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TS TRT - SGT- Official Syllabus 2017 in Telugu 

 

I) జనరల్ నాలెడ్్జ మరియు కర ెంటు అఫ్ఫైర్స్ (10 Marks) 

II) తెలుగు (9 Marks) 

1. కవులు రచనలు – కావ్ాాలు-రచయితలు 

2. ప్రకరియలు : ఇతిహాసం, పురాణం- విమర్శ- సంపాదకీయం- లేఖ-వ్ాాసం-కథానిక-గయేం-శతకం-పరభంధం-

దినచర్ా-యాతరచరతిర-జీవితచరితర- ఆతమకథ 

3. భాషారూపాలు : శాసన భాష- గ్రంథకి భాష-వ్ాావహారిక భాష- ఆధునిక పరా మాణిక భాష-మాండలిక భాష- 

పరసార్ మాధామాల భాష 

4. భాషాెంశాలు : పదం-పరాాయపదాలు-నానారాా లు-సామెతలు, పొ డుపు కథలు, నుడికారాలు, జాతీయాలు, 

భాషాభాగాలు, వ్ాకాం, పరతాక్ష పరోక్ష వ్ాకాాలు, కరామణి-కర్తరి, భదేాలు, పరకృతి, వికృతులు, సంధి, 

అలంకారాలు, ఛందసుు, సమాసం 

III) English (9 Marks) 

1. Parts of Speech 

2. Tenses 

3. Types of Sentences 

4. Articles and Prepositions 

5. Degrees of Comparison 

6. Direct Speech and Indirect Speech 

7. Clauses 

8. Voice-Active and Passive Voice 

9. Use of Phrases 

10. Comprehension of a Prose Passage 

11. Composition 

12. Vocabulary  
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IV  విద్ాలో ద్ృకకోణాలు (Perspective in Education ) (10 Marks) 

1. పరా చీనం నుంచి ఆధునికం వర్కు విదాా విధానాలు 

2. ఉపాధాాయ సాధికర్కత 

3. విదాా దృకపధాలు - భార్త దశేంలో సమకాలిన విదాా దృకపధాలు 

4. చట్ాా లు - అధకిర్ణాలు 

5. విదాా పాఠ్ా పరణాళిక చటా్ం 2005  

 V గణితెం (Maths) (9 Marks) 

1. పరా థమిక సంఖా సదిాధ ంతం (సంఖా వావసా) 

2. వ్ాాపార్ గ్ణితం 

3. జామితి (సాధార్ణ సమీకర్ణలు) 

4. బీజ గ్ణతిం 

5. రేఖా గ్ణతిం 

6. క్షేతర గ్ణతిం 

7. దతాత ంశ నిర్వహణ (సాంఖాాక శాసత రం) 

VI  సామానా శాస్్తరెం (Science) (9 Marks) 

1. రోజువ్ార ీజీవితంలో స నైుు – విజాా న శాసత ర సంసాలు మరియు శాఖలు 

2. సజీవ పరపంచం- వృతిత , జీవనం, మనాం – మొకకల జీవితం- జంతువుల జీవితం – సుక్షమజీవ పరపంచం. 

3. మన పరాావర్ణం 

4. వావసాయం మరియు పశుసంవర్ధనం 

5. ఆహార్ం - నివ్ాసం – పని మరయిు శకతత. 

6. మన విశవం 

7. కొలతలు 
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8. సహజ వనర్ులు –గాలి మరయిు నీర్ు 

9. సహజ దృగివషయాలు – కాంతి, ధవని, ఉషణం 

10. యాంతిరక శాసత రం 

11. అయసాకంతతవం 

12. విదుాతుత  

13. ఆధునిక పరపంచం - పరికరాలు 

14. పదారా్ంప ై ఉషణ పరభావం,  

15. ర్సాయన చర్ాలలో ర్కాలు 

16. సంకతేాలు –ఫార్ుమలాలు మరయిు సమీకర్ణలు- గ్ణనాలు 

17. ర్సాయల సంయోగ్ నియమాలు 

18. నీర్ు – దాని సంఘట్తి మూలకాలు 

19. సలఫర్ మరియు దాని సమమమళనాలు 

20. నతరజని మరియు దాని సమమమళనాలు 

21. భాసవర్ం(ఫాసపర్స్) మరయిు దాని సమమమళనాలు 

22. సాధార్ణ ఉపుప, దాని ఉతపనాాలు 
 

VII)  సాెంఘిక శాస్్తరెం (Social Studies) (9 Marks)  

A) జాగిఫీ 
1. పట్ములు అధానం విశలేషణ 

2. సౌర్ వావసా – భూమి – పాలపుంతల ఆవిరాావం -వికాసం– భూమి ఆవిరాావం – సౌర్ కుట్ ంబ వావసాలో 
భాగ్ంగా భూమి 

3. భూమి న సైరిిక సవర్ూపాలు 
4. శీతోషణసిాతి 

5. భూమి యొకక ఆవర్ణాలు 
6. పరకృతి విపపతులు 
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7. భూగ్ర్ా జలాలు 
8. అడవులు 
9. సహజసదిధ  మండలాలు  
10. ఖండాలు 
11. ఇండయిా – తలెంగాణా – భౌగోళిక అంశాలు –ర్వ్ాణా వావసా – పరిశరమలు- నీట్ి వనర్ులు- శీతోషణసిాతి 

- వావసాయ భూములు- జనాభా-విదుాతుత -నదులు-చారతిరా తమక కటా్డాలు- పటా్ణాలు- ఓడ రేవులు-
పరసార్ మాధామాలు 

B) చరితర 
1. గ్తానికత సంబంధించి అధానయం పూర్వ చారతిరక యుగాలు, - కాంసా యుగ్పు నాగ్రికత- పరా చీన 

ఇనుపయుగ్ నాగ్రికత-ఇనుము పరా ధానాత- పరా చీన భార్తదేశ నాగ్రకిత 

2. కతర.పూ. 6వ శతాబదంలో రాజకయీ. మత సంసకర్ణ ఉధామాలు 

3. భార్త దశేం కతర.పూ.200 నుంచి 300 A.D వర్కు  

4. 300 నుంచి 800 A.D వర్కు భార్త దశేం 

5. దకకన్ - దక్షణి భార్తదేశ రాజవంశాలు – పశ్చిమ చాళుకుాలు, పలేవులు, చోళులు, తూర్ుప చాళుకుాలు, 

రాషార కూట్ లు, కళ్యాణ ిచాళుకుాలు 

6. భార్త దశేంప  ైముసిే ంల దండయాతర 

7. డిలేి సులాత నులు (కతర.శ.1206 – 1526) 

8. పరా ంతీయ రాజాాల ఆవిరాావం 

9. మొఘల్ సామాా జాం (కతర.శ.1526 – 1857) 

10. యురోపియనే రాక 

11. భార్తీయ సంసకృతిక వ్ార్సతవం – మమదోపర్మెనై జాగ్ృతి 

12. 1858 – 1947 సం|| మధా భార్త దశేం 

13. ఆరిాక సామాజిక ర్ంగాలలో మార్ుపలు  

14. భార్త జాతీయోదామం 

15. ఆధునిక పరపంచం 

16. పరపంచ యుదాధ లు – పరపంచ యుదాధ ల తర్ువ్ాత పరపంచం 
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C) అరథ శాస్్తరెం 

1. అరా్శాసత ం పరధిి, పరా ముఖాత 

2. డిమాండ్, సప లే  సదిాధ ంతం 

3. విలువ సిదాధ ంతం 

4. పంపణిి సదిాధ ంతం 

5. ఆరిాక వావసా ర్కాలు 

6. జాతియాదాయం యొకక భావనలు 

7. బడెెట్ 

8. దరవాం మరియు బాాంకతంగ్ 

9. ఆరిాకవృదిధ  – ఆరిాకాభివృదిధ  

10. ఆరిాకవృదిధ  – ఆరిాకాభివృదిధ  మాపనాలు 

11. భార్త ఆరిాక వావసా  

12. విపతుత లు – నిర్వహణ 

13. తెలంగాణ జనాభా, 31 జిలాే ల సమాచార్ం 

14. భార్త దశే జనాభా లెకకలు 2011 

D) పౌర శాస్్తరెం 

1. కుట్ ంబం – వృతుత లు - మన ఇండుే  నివ్ాసం – సమాజం, సామాజిక వికాసం, పౌర్ జీవనం, సాంఘిక 

దురాచారాలు - మన దేశం ఎదుర్ుకంట్ నా సవ్ాళుు 

2. మన పరభుతవం - గార మ పంచాయితీలు – సాా నిక పరభుతవం – కేందర-రాషార పరభుతావలు 

3. భార్తదేశ విదేశాంగ్ విధానం – NAAM, కామన వల్త , సార్క, ఐకారాజాసమితి, అలీన ఉదామం, పరపంచ 

శాంతిలో భార్త దశే పాతర 

4. భార్త రాజాాంగ్ం - భార్త దశేంలో ఎనిాకల పరకతరయ - భార్త దశేంలో రాజకయీ పారీాలు 

5. భార్త పరజాసావమాం 

6. సమాచార్ చెతైనాం – సమాచార్ చటా్ం 

7. సామావ్ాదం – లౌకతకవ్ాదం 
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8. ర్వ్ాణా విదా – రోడుు  భదరత విదాా 

9. తెలంగాణాలో – కళలు – కళ్యకార్ులు- సినిమా – ముదరణ మాధామాలు - కీరడలు – జాతీయత, వ్ాణజిాం 

 

VIII) Methodology (15 Marks) 

A) తెలుగు బో ధన ప్ద్ధతులు (Teaching Methodology) 

1. భాష – వివిధ భావనలు – మాతృభాషా- మాతృభాష బో ధనాలక్షయాలు 

2. భాషా న పైుణాాలు 

3. బో ధన పదధతులు 

4. పరణాళిక ర్చన – వనర్ుల వినియోగ్ం, సహ పాఠ్ా కార్ాకరమాలు 

5. బో ధనాభాసన ఉపకర్ణాలు, విదాా సాంకతేిక శాసత రం  

6. మూలాాంకనం 

  

B) English Teaching Methodology 

1. Aspects of English : (a) English Language – History, Nature, Importance, Principles of 

English as second Language (b) Problems of Teaching /Learning English. 

2. Objective of Teaching English 

3. Phonetics 

4. Development of Language skills (a) : Listening, Speaking, Reading & Writing (LSRW) (b) : 

Communicative skills. 

5. Approaches, Methods, Techniques of teaching English: Introduction, Definition and 

Types of Approaches, Methods and Techniques of Teaching English, Remedial Teaching. 

6. Teaching of Structures and Vocabulary Items. 

7. Teaching Learning Materials in English. 

8. Lesson Planning 

9. Curriculum & Textbooks  

10. Evaluation in English language 
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   C) గణితెం Methodology 

1. గ్ణతిశాసత ర సవభావం నిర్వచనం 

2. గ్ణతి శాసత ర లక్షయాలు, విలువలు 

3. గ్ణతి శాసత రం యొకక పరతేాక బో ధన 

4. గ్ణతి శాసత ర బో ధన వనర్ులు 

5. విదాా పరణాళిక మరయిు బో ధన పరణాళిక 

6. మూలాాంకనం - నిర్ంతర్ సమగ్ర మూలాంకనం 

D) స్ఫనస్ Methodology 

1. విజాా నశాసత ర సవభావం నిర్వచనం 

2. విజాా నశాసత ర లక్షయాలు, విలువలు 

3. విజాా న శాసత రం యొకక పరతేాక బో ధన 

4. విజాా న శాసత రం బో ధన వనర్ులు  

5. విదాా పరణాళిక మరయిు బో ధన పరణాళిక 

6. మూలాాంకనం – నిర్ంతర్ సమగ్ర మూలాంకనం 

E) సాెంఘిక శాస్్తరెం Methodology 

1. సాంఘిక శాసత రం- సవభావం నిర్వచనం 

2. సాంఘిక శాసత రం  లక్షయాలు, విలువలు 

3. సాంఘిక శాసత రం యొకక పరతేాక బో ధన 

4. సాంఘిక శాసత రం బో ధన వనర్ులు  

5. విదాా పరణాళిక మరయిు బో ధన పరణాళిక 

6. మూలాాంకనం - నిర్ంతర్ సమగ్ర మూలాంకనం 

http://www.manabadi.co.in/

