Subject
Grade
Year

: Telugu
: X 2nd lang.
: 2018-19

Month & No. of Units
Teaching Days
పునశ్ి రణ
మార్చి /2

ఏవ్రిలు/14

1.దానశీలము

Text book used: సింగిడి-2

Year Planner

Sub- Units

Objectives

Activities Planned

Evaluation

సంధులు,
సమాసాలు
పార్చభాషికపదా
లు.
ాా కరణము

భాషాపటిష్త
ట కుపఠననైపుణ్యా న్ని
పంపందంచుటకుఉపయోగప
డును.

పదాలనువిడదీసివ్రాయుట.

మౌఖికం

ర్థ్యా
ి
వివక్షనుచూపకుండాశ్క్తసామ

న్ననాదాలు,సూకుి లుతయారు

అభ్ా సనపవ్రతం.-1

లనువ్రపజలపైవ్రపయోగంచర్థ్దన్న

చేయుట.

తెలుపుట.
సత్పు రుషులజననవృత్ి ంతంవి
సా
స్త ి రపఠనం.

వ్రపకశ్పఠనం

2.
ాా కరణము
ఎవర్చభాష్ాళ్ లకువినసం

పలుకుబడులు,
జాతీయాలతోభాషానైపుణా ంపం

కఠినపదాలకుఅర్థ్యలుతెలు
సుకొనుట.భాష్పైపట్టటసాధం

పు

పందంచుట.

చుట.

2.ర్థ్మాయణంఅయోధ్ా

ితృాకా పర్చపాలనఆవశ్ా కతను

వ్రపకశ్పఠనం

కండం (ఉపాచకం)

తెలుపుట.

1.ర్థ్మాయణంబాలకం
డం
(ఉపాచకం)
జూను-21

3.వీరతెలంగాణ

ాా కరణము

రజాకరులు,
రణక్షేవ్రతంతెలంగాణఅసిితవ పర్చర

తెలంగాణఉదా మపాటలను

అభ్ా సనపవ్రతము
లు.-2,3
Slip Test-1

జూలై-25

4.కొతిబాట

ాా కరణము

క్షణ .

సేకర్చంచుట.

ఊహంచన్నపర్చణ్యమాలు,

అందమైనపల్లచి
ల వ్రత్లుసేకర

అభ్ా సనపవ్రతము

పరా వసానాలు,
సా
స్త య న్నకఆధపతా శ్కుి లు పోరు

ణ.

లు-4
పునశ్ి రణస్త

నశంప చేయుట,వ్రపజలు వ్రపగతి

అభ్ా సనస్తపవ్రతం-1

సాధంచుట.

Slip Test-2
PT-I
5.నగరగీతం

ాా కరణము

పల్లల్ల
ల ల ఉపాధకరువైనపుు డునగ

నగరజీవితంపైఒకకవితవ్రా

రంఅనుకూలంగాఉంట్టందన్నతె

యంచుట.

Slip Test-3

లుపుత్పంద. నగర జీవనంల్లన్న
వ్రపతికూల పర్చసిత్ప
య లను
తెలియజేయుట.
ఆగషుట-21

కషాటలనుసత్పు రుషులుఎలాచేధ
స్తసాితెతెలుపుట.

3.ర్థ్మాయణంఅరణా
కండం (ఉపాచకం)

వ్రపకశ్పఠనం

లు 5,6 .

7.శ్తకమధుర్చమ

సెపం
ట బరు-15

7.శ్తకమధుర్చమ

అభ్ా సనపవ్రతము

Slip Test-4

ాా కరణము

నైతికవిలువలుపంపందంచుట.

పదా ంర్థ్గ,
ి
భావయుకంగాపాడంచుట.

పునశ్ి రణస్త
అభ్ా సనస్తపవ్రతం-

2
(Half yearly)
P.T-II
అక్టబ
ట రు-22

8.లక్షా సిది

ాా కరణము

సంపాదకీయాలు,ాకా లుసమాజ

సవ చి భారత్ఆవశ్ా కతనుగూ

అభ్ా సనపవ్రతము

చైతనాా న్నక్తతోడు డత్యన్నతెలు

ర్చి సంపాదకున్నక్తలేఖ.

లు.-7,8

పుట.
Slip Test-5
4.ర్థ్మాయణం
క్తషిక ందకండ

సేి హపూరవ కాత్వరణము ,
భ్క్తవ్రి పపత్పిలుతెలుపుట.

వ్రపకశ్పఠనం

గజలున ి పర్చచయంచేసూి,

తెలుగుగజల్సన న్న

దేన్నగుర్చంచిన్నరుత్న హపడకూడ

విన్నించుట.

(ఉపాచకం)
9.జీవనభాష్ా ం

ాా కరణము

దు.
వ్రపయతి ందావ ర్థ్సాధంచవచి
న్నతెలుపుత్రు.
నవంబరు-24

10.గోల్క ండపటణ
ట ం

ాా కరణము

తెలంగాణచార్చవ్రతకకటడా
ట లకువ్రప గోల్క ండసందరశ న
తీతిఅన్నచెపుు ట. గోల్క ండ పటణ
ట

అభ్ా సనపవ్రతము
లు.-9,10

పూరవ వైభ్ాన్ని తెలుపుట.
Slip Test-6

5.ర్థ్మాయణంసుందర
కండ (ఉపాచకం)

ి
సావ మిభ్క్తతోపాట్ట
,
ి
సమాజరక్తన్నతెలుయజేసేపనులు

వ్రపకశ్పఠనం

చేసాిరన్నన్నరూించుట.
11.భిక్ష

డసెంబరు-23

ాా కరణము

ర్థ్మాయణంయుదక
ి ం

క్టపంఎంతోఅనర ిదాయకమైనదన్న

క్టపంమంచిదకదన్నతెలిపేప

తెలుపుట.

దాా లుసేకర్చంచుట.

సేత్పన్నర్థ్ా ణవిధానం,
వ్రపకశ్పఠనం
యుదస
ి న్ని వేశాలుర్థ్మపట్టటభిషే

డ (ఉపాచకం

కంయొకక విశష్త
ట తెలుపుట.

జనవర్చ-19

పునశ్ి రణ

----

Pre-Board Exams –I

పునశ్ి రణస్త
అభ్ా సనస్తపవ్రతం3

-------------

పునశ్ి రణస్త
అభ్ా సనస్తపవ్రతం4

ఫెవ్రబవర్చ-22

పునశ్ి రణ

---------------

Pre-Board Exams-II

------------

మార్చి -

పునశ్ి రణ

---------

--------------

----------

Subject
Grade
Year

: Telugu
:X
: 2017-18

Year Planner

Text book used: సింగిడి-2

