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వార్షౄక ప్రణాళిక
తయగతి: దవ తయగతి
సబ్జెక్ట:ు సాంఘిక శాసతాం.
ఉపాధ్యాయుని పేరు: కొవ్వూర్ష సయి వాంకట కృష్ణా రెడ్డి, జి.హెచ్.ఎాం. జెడ్.పి.హెచ్.ఎస్.,
జగన్ననధగిర్ష, కాజులూరు భాండలాం, తూరు గోదావర్ష.
సాంవతయాంలో సాంఘిక శాస్త్రమునక్ట కేటాయిాంచఫడ్డన మొతతాం పీర్షమడ్లు: 155

సాంవతయ కాలాంలో పిలులలో ఆశాంచే సభర్ధ్ధాలు:
విదాా ప్రమాణాల వారీగా:

విషమ అవగాహన:
1. భాయత దేశ ఉనికి, భౌగోళిక సూరూపాలు, దీవులు, ఆదామ భావనలు, మానవాభివృద్ధధ భావనలు, ఆర్షధక వావసథలోని యాంగాలు,
ఉపాధి అవకాశాలు, వావస్తతకృత, అవావస్తతకృత యాంగాలు, శీతోషాస్థథతి, వాతావయణాలను ప్రభావితాం చేయు అాంశాలు, భాయత
దేశాంలో కాలాలు, రుతువన్నలు, భాయతదేశాంలోని హిమాలమ, దీూకల నదులు, జన్నభా, జన సాంద్రత, నివాస ప్రాంతాల
వావస్తథకయణ, టుణీకయణ సభసాలు, ప్రజల వలస, ఉతతుతల నియూహణ, ర్ధ్జ్ాాంగ నిర్ధ్ాణాం, దేశ విబజన, విువ కాయణాలు,
ప్రాంచ యుదధ కాయణాలు, ప్రచచనన యుదాధలు, సైనిక ఒాందాలు, మొదలైన వాటి గుర్షాంచి వివర్షసతరు.
2. భాయత దేశ భౌగోళిక సూరూపాలు, నదులు, రుతువన్నలు, హక్టులు, ఆర్షధక వావసథలోని యాంగాలు, వలస తీరులను
వరీీకర్షసతరు.
3. అక్షాంశాలు రేఖాంశాలు, శీతోషా స్థథతి వాతావయణ స్థథతి గ్రామీణ ప్రాంతాల నుాంచి టుణ ప్రాంతాల వలసలు, లోక్ అదాలత్
న్నామ సథన్నలక్ట, మైర్ధ్ పైబీ ఉదామాల భధా గల పోలికలు, తేడాలు చెబుతారు.
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4. సమాజిక ఉదామాలలో సధ్యయణ ప్రజల పాత్ర, సమాజిక సమానతూ, అసమానతాూనిన సూచిాంచుట ప్రతేాక నియోజక వర్ధ్ీల
కేటాయిాంపు, దుయహాంకాయ పూర్షత జ్తీమవాదాం, సమ్రాజా వాదాం, మిలిటరీ వాదాం మొదలైన ఉదాహయణలు
ఇవూగలుగుతారు.

ఇచిచన అాంశానిన చద్ధవి అయధాం చేసుకొని వాాఖానిాంచడాం
1. భాయత దేశాంలోని హిమాలయాలు, దీూకల పీఠభూమి, గాంగామైదానాం, మొదలైన భౌగోళిక సూరూపాలను గుర్షాంచి, అల
ఉపాధి గూర్షచ ఏమి అయధాం చేసుక్టన్ననరూ చెపాతరు.
2. శీతోషాస్థథతి, వాతావయణాలను ప్రభావితాంచేసే ముఖ్ామైన అాంశాల గుర్షాంచి వాాఖానిసతరు.
3. భాయతదేశ వాతావయనాంపై శీతోషాస్థథతి మారుల ప్రభావాం ఏ విధాంగా ఉాంటాందో అని దానిపై తన అభిప్రయానిన వాకతాం
చేసతరు.
4. 317లోని సమాచాయ హక్టు చటుాంలోని అాంశాలు చద్ధవి దానిపై వాాఖానిసతరు.
5. 309 లోని ఆడవాళ్ళు ఏకమైతే అను అాంశానిన చద్ధవి దానిపై వాాఖానిసతరు.
6. రెాండ్ల అగ్ర ర్ధ్జ్ాల భధా పోటీతో కొతతగా సూతాంత్రాాం పాంద్ధన దేశాలు ఏ విధాంగా ప్రభావితమౌతాయో తభ సాంత
మాటలోు వాక్తతకర్షష్ణురు.
7. సయళీకృత ఆర్షధక విధ్యన్ననిన చద్ధవి దానిపై తన అభిప్రయానిన చెపాతరు.
8. ర్ధ్జ్ాాంగాంలో మౌలిక సూత్రాలు ఉాంటాయి. అయితే ప్రజలు వావసథతో తలడ్డనపుడే సమాజిక మారు వసుతాంద్ధ.దీనితో
మీరు ఏక్తబవిసతర్ధ్? అభిప్రమాం చెపాతరు.
9. 130వ పేజీలోని ప్రాంచీకయణ గుర్షాంచి చద్ధవి పలితాలు ఊహిసతరు.

సమాచాయ నైపుణాాలు.
1. వివిధ వర్ధ్ీల ప్రజలు, అభివృద్ధద లక్షాలు టిుక చద్ధవి దానిని పూర్షత చేసతరు.
2. వావసమాం, ర్షశ్రభలు, సేవాయాంగాల వారీగా సూథల జ్తీయోతతిత, విశ్లుషిసతరు.
3. 45 పేజీలోని కిుమోటోగ్రాఫ్ లను ర్షశీలిాంచి అటాుసు సహామాంతో ఆ ప్రాంతాలు ఎకుడ ఉన్ననయో విశ్లుషిసతరు.
4. భాయత దేశ జన్నభా పెరుగుదల, వివిధ ర్ధ్ష్ణాలలో లిాంగ నిషతుతలను విశ్లుషిసతరు.
5. ప్రజల వలసలను విశ్లుషిసతరు.
6. వివిధ ర్ధ్జక్తమ పారీులు, ఎనినకల పలితాలను విశ్లుషిసతరు.
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సభకాలీన అాంశాల టు ప్రతిసాందన:
1. సమాచాయ హక్టు చటుాం ప్రభుతూ నితీరు యావేక్షణలపై ప్రశనసతరు.
2. భోపాల్ గాాస్ దుయఘటన మానవ తపిద వితుతలపై ప్రశనసతరు.
3. భన దేశాంలో సమాజిక ఆర్షధక మారులు తీసుక్టర్ధ్వటానికి సూచనలిసతరు.
4. ప్రసుతత ఎనినకల విధ్యనాం గూర్షచ పలితాలను గూర్షచ ఊహిసతరు.
5. ప్రాంచ యుదాదల వలు నష్ణులను తెలుసుకొని నివాయణక్ట సూచన లిసతరు.
6. ఆధునిక కాలాంలో ఏయడే ర్ధ్ావయణ సభసాలక్ట కాయణాలు ఊహిసతరు. ర్ధ్ావయణ సభసాలక్ట కాయణాలు సూచిసతరు.
7. ప్రకృతి వైరీతాాలు గుర్షాంచి ప్రశనసతరు.
8. ప్రాంచీకయణ బవిషాతుతలో కూడా కొనసగుతుాంద్ధ. ఇటి నుాంచి ఇయవై ఏళ్ులో ఎలా ఉాంటాందో ఊహిాంచి కాయణాలను
తెలుతారు.

ట నైపుణాాలు
1. సమాజిక ఉదామాలు జర్షగిన ప్రదేశాలను ప్రాంచ టాంలో గుర్షతసతరు.
2. ప్రాంచ యుదాధలలో పాల్గీనన దేశాలను ప్రాంచ టాంలో గుర్షతసతరు.
3. పేజీ నాం.3 లోని భాయత దేశ ప్రమాణిక రేఖాంశాం టానిన చద్ధవి, విశ్లుషిసతరు.
4. భాయత దేశ టాంలో మైదాన్నలు, పీతభూములు, యూతాలక్ట యాంగులను గుర్షతసతరు.
5. పేజీ నాం. 23లో మానవాభి వృద్ధద తీరు తెనునలను టాం చూస్థ విశ్లుషిసతడ్ల.
6. భాయత దేశ టాం ఆధ్యయాంగా నదులు, నీటి వనరులు సగట ఉష్ణాగ్రత ప్రాంతాలను గుర్షతసతరు.
7. పేజీ నాం. 71 ప్రాంచ టాం ఆధ్యయాంగా మిగిలిన టాలక్ట దానికి ఉనన తేడాను విశ్లుషిసతరు.

ప్రశాంస, సునినతతూాం:
1. ప్రధమిక హక్టుల గుర్షాంచి వివర్షాంచి వాటిని పాటిసతరు.
2. అడవుల, జాంతువుల సాంయక్షణక్ట చెాంద్ధన పోసుయును తయారుచేసతరు.
3. ప్రాంచీకయణ గూర్షచ కయత్రాం తయారు చేసతరు.
4. ప్రజలను చైతనాాం చేమడానికి కొనిన నిన్నదాలు వ్రాసతరు.
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5. భూగయభ జలాలు అాందర్షక్త చెాంద్ధన వనరులు – నీటి పదుపు గూర్షచ పోసురుు తయారు చేసతరు.
6. వావసమ యాంగాంలో రైతు పాత్ర గుర్షాంచి ప్రశాంస్థసతరు.
7. ప్రమాదాలు జర్షగినపుడ్ల తభక్ట చేతనైన సహామాం చేసతరు.

నల

పాఠము

పీర్షమడు

జూన్

భౌగోళిక సూరూపాలు –

8

అభివృద్ధద భావనలు

సాంఖ్ా

4

భోధన్న వనరులు, సమాగ్రీ

నియూహిాంచాలిన కాయాక్రమాలు

భాయత దేశ టాం,

ప్రకృతిని కాపాడ్లత, మ్రుతికా సాంయక్షణ,

గోుబు నమూన్న, ప్రాంచ టాం,

చెటు పెాంకాం మొదలగు వాటిపై వక్టుతూాం,

అటాుసు, అాంతర్ధ్ెలాం,

యూతాల యకాల నమూన్నల ప్రదయృన

ఇాంటరీాడ్డమట్ అయధశాస్త్రాం
జూలై

అభివృద్ధద భావనలు

2

ప్రాంచ టాం,

వివిధ వృతుతలక్ట సాంబాంద్ధాంచిన

ఉతతిత ఉపాధి

6

యూయప్ టాం,

చిత్రలేఖ్న పోటీలు.

ఇాంటరీాడ్డ మట్ అయధశాస్త్రాం

ప్రాంచ యుదాధల భధా ప్రాంచాం

డ్డగ్రీ యూరోపిమన్ చర్షత్ర

వాాసయచన.

ప్రాంచ యుదాధల భధా
ప్రాంచాం 1900-50

12

పుసతకము.
ఆగస్ు

ప్రాంచ యుదాధల భధా

10

ప్రాంచాం 1900-50

భాయత దేశ టాం,

ప్రాంచ యుదాధల భధా ప్రాంచాం – సెమిన్నర్

ప్రాంచ టాం ఇాంటరీాడ్డ మట్
డ్డగ్రీ చర్షత్ర పుసతకాలు,

సెపెుాంఫర్

అక్టుఫర్

భాయత దేశ శీతోషాస్థథతి

12

అటాుసు.

భాయత శీతోషాస్థథతి పై ఎల్ నినో ప్రభావాం పై చయచ.

భాయతదేశ నదులు – నీటి

10

భాయత దేశ టాం, ఆస్థయా

అడవుల సాంయక్షణ, నీటి పదుపు,జాంతు సాంయక్షణ

వనరులు

టాం,చర్షత్ర పుసతకములు,

పై చర్ధ్చ కాయాక్రమాలు.

వలస పాలిత ప్రాంతాలలో

అాంతర్ధ్ెలాం, అటాుసు.

వలస ప్రాంతాల విముకిత ఉదామాలపై కిూజ్.

భాయత దేశ టాం,అాంతర్ధ్ెలాం,

భాయత జ్తీమ న్నమక్టల జీవిత చర్షత్రలు –

జ్తి విముకిత ఉదామాలు.

12

భాయతదేశ జ్తీయోదాభాం

8

కదా కధనాం.
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భాయత దేశ చర్షత్రక్ట
దేశ విబజన, సూయాంత్రాాం

7

1939-47
నవాంఫర్

డ్డసెాంఫర్

ప్రాంచ జన్నభా ద్ధనోతవాం – సెమిన్నర్

సాంఫాంద్ధాంచిన డ్డగ్రీ పుసతకాలు,
అటాుసు, జ్తీమ న్నమక్టల

సూతాంత్ర ఉదాభ ఘటాులక్ట సాంఫాంద్ధాంచిన

జీవిత చర్షత్రలు.

చిత్రాల సేకయణ, ప్రదయృన.

ప్రజలు- నివాస ప్రాంతాలు

6

ప్రాంచ టాం

గృహ నమూన్నలు విదాారుధల ప్రదయృన.

ప్రజలు- వలసలు.

7

ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ టాం

ర్ధ్మలస్తభ గ్రామాలో ప్రజల వలసలపై సెమిన్నర్.

ర్ధ్ాంపుయాం గ్రాభ ఆర్షధక

4

డ్డగ్రీ ర్ధ్జనీతి శాస్త్ర పుసతకములు

తభ గ్రాభ ఆర్షధక వావసథ పై చయచ.

వావసథ

అాంతర్ధ్ెలము

సూతాంత్ర భాయ ర్ధ్జ్ాాంగ

భాయత ర్ధ్జ్ాాంగాం పుసతకము.

సూతాంత్ర భాయత దేశ ర్ధ్జ్ాాంగాంపై కిూజ్

నిర్ధ్ాణాం.

6

ప్రాంచీకయణ.

3

భాయత జ్తీయోదాభ చర్షత్రక్ట

ప్రాంచీకయణ, ఆహాయబద్రత పై సెమిన్నర్.

ఆహాయ బద్రత

3

సాంబాంద్ధాంచిన డ్డగ్రీ పుసతకము.

సూతాంత్ర భాయతదేశాం పై కిూజ్ నియూహణ.

సూతాంత్ర భాయతదేశాం

6

ఇాంటరీాడ్డ మట్ అయధశాసతము,

సమానత సుస్థథయ అభివృద్ధద.

నియూహణ.

భాయత దేశ టము, ప్రాంచ
4

టము,
భాయత ర్ధ్జాాంగ పుసతకము.

జనవర్ష

ర్ధ్జక్తమ ధోయణుల

7

ఆవిర్ధ్భవాం.
ప్రాంచ యుదాధల తరువాత
ఫిబ్రవర్ష

ప్రాంచ చర్షత్ర పుసతకాం.

వివిధ పారీుల నిన్నదాలు,

ప్రాంచ టాం

ప్రాంచ యుదాధల తరువాత ప్రాంచాం యొకు

అాంతర్ధ్ెలాం

స్థథతి గూర్షచ సాంసుృతిక కాయాక్రభాం.

అటాుసు.

ప్రాంచాం,భాయతదేశాం.

7

సభకాలీన సమాజిక

8

ఉదామాలు

ప్రాంచ చర్షత్ర ,పౌయశాశ్రాం

ప్రభుతాూల గూర్షచ, పౌరుల భాదాతలు గూర్షచ

ఇాంటరీాడ్డ మట్ పుసతకాలు,

విషమ నిపుణులచే ఉన్నాసలు.

విభినన ర్ధ్జనీతి శాస్త్ర వేతతల
పౌరులు ప్రభుతూాం

5

జీవిత చర్షత్రలు.
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వార్షౄక ప్రణాళిక అభలుపై ఉపాధ్యాయుల ప్రతిసాందన. ( నలకొక సర్ష వ్రాయాలి)

ప్రధ్యనోపాధ్యాయుని సలహాలు,సూచనలు (నలకొకసర్ష వ్రాయాలి)
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