకు? మీకు ఎల ంటి కుట ంబం ఇషు ం? ఎందుకు? ఇల ంటి ప్రశనలు
అడ్ుగ్ుత్ూ చర్ిాంచయలి. పథలాలు ప్రశనలకు ప్రతికిరయ చూప్ల మ రొ దరశనం చేయ లి.
మూలాాంక్నం: అభాసనయ ప్త్రం -1లోని కృత్ాం 7ను మూల ాంకన కృత్ాంగ్ణ ఉప్యోగ్ించవచుాను.
అభ్టాసనాంశం 2: చరషతర మూలాధారాలు
అభాసనా ఫలితం 2: చరషతర మూల ఆధారాల గురషంచి త్ెలుసుక్ుంట్టర్ు.
ఉదేేశం:
• చర్ిత్ర రచనకు అవసరమైన ఆధయర్ణలు మర్ియు మహ్నతయానిన అరిం చేసుకుంటారు.
• చర్ిత్ర మూల ధయర్ణలను సంరక్షించే మననభావణనిన పంప్ ంద్ించుకుంటారు.
అభాసన సామాగషర: ప్ణఠశణల మూల ద్యఖల లు, చర్ిత్ర ఆధయర్ణలు చూప్ చితయరలు.
ప్రకరయ: స లభాకరత లు చర్ిత్ర మూల ధయరుల గ్ుర్ించి ప్ర్ిచయం చేయడయనికి ప్ణఠశణల చర్ిత్రను చెపథప అరిం అయిేాల తెలప్ణలి.
మొదట వణళా ప్ణఠశణల చితయరనిన గ్ీయించయలి. త్రువణత్ ప్ణఠశణల ఇప్పటి స్థి తి ఎల ఉంద్ి అనన విషయం పథలాలతో చెపథపంచయలి.
త్రువణత్ ప్ణఠశణల ప్ణరరంభం గ్ుర్ించి తెలిస్థన ఊర్ి పదే లతో లేద్య ప్రధయననప్ణధయాయులతో విషయం స్్కర్ించమని పథలాలకు
అవకణశం ఇవణవలి. స్్కర్ించిన విషయ లు చర్ిాసూ
త ప్ణఠశణల చర్ిత్ర తెలుసుకోవడయనికి మనకు ఏమేమి ఆధయర్ణలునయనయో
గ్రహంచేల చేయ లి. త్రువణత్ కృతయాలతో - పథలాలకు మ రొ దరశనం చేసత ూ చర్ిత్ర రచనకు ఏఏ ఆధయర్ణలు ఉనయనయి అని చర్ిత్ర
రచనలకు ఎల సహకణరం అవుతయయి అననద్ి తెలియ చేయ లి, వణటిని సంరక్షించే మహ్నత్వంను పథలాలు అరిం చేసుకోవణలి.
అభాసనయ ప్త్రంలోని కృతయాలను పథలాలే సవంత్ంగ్ణ చేస్్ల చూడయలి అవసరమైనప్ుడ్ు స లభాకరత లు మ రొ దరశనం చేయ లి.
అభాసనా ప్తరం - 2
క్ృతాం 1: మ ప్ణఠశణల గ్ుర్ించి నయకు ఎంత్ తెలుసు?
క్ృతాం 2: ప్ణఠశణల చర్ిత్క
ర ు సంబంధించిన ఆధయర్ణలు వెత్కణలి.
క్ృతాం 3: ప్ణఠశణల చర్ిత్ర గ్ుర్ించి చరాచేయ లి.
పైన ఇచిాన 3 కృతయాలు, ప్ణఠశణల చర్ిత్ర అరిం చేసుకోవడయనికి సంబంధించినవి. ఇకకడ్ పథలాలు ఊర్ి పదే లను,
ప్రధయననప్ణధయాయులను సందర్ిశంచి విషయం స్్కర్ించయలి. స్్కర్ించిన విషయ నిన త్రగ్తిలో మ టాాడ్టానికి అవకణశం ఇవణవలి.
త్రువణత్ ఎవర్ి నుండి ఎల విషయ లు తెలుసుకునయనర్ో గ్ుంప్ులో చర్ిాంచి, అంశణలను కురడీకర్ించి ప్ణఠశణల చర్ిత్ర
తెలుసుకోవడయనికి ఏయిే ఆధయర్ణలు ఉనయనయో అరిం చేసుకుంటారు. చర్ిత్ర రచనలో ఈ ద్యఖల లు ఎల ంటి మహత్వమైన ప్ణత్ర
వహసణతయి అను విషయ నిన మనసుికు హత్త కొనే ల వివర్ించయలి. త్రువణత్ అభాసనయ ప్త్రం -2 లో చర్ిత్ర ఆధయర్ణలు అరిం
చేసుకోవడయనికి అవకణశం కలిపంచయలి.
అభాసనా ప్తరం - 3
క్ృతాం 1: చితయరనిన చూస్థ గ్ుర్ితంచండి మర్ియు ప్రు పటు ండి.
ఈ కృత్ాంలో ఇచిాన చితయరలను గ్మనించి వణటిని గ్ుర్ితంచమని చెప్పడ్ం. ఇకకడ్ కొనిన చర్ిత్ర ఆధయర్ణలకు సంబంధించిన
చితయరలు ఇవవబడయడయి. ఈ వీటిని ఉప్యోగ్ించి ఆధయర్ణలను ప్ర్ిచయం చేస్్టప్ుడ్ు ప్రసత ుతయనికి ప్ర లిా వివర్ించడ్ం చేయ లి.
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ఉదాహర్ణం: శణసనయలను ప్ర్ిచయం చేస్్టప్ుపడ్ు ఇప్పటి శిల వినయాసణలకు (ప్ణఠశణల/భవనయల శిల వినయాసణలు) ప్ర ల ాలి.
అంతేగ్ణక అవి ఎల చర్ిత్ర రచనకు ఎల సహకణరం అవుతయయో అరిం చేసుకొనేల చేయ లి.
క్ృతాం 2: చర్ిత్ర రచనకు సహకర్ించిన మీ చుటు ప్రకకల ఉండే సణమరకణలు ప్టీు చేయండి.
సణినికంగ్ణ ఉండే సణమరకణలు పథలాలే గ్ుర్ితంచి ప్టిు చేయడయనికి అవకణశం కలిపంచడ్ం. ఇందుకు అవసరమైన మ రొ దరశన
చేయ లి. త్రువణత్ త్రగ్తిలో ప్రదర్ిశంచడయనికి అవకణశం ఇవణవలి. త్రువణత్ గ్ుంప్ు చరా చేయించి ఇవనీన చర్ిత్ర రచనకు ఏ
విధంగ్ణ సహ్నయప్డయడమో తెలుసుకొనేల చేయ లి. ఈ విధంగ్ణ పథలాలు చర్ిత్ర ఆధయర్ణలు సంరక్షించే మహతయవనిన అరి ం
చేసుకుంటాడ్ు.
క్ృతాం 3: మీ చుటు ప్రకకల ఉనన అనేక సణమరకణలు (కోటలు/ ప్ుర్ణత్న కటు డయలు), శణసనయలు మర్ియు ఇత్ర అవశేషణలు
కనిపథసత ణయి. వణటిని మనం ఎందుకు సంరక్షించుకోవణలి ఆలోచించండి, చర్ిాంచండి.
సణమరకణల సంరక్షణకు మనం ఏమి చేయ లి? ఏమి చేయకూడ్దు? పథలాలు జ్ాబితయ త్య రు చేసత ు చేయడయనికి
ప్ర ర తయిహంచండి. త్రువణత్ ప్రదరశనకు అవకణశం ఇవవండి. సంరక్షణ ఎల చేయవచోా మర్ియు ద్యని మహత్ాం ఏమిటి అననద్ి
అరింమయిేాల వివర్ించయలి.
మూలాాంక్నం: అభాసనయ ప్త్రం-3లోని కృత్ాం-2ను మూల ాంకన కృత్ాంగ్ణ ఉప్యోగ్ించవచుా
అభాసనాంశం 3: కాలగణనం
అభాసన ఫలితం 3: చరషతరలో కాలగణనను విశ్ేషానిి గురషతసత ార్ు. (దశ్ాబధ ం, శత్ాబధ ం, సహసారబధ ం, సామానా శక్ం మరషయు
సామానా శక్ప్ూర్వం)
ఉదేేశ్ాలు:
• చర్ిత్రలో కణలగ్ణననం విశేషత్ను మర్ియు మహతయవలను అరిం చేసుకుంటారు.
• సంఘటనలను అరిం చేసుకొని కణల నుకరమంలో వివర్ిసత ణరు.
ప్రకరయ: స లభాకరత లు పథలాలకు కణలగ్ణనన యొకక ప్ూరవ జ్ాానయనిన తెలుసుకోవణలి. పథలాలను ప్రశినసూ
త , కణలగ్ణననం.
విశేషత్ను తెలియప్రచయలి. దశణబి భం, శతయబి ం, సహసణరబే ం, సణమ నా శకం, సణమ నా శక ప్ూరవం వీటి గ్ుర్ించి అరి మయిేాల
చెప్ణపలి. త్రువణత్ విద్యారుిలకు తెలిస్థన ఇటీవలి సంఘటనలను ఉద్యహరణగ్ణ తీసుకొని సంఘటనలను కణల నుకరమంలో
వివర్ించడయనికి అవకణశం ఇవణవలి. వీటితో ప్ణట చర్ిత్ల
ర ో కణల గ్ణనన మహత్వంను తెలుసుకొనేల చేయ లి. స లభాకరత లు
కణల నుకరమంలో అనిన సంవత్ిర్ణలు ముఖా సంఘటనలను గ్ురుతంచుకోవణలి అననవిషయ నికి ప్ణరముఖాత్ ఇవవకుండయ
ప్రముఖమైన సంఘటనలు జ్ర్ిగ్ిన కొనిన సంవత్ిర్ణలు ఆధయరంగ్ణ చేసుకొని ఆ సంవత్ిరం ఆధయరంగ్ణ ద్యనికి ముందు,
త్రువణత్ జ్ర్ిగ్ిన సంఘటనల అంద్యజు వేయడయనికి తెలియజ్దయ లి.
అభాసనా ప్తరం - 4
క్ృతాం 1: శతయబిే ని అరిం చేసుకుంద్యం.
ఈ కృత్ాం మూలకంగ్ణ విద్యారుిలను ప్రశనలు అడ్ుగ్ుత్ూ శతయబి ం ప్ర్ికలపనను అరిం చేసుకొనేల చేయడ్ం మర్ియు ఇచిాన
ప్టిుకలు పథలాలే ప్ూర్ించేల అవకణశం కలిపంచయలి. చయల ముఖాంగ్ణ పథలాలు సణమ నా శక ప్ూరవం మర్ియు సణమ నాశకం
తేడయను గ్ుర్ితంచేల ఉండయలి.
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అభాసనా ప్తరం - 5
క్ృతాం 1: కణలను కరమంగ్ణ ర్ణయండి.
ఇచిాన సంఘటనలను కణల నుకరమంలో ర్ణయమని సూచించయలి. మర్ియు వణటి గ్ుర్ించి చర్ిాంచయలి.
క్ృతాం 2: కింద్ి సంఘటనలను కణలర్దఖపై గ్ుర్ితంచండి.
కణలర్దఖపై గ్ుర్ితంచడయనికి మర్ియు ర్ణయడయనికి అవకణశం కలిపంచయలి.
మూలాాంక్నం: అభాసనయ ప్త్రం - 5 లోని 1వ కృతయానిన మూల ాంకన కృత్ాంగ్ణ ఉప్యోగ్ించవచుాను.
అభాసనాంశం 4: పారర్ంభ సమాజం
అభాసన ఫలితం 4: వేట్టడట్ం మరషయు సేక్రషంచు వారష సమాజంలో ఆహార్ం సేక్రషంచు విధాలు మరషయు వాడుతుని
ఆయుధాలు గురషంచి చెప్పగలర్ు.
ఉదేేశ్ాలు:
• వేటాడ్టం మర్ియు స్్కర్ించువణర్ి సమ జ్ంలోని మ నవుని జవనశరలి తెలుసుకుంటారు మర్ియు ప్రసత ుత్ం ఉనన
జవనశరలికి ప్ర లాగ్లుగ్ుతయరు.
• వేటగ్ణళల్ల మర్ియు స్్కర్ించే జ్నులు వికణసం ప్ ందడయనికి కణరణమైన అంశణలను గ్ుర్ితంచి ప్రసత ుత్ సమ జ్ంలో ద్యని
ఔచితయానిన తెలుసుకుంటారు.
అభాసన సామాగషర: చితర ప్ట్టలు
ప్రకరయ: స లభాకరత లు మొదట పథలాలకు ప్ూరవజ్ాానయనిన తెలుసుకుంటారు. త్రువణత్ సనినవేశణనికి సంబంధించిన చితయరలు
ఇచిా సూక్షమంగ్ణ గ్మనించమని చెప్ణపలి. చితయరల వీక్షణ త్రువణత్ వణటి గ్ుర్ించి ప్రశినంచి ప్రతికిరయ ప్ ంద్యలి. పథలాల జ్వణబులు
కోరడీకర్ించి స లభాకరత వేటగ్ణళల
ా మర్ియు స్్కర్ించు వణర్ి జవన శరలిని అరిం అయిేాల తెలియచేయ లి. త్రువణత్ ప్రసత ుత్ జవన
విధయనంతో ప్ర ల ాలి. ర్్ండింటి మధా ప్ర లికలు, వాతయాసణలు గ్ుర్ించి గ్ుంప్ులో చర్ిాంచడయనికి అవకణశం ఇవణవలి. త్రువణత్
కథ్యరూప్ంలో గ్త్ కణలంలో ప్రజ్లు ఎందుకు వలస ప్ర త్ ండేవణర్ో తెలియజ్దయ లి, ప్రసత ుత్ం ప్రజ్లు ఎందుకు వలస
ప్ర త్ నయనరు అనన విషయం పథలాలతో చరా చేయ లి. అంతేకణకుండయ ప్రసత ుత్ం అస్థిత్వంలో వునన వేటగ్ణళా సముద్యయ లకు
ఉద్యహరణ ఇచిా ద్యని గ్ుర్ించి చర్ిాంచయలి.
అభాసనా ప్తరం - 6
క్ృతాం 1: చితయరనిన చూస్థ మ టాాడ్ుద్యం.
పథలాలకు సనినవేశణనికి సంబంధించిన చితయరలు గ్మనించమని చెప్ణపలి. చితయరలకు సంబంధించిన ప్రశనలు అడిగ్ి పథలాలతో
జ్వణబులు ప్ ంద్యలి. త్రువణత్ స లభాకరత లు పథలాల చెపథపన జ్వణబులు కోరడీకర్ించి వేటగ్ణడ్ు మర్ియు స్్కర్ించు వణర్ి జవన
విధయనయనిన అవగ్ణహన ప్రచయలి.
క్ృతాం 2: జవన శరలిని ప్టీు చేస్థ చర్ిాద్యేం.
వేటాడే వణరు మర్ియు స్్కర్ించు వణర్ి ఇదే ర్ి జవన విధయనం ప్రసత ుత్ం ప్రజ్ల జవన విధయనం గ్ుర్ించి ప్టీు చేయ లి. ర్్ండింటిలో
ప్ర లికలు మర్ియు వాతయాసణలు అరిం చేసుకోవడయనికి అవకణశం కలిపంచయలి.
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అభాసనా ప్తరం - 7
క్ృతాం 1: "జ్ాజి" కధను చద్ివి చర్ిాద్యేం.
విద్యారుిలను మొదట కథ చదవమని సూచించయలి. త్రువణత్ స లభాకరత తయను కూడయ కథను చదవణలి. త్రువణత్ కథ
ఆధయరంగ్ణ ప్రశనలు అడ్ుగ్ుత్ూ కథలోని ముఖాంశణలు పథలాలతో చర్ిాంచయలి. ఈ కథ మూలకంగ్ణ ఆద్ివణసుల జవన విధయనయనిన
మర్ియు వణరు వలస ప్ర వడయనికి కణరణయలు విశదప్రచడ్ం ఈ కృత్ాం ఉద్ేే శం.
అభాసనా ప్తరం - 8
క్ృతాం 1: కింద్ి చితయరలలో ఆయుధయల ప్రా ు చెప్పండి. వీటిని ఎందుకు వణడ్ుతయర్ో ర్ణయండి.
చిత్రంలో ఆయుధయలు సూక్షమంగ్ణ ప్ర్ిశీలించి వణటి ప్రా ు, వణటి ఉప్యోగ్ం తెలప్మని చెప్ణపలి. ప్రసత ుత్ం మనం ఉప్యోగ్ించే
ఆయుధయలకు వెనుకటి ఆయుధయలకు ఏమైనయ వాతయాసణలునయనయ ? అనునద్ి గ్ుంప్ులో చర్ిాంచయలి.
క్ృతాం 2: ప్రసత ుత్ం ఇల వేటాడే వేటగ్ణళా సముద్యయ లు ఉనయనయ ? ఉంటే ఎకకడ్ ఉనయనయి? మీ ఇంటి సభుాలతో పదే
వణళా తో, ఉప్ణధయాయులతో చర్ిాంచి తెలుసుకోండి. గ్త్ంలో ఉనన ఇల ంటి సముద్యయ లు ప్రసత ుత్ం ఉనయనయ ? ఉంటే ఎకకడ్
ఉనయనయి? ఎల ంటి జవనం గ్డ్ుప్ుత్ నయనరు? అనన విషయ లు పథలాలతో చర్ిాంచయలి.
మూలాాంక్నం: అభాసనయ ప్త్రం -6లోని కృత్ాం-2ను మూల ాంకనయ కృత్ాంగ్ణ ఉప్యోగ్ించ వచుాను.
అభాసనాంశం 5: మానవుని సి్ర్ నివాసం
అభాసనా ఫలితం 5: మానవుని సి్ర్ నివాసం, వావసాయం, ప్శుపాలన గురషంచి చెప్ుత్ార్ు.
ఉదేేశ్ాలు:
• మనిషథ వావసణయం ప్ణరరంభించిన విధయనిన తెలుసుకుంటారు.
• వేటగ్ణళలా మర్ియు స్్కర్ించు వణరు ఒక ప్రద్ేశంలో స్థి ర నివణసం ఉండ్డయనికి కణరణయలు అరి ం చేసుకుంటారు.
• ఆధునిక వావసణయ నికి మర్ియు ఆనయటి వావసణయ నికి ఉనన భిననతయవనిన గ్ుర్ితసత ణరు.
బో ధనా సామాగషర: చితయరలు, కథ
ప్రకరయ: స లభాకరత విద్యారుిల విషయ ప్ర్ిజ్ా ానయనిన తెలుసుకోవణలి. త్రువణత్ ప్రశనలు అడ్ుగ్ుత్ూ మనం ఉప్యోగ్ించే
గ్ింజ్లు, కూరగ్ణయలు, ప్ండ్ుా, ఆకుకూరలు ఎకకడ్ నుండి మనకు లభిసణతయి? అని అడ్ుగ్ుత్ూ జ్వణబులు ప్ ంద్యలి.
వావసణయం ఎల ప్ణరరంభమైంద్ి? ఎల చేసత ణరు? అనన విషయం పథలాలతో విచయర్ించయలి.
త్రువణత్ ఒక కథ మూలకంగ్ణ ద్ీనిన అరిమయిేాల వివర్ించయలి.
అభాసనా ప్తరం - 9
క్ృతాం 1: పథలాలూ మీరు ఉదయం తిండి తినయనరు. మధయాహనం భోజ్నం చేశణరు. ఆకలి వేస్్త భోజ్ం చేసత ణరు కద్య! మనం ఏమేమి
తింట నయనమో కూరగ్ణయలు ప్ండ్ుా, ధయనయాలు మొదల ైనవి ఇకకడ్ ర్ణయండి.
పథలాలు జ్ాబితయ త్య రు చేయడయనికి, ప్రదర్ిశంచడయనికి అవకణశం ఇవవండి. వీటి గ్ుర్ించి చరా చేయండి.
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అభాసనా ప్తరం - 10
క్ృతాం 1: మొదటి ప్ంట గ్ుర్ించి వణళ్లామి మ టాాడ్ుకునయనరు? మీరు అకకడ్ ఉండి విత్త నం మొలక్త్తడ్ం చూసుతంటే ఏం
చేస్్వణళల
ా ? మీలో మీరు చర్ిాంచి ర్్ండ్ు వణకణాలు ర్ణయండి.
క్ృతాం 2: అకకడ్ అమమలు, అవవగ్ణరుా ఏమేమి మ టాాడి ఉండ్వచుా? (స్్నహత్ లతో మ టాాడి ర్ణయండి.) త్రువణత్ వణళల
ా
ఏం చేస్థ ఉండ్వచుాను?
పై ర్్ండ్ు కృతయాలను పథలాలు ఆలోచించి ప్రతికిరయ చూప్డయనికి అవకణశం కలిపంచయలి. త్రువణత్ ద్యని గ్ుర్ించి చర్ిాంచయలి.
క్ృతాం3: వావసణయం కథలో ఉననటా

మ నవుడ్ు వేటాడ్డ్ం నుండి వావసణయద్యరుడిగ్ణ మ రడయనికి దురదృషు వశణత్త

నూర్ణరు వావసణయ సంవత్ిర్ణలు ప్టిుంద్ి. ఇనిన సంవత్ిర్ణలలోా వణరు వావసణయం చేయడయనికి ఏమేమి నేరుాకోవణలిి
వచిాంద్ి. పథలాల ప్రతికిరయను ప్ ంద్ి వణటిని కోరడీకర్ించి వావసణయం అభివృద్ిి చెంద్ిన విధయనిన అరిం చేసుకొనేల చెప్ణపలి.
క్ృతాం 4: వావసణయం చేయడయనికి కణవణలిినవి ప్టీు చేయండి. వావసణయం ప్ణరరంభించిన త్రువణత్ మ నవుని జవన
విధయనంలో జ్ర్ిగ్ిన మ రుపలు ఏమైనయ ఉండ్ వచుా. ఆలోచించండి.
పథలాల నుండి జ్వణబులు ప్ ంద్ి కోరఢీకర్ించయలి. మ నవుడ్ు చర్ిత్ల
ర ో వలస జవనయనిన ద్యటి ఒకచోట నివణసం ప్ణరరంభించిన
ఔచిత్ాం గ్ుర్ించి చర్ిాంచడ్ం చేయ లి.
క్ృతాం 5: వావసణయ నికి కణవణలిిన ఉప్కరణయలు గ్త్ంలో వావసణయ నికి ఉప్యోగ్ించే వావసణయ ఉప్కరణయలు ప్టీు
చేయండి. ఇప్ుపడ్ు వావసణయ ఉప్కరణయలు ర్ణయించండి. ర్్ండింటిలో ప్ర లికలు, వాతయాసణలు గ్ుర్ితంచడయనికి అవకణశం
ఇవవండి.
ఉపాధాాయులక్ు సూచన: ఈ కథను మీర్ద ప్ డిగ్ించండి. మ నవునికి లోహం ఎల ప్ర్ిచయం అయిాంద్ి? ఏఏ లోహ్నలు
ప్ర్ిచయం అయ ాయి? ద్ీని వలా ఏమేమి మ రుపలు జ్ర్ిగ్ణయి? అనునద్ి తెలుసుకొనేటటా చేయండి.
అభాసనా ప్తరం - 11
క్ృతాం 1: గ్్ణుసు గ్డ్డ లు, వేటాడ్టం నుండి గ్ణరమ లలో నివస్థంచడ్ం వరకూ మనుష ల అభివృద్ిి చెంద్ిన ద్యర్ిని వివర్ిచండి.
పథలాలు జ్వణబులు చెప్పడయనికి అవకణశం ఇవవండి.
మూలాాంక్నం: అభాసనయ ప్త్రం -11లోని కృత్ాం-1ని మూల ాంకన కృత్ాంగ్ణ ఉప్యోగ్ించవచుాను.
అభ్టాసనాంశం 6: నాగరషక్త
అభాసన ఫలితం 6: ప్రప్ంచంలోని నదీ తీర్ పారంత్ాలలో ఉదయంచిన నాగరషక్తలు చెప్పండి. సింధూ నాగరషక్త గురషంచి
వివరషంచండి.
ఉదేేశ్ాలు:
• ప్రప్ంచంలోని ప్రముఖ నయగ్ర్ికత్లు మర్ియు అవి అభివృద్ిే చెంద్ిన నద్ి ప్ర్ివణహక ప్ణరంతయలు గ్ుర్ితసత ణరు.
• స్థంధు నయగ్ర్ికత్ మర్ియు ఆనయటి నగ్ర ప్రణయళ్లకలు, వణటివలా లభించిన కణనుకలేమిటల తెలుసుకుంటారు.
• ప్రసత ుత్ జ్న జవనయనికి ప్ణరచీన నయగ్ర్ికత్కు ఉనన ప్ర లికలు, వాతయాసణలు గ్ుర్ితసత ణరు.
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ప్రకరయ: స లభాకరత లు పథలాల ప్ూరవ జ్ాానయనిన ప్ర్ిశీలించయలి. కృతయాల మూలకంగ్ణ భూప్టంలో ప్రప్ంచ ప్రముఖ నయగ్ర్ికత్లు
అవి ప్ుటిున సి లం మర్ియు నద్ీ ప్ర్ివణహక ప్ణరంతయలు గ్ురత ంచమని పథలాలకు అవకణశం ఇవణవలి. ఎననన నయగ్ర్ికత్లు ఎందుకు
నద్ీ తీర ప్ణరంతయలోలనే ప్ుటాుయి అనడయనికి పథలాలు త్మ అభిప్ణరయ నిన సూచించడయనికి అవకణశం ఇవణవలి. పథలాల
అభిప్రయ లను కోరడీకర్ించి స్థంధూ నయగ్ర్ికత్ మర్ియు అంద్ించిన కణనుకులు గ్ుర్ించి తెలియజ్దయ లి. ప్రసత ుత్ నగ్ర్ణలలో
సమసాలకు ఆనయటి నగ్ర ప్థకణలు ఎల మ ద్ిర్ి అయ ాయి అనునద్ి కృతయాల మూలకంగ్ణ అరిం చేసుకుంటారు.
అభాసన ప్రతం - 12
క్ృతాం 1: పైన ఇచిాన భూప్టం సహ్నయంతో జ్త్ప్ర్ిచి ర్ణయండి. భూ ప్టం పథలాలు గ్మనించమని చెప్ణపలి. ఏఏ నయగ్ర్ికత్ ఏ
నద్ీ తీరంలో ఉంద్ో గ్ుర్ితంచి జ్త్ ప్ర్ిచి ర్ణయమని చెప్ణపలి. ప్రప్ంచ భూప్టం ఉప్యోగ్ించి స లభాకరత లు నయగ్ర్ికత్లు
అస్థిత్వంలో ఉనన ప్రద్ేశణలు చూప్ వచుాను.
క్ృతాం 2: పైన ఇచిాన భూ ప్టంలో గ్మనిస్్త నయగ్ర్ికత్లనీన నద్ీ తీరప్ణరంతయలోా ఉనయనయి. అకకడే ఎందుకు ప్ుటిు ఉండ్వచుా?
ప్రతీ విద్యార్ిి త్న అభిప్ణరయ నిన సూచించడయనికి అవకణశం ఇచిాన త్రువణత్ వణటిని కోరఢీకర్ించి అనేక నయగ్ర్ికత్లు
నద్ీప్ర్ివణహక ప్ణరంతయలోా విలస్థలా యి అనునద్ి అరి ం చేసుకోవణలి.
అభాసన ప్తరం - 13
క్ృతాం1: కింద్ి చితయరనిన గ్మనించి స్థంధు నయగ్ర్ికత్ బయలు ప్రద్ేశం నదులు మర్ియు నగ్ర్ణలు ప్టిు చేయండి. పథలాలకు
ఇచిాన భూప్టానిన వీక్షించయలి. స్థంధు నయగ్ర్ికత్ నద్ి మర్ియు నగ్ర్ణలను గ్ుర్ితంచమని ప్టీు చేయించయలి. స లభాకరత భారత్
భూప్టం ఉప్యోగ్ించి స్థంధు నయగ్ర్ికత్ నద్ి మర్ియు నగ్ర్ణలు గ్ుర్ితంచమని చెప్పవచుా. అనంత్రం స్థంధూ నయగ్ర్ికత్
గ్ుర్ించి వివర్ించవచుా.
అభాసన ప్రతం - 14
క్ృతాం 1: పథలాలూ మీ చుటు ప్రకకల నగ్ర్ణలలో ఉనన ప్రముఖ సమసాలు మీరు సందర్ిశంచిన నగ్ర్ణలు/ ప్టు ణయలలో
సమసాల గ్ుర్ించి చర్ిాంచండి.
ఇచిాన చితయరలను గ్మనించి పథలాలు చూస్థన నగ్రం లేద్య ప్టు ణంలోని సమసాలు చెప్పమని తెలప్ణలి. సమసాలకు కణరణయలు
పథలాలు చర్ిాంచి జ్వణబులు చెప్పడయనికి అవకణశం ఇవణవలి. పథలాల జ్వణబులు కోరఢీకర్ించయలి.
క్ృతాం 2: కింద్ి చితయరలను చూస్థ హరప్ణప మర్ియు మొహంజ్ద్యర్ో నగ్ర నిర్ణమణ ప్థకణలు గ్ుర్ించి చర్ిాద్యేం. పథలాలను
చితయరలను బాగ్ణ గ్మనించమని చెప్ణపలి. త్రువణత్ ద్ేనికి సంబంధించయయో అడ్గ్ణలి. హరప్ణప మర్ియు మొహంజ్ద్యర్ో నగ్ర
యోజ్నలు ప్రసత ుత్ నగ్ర సమసాలకు ఎల ప్ర్ిషణకరం చూప్గ్లవో మర్ియు ఇవి మనకు ఇప్పటికత మ ద్ిర్ిగ్ణ ఉనయనయనన
విషయం మనసుకు హత్త కునేల తెలియజ్దయ లి.
అభాసనా ప్రతం - 15
క్ృతాం 1: చితయరలను చూస్థ మ టాాడ్ుద్యం. పథలాలు చితయరలు గ్మనించమని చెప్ణపలి. వణర్ిని ప్రశనలు అడ్ుగ్ుత్ూ జ్వణబులు
ప్ ంద్ి వణటిని కోరడీకర్ించి చెప్ణపలి.
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అభాసన ప్తరం - 16
క్ృతాం1: పథలాలు కణలకరమేణయ ఈ నయగ్ర్ికత్లు అవసణన దశకు చేరుకోవడ్ం ప్ణరరంభించయయి. ఇందు కణరణం ఏముంట ంద్ి?
ఆలోచించండి, చర్ిాంచండి.
పథలాల నుండి ప్రతికిరయలను ప్ ంద్యలి. ఏఏ కణరణయలతో నయగ్ర్ికత్ అవనతి ప్ ంద్ింద్ో చర్ిాంచయలి. అరిమయిేాల చేయ లి.
క్ృతాం 2: స్థంధూ నయగ్ర్ికత్ నుండి మనం ఏమి తెలుసుకోవచుా?
మూలాాంక్నం: అభాసనయ ప్త్రం -16 లోని కృత్ాం 2 ను మూల ాంకన కృత్ాంగ్ణ ఉప్యోగ్ించండి.
అభాసనాంశం 7: వేదముల కాలం
అభాసన ఫలితం 7: ప్శుకాప్ర్ుల సమాజం మరషయు వేదకాలం గురషంచి వివరషసత ార్ు.
ఉదేేశం:
• *వేదకణలంలోని సణమ జిక మర్ియు ఆర్ిిక స్థి తిని అరిం చేసుకుంటారు మర్ియు ప్రసత ుతయనికి ప్ర లుాతయరు.
• వావసణయం మర్ియు ప్శుప్ణలన చేస్్ వణళా సముద్యయం జవన శరలిని అరిం చేసుకుంటారు.
ప్రకరయ: స లభాకరత పథలాలను అభాసనయనికి సంస్థదిం చేయ లి. ప్ూరవ వేద కణలం, ఉత్త ర వేద కణలం మధా వాతయాసణలను ప్టీు
చేయించయలి. త్రువణత్ చరా చేయ లి. ఈ సమయంలో ప్ూరవవేదకణలం, ఉత్త ర వేద కణల ల మధా ఆర్ిిక స్థితిగ్త్ ల
వాత్ాసణలను అరిం వివర్ించయలి. ప్రసత ుత్ కణల నికి ప్ూరవ వేద కణలం ఎల ఆదరశం అవుత్ ంద్ో తెలియజ్దయ లి. వేదకణలంలోని
జవన విధయనయనికి ప్రసత ుత్ జవన విధయనయనికి ప్ర లికలు, వాతయాసణలను గ్ుర్ించి చర్ిాంచడ్ం చయల ముఖామైన అంశం.
అభాసన ప్తరం - 17
క్ృతాం 1: పథలాలూ ప్ూరవ వేదకణలంలోని ముఖామైన వాతయాసణలు ప్టీు చేయండి.
పథలాలు వేద కణల ల గ్ుర్ించి అభాసనయ ప్త్రంలో ఇచిాన విషయ నిన చదవమని చెప్ణపలి. త్రువణత్ స లభాకరత ఒకసణర్ి చదవి
వేదకణలం, ఉత్త ర వేదకణలం మధా వాతయాసణలు ప్టీు చేయించయలి. ప్ూరవవేద కణలంలో సమ నత్ను కలిగ్ిన అంశణలకు
ప్ణరముఖాత్ ఇసూ
త తెలప్ణలి. ఆ కణలంలో స్్త ,ీ ప్ురుష లు ఇదే రూ సమ నంగ్ణ ప్ని చేస్్వణళల
ా . ఇకకడ్ నిర్ిిషుమైన ప్నులను స్్త ,ీ
ప్ురుష లు నిరాయించ లేదు. బేధయలు లేకుండయ త్మకు ఇషు మైన ప్నులు చేస్్వణళల
ా . మనం ఇప్ుడ్ు ర్ణజ్ాాంగ్ ఆశయంలో
చెప్పబడిన సమ జ్ం ఆ కణలంలోనే ఉందనన విషయం పథలాలకు తెలియ లిిన అవసరం ఉంద్ి. ఈ సణమరసా, తయరత్మా రహత్
సమ జ్ం మనం భవిషాత్త లో చూడ్డ్ం భారత్ ద్ేశ ఆశయంగ్ణ ఉంద్ి. త్రువణత్ ఉత్త ర వేదకణలంలో స్్త ల
ీ కు సణినమ నం ఎల
త్గ్ిొప్ర యింద్ి. అసమ న సమ జ్ం ఎల

సృషథు అయిాంద్ి అనన సపషు త్ను పథలాలోా కలిగ్ించయలి. అంతేగ్ణకుండయ ఆనయటి

విద్యావావసి గ్ుర్ించి తెలప్ణలి.
క్ృతాం 2: ఉత్త ర వేద కణలంలో ఆహ్నరం కొరత్ ఏరపడ్టానికి కణరణము తెలప్ండి.
క్ృతాం 3: కింద ఇవవబడిన వణకణాలు సర్ి లేద్య త్ప్ుప గ్ుర్ితంచి ర్ణయండి.
క్ృతాం 4: కింద వేదకణలంలోని ద్ేవత్ల కణల పనిక చితయరలు ఇవవడ్మైనద్ి. వణటికి రంగ్ు వేస్థ ప్రు ర్ణయండి పై మూడ్ు
కృతయాలు ఇవవబడిన సూచనల మేరకు చేయడ్ం వణటి గ్ుర్ించి చరా చేయ లి.
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క్ృతాం 5: చితయరనికి రంగ్ు వేస్థ ఆనయటి విద్యావిధయనం మర్ియు నేటి విద్యా వావసి గ్ుర్ించి మీ అభిప్ణరయ నినర్ణయండి.
స లభాకరత వెైద్ిక కణలం విద్యా ప్ది తి, ఈ నయటి విద్యా విధయనంలోని ప్ర లికలు, వాతయాసణలు గ్ుర్ితంప్ చేయ లి.
మూలాాంక్నం: అభాసనయ ప్త్రం-17లోని కృత్ాం -3ను మూల ాంకన కృత్ాంగ్ణ ఉప్యోగ్ించవచుాను.
అభాసన అంశం 8: కొతత మత్ాల ప్ుట్ా క్
అభాసన ఫలితం 8: కొతత మత్ాల ప్ుట్ా క్క్ు కార్ణమైన అంశ్ాలు మరషయు బౌదధ , జైన మత్ాల గురషంచి త్ెలుసుక్ుంట్టర్ు.
ఉదేేశ్ాలు:
• మతయల ప్ుటు కకు కణరణమైన అంశణలు తెలుసుకుంటారు.
• గ్ౌత్మ బుదుిని మర్ియు మహ్నవీరుని బో ధనలు అరిం చేసుకుంటారు.
• బౌది మర్ియు జ్్ైన మతయల ఈ కణలప్ు స్థి తిని గ్రహసణతరు.
ప్రకరయ: స లభాకరత మొదట పథలాల ప్ూరవజ్ాానయనిన తెలుసుకోవణలి. త్రువణత్ మతయల ప్ుటు కకు కణరణమైన అంశణలు
తెలిస్్టటా చెప్ణపలి. గ్ౌత్మ బుదుిని చితయరలను చూస్థ చర్ిాంచయలి. త్రువణత్ “కిసణ గ్ౌత్మి”్ నయటకం వేయించి ఆయన జవిత్
చర్ిత్ర మర్ియు బో ధనలను తెలియప్రచయలి, "చిత్రప్టాలను ఉప్యోగ్ించి బౌది మత్ం' వణసుత శిల పలను ప్ర్ిచయం చేయ లి.
త్రువణత్ జ్్ైనమత్ం మర్ియు మహ్నవీరుని బో ధనలు గ్రహంప్ చేయ లి. మతయలు మనుష ల జవన ఆచరణలకు
సంబంధించినవి. మతయల సణమరసామే ఈ విశణవసణనికి శణంతి మంత్రం అని పథలాలకు ఒతిత చెప్ణపలి. సచార్ిత్ర అనిన మతయల
మూల అంశం. ఇద్ి మన జవితయనిన సరళం మర్ియు సణరికత్ వెైప్ు తీసుకు వెళతయయి అనన విషయ నిన పథలాలు గ్రహంచేల
చేయడ్ం ముఖాం.

అభాసన ప్తరం - 18
క్ృతాం 1: మీ ఊరు లేద్య మీ చుటు ప్రకకల వలస వచిాన వణర్ి గ్ుర్ించి సమ చయరం స్్కర్ించి త్రగ్తిలో చర్ిాంచండి. స లభాకరత
మ నవుడ్ు చర్ిత్ల
ర ో వలస వెళ్ా ల కణల ఘటాునిన ద్యటి ఒకచోట నివస్థంచడ్ం ప్ణరరంభించిన ఔచితయానిన చర్ిాంచయలి.
నేడ్ు ప్రజ్లు వలన వెళ్ా ల ఉద్ేే శం అడిగ్ి ఈ నయగ్ర్ికత్ విషయ నిన ప్రసత ుతయనికి తీసుకు ర్ణవడ్మే ఈ కృత్ాం ఉద్ేే శం.
క్ృతాం 2: ప్శువులు, వావసణయం మర్ియు ప్ణడి ప్ర్ిశమ
ర లకు ఎంతో ముఖాం అవుతయయి. ద్ీని గ్ుర్ించి ర్ణయండి.
స లభాకరత ప్శువుల వలా కలిగ్ద ఆర్ిిక అనుకూలత్లు మర్ియు వావసణయ నికి ప్శువులు ఎంతో అవసరం అననద్యని గ్ుర్ించి
చర్ిాంచయలి. నేటి కణలంలో, యంత్ర యుగ్ంలో ప్శువులను ఎల ఉప్యోగ్ిసత ునయనరు అననవిషయం పథలాలకు తెలియచేయ లి.

అభాసనా ప్తరం - 19
క్ృతాం 1: చితయరల సరళ్ల గ్ుర్ితంచండి, చర్ిాంచండి. చిత్రసరణిని పథలాలచే చద్ివించయలి. స లభాకరత ఒకసణర్ి చదవణలి. ఈ కృత్ాంతో
గ్ౌత్మ బుదుిని జవిత్ చర్ిత్రను ప్ర్ిచయం చేయండి.
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క్ృతాం 2: వృదుిలకు మర్ియు పదే లకు ప్రతిద్ినం పథలాలుగ్ణ మీరు చేయగ్లిగ్ిన సహ్నయ నినగ్ుర్ితంచి ర్ణయండి. పథలాలే
జ్వణబులు చెప్పడయనికి అవకణశం ఇవణవలి. ఇచిాన జ్వణబుల గ్ుర్ించి చరా జ్రప్ణలి.
క్ృతాం 3: "కతసణ గ్ౌత్మి" నయటకం త్రగ్తిలో అభినయించి చర్ిాంచండి.

అభాసనా ప్తరం - 20
క్ృతాం 1: ఈ కింద బౌది మత్ం వణసుత శిల పనికి సంబంధించిన కొనినచితయరలు ఇవవబడయడయి. ఉప్ణధయాయుల సహ్నయంతో వణటికి
సంబంధిచిన సమ చయరం స్్కర్ించి తెలుసుకోండి. చితయరల గ్ుర్ించి చర్ిాంచండి

అభాసనా ప్తరం - 21
క్ృతాం 1: ఇకకడ్ కొనిన అభాాసణలు ఉనయనయి. వణటిని చేసత ణను లేద్య చేయను అని ర్ణస్థ కణరణం ర్ణయండి. స లభా కరత మహ్న
వీరుని బో ధనలు తెలియజ్దస్థ ఈ కృత్ాంలోని ప్టిుకను పథలాలతో ప్ూర్ింప్ చేయండి. త్రువణత్ చర్ిాంచండి.
క్ృతాం 2: మహ్నవీరుని బో ధనలు నుండి మీర్దమి తెలుసుకునయనరు చెప్పండి.
పథలాలకు తయము గ్మనించిన అంశణలు ర్ణయడయనికి అవకణశం ఇవవండి. మౌఖికంగ్ణ కూడయ ప్రతికిరయ ప్ ందవచుాను.
క్ృతాం 3: మీరు ఎప్ుపడెైనయ కుకకను ర్ణయితో కొటిు హంస్థంచయర్ణ? అద్ి సర్ియిైనద్య? త్రగ్తిలో మీ స్్నహత్ లతో చర్ిాంచండి.
పథలాలతో గ్ుంప్ులో చర్ిాంప్జ్దయండి.

అభాసనా ప్తరం - 22
క్ృతాం 1: కర్ణాటకలో ప్రస్థద్ిి చెంద్ిన జ్్ైన మర్ియు బౌది మతయలకు చెంద్ిన చయర్ిత్క
ర ప్రద్ేశణలు మర్ియు సణమరక చితయరలను
స్్కర్ించి వణటి గ్ుర్ించి తెలుసుకోండి. పథలాలతో చితయరలు స్్కర్ించి వణటి గ్ుర్ించి చరా చేయండి.
క్ృతాం 2: శణరవణ బళగ్ోళ గ్ోమటేశవరుని విగ్రహం గ్ుర్ించి మీకు తెలిస్థంద్ి ర్ణయండి.
క్ృతాం 3: బుదుిని, మహ్నవీరుని బో ధనలు ర్ణయండి. పథలాలను ర్ణయమని చెప్ణపలి.
మూలాాంక్నం: అభాసనయ ప్త్రం -22 లోని 3వ కృతయానిన మూల ాంకనయనికి ఉప్యోగ్ించ వచుాను.
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అభాసనాంశం 9: కరైసతవ మరషయు ఇసాలం మత్ాలు
అభాసనా ఫలితం 9: కరైసతవ మతం మరషయు ఇసాలం మతం గురషంచి త్ెలుసుక్ుంట్టర్ు.
ఉదేేశం:
• క్రైసతవ మర్ియు ఇసణాం మతయల గ్ుర్ించి తెలుసుకుంటారు.
• యిేసుకతరసత ు మర్ియు మహమమద్ ప్రవకత బో ధనలను అరిం చేసుకుంటారు
అభాసన సామాగషర: చిత్రప్టాలు
ప్రకరయ: స లభాకరత , పథలాల ప్ూరవ జ్ాానయనిన తెలుసుకోవణలి.
యిేసుకతరసత ు జవనం మర్ియు బో ధనలను ప్ర్ిచయం చేయ లి. పథలాలతో కలిస్థ యిేసు బో ధనల గ్ుర్ించి గ్ుంప్ులో చరాచేయ లి.
"గ్ోలోొధ" నయటకం వేయించి చర్ిాంచయలి. ఏసుకతరసత ు సనినవేశ చితయరలను ఇచిా వణటి గ్ుర్ించి ర్ణయించయలి. ఇసణాం మత్ం మర్ియు
బో ధనలను ప్ర్ిచయం చేయండి. వణటి గ్ుర్ించి చర్ిాంచయలి. ఇసణాం మర్ియు కిరస్ు య
థ న్ మతయల య తయర సి ల ల సమ చయరం
స్్కర్ించమని వణటి గ్ుర్ించి వివర్ించయలి. అహంసణ, శణంతియుత్ మర్ియు సరళ జవనయనిన గ్డ్ప్డ్మే అనిన మతయల సణరం అని
తెలిపథ మత్ సణమరసా భావనను పథలాలోా పంప్ ంద్ించయలి.
అభాసనా ప్తరం - 23
క్ృతాం1: త్ప్ుప చేస్థన వణర్ిని క్షమించి త్ప్ుపద్ిదేడ్ం సర్ియిైన కరమమ ? ఎల ? త్రగ్తిలో స్్నహత్ లతో చర్ిాంచండి. పథలాలతో
గ్ుంప్ులో చర్ిాంప్జ్దయండి.
క్ృతాం 2: మీరు త్ప్ుప చేస్థనప్ుడ్ు మీ ఇంటలా పదే వణళల
ా మిమమలిన క్షమించడ్ం గ్ుర్ించి ర్ణయండి. పథలాలే వణర్ి
అనుభవణనినతెలిప్ అవకణశం ఇవవండి.
క్ృతాం 3: "గ్ోలగొధ" నయటకణనిన త్రగ్తిలో అభినయించి చర్ిాంచండి పథలాలతో నయటకం వేయించి చర్ిాంచండి.
అభాసనా ప్తరం - 24
క్ృతాం 1: కింద ఇచిాన క్రైసతవ మతయనికి చెంద్ిన వణసుత శిల పలకు సంబంధించిన చితయరలను చూస్థ ఉప్ణధయాయుల సహ్నయంతో
వణటి గ్ుర్ించి సమ చయరం స్్కర్ించి తెలుసుకోండి.
క్ృతాం 2: కింద్ి చితయరనిన గ్ుర్ించి 4 లేద్య 5 వణకణాలు ర్ణయండి. పథలాలు గ్మనించిన విషయ లు ర్ణయడయనికి అవకణశం
ఇవవండి.
అభాసనా ప్తరం - 25
క్ృతాం 1: మహమమద్్పై గ్ంబర్గ్ొర్్రలు కణస్్టప్ుడ్ు కలిగ్ిన అనుభవం ఏమై ఉంట ంద్ి? ర్ణయండి.
క్ృతాం 2: ఇసణాం మత్ త్తయవలను నిత్ాజవిత్ంలో ఏ విధంగ్ణ చూడ్వచుా? త్రగ్తిలో చర్ిాంచండి. పథలాలను గ్ుంప్ుగ్ణ చేస్థ
చర్ిాంచండి. త్రువణత్ మీ వణదనలు వినిపథంచండి.
క్ృతాం 3: పై చిత్రం ఏమిటి? ద్ీని గ్ుర్ించి ర్ణయండి.
క్ృతాం 4: క్రైసతవ మత్ం ఇసణాం మత్ం ప్విత్ర గ్రంథ్యలు ఏవీ? పథలాలు జ్వణబు ఇవవడయనికి అవకణశం ఇవవండి
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అభాసనా ప్తరం - 26
క్ృతాం 1: అనిన మతయల నుండి నేరుాకోవణలిిన కొనిన అభాాసణలు ఇవవబడయడయి. వణటిని చేసత ణను లేద్య చేయను అని ర్ణస్థ
కణరణం ర్ణయండి. పథలాలు జ్వణబులివడయనికి అవకణశం ఇవవండి. ఇచిాన జ్వణబులు గ్ుర్ించి చరా చేయండి.
అభాసనా ప్తరం - 27
క్ృతాం 1: ప్రశనలకు జ్వణబులు ఇద్యేం.
అడిగ్ిన ప్రశనలకు పథలాలు జ్వణబులు ఇవవడయనికి అవకణశం ఇవవండి, వణటి గ్ుర్ించి చర్ిాంచండి.
క్ృతాం 2: కర్ణాటకలో ప్రస్థది క్రైసతవ, ఇసణాం మతయలకు సంబంధించిన య త్ర సి ల ల చితయరలు స్్కర్ించి వణటి గ్ుర్ించి తెలుసుకోండి.
పథలాలు స్్కర్ించిన చితయరల గ్ుర్ించి చర్ిాంచి ప్ర్ిచయం చేయండి.
మూలాాంక్నం: అభాసనయ ప్త్రం 27లోని కృత్ాం -1 ని మౌలా మ ప్న కృత్ాంగ్ణ ఉప్యోగ్ించవచుా.
అభాసన అంశం 10: భ్టర్తదేశ ప్రముఖ్ రాజవంశ్ాలు
అభాసన ఫలితం 10: భ్టర్తదేశ ప్రముఖ్ రాజవంశ్ాల గురషంచి త్ెలుసుక్ుంట్టర్ు.
ఉదేేశ్ాలు:
• అశోకుని జవనం మర్ియు సణధనలు తెలుసుకుంటారు.
• మౌరుాల ప్ర్ిప్ణలనయ ప్ది తిని అరిం చేసుకుంటారు.
• మౌరుాలు, కుషణణులు, గ్ుప్ుతలు మర్ియు వరినుల కణలంలోని కళలు, సణహత్ాం, వణసుత శిల పలు మొదల ైన క్షదతయరలకు
అంద్ించిన కణనుకల గ్ుర్ించి అరిం చేసుకుంటారు.
• ఈ ర్ణజ్వంశణలు అంద్ించిన కణనుకలు ఇప్పటి ఆధునిక వావసి కు ఆదరశమవడ్ం గ్ుర్ితసత ణరు.
అభాసనా సామాగషర: భూప్టాలు, ప్ణఠాప్ుసత కం, చిత్ర ప్టాలు
ప్రకరయ: స లభాకరత చితయరలను చూపథ అశోకుడ్ు మర్ియు అత్ని కళ్లంగ్ యుది ం ప్ర్ిచయం చేయ లి. యుది ం వలా కలిగ్ద
దుషపర్ిణయమం గ్ుర్ించి చర్ిాంచయలి. ఇప్ుపడ్ు జ్రుగ్ుత్ నన రషణా, ఉక్రయిన్ యుది ం ఉద్యహరణగ్ణ తీసుకోండి. త్రవణత్
అశోకుని ధరమ ప్ర్ిప్ణలన గ్ుర్ించి చెపథప అద్ి మనకు నయణయాల మూలకంగ్ణ గ్ుప్ుతల చర్ిత్రను ప్ర్ిచయం చేయ లి. విద్యారుిలను
గ్ుంప్ులగ్ణ చేస్థ వివిధ క్షదతయరలలో మౌరుాలు, కుషణణులు, గ్ుప్ుతలు, వరి నులు ఇచిాన కణనుకలను ప్టీు చేయమని చెపథప వణర్ి
స్్వలను సమర్ించయలి. వీరు ఇప్పటికద మనకు మ ద్ిర్ిగ్ణ ఉనయనరని తెలియజ్దయ లి. అంతేకణక ప్రముఖ ర్ణజులను ప్ర్ిచయం
చేయ లి.
అభాసనా ప్తరం - 28
క్ృతాం 1: కొటాాడ్డ్ం, మత్ కలహ్నలు, యుద్యిలు మొదల ైన సంఘటన వలా సణమ నా ప్రజ్లపై ఏరపడ్ు ప్ర్ిణయమ లు ప్టీు
చేయండి.
పథలాలే ర్ణయడయనికి అవకణశం కలిపంచండి. వణటి మీద చరా చేయ లి. యుది ం వలా వినయశనమే కణని మంచి జ్రగ్దు అని పథలాలు
అరిం చేసుకోడ్ం ముఖామని రషణా, ఉకదరన్ యుది ం ఉద్యహరణగ్ణ తీసుకోండి.
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క్ృతాం 2: అశోకుని ధరమ ప్ర్ిప్ణలన త్తయవలు ఈనయటి ప్ర్ిప్ణలనలో ఉంటే మంచిద్య! మీ అభిప్ణరయ నిన చెప్పండి, చర్ిాంచండి.
పథలాల అభిప్ణరయం తెలుసుకొని చర్ిాంచండి.
క్ృతాం 3: బుదుిని బో ధనలకు మర్ియు అశోకుని ధర్ణమనికి ఉండే ప్ర లికలు ప్టీు చేయండి. పథలాలతో ప్టీు చేయించి చర్ిాంచండి.
అభాసన ప్తరం - 29
క్ృతాం 1: కింద్ి గ్ుప్ుతల కణలం చితయరనిన చూస్థ చర్ిత్ర తెలుసుకుంద్యం రండి. నయణయాలను చూస్థ చర్ిత్ర ర్ణయగ్లిగ్దటటా యితే మీరు
కూడయ కింద ఇచిా నయణయాలు చూస్థ గ్ుప్ుతల కణలం ఏ అంశణలు గ్ుర్ితంచగ్లర్ో ప్టీు చేయండి.
ఈ కృత్ాంతో గ్ుప్ుతల వంశణనిన ప్ర్ిచయం చేస్థ ఒక నయణం నుంచి ఏ అంశణలు వణర్ి చర్ిత్ర గ్ుర్ించి తెలుప్ుతయయో
తెలుసుకుంటారు.
అభాసనా ప్తరం -30
క్ృతాం 1: మౌరుాలు మర్ియు గ్ుప్ుతలు వివిధ క్షదతయరలలో అంద్ించిన గ్ుర్ించి చరా చేస్థ ప్టీు చేయండి. మౌరుాల, గ్ుప్ుతల
కణల నికి కళ, వణసుత శిల పలోా జ్ర్ిగ్ిన మ రుపలు గ్ుర్ితంచండి. పథలాలను జ్టా గ్ణ చేస్థ ప్ణఠా ప్ుసత కం సహ్నయంతో ప్టిు చేయండి.
త్రువణత్ చరా చేస్థ వాతయాసణలు గ్ుర్ితంచమని చెప్ణపలి.
అభాసనా ప్తరం - 31
క్ృతాం 1: కుషణణులు, వరినులు వివిధ క్షదతయరలలో అంద్ించిన కణనుకలు గ్ుర్ించి చరా చేస్థ ప్టీు చేయండి.
విద్యారుిలను జ్టా గ్ణ చేస్థ ప్ణఠా ప్ుసత కం సహ్నయంతో ప్టీు చేయమని చెపథప త్రువణత్ చరా చేయండి.
అభాసనాంశం 11: దక్షిణ భ్టర్త ప్రముఖ్ రాజవంశ్ాలు
అభాసన ఫలితం 11: దక్షిణ భ్టర్త దేశంలోని ప్రముఖ్ రాజ వంశ్ాల గురషంచి త్ెలుసుక్ుంట్టర్ు.
ఉదేేశ్ాలు:
• దక్షిణ భారత్ ప్రముఖ ర్ణజ్వంశణలు మనకు ఇచిాన కణనుకలను సమర్ిసత ణరు.
• కళ్లాణ చయలుకుాలు, హో యిళలల కళలు మర్ియు వణసుతశిలప స ందర్ణానిన ఆసణవద్ిసత ణరు.
• చోళలల కణలంలోని గ్ణరమ ప్ర్ిప్ణలన ఇప్పటికత మ ద్ిర్ిగ్ణ ఉండ్డయనిన అరిం చేసుకుంటారు.
• సణమరకణలను సంరక్షించే మననభావణనిన పంచుకుంటారు.
అభాసన సామాగషర: భూప్టాలు, చిత్రప్టాలు
ప్రకరయ: స లభాకరత దక్షిణ భారత్ ర్ణజ్వంశణల గ్ుర్ించి పథలాలకునన ప్ూరవ జ్ాానయనిన తెలుసుకోవణలి. ప్రముఖ ర్ణజ్ వంశణలు
ప్ర్ిచయం చేయడ్ం, వణరు మనకు అంద్ించిన కణనుకలు తెలిపథ సమర్ించుకోవణలి. ఇవి ఇప్పటికత మనకు మ రొ దరశకంగ్ణ
ఉనయనయి అనునద్ి పథలాలకు తెలియ చేయ లి. వణళా వణసుత శిలపం, కళలకు ఇచిాన కణనుకలను ప్ర్ిచయం చేయ లి. అంతేగ్ణక
సణమరకణల మహత్వం గ్ుర్ించి, వణటిని సంరక్షించే మనన భావణనిన పంప్ ంద్ించయలి.
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అభాసన ప్తరం - 32
క్ృతాం 1: కింద్ి ఇచిాన భారత్ భూ ప్టంలో శణత్ వణహన కణలంలోని ప్రముఖ వణాప్ణర కదంద్యరలు గ్ుర్ితంచి, ఈ కణలంలో
వావసణయం, వణాప్ణరం అభివృద్ిి చెందడయనికి ముఖామైన కణరణయలు తెలప్ండి. పథలాలను గ్ుంప్ుగ్ణ చేస్థ ఈ కృతయానిన
చేయించండి మర్ియు గ్ుంప్ులో చరా చేయండి.
అభాసన ప్తరం - 33
క్ృతాం 1: కింద్ి ద్ేవణలయ లను గ్మనించి ఏ ర్ణజ్వంశణనికి చెంద్ినవో తెలప్ండి. ప్ణఠా ప్ుసత కం సహ్నయంతో ప్టిుకను
నింప్డయనికి తెలప్ండి.
చర్ిత్ర ముఖా ఉద్ేే శం "చర్ితయరప్రజ్ా పథలాలోా పంచయలి. చర్ిత్ర ప్రజ్ా అంటే ప్ూర్ీవకుల నుండి లభించిన వసుతవులు, ప్ుటిున కళలు,
ద్ేవణలయ లు మర్ియు సణమరకణలను సంరక్షించే మహ్నభావణనిన పథలాలోా పంప్ ంద్ించయలి. పథలాలు కళలు, సంసకృతి అంశణల ైన
ద్ేవణలయ లు, సణమరకణలను చూస్థన వెంటనే అందులోని విశేషణలు, ప్డ్డ శరమను గ్ుర్ితంచి గ్ౌరవించడ్మే కణక గ్ౌరవించడ్మే
కణక వణటికి ఎట వంటి హ్నని చేయకుండయ మనద్ేశ చర్ిత్ర గ్ొప్పత్నయనిన చూస్థ గ్రవప్డేల చేయ లి.
అభాసనా ప్తరం - 34
క్ృతాం 1: ప్రశనలకు జ్వణబులివవండి.
పథలాలతో గ్ుంప్ులోా చరా చేయించి జ్వణబులు చెప్పమనయలి. ఇచిాన జ్వణబులు గ్ుర్ించి చరా చేస్థ అరి మయిేాల వివర్ించయలి.
క్ృతాం 2: చెరువులను మనం ఎందుకు సంరక్షించయలి. చర్ిాంచండి. పథలాలు జ్వణబు చెప్పడయనికి అవకణశం కలిపంచయలి. త్రువణత్
చెరువుల సంరక్షణ అవశాకత్ను తెలియజ్దయ లి.
క్ృతాం 3: మీ దగ్ొ రలోని ద్ేవణలయ లు సందర్ిశంచి ఉప్ణధయాయుల సహకణరంతో ద్ేవణలయంలోని భాగ్ణల గ్ుర్ించి తెలుసుకొండి.
మీ దగ్ొ రలోని ద్ేవణలయ నికి పథలాలను తీసుక్ళ్లా ఈ కృతయానిన చేయండి. చిత్ర ప్టాలు ఉప్యోగ్ించి కూడయ చేయవచుా.
క్ృతాం 4: దక్షిణ భారత్ద్ేశం ర్ణజ్వంశణలు నిర్ిమంచిన ద్ేవణలయ ల చితయరలు స్్కర్ించి ఆలబం త్య రు చేయండి. పథలాలు
స్్కర్ించిన చితయరల గ్ుర్ించి చర్ిాంచండి. వణసుత శిలపకళలలో వెైవిధాం అరిం చేసుకోవడయనికి అవకణశం ఇవవండి.
అభాసనా ప్తరం - 35
క్ృతాం 1: దక్షిణ భారత్ ర్ణజ్వంశణలు అనేక సణమరకణలు నిర్ిమంచయరు. వణటిని మనం ఎందుకు సంరక్షించయలి?
క్ృతాం 2: పథలాలూ చర్ిత్ర రచనకు సహ్నయప్డే సణమరకణల సంరక్షణ చేయడ్ం మనందర్ి బాధాత్. అయితే విూరు ఈ ఐతిహ్నస్థక
సణమర్ణకణలను సందర్ిశంచినప్ుపడ్ు వణటి సంరక్షణకు ఏం చేయ లి? ఏం చేయకూడ్దు? ర్ణయండి.
ఉపాధాాయులక్ు సూచన: దక్షిన భారత్ ప్రముఖ ర్ణజ్ వంశణలు వణరంద్ించిన కణనుకలు ప్ణఠా ప్ుసత కం చూస్థ అవసరమైనంత్
వరకూ పథలాలకు ప్ర్ిచయం చేయండి.
మూలాాంక్నం: అభాసనయ ప్త్రం 34-లోని కృత్ాం -1 అభాసనయ ప్త్రం-35లోని కృత్ాం-2 మూల ాంకనంకు ఉప్యోగ్ించవచుా.

18

అభాసనాంశం 12: మత ప్రవక్త లు మరషయు సంఘసంసకర్త లు
అభాసన ఫలితం 12: మత ప్రవక్త లు మరషయు సంఘసంసకర్త ల గురషంచి త్ెలుసుక్ుంట్టర్ు.
ఉదేేశ్ాలు:
•

ధయర్ిమక సంసకరత ల, ఆలోచనలు మర్ియు సంసకరణలు అరిం చేసుకుంటారు.

•

వణర్ి ఆలోచనలు ఎంత్వరకు సమంజ్సమో అరిం చేసుకుంటారు.

అభాసన సామాగషర: భూప్టం, చితయరలు
ప్రకరయ: స లభాకరత మొదట పథలాల ప్ూరవజ్ాానయనిన ప్ర్ీశీలించయలి. త్రువణత్ మత్ ప్రవకత లు, సంఘసంసకరత లు మర్ియు వణర్ి
బో ధనలు ప్ర్ిచయం చేయ లు. వీర్ి ఆలోచనలు మనకు ఇప్పటికత ఎల ఆదరశమయ ాయో గ్ుంప్ు చరా చేయ లి. భూప్టానిన
ఉప్యోగ్ించి వీరు ఉనన ప్రద్ేశణలను ప్ర్ిచయం చేయ లి.
అభాసన ప్తరం - 36
క్ృతాం 1: కింద ఇచిాన చితయరలు గ్ుర్ితంచి ప్రా ు ర్ణయండి. పథలాలు చితయరలలో వాకుతలను గ్ుర్ితంచమని తెలప్ండి. గ్ుర్ితంచలేక ప్ర తే
ప్ఠాప్ుసత కం సహ్నయం ప్ ందమని చెప్ణపలి. ప్రా ు ర్ణస్థన త్రువణత్ వణర్ి బో ధనలు ప్ర్ిచయం చేయ లి.
క్ృతాం 2: పథలాలూ, మీకు ఇచిాన సంఘసంసకరత లు మర్ియు వణర్ి త్తయవలు గ్ీత్ గ్ీస్థ జ్త్ప్రచండి.
పథలాలతోనే చేయించండి.
క్ృతాం 3: కింద ఇచిాన మత్ప్రవకత లు, సంఘసంసకరత ల బో ధనలను లేద్య సంసకరణలు ప్టీు చేయండి. పథలాలతోనే ప్టీు
చేయించి, చర్ిాంచండి. బో ధనల గ్ుర్ించి విశేషంగ్ణ తెలియజ్దయండి.
క్ృతాం 4: కింద సంఘ సంసకరత లకు సంబంధించిన ప్రద్ేశణలు ఇవవడ్మైనద్ి. వణటిని కర్ణాటక భూ ప్టంలో అవి ఉండే జిలా లు
గ్ుర్ితంచండి ఆ ప్రద్ేశణలు ఏ సంఘ సంసకరత కు సంబంధించిద్ో ర్ణయండి.
పథలాలే ఈ కృత్ాం చేయ లి. అవసరమైన మ రొ దరశన ఇవవండి.
మూలాాంక్నం: అభాసన ప్త్రం - 36లోని కృత్ాం-3ను మూల ాంకనయనికి ఉప్యోగ్ించ వచుా.
భ్టగం 2 - పౌర్నీతి
అభాసనాంశం 13: పౌర్సతవం మరషయు జాతీయ చిహాిలు
అభాసన ఫలితం 13: పౌర్సతవం మరషయు జాతీయ లాంఛనాలు గురషంచి త్ెలుసుక్ుంట్టర్ు.
ఉదేేశ్ాలు:
•

ప్ రసత్వం అరిం మర్ియు మహతయవనిన అరిం చేసుకొంటారు.

•

ప్ రసత్వం ప్ ంద్ే విధయనయలు మర్ియు కోలోపయిే విధయనయలు గ్ుర్ించి తెలుసుకుంటారు.

అభాసనా సామాగషర: చితయరలు
ప్రకయ
ర : స లభాకరత మొదట పథలాల ప్ూరవజ్ాానయనిన తెలుసుకోవణలి. ప్ రసత్వం గ్ుర్ించి ఉననసంభాషణను చదవమని చెప్ణపలి. ఈ
త్రువణత్ ఈ మీర్ద చద్ివి వినిపథంచయలి. మధా మధా ప్రశనలు అడ్ుగ్ుత్ూ పథలాలతో ప్రతికిరయ ప్ ంద్యలి. త్రువణత్ ప్ రసతయవనిన ప్ ంద్ే
విధయనయలు, కోలోపయిే సందర్ణభలకు సంబంధించిన సనినవేశణలు పథలాలు చద్ివి మ టాాడ్టానికి అవకణశం కలిపంచయలి. అంతేగ్ణక
ప్ రసత్వం మహత్వం గ్ుర్ించి చర్ిాంచి అవగ్ణహన ప్రచయలి. జ్ాతీయ చిహ్ననల గ్ుర్ించి చర్ిాంచి వణటి గ్ొప్పత్నయనిన తెలియచేయ లి.
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అభాసనా ప్తరం - 37
క్ృతాం 1: కింద ఇచిాన సనినవేశణలు చూస్థ వణరు ఏ విధయనం ద్యవర్ణ ప్ రసతయవనిన ప్ ందవచోా ర్ణయండి.
క్ృతాం 2: జ్త్ ప్ర్ిచి ర్ణయండి.
పై ర్్ండ్ు కృతయాలలో పథలాలే సనినవేశణలు చద్ివి జ్వణబులు ర్ణయ లి. అవసరమైతే స లభాకరత ఒకసణర్ి చద్ివి చెప్ణపలి. ఈ
సనినవేశణల గ్ుర్ించి చర్ిాంచి ప్ రసతయవనిన ప్ ంద్ే విధయనయలు, కోలోపయిే విధయనయలు తెలియప్రచయలి.
క్ృతాం 3: కింద్ి వణకణాలు సర్ి/త్ప్ుప గ్ుర్ితంచండి. ఈ కృత్ాంతో విద్ేశీయులకు మర్ియు ప్ రునికి ఉండే వాతయాసణలు చర్ిాంచి
ప్ రసత్వం మహతయవనిన పథలాలకు వివర్ించయలి.
క్ృతాం 4: ప్రశనలకు జ్వణబులు చెప్ుద్యం. సూచించినటా అడిగ్ిన ప్రశనలకు జ్వణబులివవడయనికి అవకణశం కలిపంచయలి.
అభాసనా ప్తరం - 38
క్ృతాం 1: జ్వణబిద్యేం.
క్ృతాం 2: మన జ్ాతీయ జ్్ండయ చిత్రం గ్ీస్థ రంగ్ులు వేయండి. జ్్ండయలోని రంగ్ులు ఏమి సూచిసణతయి వివర్ించండి.
పై ర్్ండ్ు కృతయాలలో అడిగ్ిన ప్రశనలకు పథలాలు జ్వణబులు చెప్పమని సూచించయలి. మర్ియు గ్ుంప్ులో చర్ిాంచి జ్ాతీయ
చిహ్ననలు గ్ుర్ించి తెలియప్రచయలి. నిత్ాజవిత్ంలో వీటి మహత్ాం గ్ుర్ించి తెలుసుకోవడయనికి అవకణశం కలిపంచయలి.
మూల ాంకనం: అభాసనయ ప్త్రం-37లోని కృత్ాం-4ను మూల ాంకణనికి ఉప్యోగ్ించవచుాను.
అభాసనాంశం14: ప్రభుతవం
అభాసన ఫలితం 14: వివిధ ర్కాల ప్రభుత్ావల త్ెలుసుక్ుంట్టర్ు.
ఉదేేశ్ాలు:
•

ప్రభుత్వం మర్ియు ద్యని మహతయవనిన అరి ం చేసుకుంటారు.

•

ప్రభుత్వంలోని విధయలు మర్ియు వణటి మధా వాతయాసణలు తెలుసుకుంటారు.

అభాసన సామాగషర: కథ
ప్రకరయ: స లభాకరత కథను చెపథప ప్రశనలను అడిగ్ి పథలాల నుండి ప్రతికిరయలను ప్ ంద్యలి. త్రువణత్ చర్ిాంచి ప్రభుత్వం మర్ియు
ప్రభుత్వం విధయలు అరిం చేసుకొనేల తెలియజ్దయ లి త్రువణత్ ప్రజ్ా ప్రభుత్వం మర్ియు నిరంకుశ ప్రభుత్వం (సర్ణవధికణర్ి
ప్రభుత్వం) అనులులో ఉనన ర్్ండ్ు ద్ేశణలను ఉద్యహరణ గ్ణ తీసుకొని చర్ిాంచి ప్రజ్ాప్రభుత్వం మహ్నత్వం ద్యని ఆవశాకత్ను
గ్రహంప్జ్దయ లి.
అభాసనా ప్తరం - 39
క్ృతాం 1: ప్రజ్ా ప్రభుత్వం మర్ియు నిరంకుశ ప్రభుత్వం మధా వాతయాసణలు ప్టీు చేయండి.
ర్్ండింటి మధా వాతయాసణలు ప్టీు చేయించి చరా చేయండి. అరిం తెలియచేయ లి.
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క్ృతాం 2:
1. ప్రజ్ా ప్రభుత్వం మర్ియు నిరంకుశ ప్రభుత్వం కలిగ్ిన ర్్ండ్ు ద్ేశణలను ఉద్యహరణ ఇవవండి.
2. ప్రజ్ా ప్రభుత్వం, నిరంకశ ప్రభుత్వం ర్్ండింటిలో నీకు ఏద్ి ఇషు ము? ఎందుకు ఇషు మో ర్ణయండి.
పై ప్రశనలకు ప్రతి విద్యార్ిి ప్రతికిరయ చూప్డయనికి అవకణశం కలిపంచండి. త్రువణత్ ప్రతికిరయలపై చరా జ్ర్ిప,థ ప్రసత ుత్ం ఉనన ప్రజ్ా
ప్రభుత్వం వావసి గ్ొప్పత్నయనిన తెలుసుకొనేల చెప్ణపలి.
మూలాాంక్నం: కృత్ాం -2ను మూల ాంకనయ కృత్ాంగ్ణ ఉప్యోగ్ించవచుాను.
అభాసనాంశం 15: సా్నిక్ ప్రభుతవం
అభాసనాంశం 15: సా్నిక్ ప్రభుత్ావల ఎనిిక్లు మరషయు ముఖ్ామైన బటధాతలు గురషతసత ార్ు.
ఉదేేశ్ాలు:
•

గ్ణరమసభ/వణరడ సభ ప్ణత్ర గ్ుర్ించి తెలుసుకుంటారు.

•

సణినిక ప్రభుతయవల ఏర్ణపట మర్ియు వణటి బాధాత్లు తెలుసుకుంటారు.

•

సణినిక ప్రభుత్వం గ్ొప్పత్నయనిన అరిం చేసుకుంటారు.

అభాసన సామాగషర: చిత్రప్టాలు, మ ద్ిర్ి ప్రశనలు
ప్రకరయ: మొదట స లభాకరత పథలాల ప్ూరవజ్ాానయనిన తెలుసుకోవణలి. వణరడ సభకు సంబంధించిన చితయరలు గ్మనించిన త్రువణత్
ప్రశనలు అడిగ్ి జ్వణబులు ప్ ంద్యలి. త్లిా దండ్ురలు, పదే లతో చర్ిాంచి వణరుడ సభ గ్ుర్ించి సమ చయరం స్్కర్ించి, ద్యనిపై చరా
చేయ లి. ఈ సణినిక ప్రభుతయవల గ్ుర్ించి ప్రశనలు అడిగ్ి సమ ధయనయలు ప్ ంద్యలి. త్రువణత్ సణినిక ప్రభుత్వం చయరుు గ్మనించి
సణినిక ప్రభుత్వం రచన మర్ియు అందులో విధయలు వివర్ించి తెలియజ్దయ లి. సణినిక జ్న ప్రతినిధులను సందర్ిశంచుట, సణినిక
ప్ంచయయతి భేట,ీ అధికణర్ిని కలుసుకోవడ్ం గ్ుంప్ులో చర్ిాంచడ్ం, సణినిక ప్రభుత్వం గ్ుర్ించి ప్రతికలలో వచిాన వణరత లు
స్్కర్ించుట మొదల ైన కృతయాల మూలకంగ్ణ పథలాలు తయమే సవత్ంగ్ణ సణినిక ప్రభుత్వం ఏర్ణపట వణటి బాధాత్లు తెలుసుకునేల
చేయ లి. అవసరమైనప్ుడ్ు మ రొ దరశనం చేయ లి. మర్ియు పథలాలు స్్కర్ించిన సమ చయరం కోరఢీకర్ించి తెలిప్ణలి.
అభాసనా ప్తరం - 40
క్ృతాం 1: చిత్రం పై చరా చేయండి.
ఇద్ి ప్ూరవ స్థదితయ కృత్ాం అవుత్ ంద్ి. చితయరనిన గ్మనించమని కొనిన ప్రశనలు అడిగ్ి జ్వణబులు ప్ ంద్యలి. గ్ణరమసభకు
ప్ూరకమైన చితయరలు ఉప్యోగ్ించండి.
క్ృతాం 2: మన ఊర్ి గ్ణరమసభ/ వణరుడ సభ గ్ుర్ించి తెలుసుకుంద్యం.
త్లిా దండ్ురలు, పదే లను అడిగ్ి గ్ణరమసభ గ్ుర్ించి సమ చయరం స్్కర్ించమని చెప్పండి. త్రువణత్ చర్ిాంచయలి. గ్ణరమసభకు
విద్యారుిలను తీసుకు వెళ్లా సవఅనుభవణనిన ప్ ందడయనికి అవకణశం ఇవవండి.
క్ృతాం3: ఉప్ణధయాయుల సహ్నయంతో పథలాల సభను మీ ప్ణఠశణలలో ఏర్ణపట చేస్థ ప్ంచయయతీ సభుాలు అధికణరులతో సంవణదం
జ్రప్ండి.
సణినిక ప్ంచయయతీ సహకణరంతో పథలాల సభ ఏర్ణపట చేయండి.
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క్ృతాం4: మీక్ంత్ తెలుసర తెలుసుకుంద్యం
అభాసనయ ప్త్రంలో ఇచిాన ప్రశనలు పథలాలను అడిగ్ి సణినిక ప్రభుత్వం గ్ుర్ించి ప్ూరవజ్ాానయనిన తెలుసుకోండి.
క్ృతాం5: కింద చయరుు గ్మనించి సణినిక ప్రభుత్వం గ్ుర్ించి చర్ిాంచి అరి ం చేసుకోండి.
ఇచిాన చయరుడ గ్మనించమని చెపథప, ద్యని గ్ుర్ించి చర్ిాంచండి సణినిక ప్రభుత్వం ఏర్ణపట మర్ియు విధయలు అరిం చేసుకొనేల
వివర్ించండి.
అభాసనా ప్తరం - 41
క్ృతాం 1: మన సణినిక ప్రతినిధిని ఒకసణర్ి కలుసుకుంద్యం.
సణినిక వణరుడ /ప్ంచయయతీ సభుానిన కలుసుకుని అభాసనయ ప్త్రంలో అడిగ్ిన విషయ లు స్్కర్ించమని చెప్ణపలి. త్రువణత్
త్రగ్తిలో ప్రదరశనకు అవకణశం ఇవణవలి. చరా జ్ర్ిపథ సణినిక ప్ర్ిప్ణలనయ సంసి రచన, సభుాల బాధాత్లు తెలియజ్దయ లి.
సణినికంగ్ణ ఉండే సభుాలను ప్ణఠశణలకు పథలిచి పథలాలతో సంవణదం ఏర్ణపట చేయవచుా.
క్ృతాం 2: మీ సణినిక ప్రభుతయవనికి సంబంధించిన అధాక్షుడ్ు, ఉప్ణధాక్షుడ్ు, సభుాలను, సంసి లోని స్థబబంద్ి ప్రాను ర్ణయండి.
త్లిా దండ్ురల సహ్నయంతో ఈ విషయ లు స్్కర్ించమని చెప్ణపలి. ద్ీనివలా

సణినిక సంసి స్థబబంద్ిని తెలుసుకోవడ్ం

సణధామవుత్ ంద్ి.
క్ృతాం 3: మన సణినిక ప్రభుతయవనినఒకసణర్ి సందర్ిశద్యేం. దగ్ొ రలోని సణినిక ప్ర్ిప్ణలనయ సంసి ను సందర్ిశంచడ్ం లేద్య
ప్ంచయయతీ అధికణర్ి ప్ణఠశణలకు ఆహ్నవనించి సంవణదం ఏర్ణపట చేయడ్ం. ప్ంచయయితీ కలిపంచే స కర్ణాలు అరిం చేసుకోవడ్ం
ఈ కృత్ాం ఉద్ేేశం.
క్ృతాం 4: ప్రశనలకు జ్వణబులు చెప్ుద్యం.
1. సణినిక ప్రభుత్వ సభుాలను ఎవరు ఎనునకొంటారు?
2. సణినిక ప్రభుత్వంలో సభుాడ్ు కణవడయనికి ఉండయలిిన అరహత్లు ఏవి?
3. సణినిక ప్రభుత్వం చేస్్ ప్నులు తెలప్ండి.
4. సణినిక ప్రభుతయవనికి సంబంధించి కింద్ి వణకణాలు సర్ి/త్ప్ుప గ్ుర్ితంచి ర్ణయండి
క్ృతాం 5: సణినిక సంసి లు చేస్థన అభివృద్ిి ప్నుల గ్ుర్ించి ప్తిరకలలో వచిాన విషయ లు స్్కర్ించి ఉప్ణధయాయుల సహకణరంతో
త్రగ్తిలో చర్ిాంచి తయలూ
ా క్ ప్ంచయయతీ మర్ియు జిలా ప్ంచయయతీ ప్నులను తెలుసుకుంద్యము.
పథలాలు ద్ిన ప్తిరకలు చద్ివి సణినిక ప్రభుతయవనికి సంబంధించిన విషయ లు గ్ుర్ితంచి స్్కర్ించి తేవణలి. వణటి మీద చర్ిాంచి సణినిక
ప్రభుత్వం ప్నులు అరిం చేసుకుంటారు.
మూలాాంక్నం: అభాసనప్త్రం - 41 కృత్ాం - 4 ను మూల ాంకన కృత్ాంగ్ణ ఉప్యోగ్ించవచుా.
అభాసనాంశం 16: భ్టర్త శ్ాసనాంగం, కారాాంగం, నాాయాంగం
అభాసన ఫలితం 16: భ్టర్త దేశంలోని శ్ాసనాంగం, కారాాంగం, నాాయాంగం గురషంచి త్ెలుసుక్ుంట్టర్ు.
ఉదేేశ్ాలు:
•

భారత్ ప్ణరా మంట (సంసద్) రచన మర్ియు ప్నులు అరిం చేసుకుంటారు.
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•

కణర్ణాంగ్ం నిర్ణమణం మర్ియు అధికణర్ణల గ్ుర్ించి తెలుసుకుంటారు.

•

భారత్ నయాయ ంగ్ం గ్ుర్ించి తెలుసుకుంటారు.

ప్రకరయ: స లభాకరత మొదట ఆటల నియమ లు గ్ుర్ించి చర్ిాసణతరు. త్రువణత్ ప్ణఠశణల నియమ లు ప్రశినంచి చరాచేయ లి,
త్రువణత్ శణల

మంతిర మండ్లి రచించయలి. త్రువణత్ ద్ేశ నియమ లు గ్ుర్ించి చర్ిాంచి పథలాలను గ్ుంప్ులుగ్ణ చేస్థ

చర్ిాంచడయనికి అవకణశం కలిపంచి భారత్ శణసనయంగ్ం, కణర్ణాంగ్ం గ్ుర్ించి అరిం చేసుకొనే వీలు కలిపంచయలి. ఇప్ుడ్ు ఇచిాన
సంభాషణ చద్ివి వణటి పై ప్రశనలు అడ్ుగ్ుత్ూ భారత్ శణసనయంగ్ం, కణర్ణాంగ్ం, నిర్ణమణం మర్ియు కణర్ణాలను అరిం అయిేాటటా
తెలియజ్దయ లి మర్ియు వీటి అవశాకత్ను తెలప్ణలి.
అభాసనా ప్తరం - 42
క్ృతాం 1: ఆటలలో నియమ లు
పథలాలతో ఆటల నియమ ల ప్రశనలు అడ్ుగ్ుత్ూ ఆటలో నియమ ల ప్ణరముఖాత్ను తెలియ చేయ లి.
క్ృతాం 2: ప్ణఠశణలలో ఏమేమి నియమ లు ఉనయనయి?
ప్ణఠశణల నియమ లు గ్ుర్ించి పథలాలతో చర్ిాంచి ప్ణఠశణలలో నియమ లు ఎవరు, ఎందుకు పటాులి? చర్ిాంచి నియమ లు
మహతయవనిన తెలియజ్దయండి.
క్ృతాం 3: ప్ణఠశణలలో ఎనినకలు నిరవహంచడ్ం.
మన బడిలో ఒక ప్రభుత్వం ఏర్ణపట చేసుకుంద్యం. ఎవర్్వరు మంత్ర లుంటారు చెప్పండి. మంతిరమండ్లి రచించి, చరా
చేయండి.
క్ృతాం 4: ఇచిాన ప్రశనల గ్ుర్ించి చర్ిాసూ
త ద్ేశం నియమ లు గ్ుర్ించి అవగ్ణహన ప్రచయలి.
అభాసనా ప్తరం - 43
క్ృతాం 1: పథలాలను గ్ుంప్ుగ్ణ చేస్,థ విషయం ఇచిా వణద్ించుటకు అవకణశం ఇవణవలి. అవసరమైనప్ుడ్ు మ రొ దరశనం
చేయండి.
క్ృతాం 2: ఎకుకవ విషయ లు తెలుసుకోవడయనికి నయటకం.
నయటకం సంభాషణను పథలాలకు చెప్ుత్ూ ప్ణరా మంట్ (సంసద్) రచన విశదప్రచయలి. పథలాలకు వణళళ క్షదత్ంర ఎంప్ ఎవరు? వణళల
ా
ఎల ఎనునకోబడ్తయరు? ఏమి ప్నులు చేసత ణరు? అననప్రశనలు అడ్ుగ్ుత్ూ చరా జ్దయ లి.
క్ృతాం 3: 3 మర్ియు 4 ప్రశనలకు జ్వణబులివవండి. ఇచిాన ప్రశనలకు జ్వణబులివవడయనికి అవకణశం ఇవవండి.
అభాసనా ప్తరం - 44
సంభాషణ ప్ డిగ్ిసత ూ పథలాలతో కదందరంలోని కణర్ణాంగ్ం మర్ియు నయాయంగ్ వావసి ను ప్ర్ిచయం చేయండి.
క్ృతాం 1: జ్వణబులిద్యేం.
ఇచిాన ప్రశనలకు పథలాలే జ్వణబులివవడయనికి అవకణశం కలిపంచండి.
క్ృతాం 2: పై ప్టీుని గ్మనించి మీకు ఇషు మైన ఏద్ెైనయ ఒక ద్యని గ్ుర్ించి ఐదు వణకణాలు ర్ణయండి.
పై ప్టీుని గ్మనించి అడిగ్ిన ప్రశనలకు జ్వణబులివవమని చెప్పండి.
మూలాాంక్నం: అభాసనయ ప్త్రం-44 లోని 2వ కృతయానిన మూల ాంకనం కృత్ాంగ్ణ ఉప్యోగ్ించ వచుాను.
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అభాసనాంశం 17: ఆకాశకాయాలు
అభాసన ఫలితం 17: నక్షత్ారలు, గరహాలు, ఉప్గరహాల మధా వాత్ాాసానిి గురషతసత ార్ు.
ఉదేేశ్ాలు:
•

సూరుాడ్ు మర్ియు ద్యని కుట ంబానిన తెలుసుకుంటారు.

•

నక్షతయరలు, గ్రహ్నలు, ఉప్గ్రహ్నల లక్షణయలు తెలుసుకుంటారు మర్ియు వణటి మధా వాతయాసణనిన గ్ుర్ితసత ణరు.

అభాసనా సామాగషర: స ర మండ్లం మ ద్ిర్ి, వీడియోలు.
ప్రకరయ: స లభాకరత పథలాలను ప్రశనలు అడిగ్ి వణర్ి ప్ూరవజ్ాానయనిన తెలుసుకోవణలి. ప్గ్లు, ర్ణతిర ఆకణశణనిన గ్మనించి ఆకణశంలో
జ్ర్ిగ్ద మ రుపలు ప్టీు చేయించి చర్ిాంచండి. త్రువణత్ కృత్ా ప్త్రంలో ఇచిాన స రమండ్లం చితయరనిన వీక్షింప్చేస్థ ప్రశనలు అడిగ్ి
సమ ధయనయలు ర్ణబటాులి. చర్ిాంచడయనికి అవకణశం ఇవవండి పథలాలకు మ రొ దరశనం చేస్థ స ర మండ్లం మ ద్ిర్ి త్య రు
చేయమని చెప్ణపలి లేద్య పథలాలతో కలస్థ త్య రు చేయండి. వణటితో ప్ణట కృతయాల మూలకంగ్ణ ఆకణశకణయ ల మధా
వాతయాసణనినగ్ుర్ితంచేల అవకణశం కలిపంచయలి. నిత్ా జవిత్ంలో వీటి మహతయానిన గ్ుర్ించి తెలియజ్దయ లి.
అభాసనా ప్తరం - 45
క్ృతాం 1: మీరు ర్ణతిర, ప్గ్లు ఆకణశణనిన గ్మనిచండి. మీరు చూస్థన ఆకణశకణయ లు, ఆకణశంలో జ్ర్ిగ్ద మ రుపలు ప్టిు
చేయండి.
ఈ ప్ణఠం ప్ణరరంభించే ఒక వణరం ముంద్ే పథలాలకు ఆకణశంలో జ్ర్ిగ్ద మ రుపలు గ్మనించి ప్టీు చేయమని చెప్పండి. పథలాల
సమ చయరం పై ప్రశనలు అడ్ుగ్ుత్ూ చర్ిాంచండి. సవఅనుభవంతో ప్ణరయోగ్ికంగ్ణ తెలుసుకోవడయనికి అనుకూలం అవుత్ ంద్ి.
ఇకకడ్ పథలాలకు ఆకణశకణయ లు అంటే ఏమిటల తెలియచేయ లి.
క్ృతాం 2: కింద ఇచిాన స ర మండ్లం చితయరనిన గ్మనించి కింద్ి ప్రశనలకు జ్వణబులు చెప్ుద్యం.
చితయరనిన గ్మనించని చెప్పండి. వణటి గ్ుర్ించి ప్రశినసూ
త స రమండ్లం గ్ుర్ించి వివరంగ్ణ చెప్పండి. ఇందుకు సంబంధించిన
వీడియోలు, ప్ూరక చితయరలు స లభాకరత లు ఉప్యోగ్ించవచుా. పథలాలతో ప్ణట లేద్య మ రొ దరశన చేసత ూ స ర మండ్లం
మ దర్ిని త్య రు చేస్థ త్రగ్తిలో ప్రదర్ిశంచండి.
క్ృతాం 3: కింద ఇచిాన ప్టిున గ్రహ్నల ప్రా ు గ్ుర్ితంచి వృత్త ం గ్ీయండి.
ఉదాహర్ణ: గ్ురుడ్ు
ఇచిాన ఆధయర్ణలతో ముందుకు కొనసణగ్ించండి.
క్ృతాం 4: మేము ఏ గ్ుంప్ుకు చేర్ణలి? కింద ప్టీులో కొనిన ఆకణశకణయ లు ఇవవబడయడయి అవి ఏ గ్ుంప్ుకు చేరుతయయో
ప్టిుకలో ర్ణయండి.
క్ృతాం 5: కింద ఇచిాన వణటిని సర్ి/త్ప్ుప గ్ుర్ితంచండి. ఎందుకు? చర్ిాంచండి.
పై ఇచిాన 4 మర్ియు 5 కృతయాలు పథలాలే ఆలోచించి చేయడయనికి అవకణశం ఇవవండి. మ రొ దరశన చేయండి. ఆకణశకణయ ల
మధా వాతయాసణలు అరిం చేసుకోవడయనికి అవకణశం కలిపంచండి. అందుకు ద్ీనికి ప్ూరక ప్రశనలను పథలాలను అడ్గ్ణలి.
క్ృతాం 6: నక్షతయరలు, గ్రహ్నలు, ఉప్గ్రహ్నలు మేము తెలుసుకునన విషయ లు ఈ కింద్ి ప్టిుకలో ర్ణద్యేం. సూచించినటా
జ్వణబులు ఇవవమని తెలప్ండి.
మూలాాంక్నం: అభాసన ప్త్రం 45లోని 6వ కృతయానిన మూల ాంకన కృత్ాంగ్ణ ఉప్యోగ్ించ వచుాను.
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అభాసనాంశం 18: భూమి ఆకార్ం మరషయు చలనాలు
అభాసన ఫలితం 18: భూమి ఆకార్ం మరషయు ప్రషమాణం గురషంచి త్ెలుసుక్ుంట్టర్ు.
ఉదేేశ్ాలు:
•

భూమి ఆకణరం, ప్ర్ిమ ణం తెలుసుకుంటారు.

•

భూమికి జియ డ్ ఆకణరం ఉందని ప్రయోగ్ణత్మకంగ్ణ తెలుసుకుంటారు.

అభాసనా సామాగషర: గ్ోాబు, పదే బంతి, కటు ర, డయరయింగ్ ష్ట్, బంక కతెత ర, ర్ీఫథల
ప్రకరయ: స లభాకరత భూమి ఆకణరం పై కొనిన ప్రశనలు పథలాలను అడిగ్ి ప్ూరవ జ్ాానయనిన తెలుసుకోవణలి. ఒక కృత్ాం మూలకంగ్ణ
భూమి ఎందుకు మనకు సమత్లంగ్ణ కనబడ్ుత్ ంద్ి అనునద్ి ప్రయోగ్ంతో అరి మయిేాల వివర్ించయలి. త్రువణత్ భూమి
ఆకణరం గ్ుర్ించి కృతయానిన పథలాలతో చేయించి ఎందుకు ధృవ ప్రద్ేశణలలో త్గ్ిొంద్ి అరిమయిేాల తెలియ చేయండి. భూమి
ఆకణరం తెలుసుకునన త్రువణత్ భూమి ప్ర్ిమ ణం గ్ుర్ించి ప్రశనలు అడిగ్ి చర్ిాంచి భూమి ప్ర్ిమ ణం అవగ్ణహన ప్రచండి.
అభాసన ప్తరం - 46
క్ృతాం 1: భూమి ఎందుకు సమత్లంగ్ణ కనబడ్ుత్ ంద్ో చూద్యేం. పథలాలతో కలస్థ ఒక బంతిని తీసుకొని కృతయానిన చేయించి
ప్రయోగ్ం చేస్థ భూమి ఎందుకు సమత్లంగ్ణ కనబడ్ుత్ ంద్ో అరిం చేసుకొనేల చేయండి.
క్ృతాం 2: భూమి ఆకణరం పథలాలకు మ రొ దరశనం చేస్థ భూమి ఆకణరం (జియ డ్ ఆకణరం) మ ద్ిర్ిని పథలాలతోనే చేయించయలి.
భూమి ధృవ ప్రద్ేశణలలో కొంచెం త్గ్ిొ, మధా భాగ్ంలో ఉబిబ ఉంద్ి. ఈ జియ డ్ ఆకణర్ణనిన అరిం చేసుకొనేల అవకణశం ఇవవండి.
త్రువణత్ భూమి ప్ర్ిమ ణం గ్ుర్ించి ప్రశనలు అడిగ్ి భూమి ప్ర్ిమ ణం ప్ర్ికలపన ప్ ందజ్దయండి.
అభాసనాంశం 19: భూమి చలనాలు
అభాసన ఫలితం 19: భూమి భరమణం మరషయు ప్రషభరమణం గురషంచి చెప్పగలర్ు.
ఉదేేశ్ాలు:
•

భూమి చలనయలు గ్ుర్ించి తెలుసుకుంటారు.

•

ర్ణతిర, ప్గ్లు ఏరపడ్టానిన అరి ం చేసుకుంటారు.

•

భూమి చలనం వలా నిత్ా జవిత్ంలో ఏరపడే ప్ర్ిణయమ లు తెలుసుకుంటారు.

అభాసన సామగషర: గ్ోాబు, మైనప్ు వతిత , సూరుాడ్ు మర్ియు చందురడ్ు మ సక్లు (ముఖముసుగ్ులు) వీడియోలు.
ప్రకరయ: స లభాకరత మొదట భీమనన మర్ియు కవనల మధా కణలపనిక సంభాషణను ప్ణరరంభించి సంబంధించిన చితయరలను
చూస్థ పథలాలతో భూమి చలనయల కృత్ాం చేయించి భూ భరమణం, భూ ప్ర్ిభమ
ర ణం అవగ్ణహన ప్రచయలి. ఈ చలనయల వలా ఏరపడే
ప్ర్ిణయమ లు పథలాలు అరిం చేసుకోవడయనికి ప్రశనలు వేస్థ ఆలోచింప్ చేయ లి. ప్గ్లు, ర్ణతిర సంకలపనను సహజ్ ఉద్యహరణలతో
అరిమయిేాల తెలియజ్దయ లి.
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అభాసనా ప్తరం - 47
క్ృతాం 1: భూమి చలనయలు చేస్థ నేరుాకుంద్యం.
పథలాలతో ఈ కృతయానిన చేయించండి. అవసరమైనప్ుడ్ు సర్ియిైన మ రొ దరశనం ఇవణవలి. ప్రశనలు అడ్ుగ్ుత్ూ చర్ిాంచండి.
భూభరమణం, ప్ర్ిభమ
ర ణం ప్ర్ికలపన పథలాలోా తీసుకుర్ణవడ్ం ఈ కృత్ాం ఉద్ేే శం.
క్ృతాం 2: ర్ణతిర, ప్గ్లు ఏరపడ్ుట తెలుసుకుంద్యం.
పథలాలతో ప్ణట గ్ోాబ్ మర్ియు మైనప్ు వతిత ఉప్యోగ్ించి చీకటి గ్ద్ిలో స లభాకరత ఈ కృత్ాం చేయించయలి. ప్గ్లు, ర్ణతిర ఏరపడ్ు
విధం తెలుసుకోవడ్ం ద్ీని ఉద్ేే శం. అంతేకణకుండయ సహజ్మైన ఉద్యహరణలు తెలప్ణలి.
ఉద్యహరణ: అమర్ికణ మర్ియు భారత్ద్ేశణలలో సమయం
క్ృతాం3: చర్ిాంచండి మర్ియు జ్వణబివవండి.
పథలాలను ప్రశనలను అడిగ్ి చర్ిాంచి భూమి చలనయల ప్ర్ిణయమ లు తెలియ చేయ లి.
క్ృతాం 4: ప్రశనలకు సమ ధయనయలివవండి. సూచనల మేరకు సమ ధయనయలు ర్ణయమని చెప్పండి.
మూలాాంక్నం: అభాసన ప్త్రం 47లోని కృత్ాం4ను మూల ాంకనయనికి ఉప్యోగ్ించ వచుాను.
అభాసనాంశం 20: దిక్ుకలు
అభాసన ఫలితం 20: దిక్ుకలు గురషంచి త్ెలుసుక్ుంట్టర్ు మరషయు నితాజీవితంలో అనవయంచుక్ుంట్టర్ు.
ఉదేేశ్ాలు:
•

ద్ికుకలను గ్ుర్ితసత ణరు మర్ియు నిత్ాజవిత్ంలో ఉప్యోగ్ించుకుంటారు.

అభాసన సామాగషర: భూప్టాలు, ద్ికూిచి
ప్రకరయ: స లభాకరత మొదట ద్ికుకల గ్ుర్ించి ప్రశినంచి పథలాల నుండి ప్రతికిరయలు ప్ ంద్ి ప్ూరవజ్ాానయనిన తెలుసుకోవణలి.
త్రువణత్ ద్ికుకలను గ్ుర్ితంచే కృత్ాంతో ద్ికుకలను ప్ర్ిచయం చేయ లి. ఇప్ుపడ్ు ద్ికూిచి ఉప్యోగ్ించి ద్ికుకలు గ్ుర్ితంచడ్ం
తెలప్ణలి. ద్ికుకల ఆటలు ఆడించయలి. భూప్టంలో సి ల లను చెపథప ద్ికుకలను గ్ుర్ితంచే కృత్ాం చేయించయలి. ప్ణఠశణల మర్ియు
ఇంటి చుటు ప్కకల సి ల ల ద్ికుకలను గ్ుర్ితంప్జ్దయ లి. ద్ికుకల మహతయవనినతెలప్ండి.
అభాసనా ప్తరం - 48
క్ృతాం 1: ద్ికుకల గ్ుర్ించి మీరు వినే ఉంటారు. అయితే మీకదం తెలుసర చెప్పండి.
పథలాల ప్ూరవజ్ాానం తెలుసుకోవడ్ం ద్ీని ఉద్ేే శం. ప్రశనలు అడిగ్ి సమ ధయనయలు ర్ణబటు ండి.
క్ృతాం 2: ద్ికుకలను గ్ుర్ితద్ే యం.
చితయరనిన గ్మనించమని చెప్ణపలి మర్ియు ప్రశనలు అడిగ్ి పథలాలు అరి ం చేసుకునేందుకు అవకణశం ఇవవండి.
క్ృతాం 3: ద్ికూిచితో ఆటాడ్ుద్యం రండి. సూరుాడ్ు, ద్ికూిచి కణకుండయ వేర్ద విధంగ్ణ మనం ద్ికుకలు గ్ుర్ితంచవచుానయ?
చర్ిాంచండి.
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ద్ికూిచిని పథలాలకు ప్ర్ిచయం చేయ లి. ద్యనిని ఉప్యోగ్ించి ద్ికుకలు గ్ుర్ితంచమని చెప్పండి. అవసరమైనప్ుడ్ు మ రొ దరశనం
ఇవవండి. ద్ికూిచి ప్ణరముఖాత్ను చర్ిాంచండి.
క్ృతాం 4: ఆట ఆడ్ుద్యం! పథలాలకు సూచనలు ఇచిా ద్ికుకలకు సంబంధించిన ఆట ఆడించండి. ప్ణరశణల ఆట మైద్యనంలో
కూడయ ఇద్ేవిధంగ్ణ ఆడించండి.
క్ృతాం 5: చిత్రంలో చూపథనటా గ్ణ భారత్ భూప్టానిన ద్ికుకలకు అనుగ్ుణంగ్ణ నేలపై ఉంచి భూప్టానిన ఉప్యోగ్ించి ద్ికుకలు
తెలుసుకుంద్యం.
భారత్ ర్ణజ్కతయ ప్టానిన నేలపై ద్ికుకలకు అనుసణరంగ్ణ నేలమీద ఉంచండి. త్రువణత్ ద్ికుకలు గ్ుర్ితంచడయనికి అవకణశం.
ఇవవండి. నిత్ాజవిత్ంలో ద్ికుకల ప్ణరముఖాత్ గ్ుర్ించి చర్ిాంచి అవగ్ణహన కలగ్జ్దయండి.
క్ృతాం 6: ఖ ళ్లలను ప్ూర్ించండి.
క్ృతాం 7: మీ ఇంటి త్ూరుప, ప్డ్మర, ఉత్త రం, దక్షిణం ద్ికుకలలో ఏమునయనయో ప్టీు చేస్థ మీ స్్నహత్ లతో ప్ంచుకోండి.
పథలాలు ఎవర్ి సహ్నయం లేకుండయ ఈ కృత్ాం నిరవహంచేటటా చూడ్ండి.
ముంలాాంక్నం: అభాసనయ ప్త్రం - 47లోని కృత్ాం-6ను మూల ాంకన కృత్ాంగ్ణ ఉప్యోగ్ించవచుాను.
అభాసనాంశం-21 అక్షషంశ్ాలు మరషయు రేఖ్ాంశ్ాలు
అభాసన ఫలితం 21: అక్షషంశ్ాలు, రేఖ్ాంశ్ాల గురషంచి త్ెలుసుక్ుంట్టర్ు.
ఉదేేశ్ాలు:
•

అక్షషంశణలు, ర్దఖ ంశణలు మర్ియు నిత్ాజవిత్ంలో వణటి ప్ణరముఖాత్ను తెలుసుకుంటారు.

•

ప్రధయన అక్షషంశణలు, ర్దఖ ంశణలను గ్ుర్ితసత ణరు.

అభాసన సామాగషర: గ్ోాబు, భూప్టం, బంతి, మ రకర
ప్రకరయ: స లభాకరత మొదట అక్షషంశణలు మర్ియు ర్దఖ ంశణల ప్ర్ికలపన కలగ్జ్దయడయనికి ముందు సి లం గ్ుర్ితంచే కృతయానిన
చేయించండి. త్రువణత్ అక్షషంశణలు, ర్దఖ ంశణలు గ్ుర్ితంచడయనికి సనినవేశణనిన తీసుకుని వివర్ించయలి. అనంత్రం ప్రధయన
అక్షషంశణలు, ర్దఖ ంశణలు గ్ుర్ితంచడయనికి అవకణశం ఇవవండి. అంతేగ్ణక నిత్ా జవిత్ంలో వీటి ప్ణరముఖాత్ను తెలియజ్దయండి.
అభాసనా ప్తరం - 49
క్ృతాం 1: సి ల లు గ్ుర్ితంచే కృత్ాం
పథలాలతో ఈ కృతయానినచేయించండి. అవసరమైన మ రొ దరశన ఇవవండి.
క్ృతాం 2: మనం ఇప్ుడ్ు అక్షషంశం, ర్దఖ ంశణల గ్ుర్ించి తెలుసుకుంద్యం!
ఇచిాన సనినవేశణనిన పథలాలు చదవమని చెప్ణపలి మర్ియు స లభాకరత చద్ివి వినిపథంచయలి. ఈ విధంగ్ణ అక్షషంశణలు, ర్దఖ ంశణలు,
ప్రధయన అక్షషంశణలు, ప్రధయన ర్దఖ ంశణలు ప్ర్ిచయం చేయండి. ఈ సందరభంలో చిత్రప్టాలు ఉప్యోగ్ించవచుాను.
క్ృతాం 3: ప్రశనలపై చర్ిాద్యేం.
పథలాలను ప్రశనలు అడిగ్ి అక్షషంశ, ర్దఖ ంశ ప్ర్ికలపన గ్ురుతండేల చేయండి. వీటి ప్ణరముఖాత్ వివర్ించండి.
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క్ృతాం 4: గ్ోాబు మర్ియు ప్రప్ంచ ప్టం తీసుకొని మీ స్్నహత్ లతో కలిస్థ అక్షషంశణలు, ర్దఖ ంశణలు గ్ుర్ితంచండి.
పథలాలకు గ్ోాబు, ప్రప్ంచ ప్టానిన ఇచిా అక్షషంశం, ర్దఖ ంశణలను గ్ుర్ితంచమని చెప్పండి మర్ియుతో వీటిపై చర్ిాంచండి.
క్ృతాం 5: ఈ కింద్ి ప్రప్ంచ భూప్టంలో మూడ్ు ప్రధయన అక్షషంశణలు గ్ీయబడయడయి. వణటిని గ్ుర్ితంచి ఖ ళ్లలలో అక్షషంశం ప్రు
ర్ణయండి.
అభాసనయ ప్త్రంలో ఇచిాన చిత్రంలో పథలాలు ప్రధయన అంక్షషంశణలు గ్ుర్ితంచమని చెప్పండి.
మూలాాంక్నం: అభాసనయ ప్త్రం-49 లోని 4వ కృతయానినమౌలామ ప్న కృత్ాంగ్ణ ఉప్యోగ్ించవచుా.
అభాసనాంశం 21: భూ ప్ట్టలు
అభాసన ఫలితం 21: భూ ప్ట్టలు చదివే నైప్ుణాం ప ందుత్ార్ు మరషయు భూప్ట్టలు ర్చించగలుగుత్ార్ు.
ఉదేేశ్ాలు:
•

భూప్టానికి ఉండయలిిన అగ్త్ా అంశణలను తెలుసుకుంటారు.

•

భూప్టాల విధయలు మర్ియు వణటి విశేషణలు అరిం చేసుకుంటారు.

•

భూప్టాలు చద్ివే గ్ీయగ్ల నెైప్ుణయానినపంప్ ంద్ించుకుంటారు.

అభాసన సామాగషర: భూప్టాలు, అటాాస
ప్రకరయ: స లభాకరత మొదట భూప్టాల గ్ుర్ించి పథలాలను ప్రశినంచి ప్రతికిరయ ప్ ంద్ి వణర్ి ప్ూరవజ్ాానయనిన తెలుసుకుంటారు.
పథలాలను జ్టా గ్ణ చేస్థ భూప్టానినఇచిాప్ర్ిశీలించి ప్టంలో ఉనన అంశణలను గ్ుర్ితంచమని తెలప్ండి త్రువణత్ అందర్ి ముందు
వణటిని తెలప్డయనికి అవకణశం ఇవవండి. త్రువణత్ భూప్టానిన ఉప్యోగ్ించి ప్టానికి ఉండయలిిన అగ్త్ా అంశణలు, వణటి
మహత్వం తెలుసుకొనేల చేయండి. త్రువణత్ పథలాలను గ్ుంప్ులుగ్ణ చేస్థ వివిధ భూప్టాలు ఇచిావణటి మధా ఉండే వాతయాసం
ప్టీు చేయించయలి.
పథలాలు ప్టీు చేస్థన అంశణలను తీసుకొని భూప్టాలలో విధయలు తెలియచేయడ్ంతో ప్ణట ఏ ప్టం నుండి ఏ సమ చయరం
ప్ ందవచుా అనన విషయం సపషు ంగ్ణ తెలియప్రచయలి. భూప్టానినచద్ివే నెైప్ుణాం ప్ ంద్ిన త్ర్ణవత్ ప్టానినగ్ీస్్ కృత్ాం
చేయించయలి. ఇందుకు అవసరమైన మ రొ దరశనం చేయండి. భూగ్ోళం త్రగ్తికి భూప్టం లేద్య మ ాప్ ఉప్యోగ్ించడ్ం చయల
ముఖాం. మ ాప్ / భూప్టం లేని భూగ్ోళం త్రగ్తి అసంప్ూరాం అని స లభాకరత లు అరిం చేసుకోండి.
అభాసనా ప్తరం - 50
క్ృతాం 1: భూప్టానినఒకసణర్ి గ్మనించండి.
పథలాలను గ్ుంప్ుగ్ణ చేస్థ భూప్టానిన ఇచిా అందులోని అంశణలు గ్ుర్ితంచమని, త్రువణత్ గ్ుర్ితంచిన అంశణలు త్రగ్తిలో
చెప్పమని అవకణశం ఇవవండి. ద్యనిపై చరా జ్రప్ండి.
క్ృతాం 2: భూప్టానిన చూస్థ చెప్ుద్యం. (భారత్ ర్ణజ్కతయ ప్టం ఉప్యోగ్ించండి)
భూప్టం గ్ుర్ించి పథలాలను ప్రశినసూ
త ప్టానికి ఉండయలిిన అగ్త్ా అంశణలు మర్ియు వణటి మహత్ాం తెలుసుకోవడయనికి
అవకణశం ఇవవండి.
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క్ృతాం 3: భూ ప్టాలు- విధయలు తెలుసుకుంద్యం. భూప్టంలో గ్మనించయలిిన అంశణలు ప్టం శీర్ిిక, అందులోని రంగ్ులు,
గ్ురుతలు, స్్కల, భూప్టం విషయం.
పథలాలను గ్ుంప్ులుగ్ణ చేస్థ వివిధ భూప్టాలు ఇచిా వీటిలో ఉనన వాతయాసణలు గ్ుర్ితంచమని చెప్ణపలి. త్రువణత్ చర్ిాంచి
భూప్టం విధయలు తెలియచేయ లి. అంతేకణకుండయ భూప్టం నుండి ఏ సమ చయరం ప్ ందవచుా అననద్ి సపషు ంగ్ణ తెలిస్్టటా
చేయ లి మర్ియు భూప్టాల మహతయవనిన తెలియప్రచయలి. ప్ణఠశణలలో భూప్టాలు / అటాాస / ప్ణఠా ప్ుసత కంలోని వివిధ
భూప్టాలను ఉప్యోగ్ించి ఈ కృత్ాం చేయడ్ం ముఖాం,
క్ృతాం 4: భూ ప్టానిన గ్ీయండి.
ఇచిాన ఆధయర్ణలతో ప్రతి ఒకకరు భూప్టం గ్ీయమని చెప్పండి. మ రొ దరశన చేయండి. త్రగ్తిలో చర్ిాంచండి.
క్ృతాం 5: భూప్టం సంకదతయలను ఉప్యోగ్ించి మీ ప్ణఠశణల లేద్య గ్ణరమం కణల పనికి భూప్టానిన రచించిండి.
పథలాలను భూటానిన గ్ీయమని చెప్పండి.
మూలాాంక్నం: అభాసనయ ప్త్రం - 50లోని 5వ కృతయానిన మూల ాంకనయనికి ఉప్యోగ్ించవచుా.

అభాసనాంశం 22: భూఖ్ండాలు
అభాసన ఫలితం 22: ప్రప్ప్ంచ ప్ట్ంలో భూఖ్ండాలు మరషయు సముదారలు గురషతసత ార్ు.
ఉదేేశ్ాలు:
•

భూఖండయల గ్ుర్ించి తెలుసుకుంటారు.

అభాసన సామాగషర: ప్రప్ంచ భూప్టం, భూ ఖండయలు చూప్ ప్టం
ప్రకరయ: స లభాకరత పథలాలను ప్రశనలు అడిగ్ి ప్ూరవ జ్ాానయనిన తెలుసుకోవణలి. ప్రప్ంచ భూప్టంలో ఖండయలు మర్ియు మహ్న
సముద్యరలు గ్ుర్ితంచమని తెలప్ండి. ప్రశనలు అడిగ్ి గ్రహంప్జ్దయ లి. ప్ణఠశణలలోని భూప్టాలు మర్ియు అటాాస ప్ుసత కంలో
స్్నహత్ లతో కలిస్థ భూఖండయలు, మహ్నసముద్యరలు గ్ుర్ితంచమని చెప్పండి. త్రువణత్ ఇచిాన చిత్రంలోని భూఖండయలకు రంగ్ు
వేస్థ ప్రా ు ర్ణయించడ్ం మర్ియు అడిగ్ిన ప్రశనలకు జ్వణబులివమని తెలప్ండి. పథలాలను జ్టా గ్ణ చేస్థ ఖండయలలో ద్ేశణలను
గ్ుర్ితంచయలి మర్ియు వీటి మధా తేడయలు మర్ియు వెైవిధాత్ను ప్టీు చేస్థ చర్ిాంచండి.
అభాసన ప్తరం - 51
క్ృతాం 1: పథలాలూ! మనం భూమిపై ఖండయలు, సముద్యరలు గ్ుర్ించి తెలుసుకునయనం కద్య ఇప్ుడ్ు ప్రప్ంచ ప్టంలో చూస్థ
గ్ుర్ితంచుద్యం రండి.
ఇచిాన ప్రప్ంచ ప్టం వీక్షింప్ చేయండి. త్రువణత్ ప్రశనలు అడ్ుగ్ుత్ూ ఖండయలు, మహ్నసముద్యరలు గ్రహంప్ చేయ లి.
క్ృతాం 2: ప్ణఠశణలలోని ప్రప్ంచ ప్టం తీసుకొని మీ స్్నహత్ లుతో కలస్థ భూఖండయలు, సణగ్ర్ణలు గ్ుర్ితంచి చెప్పండి. ఇచిాన
సూచనలతో పథలాలే సవయంగ్ణ కృత్ాం నిరవహంచయలి. అవసరమైనప్ుడ్ు మ రొ దరశన చేయండి.
క్ృతాం 3: ఇచిాన ఖ ళ్ల ప్రప్ంచ ప్టంలో ఖండయలకు రంగ్ు వేస్థ ప్రా ు ర్ణయండి. మర్ియు కింద్ి ప్రశనలకు జ్వణబులివవండి.
చితయరలకు రంగ్ువేయమని చెప్పండి. ఆ ప్రశనలకు జ్వణబులు చెప్పమని అడ్గ్ండి.
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క్ృతాం 4: ప్రప్ంచ భూప్టానిన తీసుకొని మీ స్్నహత్ లతో కలస్థ ప్రతీ ఖండ్ంలోని 5 ద్ేశణలు ప్టీు చేయండి.
సూచనల మేరకు పథలాలు కృత్ాం నిరవహంచమని చెప్ణపలి. అవసరమైనప్ుపడ్ు మ రొ దరశనం చేయండి. చరా చేస్థ ఖండయలలోని
ప్రముఖ ద్ేశణలు ప్ర్ిచయం చేయండి.
క్ృతాం 5: పథలాలూ! కింద ఇచిాన మూడ్ు ఖండయలలో అకకడ్ ఉనన అక్షషంశణల ఆధయరంగ్ణ అకకడ్ జ్ంత్ వులు, చెటాలో
వెైవిధాత్ను ప్ ంద్ి ఉంటాయి కద్య. అల గ్యితే మీ ప్ఠా ప్ుసత కం సహ్నయంతో అకకడ్ కనిపథంచే విశేషణలిన ప్టీు చేయండి
మర్ియు చర్ిాంచండి.
పథలాలను జ్టా గ్ణ చేస్థ ఈ కృతయానిన చేయించండి. ప్ఠా ప్ుసత కం సహ్నయం తీసుకోండి. పథలాలతో చర్ిాంచి మూడ్ు ఖండయల మధా
వాతయాసణలు మర్ియు వెైవిధాత్ను తెలియచేయండి.
మూలాాంక్నం: అభాసనయ ప్త్రం - 51 లోని 3వ కృతయానిన మూల ాంకనయ కృత్ాంగ్ణ ఉప్యోగ్ించండి.
28 - సమాజ విజాానం అభాసనానిక అనుక్ూలించే విధానాలు:
అభాసనం అంటే ఉప్ణధయాయుడ్ు చెపథపదంతయ పథలాలు నేరుాకోవడ్ం కణదు. పథలాలే కిరయశీలుల ై ఉతయిహంగ్ణ ప్ణలగొని అనుభవణల
మూలకంగ్ణ త్మ జ్ాానయనిన పంప్ ంద్ించుకునే ప్రకిరయ. పథలాలే గ్ుంప్ు చరాలతో సహవర్ితతో చర్ిాంచి, అనుభవణలు ప్ంచుకొని
వణర్ి జ్త్లో అభాసనంలో ప్ణలగొని వెైయకితకంగ్ణ మర్ియు గ్ుంప్ులో నేరుాకుంటట, ఉప్ణధయాయులతో ఆతీమయంగ్ణ,
ఆత్మవిశణవసంతో చర్ిాంచేల స్థదిమవణవలి. ఈ కింద్ివిధయనయలోాను పథలాలు కిరయ శీలత్తో ప్ణలగొంటారు కణనీ ఉప్ణధయాయుడ్ు
చెపథపంద్ి వినే వణరు మ త్రమే కణదు.
1. కథ్య నిరూప్ణయ విధయనం
2. యోజ్నయ విధయనం
3. ప్ఠాప్ుసత కంలోని ప్ణఠం అవలోకనం / విమరశనయ కృత్ాం
4. చర్ణా విధయనం
5. సమసా ప్ర్ిహ్నర విధయనం
6. మూల ధయర విధయనం
7. శిశు కదంద్ీక
ర ృత్ విధయనం (ఉప్ణధయాయ కదంద్ీక
ర ృత్ంకణకుండయ జ్ాగ్రత్తతో ఉప్యోగ్ించయలి.)
8. ఘటక ప్ది తి
9. విశేాషణయ విధయనం
10.ప్రవణసం / క్షదత్రప్రాటన విధయనం
11. ప్ణతయరభినయం / నయటకతకరణ విధయనం.
12. క్షదత్ర అధాయనం
13. ప్రయోగ్ం
14. కతరడయ ప్ది తి
15. ప్రశోనత్త ర విధయనం
16. ప్ర్ిశోధన
17. సమీక్ష/ సందరశనం
18. విశేాషణం
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ఉప్ణధయాయులు అభాసనయంశం సవరూప్ణనిన అరిం చేసుకొని ఏ విధయనంతో సులభంగ్ణ గ్ుణయత్మకంగ్ణ విద్యారుిలకు అభాసనయనిన
కలిగ్ించవచుానన ఆలోచించి కణర్ోానుమఖులయితే వణర్ి ఉద్ేే శం నెరవేరుత్ ంద్ి అనడ్ంలో సంద్ేహం లేదు. ఉప్ణధయాయులు
ఉత్త మ సమ జ్ానిన నిర్ిమంచడ్ంలో విద్యారుిలను స్థదిం చేయగ్లరు.
వివిధ వనర్ులు / సంప్నూూలాలు ఉప్యోగషంచడం.
నిరంత్రం అధాయన శీలులు మ త్రమే ఉప్ణధయాయులు అనిపథంచుకుంటారు. "తెలిస్థంద్ి అరచేయంత్,

తెలుసుకోవణలిింద్ి

సముదరమంత్" అని అననటా ఎంత్ నేరుాకునయన
నేరుాకోవణలిినద్ి ఎంతో ఉంద్ి అని మనం తెలుసుకోవణలి. శోధించడ్ం, ఆతయమవలోకనం మర్ియు పథలాల అవశాకత్లకు త్గ్ినటా
సంవేదనశీలత్ ఉననవణళల
ా వృతిత దక్షత్ను ఖచిాత్ంగ్ణ పంచుకుంటారు. ప్రతి పథలావణని నుండి నేరుాకోవణలిింద్ి ఎంతో ఉంట ంద్ి.
ప్ర్ిణయమకణర్ి త్రగ్తి నిరవహణ, ఆకరిణమైన ర్ీతిలో అభాాసనయంశణలు వర్ీొకర్ించడయనికి అనేక ఉప్కరణయలు, సణధనయలు కణవణలిి
ఉంట ంద్ి. ద్ినప్తిరక, వణర ప్తిరక, మ సప్తిరకలు మొదల ైన వణటిలోని అభాసనయనికి ప్ూరకమైన విషయ లు, చితయరలు, అంక్లు
మొదల ైన అంశణలు కతిత ర్ించి ఉంచుకోవడ్ం అవసరం, ఇవి మంచి బో ధనయ సణమగ్ిరగ్ణ ఉప్యోగ్ప్డ్తయయి. తయంతిరక సణధనయల ైన
ర్దడియో, దూరదరశన్, కంప్ూాటర, ఒ.హెచ్.పథ, ప్ ర జ్్కురాను సర్ియిైన సందర్ణభలలో ఉప్కరణయలుగ్ణ ఉప్యోగ్ించడ్ం మంచిద్ి.
ప్ణఠశణల గ్రంధయలయంలోని ప్ుసత కణలను ఉప్ణధయాయులు చద్ివి విద్యారుిలు చదవడయనికి అవకణశం కలిపంచయలి.
కొనిి ప్రషశీలించదగషన గరంధాలు
1. భూగ్ోళ సంగ్ణతి - భాగ్ం 1, 2, మర్ియు 3
2. కిర్ియర విశవకోశ - 7 సంప్ుటాలు డయ. నిరంజ్న్
3. సచిత్ర చర్ిత్ర
4. ప్ణరచీన భారత్
5. సమగ్ర భారత్ద చర్ిత్ర
6. భారత్ సంవిధయనం (ర్ణజ్ాాంగ్ం)
ఇల ంటి విలువలు కలిగ్ిన ప్ర్ిశీలనయ గ్రంధయలు చర్ిత్ర / ర్ణజ్నీతి శణసత ంీ / భూగ్ోళశణసత ంీ ప్రయోగ్శణలను ప్ణఠశణలలో ఏర్ణపట
చేసుకోవడ్ం వలా సమ జ్ విజ్ాానం అభాసనయనిన ప్ర్ిణయమకరంగ్ణ రూప్ ంద్ించవచుాను. మీరు తెలుగ్ు భాషలోని ప్ర్ిశీలనయ
గ్రంధయలు ఏర్ణపట చేసుకోవచుాను.
క్ృత్ాాలు సమక్ూర్ుికొనుట్ మరషయు గుంప్ులు ఏరాపట్ చేయడం
ప్ర్ిణయమకణర్ియిైన అభాసనయనికి ఉప్యోగ్ప్డే విధంగ్ణ నిరంత్ర అభాసనయనికి కృతయాలను త్రగ్తి బయటకు-లోప్లకు
రూప్ ంద్ించుకోవణలి. అయితే కృతయాలు చేయడయనికి మ త్రమే కణకుండయ, విద్యార్ిిలో ఆసకితని పంప్ ంద్ించి, జ్డ్తయవనిన ప్ణరద్ోర లి
జ్ాానయనిన పంప్ ంద్ించుకోవడయనికి కృతయాలు త్య రు చేసుకోవణలి. ఉద్ేే శించిన కృతయాలతో అభాస్థంచడ్ం సరళం కణవణలి కణనీ
ఇంకణ కిాషుం అయిేాటటా ఉండ్ర్ణదు. అభాసనయ అవలోకనయనిన కూడయ కృతయాలతోనే నిరాయించవచుా అననద్ి తెలుసుకొని వివిధ
దశలలో వివిధ రకణల కృతయాలు త్య రు చేసుకోవణలి. ఈ కృతయాలకు కొనిన ప్ురవస్థదిత్లు చేసుకోవణలి. కృత్ాంలో గ్ుంప్ు
కృతయాలకు అవకణశం కలిపంచయలి. గ్ుంప్ులుగ్ణ విభజించేటప్ుడ్ు ఏ విద్యార్ిిని ఏ గ్ుంప్ులో ఉండయలి, ఎవరు అభాసనయనికి
సహ్నయ ప్డ్తయరు, ఎవర్ికి అభాసనలో సహ్నయం అవసరం, ఎవరు గ్ుంప్ు నయయకుడ్ు అని పథలాలే నిర్ణిర్ించుకోవడయనికి
సహ్నయం చేయండి. గ్ుంప్ు అభాసనయనికి గ్ుర్ి మర్ియు ఉద్ేే శణలు సణధించడయనికి వెైయకితక గ్మనం ఇవవడ్ం అత్ావసరం. ప్రతి
సందరభంలో పథలాల సహజ్ ప్రవృతిత అయిన కుత్ూహలం, ప్రశినంచడ్ం, చికితయి బుద్ిిని ప్రర్దపథంచగ్ల కృతయాలను స్థదిం
చేయడయనికి ఆదాత్ ఇవవండి.
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క్ృత్ాాలు ఇలా ఉండాలి.
•

కృతయాలు సరళంగ్ణ ఉండయలి

•

అభాసనయంశణనికి ప్ూరకంగ్ణ ఉండయలి.

•

విద్యారుిలు అందరూ ప్ణలగొనేల ఉండయలి.

•

వివిధ దశలకు వివిధ రకణల కృతయాలు ఏర్ణపట చేయ లి.

•

కృతయానంత్రం విద్యారుిల అభిప్ణరయం స్్కర్ించండి.

•

అభాసన అవలోకనయనికి మర్ియు ప్ునశారణకు ప్రతేాక కృతయాలు అవసరం కణవచుా వణటిని గ్మనించుకోవణలి.

క్ృత్ాాలు ఏరాపట్ క్ు కొనిి ఉదాహర్ణలు:
ప్రసత ుత్ం శిక్షణ వావసి లో అభాసనయర్ిి (విద్యార్ిి) కదంద్ీక
ర ృత్ అభాసనయనికి ఎకుకవ ప్ణరముఖాత్ ఇవవబడింద్ి.
కంఠప్ణఠం చేస్్ ప్ది తి నుండి బయట ప్డి నిజ్మైన అభాసనయనికి విద్యార్ిిని తీసుకు వెళ్లా ప్ది త్ లు అమలులోకి వచయాయి.
స లభాకరత అభాసనయనికి అవసరమైన వణటి స్థదిం చేసుకొననప్పటికత వణటి త్య ర్ీలో అనేక సమసాలు వచుాండ్వచుా. వీటిని
సమరివంత్ంగ్ణ ఎదుర్ోకవడయనికి స లభాకరత అనేక మ ర్ోొప్ణయ లను వెత్కణలి. ఇల ంటి సందరభంలో కృతయిలు ఇవవడ్ం
మూలకంగ్ణ అభాసనయనిన సమగ్రంగ్ణ అభాస్థంప్ చేయవచుా.
అభాసనయరుిలకు 'వెైయకితక, సహవర్ిత గ్ుంప్ు లేద్య గ్ుంప్ులలో కృతయాలను ఇవవవచుా. కొనినసణరుా ప్ూర్ిత త్రగ్తికి కూడయ
ఇవవవచుాను.
1. అభాసనా నిలయం క్ృతాం
సమ జ్ విజ్ాానంలో వచేావంశణలు, ద్యరశనికులు, వణసుతశిల పలు ప్ర్ిప్ణలనయ విభాగ్ణలు, భూమి ప్ రలు, మొకకలలో
వర్ణొలు, జ్ంత్ వులు, సమ జ్ శణసత జు
ీ ా లు ఇల ఏద్ో ఒక ఘటకణనికి చెంద్ిన అంశణలు కణరుడలో వివరంగ్ణ ర్ణయ లి. వణటిని
ఒక ప్రతేాక సి లంలో ఉంచయలి. పథలాలను నయలుగ్ు లేద్య ఐదు గ్ుంప్ులు (కణరుడలకు అనుగ్ుణంగ్ణ) చేస్థ ప్రతి గ్ుంప్ు ఆవరత నం
ర్ీతిలో కదులుత్ూ అకకడ్ కణరుడలో విషయ లు చద్ివి ముందునన కణరుడ వెైప్ు వెళ్ా లలి. కణరుడలు ఉంచిన సి లమే "అభాసనయ
నిలయం". ఉప్నయాస ప్ది తి అనివణరాం అనుకునన వణళా కు ద్యనిన త్పథపంచడయనికి ఈ విధయనం చెపథప చేయించిన విధయనం.
2. మన గుంప్ు - నిప్ుణ గుంప్ు –అభాసనం (హో మ్ గూ
ర ప్ - ఎక్్పర్ట్ా్ గూ
ర ప్)
ఈ ప్ది తిలో మొదటి దశలో ఆరు లేద్య ఐదు మంద్ి వునన పథలాల గ్ుంప్ు చేయండి. ఈ గ్ుంప్ు మన గ్ుంప్ు అవుత్ ంద్ి.
ప్ణరరంభంలో ఈ గ్ుంప్ుకు ప్ని ఉండ్దు. చివర్ోా ప్ని ఉంట ంద్ి. ర్్ండ్వ దశలో ఈ గ్ుంప్ులోని పథలాలకు ప్రతి ఒకకర్ికి
ఒకొకకక సంఖాను ఇవణవలి. ఆ సంఖా ఉనన వణళలళ ఒకొకకకరు ఒకొకక గ్ుంప్ు త్య రు చేసుకోవణలి. ఇద్ి నిప్ుణ గ్ుంప్ు.
ఈ గ్ుంప్ు వణళలా త్మకు ఇచిాన అభాసనయంశం గ్ుర్ించి కూలంకషంగ్ణ చర్ిాసణతరు. ఇచిాన విషయం పై నిప్ుణత్ సణధిసత ణరు.
ప్రతి గ్ుంప్ుకు వెళలత్ూ ఉప్ణధయాయులు సహ్నయం అంద్ించయలి.
త్రువణత్ గ్ుంప్ులోని సభుాలందరు త్మమూల గ్ుంప్ుకు వెళ్లా తయము నేరుాకునన అంశణలు మూలగ్ుంప్ులో
ప్ంచుకుంటారు. ప్రతి సభుాడ్ు ఒకొకక విషయ నిన చర్ిాంచి నిప్ుణత్ సణధించడ్ం వలా మూలగ్ుంప్ు అనిన విషయ లు
ప్ంచుకుంట ంద్ి. చివర్ిలో ఎకుకవ సమ చయరం కోసం ఉప్ణధయాయులను సంప్ర్ికంచవచుాను. ఉప్నయాస ప్ది తి బదులుగ్ణ
ఈ విధయనం అనుసర్ించండి.
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3. సహవరషత క్ృతాం
ఇదే రు సహవరుతల మధా సమ జ్ విజ్ాానంలో వచేా వంశణలు, వణసుతశిల పలు, ప్ర్ిప్ణలనయ అంగ్ణలు, భూమి ప్ రలు,
మొకకల వరొ ం, జ్ంత్ వులు, సమ జ్ శణసత జ్
ీ ా ల ప్రా ు ర్ణస్థ వణటిని ఎంపథక చేసుకోమనయలి. త్రువణత్ త్మ సహవరుతల
గ్ుంప్ులో చేరుకొని అకకడ్ ఎనునకొననవిషయ లు చర్ిాంచయలి.
4. గుంప్ు క్ృతాం
గ్ుంప్ు కృత్ాంలో ఇదే రు విద్యారుిల గ్ుంప్ు, ముగ్ుొరు విద్యారుిల గ్ుంప్ు ఇల గ్ర్ిషుంగ్ణ ప్ద్ి మంద్ి విద్యారుిలు గ్ల
గ్ుంప్ులను చేయవచుా. వీర్ికి సమ జ్ విజ్ాానంలో వచేా అనేక ర్ణజులు-ర్ణణులు - ప్ర్ిప్ణలకుల ప్రా ు, సంసి లు, సి ల లు,
ద్యరశనికులు, నదులు, జ్ాతీయ నయయకులు, ద్ేశణలు - ర్ణజ్ధయనులు, గ్రహ్నలు, నక్షతయరలు / గ్్ల కతిలు మొదల ైనవి.
ఇవవవచుా.
అభాసనయరుిలను గ్ుంప్ులుగ్ణ విభజించి ప్రతీ గ్ుంప్ుకు ప్రతేాకమైన చర్ణాంశణలను ఇవవండి. ప్రతీ గ్ుంప్ులో పథలాలు
ప్ణలగొనడయనిన గ్మనిసూ
త
అవసరమైన మ రొ దరశన చేయండి. గ్ుంప్ులో పథలాలు భాగ్వహంచడ్ం / అకకడ్ సృషథుయిేా
అయోమయం | అసపషు త్లకు సలహ్న ఇసూ
త ప్రసపర అభాసనయనికి ఎకుకవ అవకణశం ఇవవవచుా.
ప్రసత ుత్ సమ జ్ విజ్ాానం ప్ఠాప్ుసత కంలో ఈ విధమైన గ్ుంప్ు చరా చేస్థ సమ చయరం స్్కర్ించే కృతయాలు ఉనయనయి. ఇవి పథలాల
అభాసనయంత్ర్ణలు నింప్డయనికి మర్ియు వణర్ి ప్ూరవజ్ాానంతో తయమే త్మ జ్ాానయనిన పంచుకోవడయనికి అవకణశణలు ఉనయనయి.
ఉదాహర్ణ:
1. ద్ేవణలయం, మస్్దు, భౌతిక సణమరకణలను సందర్ిశంచి అకకడ్ విశేషత్ను ద్యఖలు చేస్్ కృత్ాం. గ్ణరమప్ంచయయితీ మర్ియు
అల ంటి ఏద్ెైనయ కదంద్యరనిన సందర్ిశంచి అకకడ్ జ్ర్ిగ్ద సభ మర్ియు ఇత్ర ప్రకిరయలు తెలుసుకొని నమోదు చేస్్ కృత్ాం.
2. వివిధ చిహ్ననలు, జ్ంత్ వరొ ం, మొకకల వరొ ం, ప్క్షులు, నయణయాలు, వివిధ ద్ేశణల జ్్ండయలు స్్కర్ించు కృత్ాం.
3. ఒక కృత్ాంలో "కణరాం చేస్్ మ ద్ిర్ిని" చూసూ
త అకకడే చర్ిాంచి, తీర్ణమనం చేస్్ అవకణశణలు ఉనయనయి.
ఈ పై సందర్ణభలోా పథలాలు మ టాాడ్ుట, ప్ణలగొనడ్ం, ప్రసపర వినిమయం / సంవహన మర్ియు ద్యఖలు చేయడ్ం
ముఖామవుత్ ంద్ి. త్నకు తెలిస్థన జ్ాానం నుండి కొత్త సనినవేశణలోా ఆ జ్ాానయనిన ప్ునరరచించుకోవడయనికి సణధామవుత్ ంద్ి. ఈ
మూలకంగ్ణ తయమే జ్ాానయనిన నిర్ిమంచుకోవడయనికి సణధాప్డ్ుత్ ంద్ి. ప్రతి సందరభంలో పథలాలకు ప్ునర్ణవలోకనం చేయుటకు
లేద్య పథలాలే ప్ునర్ణవలోకనం చేయడయనికి అవకణశం ఉంట ంద్ి.
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