
• ಮೋನಿಕ ಎಲ್ ಡಿ, ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, ಸ|| ಪ|| ಪೂ|| ಕಾ|| ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಹರಗುವಳ್ಳಿ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಶಿವಮಗಗ ಜಿಲಲೂ. 

 
 

ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಾ ರ್ಕಲ ೇಜು, ಪ್ರೌಢಶಕ ಲಕ ವಿಭಕಗ, ಹರಗುರ್ಳ್ಳಿ. 
ಶಿರ್ಕರಿಪುರ ತಕಲ್ೂೂಕ ು, ಶಿ ರ್ ಮೊಗಗ ಜಿಲ ೂ. 

 

 
 
 

“ಕ ಲಿ ರ್ ಕ ಫಲ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ” 
 

ತರಗತಿ : 8ನ ೇ ತರಗತಿ 
 

• ಮೊೇನಿಕ ಎಲ್. ಡಿ 
                                ವಿಜ್ಞಕ ನ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, 
                                ಸ|| ಪ|| ಪೂ|| ರ್ಕ|| ಪ್ರಢೌಶಕ ಲ , 
                                ಹರಗುರ್ಳ್ಳಿ, ಶಿರ್ಕ ರಿಪುರ ತಕ ಲ್ೂ ೂಕು, 
                                ಶಿರ್ಮೊಗಗ ಜಿಲ ೂ. ೫೭೭೪೨ ೭ 
                                ಮೊ.ಸ ಂ: ೯೯ ೦೨ ೫೮೯೫೦೯ 
   

2022-23ನ ೇ ಸಕಲಿನ ಕಲಿರ್ಕ ಚ ೇತರಿರ್  ರ್ಕರ್ಾಕೌಮ : 
 



• ಮೋನಿಕ ಎಲ್ ಡಿ, ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, ಸ|| ಪ|| ಪೂ|| ಕಾ|| ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಹರಗುವಳ್ಳಿ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಶಿವಮಗಗ ಜಿಲಲೂ. 

ತಿಂಗಳು ಘಟ ಕ ಕ ಲಿ ರ್ ಕ ಫಲ್ಗಳು ಮರಲ್ಯ ಮಕಪ ನ 
ಮೇ ೨೦೨೨ ನ ೈದಕನಿಕ ಪರಿೇ ಕ್ಷ  ನ ೈದಕನಿಕ ಅರ್ಲ ೂೇಕನ-ಕಲಿರ್ ರ್ ಮೂಲ್ಭೂತ ಅಂಶಗಳ ಪು ನರ್ಾಲ್ನ 
 
 
ಜೂನ್-೨೨ 

 
 
ಬ ಳ ರ್ ಉತಕಾದನ  
ಮತು ು ನಿರ್ಾಹ ಣ  

೧. ನಕರ್ು ಸ ೇವಿಸು ರ್ ಆಹಕರದ ಮೂಲ್ಗಳನು ು ತಿಳ್ಳರ್ು ರ್ರು. 
೨.ಆಹಕರವಕಗಿ ರ್ಳಸು ರ್ ಸಸಯ ದ ವಿ ವಿಧ ಭಕಗಗಳನು ು ಗುರು ತಿಸಿ, ಅರ್ುಗಳನು ು ಪತ ುಹ ಚ್ುುರ್ರು. 
೩. ಆಹಕರದಲಿೂ ರುರ್ ವಿವಿಧ ಪ್ ೂೇಷರ್ಕಂಶ ಗಳನು ು ಗುರು ತಿಸಿ ತಮಮ ಆಹಕರದಲಿೂ ಗುರುತಿಸುರ್ರು. 
೪. ಬ ಳ  ಅರ್ಾ ತಿಳ್ಳದು, ಬ ಳ ರ್ ವಿಧ ಗಳನು ು ಉದಕಹರಣ  ಸಹಿತ  ರ್ಗಿೇಾಕರಿಸುರ್ರು. 
೫. ಕೃಷಿರ್ ಹ ಂತಗಳನು ು ಅರಿರ್ುರ್ರು. 

 
 
 
 
 
  
 
 
ರೂಪಣ ಕತಮಕ 
ಮರಲ್ಯಮಕಪ ನ೧ 

 
 
ಜೂನ್-೨೨ 

 
 
ಸಸ ಯ ಗಳ ಮತು ು 
ಪ್ಕೌಣಿಗಳ 
ಸಂ ರಕ್ಷಣ  

೧. ವಿ ವಿ ಧ ರ್ಗ ರ್ ಆವಕಸ ಸಕಾನಗಳಲಿೂ ಜಿೇವಿಗಳ ಹ ೂಂದಕಣಿರ್ ರ್ನು ು ಅರಿರ್ುರ್ರು. 
೨. ಅರಣ್ಯ ನಕಶದ ಅರ್ಾ ಮತು ು ಅದ ರ ರ್ಕರಣ್ಗಳನು ು ತಿಳ್ಳರ್ುರ್ರು. 
೩. ಅರಣ್ಯ ನಕಶದ ಪರಿಣ ಕಮಗಳನು ು ಅರಿರ್ು ರ್ರು. ರ್ಕಡು ಗಳ ಪ್ಕೌಮುಖ್ಯ ತ  ಅ ರಿ ತು ಪರಿಸರ  
    ಪೌಜ್ಞ  ಬ ಳ ಸಿರ್ ೂಳುಿರ್ರು. 
೪. ರ್ನಯ ಜಿೇವಿಗಳ ಸಂ ರಕ್ಷಣ ಗಕಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿರುರ್ ಸಂ ರಕ್ಷಿತ ಪದೌ ೇಶಗಳ ಮಹ ತವರ್ನು ು ತಿಳ್ಳರ್ು ರ್ರು. 
ರ್ನಯ ಜಿೇವಿಧಕಮ, ರ ಕಷಿರೇರ್ ಉದಕಯನರ್ನ ಮತು ು ಮೇಸಲ್ ು ಜಿೇವಿ ಗ ೂೇಳ ಗಳ  
೫. ಸಾಳ್ಳ ೇರ್ ಪೌಬ ೇಧಗಳನು ು ಗುರು ತಿಸಿ ಅರ್ುಗಳ ಪ್ಕೌಮು ಖ್ಯ ತ ರ್ನು ು ಅರಿರ್ುರ್ರು. 
೬. ರ್ ಂಪು ದತಕುಂಶ ಪು ಸುಕದ ರ್ಗ ಗ ಮಕಹಿತಿ ಪಡ ರ್ುರ್ರು. 

 
ಜು ಲ ೈ-೨೨ 

ಸಂ ಶ ೂ ೇಷಿತ 
ನೂಲ್ು ಗಳು ಮತು ು 
ಪ್ಕೂಸಿಕಿ್ಗಳು 

೧. ವಿ ವಿ ಧ ರ್ಟ್ ಿ ರ್ ತಯಕರಿರ್ ರ್ ವಿಧ ಕನ/ಕೌಮಗಳನು ು ವಿರ್ರಿಸು ರ್ರು. 
೨. ಸಂ ಶ ೂೇಷಿತ ನಕರಿನ ತಯಕರಿರ್ ರ್ ವಿಧಕನ/ಕೌಮಗಳನು ು ವಿರ್ರಿಸು ರ್ರು. 
೩. ನಿತಯ ರ್ಳರ್ ರ್ಲಿೂ ನ ಪ್ಕೂಸಿಿಕ ್ ರ್ಸು ುಗಳನು ು ಗು ಣ್ಲ್ಕ್ಷಣ್ದ ಆಧಕರದ ಮೇಲ   ರ್ಗಿೇಾಕರಿಸುರ್ರು. 

 
 
 
ಜು ಲ ೈ-೨೨ 

 
 
 
ರ್ಲ್ ಮತು ು ಒತುಡ 
 
 
 
 
 

೧. ರ್ಲ್ ಎಂದರ   ತಳುಿವಿರ್ /ಎಳ ರ್ುವಿರ್  ಎಂರ್ುದನುು ಅರ  ೈಾಸಿರ್ ೂಳುಿರ್ರು. 
೨. ರ್ಲ್ಗಳ ಅನ ವೇಷಣ -ರ್ಲ್ರ್ು ಚ್ಲ್ನ ರ್ ಸಿಾತಿ ಮತು ು ರ್ಸು ುವಿನ ಆರ್ಕರರ್ನು ು ರ್ದಲಕಯಿಸ  
      ರ್ಹ ು ದು ಎಂ ದು ವಿರ್ರಿಸು ರ್ರು. 
೩. ರ್ಲ್ದ ವಿಧ ಗಳನು ು ತಿಳ್ಳರ್ುರ್ರು. ಸಂ ಪಕಾ ರ್ಲ್ದ ಅರ್ಾ ತಿಳ್ಳದ ು ವಿವಿಧ ರ್ಗ ರ್  
      ಸಂ ಪಕಾ ರ್ಲ್ಗಳನು ು ವಿರ್ರಿಸು ರ್ರು. ಸಕುರ್ು ಶಕ್ತ ು ರ್ಲ್, ಘಷಾಣ  ರ್ಲ್ 
೪. ಸಂ ಪಕಾ ರಹಿತ ರ್ಲ್ದ ಅರ್ಾ ತಿಳ್ಳದು ವಿ ವಿ ಧ ರ್ಲ್ಗಳನು ು ವಿರ್ರಿಸು ರ್ರು. ರ್ಕಂತಿೇರ್  
      ರ್ಲ್, ಸಕಾಯಿ ವಿ ದುಯತ್ ರ್ಲ್, ಗುರು ತಕವಕಷಾಣ್ ರ್ಲ್ 
೫. ಒತುಡದ ಅರ್ಾ ತಿಳ್ಳದ ು, ದೌರ್ ಮತುು ಅನಿಲ್ಗಳ್ಳಂದ ಉಂಟ್ಕಗುರ್ ಒತುಡರ್ನು ು   
      ವಿರ್ರಿಸ ು ರ್ರು. ವಕತಕರ್ರಣ್ದ ಒತುಡರ್ನು ು ವಿರ್ರಿಸು ರ್ರು. 

 



• ಮೋನಿಕ ಎಲ್ ಡಿ, ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, ಸ|| ಪ|| ಪೂ|| ಕಾ|| ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಹರಗುವಳ್ಳಿ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಶಿವಮಗಗ ಜಿಲಲೂ. 

ತಿಂಗಳು ಘಟ ಕ ಕ ಲಿ ರ್ ಕ ಫಲ್ಗಳು ಮರಲ್ಯ ಮಕಪ ನ 
 
ಆಗಸ್ಿ ್-೨೨ 

 
ಸೂಕ್ಷಮಜಿೇವಿಗಳು-
ಮ ತ ೌಮತು ು ಶತು ೌ

೧. ಸೂಕ್ಷಮಜಿೇವಿಗಳ ಅರ್ಾ ತಿಳ್ಳದು ಅರ್ುಗಳ ಪಧೌಕನ ಗುಂ ಪು ಗಳನು ು ಗುರು ತಿಸು ರ್ರು. 
೨. ಸೂಕ್ಷಮಜಿೇವಿಗಳ ಉಪಯೇಗಗಳನು ು ಅರಿರ್ುರ್ರು. 
೩. ಮಕನರ್ನಲಿೂ ರ ೂೇಗರ್ ೆ ರ್ಕರಣ್ವಕಗುರ್ ಸೂಕ್ಷಮ ಜಿೇವಿಗಳು ಮತು ು ಅರ್ುಗಳ್ಳಂ ದ ಉಂಟ್ಕಗುರ್  
     ರ ೂೇಗಗಳನು ು ತಿಳ್ಳರ್ುರ್ರು. 
೪. ಆಹಕರ ಸಂ ರಕ್ಷಣ ರ್ ವಿಧ ಕನಗಳನು ು ತಿಳ್ಳರ್ು ರ್ರು. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ರೂಪಣ ಕತಮಕ 
ಮರಲ್ಯಮಕಪನ-೨ 

 
ಆಗಸ್ಿ-೨೨ 

 
ರ್ಸು ುಗಳು: 
ಲ ೂೇಹ ಗಳು ಮತು ು 
ಅಲ ೂೇಹ ಗಳು 

೧. ಲ ೂೇಹ/ಅಲ ೂೇಹ ಗಳನು ು ಅರ್ುಗಳ ಭರತಗು ಣ್ಗಳ ಆಧಕರದ ಮೇಲ  ರ್ಗಿೇಾಕರಿಸು ರ್ರು ಮತು ು  
    ವಿ ರ್ರಿಸ ು ರ್ ರು. 
೨. ಲ ೂೇಹ/ಅ ಲ ೂೇಹ ಗಳು ಆಮೂ ಜನಕ, ನಿೇರು, ಆ ಮೂ-ಪೌತಕಯ ಮೂ ದ ೂಂದಿಗ  ರ್ತಿಾಸು ರ್ುದನು ು ಪರಿೇ ಕ್ಷಿಸಿ  
    ತಿೇಮಕಾನ ರ್ ೈಗ ೂಳುಿರ್ರು. 
೩. ಆಮೂ-ಪೌತಕಯ ಮೂಗಳ ಗು ಣ್ಗಳನು ು ಪ್ಕೌಯೇಗಿಕವ ಕಗಿ ಪರಿೇ ಕ್ಷಿಸು ರ್ರು ಮತು ು ಆಮೂ-ಪೌತಕಯ ಮೂಗಳಲಿೂ ನ  
    8ಲ ೂೇಹ/ಅಲ ೂೇಹ ಗಳನು ು ಗು ರುತಿಸು ರ್ರು. 

 
ಸ ಪಿ ಂರ್ರ್-
೨೨ 

 
ಕಲಿೂ ದದಲ್ ು & 
ಪ್ ಟ್ ೂೌೇಲಿರ್ಂ 

೧. ನ ೈಸಗಿಾಕ ಮತು ು ಮಕನರ್ ಸಂ ಪನೂಮ ಲ್ಗಳನು ು ರ್ಗಿೇಾಕರುಸು ರ್ುದು. ರ್ರಿದ ಕಗದ ಮತು ು  
    ರ್ರಿದ ಕಗುರ್ ಸಂಪನೂಮ ಲ್ಗಳನು ು ತಿಳ್ಳದು ಅರ್ುಗಳ ಪ್ಕೌಮು ಖ್ಯ ತ ರ್ನು ು ಅರಿರ್ುರ್ರು. 
೨. ಕಲ್ೂ ದದಲ್ು ಉಂ ಟ್ಕಗುವಿ ರ್  ಮತು ು ಅದ ರ ಉಪ ಉತಾನುಗಳನು ು ತಿಳ್ಳ ರ್ು ರ್ರು. 
೩. ಪ್  ಟ್ ೂೌೇಲಿಉಂ-ಗಣಿಗಕರಿರ್ , ಸಂ ಸೆರಣ  ಮತು ು ಉಪಯೇಗಗಳನು ು ಅರಿರ್ುರ್ರು. 
೪. ಪಳ ರ್ುಳ್ಳ ರ್  ಇಂಧ ನಗಳ ಉಳ್ಳವಿಗ ಕಗಿ ರ್ ಲ್ರ್ು ಕೌಮಗಳನು ು ತಿಳ್ಳಸು ರ್ರು. 

 
 
 
ಸ ಪಿಂ ರ್ರ್-
೨೨ 

 
 
 
ಘಷಾಣ  

೧. ಚ್ಲ್ನ ರ್ನು ು ವಿರ್ರಿಸ ಲ್ು ಸಮರ್ಾರಕಗು ರ್ರು. ಚ್ಲ್ನ ರ್ ವಿಧ ಗಳನು ು ರ್ಗಿೇಾಕರಿಸ ು ರ್ರು. 
೨. ಚ್ಲಿಸಿದ ದೂರ, ಜರ್ರ್ನು ು ಲ ರ್ಕೆಚಕರ ಮಕಡಿ ಅರ್ುಗಳನು ು ಏಕಮಕನದಲಿ ೂ ರ್ಯ ಕುಪಡಿಸು ರ್ರು. 
೩. ಲ್ಭಯ ವಿರು ರ್ ಚ್ಲ್ನ ರ್ ಮಕಹಿತಿರ್ನು ು ಆಧರಿಸಿ ಏಕರೂಪ ಮತು ು ಏಕರೂಪರ್ಲ್ೂದ ಚ್ಲ್ನ ರ್ನುು  
     ರ್ಯ ತಕಯ ಸಿಸು ರ್ರು. 
೪. ಚ್ಲಿಸುತಿುರುರ್ ರ್ಸು ುರ್ು ನಿಶು ಲ್ ಸಿಾತಿಗ  ರ್ರಲ್ು ರ್ಕರಣ್ರ್ನುು ವಿರ್ರಿಸು ರ್ರು. 
೫. ಘಷಾಣ ರ್ ಮೇಲ  ಪಭೌಕರ್ ಬೇರುರ್ ಅಂಶ ಗಳನುು ಗುರು ತಿಸು ರ್ರು. 
೬. ಘಷಾಣ ರ್ ವಿಧ ಗಳಕದ ಸಕಾಯಿ ಘಷಾಣ , ಜ ಕರು ಘಷಾಣ   ಮತು ು ಉರು ಳು ಘಷಾಣ ರ್ನು ು  
     ಸ ರಳವಕದ ಪೌಯೇಗ ಮಕಡು ರ್ುದರ ಮೂಲ್ಕ ಅ ರ ೈಾಸಿರ್ ೂಳುಿರ್ರು. 

ಅರ್ ೂಿೇ ರ್ರ್-
೨೨ 

ಪುನರ ಕರ್ತಾ ನ  ಮತ ುು ಸಂಕಲ್ ನಕತಮಕ ಮರಲ್ ಯಮ ಕಪನ – ೧ 
 

 



• ಮೋನಿಕ ಎಲ್ ಡಿ, ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, ಸ|| ಪ|| ಪೂ|| ಕಾ|| ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಹರಗುವಳ್ಳಿ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಶಿವಮಗಗ ಜಿಲಲೂ. 

ತಿಂಗಳು ಘಟ ಕ ಕ ಲಿ ರ್ ಕ ಫಲ್ಗಳು ಮರಲ್ಯ ಮಕಪ ನ 
 
ನವ ಂರ್ರ್ 
೨೦೨೨ 

 
ಜಿೇರ್ರ್ ೂೇಶ-ರಚ್ನ  
ಮತು ು ರ್ಕರ್ಾ 

 
೧.ಸಸಯ ಜಿೇರ್ರ್ ೂೇಶ/ಪ್ಕೌಣಿಜಿೇರ್ರ್ ೂೇಶ ಗಳನು ು ಗುರು ತಿಸಿ, ಅ ದ ರ ಚಿತ ೌ ರ್ರ ದು ಭಕಗಗಳನು ು 
ಗುರು ತಿಸು ರ್ರು. 
೨. ಕಣ್ದ ಂಗಗಳಕದ ರ್ ೂೇಶಪ್ ೂರ , ರ್ ೂೇಶರ್ ೇಂದೌ ಮತು ು ಪತೌಹರಿ ತಿುನ ರ್ಕರ್ಾಗಳನು ು ತಿಳ್ಳ ರ್ು ರ್ ರು. 
೩. ಸಸ ಯ ಜಿೇರ್ರ್ ೂೇಶ ಮತು ು ಪ್ಕೌಣಿಜಿೇರ್ರ್ ೂೇಶ ರ್ನು ು ರ್ಯ ತಕಯ ಸಿಸು ರ್ರು. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ರೂಪಣ ಕತಮಕ 
ಮರಲ್ಯಮಕಪನ-೩ 

 
 
ನವ ಂರ್ರ್್ 
೨೦೨೨ 

 
 
ದಹ ನ ಮತು ು 
ಜಕವಲ  

 
೧. ದಹಯ ಮತು ು ಅದಹ ಯ ರ್ಸು ುಗಳನು ು ರ್ಗಿೇಾಕರಿಸು ರ್ರು. 
೨. ಪೌಯೇಗರ್ನು ು ರ್ ೈಗ ೂಳುಿರ್ ಮೂಲ್ಕ ಜವಲ್ನ ತಕಪರ್ನು ು ತಿಳ್ಳರ್ು ರ್ರು. 
೩. ಸವರ್ಂದಹ ನ ಮತು ು ಕ್ಷಿಪೌ ದಹ ನರ್ನು ು ರ್ಯ ತಕಯ ಸಿಸುರ್ರು. 
೪. ಬ ಂಕ್ತ ಉರಿರ್ು ರ್ ಮತು ು ನಂದಿ ಸು ರ್ ಪಕೌ್ತೌಯೆರ್ನು ು ವಿರ್ರಿಸು ರ್ರು. 
 

 
ನವ ಂರ್ರ್್ 
೨೦೨೨ 

 
ವಿದ ುಯ ತ್ ಪೌವಕಹ ದ 
ರ ಕಸಕರ್ನಿಕ 
ಪರಿಣ ಕಮಗಳು 

 
೧. ಉತುಮ ಮತು ು ದು ರ್ಾಲ್ ವಕಹಕಗಳನು ು ರ್ಯ ತಕಯ ಸಿಸು ರ್ರು. 
೨. ನಿೇರಿನ ವಿದ ುಯ ದಿವಭಜನ  ರ್ಗ ಗ ಪೌಯೇಗ ರ್ ೈಗ ೂಂಡು ವಿರ್ರಿಸು ರ್ರು. 
೩. ವಿದ ುಯ ಲ ೂೇಪನ ಕುರಿತು ದಿನನಿತಯ ಜಿೇರ್ನದಲಿೂ ಅದ ರ ಉಪಯೇಗಗಲ್ನು ು ಪೌಶಂಸಿಸು ರ್ರು. 
 

 
 
ಡಿಸ ಂರ್ರ್್ 
೨೦೨೨ 

 
 
ನ ೈಸಗಿಾಕ 
ವಿದ ಯ ಮಕನಗಳು 

 
೧. ಮಕರುತ, ಬರು ಗಕಳ್ಳ ಮತು ು ಚ್ಂಡಮಕರುತಗಳ್ಳಂದ ಉಂ ಟ್ಕಗುರ್ ಪರಿಣ ಕಮಗಳನು ು ತಿಳ್ಳರ್ುರ್ರು. 
೨. ಮ ಂಚಿನ ಅರ್ಾ, ಉಂಟ್ಕಗುರ್ ರಿ ೇ ತಿ, ಅದರಿ ಂದ ಆಗು ರ್ ಪರಿಣಕಮಗಳ ರ್ಗ ಗ, ಇದರಿ ಂದ  
     ರಕ್ಷಿಸಿರ್ ೂಳುಿರ್ುದನುು ತಿಳ್ಳದ ು ರ್ ೂಳುಿರ್ರು. 
೩. ಭೂಕಂಪ ಉಂಟ್ಕಗುರ್ ರಿ ೇ ತಿ, ಅದರಿಂದ ಆಗು ರ್ ಪರಿಣ ಕಮಗಳ ರ್ಗ ಗ, ಇದರಿಂದ  
     ರಕ್ಷಿಸಿರ್ ೂಳುಿರ್ುದನುು ತಿಳ್ಳದ ು ರ್ ೂಳುಿರ್ರು. 
 

 
 
ಡಿಸ ಂರ್ರ್್ 
೨೦೨೨ 

 
 
ಬ ಳಕು 

 
೧. ಬ ಳಕನು ು ಅರ  ೈಾಸು ರ್ರು ಮತು ು ದಪ ಾಣ್ದ ವಿಧಗಳನು ು ರ್ಯ ತಕಯ ಸಿಸು ರ್ರು. 
೨. ದಪ ಾಣ್ದ ನಿರ್ಮಗಳನು ು ತಿಳ್ಳದು ರ್ ೂಳಿಲ್ು ಪೌಯೇಗಗಳನು ು ನಡ ಸು ರ್ರು. 
೩. ಪೌತಿಫಲ್ನದ ನಿರ್ಮಗಳನು ು ತಿಳ್ಳರ್ುರ್ರು ಮತು ು ಅನವರ್ಗಳನು ು ವಿರ್ರಿಸು ರ್ರು 
೪. ಪಿ ೇ ನ ಮತು ು ನಿಮು ಮಸೂರದ ಉಪಯೇಗಗಳನುು ತಿಳ್ಳರ್ುರ್ರು. 
 



• ಮೋನಿಕ ಎಲ್ ಡಿ, ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, ಸ|| ಪ|| ಪೂ|| ಕಾ|| ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಹರಗುವಳ್ಳಿ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಶಿವಮಗಗ ಜಿಲಲೂ. 

 

ತಿಂಗಳು ಘಟ ಕ ಕ ಲಿ ರ್ ಕ ಫಲ್ಗಳು ಮರಲ್ಯ ಮಕಪ ನ 
ಜನರ್ರಿ-೨೩ ಪ್ಕೌಣಿಗಳಲಿೂ 

ಸಂ ತಕನ ೂೇತಾತಿು 
ಹ ದಿಹ ರ ರ್ರ್ ೆ 
ಪೌವ ೇಶ 

೧. ಸ ಸ ಯ ಮತು ು ಪ್ಕೌಣಿಗಳಲಿೂ ಸಂ ತಕನ ೂೇತಾತಿುರ್ನು ು ವಿರ್ರಿಸ ುರ್ರು. 
೨. ಲ ೈಂಗಿಕ ಮತು ು ಅಲ ೈಂಗಿಕ ಸಂ ತಕನ ೂೇತಾತಿು ಕ್ತೌಯೆಗಳನು ು ರ್ಯ ತಕಯ ಸಿಸು ರ್ರು. 
೩. ಪ್ರೌಢಕರ್ಸ ಾರ್ಲಿೂ ಆಗು ರ್ ರ್ದಲ ಕರ್ಣ ಗಳನು ು ಅರಿತು ಹ ದಿಹ ರ ರ್ದಲಿ ೂ ಆಗು ರ್ ದ ೈಹಿಕ, ಮಕನಸಿಕ   
     ರ್ದಲ ಕರ್ಣ ಗ ಳ್ಳಗ   ರ್ಕರಣ್ ಕಂಡು ರ್ ೂಳುಿರ್ರು. 
೪. ಹ ದಿಹ ರ ರ್ದರ್ರ ಪ್ ೂೇಷಣಕ ಅಗತಯ ಗಳನು ು ಅರಿತು ಉತುಮ ಆರ ೂೇಗಯ ಕರ ಅಭಕಯ ಸಗಳನು ು  
     ಬ ಳ ಸಿರ್ ೂಳುಿರ್ರು. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ರೂಪಣ ಕತಮಕ 
ಮರಲ್ಯಮಕಪನ-೪ 

ಫ ರ್ೌರ್ರಿ-೨೩ ವಕರ್ು ಮಕಲಿನಯ 
 & ಜಲ್ಮಕಲಿನಯ 

೧. ವಕರ್ು ಮಕಲಿನಯದ ರ್ಕರಣ್, ಪರಿಣಕಮ, ನಿರ್ಂತಿೌಸು ರ್ ಕೌಮಗಳನು ು ತಿಳ್ಳರ್ು ರ್ರು. 
೨. ಜಲ್ ಮಕಲಿನಯದ ರ್ಕರಣ್, ಪರಿಣ ಕಮ, ನಿರ್ಂತಿೌಸು ರ್ ಕೌಮಗಳನು ು ತಿಳ್ಳರ್ುರ್ರು. 

ಫ ರ್ೌರ್ರಿ-೨೩ ಶರ್ದ ೧. ಶರ್ದ ದ ಉತಾತಿು ವಿರ್ರಿಸುರ್ರು. ಶರ್ದ ಉತಾತಿು ಮಕಡುರ್ ಉಪಕರಣ್ಗಳನುು ರ್ಗಿೇಾಕರಿಸು ರ್ರು. 
೨. ಶರ್ದ ಪೌಸಕರರ್ ೆ ಮಕಧಯಮ ಅರ್ಶಯ ಕ ಎಂ ರ್ು ದನು ು ಚ್ಟು ರ್ಟ್ಟರ್  ಮೂಲ್ಕ ಮಕಡಿ ತ ೂೇರಿಸು ರ್ರು. 
೩. ಕಂ ಪ ನ ಪ್ಕರ, ಆರ್ತಾ ರ್ಕಲ್ , ಆರ್ೃತಿು ಅರ್ಾ ತಿಳ್ಳರ್ುರ್ುದರ ೂಂದಿಗ  ಶರ್ದದ ತಿೇರ್ೌತ  ಮತು ು  
      ಆರ್ ತಾರ್ನು ು ಅರ್ುಗಳ ಮೂಲ್ಮಕನದ ೂಂದಿಗ   ವಿರ್ರಿಸು ರ್ರು. 
೪. ಶೌರ್ಯ ಮತು ು ಶರೌ್ಣಕತಿೇತ ಶರ್ದ ಗಳ ನಡುವಿನ ರ್ಯ ತಕಯ ಸಗಳನು ು ತಿಳ್ಳರ್ುರ್ರು. 
೫. ಶರ್ದ ಮಕಲಿನಯರ್ ೆ ರ್ಕರಣ್, ಪರಿಣ ಕಮ ಮತು ು ನಿರ್ಂತಿೌಸು ರ್ ಕೌಮಗಳನು ು ಅರಿರ್ು ರ್ರು. 

ಮಕರ್ಚಾ-
೨೩ 

ನಕ್ಷತೌಗಳು ಮತು ು 
ಸರರಮಂಡಲ್ 

೧. ಆರ್ಕಶರ್ಕರ್ಗಳ ಅರ್ಾ ಮತು ು ಅರ್ುಗಲ್ನು ು ಗು ರುತಿಸು ರ್ರು. 
೨. ಗೌಹ, ಉಪಗಹೌ ಮತು ು ನಕ್ಷತೌಗಳ ನಡು ವಿನ ರ್ಯ ತಕಯಸಗಳನು ು ಅರಿರ್ು ರ್ರು. 
೩. ನ ೈಸಗಿಾಕ ಮತು ು ಕೃತಕ ಉಪಗೌಹಗಳ ನಡು ವಿನ ರ್ಯತಕಯ ಸಗಳನು ು ಅರಿರ್ುರ್ರು. 
೪. ಚ್ಂದೌನ ಬಂಬಕರ್ಸ ಾಗ  ರ್ಕರಣ್ರ್ನುು ವಿರ್ರಿಸುರ್ರು. 
೫. ಸರರಮಂಡಲ್ದ ಲಿೂ ನ ಬ ೇರ  ಬ ೇರ  ಗೌಹಗಳ ಲ್ಕ್ಷಣ್ ಮತು ು ರ್ಯ ತಕಯ ಸಗಳನು ು ತಿಳ್ಳರ್ುರ್ರು. 
೬. ನಕ್ಷತೌಪುಂ ಜಗಳ ಅರ್ಾ ತಿಳ್ಳರ್ುರ್ರು. ಅರ್ುಗಲ್ಲಿೂ ರ್ ಲ್ರ್ನು ು ರಕತೌಿ ಆರ್ಕಶದಲಿೂ ಗುರು ತಿಸು ರ್  
       ರ್ರಶಲ್ ಯ ಬ ಳ ಸಿರ್ ೂಳುಿರ್ರು. 

ಏಪಿೌಲ-೨೩ ಪುನರ ಕರ್ತಾ ನ  ಮತ ುು ಸಂಕಲ್ ನಕತಮಕ ಮರಲ್ ಯಮ ಕಪನ – ೨ 
 
 



• ಮೋನಿಕ ಎಲ್ ಡಿ, ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, ಸ|| ಪ|| ಪೂ|| ಕಾ|| ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಹರಗುವಳ್ಳಿ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಶಿವಮಗಗ ಜಿಲಲೂ. 

 
ಕಲಿರ್ಕಂಶಗಳ ವಿಂಗಡಣ  : 

 
 

ಒಟುಿ ಕಲಿ ರ್ಕಂ ಶಗಳು ೭೦ ಅ ಂ ಕಗಳು ಫಲಿತಕಂಶ 
ರೂಪಣ ಕತಮಕ ಮರಲ್ಯ ಮಕಪನ-೧ ೧ ೯ ೧ ೫  

೫೦ 
ಅಂ ಕಗಳು 

ರೂಪಣ ಕತಮಕ ಮರಲ್ಯ ಮಕಪನ-೨ ೧ ೭ ೧ ೫ 
ಸಂ ಕಲ್ನಕತಮಕ ಮರಲ್ಯ ಮಕಪನ-೧ ೩೦(ಲಿಖಿತ)+೧ ೦(ಮರಖಿಕ)=೪ ೦(೨೦) 
ರೂಪಣ ಕತಮಕ ಮರಲ್ಯ ಮಕಪನ-೩ ೧ ೭ ೧ ೫  

೫೦ 
ಅಂ ಕಗಳು 

ರೂಪಣ ಕತಮಕ ಮರಲ್ಯ ಮಕಪನ-೪ ೧ ೭ ೧ ೫ 
ಸಂ ಕಲ್ನಕತಮಕ ಮರಲ್ಯ ಮಕಪನ-೨ ೩೦(ಲಿಖಿತ)+೧ ೦(ಮರಖಿಕ)=೪ ೦(೨೦) 

ಫಲಿತಕಂಶ ೧೦೦ ಅಂ ಕಗಳು 
 
 
 
 
 
 
 
 


