
సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం.

మే
ధో
మ
ధన
ం

మొత్తం త్రగతి కృత్యం:-

“మొదటి సామ్రాజ్యాలు” అనే పాఠ్యాంశాం ఆధారాంగా ఆలోచాంప చేసే ప్రశనలు అడుగుతాను
(కొన్నన చత్ర పటాలను చూపిస్తూ)
1. మానవులు జన్నమాంచన తొలి రోజులోో ఎలా న్నవసాంచేవారు?
2. గుాంపులుగా అడవులలో న్నవసాంచే మానవుడు గ్రామాలను ఎలా ఏర్పాటు చేసుకున్ననడు?
3. గ్రామాలలో సిర న్నవారసాం ఏర్పాటు చేసుకునన తర్పాత జీవనాం ఎలా సాగాంది?
4. చనన గ్రామాలు, పెద్ద గ్రామాలు, జనపదాలు వీటిన్న ఎవు పాలిాంచేవారు?
పై ప్రశనలకు పిలోలు చెప్పా సమాధాన్నలను నలోబలోపై వ్రాస చెపాబోయే పాఠ్యాంశాన్నన
“మొదటి సామ్రాజ్యాలు” అని నలోబలోపై ర్పసాూను. ఈ రోజు మనాం “మొదటి సామ్రాజ్యాలు ” 
గురాంచ తెలుసుకుాందాము.

పరిశీలన టీచర్ పా్లనర్
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పాఠ్య ప్రణాళిక
• ఉపాధ్యాయుని పేరు : కె. సురేష్
• విషయము : సాంఘిక శాస్త్ర ము
• తరగతి : 6 వ తరగతి
• పాఠ్ాాంశము : 6.11 మొదటి సామా్రజ్యాలు

• పాఠశాల పేరు : జి. ప. ఉ. పాఠశాల (బాలురు), శీ్ర కాళహస్తి
• తేది :  సెపట ాంబరు/అక్టట బర్
• కాలాం : 40 నిమిషాలు
• పీరియడ్లు :  06

బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

ప్లఠ్యపుస్తకములు
ప్రామాణిక గ్రంథాలలు
వార్తత పత్రికలు
స్క్రాప్ బుక్స్
జీవిత చరిత్రలు
ఇతర గ్రంథాలలు

అటా్లసు
గా్లబు

మాయపులు
చార్టు లు
ప్రాజెక్టు లు

ఇతర స్ంబంధ స్క్రధనాలు

పీ సి్త త పీరియడ్ పథకములోని ముఖ్ాాంశాలు: భావనలు:

o మౌరయ సామ్రాజయాం – అశోకుడు – ఎలా తెలుసుకుాంటాాం – అరధశాస్త్రాం – అశోకుడు –
విశిష్ట పాలకుడు – అశోకుడు-కళాంగ యుద్ధాం – కళాంగ యుదాధన్నన తెలిప్ప అశోకున్న శాసనాం
అశోక ధరమాం అనగానేమి? – ప్రజలకు అశోకుడు ఇచిన సాందేశాం - ద్కకనులోన్న ర్పజ్యయలు –

సామ్రాజ్యయలు – గౌతమీపుత్ర శాతకరి – వారశిష్టట పుత్ర శ్రీ పులోమావి.ము
ఖ్
యంశా

లు
: 

భా
వన
లు
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం.

విష
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హ
న
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స్ం

కృత్య
యలు

పరిశీలన టీచర్ పా్లనర్
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బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ
ప్ల
ఠ్
యంశా

న్ని
చద
వడ
ం

–ప్ర
శ్ిం
చడ
ం

ప్రతి
స్ప
ంద
ంచ
డం

జట్టు పన్న పిలాల డరైీ
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o విదాయుిలు అాందురూ వయక్తూగతాంగా క్షుణి్ాంగా చద్వమన్న చెపిా అరిాంకాన్న పదాలను
నోట్ పుసూకాంలో ర్పసుకోమన్నలి. తువారత వారు వ్రాసుకునన కష్టమైన అరిాంకాన్న పదాలను

విదాయుిలచే చెపిాాంచే ప్రయతనాం చేయాలి, పిలోలు చెపిాన సమాధానాం సరకాకపోతే
వివరాంచాలి.

( చ ర్చ నీ యాం శా లు )

తరగతిలోని విద్యారుు ల స్త్ాంఖ్ా ఆధ్యరాంగా జట్లు చేసి ను. ఒక జట్లట లో 4లేద్య 5 మాంది
ఉాండేలా చూసి ను. ఒక్కొకొ జట్లట కూ ఒక్కొకొ చరచనీయాంశము కేటాయిసి ను.

భావనలను నలోబలోపై ర్పయాలి. తువారత ఎాంపిక చేసన ఈ విష్యాలను (భావనలను) 
జట్ోలో చరిాంప చేస వారరయొకక వయక్తూగత నోట్ పుసూకాలలో, ఈ ముఖ్యాంశాలకు చెాందిన
ప్రశనలను, వారటిక్త సమాధాన్నలను ర్పసుకొన్న జట్ోవారరీగా ప్రద్రశాంచాలి. జట్ోవారరీగా చెపిాన

సమాధాన్నలను నలోబలోపై ర్పస, కీలక ప్రశనలకు విదాయుిలు చెపిాన సమాధాన్నలను పోలాిలి. 
వివరాంచాలి.

 మనాం మౌరయ సామర్పజ్యయన్నన గురాంచ ఏయే ఆధార్పల దాార్ప అధయయనాం చేయగలాం?
 చక్రవరూ తన ప్రతయక్ష న్నయాంత్రణ్లో ఉనన ప్రాంతాలను అదుపు చేయటాన్నక్త ఎటువాంటి
విధాన్నలను ఉపయోగాంచేవారు?
 సామ్రాజయాంలో చక్రవరూక్త వేగుల అవసరాం ఏమిటి? 
 మౌరయచక్రవుూలు వివిధ ప్రాంతాల నుాంచ వివిధ వనులను పనునల రూపాంలో
సేకరాంచాలిిన అవసరాం ఏమిటి?
 రైతులు, చేతి వృతుూలవారు, వారయపారసుూలు, అట్వీ న్నవారసులు, పశువుల కాపులు తాము
చెలిోాంచన పనునలకు బదులుగా ఏమి పాంది ఉాంటారన్న మీు భావిసుూన్నను?
 అశోకుడు విశిష్ట పాలకుడు అన్న ఎాందుకు అనుకుాంటున్ననవు?

 మౌరయ సామ్రాజయాం
 అరధశాస్త్రాం
 అశోకుడు – విశిష్ట పాలకుడు
 అశోకుడు-కళాంగ యుద్ధాం

 అశోక ధరమాం
 ప్రజలకు అశోకుడు ఇచని సాందేశాం
 ద్కకనులోన్న ర్పజ్యయలు – సామ్రాజ్యయలు
 గౌతమీపుత్ర శాతకరి
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స్మ
కా
లీన

అం
శా
లప
ైప్ర
తిస్
పంద

న-
ప్రశ్
ించ

డం
ప్రసుూతాం మన పాఠ్యాంశాన్నక్త సాంబాంధాంచన సమకాలీన అాంశాలపై అనుబాంధ ప్రశనలు

పిలోలచేత అడగ న్నవారాలి. లేదా ఈ సామర్పిాన్నన విదాయుిలలో సాధాంచడాన్నక్త కొన్నన ప్రశనలు
అడుగుతాను. వివరసాూను. చరిసాూను. అవి సమకాలీన అాంశాలను ప్రతిబాంబాంచాలి.

జట్టు కృత్యయలు పిలాల డరైీ
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విష
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వగా
హ
న
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చా
ర
నపు

ణ్య
యలు

పాఠ్యాంశమునాందు వివిధ ప్పర్పలను చదివిాంచ వారటిపై ప్రశ్ర్నాంచ విష్యావగాహనను
పరీక్షాంచడాం. విదాయుిలను జటుటగా చేస “మీ అభ్యసనను మెుగుపుచుకోాండి.” అనే

అాంశాం క్రాంద్ విష్యావగాహన, సమాచార నైపుణ్యయలు, సమకాలీన అాంశాలపై
ప్రతిసాాంద్న ప్రశనలపై చరిాంప చేయాలి.

జట్టు కృత్యయలు
ఇంటి పన్న

స్ంఘటన రచన
పిలాల డరైీ
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం. బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

 అశోకున్న గొపాతన్నన్నన, పరపాలన్న విధాన్నన్నన, ధరమప్రచార్పన్నన ప్రశాంసాంచుము.
 యుద్ధాం పట్ో అశోకున్న ద్ృకాథాన్నన కళాంగ యుద్ధాం ఎలా ప్రభావితాం చేసాంది?
 అన్నన యుదాధలూ ఆప్పసన అశోకున్న ప్రభావాం ఉప ఖాండాంలోన్న ప్రజలపై ఎలా ఉాండి
ఉాంటుాంది?

ధర్పమన్నన ప్రచారాం చేయట్ాందాార్ప ఏయే సమసయలను పరష్కరాంచాలన్న౯ అశోకుదు
కోుకున్ననడు?

ప్రజలు బాన్నసలను, సేవకులను తకుకవగా చూడడన్నక్త కారణ్యలను చెపాాండి. చక్రవరూ
శాసనాం దాార్ప వారర పరసితిన్న ఏమైన్న మెుగయాందా? మీ సమాధాన్నన్నక్త కారణ్యలు
చెపాాండి.

సామానయ ప్రజల మధయ అశోకుడు ధర్పమన్నన ఎాందుకు వారయపిూ చేశాడు?

క్ర . సం మహాజనపదాలు సామ్రాజ్యాలు

1.
2.
3

మహాజనప్దాలకు, సామ్రాజ్యయలకు గల తేడాలను క్రంది ప్ట్టికలో నమోదుచేయండి.
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పట
నపు

ణ్య
యలు

-ప్రా
జెక్ట
ుప
న్న

ప్రశ
ంస్

-సు
న్నశ్
తత
వం

పరిశీలన పిలాల ప్రాజెక్టు లు
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మై
ండ్

మా
యపి
ంగ్

పరిశీలన పిలాల నోట్టపుస్తకాలు
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ఇలా విద్యారుు లు తాము నేరుచకునన భావనలకు స్త్ాంబాంధాంచిన మ ాండ్ మ్యాపాంగ్ ద్యారా స్త్ాయాంగా
పరీక్షాంచుకుాంటారు. నలు బలు ప విద్యారుు లచే చేయిసి ను. అలాగే విషయవగాహన, స్త్మ్యచార

న పుణ్యాలు, స్త్మకాలీన అాంశాలప పీ తిస్త్పాందన, పట న పుణ్యాలు, పీా జెకుట పని, పీ శాంస్త్కు
స్త్ాంబాంధాంచిన పీ శనలు పలు ల నోట్ బుక్స్ లో వీ్ర యిసి ను.

సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం. బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

 మీ ఉపాధాయయుల సహాయాంతో అశోకున్న శిలాశాసన్నలు మరన్నన సేకరాంచ
సాిన్నకాంగా ప్రద్రశనకు ఉాంచాండి.
 మీ ప్రాంతాంలో ఏదైన్న పాత శాసనాం ఉాంటే దాన్నన గురాంచ మరన్నన వివర్పలు
తెలుసుకోాండి. 
 భారతదేశ పట్ాంలో అశోకుడి సామ్రాజయాంను అాందులోన్న ప్రధానమైన నగర్పలను
గురూాంచుము.
 మౌరయసామ్రాజయాంలోన్న వారయపార మార్పాలను గురూాంచాండి. 
 సరయా, ఈజిపుట, శ్రీలాంక దేశాలను పట్ాంలో గురూాంచాండి. పాటాన నుాంచ ఈ
దేశాలకు మార్పాలను కనుకోకాండి.
 గాంగా, సాంధులోయ, కృష్ణి, తుాంగభ్ద్రా ప్రాంతాలను మానచత్రాంలో గురూాంచుము.

విదాయర్థు లను జట్లు గా చేసి జట్ులోగుర్త ంప్చేయడం, చర్చంప్చేయడం. 

మొదటిసామా్రజ్యాలు

నాందులుకౌటిలుయడు

ఇక్ష్వాకులు

ద్కకనులోన్న ర్పజ్యయలు

శాతవారహనులు

అశోకుడు

కళాంగ యుద్ధాం

మౌరయ సామ్రాజయాం

చాంద్రగుపుూడు బాందుసాుడు అశోకుడు

సురేష్ శ్రీకాళహసూ - 9441775926 4



స్క్ర
మ
ర్త య
ాల
వా
రీగా

పిలా
ల
ప్రగ
తి

నమో
దు

పాఠాం పూరిి అయిన వాంటనే విద్యా పీ మ్యణ్యల ఆధ్యరాంగా విద్యారుు ల సు యిని అాంచనా వేసి ను. 
పలు ల సు యిని రిజిషట ర్ లో నమోదు చేసి ను. సు యిని బట్టట ’స్త’ గ్రూ పు వ్రరికి తగిన కృతాాలు

తిరిగి కల్పాంచి ’ఎ’ గ్రూ పుకు వచేచటట్లు చూసి ను.

నమోదుపతా్రలు పిల్ల ల్ నోట్
పుస్త కాలు
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధననాలు మూల్యాంకన ఆధారాలలుక్ర. 
సాం. బోధననాభ్యసన ప్రక్రియ

కీ ల క ప దాలు

మౌరయచక్రవరూ పరయవేక్షణ్లో ఉనన పాట్లీపుత్రాం చుట్టట ఉనన ప్రాంతాలను, అట్వీ
ప్రాంతాలను వేువేుగా పరపాలిాంచడాన్నక్త కారణ్యలు ఏమిటి? ఈ మూడు ప్రాంతాలకూ
ఒకే విధాంగా చటాటలు, న్నయమాలు తయాు చేస ఉాంటారన్న మీు భావిసుూన్ననర్ప?

ఆచార్పల సాినాంలో అశోకుడు దేన్నన ప్రోతిహాంచాడు?
అనేక నగర్పలకు బలమైన కోట్లు ఉాండేవి. అవి ఎదుర్కకనన విపరీత పరసితులు ఏమిటి? 

వారటి అవసరాం ఏమిటి?
వేపుర గ్రామాంలో ఏ తెగ న్నవసాంచేది? దాన్న అధపతి ఎవు?
వేపుర గ్రామాం ఉనన జనపదాన్నక్త ఎవు న్నయకతాాం వహసుూన్నను?
గహపతి సమహ చెువు ఎాందుకు తవిాాంచ ఉాంటాడు?
వివిధ తెగల పెద్దల ఆమోద్ాం కోసాం ఇక్ష్వాకులు ఏమి చేసేవారు?
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1. సామ్రాజయం :- పెద్ద ర్పజ్యయలను సామ్రాజయాం అాంటాు.
2. అరుశాస్త్రం :- కౌటిలుయడు రచాంచన ర్పజనీతి శాస్త్రాం.
3. మౌరయ :- మౌరయ అనేది వాంశాన్నన తెలిప్ప పద్ాం.
4. ధమమ :- ధరమాం
5. దకకను :- ద్క్షణ్ భారతదేశాంలో గల పీఠభూమి ప్రాంతమే ద్కకను. ఇది త్రిభుజకారాంలో కలదు.
6. ఇక్ష్వాకులు :- శాతవారహనుల తర్పాత ర్పజులైన వారు ఇకాశాకులు.
7. యజా్యలు :- హాందూ మతాంలో జుపబడే ఆధాయతిమక కారయక్రమాం.
8. ఆరామ్రలు :- బౌద్ధ బక్షువుల న్నవారసాలు.
9. ఉప్ఖండం :- భారత్, నేపాల్, పాక్తసాూన్, బాంగాోదేశ్ లతో కూడిన ప్రాంతాన్నన ఉపఖాండాం అాంటాు.
10. శాత్వాహన :- ఇది వాంశన్నమాం. మౌుయల తర్పాత శాతవారహన వాంశ ర్పజులు పాలిాంచాు.
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సు
రేష్

 శ్రీ
కాళ

హ
సూ

-
94

41
77

59
26
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