
 

 

  ತರಗತಿ-10     ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಠಹಂಚಿಕೆ 2020-21      ವಿಷಯ-ವಿಜ್ಞಾನ 

ತಿಂಗಳು/ 
ಲಭ್ಯವಿರುವ 

ಅವಧಿಗಳು 
ಘಟಕ/ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು 

ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ 

ಅವಧಿಗಳು 
ಬೆ ೋಧಿಸಿದೆಯೋ 

/ಇಲಲವೆ 
ಬೆ ೋದಧಿಸದಿರಲು 

ಕಾರಣ 

ಗೃಹಪಾಠ ಘಟಕ ಪರೋಕ್ಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ 

ಸಹಿ 
ಮು.ಶಿ.ಸಹಿ 

ನಿೋಡಿದುು ತಿದಿುದುು ನಡೆಸಿದುು ಮೌ.ಮಾಡಿದುು 
ಮೇ&ಜೂನ್ 

2020 

2+16 

ಅವಧಿಗಳು 

• ಪುನರಾವರ್ತನೆ 
• ಸೆೇರ್ುಬಂಧ ಕಾರ್ತಕ್ರಮ 

• ಪರಿಹಾರ ಬೊೇಧನೆ 
• ವಾರ್ಷತಕ್ ಕ್ರರಯಾಯೇಜನೆ ಸಿದ್ಧತೆ 

18 

       

ಜೂನ್ 

2020 

9 

ಅವಧಿಗಳು 

ಘಟಕ 1 – ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯಗಳು ಮತುು ಸಮಿಕರಣಗಳು  
• ರಾಸಾರ್ನಿಕ್ ಕ್ರರಯೆಗಳು 
• ರಾಸಾರ್ನಿಕ್ ಸಮೇಕ್ರಣಗಳು 
• ರಾಸಾರ್ನಿಕ್ ಸಮೇಕ್ರಣ ಬರೆರ್ುವುದ್ು 
• ರಾಸಾರ್ನಿಕ್ ಸಮೇಕ್ರಣ ಸರಿದ್ೂಗಿಸುವ ಹಂರ್ಗಳು 
• ರಾಸಾರ್ನಿಕ್ ಸಮಕ್ರಣದ್ ವಿಧಗಳು 
• ಉರ್ಕರ್ತಣೆ ಮರ್ುು ಅಪಕ್ರ್ತಣೆ 
• ಅಭ್ಾಾಸಗಳು ಮರ್ುು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 

9 

       

ಜುಲೆೈ 
2020 

26 

ಅವಧಿಗಳು 

ಘಟಕ 2 – ಆಮಲಗಳು, ಪಿತ್ಾಯಮಲಗಳು ಮತುು ಲವಣಗಳು 
• ಆಮಲಗಳು ಮರ್ುು ಪರತಾಾಮಲಗಳ ರಾಸಾರ್ನಿಕ್ ಗುಣಗಳು 
• ಆಮಲ & ಪರತಾಾಮಲಗಳು ಲೊೇಹಗಳ ೆಂದಿಗೆ ವರ್ತನೆ ಹೆೇಗೆ? 
• ಆಮಲ & ಪರತಾಾಮಲಗಳು ಪರಸಪರ ಹೆೇಗೆ ವರ್ತತಸುರ್ುವೆ? 
• ಆಮಲಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಲೊೇಹೇರ್ ಆಕೆಸೈಡುಗಳ ವರ್ತನೆ. 
• ಅಲೊೇಹೇರ್ ಆಕೆಸೈಡ್ ಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಪರತಾಾಮಲಗಳ ವರ್ತನೆ 
• pH ಮಹರ್ವ, ಲವಣಗಳು, POP ರ್ ಉಪಯೇಗಗಳು 
• ಅಭ್ಾಾಸಗಳು ಮರ್ುು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 
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ಶಿವಶಂಕರ್.ಎನ್ (CBZ), ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಾತರಿ ಪದ್ವಿ ಪೂವತ ರ್ಾಲೆೇಜು (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ), ಮದ್ನಹಳ್ಳಿ ರ್ಾೌಸ್, ರ್ೆ ೇಲಾರ ತಾ & ಜಿ 



 

ತಿಂಗಳು/ 
ಲಭ್ಯವಿರುವ 

ಅವಧಿಗಳು 
ಘಟಕ/ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು 

ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ 

ಅವಧಿಗಳು 
ಬೆ ೋಧಿಸಿದೆಯೋ 

/ಇಲಲವೆ 
ಬೆ ೋದಧಿಸದಿರಲು 

ಕಾರಣ 

ಗೃಹಪಾಠ ಘಟಕ ಪರೋಕ್ಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ 

ಸಹಿ 
ಮು.ಶಿ.ಸಹಿ 

ನಿೋಡಿದುು ತಿದಿುದುು ನಡೆಸಿದುು ಮೌ.ಮಾಡಿದುು 

ಜುಲೆೈ 
2020 

26 

ಅವಧಿಗಳು 

ಘಟಕ 6 – ಜೋವಕ್ರಿಯಗಳು 
• ಜೇವನ ಕ್ರರಯೆಗಳು ಯಾವುವು? 

• ಪೇರ್ಣೆ – ಪರ ಪೇರ್ಣೆ & ಸವ ಪೇರ್ಣೆ 
• ಮಾನವನಲ್ಲಲ ಪೇರ್ಣೆ 
• ಉಸಿರಾಟ – ಮಾನವನಲ್ಲಲ ಉಸಿರಾಟ 

• ಸಾಗಾಣಿಕೆ – ಮಾನವನಲ್ಲಲ ಸಾಗಾಣಿಕೆ 
• ಹರದ್ರ್ – ನಮಮ ಪಂಪ್ 

• ಸಸಾಗಳಲ್ಲಲ ಸಾಗಾಣಿಕೆ – ನಿೇರು, ಆಹಾರ & ಇರ್ರೆ ವಸುುಗಳು 
• ವಿಸಜತನೆ – ಮಾನವ & ಸಸಾಗಳಲ್ಲಲ ವಿಸಜತನೆ 
• ಅಭ್ಾಾಸಗಳು ಮರ್ುು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 

8 

        

ಘಟಕ 12 – ವಿದುಯಚ್ಛಕ್ರು   
• ವಿದ್ುಾತ್ ಪರವಾಹ ಮರ್ುು ವಿದ್ುಾತ್ ಮಂಡಲ 

• ವಿದ್ುಾತ್ ವಿಭವ & ವಿಭವಾಂರ್ರ 

• ವಿದ್ುಾತ್ ಮಂಡಲದ್ ರೆೇಖಾಚಿರ್ರ 
• ಓಮ್ ನ ನಿರ್ಮ 

• ವಾಹಕ್ದ್ ರೊೇಧವು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳು 
• ರೊೇಧಕ್ಗಳ ವಾವಸೆುರ್ ರೊೇಧ 

• ಸರಣಿ ಮರ್ುು ಸಮಾಂರ್ರದ್ಲ್ಲಲ ಜೊೇಡಿಸಿದ್ ರೊೇಧಗಳು 
• ವಿದ್ುಾತ್ ಪರವಾಹದ್ ಉರ್ಣ ಪರಿಣಾಮ 

• ಪ್ಾರಯೇಗಿಕ್ ಅನವರ್ಗಳು, ವಿದ್ುಾತ್ ಸಾಮರ್ಥಾತ 
• ಅಭ್ಾಾಸಗಳು ಮರ್ುು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 
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ರ ಪಣಾತಮಕ ಪರೋಕ್ಷೆ – 1 (FA1) 

 

ಶಿವಶಂಕರ್.ಎನ್ (CBZ), ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಾತರಿ ಪದ್ವಿ ಪೂವತ ರ್ಾಲೆೇಜು (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ), ಮದ್ನಹಳ್ಳಿ ರ್ಾೌಸ್, ರ್ೆ ೇಲಾರ ತಾ & ಜಿ 



ತಿಂಗಳು/ 
ಲಭ್ಯವಿರುವ 

ಅವಧಿಗಳು 
ಘಟಕ/ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು 

ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ 

ಅವಧಿಗಳು 
ಬೆ ೋಧಿಸಿದೆಯೋ 

/ಇಲಲವೆ 
ಬೆ ೋದಧಿಸದಿರಲು 

ಕಾರಣ 

ಗೃಹಪಾಠ ಘಟಕ ಪರೋಕ್ಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ 

ಸಹಿ 
ಮು.ಶಿ.ಸಹಿ 

ನಿೋಡಿದುು ತಿದಿುದುು ನಡೆಸಿದುು ಮೌ.ಮಾಡಿದುು 

ಆಗಸ್ಟ್ 
2020 

25 

ಅವಧಿಗಳು 

ಘಟಕ 3 – ಲೆ ೋಹಗಳು ಮತುು ಅಲೆ ೋಹಗಳು 
• ಲೊಹಗಳು – ಭ್ೌರ್ತಕ್ ಮರ್ುು ರಾಸಾರ್ನಿಕ್ ಗುಣಗಳು 
• ಅಲೊೇಹಗಳು -  ಭ್ೌರ್ತಕ್ ಮರ್ುು ರಾಸಾರ್ನಿಕ್ ಗುಣಗಳು 
• ಕ್ರರಯಾಶಿಲತೆ ಸರಣಿ 

• ಲೊೇಹಗಳು & ಅಲೊೇಹಗಳು ಹೆೇಗೆ ಪರರ್ತವರ್ತತಸುರ್ುವೆ. 
• ಅಯಾನಿಕ್ ಸಂರ್ುಕ್ುಗಳ ಗುಣಗಳು 
• ಲೊೇಹಗಳ ದೊರೆರ್ುವಿಕೆ 
• ಲೊೇಹೊೇದ್ಧರಣ 

• ಅದಿರುಗಳ ಪುರ್ಷ್ೇಕ್ರಣ 

• ಲೊೇಹಗಳ ಶುದಿಧೇಕ್ರಣ 

• ನಶಿಸುವಿಕೆ & ರ್ಡೆಗಟು್ವಿಕೆ 
• ಮಶರಲೊೇಹಗಳು 

ಅಭ್ಾಾಸಗಳು ಮರ್ುು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 
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ಘಟಕ 7 – ನಿಯಂತಿಣ ಮತುು ಸಹಭಾಗಿತವ 
• ಪ್ಾರಣಿಗಳು – ನರವಯಾಹ 

• ಪರಾವರ್ತತರ್ ಕ್ರರಯೆ ಮರ್ುು ಪರಾವರ್ತತರ್ ಚಾಪ 

• ಮಾನವನ ಮದ್ುಳು 
• ನರ ಅಂಗಾಂಶದ್ ಕಾರ್ತ 

• ಸಸಾಗಳಲ್ಲಲ ಸಹಭ್ಾಗಿರ್ವ 
• ಪರಚೊೇದ್ನೆಗೆ ರ್ಕ್ಷಣದ್ ಪರರ್ತಕ್ರರಯೆ 

• ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂದ್ ಉಂಟಾಗುವ ಚಲನೆ 
• ಪ್ಾರಣಿಗಳಲ್ಲಲ ಹಾರ್ೇತನುಗಳು - ಕಾರ್ತಗಳು 
• ಅಭ್ಾಾಸಗಳು ಮರ್ುು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 
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 ಶಿವಶಂಕರ್.ಎನ್ (CBZ), ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಾತರಿ ಪದ್ವಿ ಪೂವತ ರ್ಾಲೆೇಜು (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ), ಮದ್ನಹಳ್ಳಿ ರ್ಾೌಸ್, ರ್ೆ ೇಲಾರ ತಾ & ಜಿ 



 

 

ತಿಂಗಳು/ 
ಲಭ್ಯವಿರುವ 

ಅವಧಿಗಳು 
ಘಟಕ/ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು 

ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ 

ಅವಧಿಗಳು 
ಬೆ ೋಧಿಸಿದೆಯೋ 

/ಇಲಲವೆ 
ಬೆ ೋದಧಿಸದಿರಲು 

ಕಾರಣ 

ಗೃಹಪಾಠ ಘಟಕ ಪರೋಕ್ಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ 

ಸಹಿ 
ಮು.ಶಿ.ಸಹಿ 

ನಿೋಡಿದುು ತಿದಿುದುು ನಡೆಸಿದುು ಮೌ.ಮಾಡಿದುು 

ಸೆಪ್ಂಬರ್ 

2020 

21 

ಅವಧಿಗಳು 

ಘಟಕ 13 – ವಿದುಯತ್ ಪಿವಾಹದ ಕಾಂತಿೋಯ ಪರಣಾಮಗಳು 
• ಕಾಂರ್ಕ್ೆೇರ್ರ ಮರ್ುು ಕಾಂರ್ತೇರ್ ರೆೇಖೆಗಳು 
• ವಿದ್ುಾತ್ ಪರವಾಹವಿರುವ ವಾಹಕ್ದಿಂದ್ ಕಾಂರ್ಕ್ೆೇರ್ರ 
• ಬಲಗೆೈನ ಹೆಬೆೆರಳ ನಿರ್ಮ 

• ವೃತಾುಕಾರ ವಾಹಕ್ ಸುರುಳಿರ್ಲ್ಲಲನ ವಿದ್ುಾತ್ ಪರವಾಹದಿಂದ್ 

ಉಂಟಾದ್ ಕಾಂರ್ಕ್ೆೇರ್ರ  
• ಸೊೇಲೆನಾಯ್ಡ್ ನಲ್ಲಲ ವಿದ್ುಾತ್ ಪರವಾಹದಿಂದ್ ಉಂಟಾದ್ 

ಕಾಂರ್ಕ್ೆೇರ್ರ 
• ಕಾಂರ್ಕ್ೆೇರ್ರದ್ಲ್ಲಲ ವಿದ್ುಾತ್ ಪರವಾಹದಿಂದ್ ಉಂಟಾದ್ 

ಕಾಂರ್ಕ್ೆೇರ್ರ 
• ಪ್ೆಲೇಮಂಗ್ ನ ಡಗೆೈ ನಿರ್ಮ 

• ವಿದ್ುಾತ್ ರ್ೇಟಾರ್ 

• ವಿದ್ುಾತ್ ಕಾಂರ್ತೇರ್ ಪ್ೆರೇರಣೆ 
• ಪ್ೆಲಮಂಗ್ ನ ಬಲಗೆೈ ನಿರ್ಮ 

• ವಿದ್ಉತ್ ಜನಕ್ 

• ಗೃಹಬಳಕೆರ್ ವಿದ್ುಾತ್ ಮಂಡಲಗಳು 
• ಅಭ್ಾಾಸಗಳು ಮರ್ುು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 
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ಶಿವಶಂಕರ್.ಎನ್ (CBZ), ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಾತರಿ ಪದ್ವಿ ಪೂವತ ರ್ಾಲೆೇಜು (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ), ಮದ್ನಹಳ್ಳಿ ರ್ಾೌಸ್, ರ್ೆ ೇಲಾರ ತಾ & ಜಿ 



 

ತಿಂಗಳು/ 
ಲಭ್ಯವಿರುವ 

ಅವಧಿಗಳು 
ಘಟಕ/ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು 

ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ 

ಅವಧಿಗಳು 
ಬೆ ೋಧಿಸಿದೆಯೋ 

/ಇಲಲವೆ 
ಬೆ ೋದಧಿಸದಿರಲು 

ಕಾರಣ 

ಗೃಹಪಾಠ ಘಟಕ ಪರೋಕ್ಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ 

ಸಹಿ 
ಮು.ಶಿ.ಸಹಿ 

ನಿೋಡಿದುು ತಿದಿುದುು ನಡೆಸಿದುು ಮೌ.ಮಾಡಿದುು 

ಸೆಪ್ಂಬರ್ 

2020 

21 

ಅವಧಿಗಳು 

ಘಟಕ 15 – ನಮಮ ಪರಸರ 

• ಪರಿಸರ ವಾವಸೆೆ – ಅದ್ರ ಘಟಕ್ಗಳು ಯಾವುವು? 

• ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗಳು ಮರ್ುು ಆಹಾರ ಜಾಲಗಳು 
• ನಮಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪರಿಸರದ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ 

ಉಂಟುಮಾಡುರ್ುವೆ? 

• ಓಝೇನ್ ಪದ್ರ ಮರ್ುು ಅದ್ು ಹೆೇಗೆ ಶಿಥಿಲಗೊೇಳುುರ್ತುದೆ 
• ನಾವು ಉತಾಪದಿಸುವ ತಾಾಜಾಗಳ ನಿವತಹಣೆ 
• ಅಭ್ಾಾಸಗಳು ಮರ್ುು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 
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ರ ಪಣಾತಮಕ ಪರೋಕ್ಷೆ – 2 (FA2) 

ಮೋದಲನೆೋ ಸಮಕಲನಾತಮಕ ಪರೋಕ್ಷೆ ಮತುು ಮೌಲಯಮಾಪನ (SA1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ಶಿವಶಂಕರ್.ಎನ್ (CBZ), ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಾತರಿ ಪದ್ವಿ ಪೂವತ ರ್ಾಲೆೇಜು (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ), ಮದ್ನಹಳ್ಳಿ ರ್ಾೌಸ್, ರ್ೆ ೇಲಾರ ತಾ & ಜಿ 



 

ತಿಂಗಳು/ 
ಲಭ್ಯವಿರುವ 

ಅವಧಿಗಳು 
ಘಟಕ/ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು 

ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ 

ಅವಧಿಗಳು 
ಬೆ ೋಧಿಸಿದೆಯೋ 

/ಇಲಲವೆ 
ಬೆ ೋದಧಿಸದಿರಲು 

ಕಾರಣ 

ಗೃಹಪಾಠ ಘಟಕ ಪರೋಕ್ಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ 

ಸಹಿ 
ಮು.ಶಿ.ಸಹಿ 

ನಿೋಡಿದುು ತಿದಿುದುು ನಡೆಸಿದುು ಮೌ.ಮಾಡಿದುು 

ಅಕೊ್ೇಬರ್ 

ಮರ್ುು 
ನವೆಂಬರ್ 

2020 

4+20 

ಅವಧಿಗಳು 

ಘಟಕ 4 – ಕಾರ್ಿನ್ ಮತುು ಅದರ ಸಂಯುಕುಗಳು 
• ಕಾಬತನ್ ನಲ್ಲಲ ಬಂಧ – ಸಹವೆೇಲೆನಿಸ ಬಂಧ 

• ಕಾಬತನನ ಪರಿವರ್ತನಿೇರ್ ಸವಭ್ಾವ 

• ಪಯಾತಪು & ಅಪಯಾತಪು ಕಾಬತನ್ ಸಂರ್ುಕ್ುಗಳು 
• ಸರಪಳಿಗಳು, ಕ್ವಲುಗಳು ಮರ್ುು ಉಂಗುರಗಳು 
• ಕ್ರರಯಾಗುಂಪುಗಳು – ಅನುರೂಪ ಶೆರೇಣಿಗಳು 
• ಕಾಬತನ್ ಸಂರ್ುಕ್ುಗಳ ಹೆಸರಿಸುವ ಪದ್ಧರ್ತ 

• ಕಾಬತನ್ ಸಂರ್ುಕ್ುಗಳ ರಾಸಾರ್ನಿಕ್ ಗುಣಗಳು 
• ದ್ಹನಕ್ರಯೆ, ಉರ್ಕರ್ತಣೆ, ಸಂಕ್ಲನ ಕ್ರರಯೆ, ಆದೆೇಶನ ಕ್ರರಯೆ 

• ಎರ್ಥನಾಲ್ ಮರ್ುು ಎರ್ಥನೊೇಯಕ್ ಆಮಲ 
• ಎರ್ಥನಾಲ್ ಆಮಲದ್ ಗುಣಗಳು 
• ಎರ್ಥನೊೇಯಕ್ ಆಮಲ ಗುಣಗಳು 
• ಸಾಬೂನುಗಳು ಮರ್ುು ಮಾಜತಕ್ಗಳು 
• ಅಭ್ಾಾಸಗಳು ಮರ್ುು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 
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ಘಟಕ 5 – ಧಾತುಗಳ ಆವತಿನಿೋಯ ವಗಿೋಿಕರಣ 

• ಧಾರ್ುಗಳ ವಗಿೇತಕ್ರಣದ್ ಆರಂಭಿಕ್ ಪರರ್ರ್ನಗಳು 
• ಡೊೇಬರೆೈನರ್ ನ ರ್ತರವಳಿಗಳು 
• ನೂಾಲಾಾಂಡ್ಸ ರವರ ಅರ್್ಕ್ಗಳ ನಿರ್ಮ 

• ಮಂಡಲ್ಲೇವ್ ರವರ ಆವರ್ತಕ್ ನಿರ್ಮ 

•  ಮಂಡಲ್ಲೇವ್ ರವರ ಆವರ್ತಕ್ ಕೊೇರ್್ಕ್ದ್ ಮರ್ತಗಳು 
• ಆಧುನಿಕ್ ಆವರ್ತ ಕೊೇರ್್ಕ್ 
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ಶಿವಶಂಕರ್.ಎನ್ (CBZ), ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಾತರಿ ಪದ್ವಿ ಪೂವತ ರ್ಾಲೆೇಜು (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ), ಮದ್ನಹಳ್ಳಿ ರ್ಾೌಸ್, ರ್ೆ ೇಲಾರ ತಾ & ಜಿ 



ತಿಂಗಳು/ 
ಲಭ್ಯವಿರುವ 

ಅವಧಿಗಳು 
ಘಟಕ/ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು 

ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ 

ಅವಧಿಗಳು 
ಬೆ ೋಧಿಸಿದೆಯೋ 

/ಇಲಲವೆ 
ಬೆ ೋದಧಿಸದಿರಲು 

ಕಾರಣ 

ಗೃಹಪಾಠ ಘಟಕ ಪರೋಕ್ಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ 

ಸಹಿ 
ಮು.ಶಿ.ಸಹಿ 

ನಿೋಡಿದುು ತಿದಿುದುು ನಡೆಸಿದುು ಮೌ.ಮಾಡಿದುು 

 

• ಆಧುನಿಕ್ ಆವರ್ತ ಕೊೇರ್್ಕ್ದ್ ಧಾರ್ುಗಳ ಸಾೆನ 

• ಆಧುನಿಕ್ ಆವರ್ತ ಕೊೇರ್್ಕ್ದ್ಲ್ಲಲನ ಪರವೃರ್ತುಗಳು ವೆೇಲೆನಿಸ, 
ಪರಮಾಣು ಗಾರ್ರ, ಲೊೇಹೇರ್ ಮರ್ುು ಅಲೊೇಹೇರ್ 

ಗುಣಗಳು 
• ಅಭ್ಾಾಸಗಳು ಮರ್ುು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 

 

        

ಡಿಸೆಂಬರ್ 

2020 

25 

ಅವಧಿಗಳು 

ಘಟಕ 8 – ಜೋವಿಗಳು ಹೆಗೆ ಸಂತ್ಾನೆ ೋತಪತಿು ನಡೆಸುತುವೆ? 

• ಜೇವಿಗಳು ರ್ಮಮದೆೇ ನಿಖರ ಪರರ್ತಕ್ೃರ್ತರ್ನುನ ಸೃರ್ಷ್ಸುರ್ುವೆಯೆೇ 
• ಭಿನನತೆರ್ ಮಹರ್ವ 
• ಏಕ್ ಜೇವಿಗಳಿಂದ್ ಬಳಸಲಾದ್ ಸಂತಾನೊೇರ್ಪರ್ತು, 

ವಿಧಾನಗಳು – ವಿದ್ಳನ, ರ್ುಂಡರಿಕೆ, ಪುನರುತಾಾದ್ನೆ, 
ರ್ಗುುವಿಕೆ, ಕಾರ್ಜ ಸಂತಾನೊೇರ್ಪರ್ತು, ಬಿಜಗಳ ಉತಾಪದ್ನೆ 

• ಲೆೈಂಗಿಕ್ ಸಂತಾನೊೇರ್ಪರ್ತು 
• ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸಾಗಳಲ್ಲಲ ಲೆೈಂಗಿಕ್ ಸಂತಾನೊೇರ್ಪರ್ತು 
• ಮನುರ್ಾರಲ್ಲಲ ಲೆೈಂಗಿಕ್ ಸಂತಾನೊೇರ್ಪರ್ತು 
• ಸಂತಾನೊೇರ್ಪರ್ತು ಆರೊೇಗಾ 
• ಅಭ್ಾಾಸಗಳು ಮರ್ುು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 
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ಘಟಕ 10 – ಬೆಳಕು, ಪಿತಿಫಲನ ಮತುು ವಕ್ರಿೋಭ್ವನ 

• ಬೆಳಕ್ರನ ಪರರ್ತಫಲನ 

• ಗೊೇಳಿೇರ್ ದ್ಪತಣಗಳು – ಗೊೇಳಿೇರ್ ದ್ಪತಣದ್ಲ್ಲಲ 
ಪರರ್ತಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆ 

• ರೆೇಖಾಚಿರ್ರದ್ ಮೂಲಕ್ ಗೊೇಳಿೇರ್ ದ್ಪತಣದಿಂದ್ ಉಂಟಾದ್ 

ಪರರ್ತಬಿಂಬಗಳನುನ ಪರರ್ತನಿದ್ಧಿಸುವುದ್ು 
• ಪೇನ ಮರ್ುು ನಿಮನ ದ್ಪತಣದ್ ಉಪಯೇಗಗಳು 
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ತಿಂಗಳು/ 
ಲಭ್ಯವಿರುವ 

ಅವಧಿಗಳು 
ಘಟಕ/ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು 

ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ 

ಅವಧಿಗಳು 
ಬೆ ೋಧಿಸಿದೆಯೋ 

/ಇಲಲವೆ 
ಬೆ ೋದಧಿಸದಿರಲು 

ಕಾರಣ 

ಗೃಹಪಾಠ ಘಟಕ ಪರೋಕ್ಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ 

ಸಹಿ 
ಮು.ಶಿ.ಸಹಿ 

ನಿೇಡಿದ್ುು ರ್ತದಿುದ್ುು ನಡೆಸಿದ್ುು ಮೌ.ಮಾಡಿದ್ುು 

 

• ಗೊೇಳಿೇರ್ ದ್ಪತಣಗಳ ಪರರ್ತಫಲನ ಸಾಂಪರದಾಯಕ್ 

ಸಂಕೆೇರ್ಗಳು 
• ದ್ಪತಣ ಸೂರ್ರ ಮರ್ುು ವದ್ತನೆ  
• ಬೆಳಕ್ರನ ವಕ್ರರೇಭವನ, ವಕ್ರರೇಭವನ ಸೂಚಾಂಕ್ 

• ಗೊೇಳಿೇರ್ ಮಸೂರಗಳಿಂದ್ ವಕ್ರರೇಭವನ 

• ಮಸೂರಗಳಿಂದ್ ಪರರ್ತಬಿಂಬಗಳ ರಚನೆ - ರೆಖಾಚಿರ್ರಗಳು 
• ಮಸೂರದ್ ಸೂರ್ರ ಮರ್ುು ವಧತನೆ, ಸಾಮರ್ಥಾತ 

ಅಭ್ಾಾಸಗಳು ಮರ್ುು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 

 

        

 

ರ ಪಣಾತಮಕ ಪರೋಕ್ಷೆ – 3 (FA3) 

ಘಟಕ 9 – ಅನುವಂಶಿಯತ್ೆ ಮತುು ಜೋವ ವಿಕಾಸ 

• ಸಂತಾನೊೇರ್ಪರ್ತು ಸಂದ್ಭತದ್ಲ್ಲಲ ಭಿನನತೆಗಳ ಒಗೂುಡುವಿಕೆ 
• ಅನುವಂಶಿರ್ತೆ, ಅನುವಂಶಿರ್ತೆ ಗುಣಗಳು 
• ಅನುವಂಶಿರ್ತೆರ್ ಗುಣಗಳ ನಿರ್ಮಗಳು -ಮಂಡಲನ 

ಕೊಡುಗೆಗಳು 
• ಲ್ಲಂಗ ನಿಧತರಣೆ 
• ಜೇವ ವಿಕಾಸ -ಗಳಿಸಿದ್ ಮರ್ುು ಅನುವಂಶಿೇರ್ವಾದ್ 

• ಗುಣಗಳು, ಪರಭ್ೆೇದಿೇಕ್ರಣ 

• ಜೇವ ವಿಕಾಸ ಮರ್ುು ವಗಿೇತಕ್ರಣ 

• ಜೇವ ವಿಕಾಸನಿೇರ್ ಸಂಭಂದ್ಗಳ ಪತೆು ಮಾಡುವಿಕೆ 
• ಪಳೆರ್ುಳಿಕೆಗಳು 
• ಜೇವ ವಿಕಾಸ ಹಂರ್ಗಳು, ಮಾನವನ ವಿಕಾಸ 

• ಅಭ್ಾಾಸಗಳು ಮರ್ುು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 
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ತಿಂಗಳು/ 
ಲಭ್ಯವಿರುವ 

ಅವಧಿಗಳು 
ಘಟಕ/ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು 

ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ 

ಅವಧಿಗಳು 
ಬೆ ೋಧಿಸಿದೆಯೋ 

/ಇಲಲವೆ 
ಬೆ ೋದಧಿಸದಿರಲು 

ಕಾರಣ 

ಗೃಹಪಾಠ ಘಟಕ ಪರೋಕ್ಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ 

ಸಹಿ 
ಮು.ಶಿ.ಸಹಿ 

ನಿೋಡಿದುು ತಿದಿುದುು ನಡೆಸಿದುು ಮೌ.ಮಾಡಿದುು 

ಜನವರಿ 

2021 

24 

ಅವಧಿಗಳು 
 

ಘಟಕ 11 – ಮನವನ ಕಣುು ಮತುು ವಣಿಮಯ ಜಗತುು 
• ಮಾನವನ ಕ್ಣುಣ – ರಚನೆ ಮರ್ುು ಕಾರ್ತ ವಿಧಾನ 

• ಕ್ಣಿಣನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆರ್ ಸಾಮರ್ಥಾತ 

• ದ್ೃರ್ಷ್ ದಿೇರ್ ಮರ್ುು ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರ 

• ಪಟ್ಕ್ದ್ ಮೂಲಕ್ ಬೆಳಕ್ರನ ವಕ್ರರೇಭವನ 

• ಗಾಜನ ಪಟ್ಕ್ದ್ ಮೂಲಕ್ ಬೆಳಕ್ರನ ವಣತ ವಿಭಜನೆ 
• ವಾರ್ುಮ಼ಡಲದ್ಲ್ಲಲ ವಕ್ರರೇಬವನ 

• ಬೆಳಕ್ರನ ಚದ್ರುವಿಕೆ, ಟಿಂಡಾಲ್ ಪರಿಣಾಮ 

• ಶುಭರ ಕಾಶದ್ ಬಣಣ ನಿೇಲ್ಲ ಏಕೆ? 

• ಸೂಯೇತದ್ರ್ ಮರ್ುು ಸೂಯಾತಸುದ್ಲ್ಲಲ ಸೂರ್ತನ ಬಣಣ 
ನಿೇಲ್ಲ ಏಕೆ? 

• ಅಭ್ಾಾಸಗಳು ಮರ್ುು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 
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ಘಟಕ 14 – ಶಕ್ರುಯ ಆಕರಗಳು 
• ಶಕ್ರುರ್ ಉರ್ುಮ ಆಕ್ರ ಯಾವುದ್ು? 

• ಶಕ್ರುರ್ ಸಾಂಪರದಾಯಕ್ ಆಕ್ರಗಳು 
• ಪಳಿರ್ುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳು 
• ಉರ್ಣ ವಿದ್ುಾತ್ ಸಾೆವರ 

• ಜಲ ವಿದ್ುಾತ್ ಸಾೆವರಗಳು 
• ಸಾಂಪರದಾಯಕ್ ಶಕ್ರು ಆಕ್ರಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ತಾಂರ್ತರಕ್ತೆರ್ 

ಅಭಿವೃದಿಧಗಳು, ಜೆೈವಿಕ್ ರಾಶಿ, ಪವನ ಶಕ್ರು 
• ಪಯಾತರ್ ಮರ್ುು ಅಸಂಪರದಾರ್ಕ್ ಶಕ್ರುರ್ ಆಕ್ರಗಳು 
• ಪರಿಸರದ್ ಪರಿಣಾಮಗಳು 
• ಅಭ್ಾಾಸಗಳು ಮರ್ುು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 
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ತಿಂಗಳು/ 
ಲಭ್ಯವಿರುವ 

ಅವಧಿಗಳು 
ಘಟಕ/ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು 

ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ 

ಅವಧಿಗಳು 
ಬೆ ೋಧಿಸಿದೆಯೋ 

/ಇಲಲವೆ 
ಬೆ ೋದಧಿಸದಿರಲು 

ಕಾರಣ 

ಗೃಹಪಾಠ ಘಟಕ ಪರೋಕ್ಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರ 

ಸಹಿ 
ಮು.ಶಿ.ಸಹಿ 

ನಿೋಡಿದುು ತಿದಿುದುು ನಡೆಸಿದುು ಮೌ.ಮಾಡಿದುು 

ಫೆಬರವರಿ 

2021 

 

 

ಘಟಕ 16 – ನೆೈಸಗಿಿಕ ಸಂಪನ ಮಲಗಳ ಸುಸಿಿರ ನಿವಿಹಣೆ 
• ಸಂಪನೂಮಲಗಳ ನಿವತಹಣೆ 
• ನಾವು ಸಂಪನೂಮಲಗಳನುನ ನಿವತಹಸುವ ಅಗರ್ಾವೆೇನಿದೆ? 

• ಅರಣಾಗಳು ಮರ್ುು ವನಾಜೇವಿಗಳು 
• ಪ್ಾಲುದಾರರು 
• ಅರಣಾಗಳ ನಿವತಹಣೆ 
• ಎಲಲರಿಗಾಗಿ ನಿೇರು, ಅಣೆಕ್ಟೆ್ಗಳು, ನಿೇರಿನ ಕೊರ್ುಲ 
• ಕ್ಲ್ಲಲದ್ುಲು ಮರ್ುು ಪ್ೆಟೊರೇಲ್ಲರ್ಂ 

• ನೆೈಸಗಿತಕ್ ಸಂಪನೂಮಲಗಳ ನಿವತಹಣೆರ್ ಒಂದ್ು 
ಅವಲೊೇಕ್ನ 

• ಅಭ್ಾಾಸಗಳು ಮರ್ುು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 
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ಪುನರಾವತಿನೆ ಮತುು ಪಿಶೆ್ ನೋತುರಗಳ  

ಅಭಾಯಸ 
 

        

ಪುನರಾವರ್ತನೆ, ಪೂವತಸಿದ್ಧತಾ ಪರೋಕ್ಷೆಗಳು ಮತುು ಮೌಲಯಮಾಪನ 

 

 

ಶಿವಶಂಕರ್.ಎನ್ (CBZ), ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಾತರಿ ಪದ್ವಿ ಪೂವತ ರ್ಾಲೆೇಜು (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ), ಮದ್ನಹಳ್ಳಿ ರ್ಾೌಸ್, ರ್ೆ ೇಲಾರ ತಾ & ಜಿ 
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