
నిరంతర సమగ్ర
మూల్యంకనం



నిరంతర మూల్యంకనం?
ప్రగతిని ఎపటికప్పపడు

అంచనా – రీక్షలద్వారానే
కాకండా ఇతర సాధనాల
ద్వారా కూడా అంచనా
వేయాలి. తరగతి గదిలో, 

బయట, బోధనా సమయంలో, 
బోధనేతర సమయంలో -

నిరంతరం



సమగ్ర మూల్యంకనం?
కేవలం పాఠ్య
విషయాలకే కాక
సహపాఠ్యంశాలు –
కళలు, సాంసకృతిక విదయ, 
ని, కంప్యయటర్ విదయ, 
వ్యయయామ విదయ, విలువల
విదయ, శక్తి సామరాయాలు, 
వైఖరులు, నైప్పణ్యయలు, 
జ్ఞానాతమక అంశాలు





బడి బయటి
జీవనానిక్త
జ్ఞానానిి

అనుసంధానం
చేయడం.



బట్టీ దధతుల
నుండి

అభ్యసనమును
దూరం

చేయడం.



పాఠ్య ప్పసిక
కేంద్రంగా

కాకండా పిలలలోల
సమగ్ర వికాసానిక్త
పాఠ్య ప్రణ్యళికను

రిప్పషీం
చేయడం.



రీక్షలను మరింత సరళం చేసి తరగతి గదిని
జీవనానిక్త అనుసంధానం చేయడం.



ఉపాధాయయులు – విద్వయరుయల మధయచరచ



విద్వయరుయలు ప్రశ్ించుట



విద్వయరుయలు సంతంగా చదివి, విషయాలను
అరయం చేసుకోవడం.



స్వాయమూల్యంకనానిక్త అవకాశం.



ఉపాధాయయులమారగదరశకతాంలో విద్వయరుయలే
నిరాహంచేటట్లలగా ప్రయోగాలు, ప్రాజెకీలు

ఇవాడం.



ఇతర సబ్జెకీలతో అనుసంధానం.



సాంఘిక శాస్త్రం 6 నుండి 8 
తరగతుల ఇతివృత్తిలు

1. భూమి - వైవిధయం
2. ఉతపతిి, వినిమయం మరియు జీవనాధారాలు
3. రాజకీయ వయవసయలు - రిపాలన
4. సామాజిక వయవస్వయకరణ మరియు అసమానతలు
5. మతం - సమాజం
6. సంసకృతి - సమాచారం



మూల్యంకనం - రకాలు
రండు రకాలు

నిరామణ్యతమకమూల్యంకనం
(Formative Evaluation)

సంగ్రహణ్యతమకమూల్యంకనం
(Summative Evaluation)
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నిర్మాణాతాక మూల్యంకనం
(Formative Evaluation)

పిలలలు ఎల్, 
ఏమి, ఎకకడ

నేరుచ
కంట్లనాిరు? 

ఎల్ సరిదిద్వాలి?



నిరామణ్యతమకమూల్యంకనం
సాధనాలు (Formative Evaluation)

1. పిలలల భాగసాామయం, ప్రతిసపందనల రిశీలన
2. పిలలలు రాసిన అంశాలు (నోట్సస, అసైన్ మంట్లల)
3. లఘు రీక్ష
4. ప్రాజెకీ నులు



Lesson Plan / Unit Plan

1. ఉపాధాయయుని పేరు : కె. సురేష్
2. బోధిసుిని తరగతి : 8 వ తరగ్తి
3. పాఠ్ం పేరు : 8.1 పటాల 

అధ్యయనం - విశ్లే షణ
4. కావలసిన పీరియడల సంఖయ: 8



I. విషయావగాహన:
నిర్దాశ్ంచిన సమాచారం ఆధారంగా టాలు వివిధ
రకాలుగా ఉంటాయని వరీగకరిసాిరు.
వివిధ కాల్లక చందిన టాలను వివరించగలరు.
ఆధునిక కాలంలో టాల వినియోగం గూరిచ తెలియ
చేయగలరు.
అటాలసు ఉయోగాలను వివరించగలరు.
టాలలో ఎతుి ల్లలనుచూపించగలరు.
కాంటూరు ర్దఖలను నిరాచించగలరు.
జనాభా టానిి తయారు చేయగలరు.
టాల ప్రాముఖయతను తెలియచేయగలరు.



II. ఇచ్చిన అంశాన్ని చదివి అర్థం చేసుకొన్న
వ్యాఖ్యాన్నంచడం:
వివిధ కాల్లోల టాల తయారీపై తన
అభిప్రాయం చపగలరు.
టాల తయారీలోదూరాలు, దిశలు ఖచిచతమైన
కొలతలతో గీయాలని వ్యయఖ్యయనించగలరు.
వలసలను ఏరాపట్ల చేసుకోవడానిక్త, అనేాషణలు
చేయడానిక్త, సైనిక వినియోగారయం టాలను
తయారు చేసేవ్యరని వ్యయఖ్యయనించగలరు.



వ.

సంఖ్య

కాలం అణ్వేషకుని

పేరు

దేశం కనుగొన్నప్ర ంతం

లేదామారగ ం

1
2
3

III. సమాచార్ నైపుణ్యాలు:
వివిధ ప్రాంత్తల అనేాషకల సమాచారానిి

క్రంది టిీక రూంలో సేకరించగలరు.



వ.

సం.

జిల్లా

పేరు

సగటు

వరష ప్తం

మృత్తి కలు అడవులు ఖ్నిజాలు

1
2
3

పాఠ్య ప్పసికం ఆధారంగా వివిధ జిల్లలక
చందిన క్రంది సమాచారానిి క్రోడీకరించి
టిీక తయారు చేయగలరు.



యుదధ సమయంలో సైనాయనిక్త
టాలు ఎందుక ఉయోగడుత్తయో
జ్ఞబిత్త తయారుచేయగలరు.
ప్రాచీన గ్రీకలకాలం నాటిక్త, నేటిక్త

టాల వినియోగంలోమారుపలు, వీటి
మధయ గల పోలికలు తేడాలు టిీక
రూంలోపందురుసాిరు.



IV. సమకాలీన అంశాలపై ప్రతిసపందన: 
ప్రసుిత కాలంలో టాలు అందరిక్త అందుబాట్లలో
ఉండటంపై ధనాతమక దృకపథంతో సపందిస్తి టాల
అవసరం గూరిచ తెలియ చేయగలరు.
ప్రాచీన కాలంలో భౌగోళిక అనేాషణలను
స్తపరిిగా తీసుకొని నేటి కాలంలోని సమసయల
రిష్కకరానిక్త కృషిచేసాిరు.
టాల రూకలపనలో తను సాంతంగా చిహ్నిలు
రూపందిచుకంటారు.



V. పట నైపుణ్యాలు:
విద్వయరుయలు టాలను శాస్త్రీయంగా ఎల్రూపందించాలో
తెలుసుకొంటారు.
తమ పాఠ్శాల, గ్రామ, మండల టాలను గీయగలరు.
టాలలో సాంప్రద్వయంగా వ్యడే కొనిి సంకేత్తలుగూరిచ
తెలుసుకొంటారు.
విషయ ఆధారిత టాలను వరీగకరించగలరు.
శ్రీలంక, భారత దేశం, చైనా, ఆఫ్రికా, అర్దబియా, ఆంధ్రప్రదేశ్ లను
మాయప్పలలో గురిిసాిరు.
భారతదేశ జనసాంద్రతచూపే టానిి చదవగలరు, అరయం
చేసుకోగలరు, విశ్లలషించగలరు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ సగట్ల వరషపాతం స్తచించిన టంను చదవగలరు, 
అరయం చేసుకోగలరు.



VI. ప్రశంస సున్నితతవం:
అక్షంశాలు, ర్దఖ్యంశాల ఆధారంగా టాలను
ఖచిచతంగా గీయడానిక్త గ్రీకల ప్రయత్తిలను
ప్రశంసిసాిరు.
ప్రాచీన కాలంలో ప్రఖ్యయత భౌగోళిక శాస్త్రవేతిలలో
ఒకరైన టాలమీ గీతలను ఉయోగంచి సవివరమైన
టాలు తయారు చేయడానిి ప్రశంసిసాిరు.
ప్రాచీన కాలంలోని టాలు ప్రంచం మొత్తినిి
చూపించకండా కొంతభాగానిి మాత్రమే
చూపించడానిి ఆశచరయం వయకిరుసాిరు.



టీచర్ నోట్స్:
భూఉరితలంపై ఉనిట్ల వంటి విషయాలను ప్రతిబింబించేది

టము. అంటేభూభాగంపై ముఖయమని భావించే అంశాలను
చూపించటానిక్త టములను ఉయోగసాిము. ఉద్వహరణక
వరషపాతం, నేల రకాలు, ంటలు, పాఠ్శాలలు.
చిత్రం అంటే ఒక ప్రాంతం లేద్వ అంశంక సంబంధించిన నిజమైన

వ్యటిని దృగోగచరంగా గీయటం ద్వారా ప్రతిబింబించటం.
మొదట టాలను నాలుగు వేల సంవతసరాల క్రతం సుమేరియనుల

తయారు చేసారు. వీటిని మటిీ లకలపై చేసారు.
మధయహి సమయంలో సమానపడవుగల నీడలను కలుప్పతూ

అక్షంశాలు గీసాిరు.



పీరి

యడ్

బోధనంశం బోధనవ్యయహం బోధనసామగ్రర

1 వివిధ కాల్లలో
టాలు- సుమేరియన్
మటిీలక టాలు, 
బాబిలోనియన్ మటిీ
లకల టాలు

చరాచ దధతి-
ప్రశ్నితిర దధతి

గోలబు, అటాలసు, 
మాయప్పలు, పాఠ్య
ప్పసికము, 
చారుీలు, పాలష్
కారుులు

2 గ్రీక భౌగోళిక
శాస్త్రజ్ఞాలు తయారు
చేసిన టాలు

మైండ్ మాయపింగ్, 
కృత్తయధార దధతి

ప్రంచ టం, 
ఇంటర్నిట్స, 
పి.పి.టి.



పీరి

యడ్

బోధనంశం బోధన

వ్యయహం

బోధనసామగ్రర

3 అరబుులు
గీసిన టాలు

జటీ్ల కృత్తయలు
– చరచ

మాయప్పలు, వర్
పాయంట్సస

4 గెరారుస్
మర్నకటర్ –
ప్రక్షేణం

కృత్తయధార
దధతి –
జటీ్లకృతయం

వీడియో
ప్రదరశన, 
మాయప్పలు, 
అటాలసు, గోలబు.



పీరి

యడ్

బోధనంశం బోధనవ్యయహం బోధనసామగ్రర

5 వలసల
ఏరాపట్ల-
అనేాషణలు

వయక్తిగత కృత్తయలు
– చరచ

మాయప్పలు, 
అటాలసు, 
భారతదేశ టం
చిత్రాలు

6 మనకాలంలో
టాలు
వినియోగం

మైండ్ మాయపింగ్, 
కృత్తయధార దధతి

అటాలసు, 
భారతదేశ టం, 
గోలబు, మాయప్పలు, 



పీరి

యడ్

బోధనంశం బోధనవ్యయహం బోధనసామగ్రర

7 టాలలో
సాంప్రద్వయంగా
వ్యడే సంకేత్తలు-
జనాభాటం

జట్లీ కృత్తయలు –
చరచ
మైండ్ మాయపింగ్, 
కృత్తయధార దధతి

మాయప్పలు, అటాలసు, 
భారతదేశ టం
చిత్రాలు

8 ఎతుిల్లలను
చూడం –
కాంటూరు ర్దఖలు
– అటాలసు.

మైండ్ మాయపింగ్, 
కృత్తయధార దధతి
జట్లీ కృత్తయలు –
చరచ

కాంటూరు చిత్రాలు
కలిగన మాయప్పలు –
వీడియో ప్రదరశన



ఉపాధ్యాయున్న ప్రతిసపందనలు:
ఈపాఠ్యంశ భోధనద్వారా విద్వయరుయలు సాతహ్నగా

ఒక ప్రాంత ట తయారీ విధానానిి
తెలుసుకోగలుగుత్తరు.
ట తయారీలో పాటించవలసిన జ్ఞగ్రతిలు

గురిించగలుగుత్తరు.
టాల వినియోగానిి, వ్యటి ఆవశయకతను

గురిించగలుగుత్తరు.
వివిధ రకాల టాలను వరీగకరించగలిగే నైప్పణ్యయలను

పంపందించుకంటారు.



న్నర్మాణ్యతాక మూల్ాంకనం –
న్నర్వహణ – 50  మార్కులు
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విషయావగాహన



úNRP.xqsL sµyùúxmsª«sWßáLi QúxmsbPõLiÂ¿Á[ sµ³y©«sLi

1
విషయావగాహన  ª«sVVÅÁù Ë³Øª«s©«sÌÁV

 F¡ÖÁNRPÌÁV, xqsLiÊÁLiµ³yÌÁV

 ÛË³Á[µyÌÁV Â¿Áxmsö²R¶Li

 ª«sLækiNRPLjiLi¿RÁ²R¶Li

 sª«sLjiLi¿RÁ²R¶Li

 Dµyx¤¦¦¦LRißáÖÁª«s*²R¶Li

 NSLRißØÌÁV Â¿Áxmsö²R¶Li

 úFyª«sVVÅÁù»R½©«sV gRiVLjiòLi¿RÁ²R¶Li 

®ªsVVµR¶ÌágRiV©«ss



ఇచిచన అంశానిి చదవడం, 
అరయం చేసుకోవడం, 
వ్యయఖ్యయనించడం.



ఇచిచన అంశానిి చదవడం, అరయం
చేసుకోవడం, వ్యయఖ్యయనించడం.

\b  *.\
b|\\

q|\ \|*.
b\|\

\|b*.\
\| |\ b\

*.



విద్వయరియ మనం
ఇచిచన అంశానిి
చదివి, అరయం
చేసుకొని ఆ
అంశం టల
వ్యయఖ్యయనించ
గలిగే ప్రశిలు
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2
ఇచిచన అంశానిి
చదవడం, అరయం
చేసుకోవడం, 
వ్యయఖ్యయనించడం.
(ryµ³R¶ùQ\®ªsV©«sLi»R½ ª«sLRiNRPV 

FyhRiùxmsoxqsòNRPLiÍÜ[¬s Case 

Study xqsLixmnsVÈÁ©«s / 

xqs¬sõ®ªs[aRPLiÌÁ©«sV 

FsLi¿RÁVN][ªyÖÁ.)

Case Study ¬s ¿RÁµj¶s @LóRiLi Â¿Á[xqsVN]¬s ªyùÆØù¬sLi¿RÁ²R¶Li. 

xqsª«sW¿yLRiLi Aµ³yLRiLigS ªyùÆØù¬sLi¿RÁ²R¶Li

INRP @LiaRPLi\|ms r~Li»R½ @Õ³ÁúFy¸R¶W¬sõ ª«sùQQNRPòLi Â¿Á[¸R¶V²R¶Li.

¿RÁµj¶s ¾»½ÌÁVxqsVN][ª«s²R¶Li.

ÇÁLjigji©«s µy¬s¬s ª«sLñjiLiÀÁ Â¿Áxmsö²R¶Li

s¿RÁORPQßá ¿RÁWxms²R¶Li

úNRPª«sW©«sVgRi»R½ ª«sWLRiVöÌÁ©«sV xmsLjibdPÖÁLi¿RÁ²R¶Li.

Aµ³yLSÌÁV µy*LS ©yÉÓÁ xmsLjizqós»R½VÌÁ©«sV @LóRiLi 

Â¿Á[xqsVN][ª«s²R¶Li.

úxmsË³Øªy¬sõ @LóRiLi Â¿Á[xqsVN][ª«s²R¶Li.



సమాచార నైప్పణ్యయలు
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d# \
ప్రాజెకీ నులను ప్రశాిత్రంలో ఇవారాదు.

సమాచారానిి ఇచిచ టిీక తయారు చేయమనడం.
సమాచారానిి ఇచిచ విశ్లలషించమనడం.
టిీక/సమాచారానిి గ్రాఫ్ రూంలోక్త

మారచమనడం.
గ్రాఫ్ లు ఇచిచ విశ్లలషించమనడం, ప్రశ్ించడం

వంటివి ఇవావచుచ.
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3
సమాచార నైప్పణ్యయలు
(xqsª«sW¿yLS¬sõ }qsNRPLjiLiÀÁ 

xmsÉíÓÁNRPÌÁV, ÇØÕÁ»yÌÁÍÜ[ 

©«s®ªsWµR¶V Â¿Á[¸R¶V²R¶Li, BÀÁè©«s 

xmsÉíÓÁNRP©«sV / xqsª«sW¿yLS¬sõ 

sZaýP[ztsQLiÀÁ úxmsaRPõÌÁNRPV 

ÇÁªyÊÁVÖÁª«s*²R¶Li ª«sLiÉÓÁs 

NRPW²y Bª«s*ª«s¿RÁVè).

 xqslLi[*ÌÁV, BLiÈÁLRiW*QùÌÁV ®ªsVVµR¶\ÛÍÁ©«s ªy¬s µy*LS 

xqsª«sW¿yLS¬sõ }qsNRPLjiLi¿RÁ²R¶Li.

 BÀÁè©«s xqsª«sW¿yLS¬sõ sZaýP[ztsQLi¿RÁ²R¶Li.

 xqslLi[*ÌÁ©«sV xqsª«sVLóRiª«sLi»R½LigS ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ²R¶Li.

 xqsLiµR¶LRi+©«sÌÁ ¬s®ªs[µj¶NRPÌÁ©«sV LRiWF~Liµj¶Li¿RÁ²R¶Li.

 }qsNRPLjiLiÀÁ©«s xqsª«sW¿yLRiLi Aµ³yLRiLigS xmsLjizqós»R½VÌÁ©«sV 

@ª«sgSx¤¦¦¦©«s Â¿Á[xqsVNRPV¬s »R½gji©«s xqsÌÁ¥¦¦¦ÌÁV xqsW¿RÁ©«sÌÁV 

Bª«s*²R¶Li.

 xmsÉíÓÁNRPÌÁV, ÇØÕÁ»yÌÁV LRiWF~Liµj¶Li¿RÁ²R¶Li.

 ©«sª«sVW©yÌÁV, FyÈÁÌÁV, ©yâßá[ÌÁV, Àáú»yÌÁV 

®ªsVVµR¶\ÛÍÁ©«s ªy¬s¬s }qsNRPLjiLi¿RÁ²R¶Li.

 úxmsª«sVVÅÁ ª«sùNRPVòÌÁ gRiVLjiLiÀÁ }qsNRPLjiLiÀÁ©«s xqsª«sW¿yLRiLi 

Aµ³yLRiLigS ÒÁs»R½ ¿RÁLjiú»R½ÌÁV »R½¸R¶WLRiV Â¿Á[¸R¶V²R¶Li.



సమకాలీన అంశాల
టల ప్రతిసపందన, 
ప్రశ్ించడం
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4 సమకాలీన
అంశాల టల
ప్రతిసపందన,
ప్రశ్ించడం

 ryª«sWÑÁNRP, xqsª«sVNSÖdÁ©«s @LiaSÌÁ 

úxmsË³Øªy¬sõ gRiVLjiòLi¿RÁ²R¶Li

 ¬sLóSLRißáNRPV LSª«s²R¶Li.

 NSLRißØÌÁ©«sV ¾»½ÌÁVxqsVN][ª«s²R¶Li, 

gRiVLjiòLi¿RÁ²R¶Li.

@Õ³ÁÌÁxtsQßÔá¸R¶V sÌÁVª«sÌÁ©«sV A¿RÁLjiLi¿RÁ²R¶Li.

 }¤¦¦¦»R½VÊÁµôðR¶\®ªsV©«s ªyµR¶©«sÌÁV 

Â¿Á[¸R¶VgRiÌÁgRi²R¶Li.



ట నైప్పణ్యయలు
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ట నైప్పణ్యయలు



úNRP.xqsLi
sµyùúxmsª«sWßáLi QúxmsbPõLiÂ¿Á[ sµ³y©«sLi

5 ª«sWùzmsLig̀i ª«sVLji¸R¶VV 

Àáú»yÌÁ @ª«sgSx¤¦¦¦©«s

 xmsÉØ¬sõ gki¸R¶V²R¶Li.

 xmsÉØ¬sõ ¿RÁµR¶ª«s²R¶Li.

 xmsÈÁLiÍÜ[ gRiVLjiòLi¿RÁ²R¶Li

 Àáú»yÌÁ©«sV @ª«sgSx¤¦¦¦©«s 

Â¿Á[xqsVN][ª«s²R¶Li.

 ÀÁ»R½Vò xmsÉØÌÁV gki¸R¶V²R¶Li.

 ªyxqsòª«s µR¶WLRiLi xmsÈÁLiÍÜ[ 

µR¶WLRiLi xmsÈýÁ @ª«sgSx¤¦¦¦©«s



ప్రశంస -
సునిితతాం



ప్ర శంస –సునినతతేం
వివిధ్ అంశాలలోని విలువలను, 
వాటి ప్రర ధానయతను విద్యయర్కు లు

గుర్త ంచి పర శంసంచేల్ పర శనలు
ఉండాలి.



úNRP.xqsLi sµyùúxmsª«sWßáLi QúxmsbPõLiÂ¿Á[ sµ³y©«sLi

6 úxmsaRPLixqs ª«sVLji¸R¶VV

xqsV¬sõ»R½»R½*Li

 sÌÁVª«sÌÁ©«sV, AµR¶LS+ÌÁ©«sV FyÉÓÁLi¿RÁ²R¶Li.

 ª«sW©«sª«s»y*¬sõ ¿RÁWxms²R¶Li.

 ryLiúxmsµy¸R¶WÌÁ©«sV g_LRisLi¿RÁ²R¶Li.

 Ë³ØLRi¼d½¸R¶V K©«sõ»yù¬sNTP gRiLji*Li¿RÁ²R¶Li.

 NRPÎÏÁÌÁV, xqsLixqsäQX»R½VÌÁÍÜ[¬s \®ªssµ³yù¬sõ

úxmsaRPLizqsLi¿RÁ²R¶Li.

 ª«sVLiÀÁ ryz¤¦¦¦»yù¬sõ Ary*µj¶Li¿RÁ²R¶Li.

 ryª«sWÑÁNRP AxqsVòÌÁ©«sV, NRPÈíÁ²yÌÁ©«sV

xmsLjiLRiOTPQLi¿RÁ²R¶Li.

 úxmsaRPLixqs, @Õ³Á©«sLiµR¶©«s ª«sùQQNRPòxmsLRi¿RÁ²R¶Li.





úNRP.xqs

Li.

sµyùúxmsª«sWßØÌÁV Ë³ØLRi»R½* 

aS»R½Li

Essay

Each 10  

Marks

Short 

Essay

Each 5  

Marks

Very Short 

Essay

Each 1 

Mark

Objective 

type

Each ½ 

Mark

Total 

Marks

I విషయావగాహన 40.0  % 4-2
20

4-2
10

5-5
5

10-10
5

40

II

ఇచిచన అంశానిి చదవడం, 
అరయం చేసుకోవడం, 
వ్యయఖ్యయనించడం.

10  % 1
10

- - - 10

III సమాచార నైప్పణ్యయలు 15  % 1
10

1
5

- - 15

IV
సమకాలీన అంశాల టల
ప్రతిసపందన, ప్రశ్ించడం

10  % 2-1/1-1
10

- - - 10

V ట నైప్పణ్యయలు
15 % 1

10
- 5

5
- 15

VI ప్రశంస - సునిితతాం 10  % 2-1/1-1
10

- - - 10

మొతిం 100  % 100

sµyù úxmsª«sWßØÌÁ Ë³ØLRi»R½* xmsÉíÓÁNRP- (xqsLiúgRix¤¦¦¦ßØ»R½øNRP ª«sVµj¶Lixmso) సమ్మాటివ్-Summative Test



ప్రశి నం. ఎనిి
వ్రాయాలి

మారుక
లు మొ.మా.

విషయావగాహన

1-4 ప్రశిలు-జవ్యబులు
5-8 ప్రశిలు-జవ్యబులు
9-13 ప్రశిలు-జవ్యబులు
14-18 ఖ్యళీలు - ప్యరించుట
19-23 జతరచుట

2
2
5
5
5

20
10
5

2.5
2.5

40 మా

ఇచిచన అంశానిి చదవడం, 
అరయం చేసుకోవడం, 
వ్యయఖ్యయనించడం.

24a/24b వ్యయఖ్యనం-జవ్యబు 1 10 10 మా

సమాచార నైప్పణ్యయలు 25 టిీక తయారు చేయుట
26 ప్రశిలు-జవ్యబులు

1
1

5
10 15 మా

సమకాలీన అంశాల టల
ప్రతిసపందన, ప్రశ్ించడం 27-28 ప్రతిసపందన-జవ్యబు 1 10 10

ట నైప్పణ్యయలు 29 వివరణ/జవ్యబు
30 గురిించడం

5
5

10
5 15

ప్రశంస - సునిితతాం 31-32 ప్రశంస-జవ్యబు 1 10 10
100

జవాబులు వార యాలిిన పర శనలు ఎనిన? ఎల్?
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CCE GRADING TABLE

MARKS C B B+ A A+ MARKS

5 0-2 2.1-2.5 2.6-3.5 3.6-4.5 4.6-5 5

10 0-4 4.1-5 5.1-7 7.1-9 9.1-10 10

15 0-6 6.1-7.5 7.6-10.5 10.6-13.5 13.6-15 15

20 0-8 8.1-10 10.1-14 14.1-18 18.1-20 20

25 0-10 10.1-12.6 12.7-17.6 17.7-22.6 22..7-25 25

30 0-12 12.1-15 15.1-21.1 21.2-27.1 27.2-30 30

35 0-14 14.1-17.6 17.7-24.6 24.7-31.6 31.7-35 35

40 0-16 16.1-20 20.1-28 28.1-36 36.1-40 40

45 0-18 18.1-22.7 22.8-31.7 31.8-40.7 40.8-45 45

50 0-20 20.1-25 25.1-35.2 35.3-45 45.1-50 50

100 0-40 40.1-50 50.1-70.4 70.5-90.4 90.5-100 100

150 0-60 60.1-75.7 75.8-105.7 105.8-135.7 135.8-150 150

200 0-80 80.1-100 101-140 141-180 181-200 200
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