
చరిత్ర  బో ధన లక్ష్యాలు – స్పస్టీకరణాలు  

లక్ష్యాలు : మ ుందుగా నిర్ణయించిన  బో ధన ద్వార్ విద్వార్దు లలో తీసుకురాబడని ,  పరశిీలించదగని , ఆశీoచదగని 
పరవర్తనవ పరవిర్తనయే విద్వా లక్ష్ాిం అింటార్ద.  

స్పస్టీకరణలు :  విద్వార్దు ల చతే సపష్టిం చయేబడే వాటకిి   సపస్టటకర్ణవలు అను పరే్ద కలదు . లక్ష్ా సాధనకు ఉపకరిించ ే
వివరాలకు సపస్టటకర్ణవలు  అని పరే్ద . బో ధన కృత్వానికి ప్రా తిపద్కిలే  సపస్టటకర్ణవలు 

స్పస్టీకరణాలు ప్రయోజనాలు:     కార్ాకరమయుత  అబాాసనిం తయార్ద చయేుటకు ఉపయోగపడును. లక్ష్ాద్వర్ 
పరకి్షాoశాలు తయార్ద చయేుటకు త్ోడపడును. బాషా  భోదన , అబాాసనిం వలల  విద్వారిు తన  దశలలో 3 ర్ింగాలలో 
పరవశేిసాత డు.    

భాష్  బో ధన , అబాాసనిం వలల  విద్వారిు ఈ కిరింద్ ిలక్షాాలు సాధిసాత డు. 

1. జఞా నాత్మక రుంగుం                 2.  భావావేశ  రుంగుం                     3.     మానస్ిక చలనాత్మక రుంగుం  

1.జఞా నాత్మక రుంగుం                  

  జఞా నుం – విద్వార్దు ల చరతిర భోదన పటల  అవగాహన కలి ఉింటార్ద . 
  అవగాహన --- విద్వార్దు లు  భార్త ద్శే చరతిరకు, పరపించ చరితరకు బధేవలు   
   వినియోగుం--- విద్వార్దు లు చరితర జ్ఞా నవనిి భవిష్ాత్ జీవిత్వనికి ఉపయోగిించుకోవడిం జ్ర్దగుత ింద్ి .  

2..భావావేశ  రుంగుం   

గరహ ుంచడుం:  విద్వారిు చరతిర విష్యానిి గరహిసాత డు . 
ప్రతి స్పుంద ుంచడుం : విద్వారిు పరతి సపింద్ిించును. 
అరాా నిి గరహ ుంచడుం : చవరతిరక పదజ్ఞలిం పటల  అరాా లను గరహిసాత ర్ద  
పో లికలు,బేధాలు తెలుపట : విద్వార్దు లు చరతిర జ్ఞా నo పటల  పో్ లకలు,బధేవలు గరహిసాత డు 
 

3..మానస్కి చలనాత్మక రుంగుం / స్ృజనాత్మక రుంగుం  :  

హస్త  లాఘవ న పై్ుణాుం ---భార్త ద్శే పరపించ న సైరిిక సార్ూప్ాలను విద్వారిు హసత  లాఘవ న ైపుణాిం ద్వారా 
త్ెలయజ్ేయడిం  

HISTORY OUTCOMES  

 



1. చరిత్ర ఆధారాలు  :  ఈ ప్ాఠాాింశoద్వారా విద్వార్దా లు భార్త ద్శే చరతిరకు గల ఆధవరాలు త్లెుసుకుింటార్ద. 
2. వ ైద క య గుం  : ఈ ప్ాఠాాింశoద్వారా విద్వార్దా లు మతిం – ఉదామాలు ఆవిరాావాలు, వదే్వలు, జ్ నై, బౌదు  

మత్వలను గూరిి త్లెుసుకుింటార్ద. 
3. మహాజనప్దుం  : ఈ ప్ాఠాాింశoద్వారా విద్వార్దా లు రాజ్తా ఏరాపటు గురిించి త్లెుసుకుింటార్ద. 
4. కీIIప్ూII 200 – కీIIప్ూII 300   :   ఈ ప్ాఠాాింశoద్వారా  శాతవాహన రాజులు సాధిించిన విజ్యాలు గరహిసాత ర్ద . 
5. కీIIప్ూII 300 – కీIIప్ూII 600   :  ఈ ప్ాఠాాింశoద్వారా విద్వార్దా లు గుపుత లు పతనిం వారి కాలిం లోని జీవన 

విధవనవనిి త్ెలుసుకుింటార్ద. 

 

 

 

1. చరిత్ర ఆధారాలు  :  ఈ ప్ాఠాాింశoద్వారా విద్వార్దా లు భార్త ద్శే చరతిరకు గల ఆధవరాలు త్లెుసుకుింటార్ద. 
2. మొఘల్ సామాజరయ సాా ప్న  :  ఈ ప్ాఠాాింశo ద్వారా విద్వార్దా లు మొఘల్ వింశ చరతిర సాా పనను  గూరిి 

త్ెలుసుకుింటార్ద. 
3. మొఘల్ చకరవరతత ల రాజకీయ జీవిత్ుం :   ఈ ప్ాఠాాింశo ద్వారా విద్వార్దా లు మొఘల్ చకరవర్దత ల వారి యొకక 

రాజ్కీయ జీవితిం గూరిి త్లెుసుకుింటార్ద. 
4. మొఘల్ రాజా క్ష్ణీత్ పరా ుంతీయ రాజఞాల అవత్రణ  : ఈ ప్ాఠాాింశo ద్వారా మొఘల్ సామాజ్రయ పతనిం తర్దవాత 

భార్త ద్శేo గూరిి త్లెుసుకుింటార్ద. 
5. భారత్ దశేుం లో ఈసీ్ట ఇుండియా కుంపెనీ రాక : ఈ ప్ాఠాాింశo ద్వారా భార్త ద్శేo లో ఇతర్ ద్శేాల కోసిం , 

పరసి్థాత ల గూరిి  త్లెుసుకుింటార్ద. 
6. 1857 స్ిపాయిల తిరతగ బాటు ఫలితాలు :  విద్వార్దా లు ఉదామాలు గూరిి ఫలత్వలు గూరిి  త్లెుసుకుింటార్ద. 

 

 

 

 

 

 

      WORLD HISTORY PAPER (A )  



1. భూసాామా వావసా్  : ఈ ప్ాఠాాింశo ద్వారా విద్వార్దా లు  భూసాామా వావసా గూరిి త్లెుసుకుింటార్ద. వాట ి
ఫలత్వలు వింశ చరతిరను గూరిి  త్లెుసుకుింటార్ద. 

2. ప్ునరతజీీవన ఉదామాలు  : ఈ  ప్ాఠాాింశo ద్వారా పునర్దజీీవన ఉదామాలు గూరిి  పూరితగా త్ెలుసుకుింటార్ద.  
3. జఞతీయ రాజఞాల ఆవిరాావుం  :  ఈ ప్ాఠాాింశo ద్వారా విద్వార్దా లు   జ్ఞతీయ రాజ్ఞాలు ,ఐరోప్ా లోని విపలవాలను 

గూరిి త్లెుసుకుింటార్ద . 
4.  విప్లవాల య గుం –అమెరికా విప్లవుం  :  ఈ ప్ాఠాాింశo ద్వారా  విద్వారిుని , విద్వార్దా లు అమెరకిా లోని విపలవాలను 

గూరిి అమెరకిా సాాతింతరయ గమనవనిి గూరిి త్లెుసుకుింటార్ద. 

       ANDHRA  HISTORY PAPER (B )  
1. 12 ,13 శతాబదుంలో భారత్ చరిత్ర   : ఈ ప్ాఠాాింశo ద్వారా విద్వార్దా లు  భార్త ద్ేశo యొకక 12 ,13 శత్వబుింలో 

గల విష్యాలు గూరిి త్లెుసుకుింటార్ద. 
2. విజయనగర సామాా జాుం   : ఈ  ప్ాఠాాింశo ద్వారా విజ్యనగర్ సామాా జ్ాిం   మరయిు శీర కృష్ణ  ద్ేవరాయులు 

గూరిి, రాజ్కీయ విస్టత ర్ణిం కోసిం త్లెుసుకుింటార్ద.  
3. కుత్ుబ్ షాహ ల య గుం    :  ఈ ప్ాఠాాింశo ద్వారా విద్వార్దా లు  కుత బ్ షాహలి పరిప్ాలన విస్టతర్ణిం మరయిు వాటి 

సింసకృతి లను గూరిి  త్ెలుసుకుింటార్ద . 
4. కరాిటక య దాద లు :  ఈ ప్ాఠాాింశo ద్వారా  విద్వారిుని , విద్వార్దా లు కరాిటక యుద్వు లు గూరిి 

త్ెలుసుకుింటార్ద. 
5. 18-19 శతాబదుం ఐరోపావాస్ుల రాక :  సాాతింతరయిం నికి ముిందు పరజ్లు ఎలా ఉనవిరో విద్వార్దు లు గరహిించవర్ద . 

 

                        
 

 

  

 

 


