
ಘಟಕದ ಹೆಸರು : 1.ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ ರಯೆಗಳು ಮತತ 

ಸಮೀಕರಣಗಳು  , ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----           ಗೆ -----

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1.ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ ರಯೆಯ ಅಥ ರ್ಥ  ಮತುತ  ಅದರ  ಸಮೀಕರಣ  ಬರೆಯುವ  ವಿಧಾನ  ತಿಳಿಯುವುದು  .2.ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ ರಯೆಯ  

ವಿಧಗಳನುನು  ವಿವರಿಸುವರು.   4.ದ್ೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ ರಯೆಗಳನುನು ವಿವರಿಸುವುದು .5.ದ್ೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ  ಉತಕ ಷಣರ್ಥಣ 

ಕ ರಯೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನು  ಗುರುತಿಸುವುದು  

ಕ ರ.ಸಂ ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

1

2

3

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ ರಯೆಯ  ಅಥ ರ್ಥ  

  ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ ರಯೆಯು  ನಡೆದಿದ್  

ಎಂದು  ನಿಧರ್ಥರಿಸುವ ವಿೀಕಷ ಣಾ ಆಂಶಗಳು : 

ಸಿಥಿತಿ ,ಬಣಣ  ,ತಾಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳು  ,ಅನಿಲ 

ಬಿಡುಗಡೆ 

  ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನುನು 

ಬರೆಯುವ ವಿಧಾನದ ಹಂತಗಳು 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಸರಿದೂಗಿಸುವ 

ಹಂತಗಳು 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣದ ವಿಧಗಳು 

೧) ಸಂಯೋಗ ಕ ರಯೆ 

೨) ವಿಭಜನಾ ಕ ರಯೆ 

ಚಟುವಟಿಕೆ 1.1 

ಚಟುವಟಿಕೆ 1.3

ಚಚಾರ್ಥ ವಿಧಾನ 

ಚಟುವಟಿಕೆ  1.4

ವಿೀಡಿಯೋ 

ಚಟುವಟಿಕೆ 1.6 

ಕಣ್ಣನ ರಕಷ ಣಾ ಕನನು ಡಕ ,2 

ಸ.ಮೀ. ಮೀಗಿನುೀಸಿಯಂ ಪಟಿಟು 

,ವಾಚಗ್ಲಾಸ್ ಮದಯ ಸಾರ ದಿೀಪ 

,ಮರಳು ಕಾಗದ  . ಇಕಕ ಳ  

ಕೊೀನಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಸಕ  , ಕಾಕ್ರ್ಥ 

,ಗ್ಜನ ನಳಿಕೆ , ಸಲೂಫೂರಿಕ್ 

ಆಮಲಾ  , ಸತುವಿನ ಚೂರು

ಸುಟಟು  ಸುಣಣ  ,ಬಿೀಕರ್ ,ನಿೀರು

ಪರನಾಳ , ಮದಯ ಸಾರ ದಿೀಪ , 

ಸಿೀಸದ ನೈಟ್ರೈಟ್  ಪುಡಿ  

ವಿೀಕಷ ಣೆ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ವಿೀಕಷ ಣೆ 

ಪರಶ್ನುಗಳು 

ಪರಶ್ನುಗಳು 

ವಿೀಕಷ ಣಾ ಪಟಿಟು 

ವಿೀಕಷ ಣಾ ಪಟಿಟು 

ವಿೀಕಷ ಣಾ ಪಟಿಟು 

ಮಾಪನ 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು : 1.ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ ರಯೆಗಳು ಮತತ 

ಸಮೀಕರಣಗಳು  , ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----           ಗೆ -----

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1.ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ ರಯೆಯ ಅಥ ರ್ಥ  ಮತುತ  ಅದರ  ಸಮೀಕರಣ  ಬರೆಯುವ  ವಿಧಾನ  ತಿಳಿಯುವುದು  .2.ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ ರಯೆಯ  

ವಿಧಗಳನುನು  ವಿವರಿಸುವರು.   4.ದ್ೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ ರಯೆಗಳನುನು ವಿವರಿಸುವುದು .5.ದ್ೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ  ಉತಕ ಷಣರ್ಥಣ 

ಕ ರಯೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನು  ಗುರುತಿಸುವುದು  

ಕ ರ.ಸಂ ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

4

5

6

7

8

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ವಿಧಗಳು 

೩) ಸಾಥಿನ ಪಲಲಾ ಟ ಕ ರಯೆ 

೪) ದಿವಸಾಥಿನಪಲಲಾ ಟ ಕ ರಯೆ 

ಉತಕ ಷಣರ್ಥಣ ಮತುತ ಅಪಕಷಣರ್ಥಣ  

ರೆಡಾಕ್ಸ್  ಕ ರಯೆಗಳು 

ದ್ೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತಕ ಷಣರ್ಥಣ ಕ ರಯೆಗಳ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು 

೧)ನಶಿಸುವಿಕೆ  ೨)ಕಮಟುವಿಕೆ 

 ಆಭ್ಯಸದ ಪರಶ್ನುಗಳನುನು  ಬಿಡಿಸುವುದು 

ಘಟಕ ಪರಿೀಕ್ಷೆ 

ಚಟುವಟಿಕೆ 1.9

ಚಟುವಟಿಕೆ 1.11

ವಿವರಣೆ ಮತುತ ಚಚೆರ್ಥ 

3 ಕಬಿಬಿಣ ಮೊಳೆ ,ತಾಮರದ 

ಸಲಫೂೀಟ್ , ದಾರ ,ನಿೀರು 

,ಪರನಾಳ 

 

ತಾಮರದ ಪುಡಿ , ಚೆೈನಾ ಡಿಶ 

,ಮದಯ ಸಾರ ದಿೀಪ 

ವಿೀಕಷ ಣೆ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ಪರಶ್ನುಗಳು 

ತಾಳೆಪಟಿಟು 

 

ಮಾಪನ  
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :2.ಆಮಲಾ ಗಳು ,ಪರತಾಯಮಲಾ ಗಳು  ಮತುತ 

ಲವಣಗಳು  ,  ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ ----           -ಗೆ -----

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1. ಆಮಲಾ ಗಳು ಮತುತ ಪರತಾಯಮಲಾ ಗಳ  ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳನುನು  ಅಥೈರ್ಥಸಿಕೊಳುಳುವುದು    , 2.ಆಮಲಾ  ಮತುತ ಪರತಾಯಮಲಾ ಗಳ ಬಳಸುವ ಬಗೆಗೆ  

ಎಚಚ ರಿಕೆ ಕ ರಮಗಳನುನು ತಿಳಿಯುವುದು . 3.ಆಮಲಾ  ಮತುತ ಪರತಾಯಮಲಾ ಗಳ  ಪರಬಲತೆ  ಅರಿಯುವ ವಿಧಾನ ಅರಿಯುವುದು   4.ದ್ೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ ಮಹತವ  

ಅರಿಯುವುದು  5.ಆಮಲಾ  ಮತುತ ಪರತಾಯಮಲಾ ಗಳ  ಬಗೆಗೆ  ಮಚುಚಗೆ ವಯ ಕತಪಡಿಸುವರು  6.ನೈಸಗಿರ್ಥಕ ಆಮಲಾ ಗಳನುನು  ಹೆಸರಿಸುವರು.

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

8.

9

10.

11.

12

13

14

15

ಲವಣಗಳು - ೧. ಸಾಮಾನಯ  ಉಪುಪು 

೨.ಸೂೀಡಿಯಂ ಹೆೈಡಾರಕೆಸೈಡ ತಯಾರಿಕೆ ಮತುತ 

ಉಪಯೋಗಗಳು

 ೩. ಚೆಲುವೆ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಕೆ ಮತುತ  

ಉಪಯೋಗಗಳು 

4.ಅಡುಗೆ ಸೂೀಡಾ ತಯಾರಿಕೆ ಮತುತ 

ಉಪಯೋಗಳು 

5.ವಾಷಿಂಗ್ ಸೂೀಡಾ , 6.ಪ್ಲಾಷಣಟು ರ್ ಆಫ್ 

ಪ್ಯರಿಸ್ ತಯಾರಿಕೆ ಮತುತ ಉಪಯೋಗಗಳು 

ಲವಣಗಳ ಹರಳುಗಳು ಶುಷಣಕ ವಾಗಿಯೆೀ ? 

ಲವಣಗಳ ಕುರಿತು ಇನನು ಷಣುಟು 

ಲವಣಗಳ ಕುಟುಂಬು -ಲವಣಗಳ ಪಿಎಚ್

ಆಭ್ಯಸದ ಪರಶ್ನುಗಳನುನು  ಬಿಡಿಸುವುದು 

ಘಟಕ ಪರಿೀಕ್ಷೆ 

ಫ್ಲಾಶ ಕಾಡರ್ಥ ಬಳಕೆ ವಿವರಣೆ 

ಫ್ಲಾಶ ಕಾಡರ್ಥ ಬಳಕೆ ವಿವರಣೆ 

ಚಚೆರ್ಥ ಮತುತ ವಿವರಣೆ 

ವಿವರಣೆ ಮತುತ ಚಚೆರ್ಥ  

ಚಟುವಟಿಕೆ 2.13

ಚಟುವಟಿಕೆ 2.14

ಚಟುವಟಿಕೆ 2.15

ಫ್ಲಾಶ ಕಾಡರ್ಥಗಳು 

ಫ್ಲಾಶ ಕಾಡರ್ಥಗಳು 

ಅಡುಗೆ ಸೂೀಡಾ 

ಜಪಸ ಂ , ಪ್ಲಾಷಣಟು ರ್ ಆಫ 

ಪ್ಯರಿಸ್ 

ಪರನಾಳ ,ತಾಮರದಸಲಫೂೀಟ 

ಹರಳು ಮದಯ ಸಾರ ದಿೀಪ 

ಸೂೀಡಿಯಂ ಕೊಲಾೀರೆೈಡ 

,ತಾಮರದ ಸಲಫೂೀಟ್ 

,ಸೂೀಡಿಯಂ 

ಕಾಬೂೀರ್ಥನೀಟ್ ,ಆಸವಿತ 

ನಿೀರು ,ಪಿಎಚ ಪೀಪರ್ 

ಗೃಹಕೆಲಸ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ವಿೀಕಷ ಣೆ 

ಪರಶ್ೂನುೀತತರಗಳು 

ವಿೀಕಷ ಣಾ 

ದಾಖಲ 

ತಾಳೆಪಟಿಟು 

 ಅವಲೂೀಕನ 

ವಿೀಕಷ ಣಾಪಟಿಟು 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :3.ಲೂೀಹಗಳು  & ಅಲೂೀಹಗಳು  

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ ----           -ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1 ಲೂೀಹ-ಅಲೂೀಹಗಳ ಅಥ ರ್ಥ ತಿಳಿಯುವುದು . 2.ಲೂೀಹ ಮತುತ ಅಲೂೀಹಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಿೀಡುವರು  

3.ಲೂೀಹ & ಅಲೂೀಹಗಳ ಭೌತಗುಣಗಳನುನು  ಪಟಿಟು ಮಾಡುವರು   4.  ಲೂೀಃ & ಅಲೂೀಹಗಳ ಗುಣಗಳನುನು ವಯ ತಾಯಸಿಕರಿಸುವರು 5.ಲೂೀಹ -ಅಲೂೀಹಗಳ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳನುನು ಪಟಿಟು ಮಾಡುವರು 6.ಲೂೀಹೊೀದಧ ರಣ ವಿಧಾನಗಳನುನು ವಿವರಿಸುವರು  7.ಪ್ರಚೀನ ಲೂೀಹೊೀದಧ ರಣಗಳ ಕುರಿತು ಪರಶಂಸಿಸುವರು 

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ

ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

1

2

3

ಲೂೀಹ ಮತುತ ಅಲೂೀಹಗಳ ಭೌತಗುಣಗಳು 

ಲೂೀಹ-ಅಲೂೀಹಗಳ ಅಪವಾದಗಳು 

 

ಲೂೀಹ-ಅಲೂೀಹಗಳ  ರಸಾಯನಿಕ 

ಗುಣಗಳು 

೧) ಗ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ವತರ್ಥನ 

೨) ನಿೀರಿನೂಂದಿಗೆ ವತರ್ಥನ 

ಚಟುವಟಿಕೆ 3.1

ಚಟುವಟಿಕೆ 3.2

ಚಟವಟಿಕೆ 3.3 

ಚಟುವಟಿಕೆ 3.4

 

 

ಚಟುವಟಿಕೆ 3.8

ಚಟುವಟಿಕೆ 3.9 

ಚಟುವಟಿಕೆ 3.10

ಕಬಿಬಿಣ , ತಾಮರ 

,ಮೀಗಿನುೀಷಿಯಂ ,ಮರಳು 

ಕಾಗದ ,ಸುತಿತಗೆ ,ತಂತಿ , 

ಆಲೂಯಮನಿಯಂ ತೆಳು ಹಾಳೆ 

ಸೂೀಡಿಯಂ, ಇಕಕ ಳ 

,ಮದಯ ಸಾರ ದಿೀಪ ,ವಾಚ ಗ್ಲಾಸ್ 

ಮಗಿನುೀಷಿಯಂ ,ಸಲಫೂ ರ್ ,ವಾಚ್ 

ಗ್ಲಾಸ್ ,ಪರನಾಳ ,ಆಸವಿತ ನಿೀರು 

ಮದಯ ಸಾರ ದಿೀಪ ,ಲಿಟಮ ಸ್ 

ಪೀಪರ್ 

ಕಬಿಬಿಣ ,ಸತು,ಸಿೀಸ  

,ಸೂೀಡಿಯಂ 

ವಿೀಕಷ ಣೆ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ವಿೀಕಷ ಣೆ 

ದಜಾರ್ಥ 

ಮಾಪನ 

ತಾಳೆಪಟಿಟು 

ವಿೀಕಷ ಣಾ ಪಟಿಟು 

ಮಾಪನ   ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :3.ಲೂೀಹಗಳು  & ಅಲೂೀಹಗಳು  

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ ----           -ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1 ಲೂೀಹ-ಅಲೂೀಹಗಳ ಅಥ ರ್ಥ ತಿಳಿಯುವುದು . 2.ಲೂೀಹ ಮತುತ ಅಲೂೀಹಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಿೀಡುವರು  

3.ಲೂೀಹ & ಅಲೂೀಹಗಳ ಭೌತಗುಣಗಳನುನು  ಪಟಿಟು ಮಾಡುವರು   4.  ಲೂೀಃ & ಅಲೂೀಹಗಳ ಗುಣಗಳನುನು ವಯ ತಾಯಸಿಕರಿಸುವರು 5.ಲೂೀಹ -ಅಲೂೀಹಗಳ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳನುನು ಪಟಿಟು ಮಾಡುವರು 6.ಲೂೀಹೊೀದಧ ರಣ ವಿಧಾನಗಳನುನು ವಿವರಿಸುವರು  7.ಪ್ರಚೀನ ಲೂೀಹೊೀದಧ ರಣಗಳ ಕುರಿತು ಪರಶಂಸಿಸುವರು 

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

4

5

6

7

8

9

10

ಲೂೀಹ -ಅಲೂೀಹಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ 

ಗುಣಗಳು 

೩)ಆಮಲಾ ಗಳೊಂದಿಗೆ ವತರ್ಥನ  

೪) ಲೂೀಹೀಯ ಲವಣಗಳೊಂದಿಗೆ ವತರ್ಥನ 

ಲೂೀಹ-ಅಲೂೀಹಗಳ ಪರಸಪು ರ ವತರ್ಥನ 

 

ಅಯಾನಿಕ್ ಸಂಯುಕತಗಳ ಗುಣಗಳು 

ಲೂೀಹೊೀದಧ ರಣಗಳ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳು 

ಲೂೀಹಗಳ ಶುದಿಧೀಕರಣ 

ಅಭ್ಯಸದ ಪರಶ್ನುಗಳನುನು ಬಿಡಿಸುವುದು 

ಘಟಕ ಪರಿೀಕ್ಷೆ 

ಚಟುವಟಿಕೆ 3.11

ಚಟುವಟಿಕೆ 3.12

ಸೀಮನಾರ್ 

ಚಟುವಟಿಕೆ 3.13

ಚಾಟರ್ಥ ಬಳಸಿ ಸಮನಾರ್ 

ವಿವರಣೆ 

ಸೂೀಡಿಯಂ Mg,Zn, 

Cu  ,ಹೆೈಡೊರೀಕೊಲಾೀರಿಕ್ ಆಮಲಾ  

,ತಾಪಮಾಪಕ  

ತಾಮರದ ಸಲಫೂೀಟ್ ,ಕಬಿಬಿಣದ 

ಮೊಳೆ ,ಪರನಾಳ ,ದಾರ 

ಸೂೀಡಿಯಂ ಕೊಲಾೀರೆೈಡ 

,ಮಗಿನುೀಷಿಯಂ ಕಾಬೂೀರ್ಥನಟ 

,ದಿೀಪ ,ಬ್ಯಟರಿ ,ಪರನಾಳ 

,ಗ್ರಫೈಟ ದಂಡ 

ಗೃಹ ಕೆಲಸ 

ವಿೀಕಷ ಣೆ 

ಪ್ರತಯ ಕ್ಷಿಕೆ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ಪ್ರತಯ ಕ್ಷಿಕೆ 

ವಿವರಣೆ 

ಪರಶ್ೂನುೀತತರ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ತಾಳೆಪಟಿಟು 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಪರಶ್ನುಗಳು 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು : 6.ಜೀವ ಕ ರಯೆಗಳು 

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1 ಜೈವಿಕ -ಅಜೈವಿಕ ಗುಣಲಕಷ ಣಗಳನುನು ತಿಳಿಯುವುದು   2. ಜೀವ ಕ ರಯೆಗಳ  ಅಥ ರ್ಥ ತಿಳಿಯುವುದು 3.ಪೀಷಣಣೆ-ಅದರ ವಿಧಾನ ಮತುತ 

ವಿಧಗಳನುನು  ಅರಿಯುವುದು     4.ಅಮೀಬ್ & ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಪೀಷಣಣೆ ವಿಧಾನ ವಿವರಿಸುವುರು  5. ಉಸಿರಾಟ ಕ ರಯೆ  ವಿಧಾನ ತಿಳಿಸುವುರು 6.ಸಸಯ  & 

ಮನುಷಣಯ ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ಣ್ಕೆ ವಿವರಿಸುವುರು  7.ಸಸಯ  ಮತುತ ಪ್ರಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸಜರ್ಥನ ಕ ರಯೆಯ ವಿಧಾನ ಮತುತ  ಮಹತವ   ತಿಳಿಸುವರು .

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

1

2

3

4

5

ಜೀವಕ ರಯಗಳ ಅಥ ರ್ಥ ,ಅಗತಯ ತೆ ಹಾಗೂ 

ಉದಾಹರಣೆಗಳು 

ಪೀಷಣಣೆ ಮತುತ ಅದರ ವಿಧ ಹಾಗೂ 

ವಿಧಾನಗಳು --೧)  ಸವ ಪೀಷಣಕ ಪೀಷಣಣೆ   

೨) ಪರಪೀಷಣಕ  ಪೀಷಣಣೆ 

 ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಪೀಷಣಣೆ 

ಉಸಿರಾಟ ಕ ರಯೆ 

 

 

ವಿದಾಯಥಿರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಮನಾರ್  ಆಯೋಜನ 

ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ವಿವರಣೆ ನಿೀಡುವುದು 

ಚಟುವಟಿಕೆ 6.1 

ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಬೂೀಧಿಸುವುದು 

ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಬೂೀಧಿಸುವುದು 

ಚಟುವಟಿಕೆ 6.3 

ಚಟುವಟಿಕೆ 6.5

ಬ್ಚಣ್ಗೆ , ಒಣಕೂದಲು , 

ಬಲೂನ್ ,ಕಾಗದ ಚೂರುಗಳು 

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್  

ಪೀಷಣಣೆ  ವಿಡಿಯೋವಿರುವ 

ಪನ್ ಡೆರೈವ,ಮೈಕೊರೀಸೂಕೀಪ್ 

,ಎಲ ಅಡಡ  ಸಿೀಳಿಕೆ ಸಲಾೈಡ 

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕು 

ಪಿಷಣಠ  ಪುಡಿ ,ಅಯೋಡಿನ್ 

,ಪರನಾಳಗಳು 

ಯಿೀಸಟು  ,ಸಕಕ ರೆ ದಾರವಣ ,ಬ್ಗಿದ 

ಗ್ಜನ ನಳಿಕೆ ,ಪರನಾಳ ,ಸುಣಣ ದ 

ತಿಳಿ ನಿೀರು 

ವಿೀಕಷ ಣೆ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ವಿವರಣೆ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ತಾಳೆಪಟಿಟು 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು : 4.ಜೀವ ಕ ರಯೆಗಳು 

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1 ಜೈವಿಕ -ಅಜೈವಿಕ ಗುಣಲಕಷ ಣಗಳನುನು ತಿಳಿಯುವುದು   2. ಜೀವ ಕ ರಯೆಗಳ  ಅಥ ರ್ಥ ತಿಳಿಯುವುದು 3.ಪೀಷಣಣೆ-ಅದರ ವಿಧಾನ ಮತುತ 

ವಿಧಗಳನುನು  ಅರಿಯುವುದು     4.ಅಮೀಬ್ & ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಪೀಷಣಣೆ ವಿಧಾನ ವಿವರಿಸುವುರು  5. ಉಸಿರಾಟ ಕ ರಯೆ  ವಿಧಾನ ತಿಳಿಸುವುರು 6.ಸಸಯ  & 

ಮನುಷಣಯ ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ಣ್ಕೆ ವಿವರಿಸುವುರು  7.ಸಸಯ  ಮತುತ ಪ್ರಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸಜರ್ಥನ ಕ ರಯೆಯ ವಿಧಾನ ಮತುತ  ಮಹತವ   ತಿಳಿಸುವರು .

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

6

7

8

9

10 

11

12

 ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಶ್ವಸಕಾಂಗವ್ಯಹ 

 

ಸಾಗ್ಣ್ಕೆ -  ೧) ಮನುಷಣಯ ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ಣ್ಕೆ 

 ೨) ಸಸಯ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ಣ್ಕೆ 

ವಿಸಜರ್ಥನ -ಮನುಷಣಯ ರಲ್ಲಿ ವಿಸಜರ್ಥನ 

ಸಸಯ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸಜರ್ಥನ 

ಅಭ್ಯಸದ ಪರಶ್ನುಗಳನುನು ಬಿಡಿಸುವುದು 

ಘಟಕ ಪರಿೀಕ್ಷೆ 

ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಬೂೀಧನ 

ಚಟುವಟಿಕೆ 6.7 

ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ವಿವರಣೆ ನಿೀಡುವುದು 

ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ವಿವರಣೆ  ನಿೀಡುವುದು

ವಿಡಿಯೋ  ಮೂಲಕ ವಿವರಣೆ ನಿೀಡುವುದು.

ಲಾಯ ಪ ಟಾಯಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

,ವಿಡಿಯೋ  ಪನ್ ಡೆರೈವ ,ಸಿಪುಕರ್ 

ಲಾಯ ಪ ಟಾಯಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

,ವಿಡಿಯೋ  ಪನ್ ಡೆರೈವ ,ಸಿಪುಕರ್

ಲಾಯ ಪ ಟಾಯಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

,ವಿಡಿಯೋ  ಪನ್ ಡೆರೈವ ,ಸಿಪುಕರ್

ಲಾಯ ಪ ಟಾಯಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

,ವಿಡಿಯೋ  ಪನ್ ಡೆರೈವ ,ಸಿಪುಕರ್

ವಿೀಕಷ ಣೆ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ವಿವರಣೆ 

ವಿೀಕಷ ಣೆ ಪಟಿಟು  

ತಾಳೆ ಪಟಿಟು 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಮಾಪನ  
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :7.ನಿಯಂತ ರಣ  ಮತುತ  ಸಹಭ್ಗಿತವ  

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  :1.ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ ರಣ ಮತುತ ಸಹಭ್ಗಿತವ ದ ಬಗೆಗೆ  ತಿಳಿದುಕೊಳುಳುವುದು  2.ನರವ್ಯಹದ ಪರತಿಕ ರಯೆಗಳ ವಿಧಗಳನುನು   ಅರಿಯುವುದು  

3.ನರವ್ಯಹದ ಕಾಯರ್ಥವಿಧಾನ ವಿವರಿಸುವುದು 4.ಸಸಯ  ಮತುತ ಪ್ರಣ್ಗಳ ಸಹಭ್ಗಿತವ ದ ನಡುವಿನ ವಯ ತಾಯಸಗಳನುನು ಅರಿಯವುದು 5.ಸಸಯ  ಮತುತ ಪ್ರಣ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಕಂಡುಬರುವ ನಿಯಂತ ರಣ ಮತುತ ಸಹಭ್ಗಿತವ ದ  ವಯ ವಸಥಿ  ಕುರಿತು ಮಚುಚಗೆ  ವಯ ಕತಪಡಿಸುವರು  

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

1

2

3.

4

5

6

ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ ರಣ ಮತುತ ಸಹಭ್ಗಿತವ ದ  

ಅಗತಯ ತೆ   

 

ಪ್ರಣ್ಗಳಲ್ಲಿ  ನರವ್ಯಹ ವವ ವಸಥಿ  

ನರಕೊೀಶದ ರಚನ ಮತುತ ಕಾಯರ್ಥವಿಧಾನ 

ಪರಾವರ್ಥತಿತ  ಕ ರಯೆ  

ಮಾನವನ ಮದಳು 

ನರ ಅಂಗ್ಂಶದ ಕಾಯರ್ಥ ವಿಧಾನ 

 

 ಸಸಯ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಭ್ಗಿತವ  

ಪರಚೊೀದನ -ಪರತಿಕ ರಯೆ 

ಬಳವಣ್ಗೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಚಲನಗಳು 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /  ಚಚೆರ್ಥ ,ವಿವರಣೆ  ಮೂಲಕ 

ಬೂೀಧಿಸುವುದು 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ವಿವರಣೆ 

ನಿೀಡುವುದು .ಚಟುವಟಿಕೆ 7.1

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ವಿವರಣೆ 

ನಿೀಡುವುದು 

ಚಟುವಟಿಕೆ 7.2 ಚಚೆರ್ಥ ಮೂಲಕ  

ವಿವರಿಸುವುದು 

ಲಾಯ ಪ ಟಾಯಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ಪನ್ ಡೆರೈವ ,ಸಿಪುಕರ್ 

ಲಾಯ ಪ ಟಾಯಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ಪನ್ ಡೆರೈವ ,ಸಿಪುಕರ್ ,ಸಕಕ ರೆ 

ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ವಿವರಣೆ 

ನಿೀಡುವುದು 

ಕೊೀನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸಕ ್ ,,ತಂತಿ ಜಾಲರಿ 

,ಮೊಳಕೆ ಬಿೀಜಗಳು ,ರಟಿಟುನ ಪಟಿಟುಗೆ 

ವಿೀಕಷ ಣೆ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ವಿೀಕಷ ಣೆ  

ವಿೀಕಷ ಣೆ ಪಟಿಟು  

ತಾಳೆ ಪಟಿಟು 

ವಿೀಕಷ ಣಾ ಪಟಿಟು 

ಮಾಪನ  
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :7.ನಿಯಂತ ರಣ  ಮತುತ  ಸಹಭ್ಗಿತವ  

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  :6.ಪರಕಾಶ್ನುವತರ್ಥನ ,ಗುರುತಾವನುವತರ್ಥನ ,ಜಲಾನುವತರ್ಥನ   ವಾಯಖ್ಯನಿಸುವರು  7.ಪರಚೊೀದನ -ಪರತಿಕ ರಯೆಗಳಿಗೆ  ಉದಾಹರಣೆ ನಿೀಡುವುರು 

8.  ಸಸಯ ಗಳಿಲಾ    ಕಂಡು ಬರುವ ಹಾಮೊೀರ್ಥನ್ ಗಳ  ಕಾಯರ್ಥ ತಿಳಿಸುವುರು  9. ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ನಿನಾರ್ಥಳ ಗ ರಂಥಿಗಳು ಮತುತ ಅವು ಸ ರವಿಸುವ 

ಹಾಮೊೀರ್ಥನಗ ಳ  ಕಾಯರ್ಥಗಳನುನು  ಪಟಿಟು ಮಾಡುವುರು 

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

7

8

10

ಪ್ರಣ್ಗಳಲ್ಲಿನ  ಹಾಮೊೀರ್ಥನ್ ಗಳು 

 ಅಭ್ಯಸದ ಪರಶ್ನುಗಳನುನು ಬಿಡಿಸುವುದು  

ಘಟಕ ಪರಿೀಕ್ಷೆ 

 ವಿಡಿಯೋ/ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ / ಕೊೀಷಣಟು ಕ  ತೊೀರಿಸಿ 

ಪ್ರಣ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಹಾಮೊೀರ್ಥನ್  ಗಳ ಬಗೆಗೆ 

ತಿಳಿಸುವುದು  ಚಟುವಟಿಕ 7.3 

ಪುನರಾವತರ್ಥನ ಚಚೆರ್ಥ ಮೂಲಕ ಬೂೀಧನ 

ಲಾಯ ಪ ಟಾಯಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ಪನ್ ಡೆರೈವ ,ಸಿಪುಕರ್ 

ನಿನಾರ್ಥಳ ಗ ರಂಥಿಗಳ ಕೊೀಷಣಟು ಕ 

 

ಚಚೆರ್ಥ 

ಗೃಹ ಕೆಲಸ 

ಪರಿೀಕಷ ಣಾ 

ಅವಲೂೀಕನ   

ಪರಶ್ೂನುೀತತರಗಳು 

ಪರಶ್ನುಪತಿರಕೆ 

 

ಮಾಪನ  
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :12.ವಿದುಯಚಛ ಕತ 

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  :1.ವಿದುಯತ್  ಪರವಾಹ ಮತುತ ವಿದುಯತ್ ಮಂಡಲ  ವಾಯಖ್ಯನ ನಿರೂಪಿಸುವುದು . 2.ವಿದುಯತ್ ಮಂಡಲದ ನಕ್ಷೆ  ಬಿಡಿಸುವುದು  3. ವಿದುಯತ್ ಪರವಾಹದ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸಯಗಳನುನು ಬಿಡಿಸುವುದು ,4.ವಿದುಯತ್ ಮಂಡಲದ ರೆೀಖ್ ಚತ ರಗಳ ಕೊಷಣಟು ಕ ತಯಾರಿಸುವರು  5. ಓಮನ ನಿಯಮ ನಿರೂಪಿಸುವುದು  

6.ವಾಹಕ  ತಂತಿಗಳ ರೊೀಧವು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳನುನು ವಿವರಿಸುವುರು 

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

1.

2

3

4

5

1.ವಿದುಯತ್ ಪರವಾಹ 

2.ವಿದುಯತ್ ಮಂಡಲದ ರೆೀಖ್ ನಕ್ಷೆ 

ವಿದುಯತ್  ವಿಭವ ಮತುತ ವಿಭವಾಂತರ 

ವಿದುಯತ್ ಮಂಡಲದ ರೆೀಖ್ಚತ ರಗಳು 

ಓಮನ ನಿಯಮ 

ವಾಹಕದ ವಿದುಯತ್ ರೊೀಧದ ಅಧಯ ಯನ 

ವಿಡಿಯೋ /ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ ಮೂಲಕ ವಿವರಣೆ 

ನಿೀಡುವುದು 

ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ವಿವರಣೆ 

 ನಿೀಡುವುದು 

ಕೊೀಷಣಟು ಕ /ಪರಸಂಟ್ೀಶನ ಮೂಲಕ ವಿವರಣೆ 

 ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ  ತಿಳಿಸುವುದು 

ಚಟುವಟಿಕೆ 12.1

ಚಟುವಟಿಕೆ 12.2

ಲಾಯ ಪ ಟಾಯಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ಪನ್ ಡೆರೈವ ,ಸಿಪುಕರ್ 

ಲಾಯ ಪ ಟಾಯಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ಪನ್ ಡೆರೈವ ,ಸಿಪುಕರ್ 

ಲಾಯ ಪ ಟಾಯಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ಪನ್ ಡೆರೈವ ,ಸಿಪುಕರ್ 

ನೈಕೊರೀಮ್ ತಂತಿ 

,ಅಮಮಟರ್ ,ವೋಲಟು ್ 

ಮೀಟರ್ ,3-4 ಬ್ಯಟರಿ 

 ನೈಕೊರೀಮ್ ತಂತಿ , ಬಲಬಿ ್ 

,ಅಮಮೀಟರ್ ,ಪಲಾ ಗ ಕೀ 

,ಸಂಪಕರ್ಥ ತಂತಿಗಳು 

ಚಚೆರ್ಥ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ವಿವರಣೆ 

ವಿೀಕಷ ಣೆ 

ಅವಲೂೀಕನ   

ತಾಳೆ ಪಟಿಟು 

ಅವಲೂೀಕನ 

ವಿೀಕಷ ಣಾ ಪಟಿಟು 

ಮಾಪನ  
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :12.ವಿದುಯಚಛ ಕತ 

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  :1.ವಿದುಯತ್  ಪರವಾಹ ಮತುತ ವಿದುಯತ್ ಮಂಡಲ  ವಾಯಖ್ಯನ ನಿರೂಪಿಸುವುದು . 2.ವಿದುಯತ್ ಮಂಡಲದ ನಕ್ಷೆ  ಬಿಡಿಸುವುದು  3. ವಿದುಯತ್ ಪರವಾಹದ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸಯಗಳನುನು ಬಿಡಿಸುವುದು ,4.ವಿದುಯತ್ ಮಂಡಲದ ರೆೀಖ್ ಚತ ರಗಳ ಕೊಷಣಟು ಕ ತಯಾರಿಸುವರು  5. ಓಮನ ನಿಯಮ ನಿರೂಪಿಸುವುದು  

6.ವಾಹಕ  ತಂತಿಗಳ ರೊೀಧವು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳನುನು ವಿವರಿಸುವುರು 

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

6

7

8

9

 ವಾಹಕರೊೀಧ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳು 

 

 

ರೊೀಧಕಗಳ ವಯ ವಸಥಿಯ ರೊೀಧ 

೧) ಸರಣ್ ಜೂೀಡಣೆ 

೨) ಸಮಾಂತರ ಜೂೀಡಣೆ 

ವಿದುಯತ್ ಪರವಾಹದ ಉಷ್ನೂನುೀತಪು ದನಾ 

ಪರಿಣಾಮ 

 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ ಬಳಸಿ  ವಿವರಿಸಿ ಚಚರ್ಥಸವುದು 

ಚಟುವಟಿಕೆ 12.3

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ ಬಳಸಿ  ವಿವರಿಸಿ ಚಚರ್ಥಸವುದು 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ ಬಳಸಿ  ವಿವರಿಸಿ ಚಚರ್ಥಸವುದು 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ ಬಳಸಿ  ವಿವರಿಸಿ ಚಚರ್ಥಸವುದು 

ಲಾಯ ಪ ಟಾಯಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ಪನ್ ಡೆರೈವ ,

ವಿದುಯತ್ ಕೊೀಶ , 

ನೈಕೊರೀಮ್ ತಂತಿ 

,ಅಮಮೀಟರ್ ,ಪಲಾ ಗ ಕೀ  

ಲಾಯ ಪ ಟಾಯಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ಪನ್ ಡೆರೈವ ,ಸಿಪುಕರ್ 

ಲಾಯ ಪ ಟಾಯಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ಪನ್ ಡೆರೈವ ,ಸಿಪುಕರ್ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ವಿವರಣೆ 

ಅವಲೂೀಕನ   

ತಾಳೆ ಪಟಿಟು 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಮಾಪನ  
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :12.ವಿದುಯಚಛ ಕತ 

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  :1.ವಿದುಯತ್  ಪರವಾಹ ಮತುತ ವಿದುಯತ್ ಮಂಡಲ  ವಾಯಖ್ಯನ ನಿರೂಪಿಸುವುದು . 2.ವಿದುಯತ್ ಮಂಡಲದ ನಕ್ಷೆ  ಬಿಡಿಸುವುದು  3. ವಿದುಯತ್ ಪರವಾಹದ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸಯಗಳನುನು ಬಿಡಿಸುವುದು ,4.ವಿದುಯತ್ ಮಂಡಲದ ರೆೀಖ್ ಚತ ರಗಳ ಕೊಷಣಟು ಕ ತಯಾರಿಸುವರು  5. ಓಮನ ನಿಯಮ ನಿರೂಪಿಸುವುದು  

6.ವಾಹಕ  ತಂತಿಗಳ ರೊೀಧವು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳನುನು ವಿವರಿಸುವುರು 

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

10

11

12

13

14

 ವಿದುಯತ್  ಪರವಾಹದ ಸಮಸಯಗಳನುನು 

ಬಿಡಿಸುವುದು 

ವಿದುಯತ್ ಪರವಾಹದ ಉಷ್ನೂಣೀತಪು ನ ಪರಿಣಾಮದ 

ಪ್ರಯೋಗಿಕ ಅನವ ಯಗಳು 

ವಿದುಯತ್ ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥ ಮತುತ ಅದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಸಮಸಯಗಳನುನು  ಬಿಡಿಸುವುದು 

ಅಭ್ಯಸದ  ಪರಶ್ನುಗಳನುನು  ಬಿಡಿಸುವುದು 

ಘಟಕ ಪರಿೀಕ್ಷೆ 

ಮಾದರಿ ಲಕಕ ಗಳನುನು ಬಿಡಿಸುವುದು 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ಚಚೆರ್ಥ ಮೂಲಕ ವಿವರಣೆ 

ನಿೀಡುವುದು 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ಚಚೆರ್ಥ ಮೂಲಕ ವಿವರಣೆ 

ನಿೀಡುವುದು 

ಕಪುಪು ಹಲಗೆ ,ಬಳಪ 

ಲಾಯ ಪ ಟಾಯಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ಪನ್ ಡೆರೈವ ,ಸಿಪುಕರ್ 

ಲಾಯ ಪ ಟಾಯಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ಪನ್ ಡೆರೈವ ,ಸಿಪುಕರ್ 

ಗೃಹ ಕೆಲಸ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ವಿವರಣೆ 

ಪರಶ್ೂನುೀತತರಗಳು 

ಅವಲೂೀಕನ   

ತಾಳೆ ಪಟಿಟು 

  

ಮಾಪನ 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :13.ವಿದುಯತ್ ಪರವಾಹದ ಕಾಂತಿೀಯ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು 

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  :1 ವಿದುಯತ್ ಪರವಾಹದ ಕಾಂತಿೀಯ ಪರಿಣಾಮ ವಾಯಖ್ಯನಿಸುವುರು .2.ವಿದುಯತ್ ಪರವಾಹದ ಕಾಂತಿೀಯ ಪರಿಣಾಮ ಆಧರಿಸಿದ  ಉಪಕರಣಗಳನುನು 

ಪಟಿಟು ಮಾಡುವುರು 3.ಕಾಂತಿೀಯ ಬಲರೆೀಖೆಗಳ ಗುರುತಿಸುವ ಪರಯೋಗ ಮಾಡುವುರು   .  4.ವಿದುಯತ್ ಪರವಾಹದಿಂದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ ರ ಸೃಷಿಟುಸಲು ಸಾಧಯ ವೆೀ ? 

ಪರಯೋಗ  ಮಾಡುವರು    . 5.  ವಿದುಯತ್ ಮೊೀಟಾರ , ವಿದುಯಜಜ ನಕ  ಕಾಯರ್ಥ ತತವ  ಮತುತ ರಚನ, ಕಾಯರ್ಥ ವಿವರಿಸುವುದು   6. ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ವಿದುಯತ್ 

ಮಂಡಲ ರಚನ ವಿವರಿಸುವುರು . 

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

1

2

3

4

ವಿದುಯತ್ ನ ಕಾಂತಿೀಯ ಪರಿಣಾಮ 

ನಿರೂಪಣೆ 

ಕಾಂತಕ್ಷೇತ ರ ಮತುತ  ಕಾಂತಿೀಯ ರೆೀಖೆಗಳು 

 ವಿದುಯತ್ ಪರವಾಹವಿರುವ ವಾಹಕದಿಂದ 

ಕಾಂತಕ್ಷೇತ ರ 

 

 

ನೀರವಾದ ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಪರವಹಸುವ 

ವಿದುಯತಿತನಿಂದ ಉಂಟಾದ  ಕಾಂತಕ್ಷೇತ ರ 

 ವಿಡಿಯೋ ತೊೀರಿಸಿ  ಲಕಷ ಣಗಳನುನು ಚಚೆರ್ಥ 

ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದು 

ಚಟುವಟಿಕೆ 13.1

 ಚಟುವಟಿಕೆ 13.2,13.3  ತೊೀರಿಸಿ  

ಲಕಷ ಣಗಳನುನು ಚಚೆರ್ಥ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದು 

ಚಟುವಟಿಕೆ 13.3 / ವಿಡಿಯೋ ತೊೀರಿಸಿ  

ಲಕಷ ಣಗಳನುನು ಚಚೆರ್ಥ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದು - 

ಚಟುವಟಿಕೆ 13.5 /ವಿಡಿಯೋ  ಬಳಸಿ 

ಲಕಷ ಣಗಳನುನು  ವಿವರಿಸುವುದು 

ಲಾಯ ಪ ಟಾಯಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ಪನ್ ಡೆರೈವ ,ಸಿಪುಕರ್ 

ತಾಮರದ ತಂತಿ ,ದಿಕೂಸಚ 

,ಕಾಗದ ,ಬ್ಯಟರಿ 

ದಂಡಕಾಂತ ,ಕಬಿಬಿೀಣ 

ರಜ,ಪನಿಸಲ್ ,ಹಾಳೆ,ದಿಕೂಸಚ   

ವಾಹಕ ,ಬ್ಯಟರಿ ,ದಿಕೂಸಚ  

ಬ್ಯಟರಿ , ರಿಯೋಸಾಟುಟ 

,ಅಮಮೀಟರ್ ,ಪಲಾ ಗ ಕೀ 

,ತಾಮರದ ತಂತಿ 

,ಆಯತಾಕಾರದ ಕಾಡರ್ಥ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ವಿೀಕಷ ಣೆ 

ಅವಲೂೀಕನ   

ತಾಳೆ ಪಟಿಟು 

ವಿೀಕಷ ಣಾ ಪಟಿಟು 

  

ಮಾಪನ  
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :13.ವಿದುಯತ್ ಪರವಾಹದ ಕಾಂತಿೀಯ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು 

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  :1 ವಿದುಯತ್ ಪರವಾಹದ ಕಾಂತಿೀಯ ಪರಿಣಾಮ ವಾಯಖ್ಯನಿಸುವುರು .2.ವಿದುಯತ್ ಪರವಾಹದ ಕಾಂತಿೀಯ ಪರಿಣಾಮ ಆಧರಿಸಿದ  ಉಪಕರಣಗಳನುನು 

ಪಟಿಟು ಮಾಡುವುರು 3.ಕಾಂತಿೀಯ ಬಲರೆೀಖೆಗಳ ಗುರುತಿಸುವ ಪರಯೋಗ ಮಾಡುವುರು   .  4.ವಿದುಯತ್ ಪರವಾಹದಿಂದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ ರ ಸೃಷಿಟುಸಲು ಸಾಧಯ ವೆೀ ? 

ಪರಯೋಗ  ಮಾಡುವರು    . 5.  ವಿದುಯತ್ ಮೊೀಟಾರ , ವಿದುಯಜಜ ನಕ  ಕಾಯರ್ಥ ತತವ  ಮತುತ ರಚನ, ಕಾಯರ್ಥ ವಿವರಿಸುವುದು   6. ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ವಿದುಯತ್ 

ಮಂಡಲ ರಚನ ವಿವರಿಸುವುರು . 

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

5

6

7

ಬಲಗೆೈ ನ ಹೆಬಬಿ ರಳ ನಿಯಮ 

ವೃತಾತಕಾರ ವಾಹಕ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿನ  ವಿದುಯತ್ 

ಪರವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ ರ 

ಸೂಲನಾಯಡ ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದುಯತ್ ಪರವಾಹದಿಂದ 

ಉಂಟಾದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ ರ 

ಕಾಂತಕ್ಷೇತ ರದಲ್ಲಿ  ವಿದುಯತ್ ಪರವಾಹವಿರುವ 

ವಾಹಕ ಮೀಲಿನ ಬಲ 

ಪಲಾಮಂಗ ಎಡಗೆೈ ನಿಯಮ 

ವಿದುಯತ್ ಮೊೀಟಾರ್ 

ಚಟುವಟಿಕೆ 13.6 /ವಿಡಿಯೋ  ರ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಣೆ ನಿೀಡುವುದು 

ಚಟುವಟಿಕೆ 13.7 ರ ಪರಕಾರ ಪ್ಠ ವಿವರಣೆ 

ಮಾಡುವುದು 

ವಿಡಿಯೋ / ಮಾದರಿ ಮೊೀಟಾರ್  ವಿವರಣೆ 

ನಿೀಡುವುದು 

 

2 ರಂಧರವಿರುವ  ರಟುಟು 

,ವಾಹಕ ಸುರುಳಿ ,ಕಬಿಬಿಣದ 

ಪುಡಿ ,ರಿಯೋಸಾಟುಟ 

ಅಲೂಯಮನಿಯಂ ಸಲಾಕೆ 

,ಲಾಳಕಾಂತ ,ಬ್ಯಟರಿ 

,ವಾಹಕ  

ವಿಡಿಯೋ ,ಲಾಯ ಪಟಾಪ 

,ಮಾದರಿ ಮೊೀಟಾರ್ 

ವಿೀಕಷ ಣೆ 

ವಿವರಣೆ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ವಕಷ ಣೆ  ಪಟಿಟು 

ತಾಳೆಪಟಿಟು 

ತಾಳೆ ಪಟಿಟು 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಪಟಿಟು 

 

ಮಾಪನ  
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :13.ವಿದುಯತ್ ಪರವಾಹದ ಕಾಂತಿೀಯ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು 

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  :1 ವಿದುಯತ್ ಪರವಾಹದ ಕಾಂತಿೀಯ ಪರಿಣಾಮ ವಾಯಖ್ಯನಿಸುವುರು .2.ವಿದುಯತ್ ಪರವಾಹದ ಕಾಂತಿೀಯ ಪರಿಣಾಮ ಆಧರಿಸಿದ  ಉಪಕರಣಗಳನುನು 

ಪಟಿಟು ಮಾಡುವುರು 3.ಕಾಂತಿೀಯ ಬಲರೆೀಖೆಗಳ ಗುರುತಿಸುವ ಪರಯೋಗ ಮಾಡುವುರು   .  4.ವಿದುಯತ್ ಪರವಾಹದಿಂದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ ರ ಸೃಷಿಟುಸಲು ಸಾಧಯ ವೆೀ ? 

ಪರಯೋಗ  ಮಾಡುವರು    . 5.  ವಿದುಯತ್ ಮೊೀಟಾರ , ವಿದುಯಜಜ ನಕ  ಕಾಯರ್ಥ ತತವ  ಮತುತ ರಚನ, ಕಾಯರ್ಥ ವಿವರಿಸುವುದು   6. ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ವಿದುಯತ್ 

ಮಂಡಲ ರಚನ ವಿವರಿಸುವುರು . 

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

8

9

10 

11

12

ವಿದುಯತ್ ಕಾಂತಿೀಯ ಪರೀರಣೆ 

ವಿದುಯತ್ ಜನಕ 

ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ವಿದುಯತ್ ಮಂಡಲಗಳು 

ಅಭ್ಯಸದ ಪರಶ್ನುಗಳನುನು  ಬಿಡಿಸುವುದು 

ಘಟಕ ಪರಿೀಕ್ಷೆ 

ಚಟುವಟಿಕೆ  13.8, 13.9 ರ ಮೂಲಕ ವಿವರಣೆ 

ನಿೀಡುವುದು 

ವಿಡಿಯೋ  ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುವುದು 

ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ  ವಿವರಣೆ ನಿೀಡುವುದು 

ವಾಹಕ ಸುರುಳಿ 2 , ಕಾಂತ 

,ಗ್ಯಲನೂೀಮೀಟರ್ 

ಲಾಯ ಪಟಾಪ ,ವಿಡಿಯೋ 

,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ಗೃಹ ಕೆಲಸ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ವಿವರಣೆ 

ಚಚೆರ್ಥ 

 ಪರಶ್ನುಗಳು  

ಅವಲೂೀಕನ 

ಪಟಿಟು 

ತಾಳೆಪಟಿಟು 

ತಾಳೆ ಪಟಿಟು 

 ಪರಶ್ೂನುತತರ 

ಪಟಿಟು 

 

ಮಾಪನ  
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :15.ನಮಮ   ಪರಿಸರ 

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1 ಪರಿಸರ ವಯ ವಸಥಿ  ಮತುತ ಅದರ ಘಟಕಗಳನುನು  ಅಥೈರ್ಥಸಿಕೊಳುಳುವುದು  2.ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗಳು ಮತುತ ಆಹಾರಜಾಲಗಳ ಅಥ ರ್ಥ 

ನಿರೂಪಿಸುವುದು  3.ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪರಿಸರದ ಮೀಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನು ಪಟಿಟು ಮಾಡುವುದು .  4.ಓಝೀನದ ಪದರು ನಾಶಕೆಕ ಕಾರಣ 

ಮತುತ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನು ವಿವರಿಸುವುದು 

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

1

2

3

4

5

ಪರಿಸರ ವಯ ವಸಥಿ ಮತುತ  ಅದರ ಘಟಕಗಳು  

ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗಳು 

  

ಆಹಾರ ಜಾಲಗಳು 

 ಪರಿಸರ ವಯ ವಸಥಿಯಲ್ಲಿ ಶಕತಯ ಸಂಚಾರ 

ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪರಿಸರದ 

ಮೀಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು -

ಓಝೀನ್ ಪದರು ನಾಶ  ಕಾರಣ ಮತುತ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು 

ವಿಡಿಯೋ  ತೊೀರಿಸಿ  ಚಚರ್ಥಸುವುದು  

 

ವಿಡಿಯೋ ತೊೀರಿಸಿ ಚಚರ್ಥಸುವುದು 

ವಿಡಿಯೋ  ತೊೀರಿಸುವುದು 

ವಿಡಿಯೋ ತೊೀರಿಸಿ ಚಚರ್ಥಸುವುದು 

ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಚಚರ್ಥಸುವುದು 

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಪ್ , ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಪ್ , ಪರೀಜಕಟು ರ್

 

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಪ್ , ಪರೀಜಕಟು ರ್

ಲಾಯ ಪ ಟಾಪ ,ಪನ್ ಡೆರೈವ 

,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ವಿವರಣೆ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ವಿೀಕಷ ಣೆ 

 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಪಟಿಟು 

ತಾಳೆಪಟಿಟು 

ತಾಳೆ ಪಟಿಟು 

ವಿೀಕಷ ಣಾ ಪಟಿಟು  

ಮಾಪನ  
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :15.ನಮಮ   ಪರಿಸರ 

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1 ಪರಿಸರ ವಯ ವಸಥಿ  ಮತುತ ಅದರ ಘಟಕಗಳನುನು  ಅಥೈರ್ಥಸಿಕೊಳುಳುವುದು  2.ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗಳು ಮತುತ ಆಹಾರಜಾಲಗಳ ಅಥ ರ್ಥ 

ನಿರೂಪಿಸುವುದು  3.ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪರಿಸರದ ಮೀಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನು ಪಟಿಟು ಮಾಡುವುದು .  4.ಓಝೀನದ ಪದರು ನಾಶಕೆಕ ಕಾರಣ 

ಮತುತ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನು ವಿವರಿಸುವುದು 

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

6

7

8

09

 ನಾವು ಉತಾಪುದಿಸುವ ತಾಯಜಯ ಗಳ ನಿವರ್ಥಹಣೆ 

 

   ಚಟುವಟಿಕೆ 15.6,.7,.8,9 ಪರಿಶಿೀಲನ 

ಮಾಡುವುದು 

ಅಭ್ಯಸದ  ಪರಶ್ನುಗಳನುನು  ಬಿಡಿಸುವುದು 

ಘಟಕ ಪರಿೀಕ್ಷೆ 

 ಚಟುವಟಿಕೆ 15.5 ,15.6,15.7 ,15.8 /  

ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುವುದು 

ಮಾಗರ್ಥದಶರ್ಥನ  ನಿೀಡುವುದು 

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಪ್ , ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ಪನ್ ಡೆರೈವ 

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಪ್ , ಪರೀಜಕಟು ರ್

ವಿಡಿಯೋ   

ಗೃಹ ಕೆಲಸ 

ವಿೀಕಷ ಣೆ 

ದಜಾರ್ಥಮಾಪನ 

ಪರಶ್ೂನುೀತತರಗಳು 

 

ವಿೀಕಷ ಣಾ  ಪಟಿಟು 

ದಜಾರ್ಥ ಪಟಿಟು 

 

 

ಮಾಪನ  
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :4.ಕಾಬರ್ಥನ್ ಮತುತ ಅದರ 

ಸಂಯುಕತಗಳು 

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1 ಕಾಬರ್ಥನ್ ನ  ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರಮುಖಯ ತೆ  ಅರಿಯುವುದು  2. ಕಾಬರ್ಥನ್ ಸಂಯುಕತಗಳ ಗುಣಗಳನುನು ವಿವರಿಸುವುದು  

3.ಕಾಬರ್ಥನ್ ಸಂಯುಕತಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಂಧ ಗುರುತಿಸುವುದು   4.ಕಾಬರ್ಥನ್ ನ ಬಹುರೂಪಗಳನುನು ತಿಳಿಯುವುದು  5.ಕಾಬರ್ಥನ್ ನ 

ಪರಿವತರ್ಥನಿೀಯ ಗುಣಕೆಕ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸುವುದು   6. ಪಯಾರ್ಥಪತ -ಅಪಯಾರ್ಥಪತ ಕಾಬರ್ಥನ್ ಸಂಯುಕತಗಳ  ನಡುವಣ ವಯ ತಾಯಸಗಳನುನು  ಅರಿಯುವುದು 

7.ಕಾಬರ್ಥನ್ ಸಂಯುಕತಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳನುನು  ತಿಳಿಯುವುದು  8.ಸಾಬೂನು ಮತುತ ಮಾಜರ್ಥಕಗಳ ಗುಣಗಳನುನು ಪಟಿಟು ಮಾಡುವುದು 

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

1

2

3

4

5

6.

ಕಾಬರ್ಥನ್ ನ ವಿತರಣೆ  ಮತುತ ಅದರ 

ಪ್ರಮುಖಯ ತೆ 

ಕಾಬರ್ಥನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂಧ - ಸಹವೆೀಲನಿಸೀಯ 

ಬಂಧ 

ಕಾಬರ್ಥನ್ ನ ಬಹುರೂಪಗಳು 

ವಜರ ,ಗ್ರಫೈಟ್ ,ಫುಲಲಾ ರಿನ್ -ರಚನ 

ಕಾಬರ್ಥನ್ ನ ಪರಿವತರ್ಥನಿೀಯ ಸವ ಭ್ವ 

 ಪಯಾರ್ಥಪತ -ಅಪಯಾರ್ಥಪತ ಕಾಬರ್ಥನ್ 

ಸಂಯುಕತಗಳು 

ಸರಪಳಿಗಳು ,ಕವಲುಗಳು ಮತುತ 

ಉಂಗುರುಗಳು 

ವಿಡಿಯೋ / ಚಟುವಟಿಕೆ 4.1 ಕೆೈಗೊಳುಳುವುದು 

 

ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೊೀಷಣಟು ಕ 4.1  ರ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಣೆ ನಿೀಡುವುದು 

 

ಚಚೆರ್ಥ ಮೂಲಕ ವಿವರಣೆ  ನಿೀಡುವುದು 

ಚಚೆರ್ಥ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುವುದು 

ಚಚೆರ್ಥ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುವುದು 

ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೊೀಷಣಟು ಕ 4.2 ರ  ಮೂಲಕ 

ವಿವರಣೆ ನಿೀಡುವುದು 

ಕಪುಪು ಹಲಗೆ ,ಬಳಪ 

 

ಮಾದರಿ ಅಣುಗಳ ಮಾಡಲ್ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ವಿವರಣೆ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಪಟಿಟು 

ತಾಳೆಪಟಿಟು 

ತಾಳೆ ಪಟಿಟು 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಪಟಿಟು 

ಮಾಪನ  
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :4.ಕಾಬರ್ಥನ್ ಮತುತ ಅದರ 

ಸಂಯುಕತಗಳು 

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1 ಕಾಬರ್ಥನ್ ನ  ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರಮುಖಯ ತೆ  ಅರಿಯುವುದು  2. ಕಾಬರ್ಥನ್ ಸಂಯುಕತಗಳ ಗುಣಗಳನುನು ವಿವರಿಸುವುದು  

3.ಕಾಬರ್ಥನ್ ಸಂಯುಕತಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಂಧ ಗುರುತಿಸುವುದು   4.ಕಾಬರ್ಥನ್ ನ ಬಹುರೂಪಗಳನುನು ತಿಳಿಯುವುದು  5.ಕಾಬರ್ಥನ್ ನ 

ಪರಿವತರ್ಥನಿೀಯ ಗುಣಕೆಕ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸುವುದು   6. ಪಯಾರ್ಥಪತ -ಅಪಯಾರ್ಥಪತ ಕಾಬರ್ಥನ್ ಸಂಯುಕತಗಳ  ನಡುವಣ ವಯ ತಾಯಸಗಳನುನು  ಅರಿಯುವುದು 

7.ಕಾಬರ್ಥನ್ ಸಂಯುಕತಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳನುನು  ತಿಳಿಯುವುದು  8.ಸಾಬೂನು ಮತುತ ಮಾಜರ್ಥಕಗಳ ಗುಣಗಳನುನು ಪಟಿಟು ಮಾಡುವುದು 

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

7.

8

9

10

 ಕಾಬರ್ಥನ್ ಸಂಯುಕತಗಳ ಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು 

ಕ ರಯಾಗುಂಪುಗಳು 

ಅನುರೂಪ ಶ್ರೀಣ್ಗಳು 

ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕತಗಳನುನು ಹೆಸರಿಸುವ 

ಪದಧ ತಿ 

ಕಾಬರ್ಥನ್ ಸಂಯುಕತಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ 

ಗುಣಗಳು 

ದಹನ ಕ ರಯೆ , 

 ಕೊೀಷಣಟು ಕ  4.6 ಮೂಲಕ ವಿವರಣೆ ನಿೀಡುವುದು 

ಚಟುವಟಿಕೆ  4.7 ರ ಮೂಲಕ ಬೂೀಧನ 

ಕೆೈಗೊಳುಳುವುದು 

ಕೊೀಷಣಟು ಕ 4.4 ರ ಮೂಲಕ ವಿವರಣೆ 

ನಿೀಡುವುದು 

ಚಟುವಟಿಕೆ 4.3, 4.6 ರ ಮೂಲಕ ವಿವರಣೆ 

ನಿೀಡುವುದು 

ಕಪುಪು ಹಲಗೆ ,ಬಳಪ 

  

ಕಪುಪು ಹಲಗೆ ,ಬಳಪ 

ನಾಯಪ್ತಲಿೀನ್ , ಕಪೂರ್ಥರ 

,ಆಲೂಕೀಲ್ ,ತಟ್ಟು ,ಮದಯ ಸಾರ 

ದಿೀಪ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ವಿವರಣೆ 

ವಿೀಕಷ ಣೆ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಪಟಿಟು 

ತಾಳೆಪಟಿಟು 

ವಿೀಕಷ ಣಾ ಪಟಿಟು  

ಮಾಪನ 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :4.ಕಾಬರ್ಥನ್ ಮತುತ ಅದರ 

ಸಂಯುಕತಗಳು 

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1 ಕಾಬರ್ಥನ್ ನ  ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರಮುಖಯ ತೆ  ಅರಿಯುವುದು  2. ಕಾಬರ್ಥನ್ ಸಂಯುಕತಗಳ ಗುಣಗಳನುನು ವಿವರಿಸುವುದು  

3.ಕಾಬರ್ಥನ್ ಸಂಯುಕತಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಂಧ ಗುರುತಿಸುವುದು   4.ಕಾಬರ್ಥನ್ ನ ಬಹುರೂಪಗಳನುನು ತಿಳಿಯುವುದು  5.ಕಾಬರ್ಥನ್ ನ 

ಪರಿವತರ್ಥನಿೀಯ ಗುಣಕೆಕ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸುವುದು   6. ಪಯಾರ್ಥಪತ -ಅಪಯಾರ್ಥಪತ ಕಾಬರ್ಥನ್ ಸಂಯುಕತಗಳ  ನಡುವಣ ವಯ ತಾಯಸಗಳನುನು  ಅರಿಯುವುದು 

7.ಕಾಬರ್ಥನ್ ಸಂಯುಕತಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳನುನು  ತಿಳಿಯುವುದು  8.ಸಾಬೂನು ಮತುತ ಮಾಜರ್ಥಕಗಳ ಗುಣಗಳನುನು ಪಟಿಟು ಮಾಡುವುದು 

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

11

12

13

14

 1. ವಸುತಗಳು ಜಾವ ಲ ಸಹತ ಅಥ ವಾ 

ರಹತವಾಗಿ ದಹಸುವುದ್ೀಕೆ ? 

2. ಕಲ್ಲಿದದ ಲು ಮತುತ ಪಟ್ೂರೀಲಿಯಂ 

ಉಂಟಾಗುವಿಕೆ 

ಸಂಕಲನ ಕ ರಯೆ  ಮತುತ ಆದ್ೀಶನ ಕ ರಯೆಗಳು 

ಕೆಲವು ಪರಮುಖ ಕಾಬರ್ಥನ್ ಸಂಯುಕತಗಳು 

-ಎಥ ನಾಲ್ ಮತುತ ಎಥ ನೂೀಯಿಕ್ ಆಮಲಾ  

ಆಲೂಕೀಹಾಲ್ ಗಳು ಜೀವಿಗಳನುನು ಹೆೀಗೆ 

ಪರಭ್ವಿಸುತತವೆ  ?  

  ಚಚೆರ್ಥ/ವಿಡಿಯೋ   ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದು 

 

ವಿಡಿಯೋ/ಚಟುವಟಿಕೆ 4.5 ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು

ಚಟುವಟಿಕೆ 4.6  ಬಳಸಿ ವಿವರಣೆ ನಿೀಡುವುದು 

ವಿವರಣೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದು 

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಪ ,ವಿಡಿಯೋ 

,ಪರೀಜಕಟು ರ 

 

ಪರನಾಳ ,ಎಥ ನಾಲ್ ,5% 

ಕ್ಷಾರಿೀಯ 

ಪೀಟಾಷಿಯಮ್ 

ಪರಮಾಂಗನೀಟ 

ಸೂೀಡಿಯಂ ತುಣುಕು , 

ಎಥ ನಾಲ್  

ಪ್ರತಕ ಕ್ಷಿಕೆ 

ವಿೀಕಷ ಣೆ  

ಅವಲೂೀಕನ 

 

ವಿೀಕಷ ಣಾ ಪಟಿಟು 

ಮಾಪನ 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :4.ಕಾಬರ್ಥನ್ ಮತುತ ಅದರ 

ಸಂಯುಕತಗಳು 

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1 ಕಾಬರ್ಥನ್ ನ  ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರಮುಖಯ ತೆ  ಅರಿಯುವುದು  2. ಕಾಬರ್ಥನ್ ಸಂಯುಕತಗಳ ಗುಣಗಳನುನು ವಿವರಿಸುವುದು  

3.ಕಾಬರ್ಥನ್ ಸಂಯುಕತಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಂಧ ಗುರುತಿಸುವುದು   4.ಕಾಬರ್ಥನ್ ನ ಬಹುರೂಪಗಳನುನು ತಿಳಿಯುವುದು  5.ಕಾಬರ್ಥನ್ ನ 

ಪರಿವತರ್ಥನಿೀಯ ಗುಣಕೆಕ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸುವುದು   6. ಪಯಾರ್ಥಪತ -ಅಪಯಾರ್ಥಪತ ಕಾಬರ್ಥನ್ ಸಂಯುಕತಗಳ  ನಡುವಣ ವಯ ತಾಯಸಗಳನುನು  ಅರಿಯುವುದು 

7.ಕಾಬರ್ಥನ್ ಸಂಯುಕತಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳನುನು  ತಿಳಿಯುವುದು  8.ಸಾಬೂನು ಮತುತ ಮಾಜರ್ಥಕಗಳ ಗುಣಗಳನುನು ಪಟಿಟು ಮಾಡುವುದು 

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

15

16

17

18 

19

 ಎಥ ನೂೀಯಿಕ್ ಆಮಲಾ ಗಳ ಗುಣಗಳು 

ಎಥ ನೂೀಯಿಕ್ ಆಮಲಾ ದ ಗುಣಗಳು 

ಎಸಟು ರಿೀಕರಣ ಕ ರಯೆ ,ಪ್ರಯಮಲಾ ದ್ೂಂದಿಗೆ ವತರ್ಥನ

ಕಾಬೂೀರ್ಥನೀಟ್ -ಹೆೈಡೊರೀಜನ್ 

ಕಾಬೂೀರ್ಥನೀಟಗಳೊಂದಿಗೆ ವತರ್ಥನ  

ಸಾಬೂನುಗಳು  ಮತುತ  ಮಾಜರ್ಥಕಗಳು 

ಅಭ್ಯಸದ ಪರಶ್ನುಗಳುನು ಬಿಡಿಸುವುದು 

ಘಟಕ ಪರಿೀಕ್ಷೆ 

ಚಟುವಟಿಕೆ 4.7 ,4.8 ರ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು 

ಚಟುವಟಿಕೆ 4.9 ರ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುವುದು 

ಚಟುವಟಿಕೆ 4.10 ,4.11,4.12   ರ ಮೂಲಕ  

ವಿವರಿಸುವುದು

 ಲಿಟಮ ಸ್ ಪೀಪರ,ಆಸಿಟಿಕ 

ಆಮಲಾ ,ಹೆೈಡರಕೊಲಾೀರಿಕ್ 

ಆಮಲಾ ,ಗೆಲಾೀಷಿಯಲ್ ಆಸಿಟಿಕ್ 

ಆಮಲಾ  ಸಲೂಫೂರಿಕ್ ಆಮಲಾ  

,ದಿೀಪ  

ಪರನಾಳ ,ಸೂೀಡಿಯಂ 

ಕಾಬೂೀರ್ಥನೀಟ್ 

,ಎಥ ನೂೀಯಿಕ್ ಆಮಲಾ   

ಪರನಾಳಗಳು ,ನಿೀರು ,ಅಡುಗೆ 

ಎಣ್ಣ ,ಸಾಬೂನು ದಾರವಣ 

,ಆಸವಿತ ನಿೀರು ,ಗಡಸು 

ನಿೀರು ,ಮಾಜರ್ಥಕ 

 

ಪ್ರತಕ ಕ್ಷಿಕೆ 

 

ಅವಲೂೀಕನ 

 

ಮಾಪನ 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :05.ಧಾತುಗಳ ಆವತರ್ಥನಿೀಯ 

ವಗಿೀರ್ಥಕರಣ 

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1 ಧಾತುಗಳ ವಗಿೀರ್ಥಕರಣದ ಇತಿಹಾಸ  ತಿಳಿಯುವುದು  2.ಧಾತುಗಳ ವಗಿೀರ್ಥಕರಣಕೆಕ ಪರಿಶ ರಮಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನುನು ಸಮ ರಿಸುವುದು   

3.ಡೊೀಬರೆೈನರ್ ಮತುತ ನೂಯಲಾಂಡನ್ ಅಷಣಟು ಕ ನಿಯಮ ನಿರೂಪಿಸುವುದು  .4.ಮೀಂಡಲಿೀವ ರವರ ಧಾತುಗಳ ವಗಿೀರ್ಥಕರಣದ ವಿಧಾನ ವಿವರಿಸುವುರು   

5.ಆಧುನಿಕ ಆವತರ್ಥಕ ನಿಯಮ ನಿರೂಪಿಸುವುದು 6.ಆಧುನಿಕ ಆವತರ್ಥಕ ಕೊೀಷಣಟು ಕದ ಪರಯೋಜನಗಳನುನು  ವಿವರಿಸುವರು  7. ಆಧುನಿಕ ಆವತರ್ಥಕ ಕೊೀಷಣಟು ಕ 

ರಚನಗೆ ಶ ರಮಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕಾಯರ್ಥ ಶ್ಲಾಘಿಸುವುರು  .   

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

1

2

3

ಧಾತುಗಳ ವಗಿೀರ್ಥಕರಣದ ಆರಂಭಿಕ 

ಪರಯತನು ಗಳು 

1.ಡೊೀಬರೆೈನರ್ ತಿರವಳಿ ನಿಯಮ

2.ನೂಯಲಾಂಡ ನ ಅಷಣಟು ಕ ನಿಯಮ 

 3.ಮಂಡಲಿೀವ ರವರ ಆವತರ್ಥಕ ಕೊೀಷಣಟು ಕ 

ಮಂಡಲಿೀವ ರವರ ವಗಿೀರ್ಥಕರಣದ ಮತಿಗಳು 

ಆಧುನಿಕ ಆವತರ್ಥಕ ಕೊೀಷಣಟು ಕದಲ್ಲಿ  ಧಾತುಗಳ 

ಸಾಥಿನ 

 ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ  ಚಚೆರ್ಥ ಮೂಲಕ 

ತಿಳಿಸುವುದು 

 ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್  ಹಾಗೂ ಚಟುವಟಿಕೆ 

5.1,5.2,5.3  ರ ಮೂಲಕ   ಚಚೆರ್ಥ 

ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದು 

 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್  ಹಾಗೂ ಚಟುವಟಿಕೆ 5.4,5.5  

ಚಚೆರ್ಥ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದು 

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಯಪ್ ,ಪರಜಕಟು ರ್   

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಯಪ್ ,ಪರಜಕಟು ರ್   

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಯಪ್ ,ಪರಜಕಟು ರ್

ಅವಲೂೀಕನ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಪಟಿಟು 

ಪರಶ್ನುಗಳು 

ಮಾಪನ 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :05.ಧಾತುಗಳ ಆವತರ್ಥನಿೀಯ 

ವಗಿೀರ್ಥಕರಣ 

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1 ಧಾತುಗಳ ವಗಿೀರ್ಥಕರಣದ ಇತಿಹಾಸ  ತಿಳಿಯುವುದು  2.ಧಾತುಗಳ ವಗಿೀರ್ಥಕರಣಕೆಕ ಪರಿಶ ರಮಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನುನು ಸಮ ರಿಸುವುದು   

3.ಡೊೀಬರೆೈನರ್ ಮತುತ ನೂಯಲಾಂಡನ್ ಅಷಣಟು ಕ ನಿಯಮ ನಿರೂಪಿಸುವುದು  .4.ಮೀಂಡಲಿೀವ ರವರ ಧಾತುಗಳ ವಗಿೀರ್ಥಕರಣದ ವಿಧಾನ ವಿವರಿಸುವುರು   

5.ಆಧುನಿಕ ಆವತರ್ಥಕ ನಿಯಮ ನಿರೂಪಿಸುವುದು 6.ಆಧುನಿಕ ಆವತರ್ಥಕ ಕೊೀಷಣಟು ಕದ ಪರಯೋಜನಗಳನುನು  ವಿವರಿಸುವರು  7. ಆಧುನಿಕ ಆವತರ್ಥಕ ಕೊೀಷಣಟು ಕ 

ರಚನಗೆ ಶ ರಮಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕಾಯರ್ಥ ಶ್ಲಾಘಿಸುವುರು  .   

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

4

5

6

7

ಆಧುನಿಕ ಆವತರ್ಥಕ ಕೊೀಷಣಟು ಕದಲ್ಲಿನ  ಪರವೃತಿತಗಳು 

ಲೂೀಹೀಯ ಮತುತ ಅಲೂೀಹೀಯ ಗುಣಗಳು 

ಅಭ್ಯಸದ ಪರಶ್ನುಗಳನುನು  ಬಿಡಿಸುವುದು 

 

ಘಟಕ ಪರಿೀಕ್ಷೆ 

 ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್  ಹಾಗೂ ಚಟುವಟಿಕೆ 5.6-5.8 

ರ ಮೂಲಕ    ಚಚೆರ್ಥ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದು 

 ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್  ಹಾಗೂ  ಚಟುವಟಿಕೆ 5.9- 

5.11 ರ ಮೂಲಕ ಚಚೆರ್ಥ ಮೂಲಕ 

ತಿಳಿಸುವುದು 

 

  ಚಚೆರ್ಥ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದು 

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಯಪ್ ,ಪರಜಕಟು ರ್   

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಯಪ್ ,ಪರಜಕಟು ರ್   

ಗೃಹಕೆಲಸ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ಪರಶ್ನುಗಳು 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಪಟಿಟು 

ಪರಶ್ನುಗಳು 

ನೂೀಟಬುಕ್  

ಮಾಪನ 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :8.ಜೀವಿಗಳು ಹೆೀಗೆ  ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ  

ನಡೆಸುತತವೆ ?    

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1.ಜೀವದ  ನಿವರ್ಥಹಣೆಗೆ  ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ ಅತಯ ಗತಯ ವಲಲಾ  ಎಂಬುದನುನು ಅರಿಯುವುದು  2.ವಿಭಿನನು  ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಜೀವಿಗಳ 

ದ್ೀಹವಿನಾಯಸ ಅಧರಿಸಿದ್ ಎಂಬುದನುನು ತಿಳಿಯುವುರು . 3.ಅಮೀಬ್ ಮತುತ ಹೆೈಡಾರದಲ್ಲಿನ ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ ವಿಧಾನ   ವಿವರಿಸುವುರು   4. ಸಸಯ ಗಳಲ್ಲಿ 

ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ ವಿಧಾನಗಳನುನು ವಿವರಿಸುವುರು  5. ಅಲೈಂಗಿಕ -ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ ಗಳ ನಡುವಣ ವಯ ತಾಯಸಗಳನುನು ವಿವರಿಸುವುರು   6.ಜೀವಿಗಳಿಗೆ 

ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತಯ  ಮಹತವ   ಅರಿಯುವುದು 7.ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತಯ ವಿಧಾನ -ರಚನ ವಿವರಿಸುವರು 

ಕ ರ.ಸಂ 
.

ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

1

2

3

4

ಜೀವದ ನಿವರ್ಥಹಣೆಗೆ ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ ಅಗತಯ ವೆೀ ? 

ಜೀವಿಗಳು ತಮಮ ದ್ೀ ನಿಖರ ಪರತಿಕೃತಿಯನುನು 

ಸೃಷಿಟುಸುತತದ್ಯೆೀ  ?  

ಭಿನನು ತೆಯ ಮಹತವ   

ಏಕ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಬಳಸಲಾದ ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ  

ವಿಧಾನಗಳು 

 ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಮಾನವನಿಗೆ ಮದುವೆ 

ಅವಶಯ ವೆೀ  ? ಅಥ ವಾ ಜೀವನ ನಿವರ್ಥಣೆಗೆ 

ಗಂಡು-ಹೆಣುಣ ಎರಡೂ ಜೀವಿಗಳ ಬೀಕೆೀ  ? – 

ಚಚೆರ್ಥ 

 ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್  ,ಸೂಕಷ ಮದಶರ್ಥಕ ಬಳಸಿ ಹಾಗೂ 

ಚಚೆರ್ಥ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದು 

 ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ  ಹಾಗೂ   ಚಚೆರ್ಥ 

ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದು .

 

ಚಟುವಟಿಕೆ 8.1 , 8.2 ರ ಮೂಲಕ ವಿವರಣೆ 

ನಿೀಡುವುದು 

ಚಚಾರ್ಥ ಸಪು ಧೆರ್ಥ 

  ,ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಯಪ್ ,ಪರಜಕಟು ರ್ 

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಯಪ್ ,ಪರಜಕಟು ರ್

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಯಪ್ ,ಪರಜಕಟು ರ್ 

ನಿೀರು ,ಸಕಕ ರೆ ,ಯಿೀಸಟು  ,ಸಲಾೈಡ 

,ಸೂಕಮ ದಶರ್ಥಕ 

ವಿೀಕಷ ಣೆ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ವಿೀಕಷ ಣೆ 

ವಿೀಕಷ ಣಾ 

ಪಟಿಟು 

ತಾಳೆ  ಪಟಿಟು 

ತಾಳೆ  ಪಟಿಟು 

ವಿೀಕಷ ಣಾ ಪಟಿಟು 

ಮಾಪನ 

Above line hide when print ourt-InyaTrust.com
Use e-papers, Save Trees



ಘಟಕದ ಹೆಸರು :8.ಜೀವಿಗಳು ಹೆೀಗೆ  ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ  

ನಡೆಸುತತವೆ ?    

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1.ಜೀವದ  ನಿವರ್ಥಹಣೆಗೆ  ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ ಅತಯ ಗತಯ ವಲಲಾ  ಎಂಬುದನುನು ಅರಿಯುವುದು  2.ವಿಭಿನನು  ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಜೀವಿಗಳ 

ದ್ೀಹವಿನಾಯಸ ಅಧರಿಸಿದ್ ಎಂಬುದನುನು ತಿಳಿಯುವುರು . 3.ಅಮೀಬ್ ಮತುತ ಹೆೈಡಾರದಲ್ಲಿನ ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ ವಿಧಾನ   ವಿವರಿಸುವುರು   4. ಸಸಯ ಗಳಲ್ಲಿ 

ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ ವಿಧಾನಗಳನುನು ವಿವರಿಸುವುರು  5. ಅಲೈಂಗಿಕ -ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ ಗಳ ನಡುವಣ ವಯ ತಾಯಸಗಳನುನು ವಿವರಿಸುವುರು   6.ಜೀವಿಗಳಿಗೆ 

ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತಯ  ಮಹತವ   ಅರಿಯುವುದು 7.ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತಯ ವಿಧಾನ -ರಚನ ವಿವರಿಸುವರು 

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

5

6

7

8

ಅಮೀಬ್ದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ - ವಿದಳನ 

ಕ ರಯೆ --- ಪ್ಲಾಸೂಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬಹುವಿದಳನ 

ಶ್ೈವಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ -ತುಂಡರಿಕೆ  

ಪಲಾ ನೀರಿಯಾ ದಲ್ಲಿ ಪುನುರುತಾಪುದನ 

ಹೆೈಡಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಗುಗೆವಿಕೆ 

ಕಾಯಜ ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ 

ಅಂಗ್ಂಶ ಕೃಷಿ 

ಬಿೀಜಕಗಳ ಉತಾಪುದನ 

ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ - ಲೈಂಗಿಕ ರಿೀತಿಯ 

ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ  ಏಕೆ ? 

 ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್/ವಿಡಿಯೋ   ಚಚೆರ್ಥ/ಚಟುವಟಿಕೆ 

8.3 ರ  ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದು  

 ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್   ಚಚೆರ್ಥ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದು 

ಚಟುವಟಿಕೆ  8.4

 ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ  ಹಾಗೂ   ಚಚೆರ್ಥ 

ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದು ಚಟುವಟಿಕೆ 8.5

 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ  ಹಾಗೂ   ಚಚೆರ್ಥ 

ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದು

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಯಪ್ ,ಪರಜಕಟು ರ್  

ವಿಡಿಯೋ /ಅಮೀಬ್ ಸಲಾೈಡ 

,ಸೂಕಮ ದಶರ್ಥಕ 

  ,ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಯಪ್ ,ಪರಜಕಟು ರ್

ಪ್ಚ ಸಂಗ ರಹ ,ಸಲಾೈಡ 

,ಸೂಕಷ ಮದಶರ್ಥಕ  

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಯಪ್ ,ಪರಜಕಟು ರ್

ಮೊಗಿಗೆರುವ ಆಲೂಗಡೆಡ ,ಟ್ರ 

ಲಾಯ ಪಟಾಪ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ವಿೀಕಷ ಣೆ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ವಿೀಕಷ ಣಾ 

ಪಟಿಟು 

ತಾಳೆ  ಪಟಿಟು 

ತಾಳೆ  ಪಟಿಟು 

ಮಾಪನ 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :8.ಜೀವಿಗಳು ಹೆೀಗೆ  ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ  

ನಡೆಸುತತವೆ ?    

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1.ಜೀವದ  ನಿವರ್ಥಹಣೆಗೆ  ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ ಅತಯ ಗತಯ ವಲಲಾ  ಎಂಬುದನುನು ಅರಿಯುವುದು  2.ವಿಭಿನನು  ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಜೀವಿಗಳ 

ದ್ೀಹವಿನಾಯಸ ಅಧರಿಸಿದ್ ಎಂಬುದನುನು ತಿಳಿಯುವುರು . 3.ಅಮೀಬ್ ಮತುತ ಹೆೈಡಾರದಲ್ಲಿನ ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ ವಿಧಾನ   ವಿವರಿಸುವುರು   4. ಸಸಯ ಗಳಲ್ಲಿ 

ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ ವಿಧಾನಗಳನುನು ವಿವರಿಸುವುರು  5. ಅಲೈಂಗಿಕ -ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ ಗಳ ನಡುವಣ ವಯ ತಾಯಸಗಳನುನು ವಿವರಿಸುವುರು   6.ಜೀವಿಗಳಿಗೆ 

ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತಯ  ಮಹತವ   ಅರಿಯುವುದು 7.ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತಯ ವಿಧಾನ -ರಚನ ವಿವರಿಸುವರು 

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

9

10

11

12

ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸಯ ಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ 

 

ಮನುಷಣಯ ರಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ 

 1.ಗಂಡು ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತವ್ಯಹ 

2.ಹೆಣುಣ ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ ವ್ಯಹ 

3.ಅಂಡವು ಫಲಿತಗೊಳಳು ದಿದದ ರೆ ಏನಾಗುತತದ್  ?  

 ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ   ಬಳಸಿ 

ಚಚೆರ್ಥ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದು  ಚಟುವಟಿಕೆ 
8.7 

 ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ ವಿಡಿಯೋ  ಬಳಸಿ   ಚಚೆರ್ಥ 

ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದು

 ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್  ಚಚೆರ್ಥ /ವಿಡಿಯೋ  ಮೂಲಕ 

ತಿಳಿಸುವುದು 

 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವೊಡಿಯೋ  ಚಚೆರ್ಥ ಮೂಲಕ 

ತಿಳಿಸುವುದು 

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಯಪ್ ,ಪರಜಕಟು ರ್   

ನನಸಿದ ಕಡಲ ಬಿೀಜಗಳು 

,ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟು 

 

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಯಪ್ ,ಪರಜಕಟು ರ್

 

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಯಪ್ ,ಪರಜಕಟು ರ್ 

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಯಪ್ ,ಪರಜಕಟು ರ್

ಅವಲೂೀಕನ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ಚಚೆರ್ಥ 

 ಚಚೆರ್ಥ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಪಟಿಟು 

ತಾಳೆ  ಪಟಿಟು 

ತಾಳೆ  ಪಟಿಟು 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಪಟಿಟು 

ಮಾಪನ 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :8.ಜೀವಿಗಳು ಹೆೀಗೆ  ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ  

ನಡೆಸುತತವೆ ?    

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1.ಜೀವದ  ನಿವರ್ಥಹಣೆಗೆ  ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ ಅತಯ ಗತಯ ವಲಲಾ  ಎಂಬುದನುನು ಅರಿಯುವುದು  2.ವಿಭಿನನು  ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಜೀವಿಗಳ 

ದ್ೀಹವಿನಾಯಸ ಅಧರಿಸಿದ್ ಎಂಬುದನುನು ತಿಳಿಯುವುರು . 3.ಅಮೀಬ್ ಮತುತ ಹೆೈಡಾರದಲ್ಲಿನ ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ ವಿಧಾನ   ವಿವರಿಸುವುರು   4. ಸಸಯ ಗಳಲ್ಲಿ 

ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ ವಿಧಾನಗಳನುನು ವಿವರಿಸುವುರು  5. ಅಲೈಂಗಿಕ -ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ ಗಳ ನಡುವಣ ವಯ ತಾಯಸಗಳನುನು ವಿವರಿಸುವುರು   6.ಜೀವಿಗಳಿಗೆ 

ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತಯ  ಮಹತವ   ಅರಿಯುವುದು 7.ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತಯ ವಿಧಾನ -ರಚನ ವಿವರಿಸುವರು 

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

13

14

15

4.ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತಯ ಆರೊೀಗಯ  

ಅಭ್ಯಸದ ಪರಶ್ನುಗಳನುನು  ಬಿಡಿಸುವುದು 

ಘಟಕ ಪರಿೀಕ್ಷೆ 

 ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ   ಬಳಸಿ 

ಚಚೆರ್ಥ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದು  

  

ಚಚೆರ್ಥ ಮೂಲಕ ವಿವರಣೆ ನಿೀಡುವುದು 

 

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಯಪ್ ,ಪರಜಕಟು ರ್   

 

 

ಕಪುಪು ಹಲಗೆ ,ಚಾಕಪಿೀಸ್ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಗೃಹ ಕೆಲಸ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಪಟಿಟು 

ತಾಳೆ  ಪಟಿಟು 

ಪರಶ್ನುಗಳು 

ಮಾಪನ 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :9.ಅನುವಂಶಿೀಯತೆ ಮತುತ 

ಜೀವವಿಕಾಸ 

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1.ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ವೆೈವಿಧಯ ತೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಬಗೆ  ತಿಳಿಸುವುದು  2. ಅನುವಂಶಿೀಯ ಗುಣಗಳನುನು  ಪಟಿಟು ಮಾಡುವುದು .3.ಅನುವಂಶಿೀಯ 

ಗುಣಗಳು ವಯ ಕತವಾಗುವ ಬಗೆಯನುನು  ವಿವರಿಸುವರು   4.  ಲಿಂಗ ನಿಧಾರ್ಥರ  ವಿಧಾನವನುನು  ಅರಿಯುವರು  5.ಜೀವ ವಿಕಾಸಕೆಕ ನಿದಶರ್ಥನಗಳನುನು  ನಿೀಡುವರು 

6.ಜೀವವಿಕಾಸದ ಸಿದಾಧಂತಗಳನುನು  ವಿವರಿಸುವರು   7. ಜೀವ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಭೀದಿೀಕರಣ ಪ್ತ ರವನುನು  ವಿವರಿಸುವರು   8. ಜೀವವಿಕಾಸಿೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನುನು  

ವಿವರಿಸುವುರು  9.ಜೀವವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ  ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ಮಹತವ ವನುನು  ತಿಳಿಸುವುರು  10 ಜೀವವಿಕಾಸಿೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನುನು  ಪತೆತಮಾಡುವ  ಸಾಧನಗಳನುನು  

ಹೆಸರಿಸುವುರು 

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

1

2

3

4

ಯಶವ ಸಿ ಭಿನನು ತೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತ 

ವಿಧ ಯಾವುದು ?

ಸಂತಾನೂೀತಪು ತಿತಯ ಸಂದಭರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಿನನು ತೆಗಳ 

ಒಟುಟುಗೂಡುವಿಕೆ  

ಅನುವಂಶಿೀಯತೆ -ಅನುವಂಶಿೀಯ 

ಗುಣಗಳು 

ಲಿಂಗ ನಿಧರ್ಥರಣೆ 

ಜೀವವಿಕಾಸದದ ನಿದಶರ್ಥನಗಳು 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ / ವಿಡಿಯೋ ತೊೀರಿಸಿ 

ಚಚರ್ಥಸುವುದು 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ಚಚೆರ್ಥ/ ವಿಡಿಯೋ ತೊೀರಿಸಿ 

ವಿವರಿಸುವುದು  ಚಟುವಟಿಕೆ 9.1

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ ತೊೀರಿಸುವುದು 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ಚಚೆರ್ಥ ನಡೆಸುವುದು  

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಪ್ , ಪನ್ ಡೆರೈವ 

ಪರೀಜಕಟು ರ್ ,ಸಿಪುಕರ್ 

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಪ್ , ಪನ್ ಡೆರೈವ 

ಪರೀಜಕಟು ರ್ ,ಸಿಪುಕರ್ 

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಪ್ , ಪನ್ ಡೆರೈವ 

ಪರೀಜಕಟು ರ್ ,ಸಿಪುಕರ್ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ವಿವರಣೆ 

 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಪಟಿಟು 

ದಜಾರ್ಥ 

ಮಾಪನ 

ಮಾಪನ 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :9.ಅನುವಂಶಿೀಯತೆ ಮತುತ 

ಜೀವವಿಕಾಸ 

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1.ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ವೆೈವಿಧಯ ತೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಬಗೆ  ತಿಳಿಸುವುದು  2. ಅನುವಂಶಿೀಯ ಗುಣಗಳನುನು  ಪಟಿಟು ಮಾಡುವುದು .3.ಅನುವಂಶಿೀಯ 

ಗುಣಗಳು ವಯ ಕತವಾಗುವ ಬಗೆಯನುನು  ವಿವರಿಸುವರು   4.  ಲಿಂಗ ನಿಧಾರ್ಥರ  ವಿಧಾನವನುನು  ಅರಿಯುವರು  5.ಜೀವ ವಿಕಾಸಕೆಕ ನಿದಶರ್ಥನಗಳನುನು  ನಿೀಡುವರು 

6.ಜೀವವಿಕಾಸದ ಸಿದಾಧಂತಗಳನುನು  ವಿವರಿಸುವರು   7. ಜೀವ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಭೀದಿೀಕರಣ ಪ್ತ ರವನುನು  ವಿವರಿಸುವರು   8. ಜೀವವಿಕಾಸಿೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನುನು  

ವಿವರಿಸುವುರು  9.ಜೀವವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ  ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ಮಹತವ ವನುನು  ತಿಳಿಸುವುರು  10 ಜೀವವಿಕಾಸಿೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನುನು  ಪತೆತಮಾಡುವ  ಸಾಧನಗಳನುನು  

ಹೆಸರಿಸುವುರು 

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

5

6

7

8

ಜೀವವಿಕಾಸದ ಸಿದಾಧಂತಗಳು - ಗಳಿಸಿದ ಮತುತ 

ಅನುವಂಶಿೀಯವಾದ ಗುಣಗಳು 

ಭೂಮಯ ಮೀಲ ಜೀವವಿಕಾಸ 

ಪರಭೀದಿೀಕರಣ 

ಜೀವವಿಕಾಸಿೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪತೆತ 

ಮಾಡುವಿಕೆ 

ವಿಡಿಯೋ / ಪರಸಂಟ್ಶನ್ ತೊೀರಿಸುವುದು 

ವಿಡಿಯೋ / ಪರಸಂಟ್ಶನ್ ತೊೀರಿಸುವುದು 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ ತೊೀರಿಸಿ ಚಚರ್ಥಸುವುದು 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ ತೊೀರಿಸಿ ಚಚರ್ಥಸುವುದು 

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಪ್ , ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಪ್ , ಪರೀಜಕಟು ರ್

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಪ್ , ಪರೀಜಕಟು ರ್

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಪ್ , ಪರೀಜಕಟು ರ್

ಅವಲೂೀಕನ 

ವಿವರಣೆ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಪಟಿಟು 

ತಾಳೆಪಟಿಟು 

ತಾಳೆ ಪಟಿಟು 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಪಟಿಟು 

ಮಾಪನ 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :9.ಅನುವಂಶಿೀಯತೆ ಮತುತ 

ಜೀವವಿಕಾಸ 

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1.ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ವೆೈವಿಧಯ ತೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಬಗೆ  ತಿಳಿಸುವುದು  2. ಅನುವಂಶಿೀಯ ಗುಣಗಳನುನು  ಪಟಿಟು ಮಾಡುವುದು .3.ಅನುವಂಶಿೀಯ 

ಗುಣಗಳು ವಯ ಕತವಾಗುವ ಬಗೆಯನುನು  ವಿವರಿಸುವರು   4.  ಲಿಂಗ ನಿಧಾರ್ಥರ  ವಿಧಾನವನುನು  ಅರಿಯುವರು  5.ಜೀವ ವಿಕಾಸಕೆಕ ನಿದಶರ್ಥನಗಳನುನು  ನಿೀಡುವರು 

6.ಜೀವವಿಕಾಸದ ಸಿದಾಧಂತಗಳನುನು  ವಿವರಿಸುವರು   7. ಜೀವ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಭೀದಿೀಕರಣ ಪ್ತ ರವನುನು  ವಿವರಿಸುವರು   8. ಜೀವವಿಕಾಸಿೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನುನು  

ವಿವರಿಸುವುರು  9.ಜೀವವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ  ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ಮಹತವ ವನುನು  ತಿಳಿಸುವುರು  10 ಜೀವವಿಕಾಸಿೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನುನು  ಪತೆತಮಾಡುವ  ಸಾಧನಗಳನುನು  

ಹೆಸರಿಸುವುರು 

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

9

10

11

12

13

ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು 

ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ  ಜೀವವಿಕಾಸ   

ಮಾನವನ ವಿಕಾಸ 

ಅಭ್ಯಸದ ಪರಶ್ನುಗಳನುನು  ಬಿಡಿಸುವುದು 

ಘಟಕ ಪರಿೀಕ್ಷೆ 

 ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ / ವಿಡಿಯೋ  ತೊೀರಿಸುವುದು 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ  ತೊೀರಿಸುವುದು 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ ತೊೀರಿಸಿ ಚಚರ್ಥಸುವುದು 

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಪ್ , ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಪ್ , ಪರೀಜಕಟು ರ್

 

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಪ್ , ಪರೀಜಕಟು ರ್

ಅವಲೂೀಕನ 

ವಿವರಣೆ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ಗೃಹ ಕೆಲಸ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಪಟಿಟು 

ತಾಳೆಪಟಿಟು 

ಪರಶ್ೂನುೀತತರ 

ಮಾಪನ 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :10.ಬಳಕು ,ಪರತಿಫಲನ ಮತುತ 

ವಕ ರೀಭವನ 

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1 ಬಳಕನ  ಗುಣ ಲಕಷ ಣಗಳನುನು  ಗುರುತಿವುದು  .  2.ಬಳಕನ ಮಹತವ ವನುನು  ವಿವರಿಸುವುದು   3. ಬಳಕನ ಪರತಿಫಲನ ನಿಯಮಗಳನುನು 

ನಿರೂಪಿಸುವುದು   4. ಗೊೀಳಿೀಯ ದಪರ್ಥಣ/ಮಸೂರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರತಿಬಿಂಬಗಳನುನು ರೆೀಖ್ಚತ ರಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುರು   5. ನಿಮನು  ದಪರ್ಥಣ ಮತುತ 

ಪಿೀನ ದಪರ್ಥಣಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳನುನು  ಪಟಿಟು ಮಾಡುವುರು  6.ಮಸೂರ/ ದಪರ್ಥಣದ ಸೂತ ರ ಬಳಸಿ  ಸಮಸಯಗಳನುನು  ಬಿಡಿಸುವುದು  7.ಬಳಕನ ವಕ ರೀಭವನ  

ನಿರೂಪಿಸುವುದು   8.ಮಸೂರದ ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥ ವಿವರಿಸುವುದು 

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

1

2

3

4

5

ಬಳಕನ ಮಹತವ  ಮತುತ ಬಳಕನ ಗುಣಗಳು 

ಬಳಕನ ಪರತಿಫಲನ ,ಗೊೀಳಿೀಯ ದಪರ್ಥಣ 

ಗೊೀಳಿೀಯ ದಪರ್ಥಣಗಳಿಂದ ಪರತಿಬಿಂಬ 

ಉಂಟಾಗುವಿಕೆ 

   

  ರೆೀಖ್ಚತ ರಗಳನುನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 

ಗೊೀಳಿೀಯ ದಪರ್ಥನಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ 

ಪರತಿಬಿಂಬಗಳನುನು ಪರತಿನಿಧಿಸುವುದು 

ಅ) ನಿಮನು  ದಪರ್ಥಣ 

ಬ) ಪಿೀನದಪರ್ಥಣ 

ವಿಡಿಯೋ/ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್  ಮೂಲಕ ವಿವರಿ 

ಸುವುದು 

ಚಟುವಟಿಕೆ 10.1 , 10.2 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್  ತೊೀರಿಸಿ ಚಚರ್ಥಸುವುದು 

ಚಟುವಟಿಕೆ  10.3  ಮಾಡುವುದು 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ ತೊೀರಿಸಿ ಚಚರ್ಥಸುವುದು 

 ಚಟುವಟಿಕೆ 10.4 ,10.5 ,10.6 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ ಮತುತ ವಿಡಿಯೋ  ತೊೀರಿಸಿ 

ಚಚರ್ಥಸುವುದು 

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಪ್ , ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ದ್ೂಡಡ  ಹೊಳೆಯುವ 

ಚಮಚ ,ದಪರ್ಥಣಗಳು 

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಪ್ , ಪರೀಜಕಟು ರ್

ನಿಮನು  ದಪರ್ಥಣ ,ದಿೀಪ 

  

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಯಪ್ ,ಪರಜಕಟು ರ್ 

 

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಪ್ , ಪರೀಜಕಟು ರ್

ಪಿೀನ ದಪರ್ಥಣ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ವಿವರಣೆ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಪಟಿಟು 

ತಾಳೆಪಟಿಟು 

ತಾಳೆ ಪಟಿಟು 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಪಟಿಟು 

ಮಾಪನ 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :10.ಬಳಕು ,ಪರತಿಫಲನ ಮತುತ 

ವಕ ರೀಭವನ 

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1 ಬಳಕನ  ಗುಣ ಲಕಷ ಣಗಳನುನು  ಗುರುತಿವುದು  .  2.ಬಳಕನ ಮಹತವ ವನುನು  ವಿವರಿಸುವುದು   3. ಬಳಕನ ಪರತಿಫಲನ ನಿಯಮಗಳನುನು 

ನಿರೂಪಿಸುವುದು   4. ಗೊೀಳಿೀಯ ದಪರ್ಥಣ/ಮಸೂರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರತಿಬಿಂಬಗಳನುನು ರೆೀಖ್ಚತ ರಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುರು   5. ನಿಮನು  ದಪರ್ಥಣ ಮತುತ 

ಪಿೀನ ದಪರ್ಥಣಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳನುನು  ಪಟಿಟು ಮಾಡುವುರು  6.ಮಸೂರ/ ದಪರ್ಥಣದ ಸೂತ ರ ಬಳಸಿ  ಸಮಸಯಗಳನುನು  ಬಿಡಿಸುವುದು  7.ಬಳಕನ ವಕ ರೀಭವನ  

ನಿರೂಪಿಸುವುದು   8.ಮಸೂರದ ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥ ವಿವರಿಸುವುದು 

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

6

7

8

9

10

ನಿಮನು  ದಪರ್ಥಣದ ಉಪಯೋಗಗಳು 

ಪಿೀನ ದಪರ್ಥಣದ ಉಪಯೋಗಗಳು 

ಗೊೀಳಿೀಯ ದಪರ್ಥಣಗಳ ಪರತಿಫಲನದ 

ಸಾಂಪರದಾಯಿಕ ಸಂಕೆೀತಗಳು 

ದಪರ್ಥಣ ಸೂತ ರ ಮತುತ  ವಧರ್ಥನ 

ಸಮಸಯಗಳನುನು  ಬಿಡಿಸುವುದು 

ಬಳಕನ  ವಕ ರೀಭವನ 

ವಿಡಿಯೋ/ ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್  ತೊೀರಿಸಿ   ವಿವರಣೆ 

ನಿೀಡುವುದು  

 

ವಿಡಿಯೋ/ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್  ತೊೀರಿಸಿ 

ಚಚರ್ಥಸುವುದು 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ ತೊೀರಿಸಿ ಚಚರ್ಥಸುವುದು 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ ಮತುತ ವಿಡಿಯೋ  ತೊೀರಿಸಿ 

ಚಚರ್ಥಸುವುದು 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ ಮತುತ ವಿಡಿಯೋ  ತೊೀರಿಸಿ 

ಚಚರ್ಥಸುವುದು  ಚಟುವಟಿಕೆ 10.7 ,10.8 ,

10.9 

 

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಪ್ , ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

 

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಪ್ , ಪರೀಜಕಟು ರ್

  

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಯಪ್ ,ಪರಜಕಟು ರ್ 

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಪ್ , ಪರೀಜಕಟು ರ್

ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಪ್ , ಪರೀಜಕಟು ರ್

ಬಿೀಕರ ,ನಿೀರು ,ನಾಣಯ  , ತಟ್ಟು

ಗ್ಜನ ಚಪಪು ಡೆ ,ಪನುನು  

,ಪೀಪರ್  

ಅವಲೂೀಕನ 

ವಿವರಣೆ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಪಟಿಟು 

ತಾಳೆಪಟಿಟು 

ತಾಳೆ ಪಟಿಟು 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಪಟಿಟು 

ಮಾಪನ 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :10.ಬಳಕು ,ಪರತಿಫಲನ ಮತುತ 

ವಕ ರೀಭವನ 

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1 ಬಳಕನ  ಗುಣ ಲಕಷ ಣಗಳನುನು  ಗುರುತಿವುದು  .  2.ಬಳಕನ ಮಹತವ ವನುನು  ವಿವರಿಸುವುದು   3. ಬಳಕನ ಪರತಿಫಲನ ನಿಯಮಗಳನುನು 

ನಿರೂಪಿಸುವುದು   4. ಗೊೀಳಿೀಯ ದಪರ್ಥಣ/ಮಸೂರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರತಿಬಿಂಬಗಳನುನು ರೆೀಖ್ಚತ ರಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುರು   5. ನಿಮನು  ದಪರ್ಥಣ ಮತುತ 

ಪಿೀನ ದಪರ್ಥಣಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳನುನು  ಪಟಿಟು ಮಾಡುವುರು  6.ಮಸೂರ/ ದಪರ್ಥಣದ ಸೂತ ರ ಬಳಸಿ  ಸಮಸಯಗಳನುನು  ಬಿಡಿಸುವುದು  7.ಬಳಕನ ವಕ ರೀಭವನ  

ನಿರೂಪಿಸುವುದು   8.ಮಸೂರದ ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥ ವಿವರಿಸುವುದು 

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

11

12

13

14

ಆಯಾತಾಕಾರದ ಗ್ಜನ ಚಪಪು ಡಿಯ 

ಮೂಲಕ ವಕ ರೀಭವನ 

ವಕ ರೀಭವನ ಸೂಚಯ ಂಕ 

ಗೊೀಳಿೀಯ ಮಸೂರಗಳಿಂದ ವಕ ರೀಭವನ 

ಮಸೂರುಗಳಿಂದ ಪರತಿಬಿಂಬಗಳ ರಚನ 

ಪರಯೋಗ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುವುದು 

ಚಟುವಟಿಕೆ 10.10

ವಿಡಿಯೋ /ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು 

ವಿಡಿಯೋ/ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು  ಚಟುವಟಿಕೆ 10.11

ವಿಡಿಯೋ/ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ .ಪರಯೋಗ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು 

ಡಾರಯಿಂಗ್ ಹಾಳೆ , ಗ್ಜನ 

ಚಪಪು ಡಿ ,ಪನಿಸಲ್ , ಗುಂಡು 

ಪಿನುನುಗಳು 

ಲಾಯ ಪಟಾಪ್ , ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ಲಾಯ ಪಟಾಪ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

,ನಿಮನು  ,ಪಿೀನ ಮಸೂರುಗಳು

ಲಾಯ ಪಟಾಪ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

,ನಿಮನು  ,ಪಿೀನ ಮಸೂರುಗಳು

ಅಳತೆ ಪಟಿಟು , ಆಧಾರ  

ವಿೀಕಷ ಣೆ ಪೀಪರ್ 

ಮಾಪನ 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :10.ಬಳಕು ,ಪರತಿಫಲನ ಮತುತ 

ವಕ ರೀಭವನ 

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1 ಬಳಕನ  ಗುಣ ಲಕಷ ಣಗಳನುನು  ಗುರುತಿವುದು  .  2.ಬಳಕನ ಮಹತವ ವನುನು  ವಿವರಿಸುವುದು   3. ಬಳಕನ ಪರತಿಫಲನ ನಿಯಮಗಳನುನು 

ನಿರೂಪಿಸುವುದು   4. ಗೊೀಳಿೀಯ ದಪರ್ಥಣ/ಮಸೂರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರತಿಬಿಂಬಗಳನುನು ರೆೀಖ್ಚತ ರಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುರು   5. ನಿಮನು  ದಪರ್ಥಣ ಮತುತ 

ಪಿೀನ ದಪರ್ಥಣಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳನುನು  ಪಟಿಟು ಮಾಡುವುರು  6.ಮಸೂರ/ ದಪರ್ಥಣದ ಸೂತ ರ ಬಳಸಿ  ಸಮಸಯಗಳನುನು  ಬಿಡಿಸುವುದು  7.ಬಳಕನ ವಕ ರೀಭವನ  

ನಿರೂಪಿಸುವುದು   8.ಮಸೂರದ ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥ ವಿವರಿಸುವುದು 

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

15

16

17

18

19

20

ರೆೀಖ್ ಚತ ರಗಳನುನು  ಬಳಸಿಕೊಂಡು 

ಮಸೂರುಗಳಿಂದ ಪರತಿಬಿಂಬಗಳ ರಚನ 

ಗೊೀಳಿೀಯ ಮಸೂರುಗಳಿಗೆ 

ಸಾಂಪರದಾಯಿಕ ಸಂಕೆೀತಗಳು 

ಮಸೂರದ ಸೂತ ರ ಮತುತ ವಧರ್ಥನ 

ವಧರ್ಥನ ಸಮಸಯಗಳನುನು  ಬಿಡಿಸುವುದು 

ಮಸೂರದ ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥ  

ಅಭ್ಯಸದ ಪರಶ್ನುಗಳನುನು  ಬಿಡಿಸುವುದು

ಘಟಕ ಪರಿೀಕ್ಷೆ 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ  ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು 

ವಿಡಿಯೋ /ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು 

ವಿಡಿಯೋ/ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು  

ವಿಡಿಯೋ/ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ .ಪರಯೋಗ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು 

ಲಾಯ ಪಟಾಪ್ , ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ಲಾಯ ಪಟಾಪ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

,ನಿಮನು  ,ಪಿೀನ ಮಸೂರುಗಳು

ಲಾಯ ಪಟಾಪ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ ,  

ವಿೀಕಷ ಣೆ ಪೀಪರ್ 

ಮಾಪನ 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :11.ಮಾನವನ ಕಣುಣ ಮತುತ 

ವಣರ್ಥಮಯ ಜಗತುತ  

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1 ಮಾನವ ಕಣ್ಣನಲ್ಲಿರುವ  ಮಸೂರದ ಪ್ತ ರ  ಗುರುತಿವುದು  .  2.ಮಾನವನ ಕಣ್ಣನ ರಚನಯನುನು  ವಿವರಿಸುವುದು   3.  ಕಣ್ಣ್ಇನ 

ಹೊಂದಾಣ್ಕೆ ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥ  ತಿಳಿಯುವುದು   4. ಮಾನವನ ಕಣ್ಣನ  ರಚನಯ  ಚತ ರ ಬರೆಯುವುದು    5. ಮಾನವನ ಕಣ್ಣನ  ದ್ೂೀಷಣಗಳು ಮತುತ  ಅವುಗಳಿಗೆ 

ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಯುವುದು    6 ಬ್ನಿನಲ್ಲಿ  ಕಾಮನ ಬಿಲುಲಾ  ಮೂಡಲು  ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ  ಕಾರಣ ನಿೀಡುವುರು .  7. ಆಕಾಶದ  ಬಣಣ  ನಿೀಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲು 

ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ  ಕಾರಣ ನಿೀಡುವುರು  8. ಬಳಕನ ವಣರ್ಥ ವಿಭಜನಯ ವಾಯಖೆಯ ಯನುನು  ವಾಯಖ್ಯನಿಸುವುರು 

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

1

2

3

4

5

ಮಾನವನ ಕಣುಣ 

ರಚನ 

ಕಣ್ಣನ ಕಾಯರ್ಥ ವಿಧಾನ 

1.ಕಣ್ಣನ ಹೊಂದಾಣ್ಕೆ ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥ 

2. ದೃಷಿಟುಗೆ ಎರಡು ಕಣುಣಗಳು ಬೀಕು ? 

ಕೆೀವಲ ಒಂದು ಸಾಲದ್ೀ  ? 

ದೃಷಿಟುದ್ೂೀಷಣ ಮತುತ ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರ 

1.ಸಮೀಪದೃಷಿಟುದ್ೂೀಷಣ , 2.ದೂರದೃಷಿಟು 

3.ಪಿರಸಟು ಯೋಪಿಯಾ , ಮತುತ .ನೀತ ರದಾನ 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು 

ಲಾಯ ಪಟಾಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ವಿಡಿಯೋ/ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ 

ಲಾಯ ಪಟಾಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ವಿಡಿಯೋ/ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್

ಕಣ್ಣನ ಮಾದರಿ  

ಲಾಯ ಪಟಾಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ವಿಡಿಯೋ/ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ 

ಲಾಯ ಪಟಾಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ವಿಡಿಯೋ/ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ 

ಲಾಯ ಪಟಾಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ವಿಡಿಯೋ/ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ 

ವಿೀಕಷ ಣೆ 

ವಿವರಣೆ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ವಿಕಷ ಣಾ ಪಟಿಟು 

ದಜಾರ್ಥ 

ಮಾಪನ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಪಟಿಟು 

ಮಾಪನ 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :11.ಮಾನವನ ಕಣುಣ ಮತುತ 

ವಣರ್ಥಮಯ ಜಗತುತ  

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1 ಮಾನವ ಕಣ್ಣನಲ್ಲಿರುವ  ಮಸೂರದ ಪ್ತ ರ  ಗುರುತಿವುದು  .  2.ಮಾನವನ ಕಣ್ಣನ ರಚನಯನುನು  ವಿವರಿಸುವುದು   3.  ಕಣ್ಣ್ಇನ 

ಹೊಂದಾಣ್ಕೆ ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥ  ತಿಳಿಯುವುದು   4. ಮಾನವನ ಕಣ್ಣನ  ರಚನಯ  ಚತ ರ ಬರೆಯುವುದು    5. ಮಾನವನ ಕಣ್ಣನ  ದ್ೂೀಷಣಗಳು ಮತುತ  ಅವುಗಳಿಗೆ 

ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಯುವುದು    6 ಬ್ನಿನಲ್ಲಿ  ಕಾಮನ ಬಿಲುಲಾ  ಮೂಡಲು  ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ  ಕಾರಣ ನಿೀಡುವುರು .  7. ಆಕಾಶದ  ಬಣಣ  ನಿೀಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲು 

ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ  ಕಾರಣ ನಿೀಡುವುರು  8. ಬಳಕನ ವಣರ್ಥ ವಿಭಜನಯ ವಾಯಖೆಯ ಯನುನು  ವಾಯಖ್ಯನಿಸುವುರು 

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

6

7

8

9

10

ಪಟಟು ಕದ ಮೂಲಕ ಬಳಕನ ವಕ ರೀಭವನ 

ಗ್ಜನ ಪಟಟು ಕದ ಮೂಲಕ ಬಳಕನ 

ವಣರ್ಥವಿಭಜನ 

ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಕ ರೀಭವನ 

 

ಬಳಕನ  ಚದುರುವಿಕೆ  ಮತುತ  ಟಿಂಡಾಲ್ 

ಪರಿಣಾಮ 

ಶುಭರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಣಣ  ನಿೀಲಿ ಏಕೆ  ? 

ಸೂಯೋರ್ಥದಯ ಮತುತ ಸೂಯಾರ್ಥಸತದಲ್ಲಿ  

ಸೂಯರ್ಥನ ಬಣಣ  

ಪರಯೊಗ/ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು  ಚಟುವಟಿಕೆ 11.1

ಪರಯೋಗ /ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು  ಚಟುವಟಿಕೆ  11.2 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಚಚರ್ಥಸಿ  

ವಿವರಿಸುವುದು 

ಲಾಯ ಪಟಾಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ಪಟಟು ಕ,ಪಿನುನು ,ಹಾಳೆ ,ಪನಿಸಲ್  

ಲಾಯ ಪಟಾಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ಪಟಟು ಕ ,ಕಾಡರ್ಥ ಬೂೀಡರ್ಥ , 

ಬಳಕು 

ಲಾಯ ಪಟಾಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ವಿಡಿಯೋ/ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ 

ಲಾಯ ಪಟಾಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ವಿಡಿಯೋ/ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ 

ಲಾಯ ಪಟಾಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ವಿಡಿಯೋ/ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ 

ವಿೀಕಷ ಣೆ 

ವಿವರಣೆ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ವಿಕಷ ಣಾ ಪಟಿಟು 

ದಜಾರ್ಥ 

ಮಾಪನ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಪಟಿಟು 

ಮಾಪನ 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :11.ಮಾನವನ ಕಣುಣ ಮತುತ 

ವಣರ್ಥಮಯ ಜಗತುತ  

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1 ಮಾನವ ಕಣ್ಣನಲ್ಲಿರುವ  ಮಸೂರದ ಪ್ತ ರ  ಗುರುತಿವುದು  

ಯ ರ್ಥ  ತಿಳಿಯುವುದು   4. ಮಾನವನ ಕಣ್ಣನ  ರಚನಯ  ಚತ ರ ಬರೆಯುವುದು    5. ಮಾನವನ ಕಣ್ಣನ  ದ್ೂೀಷಣಗಳು ಮತುತ  ಅವುಗಳಿಗೆ 

ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಯುವುದು    6 ಬ್ನಿನಲ್ಲಿ  ಕಾಮನ ಬಿಲುಲಾ  ಮೂಡಲು  ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ  ಕಾರಣ ನಿೀಡುವುರು .  7. ಆಕಾಶದ  ಬಣಣ  ನಿೀಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲು 

ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ  ಕಾರಣ ನಿೀಡುವುರು  8. ಬಳಕನ ವಣರ್ಥ ವಿಭಜನಯ ವಾಯಖೆಯ ಯನುನು  ವಾಯಖ್ಯನಿಸುವುರು 

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

11 

12

ಅಭ್ಯಸದ  ಪರಶ್ನುಗಳನುನು  ಬಿಡಿಸುವುದು 

ಘಟಕ ಪರಿೀಕ್ಷೆ 

 

ಪರಶ್ೂನುೀತತರ ವಿದಾಯಥಿರ್ಥಗಳ  ಕಡೆಯಿಂದ 

ಪಡೆಯುವುದು  

ಕಪುಪು ಹಲಗೆ , ಬಳಪ 

ಗೃಹ ಕೆಲಸ  

ವಿೀಕಷ ಣೆ 

ಪರಶ್ೂನುೀತತರ 

 

ವಿಕಷ ಣಾ ಪಟಿಟು 

ಕಾಗದ 

.  2.ಮಾನವನ  ಕಣ್ಣನ  ರಚನಯನುನು  ವಿವರಿಸುವುದು   3.

 ಹೊಂದಾಣ್ಕೆ ಸಾಮಥ 

ಮಾಪನ 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :14. ಶಕತಯ ಆಕರಗಳು 

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1 ಶಕತಯ ಬಿಕಕ ಟಿಟುಗೆ  ಕಾರಣ  ತಿಳಿಯುವುದು   .  2. ಉತತಮ ಶಕತಯ ಆಕರಗಳನುನು  ಗುರುತಿಸುವುದು    3. ಶಕತಯ  ಸಾಂಪರದಾಯಿಕ  

ಆಕರಗಳನುನು  ವಿವರಿಸುವರು     4.ಶಕತಯ ಸಾಂಪರದಾಯಿಕ ಆಕರಗಳನುನು   ಉದಾಹರಿಸುವುರು      5.ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಸಾಥಿವರದ ಸಾಂಕೆೀತಿಕ ಚತ ರ ಬರೆಯುವರು 

6 .ಅಸಂಪರದಾಯಿಕ ಶಕತಯ ಆಕರಗಳನುನು  ವಿವರಿಸುವುರು     7. ಅಸಂಪರದಾಯಿಕ ಶಕತಯ ಆಕರಗಳನುನು  ಉದಾಹರಿಸುವುರು   8.ಪರಿಸರದ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನು 

ವಿವರಿಸುವುರು   

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

1

2

3

4

5

6

ಶಕತಯ ಆಕರಗಳು  - ಪಿೀಠಿಕೆ 

ಶಕತಯ ಉತತಮ ಆಕರ ಯಾವುದು  ? 

ಶಕತಯ  ಸಾಂಪರದಾಯಿಕ ಆಕರಗಳು 

1.ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳು , 

2.ಉಷಣಣ  ವಿದುಯತ್ ಸಾಥಿವರಗಳು ,3.ಜಲ 

ವಿದುಯತ್ ಸಾಥಿವರಗಳು 

 

ಸಾಂಪರದಾಯಿಕ ಶಕತಯ ಆಕರಗಳ ಬಳಕೆಗ್ಗಿ 

ತಾಂತಿರಕತೆಯ ಅಭಿವೃದಿಧಗಳು 

1.ಜೈವಿಕ ರಾಶಿ ,

 2.ಪವನಶಕತ 

ಪಯಾರ್ಥಯ ಅಥ ವಾ ಅಸಂಪರದಾಯಿಕ 

ಶಕತಯ ಆಕರಗಳು  1. ಸೌರಶಕತ , 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು  ಚಟುವಟಿಕೆ 14.1 ,14.2 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು  ಚಟುವಟಿಕೆ 14.3

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಚಚರ್ಥಸಿ  

ವಿವರಿಸುವುದು 

ಲಾಯ ಪಟಾಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ಪಟಟು ಕ,ಪಿನುನು ,ಹಾಳೆ ,ಪನಿಸಲ್  

ಲಾಯ ಪಟಾಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ಪಟಟು ಕ ,ಕಾಡರ್ಥ ಬೂೀಡರ್ಥ , 

ಬಳಕು 

ಲಾಯ ಪಟಾಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ವಿಡಿಯೋ/ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ 

ಲಾಯ ಪಟಾಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ವಿಡಿಯೋ/ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ 

ಲಾಯ ಪಟಾಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ವಿಡಿಯೋ/ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ 

ವಿೀಕಷ ಣೆ 

ವಿವರಣೆ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ವಿಕಷ ಣಾ ಪಟಿಟು 

ದಜಾರ್ಥ 

ಮಾಪನ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಪಟಿಟು 

ಮಾಪನ 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :14. ಶಕತಯ ಆಕರಗಳು 

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1 ಶಕತಯ ಬಿಕಕ ಟಿಟುಗೆ  ಕಾರಣ  ತಿಳಿಯುವುದು   .  2. ಉತತಮ ಶಕತಯ ಆಕರಗಳನುನು  ಗುರುತಿಸುವುದು    3. ಶಕತಯ  ಸಾಂಪರದಾಯಿಕ  

ಆಕರಗಳನುನು  ವಿವರಿಸುವರು     4.ಶಕತಯ ಸಾಂಪರದಾಯಿಕ ಆಕರಗಳನುನು   ಉದಾಹರಿಸುವುರು      5.ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಸಾಥಿವರದ ಸಾಂಕೆೀತಿಕ ಚತ ರ 

ಬರೆಯುವರು      6 .ಅಸಂಪರದಾಯಿಕ ಶಕತಯ ಆಕರಗಳನುನು  ವಿವರಿಸುವುರು     7. ಅಸಂಪರದಾಯಿಕ ಶಕತಯ ಆಕರಗಳನುನು  ಉದಾಹರಿಸುವುರು   

8.ಪರಿಸರದ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನು ವಿವರಿಸುವುರು   

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

7

8

9

10

11

2.ಸಮುದರ ಶಕತ  ಅಲಗಳ ಶಕತ  – ,ಉಬಬಿ ರ ಶಕತ 

,ಸಾಗರ ಉಷಣಣ  ಶಕತ 

3.ಭೂಗಭರ್ಥ ಉಷಣಣ ಶಕತ  , 4.ನೂಯಕಲಾ ೀಯ ಶಕತ  

 ಪರಿಸರದ ಪರಿಣಾಮಗಳು 

ಶಕತಯ ಆಕರವು  ಎಲ್ಲಿಯವರಗೆ 

ನಮೊಮಂದಿಗಿರುತತದ್  ? 

ಅಭ್ಯಸದ ಪರಶ್ನುಗಳನುನು ಬಿಡಿಸುವುದು 

ಘಟಕ ಪರಿೀಕ್ಷೆ 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು  ಚಟುವಟಿಕೆ 14.4 ,14.5

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು  ಚಟುವಟಿಕೆ 14.7 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು  ಚಟುವಟಿಕೆ 14.9

ಲಾಯ ಪಟಾಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ಪಟಟು ಕ,ಪಿನುನು ,ಹಾಳೆ ,ಪನಿಸಲ್  

ಲಾಯ ಪಟಾಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ಪಟಟು ಕ ,ಕಾಡರ್ಥ ಬೂೀಡರ್ಥ , 

ಬಳಕು 

ಲಾಯ ಪಟಾಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ವಿಡಿಯೋ/ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ 

ಲಾಯ ಪಟಾಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ವಿಡಿಯೋ/ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ 

ವಿೀಕಷ ಣೆ 

ವಿವರಣೆ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ವಿಕಷ ಣಾ ಪಟಿಟು 

ದಜಾರ್ಥ 

ಮಾಪನ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಪಟಿಟು 

ಮಾಪನ 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :16.ನೈಸಗಿರ್ಥಕ ಸಂಪನೂಮಲಗಳ  ಸುಸಿಥಿರ 

ನಿವರ್ಥಹಣೆ 

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1 ನೈಸಗಿರ್ಥಕ ಸಂಪನೂಮಲಗಳ  ಸುಸಿಥಿರ ನಿವರ್ಥಹಣೆಯ ಅಗತಯ ತತೆ ತಿಳಿಯುವುದು   .  2.ಪರಿಸರ ಸಂರಕಷ ಣೆಯ ನಿವರ್ಥಹಸುವ ಸಂಘಸಂಸಥಿಗಳನುನು 

ತಿಳಿದುಕೊಳುಳುವುದು   3.ಅರಣಯ ಗಳು ಮತುತ ವನಯ ಜೀವಿಗಳು ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು   4. ಅರಣಯ ಗಳ ನಿವರ್ಥಹಣೆಯ ಮಹತವ   ತಿಳಿಯುವುದು     5. ನಿೀರು 

ಸಂರಕಷ ಣೆಯ  ವಿಧಾನಗಳನುನು ಅರಿಯುವುದು     6  ಮಳೆ ನಿೀರು ಕೊಯುಲಾ  ಅಗತಯ ತೆ ಪರತಿಪ್ದಿಸುವುದು  .  7.ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಸಂರಕಷ ಣೆಯ ಮಹತವ  

ತಿಳಿಯುವುದು  

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

1

2

3

4

5

ನೈಸಗಿರ್ಥಕ ಸಂಪನೂಮಲಗಳ ಸುಸಿಥಿರ 

ನಿವರ್ಥಹಣೆಯ ಅಗತಯ ತೆ 

 ಪರಿಸರ ಸಂರಕಷ ಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳು 

ಐದು R ಗಳು 

ನಾವು ಸಂಪನೂಮಲಗಳನುನು ನಿವಹರ್ಥಸುವ 

ಅಗತಯ ವೆೀನಿದ್ ? 

 

ಪ್ಲುದಾರರು 

ಅರಣಯ ಗಳ ನಿವರ್ಥಹಣೆ 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು  ಚಟುವಟಿಕೆ 16.1,16.2

ಪರಯೋಗ /ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು  ಚಟುವಟಿಕೆ  16.3,16.4 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು  ಚಟುವಟಿಕೆ 16.5

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು  ಚಟುವಟಿಕೆ 16.6 ,16.7 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಚಚರ್ಥಸಿ  

ವಿವರಿಸುವುದು  ಚಟುವಟಿಕೆ 16.8 

ಲಾಯ ಪಟಾಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

  

ಲಾಯ ಪಟಾಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ಲಾಯ ಪಟಾಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ವಿಡಿಯೋ/ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ 

ಲಾಯ ಪಟಾಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ವಿಡಿಯೋ/ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ 

ಲಾಯ ಪಟಾಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ವಿಡಿಯೋ/ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ 

ವಿೀಕಷ ಣೆ 

ವಿವರಣೆ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ವಿಕಷ ಣಾ ಪಟಿಟು 

ದಜಾರ್ಥ 

ಮಾಪನ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಪಟಿಟು 

ಮಾಪನ 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :16.ನೈಸಗಿರ್ಥಕ ಸಂಪನೂಮಲಗಳ  ಸುಸಿಥಿರ 

ನಿವರ್ಥಹಣೆ 

ದಿನಾಂಕ :ಯಿಂದ -----ಗೆ -----

ಒಟುಟು ಅವಧಿಗಳು : 

ಉದ್ಧೀಶಗಳು  : 1 ನೈಸಗಿರ್ಥಕ ಸಂಪನೂಮಲಗಳ  ಸುಸಿಥಿರ ನಿವರ್ಥಹಣೆಯ ಅಗತಯ ತತೆ ತಿಳಿಯುವುದು   .  2.ಪರಿಸರ ಸಂರಕಷ ಣೆಯ ನಿವರ್ಥಹಸುವ ಸಂಘಸಂಸಥಿಗಳನುನು 

ತಿಳಿದುಕೊಳುಳುವುದು   3.ಅರಣಯ ಗಳು ಮತುತ ವನಯ ಜೀವಿಗಳು ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು   4. ಅರಣಯ ಗಳ ನಿವರ್ಥಹಣೆಯ ಮಹತವ   ತಿಳಿಯುವುದು     5. ನಿೀರು 

ಸಂರಕಷ ಣೆಯ  ವಿಧಾನಗಳನುನು ಅರಿಯುವುದು     6  ಮಳೆ ನಿೀರು ಕೊಯುಲಾ  ಅಗತಯ ತೆ ಪರತಿಪ್ದಿಸುವುದು  .  7.ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಸಂರಕಷ ಣೆಯ ಮಹತವ  

ತಿಳಿಯುವುದು  

ಕ ರ.ಸಂ . ಕಲಿಕಾ   ಸಾಮಥ ಯ ರ್ಥಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲಿಕೊೀಪಕರಣ ಮೌಲಯ ಶಿಕಷ ಕರ 

ಸವ ಅವಲೂೀಕನ ತಂತ ರ ಸಾಧನ 

6

7

8

9

10

11

12

ಎಲಲಾ ರಿಗ್ಗಿ  ನಿೀರು 

 ಆಣೆಕಟುಟುಗಳು 

ನಿೀರಿನ ಕೊಯುಲಾ  

 

ಕಲ್ಲಿದದ ಲು ಮತುತ  ಪಟ್ೂರೀಲಿಯಂ 

ನೈಸಗಿರ್ಥಕ ಸಂಪನೂಮಲಗಳ ನಿವರ್ಥಹಣೆಯ 

ಒಂದು ಅವಲೂೀಕನ 

ಅಭ್ಯಸದ  ಪರಶ್ನುಗಳನುನು  ಬಿಡಿಸುವುದು 

ಘಟಕ ಪರಿೀಕ್ಷೆ 

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು  ಚಟುವಟಿಕೆ 16.9,16.10

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು  

ನಿೀರು ಕೊಯುಲಾ ಮಾದರಿ/ ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ 

/ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುವುದು  

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸುವುದು  ಚಟುವಟಿಕೆ 16.11,16.12

ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ /ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಚಚರ್ಥಸಿ  

ವಿವರಿಸುವುದು  ಚಟುವಟಿಕೆ 16.8 

ಲಾಯ ಪಟಾಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

  

ಲಾಯ ಪಟಾಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ಲಾಯ ಪಟಾಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ವಿಡಿಯೋ/ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ 

ಲಾಯ ಪಟಾಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ವಿಡಿಯೋ/ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ 

ಲಾಯ ಪಟಾಪ್ ,ಪರೀಜಕಟು ರ್ 

ವಿಡಿಯೋ/ಪರಸಂಟ್ೀಶನ್ 

ವಿೀಕಷ ಣೆ 

ವಿವರಣೆ 

ಚಚೆರ್ಥ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ವಿಕಷ ಣಾ ಪಟಿಟು 

ದಜಾರ್ಥ 

ಮಾಪನ 

ಅವಲೂೀಕನ 

ಪಟಿಟು 

ಮಾಪನ 
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