
PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀoÀå¥ÀÅ À̧ÛPÀ À̧AWÀ  
§£À±ÀAPÀj ªÀÄÆgÀ£ÉÃ ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-85 

 

Covid-19 »£Éß¯ÉAiÀÄ°è 2020-21£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðPÉÌ ±Á¯Á ¢£ÀUÀ¼ÀÄ/ 

É̈ÆÃzsÀ£Á CªÀ¢üUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ̈ ÉÃPÁVgÀÄªÀ PÁgÀt, ¥ÀoÀå¥ÀÄ À̧ÛPÀ¢AzÀ 

PÉÊ©qÀ§ºÀÄzÁzÀ PÀ°PÁA±ÀUÀ¼À vÀgÀUÀwªÁgÀÄ «ªÀgÀ. 

«µÀAiÀÄ: UÀtÂvÀ 

vÀgÀUÀw: 1 jAzÀ 10  
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ªÀÄÄ£ÀÄßr 
PÉÆÃ«qï-19 »£Éß¯ÉAiÀÄ°è 2020-21 gÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è ±Á É̄ PÉ® À̧ ªÀiÁqÀÄªÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ºÁUÀÆ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ ¹UÀÄªÀ CªÀ¢üUÀ¼À°è PÀrvÀ 

ªÀiÁqÀ̈ ÉÃPÁV §A¢gÀÄªÀPÁgÀt1£ÉÃ vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 10£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄªÀgÉV£À ¥ÀoÀåªÀ À̧ÄÛUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ¸ÀA§A¢ü¹zÀ UÀtÂvÀ ¥ÀoÀå¥ÀÅ À̧ÛPÀUÀ¼À°è 

PÀrvÀUÉÆ½ À̧̈ ÉÃPÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw À̧ÄªÀÅzÀPÉÌ À̧A§A¢ü¹zÀAvÉ F PÉ¼ÀV£À CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀtÂ À̧̄ ÁVzÉ .      

 1jAzÀ10£ÉÃ vÀgÀUÀwªÀgÉV£À ¥ÀoÀåªÀ À̧ÄÛ«£À ¨ÉÆÃzsÀ£Á CªÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß 1£ÉÃ Ȩ́¥ÉÖA§gï 2020PÉÌ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ DzsÀj¹ 120PÉÌ 

E½¹PÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ.   

 ¥ÀoÀåªÀ̧ ÀÄÛ«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ PÀrvÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa À̧zÉ, ªÀÄÄA¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ¥ÀÅ£ÀgÁªÀvÀð£ÉAiÀiÁUÀ°gÀÄªÀ CxÀªÁ »A¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è 

PÀ°wgÀÄªÀ ¥ÁoÀUÀ¼À°è£À PÉ®ªÀÅ PÀ°PÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÊ©qÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ À̧Æa À̧̄ ÁVzÉ. 

 ¥ÀæwvÀgÀUÀwUÉ À̧A§A¢ü¹zÀAvÉ, PÉÊ©qÀ§ºÀÄzÁzÀ PÀ°PÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À À̧ASÉåAiÀÄ£ÀÄß À̧Æa À̧¯ÁVzÉ . 

 ®¨sÀå«gÀÄªÀ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ PÉ®ªÀÅ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ/¥ÉÇÃµÀPÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ É̄èÃ 

ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ À̧Æa À̧¯ÁVzÉ. 

 MmÁÖgÉAiÀiÁV ¥ÀoÀåªÀ̧ ÀÄÛ«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ CA±À ©lÄÖ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ JZÀÑjPÉ ªÀ» À̧¯ÁVzÉ.  

 2020-21£ÉÃ ¸Á°£À°è MA¨sÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ºÀvÀÛ£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ°ègÀÄªÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ 6 jAzÀ 8£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄªÀgÉUÀÆ ªÁå À̧AUÀ ªÀiÁqÀÄªÀ 

À̧AzÀ̈ sÀðzÀ°è PÉ®ªÀÅ vÀgÀUÀwUÀ¼À UÀtÂvÀÀ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß gÁdåPÀæªÀÄzÀ°è C¨sÀå¹¹gÀÄªÀ »£Éß É̄AiÀÄ°è, PÀ°PÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÊ ©qÀÄªÁUÀ gÁdå 

¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ UÀtÂvÀÀ ¥ÀoÀå¥ÀÄ À̧ÛPÀªÀ£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. 

 UÀtÂvÀ «µÀAiÀÄzÀ°è À̧ÄgÀÄ½AiÀiÁPÁgÀzÀ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ(Spiral Approach)¥Àæ̧ ÀÄÛwUÉ ºÉaÑ£À DzsÀåvÉ ¤ÃrzÉ. EzÀPÉÌ À̧A§A¢¹zÀAvÉ G£ÀßvÀ 

²PÀëtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄªÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀÄÄA¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°PÁ PÀAzÀgÀ ºÁUÀÆ ¤gÀAvÀgÀvÉUÉ vÉÆAzÀgÉ GAmÁUÀzÀAvÉ F 

À̧AzÀ̈ sÀðzÀ°è JZÀÑjPÉ ªÀ» À̧̄ ÁVzÉ. 
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À̧«ÄwAiÀÄ À̧zÀ̧ ÀågÀÄUÀ¼ÀÄ: 

1. ²æÃ ¨Á®PÀÈµÀÚ gÁªï ¦ J£ï, À̧ºÀ ²PÀëPÀgÀÄ, À̧PÁðj ¥ËæqsÀ ±Á É̄, £ÀA©ºÀ½î, ²æÃ¤ªÁ À̧¥ÀÄgÀvÁ||, PÉÆÃ¯ÁgÀf¯Éè. 

2. ²æÃªÀÄw VÃvÁ PÉ, À̧ºÀ ²PÀëPÀgÀÄ,PÀ£ÁðlPÀ ¥À©èPï ±Á É̄, ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ¥ÀÄgÀ, UÀÄ©âvÁ||, vÀÄªÀÄPÀÆgÀÄeÉ̄ Éè. 

3. ²æÃ C¤¯ï PÀÄªÀiÁgï ¹ J£ï, À̧ºÀ ²PÀëPÀgÀÄ, À̧PÁðj¥ËæqsÀ±Á É̄, CgÀ¼Á¼ÀÄ À̧AzÀæ, gÁªÀÄ£ÀUÀgÀvÁ|| &f É̄è. 

4. ²æÃ ¥ÀgÀªÉÄÃ±ï ºÉZïJ¸ï, ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀÄ, À̧PÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, §AeÁgÀ ¥Á¼Àå, É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄzÀQët.  

5. ²æÃªÀÄw C£ÀAvÀ®QëöäJ¸ï, À̧ºÀ ²PÀëPÀgÀÄ, À̧PÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á É̄, CgÉºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët. 

6. ²æÃªÀÄw ¦æÃw ºÉUÀqÉ, À̧ºÀ ²PÀëPÀgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¥À©èPï ±Á É̄, ºÉUÀÎ£ÀºÀ½î, É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

 

À̧«Äw À̧®ºÉUÁgÀgÀÄ: 

    ²æÃ ªÀgÀzÀgÁd£ïJ¸ïPÉ , ¤ªÀÈvÀÛ ²PÀëPÀgÀÄ, £ÁåµÀ£À̄ ï ºÉÊ À̧ÆÌ¯ï, É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ.  

 

À̧®ºÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À: 

²æÃ JA.¦.ªÀiÁzÉÃUËqÀ, ªÀåªÀ̧ ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀoÀå¥ÀÅ À̧ÛPÀ À̧AWÀ, §£À±ÀAPÀj ªÀÄÆgÀ£ÉÃ ºÀAvÀ, É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

²æÃ PÉ f gÀAUÀAiÀÄå, G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀoÀå¥ÀÅ À̧ÛPÀ À̧AWÀ, §£À±ÀAPÀj ªÀÄÆgÀ£ÉÃ ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ À̧AAiÉÆÃd£Á¢üPÁjUÀ¼ÀÄ: 

²æÃªÀÄw «dAiÀiÁPÀÄ®PÀtÂð, À̧ºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀoÀå¥ÀÅ À̧ÛPÀ À̧AWÀ, §£À±ÀAPÀj, É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

------******------ 
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1 jAzÀ 10£ÉÃ vÀgÀUÀw UÀtÂvÀ «µÀAiÀÄzÀ WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß  

 DAUÀè ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è 120 ¢£ÀUÀ½UÉ «ÄwUÉÆ½¹gÀÄªÀÅzÀÄ 

 ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r 

 

  PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀoÀå¥ÀÄ¸ÀÛPÀ ¸ÀAWÀ (j.)  
100 Cr ªÀvÀÄð® gÀ̧ ÉÛ, §£À±ÀAPÀj 3£ÉÃ ºÀAvÀ,  

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 085 
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WÉÆÃµÁégÉ 

2020 - 21 £ÉÃ ¸Á°UÉ  UÀtÂvÀ ¥ÀoÀå¥ÀÄ À̧ÛPÀzÀ°è ¥ÀÆtðªÁV PÉÊ©qÀ̄ ÁzÀÀ CzsÁåAiÀÄUÀ¼À «ªÀgÀ 

PÀæªÀÄ 

À̧ASÉå 
vÀgÀUÀw PÉÊ ©qÀ̄ ÁzÀ CzsÁåAiÀÄzÀ ºȨ́ ÀgÀÄ   

CzsÁåAiÀÄPÉÌ 

¤UÀ¢¥Àr¹zÀÀ CªÀ¢ü  
µÀgÁ 

1 1 

À̧APÀ®£À (ªÉÆvÀÛ 20 gÀ ªÀgÉUÉ) 

15 

ªÀÄÄA¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄÄªÀgÀÄ 

ªÀåªÀPÀ®£À (ªÀåvÁå À̧ 20PÉÌ «ÄÃgÀzÀAvÉ)   

zÀvÁÛA±ÀUÀ¼À eÉÆÃqÀuÉ 12 ªÀÄÄA¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄÄªÀgÀÄ 

«£Áå À̧UÀ¼ÀÄ 21 ªÀÄÄA¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄÄªÀgÀÄ 

2 2 zÀvÁÛA±ÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ 12 ªÀÄÄA¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄÄªÀgÀÄ 

    «£Áå À̧UÀ¼ÀÄ 19 ªÀÄÄA¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄÄªÀgÀÄ 

3 3 zÀvÁÛA±ÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ 12 ªÀÄÄA¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄÄªÀgÀÄ 

    £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼ÀÄ 12 ªÀÄÄA¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄÄªÀgÀÄ 

4 4 AiÀiÁªÀÅzÀÄ E®è   ªÀÄÄA¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄÄªÀgÀÄ 

5 5 À̧ªÀÄ«Äw DPÀÈwUÀ¼ÀÄ 
15 

ªÀÄÄA¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄÄªÀgÀÄ 

    «£Áå À̧UÀ¼ÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄÄªÀgÀÄ 

6 6 À̧ªÀÄ«Äw 10 ªÀÄÄA¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄÄªÀgÀÄ 

7 7 
À̧ªÀÄ«Äw 10 ªÀÄÄA¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄÄªÀgÀÄ 

WÁvÁAPÀUÀ¼ÀÄ 10 ªÀÄÄA¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄÄªÀgÀÄ 
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8 8 AiÀiÁªÀÅzÀÄ E®è   ªÀÄÄA¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄÄªÀgÀÄ 

9 9 

¤zÉÃð±ÁAPÀ gÉÃSÁUÀtÂvÀ 9 ªÀÄÄA¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄÄªÀgÀÄ 

JgÀqÀÄ ZÀgÁPÀëgÀªÀÅ¼Àî gÉÃSÁvÀäPÀ À̧«ÄÃPÀgÀtUÀ¼ÀÄ  12 ªÀÄÄA¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄÄªÀgÀÄ 

ºÉgÁ£ï À̧ÆvÀæ 4 ªÀÄÄA¢£À N¢UÉ vÉÆqÀPÁUÀÄªÀÅ¢®è 

10 10 

ªÁ À̧ÛªÀ À̧ASÉåUÀ¼ÀÄ 15 ªÀÄÄA¢£À N¢UÉ vÉÆqÀPÁUÀÄªÀÅ¢®è 

§ºÀÄ¥ÀzÉÆÃQÛUÀ¼ÀÄ 6 ªÀÄÄA¢£À N¢UÉ vÉÆqÀPÁUÀÄªÀÅ¢®è 

À̧A s̈ÀªÀ¤ÃAiÀÄvÉ 10 ªÀÄÄA¢£À N¢UÉ vÉÆqÀPÁUÀÄªÀÅ¢®è 

ªÀÈvÀÛUÀ½UÉ À̧A§A¢ü¹zÀ «¹ÛÃtðUÀ¼ÀÄ 12 ªÀÄÄA¢£À N¢UÉ vÉÆqÀPÁUÀÄªÀÅ¢®è 

 

6

http://www.ktbs.kar.nic.in



ಕಲಿಕ ಾಂಶ ಅಭ್ ಾಸ ಪುಟ ಸಾಂಖ್ಯಾ

1 ಸಥಳ ವಕ ಶದ ಅರಿವು ಬದಲ ವಣಯಯಿಲ್ಲ

2 ಆಕ ರಗಳು *ತ್ರಿಭುಜ ,ಆಯತ ಚೌಕ ಮತುು ವೃತ್ ುಕ ರದ
ಚಿತಿಗಳನ್ುು ಕಯೈಯಿಾಂದ ಚಿತ್ರಿಸುವರು

*ಚಟುವಟಿಕಯ-ಚುಕಯೆಗಳನ್ುು ಸಯೇರಿಸಿ ಚಿತಿ ಪೂರ್ಣಗಯೊಳಿಸು,ಚಿತಿ
ಬರಯದು ಅಭ್ ಾಸ ಮ ಡು 24

ಇದನ್ುು 2ನಯೇ ತರಗತ್ರಯಲಿಲ
ಕಲಿಯುವರು

3 ಸಾಂಖ್ಯಾಗಳು (1ರಿಾಂದ 9)

*1ರಿಾಂದ 9 ರವರಯಗಿನ್ ಅಾಂಕಿಗಳನ್ುು ಗುರುತ್ರಸುವರು
ಮತುು ಹಯೇಳುವರು
*1ರಿಾಂದ 9 ರವರಯಗಿನ್ ಅಾಂಕಿಗಳನ್ುು ಎಣಿಕಯ ಮತುು
ಹಯೊೇಲಿಕಯಯಲಿಲ ಬಳಸುವರು
*1ರಿಾಂದ 9ರವರಯಗಿನ್ ಅಾಂಕಿಗಳನ್ುು ಓದುವರು ಮತುು
ಬರಯಯುವರು.

*ಚಿತಿದಲಿಲರುವ ವಸುುಗಳು ಎಷ್ಟಿವಯ?ಎಣಿಸಿ ಬರಯಯಿರಿ, ಬಿಟುಿ
ಹಯೊೇದ ಸಾಂಖ್ಯಾಗಳನ್ುು ಬರಯ
*ಸಮ ನ್ ಸಾಂಖ್ಯಾಯ ವಸುುಗಳಿರುವ ಚಿತಿಗಳನ್ುು ಮ ದರಿಯಾಂತ್ಯ
ಗಯರಯ ಎಳಯದು ಹಯೊಾಂದಿಸು.
*ಈ ಚಿತಿಗಮನಿಸು
*ಎಣಿಸಯೊೇರ್ ಬ
*ಚುಕಯೆಗಳನ್ುು ಅನ್ುಕಿಮವ ಗಿ ಜಯೊೇಡಿಸಿ,ಚಿತಿಕಯೆ ಬರ್ಣ ತುಾಂಬಿ

40

45

50

51

56

ಪುನ್ರ ವತ್ರಣತ
ಚಟುವಟಿಕಯಗಳು ಹ ಗೊ
ಗೃಹಪ ಠವ ಗಿ ನಿೇಡಬಹುದು.

4 ಸಯೊನಯು ಬದಲ ವಣಯಯಿಲ್ಲ

5
ಸಾಂಕಲ್ನ್ ಮೊತು   (9
ರವರಯಗಯ) ಬದಲ ವಣಯಯಿಲ್ಲ

6
ವವವಕಲ್ನ್ (ವಾತ್ ಾಸ 9

ರವರಯಗಯ) ಬದಲ ವಣಯಯಿಲ್ಲ

7 ಸಾಂಖ್ಯಾ10 ಬದಲ ವಣಯಯಿಲ್ಲ

8
ಬಿಡಿ ಮತುು ಹತುರ
ಗುಾಂಪುಗಳು ಬದಲ ವಣಯಯಿಲ್ಲ

9 ಸಾಂಖ್ಯಾಗಳು (11ರಿಾಂದ 20) ಬದಲ ವಣಯಯಿಲ್ಲ

10
ಸಾಂಕಲ್ನ್ (ಮೊತು
20ರವರಯಗಯ) *ಪೂತ್ರಣ ಪ ಠವನ್ುು ಕಯೈ ಬಿಡಲ ಗಿದಯ ಇದನ್ುು2ನಯೇ ತರಗತ್ರಯಲಿಲ

ಕಲಿಯುವರು

11
ವವವಕಲ್ನ್
(ವಾತ್ ಾಸ20ಮೇರದಾಂತ್ಯ) *ಪೂತ್ರಣ ಪ ಠವನ್ುು ಕಯೈ ಬಿಡಲ ಗಿದಯ ಇದನ್ುು2ನಯೇ ತರಗತ್ರಯಲಿಲ

ಕಲಿಯುವರು

2020-21 ನಯೇ ಸ ಲಿಗಯ ಪಠಾಕಿಮದಲಿಲನ್ ಕಲಿಕ ಾಂಶಗಳನ್ುು ಕಡಿತಗಯೊಳಿಸಲ್ು ಸೊಚಿಸಲ ದ ಅಾಂಶಗಳು
Context: ಲ್ಭಾ ಅವಧಿಗಳು: (180 ಅವಧಿಗಳನ್ುು 120ಅವಧಿಗಳಿಗಯ ಕಡಿತಗಯೊಳಿಸಿದಯ)

ತರಗತ್ರ:1                                                     ಮ ಧ್ಾಮ :ಕನ್ುಡ

21 3 18

90 15 75

ಷರ 
ಪಠಾಪುಸುಕದಲಿಲ ಕಡಿತಗಯೊಾಂಡ ಕಲಿಕ ಾಂಶಗಳುಕಿ.

ಸಾಂ.
ಅಧ್ ಾಯಗಳು ನಿಗದಿತ

ಅವಧಿಗಳು
ಪಠಾಕಿಮ ಸಮತ್ರಯ ಪಿಕ ರ ಕಡಿಮೆಗಯೊಳಿಸಿದ
ಅಥವ  ಕಡಿತ ವ ಗಿರುವ  ಕಲಿಕ ಾಂಶಗಳು

ಕಡಿಮೆಗಯೊಳಿ
ಸಲ ದ
ಅವಧಿಗಳು

ಉಳಿಕಯ
ಅವಧಿಗಳು
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ಕಲಿಕ ಾಂಶ ಅಭ್ ಾಸ ಪುಟ ಸಾಂಖ್ಯಾ
ಷರ 

ಪಠಾಪುಸುಕದಲಿಲ ಕಡಿತಗಯೊಾಂಡ ಕಲಿಕ ಾಂಶಗಳುಕಿ.
ಸಾಂ.

ಅಧ್ ಾಯಗಳು ನಿಗದಿತ
ಅವಧಿಗಳು

ಪಠಾಕಿಮ ಸಮತ್ರಯ ಪಿಕ ರ ಕಡಿಮೆಗಯೊಳಿಸಿದ
ಅಥವ  ಕಡಿತ ವ ಗಿರುವ  ಕಲಿಕ ಾಂಶಗಳು

ಕಡಿಮೆಗಯೊಳಿ
ಸಲ ದ
ಅವಧಿಗಳು

ಉಳಿಕಯ
ಅವಧಿಗಳು

12 ಸಾಂಖ್ಯಾಗಳು (21ರಿಾಂದ99) ಬದಲ ವಣಯಯಿಲ್ಲ

13 ಮ ನ್ಸಿಕ ಲಯಕ ೆಚ ರ ಬದಲ ವಣಯಯಿಲ್ಲ

14 ಹರ್ 9
*ವಸುುವಿನ್ ಬಯಲಯ ಮತುು ಹರ್ಕಯೆ ಇರುವ
ಸಾಂಬಾಂದವನ್ುು ಕಲಿಿಸುವರು 4 5

*ಕಯಳಗಯ ಕಯೊಟಿಿರುವ ವಸುುಗಳು ಹ ಗೊ ಅವುಗಳ ಬಯಲಯಗಳನ್ುು
ನಯೊೇಡು.ವಸುುಗಳ ಬಯಲಯಗಯ ಸರಿ ಹಯೊಾಂದುವ ನ ರ್ಾಅಥವ 
ನಯೊೇಟಿನ್ ಪಕೆದಲಿಲಗುರುತುಹ ಕು
*ಮಕೆಳ ಮಳಿಗಯ

162-163

168

ಈ ಚಟುವಟಿಕಯಗಳನ್ುು
ಗೃಹಪ ಠವ ಗಿ ನಿೇಡಬಹುದು.

15 ಉದದ *ಉದದ-ಗಿಡಡ,ಎತುರ-ತಗುು,ಇವುಗಳನ್ುು
ಪಿತ್ಯಾೇಕಿಸುವರು 5

*ಎತುರವ ದವುಗಳಿಗಯ ಟಿಕ್ ಹ ಕು ;ಗಿಡಡವ ದವುಗಳಿಗಯ ಟಿಕ್ 
ಹ ಕು
*ಎತುರವ ಗಿರುವುದಕಯೆ ಹಸಿರು ಮತುು ಗಿಡಡವ ಗಿರುವುದಕಯೆ ಕಯಾಂಪು
ಬರ್ಣ ತುಾಂಬು,
*ಚಟುವಟಿಕಯ ಸಾಂಖ್ಯಾ1ರಿಾಂದ 5

*ಕಾಂಡು ಹಿಡಿ

173

175-176

182

173,175,176 ಪುಟಗಳಲಿಲನ್
ಚಟುವಟಿಕಯಗಳನ್ುು ಗೃಹ
ಪ ಠವ ಗಿ ಕಯೊಡಬಹುದು.

16 ತೊಕ ಬದಲ ವಣಯಯಿಲ್ಲ

17 ಕ ಲ್ ಬದಲ ವಣಯಯಿಲ್ಲ

18 ದತ್ ುಾಂಶಗಳ ಜಯೊೇಡಣಯ 12 *ಪೂತ್ರಣ ಪ ಠವನ್ುು ಕಯೈ ಬಿಡಲ ಗಿದಯ 12 0
2ನಯೇ ತರಗತ್ರಯಲಿಲ
ಕಲಿಯುವರು

19 ವಿನ ಾಸಗಳು 21 *ಪೂತ್ರಣ ಪ ಠವನ್ುು ಕಯೈ ಬಿಡಲ ಗಿದಯ 21 0
2ನಯೇ ತರಗತ್ರಯಲಿಲ
ಕಲಿಯುವರು

ಒಟುಿ ಅವಧಿಗಳು 180 60 120

27 22
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ಕಲಿಕ ಾಂಶ ಅಭ್ ಾಸ ಪುಟ ಸಾಂಖ್ಯಾ

1
ಆಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು
ಸಥಳ ವಕ ಶದ ಅರಿವು 23

*3 ಆಯ ಮಗಳುಳಳ ಆಕೃತಿಗಳನ್ತುನಯರಳನ್ತು
ಗಮನಿಸತವುದರ ಮೂಲಕ ಗತರತತಿಸತವುದತ
*ಅಡ್ಡರಯೇಖ್ಯ,ಲಾಂಬರಯೇಖ್ಯ ಹ ಗೂ ಓರಯರಯೇಖ್ಯಗಳನ್ತು
ಉಪಕರಣಗಳ ಸಹ ಯವಿಲಲದಯ ಎಳಯಯತವುದತ

4 19

*ಘನ್ವಸತುಗಳನ್ತು ಉಪಯೇಗಿಸಿ
ವಸತುಗಳ ಬ ಹ್ಾರಯೇಖ್ ಚಿತ್ರ
ರಚಿಸತವುದತ ,ಚಟತವಟಿಕಯ1,2

*ಘನ ಕೃತಿಗಳ-ನಯರಳನ್ತು
ಗತರತತಿಸತವುದತ
*ಚತಕಯೆಗಳನ್ತು ಸರಳರಯೇಖ್ಯ ಅಥವ
ವಕರರಯೇಖ್ಯಗಳಾಂದ ಸಯೇರಿಸಿ
ಆಕೃತಿಗಳನ್ತು ರಚಿಸತ

37

38

16

3ನಯೇ ತ್ರಗತಿಯಲಿಲ
ಕಲಿಯತವರತ.

2 ಸಾಂಖ್ಯಾಗಳು ಬದಲ ವಣಯಯಿಲಲ

3 ಸಾಂಕಲನ್

*ಸಾಂಖ್ ಾರಯೇಖ್ಯಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ್ತವ ಮತ್ತು
ಕಳಯಯತವ ಲಯಕೆಗಳು (ಮೊತ್ು 9 ಕಯೆ ಮೇರದಾಂತಯ)

*3.3ಸಾಂಖ್ ಾರಯೇಖ್ಯಯ ಮೂಲಕ
ಸಾಂಕಲನ್
*ಮ ದರಿಯಾಂತಯ ಸಾಂಖ್ ಾರಯೇಖ್ಯಯ
ಸಹ ಯದಾಂದ ಬಿಟಟ ಸಥಳ ತ್ತಾಂಬತ
*ಮ ದರಿಯಾಂತಯ ಸಾಂಖ್ ಾರಯೇಖ್ಯಯ
ಮೇಲಯ ಗಯರಯಎಳಯದತ ಸಾಂಕಲನ್ ಮ ಡ್ತ.
* ಮ ದರಿಯಾಂತಯ ಮಣಿಕಟಿಟನ್
ಮೂಲಕ ಸಾಂಕಲನ್ ಮ ಡ್ತವುದತ

103

104,

105

97

3ನಯೇ ತ್ರಗತಿಯಲಿಲ
ಕಲಿಯತವರತ.

4 ವಾವಕಲನ್

*ಎರಡ್ತ ಅಾಂಕಿಗಳ ಸಾಂಖ್ಯಾಗಳನ್ತು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ
ಕೂಡ್ತವುದತ ಮತ್ತು ಕಳಯಯತವುದತ
*ಮೌಖಿಕವ ಗಿ ಸಮಸಯಾ ಸಾಂಕಲನ್ ಮತ್ತು
ವಾವಕಲನ್ವಯ ಎಾಂದತ ವಿವರಿಸತವುದತ*ಮೊತ್ು ಮತ್ತು
ವಾತ ಾಸಗಳನ್ತು ಅಾಂದ ಜಿಸತವುದತ

ಕಯೂಟಿಟರತವ ಸಮಸಯಾ ಸಾಂಕಲನ್/ ವಾವಕಲನ್
ಪತಯು ಹ್ಚತು
*ಅಾಂದ ಜತ ಮೊತ್ು ಮತ್ತು ಅಾಂದ ಜತ
ವಾತ ಾಸ,..ದಾಂದ
*ಮ ದರಿಯಾಂತಯ ಅಾಂದ ಜಿಸಿ ವಾತ ಾಸ
ಬರಯಯಿರಿ……...ವರಯಗಯ

135 ,136

123 - 126

3ನಯೇ ತ್ರಗತಿಯಲಿಲ
ಕಲಿಯತವರತ.

5 ಗತಣ ಕ ರ ಬದಲ ವಣಯಯಿಲಲ

6 ಭ್ ಗ ಕ ರ ಬದಲ ವಣಯಯಿಲಲ

90 20 70

ತ್ರಗತಿ:2                                                          ಮ ಧ್ಾಮ :ಕನ್ುಡ್

2020-21 ನಯೇ ಸ ಲಿಗಯ ಪಠ್ಾಕರಮದಲಿಲನ್ ಕಲಿಕ ಾಂಶಗಳನ್ತು ಕಡಿತ್ಗಯೂಳಸಲತ ಸೂಚಿಸಲ ದ ಅಾಂಶಗಳು
Context: ಲಭ್ಾ ಅವಧಿಗಳು: (180 ಅವಧಿಗಳನ್ತು 120 ಅವಧಿಗಳಗಯ ಕಡಿತ್ಗಯೂಳಸಿದಯ)

ಪಠ್ಾಪುಸುಕದಲಿಲ ಕಡಿತ್ಗಯೂಾಂಡ್ ಕಲಿಕ ಾಂಶಗಳು
ಷರ ಕರ.

ಸಾಂ.
ಅಧ್ ಾಯಗಳು ನಿಗದತ್

ಅವಧಿಗಳು
ಪಠ್ಾಕರಮ ಸಮತಿಯ ಪರಕ ರ ಕಡಿಮಗಯೂಳಸಿದ
ಅಥವ  ಕಡಿತ್ ವ ಗಿರತವ  ಕಲಿಕ ಾಂಶಗಳು

ಕಡಿಮಗಯೂಳ
ಸಲ ದ
ಅವಧಿಗಳು

ಉಳಕಯ
ಅವಧಿಗಳು
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ಕಲಿಕ ಾಂಶ ಅಭ್ ಾಸ ಪುಟ ಸಾಂಖ್ಯಾ

ಪಠ್ಾಪುಸುಕದಲಿಲ ಕಡಿತ್ಗಯೂಾಂಡ್ ಕಲಿಕ ಾಂಶಗಳು
ಷರ ಕರ.

ಸಾಂ.
ಅಧ್ ಾಯಗಳು ನಿಗದತ್

ಅವಧಿಗಳು
ಪಠ್ಾಕರಮ ಸಮತಿಯ ಪರಕ ರ ಕಡಿಮಗಯೂಳಸಿದ
ಅಥವ  ಕಡಿತ್ ವ ಗಿರತವ  ಕಲಿಕ ಾಂಶಗಳು

ಕಡಿಮಗಯೂಳ
ಸಲ ದ
ಅವಧಿಗಳು

ಉಳಕಯ
ಅವಧಿಗಳು

7 ಮ ನ್ಸಿಕ ಲಯಕ ೆಚ ರ ಬದಲ ವಣಯಯಿಲಲ

8 ಹ್ಣ 9 ಬದಲ ವಣಯಯಿಲಲ 0 9

9 ಉದದ

*ಹ್ತಿುರ,ತಯಳು-ದಪಪ,ಉದದ/ಎತ್ುರ-ಗಿಡ್ಡ-ದೂರಗಳ
ನ್ಡ್ತವಿನ್ ವಾತ ಾಸ ತಿಳಯತವುದತ
*ವಸತುಗಳನ್ತು ಅವುಗಳ ಉದದಕೆನ್ತಗತಣವ ಗಿ
ಹಯೂೇಲಿಸಿ ಅನ್ತಕರಮವ ಗಿ ಜಯೂೇಡಿಸತವುದತ.

*ಉದದ-ಗಿಡ್ಡ: ಉದದವಿರತವುದನ್ತು
ಗತರತತಿಸಿ
*ಈ ಕಯಳಗಿನ್ ಚಿತ್ರಗಳಲಿಲ
ಉದದವಿರತವುದಕಯೆʼಉದದʼ,ಗಿಡ್ಡವಿರತವುದ
ಕಯೆ ಗಿಡ್ಡ ಎಾಂದತ ಬರಯ

173ರಿಾಂದ184

-3ನಯೇ ಮತಖ್ಾ
ಪರಶ್ಯುಯವರಯಗಯ

3ನಯೇ ತ್ರಗತಿಯಲಿಲ
ಕಲಿಯತವರತ.

10 ತ್ೂಕ
ಬದಲ ವಣಯಯಿಲಲ

11 ಕ ಲ
ಬದಲ ವಣಯಯಿಲಲ

12 ದತ ುಾಂಶಗಳ ನಿವವಹ್ಣಯ 12 *ಪೂತಿವ ಪ ಠ್ವನ್ತು ಕಯೈ ಬಿಡ್ಲ ಗಿದಯ 12 0
3ನಯೇ ತ್ರಗತಿಯಲಿಲ
ಕಲಿಯತವರತ

13 ವಿನ ಾಸಗಳು 19 *ಪೂತಿವ ಪ ಠ್ವನ್ತು ಕಯೈ ಬಿಡ್ಲ ಗಿದಯ 19 0
3ನಯೇ ತ್ರಗತಿಯಲಿಲ
ಕಲಿಯತವರತ

ಒಟತಟ ಅವಧಿಗಳು 180 60 120

527 22
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ತರಗತಿ:3 ಮಾಧ್ಯಮ :ಕನ್ನಡ

ಕಲಿಕಾಂಶ ಅಭ್ಾಯಸ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯಯ

1 ಆಕೃತಿಗಳು 27

*ಅಳತಯಪಟ್ಟಿ/ಕಯೈಯಂದ ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳುಳಳ ಸರಳ
ವಸುುಗಳನ್ುನ ರಚಿಸುವುದು.
*ನಾಣ್ಯಗಳನ್ುನ ಜಯೂೋಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಗಟ್ಟಿ ಸುಂಭ ಹಾಗೂ
ಬಳಯಗಳನ್ುನ ಜಯೂೋಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಟಯೂಳುಳ ಸುಂಭ ಪಡಯದು
ಎರಡು ಆಯಾಮ ಮತುು ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳ ಸಂಬಂಧ್
ಕಂಡುಕಯೂಳುಳವುದು

5 22

*ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳುಳಳ
ಆಕೃತಿಗಳು
*ಗಟ್ಟಿ ಸುಂಭ ಮತುು ಟಯೂಳುಳ
ಸುಂಭ

5 ರಂದ11 )

2ನಯೋ ತರಗತಿಯಲಿಿ
ಪರಚಯಸಲಾಗಿದಯ.
ಮನಯಕಯಲಸವಾಗಿ
ಕಯೂಡಬಹುದು

2 ಸಂಖ್ಯಯಗಳು ಬದಲಾವಣಯಯಲಿ

3 ಸಂಕಲನ್ *ಸಂಕಲನ್ದ ಸಮಸ್ಯಯಗಳನ್ುನ ರಚಿಸುವುದು *ಸಮಸ್ಾಯರಚನಯ 3.2 89 ರಂದ91
4ನಯೋ ತರಗತಿಯಲಿಿ
ಕಲಿಯುವರು

4 ವಯವಕಲನ್ *ವಯವಕಲನ್ದ ಸಮಸ್ಯಯಗಳನ್ುನ ರಚಿಸುವುದು. *ಸಮಸ್ಾಯ ರಚನಯ 4.2 117ರಂದ120
4ನಯೋ ತರಗತಿಯಲಿಿ
ಕಲಿಯುವರು

5 ಗುಣಾಕಾರ *3,4 ಮತುು 10ರ ಮಗಿಿಕಯೂೋಷ್ಿಕ ರಚಿಸುವುದು *ಮಗಿಿ ಕಯೂೋಷ್ಿಕ ರಚಿಸುವ
ಸುಲಭ ವಿಧಾನ್

2ನಯೋತರಗತಿಯಲಿಿ
ಪರಚಯಸಲಾಗಿದಯ.
ಗೃಹಪಾಠವಾಗಿ
ಕಯೂಡಬಹುದು

6 ಭ್ಾಗಾಕಾರ ಬದಲಾವಣಯಯಲಿ

7
ಮಾನ್ಸಿಕ
ಲಯಕಾಾಚಾರ

*ಒಂದಂಕಿಯ ಮತುು ಎರಡಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯಯಗಳನ್ುನ
ಮನ್ಸಿಿನ್ಲಿಿಯೋ ಕೂಡುವುದು ಮತುು ಕಳಯಯುವುದು *ಚಟುವಟ್ಟಕಯಗಳು,ಅಭ್ಾಯಸ 7.1 13 ರಂದ 20

2ನಯೋ ತರಗತಿಯಲಿಿ
ಕಲಿತಿರುತಾುರಯ

8
ಭಿನ್ನರಾಶಿ
ಸಂಖ್ಯಯಗಳು ಬದಲಾವಣಯಯಲಿ

9 ಹಣ್ 11

*ಅಂಕಣ್ದಲಿಿ ರೂಪಾಯ ಮತುು ಪಯೈಸ್ಯ ಬರಯದು ಕೂಡುವುದು
ಮತುು ಕಳಯಯುವುದು
*ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸರಳ ರಶಿೋದಿಯನ್ುನ ಪರಚಯಸಿಕಯೂಳುಳವುದು.

9 2

*ಹಣ್ದ ಸಂಕಲನ್ ಮತುು
ವಯವಕಲನ್
*ದರ ಪಟ್ಟಿ,ಸರಳ ರಶಿೋದಿ,

9.4

9.5

55 ರಂದ 61

62 ರಂದ67

4ನಯೋ ತರಗತಿಯಲಿಿ
ಕಲಿಯುವರು

ಉಳಿಕಯ
ಅವಧಿಗಳು ಷ್ರಾ

81 12 69

ನಿಗದಿತ
ಅವಧಿಗಳು

ಕಡಿಮೆಗಯೂಳಿ
ಸಲಾದ
ಅವಧಿಗಳು

Context: ಲಭಯ ಅವಧಿಗಳು: (180 ಅವಧಿಗಳನ್ುನ 120 ಅವಧಿಗಳಿಗಯ ಕಡಿತಗಯೂಳಿಸಿದಯ)

2020-21 ನಯೋ ಸ್ಾಲಿಗಯ ಪಠಯಕರಮದಲಿಿನ್ ಕಲಿಕಾಂಶಗಳನ್ುನ ಕಡಿತಗಯೂಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳು

ಕರ.
ಸಂ ಅಧಾಯಯಗಳು ಪಠಯಕರಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರಕಾರ ಕಡಿಮೆಗಯೂಳಿಸಿದ /ಕಡಿತ

ವಾಗಿರುವ  ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು

ಪಠಯಪುಸುಕದಲಿಿ ಕಡಿತಗಯೂಂಡ ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು

11
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ಕಲಿಕಾಂಶ ಅಭ್ಾಯಸ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯಯ

ಉಳಿಕಯ
ಅವಧಿಗಳು ಷ್ರಾನಿಗದಿತ

ಅವಧಿಗಳು

ಕಡಿಮೆಗಯೂಳಿ
ಸಲಾದ
ಅವಧಿಗಳು

ಕರ.
ಸಂ ಅಧಾಯಯಗಳು ಪಠಯಕರಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರಕಾರ ಕಡಿಮೆಗಯೂಳಿಸಿದ /ಕಡಿತ

ವಾಗಿರುವ  ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು

ಪಠಯಪುಸುಕದಲಿಿ ಕಡಿತಗಯೂಂಡ ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು

10

ಅಳತಯಗಳು
ಉದದ
ತೂಕ
ಕಾಲ
ಗಾತರ

37

*ಗಾತರ ಪೂತಿಿ ಘಟಕ ತಯಗಯಯಲಾಗಿದಯ
*ದಯೈನ್ಂದಿನ್ ಚಟುವಟ್ಟಕಯಗಳನ್ುನ ಕಾಲಾನ್ುಕರಮದಲಿಿ
ಜಯೂೋಡಿಸುವುದು.

10 27

*ಗಾತರ
*ಕಾಲಾನ್ುಕರಮದಲಿಿ ಜಯೂೋಡಿಸು 10.5

86 ರಂದ91

101 ರಂದ102

4ನಯೋ ತರಗತಿಯಲಿಿ
ಕಲಿಯುವರು
2ನಯೋತರಗತಿಯಲಿಿ
ಕಲಿತಿರುವರು

11 ದತಾುಂಶ ನಿವಿಹಣಯ 12 ಪೂತಿಿ ಪಾಠವನ್ುನ ಕಯೈಬಿಡಲಾಗಿದಯ 12 0
4ನಯೋ ತರಗತಿಯಲಿಿ
ಕಲಿಯುವರು

12 ನ್ಮೂನಯಗಳು 12 ಪೂತಿಿ ಪಾಠವನ್ುನ ಕಯೈಬಿಡಲಾಗಿದಯ 12 0
4ನಯೋ ತರಗತಿಯಲಿಿ
ಕಲಿಯುವರು

ಒಟುಿ ಅವಧಿಗಳು 180 60 120
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ಕಲಿಕ ಾಂಶ ಅಭ್ ಾಸ ಪುಟ ಸಾಂಖ್ಯಾ

ರಯೇಖ್ ಗಣಿತ

1

ಸರಳ
ರಯೇಖ್ ಕೃತಿಗಳ
ಸುತತಳತಯ ಮತುತ
ವಿಸ್ತೇರ್ಣ

ಬದಲ ವಣಯಯಿಲ್ಲ

7 ವೃತತಗಳು ಬದಲ ವಣಯಯಿಲ್ಲ

17
ಟ್ ಾನ್ ಗ್ ಾಮ್ಸ್
ಮತುತ ವಿನ್ ಾಸಗಳು

(a)ಟ್ ಾನ್ ಗ್ ಾಮ್ಸ್್ ಬಳಸ್ ಆಕೃತಿಗಳ ರಚಿಸುವುದು
(b)ಪರಿಚಿತ ಆಕ ರದ ಹ ಸುಗಳನ್ುು ಬಳಸ್,ವಿವಿಧ
ವಿನ್ ಾಸಗಳನ್ುು ರಚಿಸುವುದು.

ಟ್ ಾನ್ ಗ್ ಾಮ್ಸ್್ ಬಳಸ್
ಆಕೃತಿಗಳ ರಚನ್ಯ 17.1 - 17.2 116ರಿಾಂದ121

(a)ಮತುತ (b)ಗಳನ್ುು
3ನ್ಯತರಗತಿಯಲಿಲ
ಮ ಡಲ ಗಿದಯ.

18 ಘನ್ ಕೃತಿಗಳು
c)4ಮುಖ,5ಮುಖ ಮತುತ 6ಮುಖಗಳುಳಳ ಆಕೃತಿ ರಚಿಸುವುದು.
d) ಟ್ಯೊಳ್ ಳದ ಸತಾಂಭ್ ಕೃತಿಯನ್ುು ರಚಿಸುವುದು

ಚಟುವಟಿಕಯ,4-ಮುಖ,

5-ಮುಖ ಮತುತ
6ಮುಖಗಳುಳಳ ಘನ್ ಕೃತಿ
ರಚನ್ಯ

18.1 129 ರಿಾಂದ134

(c ) ಮತುತ (d) ಗಳನ್ುು
ಚಟುವಟಿಕಯಯ ಗಿ
ನೇಡಬಹುದು.

2 ಸಾಂಖ್ಯಾಗಳು ಬದಲ ವಣಯಯಿಲ್ಲ

3 ಸಾಂಕಲ್ನ್ ಬದಲ ವಣಯಯಿಲ್ಲ

4 ವಾವಕಲ್ನ್ ಬದಲ ವಣಯಯಿಲ್ಲ

5 ಗುಣ ಕ ರ *ಮೊತತ ಮತುತ ಸಾಂಕಲ್ನ್ವನ್ುು ಅಾಂದ ಜಿಸುವುದು ಗುಣ ಕ ರದಲಿಲ ಅಾಂದ ಜು
ಮ ಡುವುದು 5.6 90 ರಿಾಂದ92

3ತರಗತಿಯಲಿಲ
ಪುನ್ರ ವತಣನ್ಯಯ ಗಿದಯ .

6 ಭ್ ಗ್ ಕ ರ ಬದಲ ವಣಯಯಿಲ್ಲ

ಅಧ್ ಾಯಗಳು ನಗದಿತ
ಅವಧಿಗಳು

ಪಠ್ಾಕಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಪಾಕ ರ ಕಡಿಮೆಗ್ಯೊಳಿಸ್ದ ಅಥವ 
ಕಡಿತ ವ ಗಿರುವ  ಕಲಿಕ ಾಂಶಗಳು

ಕಡಿಮೆಗ್ಯೊ
ಳಿಸಲ ದ
ಅವಧಿಗಳು

ಉಳಿಕಯ
ಅವಧಿಗಳು

40 5 35

ಪಠ್ಾಪುಸತಕದಲಿಲ ಕಡಿತಗ್ಯೊಾಂಡ ಕಲಿಕ ಾಂಶಗಳು
ಷರ 

30 10 20

ಕಾ.
ಸಾಂ

Context: ಲ್ಭ್ಾ ಅವಧಿಗಳು: (180 ಅವಧಿಗಳನ್ುು 120 ಅವಧಿಗಳಿಗ್ಯ ಕಡಿತಗ್ಯೊಳಿಸ್ದಯ)

2020-21ನ್ಯೇ ಸ ಲಿಗ್ಯ ಪಠ್ಾಕಾಮದಲಿಲನ್ ಕಲಿಕ ಾಂಶಗಳನ್ುು ಕಡಿತಗ್ಯೊಳಿಸಲ್ು ಸೊಚಿಸಲ ದ ಅಾಂಶಗಳು

ತರಗತಿ: 4                                                                     ಮ ಧಾಮ :ಕನ್ುಡ
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ಕಲಿಕ ಾಂಶ ಅಭ್ ಾಸ ಪುಟ ಸಾಂಖ್ಯಾ
ಅಧ್ ಾಯಗಳು ನಗದಿತ

ಅವಧಿಗಳು
ಪಠ್ಾಕಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಪಾಕ ರ ಕಡಿಮೆಗ್ಯೊಳಿಸ್ದ ಅಥವ 
ಕಡಿತ ವ ಗಿರುವ  ಕಲಿಕ ಾಂಶಗಳು

ಕಡಿಮೆಗ್ಯೊ
ಳಿಸಲ ದ
ಅವಧಿಗಳು

ಉಳಿಕಯ
ಅವಧಿಗಳು

ಪಠ್ಾಪುಸತಕದಲಿಲ ಕಡಿತಗ್ಯೊಾಂಡ ಕಲಿಕ ಾಂಶಗಳು
ಷರ ಕಾ.

ಸಾಂ

8
ಮ ನ್ಸ್ಕ
ಲಯಕ ಾಚ ರ 20

*ಭ್ ಗಶಃ ಗುರ್ಲ್ಬಧದ ಬಳಕಯಯ ಮೊಲ್ಕ ಎರಡು ಸಾಂಖ್ಯಾಗಳ
ಗುರ್ಲ್ಬಧ ಕಾಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು. 5 15

10ರಗುಣ ಕ ರ
(ಮ ನ್ಸ್ಕ ಲಯಕಾ) 134ರಿಾಂದ138

5ನ್ಯೇ ತರಗತಿಯಲಿಲ
ಸಯೇರಿಸಲ ಗಿದಯ.

9
ಭಿನ್ುರ ಶಿ
ಸಾಂಖ್ಯಾಗಳು 15

*2/4 ಮತುತ 1/2 ಹ ಗೊ2/2,3/3,4/4,1ಗಳ
ಸಮ ನ್ತಯಯನ್ುು ತಿಳಿಯುವರು 5 10

ಸಮ ನ್ಭಿನ್ುರ ಶಿಗಳಿಗ್ಯ
ಚಟುವಟಿಕಯ 9.2 147ರಿಾಂದ 151

5ನ್ಯೇ ತರಗತಿಯಲಿಲ
ಸಯೇರಿಸಲ ಗಿದಯ.

10
ಹರ್ದ ಸಾಂಕಲ್ನ್
ಮತುತ ವಾವಕಲ್ನ್ 12 *ದರಪಟಿಿ ಮತುತ ಬಿಲ್ ನ್ುು ವಿವರಿಸುವುದು 6 6

ದರ ಪಟಿಿ ಹ ಗೊ
ರಸ್ೇದಿ(ಬಿಲ)

10.5 18 ರಿಾಂದ 25
5ನ್ಯೇ ತರಗತಿಯಲಿಲ
ಪುನ್ರ ವತಣನ್ಯಯ ಗಿದಯ

11 ಅಳತಯಗಳು-ಉದದ 10
*ಒಾಂದು ವಸುತವಿನ್ ಉದದವನ್ುುಮತುತ ಎರಡು ಸಥಳಗಳ
ದೊರವನ್ುು ಅಾಂದ ಜು ಮ ಡುವುದು. 5 5

ಉದದಳತಯಗಳನ್ುು ಅಾಂದ ಜು
ಮ ಡುವುದು 11.5 41ರಿಾಂದ42

ಚಟುವಟಿಕಯಯ ಗಿ
ಕಯೊಡಬಹುದು

12 ತೊಕ 6

* ಒಾಂದು ವಸುತವಿನ್ ತೊಕವನ್ುು ಅಾಂದ ಜಿಸುವುದು
ಮತುತತಕಾಡಿ ಉಪಯೇಗಿಸ್ ತೊಕದ ಅಳತಯಯನ್ುು
ಪರಿಶಿೇಲಿಸುವುದು.

3 3
ಅಾಂದ ಜು ತೊಕ ಮತುತ
ನಖರವ ದ ತೊಕ 12.4 56 ರಿಾಂದ 57

ಚಟುವಟಿಕಯಯ ಗಿ
ಕಯೊಡಬಹುದು

13 ಗ್ ತಾದ ಅಳತಯ 8
ಗ್ ತಾದ ಅಳತಯಯನ್ುು ಅಾಂದ ಜು ಮ ಡುವುದು ಮತುತ ಅಳತಯ
ಮ ಡಿ ನಖರತಯಯನ್ುು ಪರಿಶಿೇಲಿಸುವುದು 3 5

ಗ್ ತಾವನ್ುು
ಅಾಂದ ಜಿಸುವುದು 13.5 68ರಿಾಂದ 70

ಚಟುವಟಿಕಯಯ ಗಿ
ಕಯೊಡಬಹುದು

14 ಕ ಲ್ 12

*ಪರಿಚಿತ ಘಟನ್ಯಗಳ ಅವಧಿಯನ್ುು ಅಾಂದ ಜು
ಮ ಡುವುದು,ಎರಡು ದಿನ್ ಾಂಕಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ದಿನ್ಗಳನ್ುು
ಲಯಕ ಾಚ ರ ಮ ಡುವುದು.

3 9

ಪರಿಚಿತ ಘಟನ್ಯಯ
ಅವಧಿಯನ್ುುಅಾಂದ ಜು
ಮ ಡುವುದು

14.3-14.4 86 ರಿಾಂದ 88
ಚಟುವಟಿಕಯಯ ಗಿ
ಕಯೊಡಬಹುದು

15
ದತ ತಾಂಶಗಳ
ನವಣಹಣಯ 12 ಬದಲ ವಣಯಯಿಲ್ಲ 0 12

16
ವಿನ್ ಾಸಗಳು ಮತುತ
ಸಮಮಿತಿ 15 ಪೂತಿಣ ಅಧ್ ಾಯವನ್ುು ಕಯೈ ಬಿಡಲ ಗಿದಯ 15 0

ಪೂತಿಣ ಅಧ್ ಾಯವನ್ುು
ಕಯೈ ಬಿಡಲ ಗಿದಯ 16.1 - 16.4 100 ರಿಾಂದ115

ಇದನ್ುು 5ನ್ಯೇ ತರಗತಿಯಲಿಲ
ಕಲಿಯುವರು

ಒಟುಿ ಅವಧಿಗಳು 180 60 120
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2020-21 ರ                   O      

                   
Context:          : (180            120                 )                                                       

 ರ  :V                                                                                                                            :     
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1 5 CAQAiÀÄ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ 5 
1 É̈ÆÃzsÀ£Á CªÀ¢ü 

PÀrªÉÄ ªÀiÁrzÉ  
1 4       

PÉ®ªÀÅ É̄PÀÌUÀ¼À£ÀÄß ZÀlÄªÀnPÉAiÀiÁV 

ªÀÄ£É£É® À̧PÉÌ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ 

2 ¸ÀAPÀ®£À 5 
1 É̈ÆÃzsÀ£Á CªÀ¢ü 

PÀrªÉÄ ªÀiÁrzÉ  
1 4       

PÉ®ªÀÅ É̄PÀÌUÀ¼À£ÀÄß ZÀlÄªÀnPÉAiÀiÁV 

ªÀÄ£É£É® À̧PÉÌ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ 

3 ªÀåªÀPÀ®£À 5 
1 É̈ÆÃzsÀ£Á CªÀ¢ü 

PÀrªÉÄ ªÀiÁrzÉ  
1 4       

PÉ®ªÀÅ É̄PÀÌUÀ¼À£ÀÄß ZÀlÄªÀnPÉAiÀiÁV 

ªÀÄ£É£É® À̧PÉÌ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ 

4 
C¥ÀªÀvÀð£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

C¥ÀªÀvÀåðUÀ¼ÀÄ 
5 

AiÀiÁªÀÅzÉÃ 

§zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½gÀÄªÀÅ¢®è 
  5         

5 ©ü£ÀßgÁ²UÀ¼ÀÄ 15 
©ü£ÀßgÁ²UÀ¼À£ÀÄß 

¸ÀAPÉëÃ¦¸ÀÄªÀÅzÀÄ 
5 10 

©ü£ÀßgÁ²UÀ¼À£ÀÄß 

¸ÀAPÉëÃ¦¸ÀÄªÀÅzÀÄ 
5.4 66 jAzÀ 68 

ªÀÄÄA¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è 

C¨sÀå¹¸ÀÄvÁÛgÉ 

15
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6 PÉÆÃ£ÀUÀ¼ÀÄ 10 

PÁUÀzÀ 

ªÀÄqÀZÀÄ«PÉ¬ÄAzÀ 

GAmÁzÀ PÉÆÃ£ÀUÀ¼À£ÀÄß, 

¥ÀæPÀÈwAiÀÄ°è 

PÉÆÃ£ÀUÀ¼À£ÀÄß 

UÀÄgÀÄw À̧ÄªÀÅzÀÄ 

2 8   

ZÀlÄªÀnPÉ 

ªÀÄvÀÄÛ 

C¨sÁå¸À 6.1 

gÀ 1,2  

72, 76, 80 
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÈºÀ PÁAiÀÄðPÉÌ 

¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ 

7 ªÀÈvÀÛUÀ¼ÀÄ 8 
AiÀiÁªÀÅzÉÃ 

§zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½gÀÄªÀÅ¢®è 
  8         

8 GzÀÝ 7 
3 É̈ÆÃzsÀ£Á CªÀ¢ü 

PÀrªÉÄ ªÀiÁrzÉ  
3 4   

ZÀlÄªÀnPÉ 

1,2,3 
98, 101 

ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÈºÀ PÁAiÀÄðPÉÌ 

¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ 

9 
¸ÀÄvÀÀÛ¼ÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ 

«¹ÛÃtð 
13 

4 É̈ÆÃzsÀ£Á CªÀ¢ü 

PÀrªÉÄ ªÀiÁrzÉ  
4 9   

9.1,9.2,9.3,9.4 

gÀ III £ÉÃ 

¥Àæ±Éß  

110, 114, 
120, 125 

  

10 CAQ CA±ÀUÀ¼ÀÄ 12 
AiÀiÁªÀÅzÉÃ 

§zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½gÀÄªÀÅ¢®è 
  12         

11 UÀÄuÁPÁgÀ 5 
1 É̈ÆÃzsÀ£Á CªÀ¢ü 

PÀrªÉÄ ªÀiÁrzÉ  
1 4       

PÉ®ªÀÅ É̄PÀÌUÀ¼À£ÀÄß ZÀlÄªÀnPÉAiÀiÁV 

ªÀÄ£É£É® À̧PÉÌ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ 

12 ¨sÁUÁPÁgÀ 5 
1 É̈ÆÃzsÀ£Á CªÀ¢ü 

PÀrªÉÄ ªÀiÁrzÉ  
1 4       

PÉ®ªÀÅ É̄PÀÌUÀ¼À£ÀÄß ZÀlÄªÀnPÉAiÀiÁV 

ªÀÄ£É£É® À̧PÉÌ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ 

13 ªÀiÁ£À¹PÀ UÀtÂvÀ 15 
5 É̈ÆÃzsÀ£Á CªÀ¢ü 

PÀrªÉÄ ªÀiÁrzÉ  
5 10       

PÉ®ªÀÅ É̄PÀÌUÀ¼À£ÀÄß ZÀlÄªÀnPÉAiÀiÁV 

ªÀÄ£É£É® À̧PÉÌ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ 

14 
zÀ±ÀªÀiÁA±À 

©ü£ÀßgÁ²UÀ¼ÀÄ 
15 

GzÀÝ¼ÀvÉ, ºÀtzÀ°è 

zÀ±ÀªÀiÁA±ÀzÀ §¼ÀPÉ 
5 10   4.1 42 jAzÀ 44 

ZÀlÄªÀnPÉAiÀiÁV UÀÈºÀ PÁAiÀÄðPÉÌ 

¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ 
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15 ºÀt 9 
AiÀiÁªÀÅzÉÃ 

§zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½gÀÄªÀÅ¢®è 
  9         

16 vÀÆPÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁvÀæ 10 
5 É̈ÆÃzsÀ£Á CªÀ¢ü 

PÀrªÉÄ ªÀiÁrzÉ  
5 5   

ZÀlÄªÀnPÉ 

1,2,3 
69,70,77,78 

ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÈºÀ PÁAiÀÄðPÉÌ 

¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ 

17 PÁ® 9 
3 É̈ÆÃzsÀ£Á CªÀ¢ü 

PÀrªÉÄ ªÀiÁrzÉ  
3 6       

ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÈºÀ PÁAiÀÄðPÉÌ 

¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ 

18 
¸ÀªÀÄ«ÄwAiÀÄ 

DPÀÈwUÀ¼ÀÄ 
8 

F ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß PÉÊ 

©qÀ¯ÁVzÉ  
8 0       

ªÀÄÄA¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è 

C¨sÀå¹¸ÀÄvÁÛgÉ 

19 
ªÀÄÆgÀÄ DAiÀiÁªÀÄzÀ 

DPÀÈwUÀ¼ÀÄ 
12 

3 DAiÀiÁªÀÄzÀ 

DPÀÈwUÀ¼À£ÀÄß 2 

DAiÀiÁªÀÄzÀ avÀæzÀ°è 

zÀÈ¶ÖPÀj¸ÀÄªÀÅzÀÄ 

8 4   

9.1 gÀ V £ÉÃ 

¥Àæ±Éß ªÀÄvÀÄÛ 

111gÀ°è£À 

ZÀlÄªÀnPÉ 

110 ªÀÄvÀÄÛ 

111 

ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÈºÀ PÁAiÀÄðPÉÌ 

¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ 

20 «£Áå À̧UÀ¼ÀÄ 7 
F ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß PÉÊ 

©qÀ¯ÁVzÉ  
7 0       

ªÀÄÄA¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è 

C¨sÀå¹¸ÀÄvÁÛgÉ 

  
180 

 
60 120 
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ಕಲಿಕ ಾಂಶ ಅಭ್ ಾಸ ಪುಟ ಸಾಂಖ್ಯಾ

1 ಸಾಂಖ್ಯಾಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯನವುದನ 10 4 ಬಯ ೋಧನ  ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗಯ ಳಿಸಿದಯ 4 6
ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಯತಿುಸಿ 

ಶೋರ್ಷಿಕಯಯಡಿಯಲಿಿನ್  ಸಮಸ್ಯಾಗಳನ್ನು 
ಮನಯಗಯಲಸವ ಗಿ ಕಯ ಡಬಹನದನ

2 ಪೂರ್ಿ ಸಾಂಖ್ಯಾಗಳು 10

4 ಬಯ ೋಧನ  ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗಯ ಳಿಸಿದಯ. 
ಮಕಕಳುಮ ದರಿಯಾಂತಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸಿ 

ಸ ತಿರೋಕರಿಸನವುದನ್ನು   ಮ ಡಬಹನದನ 4 6 ಚಟನವಟಿಕಯ

36 

39

43                               

ಮ ಡಿ ನಯ ೋಡಿ    

ನಿಮಮ ಸಹಪ ಠಿಗಳಯ ಾಂದಿಗಯ  ಚರ್ಚಿಸಿ 

ಮ ಡಿ ನಯ ೋಡಿ -ಇವುಗಳನ್ನುಮನಯ 
ಚಟನವಟಿಕಯಯ ಗಿ ಕಯ ಡಬಹನದನ.     

3 ಸಾಂಖ್ಯಾಗಳಯ ಾಂದಿಗಯ ಆಟ 15 ಬದಲ ವಣಯಯಿಲಿ 0 15

4
ರಯೋಖ್ ಗಣಿತದ ಮ ಲಭ ತ 

ಅಾಂಶಗಳು 15 5 ಬಯ ೋಧನ  ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗಯ ಳಿಸಿದಯ 5 10 ಚಟನವಟಿಕಯ

83

84

85,90,91                 

ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಯತಿುಸಿ 

ಪರಯತಿುಸಿ   

ಮ ಡಿ ನಯ ೋಡಿ-ಇವುಗಳನ್ನು ಮನಯ 
ಚಟನವಟಿಕಯಯ ಗಿ ಕಯ ಡಬಹನದನ.

5 ಪ ರಥಮಿಕ ಆಕೃತಿಗಳ ತಿಳುವಳಿಕಯ 25

4 ಬಯ ೋಧನ  ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗಯ ಳಿಸಿದಯ, 
ಮ ರನ ಆಯ ಮದ ಆಕೃತಿಗಳು,: 
ಘನ್ಗಳು,ಆಯತ 

ಘನ್ಗಳು,ಪಟಟಕಗಳು,ಗಯ ೋಪುರಗಳು,

10 15 127ರಿಾಂದ130 ಮನಯಗಯಲಸವ ಗಿ ಕಯ ಡಬಹನದನ

6 ಪೂಣ ಿಾಂಕಗಳು 10 6 ಬಯ ೋಧನ  ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗಯ ಳಿಸಿದಯ 6 4
135,143, 

144,146

ಮ ಡಿನಯ ೋಡಿ-ಮನಯ ಚಟನವಟಿಕಯಗಳ ಗಿ 

ಕಯ ಡಬಹನದನ
7 ಭಿನ್ುರ ಶಗಳು 10 ಬದಲ ವಣಯಯಿಲಿ 10

8 ದಶಮ ಾಂಶಗಳು 10 ಬದಲ ವಣಯಯಿಲಿ 10

9 ದತ ತಾಂಶಗಳ ನಿವಿಹಣಯ 10 5 ಬಯ ೋಧನ  ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗಯ ಳಿಸಿದಯ 5 5
9.1       

9.2,        

9.4

63,              69,          

        75,76

ಅಭ್ ಾಸಗಳ ಮೊದಲ ಎರಡನ ಲಯಕಕಗಳನ್ನು 
ಮನಯಗಯಲಸವ ಗಿ ನಿೋಡಬಹನದನ.

10 ಕ್ಯೋತರಗಣಿತ 10 5 ಬಯ ೋಧನ  ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗಯ ಳಿಸಿದಯ 5 5

10.1

10.3           

86 

94                  
ಮನಖ್ಾ ಪರಶ್ಯು-1                                       

ಮನಖ್ಾ ಪರಶ್ಯು ಸಾಂಖ್ಯಾ-1,2 ಮತನತ 3        

ಮನಯಗಯಲಸವ ಗಿ ಕಯ ಡಬಹನದನ

11 ಬೋಜಗಣಿತ 15 6 ಬಯ ೋಧನ  ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗಯ ಳಿಸಿದಯ 6 9 11.5 119,120
ಮನಖ್ಾ ಪರಶ್ಯು2,3ಮತನತ 4ನ್ನು 
ಮನಯಗಯಲಸವ ಗಿ ಕಯ ಡಬಹನದನ

ಪಠ್ಾಕರಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರಕ ರ ಕಡಿಮೆಗಯ ಳಿಸಿದ/ 

ಕಡಿತ ವ ಗಿರನವ  ಕಲಿಕ ಾಂಶಗಳು

ಕಡಿಮೆಗಯ 
ಳಿಸಲ ದ 

ಅವಧಿಗಳು

ಪಠ್ಾಪುಸತಕದಲಿಿ ಕಡಿತಗಯ ಾಂಡ 

ಕಲಿಕ ಾಂಶಗಳು
ಷರ 

ತರಗತಿ:6                                                                                                                                           ಮ ಧಾಮ :ಕನ್ುಡ

ಕರ.
ಸಾಂ ಅಧ್ ಾಯಗಳು ನಿಗದಿತ 

ಅವಧಿಗಳು

2020-21 ನಯೋ ಸ್ ಲಿಗಯ ಪಠ್ಾಕರಮದಲಿಿನ್ ಕಲಿಕ ಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗಯ ಳಿಸಲನ ಸ ರ್ಚಸಲ ದ ಅಾಂಶಗಳು

                                           Context: ಲಭಾ ಅವಧಿಗಳು: (180 ಅವಧಿಗಳನ್ನು 120 ಅವಧಿಗಳಿಗಯ ಕಡಿತಗಯ ಳಿಸಿದಯ)                                                      

ಉಳಿಕಯ 
ಅವಧಿಗಳು
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ಕಲಿಕ ಾಂಶ ಅಭ್ ಾಸ ಪುಟ ಸಾಂಖ್ಯಾ

ಪಠ್ಾಕರಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರಕ ರ ಕಡಿಮೆಗಯ ಳಿಸಿದ/ 

ಕಡಿತ ವ ಗಿರನವ  ಕಲಿಕ ಾಂಶಗಳು

ಕಡಿಮೆಗಯ 
ಳಿಸಲ ದ 

ಅವಧಿಗಳು

ಪಠ್ಾಪುಸತಕದಲಿಿ ಕಡಿತಗಯ ಾಂಡ 

ಕಲಿಕ ಾಂಶಗಳು
ಷರ ಕರ.

ಸಾಂ ಅಧ್ ಾಯಗಳು ನಿಗದಿತ 

ಅವಧಿಗಳು
ಉಳಿಕಯ 
ಅವಧಿಗಳು

12 ಅನ್ನಪ ತ ಮತನತ ಸಮ ನ್ನಪ ತ 15 5 ಬಯ ೋಧನ  ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗಯ ಳಿಸಿದಯ 5 10

12.1        

12.2       

12.3

130,131,132

136

139

ಮೊದಲ 5 ಸಮಸ್ಯಾಗಳು
ಮೊದಲ 2 ಮನಖ್ಾಪರಶ್ಯುಗಳು
ಮೊದಲ 5 ಸಮಸ್ಯಾಗಳು-ಮನಯಗಯಲಸವ ಗಿ 

ಕಯ ಡಬಹನದನ

13 ಸಮಮಿತಿ 10 ಪೂತಿಿ ಪ ಠ್ವನ್ನು ಕಯೈ ಬಡಲ ಗಿದಯ 10 0 ಮನಾಂದಿನ್ ತರಗತಿಯಲಿಿ ಕಲಿಯನವರನ

14 ಪ ರಯೋಗಿಕ ರಯೋಖ್ ಗಣಿತ 15 ಬದಲ ವಣಯಯಿಲಿ 0 15

ಒಟನಟ ಅವಧಿಗಳು 180 60 120
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2020-21 ರ                   O                         

Context:          : (180            120                 )                                                       

 ರ  :VII                                                                                                                                :     

  .

  
       

    

    

    

  

       

        ರ 

        

/          

        

   

   

  

    

  

  

  

  

  

   

                  

        
   

             
   

    

1 ¥ÀÆuÁðAPÀUÀ¼ÀÄ 10 
 2 ¨ÉÆÃzsÀ£Á CªÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß 

PÀrªÉÄªÀiÁrzÉ 
4 6   

  

14 ZÀlÄªÀnUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 

EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 

¥ÀæAiÀÄwß¹²Ã¶ðPÉ 

CrAiÀÄ°è£À É̄PÀÌUÀ¼À£ÀÄß 

UÀÈºÀ PÁAiÀÄðPÉÌ 

¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ 

15,16 

1.3 25 1£ÉÃ ªÀÄÄRå ¥Àæ±ÉßAiÀÄ 

É̄PÀÌUÀ¼À£ÀÄß UÀÈºÀPÁAiÀÄðPÉÌ 

¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ 
1.4 32 

2 
©ü£ÀßgÁ² ªÀÄvÀÄÛ 

zÀ±ÀªÀiÁA±ÀUÀ¼ÀÄ 
15 

3 É̈ÆÃzsÀ£Á CªÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß 

PÀrªÉÄªÀiÁrzÉ 
8 7 

  
2.2 - 3£ÉÃ 

ªÀÄÄRå ¥Àæ±Éß 
43,44 

F É̄PÀÌUÀ¼À£ÀÄß UÀÈºÀ 

PÁAiÀÄðPÉÌ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ 

  
2.3-2£ÉÃ 

ªÀÄÄRå ¥Àæ±Éß 
50 
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2.6 - 1£ÉÃ 

ªÀÄÄRå ¥Àæ±Éß 
62 

ªÁPÀågÀÆ¥ÀzÀ ¯ÉPÀÌUÀ¼À£ÀÄß 

PÀrvÀUÉÆ½¹zÉ 

  2.1- 6,7,8 38 

ªÀÄÄA¢£À N¢UÉ 

vÉÆqÀPÁUÀÄªÀÅ¢®è 

  2.2 - 8 45 

  2.3- 5,6,7 50 

  2.5- 7,8 57 

  2.7 - 6 6 

3 zÀvÁÛA±ÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ 15 
zÀvÁÛA±ÀUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀuÉ, 

¸ÀAAiÉÆÃd£É 
5 10 

3.1- ¦ÃpPÉ 

  69 jAzÀ 72 
ZÀlÄªÀnUÀ¼À£ÀÄß UÀÈºÀ 

PÁAiÀÄðPÉÌ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ 

3.2- zÀvÁÛA±À 

¸ÀAUÀæºÀuÉ 

3.3- 

zÀvÁÛA±ÀUÀ¼À 

¸ÀAAiÉÆÃd£É 

4 ¸ÀgÀ¼À ¸À«ÄÃPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 10 
AiÀiÁªÀÅzÉÃ 

§zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½gÀÄªÀÅ¢®è 
  10       

PÉ®ªÀÅ É̄PÀÌUÀ¼À£ÀÄß 

UÀÈºÀPÁAiÀÄðPÉÌ 

¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ 

5 
gÉÃSÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

PÉÆÃ£ÀUÀ¼ÀÄ 
10 

 2 ¨ÉÆÃzsÀ£Á CªÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß 

PÀrªÉÄªÀiÁrzÉ 
2 8     120, 121 

ZÀlÄªÀnUÀ¼À£ÀÄß, 

EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæAiÀÄwß¹ - 

UÀÈºÀ PÁAiÀÄðPÉÌ 

¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ 

6 
wæ s̈ÀÄd ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ 

UÀÄtUÀ¼ÀÄ 
10 

 2 ¨ÉÆÃzsÀ£Á CªÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß 

PÀrªÉÄªÀiÁrzÉ 
2 8     140, 158 

ZÀlÄªÀnUÀ¼À£ÀÄß, 

EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæAiÀÄwß¹ - 

UÀÈºÀ PÁAiÀÄðPÉÌ 

¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ 

7 
wæ¨sÀÄdUÀ¼À 

¸ÀªÀð¸ÀªÀÄvÉ 
10 

 2 ¨ÉÆÃzsÀ£Á CªÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß 

PÀrªÉÄªÀiÁrzÉ 
2 8     183 

¥ÀÄ¶ÖÃPÀgÀt ZÀlÄªÀnPÉ 

- UÀÈºÀ PÁAiÀÄðPÉÌ 

¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ 

8 ¥ÀjªÀiÁtUÀ¼À 20 C£ÀÄ¥ÁvÀ, ¸ÀªÀiÁ£ÀÄ¥ÁvÀ 8 12 8.1-¦ÃpPÉ 8.1 01 jAzÀ 5 ªÀÄÆ® ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß 
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ºÉÆÃ°PÉ ¥ÀÄ£ÀgÁªÀvÀð£É, KPÀªÀiÁ£À 

¥ÀzÀÝw 

 8.2- 

¸ÀªÀiÁ£ÀÄ¥ÁvÀ 

6 £ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è 

PÀ°wzÁÝgÉ 

9 ¨sÁUÀ®§Þ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ 15 
AiÀiÁªÀÅzÉÃ 

§zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½gÀÄªÀÅ¢®è 
  15       

  

10 
¥ÀÁæAiÉÆÃVPÀ 

gÉÃSÁUÀtÂvÀ 
10 

 2 ¨ÉÆÃzsÀ£Á CªÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß 

PÀrªÉÄªÀiÁrzÉ 
2 8     63 

EvÀgÉ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ - UÀÈºÀ 

PÁAiÀÄðPÉÌ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ 

11 
¸ÀÄvÀÛ¼ÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ 

«¹ÛÃtð 
15 

 2 ¨ÉÆÃzsÀ£Á CªÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß 

PÀrªÉÄªÀiÁrzÉ 
2 13     82,83 

ZÀlÄªÀnUÀ¼À£ÀÄß UÀÈºÀ 

PÁAiÀÄðPÉÌ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ 

12 ©ÃeÉÆÃQÛUÀ¼ÀÄ 10 
 3 É̈ÆÃzsÀ£Á CªÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß 

PÀrªÉÄªÀiÁrzÉ 
3 7   12.4 1,15,116 

PÉ®ªÀÅ É̄PÀÌUÀ¼À£ÀÄß 

UÀÈºÀPÁAiÀÄðPÉÌ 

¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ 

13 
WÁvÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

WÁvÁAPÀUÀ¼ÀÄ 
10 F ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß PÉÊ©qÀ¯ÁVzÉ 10 0       

5 ªÀÄvÀÄÛ 6£ÉÃ 

vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°wzÁÝgÉ 

14 ¸ÀªÀÄ«Äw 10 F ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß PÉÊ©qÀ¯ÁVzÉ 10 0       
5 ªÀÄvÀÄÛ 6£ÉÃ 

vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°wzÁÝgÉ 

15 WÀ£ÁPÀÈwUÀ¼ÀÄ 10 
 2 ¨ÉÆÃzsÀ£Á CªÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß 

PÀrªÉÄªÀiÁrzÉ 
2 8     

151 

ZÀlÄªÀnUÀ¼À£ÀÄß UÀÈºÀ 

PÁAiÀÄðPÉÌ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ 
152 

161 

  
180 

 
60 120 
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2020-21 ರ                   O                         

Context:          : (180            120                 )                                                       

 ರ  :VIII                                                                                                                                 :     

  .         

   

   

  

   

   

       

     

   ರ 

        

/    

      

        

   

  

   

   

   

    

   

    

                  

        

   

             
   

    

1 
¸ÀASÉåUÀ¼ÉÆA¢V£À 

Dl 
12 

¸ÀASÉåUÀ¼À « À̧ÛøvÀ gÀÆ¥À, 

¸ÀASÉåUÀ¼ÉÆA¢V£À 

DlUÀ¼ÀÄ, CAQUÀ¼À 

¸ÁÜ£ÀzÀ°è CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ 

6 6 1.1 jAzÀ 1.4 1.1 1 jAzÀ 10  

PÉ®ªÀÅ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß, 

É̄PÀÌUÀ¼À£ÀÄß UÀÈºÀ PÁAiÀÄðPÉÌ 

¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ 

2 ¨sÁUÀ®§Þ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ 12 

JgÀqÀÄ ¨sÁUÀ®§Ý 

¸ÀASÉåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ 

¨sÁUÀ®§Ý ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß 

§gÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ 

6 6 2.4 
2.2 gÀ 

4,5,6,7 
38 

 9£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è 

¥ÀÄ£ÀgÁªÀvÀð£ÉAiÀiÁVzÉ 

3 

MAzÀÄ ZÀgÁPÀëgÀªÀÅ¼Àî 

gÉÃSÁvÀäPÀ 

¸À«ÄÃPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 

6 
¸ÀgÀ¼À ¸À«ÄÃPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 

©r À̧ÄªÀÅzÀÄ 
2 4 3.2 3.1 43 

É̄PÀÌUÀ¼À£ÀÄß UÀÈºÀ PÁAiÀÄðPÉÌ 

¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ 

4 
ZÀvÀÄ¨sÀÄðdUÀ¼À 

¥ÀjZÀAiÀÄ 
15 

 ¨ÉÆÃzsÀ£Á CªÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß 

PÀrªÉÄªÀiÁrzÉ 
2 13 4.2.5   62 

ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÈºÀ 

PÁAiÀÄðPÉÌ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ 

5 
ªÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ 

ªÀUÀðªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ 
10 

ªÀUÀðªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß 

CAzÁf¸ÀÄªÀÅzÀÄ 
2 8 5.7   111   
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6 
©ÃeÉÆÃQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

¤vÀå À̧«ÄÃPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 
7 

AiÀiÁªÀÅzÉÃ 

§zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½gÀÄªÀÅ¢®è 
  7         

7 
¥ÁæAiÉÆÃVPÀ 

gÉÃSÁUÀtÂvÀ 
15 

JgÀqÀÄ ¥Á±Àéð 

¨ÁºÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

ªÀÄÆgÀÄ PÉÆ£À PÉÆmÁÖUÀ, 

ªÀÄÆgÀÄ ¨ÁºÀÄUÀ¼ÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ £ÀqÀÄ«£À 

PÉÆÃ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆmÁÖUÀ 

13 2 7.2.3-7.2.4 
7.3, 7.4, 

7.5 
143 - 148 

«zÁåyðUÀ¼À ¸Àé ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ 

ZÀlÄªÀnPÉAiÀiÁV 

¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ 

8 
WÀ£À ªÀÄvÀÄÛ 

WÀ£ÀªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ 
8 

AiÀiÁªÀÅzÉÃ 

§zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½gÀÄªÀÅ¢®è 
  8         

9 
 WÁvÁAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

WÁvÀ¸ÀÆaUÀ¼ÀÄ 
8 

AiÀiÁªÀÅzÉÃ 

§zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½gÀÄªÀÅ¢®è 
  8         

10 zÀvÀÁÛA±À ¤ªÀðºÀuÉ 15 ¸ÀA¨sÀªÀ¤ÃAiÀÄvÉ 10 5 3.5 3.3 45 
7 & 9£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è 

¥ÀÄ£ÀgÁªÀvÀð£ÉAiÀiÁVzÉ 

11 

£ÉÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ 

«¯ÉÆÃªÀÄ 

C£ÀÄ¥ÁvÀUÀ¼ÀÄ 

10 
AiÀiÁªÀÅzÉÃ 

§zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½gÀÄªÀÅ¢®è 
  10         

12 £ÀPÉëUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ 15 
 ¨ÉÆÃzsÀ£Á CªÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß 

PÀrªÉÄªÀiÁrzÉ 
5 10   

5.1 - 5,6,7 

5.3- 2(i), 

(ii) 

76,77,87,8

8 

ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 

EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæAiÀÄwß¹²Ã¶ðPÉ 

CrAiÀÄ°è£À É̄PÀÌUÀ¼À£ÀÄß UÀÈºÀ 

PÁAiÀÄðPÉÌ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ 

13 C¥ÀªÀw¸ÀÄ«PÉ 7 
AiÀiÁªÀÅzÉÃ 

§zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½gÀÄªÀÅ¢®è 
  7         

14 
WÀ£ÀÁPÀÈwUÀ¼À 

zÀÈUÉÆÎÃZÀgÀt 
10 

3 DAiÀiÁªÀÄzÀ 

DPÀÈwUÀ¼À£ÀÄß 2 

DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À°è 

¥Àæw¤¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ 

6 4 7.1 - 7.3 7.1 ,7.2 114 - 121   

15 
¥ÀjªÀiÁtUÀ¼À 

ºÉÆÃ°PÉ 
15 

¯Á s̈À, £ÀµÀÖ, ±ÉÃPÀqÀ 

EªÀÅUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ 
5 10 8.4.1 

8.2 gÀ 

1,2,3,4,5,7 
138 ªÀÄÆ® ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß 6 

& 7£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è 24
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¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼ÀÄ PÀ°wzÁÝgÉ 

16 PÉëÃvÀæ UÀtÂvÀ 15 

  É̈ÆÃzsÀ£Á 

CªÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß 

PÀrªÉÄªÀiÁrzÉ 

3 12 

    

159, 169, 

170 

ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÈºÀ 

PÁAiÀÄðPÉÌ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ 

  

180 
 

60 120 
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ಕಲಿಕ ಾಂಶ ಅಭ್ ಾಸ ಪುಟ ಸಾಂಖ್ಯಾ

1 ಸಾಂಖ್ ಾ ಪದ್ಧತಿ 20
ವಿಷಯ ಕಡಿತವಿಲ್ಲದಯ 2ಬಯ ೋಧನ  ಅವಧಿಗಳನ್ನು 
ಮಿತಗಯ ಳಿಸಿದಯ 2 18

ಚಟನವಟಿಕಯಗಳು ಮನಯಗಯಲ್ಸವ ಗಿ 

ಕಯ ಡಬಹನದ್ನ

2 ಯ ಕ್ಲಲಡ್ ನ್ ರಯೋಖ್ ಗಣಿತದ್ ಪರಸ್ ಾವನಯ 6
ವಿಷಯ ಕಡಿತವಿಲ್ಲದಯ 2 ಬಯ ೋಧನ  ಅವಧಿಗಳನ್ನು 
ಮಿತಗಯ ಳಿಸಿದಯ 2 4

ಚಟನವಟಿಕಯಗಳು ಮನಯಗಯಲ್ಸವ ಗಿ 

ಕಯ ಡಬಹನದ್ನ

3 ರಯೋಖ್ಯಗಳು ಮತನಾ ಕಯ ೋನ್ಗಳು 10 ಬದ್ಲ ವಣಯ ಇಲ್ಲ 0 10

4 ಬಹನಪದಯ ೋಕ್ಲಾಗಳು 25 ಬದ್ಲ ವಣಯ ಇಲ್ಲ 0 25

5 ತಿರಭನಜಗಳು 20 5.6 ತಿರಭನಜಗಳಲಿಲನ್ ಅಸಮ ನ್ತಯ 5 15 5.4 102 ರಾಂದ್ 106
ಮನಾಂದಿನ್ ಕಲಿಕಯಗಯ ಪರಣ ಮ 

ಬೋರನವುದಿಲ್ಲ

6 ರಚನಯಗಳು 10
ವಿಷಯ ಕಡಿತವಿಲ್ಲದಯ 4 ಬಯ ೋಧನ  ಅವಧಿಗಳನ್ನು 
ಮಿತಗಯ ಳಿಸಿದಯ 4 6

7 ಚತನಭನುಜಗಳು 10 ಪರಮೋಯಗಳ ಸ್ ಧನಯಯನ್ನು ಬಡಲ ಗಿದಯ 3 7 117 ರಾಂದ್ 134
ಮನಾಂದಿನ್ ಕಲಿಕಯಗಯ ಪರಣ ಮ 

ಬೋರನವುದಿಲ್ಲ

8 ಹಯರ ನ್ಸ್ ನ್ ಸ ತರ 4 ಪೂತಿು ಅಧ್ ಾಯವನ್ನು ಕಡಿತಗಯ ಳಿಸಲ ಗಿದಯ 4 0 1 ರಾಂದ್ 11
ಮನಾಂದಿನ್ ಕಲಿಕಯಗಯ ಪರಣ ಮ 

ಬೋರನವುದಿಲ್ಲ

9 ನಿದಯೋುಶ ಾಂಕ ರಯೋಖ್ ಗಣಿತ 9 ಪೂತಿು ಅಧ್ ಾಯವನ್ನು ಕಡಿತಗಯ ಳಿಸಲ ಗಿದಯ 9 0 12 to 26
ಮನಾಂದಿನ್ ಕಲಿಕಯಗಯ ಪರಣ ಮ 

ಬೋರನವುದಿಲ್ಲ

10
ಎರಡನ ಚರ ಕ್ಷರವುಳಳ ರಯೋಖ್ ತಮಕ 

ಸಮಿೋಕರಣಗಳು 12 ಪೂತಿು ಅಧ್ ಾಯವನ್ನು ಕಡಿತಗಯ ಳಿಸಲ ಗಿದಯ 12 0 27 to 38
ಮನಾಂದಿನ್ ಕಲಿಕಯಗಯ ಪರಣ ಮ 

ಬೋರನವುದಿಲ್ಲ

11
ಸಮ ಾಂತರ ಚತನಭನುಜ ಮತನಾ 
ತಿರಭನಜಗಳ ಮೋಲಯೈ ವಿಸಿಾೋಣು 4 ಬದ್ಲ ವಣಯ ಇಲ್ಲ 0 4

ಮನಾಂದಿನ್ ಕಲಿಕಯಗಯ ಪರಣ ಮ 

ಬೋರನವುದಿಲ್ಲ

12 ವೃತಾಗಳು 15 ಪರಮೋಯಗಳ ಸ್ ಧನಯಯನ್ನು ಬಡಲ ಗಿದಯ 4 11
ಮನಾಂದಿನ್ ಕಲಿಕಯಗಯ ಪರಣ ಮ 

ಬೋರನವುದಿಲ್ಲ

13 ಮೋಲಯೈ ವಿಸಿಾೋಣು ಮತನಾ ಘನ್ಫಲ್ 10
ಘನ್,ಆಯತ ಘನ್ ಮತನಾ ಸಿಲಿಾಂಡರ್ ನ್ 

ಮೋಲಯೈವಿಸಿಾೋಣುವನ್ನು  ಹಯ ರತನಪಡಿಸಿದಯ. 3 7 8ನಯೋ ತರಗತಿಯಲಿಲ ಕಲಿತಿಾದ ಾರಯ.

14 ಸಾಂಖ್ ಾ ಶ ಸರ 13
ವಿಷಯ ಕಡಿತವಿಲ್ಲದಯ 6 ಬಯ ೋಧನ  ಅವಧಿಗಳನ್ನು 
ಮಿತಗಯ ಳಿಸಿದಯ 6 7

ಚಟನವಟಿಕಯಗಳು ಮನಯಗಯಲ್ಸವ ಗಿ 

ಕಯ ಡಬಹನದ್ನ

15 ಸಾಂಭವನಿೋಯತಯ 12
ವಿಷಯ ಕಡಿತವಿಲ್ಲದಯ 6 ಬಯ ೋಧನ  ಅವಧಿಗಳನ್ನು 
ಮಿತಗಯ ಳಿಸಿದಯ 6 6

ಚಟನವಟಿಕಯಗಳು ಮನಯಗಯಲ್ಸವ ಗಿ 

ಕಯ ಡಬಹನದ್ನ
ಒಟನು 180 60 120

Context: ಲ್ಭಾ ಅವಧಿಗಳು: (180 ಅವಧಿಗಳನ್ನು120 ಅವಧಿಗಳಿಗಯ ಕಡಿತಗಯ ಳಿಸಿದಯ)                                                      
2020-21 ರ ಸ್ ಲಿಗಯ ಪಠ್ಾಕರಮದ್ಲಿಲನ್ ಕಲಿಕ ಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗಯ ಳಿಸಲ್ನ ಸ ಚಿಸಲ ದ್ ಅಾಂಶಗಳು

ತರಗತಿ:      9                                                                                                                                 ಮ ಧಾಮ :ಕನ್ುಡ
ಪಠ್ಾಕರಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರಕ ರ 

ಕಡಿಮಗಯ ಳಿಸಿದ್ ಅಥವ  ಕಡಿತ ವ ಗಿರನವ  

ಕಲಿಕ ಾಂಶಗಳು

ಕಡಿಮಗಯ 
ಳಿಸಲ ದ್ 

ಅವಧಿಗಳು

ಪಠ್ಾಪುಸಾಕದ್ಲಿಲ ಕಡಿತಗಯ ಾಂಡ ಆಥವ   

ಮಿತಗಯ ಳಿಸಲ ದ್ ಕಲಿಕ ಾಂಶಗಳು ಷರ ಕರ.
ಸಾಂ ಅಧ್ ಾಯಗಳು ನಿಗದಿತ 

ಅವಧಿಗಳು
 
    G½zÀ

CªÀ¢üUÀ¼ÀÄ
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ಕಲಿಕ ಾಂಶ ಅಭ್ ಾಸ ಪುಟ ಸಾಂಖ್ಯಾ

1 ಸಮ ಾಂತರ ಶಯರೇಢಿ 8 ಬದಲ ವಣಯ ಇಲ್ಲ 0 8

2 ತ್ರರಭುಜಗಳು 15

SAS, SSS ನಿಬಾಂಧನಯಗಳು, ಪಯೈಥ ಗಯೊರಸ್ 
ಪರಮೇಯದ ವಿಲಯೊೇಮ ಇವುಗಳನ್ುು 
ಕಡಿತಗಯೊಳಿಸಿದಯ

4 11
ಪರಮೇಯ 2.4 

2.5 ಮತುು 2.9

ಮುಾಂದಿನ್ ವ್ ಾಸಾಂಗಕಯೆ 
ಅಡಚಣಯಯ ಗುವುದಿಲ್ಲ

3
ರಯೇಖ್ ತಮಕ ಸಮೇಕರಣಗಳ 

ಜಯೊೇಡಿಗಳು 15 ಓರಯ ಗುಣ ಕ ರ ವಿಧ ನ್ವನ್ುು ಕಡಿತಗಯೊಳಿಸಿದಯ 5 10
3.4.1ಮತುು  
 3.4.3

 3.3 ಮತುು  3.5 ಗೃಹಪ ಠವನ ುಗಿ ನಿೇಡಬಹುದು

4 ವೃತುಗಳು 8 ಬದಲ ವಣಯ ಇಲ್ಲ 0 8

5 ವರತುಗಳಿಗಯ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ವಿಸಿುೇಣಣ 12 ಪೂಣಣ ಅಧ ಾಯವನ್ುು ಕಡಿತಗಯೊಳಿಸಿದಯ 12 0

6 ರಚನಯಗಳು 8 ಬದಲ ವಣಯ ಇಲ್ಲ 0 8

ನಿದಯೇಣಶ ಾಂಕ ರಯೇಖ್ ಗಣಿತ 15 ಬದಲ ವಣಯ ಇಲ್ಲ 0 15

8 ವ್ ಸುವ ಸಾಂಖ್ಯಾಗಳು 15 ಪೂಣಣ ಅಧ ಾಯವನ್ುು ಕಡಿತಗಯೊಳಿಸಿದಯ 15 0
ಮುಾಂದಿನ್ ವ್ ಾಸಾಂಗಕಯೆ 
ಅಡಚಣಯಯ ಗುವುದಿಲ್ಲ

9 ಬಹುಪದಯೊೇಕ್ತುಗಳು 6 ಪೂಣಣ ಅಧ ಾಯವನ್ುು ಕಡಿತಗಯೊಳಿಸಿದಯ 6 0
ಬಹುತಯೇಕ ಪರಿಕಲ್ಪನಯಗಳನ್ುು 9ನಯೇ 
ತರಗತ್ರಯಲಿಲ ಕಲಿತ್ರರುತ ುರಯ

10 ವಗಣಸಮೇಕರಣಗಳು 15
ವಗಣಪೂಣಣಗಯೊಳಿಸುವ ವಿಧ ನ್ವನ್ುು 
ಕಡಿತಗಯೊಳಿಸಿದಯ 3 12 ಗೃಹಪ ಠವನ ುಗಿ ನಿೇಡಬಹುದು

11 ತ್ರರಕಯೊೇನ್ಮತ್ರಯ ಪರಸ್ ುವನಯ 18 ಬದಲ ವಣಯ ಇಲ್ಲ 0 18

12 ತ್ರರಕಯೊೇನ್ಮತ್ರಯ ಕಯಲ್ವು ಅನ್ವಯಗಳು 8 ಬದಲ ವಣಯ ಇಲ್ಲ 0 8

              2020-21 ರ ಸ್ ಲಿಗಯ ಪಠಾಕರಮದಲಿಲನ್ ಕಲಿಕ ಾಂಶಗಳನ್ುು  ಕಡಿತಗಯೊಳಿಸಲ್ು ಸೊಚಿಸಲ ದ ಅಾಂಶಗಳು

ಷರ ಕರ.ಸಾಂ ಪ ಠಗಳು

ನಿಗದಿ 

ಪಡಿಸಿದ 

ಅವಧಿಗ
ಳು

ಪಠಾಕರಮ ಸಮತ್ರಯ ಪರಕ ರ ಕಡಿಮಗಯೊಳಿಸಿದ 

/ಕಡಿತ ವ್ ಗಿರುವ  ಕಲಿಕ ಾಂಶಗಳು
ಕಡಿಮ 

ಗಯೊಳಿಸಲ 
ದ 

ಅವಧಿಗಳು

ಪಠಾಪುಸುಕದಲಿಲಕಡಿತಗಯೊಾಂಡ/ಮತಗಯೊಳಿಸಲ 
ದ ಕಲಿಕ ಾಂಶಗಳು

                                     Context: ಲ್ಭಾ ಅವಧಿಗಳು: (180 ಅವಧಿಗಳನ್ುು 120 ಅವಧಿಗಳಿಗಯ ಕಡಿತಗಯೊಳಿಸಿದಯ)                                                      

ತರಗತ್ರ:    10                                                                                                ಮ ಧಾಮ :ಕನ್ುಡ

ಉಳಿಕಯಯ ದ
 ಅವಧಿಗಳು
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ಕಲಿಕ ಾಂಶ ಅಭ್ ಾಸ ಪುಟ ಸಾಂಖ್ಯಾ

ಷರ ಕರ.ಸಾಂ ಪ ಠಗಳು

ನಿಗದಿ 

ಪಡಿಸಿದ 

ಅವಧಿಗ
ಳು

ಪಠಾಕರಮ ಸಮತ್ರಯ ಪರಕ ರ ಕಡಿಮಗಯೊಳಿಸಿದ 

/ಕಡಿತ ವ್ ಗಿರುವ  ಕಲಿಕ ಾಂಶಗಳು
ಕಡಿಮ 

ಗಯೊಳಿಸಲ 
ದ 

ಅವಧಿಗಳು

ಪಠಾಪುಸುಕದಲಿಲಕಡಿತಗಯೊಾಂಡ/ಮತಗಯೊಳಿಸಲ 
ದ ಕಲಿಕ ಾಂಶಗಳುಉಳಿಕಯಯ ದ

 ಅವಧಿಗಳು

13 ಸಾಂಖ್ ಾಶ ಸರ 15

ಅಾಂದ ಜು ಸರ ಸರಿ ವಿಧ ನ್ ಮತುು ಹಾಂತ 

ವಿಚಲ್ನ  ವಿಧ ನ್ದಿಾಂದ ಸರ ಸರಿ 

ಕಾಂಡುಹಿಡಿಯುವುದನ್ುು ಕಡಿತಗಯೊಳಿಸಿದಯ,ನಯೇರ 

ವಿಧ ನ್ ಮ ತರ ಹ ಗಯ ಉಳಿಸಿದಯ

5 10
ಮುಾಂದಿನ್ ವ್ ಾಸಾಂಗಕಯೆ 
ಅಡಚಣಯಯ ಗುವುದಿಲ್ಲ

14 ಸಾಂಭವನಿೇಯತಯ 10 ಪೂಣಣ ಅಧ ಾಯವನ್ುು ಕಡಿತಗಯೊಳಿಸಿದಯ 10 0
120ರಿಾಂದ 

140

ಬಹುತಯೇಕ ಪರಿಕಲ್ಪನಯಗಳನ್ುು 9ನಯೇ 
ತರಗತ್ರಯಲಿಲ ಕಲಿತ್ರರುತ ುರಯ

15
ಮೇಲಯೈವಿಸಿುೇಣಣಗಳು ಮತುು 
ಘನ್ಫಲ್ಗಳು 12 ಬದಲ ವಣಯ ಇಲ್ಲ 0 12

ಒಟುು ಅವಧಿಗಳು
180 60 120
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http://www.ktbs.kar.nic.in




