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ಕೌ. 
ಸಂ.  

ತಿಂಗಳು ಅಧ್ಕಯಯ  ಕಲಿರ್ಕಂಶಗಳು  ನಿಗಧಿಯಕದ್ 
ಅವಧಿ  

ದೆದರಕಿದ್ 
ಅವಧಿ  

ಪೂರ್ಾಗೆದಳ್ಳಸಲಕಗಿತೆೆ?  ಇಲೂವಕದ್ಲಿೂ 
ರ್ಕರರ್  

ವಿಷಯ 
ಶಿಕ್ಷಕರ 
ಸಹಿ 

ಮುಖ್ಯ 
ಶಿಕ್ಷಕರ 
ಸಹಿ  

1.  ಮೋ - 2022 ಕಲಿರ್ಕ ಚೆೋತರಿರ್ೆ 
ವಷಾ - 2022-23  
ಅನುಷ್ಕಾನ 

ಕಳೆದ್ ಸಕಲಿನ ದ್ತಕೆಂಶ 
ಆಧರಿಸಿ ನೆೈಧ್ಕನಿಕ ಪರಿೋಕ್ಷೆ.  
ಕಲಿರ್ಕ ಚೆೋತರಿರ್ೆ 
ಅನುಷ್ಕಾನಪ್ಕೌರಂಭ.  

 14 14 ಹರದ್ು 
   

1.  ಜದನ್ - 
2022 

1.ನಮಮ 
ಸುತೆಮುತೆಲಿನ 
ದ್ೌವಯಗಳು.  
 

 

 

 

2. ನಮಮ 
ಸುತೆಮುತೆಲಿನ 

•ದ್ೌವಯದ್ ಭರತ ಸವರದಪ.  
• ದ್ೌವಯದ್ ಕರ್ಗಳ ಗುರ್ಗಳು.  
• ದ್ೌವಯದ್ ಸಿತಿಿಗಳು.  
• ದ್ೌವಯಗಳ ಸಿಿತಿ ಬದ್ಲಕವಣೆ.  
 

•ಭರತ ಮತುೆ ರಕಸಕಯನಿಕ 
ಬದ್ಲಕವಣೆಗಳು.  
• ಭರತ ಮತುೆ ರಕಸಕಯನಿಕ 
ಗಳ ವಗಿೋಾಕರರ್.  

26 26 ಹರದ್ು 
   



ದ್ೌವಯಗಳು ಶುದ್ಧವೆೋ 
? 

• ಶುದ್ಧ ಮತುೆ ಅಶುದ್ಧ 
ವಸುೆಗಳು.  
• ದಕೌವರ್, ಕಲಿಲ ಮತುೆ 
ನಿಲಂಬಿತ ಮಿಶೌರ್.  
• ಮಿಶೌರ್ದ್ ಘಟಕಗಳನುು 
ಬೆೋಪಾಡಿಸುವಿರ್ೆ. 

1.  ಜುಲೆೈ - 
2022 

3. ಜಿೋವದ್ ಮದಲ 
ಘಟಕ.  
 

 

 

 

 

 

4.ಅಂಗಕಂಶ 
ಗಳು.   

•ಜಿೋವರ್ೆದೋಶದ್ ಅರ್ಾ, 
ಜಿೋವರ್ೆದೋಶಗಳ ವಿವಿಧ ರಚನೆ, 
ಗಕತೌ ಮತುೆ ಆರ್ಕರ.  
• ಜಿೋವರ್ೆದೋಶದ್ಲಿೂ ನಡೆಯುವ 
ಪೌಕಿೌಯೆಗಳು.  
• ಜಿೋವರ್ೆದೋಶದ್ ರಚನಕತಮಕ 
ವಯವಸೆಿ.  
 

•ಅಂಗಕಂಶದ್ ಅರ್ಾ.  
• ಸಸಯ ಅಂಗಕಂಶಗಳ ರಚನೆ, 
ಸಕಿನ,ರ್ಕಯಾ ಮತುೆ ಮಹತವ. 
• ಪ್ಕೌಣಿ ಅಂಗಕಂಶಗಳ ರಚನೆ, 
ಸಕಿನ, ರ್ಕಯಾ ಮತುೆ ಮಹತವ.  
 

ರದ.ಮರಲಯಮಕಪನ - 1 

26 26 ಹರದ್ು 
   



1.  ಆಗಸ್ಟ್ - 
2022 

5.ಆಹಕರ 
ಸಂಪನದಮಲ ಗಳಲಿೂ 
ಸುಧ್ಕರಣೆ.  
 

 

 

 

 

6. ಚಲನೆ.  

• ಬೆಳೆಯ ಉತಕಾದ್ನೆ ಮತುೆ 
ನಿವಾಹಣೆಯ ಹಂತಗಳು.  
• ಪಶು ಸಂಗೆದೋಪನೆ, 
 ದ್ನ ಸಕರ್ಕಣಿರ್ೆ, ರ್ೆದೋಳ್ಳ 
ಸಕರ್ಕಣಿರ್ೆ, ಮಿೋನು ಸಕರ್ಕಣಿರ್ೆ 
ಮತುೆ ಜೆೋನು ಸಕರ್ಕಣಿರ್ೆ.  
 

•ಚಲನೆಯ ವಿವರಣೆ.  
• ಚಲನೆಯ ವಿಧ ಮತುೆ 
ಆವತಾನಕವಧಿ. 
• ಜವ, ಏಕರದಪ ಜವ ಮತುೆ 
ಏಕರದಪವಲೂದ್ ಜವ. 
• ಚಲಿಸಿದ್ ದ್ದರ ಮತುೆ ಸಕಿನ 
ಪಲೂಟ.  
• ವೆೋಗ ಮತುೆ ವೆೋಗೆದೋತಕಷಾ.  
• ದ್ದರ - ರ್ಕಲ ನಕ್ಷೆ, ವೆೋಗ - 
ರ್ಕಲ ನಕ್ಷೆ.  
• ಚಲನೆಯ ಸಮಿೋಕರರ್ಗಳು.  

24 24 ಹರದ್ು 
   

1.  ಸೆಪ್ೆ್ಂ ಬರ್ 
- 2022 

7. ಬಲ ಮತುೆ 
ನದಯಟನ್ ಚಲನೆಯ 
ನಿಯಮಗಳು.  

•ಬಲದ್ ಅರ್ಾ ಮತುೆ ಬಲದ್ 
ಪರಿಣಕಮಗಳು.  
• ಬಲದ್ ವಿಧಗಳು.  

26 26 ಹರದ್ು  
   



 

 

 

 

 

 

8. ಗುರುತವ. 

• ಸಂತುಲಿತಬಲ ಮತುೆ 
ಅಸಂತುಲಿತ ಬಲ.  
• ನದಯಟನ್ ಚಲನೆಯ 
ನಿಯಮಗಳು.  
 

•ಗುರುತಕವಷಾರ್ ಬಲದ್ 
ವಿವರಣೆ. 
• ಗುರುತವ ಬಲ ಮತುೆ 
ರ್ೆೋಂದಕೌಭಿಮುಖ್ ಬಲಗಳ 
ಸಂಬಂಧ.   
• ಭದಮಿಯ ಸುತೆ ಚಂದ್ೌನ 
ಚಲನೆ ಮತುೆ ಸದಯಾನ ಸುತ ೆ
ಭದಮಿಯ ಚಲನೆ. 
• ನದಯಟನ್ ನ ವಿಶವವಕಯಪಿ 
ಗುರುತವ ನಿಯಮ.  
• ಸವತಂತೌ ಪತನ, ಗುರುತವ 
ವೆೋಗೆದೋತಕಷಾ ಹಕಗದ ಗುರುತವ 
ಬಲ ಗಳು.  
• ರಕಶಿ ಮತುೆ ತದಕಗಳ 
ಸಂಬಂಧ.  
• ನದಕುಬಲ ಮತುೆ ಒತೆಡ್ ಗಳ 
ಸಂಬಂಧ.  



• ಘನ, ದ್ೌವ ಮತುೆ ಅನಿಲ 
ಗಳ್ಳಂದ್ ಒತಡೆ್.   
• ಪೂವನತೆ ಮತುೆ ಆಕಿಾಮಿಡಿೋಸ್ಟ 
ತತವ.  
 

ರದ.ಮರಲಯಮಕಪನ - 2  

1.  ಅರ್ೆದ್ೋಬರ್ 
- 2022 

9. ರ್ೆಲಸ, ಶಕಿೆ 
ಮತುೆ ಸಕಮರ್ಯಾ.  

•ರ್ೆಲಸದ್ ವೆೈಜ್ಞಕನಿಕ ಅರ್ಾ.   
• ಶಕಿೆಯ ವಗಕಾವಣೆ.   
• ಚಲನ ಶಕಿೆ ಮತುೆ ಪೌಚಛನು ಶಕಿೆ 
ವಿವರಣೆ.  
• ಚಲನ ಶಕಿೆ ಮತುೆ ಪೌಚಛನು ಶಕಿೆ 
ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ.  
 

ಸಂ.ಮರ - 1  

22 22 ಹರದ್ು 
   

1.  ನವೆಂಬರ್ - 
2022 

10. ಶಬಧ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

•ಶಬಧ, ಶಬಧದ್ ಉತಾತಿೆ.  
• ಶಬಧ ಪೌಸಕರರ್ೆಕ ಮಕಧಯಮದ್ 
ಅವಶಯಕತೆ.  
• ಕಿವಿಯ ರಚನೆ ಮತುೆ ರ್ಕಯಾ.  
• ಶಬಧ ತರಂಗದ್ ಪ್ಕರ, ಆವೃತಿ,ೆ 
ಆವತಾ ರ್ಕಲ, ಘದೋಷ, ಸಕಿಯಿ, 
ಶೌವಯ ಮತುೆ ಶೌವಯ ವಲೂದ್ ಶಬಧ.  

24  24 ಹರದ್ು  
   



 

 

 

 

 

11. ನೆೈಸಗಿಾಕ 
ಸಂಪನದಮಲ ಗಳು. 

• ಶಬಧದ್ ಪೌತಿಫಲನ, ಪೌತಿ ಧವನಿ, 
ಅನುರರ್ನೆ.  
• ಶಬಧದ್ ಗುಣಿತ ಪೌತಿಫಲನ.  
• ಶಬಧ ಮಕಲಿನಯ, ರ್ಕರರ್, 
ಪರಿಣಕಮ.  
•ಭದಮಿಯ ಮೋಲಿನ ನೆೈಸಗಿಾಕ 
ಸಂಪನದಮಲಗಳು ಮತುೆ 
ಅವುಗಳ ಪ್ಕೌಮುಖ್ಯತೆ.  
• ಜಿೋವಗೆದೋಳ ಮತುೆ ಜಿೋವ ಭದ 
ರಕಸಕಯನಿಕ ಚಕೌಗಳು.  

1.  ಡಿಸೆಂಬರ್ - 
2022 

12. ಪರಮಕರ್ು 
ಮತುೆ ಅರ್ು ಗಳು. 
 

 

 

 

 

13.ಪರಮಕರ್ು 
ವಿನ ರಚನೆ.  

•ರಕಶಿ ಸಂರಕ್ಷಣಕ ನಿಯಮ 
ಮತುೆ ನಿರ್ದಾಷ್ ಅನುಪ್ಕತದ್ 
ನಿಯಮ.  
• ಧ್ಕತುವಿನ ಪರಮಕರ್ು, 
ಪರಮಕರ್ು ರಕಶಿ, ಅರ್ು, 
ಅಯಕನು, ಸಂರ್ೆೋತಗಳ 
ಪರಿಕಲಾನೆ.  
  

•ದ್ೌವಯದ್ಲಿೂರುವ ವಿದ್ುಯದಕವಿಷ್ 
ಕರ್ಗಳು.  

27  27 ಹರದ್ು 
   



• ವಿವಿಧ ಪರಮಕರ್ು 
ಮಕದ್ರಿಗಳು.  
• ವಿವಿಧ ಧ್ಕತುಗಳಲಿೂನ 
ಎಲೆರ್ಕಾನ್ ಹಂಚಿರ್ೆ.  
• ಪರಮಕರ್ು ಸಂಖ್ೆಯ ಹಕಗದ 
ಪರಮಕರ್ು ರಕಶಿ ಸಂಖ್ೆಯ.  
 

ರದ.ಮರಲಯಮಕಪನ - 3 

1.  ಜನವರಿ - 
2023  

14. ಜಿೋವಿಗಳಲಿೂ 
ವೆೈವಿಧಯತೆ.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ನಕವು ಏರ್ೆ 
ರ್ಕಯಿಲೆ 
ಬಿೋಳುತೆೆೋವೆ ?  

•ಜಿೋವಿಗಳ ವಗಿೋಾಕರರ್ದ್ 
ಅವಶಯಕತೆ ಮತುೆ ಐದ್ು 
ಸಕಮಕೌಜಯದ್ ವಗಿೋಾಕರರ್.  
• ಸಸಯ ಸಕಮಕೌಜಯದ್ 
ವಗಿೋಾಕರರ್.  
• ಪ್ಕೌಣಿ ಸಕಮಕೌಜಯದ್ 
ವಗಿೋಾಕರರ್.  
• ಜಿೋವಿಗಳ ರ್ದವನಕಮ 
ನಕಮಕರರ್.  
 

•ಸದಕ್ಷಕಾರ್ು ಜಿೋವಿಗಳ ವಿಧಗಳು 
ಮತುೆ ಅವುಗಳ ಪ್ಕೌಮುಖ್ಯತೆ.  

25   25 ಹರದ್ು 
   



• ಆರೆದೋಗಯ, ರೆದೋಗಗಳು, 
ರೆದೋಗರ್ಕರಕ ಗಳು ಮತುೆ 
ರೆದೋಗಗಳ ವಿಧಗಳು.  
• ಚಿಕಿತೆೆ, ಚಿಕಿತೆೆಯ ತತವಗಳು 
ಮತುೆ ಚಿಕಿತಕೆ ವಿಧ್ಕನಗಳು. 
 

ರದ.ಮರಲಯಮಕಪನ - 4 

1.  ಫೆಬೌವರಿ - 
2023  

16. ಬೆಳಕು.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ವಿದ್ುಯತ್ 
ಪೌವಕಹ ಮತುೆ 

•ಬೆಳಕಿನ ಗುರ್ಲಕ್ಷರ್, ಮಹತವ, 
ಪೌತಿಫಲನದ್ ನಿಯಮ, 
ಸಮತಲ ದ್ಪಾರ್ದ್ಲಿೂ 
ಉಂಟಕಗುವ ಪೌತಿಬಿಂಬದ್ 
ಲಕ್ಷರ್.  
• ಗೆದಳ್ಳೋಯ ದ್ಪಾರ್, ವಿಧಗಳು 
ಹಕಗದ ಅವುಗಳ 
ಉಪಯೋಗಗಳು.  
• ಮಸದರಗಳ ವಗಿೋಾಕರರ್, 
ಪಿೋನ ಮತುೆ ನಿಮು ಮಸದರ 
ಗಳಲಿೂ ಉಂಟಕಗುವ 
ಪೌತಿಬಿಂಬಗಳ ಸವಭಕವ. 
 • ದೆೈನಂರ್ದನ ಜಿೋವನದ್ಲಿೂ 
ಮಸದರಗಳ ಉಪಯೋಗ.   
 

23  23 ಹರದ್ು 
   



ಅದ್ರ 
ಪರಿಣಕಮಗಳು.  

• ವಿದ್ುಯತ್ ಸಲಕರಣೆಗಳ 
ಸಂರ್ೆೋತಗಳು.  
• ಸರಳ ವಿದ್ುಯತ್ ಮಂಡ್ಲ.  
• ವಿದ್ುಯತ್ ಪೌವಕಹದ್ 
ಉಷ್ೆದಣೋತಾನು ಹಕಗದ 
ರ್ಕಂತಿೋಯ ಪರಿಣಕಮ.  

1.  ಮಕರ್ಚಾ - 
2023 

18. ಲೆದೋಹ ಗಳು 
ಮತುೆ 
ಅಲೆದೋಹಗಳು.  

•ಲೆದೋಹ ಮತುೆ ಅಲೆದೋಹ ಗಳ 
ಭರತ ಗುರ್ಗಳು.  
• ಆಮೂಜನಕ, ನಿೋರು, ಆಮೂ - 
ಪೌತಯಮೂ ಗಳ ೆಂರ್ದಗೆ ಲೆದೋಹ 
ಮತುೆ ಅಲೆದೋಹ ಗಳ ವತಾನೆ.  
• ಆಮೂ - ಪೌತಕಯಮೂಗಳ 
ಗುರ್ಗಳು.  
 

•ಸಂ. ಮರಲಯಮಕಪನ - 2 

26  26 ಹರದ್ು 
   

1.  ಏಪಿೌಲ್ - 
2023 

 
• ಮರಲಕಯಂಕನ.  07 07 ಹರದ್ು. 

   

 


