
సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన
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మొత్తాం త్రగతి కృత్యాం:-
“ఫ్రాన్స్-ఐరోపాలో ఒక దేశం” అనే పాఠ్యాంశాం ఆధారాంగా ఆలోచాంప చేసే ప్రశనలు
అడుగుతాను (కొన్నన చత్ర పటాలను చూపిస్తూ)
1. ఐరోపాలోన్న ప్రధానమైన దేశ్లేవి?
2. పశ్చిమ యూరప్ లోన్న క పెద్ద దేశాం ఏది?
3. ఈఫిల్ టవర్ ఎకకడ కలదో తెలుసా?
4. పారిస్ రాజధాన్నగా గల దేశాం పేరు చెపపగలరా?
5. భారతదేశాన్నకి వచిన యూరోపియనుే ప్రాంచవారు ఏదేశస్థులు?
పై ప్రశనలకు పిలేలు చెపేప సమాధానాలను నలేబలపేై వ్రాసి చెపపబోయే పాఠ్యాంశాన్నన
“ఫా్రన్స్-ఐరోపాలో ఒక దేశం” నలేబలపేై రాసాూను. పరిశీలన

టీచర్ పా్లనర్

1

పాఠ్య రణాళిక
• ఉపాధ్యాయుని పేరు : కె. సురేష్
• విషయము : సాంఘికశాసర ము
• తరగతి : 7 వ తరగతి
• పాఠ్ాాంశము : 7.6  ఫ్రాన్స్-ఐరోపాలో ఒక దేశం

• పాఠశాల పేరు : జి. ప. ఉ. పాఠశాల (బాలురు), శీ్రకాళహస్తి
• తేది : ఆగస్్ట
• కాలాం : 40 నిమిషాలు
• పీరియడ్లు : 07

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ
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) తరగతిలోని విద్యారుు ల సాంఖ్ా ఆధ్యరాంగా జట్లు చేసి ను. ఒక జట్్లలో 4లేద్య 5 మాంది
ఉాండేలాచూసి ను. ఒక్కొకొ జట్్లకూ ఒక్కొకొ చరచనీయాంశముకేటాయిసి ను.

యూరప్ పటాంలొ ఫ్రాన్స్ ను గురిూాంచ గలవా?
ఫ్రాన్స్ చుట్టూ గల మహా సముద్రాలనూ, సముద్రాలనూ పేర్కకనాండి.
ఫ్రాన్స్ చుట్టూ గల సముద్రాల ద్వారా ఫ్రాన్స్ ఏ రకాంగా లబ్దద పాంద్గలద్న్న భావిస్థూనానరు? 

జట్టు పని పిలాల డరైీ
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన ఆధారాలుక్ర. 
సాం
.
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ాలు ఫా్రన్స్ కు అనేక దేశాలు సా్రహద్దు లుగా ఉన్నాయి. యూరప్పటమ్ సహాయంతో

ఈడేశాలలను పేర్కొని కంది పటి్టకలోపూరంచండి.

భావనలను నలేబలపేై రాయాలి. తరువాత ఎాంపిక చేసిన ఈ విషయాలను
(భావనలను) జటేలో చరిిాంప చేసి వారియొకక వయకిూగత నోట్ పుసూకాలలో, ఈ

ముఖ్యాంశాలకు చెాందిన ప్రశనలను, వాటికి సమాధానాలను రాస్థకొన్న
జటేవారీగా ప్రద్రిశాంచాలి. జటేవారీగా చెపిపన సమాధానాలను నలేబలేపై రాసి, 

కీలక ప్రశనలకు విద్వయరుులు చెపిపన సమాధానాలను పోల్చిలి.
పరిశీలన టీచర్ పా్లనర్
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విద్వయరుులు అాందురూ వయకిూగతాంగా క్షుణ్ణాంగా చద్వమన్న చెపిప అరుాంకాన్న పద్వలను
నోట్ పుసూకాంలో రాస్థకోమనాలి. తరువాత వారు వ్రాస్థకునన కషూమైన అరుాంకాన్న
పద్వలను విద్వయరుులచే చెపిపాంచే ప్రయతనాం చేసాూను, పిలేలు చెపిపన సమాధానాం
సరికాకపోతే నేను వివరిసాూను.
o ఫ్రాన్స్ లోన్న భౌతిక లకాశాలను గురిూాంచాంది. ఉతూర, పశ్చిమ దికుకలలొ విశాలమైన
మైద్వనాలుాండడాన్నన గమన్నాంచాండి.
o మైద్వనాల గుాండా ప్రవహాంచే నదులను పేర్కకనాండి.
o ఫ్రాన్స్ కు తూరుప, ద్కిశణ్ దికుకలలోన్న పరాతాలను గురిూాంచ వాటి పేరేను
రాయాండి.
o మధ్య ఫ్రాన్స్ లో ’మాసిఫ్ సాంట్రల్’ అనే పెద్ద పీఠభూమిన్న గురిూాంచగలవా?
o వీటిలో ఏ ప్రాంతాలు పశుపోషణ్కు అనుకూలాంగ ఉనానయన్న భావిస్థూనానరు? 
ఇవి వయవసాయ యోగయాం కాద్న్న ఎాందుకు భావిస్థూనానరు?
o వివిధ్ కాల్చలకు సాంబాంధాంచన ప్రకక చత్రాలను పరిశీలిాంచాండి. మీరు
గమన్నాంచన తేడాలేమిటి? జట్టు పని పిలాల డరైీ
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క్రమ. సాం. దికుక సరిహదుదగా గల దేశాం
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన ఆధారాలుక్ర. 
సాం
.

పాఠ్ాంశాన్ని
చదవడం –
ప్ర శ్ించడం
ప్ర తిసపందంచ

డం

ఫ్రాన్స్ వాతావరణాన్నకి, మన రాష్ట్ర
వాతావరణాన్నకి గల భేద్వలను
తెలుస్థకోవాలి. ఏవైనా రాండిాంటిన్న
తెలపగలగాలి.

పరిశీలన పోర్టు పోలియోలు3

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

సమకాలీన
అంశాలపై
ప్ర తిసపందన-
ప్ర శ్ించడం

ప్రస్థూతాం మన పాఠ్యాంశాన్నకి సాంబాంధాంచన సమకాలీన అాంశాలపై అనుబాంధ్
ప్రశనలు పిలేలచేత అడగ న్నవాాలి. లేద్వ ఈ సామరాుాన్నన విద్వయరుులలో
సాధాంచడాన్నకి కొన్నన ప్రశనలు అడుగుతాను. వివరిసాూను. చరిిసాూను. అవి సమకాలీన
అాంశాలను ప్రతిబ్దాంబ్దాంచాలి.
 మన దేశాంలోన్న రైతులు కూడా పశువులమేత సేకరిాంచ ఉాంచుతారు. దీన్నన
ఏకాలాంలో వాడుతారు?
 మన దేశాంలొ కూడా చలికాలాం భూములను ఖ్ళీగా ఉాంచుతామా?
 మనదేశాంలో చలికాలాంలో ఏయే పాంటలు పాండుతాయి? ఈ పాంటలు ఫ్రాన్స్
లో చలికాలాంలో ఎాందుకు పాండవు?
 గోధుమ, రే, బారీే, మొకకజొనన, బీట్ రూట్, ఒట్్ లలో మన రాష్ట్రాంలో ఏయే
పాంటలు పాండుతునానయి? ఏ ప్రాంతాంలో?

జట్టు కృత్యాలు
పిలాల డరైీ
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విద్వయరుులను జట్టూగా చేసాూను. “మీ అభ్యసనను మెరుగుపరుచుకోాండి.” అనే
అాంశాం క్రాంద్ విషయావగాహన, సమాచార నైపుణాయలు, సమకాలీన అాంశాలపై
ప్రతిసపాంద్న ప్రశనలపై చరిిాంప చేయాలి.
 ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ లొ ద్రాక్షపళ్ళు ఏ ప్రాంతాంలో పాండుతాయి?
ఫ్రాన్స్ లో ముఖుఅమైన వయవసాయక కాలాం ఏది?
ఫ్రాన్స్ లో పెరిగిన పాండే చెతుే హమాలయాలోే కూడా పెరగడాన్నకి

కారణాలెమైఉాంటాయన్న నువుా భావిస్థూనానవు?
ఫ్రాన్స్ వాతావరణ్ాం పస్థవుల పెాంపకాన్నకి ఎల్చ తగి ఉననది?
 మీ ప్రాంతాంలో సగట్ట వయవసాయ క్షేత్రాం మెాంత ఉాంట్టాంది?
 మీ ప్రతాంలో కూడా రైతులు ట్రాకూరు అద్దదకు తెసాూరా?
పాల ఉతపతిూన్న పెాంచడాన్నకి మనదేశాంలో విన్నయోగిాంచే ఇట్టవాంటి
విధానాలను తెలపాండి.

జట్టు కృత్యాలు
ఇంటి పని

సంఘటన రచన

పిలాల డరైీ
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మైదానాలు

పీఠభూములు
పరవత్యలు
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సాం.

ప్ట
నై పుణ్యాలు
పార జెక్టు ప్న్న
ప్ర శంస

సున్నశ్తతవం

ప్రపాంచ పటాంలొ ఫ్రాన్స్ ను గురిూాంచ, దీన్న సరిహదుద దేశాలను గురిూాంచాండి.
ఫ్రాన్స్ లో పరిశ్రమల ఉన్నకి అనే పటాం పరిశీలిాంచ క్రాంది ప్రశనలకు జవాబు

ఇవాాండి.
పరిశ్రమలు ఫ్రాన్స్ దేశమాంతటికీ విసూరిాంచాయా? లెక కొన్నన ప్రాంతాలకె

పరిమితమయాయయా?
ఖన్నజ సాంపద్ ఉనన ప్రాంతాంలొ పరిస్రమలు తపపక అభివృదిి చెాందినాయా?

పరిశీలన పిలాల ప్రాజెక్టు లు6

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

మై
ండ్

మా
ాప
ంగ్

పరిశీలన పిలాల నోట్టపుసతకాలు
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వివిధ్ మూల్చయాంకన సాధ్నాల ద్వారా పిలేల ప్రగతి నమోదు చేయుట
ఫ్రాన్స్ దేశాం ఎదుర్కకాంట్టనన బొగుు సమసయ మన దేశాన్నకి వరిూస్థూాంద్వ?
లీహ్రరే పటూణ్ాంలోన్న ఇాండే పైకపుపను గమన్నాంచాండి. దీన్నన్న కానో, భావన

పాడు ఇాంటి పైకపుపలతో పోలిాండి. పైకపుపలు ఎాందుకు భిననమాు ఉనానయో, 
కారణాలేవో ఆలోచాంచాండి. మీ తోటి విద్వయరుులతో మరియు మీ
ఉపాధాయయున్నతో చరిిాంచాండి. 

ఫ్రాన్స్ కు మూడు వైపుల్చ సముద్రాలు ఉననాందువలే కలిగే ప్రయోజనాలు
ఎమిటి?

ఫ్రాన్స్ లొ పశు సాంపద్కు సహజ కారకాలు ఎల్చ దోహద్పడుతునానయి?
ఉతూర ఫ్రాన్స్ లో ఏ రకమైన పరిశ్రమలు నెలకొల్చపరు? ఎాందుకు?
విద్వయరుులను ఇల్చాంటి ప్రశనలను అడగటాం ద్వారా వారిలో గల సామరాుాలను

మెరుగు పరుచుతు వారి ప్రగతిన్న నమోదు చేయాలి. తరాాతి పాఠ్యాంశాన్నకి
వారిన్న సాంశ్చదుదలను చేయడాం.

నమోదు పత్రాలు పిలాల నోట్ పుసతకాలు

8

మీరు ఉపయోగిాంచే విదుయత్ ఎకకడ తయారు చేసాూరు? విదుయత్ తయారీలో ఏ
శకిూన్న ఉపయోగిాంచారు?

అణుశక్తనిి వ్యతిరేక్తసి్త కొందరుఈపోస్టర్
రూపొందొంచారు. నువ్వు దీనిలోఅణుశక్త ి
చిహ్నానిా గుర్ొించగలవా? వారుఎ
విద్యయతి్తనుఅభివ్ృది చేయాలని
కోరుత్తన్నారు?
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1. ఈఫిల్ టవర్ :- ఫా్రన్స్ రాజధాని పారిస్ నందుగల ఎత్తై న ఇనుప నిరాాణం.
2. శరత్కాలం :- సెపట ంబరు నుండి అక్టట బరు వరుకు గల కాలం.
3. పశుగా్రశం :- పశువులకు ఆహరంగ్ర ఉపయోగంచే గడిి.
4. ఆధునిక వయవసాయం :- కొత్త పద్ధ తుల ద్వారా వయవసాయం చేసి అధిక దిగుబడిని పంద్డం.
5. అణువిదుయత్ కందా్ం- ఆణుశక్తత :- యురేనియం, థోరియం లను ఉపయోగంచి విదుయత్ ను త్యారు చేయడం.
6. న్యయక్తి యర్ రియాకట ర్ :- అణువిదుయత్ ను త్యారు చేసే ఒక పాి ంటు.

కీ ల క ప ద్వ లు
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ఉపాధ్యాయుని సంతకం ప్రధ్యనోపాధ్యాయుని సంతకం సందర్శకుల సంతకం

స్థరేష్ శ్రీకాళహసిూ - 9441775926 5


