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కార్యాచరణ ప్రణాళిక 
సాంఘిక శాస్త్రాం 

8 వ తరగతి 
 
క్రమ 
సాంఖ్ా   
 

 
      
     తేది 
 

 
          పాఠ్ాాంశాం 
 

 
 సధాంచాల్సిన                   
విద్యాప్రమాణాలు  
 

 
 
                         నిరవహాంచవలసిన కృతాాం  

 1 
 

. 
పటాల అధ్ాయనాం-
విశ్లేషణ 

 
విషయ అవగాహన 
పట నైపుణాాలు 
ప్రశాంస అభినాందన  

 
కాాంటూరు రేఖ్లు మరియు వివిధ్ రకాల పటాలు చిత్రాల అవగాహన.  
వివిధ్ చిహ్ననలను గీయడాం. పేజి 14,1516 లో పటాల ఆద్యరాంగా 
పట్టికలను తయారుచేయుట. 
పట తయారిద్యరుల కృషిని ప్రశాంసిాంచుట  
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2     సూరుాడు-శక్తి వనరు 

 
పట నైపుణాాలు  
సమాజిక అాంశాలపై 
ప్రతిసాందన 

 
పట్టిక ఆధారాంగా గ్రాఫ్ లను గీయడాం,గ్రాఫ్ ఆద్యరాంగా పట్టికలను 
గీయడాంలో  తర్ఫపదును ఇవవడాం 
హరిత గృహాం మరియు సౌర విదుాత్ పటే ప్రభుతవాం చేపడుతునన 
కారాక్రమాలపై సాందిాంచేలా చేయడాం  
 

3 
 
 

భూచలనాం 
ఋతువులు 

విషయ అవగాహన 
పట నైపుణాాలు 

రుతువులు, కాలాలు,భూబ్రమనాం,భూపరి భ్రమనాం వివరణ గురిాంచి 
వివరిాంచుట 
గ్లేబు గీసి అక్షాంశ రేఖాంశాలను గురిిాంచుట మరియు గీయడాం   

4 
 
 

దృవ ప్రాంతాలు 
విషయ అవగాహన 
సమాజిక అాంశాలపై 
ప్రతిసాందన  

జీవ జాంతుజాలాం వృక్ష సాంపద జీవనవిధానాం శీతోషణ సిితుల వివరణ  
మాంచు గడడ కటిడానిక్త గల కారణాలుదీరఘ కాలాల గురిాంచి 
ఆలోచిాంపచేయడాం   
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5 

అడవులు వినియోగాం 
సాంరక్షణ 

సమాజిక అాంశాలపై 
ప్రతిసాందన  
విషయ అవగాహన 
ప్రశాంస అభినాందన 

అడవులు తగ్గిపోవడానిక్త గల కారణాలను ఆలోచిాంపచేయడాం 
వివిధ్ రకాల అడవులను అవగాహన పరచడాం  
అటవీ చటాిలను అభినాందిాంచడాం   

6  
ఖ్నిజాలు గనుల 

తవవకాం 

ప్రశాంస అభినాందన  
సమాజిక అాంశాలపై 
ప్రతిసాందన  
సమాచార నైపుణాాలు  

గనుల సాంరక్షణా చటాిలను అభినాందిాంచేలా చేయడాం  
గనుల అక్రమాలపై ప్రశ్ననoచేలా చేయడాం  
లోహ్నలు అలోహ్నలు మరియు అాంతరిాంచి పోయే వనరులు 
పునరుదదరిాంచబడే వనరుల పట్టికలను తయారుచేయాంచుట  

7  
 
ద్రవాాం మరియు 
బ్ాాంక్తాంగ్ 

 
పట  నైపుణాాలు 
విషయ అవగాహన 
సమాచార నైపుణాాలు   

 
నమూనా చెక్కులను గీయడాం  
వివిధ్ బ్ాాంక్తాంగ్ సేవలను అవగాహన పరచుట 
వివిధ్ రకాల వడ్డడ రేటేను బ్ాాంక్కక్క వెళిే సేకరిాంచుట   
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8      జీవనోపాదులు 
సాంకేతిక 

విజాానప్రభావాం 

సమాచార  నైపుణాాలు 
సమాజిక అాంశాలపై 
ప్రతిసాందన  
విషయ అవగాన  

పేజి నాం 93,95 లలో గల గ్రాఫ్ లను పట్టిక రూపాంలో చూపాంచేలా 
తర్ఫపదును ఇవవడాం  
క్కల వృతుిలు అాంతరిాంచుక్క పోవడానిక్త గల కారణాల అన్వవషణ 
వివిధ్ వృతుిలపై అవగాహన కల్సాంచుట  

9  
ప్రజారోగాాం 
ప్రభుతవాం 

సమాజిక అాంశాలపై 
ప్రతిసాందన  
ప్రశాంస అభినాందన  
విషయ అవగాహన  

క్కటాంబ నియాంత్రణ ఆవశాకతను గురిిాంచేలా చేయడాం  
ఆరోగాశ్రీ ,108 ల కారా కాలాపాలను ప్రశాంశ్నాంచుట  
వివిధ్ వైదా సదుపాయాల మదా వాతాాసనిన అవగాహన పరచుట  

10 
 
 

బ్రిట్టష్ నిజాాంల 
పాలనలో 
భూసవములు,కౌలు
ద్యరులు 

 
పట నైపుణాాలు 
విషయ అవగాహన  

 
పేజి నాం 120 లో గల ప్రాంతాలను భారత దేశ పటాంలో గురిిాంచుట 
కౌలుక్క శ్నస్తిక్క గల తేడాను అవగాహన పరచుట నాట్ట న్వట్ట పరిసిితుల 
అవగాహన  
 

     



 

K.V.KRISHNA REDDY S.A.(SOCIAL STUDIES) Z.P.H.S. RAMANAKKAPETA,  
U.KOTHA  PALLI MANDAL, EAST GODAVARI DISTRICT. 9704334519  Page 5 

 

11 జాతీయోదామాం 
(1885-1947) 

సమాచార నైపుణాాలు 
విషయ అవగాహన  

వివిధ్ జాతీయ నాయక్కల చిత్రాలను జీవిత విషయాలను సేకరిాంచేలా 
చేయడాం 
 వివిధ్ ఉదామ దశలపై అవగాహన పరచుట  
 

12  
హైదర్యబ్ద్  
ర్యష్ట్రాంలో 

సవతాంత్రోదామo 

పట నైపుణాాలు  
సమాజిక అాంశాలపై 
ప్రతిసాందన  

పేజి నాం 140 లో గల పటాం లో నిజాాం ర్యజాానిన గురిిాంచేలా చేయడాం  
తెలాంగాణ ఉదామ చరిత్ర ప్రస్తిత తెలాంగాణ పరిసిితులపై సాందన  

13     భారత ర్యజాాాంగాం 
విషయ అవగాహన  
పట  నైపుణాాలు  

ర్యజాాంగoలో గల వివిధ్ భావనల అవగాహన  
156 పేజీ లో గల పీట్టకను గీయాంచుట  

 
14 

    
పారేమాంట్-కేాంద్ర 
ప్రభుతవాం 

విషయ అవగాహన 
పట నైపుణాాలు   

లోక్ సభ ర్యజా సభల మదా పోల్సకలు 
పేజి నాం 171 లో గల పట్టికను గ్రాఫ్ రూపాంలో చూపాంచుట  

 
15 

     
చటిాం నాాయాం-ఒక 
సనినవేశ అధ్ాయనాం 

 
విషయ అవగాహన 
సమాచార నైపుణాాలు   

 
తొల్స ప్రధ్మిక నివేదిక ,బెయల్,అపీల్ ,వాదనలపై అవగాహన  
స్తప్రాం హైకోరుిల మదా తేడాల పట్టిక తయార్ఫ   
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16  
జమీoద్యరి వావసి 

రదుద 
విషయ అవగాహన  భూద్యన ఉదామాం,ఖుద్ ఖస్తి ,వెట్టి చాక్తర్ఫలపై అవగాహన పరచుట  

17      
పేదరికాం-  
అవగాహన 

విషయ అవగాహన  
ప్రశాంస అభినాందన  

శర్ఫర పద్యరధ సూచిక ,ఉపాధ హ్నమీ చటిాం,మద్యాహన భోజనాం వాంట్ట 
పదకాలపై అవగాహన  
ప్రభుతవ పధ్కాలను ప్రశాంసిాంచుట  

18      హక్కులు- అభివృదిధ 
ఇచిిన పాతాాాంశాంను అరధాం 
చేస్తక్కని వాాఖానిాంచుట  

ఆర్.ట్ట.ఐ మరియు విద్యా హక్కు చటాిలను చదివి వాట్ట ప్రస్తిత 
అమలుపై వాాఖానిసిడు  

19      
సాంఘిక మత 
సాంసురణ 
ఉదామాలు 

 
ప్రశాంస అభినాందన  
విషయ అవగాహన  

 
బ్ల్సకా విదాపై కర పత్రానిన తయారు చేయాంచడాం  
వివిధ్ సాంఘ సాంసురిలకృషిని అవగాహన పరచుట   

20      
లౌక్తక తతవాం- 
అవగాహన 

ప్రశాంస అభినాందన   భారత దేశ లౌక్తక వాద్యనిన అభినాందిాంచుట  

21      
ఆధునిక కాలాంలో 

కళలు- కళాకారులు 
ప్రశాంస అభినాందన  
విషయ అవగాహన  

కళా కృతులపై అభిరుచులను పాంపాందిాంచుట  
వివిధ్ కళలపై అవగాహన కల్సాంచుట   
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22 
     

 
సినిమా- ముద్రణా  

మాధ్ామాలు 

 
సమాజిక అాంశాలపై 
ప్రతిసాందన  
విషయ అవగాహన  

 
సమాజాంపై సినిమా చూపుతునన దుసరిమానాలపై ప్రతిసాందన  
నాటక సినీ రాంగా విశ్లషాలపై అవగాహన పరచుట  

23     
క్రీడలు జాతీయత -
వాణిజాాం 

విషయ అవగాహన  వివిధ్ క్రీడపై అవగాహన కల్సాంచుట  

24       
 
విపతుిల నిరవహణ 

 
సమాజిక అాంశాలపై 
ప్రతిసాందన  
విషయ అవగాహన  

 
హుడుద్ వాంట్ట కషికాలాంలో ప్రభుతవాం చేపట్టిన కారా క్రమాలపై 
సాందిాంచుట  
వివిధ్ రకాల విపతుిలపై అవగాహన కల్సాంచుట  

 

 


