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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 ಸೆೋತುಬಂಧ 
ತರಗತಿಗಳು 

ಒಂಭತೆನೆೋ ತರಗತಿಯ 
ಕಲಿರ್ಕಂಶಗಳು 

 14 14 ಹರದ್ು 
   

1.  ಜದನ್ - 
2022 

1.ರಕಸಕಯನಿಕ 
ಕಿೌಯೆಗಳು ಮತುೆ 
ಸಮೋಕರರ್ ಗಳು. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ಜಿೋವಕಿೌಯೆ ಗಳು 

•ಭರತ ಮತುೆ ರಕಸಕಯನಿಕ 
ಬದ್ಲಕವಣೆಗಳು.  
• ರಕಸಕಯನಿಕ ಸಮೋಕರರ್ಗಳು 
ಹಕಗದ ಸರಿದ್ದಗಿಸುವಿರ್ೆ.   
• ರಕಸಕಯನಿಕ ಕಿೌಯೆಗಳ 
ವಿಧಗಳು - ಸಂಯೋಗ, ವಿಭಜನೆ, 
ಸಕಾನಪಲೂಟ, ದ್ವಿ ಸಕಾನಪಲೂಟ, 
ಉತಕಷಾರ್ - ಅಪಕಷಾರ್ ಕಿೌಯೆ.  
• ಸಂಕ್ಷಕರರ್ ಮತುೆ ಕಮಟುವಿರ್ೆ.  
 

•ಜಿೋವಕಿೌಯೆಗಳ ಅರ್ಾ, 
ಪ್ಕೌಮುಖ್ಯತೆ.  

26 26 ಹರದ್ು 
   



• ಪೋಷಣೆ - ಸಿಪೋಷಕ, 
ಪರಪೋಷಕ, ಮಕನವರಲಿೂ 
ಪೋಷಣೆ.  
• ಉಸಿರಕಟ - ಅರ್ಾ, 
ಪ್ಕೌಮುಖ್ಯತೆ, ಮಕನವರಲಿೂ 
ಉಸಿರಕಟ.  
• ಸಕಗಕಣಿರ್ೆ - ಮನುಷಯರಲಿೂ 
ಸಕಗಕಣಿರ್ೆ, ಸಸಯಗಳಲಿೂ 
ಸಕಗಕಣಿರ್ೆ.  
• ವಿಸಜಾನೆ - ಮನುಷಯರಲಿೂ 
ವಿಸಜಾನೆ, ಸಸಯಗಳಲಿೂ ವಿಸಜಾನೆ.  

1.  ಜುಲೆೈ - 
2022 

3. ವಿದ್ುಯಚ್ಛಕಿ.ೆ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•ವಿದ್ುಯತ್ ಪೌವಕಹ ಮತುೆ ವಿದ್ುಯತ್ 
ಮಂಡ್ಲ. 
• ವಿದ್ುಯತ್ ವಿಭವ ಮತುೆ 
ವಿಭವಕಂತರ.   
• ವಕಹಕದ್ ರೆದೋಧವು 
ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳು.  
• ರೆದೋಧಕಗಳ ವಯವಸೆಾಯ ರೆದೋಧ.  
• ವಿದ್ುಯತ್ ಪೌವಕಹದ್ ಉಷಣ 
ಪರಿಣಕಮ ಹಕಗದ ಪ್ಕೌಯೋಗಿಕ 
ಅನಿಯಗಳು.  

26 26 ಹರದ್ು 
   



 

 

4.ಆಮೂಗಳು, 
ಪೌತಕಯಮೂಗಳು 
ಮತುೆ ಲವರ್ಗಳು.  

• ವಿದ್ುಯತ್ ಸಕಮರ್ಯಾ.  
 

•ಆಮೂ ಮತುೆ ಪೌತಕಯಮೂಗಳ 
ರಕಸಕಯನಿಕ ಗುರ್ಗಳು.  
• ಎಲೂ ಆಮೂ ಮತುೆ ಪೌತಕಯಮೂ 
ಗಳಲಿೂ ಸಕಮಕನಯವಕಗಿ 
ಇರುವುದೆೋನು? 

• ಆಮೂ ಮತುೆ ಪೌತಕಯಮೂ ಗಳ 
ಪೌಬಲತೆ, ದೆೈನಂದ್ವನ ಜಿೋವನದ್ಲಿೂ 
pH ನ ಮಹತಿ. • ಲವರ್ಗಳು - 
ತಯಕರಿರ್ೆ ಮತುೆ 
ಉಪಯೋಗಗಳು.  
 

ರದ.ಮರಲಯಮಕಪನ - 1 

1.  ಆಗಸ್ಟ್ - 
2022 

5.ನಿಯಂತೌರ್ 
ಮತುೆ 
ಸಹಭಕಗಿತಿ.  
 

 

 

 

 

•ನಿಯಂತೌರ್ ಮತುೆ ಸಹಭಕಗಿತಿ - 
ಅರ್ಾ, ಪ್ಕೌಮುಖ್ಯತೆ.  
• ಪ್ಕೌಣಿಗಳು - ನರವೂಯಹ, 
ಮಕನವನ ಮದ್ುಳು.  
• ಸಸಯಗಳಲಿೂ ಸಹಭಕಗಿತಿ.  
• ಪ್ಕೌಣಿಗಳಲಿೂ ಹಕರ್ೋಾನ್ 
ಗಳು.   

24 24 ಹರದ್ು 
   



 

 

6. ವಿದ್ುಯತ್ 
ಪೌವಕಹದ್ 
ರ್ಕಂತಿೋಯ 
ಪರಿಣಕಮಗಳು.   

 

•ರ್ಕಂತ ಕ್ಷೆೋತೌ ಮತುೆ ರ್ಕಂತಿೋಯ 
ಬಲರೆೋಖೆಗಳು.  
• ವಿದ್ುಯತ್ ಪೌವಕಹವಿರುವ 
ವಕಹಕದ್ವಂದ್ ರ್ಕಂತ ಕ್ಷೆೋತೌ.  
• ರ್ಕಂತಕ್ಷೆೋತೌದ್ಲಿೂ ವಿದ್ುಯತ್ 
ಪೌವಕಹವಿರುವ ವಕಹಕದ್ ಮೋಲಿನ 
ಬಲ.  
• ವಿದ್ುಯತ್ ರ್ೋಟರ್ - ರಚ್ನೆ 
ಮತುೆ ರ್ಕಯಾ.  
• ವಿದ್ುಯತ್ ರ್ಕಂತಿೋಯ ಪ್ೆೌೋರಣೆ.  
• ವಿದ್ುಯತ್ ಜನಕ - ರಚ್ನೆ ಮತುೆ 
ರ್ಕಯಾ.  
• ಗೃಹ ಬಳರ್ೆಯ ವಿದ್ುಯತ್ 
ಮಂಡ್ಲಗಳು. 

1.  ಸೆಪ್ೆ್ಂ ಬರ್ 
- 2022 

7. ಲೆದೋಹಗಳು 
ಮತುೆ 
ಅಲೆದೋಹಗಳು.   
 

 

 

 

•ಲೆದೋಹ ಮತುೆ ಅಲೆದೋಹ ಗಳ 
ಭರತ ಗುರ್ಗಳು.  
• ಲೆದೋಹಗಳ ರಕಸಕಯನಿಕ 
ಗುರ್ಗಳು.  
• ಲೆದೋಹಗಳು ಮತುೆ 
ಅಲೆದೋಹಗಳು ಹೆೋಗೆ 

26 26 ಹರದ್ು  
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ನಮಮ ಪರಿಸರ.  

ಪೌತಿವತಿಾಸುತೆವೆ - ಆಯಕನಿಕ 
ಬಂಧಗಳು.  
• ಲೆದೋಹಗಳ ದೆದರೆಯುವಿರ್ೆ - 
ಲೆದೋಹೆದೋದ್ಧರರ್.  
• ಸಂಕ್ಷಕರರ್ - ತಡೆಗಟು್ವಿರ್ೆ.  
 

•ಪರಿಸರ ವಯವಸೆಾ - ಘಟಕಗಳು. 
ಆಹಕರ ಸರಪಳ್ಳ, ಆಹಕರ ಜಕಲ.  
• ನಮಮ ಚ್ಟುವಟಿರ್ೆ ಗಳ್ಳಂದ್ 
ಪರಿಸರದ್ ಮೋಲೆ ಪರಿಣಕಮ - 
ಓಝೋನ್ ಪದ್ರ ಶಿಥಿಲ 
ಗೆದಳುಿವಿರ್ೆ.  
• ನಕವು ಉತಕಾದ್ವಸುವ ತಕಯಜಯಗಳ 
ನಿವಾಹಣೆ.  
 

ರದ.ಮರಲಯಮಕಪನ - 2  

1.  ಅರ್ೆದ್ೋಬರ್ 
- 2022 

  

 
ಪುನರಕವತಾನೆ  
ಮತುೆ  
ಅಧಾವಕರ್ಷಾಕ  
ಪರಿೋಕ್ಷೆ 
 

22 22 ಹರದ್ು 
   



1.  ನವೆಂ 

ಬರ್ - 
2022 

9. ರ್ಕಬಾನ್ ಮತುೆ 
ಅದ್ರ 
ಸಂಯುಕೆಗಳು.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ಜಿೋವಿಗಳು 
ಹೆೋಗೆ 
ಸಂತಕನೆದೋತಾತಿೆ 
ನಡೆಸುತೆವೆ ?  

•ರ್ಕಬಾನ್ ನಲಿೂ ಬಂಧ - 
ಸಹವೆೋಲೆನಿಸೋಯ ಬಂಧ.  
• ರ್ಕಬಾನ್ ನ ಪರಿವತಾನಿೋಯ 
ಸಿಭಕವ - ಪಯಕಾಪೆ ಮತುೆ 
ಅಪಯಕಾಪೆ ಸಂಯುಕೆಗಳು. 
ಸರಪಳ್ಳಗಳು, ಕವಲುಗಳು ಮತುೆ 
ಉಂಗುರಗಳು. ಅನುರದಪ 
ಶೆೌೋಣಿಗಳು.  
• ರ್ಕಬಾನ್ ಸಂಯುಕೆಗಳ 
ರಕಸಕಯನಿಕ ಗುರ್ಗಳು - 
ದ್ಹನಕಿೌಯೆ, ಸಂಕಲನ ಕಿೌಯೆ. 
ಉತಕಷಾರ್, ಆದೆೋಶನ ಕಿೌಯೆ.  
• ರ್ೆಲವು ಪೌಮುಖ್ ರ್ಕಬಾನ್ 
ಸಂಯುಕೆಗಳು - ಎರ್ನಕಲ್, 
ಎರ್ನೆದೋಯಿಕ್ ಆಮೂ.  
• ಸಕಬದನುಗಳು ಮತುೆ 
ಮಕಜಾಕಗಳು.  
 

•ಜಿೋವಿಗಳು ತಮಮದೆೋ ನಿಖ್ರ 
ಪೌತಿಕೃತಿಯನುು ಸೃರ್ಷ್ಸುತೆವೆಯೆ ? 
- ಭಿನುತೆಯ ಮಹತಿ, ಏಕ 
ಜಿೋವಿಗಳ ಸಂತಕನೆದೋತಾತಿ ೆ

24  24 ಹರದ್ು  
   



• ಲೆೈಂಗಿಕ ಸಂತಕನೆದೋತಾತಿೆ - ಹದ 
ಬಿಡ್ುವ ಸಸಯಗಳಲಿೂ ಮತುೆ 
ಮನುಷಯರಲಿೂ ಸಂತಕನೆದೋತಾತಿ.ೆ   
• ಸಂತಕನೆದೋತಾತಿೆ ಮತುೆ 
ಆರೆದೋಗಯ.  

1.  ಡಿಸೆಂ ಬರ್ 
- 2022 

11. ಬೆಳಕು, 
ಪೌತಿಫಲನ ಮತುೆ 
ವಕಿೌೋಭವನ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•ಬೆಳಕಿನ ಪೌತಿಫಲನ.  
 

• ಗೆದೋಳ್ಳೋಯ ದ್ಪಾರ್   
 

ಗಳು - ದ್ಪಾರ್ಗಳ್ಳಂದ್   

 ಪೌತಿಬಿಂಬ, ದ್ಪಾರ್ಗಳ 
ಉಪಯೋಗಗಳು, 
ಸಕಂಪೌದಕಯಿಕ 
ಸಂರ್ೆೋತಗಳು,ದ್ಪಾರ್ 

ಸದತೌ ಮತುೆ ವಧಾನೆ.  
 

• ಬೆಳಕಿನ ವಕಿೌೋಭವನ - ಗಕಜಿನ 
ಚ್ಪಾಡಿ ಮದಲಕ ವಕಿೌೋಭವನ, 
ವಕಿೌೋಭವನ ಸದಚ್ಯಂಕ, 
ಗೆದೋಳ್ಳೋಯ ಮಸದರಗಳ್ಳಂದ್ 
ವಕಿೌೋ 

27  27 ಹರದ್ು 
   



12. ಧ್ಕತುಗಳ 
ಆವತಾನಿೋಯ 
ವಗಿೋಾಕರರ್.  

ಭವನ,ಮಸದರಗಳ್ಳಂದ್ 
ಪೌತಿಬಿಂಬಗಳ ರಚ್ನೆ.  
• ಮಸದರದ್ ಸದತೌ ಮತುೆ 
ವಧಾನೆ.  
• ವಕಿೌೋಭವನ ಸದಚ್ಯಂಕ.  
 

•ಗೆದಂದ್ಲದ್ವಂದ್ ಕೌಮಬದ್ಧ 
ಜೆದೋಡ್ಣೆ - ಡೆದೋಬರೆೈನರ್, 
ನದಯಲಕಯಂಡ್, ಮಂಡ್ಲಿೋವ್.  
• ಮಂಡ್ಲಿೋವ್ ವಗಿೋಾಕರರ್ 
ಮತಿಗಳು.  
• ಆಧುನಿಕ ಆವತಾಕ ರ್ೆದೋಷ್ಕ 
ಹಕಗದ ಅದ್ರ ಪೌವೃತಿೆಗಳು - 
ಪರಮಕರ್ು ಗಕತೌ, ಲೆದೋಹಿೋಯ 
ಮತುೆ ಅಲೆದೋಹಿೋಯ ಗುರ್ಗಳು.  
 

ರದ.ಮರಲಯಮಕಪನ - 3 

1.  ಜನವರಿ - 
2023  

13. ಆನು 
ವಂಶಿೋಯತೆ ಮತುೆ 
ಜಿೋವ ವಿರ್ಕಸ.  
 

 

 

•ಸಂತಕನೆದೋತಾತಿೆಯ 
ಸಂದ್ಭಾದ್ಲಿೂ ಭಿನುತೆಗಳ 
ಒಟು್ಗದಡ್ುವಿರ್ೆ.  
• ಆನುವಂಶಿೋಯತೆ - ಮಂಡ್ಲೂರ 
ರ್ೆದಡ್ುಗೆ.  

25   25 ಹರದ್ು 
   



 

 

 

 

 

 

 

14. ಮಕನವನ 
ಕರ್ುಣ ಮತುೆ 
ವರ್ಾಮಯ 
ಜಗತುೆ.  

• ಲಿಂಗ ನಿಧಾರಣೆ.  
• ಜಿೋವ ವಿರ್ಕಸ, ಗಳ್ಳಸಿದ್ ಮತುೆ 
ಆನುವಂಶಿೋಯ ಗುರ್ಗಳು.  
• ಪೌಭೆೋದ್ವೋಕರರ್.  
• ಪಳೆಯುಳ್ಳರ್ೆಗಳು.  
• ಮಕನವನ ವಿರ್ಕಸ.  
 

•ಮಕನವನ ಕರ್ುಣ.  
• ದ್ೃರ್ಷ್ ದೆದೋಷ ಮತುೆ ಪರಿಹಕರ 
ಕೌಮ.  
• ಪಟ್ಕದ್ ಮದಲಕ ಬೆಳಕಿನ 
ವಕಿೌೋಭವನ.  
• ವಕಯುಮಂಡ್ಲದ್ಲಿೂ 
ವಕಿೌೋಭವನ.  
• ಬೆಳಕಿನ ಚ್ದ್ುರುವಿರ್ೆ - ಟಿಂದಕಲ್ 
ಪರಿಣಕಮ.  

1.  ಫೆಬೌವರಿ - 
2023  

15. ಶಕಿೆಯ 
ಆಕರಗಳು.  
 

 

 

 

 

•ಶಕಿೆಯ ಉತೆಮ ಆಕರ ಯಕವುದ್ು 
?  
• ಶಕಿೆಯ ಸಕಂಪೌದಕಯಿಕ 
ಆಕರಗಳು - ಪಳೆಯುಳ್ಳರ್ೆ, ಉಷಣ 
ವಿದ್ುಯತ್,ಜಲ ವಿದ್ುಯತ್.  

23  23 ಹರದ್ು 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ನೆೈಸಗಿಾಕ 
ಸಂಪನದಮಲಗಳ 
ಸುಸಿಾರ ನಿವಾಹಣೆ.  

• ಸಕಂಪೌದಕಯಿಕ ಶಕಿೆ ಆಕರಗಳ 
ಬಳರ್ೆಗಕಗಿ ತಂತೌಜ್ಞಕನದ್ಲಿೂ 
ಸುಧ್ಕರಣೆಗಳು - ಜೆೈವಿಕ ರಕಶಿ, 
ಪವನಶಕಿೆ.  
• ಪಯಕಾಯ ಶಕಿೆಯ ಆಕರಗಳು - 
ಸರರಶಕಿೆ, ಸಮುದ್ೌ ಶಕಿೆ. ಸಕಗರ 
ಉಷಣಶಕಿೆ. ನದಯಕಿೂೋಯಶಕಿೆ.  
• ಪರಿಸರದ್ ಪರಿಣಕಮಗಳು.  
 

•ನೆೈಸಗಿಾಕ ಸಂಪನದಮಲ ಗಳ 
ಪ್ಕೌಮುಖ್ಯತೆ - ನಿರಕಕರಣೆ, 
ಮತಬಳರ್ೆ, ಮರುಬಳರ್ೆ, ಮರು 
ಉದೊೋಶ,ಮರುಚ್ಕಿೌೋಕರರ್ 

• ನೆೈಸಗಿಾಕ ಸಂಪನದಮಲಗಳ 
ನಿವಾಹಣೆಯ ಮಹತಿ.  
• ಅರರ್ಯಗಳು ಮತುೆ ವನಯ 
ಜಿೋವಿಗಳು. ಅರರ್ಯಗಳ ನಿವಾಹಣೆ. 
ನಿೋರಿನ ರ್ೆದಯುೂ, ಅಣೆಕಟು್ಗಳು.  
• ಕಲಿೂದ್ೂಲು ಮತುೆ ಪ್ೆಟೆದೌೋಲಿಯಂ.  
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1.  ಮಕರ್ಚಾ - 
2023 

ಮರಲಕಯಂಕನ   •ಪುನರಕವತಾನೆ, ಪೂವಾ ಸಿದ್ಧತಕ 
ಪರಿೋಕ್ಷೆ.  
• ವಕರ್ಷಾಕ ಪರಿೋಕ್ಷೆ.  

26  26 ಹರದ್ು 
   

 


