Subject
: Telugu
Grade
: IX 2nd lang
Year
: 2018 - 19
Month& No. of Units
Teaching Days
మార్చి /2
పునశ్ి రణవ్యా కరణం

ఏప్రిల్/14

Sub- Units

పదములుకలుపుట,
విడదీయుట

ప్రపతిభ్య సంపనున ల స్తంరరా ము
రలన కలిగే ప్రపయోజనాలను
తెలియపరచుట.

అభినందన పప్రరము
ప్రవ్యయంచుట.

3.రలసకూలి

నీటి రసతిలేక, పంటలు పండక,
ఉాధి లేక కర్తవు కోరల్లో చికిి న
బడుగు ప్రపజల వెరలు
తెలియపరచుట.

గేయమునుాడంచుట

2.సురరరంప్రపతాప
రెడి
( ఉప )
3. కాళోజీ( ఉప )

గల్ి ండకవుల సంచిక ద్వా ర్మ
తెలంగాణా కవుల రచన
విధానానిన తెలుపుట
విరక్షలు ఉండకూడదు అని, మంచిని
స్తా రతించాలని తెలియచేయుట

విస్తురపఠనం

వ్యా కరణం

1.కొమరంభం
( ఉప )

జూను/21

జూలై/25

Text book used:సింగిడి - 1
Activities Planned

*ప్రాధమిక వ్యా కరణం
గుర్తు చేసుకంటార్త, సూప్రరములు
పునశ్ి రణచేయటం.
ఆజ్ఞాపర్చాలనాప్రరరం,
అనన దముా లఅనుబంధం,
నాయకలక ఉండరలసిన
లక్షణములను ప్రరహంపచేయుట.
గండులు, కోయలు,చంచులను
సంఘటిర పరచి, వ్యర్చకి ప్రేరణగా
నిలచిన కొమరంభం గుర్చంచి
తెలియపరచుట విస్తురపఠనం
అభిలాషను పంపందంచుట.

1. ధర్మా ర్తునులు

సంధులు,
సమాసములు

Year Planner
Objectives

2. నేనెర్చగినబూర్తుల

వ్యా కరణం

పదా ములను
ు
ర్మరయుకముగా,
అర ధరంరముగా
పఠంపచేయడం.
విస్తురపఠనం

Evaluation
మౌఖికము

అభ్యా సపప్రరము-1

అభ్యా సపప్రరములు-2,3
Slip Test-1

విస్తుర పఠనం అభిలాషను అభ్యా సపప్రరములు-4
పునశ్ి రణ
పంపందంచుట.
అభ్ా సనపప్రరము -1

Month& No. of Units
Teaching Days

Sub- Units

4.రంగాచారా తోముఖా
ముఖి
5. శ్రకమధుర్చమ

ఆరసుట/21

సెపం
ట బర్త/15

8. ఉదా మసూూ ర్చ ు

7. చలిమి

వ్యా కరణం

వ్యా కరణం

Objectives

Activities Planned

Evaluation

*విశిషమ
ట యన తెలంగాణ కవులను
రచయరలను వ్యర్చప్రపతిభ్ను
తెలియపరచుట

ు
ప్రపముఖరా కిఇంటర్వ్ా
ా

Slip Test-2
PT-1
Slip test-3

* నైతికవిలురలు
పంపందంపచేయుట

పువుా గుర్తు రల
పదా ములను
చదవించుట.
కరపప్రరం
రయార్తచేయుట.

స్తా ర ధంవిడనాడాలి, సమాజభిరృదని
ధ
కాంక్షంచాలని
తెలియపరచుట.ఉదా మసూూ ర్చ ు
పోర్మట పఠమతెలుపుట,
స్నన హం గొపప రనం, మంచి

ఏకాప్రతాభినయనం

స్నన హతుల లక్షణాలు.
ు వికాసము, మానర
రా కిరా
సంబంధములు అభిరృదధ పరచుట.
విస్తుర పఠనం అభిలాషను
పంపందంచుట.

4.జయశ్ంకర్(ఉప)

అకోబ
ట ర్త/22

5.స్తా మివివేకానంద(
ఉప)

వ్యా కరణం

విస్తుర పఠనం అభిలాషను
పంపందంచుట, విశ్ా మానర

అభ్యా సపప్రరము-5,6
Slip Test-4
పునశ్ి రణ
అభ్ా సనపప్రరము -2
(Half yearly exams)
P.T-II

కరపప్రరం
రయార్తచేయుట

అభ్యా సపప్రరములు-7,8
Slip Test-5

సౌప్రభ్యరృరా ం.
నరంబర్త/24

9. కోరస్

10. వ్యగ్భూ షణం

వ్యా కరణం

స్తమాజికసప ృహపంపందంచుట,
సమాజముల్లజర్తగుతునన సంఘటన
లపటఅ
ో రగాహనకలిగించుట.
మాటాోడే నైపుణాా నిన
పంపందంచుట.

అభ్యా సపప్రరములు9,10
Slip Test-6

Month& No. of Units
Teaching Days
డసెంబర్త/23 11. వ్యయసం

12. తీయనిపలకర్చంపు

జనరర్చ/19

Sub- Units

Objectives

Activities Planned

Evaluation

వ్యా కరణం

ప్రపకృతిల్లని అనిన ప్రాణులు స్నా చఛ గా
జీవించాలి. ప్రపతిప్రాణికి ఒక ప్రపత్యా కర
ఉంటందని తెలియపరచుట.
కటంబవిలురలు
మానరసంబంధాలను గుర్చంచి
తెలియపరచుట

పక్షులకసంబంధించినక
థనుచపుప దుర్త.

Slip Test-6

రృద్వధప్రశ్మసందరశ నము

పునశ్ి రణ
అభ్ా సనపప్రరము -3

పునశ్ి రణ
......................

పునశ్ి రణ
అభ్ా సనపప్రరము -4
P.T-III

ఫిప్రబరర్చ/22

పునశ్ి రణ

Annual exams
P.T-IV

