
(Academic 

Standards)



1. విషమ అవగాహన
(Conceptual Understanding).

2. ఇచ్చిన అంశాన్నన చదివి అయధం చేసుకొన్న 
వ్యాఖ్యాన్నంచడం
(Reading the text (given) understanding and
interpretation).
3. సమాచాయ నైపుణ్యాలు (Information Skills).
4. సభకాలీన అంశాల ట్ల ప్రతిసందన (Reflection 

on Contemporary Issues and Questioning)

5. ట్ నైపుణ్యాలు (Mapping Skills).
6. ప్రశంస, సున్ననతతవం (Appreciation and 

Sensitivity).
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1. విషయ అవగాహన (Conceptual 
Understanding).

పాఠ్ాంశాల్లలన్న కీలక దాలు,
కీలక భావనలు
కాయణ్యలు చెడం
వర్గీకరంచడం
ఉదాహయణలు ఇవవడం
పోలికలు, భేదాలు తెలిమ జేమడం
విశ్లలషంచడం
ఊహంచడం
వివరంచడం
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తాను చూసిన సంఘట్న గురంచ్చ గానీ, 
తాను చేసిన న్నన్న గురంచ్చ గానీ తన
సంత భట్ల్లల వివరంచగలగాలి.
ఇతరులు చెప్ప వ్యటిన్న వింటూ
సహేతుకంగా ఆల్లచ్చంచగలగాలి.
తాను రశీలించ్చన వివిధ అంశాల భధా
గల సంఫంధాలను గురతంచగలగాలి.
తాను రశీలించ్చన అంశాల యొకక లక్షణ్యల
ఆధాయంగా వ్యటిన్న వర్గీకరంచగలగాలి.
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విషయావగాహన పెంపెందెంచడానికి
చేయవలసిన పనులు

పాఠంల్లన్న పాఠ్ాంతయ ప్రశనలను జట్లల్ల చరించట్ం
పాఠ్న్నన చదివి అయథమైన అంశాలను సంత మాట్ల్లల
చెప్ంచట్ం.
చ్చత్రాలను రశీలించేసి చరించట్ం
కీలక దాలు, భావనలపై చరించట్ం.
వివిధ కార్యాలయాలు సందరశంచట్ం
ప్రాజెక్టు నుల్లల తయారుచేసిన న్నవేదికను ప్రదరశంచట్ం –
వ్యరన్న ప్రోతసహంచడం.
జట్టు నులు జరగేట్పుడు ఉపాధాాయుడు అవసయమైన
జట్టుల్ల సభ్యాడుగా ఉండాలి.
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పిలలలకు ఉపాధ్యాయుడుఅెందెంచాల్సని
సహాయెం ఏమిటి?

ప్లలలు సమాచాయం కోసం ఉపాధాాయున్నపై
ఆధాయడే వ్యతావయణం సృషంచర్యదు.
సవమంగా నేరుికొనేలా ప్రోతసహంచాలి.
భావనలు అవగాహన పందేలా బోధనాబాసన
ప్రక్రిమలుండాలి.
ప్లలలు ప్రశ్నంచడాన్నన ప్రోతసహంచాలి.
జట్టు నులను, చయిలను ప్రోతసహంచాలి.
ప్లలల అభిప్రాయాలు అసంఫదధమైనవిగా ఉననపుడు
వ్యరన్న న్నరుతాసహయచర్యదు.
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క్షేత్ర సందయశనలు, ఇంట్ర్యాలు, 
ప్రాజెక్టునులు, విశ్లలషణలు
ఆధాయంగా వ్యరు తయారు
చేసిన న్నవేదికలు తయగతి

గదిల్ల చెప్ంచ్చ
ప్రోతసహంచాలి.
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ఇచ్చిన పాఠ్ాెంశానిి చదవి, 
అర్థెం చేసికొనివ్యాఖ్యానిెంచటెం.
- విదాారథ అనుబవం ఆధాయంగా ఉండాలి
- అనేక కోణ్యలల్ల ఆల్లచ్చంచేయాలి
- అనుకూలమైన ప్పర్యగ్రాఫ్ ను ఎంప్క
చేసుకోవ్యలి.
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10 వ తరగతి పేజి నం. 260

ఈ కాలంలో సామాజిక, ఆర్థిక మార్పు సాధంచాలన్న
లక్ష్యంతో అనేక ప్రైవేటు బ్యంకులను జాతీయం చేస్తూ
చేసిన్ చట్టం, రాజ భరణాలను రద్దుచేస్తూ చేసిన్ చట్టం
ముఖ్యమైన్వి. ఈ రండు చట్టటలను న్యయయసాిన్యలలో
సవాలు చేశార్ప. దంతో రాజకీయ లక్ష్యయలలో
న్యయయసాని్యలు జోకయం చేసుకున్యనయనిపంచేటుటగా
చేశార్ప.

-నాామస్థథనాల జోకాం సరయైనదేనన్న
భావిసుతనానర్య? దీన్నపై నీ అభిప్రామం ఏమిటి?
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10 వ తరగతి పేజి నం. 103

భారతదేశంలో 2001 జన్యభా లెకకల ప్రకారం 30.7 కోట్ల మంది
వలస వెళ్ళార్ప. అనేక కారణాల వలల వలసలు జరగవచ్చు. ఆడ
వాళ్ాలో వలస వెళ్ాడానికి వివాహం ప్రధాన్ కారణం కాగా మగ
వాళ్ాలో ఉపాధ లేద ఉపాధ కోసం అనేేషణ ప్రధాన్ కారణం. 
ఉన్న ఊర్థలోని ఉపాధ అవకాశాలపై అసంతృపూ. విద్యకు మెర్పగైన్
అగకాశాలు, వాయపారంలో న్ష్టటలు. కుటుంబ తగాదలు వంటివి
జన్గణన్ సర్వేలో ప్రజలు వలసకు కారణాలుగా పేర్కకన్యనర్ప.

- ఈ ప్పర్య గ్రాఫ్ ల్ల ప్పర్కకనన కాయణ్యలు సరయైనవేనన్న
భావిసుతనానర్య? నీ అభిప్రామం తెలండి.
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10 వ తరగతి పేజి నం. 163

“ప్రసుూతం మన్ం వన్ర్పలను ఉపయోగిసుూన్న తీర్పచూస్తూ
అర్పదైన్ వన్ర్పలలో భవిషయత్తూ తరాలు తమ న్యయయమైన్
వాట్టనుపందే అవకాశాలు దెబబ తంటున్యనయి. అంతే
గాకుండా మన్ం ఉపయోగించే వన్ర్పల ప్రభావం
పరాయవరణంపై పడి దని సామరాియనిన శాశేతంగా
దెబబతీస్త అవకాశం ఉంది.”

- ఈ ప్పర్య చదివిన తర్యవత నీక్ట కలిగిన అభిప్రాయాన్నన
సంతమాట్ల్లల ర్యమండి.
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10  వతరగతి పాఠ్యపుస్త కము
పేజి నం. 182 లోని సై నిక
వాదం అంశానిి చదివి
వాయఖ్యయనించండి.
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చేయ వలసినవి:
ప్లలలు తభ తభ అభిప్రాయాలను స్వవచిగా
ర్యస్వ విధంగా ప్రోతసహంచాలి.
ఇది ప్రశనలక్ట జవ్యబులివవట్ం కాదు.
వ్యసతవ రసిథతులను అయథం చేసుకొన్న
వ్యాఖ్యాన్నంచే అలవ్యట్ట చేయాలి.
ఫహుళ కోణ్యల్లల చరించడాన్నకి అవకాశం
గల ప్పర్యగ్రాఫ్ లను ఎంప్క చేసికోవ్యలి.
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చేయకూడనివి:
ఇది ప్పర్య గ్రాఫ్ ఇచ్చి క్రింద ప్రశనలు ఇచేి
భాషా రచేేదం కాదు.
అందర సమాధానం కేలా ఉండాలన్న
భావించవదుద.
ఉపాధాాయున్న దృషుకి విదాారథ జవ్యబు
భిననంగా ఉంటే న్నరుతాసహ యచవదుద.
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సమాచార్యన్నన స్వకరంచాలి.
టిుకల ర్యంల్ల నమోదు చేయాలి.
విశ్లలషంచుకోవ్యలి.
న్నర్యదయణ చేసి న్నవేదికలు
ర్యపందించాలి.
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ప్రాజెక్టు నులు కూడా సమాచాయ నైపుణ్యాలల్ల
భాగంగా న్నయవహంచాలి. ప్లలలు సహజ
వ్యతావయణముల్ల తభంతట్ తాముగా
అనేవషంచ్చ, రశోధంచ్చ అవసయభగు
సమాచాయం స్వకరంచ్చ కే విషమం ట్ల గానీ, 
అంశం ట్లగానీ అవగాహన ఏయయచుకొన్న
న్నర్యధయణక్ట ర్యవడాన్నకి దోహద డే కృతాాలనే
ప్రాజెక్టులు అన్న ప్లుస్థతరు.
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సమాచాయ నైపుణ్యాలల్లన్న స్వకయణ, నమోదు, 
విశ్లలషణ, న్నయణయాన్నకి ర్యవడం, న్నవేదిక తయార్గ, 
న్నవేదికను సభరంచుట్ అనే విషయాలు క
అంశాన్నకి వరతంజేసిన దాన్నన్న ప్రాజెక్టుగా
భావించాలి.
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1. Text to table 
2. Table to questions
3. Table to Graph
4. Graph to Questions
5. Graph to table
6. Graph to Text
7. Text to Graph...
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చేయ వలసినవి:
వివిధ యకాల టిుకలు, గ్రాఫ్ లు స్వకరంచ్చ
పెట్టుకోవ్యలి.
ఆల్లచ్చంజేస్వ ప్రశనలు, విశ్లలషణక్ట
సంఫంధంచ్చన ప్రశనలు ఇవ్యవలి.
వివిధ దిన త్రికల నుండి విదాారుథలచే
స్వకరంజేయాలి.
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చేయకూడనివి:
అంకెలు, సంఖ్ాలు ఉననదుననట్టలగా చూసి
ర్యస్వవి ఇవవకూడదు.
ప్రశనలు అనీన కే అంశాన్నన ప్రతిబంబంచేలా
ఉండకూడదు.
విశ్లలషణ, విభినన కోణ్యలల్ల అల్లచ్చంచడం
వంటి వ్యటికి అవకాశం ఉనన ప్రశనలు
ఇవ్యవలి.
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పాఠ్ాంశాలను విభయశనాతమకంగా అవగాహన
చేసుకోవ్యలి.
న్నజ జీవిత సభసాలక్ట రషాకయం కనుగొనేవిధంగా
ఉండాలి.
పాఠా పుసతకాన్నకే రమితం కాకూడదు.
సభకాలీన అంశాలపై చయి జయగాలి.
పలితాలను ఊహంచగలగాలి.
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చేయ వలసినవి:
పాఠం చదివేట్పుడు – చరించేట్పుడు సభకాలీన
అంశాలపై దృషు ఉంచాలి.
సభకాలీన అంశాలను ముందే గురతంచ్చ వ్రాసి పెట్టుకోవ్యలి.
విదాారుథలు వేర్వవరు జవ్యబులు చెబతే వ్యటిన్న స్థవగతించ్చ
ప్రోతసహంచాలి.
సమాధానాలు – సందనలే కాక్టండా ప్రశ్నంచడం, 
కాయణ్యలు అనేవషంచడం, రషాకయ మార్యీలు కనుకోకవట్ం
వంటి వ్యటిపై దృషణ ఉండాలి.
జట్లల్లగానీ, మొతతం తయగతిల్ల గానీ చరించాలి. ఆ తర్యవత
మాత్రమే సూచనలు ఇవ్యవలి.
సంతంగా ఆల్లచ్చంచడాన్నకి అవకాశం ఇవ్యవలి.
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చేయకూడనివి:
సభసాను ఉపాధాాయులే విశ్లలషంచ్చ, 
వివరంచకూడదు.
రషాకయం ఇలా ఉండాలి అన్న ముందే
సూచ్చంచవదుద.
ఇది సరయైనది – ఇది తపు అన్న
న్నయణయంచక్టండా చరంిచాలి.

AS4



AS5



పాఠా పుసతకాల్లల వివిధ చ్చత్రాలు, 
టాలు ఇవవఫడినాయ. 
టాలను చదవట్ం
చరించట్ం
ప్రశ్నంచడం.
టాల గురంచ్చ మాటాలడుకోవడం.

AS5



1. టాలు గీమడం (Map 

Drawing)
2. టాలు చదవడం (Map 

Reading)
3. టాలల్ల గురతంచడం (Map 

Pointing)

AS5



AS5

వివిధ ప్రదేశాలక్ట
సంఫంధంచ్చన
అంశాలపై అవగాహన
కలించడం.
10th class page 10



AS5

10 class 
page 82  
జనస్థంద్రత
టాలు



AS5

ఉగ్రహ ఛాయాచ్చత్రాలను అవగాహన కలించడం.





AS5

ర్యజకీమ టాల విశ్లలషణ – సరహదుదలు, 
సరహదుద జిలాలలు, ర్యషాాలు, మొదలగునవి
పాఠ్ాంశాలతో జోడిసూత చరించాలి.
గోడ టాల ఆధాయంగా కృతాాలు చేయంచడం.
అటాలస్ ల దావర్య కృతాాలు చేయంచడం.



(Map 

Drawing)

AS5

భాయతదేశం outline ట్ం గీయంచడం
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ outline ట్ం గీయంచడం
భౌతిక టాలు గీయంచడం.



(Map Pointing)

AS5

భాయతదేశ ట్ంల్ల
హమాలయాలను, 
శ్ిభ కనుభలను

గురతంచండి. Pg 58



(Map Pointing)

AS5

భాయతదేశం, పాకిస్థతన్ లల్ల సింధూనది ప్రవ్యహ
మార్యీన్నన గురతంచండి. Pg 59



(Map Pointing)

AS5



జింబాబ్వవ

లిబయా

హిం
దూ

మ
హా

స
ము
ద్రము

0° అక్షంశం
భూమధ్య రేఖ

23 ½° ఉతత ర అక్షంశం
కరకట రేఖ

23 ½° దక్షిణ అక్షంశం మకరరేఖ

0
°
రే
ఖ్య
ంశ
ం
గ్ర
ని
చ్
రే
ఖ

ఈజిప్టు

సూడాన్

దక్షిణ
సూడాన్

జంబయా

జైర్గ

నైజీరయా

నైజర్
ఐవ

రకో
స్ు

మాలి

శి్భ
సహార్య

అలీీరయా

జీబా్రల్ట ర్ జల్సంధి
భధాధర్య సముద్రము

నమీబయా

గుడ్ హోప్ట అగ్రము

Tunisia

Seychelles

కెనాా
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ఆసియాలోని
పరధ్యన దేశాలు

యషాామాస్కక

భంగోలియాకజకిస్థథన్

ట్రక

ఇర్యక్

సౌదీ
అర్వబయా

ఇర్యన్ చైనా బీజింగ్

ఇండియా

భూటాన్

ఫంగాలదేశ్
థాయలాండ్

శ్రీలంక భలేషయా

ఫిలిపెపన్స
తైవ్యన్

ఉతతయ
కొరయా

దక్షిణ కొరయా
భమనామర్ 

న్యా గిన్నయా

విమతానం

కాంబోడి
యా

హం దూ భ హా స ము ద్ర ము


సి

ఫి
క్

భ
హా

స
ము

ద్ర
ము

UAE

ఆ రక టి క్ భ హా స ము ద్ర ము

0° అక్షంశం
భూభధా ర్వఖ్

23 ½° ఉతతయ అక్షంశం
కయకట్ ర్వఖ్

82 ½° తూరు ర్వఖ్యంశం

జోర్యాన్
ఢిలీల

టోకోా

బోరనయో
సులవెసి

ఫంగాళాఖ్యతం

అర్వబయా 
సముద్రం

బెర
ంగ్

 జల
సం

ధ



టాస్థమన్నయా

23 ½° దక్షిణ 
అక్షంశము భకయ 

ర్వఖ్

హిం
దూ

 మ
హా

 స
ము

ద్ర
ముసు

ర్వష్ - శ్రీకాళహ
సిత టోరెన్స సయసుస

ఐర్ సయసుస

టోయస్ జలసంధ
న్యూగినియా

కాన్ బెర్రా
సిడిన

ద క్షి ణ  మ హా  స ము ద్ర ము

డారవన్

కోషయాస్కక శ్ఖ్యము



స్పయన్

ఫ్రాన్స

జయమనీ
పోలండ్

లిథువేన్నయా

లాతివయా
ఎస్కతన్నయా

యషాా

బెలాయస్

ఉక్రెయన్

ర్కమేన్నయా

ఫలేీరయా

మాసిడోన్నయామాంటినీగ్రొ
బోసినయా & హెరీగోవినాస్కలవేన్నయా

సివట్ీర్యలండ్

కోరసకా

స్థరా్గన్నయా
సిసిలీ

ట్ర్గక

నలల సముద్రము

ఐస్ లాండ్

ఆరకటిక్

జీబ్రాలుర్ జలసంధ

ఉతతయ
సముద్రము

భధాదర్య సముద్రము

66 ½° ఉతతయ అక్షంశం
ఆరకటిక్ వలమం

ఉ
తత

య
అ

టా
లంటి

క్
భ

హా
స

ము
ద్ర

ము

K. SURESH -SRIKALAHASTI

మాస్కక

రోమ్

లండన్

పారస్
వరెసయల్సస

బెరలన్

వ్యర్యస

డెనామర్క

ట్ర్గక

జెనీవ్య

ఏథెన్స

ఇంగీలష్ చానల్స



దిస్ పూర్

జమ్మమ
కాశీమర్జమ్మమ

శ్రీనగర్

చండీఘర్
ంజబ్ హమాచల్స ప్రదేశ్సిమాల

ఢిలీల

ఉతతర్యంచల్సడెహ్రా డూన్

లకోన

పాటాన

గాంగ్ ట్క్సికికం

ఈటానగర్

నాగాలాండ్
కోహమా
భణి పూర్

ఇంఫాల్స
ఐజవల్స

మిజోర్యంత్రిపుయ
అగయతల

మేఘాలయా
శి్భ
బెంగాల్స

కోల్స కతా

ర్యంచ్చ

భ్యవనేశవర్
డిషా

హైదర్యబాదు

చెన్పన
తమిళ
నాడు

తిరువనంత
పుయం

బెంగళూరు

గోవ్య
నాజి

ముంబై
భహార్యష్ట్ర

గుజర్యత్
గాంధీ నగర్

ర్యజస్థథన్
జైపూర్

భధా ప్రదేశ్
భోపాల్స

షలాలంగ్

లక్ష దీవప్ట
పాండిచేిర

డాభన్
సిల్వవస్థ

దాద్రా, నాగర్ హవేలి
డాభన్, డయ్యా

యానాం

ఫోర్ు బెలయర్

కవయతిత

అర్వబయా
సముద్రము

హందూ భహా సముద్రము



నామా కాలువ

ఆ రక టి క్ భ హా స ము ద్ర ము

వెసిుండీస్

అమెరకా సంయుకత
ర్యషాాలు

కెనడా

ఉ
తత

య


సి
ఫి

క్
భ

హా
స

ము
ద్ర

ము

23 ½° ఉత్తర అక్షాంశాం కరకట
రేఖ

ఉ
తతయ

అ
టా

లం
టి

క్
భ

హా
స

ము
ద్ర

ము

బ్యాఫోర్ు సముద్రము

అలస్థక
హడసన్
అఖ్యతం

మెకిసకో
సింధూ శాఖ్

కర్వబమన్ సముద్రము

66 ½° ఉతతయ అక్షంశం
ఆరకటిక్ వలమం

ఫహమా దీవులు

వ్యషంగున్

టాువ్య

గావటిమాల
జమైకా

కూాబా

శాన్ ఫ్రాన్నసస్ కో
లాస్ ఏజిల్సస

హవ్యయ దీవులు



వెన్నజులా

బ్రెజిల్స
బొలీవియా

ఈకెవడార్

కొలంబయా

0° అక్షంశం
భూభధా ర్వఖ్

23 ½° దక్షిణ అక్షంశం
భకయ ర్వఖ్

మాజిలాన్ జలసంధ

 సి ఫి క్ భ హా
స ము ద్ర ము

ఉ తత య అ టాలం టి క్ భ హా
స ము ద్ర ము

ద క్షి ణ భ హా స ము ద్ర ము

నామాకాలువ

బ్రెసిలియా

ఫ్రంచ్ గిన్నయా

కాయకస్

ద క్షి ణ అ టాలం టి క్ భ హా
స ము ద్ర ము

లాపాజ్

లిమా

బ్యానస్ ఎయర్స

శాంటియాగో



ర్యవి భార్తదేశెం - నదులు

స్కన్

కోసి

గాగ్రా

కెన్

బ్రహమపుత్రా నద

తతి

సురేష్



కావేర

భార్తదేశెం -
నదులు

ర్యవి

స్కన్

కోసి

గాగ్రా

కెన్

బ్రహమపుత్రా నద

తతి



AS6



AS5

తోటివ్యరతో కలిసి న్నచేమడం.
ఇతరుల అభిప్రాయాలను గౌయవించట్ం.
స్వవచేగా ప్రశ్నంచడం
అవసయమైన వ్యరకి సహామం చేమడం.



AS5

ప్లలలచే వివిధ సభసాలపై తభ సందనను
తెలిప్ప న్ననాదాలు, పోసురుల కయత్రాలు తయారు
చేయంచవచుి.
వివిధ సభసాలపై విశ్లలషణ చేసూత త్రికలక్ట, 
అధకారులక్ట లేఖ్లు ర్యయంచవచుి.
స్వవచే సమానతవం, సౌబ్రాతృత్రం, నాామం, దేశ
సమైకాత వంటి ర్యజాంగ యమైన విలువలు
కూడా పెంపందించాలి. 



AS5

సబలు, సమావేశాల్లల పాల్గీనేలా
ప్రోతసహంచాలి.
జీవన నైపుణ్యాలు పెంపందించాలి.
వివిధ వాక్టతలు తోటి వ్యరు చేసిన భంచ్చ
నులను ప్రశంసించగలిగే వైఖ్రన్న న్నర్యమణం
చేయాలి.
దమ, ప్రేభ వంటి మానవతా విలువలు ప్లలల్లల
కలించాలి.



AS5

పాఠం చరించేట్పుడు ప్లలల్లల
సంఫంధత images ర్యం
దాలుితాయ. ఆ images గురంచ్చ
మౌఖికంగా చెప్ంచాలి. లేదా
ర్యయంచాలి.



AS5

ఉదా:-
ఆహాయ బద్రత గురంచ్చ కయత్రం తయారు చేమండి.
PDS న్నతీరు గురంచ్చ తహసీలాదర్ క్ట లేఖ్ ర్యమండి.
గ్రామీణ ప్రజలు ట్ుణ ప్రాంతాలక్ట వలస వెళలడం వలన
ఎదుయయ్యా సభసాలు విశ్లలషసూత త్రికల సంపాదక్టలక్ట లేఖ్
ర్యమండి.
ఐకార్యజా సమితి ఆశయాలల్ల మీక్ట నచ్చినవి ఏవి? ఎందుక్ట?
జతి ఐకాతక్ట భాషా విధానం ఎలా దోహద డుతుందన్న
అనుక్టంట్టనానవు?



AS5

విదాా ప్రమాణ్యలు ప్రశానత్రంల్ల
ఇవవడాన్నకి, విదాారథన్న ప్రశ్నంచడాన్నకి

ఉదేదశ్ంచ్చనవి కావు.
ఉపాధాాయుడు ప్రతి పాఠంల్ల ఈ
విదాా ప్రమాణ్యలను ఎకకడెకకడ
పందుయచాల్ల గురతంచాలి.



AS5 విదాారథ ఏం నేరుిక్టనానడో
తెలుసుకోవడాన్నకి
మ్మలాాంకనం

ఉదేదశ్ంచఫడలేదు.
మ్మలాాంకనం విదాారథ

నేరుికోవడాన్నకి దోహదడేది
అనే విషమం భరువర్యదు.
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