
వారి్షక ప్ర ణాళిక -సాంఘిక శాస్త ాం

1. ఉపాధ్యాయుని పేరు : K.S.V. KRISHNA REDDY
2. తరగతి : పదవ తరగతి
3. సంవతసరంలో కేటాయంచబడిన మొతతం పీరియడ్లు : 155

విషయ అవగాహన:

1. భారత దేశ ఉనికి, భౌగోళిక సవరూపాలు, దీవులు, ఆదాయ 
భావనలు, మానవాభివృద్ధి భావనలు, ఆరి్ధక వయవసథలోని రంగాలు, 
ఉపాధి అవకాశాలు, వయవస్తీకృత, అవయవస్తీకృత రంగాలు, శీతోషణస్థథతి, 
వాతావరణాలను ప్రభావితం చేయు అంశాలు, భారత దేశంలో 
కాలాలు, రుతుపవనాలు, భారతదేశంలోని హిమాలయ, దీవపకలప 
నదులు, జనాభా, జన సంద్రత, నివాస ప్రంతాల వయవస్తథకరణ, 
పట్టణీకరణ సమసయలు, ప్రజల వలస, ఉతపతుీల నిరవహణ, రాజ్యంగ 
నిరాాణం, దేశ విభజన, విపలవ కారణాలు, ప్రపంచ యుద్ి కారణాలు, 
ప్రచచనన యుదాిలు, సైనిక పపందాలు, మొద్లైన వాటి గుర్ధంచి 
వివర్ధసీరు.

2. భారత దేశ భౌగోళిక సవరూపాలు, నదులు, రుతుపవనాలు, 
హక్కులు, ఆరి్ధక వయవసథలోని రంగాలు, వలస తీరులను వర్గీకర్ధసీరు.

3. అక్షంశాలు రేఖంశాలు, శీతోషణ స్థథతి  వాతావరణ స్థథతి గ్రామీణ 
ప్రంతాల నుంచి పట్టణ ప్రంతాల వలసలు, లోక్ అదాలత్ నాయయ 
సథనాలక్క, మైరా పైబీ ఉద్యమాల మధ్య గల పోలికలు, తేడాలు 
చెబుతారు.

4. సమాజిక ఉద్యమాలలో సధారణ ప్రజల పాత్ర, సమాజిక 
సమానతవ, అసమానతావనిన సూచించుట్ ప్రతేయక నియోజక వరాీల 
కేటాయంపు, దురహంకార పూర్ధత జ్తీయవాద్ం, సమ్రాజయ వాద్ం, 
మిలిట్ర్గ వాద్ం మొద్లైన ఉదాహరణలు  ఇవవగలుగుతారు.

సంవత్సర కాలంలో  పిలలలలో ఆశంచే సామర్ధ్య ాలు:
విద్యా ప్రమాణాల వారీగా:

భారత భౌగోళిక సవరూపాలు

అక్షంశాలు రేఖంశాలు
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ఇచి్చన అంశానిి చదివి అరధం చేసుకొని వాాఖానించడం

1. భారత దేశంలోని హిమాలయాలు, దీవపకలప పీఠభూమి, 
గంగామైదానం, మొద్లైన భౌగోళిక సవరూపాలను 
గుర్ధంచి, అలప ఉపాధి గూర్ధచ ఏమి అరిం చేసుక్కనానరూ 
చెబుతారు.

2. శీతోషణస్థథతి, వాతావరణాలను ప్రభావితంచేసే ముఖ్యమైన 
అంశాల గుర్ధంచి వాయఖయనిసీరు.

3. భారతదేశ వాతావరణంపై శీతోషణస్థథతి మారుపల ప్రభావం 
ఏ విధ్ంగా ఉంటందో అనే దానిపై తన అభిప్రయానిన 
వయకీం చేసీరు.

4. పేజీ. 317లోని సమాచార హక్కు చట్టంలోని అంశాలు 
చద్ధవి దానిపై వాయఖయనిసీరు.

5. పేజీ. 309 లోని ఆడవాళ్ళు ఏకమైతే అను అంశానిన 
చద్ధవి దానిపై వాయఖయనిసీరు.

6. రండు అగ్ర రాజ్యల మధ్య పోటీతో కొతీగా సవతంత్రయం 
పంద్ధన దేశాలు ఏ విధ్ంగా ప్రభావితమౌతాయో తమ 
సంత మాట్లోల వయక్తీకర్ధసీరు.

7. సరళీకృత ఆరి్ధక విధానానిన చద్ధవి దానిపై తన 
అభిప్రయానిన చెపాీరు.

8. రాజ్యంగంలో మౌలిక సూత్రాలు ఉంటాయ. అయతే 
ప్రజలు వయవసథతో తలపడినపుపడే సమాజిక మారుప 
వసుీంద్ధ.దీనితో మీరు ఏక్తభవిసీరా?  అభిప్రయం 
చెపాీరు.

9. 130వ పేజీలోని ప్రపంచీకరణ గుర్ధంచి చద్ధవి ఫలితాలు 
ఊహిసీరు.

సమాచార హక్కు చటటం

భారత రాజ్ాంగం

భారత రాజ్ాంగ పీఠిక
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సమాచార నైపుణ్యాలు.

1. వివిధ్ వరాీల ప్రజలు, అభివృద్ధి లక్షయలు పటిటక చద్ధవి దానిని  
పూర్ధీ చేసీరు.

2. వయవసయం, పర్ధశ్రమలు, సేవారంగాల వార్గగా సూథల 
జ్తీయోతపతిీ, విశ్లలషిసీరు.

3. 45వ  పేజీలోని కిలమోటోగ్రాఫ్ లను పర్ధశీలించి అటాలసు 
సహాయంతో ఆ ప్రంతాలు ఎకుడ ఉనానయో విశ్లలషిసీరు.

4. భారత దేశ జనాభా పెరుగుద్ల, వివిధ్ రాష్ట్రాలలో లింగ 
నిషపతుీలను విశ్లలషిసీరు.

5. ప్రజల వలసలను విశ్లలషిసీరు.
6. వివిధ్ రాజక్తయ పార్గటలు, ఎనినకల ఫలితాలను విశ్లలషిసీరు.

సమకాలీన అంశాల టు ప్రతిసపందన:

1. సమాచార హక్కు చట్టం ప్రభుతవ పనితీరు పరయవేక్షణలపై 
ప్రశ్ననసీరు.

2. భోపాల్ గాయస్ దురఘట్న మానవ తప్పపద్ విపతుీలపై  ప్రశ్ననసీరు.
3. మన దేశంలో సమాజిక ఆరి్ధక మారుపలు తీసుక్కరావటానికి 

సూచనలిసీరు.
4. ప్రసుీత ఎనినకల విధానం గూర్ధచ ఫలితాలను గూర్ధచ ఊహిసీరు.
5. ప్రపంచ యుదాిల వలల నష్ట్రటలను తెలుసుకొని నివారణక్క సూచన 

లిసీరు.
6. ఆధునిక కాలంలో ఏరపడే పరాయవరణ సమసయలక్క కారణాలు 

ఊహిసీరు.  పరాయవరణ సమసయలక్క పర్ధష్ట్రురాలను  సూచిసీరు.
7. ప్రకృతి వైపర్గతాయలు గుర్ధంచి ప్రశ్ననసీరు.చేపట్టవలస్థన ముందు 

జ్గ్రతీ చరయలను సూచిసీరు.
8. ప్రపంచీకరణ భవిషయతుీలో కూడా కొనసగుతుంద్ధ. ఇపపటి నుంచి 

ఇరవై ఏళ్ులో ఎలా ఉంటందో ఊహించి కారణాలను తెలుపతారు.

వావసాయం

రిశ్రమలు, 

భోపాల్ గాాస్ దురఘటన 

ప్రంచీకరణ
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ట నైపుణ్యాలు 

1. సమాజిక ఉద్యమాలు జర్ధగిన ప్రదేశాలను ప్రపంచ పట్ంలో 
గుర్ధీసీరు.

2. ప్రపంచ యుదాిలలో పాల్గీనన దేశాలను ప్రపంచ పట్ంలో 
గుర్ధీసీరు.

3. పేజీ నం.3 లోని భారత దేశ ప్రమాణిక రేఖంశం పటానిన 
చద్ధవి, విశ్లలషిసీరు.

4. భారత దేశ పట్ంలో మైదానాలు, పీఠభూములు, పరవతాలక్క 
రంగులను గుర్ధీసీరు.

5. పేజీ నం. 23లో మానవాభి వృద్ధి  తీరు తెనునలను పట్ం చూస్థ 
విశ్లలషిసీడు.

6. భారత దేశ పట్ం ఆధారంగా నదులు, నీటి వనరులు సగట 
ఉష్ణణగ్రత ప్రంతాలను గుర్ధీసీరు.

7. పేజీ నం. 71 ప్రపంచ పట్ం ఆధారంగా మిగిలిన పటాలక్క 
దానికి ఉనన తేడాను విశ్లలషిసీరు.

8. ప్రశంస, సునిితతవం:

9. ప్రధ్మిక హక్కుల గుర్ధంచి వివర్ధంచి వాటిని పాటిసీరు.
10. అడవుల, జంతువుల సంరక్షణక్క చెంద్ధన పోసటరలను 

తయారుచేసీరు.
11. ప్రపంచీకరణ గూర్ధచ కరపత్రం తయారు చేసీరు.
12. ప్రజలను చైతనయం చేయడానికి కొనిన నినాదాలు వ్రాసీరు.
13. భూగరభ జలాలు అంద్ర్ధక్త చెంద్ధన వనరులు – నీటి పదుపు 

గూర్ధచ పోసటరుల తయారు చేసీరు.
14. వయవసయ రంగంలో రైతు పాత్ర గుర్ధంచి ప్రశంస్థసీరు.
15. ప్రమాదాలు జర్ధగినపుడు తమక్క చేతనైన సహాయం చేసీరు.

అరుణాచల్
పర దేశ్

గుజరాత్

8
2
½

°
తూ
రు
ురే
ఖ
ాంశ
ాం

ప్రాధమిక హక్కులు 

భూగరభ జలాలు 

భారత ప్రామాణిక రేఖంశం 
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నెల పాఠము పీరియడు 
సంఖ్ా భోధనా వనరులు, సామాగ్రీ నిరవహించాలిసన కారాక్రమాలు 

జూ
న్ 

భౌగోళిక 
సవరూపాలు 
అభివృద్ధి 
భావనలు 

8
4

భారత దేశ పట్ం, 
గోలబు నమూనా, ప్రపంచ 

పట్ం, అటాలసు, 
అంతరాాలం, 

ఇంట్ర్గాడియట్ అరిశాస్త్రం 

ప్రకృతిని కాపాడుత, మృతిీకా  
సంరక్షణ, చెట్ల పెంపకం మొద్లగు 

వాటిపై వాయస రచన, వకీృతవం 
పోటీలు నిరవహణ,  

పరవతాల రకాల నమూనాల 
ప్రద్రశన 

జూ
లై 

అభివృద్ధి 
భావనలు

ఉతపతిీ ఉపాధి
ప్రపంచ యుదాిల 
మధ్య ప్రపంచం 

1900-50

2
6
12

ప్రపంచ పట్ం,
యూరప్ పట్ం,
ఇంట్ర్గాడి యట్ 

అరిశాస్త్రం
డిగ్రీ యూరోప్పయన్ చర్ధత్ర 

పుసీకము.

వివిధ్ వృతుీలక్క సంభంద్ధంచిన 
వసుీవుల ప్రద్రశన,
చిత్రలేఖ్న పోటీలు.

ప్రపంచ యుదాిల మధ్య ప్రపంచం 
కివజ్, 

వాయసరచన.

ఆగ
స్ట 

ప్రపంచ యుదాిల 
మధ్య ప్రపంచం 

1900-50 
భారత దేశ 
శీతోషణస్థథతి 

10
12

భారత దేశ పట్ం,
ప్రపంచ పట్ం ఇంట్ర్గాడి 

యట్ 
డిగ్రీ చర్ధత్ర పుసీకాలు, 

అటాలసు.

ప్రపంచ యుదాిల మధ్య ప్రపంచం –
సెమినార్

ప్రపంచ శాంతికి ఐకయరాజయసమితి 
కృషి  పై చరచ.

భారత శీతోషణస్థథతి పై ఎల్ నినో 
ప్రభావం పై చరచ. 

పెరుగుతునన భూగోళ్ తాపం పై 
సెమినార్.

సెపె
టంబ

ర్ 

భారతదేశ 
నదులు – నీటి 

వనరులు
వలస పాలిత 
ప్రంతాలలో 
జ్తి విముకిీ 
ఉద్యమాలు.

10
12

భారత దేశ పట్ం, ఆస్థయా 
పట్ం,చర్ధత్ర పుసీకములు, 

అంతరాాలం, అటాలసు.

అడవుల సంరక్షణ, నీటి 
పదుపు,జంతు సంరక్షణ పై చరాచ 

కారయక్రమాలు.
వలస ప్రంతాల విముకిీ 

ఉద్యమాలపై కివజ్.

అక్ట
టబర్

 

భారతదేశ 
జ్తీయోద్యమం 
దేశ విభజన, 
సవతంత్రయం 
1939-47

8
7

భారత దేశ 
పట్ం,అంతరాాలం, 
భారత దేశ చర్ధత్రక్క 
సంబంద్ధంచిన డిగ్రీ 

పుసీకాలు,
అటాలసు, జ్తీయ 

నాయక్కల జీవిత చర్ధత్రలు.

భారత జ్తీయ నాయక్కల జీవిత 
చర్ధత్రలు – కదా కధ్నం,  

ఏకపాత్రాభినయం.
ప్రపంచ జనాభా ద్ధనోతసవం –

సెమినార్ 
సవతంత్ర ఉద్యమ ఘటాటలక్క 

సంబంద్ధంచిన చిత్రాల సేకరణ, 
ప్రద్రశన.

5



నెల పాఠము పీరియడు సంఖ్ా భోధనా వనరులు, సామాగ్రీ నిరవహించాలిసన కారాక్రమాలు 
నవ

ంబ
ర్ 

ప్రజలు- నివాస 
ప్రంతాలు
ప్రజలు- 
వలసలు.

రాంపురం గ్రామ 
ఆర్ధిక వయవసథ
సవతంత్ర భార 

రాజ్యంగ 
నిరాాణం.

6
7
4
6

ప్రపంచ పట్ం
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పట్ం
డిగ్రీ రాజనీతి శాస్త్ర 

పుసీకములు
అంతరాాలము

భారత రాజ్యంగం 
పుసీకము.

గృహ నమూనాలు విదాయరుిల 
ప్రద్రశన.

రాయలస్తమ గ్రామాలో ప్రజల 
వలసలపై సెమినార్.

తమ గ్రామ ఆర్ధిక వయవసథ పై చరచ.
సవతంత్ర భారత దేశ 

రాజ్యంగంపై కివజ్ నిరవహణ.
మోడల్ రాజ్యంగ పర్ధషద్ –

నిరవహణ.

డిసె
ంబ

ర్ 

ప్రపంచీకరణ.
ఆహార భద్రత

సవతంత్ర 
భారతదేశం 

సమానత సుస్థథర 
అభివృద్ధి.

3
3
6
4

భారత జ్తీయోద్యమ 
చర్ధత్రక్క సంభంద్ధంచిన 

డిగ్రీ పుసీకము.
ఇంట్ర్గాడి యట్ 

అరిశాసీము, భారత దేశ 
పట్ము, ప్రపంచ పట్ము, 
భారత రాజయంగ పుసీకము.

ప్రపంచీకరణ, ఆహారభద్రత పై 
సెమినార్.

సవతంత్ర భారతదేశం పై కివజ్ 
నిరవహణ.

జన
వర్ధ

 

రాజక్తయ 
ధోరణుల 

ఆవిరాభవం.
ప్రపంచ యుదాిల 

తరువాత 
ప్రపంచం,భారత

దేశం.

7
7

ప్రపంచ చర్ధత్ర పుసీకం.
ప్రపంచ పట్ం
అంతరాాలం
అటాలసు.

వివిధ్ పార్గటల నినాదాలు, 
ప్రపంచ యుదాిల తరువాత 

ప్రపంచం  యొకు స్థథతి గూర్ధచ 
సంసుృతిక కారయక్రమం.

ఫిబ్ర
వర్ధ

 

సమకాలీన 
సమాజిక 
ఉద్యమాలు
పౌరులు 
ప్రభుతవం 

8
5

ప్రపంచ చర్ధత్ర 
,పౌరశాశ్రం

 ఇంట్ర్గాడి యట్ 
పుసీకాలు, 

విభినన రాజనీతి శాస్త్ర 
వేతీల జీవిత చర్ధత్రలు.

ప్రభుతావల గూర్ధచ, పౌరుల 
భాద్యతలు గూర్ధచ విషయ 
నిపుణులచే ఉపనాయసలు.

6http://gurudeva.weebly.com/



వారి్షక ప్ర ణాళిక అమలుపై  ఉపాధ్యాయుల ప్ర తిస్పాందన. ( నెలకొక సర్ష వార యాలి)
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ప్ర ధ్యనోపాధ్యాయుని స్లహాలు,సూచనలు (నెలకొకసర్ష వార యాలి)
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