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ಕ್ರ.ಸ ಂ ಅಪ ೇ ಕ್ಷಿತ ಕ್ ಲಿಕಾ ಫಲ ಕ್ಲಿಕಾಂ ಶ 
ಶಾಲಾ ಹ ಂತದಲಿಿ  ಶಿಕ್ಷ ಕ್ರು 

ಮಾಡಿಕ  ಂ ಡ ತಯಾರಿ 
ಮೌಲಯಮ ಾಪನ 

ತಂತರ ಮ ತುು 
ಸಾಧನಗಳ ು ಆಫ ಿ ೈನ್ ಆನ್ ಲ ೈನ್ ಮಿಶಿರತ 

೧ ಸಸಯ ಮತುು ಪ್ಕಾಣಿಗಳಲಿಿ 
ಪ್ೆ ೋಷಣೆಯನುು 
ತಿಳ್ಳಯುರ್ರು 

೧.ಸಸಯಗಳಲಿಿ ಪ್ ೆೋಷಣೆಯನುು 
ತಿಳ್ಳಯುರ್ರು 
೨.ಪ್ಕಾಣಿಗಳಲಿಿ ಪ್ ೆೋಷಣೆಯನುು 
ತಿಳ್ಳಯುರ್ರು 

    

೨ ನ ೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ ೂಲಗಳ 
ವಿಧಗಳು ಮಿತಬಳಕ  
ಮತುು ಅವುಗಳ 
ಸಂರಕ್ಷಣ  ಯ 
ವಿಧಾನಗಳನುು 
ವಿವರಿಸುವರು 

೧.ನ ೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ ೂಲಗಳ 
ವಿಧಗಳು ಮತುು ಮಿತಬಳಕ  ಬಗ್ ೆ 
ತಿಳ್ಳಯುವರು 
೨.ನ ೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ ೂಲಗಳ 
ಸಂರಕ್ಷಣ  ಯ ಅಗತಯ ತ ಯನುು 
ವಿವರಿಸುವರು. 

    

೩ ಸಜೋ ವಿಗಳು ಮತುು 
ನಿಜ ೋಿವಿಗಳ 
ಲಕ್ಷಣಗಳನುು ತಿಳ್ಳದು 
ಪ್ಾ ಾಣಿಗ ಳು ಮತುು ಸಸಯ ಗಳ 
ಪರಸಪರ 
ಅವಲಂಬನ ಯನು ು 
ವಿವರಿಸುವರು. 

೧.ಸಜೋ ವಿಗಳು ಮತುು ನಿಜೋಿವಿಗಳ 
ಲಕ್ಷಣಗಳನುು ತಿಳ್ಳಯುವ ರು.  
 
೨.ಪ್ಾ ಾಣಿಗ ಳು ಮತುು ಸಸಯ ಗಳ ಪರಸಪರ 
ಅವಲಂಬನ ಯನು ು ವಿವರಿಸುವರ ು. 
 

    

೪ ಘನ ದಾವ ಅನಿಲ ಮತುು 
ಧಾ ತು ಸಂಯುಕುಗಳು 
ಮಿಶ್ಾಣಗಳನುು 
ಗುಣಲ ಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ 
ಮೋಲ   ವರ್ಗೋಿಕರಿಸುವರು. 
 

೧.ಘನ ದಾವ ಅನಿಲ ಗಳನುು ಅವ ುಗಳ 
ಗುಣಲ ಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೋಲ   
ವರ್ಗೋಿಕರಿಸುವುದು 
೨. ಧಾ ತು ಸಂಯುಕುಗಳು ಮತುು 
ಮಿಶ್ಾಣಗಳು ಆರ್ಗ ವರ್ಗೋಿಕರಿಸುವru 

೩. ಸಂಯುಕು ವಸುು ಗಳ ಮತುು 
ಮಿಶ್ಾಣಗಳ ನಡುವಿನ ವಯ ತಾ ಯ ಸವನುು 
ತಿಳ್ಳಯುವರು. 

    

೫. ನಿೋರಿನ ಮ ಲಗಳು 
ಉ ಪಯೋಗಗಳು ನಿೋರಿನ 

೧.ನಿೋರಿನ ಮ ಲಗಳನುು 
ತಿಳ್ಳಯುವರು 
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ಮಾಲಿ ನಯ ಮತುು ಸಂರಕ್ಷಣ   
ಕಾಮಗಳ ಬಗ್ ೆ 
ತಿಳ್ಳಯುವರು 
 

೨. ನಿೋರಿನ ಉ ಪಯೋಗಗಳನುು 
ವಿವರಿಸುವರು. 
೩.ನಿೋರಿನ ಮಾಲಿ ನಯ ಮತುು ಸಂರಕ್ಷಣ  
ಕಾಮಗಳ ಬಗ್ ೆ ಅರಿಯುವರು 

೬. ಕೃಷಿಯ ವಿಧಾನಗಳು 
ನಿೋರಾ ವರಿ ಪದಧತಿ ಗಳು 
ಧಾ ನಯ ಸಂಗಾಹಣ   
ಆಧುನಿಕ ಮತುು 
ಸಾಂ ಪಾದಾಯಿ ಕ 
ವಿಧಾನಗಳನುು 
ವಿವರಿಸುವ 

೧.ಕೃಷಿಯ ವಿಧಾನಗಳು ಮತುು 
ನಿೋರಾ ವರಿ ಪದಧತಿ ಗಳನುು ವಿವರಿಸಿ 
 
೨.ದಾ ನಯ ಸಂಗಾಹಣ  ಯ ಆಧುನಿಕ 
ಮತುು ಸಾಂ ಪಾದಾಯಿ ಕ 
ವಿಧಾನಗಳನುು ವಿವರಿಸ ುವರು. 

    

೭. ವಾ ಯುವಿನ ಘಟಕಗಳು 
ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತುು 
ವಾ ಯು ಮಾಲಿ ನಯ ದ ಬಗ್ ೆ 
ಅರಿಯುವರು. 

೧.ವಾ ಯುವಿನ ಘಟಕಗಳು ಲಕ್ಷಣಗಳ 
ಬಗ್ ೆ ತಿಳ್ಳಯುವರು. 
೨.ವಾ ಯುಮಾಲಿ ನಯ ದ ಬಗ್ ೆ 
ಅರಿಯುವರು. 

    

೮. ದ ೋಹದಲಿಿ ನಡ ಯುವ 
ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಾಯೆಗಳಾದ 
ಉ ಸಿರಾಟ ರಕು ಪರಿಚಲನ  
ಜ ೋಣ ಿಕ್ರಾಯೆ ಮತುು 
ವಿಸಜಿನಾ ಕ್ರಾಯೆ ಹಾಗ  
ಅವುಗಳ್ಳಗ್  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಅಂಗಗಳನುು 
ಗುರುತಿಸುವರು ಮತುು 
ಸವಚಛತ ಯ ಅಭ್ಾಯ ಸದಂದ 
ಅಂಗಗಳ ಆರ  ೋಗಯ 
ಕಾಪ್ಾ ಡಿಕ  ಳುಿವುದನುು 
ಅರಿಯುವರು. 

೧.ಉ ಸಿರಾಟ ಕ್ರಾಯೆಯ ಅಂಗ ಮತುು 
ಅದರ ಕಾಯಿ ತಿಳ್ಳಯುವ ರು 
೨. ರಕು ಪರಿಚಲನ ಯ ಅಂಗ ಮತುು 
ಅದರ ಕಾಯಿ ತಿಳ್ಳಯುವ ರು. 
 ೩.ಜ ೋಣ ಿಕ್ರಾಯೆಯ ಅಂಗ ಮತುು 
ಅದರ ಕಾಯಿ ತಿಳ್ಳಯುವ ರು 
 ೪.ವಿಸಜಿನ  ಕ್ರಾಯೆಯ ಅಂಗ 
ಮತುು ಅದರ ಕಾಯಿ ತಿಳ್ಳಯುವರು 
 ೫.ಸವಚಛತ ಯ ಹವಾ ಯ ಸ ದಂದ 
ಅಂಗಗಳ ಆರ  ೋಗಯ 
ಕಾಪ್ಾ ಡಿಕ  ಳುಿವುದು ಅರಿಯುವ ರು. 

    

೯. ಆಹಾರ ದ  ರ ಯುವ 
ಮ ಲಗಳು 
ಆಹಾರದಲಿಿ ರುವ 
ಪ್  ೋ ಷಕಾಂ ಶ್ಗಳು 
ಬದಲಾ ಗುತಿು ರುವ 
ಆಹಾರದ ಅಭ್ಾಯ ಸಗಳು 
ಆಹಾರ ಪ್  ೋ ಲಾ ಗುವಿಕ  
ಹಾಗ  ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣ ಾ 

1. ಆಹಾರ ದ  ರ ಯುವ 
ಮ ಲಗಳನುು ಗುರುತಿಸುವರು 

2. ಆಹಾರದಲಿಿ ರುವ 
ಪ್  ೋ ಷಕಾಂ ಶ್ಗಳನುು ತಿಳ್ಳಯುವ ರು 

3. ಬದಲಾ ಗುತಿು ರುವ ಆಹಾರದ 
ಅಭ್ಾಯ ಸಗಳ ಬಗ್ ೆ ತಿಳ್ಳಯುವರು. 
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ಕಾಮಗಳನುು 
ತಿಳ್ಳಯುವರು. 

4. ಆಹಾರ ಪ್  ೋ ಲಾ ಗುವಿಕ  ಹಾಗ  
ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣ ಾ ಕಾಮಗಳನುು 
ತಿಳ್ಳಯುವರು. 

೧೦ ತಾ ಯ ಜಯ ವಸುು ವಿಲ ೋವಾ ರಿ 
ಕಾಮ ಮತುು ಇತರ  
ಆರ  ೋಗಯ ಕರ ಅಭ್ಾಯ ಸಗಳು 
ಕುರಿತು ತಿಳ್ಳಯುವರು. 

1. ತಾ ಯ ಜಯ ವಸುು ವಿಲ ೋವಾ ರಿ ಕಾಮ 
ವಿವರಿಸುವರು. 

2. ಪ್ಾ ಿ ಸಿಿಕ್ ಬದಲು ಪರಿಸರ ಸ ುೋಹಿ 
ವಸುು ಗಳ ಬಳಕ  ಬಗ್ ೆ 
ತಿಳ್ಳಯುವರು. 

    

೧೧ ಸ ಯಿ ಮತುು ಅದರ 
ಪರಿವಾರವನುು 
ಅರಿಯುವರು. 

೧.ಸ ಯಿ ಮತುು ಅದರ 
ಪರಿವಾರವನುು ಅರ ೈ ಿಸಿಕ  ಳುಿವ ರು. 
 

    

೧೨ ಶ್ಕ್ರುಯ ವಿವಿಧ 
ರ ಪಗಳನುು 
ತಿಳ್ಳಯುವರು ಮತುು 
ಶ್ಕ್ರುಯು ಒಂ ದು 
ರ ಪದಂದ ಇನ  ುಂದು 
ರ ಪಕ ೆ ಬದಲಾ ವಣ  
ಆಗುವುದನುು 
ಗುರುತಿಸುವರು. 

1. ಶ್ಕ್ರುಯ ವಿವಿಧ ರ ಪಗಳನುು 
ತಿಳ್ಳಯುವರು. 
 

2. ಶ್ಕ್ರುಯು ಒಂ ದು ರ ಪದಂದ 
ಇನ  ುಂದು ರ ಪಕ ೆ ಬದಲಾ ವ ಣ   
ಆಗುವುದನುು ಗು ರುತಿಸುವರು. 
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ಕ್ರ.ಸ ಂ ಅಪ ೇ ಕ್ಷಿತ ಕ್ ಲಿಕಾ ಫಲ ಕ್ಲಿಕಾಂ ಶ 
ಶಾಲಾ ಹ ಂತದಲಿಿ  ಶಿಕ್ಷ ಕ್ರು 

ಮಾಡಿಕ  ಂ ಡ ತಯಾರಿ 
ಮೌಲಯಮ ಾಪನ 

ತಂತರ ಮ ತುು 
ಸಾಧನಗಳ ು ಆಫ ಿ ೈನ್ ಆನ್ ಲ ೈನ್ ಮಿಶಿರತ 

೧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನುು ಓದುರ್ುದು 
ವಿಸುರಿಸಿ ಬರಯೆುರ್ುದು 
ಸಕಾನಬೆಲ ೆ
ಗುರುತಿಸುರ್ುದು ಮತುು 
ಸಂಖ್ಯೆಗಳನುು ಏರಿರ್ ೆ
ಇಳ್ಳರ್ ೆಕಾಮದಲಿಿ 
ಬರೆಯುರ್ುದು. 

1. ಸಂಖ್ಯೆಗಳನುು ಓದುರ್ರು ಮತುು 
ಸಕಾನಬೆಲ ೆತಿಳ್ಳಯುರ್ರು 

    

೨ ಗಣಿತದ ಮ ಲ್ಕ್ರಾಯೆಗಳು 
ಆದ ಸಂಕಲ್ನ ರ್ಯರ್ಕಲ್ನ 
ಗುಣಕರ್ಕರ ಭಕಗಕರ್ಕರ 
ಲೆಕಕಗಳನುು ಬಿಡಿಸುರ್ುದು 
ಹಕಗ  ನಿತಯ ಜಿೋರ್ನದಲಿಿ 
ಅಳರ್ಡಿಸಿರೆ್ ಳುಿರ್ುದು. 

೧.ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ದಶಕ ರಹಿತ ಅಥವಕ 
ದಶಕ ಸಹಿತ ಸಂಕಲ್ನ ಮಕಡುರ್ರು. 
2. ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ದಶಕ ರಹಿತ ಅಥವಕ 

ದಶಕ ಸಹಿತ ರ್ಯರ್ಕಲ್ನ 
ಮಕಡುರ್ರು. 

3. ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಕರ್ಕರ ಮತುು 
ಭಕಗರ್ಕರ ಮಕಡುರ್ರು. 

    

೩ ಭಿನುರಕಶಿ ಸಮಕನ 
ಭಿನುರಕಶಿ ಗಳ ಅಥಾ 
ವಿರ್ರಿಸುರ್ುದು ಸಮಕನ 
ಭಿನುರಕಶಿ ಗಳನುು 
ಗುರುತಿಸುರ್ ಹಕಗ  
ದಶಮಕಂಶ ಬಿನುರಕಶಿಗಳ 
ಬಗೆೆ ತಿಳ್ಳಸುರ್ುದು. 

1. ಬಿನುರಕಶಿಗಳ ಅಥಾ ಮತುು 
ರ್ ೆಟ್ಟಿರುರ್ ಸಂದರ್ಾರ್ಕೆ ಭಿನುರಕಶಿ 
ಬರೆಯುರ್ರು. 

2. ದತು ಭಿನುರಕಶಿ ಗೆ ಸಮಕನ 
ಭಿನುರಕಶಿ ಬರೆಯುರ್ರು. 

3. ದಶಮಕಂಶ ಭಿನುರಕಶಿ ಗಳನುು 
ಓದುರ್ರು ಮತುು ಬರೆಯುರ್ರು. 

    

೪ ಅಳತೆಗಳಕದ ಉದದ ತ ಕ 
ಗಕತಾ ಮತುು ರ್ಕಲ್ುಗಳನುು 
ಅಂದಕಜಿಸುರ್ುದು ಮತುು 
ಅಳಯೆುರ್ುದು. 
 

1. ಗಣಿತದ ಮ ಲ್ ಕ್ರಾಯೆಗಳನುು 
ಅನವಯಿಸಿ ಉದದದ ಆದಶಾ 
ಮಕನಗಳನುು ಒಳಗ ೆಂಡ 
ಸಮಸಯೆಗಳನುು ಬಿಡಿಸುರ್ುದು. 
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2. ಗಣಿತದ ಮ ಲ್ ಕ್ರಾಯೆಗಳನುು 
ಅನವಯಿಸಿ ತ ಕದ ಆದಶಾ 
ಮಕನಗಳನುು ಒಳಗ ೆಂಡ 
ಸಮಸಯೆಗಳನುು ಬಿಡಿಸುರ್ರು. 

3. ಗಣಿತದ ಮ ಲ್ ಕ್ರಾಯೆಗಳನುು 
ಅನವಯಿಸಿ ಗಕತಾದ ಆದಶಾ 
ಮಕನಗಳನುು ಒಳಗೆ ಂಡ 
ಸಮಸಯೆಗಳನುು ಬಿಡಿಸುರ್ುದು. 

4. ಸಂಕಲ್ನ ಮತುು ರ್ಯರ್ಕಲ್ನ ದ 
ಕ್ರಾಯೆಗಳನುು ಒಳಗ ೆಂಡ ರ್ಕಲ್ರ್ಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಿನನಿತಯದ 
ಸಮಸಯೆಗಳನುು ಬಿಡಿಸುರ್ುದು. 

೫. ಅಪರ್ತಾನಗಳು ಮತುು 
ಅಪರ್ತಯಾ ಗಳನುು 
ಅರೆಥಾಸುರ್ುದು. 
 

1. ದತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಪರ್ತಾನ 
ಗಳನುು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುರ್ರು. 

2. ದತು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಪರ್ತಾನೆ 
ಗಳನುು ರೆೋಖ್ಕನಕ್ಷ ೆರ್ೃಕ್ಷ ನಕ್ಷಯೆಲಿಿ 
ನಿರ ಪಿಸುರ್ುದು. 

3. ದತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಪರ್ತಯಾ ಗಳನುು 
ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುರ್ುದು. 

    

೬. ರ್ ೆೋನಗಳನುು 
ಅಳಯೆುರ್ರು ಮತುು 
ಹೆಸರಿಸುರ್ರು. 
 

1. ಜಕಮಿತಿ ಉಪಕರಣಗಳ್ಳಗ ೆಯಲಿಿನ 
ಉಪಕರಣಗಳನುು ಗುರುತಿಸಿ 
ಬಳಸುರ್ ರ್ೌಶಲ್ಯ ಪಡೆಯುರ್ರು. 

2. ರ್ ೆೋನಗಳ ವಿಧಗಳನುು 
ಅರೆಥಾಸಿರೆ್ ಳುಿರ್ುದು ಹಕಗ  
ಅಳದೆು ಹೆಸರಿಸುರ್ರು. 
ಲ್ಂಬರೆ್ ೋನ ಲ್ಘು ರ್ೆ ೋನ ಮತುು 
ವಿಶಕಲ್ ರ್ ೆೋನ ಗಳನುು ಗುರುತಿಸಿ 
ರ್ರ್ೋಾಕರಿಸುರ್. 

    

೭. ನಿತಯಜಿೋರ್ನದಲಿಿ 
ಘಟನಗೆಳ ಮಕಹಿತಿ 
ಸಂಗಾಹಿಸಿ ಚಿತಾ ನಕೆ್ಷ ಸುಂರ್ 
ನಕ್ಷ ೆರ್ೆ ೋಷಿಕಗಳ 
ನಕ್ಷಗೆಳಲಿಿ 
ಪಾತಿನಿಧಿಸುರ್ುದು ಮತುು 
ತಿೋಮಕಾನಿಸುರ್ುದು. 

1. ದತಕುಂಶಗಳನುು ಸಂಗಾಹಿಸಿ 
ವಿಶೆಿೋಷಿಸಿ ರ್ ೆೋಷಿಕದ ರ ಪದಲಿ ಿ
ರ್ಯಕುಪಡಿಸುರ್ುದು. 

2. ಸಂಗಾಹಿಸಿದ ಮಕಹಿತಿಯನುು ಚಿತಾ 
ನಕ್ಷ ೆಹಕಗ  ಸುಂಬ ನಕೆ್ಷಗಳಲಿಿ 
ರ್ಯಕುಪಡಿಸುರ್ುದು. 
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೮. ಮಕನಸಿಕ ಗಣಿತದಲಿಿ 
ಅಂದಕಜಿಸುರ್ ಅಥವಕ 
ಸಕಮಿಪಯ ಬೆಲೆ 
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುರ್ುದು. 
 

1. ಅಂದಕಜಿಸುರ್ ಅಥವಕ ಸಕಮಿಪಯ 
ಬೆಲ ೆಕಂಡುಹಿಡಿಯುರ್ 
ವಿಧಕನರ್ನುು ವಿರ್ರಿಸುರ್ರು. 

2. 5-ಅಂಕ್ರಯ ಎರಡು ಸಂಖ್ೆಯಗಳ 
ಮೊತು ಹಕಗ  ರ್ಯತಕಯಸಗಳನುು 
10000 ಸಕಾನದ ಸಮಿೋಪರ್ಕೆ 
ಅಂದಕಜಿಸುರ್ುದು. 

3. ಎರಡು ಸಂಖ್ೆಯಗಳ ಗುಣಲ್ಬದ 
ಗಳನುು ಗರಿಷಠ ಸಕಾನದ 
ಸಮಿೋಪರೆ್ಕ ಅಂದಕಜಿಸುರ್ುದು. 

    

೯. ಸರಳ ಆಕೃತಿಗಳ ಸುತುಳತ ೆ
ಮತುು ವಿಸಿುೋಣಾ ಕಂಡು 
ಹಿಡಿಯುರ್ರು. 
 

4. ಚೌಕ ಹಕಗ  ಆಯತದ 
ಸುತುಳತ ೆಅಥಾರ್ನುು 
ವಿರ್ರಿಸುರ್ರು. 

5. ಚೌಕ ಹಕಗ  ಆಯತದ 
ವಿಸಿುೋಣಾದ ಅಥಾರ್ನುು 
ವಿರ್ರಿಸುರ್ರು. 

6. ಸ ತಾ ಬಳಸಿ ಚೌಕ ಹಕಗ  
ಆಯತದ ಸುತುಳತ ೆಹಕಗ  
ವಿಸಿುೋಣಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುರ್ುದು. 

    

೧೦ ಮ ರು ಆರ್ಕಮದ 
ಆಕೃತಿಗಳು ಆದ 
ಚೌಕಘನ ಆಯತಘನ 
ಮತುು ಸಿಲಿಂಡಗಾಳನುು 
ಅರೆಥಾಸುರ್ುದು. 
 

1. ಮ ರು ಆರ್ಕಮದ 
ಆಕೃತಿಗಳು ಅನುು 
ಪರಿಚಯಿಸುರ್. 

2. ಘನಕಕೃತಿಯಲಿಿನ ಮುಖಗಳು 
ಶೃಂಗಗಳು ಮತುು ಅಂಚುಗಳನುು 
ಗುರುತಿಸುರ್ುದು. 
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ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ಕಾಥಮಿಕ ಶಕಲೆ, ಐತರಸನಹಳ್ಳಿ, ರ್ೆ ೋಲಕರ ತಕ.ರ್ೆ ೋಲಕರ ಜಿ. 
ಸೆೋತುಬಂಧ -೨೦೨೧-೨೨ 

ತರಗತಿ:  ೭ನೆೋ                          ವಿಷಯ: ಗಣಿತ 

ಕ್ರ.ಸ ಂ ಅಪ ೇ ಕ್ಷಿತ ಕ್ ಲಿಕಾ ಫಲ ಕ್ಲಿಕಾಂ ಶ 
ಶಾಲಾ ಹ ಂತದಲಿಿ  ಶಿಕ್ಷ ಕ್ರು 

ಮಾಡಿಕ  ಂ ಡ ತಯಾರಿ 
ಮೌಲಯಮ ಾಪನ 

ತಂತರ ಮ ತುು 
ಸಾಧನಗಳ ು ಆಫ ಿ ೈನ್ ಆನ್ ಲ ೈನ್ ಮಿಶಿರತ 

೧ ಸಂಖ್ ಯ ಗಳನುು 
ತಿಳ್ಳಯುವರು. 
 

1. ಸಾವಭ್ಾವಿಕ ಪ ಣ ಿಸಂಖ್ ಯ ಹಾಗ  
ಪ ಣ ಾಿಂಕಗಳ ಪರಿಕಲಪ ನ  
ಮ ಡಿಸುವುದು. 

2. ಸಂಖ್ ಯ ಗಳನುು ಏರಿಕ ಯ ಹಾಗ  
ಇಳ್ಳಕ  ಕಾಮದಲಿಿ ಬರ ಯುವರು 
ಹಾಗ  ಗರಿಷಠ ಕನಿಷಠ ಸಂಖ್ ಯ ಯ 
ರಚಿಸುವರು. 

3. ಸಂಖ್ ಯ ಗಳ ಗುಣದಮಿ 
ಗಳನುು ಅರಿಯು ವರು. 

    

೨ ಸಂಖ್ ಯ ಗಳನುು ಒಳಗ್  ಂ ಡ 
ಮ ಲ ಕ್ರಾಯೆಗಳನುು 
ಅನವಯಿಸುವ ದನನಿತಯ ದ 
ಸಮಸ ಯ ಗಳನುು 
ಬಿಡಿಸುವರು. 

1. ಸಂಖ್ ಯ ಗಳನುು ಒಳಗ್  ಂ ಡ 
ಮ ಲ ಕ್ರಾಯೆಗಳು. 

2. ಲೌ ಕ್ರಕವಾ ದ ಲ ಕೆಗಳನುು 
ಅರ ೈಿಸಿಕ  ಂ ಡು ಬ ೋಕಾದ 
ಮ ಲ ಕ್ರಾಯೆಗಳನುು 
ಅನವಯಿಸುವುದು. 

    

೩ ಭ್ಾಜಯ ತ ಯ ನಿಯಮ 
ಹಾಗ  ಸಂಖ್ ಯ ಗಳ 
ವಿನಾಯ ಸಗಳನುು 
ವಿಶ ಿ ೋಷಿಸುವರು. 

1. ಎರಡ ರಿಂದ 11 ರ ವರ ರ್ಗನ 
ಸಂಖ್ ಯ ಗಳ ಭ್ಾಜಯ ತ ಯ 
ನಿಯಮಗಳನು ು ತಿಳ್ಳಯುವರು. 

2. ಸಂಖ್ ಯ ಗಳ ವಿನಾಯ ಸವನುು 
ತಿಳ್ಳಯುವರು. 

    

೪ ಮಸಾ ಅ  ಮತುು ಲಸಾ ಗು 
ಆದರಿಸಿದ ಸಮಸ ಯ ಗಳನುು 
ಬಿಡಿಸುವುದು. 
 

1. ಮಸಾ ಅ ಹಾಗ   ಲಸಾ ಗು   
ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ವಿಧಾನ 
ಗಳನುು ತಿಳ್ಳಯು ವರು. 

2. ಲಸಾ ಗು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ 
ವಿಧಾನಗಳು. 

3. ದ ೈನಂದನ ಜ ೋವನದಲಿಿ ಮಸಾ ಅ  
ಮತುು ಲಸಾ ಗು ಗಳನುು 
ಅನವಯಿಸುವರು. 
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೫. ಭಿನುರಾಶಿ ಮತುು 
ದಶ್ಮಾಂ ಶ್ ಸಂಖ್ ಯ ಗಳ 
ಸಂಕಲನ ಮತುು 
ವಯ ವಕಲನ ಹಾಗ  ಹಣ 
ಉ ದದ ತ ಕದ 
ಪರಿಮಾಣ ಗಳನುು ಪರಸಪರ 
ಪರಿವತಿಿಸುವ ರು. 
 

1. ಸಮಾನ ಭಿನುರಾಶಿ ಗಳನು ು 
ಅರ ೈಿಸಿಕ  ಳುಿವರು. 

2. ಭಿನುರಾಶಿ ಗಳ ಸಂಕಲನ ಮತುು 
ವಯ ವಕಲನ ಮಾಡುವರು. 

3. ದಶ್ಮಾಂ ಶ್ ಸಂಖ್ ಯ ಗಳನುು 
ಗುರುತಿಸುವರು ಹಾಗ  
ಸಾಾ ನಬ ಲ  ತಿಳ್ಳಯುವರು 
ದಶ್ಮಾಂ ಶ್ ಸಂಖ್ ಯ ಗಳ ಸಂಕಲನ 
ಮತುು ವಯ ವಕಲನ. 

4. ಹಣ ಉ ದದ ಮತುು ತ ಕಗಳ 
ಪರಿಮಾಣ ಗಳನುು ಪರಸಪರ 
ಪರಿವತಿಿಸುವ ರು. 

    

೬. ದತಾು ಂಶ್ಗಳನುು 
ವಿಶ ಿ ೋ ಷಿಸುವುದು ಮತುು 
ವಿವರಿಸುವುದು ಹಾಗ  
ನಕ್ಷ ಯ ಮ ಲಕ 
ಸಮಸ ಯ ಗಳನುು 
ಬಿಡಿಸುವುದು. 

1. ಕ  ೋಷ ಿಕದಲಿಿ ರುವ ದತಾು ಂಶ್ಗಳನುು 
ವಿಶ ಿ ೋಷಿಸಿ ವಿವರಿಸುವರು. 

 

    

೭. ಚರಾಕ್ಷರ ಮತುು ಸಿಾ ರಾಂಕ 
ಗಳನುು 
ಉ ಪಯೋರ್ಗಸಿಕ  ಂಡು 
ಬಿೋಜ  ೋ ಕ್ರುಗಳನುು 
ರಚಿಸುವರು ಹಾಗ  
ಹ ೋಳ್ಳಕ ಗಳನು ು ಉ 
ಕ್ರುಗಳನಾುರ್ಗ ಉ ಕ್ರುಗಳನುು 
ಹ ೋಳ್ಳಕ ಗಳಾರ್ಗ 
ಪರಿವತಿಿಸುವರು. 

1. ಬಿೋಜಗಣಿ ತದ ಮ ಲ 
ಪರಿಕಲಪ ನ ಗಳು. 

2. ಹ ೋಳ್ಳಕ ಗಳನು ು ಉ ಕ್ರುಗಳಾ ರ್ಗ, 
ಉ ಕ್ರುಗಳನುು ಹ ೋಳ್ಳಕ ಗಳಾರ್ಗ 
ಪರಿವತಿಿಸುವುದು. 

 

    

೮. ಕ  ೋನದ ಪರಿಕಲಪ ನ  
ವಿಧಗಳನುು ಗು ರುತಿಸಿ 
ರಚಿಸುವರು ಹಾಗ  
ಹ ಸರಿಸುವರು. 

1. ಕ  ೋನದ ಪರಿಕಲಪ ನ  ಮತುು 
ಅವುಗಳ ವಿಧಗಳನು ು 
ತಿಳ್ಳಯುವರು. 

2. ದತು ಅಳತ ಯ ಕ  ೋನಗಳನುು 
ರಚಿಸುವರು. 

    

೯. ರಚನ ಗ್  ಬ ೋಕಾದ ವಿವಿಧ 
ಜಾಮಿತಿಯ 
ಉ ಪಕರಣಗಳ ಪರಿಚಯ 

1. ಜಾಮಿತಿ ಪ್ ಟ್ಟಿಗ್ ಯಲಿಿ ನ 
ಉ ಪಕರಣಗಳ ಪರಿಚಯಿಸುವ 
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ಹಾಗ  ವಿವಿಧ 
ರ ೋಖ್ಾಕೃತಿಗಳ ರಚನ . 
 

2. ರ ೋಖ್ಾಖ್ಂಡ ಹಾಗ  
ಲಂ ಬಾಧಿಕ ರಚನ . 

3. ಕ  ಟ್ಟಿರುವ ಕ  ೋನದ 
ಅಳತ ಯನುು ಕ  ೋನ ಮಾಪಕದ 
ಸಹಾಯವಿಲಿ ದ  ರಚಿಸುವುದು 
ಹಾಗ  ಕ  ೋನಾದಿಕ 
ರಚಿಸುವುದು. 

೧೦ ಸರಳ ರ ೋಖ್ಾಕೃತಿಗಳು 
ಸುತು ಳತ  ಹಾಗ  
ವಿಸಿು ೋಣ ಿಗಳನುು 
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದ ು. 
 

1. ಚೌಕ ಮತುು ಆಯತದ ಸುತು ಳತ  
ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವರು. 

2. ಚೌಕ ಮತುು ಆಯತದ 
ವಿಸಿು ೋಣ ಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವರು. 

3. ಅನಿಯತ ಆಕೃತಿಗಳ ಸುತು ಳತ  
ಹಾಗ  ವಿಸಿು ೋಣ ಿ ಕಂಡು 
ಹಿಡಿಯುವರು. 

    

11 ತಿಾಭುಜದ ವಿಧಗಳನು ು 
ಅವುಗಳ ಕ  ೋನಗಳ 
ಆಧಾರದ ಮೋಲ   
ವರ್ಗೋಿಕರಿಸುವುದು. 
 

1. ತಿಾಭುಜದ ಪರಿಕಲಪ ನ . 
2. ಬಾಹುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೋಲ   

ತಿಾಭುಜದ ವಿಧಗಳು. 
3. ಕ  ೋನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೋಲ   

ತಿಾಭುಜದ ವಿಧಗಳು. 

    

12 ವೃತು ದ ಬಾಗಗಳ 
ಪರಿಚಯ ಹಾಗ  ರಚನ . 
 

1. ವೃತು ದ ಭ್ಾಗಗಳನುು 
ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

2. ಕ  ಟ್ಟಿರುವ ವಾ ಯ ಸ ಹಾಗ  
ತಿಾಜಯ ಕ ೆ ವೃತು ರಚಿಸುವುದು. 
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ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ಕಾಥಮಿಕ ಶಕಲೆ, ಐತರಸನಹಳ್ಳಿ, ರ್ೆ ೋಲಕರ ತಕ.ರ್ೆ ೋಲಕರ ಜಿ. 
ಸೆೋತುಬಂಧ -೨೦೨೧-೨೨ 

ತರಗತಿ:  ೭ನೆೋ                          ವಿಷಯ: ವಿಜ್ಞಕನ 

ಕ್ರ.ಸ ಂ ಅಪ ೇ ಕ್ಷಿತ ಕ್ ಲಿಕಾ ಫಲ ಕ್ಲಿಕಾಂ ಶ 
ಶಾಲಾ ಹ ಂತದಲಿಿ  ಶಿಕ್ಷ ಕ್ರು 

ಮಾಡಿಕ  ಂ ಡ ತಯಾರಿ 
ಮೌಲಯಮ ಾಪನ 

ತಂತರ ಮ ತುು 
ಸಾಧನಗಳ ು ಆಫ ಿ ೈನ್ ಆನ್ ಲ ೈನ್ ಮಿಶಿರತ 

೧ ಸಸಯ ಗಳನುು ವರ್ಗೋಿಕರಿಸಿ 
ಸಸಯ ದ ಭ್ಾಗಗಳ 
ಕಾಯಿಗಳನು ು 
ವಿವರಿಸಲು ಸಮರ್ಿ 
ರಾಗ ುವರು. 

1. ಸಸಯ ಗಳ ವಿಧಗಳನುು 
ಗುರುತಿಸುವರು. 

2. ಸಸಯ ದ ಭ್ಾಗಗಳ ಕಾಯಿಗಳನುು 
ಅರಿಯುವರು. 

3. ಎಲ  ಗಳ ರಚನ ಯನು ು 
ವಿೋಕ್ಷಿಸುವರು. 

    

೨ ಗ್ಾಳ್ಳಯ ಘಟಕಗಳು 
ಮತುು ಲಕ್ಷಣಗಳನುು 
ಅರಿಯುವರು. 
 

4. ಗ್ಾಳ್ಳಯ ಘಟಕಗಳನು ು 
ಗುರುತಿಸುವರು. 

5. ಗ್ಾಳ್ಳಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನುು 
ವಿವರಿಸುವರು. 

6. ಗ್ಾಳ್ಳಯ ಶ್ಕ್ರುಯ ಒಂ ದು ರ ಪ 
ಎಂ ದು ತಿಳ್ಳಯುವರು. 

    

೩ ಚಲನ ಯ ವಿಧಗಳನು ು 
ಅರ್ಿಮಾಡಿ ಕ  ಂಡು 
ತಾ ವು ಗಮನಿಸುವ 
ಚಲನ ಯನು ು 
ವರ್ಗೋಿಕರಿಸುವ. 

7. ಚಲನ ಯ ವಿಧಗಳನು ು 
ಗುರುತಿಸುವರು. 

8. ಚಲನ ಯ ವಿಧಗಳ್ಳಗ್  
ಉ ದಾ ಹರಣ  ನಿೋಡುವರು. 

 

    

೪ ಬಟ್ ಿ ಯೋ ಹ ೋಗ್  
ತಯಾರಿಸಬಹುದು 
ಎಂ ಬುದನುು ತಿಳ್ಳದು 
ಬಟ್ ಿ ಯ ವಿಧಗಳನು ು 
ಗುರುತಿಸುವರು. 
 

9. ಉ ಡುಪುಗಳನುು ಯಾವ 
ನ ಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದಾದ ರ  
ಎಂ ದು ಗುರುತಿಸುವರು. 

10. ನಾರುಗಳನು ು ನ ೈಸರ್ಗಿ ಕ ಮತುು 
ಕೃತಕ ನಾರು ಗಳಾರ್ಗ 
ಗುರುತಿಸುವರು. 

11. ನ ಲುವುದು ಮತುು 
ಮೋಯುವುದನು ು ತಿಳ್ಳಯುವ ರು. 

    

೫. ನ ೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ ೂಲಗಳ 
ವಿಧಗಳನುು ಅರಿತು 
ಅವುಗಳ ಮಿತ ಬಳಕ  

12. ಸಂಪನ ೂಲಗಳನುು ಕ ೃತಕ ಮತುು 
ನ ೈಸರ್ಗಿಕ ಎಂ ದು 
ವರ್ಗೋಿಕರಿಸುವ. 
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ಮತುು ಸಂರಕ್ಷಣ   
ಅಗತಯ ತ ಯನುು 
ಅರ್ಿಮಾಡಿ ಕ  ಳುಿವವರ ು. 
 

13. ಸಂಪನ ೂಲಗಳನುು 
ನವಿೋಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮತುು 
ನವಿೋಕರಿಸಲಾ ಗದ 
ಸಂಪನ ೂಲಗಳು ಎಂ ದು 
ವರ್ಗೋಿಕರಿಸುವ. 

14. ನ ೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ ೂಲಗಳನುು 
ಮಿತವಾ ರ್ಗ ಬಳಸುವ 
ಅಗತಯ ತ ಯನುು ಚಚಿಿಸು ವರು. 

೬. ಬ ಳಕ್ರನ ಲಕ್ಷಣಗಳನು ು 
ಅರ ೈಿಸಿಕ  ಳುಿವರು. 
 

15. ಸವಯಂ ಪಾಕಾಶಿ ತ ಸವಯಂ 
ಪಾಕಾಶಿ ತ ವಲಿ ದ ವಸುು ಗಳನುು 
ವಯ ತಾ ಯ ಸ ಸುವರು 

16. ಪ್ಾ ರದಶ್ಿಕ ಅರ ಪ್ಾರದಶ್ಿಕ 
ಮತುು ಅಪ್ಾರದಶ್ಿಕ ಗಳನುು 
ಪತ ು ಹಚುುವರು. 

17. ಬ ಳಕು ಸರಳ ರ ೋಖ್ ಯಲಿಿ 
ಚಲಿಸುತು ದ  ಎಂ ಬುದನುು 
ತಿಳ್ಳಯುವರು. 

    

೭. ಅಯಸಾೆಂ ತದ 
ಗುಣಲ ಕ್ಷಣಗಳನುು 
ವಿವರಿಸುವರು. 
 

18. ಕಾಂತಿೋ ಯ ಮತುು ಆಕಾಂತಿಯ 
ವಸುು ಗಳನುು 
ಪರಿಚಯಿಸಿಕ  ಳುಿವರು. 

19. ಕಾಂತಗ ಳ ವಿಧಗಳು ಮತುು 
ಉ ಪಯೋಗಗಳನುು 
ಅರಿಯುವರು. 

20. ಕಾಂತದ ಲಕ್ಷಣಗಳನುು 
ವಿವರಿಸುವರು. 

    

೮. ವಿದುಯ ತ  ೆೋ ಶ್ ಗಳನುು 
ಬಳಸಿ ಸರಳ 
ಪಾಯೋಗಗಳನುು 
ಮಾಡುವರು. 
 

21. ವಿದುಯ ತ  ೆೋ ಶ್ ಹ ೋಗ್  
ಕಾಯಿನಿವಿ ಹಿಸುತು ದ  ಎಂ ದು 
ತಿಳ್ಳದು ಕ  ೋಶ್ವನುು 
ಯಶ್ಸಿವಯಾರ್ಗ ಬಳಸಲು 
ಸಮರ್ಿರಾದವರು. 

22. ಸರಳ ವಿದುಯ ತ್ ಮಂ ಡಲ ಗಳನುು 
ರಚಿಸುವ ಕೌಶ್ಲ 
ಬ ಳ  ಸಿಕ  ಳುಿವರು. 

23. ವಾ ಹಕ ಮತುು ಅವಾಹಕಗಳನುು 
ಗುರುತಿಸುವರು. 
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೯. ಪರಾವತಿಿತ 
ಗ್  ಳ್ಳಸಬಹುದಾದ ಮತುು 
ಪರಾವತಿ ಗ್  ಳ್ಳಸಲಾ ದ 
ಬದಲಾ ವಣ ಗಳನುು 
ಪತ ು ಹಚುುವ. 
 

24. ತಮ ೂ ಸುತು ಲ  ನಡ ಯುವ 
ಬದಲಾ ವಣ ಗಳನುು 
ಗುರುತಿಸುವರು. 

25. ಬದಲಾ ವಣ ಗಳನುು ಪರಾವತಿಿತ 
ಮತುು ಪರಾವತಿಿತ ವಲಿದ 
ಬದಲಾ ವಣ ಗಳಾರ್ಗ 
ವಿಂಗಡಿಸಿದರು. 

    

೧೦ ನಿೋರಿನ ಮಿತವಯ ಯ ಮತುು 
ಸಂರಕ್ಷಣ  ಯ ಕುರಿತು 
ಜಾಗೃತರಾ ಗುವರು. 
 

26. ನಿೋರಿನ ಮಿತವಯ ಯದ 
ಅನಿವಾ ಯಿತ ಯನು ು 
ಅರಿಯುವರು. 

27. ಅತಿವೃಷಿಿ ಮತುು 
ಅನಾವೃಷಿಿಯಿಂ ದ ಆಗುವ 
ಪರಿಣ ಾಮ ಗಳನುು 
ವಿಶ ಿ ೋಷಿಸುವರು. 

28. ಮಳ  ನಿೋರು ಸಂಗಾಹಿಸುವ 
ಮಹತವವನುು ಅರಿ ಯುವರು. 

    

11 ಪರಿಸರದ  ಂ ದಗ್  
ಸಸಯ ಗಳು ಮತುು ಪ್ಾ ಾಣಿ ಗಳ 
ಪರಸಪರ 
ಹ  ಂ ದಾ ಣಿ ಕ ಯನುು 
ಪಾಶ್ಂಸಿಸುವರು. 
 

29. ವಿವಿಧ ಆವಾಸಗಳಲಿಿ ಜ ೋವಿಗಳ 
ಹ  ಂ ದಾ ಣಿ ಕ ಯನುು 
ಅರ ೈಿಸಿಕ  ಳುಿವರು. 

30. ದುಯತಿ ಸಂಶ ಿ ೋಷಣ   ಕ್ರಾಯೆ ಯನುು 
ಅರ ೈಿಸಿಕ  ಳುಿವರು. 

31. ಸಸಯ ಗಳು ಮತುು ಪ್ಾ ಾಣಿ ಗಳು 
ಪರಸಪರ ಅವಲಂಬಿತವಾ ರ್ಗವ  
ಎಂ ದು ತಿಳ್ಳಯುವರು. 
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ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ಕಾಥಮಿಕ ಶಕಲೆ, ಐತರಸನಹಳ್ಳಿ, ರ್ೆ ೋಲಕರ ತಕ.ರ್ೆ ೋಲಕರ ಜಿ. 
ಸೆೋತುಬಂಧ -೨೦೨೧-೨೨ 

ತರಗತಿ:  ೫ನೆೋ                          ವಿಷಯ: ವಿಜ್ಞಕನ 

ಕ್ರ.ಸ ಂ ಅಪ ೇ ಕ್ಷಿತ ಕ್ ಲಿಕಾ ಫಲ ಕ್ಲಿಕಾಂ ಶ 
ಶಾಲಾ ಹ ಂತದಲಿಿ  ಶಿಕ್ಷ ಕ್ರು 

ಮಾಡಿಕ  ಂ ಡ ತಯಾರಿ 
ಮೌಲಯಮ ಾಪನ 

ತಂತರ ಮ ತುು 
ಸಾಧನಗಳ ು ಆಫ ಿ ೈನ್ ಆನ್ ಲ ೈನ್ ಮಿಶಿರತ 

೧ ಜ ೋವಿಗಳು ಜ ೋವಿಸಲು 
ಬ ೋಕಾಗುವ ಗ್ಾಳ್ಳ ಮಣ ುು 
ಮತುು ನಿೋರಿನ 
ಪ್ಾ ಾಮುಖ್ಯ ತ ಯನುು 
ವಿವರಿಸುವರು. 
 

1. ಭ ಮಿಯ ಮೋಲ   ಜ ೋವಿಸಲು 
ಅಗತಯ ವಾ ದ ಪರಿಸರ ಇದ  ಎಂ ಬ 
ಮಚುುಗ್  ವಯ ಕುಪಡಿಸಿದರು. 

2. ಗ್ಾಳ್ಳ ನಿೋರು ಮತುು ಮಣಿ ುನ 
ಪ್ಾ ಾಮುಖ್ಯ ತ ಯನುು 
ಗುರುತಿಸುವರು. 

3. ಕಾಲಗಳಲಿಿ ನ ಬದಲಾ ವಣ ಗಳನುು 
ವಿವರಿಸುವರು. 

    

೨ ಆಹಾರದ ಮ ಲ ಮತುು 
ಪ್ಾ ಾಮುಖ್ಯ ತ ಯನುು 
ಅರ್ಿಮಾಡಿ ಕ  ಳುಿವವರ ು. 
 

4. ಆಹಾರದ ಮ ಲಗಳನುು ಪಟ್ಟಿ 
ಮಾಡುವರು. 

5. ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳನು ು 
ತಯಾರಿಸುವ ಪರಿಕರಗಳನು ು 
ಮತುು ಆಹಾರ ವಸುು ಗಳನುು ಪಟ್ಟಿ 
ಮಾಡುವರು. 

6. ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳಲಿಿ ರುವ 
ಪ್  ೋ ಷಕಾಂ ಶ್ಗಳನುು 
ಪಟ್ಟಿಮಾಡುವ. 

7. ತಮ ೂ ಸುತು ಮುತು ಲಿನ ಆಹಾರ 
ಮತುು ಸಾಂ ಸೃತಿಕ 
ವ ೈವಿಧಯತ  ಯನುು ತಿಳ್ಳಯು ವರು. 

    

೩ ನಿೋರಿನ 
ಪ್ಾ ಾಮುಖ್ಯ ತ ಯನುು 
ಅರ್ಿಮಾಡಿ ಕ  ಳುಿವವರ ು. 

8. ನಿೋರಿನ ಮ ಲಗಳನುು ಪಟ್ಟಿ 
ಮಾಡುವರು. 

9. ನಿೋರಿನ ಉ ಪಯೋಗಗಳನುು ಪಟ್ಟ ಿ 
ಮಾಡಿ ಅದರ ಮಹತವವನು ು 
ಗ್ ಳ  ಯರ  ಂ ದಗ್  ಚಚಿಿಸುವರು. 

10. ನಿೋರು ಹ ೋಗ್  ಮಲಿನವಾಗುತು ದ  
ಎಂ ಬುದನುು ತಿಳ್ಳಯು ವರು. 
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11. ಮ ಲಿ ನ ನಿೋರು ಜ ೋವಸಂಕುಲದ 
ಮೋಲ   ಬಿೋರುವ 
ಪರಿಣ ಾಮ ಗಳನುು ಅರಿತು 
ತಾ ವ ೋನು ಮಾಡಬ ೋಕ ಂದು 
ಚಚಿಿಸುವ ರು. 

೪ ಮಾನವ ದ ೋಹದ 
ಅಂಗಗಳ ಕಾಯಿಗಳನು ು 
ಅರ್ಿಮಾಡಿ ಕ  ಂಡು 
ಉ ತು ಮ ಆರ  ೋಗಯ ವನುು 
ಹ  ಂ ದುವರು. 
 

12. ದ ೋಹದ ಭ್ಾಗಗಳನುು ಗುರುತಿಸಿ 
ಅವುಗಳ ಕಾಯಿಗಳನು ು 
ತಿಳ್ಳಯುವರು. 

13. ದ ೋಹದಲಿಿ ನಡ ಯುವ ಮುಖ್ಯ 
ಕ್ರಾಯೆಗಳನು ು ಮತುು ಅವುಗಳ್ಳಗ್  
ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಅಂಗಗಳ 
ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಕ  ಳುಿವರು. 

14. ಸವಚಛತ ಯ ಅಭ್ಾಯ ಸದಂದ 
ಉ ತು ಮ ಆರ  ೋಗಯ ವನುು 
ಪಡ ಯಬಹುದ ಂದು 
ತಿೋ ಮಾಿನಿಸಿ ಅವುಗಳನು ು 
ರ ಢಿಸಿಕ  ಳುಿವ 
ಮನ  ೋಭ್ಾ ವನುು ಹ  ಂ ದುವರು. 

    

೫ ಸಾರಿಗ್  ಮತುು ಸಂಪಕಿ 
ಸಾಧನಗಳ 
ಪ್ಾ ಾಮುಖ್ಯ ತ ಯನುು 
ಅರಿತು  ವಿವ ೋಚನ ಯಿಂ ದ 
ಬಳಸುವರು. 
 

15. ಕಾಲಕಾಲ ಕ ೆ ಸಾರಿಗ್  ಮತುು 
ಸಂಪಕಿ ದಲಿಿ ಆದ 
ಬದಲಾ ವಣ ಗಳನುು 
ತಿಳ್ಳಯುವರು. 

16. ವಿವಿಧ ವಾ ಹನಗಳನು ು 
ಸಾರಿಗ್ ಯ ವಿಧಗಳ್ಳಗ್  
ಅನುಸಾರವಾರ್ಗ 
ವರ್ಗೋಿಕರಿಸುವರು. 

17. ಸಾರಿಗ್ ಗ್ಾರ್ಗ ಬಳಸುವ ಪ್ಾ ಾಣಿಗ ಳ 
ಬಗ್ ೆ ಸಂವ ೋದನಾಶಿ ೋಲ ವಾ ರ್ಗ 
ವತಿಿಸುವ ಮನ  ೋಭ್ಾ ವ 
ಬ ಳ  ಸಿಕ  ಳುಿವುದು. 

18. ಡಿಜ ಟ ಲ್ ಸಂಪಕಿಸಾಧನಗಳನು ು 
ಅಗತಯ ವಿದಾದ ಗ ಮಾತ ಾ ಮಿತವಾ ರ್ಗ 
ಮತುು ಸುರಕ್ಷಿತವಾರ್ಗ 
ಬಳಸಬ ೋಕ ಂದು ತಿಳ್ಳಯುವ ರು. 
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೬ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮಗಳನುು 
ಪ್ಾ ಲಿಸಿದರ  ಮತುು 
ಎಚುರಿಕ ಯಿಂ ದ ಇದದ ರ  
ಅಪಘಾತಗಳನುು ಕಡಿ ಮ 
ಮಾಡಬಹುದು ಎಂ ಬ 
ತಿೋ ಮಾಿನಕ ೆ ಬರು ವರು. 
 

19. ಅಪಘಾತಗಳ್ಳಗ್  ಕಾರಣಗಳನುು 
ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವರು. 

20. ಸಂಚಾರಿ ಸಂಕ ೋತ ಗಳನುು ಓದಲು 
ಕಲಿಯುವ. 

21. ರಸ ು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನುು 
ತಿಳ್ಳದು ಪ್ಾ ಲಿಸುವುದು. 

22. ಸಾಮಾನಯ ವಾ ರ್ಗ ಮನ ಯಲಿಿ 
ಹಾಗ  ಹ  ರಗಡ  ಆಗುವ 
ಅಪಘಾತಗಳನುು ಎಚುರಿ ಕ ಯಿ ಂದ 
ತಡ ಯಬಹುದು ಎಂ ದು 
ನಿಧಿರಿಸುವ ರು. 

    

೭ ನಮೂ ರಾಜಯ ದ ಜನರ 
ವಿಭಿನು ಆಹಾರ ಪದಧತಿ 
ಮತುು ವ ೈವಿಧಯತ  ಯನುು 
ಮಚುುವರು. 
 

23. ಸಾ ಳ್ಳೋಯ ಸಂಸೃತಿಯನುು 
ಬಿಂಬಿಸುವ ಹಬಬ ಜಾತ  ಾ ಇತಾಯ ದ 
ಗಳನುು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡು ವರು. 

24. ತಾ ವು ಭ್ಾಗವಹಿಸಿದ ಹಬಬ 
ಜಾತ  ಾಗಳ ಅನುಭವಗಳನು ು 
ಹಂಚಿಕ  ಳುಿವರು. 

25. ನಮೂ ರಾಜಯ ದ ವಿವಿಧ 
ಭ್ಾಗಗಳಲಿಿ ನ ಜನರ ಆಹಾರ 
ಉ ಡುಪು ವ ೈವಿಧಯತ  ಯನುು 
ತಿಳ್ಳದುಕ  ಳುಿವರು. 

    

೮ ನಮೂ ರಾಜಯ ದ 
ವ ೈವಿಧಯತ  ಯನುು ತಿಳ್ಳದು 
ಹ ಮೂಯ ಪಡ ುವರು. 
 

26. ಭ್ಾರತದ ನಕ್ಷ ಯಲಿಿ 
ಕನಾಿಟಕವನ ುು ಮತು ದರ 
ನ ರ ಹ  ರ  ರಾಜಯ ವನುು 
ಗುರುತಿಸುವರು. 

27. ಕನಾಿಟಕದ ಸಾವಭ್ಾವಿಕ 
ವಿಭ್ಾಗಗಳು ಪರಿಚಯ 
ಮಾಡಿ ಕ  ಳುಿವರು. 

28. ನಮೂ ರಾಜಯ ದ ಪಾಸಿದಧ 
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾ ಳಗಳು ಮತುು 
ನಿಸಗಿ ಧಾ ಮಗಳ 
ಪರಿಚಯವನು ು ಮಾಡಿ ಕ  ಂಡು 
ಅವುಗಳನುು ಸು ರಕ್ಷಿತವಾ ರ್ಗ 
ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮನ  ೋಭ್ಾ ವವನುು 
ಬ ಳ  ಸಿಕ  ಳುಿವರು. 
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೯ ಕಸವನು ು ನಿವಿಹಿಸ ುವ 
ಮತುು ಕಸವನುು ಪುನರ್ 
ಬಳಸುವ ಕೌಶ್ಲವನು ು 
ತಮೂದಾರ್ಗಸಿಕ  ಳುಿವರು. 
 

29. ತಾ ಯ ಜಯ ಗಳನುು ವರ್ಗೋಿಕರಿಸುವರು. 
30. ತಾ ಯ ಜಯ ದ ಸರಿಯಾದ ವಿಲ ೋವಾ ರಿ 

ಕಾಮಗಳನುು ತಿಳ್ಳಯ ುವರು. 
31. ತಾ ಯ ಜಯ ವನುು ಮರು ಬಳಸುವ 

ಕಾಮಗಳ ಬಗ್ ೆ ಯೋಚಿಸುವರು. 

    

೧೦ ವಿವಿಧ ಕುಶ್ಲಕಮಿಿಗಳು 
ತಯಾರಿಸುವ ಆಟ್ಟಕ  
ಮತುು ವಸುು ಗಳನುು 
ಹ ಸರಿಸುವರು. 
 

32. ಸಾ ಳ್ಳೋಯ ಹಾಗ  ವಿವಿಧ 
ಪಾದ ೋಶ್ಗಳಲಿಿ ಕಸಬುಗಳನುು 
ಗುರುತಿಸುವರು. 

33. ಬಾಲ ಕಾಮಿಿಕರು ಎದುರಿಸುವ 
ತ  ಂ ದರ ಗಳನುು ಅರಿತು ಅವರ 
ಬಗ್ ೆ ಕಾಳಜಯನುು 
ವಯ ಕುಪಡಿಸುತಾು ನಾವು 
ಬಾಲ ಕಾಮಿಿಕರ 
ಆಗಬಾರದ ಂದು 
ತಿೋ ಮಾಿನಿಸುವರು. 
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ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ಕಾಥಮಿಕ ಶಕಲೆ, ಐತರಸನಹಳ್ಳಿ, ರ್ೆ ೋಲಕರ ತಕ.ರ್ೆ ೋಲಕರ ಜಿ. 
ಸೆೋತುಬಂಧ -೨೦೨೧-೨೨ 

ತರಗತಿ:  ೫ನೆೋ                          ವಿಷಯ: ಗಣಿತ 

ಕಾ.ಸಂ ಅಪ್ೆೋಕ್ಷಿತ ಕಲಿರ್ಕ ಫಲ್ ಕಲಿರ್ಕಂಶ 
ಶಕಲಕ ಹಂತದಲಿಿ ಶಿಕ್ಷಕರು 
ಮಕಡಿರ್ ೆಂಡ ತರ್ಕರಿ 

ಮೌಲ್ಯಮಕಪನ 
ತಂತಾ ಮತುು 
ಸಕಧನಗಳು ಆಫೆಿಥನ್ ಆನ್ ಲೆಥನ್ ಮಿಶಿಾತ 

೧ ನಾಲ ೆಂಕ  ಸಂಖ್ ಯ ಗಳನುು 
ಸಾಾ ನಬ ಲ ಗಳ್ಳಗ್   
ಅನುಗುಣವಾ ರ್ಗ ಓ ದ 
ಬರ ಯುವರು. 
 

1. ನಾಲ ೆಂಕ  ಸಂಖ್ ಯ ಗಳನುು 
ಸಾಾ ನಬ ಲ  ಕ  ೋಷ ಿಕದಲಿಿ 
ನಮ ದಸುವುದು ಹಾಗ  ಪಾತಿ 
ಅಂಕ್ರಯ ಮುಖ್ಬ ಲ  ಸಾಾ ನಬ ಲ  
ಗಳನುು ತಿಳ್ಳಯು ವರು. 

2. ಕ  ಟ್ಟಿರುವ ನಾಲ ೆಂಕ್ರ 
ಸಂಖ್ ಯ ಗಳನುು ಸಾಾ ನಬ ಲ  
ಕ  ೋಷ ಿಕದ ಸಹಾಯದ  ಂ ದಗ್  
ಪದಗಳಲಿಿ ಬರ ಯುವರು. 

3. ದತು ಸಂಖ್ ಯ ಗಳ 
ಹಿಂದನಮುಂದನ ಹಾಗ  
ಮಧಯ ದ ಸಂಖ್ ಯ ಗಳನುು 
ಬರ ಯುವುದು. 

    

೨ ನಾಲ ೆಂಕ್ರ  ಸಂಖ್ ಯ ಗಳನುು 
ವಿಸು ರಿಸುವ ಹಾಗ  
ಹ  ೋ ಲಿಸುವ ರು. 
 

4. ದತು ನಾಲ ೆಂಕ  ಸಂಖ್ ಯ ಗಳನುು 
ಸಾಾ ನಬ ಲ  ಗನುಗುಣವಾ ರ್ಗ 
ವಿಸು ರಿಸುವರು. 

5. ದತು ಸಂಖ್ ಯ ಗಳಲಿ ಿಗರಿಷಠ ಹಾಗ  
ಕನಿಷಠ ಸಂಖ್ ಯ ಗಳನುು ಗುರುತಿಸಿ 
ಬರ ಯುವರು. 

6. ದತು ಸಂಖ್ ಯ ಗಳನುು ಏರಿಕ ಯ 
ಹಾಗ  ಇಳ್ಳಕ  ಕಾಮದಲಿಿ 
ಬರ ಯುವರು. 

    

೩ ಮ ರಕ ೆ ಹಾಗ  
ನಾಲ ೆಂಕ  ಸಂಖ್ ಯ ಗಳನುು 
ಸಂಕಲನ ಹಾಗ  
ವಯ ವಕಲನ ಮಾಡುವರು. 
 

7. ದತು ಮ ರಂಕ್ರ ಹಾಗ  
ನಾಲ ೆಂಕ  ಸಂಖ್ ಯ ಗಳ ದಶ್ಕ ರಹಿತ 
ಸಂಕಲನ ಮಾಡುವರು. 

8. ದತು ಮ ರಂಕ್ರ ಹಾಗ  
ನಾಲ ೆಂಕ  ಸಂಖ್ ಯ ಗಳ ದಶ್ಕ ಸಹಿತ 
ಸಂಕಲನ ಮಾಡುವರು. 
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9. ದತು ಸಂಖ್ ಯ ಗಳ ದಶ್ಕ ರಹಿತ 
ವಯ ವಕಲನ ಮಾಡುವರು. 

10. ದತು ಸಂಖ್ ಯ ಗಳ ದಶ್ಕ ಸಹಿತ 
ವಯ ವಕಲನ ಮಾಡುವರು. 

೪ ಮ ರನ ೋ ಸಂಖ್ ಯ ಗಳ್ಳಂದ 
ಎರಡಂಕ್ರ  ಸಂಖ್ ಯ ಗಳ 
ಗುಣಾ ಕಾರ ಮಾಡುವರು. 
 

11. ಮ ರಂಕ್ರ ಸಂಖ್ ಯ ಗಳನುು 
ಒಂ ದಂಕ್ರ ಸಂಖ್ ಯ ಯಿ ಂದ 
ಗುಣಾ ಕಾರ ಮಾಡುವರು. 

12. ಮ ರ್ ಅಂಕ್ರಸಂಖ್ ಯ ಗಳನುು 
ಎರಡಂಕ್ರ ಸಂಖ್ ಯ ಯಿ ಂದ 
ಗುಣಾ ಕಾರ ಮಾಡುವರು. 

    

೫ ನಾಲ ೆಂಕ  ಸಂಖ್ ಯ ಗಳನುು 
ಒಂ ದಂಕ್ರ ಸಂಖ್ ಯ ಯಿ ಂದ 
ಭ್ಾಗಕಾರ ಮಾಡುವರು. 

13. ನಾಲ ೆಕ ೆ ಸಂಖ್ ಯ ಗಳನುು ಒಂ ದಕ ೆ 
ಸಂಖ್ ಯ ಯಿ ಂದ ಭ್ಾಗಕಾರ 
ಮಾಡುವರು. 

    

೬ ಬಿನುರಾಶಿ ಸಂಖ್ ಯ ಗಳ 
ಮ ಲ ಪರಿಕಲಪ ನ ಗಳನುು 
ಅರಿಯುವರು. 
 

14. ಕ  ಟ್ಟಿರುವ ಭಿನ ುರಾಶಿ ರ ಪದ 
ಚಿತಾಗಳ್ಳಗ್  ಭಿನುರಾಶಿ ಹಾಗ  
ಅವುಗಳ್ಳಗ್  ಅಂಶ್ ಛ ೋದ 
ಬರ ಯುವರು. 

15. ಸಮಾನ ಭಿನುರಾಶಿ ಗಳನು ು 
ಬರ ಯುವರು. 

    

೭ ದ ೈನಂದನ ಜ ೋವನದಲಿಿ 
ಹಣ ತ ಕ ಮತುು ಗ್ಾತ ಾ 
ಸಮಸ ಯ ಗಳನುು 
ಬಿಡಿಸುವುದು. 
 

16. ಹಣ ಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಪರಿವತಿನ ಯ ಸಂಕಲನ 
ವಯ ವಕಲನ ಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ  
ವಯ ವಹಾರಿಕ ಲ ಕೆ ಬಿಡಿಸುವುದು. 

17. ಉ ದದ ಕ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಂತ  
ದ ೈನಂದಕ ಜ ೋವನದ 
ಸಮಸ ಯ ಗಳನುು ಬಿಡಿಸುವರು. 

18. ತ ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದ ೈನಂದನ 
ಜ ೋವನದ ಸಮಸ ಯ ಗಳನುು 
ಬಿಡಿಸುವುದು. 

19. ಗ್ಾತ ಾಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದ ೈನಂದನ 
ಜ ೋವನದ ಸಮಸ ಯ ಗಳನುು 
ಬಿಡಿಸುವುದು. 

    

೮ ದ ೈನಂದನ ಜ ೋವನದಲಿಿ 
ಕಾಲದ ಸಮಸ ಯ ಗಳನುು 
ಬಿಡಿಸುವರು. 

20. ವಷಿದಲಿಿ ನ ದನಗಳು ಹಾಗ  
ವಾ ರಗಳ ಸಂಖ್ ಯ ಗಳನುು 
ಲ ಕಾೆಚಾರ ಮಾಡುವರು. 
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 21. ಗಡಿಯಾರ ವಿೋಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಲವನುು 
ಗಂಟ್   ನಿಮಿಷಗಳಲಿಿ 
ಬರ ಯುವರು. 

೯ ದತಾು ಂಶ್ಗಳನುು ಸಂಗಾಹಿಸಿ 
ಕ  ೋಷ ಿಕ ಹಾಗ  
ನಕ್ಷ ಯಲಿಿ 
ವಯ ಕುಪಡಿಸುವರು. 
 

22. ಸಂಗಾಹಿಸಿದ ದತಾು ಂಶ್ಗಳನುು 
ನಕ್ಷ ಯಲಿಿ ಗುರುತಿಸುವರು 
ಹಾಗ  ನಕ್ಷ ಯಲಿಿ ನ 
ಮಾಹಿತಿಯನು ು ವಿವರಿಸುವರು. 

23. ಮಾಹಿತಿಗಳನುು ಸಂಗಾಹಿಸಿ 
ಪುಸು ಕರ ಪದಲಿಿ 
ವಯ ಕುಪಡಿಸುವರು. 

    

೧೦ ಸಂಖ್ ಯ ಗಳು ಹಾಗ  
ಸಮಿತಿಯ ಆಧಾರದ 
ಮೋಲ   ಜಾಮಿತಿಯ 
ವಿನಾಯ ಸಗಳನುು 
ಗುರುತಿಸುವರು. 
 

24. ಗುಣಾ ಕಾರ ಹಾಗ  
ಭ್ಾಗ್ಾ ಕಾರದ ವಿನಾಯ ಸಗಳನುು 
ಗುರುತಿಸುವರು. 

25. ಸಮಮಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೋಲ   
ಜಾಮಿತಿಯ ವಿನಾಯ ಸಗಳನುು 
ಗುರುತಿಸುವರು. 

    

೧೧ ವೃತು ವನುು ರಚಿಸು ವರು 
ಹಾಗ  ವೃತು ದ 
ಭ್ಾಗಗಳನುು 
ಪರಿಚಯಿಸುವ ರು. 
 

26. ಅನೌಪಚಾ ರಿಕ ಹಾಗ  
ಔಪಚಾರಿಕ ವಿಧಾನದಲಿಿ ವೃತು 
ರಚಿಸುವರು. 

27. ವೃತು ದ ಭ್ಾಗಗಳನುು ಗುರುತಿಸಿ 
ಹ ಸರಿಸುವರು. 

    

೧೨ ಸಮತಲ ಾಕೃತಿ ಹಾಗ  
ಘನಾಕೃತಿಗಳನು ು 
ಅರಿಯುವರು. 
 

28. ಸಮತಲ ಾಕೃತಿ ಗಳನುು ಗುರುತಿಸಿ 
ಹ ಸರಿಸುವರು. 

29. ಸಮತಲ ಾಕೃತಿ ಗಳ ಸುತು ಳತ ಯ 
ಹಾಗ  ವಿಸಿು ೋಣ ಿ 
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ. 

30. ಘನಾಕೃತಿಗಳ ವಿಧ ಗುರುತಿಸಿ 
ಅವುಗಳ ಅಂಜ  ೋ ಸವರಗಳನುು 
ಗುರುತಿಸಿ ಎಣಿ ಸುವವರು. 
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ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ಕಾಥಮಿಕ ಶಕಲೆ, ಐತರಸನಹಳ್ಳಿ, ರ್ೆ ೋಲಕರ ತಕ.ರ್ೆ ೋಲಕರ ಜಿ. 
ಸೆೋತುಬಂಧ -೨೦೨೧-೨೨ 

ತರಗತಿ:  7ನೆೋ                                                     ವಿಷಯ: ಸಮಕಜ ವಿಜ್ಞಕನ 

ಕಾ.ಸಂ ಅಪ್ೆೋಕ್ಷಿತ ಕಲಿರ್ಕ ಫಲ್ ಕಲಿರ್ಕಂಶ 
ಶಕಲಕ ಹಂತದಲಿಿ ಶಿಕ್ಷಕರು 
ಮಕಡಿರ್ ೆಂಡ ತರ್ಕರಿ 

ಮೌಲ್ಯಮಕಪನ 
ತಂತಾ ಮತುು 
ಸಕಧನಗಳು ಆಫೆಿಥನ್ ಆನ್ ಲೆಥನ್ ಮಿಶಿಾತ 

೧ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಭಿನು 
ಆಧಾರಗಳನುು ಗುರುತಿಸ ುತಾ ು ರ  
ಮತುು ಅವುಗಳನುು 
ವರ್ಗೋಿಕರಿಸುತಾು ರ  ಹಾಗ  
ಅವುಗಳನುು ವಾ ಯ ಖ್ಾಯ ನಿಸುತಾು ರ . 

1. ಇತಿಹಾಸ ರಚನ ಯಲಿಿ ಆಧಾರಗಳ 
ಪ್ಾ ತಾವನುು ಅರಿಯುವರ ು.  

2. ಇತಿಹಾಸದ ಆಧಾರಗಳ ಪಾಮುಖ್ 
ವಿಧಗಳು 

3. ಸಾಹಿತಯ ಆಧಾರಗಳು ಹಾಗ  
ಪುರಾತತವ ಆಧಾರಗಳ ಅರ್ಿ. 

    

೨ ನದ ಕಣಿವ ಗಳಲಿಿ ಪ್ಾ ಾಚಿೋನ 
ನಾಗರಿ ಕತ ಗಳು ಅಭಿವೃದಧ 
ಹ  ಂ ದಲು ಕಾರಣ ನಿೋಡುತಾ ು ರ  
ಮತುು ಸಂಸೃತಿ ಮತುು ಸಮಾಜಕ ೆ 
ಅವುಗಳ ಕ  ಡುಗ್ ಗಳನು ು 
ವಿವರಿಸುತಾ ು ರ . 
 

1. ವಿಶ್ವಭ ಪಟದಲಿಿ ಪಾಮುಖ್ 
ಪ್ಾ ಾಚಿೋನ ನಾಗರಿ ಕತ  ಗಳನುು 
ಗುರುತಿಸುವುದು.  

2. ಜಗತಿು ನ ಪಾಮುಖ್ ನಾಗರಿ ಕತ ಗಳಲಿಿ 
ಉ ಗಮವಾ ಗಲು ಕಾರಣವನುು 
ಅರಿಯುವುದು. 

3. ಈಜಪ್ಟಿ,ಮೆಸಪಟ ೆೋಮಿಯ ಮತುು 
ಚಿೋನಕ ಹಾಗ  ಹರಪಪ ನಾಗರಿ ಕತ  
ಕ  ಡುಗ್ ಗಳನುು ತಿಳ್ಳ ಯುವುದು. 

    

೩ ದಕ್ಷಿಣ ಭ್ಾರತದ ವಿವಿಧ 
ರಾಜವಂಶ್ ಮನ ತನಗಳನುು 
ಗುರುತಿಸುತಾು ರ  ಮತುು ಅವುಗಳ 
ಸಾಮಾಜ ಕ ರಾಜಕ್ರೋಯ ಮತುು 
ಆರ್ಥಿಕ ಜ ೋವನ ಮುಂತ ಾದ 
ಕ  ಡುಗ್ ಗಳನುು ವಿವರಿ ಸುತಾು ರ . 
 

1. ದಕ್ಷಿಣ ಭ್ಾರತದ ವನಾುಳ್ಳದ 
ವಿವಿಧ ರಾಜಮನ ತನಗಳನು ು 
ಗುರುತಿಸುವುದು. 

2. ಶಾ ತವಾ ಹನರ ಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ 
ಕಾರಣವಾ ದ ಅಂಶ್ಗಳನುು 
ವಿವರಿಸುತಾ ು ರ . 

3. ಹ  ಯಸಳರ ಕಾಲದ ಕಲ  ಮತುು 
ವಾ ಸುು ಶಿಲ ಪ ಸೌಂದಯಿವನುು 
ಆಸಾವದಸುತಾ ು ರ . 

4. ಚ  ೋಳರ ಕಾಲದ ಗ್ಾಾಮಾಡಳ್ಳತ 
ಪದಧತಿ ಗ  ಹಾಗ  ಇಂದನ 
ಗ್ಾಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಇರುವ 
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ಸಮಾನ ಲಕ್ಷಣಗಳನುು 
ಅರಿಯುವರು. 

೪ ಬಿಾಟ್ಟಷರ ವಿರುದಧ ಹ  ೋ ರಾಡಿ ದ 
ಕ್ರತ ು ರು ರಾಣಿ ಚ ನುಮೂ ಮತುು 
ಅವರ ಅನುಯಾಯಿ ಸಂಗ್  ಳ್ಳಿ 
ರಾಯಣ ುನ ಕ  ಡುಗ್ ಗಳನುು 
ಮತುು ಕ  ಡರ್ಗನ ಇತಿಹಾಸದ 
ಪಾಮುಖ್ ಘಟನ ಗಳನು ು 
ಪಾಶ್ಂಸಿಸುತಾ ು ರ . 

1. ಬಿಾಟ್ಟಷರ ವಿರುದಧ ಕ್ರತ ು ರಿನ ರಾಣಿ 
ಚ ನುಮೂ ಮತುು ಅವರ 
ಅನುಯಾಯಿ ಸಂಗ್  ಳ್ಳಿ ರಾಯಣ ು 
ನಡ ಸಿದ ಹ  ೋ ರಾಟ ವನುು 
ಮಚುುವುದು. 

2. ಕ  ಡರ್ಗನ ಚರಿತ ಾಯ 
ಹ ಗುೆರುತುಗಳನು ು 
ಪರಿಚಯಿಸಿಕ  ಳುಿವುದು. 

    

೫ ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯ ನ ೈಸರ್ಗಿಕ 
ಸಂಪನ ೂಲಗಳ ಬಳಕ  ಮತುು 
ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣ  ಯ 
ವಿಧಾನಗಳನುು ವಿವರಿಸ ುವರು. 
ಸಂಪನ ೂಲಗಳನುು ನಿೋ ರು 
ಇಂಧನ ಆಹಾರ ಅರಣ ಯ 
ಉ ಳ್ಳಸಲು ಸ ಕು ಮಾಗಿಗಳನುು 
ಸ ಚಿಸುವರು ಹಾಗ  
ನ ೈಮಿಲಯ ವನುು ನಿವ ಿಹಣ   
ಮಾಡುವರು. 

1. ನ ೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ ೂಲಗಳ 
ಅವಶ್ಯಕತ  ಗಳನುು ತಿಳ್ಳಯುವುದು. 

2. ನ ೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ ೂಲಗಳ 
ವಿಧಗಳನುು ತಿಳ್ಳ ಯುವುದು. 

3. ನ ೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ ೂಲಗಳ ಬಳಕ  
ಮತುು ಸಂರಕ್ಷಣ  ಯ 
ಅಗತಯ ತ ಯನುು 
ಅರ್ಿಮಾಡಿ ಕ  ಳುಿವುದು. 

 

    

೬ ಕನಾಿಟಕದ ಸಂಪನ ೂಲಗಳು 
ಉ ದ  ಯ ೋಗ ಕಲ  ಸಾಹಿತಯ ಮತುು 
ಸಾಧನ ಗಳು ಮುಂತ ಾದ 
ವಿಭ್ಾಗಗಳನುು ವಿವರಿಸುತಾ ು ರ  
ಮತುು ಅವುಗಳ ನಡುವ  
ಹ  ೋ ಲಿಕ  ಮತುು ವಯತಯ ಸಿಸುತಾು ರ . 
 

1. ನಮೂ ವಿಭ್ಾಗ ಯಾವುದು ಅದರ 
ವಿಶ ೋಷತ  ಏನು ಅಲಿಿ ನ ಪ್ಾ ಾಕೃತಿಕ 
ಸಂಪನ ೂಲಗಳು ಅರಣ ಯ 
ವನಯ ಮೃಗಗಳು ಪಕ್ಷಿಧಾ ಮಗಳು 
ಮುಂತ ಾದವುಗಳ ಬಗ್ ೆ ನಮಗ್  
ಅರಿವು ಮ ಡಿಸುವುದು. 

2. ನಮೂ ನಾಡಿ ನ ಕಲ  ಸಾಹಿತಯ ಕ್ರಾೋಡ  
ರಾಜಕಾರಣ ಮುಂತ ಾದ 
ಕ್ಷ ೋತ ಾಗಳಲಿಿ ಪಾಸಿದಧ ರಾದ ಅವರ 
ಪರಿಚಯವನು ು ಮಕೆಳು 
ತಿಳ್ಳದುಕ  ಳುಿವುದು. 

    

೭ ಪಾಭುತವದ ಅರ್ಿ ಮತುು 
ವಿಧಗಳನುು ವಿವರಿ ಸುತಾು ರ  
ಪಾಜಾಪಾಭುತವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತುು 
ವಿಧಗಳನುು ವಿವರಿ ಸುತಾು ರ . 

1. ಪಾಭುತವದ ಅರ್ಿವ ನುು 
ಅರಿಯುವರು  

2. ಪಾಭುತವದ ವಿಧಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನುು 
ಚಚಿಿಸುವ ರು. 
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3. ಪಾಜಾಪಾಭುತವದ ತತವಗಳನುು 
ಮಚಿುಕ  ಳುಿವರು. 

೮ ರಾಷಿ ರೋಯ ಬಾವುಟ ರಾಷ ರಚಿಹ ು 
ರಾಷ ರರ್ಗೋತ  ಮತುು ರಾಷಿ ರೋಯ 
ಹಬಬಗಳನುು ಗು ರುತಿಸುತಾು ರ . 
 

1. ರಾಷ ರಧವಜದ ವಿಶ ೋಷತ  ಹಾಗ  
ರಾಷ ರಧವಜದ ಸಂಹಿತ ಯನುು 
ಅರ ೈಿಸಿಕ  ಂ ಡು ಅದನು ು 
ಪ್ಾ ಲಿಸುವುದು. 

2. ರಾಷಿ ರೋಯ ಚಿಹ ುಗಳನು ು 
ಗುರುತಿಸುವುದು. 

3. ರಾಷಿ ರೋಯ ಹಬಬಗಳ ಮಹತವವನುು 
ತಿಳ್ಳಯುವುದು. 

    

೯ ಭ ಪಟದ ಮೋಲ   ಭ್ೌಗ್  ೋಳ್ಳಕ 
ಸಂಕ ೋತ ಗಳು ಮತುು ಚಿಹ ುಗಳನುು 
ಬಳಸುತಾು ರ  ಮತುು 
ಅರ ೈಿಸುತಾು ರ  ಭ ಪಟಗಳನುು 
ವರ್ಗೋಿಕರಿಸುತಾು ರ  ರಚನ ಗ್  
ಅಗತಯ ವಾ ದ ಘಟಕಾಂ ಶ್ಗಳನುು 
ಗುರುತಿಸುತಾು ರ  
ಉ ದಾ ಹರಣ ಗಳು. ಅಳತ  ದ ರ 
ದಕುೆ ಮತುು ಚಿಹ ುಗಳು. 

1. ನಕಾಶ  ರಚಿಸಲು ಬ ೋಕಾದ ಘಟಕ 
ಸಂಗತಿಗಳನುು ತಿಳ್ಳಯುವುದ ು. 

2. ನಕಾಶ ಗಳು ಹ  ಂ ದರಬಹುದಾದ 
ಪಾಮುಖ್ ಚಿಹ ು ಮತುು 
ಸಂಕ ೋತ ಗಳನುು ಮತುು ಅವುಗಳ 
ಉ ಪಯೋಗಗಳನುು ಅರಿಯುವ ರು. 

 

    

೧೦ ಏಷ್ಾ ಯ ದ ಪಾಮುಖ್ ಸಾಗರಗಳು 
ಸಮುದಾಗಳು ನದಗಳು 
ಪವಿತಗಳು ಪಾಸಾ ಭ ಮಿ 
ಮೈದಾನ ಮತುು ದ ೋಶ್ಗಳು 
ಹಾಗ  ಗಡಿಪಾದ ೋಶ್ 
ಮುಂತ ಾದವುಗಳನುು 
ಗುರುತಿಸುತಾು ರ  ಅಕ್ಷಾಂ ಶ್ ಮತುು 
ರ ೋಖ್ಾಂ ಶ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೋಲ   
ಏಷ್ಾ ಯ ದ ವಿಸಿು ೋಣ ಿವನುು 
ವಿವರಿಸುತಾ ು ರ . 

1. ಏಷ್ಾ ಯ ಖ್ಂಡದ ಸಾಾ ನ ವಿಸಿು ೋಣ ಿ 
ಹಾಗ  ಭ್ೌಗ್  ೋಳ್ಳಕ 
ಸನಿುವ ೋಶ್ವನು ು ತಿಳ್ಳಯುವುದು. 

2. ಏಷ್ಾ ಯ ದ ಪಾಮುಖ್ ಪ್ಾ ಾಕೃತಿಕ 
ವಿಭ್ಾಗಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಣ   
ಪಡ ಯುವುದು. 

    

 


