ಪರ್ಯಾಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಿರ್ಯಯೋಜನೆ 2021-22
ತಿಂಗಳು : ಆಗಸ್ಟ್

ತರಗತ :10

ವಿಷಯ: ವಿಜ್ಞಯನ

ಅಧ್ಯಾಯಗಳು : 1. ರಸಯಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತುು ಸಮೋಕರಣಗಳು.
2. ಆಮಲಗಳು ಪಿತ್ಯಾಮಲಗಳು ಮತುು ಲವಣಗಳು.
3. ವಿದ್ುಾಚ್ಛಕ್ರು.
ಕಿಮ
ಸಿಂಖ್ಯಾ

ತಿಂಗಳು/ವಯರ

1.

ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದ್ಲನೆೋ
ವಯರ,
(ಅಧ್ಯಾಯ :1.)

ಪಿಮುಖ ಕಲಿಕಯ ಸಯಮರ್ಥಾಾಗಳು.

ಕಲಿಕಯ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳು.

ಮೌಲಾಮಯಪನ.

● ರಯಸಯಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಅರ್ಥಾ ● ಪಠ್ಾಪುಸುಕ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳು :
ತಳಿಯುವರು ಮತುು
● ಚ್ಟುವಟಿಕೆ 1.2 ಮತುು ಚ್ಟುವಟಿಕೆ 1.3.
● ರಯಸಯಯನಿಕ
ಕ್ರಿಯೆ
ಜರುಗಿದಯಗ
ಉಿಂಟಯಗುವ ● (ಚಿತಿ 1.2 ಪಠ್ಾ ಪುಸುಕ )

● ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸುಕದ್ ಪುಟ ಸಿಂಖ್ಯಾ 1
ಮತುು 3.
● ಪಠ್ಾಪುಸುಕದ್ಲಿಲ ನಿೋಡಿರುವ
ರಯಸಯಯನಿಕ ಸಮೋಕರಣಗಳನುು

ಬದ್ಲಯವಣೆಗಳನುು
ವಿವರಿಸುವರು .
● ರಯಸಯಯನಿಕ ಸಮೋಕರಣದ್
ಅರ್ಥಾ ತಳಿಯುವರು.

ಸರಿದ್ೂಗಿಸಿ.

● ಪಠ್ಾಪುಸುಕದ್ಲಿಲ ನಿೋಡಿರುವ ರಯಸಯಯನಿಕ
ಸಮೋಕರಣಗಳನುು ಬರೆದ್ು ಅವುಗಳನುು ಸರಿದ್ೂಗಿಸಿ
ಚಯರ್ಟಾ ತರ್ಯರಿಸುವುದ್ು.

● .ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸುಕದ್ ಪುಟ ಸಿಂಖ್ಯಾ 4
ಮತುು 5 ನುು ಪೂಣಾಗೂಳಿಸಿ.

ರಯಸಯಯನಿಕ ಸಮೋಕರಣವನುು ● ಅಪೂಣಾ ರಯಸಯಯನಿಕ ಸಮೋಕರಣ ನಿೋಡಿ ಅವುಗಳನುು
ಬರೆಯುವುದ್ು ಮತುು ಅದ್ನುು
ಸರಿದ್ೂಗಿಸುವ ಕೌಶಲವನುು
ತಳಿಯುವರು.

ಸರಿದ್ೂಗಿಸಲು ತಳಿಸುವುದ್ು.
ಉದಯ : Zn + H2 S O4

? + H2

● ರಯಸಯಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಗಳ ● ಪಠ್ಾಪುಸುಕದ್ಲಿಲ ನಿೋಡಿರುವ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಿಂಖ್ಯಾ 1.4
ಅರ್ಥಾ ತಳಿದ್ು ಅವುಗಳನುು
1.5 1.6 1.7 ಮತುು 1.10 ನುು ಕೆೈಗೂಳುುವುದ್ು.
ವಗಿೋಾಕರಿಸುವುದ್ು.

● ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುು
ಉದಯಹರಣೆಯಿಂದಿಗ ವಿವರಿಸಿ.

● 1. ರಯಸಯಯನಿಕ ಸಿಂಯೋಗ

● 1.4 –

ಟ್ಸುಣಣ ಮತುು ನಿೋರು ಬಳಸಿ ಚ್ಟುವಟಿಕೆ.

1. ರಯಸಯಯನಿಕ ಸಿಂಯೋಗ

2. ರಯಸಯಯನಿಕ ವಿಭಜನೆ

● 1.5-ಫೆರಸ್ಟ ಸಲ್ಫೋರ್ಟ, ಪಿನಯಳ ಬಳಸಿ ಚ್ಟುವಟಿಕೆ.

2. ರಯಸಯಯನಿಕ ವಿಭಜನೆ

3. ರಯಸಯಯನಿಕ

● 1.6-ಸಿೋಸದ್ ನೆೈಟ್ಿೋರ್ಟ ಪುಡಿ ಬಳಸಿ ಚ್ಟುವಟಿಕೆ.

3. ರಯಸಯಯನಿಕ ಸಯಾನಪಲಲಟ

ಸಯಾನಪಲಲಟ

● 1.9-ಕಬ್ಬಿಣದ್ ಮೊಳೆ/ತ್ಯಮಿದ್ ಸಲ್ಫೋರ್ಟ ಬಳಸಿ

4. ರಯಸಯಯನಿಕ ದಿಿ ಸಯಾನ ಪಲಲಟ

4. ರಯಸಯಯನಿಕ ದಿಿ ಸಯಾನ
ಪಲಲಟ.
● ಉತಕಷಾಣ ಮತುು
ಅಪಕಷಾಣ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗೆ
ತಳಿಯುವರು.
● ಕಮಟುವಿಕೆ ಮತುು ಸಿಂಕ್ಷಯರಣ

ಚ್ಟುವಟಿಕೆ.
● ಚ್ಟುವಟಿಕೆ ಸಿಂಖ್ಯಾ 1.11
● ಕಬ್ಬಿಣ ತುಕುಕ ಹಿಡಿಯುವುದ್ನುು ವಿೋಕ್ಷಿಸುವುದ್ು.
● .ಕೊಬಿರಿ ಇತರೆ ಎಣೆಣ ಪದಯರ್ಥಾಗಳನುು ಸುಡುವಯಗ
ಉಿಂಟಯಗುವ ವಯಸನೆಯನುು ಗಮನಿಸುವುದ್ು.

● ಉತಕಷಾಣ ಮತುು ಅಪಕಷಾಣ
ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ವಾತ್ಯಾಸವನುು
ಪಟಿ್ಮಯಡಿ.
● ಕಮಟುವಿಕೆ ಎಿಂದ್ರೆೋನು ?
● ಸಿಂಕ್ಷಯರಣ ಕ್ರಿಯೆ ಎಿಂದ್ರೆೋನು ?

ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗೆ ತಳಿಯುವರು.

2.

ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡನೆೋ

● ಆಮಲ ಮತುು ಪಿತ್ಯಾಮಲಗಳ

● ರಯಸಯಯನಿಕ ಗುಣಗಳಿಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ್ಿಂತೆ ಪಠ್ಾಪುಸುಕದ್ಲಿಲ

ವಯರ.

ಅರ್ಥಾ ತಳಿದ್ು ಅವುಗಳ

ನಿೋಡಿರುವ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಿಂಖ್ಯಾ 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

(ಅಧ್ಯಾಯ : 2.)

ರಯಸಯಯನಿಕ ಗುಣಗಳನುು

2.6 ನುು ಕೆೈಗೂಳುುವುದ್ು.

ಅರ್ೈಾಸಿಕೊಳುುವರು.
● ಆಮಲ ಮತುು ಪಿತ್ಯಾಮಲಗಳ
ಪಿಬಲತೆ ಬಗೆ ತಳಿಯುವರು.
● ದಿನನಿತಾದ್ಲಿಲ pH

●

● ಆಮಲ ಮತುು ಪಿತ್ಯಾಮಲಗಳ
ಉಪಯೋಗಗಳನುು ತಳಿಸಿ.
● ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸುಕದ್ ಪುಟ ಸಿಂಖ್ಯಾ 7 &
8. ಪೂಣಾಗೂಳಿಸುವುದ್ು.

● pH ಕಯಗದ್ ಬಳಸಿ ನಿವಾಹಿಸುವ ಚ್ಟುವಟಿಕೆ ಸಿಂಖ್ಯಾ
2.11.ಮತುು 2.2 ನುು ಪೂಣಾಗೂಳಿಸುವುದ್ು.

● ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸುಕದ್ ಪುಟ ಸಿಂಖ್ಯಾ 10.
ಪೂಣಾಗೂಳಿಸುವುದ್ು.

● ಪಠ್ಾಪುಸುಕದ್ ಚ್ಟುವಟಿಕೆ 2.12, 2.14.ಮತುು 2.12-

ಮಹತಿವನುು ಅರಿಯುವರು.

ಪಿನಯಳ,ನಿೋರು,ಮಣುಣ ಮತುು pH ಕಯಗದ್ ಬಳಸಿ

ಸಯಮಯನಾ ಉಪ್ಪಿನಿಿಂದ್

ಚ್ಟುವಟಿಕೆ.

● ದಿನನಿತಾ ಜೋವನದ್ಲಿಲ pH ಮಹತಿ
ತಳಿಸಿ.

ಪಡೆಯುವ ವಿವಿಧ
ಸಿಂಯುಕುಗಳನುು ಮತುು

● ಸಯಮಯನಾ ಉಪ್ಪಿನಿಿಂದ್ ಪಡೆಯುವ ರಯಸಯಯನಿಕಗಳು
ಮತುು ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳ ಪಟಿ್ ತರ್ಯರಿಸುವುದ್ು

ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳನುು
ತಳಿಯುವರು. ಉದಯಹರಣೆಗ

●

ರಯಸಯಯನಿಕ ಸಿಂಯುಕು ಮತುು ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳ
ಕೊೋಷ್ಕ/ಚಯಟಾ ತರ್ಯರಿಸಿ.

: ಅಡುಗಸೂೋಡ ವಯಷಿಂಗ್

● ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸುಕದ್ ಪುಟ ಸಿಂಖ್ಯಾ 9.
ಪೂಣಾಗೂಳಿಸುವುದ್ು.
● ಸಯಮಯನಾ ಉಪ್ಪಿನಿಿಂದ್ ಪಡೆಯುವ
ಸಿಂಯುಕುಗಳನುು ಹೆಸರಿಸಿ ಅವುಗಳ

ಸೂೋಡಯ.

ಉಪಯೋಗಗಳನುು ತಳಿಸಿ.
3.

ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂರನೆೋ
ವಯರ.

● ವಿದ್ುಾತ್ ಶಕ್ರುಯನುು

● ಒಿಂದ್ು ತಿಂತ, ಟಯರ್ಚಾ, ಬಲ್ಬಿ ,ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಸಿ ಬಲ್ಬಿ

ಅರ್ೈಾಸುವರು.

(ಅಧ್ಯಾಯ : 3)
● ವಿದ್ುಾತ್ ಶಕ್ರುಯ
ಮೂಲಭೂತ
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ವಿದ್ುಾತ್ ಶಕ್ರುಯನುು ವಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದ್ು.

III ನೆೋ ಮತುು IV ನೆೋ

ತುಿಂಡು ಟಯರ್ಚಾ ಬಲ್ಬಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನುು ಬಳಸಿ ಸರಳ
ವಿದ್ುಾನಮಿಂಡಲ ರಚಿಸಿ ವಯಹಕ ಹಯಗೂ ವಯಹಕಗಳನುು

ವಿದ್ುಾದಯವೋಶದ್ ಏಕಮಯನ,

ವಗಿೋಾಕರಣ ಮಯಡಿಸುವುದ್ು.

ವಯಹಕಗಳನುು
ವಿವರಿಸುವರು.

ಹತುಕೊಳುುವ ಚ್ಟುವಟಿಕೆ ಮಯಡುವುದ್ರ ಮೂಲಕ
● ರಬಿರ್, ಪ್ಯಲಸಿ್ಕ್ ಸಕೋಲ್ಬ, ತ್ಯಮಿದ್ ತಿಂತ, ಮರದ್

ಪರಿಕಲಿನೆಗಳು,

●

ಕಯಗದ್ದ್ ಚ್ೂರುಗಳು ಮತುು ಬ್ಯಚ್ಣಿಗಯನುು ಬಳಸಿ,
ಬ್ಯಚ್ಣಿಗಯನುು ತಲ್ಗ ಉಜುುವುದ್ರ ಮೂಲಕ
ವಿದ್ುಾದಯವೋಶಗೂಳಿಸಿ ಕಯಗದ್ದ್ ಚ್ೂರುಗಳನುು

● ಕೂಲಮ್ ನುು
ನಿರೂಪ್ಪಸುವರು.
● ವಿದ್ುಾತ್ ಪಿವಯಹವನುು

● ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸುಕ 1 ರ ಪುಟ ಸಿಂಖ್ಯಾ

ಆಕಷಾಸುವ ಚ್ಟುವಟಿಕೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಕಯಾನುಗಳ
ಪರಿಕಲಿನೆ ಮೂಡಿಸುವುದ್ು.
● ಒಿಂದ್ು ಪ್ಯರದ್ಶಾಕ ಗೂೋಲಯಕಯರದ್ ಡಬ್ಬಿಯಲಿಲ ಮರಳಿನ
ಕಣಗಳನುು ಹಯಕ್ರ ಕಣಗಳನುು ವಿದ್ುಾದಯವೋಶಕೂಕ

ಮುಖಾಸಿಂಖ್ಯಾ.
ಪೂಣಾಗೂಳಿಸುವುದ್ು.

ವಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವರು.

ಡಬ್ಬಿಯನುು ಕೂಲಮ್ ಗೂ ಹೊೋಲಿಸುವುದ್ು.
● ನಿಮಗ ಶುಷಕಕೊೋಶ, ವಯಹಕದ್ ತಿಂತ,

● ವಿದ್ುಾತ್ ವಿಭವವನುು
ಅರ್ೈಾಸುವರು.

● ಒಿಂದ್ು ಪ್ಯರದ್ಶಾಕ ಕೊಳವಯಳಗ ನಯಲಯಕರು
ಗೂೋಲಿಗಳನುು ಹಯಕ್ರ ಚ್ಲಿಸುವಿಂತೆ ಮಯಡುವುದ್ು ವಿದ್ುಾತ್
ಪಿವಯಹವನುು ವಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದ್ು.

● ವಿದ್ುಾತ್ ಮಿಂಡಲವನುು
ಪ್ಯಿಯೋಗಿಕವಯಗಿ

ವೂೋಲಯ್ ಮೋಟರ್, ಸಿಿರ್ಚ ಮತುು
ವಿದ್ುಾತ್ ದಿೋಪವನುು ಕೊಡಲಯಗಿದೆ
ಎಿಂದ್ು ಭ್ಯವಿಸಿ ಅವುಗಳನುು
ಒಳಗೂಿಂಡಿರುವ ಒಿಂದ್ು ಸರಳ
ವಿದ್ುಾತ್ ಮಿಂಡಲ ರಚಿಸಿ.

.

ರಚಿಸುವರು.
● ವಿದ್ುಾತ್ ವಿಭವಯಿಂತರವನುು
ವಿವರಿಸುವರು.
4.

ಆಗಸ್ಟ್ ನಯಲಕನೆೋ
ವಯರ.
(ಅಧ್ಯಾಯ : 3)

●
● ವಿದ್ುಾತ್ ವಿಭವಯಿಂತರಕೆಕ
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ್ ಸಮಸಾಗಳನುು

ವಿದ್ುಾತ್ ಮಿಂಡಲದ್ ಶುಷಕಕೊೋಶ, ತಿಂತ, ಅಮಮಟರ್
ವೂೋಲಯ್ಮೋಟರ್, ಒತುುಗುಿಂಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಳಸಿ ಸರಳ
ವಿದ್ುಾತ್ ಮಿಂಡಲ ರಚಿಸುವ ಚ್ಟುವಟಿಕೆ.ಒಿಂದ್ು ಶುಷಕ

ಬ್ಬಡಿಸುವುದ್ು.

ಕೊೋಶ ಬಳಸಿ ಎರಡು ಧುಿವಗಳ ನಡುವಿನ
ವಿಭವಯಿಂತರವನುು ವೂಲಯ್ಮೋಟರ್ ಮೂಲಕ
ಅಳೆಸುವುದ್ು. “PhET simulation “ ಬಳಸಬಹುದ್ುದ್ು.
●

● ಓಮ್ ನ ನಿಯಮವನುು
ನಿರೂಪ್ಪಸುವರು.
● ಓಮ್ ನ ನಿಯಮಕೆಕ
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ್ ನಕ್ಷೆ.
● ರೊೋಧ, ರೊೋಧಕಗಳು ಮತುು
ರೊೋಧಶೋಲತೆ ಗಳನುು

● ಅಮಮೋಟರ್ ಮತುು
ವೂೋಲಯ್ಮೋಟರ್ ಗಳನುು ಬಳಸುವ
ಉದೆದೋಶವೋನು ?
● ಅಭ್ಯಾಸದ್ಲಿಲನ ಸಮಸಾಗಳನುು
ಬ್ಬಡಿಸುವುದ್ು.
● ಓಮನ ನಿಯಮ ನಿರೂಪ್ಪಸಿ.

ಬೋರೆ ಬೋರೆ ವಿದ್ುಾತ್ ವಿಭವ ಹೊಿಂದಿರುವ ಶುಷಕಕೊೋಶಗಳ
ವಿಭವಯಿಂತರ ಅಳೆಯುವುದ್ು.

●

ವಿಭವಯಿಂತರಕೆಕ ಹಯಗೂ ವಿದ್ುಾತ್ ಪಿವಯಹಕೆಕ
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ್ ಸಮಸಾಗಳನುು ಬ್ಬಡಿಸುವುದ್ು.

●

ಓಮ್ ನ ನಿಯಮದ್ ಪಿಯೋಗವನುು ನಿವಾಹಿಸುವುದ್ು.
( ಪಠ್ಾಪುಸುಕದ್ ಚ್ಟುವಟಿಕೆ 12 .1)

● ಓಮನ
ಬರೆಯಿರಿ.

ನಿಯಮದ್

ಗಣಿತ

ಸೂತಿ

ನಿರೂಪ್ಪಸುವರು.

●

ಪಿಯೋಗದ್ ವಿೋಕ್ಷಣೆ ಹಯಗೂ ತೋಮಯಾನ ದಯಖಲಿಸುವುದ್ು
“PhET simulation “ ಬಳಸಬಹುದ್ು.

● ರೊೋಧಕಗಳ ಸರಣಿ ಮತುು
ಸಮಯಿಂತರ ಜೂೋಡಣೆಗಳನುು
ವಾತ್ಯಾಸಿಸುವರು.
● ಓಮ್ ನ ನಿಯಮದ್
ಸಮಸಾಗಳನುು ಬ್ಬಡಿಸುವರು.

●

ನಕ್ಷಯ ವಿಧ್ಯನದ್ ಮೂಲಕ ಓಮ್ ನ ನಿಯಮ ಅರ್ೈಾಸುವಿಕೆ.

●

ಚ್ಟುವಟಿಕೆ 12.2 ಮತುು 12.3 ಅನುು ನಿವಾಹಿಸುವುದ್ು.

ಚ್ಟುವಟಿಕೆ 12.5 ಮತುು 12.6 ನಿವಾಹಿಸುವುದ್ು
●

ಪಠ್ಾಪುಸುಕದ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಮಸಾಗಳನುು ಬ್ಬಡಿಸುವುದ್ು.

ಚ್ಟುವಟಿಕೆ 12.4 12.6 ಕೆೈಗೂಳುುವುದ್ು.
● ವಿದ್ುಾತ್ ಸಯಮರ್ಥಾಾವನುು
ವಿವರಿಸುವರು.

● ರೊೋಧಕಗಳ ಸರಣಿ ಜೂೋಡಣೆಯ
ರೆೋಖ್ಯಚಿತಿ ರಚಿಸಿ.
● ರೊೋಧಕಗಳ ಸಮಯಿಂತರ
ಜೂೋಡಣೆಯ ವಿದ್ುಾನಮಿಂಡಲ
ತೊೋರಿಸುವ ರೆೋಖ್ಯಚಿತಿವನುು ಬರೆದ್ು

●

ವಿದ್ುಾತರವಯಹದ್ ಪ್ಯಿಯೋಗಿಕ ಅನಿಯಗಳನುು
ಪಟಿ್ಮಯಡಿಸುವುದ್ು.

ಭ್ಯಗಗಳನುು ಗುರುತಸಿ.

