
సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన
ఆధారాలు
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మొత్తాం త్రగతి కృత్యాం:-
“నై జీరియా ఆఫి్రకాలో ఒక దేశం” అనే పాఠ్యాంశాం ఆధారాంగా ఆలోచాంప చేసే ప్రశనలు
అడుగుతాను (కొన్నన చత్ర పటాలను చూపిస్తూ)
1. రాండవ పెద్ద ఖాండాం ఏది?
2. చీకటి ఖాండాం అన్న దేన్నన్న అాంటారు?
3. ఆఫ్రికాలోన్న దేశాల పేరుు కొన్నన చెపపాండి.
4. ఆప్రికాలో పశ్చిమ వైపున గల దేశాం ఏది?
5. భారత దేశాం లాగా బ్రిటీషు వారిచే పాలాంచబడి స్వాతాంత్రయాం పాందిన దేశాం ఏది?
పై ప్రశనలకు పిలులు చెపేప సమాధానాలను నలుబలుపై వ్రాసి చెపపబోయే పాఠ్యాంశాన్నన
“నైజీరియా ఆఫి్రకాలో ఒక దేశం ” అని నలుబలుపై రాస్వూను.

పరిశీలన
టీచర్ పా్లనర్

1

పాఠ్య ప్రణాళిక
• ఉపాధ్యాయుని పౄరు : కె. సురేష్
• విషయము : సాంఘికశాసర ము
• తరగతి : 7 వ తరగతి
• పాఠ్ాాంశము : 7.8 నై జీరియా ఆఫి్రకాలో ఒక దేశం

• పాఠశాల పౄరు : జి. ప. ఉ. పాఠశాల (బాలురు), శీ్రకాళహస్తి
• తేది : సెపృట ాంబరు
• కాలాం : 40 నిమిషాలు
• పీరియడ్లు : 06

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ
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తరగతిలోని విద్యారుు ల సాంఖ్ా ఆధ్యరాంగా జట్లు చేసి ను. ఒక జట్లట లో 4లేద్య 5 మాంది
ఉాండేలాచూసి ను. ఒక్కొకొ జట్లట కూ ఒక్కొకొ చరచనీయాంశముకేటాయిసి ను.

 నైజీరియకు మూడు వైపులా ఆనుకొన్న ఉనన దేశాల పేరుు తెలుసుకాండి.
 నైజీరియలో ఏ ప్రాంతాం భూమధ్య రేఖకు ద్గగరగా ఉాంటాంది? ఎటవాంటి వాతావరణ
పరిసిితులు ఆ ప్రాంతాంలో ఉాంటాయి?
 నైజీరియ వరశపాతాం మాయప్ చూడాండి. లాగోస్, కానో పటాాణాలను గురిూాంచాండి. జట్టు పని పిలాల డరైీ
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన ఆధారాలుక్ర. 
సాం
.
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భూమధ్య రేఖకు ఏ పట్టణం దగగరగా ఉంది?
నైజీరియాలో ఏ ప్రంతంలో అధిక వర్షాలు కురుస్తాయి?
ఏ ప్రంతాలోో తకుువ వరాపాతం ఉంటంది?
ఎకుువ వరాపాతం ఉన్న చోట్ ఎలంటి వృక్షజాలం ఉంది?
మధ్యరకం వరాపాతం ఉన్న చోట్ ఎలంటి వృక్షజాలం ఉంది?
తకుువ వరాపాతం ఉన్న చోట్ ఎలంటి వృక్షజాలం ఉంది?
ఎడారి ప్రంతంలో ఎలంటి వృక్షజాలం ఉంది?
భావనలను నలుబలుపై రాయల. తరువాత ఎాంపిక చేసిన ఈ విషయలను
(భావనలను) జట్ులో చరిిాంప చేసి వారియొకక వయక్తూగత నోట్ పుసూకాలలో, ఈ
ముఖ్యాంశాలకు చెాందిన ప్రశనలను, వాటిక్త సమాధానాలను రాసుకొన్న జట్ువారీగా
ప్రద్రిశాంచాల. జట్ువారీగా చెపిపన సమాధానాలను నలుబలుపై రాసి, కీలక ప్రశనలకు
విద్యయరుిలు చెపిపన సమాధానాలను పోలాిల. వివరిాంచాల.
నైజీరియ చుట్టాగల దేశాలను తెలపాల. సరిహద్దదలను వివరిాంచాల. పరిశీలన టీచర్ పా్లనర్
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విద్యయరుిలు అాంద్దరూ వయక్తూగతాంగా క్షుణణాంగా చద్వమన్న చెపిప అరిాంకాన్న పద్యలను
నోట్ పుసూకాంలో రాసుకమనాల. తరువాత వారు వ్రాసుకునన కషామైన అరిాంకాన్న
పద్యలను విద్యయరుిలచే చెపిపాంచే ప్రయతనాం చేస్వూను, పిలులు చెపిపన సమాధానాం
సరికాకపోతే నేను వివరిస్వూను.
o భూమధ్య రేఖ్ ప్రాంతపు అడవులు, సవానాన, నైజీరియ కాలాలు, సహజ
వృక్షజాలాం, సుాంద్ర అడవులు, నైజీరియ సహజ ప్రాంతాలు, నైజర్ డెలాా, 
తీరమైద్యనాలు, నదీలోయలు, పీఠభూములు, ప్రజలు, వయవస్వయాం, ద్క్షిణ
నైజీరియలో పాంట్లు, ఉతూర నైజీరియలో పశుపోషణ, ఖన్నజ తైలాలు మొద్లగు
వాటిన్న విద్యయరులిను చద్వమన్న వాటి గురిాంచ ప్రశ్చనాంచ మనడాం –
ప్రతిసపాందిాంచేలా చూడడాం.
o నైజీరియలోన్న సహజవృక్షజాలాం మన రాష్ట్రాంలో ఏయే చెటు పెరుగుతునానయి?
o భారతదేశాంలో అతి పెద్ద డెలాా ఏనదిక్త ఉాంది?
o డెలాాలో వయవస్వయాం చేయడాన్నక్త గల సమసయలు ఏవి?
o తీరమైద్యనాల ఎతుూను దేన్న ఆధారాంగా కొలుస్వూరు?

జట్టు పని పిలాల డరైీ3
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన ఆధారాలుక్ర. 
సాం
.

పాఠ్ాంశాన్ని
చదవడం –
ప్ర శ్ించడం
ప్ర తిసపందంచడం

నజైీరియాలోని నాలుగు ముఖ్యమైన సహజ ప్రాంతాల పేరా్ల తెలపాండి.
1. నైజర్ డెలా్ట
2. తీరమైదానాలు
3, 4. నదీలోయలు, పీఠభూములు పరి

శీల
న పో

ర్లు
పో
లి
యో
లు
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బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ

సమకాలీన
అంశాలపై
ప్ర తిసపందన-
ప్ర శ్ించడం

ప్రసుూతాం మన పాఠ్యాంశాన్నక్త సాంబాంధాంచన సమకాలీన అాంశాలపై అనుబాంధ్
ప్రశనలు పిలులచేత అడగ న్నవాాల. లేద్య ఈ స్వమరాిాన్నన విద్యయరులిలో
స్వధాంచడాన్నక్త కొన్నన ప్రశనలు అడుగుతాను. వివరిస్వూను. చరిిస్వూను. అవి
సమకాలీన అాంశాలను ప్రతిబాంబాంచాల.
oఇటివల కాలాం వరకు నైజీరియ భారతదేశాం లాాంటి బ్రిటీష్ వలస ప్రాంతాం. 
రాండు దేశాల మధ్య ఏమైనా పోలకలునానయ?
o ఒక పటిాకను తయరుచేయాండి.

జట్టు కృతాయలు పిలాల డరైీ
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పాఠ్యాంశమునాంద్ద వివిధ్ పేరాలను చదివిాంచ వాటిపై ప్రశ్ర్నాంచ
విషయవగాహనను పరీక్షిాంచడాం. విద్యయరులిను జటాగా చేసి “మీ అభ్యసనను
మెరుగుపరుచుకాండి.” అనే అాంశాం క్రాంద్ విషయవగాహన, సమాచార
నైపుణాయలు, సమకాలీన అాంశాలపై ప్రతిసపాంద్న ప్రశనలపై చరిిాంప చేయల.
 నైజీరియలోన్న సాంప్రద్యయ ద్దసుూలమీద్ వేసే కాంపాలా డిజైన్ ను నువుా
మెచుికుాంటావా? ఎాంద్దకు?
 నైజీరియలోన్న పజలకు భూమధ్యరేఖ్ ప్రాంతపు అడవులు ఎలా
ఉపయోగపడుతునానయి?
 ద్క్షిణ నైజీరియలోన్న మూడు వాణిజయ పాంట్ల పేరును తెలపాండి.
 నైజీరియలోన్న సహజ వనరులలో ఖన్నజ నూనె అతి ప్రధానమైనది. 
నైజీరియలోన్న ఖన్నజ నూనె లభాంచె ప్రాంతాలను గురిూాంచాండి. 
ఈ ఖన్నజ నూనెను, ఎగుమతి చేసే ఓడరేవుల పేరును తెలపాండి.

జట్టు కృతాయలు
ఇాంటి పని

సాంఘటన రచన

పిలాల డరైీ
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భారత దేశాం నైజీరియ పోలకలు
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సోపానాలు మూల్యాంకన సాధనాలు మూల్యాంకన ఆధారాలుక్ర. 
సాం.

ప్ట
నై పుణ్యాలు
పార జెక్టు ప్న్న
ప్ర శంస

సున్నశ్తతవం

విద్యారుు లను జట్లు గా చేస్త జట్ు లో గురిి ాంపచేయడాం, చరిచాంపచేయడాం.
నైజీరియను ఆఫ్రికా పట్ాం లో గురిూాంచాండి.
నైజీరియకు ద్క్షిణాంగా గల సముద్రాం ఏది?
నైజీరియకు మూడు వైపులా ఆనుకొన్నఉనన దేశాల పేరుు తెలుసుకాండి.
నైజీరియ వరషపాతాం మాయప్ చూడాండి. లాగోస్, కానో పట్ాణాలను

గురిూాంచాండి. ప్రిశీలన

పిలలల పాాజెక్టు లు6
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పరిశీలన పిలాల నోట్టపుసతకాలు
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పాఠాంపూరిి అయిన వాంట్నే విద్యా పీమాణాల ఆధ్యరాంగా విద్యారుు ల
సు యిని అాంచనా వేసి ను. పిలు ల సు యిని రిజిషట ర్ లో నమోదుచేసి ను. 
సు యిని బట్టట ’స్త’ గ్రూ పు వారికి తగిన కృత్యాలు తిరిగి కల్పాంచి ’ఎ’ 

గ్రూ పుకు వచేచట్ట్లు చూసి ను.
విద్యయరులిను ఇలాాంటి ప్రశనలను అడగట్ాం ద్యారా వారిలో గల

స్వమరాిాలను మెరుగు పరుచుతు వారి ప్రగతిన్న నమోద్ద చేయల. తరాాతి
పాఠ్యాంశాన్నక్త వారిన్న సాంశ్చద్దదలను చేయడాం. నమోదుప్త్యర లు పలల ల నోట్పుసత కాలు
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 తరగతి గదిలొ
ఆఫ్రికాపటం
వేల్టడదీసి నైజర్
నదిపుటా్టన
ప్రంతాన్ని
గుర్ తంచండి. ఈ
నీరుఏనదిలో
కలుస్త ంది?

 పటంచూసి
నైజీర్యాలో

లభంచే
ఖన్నజాలజాబితా

రాసిఅవి
లభంచే

ప్రంతాలను
గుర్ తంచండి.

 దక్షిణంనుండి ఉతతర
నైజీర్యా వైపు

వళ్ళేటపుుడుఈ క్రంది
అంశాలలోమీరు

గమన్నంచే తేడాలుఏవి?
ఎ. నేల

బి. వరషపాతం
సి. వృక్ష సంపద

వృతుూలు ఉతర నైజీరియ ద్క్షిణ నైజీరియ

ప ైపటి్టకను పూరించిండి
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1. సందర అడవులు :- సముది తీరాలలో ఉప్పునీటితో కూడిన బురద నేలలోో పెరిగే చెట్ో ను సందరవన అడవులు అంటారు.
2. డెలా :- సముదింలో నది కలిసే ముందు పాయలుగా విడి పోయి మధ్య భాగంలో ఇసక, మెత్త టి మటిి మేట్లుగా ఏరపడుతుంది. దీనినే డెలిా అంటారు. 
3. యామ్ :- ఒక రకం పెండలం. దీనిని ఆహారంగా స్వీకరిస్తత రు. 
4. కొకొవా :- చాక్లో ట్ో త్యారీలో ఉపయోగంచే పంట్.
5. ఫులాని :- ముండో జాతి చెటి్ట.
6. ఖనిజ తై లం :- సహజంగా లభంచే పెటి్రలియం.
7. కస్తవా :- నై జీరియాలోని ఆహారపు పంట్.

కీ ల క ప దాలు

1

2

3
4
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6
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ఉపాధ్యాయుని సంతకం ప్రధ్యనోపాధ్యాయుని సంతకం సందర్శకుల సంతకం
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