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സാക്ഷ്യപത്രം

"നിരന്തരവിലയിരുത്തല് �കേയാഗവും e കേരഖടെ5ടുത്തലും അ5ര്പ്രൈ�മറി

തലത്തില് " എന്ന പ്ര�ോജക്റ്റ്  2018 – 19 വര്ഷം ഡിസംബര് മുതല് മോര്ച്ച്

വരെ� മലപ്പുറം ജില്ലയിരെല വിളയില് -  പറപ്പൂ�് വിപിഎയുപി സ്കൂളില് ഏഴോം

ക്ലോസ്സിരെല  147  ശോസ്ത്ര  വിദ്യോര്ഥികളില്  ട്രൈ.  ഔട്ട്  രെ1യ്തതോരെ3ന്നും
പ്ര�ോജക്റ്റ് �വര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് പ്രനതൃത്വം നല്കിയത് ഈ വിദ്യോലയത്തിരെല
അധ്യോപകനോയ  പി  വോസുപ്രദവന്  ആരെ3ന്നും  ഇതിനോല്

സോക്ഷ്യരെDടുത്തുന്നു.

വിളയില്, സി ജീജാബായ്

28-3-2019. ടെ=ഡ് മിസ്ട്രസ്,

വിപിഎയുപി സ്കൂള്,

വിളയില് - പറപ്പൂര്.



Declaration

I,  Vasudevan P, UPSA, VPAUPS Vilayil, Malappuram Dist. declare that

the project entitled CE - Practicing and e Recording is an independent work

carried  out  by  me  with  the  academic  and  financial  support  of  SCERT,

KERALA.  I assure that the project report and its data will not be published

without the permission of SCERT.

Malappuram, Vasudevan P,

29 April 2019.  UPSA, 

VPAUPS Vilayil,  

Malappuram  Dist, 673641

                                             Mob: 9446241662



കൃതജ്ഞത
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്ഷങ്ങളോയി ഞോന് നി�ന്ത�വിലയിരുത്തലുമോയി ബന്ധരെDട്ട

1ര്ച്ചകളിലും ആപ്രലോ1നകളിലും �വര്ത്തനങ്ങളിലും പരെNടുത്തുരെകോണ്ടി�ിക്കുന്നു.  ആ

വിഷയത്തില്ത്തരെന്ന  അതിരെQ  �പ്രയോഗവും  പ്ര�ഖരെDടുത്തലും  എന്ന  പ്രമഖലയില്

ഗപ്രവഷ3ം നടത്തോന് അവസ�രെമോരുക്കിയ എസ് സി ഇ ആര് ടി ക്ക് ആദ്യമോയി നന്ദി

പ്ര�ഖരെDടുത്തുന്നു.  മലപ്പുറം  കേലണിംഗ്  ടീകേCഴ്സ് എന്ന  ശോസ്ത്ര  അധ്യോപക  കൂട്ടോയ്മയ്ക്ക്

പ്രവണ്ടിയോ3്  ആദ്യരെമല്ലോം  നി�ന്ത�വിലയിരുത്തല്  സഹോയസോമഗ്രികള്

തയ്യോറോക്കിയിരുന്നത്.  ആ   കൂട്ടോയ്മയില്നിന്ന്  ഒരുപോട്  സഹോയങ്ങള്  തി�ിച്ചും

ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രല3ിംഗ് ടീപ്രച്ചഴ്സിന് നന്ദി പറയോനും ഈ അവസ�ം വിനിപ്രയോഗിക്കുന്നു.

  ഈ  പ്ര�ോജക്റ്റുമോയി  ബന്ധരെDട്ട്  പ്രന�ിട്ട്  1ര്ച്ചകളില്  ഏര്രെDട്ടിട്ടിരെല്ലNിലും

നി�ന്ത�വിലയിരുത്തലുമോയി ബന്ധരെDട്ട കോഴ്ചDോട് എന്നില് രൂപരെDടുന്നതില് കണ്ണൂര്

ഡയറ്റ്  അധ്യോപകനോയ ശ്രീ  പിവി  പുരുകേഷാത്തമന് മോസ്റ്റര്  ഏരെറ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അപ്രlഹരെത്ത  ഈ  അവസ�ത്തില്  നന്ദിപൂര്വം  സ്മ�ിക്കുന്നു.  ഈ  വിഷയവുമോയി

ബന്ധരെDട്ട് ഞോന് നടത്തിയ എല്ലോ �വര്ത്തനങ്ങളും നി�ീക്ഷിക്കുകയും ഓപ്ര�ോ സന്ദര്

ഭത്തിലും ആവശ്യമയ തിരുത്തലുകളും പിന്തു3യും നല്കുകയും രെ1യ്ത SCERT റിസര്ച്ച്

ഓഫീസര്  പ്രഡോ.  എംപി നാരായണനുണ്ണി സോറിരെന �പ്രത്യകം നന്ദിപൂര്വം സ്മ�ിക്കുന്നു.

ഈ  �വര്ത്തനത്തിരെQ  എല്ലോ  ഘട്ടത്തിലും  കൂരെടനിന്ന്  നിര്പ്രദശങ്ങള്  നല്കിയത്

SCERT റിസര്ച്ച് ഓഫീസര് പ്രഡോ.  കേHാഭ കേജക്കബ് ആ3്.  ടീച്ചറിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ

നന്ദി പ്ര�ോഖരെDടുത്തുന്നു.  പ്ര�ോജക്റ്റ് ആസൂത്ര3ം,  നിര്വഹ3ം,  റിപ്രDോര്ട്ട് തയ്യോറോക്കല്

തുടങ്ങി  എല്ലോ  ഘട്ടങ്ങളിലും  ഒരു  ആശയക്കുഴDവുമില്ലോരെത  മുപ്രന്നോട്ടുപ്രപോവോന്

സഹോയിച്ചത് രെകോട്ടോ�ക്ക� ഡയറ്റ്  മുന് �ിന്സിDോള് ആയിരുന്ന പ്രഡോ.  �ീതാരാജം

ആ3്. ടീച്ചരെറ വളരെ�യധികം നന്ദിപ്രയോരെട സ്മ�ിക്കുന്നു.

പ്ര�ോജക്റ്റിരെQ ഓപ്ര�ോ ഘട്ടത്തിലും വിലയിരുത്തല് നടത്തി നിര്പ്രദശങ്ങള് നല്

കിയ പ്രഡോ.  എംഎ സുധീര് (Prof  Emeritus Gandhigram Rural Institute Dindigal,

Tamilnadu),  പ്രഡോ.  ടെസലീന്  ടെപകേരര (Rtd  Professor,  School  of  Pedagogical

Sciences,  MG  University,  Kottayam),  പ്രഡോ.  ബിന്ദു (Professor,  Dept.  of

Education, University of Calicut),  പ്രഡോ.  രാകേജH്വരി (Associate Professor, Govt.

College of Teacher  Education , Calicut),  പ്രഡോ.  രതീഷ് �ാളിയാടന് (Education



Expert,  Pothuvidyabyasa  Samrakshana  Yajnam,,Kerala),  പ്രഡോ.  സത്യകേനHന്

(Consultant,  SCERT,  Kerala),  പ്രഡോ.  പിടെ� തില�് (Research  Officer,  SCERT,

Kerala) എന്നിവപ്ര�ോടും ഹൃദയംനിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.

      ഈ പ്ര�ോജക്റ്റ് ട്രൈ. ഔട്ട് നടത്തുന്നതിന് സഹോയിച്ച വിളയില് വിപിഎയുപി സ്കൂള് 

രെഹഡ് മിസ്ട്രസ് സി ജീജോബോയ്, സ്കൂളിരെല സഹ�വര്ത്തകര്, സിഇ ആD് യോഥോര്

ഥ്യമോക്കിയ കമ്പ്യൂട്ടര് വിദഗ്ധന് ഹബീബ് റഹ്മോന്, അതിന് സഹോയം നല്കിയ എംടി 

ശശികുമോര് എന്നിവരെ�യും ഈ അവസ�ത്തില് നന്ദിപ്രയോരെട സ്മ�ിക്കുന്നു.





സംഗ്ര=ം

     പഠനം നടന്നു എന്ന് ഉറDോക്കുന്നത് വിലയിരുത്തലിലൂരെടയോ3്. ഓപ്ര�ോ പഠന�വര്

ത്തനത്തിലും  വിലയിരുത്തല്  ആവശ്യമോയി  വരുന്നു.  ഇത്  പഠനപ്രശഷം  നടക്കുന്ന

�ക്രിയയല്ല,  പഠനപ്രത്തോരെടോDം  നടക്കുന്നതോ3്.  എന്നോല്  നി�ന്ത�വിലയിരുത്തല്
എങ്ങരെന  �പ്രയോഗത്തില്  വരുത്തുരെമന്നത്  അധ്യോപകര്  �യോസം  പ്രന�ിടുന്ന

പ്രമഖലയോ3്.  അതിനോല്  ഈ  പ്രമഖലയില്  പഠനം  നടപ്രക്കണ്ടതും  �ോപ്രയോഗിക

�ീതികള്  രൂപരെDപ്രടണ്ടതും  ഏറ്റവും  ആത്യോവശ്യമോയ  ഒന്നോ3്.  അത്ത�ത്തിരെലോരു
മോതൃക  തയ്യോറോക്കോന്  കഴിയുപ്രമോ  എന്ന  അപ്രന്വഷ3ം  ആ�ംഭിച്ചത്  ഈ

പശ്ചോത്തലത്തിലോ3്.  ഐസിടി  അധിഷ്ഠിത പഠനം  വിഭോവനം  രെ1യ്തിട്ട്  കുരെറ  വര്
ഷങ്ങള്  ആരെയNിലും  വിലയിരുത്തലും  പ്ര�ഖരെDടുത്തലും  ഐസിടി

അധിഷ്ഠിതമോയിട്ടില്ല.  അത്ത�ം  മോതൃകകള്  വികസിച്ചിട്ടുമില്ല.  അതിനോല്

പ്ര�ഖരെDടുത്തല്  ഐടി  അധിഷ്ഠിതമോക്കോനുള്ള  അപ്രന്വഷ3വും  ഏരെറ്റടുത്തു.
വിലയിരുത്തലിനും  പ്ര�ഖരെDടുത്തലിനും  �ോപ്രയോഗിക  മോര്ഗങ്ങള്  രൂപരെDപ്രടണ്ടത്

രെമോത്തം  വിദ്യോഭ്യോസ  പ്രമഖലയുരെട  ആവശ്യമോ3്. എന്തോ3്  വിലയിരുപ്രത്തണ്ടത്
എന്നും എങ്ങരെനയോ3് വിലയിരുപ്രത്തണ്ടത് എന്നും അതിന് എരെന്തല്ലോം സോമഗ്രികള്
ആവശ്യമോ3്  എന്നും  അപ്രന്വഷിക്കുകയും  ഓപ്ര�ോ  ഘട്ടവും  സൂക്ഷ്മമോയി  ആപ്രലോ1ിച്ച്
ആസൂത്ര3ം രെ1യ്യുകയും ഫല�ദമോയി നിര്വഹിക്കുകയും അപ്രDോള് അനുഭവരെDടുന്ന
�ശ്നങ്ങള്  തി�ിച്ചറിയുകയും  മറികടക്കോനുള്ള  സോധ്യതകള്  പ്രതടുകയുമോ3്
പ്ര�ഖരെDടുത്തലിന്  �ോപ്രയോഗികമോയ  സപ്രNതങ്ങള്  വികസിDിക്കുകയുമോ3്  ഈ

പ്ര�ോജക്ട് ലക്ഷ്യമടുന്നത്.

കുട്ടികള് �യോസം പ്രന�ിടുന്ന പ്രമഖലകള് തി�ിച്ചറിഞ്ഞ് പഠനപിന്തു3 നല്കുക,
പഠനപ്രനട്ടം  വിശകലനം  രെ1യ്ത്  കുട്ടി  പ്രനപ്രടണ്ട  പ്രശഷികളും  രൂപരെDപ്രടണ്ട  ഉല്

Dന്നങ്ങളും  നി�ന്ത�വിലയിരുത്തലിന്  വിപ്രധയമോപ്രക്കണ്ട  പ്രമഖലകളും  കരെണ്ടത്തുക,

ഉ1ിതമോയ  നി�ന്ത�വിലയിരുത്തല്  ഉപോധികള്  തയ്യോറോക്കുക,  സമഗ്രമോയ

പോഠോസൂത്ര3ം  തയ്യോറോക്കുക,  നി�ന്ത�വിലയിരുത്തല്  പ്ര�ഖരെDടുത്തുന്നതിന്

അനുപ്രയോജ്യമോയ  ഐസിടി  സോമഗ്രി  വികസിDിച്ച്  ഉപപ്രയോഗിക്കുക,  ഐസിടി
സോധ്യത  ഉപപ്രയോഗിച്ച്  നി�ന്ത�  വിലയിരുത്തല്  പ്ര�ഖരെDടുത്തുന്നതിരെQ  ഫല�ോപ്തി
വിശകലനം രെ1യ്യുക തുടങ്ങിയവയോ3് ഈ ഗപ്രവഷ3ത്തില് ഏരെറ്റടുത്ത് നിര്വഹിച്ച

�വര്ത്തനങ്ങള്.

ഏഴോം ക്ലോസിരെല ശോസ്ത്രപോഠഭോഗമോ3് ട്രൈ. ഔട്ടിനോയി തി�രെഞ്ഞടുത്തിട്ടുള്ളത്.



പോഠഭോഗം  വിനിമയം  രെ1യ്യുപ്രമ്പോള്  ഏരെതല്ലോം  പ്രശഷികളോ3്  ഒരു  കുട്ടി  ആര്

ജിപ്രക്കണ്ടത്  എന്ന്    കരെണ്ടത്തി,  അതിനനുസ�ിച്ച്  മൂല്യനിര്3പ്രയോപോധികളും

സമഗ്രമോയ  പോഠോസൂത്ര3വും  തയ്യോറോക്കി.  വിലയിരുത്തല്  പ്ര�ഖരെDടുത്തുന്നതിന്

ശോസ്ത്രസഹോയി  സിഇ  എന്ന  പ്രപ�ില്  ആD്  തയ്യോറോക്കി  ഉപപ്രയോഗിച്ചു.  ഇതിലൂരെട

പഠന�വര്ത്തനങ്ങള് കൂടുതല് ഫല�ദമോക്കോന് സോധിച്ചു.  കുട്ടിക്ക് കൃത്യമോയ ഫീഡ്
ബോക്കും �ക്ഷിതോവിന് കുട്ടിയുരെട പഠന പുപ്ര�ോഗതിയുരെട സമഗ്രമോയ 1ിത്രവും നല്കോന്

സോധിച്ചു.

നി�ന്ത�മൂല്യനിര്3യത്തിരെQ  വിവിധതലങ്ങള്  അധ്യോപകര്ക്ക്
പ�ി1ിതമോക്കുകയും  ഈ  വിഷയത്തില്  ഒരു  ട്രൈകപ്പുസ്തകം  തയ്യോറോക്കി  എല്ലോ
അധ്യോപകര്ക്കും  പ�ിശീലനം  നല്കുകയും  രെ1യ്തോല്  അത്  വിദ്യഭ്യോസ  പ്രമഖലക്ക്

പുതിയ  രെവളിച്ചം  നല്കും.  വിവിധത�ം  മൂല്യനിര്3പ്രയോപോധികള്  തയ്യോറോക്കുകയും

എല്ലോ  വിഷയങ്ങള്ക്കും  മോതൃകോ  പോഠോസൂത്ര3ങ്ങള്  തയ്യോറോക്കുകയും  പ്രവ3ം.
സമഗ്രയില്  ശോസ്ത്രസഹോയി  സിഇ  ആD്  മോതൃകയില്  നി�ന്ത�വിലയിരുത്തല്
പ്ര�ഖരെDടുത്തോന്  സഹോയകമോയ  പ്രപോര്ട്ട്  ലഭ്യമോക്കിയോല്  മുഴുവന്  അധ്യോപകര്ക്കും

അത്  സഹോയകമോയി�ിക്കും.  �ക്ഷിതോക്കള്ക്ക്  പ്രലോഗ്  ഇന്  രെ1യ്ത്  കുട്ടിയുരെട

പഠനപുപ്ര�ോഗതി അറിയോന് കഴിയുകയും പ്രവ3ം. ഈ നിര്പ്രദശങ്ങള്കൂടി പ്ര�ോജക്റ്റിരെQ

ഭോഗമോയി സമര്Dിക്കുന്നു.
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അധ്യായം 1

ആമുഖം

1.1 പഠനത്തിടെS പശ്ചാത്തലം

 പഠനം നടന്നു എന്ന് ഉറDോക്കുന്നത് വിലയിരുത്തലിലൂരെടയോ3്. എപ്രDോരെഴല്ലോം പഠനം

നടക്കുന്നുപ്രവോ  അപ്രDോരെഴല്ലോം  വിലയിരുത്തലും  നടപ്രക്കണ്ടതുണ്ട്.  അതോയത്  ഓപ്ര�ോ

പഠന�വര്ത്തനത്തിലും  വിലയിരുത്തല്  ആവശ്യമോയി  വരുന്നു.  ഇത്  പഠനപ്രശഷം

നടക്കുന്ന  �ക്രിയയല്ല,  പഠനപ്രത്തോരെടോDം  നടക്കുന്നതോ3്.  അതിനോല്  ഓപ്ര�ോ
പഠന�വര്ത്തനം  ആസൂത്ര3ം  രെ1യ്യുപ്രമ്പോഴും  വിലയിരുത്തല്  �വര്ത്തനവും

ആസൂത്ര3ം  രെ1യ്യ3ം.  എന്തോ3്  വിലയിരുപ്രത്തണ്ടത്  എന്ന്  തീരുമോനിക്കുകയും
വിലയിരുത്തല്  ഉപോധികള്  കരെണ്ടത്തുകയും  നിര്വഹ3ത്തില്  രെകോണ്ടുവ�ികയും
പിന്നീടുള്ള  വിശകലനത്തിനുപ്രവണ്ടി  പ്ര�ഖരെDടുത്തിരെവക്കുകയും  പ�ിഹോ��വര്
ത്തനങ്ങള്  ആസൂത്ര3ം  രെ1യ്ത്  നടDോക്കുകയും  വീണ്ടും  വിലയിരുത്തുകയും

രെ1യ്തുരെകോണ്ടി�ിക്കുന്ന അവസോനിക്കോത്ത ശൃംഖലോ�വര്ത്തനമോ3് പഠന�ക്രിയ.

   എന്നോല്  ഈ  വസ്തുതകള്  അറിയോരെമNിലും  എങ്ങരെന  �പ്രയോഗത്തില്

വരുത്തുരെമന്നത്  അധ്യോപകര്  �യോസം  പ്രന�ിടുന്ന  പ്രമഖലയോ3്.  മിക്ക
കൂടിപ്രച്ച�ലുകളിലും  അധ്യോപകര്  ഉന്നയിക്കുന്ന  വിഷയം  ഈ  �വര്ത്തനങ്ങളുരെട

�ോപ്രയോഗികതയോ3്. അതിനോല് ഈ പ്രമഖലയില് പഠനം നടപ്രക്കണ്ടതും �ോപ്രയോഗിക

�ീതികള് രൂപരെDപ്രടണ്ടതും ഏറ്റവും ആവശ്യമോയ ഒന്നോ3്.  അത്ത�ത്തിരെലോരു മോതൃക

തയ്യോറോക്കോന് കഴിയുപ്രമോ എന്ന അപ്രന്വഷ3ം ആ�ംഭിച്ചത് ഈ പശ്ചോത്തലത്തിലോ3്.
ഐസിടി  അധിഷ്ഠിത  പഠനം  വിഭോവനം  രെ1യ്തിട്ട്  കുരെറ  വര്ഷങ്ങള്  ആരെയNിലും

വിലയിരുത്തലും പ്ര�ഖരെDടുത്തലും ഐസിടി അധിഷ്ഠിതമോയിട്ടില്ല. അത്ത�ം മോതൃകകള്

വികസിച്ചിട്ടുമില്ല.  അതിനോല്  പ്ര�ഖരെDടുത്തല്  ഐടി  അധിഷ്ഠിതമോക്കോനുള്ള

അപ്രന്വഷ3വും ഏരെറ്റടുത്തു.

1.2 പഠനത്തിടെS �സക്തി, ആവH്യ�ത

  കുട്ടികളുരെട  പഠനനിലവോ�വുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  പഠനങ്ങള്  സൂ1ിDിക്കുന്നത്

�തീക്ഷിത  നിലവോ�ത്തിപ്രലക്ക്  ഇനിയും  ഒരുപോട്  സഞ്ച�ിക്കോനുണ്ട്  എന്നോ3്.
ആവശ്യമോയ  പഠനപിന്തു3  ഓപ്ര�ോ  കുട്ടിക്കും  ലഭിച്ചിരുരെന്നNില്  ഒരുപപ്രക്ഷ  എല്ലോ

കുട്ടികളും ഇപ്രDോഴുള്ളതിരെനക്കോള് മുപ്രന്നറുമോയിരുന്നു.  എന്ത് പഠനപിന്തു3യോ3് നല്

പ്രകണ്ടത്  എന്നറിയോന്  സിഇ  മോത്രമോ3്  മുന്നിലുള്ളത്.  നി�ന്ത�വിലയിരുത്തലിരെQ
�ോധോന്യം  നി�ന്ത�ം  പറയുന്നുരെണ്ടNിലും  അധ്യോപകരുരെട  മുന്നില്  ഒരു

�ോപ്രയോഗിക�ീതി ഇല്ല.  അതിനോല് അധികം ശ്രമക�മല്ലോത്തതും �ോപ്രയോഗികവുമോയ
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മോര്ഗങ്ങള്  വികസിDിപ്രക്കണ്ടതുണ്ട്.  അതിനുള്ള  ശ്രമങ്ങള്  വലുതോരെയോന്നും

നടന്നിട്ടുമില്ല.  പഠന�ക്രിയയില്  ഏറ്റവും  അത്യോവശ്യമോയ  ഒന്ന്  �പ്രയോഗത്തില്

അജ്ഞോതമോയി  നില്ക്കുന്നത്  തികച്ചും  അത്ഭുതക�മോ3്.  വിലയിരുത്തലിനും
പ്ര�ഖരെDടുത്തലിനും �ോപ്രയോഗിക മോര്ഗങ്ങള് രൂപരെDപ്രടണ്ടത്  രെമോത്തം വിദ്യോഭ്യോസ

പ്രമഖലയുരെട  ആവശ്യമോ3്.  അതുരെകോണ്ടോ3്  ഈ  ഗപ്രവഷ3ം  വളരെ�യധികം

�സക്തമോവുന്നത്.  അധ്യോപകരുരെട  �ശ്നം  സിദ്ധോന്തം  അറിയില്ല  എന്നതല്ല,  മറിച്ച്

എങ്ങരെന �പ്രയോഗത്തില് രെകോണ്ടുവരും എന്നതോ3്.  എന്തോ3്  വിലയിരുപ്രത്തണ്ടത്
എന്നും എങ്ങരെനയോ3് വിലയിരുപ്രത്തണ്ടത് എന്നും അതിന് എരെന്തല്ലോം സോമഗ്രികള്
ആവശ്യമോ3്  എന്നും  അപ്രന്വഷിക്കുകയും  ഓപ്ര�ോ  ഘട്ടവും  സൂക്ഷ്മമോയി  ആപ്രലോ1ിച്ച്
ആസൂത്ര3ം രെ1യ്യുകയും ഫല�ദമോയി നിര്വഹിക്കുകയും അപ്രDോള് അനുഭവരെDടുന്ന
�ശ്നങ്ങള്  തി�ിച്ചറിയുകയും  മറികടക്കോനുള്ള  സോധ്യതകള്  പ്രതടുകയുമോ3്  ഈ

പ്ര�ോജക്ട്. 

  അതുപ്രപോരെല  അധ്യോപകര്  പ്രന�ിടുന്ന  മരെറ്റോരു  �ശ്നമോ3്  എങ്ങരെന  എല്ലോ

കുട്ടികളുരെടയും  വിലയിരുത്തല്  കൃത്യമോയി  പ്ര�ഖരെDടുത്തും  എന്നത്.  വിലയിരുത്തലും

പ്ര�ഖരെDടുത്തലും  �ണ്ടോരെ3Nിലും  പ്ര�ഖരെDടുത്തല്  ഒഴിച്ചുകൂടോനോവോത്തതോ3്.
�ക്ഷിതോക്കരെള  അറിയിക്കുന്നതിനും  പഠന�വര്ത്തനങ്ങളുരെട  ഫല�ോപ്തി
പ�ിപ്രശോധിക്കുന്നതിനും  കുട്ടികള്ക്ക്  പഠനപിന്തു3  നല്കുന്നതിനും  പഠനപുപ്ര�ോഗതി
ബന്ധരെDട്ടവര്ക്ക്  തി�ിച്ചറിയുന്നതിനും  തുടങ്ങി  വിവിധ  ആവശ്യങ്ങള്ക്ക്

പ്ര�ഖരെDടുത്തലിരെന  ആശ്രയിപ്രക്കണ്ടിവരും.  അതിനോല്  പ്രകവല  പ്ര�ഖരെDടുത്തല്

മതിയോവില്ല, സൂക്ഷ്മോംശങ്ങള് ഉള്രെDടുന്ന കുറിപ്പുകള് ഓപ്ര�ോ കുട്ടിയുരെടതും ആവശ്യമോയി

വരും.  ഇത് സ്ഥി�മോയി പ്ര�ഖരെDടുത്തല് അധ്യോപകര്ക്ക് വളരെ� �യോസമോ3്.  ഈ
രെ�ോജക്റ്റില്  എല്ലോ  ക്ലോസ്സുകളിരെലയും  എല്ലോ  വിഷയങ്ങളുരെടയും  സിഇ
പ്ര�ഖരെDടുത്തുന്നതിന് സഹോയകമോയ രെമോട്രൈബല് ആD് ഉപപ്രയോഗം സോധ്യമോക്കുകയും

രെ1യ്യുന്നു.

1.3 �ശ്ന�സ്താവന

നിരന്തരവിലയിരുത്തല്:  �കേയാഗവും കേരഖടെ5ടുത്തലും  അ5ര്പ്രൈ�മറി
തലത്തില് 
നിരന്തരവിലയിരുത്തല്  -  ഓപ്ര�ോ പഠന�ക്രിയയുരെടയും ഓപ്ര�ോ ഘട്ടത്തിലും കുട്ടിയുരെട

പഠനപുപ്ര�ോഗതി വിലയിരുത്തുന്ന �ക്രിയയോ3് നി�ന്ത�വിലയിരുത്തല്.

�കേയാഗം - വിലയിരുത്തല് പ്രമഖലകള് തി�ിച്ചറിഞ്ഞ് ആസൂത്ര3ം രെ1യ്ത് നടDോക്കല്.

കേരഖടെ5ടുത്തല് - ഐസിടി സോധ്യത ഉപപ്രയോഗിച്ച് പ്ര�ഖരെDടുത്തല്
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1.4  പഠന ഉകേWH്യങ്ങള്

1.  കുട്ടികള്ക്ക്  �യോസം  പ്രന�ിടുന്ന  ശോസ്ത്രപ്രമഖല  �ക്രിയപ്രശഷികള്

തി�ിച്ചറിയുന്നതിന്,

2. പഠനപ്രനട്ടം വിശകലനം രെ1യ്ത് കുട്ടി പ്രനപ്രടണ്ട പ്രശഷികള്, രൂപരെDപ്രടണ്ട ഉല്

    Dന്നങ്ങള്, നി�ന്ത�വിലയിരുത്തലിന് വിപ്രധയമോപ്രക്കണ്ട പ്രമഖലകള് എന്നിവ  

    കരെണ്ടത്തുന്നതിന്,

3. ഉ1ിതമോയ നി�ന്ത�വിലയിരുത്തല് ഉപോധികള് തയ്യോറോക്കുന്നതിന്,

4. ക്ലോസ്സ് റൂം �വര്ത്തനങ്ങള് ആസൂത്ര3ം രെ1യ്ത് നിര്വഹിക്കുന്നതിന്,

5. നി�ന്ത�വിലയിരുത്തല് പ്ര�ഖരെDടുത്തുന്നതിന് അനുപ്രയോജ്യമോയ ഐസിടി സോമഗ്രി

    വികസിDിച്ച് ഉപപ്രയോഗിക്കുന്നതിന്,

6. ഐസിടി സോധ്യത ഉപപ്രയോഗിച്ച് നി�ന്ത� വിലയിരുത്തല് പ്ര�ഖരെDടുത്തുന്നതിരെQ

    ഫല�ോപ്തി കരെണ്ടത്തുന്നതിന് ,

1.5 പഠനസാധ്യത�ളും പരിമിതി�ളും

   വിദ്യോഭ്യോസ  പ്രമഖലയില്  സമഗ്ര  പ�ിവര്ത്തനം  സോധ്യമോക്കോന്  പ�്യോപ്തമോയ

ഒന്നോയി�ിക്കും ഈ പഠനം. എല്ലോ അധ്യോപക�ിപ്രലക്കും ഈ �ീതിശോസ്ത്രം എത്തിക്കോന്

സോധിച്ചോല്  നി�ന്ത�വിലയിരുത്തല്  അധ്യോപകര്ക്ക്  �യോസക�മോയി  മോറില്ല.
കുട്ടികരെള സമഗ്രമോയി അറിയോനും �ക്ഷിതോക്കള്ക്ക് കൃത്യമോയ വിവ�ങ്ങള് നല്കോനും

സോധിക്കും.  കുട്ടിക്ക് പഠനത്തില് എന്ത് പിന്തു3യോ3് നല്പ്രകണ്ടത് തീരുമോനിക്കോന്
കഴിയുന്നതിലൂരെട  എല്ലോ  കുട്ടികളും  പഠനമികവിപ്രലക്ക്  എന്ന  സNല്Dം  യോഥോര്

ഥ്യത്തിപ്രലക്ക്  അടുക്കും.  അധ്യോപകര്  നല്ല  ആസൂത്ര3ം  നടത്തിയോല്  മോത്രപ്രമ  ഈ

�വര്ത്തനം ഫല�ദമോവൂ. കൂടുതല് കുട്ടികളുള്ള ക്ലോസ് മുറികളില് അധ്യോപകരുരെട ഭോ�ം

കൂടുതലോയി�ിക്കും. അധ്യോപകര്ക്ക് രെ1റിയ സോപ്രNതിക പ�ിജ്ഞോനം ആവശ്യമോ3്.
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അധ്യോയം 2

രീതിHാസ്ത്രം
  ഈ പഠനത്തില് സര്രെവ�ീതി,  ഉള്ളടക്കവിശകലനം  (Content  Analysis)  എന്നീ

�ീതിശോസ്ത്രങ്ങളോ3് ഉപപ്രയോഗിച്ചി�ിക്കുന്നത്.

2.1 സാമ്പിള്

ഏഴോം ക്ലോസ്സിരെല കുട്ടികള് 147

അധ്യോപകര് 24

കമ്പ്യൂട്ടര് വിദഗ്ധന് 2

�ക്ഷിതോക്കള് 30

2.2 പഠന ഉപാധി�ളും പഠനതന്ത്രങ്ങളും

  വ്യത്യസ്ത പ്രമഖലയില്നിന്ന് വിവ�ങ്ങള് പ്രശഖ�ിക്കുന്നതിന് വിവിധ പഠനതന്ത്രങ്ങളും

ഉപോധികളുമോ3് ഉപപ്രയോഗിച്ചത്. 

1a. ഉത്തരകേ55ര് വിH�ലനം

 ഏത്  പ്രമഖലയിലോ3്  കുട്ടികള്ക്ക്  ഏറ്റവുമധികം  പിന്തു3  ആവശ്യരെമന്ന്
കരെണ്ടത്തുന്നതിന് ഏഴോം ക്ലോസ്സിരെല സയന്സ് വിഷയത്തില് �ണ്ടോം പ്രടം പ�ീക്ഷയുരെട

ഉത്ത�പ്രDDറുകള്  വിശകലനം  രെ1യ്തു.  വിവിധ  അധ്യോയങ്ങളില്നിന്നോയി  10

പ്ര1ോദ്യങ്ങളോ3്  ഉണ്ടോയിരുന്നത്.  അറിവിരെQ  �പ്രയോഗം,  അപഗ്രഥിച്ച്

നിഗമനത്തിരെലത്തല്,  വര്ഗീക�3ം,  ഉപക�3 രൂപകല്Dന എന്നീ  പ്രമഖലകളില്

നിന്നോ3്  പ്ര1ോദ്യങ്ങള്  ഉണ്ടോയിരുന്നത്.  �പ്രത്യക  പ്രഫോര്മോറ്റ്  (അനുബന്ധം  1)

തയ്യോറോക്കി  വിശകലനം  പ്ര�ഖരെDടുത്തി.  കുട്ടികള്  �യോസം  പ്രന�ിടുന്ന  പ്രമഖലകള്

കരെണ്ടത്തി. 

  1b. രക്ഷിതാക്കളുമായി ആHയവിനിമയം

 കുട്ടികളുരെട  പഠനനിലരെയക്കുറിച്ചുള്ള  �ക്ഷിതോവിരെQ  ധോ�3  തി�ിച്ചറിയുന്നതിന്

�പ്രത്യക പ്ര1ോദ്യോവലി തയ്യോറോക്കി 30 �ക്ഷിതോക്കളില് സര്രെവ നടത്തി (അനുബന്ധം

2).  �പ്രത്യക പ്രഫോര്മോറ്റില് വിവ�ങ്ങള് പ്രശഖ�ിച്ചു (അനുബന്ധം 3). ലഭിച്ച വിവ�ങ്ങള്

വിശകലനം രെ1യ്തു.

2. പാഠപുസ്ത� വിH�ലനം

  ഏഴോം  ക്ലോസ്സിരെല  ശോസ്ത്രപോഠപുസ്തകം  7  മുതല്  10  വരെ�  യൂ3ിറ്റുകളും  അധ്യോപക
സഹോയിയും വിശകലനം രെ1യ്ത് ആ പോഠഭോഗങ്ങളിരെല പഠന�വര്ത്തനങ്ങളില് കുട്ടി
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പ്രനപ്രടണ്ട  പ്രശഷികള്,  ആശയങ്ങള്  എന്നിവ  കരെണ്ടത്തി.  നോല്  യൂ3ിറ്റിരെലയും
പഠനപ്രനട്ടങ്ങള് വിശകലനം രെ1യ്ത്  �വര്ത്തനഫലമോയി ഉണ്ടോപ്രവണ്ട ഉല്Dന്നങ്ങള്

നിശ്ചയിച്ചു (അനുബന്ധം 4)

3. മൂല്യനിര്ണകേയാപാധി�ള് തയ്യാറാക്കല്

  പഠനപ്രനട്ടം  വിലയിരുത്തുന്നതിന്  ആവശ്യമോയ വര്ക്ക്  ഷീറ്റുകള്,  മറ്റ്  ഉപോധികള്

എന്നിവ  തയ്യോറോക്കി.  ഓപ്ര�ോ  പഠനപ്രനട്ടരെത്തയും  അടിസ്ഥോനമോക്കിയോ3്  വര്ക്ക്

ഷീറ്റുകള്  തയ്യോറോക്കിയത്.  പഠനത്തിനുപ്രവണ്ടിയും  പഠനപ്രത്തോരെടോDവും  പഠനത്തിന്
പ്രശഷവും  വിലയിരുത്തല്  നടത്തുന്നതിന്  സഹോയകമോയ  ത�ത്തിലോ3്  വര്ക്ക്

ഷീറ്റുകള്  തയ്യോറോക്കിയത്  (അനുബന്ധം  5).  യൂ3ിറ്റ്  വിലയിരുത്തലിന്  �പ്രത്യക

പ്ര1ോദ്യങ്ങളും തയ്യോറോക്കി (അനുബന്ധം 6).

4. പാഠാസൂത്രണം തയ്യാറാക്കല്

  വിലയിരുത്തല്  സോധ്യതകള്,  ഉപോധികള്,  പഠന�വര്ത്തനങ്ങള്,  ഐസിടി

സോധ്യതകള് എന്നിവ ഉള് രെDടുത്തി  7  മുതല്  10  വരെ� യൂ3ിറ്റുകളുരെട പോഠോസൂത്ര3ം

തയ്യോറോക്കി (അനുബന്ധം 7).

5. ഐസിടി ഉപകേയാഗിC് കേരഖടെ5ടുത്തല്

  സ്കൂളിരെല  സഹോധ്യോപകരുമോയി  1ര്ച്ചരെ1യ്തു.  പഠന�വര്ത്തനങ്ങളുരെട  ഓപ്ര�ോ
ഘട്ടത്തിലും  കുട്ടികരെള  വിലയിരുത്തുന്നതിന്  സഹോയകമോയ  ഐസിടി  സോധ്യത

വികസിDിക്കോന്  തീരുമോനിച്ചു .  ആദ്യം  ശോസ്ത്രപഠനം  മുന്നില്ക്കണ്ടോ3്  �വര്ത്തനം
തുടങ്ങിയരെതNിലും  പിന്നീട്  എല്ലോ  വിഷയങ്ങള്ക്കും  ഉപപ്രയോഗിക്കോവുന്ന  ത�ത്തില്

ആD്  വികസിDിച്ചു.  2017  –  18  വര്ഷം  മലപ്പുറം  ശോസ്ത്രോധ്യോപക  കൂട്ടോയ്മയോയ
പ്രല3ിംഗം  ടീപ്രച്ചഴ്സുമോയി  ബന്ധരെDട്ടോ3്  മൂല്യനിര്3യ�വര്ത്തനം

പ്ര�ഖരെDടുത്തുന്നതിരെനക്കുറിച്ച്  ആപ്രലോ1ിച്ചത്.  ആ  ഒരു  വര്ഷം  രെഎസിടി  സോധ്യത

ഇല്ലോരെത പ്ര�ഖരെDടുത്തല് നടത്തി. പിന്നീട് ഇതിന് സഹോയകമോയ രെമോട്രൈബല് ആD്

തയ്യോറോക്കോന്  എറ3ോകുളരെത്ത  ഒരു  ഐടി  വിദഗ്ധനുമോയി  ആപ്രലോ1ിച്ചു.  �വര്

ത്തനങ്ങള് തുടങ്ങി. എന്നോല് പൂര്ത്തിയോക്കോന് കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നീട് 2018 -19 വര്ഷം
വിളയില് വിപിഎയുപി സ്കൂള് സയന്സ് ക്ലബ്ബ് സിഇ ആD് തയ്യോറോക്കുന്ന �വര്ത്തനം

ഏരെറ്റടുത്തു.  സ്കൂളിരെല  അധ്യോപകനോയ  എം  ടി  ശശികുമോ�്,  ശോസ്ത്രസഹോയി  ആD്
തയ്യോറോക്കിയ  ഐടി  വിദഗ്ധന്  ഹബീബ്  റഹ്മോരെQ  സഹോയപ്രത്തോരെട  സിഇ  ആD്

യോഥോര്ഥ്യമോക്കി.  Hാസ്ത്രസ=ായി  സിഇ എന്ന  പ്രപ�ിലോ3്  ആD്  തയ്യോറോക്കിയത്.

സ്കൂളിടെല  മുഴുവന്  കുട്ടി�ളുടെടയും  കേപര്,  അഡ്മിഷന്  നമ്പര്,  ക്ലാസ്സ്,  ഡിവിഷന്  എന്നിവ
ആ5ില് അപ് കേലാഡ് ടെkയ്താല് എല്ലാ അധ്യാപ�ര്ക്കും ഏത് വിഷയത്തിലും ഈ ആ5്

ഉപകേയാഗിക്കാം  (അനുബന്ധം  8).  ഓകേരാ കുട്ടിയുടെടയും ഓകേരാ വിഷയത്തിSയും റികേ5ാര്ട്ട്
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ആ5ില്നിന്ന്  എളു5ം  �ടെ\ത്താം.  കേനരടെത്ത  ആസൂത്രണം  ടെkയ്ത  വിലയിരുത്തല്

കേമഖല�ള്, എല്ലാ കുട്ടി�ളുടെടതും ആ5് ഉപകേയാഗിC് കേരഖടെ5ടുത്തി.

6. കേടം വിലയിരുത്തല് ഉപാധി തയ്യാറാക്കല്

പഠന�വര്ത്തനങ്ങള് �തിഫലിപ്പുക്കുന്ന ത�ത്തില് പ്ര1ോദ്യങ്ങള് തയ്യോറോക്കുന്നു.

7. വിലയിരുത്തല് വിവരങ്ങള് പ്രൈ�മാറല്
രെമോട്രൈബല്  ആD്  ഉപപ്രയോഗിച്ച് വിലയിരുത്തല്  പ്ര�ഖരെDടുത്തി  വിവ�ങ്ങള്

�ക്ഷിതോക്കള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും ട്രൈകമോറുക.

8a. ഉത്തരകേ55ര് വിH�ലനം

    മൂല്യനിര്3യ�വര്ത്തനങ്ങള് കുട്ടികളുരെട പഠനരെത്ത സ്വോധീനിച്ചിട്ടുപ്രണ്ടോ, പ്രന�രെത്ത
കുട്ടി  �യോസം  അനുഭവിച്ചിരുന്ന  പ്രമഖലകളില്  പുപ്ര�ോഗതി  ഉണ്ടോയിട്ടുപ്രണ്ടോ  എന്ന്
അറിയുന്നതിന്  വോര്ഷിക  മൂല്യനിര്3യം  ഉത്ത�പ്രDDറുകള്  പ്രഫോര്മോറ്റ്  തയ്യോറോക്കി

വിശകലനം  രെ1യ്തു  (അനുബന്ധം  9).  വിവിധ  അധ്യോയങ്ങളില്നിന്നോയി  10

പ്ര1ോദ്യങ്ങളോ3്  ഉണ്ടോയിരുന്നത്.  അറിവിരെQ  �പ്രയോഗം,  അപഗ്രഥിച്ച്

നിഗമനത്തിരെലത്തല്,  അറിവിരെQ  സ്വോംശീക�3ം  എന്നീ  പ്രമഖലകളില്നിന്നോ3്

പ്ര1ോദ്യങ്ങള്  ഉണ്ടോയിരുന്നത്.  കുട്ടികള്  പ്രന�രെത്ത  �യോസം  പ്രന�ിട്ട  പ്രമഖലകളില്

ട്രൈകവ�ിച്ച പുപ്ര�ോഗതി കരെണ്ടത്തി. 

8b. രക്ഷിതാക്കളുമായി ആHയവിനിമയം

     കുട്ടികളുരെട പഠനപുപ്ര�ോഗതി �ക്ഷിതോക്കള്ക്ക് രെമോട്രൈബലില് ലഭ്യമോക്കി. ഇതിലൂരെട

ഓപ്ര�ോ  കുട്ടിയുരെടയും  പഠനപുപ്ര�ോഗതി  �ക്ഷിതോക്കളുമോയി  പങ്കുരെവക്കോന്  സോധിച്ചു.

ഫീഡ്ബോക്ക് പ്രശഖ�ിക്കുന്നതിന് പ്ര1ോദ്യോവലി തയ്യോറോക്കി  (അനുബന്ധം  10).  പ്രഫോര്

മോറ്റ് തയ്യോറോക്കി അവരുരെട ഫീഡ്ബോക്ക് പ്രശഖ�ിച്ച് വിശകലനം രെ1യ്തു (അനുബന്ധം

11).
�ാലയളവ് - 2018 ഡിസംബര് മുതല് 2019 മോര്ച്ച് വരെ�.
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അധ്യോയം 3

നട5ിലാക്കിയ �വര്ത്തനങ്ങള്, വിH�ലനം, വ്യാഖ്യാനം

     ഗപ്രവഷ3വുമോയി  ബന്ധരെDട്ട്  നടത്തിയ �വര്ത്തനങ്ങളുരെട വിശദോംശങ്ങളും

വിശകലനവുമോ3്  ഈ  അധ്യോയത്തില്  നല്കിയി�ിക്കുന്നത്.  വിശകലനം

സുഗമമോക്കോന്  �വര്ത്തനങ്ങരെള  എട്ട്  ഭോഗങ്ങളോയി  തി�ിച്ചി�ിക്കുന്നു.  പഠനം  പൂര്

ത്തിയോക്കുന്നതിനുപ്രവണ്ടി രെ1യ്ത �വര്ത്തനങ്ങളുരെട ചുരുക്കവിവ�ം തോരെഴ നല്കുന്നു.

�വര്ത്തനം  1a  - കുട്ടികള്ക്ക്  �പ്രത്യക  പിന്തു3  ആവശ്യമോയ  പ്രമഖലകള്

കരെണ്ടത്തുന്നതിന്,  ഏഴോം  ക്ലോസ്സിരെല  അടിസ്ഥോനശോസ്ത്രം  �ണ്ടോം  പ്രടം  മൂല്യനിര്

3യത്തിരെQ ഫലം വിശകലനം രെ1യ്യുക, �ശ്നങ്ങള് തി�ിച്ചറിയുക.

 1b -  കുട്ടികളുരെട പഠനനിലരെയക്കുറിച്ചുള്ള �ക്ഷിതോവിരെQ ധോ�3 തി�ിച്ചറിയുന്നതിന്

�പ്രത്യക പ്ര1ോദ്യോവലി തയ്യോറോക്കി സര്രെവ നടത്തി  വിവ�ങ്ങള് പ്രശഖ�ിക്കുക.

�വര്ത്തനം  2 -   ഏഴോം ക്ലോസ്സിരെല അടിസ്ഥോനശോസ്ത്രം പോഠപുസ്തകത്തിരെല  7 മുതല്

10 വരെ� പോഠഭോഗങ്ങളിരെല ഓപ്ര�ോ  രെമോഡ്യൂളിരെലയും  പഠനപ്രനട്ടം  വിശകലനം രെ1യ്ത്,
കുട്ടി  പ്രനപ്രടണ്ട  വിവിധ  പ്രശഷികളും  പഠന�ക്രിയയുരെട  ഭോഗമോയി  ഉണ്ടോപ്രവണ്ട  ഉല്

Dന്നങ്ങളും വിലയിരുത്തലിന് വിപ്രധയമോപ്രക്കണ്ട പ്രമഖലകളും കരെണ്ടത്തുക.

�വര്ത്തനം 3 -  വിലയിരുത്തലിന് സഹോയകമോയ ഉപോധികള് തയ്യോറോക്കുക.

�വര്ത്തനം 4 -  പഠന�വര്ത്തനങ്ങളും വിലയിരുത്തല് �വര്ത്തനങ്ങളും ഐസിടി
സോമഗ്രികളും  മറ്റ്  സോമഗ്രികളും  ക്ലബ്�വര്ത്തനങ്ങളും  സമയക്രമവും  പ�ിഗ3ിച്ച്

പോഠോസുത്ര3ം തയ്യോറോക്കുക. നിര്വഹ3ം.

�വര്ത്തനം  5  -   പഠന�വര്ത്തനങ്ങളുരെട  ഓപ്ര�ോ  ഘട്ടത്തിലും  കുട്ടികരെള  വിലയിരു

ത്തുന്നതിന്  സഹോയകമോയ  ഐസിടി  സോധ്യത  വികസിDിക്കുക .  ഐസിടി

ഉപപ്രയോഗിച്ച് പ്ര�ഖരെDടുത്തുക.

�വര്ത്തനം 6 -  പ്രടം വിലയിരുത്തല് ഉപോധി തയ്യോറോക്കുക.

�വര്ത്തനം  7 -   രെമോട്രൈബല്  ആD്  ഉപപ്രയോഗിച്ച് വിലയിരുത്തല്  പ്ര�ഖരെDടുത്തി

വിവ�ങ്ങള് �ക്ഷിതോക്കള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും ട്രൈകമോറുക.

�വര്ത്തനം  8a -  ഏഴോം  ക്ലോസ്സിരെല  അടിസ്ഥോനശോസ്ത്രം  വോര്ഷിക   മൂല്യനിര്

3യത്തിരെQ  ഫലം  വിശകലനം  രെ1യ്യുക,  �ക്ഷിതോക്കളുമോയി  ആശയവിനിമയം

നടത്തുക.

  8b -  കുട്ടികളുരെട പഠനനിലരെയക്കുറിച്ചുള്ള  �ക്ഷിതോക്കളുരെട ധോ�3യില് വന്ന മോറ്റം
തി�ിച്ചറിയുന്നതിന്  �പ്രത്യക പ്ര1ോദ്യോവലി  തയ്യോറോക്കി  സര്രെവ നടത്തി  വിവ�ങ്ങള്
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പ്രശഖ�ിക്കുക.

ഓപ്ര�ോ �വര്ത്തനത്തിരെQയും വിശദവിവ�ങ്ങള്, കരെണ്ടത്തലുകള് എന്നിവ തോരെഴ പ്ര1ര്

ക്കുന്നു.

�വര്ത്തനം 1a.

  ഏഴോം  ക്ലോസ്സിരെല  അടിസ്ഥോനശോസ്ത്രം  �ണ്ടോം  പ്രടം  മൂല്യനിര്3യത്തിരെQ  ഫലം

�പ്രത്യക  പ്രഫോര്മോറ്റ്  (അനുബന്ധം  1)  തയ്യോറോക്കി  വിശകലനം  രെ1യ്തു.  �ശ്നങ്ങള്

കരെണ്ടത്തി.

ലക്ഷ്യം : കുട്ടികള്ക്ക് �യോസം പ്രന�ിടുന്ന വിഷയപ്രമഖലകള് തി�ിച്ചറിയുന്നതിന്,
പട്ടി� 3.1

ര\ാം കേടം മൂല്യനിര്ണയം - വിH�ലനം

കേkാ ്യം ആHയങ്ങള് കേHഷി കേനടിയവര് കേനടാത്തവര് ഒഴിവാക്കിയവര്

1

ദഹന
വ്യവസ്ഥ

ദഹനവ്യവസ്ഥയി
രെല ഭോഗങ്ങള് 
തി�ിച്ചറിയല്

ഘടന തോ�തമ്യം 
രെ1യ്ത് വന്കുടലും 
രെ1റുകുടലും 
തി�ിച്ചറിയുന്നു

104

71%

35

24%

8

5%

ദഹന�ക്രിയയിരെല
ഘട്ടങ്ങള് ക്രമമോയി 
എഴുതല്

അറിവിരെQ 
സ്വോംശീക�3ം

72

49%

67

46%

8

5%

ഓപ്ര�ോ 
അവയവത്തിലും 
നടക്കുന്ന �വര്
ത്തനം കരെണ്ടത്തല്

അറിവിരെQ 
സ്വോംശീക�3ം

76

52%

63

43%

8

5%

2

വിസര്
ജനം

ഭോഗങ്ങള് 
തി�ിച്ചറിയല്

1ിത്രം പ�ിപ്രശോധിച്ച് 
അവയവങ്ങളും 
�ക്തത്തിപ്രലക്ക് 
വരുന്ന ഘടകങ്ങളും 
കരെണ്ടത്തല്

86

59%

50

34%

11

7%

ശ്വോസപ്രകോശം വൃക്ക

-ധര്മം 
വിശദീക�ിക്കല്

അറിവിരെQ 
സ്വോംശീക�3ം

83

57%

53

36%

11

7%

ത്വക്കിരെQ ധര്മം  
കരെണ്ടത്തല്

അറിവിരെQ 
സ്വോംശീക�3ം

98
67%

38
26%

11
7%

3

വിവിധത�ം 
പല്ലുകളും അവയുരെട 
ധര്മവും 

പട്ടിക പ�ിപ്രശോധിച്ച് 
പല്ലുകളും 
ഉപപ്രയോഗവും 

117

80%

25

17%

5

3%
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പല്ല് കരെണ്ടത്തല്

പല്ല് പ്രകടുവ�ല്- 
വിശദീക�ിക്കല്

അറിവിരെQ 
സ്വോംശീക�3ം

112
76%

30
21%

5
3%

പ്രകോമ്പല്ല് - 
മോംസോഹോ�ി

അറിവിരെQ 
സ്വോംശീക�3ം

124
85%

18
12%

5
3%

4
ട്രൈവദ്യു
ത 

കോന്തം,
ഫ്യൂസ്

ട്രൈവദ്യുതകോന്തത്തി
രെQ ശക്തി

1ിത്രം വിശകലനം 
രെ1യ്ത് 
ട്രൈവദ്യുതകോന്ത 
ങ്ങരെള തോ�തമ്യം 

രെ1യ്യല്, നിഗമനം

58

39%

35

24%

54

37%

ട്രൈവദ്യുതകോന്ത നിര്
മോ3ത്തില് 
ശ്രദ്ധിപ്രക്കണ്ടത്

ഉപക�3നിര്

മോ3ം- ധോ�3
67

46%

26

17%

54

37%

ഫ്യൂസ് വയറിരെQ 
സവിപ്രശഷത

അറിവിരെQ 
സ്വോംശീക�3ം

79
54%

14
9%

54
37%

5
ട്രൈവദ്യു
ത1ോല

കം,
ഇന്
സുപ്രലറ്റര്

ട്രൈവദ്യുത 1ോലകം, 
ഇന്സുപ്രലറ്റര് 
എന്നിവ 
കരെണ്ടത്തല്

തന്നി�ിക്കുന്ന 
വസ്തുക്കള് 
ഉപപ്രയോഗിച്ച്  
ഉപക�3ം രൂപകല്
Dന രെ1യ്യല്

44

30%

84

57%

19

13%

ട്രൈവദ്യുത 1ോലകം, 
ഇന്സുപ്രലറ്റര് 
എന്നിവയുരെട 
അടിസ്ഥോനത്തില് 
പട്ടിക പൂര്
ത്തിയോക്കല്

അറിവിരെQ 
സ്വോംശീക�3ം

96

65%

32

22%

19

13%

ഫ്യൂസ് വയറിരെQ 
സവിപ്രശഷത

അറിവിരെQ 
സ്വോംശീക�3ം

81
55%

47
32%

19
13%

6
ട്രൈവദ്യു
തി 
ഉപപ്രയോ

ഗം, 

പ്രഷോക്ക്,
�ഥമശു
ശ്രൂഷ

അനോവശ്യ 
ട്രൈവദ്യുതി 
ഉപപ്രയോഗം

�ണ്ട് സന്ദര്ഭങ്ങളും 
വിശകലനം രെ1യ്ത് 
അമിത ട്രൈവദ്യുതി 
ഉപപ്രയോഗം 
യുക്തിസഹമോയി 
ഊഹിക്കുന്നു

104

71%

36

24%

7

5%

ട്രൈവദ്യുതപ്രഷോപ്രക്ക
ല്ക്കോന് 
ഇടയോക്കുന്ന 

അറിവിരെQ 
സ്വോംശീക�3ം 

126

86%

14

9%

7

5%
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സോഹ1�്യം 

ട്രൈവദ്യുതപ്രഷോപ്രക്ക 

റ്റോല് - 
�ഥമശുശ്രൂഷ 

അറിവിരെQ 
സ്വോംശീക�3ം

128

87%

12

8%

7

5%

7
ജല
ശുദ്ധീക�

3ം,
ശുദ്ധ
ജലം

ജലശുദ്ധീക�3 
ശോലയുരെട വിവിധ 
ഭോഗങ്ങള്

അറിവിരെQ 
സ്വോംശീക�3ം

76
52%

45
30%

26
18%

ഓപ്ര�ോ ഭോഗത്തും 
നടക്കുന്ന �വര്
ത്തനംം

അറിവിരെQ 
സ്വോംശീക�3ം

83

56%

38

26%

26

18%

ശുദ്ധജലത്തിരെQ 
സവിപ്രശഷത

അറിവിരെQ 
സ്വോംശീക�3ം

74
50%

47
32%

26
18%

8
�കൃതിദു

�ന്തം,
പ�ിസ്ഥി
തി

�ളയോനന്ത� 
�ശ്നങ്ങള്

അറിവിരെQ �പ്രയോഗം 97
66%

31
21%

19
13%

പ�ിസ്ഥിതി 
സം�ക്ഷ3ം

മപ്രനോഭോവതലം 73
50%

55
37%

19
13%

ഭൂഗര്ഭജല 
സം�ക്ഷ3ം

അറിവിരെQ 
സ്വോംശീക�3ം

62
42%

66
45%

19
13%

9

വോയുമര്
ദം

1ിത്ര വിശകലനം - 
മര്ദം കൂടുപ്രമ്പോള് 
കുDിയിരെല വോയു 
പുറത്തുപ്രപോവുന്നു

അറിവിരെQ 
സ്വോംശീക�3ം

51

35%

52

35%

44

30%
ബലൂണ് വീര്
Dിക്കുപ്രമ്പോള് 
�പ്രയോജനരെDടുത്തു
ന്ന വോയുവിരെQ 
സവിപ്രശഷത

അറിവിരെQ �പ്രയോഗം
49

33%

54

37%

44

30%
മര്ദം അളക്കോനുള്ള 
ഉപക�3ം

അറിവിരെQ 
സ്വോംശീക�3ം

62
42%

41
28%

44
30%

അറിവിരെQ �പ്രയോഗം 82

56%

26

18%

39

26%
വോയുവിരെQ 
സവിപ്രശഷത

അറിവിരെQ 
സ്വോംശീക�3ം

80
55%

28
19%

39
26%
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കുറി5് -  പത്ത്  പ്ര1ോദ്യങ്ങളില് എരെട്ടണ്ണത്തിനോ3്  ഉത്ത�ം എഴുപ്രതണ്ടത്.  �രെണ്ടണ്ണം
ഒഴിവോക്കോം. കുറച്ചു കുട്ടികള് ഒമ്പപ്രതോ പപ്രത്തോ പ്ര1ോദ്യങ്ങള്ക്ക് ഉത്ത�ം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
പ്ര1ോദ്യങ്ങള് ഒഴിവോക്കിയവര്ക്ക് അതിരെQ ഉത്ത�ം നല്ലപ്രപോരെല അറിയോന് വഴിയില്ല.
അതിനോല്  ആരെക  കുട്ടികളുരെട  എണ്ണം  പ�ിഗ3ിച്ചോ3്  ശതമോനം
ക3ക്കോക്കിയി�ിക്കുന്നത്.  ഉത്ത� പ്രപDര് പ്രനോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രനോട്ട്  ബുക്കില്
പട്ടിക  വ�ച്ച്  ടോലി  അടയോളം  പ്ര�ഖരെDടുത്തി.  അതിനോല്  ഈ  വിവ�ങ്ങള്
പ്രശഖ�ിക്കോന്  അധിക  സമയം  ഉപപ്രയോഗിപ്രക്കണ്ട  ആവശ്യമില്ല.  പിന്നീട്
ഗ3ിതക്രിയകള് രെ1യ്തോല് മതി.
വിH�ലനം
   ഏകപ്രദശം മൂന്നിരെലോന്ന് കുട്ടികള് ട്രൈവദ്യുതകോന്തത്തിരെQ ശക്തി 1ിത്രം വിശകലനം
രെ1യ്ത്  തോ�തമ്യം  രെ1യ്യല്,  മര്ദം  എന്ന  ആശയം  �പ്രയോഗിക്കല്,  മര്ദവുമോയി
ബന്ധരെDട്ട  ഉപക�3ങ്ങളുരെട  �വര്ത്തനം  വിശദീക�ിക്കല്  എന്നീ  പ്ര1ോദ്യങ്ങള്
ഉത്ത�രെമഴുതോരെത ഒഴിവോക്കിയിട്ടുണ്ട്.
   ട്രൈവദ്യുത1ോലകം,  ഇന്സുപ്രലറ്റര് എന്നിവ തി�ിച്ചറിയോനുള്ള  പ�ീക്ഷ3ം രൂപകല്
Dന രെ1യ്യല്,  മര്ദം എന്ന ആശയം മറ്റ്  സന്ദര്ഭത്തില് �പ്രയോഗിക്കല് എന്നീ �വര്
ത്തനങ്ങള് മൂന്നിരെലോന്ന് കുട്ടികള് മോത്രമോ3് രെ1യ്തത്. മുDത് ശതമനപ്രത്തോളം കുട്ടികള്
ആ  പ്ര1ോദ്യം  ഒഴിവോക്കി.  ഉപക�3ം/പ�ീക്ഷ3ം  രൂപകല്Dന  രെ1യ്യല്,  ഒ�ോശയം
വ്യത്യസ്തമോയ സന്ദര്ഭത്തില് �പ്രയോഗിക്കല് എന്നീ പ്രമഖലകളോ3് കുട്ടികള്ക്ക് ഏറ്റവും
�യോസമുള്ളത്.
    ആശയതലരെത്ത മോത്രം സ്പര്ശിക്കുന്ന പ്ര1ോദ്യങ്ങളോ3് വിസര്ജനോവയവങ്ങളും �വര്
ത്തനവും,  ട്രൈവദ്യുതി അപകടങ്ങളും �ഥമശുശ്രൂഷയും,  ദഹനവ്യവസ്ഥയുരെട ഭോഗങ്ങളും
ധര്മവും,  പല്ല്  ട്രൈവവിധ്യവും  ധര്മവും  എന്നിവ.  ഈ  �വര്ത്തനങ്ങള്  എഴുപത്
ശതമോനത്തിലധികം കുട്ടികളും രെ1യ്തിട്ടുണ്ട്.
വ്യാഖ്യാനം
  കുട്ടികള് ആശയം  ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്.  എന്നോല് �ക്രിയയില് പിന്നോക്കം  പ്രപോവുന്നു.
പഠന�വര്ത്തനങ്ങളില്  ആശയഗ്രഹ3ത്തിന്  �ോധോന്യം  കൂടുകയും
�ക്രിയോപ്രശഷികള്ക്ക്  ഊന്നല്  കുറയുകയും  രെ1യ്യുന്നതിരെQ  ഫലമോ3ിത്.
ഉപക�3ങ്ങളും പ�ീക്ഷ3ങ്ങളും രൂപകല്Dന രെ1യ്യല്, അറിവിരെQ �പ്രയോഗം എന്നീ
പ്രമഖലകളിലോ3്  കുട്ടികള്  ഏറ്റവും  പിന്നോക്കം  നില്ക്കുന്നത്.  തുടര്  പോഠങ്ങളുരെട
പഠന�വര്ത്തനങ്ങള്  ആസൂത്ര3ം  രെ1യ്യുപ്രമ്പോള്  അത്ത�ം  �വര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള
സോധ്യതകള് പ�മോവധി �പ്രയോജനരെDടുത്ത3ം.
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പട്ടി� 3.2

ര\ാം കേടം മൂല്യനിര്ണയം കേഗ്രഡ്നില - വിH�ലനം

Std A % B % C % D % E % Total

VII A 11 28 12 31 5 13 7 18 4 10 39

VII C 16 43 8 22 9 24 2 6 2 5 37

VII D 8 24 7 21 8 25 6 18 4 12 33

VII E 19 50 9 24 8 21 2 5 0 0 38

Total 54 37 36 24 30 20 17 12 10 7 147

വിH�ലനം
    37  ശതമോനം കുട്ടികളോ3് പഠനമികവ് പുലര്ത്തുന്നത്. 24 ശതമോനം ശ�ോശ�ിക്ക്
മുകളില് നില്ക്കുന്നു. 19 ശതമോനം കുട്ടികള് രെമച്ചരെDപ്രടണ്ടവ�ോ3്.
വ്യാഖ്യാനം
     7  എ,  ഡി ക്ലോസ്സുകളില് പഠനമികവ് പുലര്ത്തുന്നവരുരെട എണ്ണം കുറവോ3്.  ആ
ക്ലോസ്സുകള്ക്ക്  പഠന�വര്ത്തനങ്ങളില്  കൂടുതല്  പിന്തു3  നല്പ്രകണ്ടതുണ്ട്.  ഓപ്ര�ോ
പഠനപ്രനട്ടവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട്  സഹോയകമോയ  വര്ക്ക്  ഷീറ്റുകള്  അധികമോയി  നല്
കുന്നത് പ�ിഗ3ിക്ക3ം.
�വര്ത്തനം 1 b.

   കുട്ടികളുരെട  പഠനനിലരെയക്കുറിച്ചുള്ള  �ക്ഷിതോക്കളുരെട  ധോ�3  തി�ിച്ചറിയുന്നതിന്

�പ്രത്യക  പ്ര1ോദ്യോവലി  (അനുബന്ധം  2)  തയ്യോറോക്കി.  ഈ  പ്ര1ോദ്യോവലി

തി�രെഞ്ഞടുക്കരെDട്ട 30 �ക്ഷിതോക്കള്ക്ക് നല്കി. പ്രജോലിക്കോര്, വിവിധ �പ്രദശങ്ങളില്

വസിക്കുന്നവര്,  പഠനമികവ്  പുലര്ത്തുന്ന  കുട്ടികളുരെട  �ക്ഷിതോക്കള്,

പഠനപിന്നോക്കോവസ്ഥ  പ്രന�ിടുന്ന  കുട്ടികളുരെട  �ക്ഷിതോക്കള്,  പുരുഷന്മോര്,  സ്ത്രീകള്

തുടങ്ങി  എല്ലോ  വിഭോഗത്തില്നിന്നുമോ3്  30  �ക്ഷിതോക്കരെള  തി�രെഞ്ഞടുത്തത്.

വിവ�പ്രശഖ�3ത്തിന് �പ്രത്യക പ്രഫോര്മോറ്റ് (അനുബന്ധം 3) നല്കി.  സര്രെവ നടത്തി 

വിവ�ങ്ങള് പ്രശഖ�ിച്ചു. പ്രശഖ�ിച്ച വിവ�ങ്ങള് വിശകലനം രെ1യ്തു.

പട്ടി� 3.3
രക്ഷിതാക്കളില്നിന്ന് വിവരകേHഖരണം 

കേkാ ്യനമ്പര് ഉ\് % കുറടെCാടെക്ക % ഇല്ല % ആടെ�

 1 4 13 11 37 15 50 30

  2 27 90 3 10 0 0 30

3 7 23 9 30 14 47 30

 4 2 7 6 20 22 73 30
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വിH�ലനം
ശോസ്ത്രപഠനവുമോയി ബന്ധരെDട്ട് കുട്ടിയുരെട �ശ്നങ്ങളും പ�ിമിതികളും തി�ിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല

എന്നോ3്  പകുതിപ്രപരും  പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.  അധ്യോപരുമോയി  എല്ലോവരും

ആശയവിനിമയം  നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.  അധ്യോപകനും  ശോസ്ത്രപഠനവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട്

കുട്ടിയുരെട �ശ്നങ്ങളും പ�ിമിതികളും വിശദമോയി പറയോന് സോധിക്കുന്നില്ല. സ്കൂളില്നിന്ന്

ലഭിക്കുന്ന പ്ര�ഖകളിലും മുഴുവന് വിവ�ങ്ങളില്ല.
വ്യാഖ്യാനം
 കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രഗ്രഡ് മോത്രമോ3് �ക്ഷിതോക്കള് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്.  ആശയഗ്രഹ3ം
മോത്രമോ3്  പഠനം  എന്നോ3്  അവര്  ഭൂ�ിഭോഗവും  വി1ോ�ിക്കുന്നത്.  കുട്ടി  പ്രനപ്രടണ്ട
�ക്രിയോപ്രശഷികരെളക്കുറിച്ച് അവര്ക്ക് ഒരു ധോ�3യുമില്ല. പഠനത്തില്  സഹോയിക്കുന്നു
എന്ന് പറയുന്നുരെണ്ടNിലും എന്ത് സഹോയം നല്ക3ം എന്ന് അഭ്യസ്തവിദ്യര്ക്കുപ്രപോലും
അറിയില്ല.

�വര്ത്തനം 2 

  ഏഴോം  ക്ലോസ്സിരെല  അടിസ്ഥോനശോസ്ത്രം  പോഠപുസ്തകത്തിരെല  7 മുതല്  10 വരെ�

യൂ3ിറ്റുകളിരെല ഓപ്ര�ോ രെമോഡ്യൂളിരെലയും പഠനപ്രനട്ടം വിശകലനം രെ1യ്ത്, കുട്ടി പ്രനപ്രടണ്ട
വിവിധ  പ്രശഷികളും    പഠന�ക്രിയയുരെട  ഭോഗമോയി  ഉണ്ടോപ്രവണ്ട  ഉല്Dന്നങ്ങളും

വിലയിരുത്തലിന് വിപ്രധയമോപ്രക്കണ്ട പ്രമഖലകളും  കരെണ്ടത്തി.

ലക്ഷ്യം :    പഠനപ്രനട്ടം വിശകലനം രെ1യ്ത് കുട്ടി പ്രനപ്രടണ്ട പ്രശഷികള്,  രൂപരെDപ്രടണ്ട

ഉല്Dന്നങ്ങള്,  നി�ന്ത�വിലയിരുത്തലിന്  വിപ്രധയമോപ്രക്കണ്ട  പ്രമഖലകള്  എന്നിവ

കരെണ്ടത്തുന്നതിന്,

ഉ ാ=രണം :  ഏഴോം  ക്ലോസ്സിരെല  അടിസ്ഥോനശോസ്ത്രം  പോഠപുസ്തകത്തിരെല  യൂ3ിറ്റ്

7 ആദ്യരെമോഡ്യൂളിരെല പഠനപ്രനട്ടവിശകലനം.

ടെമാഡ്യൂള്  1    :  വാത�മര് ം

പഠനകേനട്ടം           : - വോതകമര്ദം എന്ന ആശയം വിശദീക�ിക്കോന് കഴിയുന്നു.

                               - വോയുമര്ദവുമോയി ബന്ധരെDട്ട പ�ീക്ഷ3ങ്ങള് ആസൂത്ര3ം      

                                  രെ1യ്ത് കൃത്യതപ്രയോരെട രെ1യ്യോന് കഴിയുന്നു. 

ആHയം              :  - വോയുമര്ദം, അന്ത�ീക്ഷമര്ദം.

                               - 1ലിക്കുന്ന വോയുവിന് മര്ദം കുറവോ3്.

�ക്രിയാകേHഷി      :  - വോയുമര്ദവുമോയി ബന്ധരെDട്ട പ�ീക്ഷ3ങ്ങളിപ്രലര്രെDടുന്നു.

                               - കരെണ്ടത്തലുകരെള സോമോന്യവല്ക്ക�ിക്കുന്നു.                              

                               - സിറിഞ്ച്, പ്രസ്ട്രോ, പ്ര¹ോDര്, വോക്വം ഹുക്ക് തുടങ്ങിയ 

                                 ഉപക�3ങ്ങള് �വര്ത്തിDിച്ച് �വര്ത്തനതത്ത്വം 
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                                 വിശദീക�ിക്കുന്നു.

�കേയാഗകേമഖല     : - വോയു, മര്ദം �പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്ന് കരെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള 

                                പ�ീക്ഷ3ങ്ങളിരെല കരെണ്ടത്തലുകള് വിശകലനം രെ1യ്ത് 

                                നിഗമനത്തിരെലത്തുന്നു.

                              - വോയുമര്ദവുമോയി ബന്ധരെDട്ട നിത്യജീവിത സന്ദര്ഭങ്ങള് 

                                തി�ിച്ചറിയുന്നു. 

                              - വോയുമര്ദവുമോയി ബന്ധരെDട്ട ഉപക�3ങ്ങള് നിര്മിക്കുന്നു.

സര്ഗാത്മ� കേമഖല :- വോയുമര്ദവുമോയി ബന്ധരെDട്ട പ�ീക്ഷ3ങ്ങളും ഉപക�3ങ്ങളും 

                                 രൂപകല്Dന രെ1യ്യുന്നു.

മകേനാഭാവകേമഖല     : - ഉപക�3ങ്ങള് സൂക്ഷ്മമോയി പ�ിപ്രശോധിച്ച് രെമച്ചരെDടുത്തുന്നു.

ഉല്5ന്നം              :- സിറിഞ്ച്, പ്രസ്ട്രോ, ട്രൈസഫണ്, വോക്വം ഹുക്ക്, ബലൂണ്, പ്രബോട്ടില് 

                                 എന്നിവ ഉപപ്രയോഗിച്ചുള്ള പ�ീക്ഷ3ങ്ങളുരെട കുറിപ്പുകള്.

                               - നിര്മിച്ച ഉപക�3ം - ട്രൈസഫണ്.

                               - പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക്ഷീറ്റുകള്.

വിലയിരുത്തല്       :  �ക്രിയ - വോയുമര്ദവുമോയി ബന്ധരെDട്ട പ�ീക്ഷ3ങ്ങള് 1�ങ്ങരെള

                                 നിയന്ത്രിച്ച് രെ1യ്യല്. 

                               - ട്രൈസഫണ് പ്രപോലുള്ള ഉപക�3ങ്ങള് രൂപകല്Dന രെ1യ്യല്.

                               - വോയു, മര്ദം �പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്ന് കരെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള 

                                 പ�ീക്ഷ3ങ്ങളിരെല കരെണ്ടത്തലുകള് വിശകലനം രെ1യ്ത് 

                                 നിഗമനത്തിരെലത്തല്.

                                 കേപാര്ട്ട് കേഫാളികേയാ - വോയുമര്ദവുമോയി ബന്ധരെDട്ട 

                                  പ�ീക്ഷ3ങ്ങളുരെട കുറിപ്പുകള്.

                               - വോയുമര്ദവുമോയി ബന്ധരെDട്ട് നിര്മിച്ച ഉപക�3ങ്ങള്.

                               - പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക്ഷീറ്റുകള്.

ഇപ്രത �ീതിയില് യൂ3ിറ്റ് 7 രെല 2 രെമോ ഡ്യൂള്, യൂ3ിറ്റ് 8 രെല 2 രെമോ ഡ്യൂള്, യൂ3ിറ്റ് 9 രെല

3  രെമോ ഡ്യൂള്,  യൂ3ിറ്റ്  10  രെല 4  രെമോ ഡ്യൂള് എന്നിവയുമോയി ബന്ധരെDട്ട്  കുട്ടി പ്രനപ്രടണ്ട
വിവിധ  പ്രശഷികളും    പഠന�ക്രിയയുരെട  ഭോഗമോയി  ഉണ്ടോപ്രവണ്ട  ഉല്Dന്നങ്ങളും

വിലയിരുത്തലിന് വിപ്രധയമോപ്രക്കണ്ട പ്രമഖലകളും കരെണ്ടത്തി (അനുബന്ധം - 4).
വ്യാഖ്യാനം
    പ്രകവലം പഠനപ്രനട്ടങ്ങള് മോത്രം പ�ിപ്രശോധിച്ചോല് കുട്ടി പ്രനപ്രടണ്ട എല്ലോ പ്രശഷികളും
ആശയങ്ങളും  തി�ിച്ചറിയോന്  കഴിയില്ല.  ഓപ്ര�ോ  പഠനപ്രനട്ടവും  �പ്രയോഗം,  �ക്രിയ,
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ആശയം,  മപ്രനോഭോവം,  സര്ഗോത്മകം എന്നീ പ്രമഖലകളില് കുട്ടിയില് എന്ത് പ്രനട്ടമോ3്
ലക്ഷ്യംരെവക്കുന്നത് എന്ന് സൂക്ഷ്മമോയി വിശകലനം രെ1പ്രയ്യണ്ടതുണ്ട്.
  ഉല്Dന്നങ്ങള് ഒരു �ധോന പഠനരെത്തളിവോ3്. കുട്ടിയുരെട പ്രനോട്ടുപുസ്തകം �ധോന ഉല്
Dന്നമോ3്.  അധ്യോപിക നിര്പ്രദശിക്കോരെതതരെന്ന കുട്ടി  പ്രശഖ�ിച്ച  സന്ദര്പ്രഭോ1ിതമോയ
വസ്തുക്കളും  കുറിപ്പുകളും  ഉരെണ്ടNില്  അവയും  പ�ിഗ3ിക്ക3ം.  ഓപ്ര�ോ  കുട്ടിയുരെടയും
കയ്യില്  അരെല്ലNില്  ക്ലോസ്സില്  കുട്ടിയുരെട  എല്ലോ  ഉല്Dന്നങ്ങളും  സൂക്ഷിക്കോനുള്ള
സംവിധോനം ഉണ്ടോയി�ിക്ക3ം.
   മൂന്ന്  പ്രമഖലകളിലോ3്  നി�ന്ത�വിലയിരുത്തല്  നടക്കുന്നത്.  �ക്രിയ,  പ്രപോര്ട്ട്
പ്രഫോളിപ്രയോ,  യൂ3ിറ്റ്  രെടസ്റ്റ്  എന്നിവയോ3വ.  �ക്രിയയില്  കുട്ടി  പNോളിയോവുന്ന
പ�ീക്ഷ3�വര്ത്തനങ്ങള്,  നി�ീക്ഷ3�വര്ത്തനങ്ങള്,  1�ങ്ങരെള  നിയന്ത്രിക്കല്,
നിഗമനം രൂപീക�ിക്കല്, ഉപക�3ം രൂപകല്Dന രെ1യ്യല്, പ�ീക്ഷ3ം രൂപകല്Dന
രെ1യ്യല്,  ഉപക�3ം  ട്രൈകകോ�്യം  രെ1യ്യല്  തുടങ്ങി  എല്ലോ  �ധോന  �ക്രിയകളും
വിലയിരുത്തലിന് വിപ്രധയമോക്ക3ം.  ഈ �വര്ത്തനങ്ങളുരെട ഫലമോയുണ്ടോവുന്ന ഉല്
Dന്നങ്ങളോ3് പ്രപോര്ട്ട് പ്രഫോളിപ്രയോയുരെട ഭോഗമോയി വിലയിരുത്തുന്നത്. ഒരു യൂ3ിറ്റിരെല
�വര്ത്തനങ്ങള് അവസോനിച്ചപ്രശഷം യൂ3ിറ്റ് രെടസ്റ്റ് നടത്തുന്നു.

�വര്ത്തനം 3 

 നി�ന്ത�വിലയിരുത്തലിരെQ  മൂന്ന്  തലങ്ങളോ3്  പഠനത്തിന്  പ്രവണ്ടിയും

പഠനപ്രത്തോരെടോDവും പഠനത്തിന്  പ്രശഷവും നടക്കുന്ന വിലയിരുത്തലുകള്.  ഈ മൂന്ന്
തലങ്ങരെളയും  പ�ിഗ3ിച്ച്  വിലയിരുത്തല്  നടത്തുന്നതിന്  സഹോയകമോയ  വര്

ക്ക്ഷീറ്റുകള്  തയ്യോറോക്കി.   ഓപ്ര�ോ  പഠനപ്രനട്ടത്തിനും  ഓപ്ര�ോ  വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  എന്ന

�ീതിയിലോ3്  വര്ക്ക്ഷീറ്റുകള്  തയ്യോറോക്കിയിട്ടുള്ളത്.  യൂ3ിറ്റ്  വിലയിരുത്തല്

പ്ര1ോദ്യങ്ങളും തയ്യോറോക്കി.

ലക്ഷ്യം :  ഉ1ിതമോയ നി�ന്ത�വിലയിരുത്തല് ഉപോധികള് തയ്യോറോക്കുന്നതിന്,

ഉ ാ=രണം  1 :-  ഏഴോം  ക്ലോസ്സിരെല  അടിസ്ഥോനശോസ്ത്രം  പോഠപുസ്തകത്തിരെല യൂ3ിറ്റ്

7 ആദ്യരെമോഡ്യൂളുമോയി ബന്ധരെDട്ട് തയ്യോറോക്കിയ വര്ക്ക്ഷീറ്റ്.

  ടെമാഡ്യൂള്  1    :  വാത�മര് ം

 പഠനകേനട്ടം 1                                      വര്ക്ക്ഷീറ്റ് 1

1. "സൂkി നീക്കം ടെkയ്ത സിറിഞ്ചിടെS തുറന്നഭാഗം വിരല്ടെ�ാ\് 

      നന്നായി അടച്ചുപിടിC്   പിസ്റ്റണ് പിന്നികേലക്ക് വലിച്ചു. നല്ല 

      Hക്തിയില് വലിടെCങ്കിലും പിസ്റ്റണ് കുറച്ചുമാത്രകേമ വലിക്കാന് 

      �ഴിഞ്ഞുള്ളു." 

      പിസ്റ്റണ് പിന്നികേലക്ക് വലിക്കാന് നല്ല ബലം �കേയാഗികേക്ക\ി 

      വന്നത് എന്തുടെ�ാ\് ?
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       ഏതു ബലത്തിന് എതിടെരയാണ് ഈ ബലം �കേയാഗിCത് ?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
2.  സിറിഞ്ച് തുറന്നുടെവCാണ് പിസ്റ്റണ് പിന്നികേലക്ക് വലിCടെതങ്കില് ഇത്ര ബലം 

     �കേയാഗികേക്ക\ി വരുകേമാ? എന്തുടെ�ാ\് ?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
3.  തുറന്ന കു5ിയും അടC കു5ിയും കുറച്ചുസമയം ഒകേര ചൂടുള്ള ടെവള്ളത്തില് ടെവയ്ക്കുന്നു. രണ്ടു 

     കു5ി�ളിടെലയും മര് ം തുല്യമായിരിക്കുകേമാ? �ാരണടെമന്ത് ?                                       

         
                                           

   ............ ....................................................

   ................................................................

ഇപ്രത �ീതിയില് യൂ3ിറ്റ് 7 പ്രലക്ക് 6 വര്ക്ക് ഷീറ്റ്,  യൂ3ിറ്റ് 8 പ്രലക്ക് 10 വര്ക്ക് ഷീറ്റ്, 

യൂ3ിറ്റ് 9 പ്രലക്ക് 11 വര്ക്ക് ഷീറ്റ്, യൂ3ിറ്റ് 10 പ്രലക്ക് 7 വര്ക്ക് ഷീറ്റ്  എന്നിവ 

തയ്യോറോക്കി (അനുബന്ധം - 5). ഏഴോം ക്ലോസ്സിരെല മുഴുവന് ശോസ്ത്രപോഠങ്ങളിപ്രലക്കുമുള്ള 

വര്ക്ക്ഷീറ്റുകള് പ്ര�ോജക്റ്റ് റിപ്രDോര്ട്ടിരെQ കൂരെട മരെറ്റോരു പുസ്തകമോയി രെവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉ ാ=രണം 2 :- ഏഴോം ക്ലോസ്സിരെല അടിസ്ഥോനശോസ്ത്രം പോഠപുസ്തകത്തിരെല യൂ3ിറ്റ് 

                             7 വിലയിരുത്തലിന് തയ്യോറോക്കിയ പ്ര1ോദ്യങ്ങള്.

യൂണിറ്റ് വിലയിരുത്തല്

�വര്ത്തനം 1

     കുട്ടികള് കളിക്കുന്ന കളിപ്രത്തോക്കോ3ിത്. കോഞ്ചി  

     വലിക്കുപ്രമ്പോള് അമ്പ് രെതറിച്ച് പ്രപോവുന്നു. മിനുസമുള്ള 

     �തലത്തില് ഒട്ടിനില്ക്കുന്നു.

  i  അമ്പ് ഒട്ടിനില്ക്കോന് കോ�3രെമന്ത് ?   (2)                     

അടC കു5ി

തുറന്ന കു5ിചൂടുടെവള്ളം
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 ii  �തലം പരുപരുത്തതോരെ3Nില് അമ്പ് ഇതുപ്രപോരെല 

      ഒട്ടിനില്ക്കുപ്രമോ?  എന്തുരെകോണ്ട് ?  (2)

 iii ഇപ്രത �ീതിയില് �വര്ത്തിക്കുന്നതും നോം ഉപപ്രയോഗിക്കുന്നതുമോയ  

     മരെറ്റോരു ഉപക�3ത്തിരെQ പ്രപരെ�ഴുതുക.?  (1)

�വര്ത്തനം 2

 i  ടോര്പ്രപോളിന് ഷീറ്റുകള് ഉപപ്രയോഗിച്ച് നിര്മിച്ച രെഷഡ് 

    ആ3ിത്. മുകളിലൂരെട കോറ്റ് വീശുപ്രമ്പോള് ടോര്പ്രപോളിന് 

     ഉയരുന്നു. കോ�3രെമന്തോയി�ിക്കും?   (2)

 ii  ഈ തത്ത്വം വിശദീക�ിച്ച ശോസ്ത്രജ്ഞന് ആ�് ?  (1)

 iii ഈ തത്ത്വം �പ്രയോജനരെDടുത്തുന്ന ഒരു സന്ദര്ഭം 

എഴുതുക.  (2)  

  �വര്ത്തനം 3

  i  ആഴക്കടലില് മുങ്ങുന്നവര് �പ്രത്യകത�ം വസ്ത്രം ധ�ിക്കുന്നു.  

    എന്തിനോ3ിത് ?   (2)

 ii  ഈ തത്ത്വം വിശദീക�ിക്കോന് ഒരു പ�ീക്ഷ3ം നിര്പ്രദശിക്കുക.  (3)

�വര്ത്തനം 4

  i  ഒരു ബലൂണ് വീര്Dിച്ച് യു ട്യൂബിരെQ     എന്ന ഭോഗത്ത് 

      രെവച്ചുരെകട്ടുന്നു. യു ട്യൂബിരെല ജലനി�Dിന് എന്തു സംഭവിക്കും? (1)

 ii  ഇങ്ങരെന സംഭവിക്കോന് കോ�3രെമന്ത് ?  (2)

           iii വ്യത്യസ്ത വലുDത്തില് വീര്Dിച്ച �ണ്ട് ബലൂണുകള്        

ഭോഗത്തും    ഭോഗത്തും രെവച്ചുരെകട്ടുന്നു. യു ട്യൂബിരെല ജലനി�Dിന് 

എന്തു സംഭവിക്കും?(2)

ഇപ്രത �ീതിയില് യൂ3ിറ്റ്  7,  യൂ3ിറ്റ്  8, യൂ3ിറ്റ്  9, യൂ3ിറ്റ് 10  വിലയിരുത്തല്   

പ്ര1ോദ്യങ്ങള് തയ്യോറോക്കി (അനുബന്ധം - 6).
വ്യാഖ്യാനം
പ്രകവലം  ഓര്മ  പ�ിപ്രശോധന  പ്ര1ോദ്യങ്ങളല്ല  യൂ3ിറ്റ്  വിലയിരുത്തലില്

പ�ിഗ3ിച്ചി�ിക്കുന്നത്.  പ�ീക്ഷ3�വര്ത്തനങ്ങള്,  നി�ീക്ഷ3�വര്ത്തനങ്ങള്,
നിഗമനം  രൂപീക�ിക്കല്,  ഉപക�3ം  ട്രൈകകോ�്യം  രെ1യ്യല്  തുടങ്ങി  �ധോന
�ക്രിയകള്  വിലയിരുത്തോന്  സോധ്യമോയ  �ീതിയിലോ3്  പ്ര1ോദ്യങ്ങള്.  സ്വയം

വിലയിരുത്തല്,  പ�സ്പ�ം  വിലയിരുത്തല്,  ഗ്രൂD്  വിലയിരുത്തല്,  മറ്റ്

A B

A

A B
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വിലയിരുത്തലുകള്  എന്നിവക്കുള്ള  ഉപോധികളും  അവസ�ങ്ങളും  പോഠോസൂത്ര3ത്തില്

പ�ിഗ3ിച്ചിട്ടുണ്ട്.

�വര്ത്തനം 4
  പഠന�വര്ത്തനങ്ങളും വിലയിരുത്തല് �വര്ത്തനങ്ങളും ഐസിടി സോമഗ്രികളും മറ്റ്
സോമഗ്രികളും  ക്ലബ്�വര്ത്തനങ്ങളും  സമയക്രമവും  പ�ിഗ3ിച്ച്  സമഗ്രമോയി

പോഠോസുത്ര3ം  തയ്യോറോക്കുകയും  നിര്വഹ3ം  നടത്തുകയും  രെ1യ്തു.  തയ്യോറോക്കിയ

മൂല്യനിര്3പ്രയോപോധികളുരെട ഉപപ്രയോഗം,  സന്ദര്ഭം എന്നിവ പോഠോസൂത്ര3ത്തില് ഉള്

രെDടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ലക്ഷ്യം : ക്ലോസ്സ് റൂം �വര്ത്തനങ്ങള് ആസൂത്ര3ം രെ1യ്ത് നിര്വഹിക്കുന്നതിന്,

ഉ ാ=രണം  1 :-  ഏഴോം  ക്ലോസ്സിരെല  അടിസ്ഥോനശോസ്ത്രം  പോഠപുസ്തകത്തിരെല യൂ3ിറ്റ്

7 ആദ്യ രെമോഡ്യൂളുമോയി ബന്ധരെDട്ട് തയ്യോറോക്കിയ പോഠോസൂത്ര3ം.

 ടെമാഡ്യൂള്  1    :  വാത�മര് ം
പഠന�വര്ത്തനങ്ങള് 

പിരിയഡ് 1 

 TB പ്രപജ്  93 രെല �വര്ത്തനം (രെÁയില്, പ്രപDര്,.......) ക്ലോസില് രെ1യ്യുന്നു. 
നി�ീക്ഷ3ം എഴുതുന്നു. 
kര്Cാസൂk�ം

• പ്രപDര് രെÁയിലിനു മുകളില് മടക്കിരെവച്ചും നിവര്ത്തിരെവച്ചും ഈ പ�ീക്ഷ3ം 
രെ1യ്തപ്രDോള് എന്ത് വ്യത്യോസമോ3് അനുഭവരെDട്ടത് ?

• ഈ വ്യത്യോസത്തിന് കോ�3രെമന്തോയി�ിക്കും?
വ്യക്തിഗതമോയി എഴുതി അവത�ിDിക്കുന്നു. (വിലയിരുത്തല് - യുക്തിസഹമോയി 
ഊഹിക്കോന് കഴിയുന്നു.) 

• മടക്കിരെവക്കുപ്രമ്പോഴും നിവര്ത്തിരെവക്കുപ്രമ്പോഴും പ്രപDറിരെQ ഭോ�ം 
വ്യത്യോസരെDടുന്നുപ്രണ്ടോ?

• ആദ്യ  �വര്ത്തനത്തിലും �ണ്ടോമരെത്ത �വര്ത്തനത്തിലും പ്രമശ, രെÁയില്, 
പ്രപDര്, പ്രപDറിന് മുകളിരെല വോയു എന്നിവയില് ഏതിരെനല്ലോം വ്യത്യോസം 
ഉണ്ടോയി?

• �ണ്ടോമരെത്ത �വര്ത്തനത്തില് പ്രപDര് ഉയ�ോതി�ിക്കോന് 
കോ�3രെമന്തോയി�ിക്കും?

വ്യക്തിഗതമോയി എഴുതി അവത�ിDിക്കുന്നു. (വിലയിരുത്തല് -  കരെണ്ടത്തലുകള് 
വിശകലനം രെ1യ്ത് നിഗമനത്തിരെലത്തുന്നു.) 

പിരിയഡ് 2
• വോയുവിരെQ എരെന്തല്ലോം സവിപ്രശഷതകള് നിങ്ങള്ക്കറിയോം? എഴുതി 

അവത�ിDിക്കൂ .
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കേക്രാഡീ�രണം
  1. കു5ിയുടെട ഉള്ളിടെല വായു ചൂടായകേ5ാള് കു5ിക്കുള്ളില് മര് ം കൂടി, വായു പുറകേത്തക്ക് (ബലൂണി
    നുള്ളികേലക്ക് ) kലിച്ചു.
  2. കു5ിയുടെട ഉള്ളിടെല വായു തണുത്തകേ5ാള് കു5ിക്കുള്ളില് മര് ം കുറഞ്ഞു, അന്തരീക്ഷ
     വായു കു5ിയുടെട ഉള്ളികേലക്ക് kലിച്ചു.

വ്യക്തിഗതമോയി എഴുതി അവത�ിDിക്കുന്നു. 
• വോയുവിന് ബലം �പ്രയോഗിക്കോന് കഴിയുപ്രമോ?

ഗ്രൂപ്പുകളോയി തി�ിക്കുന്നു. ഗ്രൂപ്പുകളില് സിറിഞ്ച് നല്കുന്നു. 
 1. സിറിഞ്ച് അടച്ചുപിടിച്ച പ്രശഷം പിസ്റ്റണ് പിപ്രന്നോട്ട് വലിച്ചുവിടുക. പിസ്റ്റ3ിരെQ 
1ലനം നി�ീക്ഷിക്കുക.
2. സിറിഞ്ച് അടച്ചുപിടിച്ച പ്രശഷം പിസ്റ്റണ് അമര്ത്തിവിടുക. പിസ്റ്റ3ിരെQ 1ലനം 
നി�ീക്ഷിക്കുക.
ഓപ്ര�ോ ഗ്രൂപ്പും �വര്ത്തനം രെ1യ്ത് കണ്ടത്തലുകള് അവത�ിDിക്കുന്നു. 

• പിസ്റ്റണ് സ്വയം 1ലിച്ചതോപ്ര3ോ? ആ�ോ3് പിസ്റ്റ3ിരെന 1ലിDിച്ചത് ?
• �ണ്ടു സന്ദര്ഭങ്ങളിലും പിസ്റ്റ3ില് ബലം �പ്രയോഗിക്കരെDട്ടത് ഒപ്ര� 

ദിശയിലോപ്ര3ോ?
വ്യക്തിഗതമോയി എഴുതി അവത�ിDിക്കുന്നു. (വിലയിരുത്തല് -  കരെണ്ടത്തലുകള് 

വിശകലനം രെ1യ്ത് നിഗമനത്തിരെലത്തുന്നു.) TB പ്രപജ്  94 രെല വോതകമര്ദം എന്ന 
ആശയവും അതിരെQ അടിസ്ഥോനത്തില് സിറിഞ്ചില് നടന്ന �വര്ത്തനവും 1ര്ച്ചരെ1യ്ത്

പ്രക്രോഡീക�ിക്കുന്നു. LT പഠനകേനട്ടം 1, വര്ക്ക്ഷീറ്റ് 1 1ോര്ട്ടില് എഴുതി 
അവത�ിDിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗതമോയി പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു. (വിലയിരുത്തല് - 
ആശയങ്ങളുരെട സ്വോംശീക�3ം.) പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക് ഷീറ്റുകള് പ്രപോര്
ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്.....

പിരിയഡ് 3
ഗ്രൂപ്പുകള്ക്ക് കുDി, ബലൂണ് എന്നിവ നല്കുന്നു. പ്രമശപ്പുറത്ത് ചൂടുള്ള രെവള്ളവും തണുത്ത 
രെവള്ളവും രെവയ്ക്കുന്നു. �വര്ത്തനനിര്പ്രദശം നല്കുന്നു.  
1. കുDിയുരെട വോയ്ഭോഗത്ത് ബലൂണ് ഉറDിച്ചപ്രശഷം കുDി ചൂടുള്ള രെവള്ളത്തില് രെവയ്ക്കുക. 
നി�ീക്ഷ3ം എഴുതുക.
2. ബലൂണ് മോറ്റിയ പ്രശഷം കുDി ചൂടുള്ള രെവള്ളത്തില് രെവയ്ക്കുക. അല്Dസമയം കഴിഞ്ഞ് 
വോയ്ഭോഗത്ത് ബലൂണ് ഉറDിച്ചപ്രശഷം കുDി തണുത്ത രെവള്ളത്തില് രെവയ്ക്കുക. 
നി�ീക്ഷ3ം എഴുതുക.

• ഓപ്ര�ോ സമയത്തും ബലൂ3ിന് സംഭവിച്ച മോറ്റം എന്ത് ?
• �ണ്ടു സന്ദര്ഭങ്ങളിലും എപ്രങ്ങോട്ടോ3് വോയു 1ലിച്ചത് ? എന്തുരെകോണ്ട് ?

(വിലയിരുത്തല് -  കരെണ്ടത്തലുകള് വിശകലനം രെ1യ്ത് നിഗമനത്തിരെലത്തുന്നു.)  
രെപോതു1ര്ച്ചയ്ക്കുപ്രശഷം പ്രക്രോഡീക�ിക്കുന്നു. 
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പിരിയഡ് 4
വോയുമര്ദം �പ്രയോജനരെDടുത്തുന്ന ഏരെതNിലും ഉപക�3ം നിങ്ങളുരെട വീട്ടില് 
ഉപപ്രയോഗിക്കുന്നുപ്രണ്ടോ?
വ്യക്തിഗതമോയി എഴുതി അവത�ിDിക്കുന്നു. (വിലയിരുത്തല് -  സമോനമോയവ 
കരെണ്ടത്തുന്നു.) ഗ്രൂപ്പുകള്ക്ക് 50 രെസമീ നീളമുള്ള പ്ലോസ്റ്റിക് ട്യൂബ് നല്കുന്നു. 

• ഈ ട്യൂബ് ഉപപ്രയോഗിച്ച് എരെന്തല്ലോം �വര്ത്തനങ്ങള് രെ1യ്യോം? പ�മോവധി 
എണ്ണം എഴുതുക.

ഓപ്ര�ോ ഗ്രൂപ്പും കണ്ടത്തലുകള് അവത�ിDിക്കുന്നു.  പ്രബോര്ഡില് ലിസ്റ്റ് രെ1യ്യുന്നു. 
• ഈ �വര്ത്തനങ്ങളില് ഏരെതല്ലോം �വര്ത്തനങ്ങള് വോയുമര്ദം 

�പ്രയോജനരെDടുത്തുന്നവയോ3്?
രെപോതുവോയി അവത�ിDിക്കുന്നു. (വിലയിരുത്തല് - അറിവിരെQ �പ്രയോഗം.) 
പിരിയഡ് 5
ഗ്രൂപ്പുകള്ക്ക് സിറിഞ്ച്, പ്രസ്ട്രോ, പ്ര¹ോDര്, വോക്വംഹുക്ക്, പ്ലോസ്റ്റിക് ട്യൂബ് എന്നിവ നല്
കുന്നു. ഓപ്ര�ോന്നിരെQയും ഉപപ്രയോഗം, �വര്ത്തനതത്ത്വം എന്നിവ പ�ീക്ഷിച്ചുപ്രനോക്കി 
കരെണ്ടത്തുക. (വിലയിരുത്തല് - വോയുമര്ദവുമോയി ബന്ധരെDട്ട പ�ീക്ഷ3ങ്ങളിപ്രലര്

രെDടുന്നു, കരെണ്ടത്തലുകരെള സോമോന്യവല്ക്ക�ിക്കുന്നു. സിറിഞ്ച് - പ്രസ്ട്രോ - പ്ര¹ോDര് - 
വോക്വം ഹുക്ക് തുടങ്ങിയ ഉപക�3ങ്ങള് �വര്ത്തിDിച്ച് �വര്ത്തനതത്ത്വം 

വിശദീക�ിക്കുന്നു.) LT പഠനകേനട്ടം 2, വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  3 1ോര്ട്ടില് എഴുതി 
അവത�ിDിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗതമോയി പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു. (വിലയിരുത്തല് - 
ആശയങ്ങളുരെട സ്വോംശീക�3ം.) പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക് ഷീറ്റുകള് പ്രപോര്
ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്.....

പിരിയഡ് 6
ക്ലോസില് രെബQ് പ്രസ്ട്രോ �ദര്ശിDിക്കുന്നു.

• ഈ പ്രസ്ട്രോ ഉപപ്രയോഗിക്കുപ്രമ്പോള് കൂടുതല് സൗക�്യം ഉപ്രണ്ടോ?  രെപോതു1ര്ച്ച. 
• നമ്മള് ഇതുവരെ� ഉപപ്രയോഗിച്ച സിറിഞ്ച്, പ്രസ്ട്രോ, പ്ര¹ോDര്, വോക്വംഹുക്ക്, 

പ്ലോസ്റ്റിക് ട്യൂബ് തുടങ്ങിയ ഉപക�3ങ്ങളില് ഏരെതNിലും ത�ത്തിലുള്ള മോറ്റം 
വരുപ്രത്തണ്ടതുപ്രണ്ടോ?

ഏരെതNിലും ഒരുപക�3ത്തില് വരുത്തോവുന്ന മോറ്റം, �പ്രയോജനം എന്നിവ 
വ്യക്തിഗതമോയി കരെണ്ടത്തി 1ിത്രം വ�ച്ച് വിശദീക�ിക്കുന്നു. (വിലയിരുത്തല് - 
ഉപക�3ങ്ങള് രൂപകല്Dന രെ1യ്യുന്നു.)

• ഏത് രെമച്ചരെDടുത്തലുകളോ3് നിങ്ങള്ക്ക് മികച്ചതോയി പ്രതോന്നിയത് ?
 മികച്ച മോതൃകകള് ശോസ്ത്രവിസ്മയച്ചുമ�ില് .... 

TB പ്രപജ്  96 രെല 'ട്രൈസഫണ് നിര്മോ3ം' ഗ്രൂDില് രെ1യ്യുന്നു. ഉപക�3ം �വര്

ത്തിDിച്ച് വിശദീക�ിക്കുന്നു. (വിലയിരുത്തല് - ഉപക�3നിര്മോ3ം.) TT പ്രപജ് 184 
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രെല വര്ക്ക്ഷീറ്റ് 1ോര്ട്ടില് എഴുതി അവത�ിDിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗതമോയി എഴുതുന്നു. 

(വിലയിരുത്തല് - ആശയങ്ങളുരെട സ്വോംശീക�3ം.) 

പിരിയഡ് 7
1ിത്രത്തില് സൂ1ിDിച്ച സംവിധോനം ക്ലോസില് �ദര്

ശിDിക്കുന്നു.
• നൂലില് തൂക്കിയിട്ട കോര്ഡ്പ്രബോര്ഡ് കഷ3ങ്ങളുരെട

ഇടയിലൂരെട ഊതിയോല് എന്ത് സംഭവിക്കും?

വ്യക്തിഗതമോയി ഊഹം എഴുതുന്നു. ഗ്രൂപ്പുകളില് �വര്ത്തനം രെ1യ്ത് കരെണ്ടത്തലുകള് 

അവത�ിDിക്കുന്നു. ഇങ്ങരെന സംഭവിക്കോന് കോ�3രെമന്തോയി�ിക്കും? 1ര്ച്ച. 

1ര്ച്ചോസൂ1കം നല്കുന്നു.

• ഊതുപ്രമ്പോള് കോര്ഡ്പ്രബോര്ഡിന് ഇടയിലുള്ള വോയുവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു?
• കോര്ഡ്പ്രബോര്ഡ് അടുത്തുവരുന്നു എNില് ഏത് ഭോഗത്തുനിന്നോയി�ിക്കും തള്ളല്

           അനുഭവരെDട്ടത് ?
• അപ്രDോള് കോര്ഡ്പ്രബോര്ഡിന് ഇടയിലുള്ള വോയുവിനോപ്ര3ോ കോര്ഡ്പ്രബോര്ഡിന്

പുറത്തുള്ള വോയുവിനോപ്ര3ോ മര്ദം കൂടുതല്?

• മര്ദത്തില് എന്ത് വ്യത്യോസമുണ്ടോയി ? കോ�3രെമന്തോയി�ിക്കും?

വ്യക്തിഗതമോയി കരെണ്ടത്തലുകള് അവത�ിDിക്കുന്നു. (വിലയിരുത്തല് - അപഗ്രഥിച്ച് 

നിഗമനത്തിരെലത്തുന്നു.) 

പിരിയഡ് 8

പ്രപDര് നോട, കുDി, ഫ3ല്, പ്ലോസ്റ്റിക്പന്ത്, പ്ലോസ്റ്റിക് ട്യൂബ്, രെമഴുകുതി�ി എന്നിവ 

ഗ്രൂDില് നല്കുന്നു. �വര്ത്തന സൂ1നകള് നല്കുന്നു. 

- ടെkരിച്ചുടെവC കു5ിയുടെട വായ്ഭാഗത്ത് കേപ5ര് ബാള് ടെവC് കു5ിയുടെട മുന്നിലൂടെട 

ഊതുന്നു.

- കേപ5ര് നാട �ീഴ്ച്ചു\ികേനാട് കേkര്ത്ത് പിടിC് നാടയുടെട മു�ളിലൂടെട ഊതുന്നു.

- ഫണലില് ടെവC പന്ത് ഫണലിലൂടെട ഊതി ടെതറി5ിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നു.

- ഫണല് ഉപകേയാഗിC് ടെമഴുകുതിരി നാളത്തികേലക്ക് ഊതുന്നു

    �വ�്ത്തനങ്ങള് രെ1യ്ത് TB പ്രപജ് 98 രെല പട്ടിക പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു. ബര്പ്ര3ോളിതത്ത്വം 
പ്രക്രോഡീക�ിക്കുന്നു. 

പിരിയഡ് 9
വിമോനം ഉയരുന്നതിരെQയും കോറുകളുരെട എയപ്രറോട്രൈഡനോമിക് ആകൃതിയുരെടയും 
1ിത്രങ്ങളും വീഡിപ്രയോകളും  �ദര്ശിDിക്കുന്നു.   ബര്പ്ര3ോളി തത്ത്വവും �പ്രയോഗവും 

32



ശോസ്ത്രവിസ്മയച്ചുമ�ില് ....  

LT പഠനകേനട്ടം 4, വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  5 1ോര്ട്ടില് എഴുതി അവത�ിDിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗതമോയി 
പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു. (വിലയിരുത്തല് - ആശയങ്ങളുരെട സ്വോംശീക�3ം.) പൂര്ത്തിയോ 
ക്കിയ വര്ക്ക് ഷീറ്റുകള് പ്രപോര്ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്.....

ഇപ്രത �ീതിയില് യൂ3ിറ്റ് 7 രെല 2 രെമോ ഡ്യൂള്, യൂ3ിറ്റ് 8 രെല 2 രെമോ ഡ്യൂള്, യൂ3ിറ്റ് 9 രെല

3  രെമോ ഡ്യൂള്,  യൂ3ിറ്റ്  10  രെല  4  രെമോ ഡ്യൂള് എന്നിവയുരെട പോഠോസൂത്ര3ം തയ്യോറോക്കി

(അനുബന്ധം  -  7).  ഏഴോം  ക്ലോസ്സിരെല  മുഴുവന്  ശോസ്ത്രപോഠങ്ങളുരെടയും  പോഠോസൂത്ര3ം 

പ്ര�ോജക്റ്റ് റിപ്രDോര്ട്ടിരെQ കൂരെട മരെറ്റോരു പുസ്തകമോയി രെവച്ചിട്ടുണ്ട്.
വ്യാഖ്യാനം
എല്ലോ  ഘടകങ്ങളും  പ�ിഗ3ിച്ചുരെകോണ്ടുള്ള  പോഠോസൂത്ര3ം  ഉരെണ്ടNില്  മോത്രപ്രമ

വിലയിരുത്തല്  ഫല�ദമോയി  നടത്തോന്  സോധിക്കും.  വ്യക്തമോയ

പോഠോസൂത്ര3ത്തിലൂരെട ഐസിടി അധിഷ്ഠിത പഠനവും സോധിക്കും.

�വര്ത്തനം 5

 പഠന�വര്ത്തനങ്ങളുരെട  ഓപ്ര�ോ  ഘട്ടത്തിലും  കുട്ടികരെള  വിലയിരുത്തുന്നതിന്

സഹോയകമോയ ഐസിടി സോധ്യത വികസിDിച്ചു .  ഗൂഗിള് പ്രപ്ല പ്രസ്റ്റോറില്നിന്ന് ഡൗണ്
പ്രലോഡ് രെ1യ്ത് ഉപപ്രയോഗിക്കോവുന്ന ത�ത്തില് Hാസ്ത്രസ=ായി സിഇ എന്ന പ്രപ�ിലോ3്

ആD്  തയ്യോറോക്കിയത്.  ഞങ്ങളു രെട  സ്കൂള്  സയന്സ്  ക്ലബ്ബ്  തയ്യോറോക്കി  സംസ്ഥോനം

മുഴുവന് ഉപപ്രയോഗിച്ചുവരുന്ന ആD് ആ3് ശോസ്ത്രസഹോയി.  അതിരെQ തുടര്ച്ചയോയോ3്

അപ്രത  പ്രപ�്  നല്കിയത്.  ആദ്യം  ശോസ്ത്രപഠനം  മുന്നില്ക്കണ്ടോ3്  �വര്ത്തനം
തുടങ്ങിയരെതNിലും  പിന്നീട്  എല്ലോ  വിഷയങ്ങള്ക്കും  ഉപപ്രയോഗിക്കോവുന്ന  ത�ത്തില്

ആD് വികസിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

  ഇന്ന് പ്രക�ളത്തിരെല 500 ല്D�ം സ്കൂളുകള് ഈ ആD് ഉപപ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.  സ്കൂളിരെല

മുഴുവന് കുട്ടികളുരെടയും പ്രപ�്,  അഡ്മിഷന് നമ്പര്,  ക്ലോസ്സ്,  ഡിവിഷന് എന്നിവ ആDില്
അപ്  പ്രലോഡ്  രെ1യ്തോല്  എല്ലോ  അധ്യോപകര്ക്കും  ഏത്  വിഷയത്തിലും  ഈ  ആD്

ഉപയഗിക്കോം.  ഓപ്ര�ോ കുട്ടിയുരെടയും ഓപ്ര�ോ വിഷയത്തിQയും റിപ്രDോര്ട്ട് ആDില്നിന്ന്

എളുDം കരെണ്ടത്തോം.  രെമോട്രൈബല് ആD് തുറന്നുവരുപ്രമ്പോഴുള്ള 1ില പ്രപജുകളോ3് നല്

കിയി�ിക്കുന്നത്.  കൂടുതല് പ്രപജുകളും രെ1റുവിവ�3വും അനുബന്ധമോയി പ്ര1ര്ത്തിട്ടുണ്ട്

(അനുബന്ധം 8).
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ലക്ഷ്യം :    നി�ന്ത�വിലയിരുത്തല് പ്ര�ഖരെDടുത്തുന്നതിന് അനുപ്രയോജ്യമോയ ഐസിടി

സോമഗ്രി വികസിDിച്ച് ഉപപ്രയോഗിക്കുന്നതിന്,

ഉ ാ=രണം :  ഏഴോം ക്ലോസ്സിരെല അടിസ്ഥോനശോസ്ത്രം പോഠപുസ്തകത്തിരെല യൂ3ിറ്റ്  7 ല്

ഒരു കുട്ടിയുരെട പഠനപുപ്ര�ോഗതി ശോസ്ത്രസഹോയി സിഇ ആDില് പ്ര�ഖരെDടുത്തിയത്.
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ഇപ്രത �ീതിയില് 147 കുട്ടികളുരെടയും യൂ3ിറ്റ് 7 രെല 2 രെമോ ഡ്യൂള്, യൂ3ിറ്റ് 8 രെല 2 രെമോ 

ഡ്യൂള്,  യൂ3ിറ്റ്  9  രെല  3  രെമോ ഡ്യൂള്,  യൂ3ിറ്റ്  10  രെല  4  രെമോ ഡ്യൂള്  എന്നിവയുരെട

വിലയിരുത്തല് പ്ര�ഖരെDടുത്തി.
വ്യാഖ്യാനം

എല്ലോ കുട്ടികളുരെടയും വിലയിരുത്തല് പ്ര�ഖരെDടുത്തോന് ആD് വളരെ� സഹോയകമോ3്.

പഠന�വര്ത്തനങ്ങളുരെട കൂരെടത്തരെന്നയോ3്  പ്ര�ഖരെDടുത്തിയത്.  അതിനോല് പിന്നീട്

അധികസമയം ഇതിനോയി ഉപപ്രയോഗിപ്രക്കണ്ടി വന്നിട്ടില്ല.

�വര്ത്തനം 6

മൂന്നോം പ്രടം വിലയിരുത്തല് പ്ര1ോദ്യങ്ങളും തയ്യോറോക്കി മൂല്യനിര്3യം നടത്തി.

ലക്ഷ്യം :  ഉ1ിതമോയ നി�ന്ത�വിലയിരുത്തല് ഉപോധികള് തയ്യോറോക്കുന്നതിന്,
ഉ ാ=രണം  1  :-  ഏഴോം  ക്ലോസ്സിരെല  അടിസ്ഥോനശോസ്ത്രം  പോഠപുസ്തകരെത്ത
അടിസ്ഥോനമോക്കി തയ്യോറോക്കിയ വോര്ഷിക മൂല്യനിര്3യ പ്ര1ോദ്യങ്ങള്.
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     മോര്ബിള് തറയില് അല്Dം ട്രൈത�് വീണു. പിരെന്ന

 തുടയ്ക്കോം എന്ന് വി1ോ�ിച്ച് മറന്നുപ്രപോയി.  ഇന്ന് പ്രനോക്കിയപ്രDോള് 

മോര്ബിളില് ആ ഭോഗം  മിനുസം നഷ്ടരെDട്ട് പ്രകടുവന്നി�ിക്കുന്നു.

             വാര്ഷി� മൂല്യനിര്ണയം 2018-19

                         അടിസ്ഥാനHാസ്ത്രം

                              STD VII
                                    കേkാ ്യമാതൃ�               സമയം 2 മ3ിക്കൂര്

 (ഏരെതNിലും എട്ട് പ്ര1ോദ്യങ്ങള്ക്ക് ഉത്ത�ം

എഴുതുക.)

�വര്ത്തനം 1  

 ഒരു 1ില്ലുരെപട്ടിക്കകത്ത് 1ന്ദനത്തി�ി കത്തിച്ച്  അടച്ചുരെവച്ചി�ിക്കുന്നു. കുറച്ച് വസ്തുക്കളും

 തന്നി�ിക്കുന്നു.

 i തന്നി�ിക്കുന്ന വസ്തുക്കള് ഉപപ്രയോഗിച്ച് രെ1യ്യോവുന്ന ഒരു പ�ീക്ഷ3ം എഴുതുക. (2)

ii ഈ  വസ്തുക്കള്  ഉപപ്രയോഗിച്ച്  �കോശത്തിരെQ  ഏരെതല്ലോം  സവിപ്രശഷതകള്

വിശദീക�ിക്കോം? (3)

 �വര്ത്തനം 2

  
  i മോര്ബിള് പ്രകടുവന്നതിന് കോ�3രെമന്ത് ?  (2)

  ii തോരെഴത്തന്നി�ിക്കുന്ന വസ്തുക്കരെള അവയുരെട സ്വഭോവം അനുസ�ിച്ച് ത�ം തി�ിക്കുക.

     ഓപ്ര�ോ കൂട്ടത്തിനും ഉ1ിതമോയ പ്രപരു നല്ക3ം. (3)
പ്രസോഡോജലം    വിനോഗി�ി    ശുദ്ധജലം    ചുണ്ണോമ്പുരെവള്ളം    ഉപ്പുലോയനി   
കോസ്റ്റിക് പ്രസോഡ     പ്രസോപ്പുരെവള്ളം     പഞ്ചസോ�ലോയനി     നോ�ങ്ങോനീ�് 

�വര്ത്തനം 3

 i തോരെഴത്തന്നി�ിക്കുന്നവയില് വിസര്ജനം എന്ന ധര്മം നിര്വഹിക്കോത്ത അവയവം 

ഏത് ?  (1)   

    ത്വക്ക്            ആമോശയം           ശ്വോസപ്രകോശം           വൃക്ക

കേ�ാണ്ടെവക്സ് ടെലന്സ്

സമതല ര്5ണം

കേ�ാണ്കേ�വ് ടെലന്സ്

കേലസര് കേടാര്C്
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പഞ്ഞി

മണ്ണ്

... ..
.
.

പരീക്ഷണം 

2

പരീക്ഷണം 

1

 

ii മൂത്രത്തില്  കല്ല്,  പഴുD്  എന്നിവ  സോധോ�3  കണ്ടുവരുന്ന  അസുഖങ്ങളോ3്.

എരെന്തല്ലോം കോ�്യങ്ങള് ശ്രദ്ധിച്ചോല് ഈ അസുഖ ങ്ങള് വ�ോരെത സൂക്ഷിക്കോം?  (2)

iii സസ്യങ്ങളും മോലിന്യങ്ങരെള പുറന്തള്ളുന്നുപ്രണ്ടോ? എങ്ങരെന?  (2)

�വര്ത്തനം 4

  i 1ിത്രം നി�ീക്ഷിക്കൂ. മണ്ണിരെQ എന്ത് സ്വഭോവം 

    കരെണ്ടത്തുന്നതിനോ3് ഈ പ�ീക്ഷ3ം?  (1)

 ii ട്യൂബിന് മുകളില് പഞ്ഞി രെവയ്ക്കുന്നത് എന്തിനോ3് ?(2)

iii ഈ പ�ീക്ഷ3ം രെ1യ്യുന്നതിനുമുമ്പ് മണ്ണ് നന്നോയി

ഉ3പ്രക്കണ്ടതുപ്രണ്ടോ? എന്തുരെകോണ്ട് ?  (2)

�വര്ത്തനം 5 

 ദ്വോ�മിട്ട   കുDികളില്  നിറച്ച  ജലം  പുറത്തു  പ്രപോ

വുന്നതോ3് 1ിത്രങ്ങളില് സൂ1ിDിച്ചി�ിക്കുന്നത്.

i ഒന്നോമരെത്ത പ�ീക്ഷ3ത്തില്നിന്ന് ദ്രോവകമര്
ദവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട്  എന്ത്  നിഗമനത്തിരെലത്തി

പ്രച്ച�ോം? കോ�3രെമന്ത് ?  (2)

ii �ണ്ടോമരെത്ത  പ�ീക്ഷ3ത്തില്നിന്ന്  ദ്രോവക
മര്ദവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട്  എന്ത്  നിഗമന

ത്തിരെലത്തിപ്രച്ച�ോം? കോ�3രെമന്ത് ? (2)

iii സമുദ്രത്തിരെQ  ആഴമുള്ള  അടിത്തട്ടില്  വസിക്കുന്ന  ജീവികള്ക്ക്

മുകള്D�Dില് വ�ോന് �യോസമോ3്. എന്തുരെകോണ്ട് ? (1)

�വര്ത്തനം 6

 i 1ിത്രം നി�ീക്ഷിക്കൂ. ശ്വോസപ്രകോശ മോതൃകയില് സൂ1ിDിച്ച ഭോഗങ്ങള്
ശ്വോസപ്രകോശ  ത്തിരെല  ഏരെതല്ലോം  ഭോഗങ്ങള്ക്ക്  സമോനമോരെ3ന്ന്

എഴുതുക.  (2)

ii ശ്വോസപ്രകോശത്തിരെല വോയുമര്ദം അന്ത�ീക്ഷമര്ദപ്രത്തക്കോള് കൂടുകയും കുറയുകയും 

രെ1യ്യുന്നരെതങ്ങരെന?  (3)

�വര്ത്തനം 7

 i  പട്ടിക പൂര്ത്തിയോക്കുക. (3)

രക്തക്കുഴല് ധര്മം

A ......................... ഹൃദയത്തിപ്രലക്ക് �ക്തം രെകോണ്ടുവരുന്നു.

കേബായിലിങ് ട്യൂബ്

1

3

2

4
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ധമനി

B ..........................................................

C ......................... ധമനികളയും സി�കരെളയും 

ബന്ധിDിക്കുന്നു.

  ii മുറിവുപറ്റി �ക്തം നഷ്ടരെDട്ടുരെകോണ്ടി�ിക്കുന്ന ഒ�ോള്ക്ക് നിങ്ങള് എന്ത് �ഥമശുശ്രൂഷ 

നല്കും?  (2)

�വര്ത്തനം 8
കത്തുന്ന  രെമഴുകുതി�ിക്കു  മുകളില്  ഒരു  ഇരുമ്പുസൂ1ി

പിടിക്കുന്നു.  കുറച്ചുസമയം കഴിഞ്ഞപ്രDോള് കയ്യില് ചൂട്

അനുഭവരെDട്ടു.

i രെമഴുകുതി�ിയില്നിന്ന്  തോപം  സൂ1ിയിരെലത്തിയതും  സൂ1ിയില്നിന്ന്  

തോപം കയ്യിരെലത്തിയതും ഒപ്ര� �ീതിയിലോപ്ര3ോ? വിശദമോക്കുക. (3)

 ii സൂ1ി ചൂടോക്കുപ്രമ്പോള് ട്രൈക ചൂടോവോതി�ിക്കോന് എന്തു രെ1യ്യ3ം? എന്തുരെകോണ്ട് ? (2)

�വര്ത്തനം 9

ഒരു കDില് മ3ലും മരെറ്റോരു കDില് അപ്രത അളവില് രെവള്ളവും എടുത്ത്  15  മിനുട്ട്

സമയം  രെവയിലത്ത്  രെവക്കുന്നു.  പിന്നീട്  15  മിനുട്ട്  സമയം  മുറിക്കകത്ത്  രെവക്കുന്നു.
ഒപ്ര�ോ  സന്ദര്ഭത്തിലും  തോപനില  പ�ിപ്രശോധിച്ച്  പ്ര�ഖരെDടുത്തിയതോ3്  പട്ടികയില്

രെകോടുത്തി�ിക്കുന്നത്.

സന്ദര്ഭം
മണലിടെS 
താപനില

ടെവള്ളത്തിടെS താപനില

രെവയിലത്ത് രെവക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 250 C 250 C

15 മിനുട്ട് രെവയിലത്ത് രെവച്ചതിന് പ്രശഷം 360 C 320 C

രെവയിലില്നിന്ന് മോറ്റി 15 മിനുട്ട് 
മുറിക്കകത്ത് രെവച്ചതിന് പ്രശഷം 270 C 290 C

 i മ3ലും ജലവും തോപം സ്വീക�ിക്കുന്നതും പുറത്ത് വിടുന്നതുമോയി ബന്ധരെDട്ട  നിഗമന

ങ്ങള് എഴുതുക.  (3)

ii ക�ക്കോറ്റ് ഉണ്ടോവുന്നരെതങ്ങരെനരെയന്ന് ഇതിരെQ അടിസ്ഥോനത്തില് വിശദീക�ിക്കുക. 

(2)
�വര്ത്തനം 10
ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള് പ്രകടുവരുന്നതുമോയി ബന്ധരെDട്ട് ക്ലോസ്സില് 1ര്ച്ച നടന്നപ്രDോള് പ്രറോഷന്

പറഞ്ഞ അനുഭവമോ3ിത്.
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അടുക്കളയിരെല രെഷല്ഫില് ഒരു സഞ്ചിയില് അ�ി സൂക്ഷിച്ചുരെവച്ചിരുന്നു. രെഷല്ഫില് 
അല്Dം രെവള്ളം മറിഞ്ഞ് സഞ്ചിയുരെട അടിഭോഗം നനഞ്ഞു. ഉടന്തരെന്ന സഞ്ചി മരെറ്റോരു
ഭോഗപ്രത്തക്ക് മോറ്റിരെവച്ചു. എന്നോല് കുറച്ചുദിവസം കഴിഞ്ഞ് പ്രനോക്കിയപ്രDോള് സഞ്ചിയുരെട
അടിയിലുള്ള അ�ി പൂത്ത് പ്രകടുവന്നി�ിക്കുന്നു.

 i അ�ിയില്  പൂപ്പു  വ�ോന്  കോ�3രെമന്ത്  ?  സഞ്ചിയിരെല  മുഴുവന്  അ�ിയിലും  പൂപ്പു

വ�ോതിരുന്നത് എന്തുരെകോണ്ട് ?  (2)

ii സൂക്ഷ്മജീവികള്ക്ക് �വര്ത്തിക്കോന് കഴിയോത്ത മറ്റ് �ണ്ട് സോഹ1�്യങ്ങള് എഴുതുക.
ഈ  സോഹ1�്യങ്ങളില് സൂക്ഷിക്കുന്ന  ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്ക്ക്  ഓപ്ര�ോ  ഉദോഹ�3ം  വീതം

എഴുതുക.  (3)

വ്യാഖ്യാനം
നി�ന്ത�  മൂല്യനിര്3യത്തിരെQ  പ�ിധിയില്  ഉള്രെDടിരെല്ലNിലും  പ്രടം  മൂല്യനിര്
3യത്തിലും  പ്രകവലം  ആശയധോ�3കള്ക്കപ്പുറം  കുട്ടിയുരെട  വിവിധ  പ്രശഷികള്

തി�ിച്ചറിയോന്  കഴിയും.  അതിനുതകുന്ന  പ്ര1ോദ്യങ്ങളോ3്  ഒരു  മോതൃകയയി

തയ്യോറോക്കിയിട്ടുള്ളത്.
�വര്ത്തനം 7
രെമോട്രൈബല്  ആD്  ഉപപ്രയോഗിച്ച് വിലയിരുത്തല്  പ്ര�ഖരെDടുത്തി  വിവ�ങ്ങള്

�ക്ഷിതോക്കള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും ട്രൈകമോറി.  മോസത്തില് ഒന്ന്  വീതം  �ക്ഷിതോക്കളുരെട

പ്രയോഗം  പ്ര1ര്ന്നു.  കഴിഞ്ഞ  പോഠഭോഗങ്ങളിരെല  കുട്ടിയുരെട  �വര്ത്തനമികവുകളും

പ്രപോ�ോയ്മകളും വിലയിരുത്തി.  വ�ോന് പ്രപോവുന്ന പോഠഭോഗത്ത് പ്രനപ്രടണ്ട പ്രശഷികള് 1ര്

ച്ച രെ1യ്തു.

ലക്ഷ്യം :  ഐസിടി  സോധ്യത ഉപപ്രയോഗിച്ച്  നി�ന്ത� വിലയിരുത്തല് പ്ര�ഖരെDടുത്തു

ന്നതിരെQ ഫല�ോപ്തി കരെണ്ടത്തുന്നതിന് .
വ്യാഖ്യാനം
ഓപ്ര�ോ  കുട്ടിയുരെടയും  വിലയിരുത്തല് തല്സമയം  പ്ര�ഖരെDടുത്തുക എന്നത്  ഇതുവരെ�

�യോസക�മോയ  �വര്ത്തനമോയിരുന്നു.  എന്നോല്  ആD്  ഉപപ്രയോഗിച്ച്  ഓപ്ര�ോ

ഘട്ടത്തിലും  പഠനപുപ്ര�ോഗതി  എളുDം  പ്ര�ഖരെDടുത്തോന്  സോധിച്ചു.  �ക്ഷിതോക്കള്ക്ക്

വളരെ� വിശദമോയ കുറിപ്പുകള് ലഭ്യമോക്കി.

�വര്ത്തനം 8 a

  ഏഴോം  ക്ലോസ്സിരെല അടിസ്ഥോനശോസ്ത്രം  2018-19  വോര്ഷിക  മൂല്യനിര്3യത്തിരെQ

ഫലം വിശകലനം രെ1യ്തു. �ണ്ടോം പ്രടം മൂല്യനിര്3യവുമോയി തോ�തമ്യം രെ1യ്തു.

ലക്ഷ്യം :   ഐസിടി സോധ്യത ഉപപ്രയോഗിച്ച് നി�ന്ത� വിലയിരുത്തല് പ്ര�ഖരെDടുത്തുന്ന

തിരെQ ഫല�ോപ്തി കരെണ്ടത്തുന്നതിന് .
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പട്ടി� 3.4

   വാര്ഷി� മൂല്യനിര്ണയം - വിH�ലനം

കേkാ ്യം ആHയങ്ങള് കേHഷി കേനടിയവര് കേനടാത്തവര് ഒഴിവാക്കിയവര്

1

ശ്വസന
വ്യവസ്ഥ

ശ്വസനവ്യവസ്ഥയി
രെല ഘട്ടങ്ങള് 
തി�ിച്ചറിയല്

1ിത്രം തോ�തമ്യം രെ1യ്ത്
ഉച്ഛ്വോസവും നിശ്വോസവും
തി�ിച്ചറിയുന്നു

118
80%

19
13%

10
7%

ശ്വോസപ്രകോശ മോതൃക
നിര്മിക്കല്

അറിവിരെQ സ്വോംശീക 

�3ം, ശോസ്ത്രസര്
ഗോത്മകത

123
84%

17
11%

7
5%

2

തോപ
പ്ര�ഷ
3ം

സംവഹനം
1ിത്രം പ�ിപ്രശോധിച്ച് 
പ�ീക്ഷ3ം 
വിശകലനം രെ1യ്യല്

101

68%

23

16%

23

16%
സംവഹന�വോഹം 1ിത്രം പ�ിപ്രശോധിച്ച് 

പ�ീക്ഷ3ം 
വിശകലനം രെ1യ്യല്

90

61%

34

23%

23

16%

നിഗമനം 
രൂപീക�ിക്കല്

അപഗ്രഥിച്ച് 
നിഗമനത്തിരെലത്തല്

98
66%

26
18%

23
16%

3
ഭക്ഷ്യസു
�ക്ഷ

പോക്കറ്റുകളിരെല 
പ്ര�ഖരെDടുത്തലുകള്

അറിവിരെQ �പ്രയോഗം 121
82%

13
9%

13
9%

മോയം പ്ര1ര്ക്കല് ശോസ്ത്ര സര്ഗോത്മകത 123

84%

19

13%

5

3%
ഗു3നിലവോ� 
അടയോളം

അറിവിരെQ 
സ്വോംശീക�3ം

120
82%

16
11%

11
7%

4

വോയുമര്
ദം

വോയുമര്ദം കൂടുപ്രമ്പോള് �വര്ത്തനം 
വിശകലനം രെ1യ്ത് 

നിഗമനം, അറിവിരെQ 
�പ്രയോഗം

101

68%

17

12%

29

20%

വോയുമര്ദം 
കുറയുപ്രമ്പോള്

�വര്ത്തനം 
വിശകലനം രെ1യ്ത് 

നിഗമനം, അറിവിരെQ 
�പ്രയോഗം

102

70%

18

12%

27

18%

അപഗ്രഥിച്ച് 
നിഗമനത്തിരെലത്തല്

അറിവിരെQ �പ്രയോഗം 97
40%

18
12%

32
 22%

5
അഗ്നിശമനി പ�ീക്ഷ3ം 

93 26 28
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ആസി

ഡ്, 
ആല്
ക്കലി

വിശകലനം രെ1യ്ത് 
നിഗമനത്തിരെലത്തല്

63% 18% 19%

ആസിഡ്, ആല്
ക്കലി നി�ീക്ഷ3ഫലം 

വിശകലനം രെ1യ്ത് 
നിഗമനത്തിരെലത്തുന്നു

92
62%

35
 24%

20
14%

ആസിഡിരെQ 
സവിപ്രശഷത

അറിവിരെQ 
സ്വോംശീക�3ം

109
74%

21
14%

17
12%

6
തോപീയ 
വികോസം

ഖ�വസ്തുക്കളുരെട 
തോപീയവികോസം

അറിവിരെQ �പ്രയോഗം 74
50%

36
25%

37
25%

ബോപ്ര�ോമീറ്റര് അറിവിരെQ 
സ്വോംശീക�3ം 

122
83%

16
11%

9
6%

കടല്ക്കോറ്റ് അറിവിരെQ 
സ്വോംശീക�3ം

96
65%

32
22%

19
13%

7
ശ്വസനം

ശ്വസന�ക്രിയ അറിവിരെQ 
സ്വോംശീക�3ം

84
57%

42
29%

21
14%

വോതകങ്ങളുരെട 
സംവഹനം

അറിവിരെQ 
സ്വോംശീക�3ം

114
78%

14
10%

19
12%

സംവഹനം അറിവിരെQ 
സ്വോംശീക�3ം

105
71%

27
18%

15
11%

8
ദ്രോവകമ
ര്ദം

ആഴവും മര്ദവും അറിവിരെQ �പ്രയോഗം 117
80%

18
12%

12
8%

ആഴവും മര്ദവും അറിവിരെQ 
സ്വോംശീക�3ം

103
70%

30
20%

14
10%

ആഴവും മര്ദവും അറിവിരെQ 
സ്വോംശീക�3ം

118
80%

20
14%

9
6%

9

ഭക്ഷ്യ 
സു�ക്ഷ

പട്ടിക വിശകലനം
മോയം പ്ര1ര്ക്കല്

അറിവിരെQ 
സ്വോംശീക�3ം

91
62%

34
23%

22
15%

പ്രകടുവ�ോരെത 
സൂക്ഷിക്കല്

അറിവിരെQ 
സ്വോംശീക�3ം

115
78%

18
12%

14
10%

10

വോയു
മര്ദം

ബര്പ്ര3ോളി തത്ത്വം അറിവിരെQ �പ്രയോഗം 92

62%

16

11%

39

27%
അന്ത�ീക്ഷമര്ദം 
�പ്രയോജനരെDടുത്തു

അറിവിരെQ 
സ്വോംശീക�3ം

114

78%

28

19%

5

3%
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ന്ന ഉപക�3ങ്ങള്

�കൃതി �തിഭോസം അറിവിരെQ 
സ്വോംശീക�3ം

63
43%

35
24%

49
33%

കുറി5് -  പത്ത്  പ്ര1ോദ്യങ്ങളില് എരെട്ടണ്ണത്തിനോ3്  ഉത്ത�ം എഴുപ്രതണ്ടത്.  �രെണ്ടണ്ണം
ഒഴിവോക്കോം. കുറച്ചു കുട്ടികള് ഒമ്പപ്രതോ പപ്രത്തോ പ്ര1ോദ്യങ്ങള്ക്ക് ഉത്ത�ം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
പ്ര1ോദ്യങ്ങള് ഒഴിവോക്കിയവര്ക്ക് അതിരെQ ഉത്ത�ം നല്ലപ്രപോരെല അറിയോന് വഴിയില്ല.
അതിനോല്  ആരെക  കുട്ടികളുരെട  എണ്ണം  പ�ിഗ3ിച്ചോ3്  ശതമോനം
ക3ക്കോക്കിയി�ിക്കുന്നത്.  ഉത്ത� പ്രപDര് പ്രനോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രനോട്ട്  ബുക്കില്
പട്ടിക  വ�ച്ച്  ടോലി  അടയോളം  പ്ര�ഖരെDടുത്തി.  അതിനോല്  ഈ  വിവ�ങ്ങള്
പ്രശഖ�ിക്കോന്  അധിക  സമയം  ഉപപ്രയോഗിപ്രക്കണ്ട  ആവശ്യമില്ല.  പിന്നീട്
ഗ3ിതക്രിയകള് രെ1യ്തോല് മതി.
വിH�ലനം
  വോയുമര്ദം  �പ്രയോഗത്തില്  (സിറിഞ്ച്,  ബലൂണ്  പ്ര1ോദ്യം),  മര്ദം  എന്ന  ആശയം
�പ്രയോഗിക്കല്,  മര്ദവുമോയി ബന്ധരെDട്ട ഉപക�3ങ്ങളുരെട �വര്ത്തനം വിശദീക�ിച്ച്
നിഗമനം  രൂപീക�ിക്കല്,  ബര്പ്ര3ോളി  തത്ത്വം  �പ്രയോഗിക്കല്  എന്നീ  പ്രമഖലകള്
പ്രന�രെത്ത �യോസം പ്രന�ിട്ടവയോയിരുന്നു. എന്നോല് ആ പ്രമഖലയില് ലഭിച്ച സവിപ്രശഷ
ശ്രദ്ധയിലൂരെട ഭൂ�ിഭോഗം കുട്ടികളും പഠനപുപ്ര�ോഗതി ട്രൈകവ�ിച്ചു.
   �കൃതി �തിഭോസവുമോയി ബന്ധരെDട്ട പ്ര1ോദ്യമോ3് കൂടുതല് കുട്ടികളും ഇത്തവ3
�യോസമോയി  കണ്ടത്.  പത്രവോയന,  രെപോതുവിജ്ഞോനം  എന്നിവയുരെട  കുറവോ3്
ഇതിന് കോ�3ം. �ണ്ടോം പ്രടം മൂല്യനിര്3യവും വോര്ഷിക മൂല്യനിര്3യവും തോ�തമ്യം
രെ1യ്യുപ്രമ്പോള് കുട്ടി �യോസം പ്രന�ിട്ട മിക്ക പ്രമഖലകളിലും മുപ്രന്നറ്റം ഉണ്ടോയിട്ടുണ്ട് എന്ന്

മനസ്സിലോക്കോം.  ആവശ്യമോയ  പിന്തു3  ലഭ്യമോക്കുന്നതിന്  കുട്ടിരെയ  സൂക്ഷ്മമോയി

വിലയിരുപ്രത്തണ്ടതിരെQ �ോധോന്യം ഈ പഠനങ്ങള് പ്രബോധ്യരെDടുത്തുന്നു.
പട്ടി� 3.5

വാര്ഷി� മൂല്യനിര്ണയം കേഗ്രഡ്നില - വിH�ലനം

Std A % B % C % D % E % Total

VII A 16 41 10 26 6 15 7 18 0 0 39

VII C 21 57 6 16 7 19 3 8 0 0 37

VII D 11 33 9 28 10 30 3 9 0 0 33

VII E 24 63 6 16 7 19 1 2 0 0 38

Total 72 49 31 21 30 20 14 10 0 0 147
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വിH�ലനം
   33  മുതല്  63  വരെ� ശതമോനം കുട്ടികളും പഠനമികവ്  പുലര്ത്തുന്നു. 25  ശതമോനം
ശ�ോശ�ിക്ക്  മുകളില്  നില്ക്കുന്നു.  2  മുതല്  18  ശതമോനം  കുട്ടികള്  രെമച്ചരെDപ്രട
ണ്ടവ�ോ3്. വളരെ� പിന്നില് നില്ക്കുന്നവര് ആരുമില്ല.
വ്യാഖ്യാനം
     7 എ, ഡി ക്ലോസ്സുകളില് പഠനമികവ് പുലര്ത്തുന്നവരുരെട എണ്ണം വര്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ
ക്ലോസ്സുകളിരെല  ഓപ്ര�ോ  കുട്ടിക്കും  ലഭിച്ച  പഠനപിന്തു3  ആരെക  ഫലത്തില്
�തിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.  ഓപ്ര�ോ  പഠനപ്രനട്ടവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട്  സഹോയകമോയ  വര്ക്ക്
ഷീറ്റുകള് അധികമോയി നല്കിയത് ഗു3പ�മോയി.

�വര്ത്തനം 8 b

  ശോസ്ത്രപഠനത്തില് കുട്ടിയുരെട പഠനനില തി�ിച്ചറിയുന്നതില് �ക്ഷിതോവിരെQ  ധോ�3

�പ്രത്യക പ്ര1ോദ്യോവലി തയ്യോറോക്കി കരെണ്ടത്തി.  (അനുബന്ധം  10)  ഈ പ്ര1ോദ്യോവലി

പ്രന�രെത്ത  നടത്തിയ  സര്രെവയില്  പരെNടുത്ത  അപ്രത  �ക്ഷിതോക്കള്ക്ക്  നല്കി.

പ്രജോലിക്കോര്,  വിവിധ  �പ്രദശങ്ങളില്  വസിക്കുന്നവര്,  പഠനമികവ്  പുലര്ത്തുന്ന

കുട്ടികളുരെട �ക്ഷിതോക്കള്,  പഠനപിന്നോക്കോവസ്ഥ പ്രന�ിടുന്ന കുട്ടികളുരെട �ക്ഷിതോക്കള്,

പുരുഷന്മോര്,  സ്ത്രീകള്  തുടങ്ങി  എല്ലോ  വിഭഗത്തില്നിന്നുമോ3്  30  �ക്ഷിതോക്കരെള

തി�രെഞ്ഞടുത്തത്.  വിവ�പ്രശഖ�3ത്തിന്  �പ്രത്യക പ്രഫോര്മോറ്റ്  നല്കി  (അനുബന്ധം

1). സര്രെവ നടത്തി  വിവ�ങ്ങള് പ്രശഖ�ിച്ചു. പ്രശഖ�ിച്ച വിവ�ങ്ങള് വിശകലനം രെ1യ്തു.

പട്ടി� 3.6
രക്ഷിതാക്കളില്നിന്ന് വിവരകേHഖരണം 

കേkാ ്യനമ്പര് ഉ\് % കുറടെCാടെക്ക % ഇല്ല % ആടെ�

 1 23 77 7 23 0 0 30

  2 27 90 3 10 0 0 30

3 30 100 0 0 0 0 30

 4 26 87 4 13 0 0 30

വിH�ലനം

  ശോസ്ത്രപഠനവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട്  കുട്ടിയുരെട  �ശ്നങ്ങളും  പ�ിമിതികളും

തി�ിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്  എന്നോ3്  എണ്പതിനടുത്ത്  ശതമോനവും  പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.

അധ്യോപരുമോയി  എല്ലോവരും  ആശയവിനിമയം  നടത്തിയിട്ടുണ്ട്,  ശോസ്ത്രപഠനവുമോയി
ബന്ധരെDട്ട്  കുട്ടിയുരെട  �ശ്നങ്ങളും  പ�ിമിതികളും  വിശദമോയി  പറയോന് അധ്യോപകന്

സോധിച്ചിട്ടുണ്ട്,  സ്കൂളില്നിന്ന്  ലഭിക്കുന്ന  പ്ര�ഖകളില്  മുഴുവന്  വിവ�ങ്ങളുമുണ്ട്

എന്നിവയോ3് �ക്ഷിതോക്കളുരെട അഭി�ോയം.
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വ്യാഖ്യാനം

  കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രഗ്രഡിനപ്പുറം വിശദമോയ റിപ്രDോര്ട്ട് �ക്ഷിതോക്കള്ക്ക് ലഭ്യമോയി.
ആശയഗ്രഹ3ം  മോത്രമോ3്  പഠനം  എന്നോ3്  അവര്  ഭൂ�ിഭോഗവും  ഇതുവരെ�

വി1ോ�ിച്ചിരുന്നത്.  എന്നോല്  �ക്രിയോപ്രശഷി  എന്ന  പദം  അറിയിരെല്ലNിലും

�ക്രിയോപ്രശഷികരെളക്കുറിച്ച് അവര്ക്ക് ധോ�3യുണ്ട്.  പഠനത്തില്  എവിരെട,  എങ്ങരെന

സഹോയിക്ക3ം  എന്ന്  ഇപ്രDോള്  അവര്ക്ക്  സോമോന്യമോയ  ധോ�3യുണ്ട്.  കുട്ടി
പ്രനടിയതും പ്രനടോത്തതുമോയ അറിവുകളും കഴിവുകളും വിശദമോയി അറിയുന്നത് കുട്ടിക്ക്
പഠനത്തില്  കൃത്യമോയ  പിന്തു3  നല്കുന്നതിനും   കുട്ടിരെയ  മികവിപ്രലക്ക്  ഉയര്

ത്തുന്നതിനും പ�്യോപ്തമോ3്.
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അധ്യോയം 4

�ടെ\ത്തലു�ള്
   നി�ന്ത�വിലയിരുത്തലും  പ�ിഹോ��വര്ത്തനങ്ങളും  നടന്നോല്  മോത്രപ്രമ  പഠനം

ഫല�ദമോയി നടക്കുകയുള്ളു.  വിലയിരുത്തല് പ്രമഖലകള് നിര്3യിക്കുക,  ഉപോധികള്

തയ്യോറോക്കുക,  ക്ലോസ് മുറികളില് �ോവര്ത്തികമോക്കുക എന്നിവ തുടര്ച്ചയോയി രെ1യ്തോല്
വിലയിരുത്തല്  �വര്ത്തനങ്ങള്  പഠനപ്രത്തോരെടോDം  വളരെ�  എളുDത്തില്  രെ1യ്യോന്

കഴിയും.  ആദ്യ �വര്ത്തനങ്ങളില് അല്Dം �യോസം പ്രതോന്നിപ്രയക്കോം.  പ�ിശീലിച്ചു

തുടങ്ങിയോല് അനോയോസം നിറപ്രവറ്റോനോവും.  ഒരു കുട്ടിയുരെട പഠനവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട

എല്ലോ വിവ�ങ്ങളും അധ്യോപകരെQ കയ്യിലുണ്ടോവും.  ഈ ഗപ്രവഷ3�വര്ത്തനവുമോയി

ബന്ധരെDട്ട �ധോന കരെണ്ടത്തലുകള് തോരെഴ പ്ര1ര്ക്കുന്നു.

1. കുട്ടികള് ആശയം ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നോല് �ക്രിയയില് പിന്നോക്കം പ്രപോവുന്നു.
മര്ദവുമോയി ബന്ധരെDട്ട ഉപക�3ങ്ങളും പ�ീക്ഷ3ങ്ങളും രൂപകല്Dന രെ1യ്യല്,
അറിവിരെQ �പ്രയോഗം  എന്നീ  പ്രമഖലകളിലോ3്  കുട്ടികള് ഏറ്റവും  പിന്നോക്കം
നില്ക്കുന്നത്.   കുട്ടിയുരെട  ഉത്ത�പ്രDDറുകളും മറ്റ്  ഉല്Dന്നങ്ങളും �കടനങ്ങളും
സൂക്ഷ്മതലത്തില് വിശകലനം രെ1യ്തു.

2. കുട്ടിയുരെട  പഠനവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട്  കുട്ടിക്ക്  ലഭിക്കുന്ന  പ്രഗ്രഡ്  മോത്രമോ3്
�ക്ഷിതോക്കള് അറിയുന്നത്.  അതിനോള് കുട്ടിയുരെട പഠനത്തില്  എന്ത് സഹോയം
നല്ക3രെമന്ന് അവര്ക്കറിയില്ല.

3.  പഠനപ്രനട്ടങ്ങളിലൂരെട  ആര്ജിപ്രക്കണ്ട  പ്രമഖലകളോയ  �പ്രയോഗം,  �ക്രിയ,
ആശയം,  മപ്രനോഭോവം,  സര്ഗോത്മകം എന്നിവയില്  മികവു പുലര്ത്തിയതോയി
കരെണ്ടത്തി.

4.  ഓപ്ര�ോ പഠന�വര്ത്തനം കഴിയുപ്രമ്പോഴും  കുട്ടിയുരെട കയ്യില് ഉണ്ടോപ്രവണ്ട ഉല്
Dന്നങ്ങള് പ്രന�രെത്ത കരെണ്ടത്തി. അവ വിലയിരുത്തലിന് വിപ്രധയമോക്കി.

5. പഠന�ക്രിയയില്  കുട്ടി  പNോളിയോവുന്ന  പ�ീക്ഷ3�വര്ത്തനങ്ങള്,
നി�ീക്ഷ3�വര്ത്തനങ്ങള്,  1�ങ്ങരെള  നിയന്ത്രിക്കല്,  നിഗമനം
രൂപീക�ിക്കല്,  ഉപക�3ം രൂപകല്Dന രെ1യ്യല്,  പ�ീക്ഷ3ം രൂപകല്Dന
രെ1യ്യല്,  ഉപക�3ം ട്രൈകകോ�്യം രെ1യ്യല് തുടങ്ങി എല്ലോ �ധോന �ക്രിയകളും
വിലയിരുത്തലിന്  വിപ്രധയമോക്കി.  ഈ  �വര്ത്തനങ്ങളുരെട  ഫലമോയുണ്ടോവുന്ന
ഉല്Dന്നങ്ങള്  പ്രപോര്ട്ട്  പ്രഫോളിപ്രയോയുരെട  ഭോഗമോയി  വിലയിരുത്തി.  ഒരു
യൂ3ിറ്റിരെല  �വര്ത്തനങ്ങള്  അവസോനിച്ചപ്രശഷം  യൂ3ിറ്റ്  രെടസ്റ്റ്  നടത്തി.
ഇത്രയും  വിലയിരുത്തലുകള്  നി�ന്ത�വിലയിരുത്തലിരെQ  ഭോഗമോയി
പ്ര�ഖരെDടുത്തി.
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6. പ�ീക്ഷ3�വര്ത്തനങ്ങള്,  നി�ീക്ഷ3�വര്ത്തനങ്ങള്,  നിഗമനം
രൂപീക�ിക്കല്,  ഉപക�3ം ട്രൈകകോ�്യം രെ1യ്യല് തുടങ്ങി �ധോന �ക്രിയകള്
വിലയിരുത്തോന്  പ്രവണ്ട  മൂല്യനിര്3പ്രയോപോധികള്,  യൂ3ിറ്റ്  വിലയിരുത്തല്
പ്ര1ോദ്യങ്ങള്,  സ്വയം വിലയിരുത്തല് പ്രഫോര്മോറ്റുകള്,  പ�സ്പ�ം വിലയിരുത്തല്
പ്രഫോര്മോറ്റുകള് ,  ഗ്രൂD്  വിലയിരുത്തല്  പ്രഫോര്മോറ്റുകള്,  മറ്റ്  വിലയിരുത്തലുകള്
ഉപോധികള് എന്നിവ തയ്യോറോക്കി പോഠോസൂത്ര3ത്തില് ഉള്രെDടുത്തി.

7. ഐസിടി  സോധ്യത  ഉള്രെDരെട  എല്ലോ  ഘടകങ്ങളും  പ�ിഗ3ിച്ചുരെകോണ്ട്
പോഠോസൂത്ര3ം തയ്യോറോക്കി. 

8. അടിസ്ഥോനശോസ്ത്രം  ഏഴോം  ക്ലോസ്സ്  7,  8,  9,  10 യൂ3ിറ്റുകളിരെല  എല്ലോ
വിലയിരുത്തലും  147  കുട്ടികളുപ്രടതും ആD്  ഉപപ്രയോഗിച്ച്  പ്ര�ഖരെDടുത്തി.  എല്ലോ
കുട്ടികപ്രളയും  വിലയിരുത്തി  പ്ര�ഖരെDടുത്തോന്  സിഇ  ആD്  ഉപപ്രയോഗിച്ച്
പഠന�വര്ത്തനങ്ങളുരെട കൂരെടത്തരെന്ന വിലയിരുത്തലും പ്ര�ഖരെDടുത്തി.

9. �ക്ഷിതോക്കള്ക്ക് സ്വന്തം കുട്ടിയുരെട വിവ�ങ്ങള് അഡ്മിഷന് നമ്പര് ഉപപ്രയോഗിച്ച്
പ്രലോഗ് ഇന് രെ1യ്തോല് ആDില്നിന്ന് ലഭിക്കുകയും കുട്ടിക്ക് ഏത് പ്രമഖലയിലോ3്
പിന്തു3 ആവശ്യരെമന്ന് കൃത്യമോയി �ക്ഷിതോവിന് അറിയോന് കഴിയുകയും രെ1യ്തു.

10.  ഈ  �വര്ത്തനങ്ങളുരെട  ഫലമോയി  കുട്ടിയ്ക്ക്  �യോസരെമന്ന്  കരെണ്ടത്തിയ
പ്രമഖലകളില്  ആവശ്യമോയ  പഠനപിന്തു3  നല്കോനും  �യോസം
പ�ിഹ�ിക്കോനും സോധിച്ചു.
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നിര്കേ Hങ്ങള്
  പഠന�ക്രിയയില്  ഏറ്റവും  �ധോനരെDട്ട  ഒന്നോ3്  വിലയിരുത്തലുമോയി

ബന്ധരെDട്ട്  അധ്യോപര്ക്കുള്ള  ധോ�3.  എന്നോല്  നിര്ഭോഗ്യവശോല്  എല്ലോ
കുട്ടികരെളയും  വിലയിരുത്തുകയും  പ്ര�ഖരെDടുത്തുകയും  രെ1യ്യുക

�ോപ്രയോഗികമരെല്ലന്ന്  അധികപ്രപരും  കരുതുന്നു.  അതിനോല്  വിലയിരുത്തല്

പലപ്രDോഴും  സത്യസന്ധമോവോറില്ല.  ഈ  �ക്രിയയുരെട  �ോധോന്യവും

�ോപ്രയോഗികതയും ഓപ്ര�ോ അധ്യോപകരെനയും പ്രബോധ്യരെDടുത്ത3ം.  അതിനോയി

1ില നിര്പ്രദശങ്ങള് സമര്Dിക്കുന്നു. 

1. പ�ീക്ഷ3�വര്ത്തനങ്ങള്,  നി�ീക്ഷ3�വര്ത്തനങ്ങള്,  നിഗമനം
രൂപീക�ിക്കല്,  ഉപക�3ം ട്രൈകകോ�്യം രെ1യ്യല് തുടങ്ങി �ധോന �ക്രിയകള്
വിലയിരുത്തോന്  പ്രവണ്ട  മൂല്യനിര്3പ്രയോപോധികള്,  യൂ3ിറ്റ്  വിലയിരുത്തല്
പ്ര1ോദ്യങ്ങള്,  സ്വയം വിലയിരുത്തല് പ്രഫോര്മോറ്റുകള്,  പ�സ്പ�ം വിലയിരുത്തല്
പ്രഫോര്മോറ്റുകള് ,  ഗ്രൂD്  വിലയിരുത്തല്  പ്രഫോര്മോറ്റുകള്,  മറ്റ്  വിലയിരുത്തലുകള്
ഉപോധികള് എന്നിവ തയ്യോറോക്കി പോഠോസൂത്ര3ത്തില് ഉള്രെDടുത്ത3ം.

2. നി�ന്ത�മൂല്യനിര്3യം  എന്ന  വിഷയത്തില്  ഒരു  ട്രൈകപ്പുസ്തകം  തയ്യോറോക്കി

എല്ലോ അധ്യോപകര്ക്കും പ�ിശീലനം നല്പ്രകണ്ടതോ3് .

3. നി�ന്ത�മൂല്യനിര്3യത്തിരെQ  വിവിധതലങ്ങള്  അധ്യോപകര്ക്ക്

പ�ി1ിതമോപ്രക്കണ്ടതുണ്ട്.
4. വിവിധത�ം  മൂല്യനിര്3പ്രയോപോധികള്  തയ്യോറോക്കോന്  അധ്യോപകര്ക്ക്

പ�ിശീലനം നല്ക3ം.
5. മൂല്യനിര്3പ്രയോപോധികളും  മറ്റ്  വിഭവങ്ങളും  ഉള്രെDടുത്തി  മോതൃകോ

പോഠോസൂത്ര3ം തയ്യോറോക്കുക .

6. ഇതിരെQ മോതൃകയില് ക്ലസ്റ്റര് തലത്തില് ഓപ്ര�ോ  പോഠങ്ങളുരെടയും  ആസൂത്ര3ം

തയ്യോറോക്കുക .

7. നി�ന്ത�വിലയിരുത്തല് പ്ര�ഖരെDടുത്തോന് സഹോയകമോയ പ്രപോര്ട്ട് ലഭ്യമോക്കുക .

8. ഈ പ്രപോര്ട്ടില് �ക്ഷിതോക്കള്ക്ക് പ്രലോഗ് ഇന് രെ1യ്ത് കുട്ടിയുരെട പഠനപുപ്ര�ോഗതി

അറിയോന് സംവിധോനം ഒരുക്കുക .

9. ടിടിഐ, ബിഎഡ് സിലബസില് നി�ന്ത� വിലയിരുത്തല് ഉള്രെDടുത്തുക.

10. എസ്.എസ്.എ.,  എസ്.സി.ഇ.ആര്.ടി.  എന്നീ  സംവിധോനങ്ങള്  ഈ
പ്രമഖലയില് സവിപ്രശഷ ശ്രദ്ധ നല്ക3ം.
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ഉപസം=ാരം
   രെപോതുവിദ്യോലയങ്ങള്  സജീവമോയിരെക്കോണ്ടി�ിക്കുന്ന  ഒരു  കോലഘട്ടത്തിലൂരെട

യോ3പ്രല്ലോ നോം കടന്നുപ്രപോവുന്നത്.  വിദ്യോലയങ്ങളുരെട രെകട്ടും മട്ടും മോറി.  സൗക�്യങ്ങള്

വര്ധിച്ചു.  പല  വിദ്യോലയങ്ങളും  പൂര്3മോയും  സ്മോര്ട്ട്  സ്കൂളോയി  മോറി.  രെപോതുസമൂഹം

വീണ്ടും  രെപോതുവിദ്യോലയത്തിപ്രലക്ക്  വന്നത്  ഈ  മോറ്റങ്ങളില്  ആകൃഷ്ട�ോയോ3്.

വിദ്യോലയങ്ങള് പഴയ രെപോതുവിദ്യോലയങ്ങളല്ല എന്നവര് കരുതുന്നു.  എന്നോല് രെകട്ടിലും
മട്ടിലും  മോത്രപ്രമ  മോറ്റം  വന്നിട്ടുള്ളുരെവNില്  ചുരുങ്ങിയ  കോലംരെകോണ്ടുതരെന്ന  സമൂഹം

തി�ിച്ചുനടക്കുകയും  രെ1യ്യും.  അതിനോല്  വിദ്യോലയങ്ങള്  കോഴ്ചയില്  മോത്രമല്ല,

രെപരുമോറ്റത്തിലും  മോപ്രറണ്ടതുണ്ട്.  അതിന്  വിദ്യോലയത്തിരെQ  ആന്ത�ിക  സ്വഭോവം

മോറ3ം. 

    ഓപ്ര�ോ  കുട്ടിരെയയും  പ�ിഗ3ിച്ച്  അവനോവശ്യമോയ  എല്ലോ  പഠനപിന്തു3യും

ലഭ്യമോക്കോന് സോധിക്കുപ്രമ്പോഴോ3്  വിദ്യോലയത്തിരെQ ആന്ത�ിക സ്വഭോവം  മോറുന്നത്.

അപ്രDോഴോ3് പഠനം നടക്കുന്നത്. നി�ന്ത�വിലയിരുത്തല് നടന്നോല് മോത്രപ്രമ കുട്ടിയുരെട

മികവുകളും  പ�ിമിതികളും  സൂക്ഷ്മമോയി  മനസ്സിലോക്കോന്  കഴിയൂ.  ഇത്

മനസ്സിലോക്കുപ്രമ്പോള് മോത്രമോ3് ആവശ്യമോയ പഠന പിന്തു3 നല്കോന് കഴിയുന്നത്.

അപ്രDോഴോ3് ഓപ്ര�ോ കുട്ടിയുരെടയും സമഗ്രവികോസം സോധ്യമോവുക.  കുരെറ ആശയങ്ങള്
കുട്ടി  മനസ്സിലോക്കുക  മോത്രമല്ല  പഠനം  എന്ന്  തി�ിച്ചറിഞ്ഞ്  ഉള്ക്കോഴ്ചപ്രയോരെട  �വര്
ത്തിക്കുന്ന അധ്യോപകസമൂഹരെത്ത സൃഷ്ടിക്കോന് കഴിഞ്ഞോല് രെപോതുവിദ്യോലയങ്ങളുരെട

ആന്ത�ികട്രൈ1തന്യത്തില് മോറ്റം ദൃശ്യമോവും.

  പഠന�ക്രിയയും  വിലയിരുത്തല്  �ക്രിയയും  യഥോര്ഥത്തില്  �ണ്ടല്ല,

ഒന്നുതരെന്നയോ3്. ഏത് വിലയിരുത്തല് �ക്രിയയും പഠന�ക്രിയയോ3്, അതുപ്രപോരെല

ഏത്  പഠന�ക്രിയയും  വിലയിരുത്തല്  �ക്രിയയുമോ3്.  അധ്യോപകരെQ  സൂക്ഷ്മമോയ

ആസൂത്ര3ത്തിലും  നിര്വഹ3ത്തിലുമോ3്  ഇവയുരെട  ഫല�ോപ്തി  കുടിയി�ിക്കുന്നത്.
നി�ന്ത�വിലയിരുത്തല്  എങ്ങരെന  �ോപ്രയോഗികമോക്കോം  എന്നും  പ്ര�ഖരെDടുത്തല്
എങ്ങരെന  എളുDമോക്കോം  എന്നും  ആപ്രലോ1ിക്കുന്ന  ഈ  പഠനം  ആവശ്യമോയ

രെമച്ചരെDടുത്തപ്രലോരെട അധ്യോപകസമൂഹത്തില് വ്യോപിക്കുരെമന്ന് �ത്യോശിക്കുന്നു.
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റഫറന്സ്

1. നി�ന്ത�വിലയിരുത്തല് വിവിധ തലങ്ങള്, സോധ്യതകള് (ഇQര്രെനറ്റ്)

2. പടവുകള് (എസ്എസ്എ – പ്രക�ളം)

3. പോഠപുസ്തകം (Std VII UP  അടിസ്ഥോനശോസ്ത്രം)

4. അധ്യോപകസഹോയി (Std VII UP  അടിസ്ഥോനശോസ്ത്രം)
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അനുബന്ധം 1

ര\ാം മൂല്യനിര്ണയം - വിH�ലനം

കേkാ ്യം ആHയങ്ങള് കേHഷി കേനടിയവര് കേനടാത്തവര് ഒഴിവാക്കിയവര്

1

2

അനുബന്ധം 2
രക്ഷിതാക്കളില്നിന്ന് വിവരകേHഖരണം - കേkാ ്യങ്ങള്

1.  ശോസ്ത്രവിഷയത്തില്  കുട്ടിയുരെട  �ശ്നങ്ങള്,  പ�ിമിതികള്  എന്നിവ

തി�ിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുപ്രണ്ടോ?

2. അധ്യോപകരുമോയി ആശയവിനിമയം നടത്തോറുപ്രണ്ടോ?

3.   ശോസ്ത്രവിഷയത്തില്  കുട്ടിയുരെട  �ശ്നങ്ങള്,  പ�ിമിതികള്  എന്നിവ  അധ്യോപകര്

വിശദമോക്കോറുപ്രണ്ടോ?

4.  നിങ്ങള്ക്ക് പ്ര�ഖോമൂലം ലഭിച്ച വിവ�ങ്ങളില് നിന്ന്  ശോസ്ത്ര വിഷയത്തില് കുട്ടിയുരെട

�ശ്നങ്ങള്, പ�ിമിതികള് എന്നിവ മനസ്സിലോക്കോന് കഴിയുന്നുപ്രണ്ടോ?

അനുബന്ധം 3
രക്ഷിതാക്കളില്നിന്ന് വിവരകേHഖരണം - കേഫാര്മാറ്റ്

കേkാ ്യനമ്പര് ഉ\് % കുറടെCാടെക്ക % ഇല്ല % ആടെ�

 1

  2

3

 4 
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അനുബന്ധം 4
പഠനകേനട്ട വിH�ലനം (യൂണിറ്റ് 7, 8, 9, 10 അടിസ്ഥാനHാസ്ത്രം ക്ലാസ്സ്  VII)

യൂണിറ്റ്  7  : മര് ം ദ്രാവ�ത്തിലും വാത�ത്തിലും

ടെമാഡ്യൂള്  1    :  വാത�മര് ം
പഠനകേനട്ടം  

1. വോതകമര്ദം എന്ന ആശയം വിശദീക�ിക്കോന് കഴിയുന്നു.

2. വോയുമര്ദവുമോയി ബന്ധരെDട്ട പ�ീക്ഷ3ങ്ങള് ആസൂത്ര3ം രെ1യ്ത്  കൃത്യതപ്രയോരെടയും

സൂക്ഷ്മതപ്രയോരെടയും രെ1യ്യോന് കഴിയുന്നു. 
ആHയം 

വോയുമര്ദം, അന്ത�ീക്ഷമര്ദം, 1ലിക്കുന്ന വോയുവിന് മര്ദം കുറവോ3്.
�ക്രിയാകേHഷി 

വോയുമര്ദവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  പ�ീക്ഷ3ങ്ങളിപ്രലര്രെDടുന്നു.  കരെണ്ടത്തലുകരെള

സോമോന്യവല്ക്ക�ിക്കുന്നു.  സിറിഞ്ച്,  പ്രസ്ട്രോ,  പ്ര¹ോDര്,  വോക്വം  ഹുക്ക്  തുടങ്ങിയ

ഉപക�3ങ്ങള്  �വര്ത്തിDിച്ച് �വര്ത്തനതത്ത്വം വിശദീക�ിക്കുന്നു.
�കേയാഗകേമഖല 

വോയു, മര്ദം  �പ്രയോഗിക്കുന്നു  എന്ന്  കരെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള  പ�ീക്ഷ3ങ്ങളിരെല

കരെണ്ടത്തലുകള്  വിശകലനം  രെ1യ്ത്  നിഗമനത്തിരെലത്തുന്നു.  വോയുമര്ദവുമോയി

ബന്ധരെDട്ട നിത്യജീവിത സന്ദര്ഭങ്ങള് തി�ിച്ചറിയുന്നു.  വോയുമര്ദവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട

ഉപക�3ങ്ങള് നിര്മിക്കുന്നു.
സര്ഗാത്മ� കേമഖല

വോയുമര്ദവുമോയി ബന്ധരെDട്ട പ�ീക്ഷ3ങ്ങളും ഉപക�3ങ്ങളും രൂപകല്Dന രെ1യ്യുന്നു.
മകേനാഭാവകേമഖല 

ഉപക�3ങ്ങള് സൂക്ഷ്മമോയി പ�ിപ്രശോധിച്ച് രെമച്ചരെDടുത്തുന്നു.
ഉല്5ന്നം

സിറിഞ്ച്,  പ്രസ്ട്രോ,  ട്രൈസഫണ്,  വോക്വം  ഹുക്ക്,  ബലൂണ്,  പ്രബോട്ടില്  എന്നിവ

ഉപപ്രയോഗിച്ചുള്ള പ�ീക്ഷ3ങ്ങളുരെട കുറിപ്പുകള്. നിര്മിച്ച ഉപക�3ം - ട്രൈസഫണ്. പൂര്

ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക്ഷീറ്റുകള്.
വിലയിരുത്തല് 

�ക്രിയ - വോയുമര്ദവുമോയി ബന്ധരെDട്ട പ�ീക്ഷ3ങ്ങള് 1�ങ്ങരെള നിയന്ത്രിച്ച് രെ1യ്യല്.

ട്രൈസഫണ്  പ്രപോലുള്ള  ഉപക�3ങ്ങള്  രൂപകല്Dന  രെ1യ്യല്.  വോയു, മര്ദം
�പ്രയോഗിക്കുന്നു  എന്ന്  കരെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള  പ�ീക്ഷ3ങ്ങളിരെല  കരെണ്ടത്തലുകള്

വിശകലനം രെ1യ്ത് നിഗമനത്തിരെലത്തല്.

51



കേപാര്ട്ട്  കേഫാളികേയാ  -  വോയുമര്ദവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  പ�ീക്ഷ3ങ്ങളുരെട  കുറിപ്പുകള്.

വോയുമര്ദവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട്  നിര്മിച്ച  ഉപക�3ങ്ങള്.  പൂര്ത്തിയോക്കിയ  വര്

ക്ക്ഷീറ്റുകള്.   

ടെമാഡ്യൂള്  2    :  ദ്രാവ�മര് ം
പഠനകേനട്ടം

1. ദ്രോവകമര്ദം എന്ന ആശയം വിശദീക�ിക്കോന് കഴിയുന്നു.

2.  ദ്രോവകമര്ദവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  പ�ീക്ഷ3ങ്ങള്  ആസൂത്ര3ം  രെ1യ്ത്  കൃത്യതപ്രയോ

രെടയും സൂക്ഷ്മതപ്രയോരെടയും രെ1യ്യോന് കഴിയുന്നു. 
ആHയം 

ദ്രോവകം മര്ദം �പ്രയോഗിക്കുന്നു. ആഴം കൂടുംപ്രതോറും ദ്രോവകമര്ദം കൂടുന്നു.
�ക്രിയാകേHഷി

ദ്രോവകമര്ദവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  പ�ീക്ഷ3ങ്ങളിപ്രലര്രെDടുന്നു.  ദ്രോവകമര്ദവുമോയി

ബന്ധരെDട്ട കരെണ്ടത്തലുകരെള സോമോന്യവല്ക്ക�ിക്കുന്നു.  ദ്രോവകമര്ദവുമോയി ബന്ധരെDട്ട

ഉപക�3ങ്ങള് �വര്ത്തിDിച്ച് �വര്ത്തനതത്ത്വം വിശദീക�ിക്കുന്നു.
�കേയാഗകേമഖല 
ദ്രോവകമര്ദവുമോയി ബന്ധരെDട്ട പ�ീക്ഷ3ങ്ങളിരെല കരെണ്ടത്തലുകള് വിശകലനം രെ1യ്ത്

നിഗമനത്തിരെലത്തുന്നു.  ദ്രോവകമര്ദവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  നിത്യജീവിത  സന്ദര്ഭങ്ങള്

തി�ിച്ചറിയുന്നു. ദ്രോവകമര്ദവുമോയി ബന്ധരെDട്ട ഉപക�3ങ്ങള് നിര്മിക്കുന്നു.
സര്ഗാത്മ� കേമഖല 
ദ്രോവകമര്ദവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട പ�ീക്ഷ3ങ്ങളും  ഉപക�3ങ്ങളും  രൂപകല്Dന

രെ1യ്യുന്നു.
മകേനാഭാവകേമഖല 

ഉപക�3ങ്ങള് നിര്മിക്കുകയും രെമച്ചരെDടുത്തുകയും രെ1യ്യുന്നു.
ഉല്5ന്നം 

ദ്രോവകമര്ദവുമോയി ബന്ധരെDട്ട പ�ീക്ഷ3ങ്ങളുരെട കുറിപ്പുകള്. നിര്മിച്ച ഉപക�3ം - മര്

ദമോപിനി. പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക്ഷീറ്റുകള്.
വിലയിരുത്തല്

�ക്രിയ  -  ദ്രോവകമര്ദവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  പ�ീക്ഷ3ങ്ങള്  1�ങ്ങരെള  നിയന്ത്രിച്ച്

രെ1യ്യല്. മര്ദമോപിനി പ്രപോലുള്ള ഉപക�3ങ്ങള് രൂപകല്Dന രെ1യ്യല്. ദ്രോവകം, മര്ദം
�പ്രയോഗിക്കുന്നു  എന്ന്  കരെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള  പ�ീക്ഷ3ങ്ങളിരെല  കരെണ്ടത്തലുകള്

വിശകലനം രെ1യ്ത് നിഗമനത്തിരെലത്തല്.

കേപാര്ട്ട്  കേഫാളികേയാ  -  ദ്രോവകമര്ദവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  പ�ീക്ഷ3ങ്ങളുരെട  കുറിപ്പുകള്.

നിര്മിച്ച ഉപക�3ങ്ങള്, പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക്ഷീറ്റുകള്. 
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യൂണിറ്റ്  8  : �ാണവായുവും ജീവരക്തവും

ടെമാഡ്യൂള്  1    :  H്വസനവ്യവസ്ഥ
പഠനകേനട്ടം 

1. ശ്വസനം  ഒരു  �ധോന  ജീവല്�വര്ത്തനമോരെ3ന്ന്  തി�ിച്ചറിഞ്ഞ്  മനുഷ്യനിരെല
ശ്വസനവ്യവസ്ഥയുരെട ഭോഗങ്ങള് പട്ടികരെDടുത്തോനും ശ്വസന�ക്രിയ വിശദീക�ിക്കോനും

കഴിയുന്നു.

2.  ശ്വോസപ്രകോശത്തിരെQ  �വര്ത്തനം  വിശദീക�ിക്കോനുതകുന്ന  മോതൃക  നിര്മിക്കോന്

കഴിയുന്നു. 

3.  ശ്വോസനോളം തടസ്സരെDട്ടോല് രെ1പ്രയ്യണ്ട �ഥമശുശ്രൂഷ തി�ിച്ചറിഞ്ഞ് ആവശ്യമോയ

സന്ദര്ഭങ്ങളില് �പ്രയോഗിക്കോന് കഴിയുന്നു.
ആHയം 

നോസോ�ന്ധ്രം, ശ്വോസനോളം, ശ്വസനി, ശ്വോസപ്രകോശം, ഡയഫ്രം, ഉച്ഛ്വോസം, നിശ്വോസം.
�ക്രിയാകേHഷി
ശ്വോസപ്രകോശത്തിരെQ  �വര്ത്തനവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  വീഡിപ്രയോ  നി�ീക്ഷിച്ച്

വിവ�ങ്ങള്  പ്രശഖ�ിക്കുന്നു.  ഉച്ഛ്വോസവോയുവിരെലയും  നിശ്വോസവോയുവിരെലയും

ഘടകങ്ങരെള  തോ�തമ്യം  രെ1യ്ത്  നിഗമനം  രൂപീക�ിക്കുന്നു.  ശ്വോസപ്രകോശമോതൃക നിര്

മിക്കുന്നു.  നിശ്വോസവോയുവിരെല ഘടകങ്ങളോയ കോര്ബണ് ട്രൈഡഓട്രൈàഡ്,  ജലബോഷ്പം

എന്നിവ തി�ിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള പ�ീക്ഷ3ങ്ങളില് ഏര്രെDടുന്നു.
�കേയാഗകേമഖല 
ശ്വോസപ്രകോശമോതൃകയുരെട  �വര്ത്തനവും  ശ്വോസപ്രകോശത്തിരെQ  �വര്ത്തനവും

തോ�തമ്യം രെ1യ്ത് നിഗമനത്തിരെലത്തുന്നു.
സര്ഗാത്മ� കേമഖല 

ശ്വോസപ്രകോശമോതൃക  രെമച്ചരെDടുത്തി  രൂപകല്Dന  രെ1യ്യുന്നു.  പുകവലിരെക്കതിരെ�

പ്രബോധവല്ക്ക�3ത്തിന് ഉ1ിതമോയ ഉപോധികള് തയ്യോറോക്കുന്നു.
മകേനാഭാവകേമഖല 

പുകവലിരെക്കതിരെ�  പ്രബോധവല്ക്ക�3�വര്ത്തനങ്ങളില് ഏര്രെDടുന്നു.   ശ്വോസനോളം

തടസ്സരെDട്ടോല് രെ1പ്രയ്യണ്ട �ഥമശുശ്രൂഷ ആവശ്യമോയ സന്ദര്ഭങ്ങളില് �പ്രയോഗിക്കുന്നു.
ഉല്5ന്നം 

പുകവലിരെക്കതിരെ�  പ്രബോധവല്ക്ക�പ്ര3ോപോധികള്.  ശ്വോസപ്രകോശത്തിരെQ  �വര്

ത്തനവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  വീഡിപ്രയോ  നി�ീക്ഷിച്ച്  പ്രശഖ�ിച്ച  വിവ�ങ്ങള്.  നിര്മിച്ച

ഉപക�3ം - ശ്വോസപ്രകോശമോതൃക. പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക്ഷീറ്റുകള്.
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വിലയിരുത്തല് 

�ക്രിയ  -  പുസ്തകം,  വീഡിപ്രയോ,  1ിത്രങ്ങള് എന്നിവയില്നിന്ന്  ശ്വോസപ്രകോശത്തിരെQ

�വര്ത്തനവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  വിവ�ങ്ങള്  പ്രശഖ�ിക്കല്.  ശ്വോസപ്രകോശമോതൃക

രൂപകല്Dന രെ1യ്യല്. പുകവലിരെക്കതിരെ�യുള്ള പ്രബോധവല്ക്ക�3�വര്ത്തനങ്ങളിരെല

പNോളിത്തം.

കേപാര്ട്ട്  കേഫാളികേയാ  -  പുകവലിരെക്കതിരെ�  പ്രബോധവല്ക്ക�പ്ര3ോപോധികള്.
ശ്വോസപ്രകോശത്തിരെQ �വര്ത്തനവുമോയി ബന്ധരെDട്ട വീഡിപ്രയോ നി�ീക്ഷിച്ച് പ്രശഖ�ിച്ച

വിവ�ങ്ങള്.  നിര്മിച്ച  ഉപക�3ം  -  ശ്വോസപ്രകോശമോതൃക.  പൂര്ത്തിയോക്കിയ  വര്

ക്ക്ഷീറ്റുകള്.

ടെമാഡ്യൂള്  2    :  രക്തപര്യയനവ്യവസ്ഥ
പഠനകേനട്ടം 

1.  ശ�ീ�ത്തിരെല  പദോര്ഥ  സംവഹനത്തില്  �ക്തത്തിരെQ  പN്  തി�ിച്ചറിഞ്ഞ്

വിശദീക�ിക്കോന് കഴിയുന്നു.

2.  ഹൃദയത്തിരെQ  �വര്ത്തനം  സബന്ധിച്ച  �ോഥമിക  വിവ�ങ്ങള്  കരെണ്ടത്തോന്

കഴിയുന്നു. 

3. രെസ്റ്റതപ്രÁോDിരെQ മോതൃക നിര്മിക്കോന് കഴിയുന്നു.

4. �ക്തപ്രകോശങ്ങരെള നി�ീക്ഷിക്കന്നതിന് ട്രൈമപ്രക്രോപ്രÁോD് ഉപപ്രയോഗിക്കോന് കഴിയുന്നു.

5. �ക്തപ്രകോശങ്ങരെള തി�ിച്ചറഞ്ഞ് പട്ടികരെDടുത്തോന് കഴിയുന്നു.

6.  ഹൃദയോപ്ര�ോഗ്യം നിലനിര്ത്തോന് ആവശ്യമോയ ശീലങ്ങള് തി�ിച്ചറഞ്ഞ് പ്രബോധവല്

ക്ക�പ്ര3ോപോധികള് നിര്മിക്കോന് കഴിയുന്നു.
ആHയം

പദോര്ഥസംവഹനം,  �ക്തപ�്യയനം,  സി�,  ധമനി,  പ്രലോമിക,  �ക്തപ്രകോശങ്ങള്,  മുറിവു

പറ്റിയോലുള്ള �ഥമശുശ്രൂഷ, ഹൃദയം.
�ക്രിയാകേHഷി
�ക്തപ്രകോശങ്ങള്  നി�ീക്ഷിച്ചും  �ക്തപ�്യയനവ്യവസ്ഥയുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  വീഡിപ്രയോ

നി�ീക്ഷിച്ചും  വിവ�ങ്ങള്  പ്രശഖ�ിക്കുന്നു.  ട്രൈമപ്രക്രോപ്രÁോD്  ഉപപ്രയോഗിച്ച്

�ക്തപ്രകോശങ്ങരെള നി�ീക്ഷിക്കുന്നു. രെസ്റ്റതപ്രÁോD് മോതൃക നിര്മിക്കുന്നു.
�കേയാഗകേമഖല  

ആവശ്യമോയ സന്ദര്ഭങ്ങളില് മുറിവുപറ്റിയോലുള്ള �ഥമശുശ്രൂഷ നല്കുന്നു.
സര്ഗാത്മ� കേമഖല

രെസ്റ്റതപ്രÁോD്  മോതൃക   രെമച്ചരെDടുത്തി  രൂപകല്Dന  രെ1യ്യുന്നു.
ഹൃദയോപ്ര�ോഗ്യരെത്തക്കുറിച്ച്   പ്രബോധവല്ക്ക�3ം  നടത്തുന്നതിന്  ഉ1ിതമോയ
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ഉപോധികള്  തയ്യോറോക്കുന്നു.
മകേനാഭാവകേമഖല  

ഹൃദയോപ്ര�ോഗ്യവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  പ്രബോധവല്ക്ക�3�വര്ത്തനങ്ങളില് ഏര്രെDടുന്നു.

ആവശ്യമോയ  സന്ദര്ഭങ്ങളില്  മുറിപ്രവറ്റയോള്ക്ക്  �ഥമശുശ്രൂഷ  നല്കുന്നു.

ആപ്ര�ോഗ്യശീലങ്ങള് പോലിക്കുന്നു. 
ഉല്5ന്നം

ഹൃദയോപ്ര�ോഗ്യവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  പ്രബോധവല്ക്ക�പ്ര3ോപോധികള്.
�ക്തപ�്യയനവ്യവസ്ഥയുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  വീഡിപ്രയോ  നി�ീക്ഷിച്ച്   പ്രശഖ�ിച്ച

വിവ�ങ്ങള്.  നിര്മിച്ച  ഉപക�3ം  -  രെസ്റ്റതപ്രÁോD്  മോതൃക. പൂര്ത്തിയോക്കിയ  വര്

ക്ക്ഷീറ്റുകള്.
വിലയിരുത്തല്

�ക്രിയ  -  പുസ്തകം,  വീഡിപ്രയോ,  1ിത്രങ്ങള്  എന്നിവയില്നിന്ന്

�ക്തപ�്യയനവ്യവസ്ഥയുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  വിവ�ങ്ങള്  പ്രശഖ�ിക്കല്. രെസ്റ്റതപ്രÁോD്

മോതൃക  നിര്മിക്കല്.  ആപ്ര�ോഗ്യശീലങ്ങളുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  പ്രബോധവല്ക്ക�3�വര്

ത്തനങ്ങളിരെല പNോളിത്തം.

കേപാര്ട്ട് കേഫാളികേയാ  -  ആപ്ര�ോഗ്യശീലങ്ങളുമോയി ബന്ധരെDട്ട് തയ്യോറോക്കിയ പ്രബോധവല്

ക്ക�പ്ര3ോപോധികള്.  �ക്തപ�്യയനവ്യവസ്ഥയുരെട  �വര്ത്തനവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട

വീഡിപ്രയോ നി�ീക്ഷിച്ച്  പ്രശഖ�ിച്ച വിവ�ങ്ങള്.  നിര്മിച്ച ഉപക�3ം  -  രെസ്റ്റതപ്രÁോD്

മോതൃക. പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക്ഷീറ്റുകള്.

യൂണിറ്റ്  9  :  താപടെമാഴുകുന്ന വഴി�ള്

ടെമാഡ്യൂള്  1    :  താപകേ�ഷണം വ്യത്യസ്തരീതി�ള്
പഠനകേനട്ടം

1.  1ോലനം,  സംവഹനം,  വികി�3ം  എന്നീ  തോപ�സ�3�ീതികള്

ഉദോഹ�3സഹിതം വിശദീക�ിക്കോന് കഴിയുന്നു.

2. വസ്തുക്കരെള സു1ോലകം, കു1ോലകം എന്നിങ്ങരെന ത�ംതി�ിക്കോന് കഴിയുന്നു. 

3.  തോപപ്ര�ഷ3ം തടയുന്നതിനുള്ള ഉപക�3ങ്ങളുരെട �വര്ത്തനം വിശദീക�ിക്കോന്

കഴിയുന്നു.

4.  തോപപ്ര�ഷ3ം,  തോപീയവികോസം  എന്നീ  ആശയങ്ങളുമയി  ബന്ധരെDട്ട

പ�ീക്ഷ3ങ്ങള് സൂക്ഷ്മതപ്രയോരെടയും കൃത്യതപ്രയോരെടയും രെ1യ്യോന് കഴിയുന്നു.

5.  തോപപ്ര�ഷ3ം,  തോപീയവികോസം  എന്നീ  ആശയങ്ങളുമയി  ബന്ധരെDട്ട

പ�ീക്ഷ3ങ്ങള് ആസൂത്ര3ം രെ1യ്യോനും ഉപക�3ങ്ങള് നിര്മിക്കോനും കഴിയുന്നു.
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ആHയം 

തോപപ്ര�ഷ3ം,  1ോലനം,  സംവഹനം,  വികി�3ം,  സു1ോലകങ്ങള്,  കു1ോലകങ്ങള്,

ചൂടോറോDോത്രങ്ങള്.
�ക്രിയാകേHഷി 

1ോലനം, സംവഹനം എന്നീ തോപപ്ര�ഷ3�ീതികളുമോയി ബന്ധരെDട്ട  പ�ീക്ഷ3ങ്ങള്

കൃത്യതപ്രയോരെടയും  സൂക്ഷ്മതപ്രയോരെടയും  രെ1യ്യുന്നു.  1ോലനം,  സംവഹനം  എന്നീ

തോപപ്ര�ഷ3�ീതികളുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  ഉപക�3ങ്ങള്  നിര്മിക്കുന്നു.  വസ്തുക്കരെള

സു1ോലകം,  കു1ോലകം  എന്നിങ്ങരെന  ത�ംതി�ിക്കുന്നു.  തോപവികി�3ം,
ചൂടോറോDോത്രങ്ങള്  എന്നിവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  വീഡിപ്രയോ  നി�ീക്ഷിച്ച്  വിവ�ങ്ങള്

പ്രശഖ�ിക്കുന്നു.
�കേയാഗകേമഖല 

1ോലനം,  സംവഹനം,  വികി�3ം  എന്നീ  തോപപ്ര�ഷ3�ീതികളുമോയി ബന്ധരെDട്ട

പ�ീക്ഷ3ങ്ങളില്നിന്ന് കരെണ്ടത്തിയ വിവ�ങ്ങള് അപഗ്രഥിച്ച് നിഗമനത്തിരെലത്തുന്നു.

1ോലനം,  സംവഹനം,  വികി�3ം  എന്നീ  തോപപ്ര�ഷ3�ീതികളുമോയി  ബന്ധരെDട്ട

നിത്യജീവിതസന്ദര്ഭങ്ങള് കരെണ്ടത്തുന്നു.
സര്ഗാത്മ�കേമഖല

ചൂടോറോDോത്രം (ഐസ്പ്രബോà്) രൂപകല്Dന രെ1യ്യുന്നു.
മകേനാഭാവകേമഖല

�കൃതി�തിഭോസങ്ങരെള ശോസ്ത്രീയമോയി വിശകലനം രെ1യ്യുന്നു.
ഉല്5ന്നം 

1ോലനം,  സംവഹനം  എന്നീ  തോപപ്ര�ഷ3�ീതികളുമോയി  ബന്ധരെDട്ട്  നടത്തിയ

പ�ീക്ഷ3ങ്ങളുരെട  കുറിപ്പുകള്.  തോപവികി�3ം,  ചൂടോറോDോത്രങ്ങള്  എന്നിവുമോയി

ബന്ധരെDട്ട  വീഡിപ്രയോ  നി�ീക്ഷിച്ച്  പ്രശഖ�ിച്ച  വിവ�ങ്ങള്. നിര്മിച്ച  ഉപക�3ം  -

ഐസ്പ്രബോà്. പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക്ഷീറ്റുകള്. 
വിലയിരുത്തല്

�ക്രിയ  -  1ോലനം,  സംവഹനം  എന്നീ  തോപപ്ര�ഷ3�ീതികളുമോയി  ബന്ധരെDട്ട

പ�ീക്ഷ3ങ്ങള് കൃത്യതപ്രയോരെടയും സൂക്ഷ്മതപ്രയോരെടയും രെ1യ്യല്. വസ്തുക്കരെള സു1ോലകം,

കു1ോലകം  എന്നിങ്ങരെന  ത�ംതി�ിക്കല്.  തോപവികി�3ം,  ചൂടോറോDോത്രങ്ങള്

എന്നിവുമോയി ബന്ധരെDട്ട വീഡിപ്രയോ നി�ീക്ഷിച്ച് വിവ�ങ്ങള് പ്രശഖ�ിക്കല്.  1ോലനം,

സംവഹനം,  വികി�3ം  എന്നീ  തോപപ്ര�ഷ3�ീതികളുമോയി  ബന്ധരെDട്ട

പ�ീക്ഷ3ങ്ങളില്നിന്ന് കരെണ്ടത്തിയ വിവ�ങ്ങള് അപഗ്രഥിച്ച്  നിഗമനത്തിരെലത്തല്.

1ോലനം,  സംവഹനം,  വികി�3ം  എന്നീ  തോപപ്ര�ഷ3�ീതികളുമോയി  ബന്ധരെDട്ട
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നിത്യജീവിതസന്ദര്ഭങ്ങള് കരെണ്ടത്തല്. ചൂടോറോDോത്രം  (ഐസ്പ്രബോà്)  രൂപകല്Dന

രെ1യ്യല്.

കേപാര്ട്ട്  കേഫാളികേയാ  -  1ോലനം,  സംവഹനം  എന്നീ  തോപപ്ര�ഷ3�ീതികളുമോയി

ബന്ധരെDട്ട്  നടത്തിയ  പ�ീക്ഷ3ങ്ങളുരെട  കുറിപ്പുകള്.  തോപവികി�3ം,
ചൂടോറോDോത്രങ്ങള്  എന്നിവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  വീഡിപ്രയോ  നി�ീക്ഷിച്ച്  പ്രശഖ�ിച്ച

വിവ�ങ്ങള്. നിര്മിച്ച ഉപക�3ം - ഐസ്പ്രബോà്. പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക്ഷീറ്റുകള്.

ടെമാഡ്യൂള്  2    :  താപീയവി�ാസം
പഠനകേനട്ടം

1.  തോപീയവികോസം  എന്ന  ആശയം  തി�ിച്ചറി  ഞ്ഞ്  നിത്യജീവിതത്തില്നിന്ന്

ഉദോഹ�3ങ്ങള് കരെണ്ടത്തോന് കഴിയുന്നു.

2.  തോപപ്ര�ഷ3ം,  തോപീയവികോസം  എന്നീ  ആശയങ്ങളുമയി  ബന്ധരെDട്ട

പ�ീക്ഷ3ങ്ങള് സൂക്ഷ്മതപ്രയോരെടയും കൃത്യതപ്രയോരെടയും രെ1യ്യോന് കഴിയുന്നു.

3.  തോപപ്ര�ഷ3ം,  തോപീയവികോസം  എന്നീ  ആശയങ്ങളുമയി  ബന്ധരെDട്ട

പ�ീക്ഷ3ങ്ങള് ആസൂത്ര3ം രെ1യ്യോനും ഉപക�3ങ്ങള് നിര്മിക്കോനും കഴിയുന്നു.
ആHയം

ഖ�വസ്തുക്കളുരെട  തോപീയവികോസം,  ദ്രോവകങ്ങളുരെട  തോപീയവികോസം,  വോതകങ്ങളുരെട

തോപീയവികോസം, തോപനില അളക്കല്, രെതര്പ്രമോമീറ്റര്.
�ക്രിയാകേHഷി 
തോപീയവികോസവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  പ�ീക്ഷ3ങ്ങള്  കൃത്യതപ്രയോരെടയും

സൂക്ഷ്മതപ്രയോരെടയും രെ1യ്യുന്നു. രെതര്പ്രമോമീറ്റര് ഉപപ്രയോഗിച്ച് തോപനില അളക്കുന്നു.
�കേയാഗകേമഖല 

തോപീയവികോസവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  ഉപക�3ങ്ങള്  നിര്മിക്കുന്നു.
തോപീയവികോസവുമോയി ബന്ധരെDട്ട പ�ീക്ഷ3ങ്ങളില്നിന്ന് കരെണ്ടത്തിയ വിവ�ങ്ങള്

അപഗ്രഥിച്ച്  നിഗമനത്തിരെലത്തുന്നു.  തോപീയവികോസവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട

നിത്യജീവിതസന്ദര്ഭങ്ങള് കരെണ്ടത്തുന്നു.
സര്ഗാത്മ�കേമഖല

തോപീയവികോസവുമോയി ബന്ധരെDട്ട ഉപക�3ങ്ങള് രൂപകല്Dന രെ1യ്യുന്നു.
മകേനാഭാവകേമഖല

 �കൃതി�തിഭോസങ്ങരെള ശോസ്ത്രീയമോയി വിശകലനം രെ1യ്യുന്നു.
ഉല്5ന്നം 

തോപീയവികോസവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട്  നടത്തിയ  പ�ീക്ഷ3ങ്ങളുരെട  കുറിപ്പുകള്.

തോപീയവികോസവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  1ിത്രങ്ങള്  നി�ീക്ഷിച്ച്  പ്രശഖ�ിച്ച  വിവ�ങ്ങള്.
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തോപീയവികോസവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട്  നിര്മിച്ച ഉപക�3ങ്ങള്.  പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്

ക്ക്ഷീറ്റുകള്.
വിലയിരുത്തല് 

�ക്രിയ  -  തോപീയവികോസവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  പ�ീക്ഷ3ങ്ങള്  കൃത്യതപ്രയോരെടയും

സൂക്ഷ്മതപ്രയോരെടയും  രെ1യ്യല്.  തോപീയവികോസവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  1ിത്രങ്ങള്

നി�ീക്ഷിച്ച്  വിവ�ങ്ങള്  പ്രശഖ�ിക്കല്. തോപീയവികോസവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട

പ�ീക്ഷ3ങ്ങളില്നിന്ന് കരെണ്ടത്തിയ വിവ�ങ്ങള് അപഗ്രഥിച്ച് നിഗമനത്തിരെലത്തല്.

തോപീയവികോസവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  നിത്യജീവിതസന്ദര്ഭങ്ങള്  കരെണ്ടത്തല്.

തോപീയവികോസവുമോയി ബന്ധരെDട്ട പ�ീക്ഷ3ങ്ങള് രൂപകല്Dന രെ1യ്യല്.

കേപാര്ട്ട് കേഫാളികേയാ - തോപീയവികോസവുമോയി ബന്ധരെDട്ട് നടത്തിയ പ�ീക്ഷ3ങ്ങളുരെട

കുറിപ്പുകള്.  തോപീയവികോസവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  1ിത്രങ്ങള്  നി�ീക്ഷിച്ച്  പ്രശഖ�ിച്ച

വിവ�ങ്ങള്. തോപീയവികോസവുമോയി ബന്ധരെDട്ട് രൂപകല്Dന രെ1യ്ത പ�ീക്ഷ3ങ്ങള്.

പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക്ഷീറ്റുകള്.

ടെമാഡ്യൂള്  3    :  താപീയവി�ാസവും �ാലാവസ്ഥമാറ്റവും
പഠനകേനട്ടം 

1.  തോപീയവികോസം  കോലോവസ്ഥമോറ്റത്തിന്  കോ�3മോവുന്നരെതങ്ങരെനരെയന്ന്

വിശദീക�ിക്കോന് കഴിയുന്നു.

2. �കൃതിപ്രക്ഷോഭങ്ങളുരെട അപകടസോധ്യത മനസ്സിലോക്കി ആവശ്യമോയ മുന്കരുതലുകള്

എടുക്കോന് കഴിയുന്നു.
ആHയം

ക�ക്കോറ്റ്, കടല്ക്കോറ്റ്, ശക്തമോയ കോറ്റ് - മുന്കരുതലുകള്.
�ക്രിയാകേHഷി

ക�ക്കോറ്റ്,  കടല്ക്കോറ്റ്,  കോലോവസ്ഥ എന്നിവുമോയി ബന്ധരെDട്ട വീഡിപ്രയോ നി�ീക്ഷിച്ച്

വിവ�ങ്ങള് പ്രശഖ�ിക്കുന്നു.
�കേയാഗകേമഖല 
�കൃതിപ്രക്ഷോഭങ്ങളുരെട  അപകടസോധ്യത മനസ്സിലോക്കി  ആവശ്യമോയ മുന്കരുതലുകള്

എടുക്കുന്നു.
സര്ഗാത്മ�കേമഖല

�കൃതിപ്രക്ഷോഭങ്ങളില്നിന്ന് �ക്ഷ പ്രനടുന്നു.
മകേനാഭാവകേമഖല

�കൃതി�തിഭോസങ്ങരെള ശോസ്ത്രീയമോയി വിശകലനം രെ1യ്യുന്നു.
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ഉല്5ന്നം

ക�ക്കോറ്റ്,  കടല്ക്കോറ്റ്,  കോലോവസ്ഥ എന്നിവുമോയി ബന്ധരെDട്ട വീഡിപ്രയോ നി�ീക്ഷിച്ച്

പ്രശഖ�ിച്ച വിവ�ങ്ങള്. പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക്ഷീറ്റുകള്.
വിലയിരുത്തല് 

�ക്രിയ  -  ക�ക്കോറ്റ്,  കടല്ക്കോറ്റ്,  കോലോവസ്ഥ എന്നിവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട വീഡിപ്രയോ

നി�ീക്ഷിച്ച് പ്രശഖ�ിച്ച വിവ�ങ്ങള്.

കേപാര്ട്ട്  കേഫാളികേയാ  -  ക�ക്കോറ്റ്,  കടല്ക്കോറ്റ്,  കോലോവസ്ഥ എന്നിവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട

വീഡിപ്രയോ  നി�ീക്ഷിച്ച്  പ്രശഖ�ിച്ച  വിവ�ങ്ങളുരെട  കുറിപ്പുകള്.  പൂര്ത്തിയോക്കിയ  വര്

ക്ക്ഷീറ്റുകള്.

യൂണിറ്റ്  10  :  സുരക്ഷ ഭക്ഷണത്തിലും

ടെമാഡ്യൂള്  1    :  ഭക്ഷണപ ാര്ഥങ്ങള് കേ�ടുകൂടാടെത സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള
പരമ്പരാഗത രീതി�ള്
പഠനകേനട്ടം 

1.  ഭക്ഷ3പദോര്ഥങ്ങള്  പ്രകടുകൂടോരെത  സൂക്ഷിപ്രക്കണ്ടതിരെQ  ആവശ്യകത

വിശദീക�ിക്കോന് കഴിയുന്നു.

2.  സൂക്ഷ്മജീവികളുരെട  �വര്ത്തനം  മൂലമോ3്  ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്  പ്രകടുവരുന്നരെതന്ന്

തി�ിച്ചറിഞ്ഞ് വിശദീക�ിക്കോോന് കഴിയുന്നു. 

3.  സൂക്ഷ്മജീവികള്ക്ക്  �വര്ത്തിക്കോന്  കഴിയോത്ത  സോഹ1�്യങ്ങള്  കരെണ്ടത്തി
ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്  പ്രകടുകൂടോരെത  സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള  പ�മ്പ�ോഗത  മോര്ഗങ്ങള്

വിശദീക�ിക്കോന് കഴിയുന്നു.
ആHയം 

സൂക്ഷ്മജീവികളുരെട  �വര്ത്തനംമൂലം  ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്  പ്രകടുവരുന്നു.  ഈര്Dമില്ലോത്ത

അവസ്ഥ, തോഴ്ന്ന തോപനില, ഉയര്ന്ന തോപനില, ഉDിരെQയും പഞ്ചസോ�യുരെടയും ലോയനി

തുടങ്ങിയവയില് സൂക്ഷ്മജീവികള്ക്ക് �വര്ത്തിക്കോന് സോധ്യമല്ല.
�ക്രിയാകേHഷി 
ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള് പ്രകടുകൂടോരെത സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ�മ്പ�ോഗത മോര്ഗങ്ങള് കരെണ്ടത്തി

ത�ംതി�ിക്കുന്നു.  ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള് പ്രകടുകൂടോരെത സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ�മ്പ�ോഗത മോര്

ഗങ്ങരെളക്കുറിച്ച് വിവ�ങ്ങള് പ്രശഖ�ിക്കുന്നു. ഉപ്പുരെവള്ളം, പ്ര1മ്പില എന്നിവ ഉപപ്രയോഗിച്ച്

പ�ീക്ഷ3ം രെ1യ്യുന്നു.
�കേയാഗകേമഖല

ഉപ്പുരെവള്ളം,  പ്ര1മ്പില  എന്നിവ  ഉപപ്രയോഗിച്ച്  രെ1യ്ത  പ�ീക്ഷ3ത്തില്നിന്ന്

കരെണ്ടത്തിയ  വിവ�ങ്ങള്  അപഗ്രഥിച്ച്  നിഗമനത്തിരെലത്തുന്നു.  ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്
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പ്രകടുകൂടോരെത  സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള  പ�മ്പ�ോഗത  മോര്ഗങ്ങള്  നിത്യജീവിതസന്ദര്

ഭങ്ങളില്നിന്ന് കരെണ്ടത്തുന്നു.
സര്ഗാത്മ�കേമഖല

ജോം, സ്ക്വോഷ് എന്നിവ നിര്മിക്കുന്നു.
മകേനാഭാവകേമഖല 

ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള് പോഴോവോരെത സം�ക്ഷിക്കുന്നു.
ഉല്5ന്നം

ഉപ്പുരെവള്ളം,  പ്ര1മ്പില എന്നിവ ഉപപ്രയോഗിച്ച് രെ1യ്ത പ�ീക്ഷ3ത്തിരെQ കുറിD്.  വിവിധ
�ീതിയില്  പ്രകടുകൂടോരെത  സം�ക്ഷിച്ച  ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുരെട  1ിത്രങ്ങളും  വീഡിപ്രയോയും

നി�ീക്ഷിച്ച് പ്രശഖ�ിച്ച വിവ�ങ്ങള്. നിര്മിച്ച ജോം, സ്ക്വോഷ് എന്നിവ. പൂര്ത്തിയോക്കിയ

വര്ക്ക്ഷീറ്റുകള്.
വിലയിരുത്തല്

�ക്രിയ  -  ഉപ്പുരെവള്ളം,  പ്ര1മ്പില  എന്നിവ  ഉപപ്രയോഗിച്ച്  പ�ീക്ഷ3ം  രെ1യ്യല്.
പ്രകടുകൂടോരെത  സം�ക്ഷിച്ച  ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുരെട  1ിത്രങ്ങളും  വീഡിപ്രയോയും  നി�ീക്ഷിച്ച്

വിവ�ങ്ങള് പ്രശഖ�ിക്കല്. ജോം,  സ്ക്വോഷ് എന്നിവ നിര്മിക്കല്.  ഉപ്പുരെവള്ളം,  പ്ര1മ്പില
എന്നിവ  ഉപപ്രയോഗിച്ച്  രെ1യ്ത  പ�ീക്ഷ3ത്തില്നിന്ന്  കരെണ്ടത്തിയ  വിവ�ങ്ങള്

അപഗ്രഥിച്ച് നിഗമനത്തിരെലത്തല്.  ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള് പ്രകടുകൂടോരെത സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള

പ�മ്പ�ോഗത മോര്ഗങ്ങള് നിത്യജീവിതസന്ദര്ഭങ്ങളില്നിന്ന് കരെണ്ടത്തല്.

കേപാര്ട്ട്  കേഫാളികേയാ  -  ഉപ്പുരെവള്ളം,  പ്ര1മ്പില  എന്നിവ  ഉപപ്രയോഗിച്ച്  രെ1യ്ത

പ�ീക്ഷ3ത്തിരെQ  കുറിD്.  ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്  പ്രകടുകൂടോരെത  സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള  മോര്

ഗങ്ങളുമോയി ബന്ധരെDട്ട വീഡിപ്രയോ നി�ീക്ഷിച്ച് പ്രശഖ�ിച്ച വിവ�ങ്ങള്.  നിര്മിച്ച ജോം,

സ്ക്വോഷ് എന്നിവ. പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക്ഷീറ്റുകള്.

ടെമാഡ്യൂള്  2    :  ഭക്ഷണപ ാര്ഥങ്ങള് കേ�ടുകൂടാടെത സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള
ആധുനി�രീതി�ള്
പഠനകേനട്ടം 

1.  സൂക്ഷ്മജീവികള്ക്ക്  �വര്ത്തിക്കോന്  കഴിയോത്ത  സോഹ1�്യങ്ങള്  കരെണ്ടത്തി
ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്  പ്രകടുകൂടോരെത  സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള  മോര്ഗങ്ങള്  വിശദീക�ിക്കോന്

കഴിയുന്നു.
ആHയം

പോസ്1ട്രൈറപ്രസഷന്,  പലത�ം  പോക്കിംഗ്  �ീതികള്,  ടിന്നിലടച്ച്  സൂക്ഷിക്കല്,

ശീതീക�3ിയില് സൂക്ഷിക്കല്.
�ക്രിയാകേHഷി
ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്  പ്രകടുകൂടോരെത  സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള  ആധുനികമോര്ഗങ്ങരെളക്കുറിച്ച്
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വിവ�ങ്ങള് പ്രശഖ�ിക്കുന്നു.
�കേയാഗകേമഖല 
ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്  പ്രകടുകൂടോരെത  സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള  ആധുനികമോര്ഗങ്ങള്

നിത്യജീവിതസന്ദര്ഭങ്ങളില്നിന്ന് കരെണ്ടത്തുന്നു.
സര്ഗാത്മ�കേമഖല

ലൂയിപോസ്1റുരെട ജീവ1�ിത്രക്കുറിD് തയ്യോറോക്കുന്നു.
മകേനാഭാവകേമഖല

ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള് പോഴോവോരെത സം�ക്ഷിക്കുന്നു.
ഉല്5ന്നം
വിവിധ  �ീതിയില്  പ്രകടുകൂടോരെത  സം�ക്ഷിച്ച  ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുരെട  1ിത്രങ്ങളും

വീഡിപ്രയോയും  നി�ീക്ഷിച്ച്  പ്രശഖ�ിച്ച  വിവ�ങ്ങള്. ലൂയിപോസ്1റുരെട

ജീവ1�ിത്രക്കുറിD്. പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക്ഷീറ്റുകള്.
വിലയിരുത്തല് 

�ക്രിയ  -  പ്രകടുകൂടോരെത  സം�ക്ഷിച്ച  ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുരെട  1ിത്രങ്ങളും  വീഡിപ്രയോയും

നി�ീക്ഷിച്ച് വിവ�ങ്ങള് പ്രശഖ�ിക്കല്. ജീവ1�ിത്രക്കുറിD് തയ്യോറക്കല്.  ക്ഷ്യവസ്തുക്കള്
പ്രകടുകൂടോരെത സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ആധുനികമോര്ഗങ്ങള് നിത്യജീവിതസന്ദര്ഭങ്ങളില്

നിന്ന് കരെണ്ടത്തല്.

കേപാര്ട്ട്  കേഫാളികേയാ  -  തയ്യോറോക്കിയ ജീവ1�ിത്രക്കുറിD്.  ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള് പ്രകടുകൂടോരെത
സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള  മോര്ഗങ്ങളുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  വീഡിപ്രയോ  നി�ീക്ഷിച്ച്  പ്രശഖ�ിച്ച

വിവ�ങ്ങള്. പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക്ഷീറ്റുകള്.

ടെമാഡ്യൂള്  3    :  മായം കേkര്ക്കല്
പഠനകേനട്ടം 

1.  ഭക്ഷ3പദോര്ഥങ്ങളില്  പ്ര1ര്ക്കുന്ന  �ോസവസ്തുക്കള്  ശ�ീ�രെത്ത  എങ്ങരെന

പ്രദോഷക�മോയി ബോധിക്കുന്നു എന്ന് വിശദീക�ിക്കോന് കഴിയുന്നു.

2.  ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളില്  പ്ര1ര്ത്ത  മോയം  കരെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള  �വര്ത്തനങ്ങളില്  ഏര്

രെDടുന്നതിനും 1ില ഉപക�3ങ്ങള് നിര്മിക്കുന്നതിനും കഴിയുന്നു. 

3.  മോയം  പ്ര1ര്ക്കല്  സോമൂഹ്യവിപത്തോരെ3ന്ന്  തി�ിച്ചറിഞ്ഞ്  അതിരെനതിരെ�യുള്ള

പ്രബോധവല്ക്ക�3�വര്ത്തനങ്ങള് ആവിഷ്ക�ിച്ച് നടDോക്കോന് കഴിയുന്നു.
ആHയം 

നിറം ലഭിക്കുന്നതിന് പ്ര1ര്ക്കുന്ന �ോസവസ്തുക്കള്, മോയം പ്ര1ര്ക്കല്, ലോപ്രക്ടോമീറ്റര്.
�ക്രിയാകേHഷി
ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളില്  പ്ര1ര്ത്ത  മോയം  കരെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള  പ�ീക്ഷ3ങ്ങളില്  ഏര്

രെDടുന്നു. ദ്രോവകങ്ങളുരെട സോന്ദ്രത കരെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള ഉപക�3ം നിര്മിക്കുന്നു.
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�കേയാഗകേമഖല
ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളില്  പ്ര1ര്ക്കുന്ന  അന്യവസ്തുക്കള്  കരെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള  പ�ീക്ഷ3ങ്ങള്

രൂപകല്Dന രെ1യ്യുന്നു.
സര്ഗാത്മ�കേമഖല

മോയം പ്ര1ര്ക്കലിരെനതിരെ� പ്രബോധവല്ക്ക�പ്ര3ോപോധികള് തയ്യോറക്കുന്നു.
മകേനാഭാവകേമഖല

മോയം പ്ര1ര്ക്കലിരെനതിരെ�യുള്ള പ്രബോധവല്ക്ക�3�വര്ത്തനങ്ങളില് ഏര്രെDടുന്നു.
ഉല്5ന്നം
മോയം  പ്ര1ര്ക്കല്  കരെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള  പ�ീക്ഷ3ങ്ങളുരെട  വീഡിപ്രയോ  നി�ീക്ഷിച്ച്

പ്രശഖ�ിച്ച  വിവ�ങ്ങള്. മോയം  പ്ര1ര്ക്കല്  കരെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള  പ�ീക്ഷ3ങ്ങളുരെട

കുറിപ്പുകള്. നിര്മിച്ച ലോപ്രക്ടോമീറ്റര്. പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക്ഷീറ്റുകള്.
വിലയിരുത്തല്

�ക്രിയ  -  മോയം  പ്ര1ര്ക്കല്  കരെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള  പ�ീക്ഷ3ങ്ങളുരെട  വീഡിപ്രയോ

നി�ീക്ഷിച്ച്  വിവ�ങ്ങള് പ്രശഖ�ിക്കല്. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളില്  പ്ര1ര്ത്ത  മോയം

കരെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള  പ�ീക്ഷ3ങ്ങളില്  ഏര്രെDടല്.  മോയം  പ്ര1ര്ക്കലിരെനതിരെ�

പ്രബോധവല്ക്ക�പ്ര3ോപോധികള് തയ്യോറക്കല്.

കേപാര്ട്ട്  കേഫാളികേയാ  -  നിര്മിച്ച ലോപ്രക്ടോമീറ്റര്.  മോയം  പ്ര1ര്ക്കല് കരെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള

പ�ീക്ഷ3ങ്ങളുരെട  വീഡിപ്രയോ  നി�ീക്ഷിച്ച്  പ്രശഖ�ിച്ച  വിവ�ങ്ങള്.  മോയം  പ്ര1ര്ക്കല്

കരെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള പ�ീക്ഷ3ങ്ങളുരെട കുറിപ്പുകള്. പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക്ഷീറ്റുകള്

ടെമാഡ്യൂള്  4    :  ഭക്ഷണപ ാര്ഥങ്ങളുടെട ഗുണനിലവാരം
പഠനകേനട്ടം

1. ഗു3നിലവോ�മുള്ള ഉല്Dന്നങ്ങള് തി�ഞ്ഞടുക്കോന് കഴിയുന്നു.
ആHയം 

എഫ്  എസ്  എസ്  എ  ഐ,  ഗു3നിലവോ�  അടയോളങ്ങള്,  പോക്കറ്റിലും  ടിന്നിലും

പ്ര�ഖരെDടുത്തിയ വിവ�ങ്ങള്.
�ക്രിയാകേHഷി

ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുരെട പോക്കറ്റിപ്രലോ ടിന്നിപ്രലോ പ്ര�ഖരെDടുത്തിയ വിവ�ങ്ങള് പ്രശഖ�ിക്കുന്നു.
�കേയാഗകേമഖല 
ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുരെട  പോക്കറ്റിപ്രലോ  ടിന്നിപ്രലോ  പ്ര�ഖരെDടുത്തിയ  വിവ�ങ്ങള്  വിശകലനം

രെ1യ്ത് നിഗമനത്തിരെലത്തുന്നു.
സര്ഗാത്മ�കേമഖല

ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുരെട ഗു3നിലവോ�ം തി�ിച്ചറിയുന്നു.
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മകേനാഭാവകേമഖല 

ഗു3നിലവോ�മുള്ള ഉല്Dന്നങ്ങള് തി�ഞ്ഞടുക്കുന്നു.
ഉല്5ന്നം 
ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുരെട  പോക്കറ്റിപ്രലോ  ടിന്നിപ്രലോ  പ്ര�ഖരെDടുത്തിയ  വിവ�ങ്ങള്  നി�ീക്ഷിച്ച്

പ്രശഖ�ിച്ച വിവ�ങ്ങള്.  പ്രശഖ�ിച്ച ഗു3നിലവോ� അടയോളങ്ങള്.  പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്

ക്ക്ഷീറ്റുകള്.
വിലയിരുത്തല്

�ക്രിയ  -  ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുരെട  പോക്കറ്റിപ്രലോ  ടിന്നിപ്രലോ  പ്ര�ഖരെDടുത്തിയ  വിവ�ങ്ങള്

പ്രശഖ�ിക്കല്.  ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുരെട പോക്കറ്റിപ്രലോ ടിന്നിപ്രലോ പ്ര�ഖരെDടുത്തിയ വിവ�ങ്ങള്

വിശകലനം രെ1യ്ത് നിഗമനത്തിരെലത്തല്.

കേപാര്ട്ട്  കേഫാളികേയാ  -   ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുരെട  പോക്കറ്റിപ്രലോ  ടിന്നിപ്രലോ  പ്ര�ഖരെDടുത്തിയ

വിവ�ങ്ങള്  നി�ീക്ഷിച്ച്  പ്രശഖ�ിച്ച  വിവ�ങ്ങള്.  പ്രശഖ�ിച്ച  ഗു3നിലവോ�

അടയോളങ്ങള്. പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക്ഷീറ്റുകള്.
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അനുബന്ധം 5
വര്ക്ക് ഷീറ്റ്

യൂണിറ്റ് 7 മര് ം ദ്രാവ�ത്തതിലും വാത�ത്തിലും

പഠനകേനട്ടം 1     വര്ക്ക് ഷീറ്റ് 1

1. "സൂkി നീക്കം ടെkയ്ത സിറിഞ്ചിടെS തുറന്നഭാഗം വിരല്
ടെ�ാ\് നന്നായി അടച്ചുപിടിC്   പിസ്റ്റണ് പിന്നികേലക്ക്

വലിച്ചു. നല്ല Hക്തിയില് വലിടെCങ്കിലും പിസ്റ്റണ്

കുറച്ചുമാത്രകേമ വലിക്കാന്  �ഴിഞ്ഞുള്ളു." 
പിസ്റ്റണ് പിന്നികേലക്ക് വലിക്കാന് നല്ല ബലം

�കേയാഗികേക്ക\ി വന്നത് എന്തുടെ�ാ\് ? ഏതു ബലത്തിന്

എതിടെരയാണ് ഈ ബലം �കേയാഗിCത് ?

................................................................................................................

................................................................................................................

2.  സിറിഞ്ച് തുറന്നുടെവCാണ് പിസ്റ്റണ് പിന്നികേലക്ക് വലിCടെതങ്കില് ഇത്ര ബലം 

     �കേയാഗികേക്ക\ി വരുകേമാ? എന്തുടെ�ാ\് ?

................................................................................................................

................................................................................................................

3.  തുറന്ന കു5ിയും അടC കു5ിയും കുറച്ചുസമയം ഒകേര ചൂടുള്ള ടെവള്ളത്തില് 

ടെവയ്ക്കുന്നു. രണ്ടു കു5ി�ളിടെലയും മര് ം തുല്യമായിരിക്കുകേമാ? �ാരണടെമന്ത് ?

                
 ........................................................

 ........................................................

...........................................................

അടC കു5ി തുറന്ന കു5ി

ചൂടുടെവള്ളംചൂടുടെവള്ളം
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8....
7....
6....
5....
4....
3....
2....
1....

........
 ......
  .....

പഠനകേനട്ടം 1     വര്ക്ക് ഷീറ്റ് 2

1.  �ാറ്റുനിറC ഒരു ബലൂണ് ടെവള്ളത്തില് താഴ്ത്തിടെവയ്ക്കുന്നു. 

ബലൂണിടെS വലു5ത്തില് എന്ത് വ്യത്യാസമാണുള്ളത് ?

എന്തുടെ�ാ\് ?

.....................................................................................................

   ........................................................................................................

   ........................................................................................................

              2. ഒരു �5് ജലം    എന്ന ഭാഗത്ത് ടെവCാല്  

ടെ±യിലിടെല ജലനിര5ിന് എന്ത് വ്യത്യാസം വരും?  

�ാരണടെമന്ത് ?

    .............................................................................

           ..............................................................................

     ...............................................................................

    .................................................................................

3. മടെണ്ണണ്ണ, ടെവളിടെCണ്ണ, പാല് തുടങ്ങിയ ദ്രാവ�ങ്ങളും മര് ം 

�കേയാഗിക്കുന്നുകേ\ാ? എല്ലാ ദ്രാവ�ങ്ങളും �കേയാഗിക്കുന്ന മര് ം ഒകേര 

അളവിലാകേണാ? മു�ളില് സുkി5ിC ഉപ�രണം ഉപകേയാഗിC്  എങ്ങടെന 

�ടെ\ത്താം?

 ...........................................................................................................

 ...........................................................................................................

 ...............................................................................................................

A
A

ജലം
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പഠനകേനട്ടം 2     വര്ക്ക് ഷീറ്റ് 3

1.  താടെഴത്തന്നിരിക്കുന്ന ഉപ�രണങ്ങളുടെട ഉപകേയാഗം എഴുതു�.

 ..................................   ...................................   ...................................

 ...................................   ...................................   ..................................

..................................   ...................................   ...................................

2. "മൂന്ന് ഉപക�3ങ്ങളും രെവപ്രçരെറ ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് 
ഉപപ്രയോഗിക്കുന്നുരെവNിലും മൂന്നും �വര്ത്തിക്കുന്നത് ഒപ്ര�പ്രപോരെലയോ3്." 

രജീഷിടെS ഈ അഭി�ായകേത്താട് നിങ്ങള് കേയാജിക്കുന്നകേ\ാ? വിH ീ�രിക്കു�.

 ..............................................................................................................

 ..............................................................................................................

 ..............................................................................................................

 ..............................................................................................................

2.  വാ�്വം ഹുക്ക് ചുമരില് ഉറച്ചുനില്ക്കുന്നത് എങ്ങടെന?

...................................................................................................

 ..................................................................................................

....................................................................................................
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പഠനകേനട്ടം 3    വര്ക്ക് ഷീറ്റ് 4

1.  kിത്രത്തില് സൂkി5ിC പരീക്ഷണം ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഈ

പരീക്ഷണത്തില്നിന്നുള്ള �ടെ\ത്തല് എന്ത് ?

...........................................................

............................................................

2.  ഇകേത ആHയം വ്യക്തമാക്കാന് മടെറ്റാരു പരീക്ഷണം നിര്കേ Hിക്കു�. 

 ..............................................................................................................

 ..............................................................................................................

 ..............................................................................................................

3.  വായു നിറC് ടെ�ട്ടിയ ടെkറിടെയാരു ബലൂണ് 

     സിറിഞ്ചിന�ത്ത് വCിരിക്കുന്നു. ഈ സംവിധാനം 

     ഉപകേയാഗിC്, വായുമര് വുമായി ബന്ധടെ5ട്ട് ടെkയ്യാവുന്ന 

     ര\് പരീക്ഷണങ്ങള് എഴുതു�. 

1 ...........................................................................................................

 ..............................................................................................................

 ..............................................................................................................

2 ............................................................................................................

 ..............................................................................................................

 ..............................................................................................................
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AB1 B2

...............

...............

...............

...............

...............

പഠനകേനട്ടം 4   വര്ക്ക് ഷീറ്റ് 5

1. പന്തു�ള്ക്കിടയിലൂടെട ഊതുകേമ്പാള് 

    ഏതുഭാഗകേത്തയ്ക്കാണ്  പന്തു�ള് വീഴു�?

    എന്തുടെ�ാ\് ?

...............................................................................................................

 ..............................................................................................................

2.  മൂന്ന്  കു5ി�ള്,  അ5ക്കാരം,  വിനാഗിരി,  കേമസണ്  പ്രൈപപ്പു�ള്  എന്നിവ

തന്നിരിക്കുന്നു.  ആ ്യടെത്ത  കു5ിയില്  ജലം  ഒഴിCാല്  മൂന്നാമടെത്ത  കു5ിയില്
നിന്ന്  �ാര്ബണ് പ്രൈഡഓപ്രൈക്സഡ്  ഉ\ാവുന്ന രീതിയില് കു5ി�ടെള  കേമസണ്

പ്രൈപ5് ഉപകേയാഗിC് ബന്ധി5ിക്കൂ. kിത്രം വരC് �വര്ത്തനതത്ത്വം എഴുതണം.

  

   ..................................................................

  ...................................................................

   ..................................................................

   ..................................................................

  ....................................................................

അ5ക്കാരംവിനാഗിരി

1ിത്രം
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A

B

water

പഠനകേനട്ടം5   വര്ക്ക് ഷീറ്റ് 6

1. ഏതു ടാ5ില്നിന്നാണ് കൂടുതല് Hക്തിയില്

ജലം ലഭിക്കുന്നത് ?  എന്തുടെ�ാ\് ?

  ........................................................

  ........................................................

  ........................................................

  ........................................................

2. ടാങ്കിടെല ജലം തീരാറാകേയാ എന്ന് ടാ5് തുറന്നുകേനാക്കിയാല് പറയാന് 

�ഴിയുകേമാ? വിH ീ�രിക്കു�.

..........................................................................................................

 ..............................................................................................................

.............................................................................................................

 ..............................................................................................................

2. �ാറു�ള് എയകേറാപ്രൈഡനാമി�് ആകൃതിയില് 

    നിര്മിക്കുന്നതുടെ�ാണ്ടുള്ള �കേയാജനടെമന്ത് ?

  ....................................................................

  .....................................................................

  .....................................................................

  .............................................................
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യൂണിറ്റ് 8 �ാണവായുവും ജീവരക്തവും
പഠനകേനട്ടം 1  വര്ക്ക് ഷീറ്റ് 1

1.  പൂC, നായ, പശു എന്നീ ജീവി�ള് �ിടന്നുറങ്ങുകേമ്പാള് വയര് ഉയരുന്നതും 

താഴുന്നതും ശ്രദ്ധിCിട്ടികേല്ല? H്വസന�ക്രിയയിടെല ഏടെതല്ലാം �വര്

ത്തനങ്ങളാണിവ?
വയര് ഉയരുന്നത്

.......................................................................................................

........................................................................................................

വയര് താഴുന്നത്

........................................................................................................

.........................................................................................................
2.  ഭക്ഷണമില്ലാടെതയും ടെവള്ളം കുടിക്കാടെതയും നമുക്ക് കുറച്ചു  ിവസടെമങ്കിലും 

ജീവിക്കാന് �ഴിയും, എന്നാല് H്വസിക്കാടെതകേയാ? ജീവല്�വര്ത്തനങ്ങളില് 

H്വസന�ക്രിയയുടെട �ാധാന്യം വിH ീ�രിക്കു�.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

3. H്വസനവ്യവസ്ഥയിടെല ഭാഗങ്ങളാണ് kിത്രത്തില് സൂkി5ിCിരിക്കുന്നത്. 

ഓകേരാന്നും ഏടെതന്ന് എഴുതു�.

   
   1. ................................................

   2. ................................................

   3. ................................................
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പഠനകേനട്ടം 2   വര്ക്ക് ഷീറ്റ് 2

1. H്വസന�ക്രിയയിടെല �ധാന �വര്ത്തനങ്ങളാണിവ. നിങ്ങള് നിര്മിC 

H്വാസകേ�ാHമാതൃ�യില് ഈ �വര്ത്തനങ്ങള് എങ്ങടെന വിH ീ�രിക്കും?

    a - ഔരസാHയത്തിടെS വ്യാപ്തി വര്ധിക്കുന്നു.

    b - ഔരസാHയത്തിടെല വായുമര് ം കുറയുന്നു.

    c - വായു, H്വാസകേ�ാHത്തികേലക്ക് �കേവHിക്കുന്നു.

    d - ഡയഫ്രം പൂര്വസ്ഥിതിയിലാവുന്നു.

    e - ഔരസാHയത്തിടെല വായുമര് ം കൂടുന്നു.

    f - H്വാസകേ�ാHത്തില്നിന്ന് വായു പുറന്തള്ളടെ5ടുന്നു.

    a   .........................................................................................

         ........................................................................................

    b   ..........................................................................................

         ...........................................................................................

    c   ...........................................................................................

         ..........................................................................................

    d   ..........................................................................................

         ..........................................................................................

    e   .........................................................................................

         .........................................................................................

    f   ..........................................................................................

         .........................................................................................
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ഭക്ഷണം ടെതാ\യില് കുടുങ്ങിയ
പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് രക്ഷടെ5ട്ടു

മലപ്പുറം:ഭക്ഷണം �ഴിക്കുകേമ്പാള് H്വാസനാളത്തില്
  ഭക്ഷണം കുടുങ്ങിയ പിഞ്ചുകുഞ്ഞ് സുഖം �ാപിക്കു

  ന്നു. ടെതാ\യില് കുടുങ്ങിയ ഉടന്തടെന്ന തടസ്സം 

  നീക്കാന് സാധിCതാണ് രക്ഷയായത്. സമകേയാkി
  തമായി ഇടടെപട്ട് ആവH്യമായ �ഥമശുശ്രൂഷ നല്
  �ിയ ഏഴാംക്ലാസ് വി ്യാര്ഥിനിടെയ നാട്ടു�ാര് അഭി

  നന്ദിച്ചു.

പഠനകേനട്ടം 3   വര്ക്ക് ഷീറ്റ് 3

 പത്രവാര്ത്ത ശ്രദ്ധിക്കൂ. 

     
 

1. ഭക്ഷണം H്വാസനാളത്തില്
�കേവHിക്കാന് ഇടയാക്കുന്ന

സന്ദര്ഭങ്ങള് ഏവ?

 
.......................................

  ........................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

2.  എന്ത് �ഥമശുശ്രൂഷയായിരിക്കും കുഞ്ഞിന് നല്�ിയത്?

..........................................................................................................

...........................................................................................................

.............................................................................................................

3.  kിത്രത്തില് സൂkി5ിC �വര്ത്തനം എന്ത് ? വിH ീ�രിക്കു�.

...............................................................

................................................................

...............................................................

...............................................................
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വാ=നാപ�ടം : രക്തം വാര്ടെന്നാഴു�ി 
രണ്ടുമണിക്കൂര് കേറാഡില് �ിടന്നയാള്

അത്യാസന്ന നിലയില്

 മലപ്പുറം:പ്രൈബക്കും കേലാറിയും കൂട്ടിയിടിC് അപ�ട
   ത്തില്ടെ5ട്ട പ്രൈബക്ക് യാത്രി�ന് രണ്ടു മണിക്കൂര് 

   കേറാഡില് രക്തം വാര്ടെന്നാഴു�ി �ിടന്നു. കേപാലീ

   ടെസത്തിയാണ് ആടെള ആശുപത്രിയിടെലത്തിCത്.

പഠനകേനട്ടം 4   വര്ക്ക് ഷീറ്റ് 4

1. അപ�ടത്തില്ടെ5ട്ടയാളുടെട 
പരിക്ക് ഗുരുതരമാവാനിടയാക്കിയ

സാ=kര്യടെമന്ത് ?

 
 ............................................

 ............................................

                                                                 ............................................
2. നിങ്ങള് ആ സന്ദര്ഭത്തില് അവിടെട ഉ\ായിരുന്നുടെവങ്കില് പരികേക്കറ്റയാള്

ക്ക് എന്ത് �ഥമശുശ്രൂഷയായിരിക്കും നല്കു�?

......................................................................................................

......................................................................................................

.........................................................................................................

........................................................................................................

...........................................................................................................

.........................................................................................................

3. എന്താണ് �ഥമശുശ്രൂഷ?

.......................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................
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പഠനകേനട്ടം4   വര്ക്ക് ഷീറ്റ് 5

1. kിത്രീ�രണം പരികേHാധിക്കൂ.

  പ ാര്ഥ സംവ=നത്തില് രക്തം വ=ിക്കുന്ന പടെങ്കന്ത് ?

......................................................................................................

........................................................................................................

.........................................................................................................

..........................................................................................................

...........................................................................................................

2. രക്തം ദ്രാവ�രൂപത്തിലടെല്ലങ്കില് പ ാര്ഥസംവ=നം സാധ്യമാവുകേമാ? 

വിH ീ�രിക്കു�.

.......................................................................................................

.........................................................................................................

..........................................................................................................

�രള്

H്വാസകേ�ാHം

ടെkറുകുടല്

Hരീരത്തിടെല എല്ലാ 
കേ�ാHങ്ങളിലും

�ാര്ണ് പ്രൈഡഓപ്രൈക്സഡ്

 =ിC ആ=ാരം

ഓക്സിജന്

യൂറിയ

 രക്തം

Hരീരത്തിടെല എല്ലാ 
കേ�ാHങ്ങളിലും

വൃക്ക

H്വാസകേ�ാHം

Hരീരത്തിടെല എല്ലാ 
കേ�ാHങ്ങളിലും
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പഠനകേനട്ടം 5   വര്ക്ക് ഷീറ്റ്  6

1. ഏത് അവയത്തടെS kിത്രമാണിത് ? ഈ അവയവടെത്തക്കുറിC് എടെന്തല്ലാം 

അറിയാം?

      
...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

2. കുറിടെ5ഴുതു�.

     സിര - .................................................................................................

..........................................,,,,,,,...............................................................

   ധമനി - .................................................................................................

 ..............................................................................................................

കേലാമി� - ...............................................................................................

...............................................................................................................
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പഠനകേനട്ടം 6   വര്ക്ക് ഷീറ്റ്  7

1. ഏത് ഉപ�രണമാണിത് ? ഈ ഉപ�രണത്തിടെS ഉപകേയാഗടെമന്ത് ?

................................................................

................................................................

................................................................

...............................................................

 
2. ഈ ഉപ�രണത്തിടെS മാതൃ� നിര്മിക്കുന്നവിധം വിH ീ�രിക്കു�.

ആവH്യമായ സാമഗ്രി�ള്

.................................................................................................

..................................................................................................

നിര്മിക്കുന്നവിധം .........................................................................

  .................................................................................................

  .................................................................................................

  ................................................................................................

�വര്ത്തനരീതി  ........................................................................

  ................................................................................................

  ................................................................................................

  ................................................................................................
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  മിറര്       ഒബ് ജക്റ്റീവ് ലന്സ്
  ഐ പീസ്      പ്രൈÅഡ്

പഠനകേനട്ടം 7   വര്ക്ക് ഷീറ്റ്  8

1.  പ്രൈമകേക്രാകേ±ാ5് ഉപകേയാഗിക്കുന്നത് എന്തിന് ?

   .....................................................................

   .....................................................................

   .....................................................................

2. kിത്രത്തില് സൂkി5ിC ഭാഗങ്ങള് ഏടെതല്ലാം?

     1.  .........................................

     2.  .........................................

     3.  .........................................

     4.  .........................................   

3. പ്രൈമകേക്രാകേ±ാ5് ഉപകേയാഗിക്കുന്നത് എങ്ങടെന? എടെന്തല്ലാം �ാര്യങ്ങള് 

ശ്രദ്ധിക്കണം?

  ..................................................................................................

  ...................................................................................................

  ....................................................................................................

  ....................................................................................................

  ....................................................................................................

  ...................................................................................................

3

4

2

1
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പഠനകേനട്ടം 8   വര്ക്ക് ഷീറ്റ്  9

1. kിത്രത്തില് സൂkി5ിC രക്തകേ�ാHങ്ങള് ഏടെതല്ലാം? ഓകേരാന്നിടെSയും ധര്

മടെമന്ത് ?

             രക്തകേ�ാHത്തിടെS കേപര് :   

             ......................................

ധര്മം : ...............................................................................................

  .........................................................................................................

 
  രക്തകേ�ാHത്തിടെS കേപര് :

  .......................................

ധര്മം :

.....................................................................................................

  ....................................................................................................
      
      

ധര്മം : ............................................................................................

  .....................................................................................................

B

A

C
രക്തകേ�ാHത്തിടെS കേപര് :

......................................
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കേപാസ്റ്ററില് 

എടെന്താടെക്ക?

ആHയം 
 kിത്രം

സകേന്ദHം
കുറC് വരി�ള്

കേല ഔട്ട്
ഭംഗി

പഠനകേനട്ടം 9   വര്ക്ക് ഷീറ്റ്  10

1. ഹൃ യസംബന്ധമായ അസുഖം ആളു�ളില് വര്ധിച്ചുവരുന്നതായി 

�ണക്കു�ള് സൂkി5ിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം, ടെതാഴില്, വ്യായാമം തുടങ്ങിയവയില് 

വന്ന മാറ്റം ഹൃ യാകേരാഗ്യടെത്ത കേ ാഷ�രമായി ബാധിCിട്ടുകേ\ാ? 

വിH ീ�രിക്കു�.

   A ഭക്ഷണം ......................................................................................

     
       ...................................................................................................

       ...................................................................................................

   B ടെതാഴില് ......................................................................................

       .................................................................................................

       ..................................................................................................

   C വ്യായാമം ...................................................................................

     
       ...............................................................................................

       ...............................................................................................

2. ഹൃ യാകേരാഗ്യം നിലനിര്ത്താന് എടെന്തല്ലാം Hീലങ്ങള് പാലിക്കണം? ഒരു 

കേപാസ്റ്റര് തയ്യാറാക്കൂ.
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യൂണിറ്റ് 9 താപടെമാഴുകുന്ന വഴി�ള്

പഠനകേനട്ടം 1   വര്ക്ക് ഷീറ്റ്  1

1.  ഒരു കേലാ= ണ്ഡ് kിത്രത്തികേലതുകേപാടെല ചൂടാക്കുന്നു. 

     �യ്യികേലക്ക് ചൂട് എത്തുകേമാ? എന്തുടെ�ാ\് ?

.........................................................................

.........................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

2.  ഈ രീതിയില് താപം കേ�ഷണം ടെkയ്യടെ5ടുന്നതിന് പറയുന്ന കേപടെരന്ത് ? 

 .....................................................

3.  ഇത്തരത്തിലുള്ള താപകേ�ഷണത്തിന് മൂന്ന് ഉ ാ=രണം എഴുതു�.

 i  ......................................................................................................

ii  ...................................................................................................

iii  ...................................................................................................

4. ഈ താപകേ�ഷണരീതി തിരിCറിയാന് സ=ായ�മായ ഒരു പരീക്ഷണം നിര്

കേ Hിക്കു�.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
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പഠനകേനട്ടം 1   വര്ക്ക് ഷീറ്റ്  2

 kിത്രം നിരീക്ഷിക്കൂ. ഒരു പാത്രത്തില് ജലടെമടുത്ത് ചൂടാക്കുന്നു. 
പാത്രത്തിന�ടെത്ത ജല�വാ=മാണ്  A,B എന്നിങ്ങടെന 
സൂkി5ിCിരിക്കുന്നത്. 

1.  A എന്ന ജല�വാ=ത്തിടെSയും B എന്ന ജല 
�വാ=ത്തിടെSയും താപനിലയില് എടെന്തങ്കിലും വ്യത്യാസം 

ഉ\ാവുകേമാ? എന്തുടെ�ാ\് ?

......................................................................................

.......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

2.  ഈ രീതിയില് താപം കേ�ഷണം ടെkയ്യടെ5ടുന്നതിന് പറയുന്ന കേപടെരന്ത് ? 

                    .....................................................

3.  ഈ രീതിയില് താപം കേ�ഷണം ടെkയ്യുന്നതും kാലനവും തമ്മിലുള്ള 

വ്യത്യാസടെമന്ത് ?

....................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

.......................................................................................................

A B

താപം

ജലം
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പഠനകേനട്ടം 1   വര്ക്ക് ഷീറ്റ്  3

kിത്രം നിരീക്ഷിക്കൂ.

 1. പ്രൈ��ളികേലക്ക് താപം

(ചൂട് ) എത്തുന്നത് 

kാലനം മുകേഖനയാകേണാ?

എന്തുടെ�ാ\് ?

........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

2. സംവ=നം മുകേഖനയാകേണാ? എന്തുടെ�ാ\് ?

.........................................................................................................

...........................................................................................................

..........................................................................................................

3. ഈ രീതിയില് താപം കേ�ഷണം ടെkയ്യടെ5ടുന്നതിന് പറയുന്ന കേപടെരന്ത് ? 

                    .....................................................

4. ഇത്തരത്തിലുള്ള താപകേ�ഷണത്തിന് മറ്റ് ഉ ാ=രണങ്ങള് എഴുതു�.

 i  ....................................................................................................

 ii  ..................................................................................................
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പഠനകേനട്ടം 2 വര്ക്ക് ഷീറ്റ്  4

   
   1. ഇസ്തിരിടെ5ട്ടിയുടെട പിടിയുടെട �കേത്യ�ത എന്ത് ?

    എന്തിനാണിത് ?

    .......................................................................

................................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

2. തന്നിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കടെള താപം �ടത്തിവിടുന്നതിടെS അടിസ്ഥാനത്തില് 

കൂട്ടങ്ങളാക്കു�. ഓകേരാ കൂട്ടത്തിനും കേപരു നല്�ണം.

�ാര്ഡ്കേബാര്ഡ്   ടെതര്കേമാകേ�ാള്   ഇരുമ്പ്   സ്വര്ണം   കേപ5ര്   തുണി   
പ്ലാസ്റ്റി�്  അലുമനീയം  റബ്ബര്   തടി   ടെkമ്പ്   ടെവള്ളി   പിCള   ജലം   
സ്റ്റീല് പാത്രങ്ങള്

.................................... ....................................
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പഠനകേനട്ടം 3 വര്ക്ക് ഷീറ്റ് 5  

1. ടെതര്കേമാഫ്ലാ±ിടെS ഘടനയാണ് 

kിത്രത്തില്. ഓകേരാന്നും എടെന്തന്ന് എഴുതു�.

       i  ..................................................

      ii  .................................................

     iii  ...................................................

     iv  ..................................................

     v  ....................................................

                                                      vi   ...................................................
                                                       

                                               vii   ..................................................

2. ആ=ാരവസ്തുക്കള് ചൂടാറാടെത സൂക്ഷിക്കാന് ഏടെതല്ലാം 

    രീതിയിലുള്ള താപനഷ്ടം തടയണം? എങ്ങടെന?

......................................................................

.......................................................................

..................................................................................

...........................................................................................................

............................................................................................................

.............................................................................................................

ടെതര്കേമാഫ്ലാസ്�്
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പഠനകേനട്ടം 4  വര്ക്ക് ഷീറ്റ്  6

ഒരു പാത്രത്തില് ജലടെമടുത്ത് ഒന്നാമടെത്ത 

kിത്രത്തികേലതുകേപാടെല സജ്ജീ�രിക്കുന്നു. 
പാത്രം അല്5ം ചൂടാക്കിയ കേHഷമുള്ള 

�ാഴ്Cയാണ് ര\ാമടെത്ത kിത്രത്തില്. 

1. എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് �ാണുന്നത് ? എന്തുടെ�ാ\് ?

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

2. ടെതര്കേമാമീറ്റര് �വര്ത്തിക്കുന്നടെതങ്ങടെനടെയന്ന് ഇതിടെS അടിസ്ഥാനത്തില് 

    വിH ീ�രിക്കു�.

...............................................................................................................

................................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

kിത്രം 1 kിത്രം 2
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കേkാറ്റുപാത്രം വല്ലാടെത മുറു�ിയടഞ്ഞുകേപായി.

ഉCയ്ക്ക് എത്ര ശ്രമിCിട്ടും തുറക്കാന് �ഴിഞ്ഞില്ല.
അടപ്പുമാത്രം ടെkറുതായി ചൂടാക്കാന് ടീCര്

പറഞ്ഞു. അങ്ങടെന ടെkയ്തകേ5ാള് പാത്രം

എളു5ം തുറക്കാന് പറ്റി.

പഠനകേനട്ടം 4 വര്ക്ക് ഷീറ്റ്  7

1. പാത്രം മുഴുവനായും ചൂടാക്കിയാല് അട5് എളു5ം തുറക്കാന് �ഴിയികേല്ല? 

    എന്തുടെ�ാ\ാണ് അടപ്പുമാത്രം ചൂടാക്കാന് പറഞ്ഞത് ?

..............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

..............................................................................................................

2. ഖരവസ്തുക്കളുടെട താപീയവി�ാസവുമായി ബന്ധടെ5ട്ട മറ്റ് നിത്യജീവിതസന്ദര്

ഭങ്ങള് എഴുതു�.

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................
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A B C

പഠനകേനട്ടം 5  വര്ക്ക് ഷീറ്റ്  8

 1. വായു നിറC ബലൂണ് കുറച്ചുസമയം ടെവയിലത്തു 

ടെവCകേ5ാള് ടെപാട്ടികേ5ായി. എന്താണിതിനു �ാരണം?

.....................................................................

         .........................................................................

  .......................................................................................
 
........................................................................................

                ..........................................................................................

2. A,B,C എന്നിവ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളാണ്. B എന്ന സ്ഥലത്ത്  താപം വര്ധിക്കുന്നു. 

A,B,C എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിടെല വായു ഏടെതല്ലാം  ിH�ളികേലക്ക് kലിക്കും? 

എന്തുടെ�ാ\് ?

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

..............................................................................................................

...............................................................................................................
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പഠനകേനട്ടം 6 വര്ക്ക് ഷീറ്റ്  9

 ഒരു വളയത്തിലൂടെട കൃത്യമായി 

 �ടക്കുന്ന ഇരുമ്പുകേബാള് 

 വളയത്തിലൂടെടയിട്ട് ചൂടാക്കുന്നു.  

 ചൂടാക്കിയകേHഷം ഇരുമ്പുകേബാള് 

 വളയത്തിലൂടെട പുറടെത്തടുക്കാന് 

 �ഴിയുകേമാ എന്നാണ് 

 പരികേHാധികേക്ക\ത്.

1. ഈ പരീക്ഷണം ടെkയ്യുകേമ്പാള് ശ്രദ്ധികേക്ക\ ര\് �ധാന �ാര്യങ്ങള് 

എഴുതു�.

............................................................................................................

.............................................................................................................

2. kിത്രം ശ്രദ്ധിക്കൂ. എന്ത് �ടെ\ത്തുന്നതിനാണ് 

ഈ പരീക്ഷണം? ഈ പരീക്ഷണം ടെkയ്യുകേമ്പാള് 

എന്തിനാണ് kന്ദനത്തിരി �ത്തിച്ചുടെവയ്ക്കുന്നത് ? 
kന്ദനത്തിരി ഇടെല്ലങ്കില് വായുവിടെS സഞ്ചാര ിH 

മാറുകേമാ?

....................................................................

..............................................................................................................

................................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................
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പഠനകേനട്ടം 7   വര്ക്ക് ഷീറ്റ്  10

1. ചൂടാവുകേമ്പാള് വായു വി�സിക്കുന്നു എന്ന് �ടെ\ത്തുന്നതിന് താടെഴത്തന്നിരി 

ക്കുന്ന വസ്തുക്കള് ഉപകേയാഗിC് ഒരു പരീക്ഷണം നിര്കേ Hിക്കു�.

kില്ലുകു5ി    അട5്    പ്ലാസ്റ്റി�് ട്യൂബ്    ചൂടുടെവള്ളം    തണുത്തടെവള്ളം
ബീക്കര്

.............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

2. ഇന്ജക്ഷന് കേബാട്ടില്, നീളമുള്ള റീഫില്, നിറമുള്ള ജലം തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കള് 

ഉപകേയാഗിC് ടെതര്കേമാമീറ്റര് മാതൃ� എങ്ങടെന നിര്മിക്കാം? �വര്

ത്തിക്കുന്നവിധം വിH മാക്കണം. 

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..........................................................................................................
  
............................................................................................................

...........................................................................................................

..........................................................................................................
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പഠനകേനട്ടം 8  വര്ക്ക് ഷീറ്റ് 11

1. Hക്തമായ �ാറ്റുവീശുകേമ്പാള് താടെഴ5റയുന്ന �വൃത്തി�ള് എങ്ങടെനയാണ് 

    അപ�ട�രമാവുന്നത് ?

•ടെ�ട്ടിടത്തിനുള്ളില് അഭയം കേതടുന്നു.

•മരച്ചുവട്ടില് നില്ക്കുന്നു.

•ജലാHയങ്ങളിലിറങ്ങി നില്ക്കുന്നു.

 
  ...........................................................................

  ........................................................................................................

  .......................................................................................................

  ........................................................................................................

  2. ഇടിമിന്നല്, Hക്തമായ �ാറ്റ്, മഴ 
തുടങ്ങിയവയില്നിന്ന് രക്ഷ കേനടാന് 

എടെന്തല്ലാം മാര്ഗങ്ങള് സ്വീ�രിക്കാം?

  ...........................................................

  .........................................................................................................

  ........................................................................................................

  .........................................................................................................

  ........................................................................................................

  .........................................................................................................
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പതിവായി നാട്ടിലാണ് സ്കൂള് അവധിക്കാലം ടെkലഴിക്കുന്നത്. അവിടെട വയലില് 
ഇകേ5ാള് ടെനല്കൃഷി ടെkയ്യാറില്ല. പ�രം പCക്കറി കൃഷിയാണുള്ളത്. ടെവള്ളരി 
പറിC് വലിയ കൂട്ടമായി ടെവCിരിക്കുന്നു. എല്ലാം ടെkറിയ കേലാറിയില് �യറ്റി 
ടൗണികേലക്കയയ്ക്കും. കുറടെCണ്ണം വീട്ടില്ത്തടെന്ന സൂക്ഷിക്കും. Hരിക്കു പറഞ്ഞാല് 
ഒരു വര്ഷം മുഴുവന് ഉപകേയാഗിക്കാന് മാത്രമു\്. പകേക്ഷ കേ�ടുവന്നുകേപാവികേല്ല?
......................................................................................................................

യൂണിറ്റ് 10 സുരക്ഷ ഭക്ഷണത്തിലും
പഠനകേനട്ടം 1   വര്ക്ക് ഷീറ്റ് 1

1. എല്ലാ പഴങ്ങളും പCക്കറി�ളും എല്ലാക്കാലത്തും ഉ\ാവുകേമാ? 

ഉ ാ=രണസ=ിതം വിH ീ�രിക്കു�.

  ..........................................................................................................

  ..........................................................................................................

  ..........................................................................................................

2. നമ്മള് ഉപകേയാഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും നമ്മുടെട നാട്ടില് 

ഉ\ാക്കുന്നവയാകേണാ?മടെറ്റവിടെടടെയങ്കിലും കൃഷിടെkയ്തു\ാക്കുന്ന പല 

ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും നമ്മുടെട �യ്യിടെലത്തുന്നത് കുടെറ  ിവസങ്ങള്ക്കുകേHഷമകേല്ല? 

ഉ ാ=രണങ്ങള് �ടെ\ത്തി എഴുതൂ.

  ......................................................................................................

  .......................................................................................................

  .......................................................................................................

3. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള് കേ�ടുവരാടെത സൂക്ഷികേക്ക\തിടെS ആവH്യടെമന്ത് ?

  .......................................................................................................

  ........................................................................................................
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പഠനകേനട്ടം 2 വര്ക്ക് ഷീറ്റ്  2

1. kിത്രം ശ്രദ്ധിക്കൂ. കുറച്ചു ിവസങ്ങള് �ഴിയുകേമ്പാള് ആ5ിളിന് എന്താണ് 

സംഭവിക്കുന്നത് ?

 
 ............................................................................................................

 ...........................................................................................................

2. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള് കേ�ടുവരുന്നതിന് മറ്റ് ഉ ാ=രണങ്ങള് എഴുതു�.

 ..........................................................................................................

 ..........................................................................................................

 ..........................................................................................................

 ..........................................................................................................

3. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള് കേ�ടുവരുന്നതിന് �ാരണടെമന്ത് ?

 ...........................................................................................................

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................
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പഠനകേനട്ടം 3  വര്ക്ക് ഷീറ്റ്  3

1. റഫ്രിജകേററ്ററില് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്

കേ�ടുവരാതിരിക്കാന് �ാരണടെമന്ത് ?

 ...........................................................................

 ...........................................................................

 .............................................................................

2. സൂക്ഷ്മജീവി�ള്ക്ക് �വര്ത്തിക്കാന് �ഴിയാത്ത സാ=kര്യങ്ങള് ഏടെതല്ലാം?

ഏടെതല്ലാം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള് ഈ സാ=kര്യങ്ങളില് സൂക്ഷിക്കുന്നു?

സൂക്ഷ്മജീവി�ള്ക്ക് �വര്ത്തിക്കാന്
�ഴിയാത്ത സാ=kര്യങ്ങള്

ഈ സാ=kര്യങ്ങളില്
സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്
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പഠനകേനട്ടം 4  വര്ക്ക് ഷീറ്റ്  4

1. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള് ആ�ര്ഷ�മാക്കാന് പല രാസവസ്തുക്കളും കേkര്ക്കാറു\്. 

    എങ്ങടെനടെയല്ലാം ആ�ര്ഷ�മാക്കാനാണ് ഇവ കേkര്ക്കുന്നത് ?

 ............................................................

 ............................................................

 ...........................................................

 ...........................................................

2. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള് കേ�ടുവരാതിരിക്കുന്നതിന് കേkര്ക്കുന്ന �ിസര്കേവറ്റീവു�ളും 
ആ�ര്ഷ�മാക്കുന്നതിന് കേkര്ക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളും എടെന്തല്ലാം 

കേ ാഷങ്ങളു\ാക്കുന്നു?

   ........................................................................

   ........................................................................................................

 ...........................................................................................................

 ..........................................................................................................

3. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്ക്ക് നിറവും മണവും രുkിയും നല്കുന്നതിനും കേ�ടുവരാടെത 

    സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും പരമ്പരാഗതമായി ഉപകേയാഗിക്കുന്ന �കൃതി ത്ത 

വസ്തുക്കള് ഏവ?

 ...........................................................................................................

 ............................................................................................................

 ...........................................................................................................
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ഫാസ്റ്റ്ഫുഡ് �ടയില് ഭക്ഷണം �ഴിCവര്ക്ക് 
      ഭക്ഷ്യവിഷബാധ

 കേ�ാഴികേക്കാട് : ഫാസ്റ്റ്ഫുഡ് �ടയില്നിന്ന് ഭക്ഷണം 
 �ഴിC അമ്പകേതാളം ആളു�ള്ക്ക് വയറുകേവ നയും 
 ഛര് ിയും അനുഭവടെ5ട്ടു. വറുക്കാനുപകേയാഗിC 
 വിലകുറഞ്ഞ ടെവളിടെCണ്ണയാണ് �ശ്നമു\ാക്കിയത്. 
 ഉപകേയാഗശുന്യമായ എന്ജിന്ഓയില് സം±രിCകേതാ 
 ടെമഴുകേ�ാ ടെവളിടെCണ്ണയില് കേkര്ത്തിട്ടു\ാവാടെമന്ന് 
 സംHയിക്കുന്നു. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഉകേ ്യാഗസ്ഥര് 
 അകേന്വഷണം ആരംഭിCിട്ടു\്.

പഠനകേനട്ടം 5  വര്ക്ക് ഷീറ്റ്  5

1. പത്രവാര്ത്ത 

വായിCികേല്ല? ആളു�ള്ക്ക് 
ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഉ\ാ 

വാനുള്ള �ാരണടെമന്ത് ?

.......................................

......................................

......................................

..........................................
2. എന്താണ് മായം കേkര്ക്കല്?

 ............................................................................................................

 ...........................................................................................................

3. മായം കേkര്ക്കല് ഒരു സാമൂ=്യവിപത്താണ് എന്ന് പറയുന്നടെതന്തുടെ�ാ\് ?

 ............................................................................................................

 ............................................................................................................

4. മായം കേkര്ക്കലിടെനതിടെര ജനങ്ങടെള കേബാധവല്ക്കരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങള്ക്ക് 

എടെന്തല്ലാം �വര്ത്തനങ്ങള് ടെkയ്യാം?

 ..............................................................................................................

 ..............................................................................................................

 .............................................................................................................

 ..............................................................................................................
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പഠനകേനട്ടം 6 വര്ക്ക് ഷീറ്റ്  6

1. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെട പാക്കറ്റു�ള് പരികേHാധിC് എടെന്തല്ലാം വിവരങ്ങള് 

�ടെ\ത്താ?

 ..............................................................................................................

 ...............................................................................................................

 .............................................................................................................

2. ഈ അടയാളം എന്തിടെന സൂkി5ിക്കുന്നു? ഏത് ഏജന്സിയാണ് ഈ 

അടയാളം നല്കുന്നത് ?

  ...............................................................

  ...............................................................

  ..................................................................

3. ഉല്5ന്നങ്ങള് തിരടെഞ്ഞടുക്കുകേമ്പാള് എടെന്തല്ലാം �ാര്യങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കണം?

 .......................................................................................................

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................
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സൂkന�ള്

പ5ായക്കുരു ടെവള്ളത്തില് 
   ടെപാങ്ങിക്കിടക്കും. കുരുമുള�് 
   ടെവള്ളത്തില് താഴ്ന്നുകേപാവും.

ശുദ്ധമായ �ായം കേHാഭകേയാടെട 
   �ത്തും. 

ടെവളിടെCണ്ണ തണു5ിCാല് 
   �ട്ടിയാവുന്നു. മാലിന്യങ്ങള് 
   മു�ളില് നില്ക്കുന്നു. 

ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുറിC് അയഡിന് 
   കേkര്ത്ത ഉ5് വിതറു�. ഒരു 
   തുള്ളി നാരങ്ങാനീര് കേkര്ത്താല്
   ഇരു\ നീലനിറം ലഭിക്കും.

പഠനകേനട്ടം 7 വര്ക്ക് ഷീറ്റ്  7

1. താടെഴത്തന്നിരിക്കുന്നവയില് �ാ5ിക്കുരുവില് കേkര്ക്കാന് സാധ്യതയുള്ള 

മായം ഏത് ? എന്തുടെ�ാ\് ?

         കേkാക്കുടെപാടി   പുളിങ്കുരു ടെപാടിCത്   മരടെ5ാടി    ഇഷ്ടി�ടെ5ാടി

 ...........................................................................................................

 ............................................................................................................

 2. താടെഴത്തന്നിരിക്കുന്ന മായം കേkര്

  ക്കലു�ള് തിരിCറിയാനുള്ള �വര്

  ത്തനങ്ങള് നിര്കേ Hിക്കു�.

  A. ടെവളിടെCണ്ണയില് ടെമഴുകും നിലവാരം 

  കുറഞ്ഞ എണ്ണ�ളും കേkര്ക്കുന്നു. 

  .........................................................

  .........................................................
 B. �ായത്തില് അകേത നിറമുള്ള മറ്റ് 

     വസ്തുക്കള് കേkര്ക്കുന്നു.

  .........................................................

  .........................................................
 C. കുരുമുള�ില് പ5ായക്കുരു കേkര്ക്കുന്നു.

  .........................................................

  ...........................................................

D. അയഡിന് കേkര്ക്കാത്ത ഉ5് അയപ്രൈഡസ്ഡ് എന്ന കേലബലില് വില്ക്കുന്നു.

 ...........................................................................................................

 ...........................................................................................................
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അനുബന്ധം 6
യൂണിറ്റ് വിലയിരുത്തല്

യൂണിറ്റ് 7 

�വര്ത്തനം 1

കുട്ടികള് കളിക്കുന്ന കളിപ്രത്തോക്കോ3ിത്. കോഞ്ചി

വലിക്കുപ്രമ്പോള് അമ്പ് രെതറിച്ച് പ്രപോവുന്നു. മിനുസമുള്ള

�തലത്തില് ഒട്ടിനില്ക്കുന്നു.

  i  അമ്പ് ഒട്ടിനില്ക്കോന് കോ�3രെമന്ത് ?   (2)                     

 ii  �തലം പരുപരുത്തതോരെ3Nില് അമ്പ് ഇതുപ്രപോരെല ഒട്ടിനില്ക്കുപ്രമോ? 

എന്തുരെകോണ്ട് ?  (2)

 iii ഇപ്രത �ീതിയില് �വര്ത്തിക്കുന്നതും നോം ഉപപ്രയോഗിക്കുന്നതുമോയ  മരെറ്റോരു 

ഉപക�3ത്തിരെQ പ്രപരെ�ഴുതുക.?  (1)

�വര്ത്തനം 2  i  ടോര്പ്രപോളിന് ഷീറ്റുകള് ഉപപ്രയോഗിച്ച് നിര്മിച്ച രെഷഡ് ആ3ിത്.

     മുകളിലൂരെട കോറ്റ് വീശുപ്രമ്പോള് ടോര്പ്രപോളിന് ഉയരുന്നു. 

     കോ�3രെമന്തോയി�ിക്കും?   (2)

 ii  ഈ തത്ത്വം വിശദീക�ിച്ച ശോസ്ത്രജ്ഞന് ആ�് ?  (1)

 iii ഈ തത്ത്വം �പ്രയോജനരെDടുത്തുന്ന ഒരു സന്ദര്ഭം 

എഴുതുക.  (2)  

  �വര്ത്തനം 3

  i  ആഴക്കടലില് മുങ്ങുന്നവര് �പ്രത്യകത�ം 

     വസ്ത്രം ധ�ിക്കുന്നു. എന്തിനോ3ിത് ?   (2)

ii  ഈ തത്ത്വം വിശദീക�ിക്കോന് സഹോയകമോയ ഒരു പ�ീക്ഷ3ം നിര്പ്രദശിക്കുക.  (3)

�വര്ത്തനം 4

  i  ഒരു ബലൂണ് വീര്Dിച്ച് യു ട്യൂബിരെQ     എന്ന ഭോഗത്ത് രെവച്ചുരെകട്ടുന്നു. യു ട്യൂബിരെല 

ജലനി�Dിന് എന്തു സംഭവിക്കും?  (1)

   ii  ഇങ്ങരെന സംഭവിക്കോന് കോ�3രെമന്ത് ?  (2)

iii വ്യത്യസ്ത വലുDത്തില് വീര്Dിച്ച �ണ്ട് ബലൂണുകള്      ഭോഗത്തും    

ഭോഗത്തും രെവച്ചുരെകട്ടുന്നു. യു ട്യൂബിരെല ജലനി�Dിന് എന്തു സംഭവിക്കും?

(2)

A B

A

A B
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യൂണിറ്റ് 8 
�വര്ത്തനം 1

    'ഔ�സോശയത്തിരെQ വ്യോപ്തി വര്ധിക്കുന്നു. ഔ�സോശയത്തിരെല വോയുമര്ദം 

കുറയുന്നു. വോയു ശ്വോസപ്രകോശത്തിപ്രലക്ക് �പ്രവശിക്കുന്നു.' 

  i  ശ്വസന�ക്രിയയിരെല ഏത് �വര്ത്തനമോ3ിത് ?   (1)                                         

 ii  തുടര്ന്ന് നടക്കുന്ന �വര്ത്തനം എന്ത് ?  (2)

 iii ശ്വസിക്കുപ്രമ്പോള് വോയു ഏരെതല്ലോം അവയവങ്ങളിലൂരെട കടന്നുപ്രപോവുന്നു?  (2)

�വര്ത്തനം 2

  i  രെതളിഞ്ഞ ചുണ്ണോമ്പുരെവള്ളത്തില് ഊതിയപ്രDോള് ചുണ്ണോമ്പുരെവള്ളം പോല് നിറമോയി. 

ഏത്  വോതകത്തിരെQ സോന്നിധ്യമോ3് ഇതിനു കോ�3ം?  (1)

 ii  അകപ്രത്തക്ക് എടുക്കുന്ന വോയുവിലും പുറത്ത് വിടുന്ന വോയുവിലും ഏരെതല്ലോം 

വോതകങ്ങളുരെട അളവില് വ്യത്യോസമുണ്ട് ? കോ�3രെമന്ത് ?  (4)

    
  �വര്ത്തനം 3

  i  1ിത്രത്തില് സൂ1ിDിച്ച �ക്തക്കുഴലുകള് 

     ഏരെതല്ലോം?   (2)

 ii  ഓപ്ര�ോന്നിരെQയും ധര്മരെമന്ത് ?  (3) 

�വര്ത്തനം 4 

  i  തന്നി�ിക്കുന്ന വസ്തുക്കള് ഉപപ്രയോഗിച്ച് രെസ്റ്റതപ്രÁോDിരെQ മോതൃക നിര്

മിക്കുന്നരെതങ്ങരെന? (4)

 ii  രെസ്റ്റതപ്രÁോDിരെQ ഉപപ്രയോഗരെമന്ത് ? (1)

1 ..................

3 ..................

2 ..................

ഫണല്

ബലൂണ്
പ്ലാസ്റ്റി�് ട്യൂബ്

ഇയര് കേഫാണ്
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വായു

ചൂടുടെവള്ളം
ടെവള്ളം

കു5ി 1 കു5ി 2

യൂണിറ്റ് 9

�വര്ത്തനം 1

    'ഒരു ഹോപ്രàോപ്രèഡില് രെമഴുക് ഉപപ്രയോഗിച്ച് രെമോട്ടുസൂ1ികള് ഉറDിച്ചു. കുരെറസമയം 
ചൂടോക്കിയപ്രDോഴോ3് ഒരു രെമോട്ടുസൂ1ി വീ3ത്. എന്നോല് ഇപ്രത പ�ീക്ഷ3ം 
അലുമിനിയം കഷ3ം ഉപപ്രയോഗിച്ച് രെ1യ്തപ്രDോള് രെമോട്ടുസൂ1ികരെളല്ലോം പ്രവഗത്തില് 
ഓപ്ര�ോന്നോയി വീണു.' 

 i  ഈ �വര്ത്തനങ്ങളില്നിന്ന് കരെണ്ടത്തോവുന്നത് എന്ത് ?   (1)  

a. ഹോപ്രàോപ്രèഡ് കു1ോലകമോ3്.

b. അലൂമനീയം കു1ോലകമോ3്.

c. ഹോപ്രàോപ്രèഡ് കൂടുതല് പ്രവഗത്തില് തോപം കടത്തിവിടുന്നു.

d. അലൂമനീയം കൂടുതല് പ്രവഗത്തില് തോപം കടത്തിവിടുന്നു.

 ii  നിത്യജീവിതത്തില് 1ോലകവും കു1ോലകവും ഉപപ്രയോഗിക്കുന്ന ഓപ്ര�ോ സന്ദര്ഭം 

എഴുതുക. (2)

 iii ജലം 1ോലനംവഴി തോപം കടത്തിവിടുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലോക്കോന് സഹോയകമോയ 

ഒരു സന്ദര്ഭം എഴുതുക.  (2)

�വര്ത്തനം 2

  i  ഒരു ചൂടോറോDോത്രം നിര്മിക്ക3ം. ഇതിനോയി ഉപപ്രയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കള്ക്ക് 

എരെന്തല്ലോം സവിപ്രശഷതകള് ഉണ്ടോയി�ിക്ക3ം?  (2)

 ii  രെതര്പ്രമോഫ്ലോÁോപ്ര3ോ കോസപ്രറോളോപ്ര3ോ കൂടുതല്
സമയം തോപം നഷ്ടരെDടോരെത സം�ക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന്

കരെണ്ടത്തുന്നതിന് ഒരു പ�ീക്ഷ3ം നിര്പ്രദശിക്കുക.  (3)

  �വര്ത്തനം 3

  i  1ിത്രം നി�ീക്ഷിക്കൂ. വോയുനിബദ്ധമോയി അടച്ച

ഒന്നോമരെത്ത കുDി ചൂടുരെവള്ളത്തില് ഇറക്കിരെവയ്ക്കുന്നു. 
�ണ്ടോമരെത്ത കുDിയില്നിന്ന് വോയുകുമിളകള് വ�ോനുള്ള

കോ�3രെമന്ത് ?  (2)

 ii  ചൂടുരെവള്ളം മോറ്റി ഒന്നോമരെത്ത കുDി തണുക്കോന്

അനുവദിച്ചോല് എന്തു സംഭവിക്കും? എന്തുരെകോണ്ട് ?  (3) 

�വര്ത്തനം 4 

  i രെതര്പ്രമോമീറ്ററിരെQ �വര്ത്തനതത്ത്വം എന്ത് ? (2)

 ii രെതര്പ്രമോമീറ്റര് ഉപപ്രയോഗിക്കുപ്രമ്പോള് എരെന്തല്ലോം ശ്രദ്ധിക്ക3ം? (3)
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പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും വോങ്ങിവന്ന ഉടന് അ� 
മ3ിക്കൂരെറNിലും ഞോന് ഉപ്പുരെവള്ളത്തില് ഇട്ടുരെവയ്ക്കോറുണ്ട്.

യൂണിറ്റ് 10

�വര്ത്തനം 1

    മോങ്ങ പ്രകടുകൂടോരെത സൂക്ഷിക്കുന്ന വിവിധ�ീതികളോ3് തോരെഴത്തന്നി�ിക്കുന്നത്. 

A  ഉപ്പുരെവള്ളത്തില് സൂക്ഷിക്കുന്നു.

B  ജോം ഉണ്ടോക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നു.

C  ഉ3ക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നു.

D  ഫ്രീസറില് സൂക്ഷിക്കുന്നു.

 i   ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള് പ്രകടുവരുന്നരെതങ്ങരെന ? (1)

ii തന്നി�ിക്കുന്ന ഓപ്ര�ോ സന്ദര്ഭത്തിലും പ്രകടുവ�ോതി�ിക്കുന്നതിനുള്ള കോ�3രെമന്ത്? (4)

�വര്ത്തനം 2

 i  വോങ്ങി ഉപപ്രയോഗിക്കുന്ന പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും
ഉപപ്രയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നോയി കഴുക3ം എന്ന് പറയോന്

കോ�3രെമന്ത് ?  (2) 

ii  ഭക്ഷ്യജന്യമോയ പ്ര�ോഗങ്ങള് തടയുന്നതിന് എരെന്തല്ലോം മുന്കരുതല് എടുക്ക3ം?  (3)

�വര്ത്തനം 3

 i  പോലില് കഞ്ഞിരെവള്ളം പ്ര1ര്ത്തോല് ലോപ്രക്ടോമീറ്റര് ഉപപ്രയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കോന് 

കഴിയുപ്രമോ? എന്തുരെകോണ്ട് ?   (2)

ii  ഇതു കരെണ്ടത്തോന് മപ്രറ്റത് മോര്ഗം സ്വീക�ിക്കോം?   (2)

iii ലോപ്രക്ടോമീറ്റര് മോതൃക നിര്മിക്കോന് എരെന്തല്ലോം വസ്തുക്കള് പ്രവ3ം?   (1)

�വര്ത്തനം 4

 i  ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുരെട പോക്കറ്റുകളില് കോണുന്ന അടയോളങ്ങളോ3ിവ. �ണ്ടും തമ്മിലുള്ള 

    വ്യത്യോസരെമന്ത് ?   (2)

ii  ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള് തി�ഞ്ഞടുക്കുപ്രമ്പോള് എരെന്തല്ലോം ശ്രദ്ധിക്ക3ം?   (3)
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അനുബന്ധം7

പാഠാസൂത്രണം

യൂണിറ്റ്  7  : മര് ം ദ്രാവ�ത്തിലും വാത�ത്തിലും

ടെമാഡ്യൂള്  1    :  വാത�മര് ം

സമയം                 :   9 പി�ിയഡ്.

പഠന�വര്ത്തനങ്ങള് 
�വര്ത്തനം 1 

 TB പ്രപജ്   93 രെല  �വര്ത്തനം  (രെÁയില്,  പ്രപDര്,.......)  ക്ലോസില്  രെ1യ്യുന്നു.
നി�ീക്ഷ3ം എഴുതുന്നു. 
kര്Cാസൂk�ം

• പ്രപDര് രെÁയിലിനു മുകളില് മടക്കിരെവച്ചും നിവര്ത്തിരെവച്ചും ഈ പ�ീക്ഷ3ം
രെ1യ്തപ്രDോള് എന്ത് വ്യത്യോസമോ3് അനുഭവരെDട്ടത് ?

• ഈ വ്യത്യോസത്തിന് കോ�3രെമന്തോയി�ിക്കും?
വ്യക്തിഗതമോയി  എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  യുക്തിസഹമോയി
ഊഹിക്കോന് കഴിയുന്നു.) 

• മടക്കിരെവക്കുപ്രമ്പോഴും  നിവര്ത്തിരെവക്കുപ്രമ്പോഴും  പ്രപDറിരെQ  ഭോ�ം
വ്യത്യോസരെDടുന്നുപ്രണ്ടോ?

• ആദ്യ   �വര്ത്തനത്തിലും  �ണ്ടോമരെത്ത  �വര്ത്തനത്തിലും  പ്രമശ,  രെÁയില്,
പ്രപDര്,  പ്രപDറിന്  മുകളിരെല  വോയു  എന്നിവയില്  ഏതിരെനല്ലോം  വ്യത്യോസം
ഉണ്ടോയി?

• �ണ്ടോമരെത്ത  �വര്ത്തനത്തില്  പ്രപDര്  ഉയ�ോതി�ിക്കോന്
കോ�3രെമന്തോയി�ിക്കും?

വ്യക്തിഗതമോയി  എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -   കരെണ്ടത്തലുകള്
വിശകലനം രെ1യ്ത് നിഗമനത്തിരെലത്തുന്നു.) 

�വര്ത്തനം 2
• വോയുവിരെQ  എരെന്തല്ലോം  സവിപ്രശഷതകള്  നിങ്ങള്ക്കറിയോം?  എഴുതി

അവത�ിDിക്കൂ .
വ്യക്തിഗതമോയി എഴുതി അവത�ിDിക്കുന്നു. 

• വോയുവിന് ബലം �പ്രയോഗിക്കോന് കഴിയുപ്രമോ?
ഗ്രൂപ്പുകളോയി തി�ിക്കുന്നു. ഗ്രൂപ്പുകളില് സിറിഞ്ച് നല്കുന്നു. 
 1.  സിറിഞ്ച്  അടച്ചുപിടിച്ച  പ്രശഷം  പിസ്റ്റണ്  പിപ്രന്നോട്ട്  വലിച്ചുവിടുക.  പിസ്റ്റ3ിരെQ
1ലനം നി�ീക്ഷിക്കുക.
2.  സിറിഞ്ച്  അടച്ചുപിടിച്ച  പ്രശഷം  പിസ്റ്റണ്  അമര്ത്തിവിടുക.  പിസ്റ്റ3ിരെQ  1ലനം
നി�ീക്ഷിക്കുക.

102



കേക്രാഡീ�രണം
  1. കു5ിയുടെട ഉള്ളിടെല വായു ചൂടായകേ5ാള് കു5ിക്കുള്ളില് മര് ം കൂടി, വായു പുറകേത്തക്ക് 
    (ബലൂണിനുള്ളികേലക്ക് ) kലിച്ചു.
  2. കു5ിയുടെട ഉള്ളിടെല വായു തണുത്തകേ5ാള് കു5ിക്കുള്ളില് മര് ം കുറഞ്ഞു, അന്തരീക്ഷ
     വായു കു5ിയുടെട ഉള്ളികേലക്ക് kലിച്ചു.

ഓപ്ര�ോ ഗ്രൂപ്പും �വര്ത്തനം രെ1യ്ത് കണ്ടത്തലുകള് അവത�ിDിക്കുന്നു. 
• പിസ്റ്റണ് സ്വയം 1ലിച്ചതോപ്ര3ോ? ആ�ോ3് പിസ്റ്റ3ിരെന 1ലിDിച്ചത് ?
• �ണ്ടു  സന്ദര്ഭങ്ങളിലും  പിസ്റ്റ3ില്  ബലം  �പ്രയോഗിക്കരെDട്ടത്  ഒപ്ര�

ദിശയിലോപ്ര3ോ?
വ്യക്തിഗതമോയി  എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -   കരെണ്ടത്തലുകള്

വിശകലനം  രെ1യ്ത്  നിഗമനത്തിരെലത്തുന്നു.)  TB പ്രപജ്   94 രെല  വോതകമര്ദം  എന്ന
ആശയവും അതിരെQ അടിസ്ഥോനത്തില് സിറിഞ്ചില് നടന്ന �വര്ത്തനവും 1ര്ച്ചരെ1യ്ത്

പ്രക്രോഡീക�ിക്കുന്നു.  LT  പഠനകേനട്ടം  1,  വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  1  1ോര്ട്ടില്  എഴുതി
അവത�ിDിക്കുന്നു.  വ്യക്തിഗതമോയി  പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -
ആശയങ്ങളുരെട  സ്വോംശീക�3ം.)  പൂര്ത്തിയോക്കിയ  വര്ക്ക്  ഷീറ്റുകള്  പ്രപോര്
ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്.....

�വര്ത്തനം 3
ഗ്രൂപ്പുകള്ക്ക് കുDി, ബലൂണ് എന്നിവ നല്കുന്നു. പ്രമശപ്പുറത്ത് ചൂടുള്ള രെവള്ളവും തണുത്ത
രെവള്ളവും രെവയ്ക്കുന്നു. �വര്ത്തനനിര്പ്രദശം നല്കുന്നു.  
1. കുDിയുരെട വോയ്ഭോഗത്ത് ബലൂണ് ഉറDിച്ചപ്രശഷം കുDി ചൂടുള്ള രെവള്ളത്തില് രെവയ്ക്കുക. 
നി�ീക്ഷ3ം എഴുതുക.
2. ബലൂണ് മോറ്റിയ പ്രശഷം കുDി ചൂടുള്ള രെവള്ളത്തില് രെവയ്ക്കുക. അല്Dസമയം കഴിഞ്ഞ്
വോയ്ഭോഗത്ത് ബലൂണ് ഉറDിച്ചപ്രശഷം കുDി തണുത്ത രെവള്ളത്തില് രെവയ്ക്കുക. 
നി�ീക്ഷ3ം എഴുതുക.

• ഓപ്ര�ോ സമയത്തും ബലൂ3ിന് സംഭവിച്ച മോറ്റം എന്ത് ?
• �ണ്ടു സന്ദര്ഭങ്ങളിലും എപ്രങ്ങോട്ടോ3് വോയു 1ലിച്ചത് ? എന്തുരെകോണ്ട് ?

(വിലയിരുത്തല് -   കരെണ്ടത്തലുകള്  വിശകലനം  രെ1യ്ത്  നിഗമനത്തിരെലത്തുന്നു.)

�വര്ത്തനം 4
വോയുമര്ദം  �പ്രയോജനരെDടുത്തുന്ന  ഏരെതNിലും  ഉപക�3ം  നിങ്ങളുരെട  വീട്ടില്
ഉപപ്രയോഗിക്കുന്നുപ്രണ്ടോ?
വ്യക്തിഗതമോയി  എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -   സമോനമോയവ
കരെണ്ടത്തുന്നു.) ഗ്രൂപ്പുകള്ക്ക് 50 രെസമീ നീളമുള്ള പ്ലോസ്റ്റിക് ട്യൂബ് നല്കുന്നു. 

• ഈ  ട്യൂബ്  ഉപപ്രയോഗിച്ച്  എരെന്തല്ലോം  �വര്ത്തനങ്ങള്  രെ1യ്യോം?  പ�മോവധി
എണ്ണം എഴുതുക.

ഓപ്ര�ോ ഗ്രൂപ്പും കണ്ടത്തലുകള് അവത�ിDിക്കുന്നു.  പ്രബോര്ഡില് ലിസ്റ്റ് രെ1യ്യുന്നു. 
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• ഈ  �വര്ത്തനങ്ങളില്  ഏരെതല്ലോം  �വര്ത്തനങ്ങള്  വോയുമര്ദം
�പ്രയോജനരെDടുത്തുന്നവയോ3്?

രെപോതുവോയി അവത�ിDിക്കുന്നു. (വിലയിരുത്തല് - അറിവിരെQ �പ്രയോഗം.) 
�വര്ത്തനം 5
ഗ്രൂപ്പുകള്ക്ക് സിറിഞ്ച്,  പ്രസ്ട്രോ,  പ്ര¹ോDര്,  വോക്വംഹുക്ക്,  പ്ലോസ്റ്റിക്  ട്യൂബ്  എന്നിവ നല്
കുന്നു.  ഓപ്ര�ോന്നിരെQയും  ഉപപ്രയോഗം,  �വര്ത്തനതത്ത്വം  എന്നിവ പ�ീക്ഷിച്ചുപ്രനോക്കി
കരെണ്ടത്തുക.  (വിലയിരുത്തല് -  വോയുമര്ദവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  പ�ീക്ഷ3ങ്ങളിപ്രലര്

രെDടുന്നു,  കരെണ്ടത്തലുകരെള സോമോന്യവല്ക്ക�ിക്കുന്നു.  സിറിഞ്ച്  -  പ്രസ്ട്രോ  -  പ്ര¹ോDര്  -
വോക്വം  ഹുക്ക്  തുടങ്ങിയ  ഉപക�3ങ്ങള്  �വര്ത്തിDിച്ച്  �വര്ത്തനതത്ത്വം

വിശദീക�ിക്കുന്നു.)  LT  പഠനകേനട്ടം  2,  വര്ക്ക്ഷീറ്റ്   3 1ോര്ട്ടില്  എഴുതി
അവത�ിDിക്കുന്നു.  വ്യക്തിഗതമോയി  പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -
ആശയങ്ങളുരെട  സ്വോംശീക�3ം.)  പൂര്ത്തിയോക്കിയ  വര്ക്ക്  ഷീറ്റുകള്  പ്രപോര്
ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്.....

�വര്ത്തനം 6
ക്ലോസില് രെബQ് പ്രസ്ട്രോ �ദര്ശിDിക്കുന്നു.

• ഈ പ്രസ്ട്രോ ഉപപ്രയോഗിക്കുപ്രമ്പോള് കൂടുതല് സൗക�്യം ഉപ്രണ്ടോ?  രെപോതു1ര്ച്ച. 
• നമ്മള്  ഇതുവരെ�  ഉപപ്രയോഗിച്ച  സിറിഞ്ച്,  പ്രസ്ട്രോ,  പ്ര¹ോDര്,  വോക്വംഹുക്ക്,

പ്ലോസ്റ്റിക്  ട്യൂബ്  തുടങ്ങിയ ഉപക�3ങ്ങളില് ഏരെതNിലും ത�ത്തിലുള്ള മോറ്റം
വരുപ്രത്തണ്ടതുപ്രണ്ടോ?

ഏരെതNിലും  ഒരുപക�3ത്തില്  വരുത്തോവുന്ന  മോറ്റം,  �പ്രയോജനം  എന്നിവ
വ്യക്തിഗതമോയി  കരെണ്ടത്തി  1ിത്രം  വ�ച്ച്  വിശദീക�ിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -
ഉപക�3ങ്ങള് രൂപകല്Dന രെ1യ്യുന്നു.)

• ഏത് രെമച്ചരെDടുത്തലുകളോ3് നിങ്ങള്ക്ക് മികച്ചതോയി പ്രതോന്നിയത് ?
 മികച്ച മോതൃകകള് ശോസ്ത്രവിസ്മയച്ചുമ�ില് .... 

TB പ്രപജ്   96 രെല  'ട്രൈസഫണ്  നിര്മോ3ം'  ഗ്രൂDില്  രെ1യ്യുന്നു.  ഉപക�3ം  �വര്

ത്തിDിച്ച് വിശദീക�ിക്കുന്നു. (വിലയിരുത്തല് -  ഉപക�3നിര്മോ3ം.)  TT പ്രപജ്  184

രെല  വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  1ോര്ട്ടില്  എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു.  വ്യക്തിഗതമോയി  എഴുതുന്നു.

(വിലയിരുത്തല് - ആശയങ്ങളുരെട സ്വോംശീക�3ം.) 

�വര്ത്തനം 7
1ിത്രത്തില്  സൂ1ിDിച്ച  സംവിധോനം  ക്ലോസില്  �ദര്

ശിDിക്കുന്നു.
• നൂലില് തൂക്കിയിട്ട കോര്ഡ്പ്രബോര്ഡ് കഷ3ങ്ങളുരെട ഇടയിലൂരെട

ഊതിയോല് എന്ത് സംഭവിക്കും?

വ്യക്തിഗതമോയി  ഊഹം എഴുതുന്നു.  ഗ്രൂപ്പുകളില് �വര്ത്തനം രെ1യ്ത്  കരെണ്ടത്തലുകള്
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അവത�ിDിക്കുന്നു. ഇങ്ങരെന സംഭവിക്കോന് കോ�3രെമന്തോയി�ിക്കും? 1ര്ച്ച. 

1ര്ച്ചോസൂ1കം നല്കുന്നു.

• ഊതുപ്രമ്പോള് കോര്ഡ്പ്രബോര്ഡിന് ഇടയിലുള്ള വോയുവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു?
• കോര്ഡ്പ്രബോര്ഡ് അടുത്തുവരുന്നു എNില് ഏത് ഭോഗത്തുനിന്നോയി�ിക്കും തള്ളല്

           അനുഭവരെDട്ടത് ?
• അപ്രDോള് കോര്ഡ്പ്രബോര്ഡിന് ഇടയിലുള്ള വോയുവിനോപ്ര3ോ കോര്ഡ്പ്രബോര്ഡിന്

പുറത്തുള്ള വോയുവിനോപ്ര3ോ മര്ദം കൂടുതല്?

• മര്ദത്തില് എന്ത് വ്യത്യോസമുണ്ടോയി ? കോ�3രെമന്തോയി�ിക്കും?

വ്യക്തിഗതമോയി  കരെണ്ടത്തലുകള് അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  അപഗ്രഥിച്ച്

നിഗമനത്തിരെലത്തുന്നു.) 

�വര്ത്തനം 8

പ്രപDര്  നോട,  കുDി,  ഫ3ല്,  പ്ലോസ്റ്റിക്പന്ത്,  പ്ലോസ്റ്റിക്  ട്യൂബ്,  രെമഴുകുതി�ി  എന്നിവ

ഗ്രൂDില് നല്കുന്നു. �വര്ത്തന സൂ1നകള് നല്കുന്നു. 

-  ടെkരിച്ചുടെവC കു5ിയുടെട വായ് ഭാഗത്ത് കേപ5ര് ബാള് ടെവC് കു5ിയുടെട മുന്നിലൂടെട

ഊതുന്നു.

- കേപ5ര് നാട �ീഴ്ച്ചു\ികേനാട് കേkര്ത്ത് പിടിC് നാടയുടെട മു�ളിലൂടെട ഊതുന്നു.

- ഫണലില് ടെവC പന്ത് ഫണലിലൂടെട ഊതി ടെതറി5ിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നു.

- ഫണല് ഉപകേയാഗിC് ടെമഴുകുതിരി നാളത്തികേലക്ക് ഊതുന്നു

    �വ�്ത്തനങ്ങള് രെ1യ്ത് TB പ്രപജ് 98 രെല പട്ടിക പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു. ബര്പ്ര3ോളിതത്ത്വം
പ്രക്രോഡീക�ിക്കുന്നു. 

�വര്ത്തനം 9
വിമോനം  ഉയരുന്നതിരെQയും  കോറുകളുരെട  എയപ്രറോട്രൈഡനോമിക്  ആകൃതിയുരെടയും
1ിത്രങ്ങളും  വീഡിപ്രയോകളും   �ദര്ശിDിക്കുന്നു.   ബര്പ്ര3ോളി തത്ത്വവും �പ്രയോഗവും
ശോസ്ത്രവിസ്മയച്ചുമ�ില് ....  

LT പഠനകേനട്ടം 4,  വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  5 1ോര്ട്ടില് എഴുതി അവത�ിDിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗതമോയി
പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  ആശയങ്ങളുരെട  സ്വോംശീക�3ം.)  പൂര്
ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക് ഷീറ്റുകള് പ്രപോര്ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്.....

ടെമാഡ്യൂള്  2    :  ദ്രാവ�മര് ം

സമയം                :   7 പി�ിയഡ്.

പഠന�വര്ത്തനങ്ങള് 

�വര്ത്തനം 1 

 �ശ്നം അവത�ിDിക്കുന്നു. 
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• വോതകങ്ങരെളപ്രDോരെല ദ്രോവകങ്ങള്ക്കും മര്ദം �പ്രയോഗിക്കോന് കഴിയുപ്രമോ?
ഗ്രൂപ്പുകള്ക്ക്  കവര്,  ബക്കറ്റ്,  രെവള്ളം  എന്നിവ  നല്കുന്നു.  കവര്  കയ്യില്  രെകട്ടി
രെവള്ളത്തില്  ആഴ്ത്തുക.  ഗ്രൂDിരെല  ഓപ്ര�ോരുത്തരും  �വര്ത്തനം  രെ1യ്യുന്നു.  അനുഭവം
എഴുതി അവത�ിDിക്കുന്നു.  

• വോതകങ്ങരെളപ്രDോരെല ദ്രോവകങ്ങള്ക്കും മര്ദം �പ്രയോഗിക്കോന് കഴിയുപ്രമോ?
രെപോതു അവത�3ത്തിനു പ്രശഷം പ്രക്രോഡീക�ിക്കുന്നു.
മില്മ  കവറില്  രെവള്ളം  നിറച്ച്  രെകട്ടുന്നു.  തൂക്കിDിടിച്ച്,  വശങ്ങളില്  പിന്നുരെകോണ്ട്
രെ1റിയ ദ്വോ�ം ഉണ്ടക്കുന്നു. 

• എല്ലോ ദ്വോ�ങ്ങളിലൂരെടയും ജലം പുറപ്രത്തക്ക് ഒഴുകുന്നുപ്രണ്ടോ?
• ദ്രോവകം ഒരു ഭോഗപ്രത്തക്ക് മോത്രമോപ്ര3ോ മര്ദം �പ്രയോഗിക്കുന്നത് ?  

(വിലയിരുത്തല് - അപഗ്രഥിച്ച് നിഗമനത്തിരെലത്തുന്നു.) TB പ്രപജ് 99 രെല �വര്ത്തനം

ഗ്രൂDില്  രെ1യ്യുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  ഉപക�3നിര്മോ3ം.)  കരെണ്ടത്തലുകളും
നിഗമനവും എഴുതി അവത�ിDിക്കുന്നു. 

�വര്ത്തനം 2
ഗ്രൂപ്പുകള്ക്ക്  �ണ്ട്  പ്രബോട്ടില്  വീതം  നല്കുന്നു.   ഒരു  കുDിയില്  വശങ്ങളിലും  മരെറ്റ
കുDിയില് മുകളില്നിന്ന് തോപ്രഴക്കും രെ1റിയ ദ്വോ�ങ്ങള് ഉണ്ടോക്കി രെവള്ളം നിറയ്ക്കുന്നു.

(TB പ്രപജ് 100 രെല �വര്ത്തനം.) നി�ീക്ഷിക്കുന്നു. 
• ഒന്നോമരെത്ത കുDിയില്നിന്ന് ജലം പുറപ്രത്തക്ക് ഒഴുകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിപ്രല്ല. ഇതില്

നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലോക്കോം?
• �ണ്ടോമരെത്ത  കുDിയില്നിന്ന്  ജലം  പുറപ്രത്തക്ക്  ഒഴുകുന്നതില്നിന്ന്  എന്ത്

മനസ്സിലോക്കോം?
കണ്ടത്തലുകള്  വ്യക്തിഗതമോയി  എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -

അപഗ്രഥിച്ച്  നിഗമനത്തിരെലത്തല്,  പ�ീക്ഷ3ത്തില്  ഏര്രെDടല്,  ഉപക�3നിര്

മോ3ം.) ആഴം കൂടുംപ്രതോറും ദ്രോവകമര്ദം കൂടുന്നു എന്ന ആശയം പ്രക്രോഡീക�ിക്കുന്നു. 

�വര്ത്തനം 3
പ്ലോസ്റ്റിക്  കവര് കയ്യില് രെകട്ടി  രെവള്ളത്തില് ആഴ്ത്തുന്ന �വര്ത്തനം വീണ്ടും രെ1യ്യുന്നു.
പ്ര1ോദ്യം നല്കുന്നു. 

• ട്രൈക  ബക്കറ്റിരെല  രെവള്ളത്തിന്  മുകള്ഭോഗത്തും  നടുവിലും  അടിഭോഗത്തും
രെവയ്ക്കുപ്രമ്പോള്  എരെന്തNിലും  വ്യത്യോസം  അനുഭവരെDടുന്നുപ്രണ്ടോ?
കോ�3രെമന്തോയി�ിക്കും? (വിലയിരുത്തല് - അറിവിരെQ �പ്രയോഗം.)

ഗ്രൂപ്പുകളില് 2 ലി പ്രബോട്ടില് നല്കുന്നു. കുDിയില് രെവള്ളം നിറച്ചപ്രശഷം ട്യൂബിരെQ ഒ�റ്റം
കുDിയില് ഇറക്കിരെവച്ച് മരെറ്റ അറ്റത്തുകൂടി പതുരെക്ക ഊതുക. ഉയര്ന്നുവരുന്ന വോയുകുമിള
നി�ീക്ഷിക്കുക. 

• വോയുകുമിളയ്ക്ക് എരെന്തNിലും വ്യത്യോസം ഉപ്രണ്ടോ? കോ�3രെമന്ത് ?  കണ്ടത്തലുകള്

വ്യക്തിഗതമോയി  എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  അറിവിരെQ
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വിലയിരുത്തല് സൂk�ങ്ങള്

  - ഉപക�3ം നിര്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  - ആശയം വിശദീക�ിക്കോന് പ�്യോപ്തമോ3്.

  - �വര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

  - �വര്ത്തനതത്ത്വം അറിയോം.

�പ്രയോഗം.)

�വര്ത്തനം 4
അ3രെക്കട്ടുകളുരെട 1ിത്രങ്ങള്  കോ3ിക്കുന്നു. 

• അ3രെക്കട്ടുകളുരെട അടിഭോഗം കൂടുതല് വീതിയില് രെകട്ടുന്നത് എന്തിന് ?
ആഴമുള്ള ജലോശയത്തില് മുങ്ങുന്ന ആളുരെട വീഡിപ്രയോ  �ദര്ശിDിക്കുന്നു. 

• ആഴമുള്ള  ജലോശയത്തില്  മുങ്ങുന്ന  ആള്  �പ്രത്യകത�ം  വസ്ത്രം  ധ�ിക്കുന്നത്
എന്തിന് ?

കണ്ടത്തലുകള്  വ്യക്തിഗതമോയി  എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -

അറിവിരെQ �പ്രയോഗം.) LT പഠനകേനട്ടം 3, വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  4 - LT പഠനകേനട്ടം 5, വര്ക്ക്ഷീറ്റ്

6  എന്നിവ 1ോര്ട്ടില്  എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു.  വ്യക്തിഗതമോയി  പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.
(വിലയിരുത്തല് - ആശയങ്ങളുരെട സ്വോംശീക�3ം.) പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക് ഷീറ്റുകള്
പ്രപോര്ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്.....

�വര്ത്തനം 5

പ്ലോസ്റ്റിക്  ട്യൂബ്,  ഫ3ല്,  ബലൂണ്,  കോര്
ഡ് പ്രബോര്ഡ് തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കള് ഗ്രൂDില്

നല്കുന്നു.  TB  പ്രപജ്  101 ല്  സൂ1ിDിച്ച
മര്ദമോപിനി  നിര്മിക്കുന്നു.  രെപോതുവോയി
അവത�ിDിക്കുന്നു.  �വര്ത്തനം

വിശദീക�ിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -

ആശയങ്ങളുരെട സ്വോംശീക�3ം, ഉപക�3നിര്മോ3ം.) മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകള് വിലയിരുത്തുന്നു.
വിലയിരുത്തല് സൂ1കങ്ങള്
1ര്ച്ചരെ1യ്ത് തീരുമോനിക്കുന്നു.

�വര്ത്തനം 6

 TT പ്രപജ് 186 രെല വര്ക്ക്ഷീറ്റ്,  LT പഠനകേനട്ടം 1, 

വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  2 എന്നിവ 1ോര്ട്ടില് എഴുതി 

അവത�ിDിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗതമോയി എഴുതുന്നു. 

(വിലയിരുത്തല് - ആശയങ്ങളുരെട സ്വോംശീക�3ം.)

�വര്ത്തനം 7

 TT പ്രപജ് 187 രെല സ്വയം വിലയിരുത്തല്, TB പ്രപജ് 

102 രെല  വിലയിരുത്തോം  എന്നീ  �വര്ത്തനങ്ങള്  രെ1യ്യുന്നു.   (വിലയിരുത്തല് -
ആശയങ്ങളുരെട  സ്വോംശീക�3ം.)  പൂര്ത്തിയോക്കിയ  വര്ക്ക്  ഷീറ്റുകള്  പ്രപോര്
ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്.....  മര്ദമോപിനി മോതൃക ശോസ്ത്രവിസ്മയച്ചുമ�ില് ....  

യൂണിറ്റ്  8  : �ാണവായുവും ജീവരക്തവും
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ടെമാഡ്യൂള്  1    :  H്വസനവ്യവസ്ഥ

സമയം                 :   9 പി�ിയഡ്.

പഠന�വര്ത്തനങ്ങള് 

�വര്ത്തനം 1 

ക്ലോസില് ഒരു മല്സ�ം നടത്തുന്നു. 

ആര്ക്കോ3് കൂടുതല് സമയം ശ്വോസം പിടിച്ചുനില്ക്കോന് കഴിയുന്നത് ? 

എല്ലോവരും എഴുപ്രന്നറ്റ് നില്ക്കുന്നു. ടീച്ചര് എണ്ണുന്നു. ശ്വോസം എടുത്തവര് ഇ�ിക്കുന്നു.

ശ്വസനവുമോയി ബന്ധരെDട്ട് 1ര്ച്ച നടത്തുന്നു.

• എല്ലോ ജീവികളും ശ്വസിക്കുന്നുപ്രണ്ടോ?

• നോം ശ്വസിക്കുപ്രമ്പോള് ശ�ീ�ത്തില് എരെന്തല്ലോം �വര്ത്തനങ്ങള് നടക്കുന്നു?

കണ്ണടച്ചിരുന്ന്  ശ്വോസം  എടുക്കുകയും  പുറത്ത്  വിടുകയും  രെ1യ്യുന്നു.  ശ�ീ�ത്തിനകത്ത്

എരെന്തNിലും 1ലനങ്ങള് അറിയോന് കഴിയുന്നുപ്രണ്ടോ?  കുട്ടികള് ശ�ീ�ത്തിരെQ വിവിധ

ഭോഗങ്ങളില്  ട്രൈകരെവച്ച്  സ്വന്തം  ശ്വസന1ലനങ്ങള്  നി�ീക്ഷിക്കന്നു.  എഴുതി

അവത�ിDിക്കുന്നു. 
H്വാസം അ�കേത്തക്ക് എടുക്കുകേമ്പാള്

....................................................................................
H്വാസം പുറത്ത് വിടുകേമ്പാള്

.................................................................................................
�വര്ത്തനം 2

ശ്വസനവ്യസ്ഥയുരെട  1ോര്ട്ട്  �ദര്ശിDിക്കുന്നു.  മനുഷ്യശ�ീ�ം  എന്ന  പുസ്തകം  ഗ്രൂDില്

നല്കുന്നു. വോയിച്ച്

ശ്വസനവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  കരെണ്ടത്തലുകള്  അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -
ശ്വോസപ്രകോശത്തിരെQ  �വര്ത്തനവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  വിവ�ങ്ങള്  പ്രശഖ�ിക്കല്.)
ശ്വോസപ്രകോശം കോര്ഡ്പ്രബോര്ഡ് / രെതര്പ്രമോപ്രകോള് മോതൃക ശോസ്ത്രവിസ്മയച്ചുമ�ില് ....  

�വര്ത്തനം 3
ശ്വസന�ക്രിയയുരെട വീഡിപ്രയോ �ദര്ശിDിക്കുന്നു.

• വോയു എങ്ങരെനയോ3് ശ്വോസപ്രകോശത്തില് എത്തുന്നത് ?

• വോയു ഏരെതല്ലോം അവയവങ്ങളിലൂരെട കടന്നുപ്രപോവുന്നു?

വ്യക്തിഗതമോയി  എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  ശ്വോസപ്രകോശത്തിരെQ

�വര്ത്തനവുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  വിവ�ങ്ങള്  പ്രശഖ�ിക്കല്.)  TT പ്രപജ്  194 രെല  വര്

ക്ക്ഷീറ്റ്, LT പഠനകേനട്ടം 1, വര്ക്ക്ഷീറ്റ് 1 എന്നിവ 1ോര്ട്ടില് എഴുതി അവത�ിDിക്കുന്നു.
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വ്യക്തിഗതമോയി  പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  ആശയങ്ങളുരെട
സ്വോംശീക�3ം.) പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക് ഷീറ്റുകള് പ്രപോര്ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്.....

�വര്ത്തനം 4

TB പ്രപജ്   105 രെല ശ്വോസപ്രകോശമോതൃക നിര്മോ3ം 1ര്ച്ചരെ1യ്യുന്നു.  ഗ്രൂDകള് മോതൃക

നിര്മിച്ച്  അവത�ിDിക്കുന്നു.  �വര്ത്തനം  വിശദീക�ിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -

ഉപക�3നിര്മോ3ം.)  LT  പഠനകേനട്ടം  2,  വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  2  1ോര്ട്ടില്  എഴുതി
അവത�ിDിക്കുന്നു.  വ്യക്തിഗതമോയി  പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -
ആശയങ്ങളുരെട  സ്വോംശീക�3ം.)  പൂര്ത്തിയോക്കിയ  വര്ക്ക്  ഷീറ്റുകള്  പ്രപോര്
ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്.....

�വര്ത്തനം 5
മറ്റ് ജീവികളിരെല ശ്വസനം വീഡിപ്രയോ  �ദര്ശിDിക്കുന്നു. 

• നമ്മള്  നിര്മിച്ച  മോതൃകയും  ശ്വോസപ്രകോശത്തിരെQ  �വര്ത്തനവും  തമ്മില്
എരെന്തല്ലോം വ്യത്യോസമുണ്ട് ?

• എരെന്തല്ലോം സമോനതകള് ഉണ്ട് ? 

ശ്വോസപ്രകോശത്തിരെQ  �വര്ത്തനവുമോയി  തോ�തമ്യം  രെ1യ്യുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -

തോ�തമ്യം  രെ1യ്ത്  നിഗമനത്തിരെലത്തുന്നു.)  ശ്വോസപ്രകോശമോതൃക  രെമച്ചരെDടുത്തോനുള്ള

നിര്പ്രദശങ്ങള് വ്യക്തിഗതമോയി  തയ്യോറോക്കുന്നു.  അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -

ശ്വോസപ്രകോശമോതൃക രൂപകല്Dന രെ1യ്യല്.)

�വര്ത്തനം 6

 ഉച്ഛ്വോസവോയുവിരെലയും നിശ്വോസവോയുവിരെലയും ഘടകങ്ങളുരെട അളവ്  സൂ1ിDിക്കുന്ന

1ോര്ട്ട് �ദര്ശിDിക്കുന്നു. 

• ഇതില് ഏതോ3് അന്ത�ീക്ഷവോയു? എന്തുരെകോണ്ട് ?
• ഏരെതല്ലോം ഘടകങ്ങളുരെട അളവില് വ്യത്യോസമുണ്ട് ? എന്തുരെകോണ്ട് ?
• വ്യത്യോസമില്ലോത്ത ഘടകം ഏത് ?

വ്യക്തിഗതമോയി  എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  തോ�തമ്യം  രെ1യ്ത്

നിഗമനത്തിരെലത്തുന്നു.) 

TB പ്രപജ്  107 രെല പ�ീക്ഷ3ം 1ര്ച്ചരെ1യ്യുന്നു. 
• എന്ത് കരെണ്ടത്തോനോ3് ഈ പ�ീക്ഷ3ം രെ1യ്യുന്നത് ?
• എരെന്തല്ലോം സോമഗ്രികള് ആവശ്യമോ3് ?

രെപോതുവോയി അവത�ിDിക്കുന്നു.  കണ്ണോടി,  പ്ര¹ോDര്,  ബീക്കര്,  പ്രസ്ട്രോ ചുണ്ണോമ്പുരെവള്ളം
എന്നിവ ഗ്രൂDില് നല്കുന്നു.  പ�ീക്ഷ3ം  രെ1യ്ത്  കരെണ്ടത്തലുകള് അവത�ിDിക്കുന്നു.

(വിലയിരുത്തല് -  �വര്ത്തന  പNോളിത്തം,  കൃത്യതപ്രയോരെടയും  സൂക്ഷ്മതപ്രയോരെടയും

പ�ീക്ഷ3ം രെ1യ്യല്.)
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�വര്ത്തനം 7

"നാണയം ടെതാ\യില് കുടുങ്ങിയ കുട്ടി ആശുപത്രിയില്" പത്രവോര്ത്ത 1ോര്ട്ടില് എഴുതി

അവത�ിDിക്കുന്നു. 

• ശ്വോസനോളം തടസ്സരെDടുന്നത് എങ്ങരെന?

• ശ്വോസനോളം തടസ്സരെDട്ടോലുള്ള അപകടം എന്ത് ?
• ഈ തടസ്സം എങ്ങരെന മോറ്റോം?

രെപോതു1ര്ച്ചയ്ക്കുപ്രശഷം �ഥമശുശ്രൂഷയുരെട വീഡിപ്രയോ  �ദര്ശിDിക്കുന്നു.
ശ്വോസനോളം  തടസ്സരെDട്ടോല്  നല്പ്രകണ്ട  �ഥമശുശ്രൂഷയുരെട  കുറിD്

തയ്യോറോക്കുന്നു.   (വിലയിരുത്തല് -  വീഡിപ്രയോ നി�ീക്ഷിച്ച്  വിവ�ങ്ങള്

പ്രശഖ�ിക്കുന്നു.)  LT  പഠനകേനട്ടം  3,  വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  3  1ോര്ട്ടില്  എഴുതി
അവത�ിDിക്കുന്നു.  വ്യക്തിഗതമോയി  പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല്

-  ആശയങ്ങളുരെട സ്വോംശീക�3ം.)  പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക് ഷീറ്റുകള്

പ്രപോര്ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്..... 

�വര്ത്തനം 8

മറ്റ്  ജീവികളിരെല  ശ്വസനവ്യവസ്ഥയുരെട  വീഡിപ്രയോ   �ദര്ശിDിക്കുന്നു.  TB പ്രപജ്

108 രെല .ിവിയ 1ര്ച്ചരെ1യ്യുന്നു. 
1ിത്രത്തില്  സൂ1ിDിച്ച  ഉപക�3ം  നിര്മിച്ച്  ക്ലോസില്  �ദര്ശിDിക്കുന്നു.  സിഗററ്റ്
കത്തിച്ചതിനുപ്രശഷം ട്രൈസഫ3ിലൂരെട രെവള്ളം പുറപ്രത്തയ്ക്ക് ഒഴുക്കുന്നു. കുDിക്കകത്ത് പുക
നിറയുന്നു. കോ�3ം 1ര്ച്ചരെ1യ്യുന്നു. കുDി ശ്വോസപ്രകോശമോരെ3ന്ന് സNല്Dിക്കുക. 
പുക വലിക്കുപ്രമ്പോള് ശ്വോസപ്രകോശത്തില് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത് ?

�വര്ത്തനം 9

പുകവലിയുരെട  പ്രദോഷങ്ങള്  വീഡിപ്രയോ   �ദര്ശിDിക്കുന്നു.  സോമൂഹ്യപ്രബോധവല്

ക�3ത്തിന്  സഹോയകമോയ  പ്രപോസ്റ്റര്  /പ്രനോട്ടീസ്  വ്യക്തിഗതമോയി  തയ്യോറോക്കി

അവത�ിDിക്കുന്നു.  ഗ്രൂDില്  രെമച്ചരെDടുത്തുന്നു.  ശോസ്ത്രക്ലബ്ബിലും  അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളിലും

അവത�ിDിക്കുന്നതിന്  ചുമതലകള്  നല്കുന്നു.   (വിലയിരുത്തല് -  വീഡിപ്രയോ

നി�ീക്ഷിച്ച്  വിവ�ങ്ങള്  പ്രശഖ�ിക്കുന്നു,  പുകവലിരെക്കതിരെ�  പ്രബോധവല്ക്ക�3�വര്

ത്തനങ്ങളില് ഏര്രെDടുന്നു.)

ടെമാഡ്യൂള്  2    :  രക്തപര്യയനവ്യവസ്ഥ     സമയം                 :   9 പി�ിയഡ്.
പഠന�വര്ത്തനങ്ങള്       

�വര്ത്തനം 1 

ജീവന് നിലനിര്ത്തോന് ആവശ്യമോയ ഘടകങ്ങളോ3പ്രല്ലോ ആഹോ�വും ഓàിജനും. 

1ര്ച്ചോസൂ1കം നല്കുന്നു.

സിഗററ്റ് 

ജലം

പ്രൈസഫണ്
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• ആഹോ�ത്തിരെല  പ്രപോഷകഘടകങ്ങരെള  ശ�ീ�ം  സ്വീക�ിക്കുന്നത്
എവിരെടരെവച്ചോ3് ?

• പ്രപോഷകഘടകങ്ങള് എല്ലോ പ്രകോശങ്ങളിലും എത്തുന്നത് എങ്ങരെന?

• ഓàിജന് ശ�ീ�ം സ്വീക�ിക്കുന്നത് എവിരെടരെവച്ചോ3് ?
• ഓàിജന് എല്ലോ പ്രകോശങ്ങളിലും എത്തുന്നത് എങ്ങരെന?

വ്യക്തിഗതമോയി എഴുതുന്നു. (വിലയിരുത്തല് - മുന്നറിവ്.)  
• �ക്തം മരെറ്റരെന്തല്ലോം പദോര്ഥങ്ങരെള രെകോണ്ടുപ്രപോവുന്നു?
• �ക്തത്തിരെQ ധര്മരെമന്ത് ?

1ിത്രീക�3ം 1ോര്ട്ടില് വ�ച്ച് �ദര്ശിDിക്കുന്നു.

വ്യക്തിഗതമോയി  എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു. (വിലയിരുത്തല് -  �സക്തമോയ

വിവ�ങ്ങള്  പ്രശഖ�ിക്കല്.)  LT  പഠനകേനട്ടം  4,  വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  5  1ോര്ട്ടില്  എഴുതി
അവത�ിDിക്കുന്നു.  വ്യക്തിഗതമോയി  പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -
ആശയങ്ങളുരെട  സ്വോംശീക�3ം.)  പൂര്ത്തിയോക്കിയ  വര്ക്ക്  ഷീറ്റുകള്  പ്രപോര്

ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്..... 

�വര്ത്തനം 2 

പദോര്ഥസംവഹനം അമീബയില് -  1ിത്രങ്ങളും വീഡിപ്രയോകളും  �ദര്ശിDിക്കുന്നു. TB

പ്രപജ്   110 രെല  'മനുഷ്യ�ക്തം,  �ക്തം  മറ്റുജീവികളില്,  �ക്തവിയര്D്  '  എന്നീ
വോയനക്കുറിപ്പുകള് 1ര്ച്ചരെ1യ്യുന്നു. കരെണ്ടത്തലുകള് എഴുതുന്നു. 

�വര്ത്തനം 3
• മനുഷ്യ�ക്തത്തില് എരെന്തല്ലോം? 
• �ക്തം വലുതോയി കോണുന്നതിന് ഏത് ഉപക�3ം ഉപപ്രയോഗിക്കോം?

H്വാസകേ�ാHം

ഓക്സിജന്

വൃക്ക

യൂറിയ
ടെkറുകുടല്

കേപാഷ�

ഘട�ങ്ങള് 

�രള്

രക്തം

യൂറിയ

H്വാസകേ�ാHം

�ാര്ബണ് 
പ്രൈഡഓപ്രൈക്സഡ് 
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ട്രൈമപ്രക്രോപ്രÁോDിരെല ഭോഗങ്ങളും ഉപപ്രയോഗവും 1ര്ച്ചരെ1യ്യുന്നു.  LT  പഠനകേനട്ടം  7,  വര്

ക്ക്ഷീറ്റ്  8  1ോര്ട്ടില്  എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു.  വ്യക്തിഗതമോയി  പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.
(വിലയിരുത്തല് - ആശയങ്ങളുരെട സ്വോംശീക�3ം.) പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക് ഷീറ്റുകള്

പ്രപോര്ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്..... 

�വര്ത്തനം 4
�ക്തം  ട്രൈമപ്രക്രോപ്രÁോDിലൂരെട  നി�ീക്ഷിക്കുന്നു.  കരെണ്ടത്തലുകള്  വ്യക്തിഗതമോയി
1ിത്രീക�ിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  ട്രൈമപ്രക്രോപ്രÁോD് ഉപപ്രയോഗിച്ച്  �ക്തപ്രകോശങ്ങരെള
നി�ീക്ഷിച്ച്  വിവ�ങ്ങള്  പ്രശഖ�ിക്കല്.)  ഓപ്ര�ോ �ക്തപ്രകോശത്തിരെQയും  ധര്മം

പട്ടികരെDടുത്തുന്നു. LT പഠനകേനട്ടം 8, വര്ക്ക്ഷീറ്റ് 9 1ോര്ട്ടില് എഴുതി അവത�ിDിക്കുന്നു.
വ്യക്തിഗതമോയി  പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  ആശയങ്ങളുരെട

സ്വോംശീക�3ം.) പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക് ഷീറ്റുകള് പ്രപോര്ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്..... 

�വര്ത്തനം 5
• �ക്തം ദ്രോവകരൂപത്തിലോയതുരെകോണ്ടുള്ള �പ്രയോജനം എന്ത് ?
• �ക്തം ഏതു വഴികളിലൂരെടയോ3് ശ�ീ�ം മുഴുവന് ഒഴുകിരെയത്തുന്നത് ?
• �ക്തം പമ്പ് രെ1യ്യരെDടുന്നത് എങ്ങരെന?
• �ക്തം വരുന്നതിനും പ്രപോവുന്നതിനും രെവപ്രçരെറ കുഴലുകള് ആവശ്യമുപ്രണ്ടോ?

വ്യക്തിഗതമോയി  ഊഹം  എഴുതുന്നു.  രെപോതു  അവത�3ം.  TB പ്രപജ്   111 രെല
'�ക്തപ�്യയനവ്യവസ്ഥ'  എന്ന  വോയനക്കുറിD്  1ര്ച്ചരെ1യ്യുന്നു.  �ക്തപ�്യയനം

1ിത്രങ്ങളും  വീഡിപ്രയോകളും   �ദര്ശിDിക്കുന്നു. കരെണ്ടത്തലുകള്  എഴുതുന്നു.
(വിലയിരുത്തല് -  �ക്തപ�്യയനവ്യസ്ഥയുമോയി ബന്ധരെDട്ട വിവ�ങ്ങള് പ്രശഖ�ിക്കല്.)
TT പ്രപജ്  198 രെല വര്ക്ക്ഷീറ്റ് 1ോര്ട്ടില് എഴുതി അവത�ിDിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗതമോയി
പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  ആശയങ്ങളുരെട  സ്വോംശീക�3ം.)  പൂര്
ത്തിയോക്കിയ  വര്ക്ക്  ഷീറ്റ്  പ്രപോര്ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്.....
�ക്തപ�്യയനവ്യവസ്ഥയുരെട 1ിത്രീക�3ം ശോസ്ത്രവിസ്മയച്ചുമ�ില് ....  

�വര്ത്തനം 6

മനുഷ്യഹൃദയത്തിരെQ മോതൃക ഗ്രൂDില് നല്കുന്നു. TB പ്രപജ്  112 രെല 'മനുഷ്യഹൃദയം' എന്ന

വോയനക്കുറിD് ഉപപ്രയോഗിച്ച് പ്രക്രോഡീക�ിക്കുന്നു. LT പഠനകേനട്ടം 5, വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  6 1ോര്
ട്ടില് എഴുതി അവത�ിDിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗതമോയി പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു. (വിലയിരുത്തല് -
ആശയങ്ങളുരെട  സ്വോംശീക�3ം.)  പൂര്ത്തിയോക്കിയ  വര്ക്ക്  ഷീറ്റുകള്  പ്രപോര്

ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്..... 

�വര്ത്തനം 7
രെറരെന രെലനക്  -  വോയനക്കുറിD്  ഗ്രൂDകളില് നല്കുന്നു.  ക്ലോസില് രെസ്റ്റതപ്രÁോD്  �ദര്
ശിDിക്കുന്നു. ഭോഗങ്ങളും ഉപപ്രയോഗവും 1ര്ച്ചരെ1യ്യുന്നു. രെസ്റ്റതപ്രÁോD് ഗ്രൂDകളില് നല്കുന്നു.
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ഉപപ്രയോഗിച്ചുപ്രനോക്കുന്നു. 
• രെസ്റ്റതപ്രÁോDിരെQ മോതൃക നിര്മിക്കോപ്രമോ?
• ഏരെതല്ലോം വസ്തുക്കള് പക�ം ഉപപ്രയോഗിക്കോം?

വ്യക്തിഗതമോയി എഴുതുന്നു. അവത�ിDിക്കുന്നു. (വിലയിരുത്തല് - ഉപക�3ം രൂപകല്

Dന  രെ1യ്യല്.)   TB പ്രപജ്   113 രെല  'രെസ്റ്റതപ്രÁോD്  നിര്മോ3�വര്ത്തനം'
പ�ിപ്രശോധിക്കുന്നു.  ഗ്രൂDകള്ക്ക് ആവശ്യമോയ സോമഗ്രികള് നല്കുന്നു.  ഗ്രൂDകള് നിര്മിച്ച്
അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  രെസ്റ്റതപ്രÁോD്  മോതൃക  നിര്മിക്കല്,  �വര്

ത്തനങ്ങളിരെല  പNോളിത്തം.)  LT  പഠനകേനട്ടം  6,  വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  7  1ോര്ട്ടില്  എഴുതി
അവത�ിDിക്കുന്നു.  വ്യക്തിഗതമോയി  പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -
ആശയങ്ങളുരെട  സ്വോംശീക�3ം.)  പൂര്ത്തിയോക്കിയ  വര്ക്ക്  ഷീറ്റുകള്  പ്രപോര്

ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്.....  
�വര്ത്തനം 8
ഹൃദപ്രയോപ്ര�ോഗ്യം,  പോലിപ്രക്കണ്ട  ശീലങ്ങള്  എന്നിവരെയക്കുറിച്ച്  വിവ�ം
പ്രശഖ�ിക്കുന്നതിനോവശ്യമോയ മുരെന്നോരുക്കം നടത്തുന്നു. 

• ആ�ില്നിന്ന് വിവ�ം പ്രശഖ�ിക്കോം?
• എരെന്തല്ലോം വിവ�ങ്ങള് പ്രശഖ�ിക്ക3ം?

പ്ര1ോദ്യോലി  തയ്യോറോക്കി  വിവ�പ്രശഖ�3ം  ന ത്തുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  �സക്തമോയ
വിവ�ങ്ങള്  പ്രശഖ�ിക്കല്.)  കരെണ്ടത്തലുകള്  കൂട്ടുകോരെ�  അറിയിക്ക3ം.  അതിനോയി
ഉ1ിതമോയ  പ്രപോസ്റ്റര് /പ്രനോട്ടീസ്  തയ്യോറോക്ക3ം.  വ്യക്തിഗതമോയി  തയ്യോറോക്കുന്നു.
സ്കൂളിരെല  രെപോതുസ്ഥലങ്ങളില്  �ദര്ശിDിക്കുന്നു.(വിലയിരുത്തല് -
ആപ്ര�ോഗ്യശീലങ്ങളുമോയി  ബന്ധരെDട്ട  പ്രബോധവല്ക്ക�3�വര്ത്തനങ്ങളിരെല

പNോളിത്തം,  തയ്യോറോക്കിയ പ്രബോധവല്ക്ക�പ്ര3ോപോധികള്.) LT  പഠനകേനട്ടം  9,  വര്

ക്ക്ഷീറ്റ്  10  1ോര്ട്ടില്  എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു.  വ്യക്തിഗതമോയി  പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.
(വിലയിരുത്തല് - ആശയങ്ങളുരെട സ്വോംശീക�3ം.) പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക് ഷീറ്റുകള്

പ്രപോര്ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്..... 

�വര്ത്തനം 9
വോഹനോപകടത്തില്  പ�ിപ്രക്കറ്റയോള്  �ക്തരെമോഴുകി  കുരെറ  സമയം  പ്രറോഡില്  കിടന്നു
എന്ന പത്രവോര്ത്ത ക്ലോസില് 1ര്ച്ചരെ1യ്യുന്നു. 

• മുറിപ്രവറ്റ്  �ക്തം  വോര്രെന്നോഴുകുന്നയോള്ക്ക്  എന്ത്  ശുശ്രൂഷയോ3്
അടിയന്തി�മോയി നല്പ്രകണ്ടത് ?

1ര്ച്ചരെ1യ്തപ്രശഷം  TB പ്രപജ്   113 രെല  'മുറിപ്രവറ്റോല്'  എന്ന  വോയനക്കുറിD്

പ�ിപ്രശോധിക്കുന്നു.  കരെണ്ടത്തലുകള് എഴുതുന്നു.   LT  പഠനകേനട്ടം  3,  വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  4  1ോര്
ട്ടില് എഴുതി അവത�ിDിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗതമോയി പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു. (വിലയിരുത്തല് -

113



കേക്രാഡീ�രണം
രെമഴുകുതി�ിജ്വോലയില്നിന്ന് തോപം സ്പൂ3ിപ്രലക്ക് വന്നു. 

സ്പൂ3ില്നിന്ന് തോപം ജലത്തിപ്രലക്ക് വന്നു.

ആശയങ്ങളുരെട  സ്വോംശീക�3ം.)  പൂര്ത്തിയോക്കിയ  വര്ക്ക്  ഷീറ്റുകള്  പ്രപോര്

ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്..... TT പ്രപജ്  200 രെല  സ്വയം  വിലയിരുത്തല്,  TB  പ്രപജ്

114 രെല  വിലയിരുത്തോം  എന്നീ  �വര്ത്തനങ്ങള്  രെ1യ്യുന്നു.   (വിലയിരുത്തല് -
ആശയങ്ങളുരെട സ്വോംശീക�3ം.)

യൂണിറ്റ്  9  :  താപടെമാഴുകുന്ന വഴി�ള്

ടെമാഡ്യൂള്  1    :  താപകേ�ഷണം വ്യത്യസ്തരീതി�ള്

സമയം                 :   9 പി�ിയഡ്.

പഠന�വര്ത്തനങ്ങള് 
�വര്ത്തനം 1 

1ോര്ട്ടില് 1ര്ച്ചോസൂ1കം എഴുതുന്നു.

• ഏത് കോലത്തോ3് ഏറ്റവും കൂടുതല് ചൂട് അനുഭവരെDടുന്നത് ?
• ഏറ്റവും കൂടുതല് തണുD് ഏത് കോലത്തോ3് ?
• ഒരു ദിവസം എല്ലോ സമയത്തും ഒപ്ര� തോപനിലയോപ്ര3ോ?

• ഓപ്ര�ോ സ്ഥലത്തും തോപനിലയില് വ്യത്യോസമുപ്രണ്ടോ?

രെപോതുവോയി  1ര്ച്ചരെ1യ്യുന്നു.  TB പ്രപജ്   116 രെല  പട്ടിക  (വിവിധനഗ�ങ്ങളിരെല
തോപനില) വിശകലനം രെ1യ്യുന്നു. (വിലയിരുത്തല് - മുന്നറിവ്.) 
നിത്യജീവിതത്തില്  ഏരെതല്ലോം  സന്ദര്ഭങ്ങളില്  തോപം  ഉപപ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്,
എവിരെടനിന്നോ3് തോപം ലഭിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കോ�്യങ്ങള് 1ര്ച്ചരെ1യ്യുന്നു. ഗ്രൂപ്പുകളില്
സ്റ്റീല്സ്പൂണ്,  രെമഴുകുതി�ി  എന്നിവ  നല്കുന്നു.  സ്പൂ3ില്  രെവള്ളരെമടുത്ത്  ചൂടോക്കുന്നു.
കരെണ്ടത്തല് എഴുതുന്നു. പ്രക്രോഡീക�ിക്കുന്നു.

�വര്ത്തനം 2 

ഗ്രൂപ്പുകളില്  ഹോപ്രàോപ്രèഡ്,  രെമോട്ടുസൂ1ി,  രെമഴുകുതി�ി  എന്നിവ  നല്കുന്നു.  TB പ്രപജ്

117 രെല  �വര്ത്തനം  രെ1യ്യുന്നു.  കരെണ്ടത്തലുകള്  വ്യക്തിഗതമോയി  എഴുതി
അവത�ിDിക്കുന്നു. 
(വിലയിരുത്തല് -  പ�ീക്ഷ3ങ്ങള്  കൃത്യതപ്രയോരെടയും  സൂക്ഷ്മതപ്രയോരെടയും  രെ1യ്യല്,
പ�ീക്ഷ3ങ്ങളില്നിന്ന് കരെണ്ടത്തിയ വിവ�ങ്ങള് അപഗ്രഥിച്ച് നിഗമനത്തിരെലത്തല്.)
TB പ്രപജ്  118 രെല 1ോലനം എന്ന ആശയം പ്രക്രോഡീക�ിക്കുന്നു. 
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�വര്ത്തനം 3
രെമഴുകുതി�ി, അലൂമനീയ കയ്യില്, കോര്ഡ്പ്രബോര്ഡ് കഷ3ം, സ്റ്റീല്സ്പൂണ്, ഇരുമ്പുകമ്പി,
മ�ക്കഷ3ം,  രെതര്പ്രമോപ്രകോള്,  രെതര്പ്രമോമീറ്റര് തുടങ്ങിയ വിവിധ വസ്തുക്കള് ഗ്രൂപ്പുകളില്
നല്കുന്നു. ഓപ്ര�ോന്നും ഒ�റ്റം ചൂടോക്കി മരെറ്റ അറ്റരെത്ത തോപനില പ�ിപ്രശോധിക്കുക. ഗ്രൂപ്പുകള്
�വര്ത്തനം  രെ1യ്ത്  കരെണ്ടത്തലുകള്  അവത�ിDിക്കുന്നു.  വീട്ടില്  ഉപപ്രയോഗിക്കുന്ന
വസ്തുക്കരെള  സു1ോലകം,  കു1ോലകം  എന്നിങ്ങരെന  ത�ംതി�ിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -
മോനദണ്ഡം  അനുസ�ിച്ച്  വര്ഗീക�ിക്കല്.)  അടുക്കളയില്  കു1ോലകവസ്തുക്കള്

ഉപപ്രയോഗിക്കുന്നതിന് ഉദോഹ�3ങ്ങള് വ്യക്തിഗതമോയി എഴുതുന്നു. LT  പഠനകേനട്ടം  1

വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  1,  LT  പഠനകേനട്ടം  2  വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  4  എന്നിവ 1ോര്ട്ടില്  എഴുതി
അവത�ിDിക്കുന്നു.  വ്യക്തിഗതമോയി  പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -
ആശയങ്ങളുരെട  സ്വോംശീക�3ം.)  പൂര്ത്തിയോക്കിയ  വര്ക്ക്  ഷീറ്റുകള്  പ്രപോര്
ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്..... 

�വര്ത്തനം 4 
• ഒരു  അലുമനീയDോത്രവും  ഇരുമ്പുപോത്രവും  ഒപ്ര�  അളവില്  ചൂടോക്കുന്നു.  ഏത്

പോത്രമോയി�ിക്കും പ്രവഗത്തില് ചൂടോവുന്നത് ?
1ര്ച്ചയ്ക്കുപ്രശഷം   TB പ്രപജ്   119 രെല  �വര്ത്തനം  ഗ്രൂപ്പുകളില്  രെ1യ്യുന്നു.
കരെണ്ടത്തലുകള്  അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  1�ങ്ങരെള  നിയന്ത്രിച്ച്

കൃത്യതപ്രയോരെടയും സൂക്ഷ്മതപ്രയോരെടയും പ�ീക്ഷ3ം രെ1യ്യല്.)  TT പ്രപജ്  208 രെല വര്
ക്ക്ഷീറ്റ്  1ോര്ട്ടില്  എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു.  വ്യക്തിഗതമോയി  പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.
(വിലയിരുത്തല് - ആശയങ്ങളുരെട സ്വോംശീക�3ം.) പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക് ഷീറ്റുകള്
പ്രപോര്ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്..... 

�വര്ത്തനം 5 
• ജലം സു1ോലകമോപ്ര3ോ കു1ോലകമോപ്ര3ോ?

വ്യക്തിഗതമോയി ഊഹം എഴുതുന്നു. രെടസ്റ്റ് ട്യൂബില് ജലരെമടുത്ത് മുകള്
ഭോഗം ചൂടോക്കുന്നു. തോരെഴ ഭോഗരെത്ത ചൂട് പ�ിപ്രശോധിക്കുന്നു. 

• ജലം 1ോലനം വഴി തോപം കടത്തിവിടുന്നുപ്രണ്ടോ?
• എങ്ങരെനയോ3് ജലം എല്ലോ ഭോഗവും ചൂടോവുന്നത്?

TT പ്രപജ്  209 രെല വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  1ോര്ട്ടില് എഴുതി അവത�ിDിക്കുന്നു.  വ്യക്തിഗതമോയി
പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  ആശയങ്ങളുരെട  സ്വോംശീക�3ം.)  പൂര്
ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക് ഷീറ്റുകള് പ്രപോര്ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്..... 

ജോര്,  രെവള്ളം,  രെമഴുകുതി�ി,  1ോയരെDോടി/മല്ലിരെDോടി/അറക്കരെDോടിഎന്നിവ ഗ്രൂപ്പുകളില്

നല്കുന്നു. TB പ്രപജ്  119 രെല �വര്ത്തനം രെ1യ്യുന്നു. കരെണ്ടത്തലുകള് അവത�ിDിക്കുന്നു.
(വിലയിരുത്തല് -  കൃത്യതപ്രയോരെടയും  സൂക്ഷ്മതപ്രയോരെടയും  പ�ീക്ഷ3ം  രെ1യ്യല്.)
സംഹനം എന്ന ആശയം പ്രക്രോഡീക�ിക്കുന്നു. 
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�വര്ത്തനം 6 

പിവിസി ട്രൈപD്,  രെമഴുകുതി�ി,  1ന്ദനത്തി�ി  എന്നിവ ഗ്രൂപ്പുകളില് നല്കുന്നു.  TB പ്രപജ്

120 രെല �വര്ത്തനം  'പുകയുരെട  വഴി'  രെ1യ്യുന്നു.  കരെണ്ടത്തലുകള് അവത�ിDിക്കുന്നു.
(വിലയിരുത്തല് -  കരെണ്ടത്തിയ  വിവ�ങ്ങള്  അപഗ്രഥിച്ച്  നിഗമനത്തിരെലത്തല്.)
സംവഹനവുമോയി 
ബന്ധരെDട്ട  നിത്യജീവിതസന്ദര്ഭങ്ങള്  കരെണ്ടത്തുന്നു.  അടുക്കളയിരെല  1ിമ്മിനി,

രെകട്ടിടങ്ങളിരെല എയര്പ്രഹോള് തുടങ്ങിയവയുരെട  1ിത്രം   �ദര്ശിDിക്കുന്നു.  TT പ്രപജ്

210 രെല  വര്ക്ക്ഷീറ്റ്,  LT  പഠനകേനട്ടം  1  വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  2  എന്നിവ 1ോര്ട്ടില്  എഴുതി
അവത�ിDിക്കുന്നു.  വ്യക്തിഗതമോയി  പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -
ആശയങ്ങളുരെട  സ്വോംശീക�3ം.)  പൂര്ത്തിയോക്കിയ  വര്ക്ക്  ഷീറ്റുകള്  പ്രപോര്
ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്..... 

�വര്ത്തനം 7 
ഇന്ക്യുപ്രബറ്ററില് പ്രകോഴിമുട്ട  വി�ിയിക്കുന്നതിരെQ  1ിത്രങ്ങളും  വീഡിപ്രയോകളും   �ദര്
ശിDിക്കുന്നു. 1ര്ച്ചോസൂ1കം നല്കുന്നു.

• ബള്ബില്നിന്ന് തോപം പ്രകോഴിമുട്ടയിപ്രലക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങരെനയോ3് ?
1ോലനം, സംവഹനം എന്നീ �ീതികളുരെട സോധ്യത 1ര്ച്ചരെ1യ്യുന്നു. TB പ്രപജ്  121 രെല

വികി�3ം എന്ന വോയനക്കുറിD് ഉപപ്രയോഗിച്ച് പ്രക്രോഡീക�ിക്കുന്നു.  LT  പഠനകേനട്ടം  1

വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  3  1ോര്ട്ടില് എഴുതി അവത�ിDിക്കുന്നു.  വ്യക്തിഗതമോയി പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.
(വിലയിരുത്തല് - ആശയങ്ങളുരെട സ്വോംശീക�3ം.) പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക് ഷീറ്റുകള്
പ്രപോര്ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്.....
  1ോലനം,  സംവഹനം,  വികി�3ം  എന്നിവയുരെട  കുറിപ്പുകളും  1ിത്രങ്ങളും
ശോസ്ത്രവിസ്മയച്ചുമ�ില് ....  

�വര്ത്തനം 8 
ഒരു ഗ്ലോസ് ചൂടുരെവള്ളം പ്രമശപ്പുറത്ത് രെവയ്ക്കുന്നു. 

• അല്Dസമയം കഴിഞ്ഞോല് ഈ രെവള്ളം ചൂടോറുപ്രമോ?
• ഇതില്നിന്ന് എങ്ങരെനരെയല്ലോം തോപം നഷ്ടരെDടും?
• തോപം നഷ്ടരെDടുന്നത് തടയുന്നരെതങ്ങരെന?

വ്യക്തിഗതമോയി  എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  മുന്നറിവിരെQ
അടിസ്ഥോനത്തില്  ഊഹിക്കുന്നു.)  രെതര്പ്രമോഫ്ലോസ്ക്  ക്ലോസ്സില്  �ദര്ശിDിക്കുന്നു.
ഉപപ്രയോഗം 1ര്ച്ചരെ1യ്യുന്നു.  ഫ്ലോÁിരെQ ഘടന   1ിത്രം   �ദര്ശിDിക്കുന്നു.  ഫ്ലോÁിരെല
സംവിധോനങ്ങളും  അവ  തോപനഷ്ടം  തടയുന്നത്  എങ്ങരെനരെയന്നും  വിശദീക�ിക്കുന്നു.
പ്രഹോട്ട്  പ്രബോà്,  കോസപ്രറോള് എന്നിവ   ക്ലോസ്സില് �ദര്ശിDിക്കുന്നു.  ഉപപ്രയോഗം  1ര്
ച്ചരെ1യ്യുന്നു.  ഇവയുരെട ഘടന   1ിത്രം   �ദര്ശിDിക്കുന്നു.  ഇവയിരെല സംവിധോനങ്ങളും

അവ ഏരെതോരെക്ക തോപനഷ്ടം തടയുന്നുരെവന്നും വിശദീക�ിക്കുന്നു. LT പഠനകേനട്ടം 3 വര്
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 "സ്കൂളിരെല വോട്ടര് ടോNില്നിന്ന് വരുന്ന ട്രൈപD് രെപോട്ടി. 
ട്രൈപD് നന്നോക്കുന്ന ആള് വന്നു. രെപോട്ടിയ ഭോഗം 
മുറിച്ചുമോറ്റി മരെറ്റോരു കഷ3ം ട്രൈപD് അവിരെട 
തിരുകിരെവച്ചു. ട്രൈപDിരെQ �ണ്ടറ്റവും രെ1റുതോയി 
ചൂടോക്കിയതിനുപ്രശഷമോ3് ട്രൈപD് ഉറDിച്ചത്.”

ക്ക്ഷീറ്റ്  5  1ോര്ട്ടില്  എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു.  വ്യക്തിഗതമോയി  പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.
(വിലയിരുത്തല് - ആശയങ്ങളുരെട സ്വോംശീക�3ം.)  പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക്ഷീറ്റുകള്
പ്രപോര്ട്ട് പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്...

�വര്ത്തനം 9 
വസ്തുക്കള് ചൂടോറോരെത സൂക്ഷിക്കോന് ഒരു പോത്രം തയ്യോറോക്ക3ം. 

• എരെന്തോരെക്ക വസ്തുക്കള് ഉപപ്രയോഗിക്കും?
• എങ്ങരെന നിര്മിക്കും?

വ്യക്തിഗതമോയി എഴുതി അവത�ിDിക്കുന്നു. (വിലയിരുത്തല് - ചൂടോറോDോത്രം രൂപകല്
Dന രെ1യ്യല്.)  പ്ര1ോക്കുരെപട്ടി,  രെതര്പ്രമോപ്രകോള്,  രെവള്ള ഇനോമല് എന്നിവ ഉപപ്രയോഗിച്ച്
ഐസ്പ്രബോà് നിര്മിക്കുന്നു.(വിലയിരുത്തല് - ഉപക�3നിര്മോ3ം.)

ടെമാഡ്യൂള്  2    :  താപീയവി�ാസം

സമയം                 : 5 പി�ിയഡ്.

പഠന�വര്ത്തനങ്ങള് 

�വര്ത്തനം 1 

• എന്തിനോ3് ട്രൈപD് ചൂടോക്കുന്നത് ?
വ്യക്തിഗതമോയി  ഊഹം  എഴുതുന്നു.  അവത�ിDിക്കുന്നു.  ഗ്രൂപ്പുകള്ക്ക്  അലുമനിയം
തകിടുകള്,  രെ1മ്പുകമ്പി,  ബോറ്ററി,  എല്ഇഡി,  ഹോര്ഡ് പ്രബോര്ഡ്,  ട്രൈലറ്റര് തുടങ്ങിയവ

നല്കുന്നു. TB പ്രപജ്  122 രെല   "തോപീയവികോസം ഖ�വസ്തുക്കളില്” എന്ന �വര്ത്തനം
രെ1യ്യുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  കൃത്യതപ്രയോരെടയും  സൂക്ഷ്മതപ്രയോരെടയും  പ�ീക്ഷ3ം
രെ1യ്യല്.) 1ര്ച്ചോസൂ1കം നല്കുന്നു.

• ബള്ബ് �കോശിച്ചരെതങ്ങരെന?
• തകിടുകള് തമ്മില് സ്പര്ശിക്കോന് കോ�3രെമന്ത് ?
• ട്രൈലറ്റര് അ3ഞ്ഞ് അല്Dസമയത്തിനകം ബള്ബ് അ3യോന് കോ�3രെമന്ത് ?

വ്യക്തിഗതമോയി  എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് - കരെണ്ടത്തിയ
വിവ�ങ്ങള് അപഗ്രഥിച്ച്  നിഗമനത്തിരെലത്തല്.)  ഖ�വസ്തുക്കളിരെല തോപീയവികോസം
എന്ന ആശയം പ്രക്രോഡീക�ിക്കുന്നു.
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�വര്ത്തനം 2

നീളം  കൂടിയ  രെകട്ടിടങ്ങളും  പോലങ്ങളും  സ്പോനുകളോയി  നിര്മിക്കുന്നത്,  രെറയില്Dോളം

തുടങ്ങിയവയുരെട   1ിത്രം   �ദര്ശിDിക്കുന്നു.  TT പ്രപജ്  212 രെല  വര്ക്ക്ഷീറ്റ്,  LT

പഠനകേനട്ടം  4  വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  7  എന്നിവ 1ോര്ട്ടില്  എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു.
വ്യക്തിഗതമോയി  പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  ആശയങ്ങളുരെട
സ്വോംശീക�3ം.) പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക് ഷീറ്റുകള് പ്രപോര്ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്..... 

�വര്ത്തനം   3   
• ചൂടോവുപ്രമ്പോള് ദ്രോവകങ്ങളും വികസിക്കുപ്രമോ?

ബീക്കര്,  ചൂടുരെവള്ളം,  ഇന്ജക്ഷന് പ്രബോട്ടില്,  ഒഴിഞ്ഞ റീഫില് എന്നിവ ഉപപ്രയോഗിച്ച്

TB പ്രപജ്  123 രെല   "തോപീയവികോസം ദ്രോവകങ്ങളില്” എന്ന �വര്ത്തനം രെ1യ്യുന്നു.
(വിലയിരുത്തല് -  കൃത്യതപ്രയോരെടയും  സൂക്ഷ്മതപ്രയോരെടയും  പ�ീക്ഷ3ം രെ1യ്യല്.)  1ര്
ച്ചോസൂ1കം നല്കുന്നു.

• ജലം റീഫില്ലിലൂരെട പുറത്ത് വ�ോന് കോ�3രെമന്ത് ?
• റീഫില്ലിരെല ജലം തണുക്കുപ്രമ്പോള് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? കോ�3രെമന്ത് ?

വ്യക്തിഗതമോയി  എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് - കരെണ്ടത്തിയ
വിവ�ങ്ങള്  അപഗ്രഥിച്ച്  നിഗമനത്തിരെലത്തല്.)  ദ്രോവകങ്ങളിരെല  തോപീയവികോസം
എന്ന ആശയം പ്രക്രോഡീക�ിക്കുന്നു.

�വര്ത്തനം 4

ഗ്രൂപ്പുകളില് ലപ്രബോറട്ടറി രെതര്പ്രമോമീറ്ററും ക്ലിനിക്കല് രെതര്പ്രമോമീറ്ററും നല്കുന്നു.  ഭോഗങ്ങള്

പ�ി1യരെDടുന്നു. വ്യത്യസ്ത തോപനിലയിലുള്ള ജലം ഉപപ്രയോഗിച്ച് തോപനില അളക്കുന്നു.
ദ്രോവകങ്ങളിരെല തോപീയവികോസവുമോയി ബന്ധരെDട്ട്  രെതര്പ്രമോമീറ്ററിരെQ �വര്ത്തനം
വിശദീക�ിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  രെതര്പ്രമോമീറ്റര്  ഉപപ്രയോഗിച്ച്  തോപനില

അളക്കുന്നു.)  LT  പഠനകേനട്ടം  4  വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  6  1ോര്ട്ടില്  എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു.
വ്യക്തിഗതമോയി  പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  ആശയങ്ങളുരെട
സ്വോംശീക�3ം.) പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക് ഷീറ്റുകള് പ്രപോര്ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്..... 

�വര്ത്തനം 5
• ചൂടോവുപ്രമ്പോള് വോതകങ്ങളും വികസിക്കുപ്രമോ?

ബീക്കര്, ചൂടുരെവള്ളം, ഇന്ജക്ഷന് പ്രബോട്ടില്, പ്ലോസ്റ്റിക് ട്യൂബ് എന്നിവ ഉപപ്രയോഗിച്ച് TB

പ്രപജ്   124 രെല   "തോപീയവികോസം വോതകങ്ങളില്” എന്ന �വര്ത്തനം രെ1യ്യുന്നു.
(വിലയിരുത്തല് -  കൃത്യതപ്രയോരെടയും  സൂക്ഷ്മതപ്രയോരെടയും  പ�ീക്ഷ3ം രെ1യ്യല്.)  1ര്
ച്ചോസൂ1കം നല്കുന്നു.

• ട്യൂബിലൂരെട വോയുകുമിളകള് വ�ോന് കോ�3രെമന്ത് ?
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• ചൂടുരെവള്ളത്തില്രെവച്ച  പ്രബോട്ടില്  തണുക്കുപ്രമ്പോള്  എന്ത്  സംഭവിക്കുന്നു?
കോ�3രെമന്ത് ?

വ്യക്തിഗതമോയി  എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് - കരെണ്ടത്തിയ
വിവ�ങ്ങള്  അപഗ്രഥിച്ച്  നിഗമനത്തിരെലത്തല്.)  വോതകങ്ങളിരെല  തോപീയവികോസം

എന്ന ആശയം പ്രക്രോഡീക�ിക്കുന്നു. LT പഠനകേനട്ടം  6 വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  9, LT പഠനകേനട്ടം  7

വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  10,  TT പ്രപജ്  214 രെല  വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  എന്നിവ 1ോര്ട്ടില്  എഴുതി
അവത�ിDിക്കുന്നു.  വ്യക്തിഗതമോയി  പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -
ആശയങ്ങളുരെട  സ്വോംശീക�3ം.)  പൂര്ത്തിയോക്കിയ  വര്ക്ക്  ഷീറ്റുകള്  പ്രപോര്
ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്..... 

ടെമാഡ്യൂള്  3    :  താപീയവി�ാസവും �ാലാവസ്ഥ മാറ്റവും

സമയം                 :  4 പി�ിയഡ്.

പഠന�വര്ത്തനങ്ങള് 

�വര്ത്തനം 1 
ഒരു കDില് അല്Dം മ3ലും മരെറ്റോരു കDില് അല്Dം ജലവും രെവയിലത്തുരെവയ്ക്കുന്നു.
കുറച്ചുസമയം  കഴിഞ്ഞ്  രെതര്പ്രമോമീറ്റര്  ഉപപ്രയോഗിച്ച്  തോപനില  പ�ിപ്രശോധിക്കുന്നു.
നി�ീക്ഷ3ഫലം  പ്ര�ഖരെDടുത്തുന്നു.  പകല്സമയത്ത്  കടലില്നിന്ന്  ക�യിപ്രലക്ക്
കോറ്റുവീശുന്നതിരെQ   1ിത്രങ്ങളും  വീഡിപ്രയോകളും   �ദര്ശിDിക്കുന്നു.  1ര്ച്ചോസൂ1കം
നല്കുന്നു.

• പകല്സമയത്ത് ക�യിലോപ്ര3ോ കടലിനു മുകളിലോപ്ര3ോ ചൂടു കൂടുതല്?
• ചൂടു കൂടിയ വോയു എപ്രങ്ങോട്ടോ3് പ്രപോവുക?
• പ്രന�രെത്ത  രെ1യ്ത  പ�ീക്ഷ3രെത്ത  എങ്ങരെന  ക�യും  കടലുമോയി

ബന്ധരെDടുത്തോം?
വ്യക്തിഗതമോയി  എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് - കരെണ്ടത്തിയ

വിവ�ങ്ങള് അപഗ്രഥിച്ച് നിഗമനത്തിരെലത്തല്.)  TB പ്രപജ്   125 രെല   "കടല്ക്കോറ്റ് ”
എന്ന ആശയം പ്രക്രോഡീക�ിക്കുന്നു.

�വര്ത്തനം 2 
കപ്പുകളിരെല മ3ലും ജലവും രെവയിലില്നിന്ന്  മോറ്റിരെവയ്ക്കുന്നു.  കുറച്ചുസമയം കഴിഞ്ഞ്
രെതര്പ്രമോമീറ്റര്  ഉപപ്രയോഗിച്ച്  തോപനില  പ�ിപ്രശോധിക്കുന്നു.  നി�ീക്ഷ3ഫലം
പ്ര�ഖരെDടുത്തുന്നു.  �ോത്രിസമയത്ത്  ക�യില്നിന്ന്  കടലിപ്രലക്ക്  കോറ്റുവീശുന്നതിരെQ
1ിത്രങ്ങളും വീഡിപ്രയോകളും  �ദര്ശിDിക്കുന്നു. 1ര്ച്ചോസൂ1കം നല്കുന്നു.

• �ോത്രി ക�യോപ്ര3ോ കടലോപ്ര3ോ പ്രവഗം തണുക്കുന്നത് ?
• ചൂടു കൂടുതലുള്ള വോയു എവിരെടയോ3് ?
• ചൂടു കൂടുതലുള്ള വോയു എപ്രങ്ങോട്ടോ3് പ്രപോവുക?
• പ്രന�രെത്ത  രെ1യ്ത  പ�ീക്ഷ3രെത്ത  എങ്ങരെന  ക�യും  കടലുമോയി
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ബന്ധരെDടുത്തോം?
വ്യക്തിഗതമോയി  എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് - കരെണ്ടത്തിയ

വിവ�ങ്ങള് അപഗ്രഥിച്ച്  നിഗമനത്തിരെലത്തല്.)  TB പ്രപജ്   126 രെല   "ക�ക്കോറ്റ് ”
എന്ന ആശയം പ്രക്രോഡീക�ിക്കുന്നു.

�വര്ത്തനം 3 
ഭൂമധ്യപ്ര�ഖ  �പ്രദശം,  ട്രൈശത്യപ്രമഖല,  മിപ്രതോഷ്ണപ്രമഖല  എന്നിവ  സൂ1ിDിക്കുന്ന
1ിത്രങ്ങളും വീഡിപ്രയോകളും  �ദര്ശിDിക്കുന്നു. 1ര്ച്ചോസൂ1കം നല്കുന്നു. 

• ചൂടു കൂടുതലുള്ള വോയു എവിരെടയോ3് ?
• ഏതു ഭോഗത്തുനിന്ന് എപ്രങ്ങോട്ടോയി�ിക്കും കോറ്റുവീശുന്നത് ?

വ്യക്തിഗതമോയി  എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് - കരെണ്ടത്തിയ

വിവ�ങ്ങള് അപഗ്രഥിച്ച് നിഗമനത്തിരെലത്തല്.) LT പഠനകേനട്ടം 5 വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  8 1ോര്
ട്ടില് എഴുതി അവത�ിDിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗതമോയി പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു. (വിലയിരുത്തല് -
ആശയങ്ങളുരെട  സ്വോംശീക�3ം.)  പൂര്ത്തിയോക്കിയ  വര്ക്ക്  ഷീറ്റുകള്  പ്രപോര്
ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്..... 

�വര്ത്തനം 4

• ഒരു  �പ്രദശത്ത്  തോപനില  രെപട്ടന്ന്  വര്ധിക്കുന്നു .  അവിരെട  സംഭവിക്കോന്
സോധ്യതയുള്ള �കൃതിപ്രക്ഷോഭങ്ങള് എരെന്തല്ലോം? 

വ്യക്തിഗതമോയി  എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -
നിഗമനത്തിരെലത്തുകയും �വ1ിക്കുകയും രെ1യ്യുന്നു.)  �കൃതിപ്രക്ഷോഭങ്ങളുരെട 1ിത്രങ്ങളും
വീഡിപ്രയോകളും  �ദര്ശിDിക്കുന്നു. 1ര്ച്ചോസൂ1കം നല്കുന്നു. 

• എരെന്തല്ലോം അപകടസോധ്യതകളോ3് �കൃതിപ്രക്ഷോഭങ്ങള് മൂലം ഉണ്ടോവുന്നത് ?
വ്യക്തിഗതമോയി എഴുതി അവത�ിDിക്കുന്നു.

�വര്ത്തനം 5

�കൃതിപ്രക്ഷോഭങ്ങളില്നിന്ന്  �ക്ഷപ്രനടോനുള്ള  മോര്ഗങ്ങള്  1ര്ച്ചരെ1യ്യുന്നു.  TB പ്രപജ്

127 രെല    "ശക്തമോയ  കോറ്റും  മഴയും  മിന്നലും  ഉള്ളപ്രDോള്” എന്ന വോയനക്കുറിD്

ഉപപ്രയോഗിച്ച് പ്രക്രോഡീക�ിക്കുന്നു.  LT  പഠനകേനട്ടം  8  വര്ക്ക്ഷീറ്റ്   11  1ോര്ട്ടില് എഴുതി
അവത�ിDിക്കുന്നു.  വ്യക്തിഗതമോയി  പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -
ആശയങ്ങളുരെട  സ്വോംശീക�3ം.)  പൂര്ത്തിയോക്കിയ  വര്ക്ക്  ഷീറ്റുകള്  പ്രപോര്

ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്.....   TT പ്രപജ്  216 രെല  സ്വയം  വിലയിരുത്തല്,  TB  പ്രപജ്

128 രെല  വിലയിരുത്തോം  എന്നീ  �വര്ത്തനങ്ങള്  രെ1യ്യുന്നു.   (വിലയിരുത്തല് -
ആശയങ്ങളുരെട സ്വോംശീക�3ം.)
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യൂണിറ്റ്  10  :  സുരക്ഷ ഭക്ഷണത്തിലും

ടെമാഡ്യൂള്  1    :  ഭക്ഷണപ ാര്ഥങ്ങള് കേ�ടുകൂടാടെത സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള

പരമ്പരാഗത രീതി�ള്        സമയം                 :  5 പി�ിയഡ്.

പഠന�വര്ത്തനങ്ങള് 
�വര്ത്തനം 1 

TB പ്രപജ്  131 രെല കോര്ട്ടൂണ് 1ര്ച്ചരെ1യ്യുന്നു. 
1ര്ച്ചോസൂ1കം

• ഏരെതോരെക്ക മോസങ്ങളോ3് മോമ്പഴക്കോലം?
• ഏരെതല്ലോം മോമ്പഴ ഇനങ്ങള് നമ്മുരെട നോട്ടില് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ?
• ഏരെതല്ലോം ത�ത്തില് നോം മോമ്പഴം പില്ക്കോലപ്രത്തക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നു?

രെപോതുവോയി  1ര്ച്ചരെ1യ്യുന്നു.  LT  പഠനകേനട്ടം  1  വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  1 1ോര്ട്ടില്  എഴുതി
അവത�ിDിക്കുന്നു.  വ്യക്തിഗതമോയി  പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -
ആശയങ്ങളുരെട  സ്വോംശീക�3ം.)  പൂര്ത്തിയോക്കിയ  വര്ക്ക്  ഷീറ്റുകള്  പ്രപോര്
ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്.....
വിവിധ  �ീതിയില്  പ്രകടുകൂടോരെത  സം�ക്ഷിച്ച  ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുരെട   1ിത്രങ്ങളും
വീഡിപ്രയോകളും   �ദര്ശിDിക്കുന്നു.  കരെണ്ടത്തലുകള്  എഴുതുക.  (വിലയിരുത്തല് -
പ്രകടുകൂടോരെത  സം�ക്ഷിച്ച  ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുരെട  1ിത്രങ്ങളും  വീഡിപ്രയോയും  നി�ീക്ഷിച്ച്
വിവ�ങ്ങള് പ്രശഖ�ിക്കല്.) 
�വര്ത്തനം 2

• പ്രശഖ�ിച്ച വിവ�ങ്ങരെള ത�ംതി�ിക്കൂ. കൂടുതല് ഉദോഹ�3ങ്ങള് കൂട്ടിപ്രച്ചര്ക്കൂ.

വ്യക്തിഗതമോയി  എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്
പ്രകടുകൂടോരെത സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മോര്ഗങ്ങള് കരെണ്ടത്തി ത�ംതി�ിക്കുന്നു.)

ഉപ്പുലായനിയില്
സൂക്ഷിക്കുന്നവ

പഞ്ചസാരലായനിയില്
സൂക്ഷിക്കുന്നവ

ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നവ

•  
•  
•  
•  
•  

•  
•  
•  
•  
•  

•  
•  
•  
•  
•  

• ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള് പ്രകടുവരുന്നരെതങ്ങരെന?

വ്യക്തിഗതമോയി  എഴുതുന്നു. (വിലയിരുത്തല് -  യുക്തിസഹമോയി  ഊഹിക്കുന്നു.)
രെപോതു1ര്ച്ചയ്ക്കുപ്രശഷം  TB പ്രപജ്   134 രെല "പ്രകടു  വരുന്നരെതങ്ങരെന"  എന്ന
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കേക്രാഡീ�രണം
സൂക്ഷ്മജീവികരെള നശിDിക്കുകപ്രയോ സൂക്ഷ്മജീവികള് �വര്ത്തിക്കോത്ത 

സോഹ1�്യത്തില് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള് സൂക്ഷിക്കുകപ്രയോ രെ1യ്തോല് പ്രകടു
വ�ോരെത സം�ക്ഷിക്കോം.

കേക്രാഡീ�രണം
 - നനവില്ലോത്ത സോഹ1�്യത്തില് സുക്ഷ്മജീവികള്ക്ക് �ര്ത്തിക്കോന് കഴിയില്ല.
 - തോഴ്ന്ന തപനിലയില് സുക്ഷ്മജീവികള്ക്ക് �ര്ത്തിക്കോന് കഴിയില്ല.
 - ഉപ്പുലോയനിയിലും പഞ്ചസോ�ലോയനിയിലും സുക്ഷ്മജീവികള്ക്ക് �ര്ത്തിക്കോന് കഴിയില്ല.

വോയനക്കുറിD് ഉപപ്രയോഗിച്ച് പ്രക്രോഡീക�ിക്കുന്നു.

LT  പഠനകേനട്ടം  2  വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  2 1ോര്ട്ടില് എഴുതി അവത�ിDിക്കുന്നു.  വ്യക്തിഗതമോയി
പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  ആശയങ്ങളുരെട  സ്വോംശീക�3ം.)  പൂര്
ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക് ഷീറ്റുകള് പ്രപോര്ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്.....

�വര്ത്തനം 3

• ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള് പ്രകടുവ�ോതി�ിക്ക3രെമNില് എന്തുരെ1യ്യ3ം?
രെപോതുവോയി

സൂക്ഷ്മജീവികള്  �വര്ത്തിക്കോത്ത  സോഹ1�്യങ്ങള്,  പ്രന�രെത്ത  നി�ീക്ഷിച്ച

• 1ോക്കില് രെകട്ടിരെവച്ച അ�ിയില് അല്Dം രെവള്ളം വീണു.  അ�ി പ്രകടുവരുപ്രമോ?
എന്തുരെകോണ്ട് ? 
അ�ി പ്രകടുവ�ോതി�ിക്കോന് എന്തുരെ1യ്യ3ം?

വ്യക്തിഗതമോയി  എഴുതുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  ആശയങ്ങളുരെട സ്വോംശീക�3ം.)  LT

പഠനകേനട്ടം 3 വര്ക്ക്ഷീറ്റ് 3, TT പ്രപജ് 223 രെല വര്ക്ക്ഷീറ്റ് എന്നിവ 1ോര്ട്ടില് എഴുതി
അവത�ിDിക്കുന്നു.  വ്യക്തിഗതമോയി  പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -
ആശയങ്ങളുരെട  സ്വോംശീക�3ം.)  പൂര്ത്തിയോക്കിയ  വര്ക്ക്  ഷീറ്റുകള്  പ്രപോര്
ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്.....

�വര്ത്തനം 4
• ഉപ്പുലോയനിയിലും  പഞ്ചസോ�ലോയനിയിലും  സൂക്ഷിച്ചുരെവച്ച  ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്

പ്രകടുവ�ോത്തത് എന്തുരെകോണ്ട് ?
പ്ര1മ്പില,  രെവള്ളം,  ഉD്,  ബീക്കര് എന്നിവ ഗ്രൂപ്പുകളില് നല്കുന്നു. TB പ്രപജ്   133 രെല
"ഉDിലിട്ടോല്"  എന്ന പ�ീക്ഷ3ം  രെ1യ്യുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  ഉപ്പുരെവള്ളം,  പ്ര1മ്പില
എന്നിവ  ഉപപ്രയോഗിച്ച്  പ�ീക്ഷ3ം  രെ1യ്യല്,  �വര്ത്തന  പNോളിത്തം.)  ഗ്രൂപ്പുകള്
കരെണ്ടത്തലുകള് അവത�ിDിക്കുന്നു. 1ര്ച്ചോസൂ1കം നല്കുന്നു. 

• രെവള്ളം ലഭിക്കുപ്രമ്പോഴോപ്ര3ോ നഷ്ടരെDടുപ്രമ്പോഴോപ്ര3ോ പ്ര1മ്പില വോടുന്നത് ?
• ഏത് പ്ര1മ്പിലയോ3് വോടിയത് ?
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പഴകിയ ഭക്ഷ3ം കഴിച്ച മൂന്നുപ്രപര്പഴകിയ ഭക്ഷ3ം കഴിച്ച മൂന്നുപ്രപര്
  ആശുപത്രിയില്ആശുപത്രിയില്

       മലപ്പുറം : പൂപ്പുവന്ന ഭക്ഷ3ം കഴിച്ച മൂന്നു
 പ്രപരെ� ഭക്ഷ്യവിഷബോധപ്രയറ്റ് ആശുപത്രിയില്
 �പ്രവശിDിച്ചു. ഇന്നരെല ട്രൈവകുപ്രന്ന�മോ3് 
 സംഭവം. മറ്റ് 1ിലര്ക്കും അസ്വോസ്ഥ്യം അനുഭ
 വരെDട്ടു.

• പ്ര1മ്പിലയില്നിന്ന് രെവള്ളം എപ്രങ്ങോട്ടോ3് നഷ്ടരെDട്ടത് ?
• ഉപ്പുലോയനിയില് സൂക്ഷ്മജീവികള്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു?

വ്യക്തിഗതമോയി എഴുതി അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  ഉപ്പുരെവള്ളം,  പ്ര1മ്പില
എന്നിവ  ഉപപ്രയോഗിച്ച്  രെ1യ്ത  പ�ീക്ഷ3ത്തില്നിന്ന്  കരെണ്ടത്തിയ  വിവ�ങ്ങള്
അപഗ്രഥിച്ച് നിഗമനത്തിരെലത്തല്.) 
�വര്ത്തനം 5
വിവിധ  ജോമുകള്  നിര്മിക്കുന്നവിധം  വോയനക്കുറിപ്പുകള്  ഗ്രൂപ്പുകളില്  നല്കുന്നു.
കരെണ്ടത്തലുകള് അവത�ിDിക്കുന്നു.  വീട്ടില് ജോം നിര്മിച്ച് അടുത്ത ദിവസം ക്ലോസ്സില്
അവത�ിDിക്കുന്നതിനുള്ള  ആസൂത്ര3ം  നടത്തുന്നു.  തോഴ്ന്ന  തോപനിലയില്
ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്  സൂക്ഷിച്ചുരെവയ്ക്കുന്നതിന്  ഉദോഹ�3ങ്ങള്  കരെണ്ടത്തുന്നു.  രെപോതുവോയി
1ര്ച്ചരെ1യ്യുന്നു. 
   ജോമുകള് നിര്മിക്കുന്നവിധം ശോസ്ത്രവിസ്മയച്ചുമ�ില് ....  

പത്രവോര്ത്ത 1ോര്ട്ടില് എഴുതി അവത�ിDിക്കുന്നു. 1ര്ച്ചോസൂ1കം നല്കുന്നു.
• ഭക്ഷ്യവിഷബോധപ്രയല്ക്കോന് 

കോ�3രെമന്ത് ?
• ഭക്ഷ്യവിഷബോധപ്രയല്

ക്കോതി�ിക്കോന്  എരെന്തല്ലോം
ശ്രദ്ധിക്ക3ം?

രെപോതു1ര്ച്ചയ്ക്കുപ്രശഷം  TB പ്രപജ്

134 രെല  "പ്രലോകോപ്ര�ോഗ്യസംഘടനയുരെട

അഞ്ച്  സു�ക്ഷോനിര്പ്രദശങ്ങള്" 1ോര്

ട്ടില്എഴുതി അവത�ിDിക്കുന്നു. രെപോതുവോയി 1ര്ച്ചരെ1യ്യുന്നു.

ടെമാഡ്യൂള്  2    :  ഭക്ഷണപ ാര്ഥങ്ങള് കേ�ടുകൂടാടെത സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള

ആധുനി� രീതി�ള്      സമയം                 :  3 പി�ിയഡ്.

പഠന�വര്ത്തനങ്ങള് 

�വര്ത്തനം 1 

പോല് പോക്കറ്റും വിവിധ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുരെട പോക്കറ്റുകളും ക്ലോസ്സില് �ദര്ശിDിക്കുന്നു. ഇവ

പ്രകടുവ�ോരെതനില്ക്കുന്നത് എന്തുരെകോണ്ട് ?

വ്യക്തിഗതമോയി ഊഹം എഴുതുന്നു. രെപോതു അവത�3ം. പോസ്1ട്രൈറപ്രസഷന്, വിവിധ

പോക്കിംഗ്  �ീതികള് എന്നിവയുരെട   വീഡിപ്രയോ   �ദര്ശിDിക്കുന്നു.  കരെണ്ടത്തലുകള്

അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  പോസ്1ട്രൈറപ്രസഷന്,  വിവിധ  പോക്കിംഗ്
�ീതികള് എന്നിവയുരെട വീഡിപ്രയോ നി�ീക്ഷിച്ച് വിവ�ങ്ങള് പ്രശഖ�ിക്കല്.)
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�വര്ത്തനം 2

 TB  135, 136 പ്രപജുകളിരെല "പോസ്1ട്രൈറപ്രസഷന്, കടലില്നിന്ന് അടുക്കളയിപ്രലക്ക്,
വോയു  കടക്കോരെത,  ടിന്നിലടച്ച്  "  എന്നീ  വോയനക്കുറിപ്പുകള് ഗ്രൂപ്പുകളില് വോയിക്കുന്നു.
ഓപ്ര�ോ  ഗ്രൂപ്പും  ഓപ്ര�ോ  ഭോഗം  അവത�ിDിക്കുന്നു.  രെപോതുവോയി  1ര്ച്ച  രെ1യ്യുന്നു.
(വിലയിരുത്തല് - �വര്ത്തന പNോളിത്തം, വോയിച്ച് വിവ�ങ്ങള് പ്രശഖ�ിക്കുന്നു.) 

• ഈ  �ീതികളില്  ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്  പ്രകടുകൂടോരെത  സൂക്ഷിച്ചുരെവക്കുന്നതിന്  മറ്റ്
ഉദോഹ�3ങ്ങള് കരെണ്ടത്തുക.

വ്യക്തിഗതമോയി  എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  ആധുനിക�ീതിയില്
ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്  പ്രകടുകൂടോരെത  സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്  നിത്യജീവിതസന്ദര്ഭങ്ങളില്നിന്ന്
ഉദോഹ�3ങ്ങള് കരെണ്ടത്തുന്നു.)
�വര്ത്തനം 3
ലൂയിപോസ്1റുരെട  ലഘുജീവ1�ിത്രം  ഗ്രൂപ്പുകളില്  നല്കുന്നു.  രെപോതുവോയി  വോയിക്കുന്നു.
വ്യക്തിഗതമോയി  കുറിD്  തയ്യോറക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  വോയിച്ച്  വിവ�ങ്ങള്

പ്രശഖ�ിക്കുന്നു, ലൂയിപോസ്1റുരെട ജീവ1�ിത്രക്കുറിD് തയ്യോറോക്കുന്നു.) TT പ്രപജ് 225 രെല
വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  1ോര്ട്ടില് എഴുതി അവത�ിDിക്കുന്നു.  വ്യക്തിഗതമോയി പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.
(വിലയിരുത്തല് - ആശയങ്ങളുരെട സ്വോംശീക�3ം.) പൂര്ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക് ഷീറ്റുകള്
പ്രപോര്ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്.....
   ലൂയിപോസ്1റുരെട പ്രഫോപ്രട്ടോയും ജീവ1�ിത്രക്കുറിപ്പും ശോസ്ത്രവിസ്മയച്ചുമ�ില് ....  

ടെമാഡ്യൂള്  3    :  മായം കേkര്ക്കല്      സമയം                 :  6 പി�ിയഡ്.

പഠന�വര്ത്തനങ്ങള് 

�വര്ത്തനം 1 

TB  പ്രപജ് 137 രെല പത്രവോര്ത്ത ക്ലോസ്സില് 1ര്ച്ചരെ1യ്യുന്നു. 1ര്ച്ചോസൂ1കം നല്കുന്നു.
• എന്തോ3് മോയം പ്ര1ര്ക്കല്?
• അതുരെകോണ്ടുള്ള പ്രദോഷം എന്ത് ?
• ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും പ്ര1ര്ക്കോന് സോധ്യതയുള്ള അന്യവസ്തുക്കളും പട്ടികരെDടുത്തുക.

വ്യക്തിഗതമോയി എഴുതി അവത�ിDിക്കുന്നു.  TB  പ്രപജ്  138  രെല പട്ടിക ഗ്രൂപ്പുകളില്

നല്കുന്നു.  ഓപ്ര�ോ  ഗ്രൂപ്പും  കരെണ്ടത്തലുകള്  അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -
ഭക്ഷ3പദോര്ഥങ്ങളില്  പ്ര1ര്ക്കുന്ന  �ോസവസ്തുക്കളക്കുറിച്ചും  അതുമൂലമുണ്ടോവുന്ന

�ശ്നങ്ങരെളക്കുറിച്ചും വിവ�ങ്ങള് പ്രശഖ�ിക്കുന്നു.) 
• ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും  അവയില്  പ്ര1ര്ക്കുന്ന  മോയവും  തമ്മില്  എരെന്തNിലും

സോമ്യമുപ്രണ്ടോ?

• തി�ിച്ചറിയോന് എരെന്തNിലും മോര്ഗങ്ങളുപ്രണ്ടോ?

കരെണ്ടത്തലുകള് വ്യക്തിഗതമോയി എഴുതി അവത�ിDിക്കുന്നു. 1ര്ച്ചോസൂ1കം നല്കുന്നു. 
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കേക്രാഡീ�രണം
 നിറം, ആകൃതി, വലുDം, മ3ം, രു1ി, രെവള്ളത്തില് ലയിക്കുന്നു/ലയിക്കുന്നില്ല, രെവള്ളത്തില് 
 രെപോങ്ങിക്കിടക്കുന്നു/തോഴ്ന്നുപ്രപോവുന്നു, കോന്തം ആകര്ഷിക്കുന്നു/ആകര്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നിങ്ങരെന
 വസ്തുക്കള്ക്ക് പല ഗു3ങ്ങളുമുണ്ട്. വസ്തുക്കള് തമ്മില് 1ില ഗു3ങ്ങളില് സോമ്യവും മറ്റു1ില 
 ഗു3ങ്ങളില് വ്യത്യോസവും ഉണ്ടോവും. മോയം പ്ര1ര്ക്കുന്നവര് സോമ്യമോ3് �പ്രയോജനരെDടുത്തുന്നത്. 
 തി�ിച്ചറിയോന് വ്യത്യോസം �പ്രയോജനരെDടുത്തോം.

• പഞ്ചസോ�യില് പ്ര1ോക്കുരെപോടി പ്ര1ര്ത്തോല് തി�ിച്ചറിയുന്നരെതങ്ങരെന?

• കുരുമുളകില് ഉ3ങ്ങിയ പDോയക്കുരു പ്ര1ര്ത്തോല് തി�ിച്ചറിയോന് കഴിയുപ്രമോ?

വ്യക്തിഗതമോയി എഴുതി അവത�ിDിക്കുന്നു. (വിലയിരുത്തല് - ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളില് പ്ര1ര്

ക്കുന്ന അന്യവസ്തുക്കള് കരെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള പ�ീക്ഷ3ങ്ങള് രൂപകല്Dന രെ1യ്യുന്നു.) 
�വര്ത്തനം 2

• ഒരു വസ്തുവിന് എരെന്തല്ലോം സ്വഭോവഗു3ങ്ങള് ഉണ്ട് ?

• പഞ്ചസോ�യില് പ്ര1ോക്കുരെപോടി പ്ര1ര്ക്കുപ്രമ്പോള് ഏത് ഗു3മോ3് പ�ിഗ3ിച്ചത്
?

• തി�ിച്ചറിയോന് ഏത് ഗു3ം �പ്രയോജനരെDടുത്തോം?
ഓപ്ര�ോ  ഗ്രൂDിനും  പ്ര1ോക്കുരെപോടി  കലര്ന്ന  പഞ്ചസോ�  നല്കുന്നു.  പ്ര1ോക്കുരെപോടി  കലര്
ന്നിട്ടുപ്രണ്ടോ  എന്ന്  കരെണ്ടത്തുക.  ഗ്രൂപ്പുകള്  �വര്ത്തനം  രെ1യ്യുന്നു.  കരെണ്ടത്തലുകള്

അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളില്  പ്ര1ര്ത്ത  മോയം

കരെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള  പ�ീക്ഷ3ങ്ങളില്  ഏര്രെDടുന്നു.)  ലോപ്രക്ടോമീറ്റര്  ക്ലോസ്സില്
പ�ി1യരെDടുത്തുന്നു.  രെവള്ളം പ്ര1ര്ത്ത പോലിലും  പ്ര1ര്ക്കോത്ത പോലിലും  ലോപ്രക്ടോമീറ്റര്

ഉപപ്രയോഗിച്ച് പ�ിപ്രശോധിക്കുന്നു. കരെണ്ടത്തലുകള് അവത�ിDിക്കുന്നു.

�വര്ത്തനം 3

പ്രസ്ട്രോ,  രെമറ്റല്പ്രബോള്,  നൂല് എന്നിവ ഓപ്ര�ോ  ഗ്രൂDിനും  നല്കുന്നു.  TB പ്രപജ്   139 രെല
"നമുക്കും ഒരു ലോപ്രക്ടോമീറ്റര് ഉണ്ടോക്കോം" എന്ന �വര്ത്തനം രെ1യ്യുന്നു. നിര്മോ3ക്കുറിD്
തയ്യോറോക്കുന്നു.  രെവള്ളം  പ്ര1ര്ത്ത  പോലിലും  പ്ര1ര്ക്കോത്ത  പോലിലും  ലോപ്രക്ടോമീറ്റര്
ഉപപ്രയോഗിച്ച്  പ�ിപ്രശോധിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  ദ്രോവകങ്ങളുരെട  സോന്ദ്രത
കരെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള ഉപക�3ം നിര്മിക്കുന്നു.)
പോലില് അല്Dം കഞ്ഞിരെവള്ളം പ്ര1ര്ക്കുന്നു. 

• ഈ  ഉപക�3ം  ഉപപ്രയോഗിച്ച്  കഞ്ഞിരെവള്ളം  പ്ര1ര്ത്ത  പോലിരെQ
ഗു3നിലവോ�ം തി�ിച്ചറിയോന് കഴിയുപ്രമോ?

വ്യക്തിഗതമോയി �തിക�ിക്കുന്നു. (വിലയിരുത്തല് - യുക്തിസഹമോയി ഊഹിക്കുന്നു.)
• കഞ്ഞിരെവള്ളത്തില്  അന്നജം  ഉണ്ടപ്രല്ലോ.  അന്നജം  ഉപ്രണ്ടോ  എന്ന്
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പ�ിപ്രശോധിക്കുന്നരെതങ്ങരെന?
വ്യക്തിഗതമോയി  എഴുതുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  മുന്നറിവ്.)  ഗ്രൂപ്പുകളില് കഞ്ഞിരെവള്ളം

പ്ര1ര്ത്ത പോലും അയഡിനും നല്കുന്നു.  TB പ്രപജ്   139 രെല  "അയഡിന് പ�ിപ്രശോധന"
എന്ന �വര്ത്തനം രെ1യ്യുന്നു.  കരെണ്ടത്തലുകള് അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -
കഞ്ഞിരെവള്ളം പ്ര1ര്ത്ത പോല്, അയഡിന് എന്നിവ ഉപപ്രയോഗിച്ച് പ�ീക്ഷ3ം രെ1യ്യല്,
�വര്ത്തന പNോളിത്തം.)
�വര്ത്തനം 4
മോയം  പ്ര1ര്ക്കല്  കരെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള  പ�ീക്ഷ3ങ്ങളുരെട  വീഡിപ്രയോ   �ദര്

ശിDിക്കുന്നു.  (1ോയരെDോടി,  മുളകുരെപോടി,  കടുക്,  മല്ലിരെDോടി,  ....) TT പ്രപജ്  227, 228

രെല  പട്ടിക  ഗ്രൂDില്  നല്കുന്നു. കരെണ്ടത്തലുകള്  വ്യക്തിഗതമോയി  എഴുതി

അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  മോയം  പ്ര1ര്ക്കല്  കരെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള

പ�ീക്ഷ3ങ്ങളുരെട വീഡിപ്രയോ  നി�ീക്ഷിച്ച്  വിവ�ങ്ങള്  പ്രശഖ�ിക്കല്.) ആവശ്യമോയ

വസ്തുക്കള്  ഗ്രൂപ്പുകളില്  നല്കുന്നു.  ഓപ്ര�ോ  ഗ്രൂപ്പും  ഓപ്ര�ോ  പ�ീക്ഷ3ം  വീതം

അവത�ിDിക്കുന്നു.  രെപോതുവോയി 1ര്ച്ചരെ1യ്യുന്നു.  LT  പഠനകേനട്ടം  7  വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  7  1ോര്
ട്ടില് എഴുതി അവത�ിDിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗതമോയി പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു. (വിലയിരുത്തല് -
ആശയങ്ങളുരെട  സ്വോംശീക�3ം.)  പൂര്ത്തിയോക്കിയ  വര്ക്ക്  ഷീറ്റുകള്  പ്രപോര്
ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്.....
   മോയം  പ്ര1ര്ക്കല്  കരെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള  പ�ീക്ഷ3ങ്ങളുരെട  പട്ടിക
ശോസ്ത്രവിസ്മയച്ചുമ�ില് ....  

�വര്ത്തനം 5

1ര്ച്ചോസൂ1കം നല്കുന്നു.

• എന്തിനോ3് മോയം പ്ര1ര്ക്കുന്നത് ?
• മോയം പ്ര1ര്ക്കലിരെQ പ്രദോഷഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് ആ�് ?
• മോയം പ്ര1ര്ക്കല് ഒരു സോമൂഹ്യവിപത്തോരെ3ന്ന് പറയുന്നരെതന്തുരെകോണ്ട് ?

വ്യക്തിഗതമോയി  എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  അപഗ്രഥിച്ച്

നിഗമനത്തിരെലത്തുന്നു, തീരുമോനരെമടുക്കുന്നു.)  LT പഠനകേനട്ടം  5 വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  5 1ോര്ട്ടില്
എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു.  വ്യക്തിഗതമോയി  പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -
ആശയങ്ങളുരെട  സ്വോംശീക�3ം.)  പൂര്ത്തിയോക്കിയ  വര്ക്ക്  ഷീറ്റുകള്  പ്രപോര്
ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്.....  മോയം  പ്ര1ര്ക്കലിരെനതിരെ�  ആളുകരെള  പ്രബോധവല്
ക്ക�ിക്കുന്നതിന്  പ്രപോസ്റ്റര്,  പ്രനോട്ടീസ്,  മുദ്രോഗീതം,......  തുടങ്ങി  ഏരെതNിലും  ഒരു
പ്രബോധവല്ക്ക�പ്ര3ോപോധി  തയ്യോറോക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  ശോസ്ത്ര  സര്ഗോത്മകത,
ആശയവിനിമയപ്രശഷി.)  തയ്യോറക്കിയ  പ്രബോധവല്ക്ക�പ്ര3ോപോധികള്  ശസ്ത്രക്ലബ്ബിരെQ
പ്രനതൃത്വത്തില് പ്രയോജ്യമോയ സ്ഥലങ്ങളില് �ദര്ശിDിക്കുന്നു. 
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�വര്ത്തനം 6

• ഏരെതല്ലോം നിറങ്ങളിലുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള് നിങ്ങള് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ?
• ഈ നിറങ്ങരെളല്ലോം �കൃത്യോ ഉള്ളവയോപ്ര3ോ?

• എന്തിനോ3് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളില് നിറം പ്ര1ര്ക്കുന്നത് ?
വ്യക്തിഗതമോയി എഴുതുന്നു. രെപോതു അവത�3ം. പല നിറങ്ങളിലുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുരെട

1ിത്രങ്ങളും വീഡിപ്രയോകളും  �ദര്ശിDിക്കുന്നു.  TB പ്രപജ്   140 രെല "രെകോതിDിക്കുന്ന
നിറങ്ങള്"  എന്ന  വോയനക്കുറിD്  ഉപപ്രയോഗിച്ച്  പ്രക്രോഡീക�ിക്കുന്നു.  നിറം  ലഭിക്കോന്
ഉപപ്രയോഗിക്കുന്ന  �കൃതിദത്ത  വസ്തുക്കളും  കൃത്രിമ  വസ്തുക്കളും  പട്ടികരെDടുത്തുന്നു.
ഗു3പ്രദോഷങ്ങള്  1ര്ച്ചരെ1യ്യുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിരെല

നിറങ്ങരെളക്കുറിച്ച് വിവ�ങ്ങള് പ്രശഖ�ിക്കല്.) LT പഠനകേനട്ടം 4 വര്ക്ക്ഷീറ്റ് 4, TT പ്രപജ്

228 രെല വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  എന്നിവ 1ോര്ട്ടില് എഴുതി അവത�ിDിക്കുന്നു.  വ്യക്തിഗതമോയി
പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  ആശയങ്ങളുരെട  സ്വോംശീക�3ം.)  പൂര്
ത്തിയോക്കിയ വര്ക്ക് ഷീറ്റുകള് പ്രപോര്ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്.....

ടെമാഡ്യൂള്   4     :  ഭക്ഷണപ ാര്ഥങ്ങളുടെട  ഗുണനിലവാരം    സമയം

:  3 പി�ിയഡ്.

പഠന�വര്ത്തനങ്ങള് 

�വര്ത്തനം 1 
വിവിധ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുരെട കവറുകള്,  ടിന്,  ഹോQ് രെലന്സ് എന്നിവ ഗ്രൂDില് നല്കുന്നു.
പോക്കറ്റിലും ടിന്നിലും പ്ര�ഖരെDടുത്തിയ വിവ�ങ്ങള് കരെണ്ടത്തുക.
1ര്ച്ചോസൂ1കം

• എരെന്തNിലും അടയോളങ്ങള് പ്ര�ഖരെDടുത്തിയിട്ടുപ്രണ്ടോ?
• അടങ്ങിയി�ിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുരെട പ്രപരും അളവും സൂ1ിDിച്ചിട്ടുപ്രണ്ടോ?
• പോക്ക് രെ1യ്ത തിയ്യതി, കോലഹ�3രെDടുന്ന തിയ്യതി എന്നിവയുപ്രണ്ടോ?
• നിര്മിച്ച കമ്പനി, വില എന്നിവയുപ്രണ്ടോ?

ഗ്രൂപ്പുകള്  കരെണ്ടത്തലുകള്  അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുരെട
പോക്കറ്റിപ്രലോ  ടിന്നിപ്രലോ  പ്ര�ഖരെDടുത്തിയ  വിവ�ങ്ങള്  പ്രശഖ�ിക്കല്.)  ഗു3നിലവോ�
അടയോളങ്ങളുരെട  1ിത്രങ്ങള്   �ദര്ശിDിക്കുന്നു.  ഓപ്ര�ോ  അടയോളവും  എന്തിരെന
സൂ1ിDിക്കുന്നു എന്ന് വിശദീക�ിക്കുന്നു.

• ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള് തി�ഞ്ഞടുക്കുപ്രമ്പോള് എരെന്തല്ലോം ശ്രദ്ധിക്ക3ം?
വ്യക്തിഗതമോയി  എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -  ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുരെട
പോക്കറ്റിപ്രലോ  ടിന്നിപ്രലോ  പ്ര�ഖരെDടുത്തിയ  വിവ�ങ്ങള്  വിശകലനം  രെ1യ്ത്
നിഗമനത്തിരെലത്തല്.) 
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�വര്ത്തനം 2

LT  പഠനകേനട്ടം  7  വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  7, TT പ്രപജ്  229 രെല വര്ക്ക്ഷീറ്റ്  എന്നിവ  1ോര്ട്ടില്
എഴുതി  അവത�ിDിക്കുന്നു.  വ്യക്തിഗതമോയി  പൂര്ത്തിയോക്കുന്നു.  (വിലയിരുത്തല് -
ആശയങ്ങളുരെട  സ്വോംശീക�3ം.)  പൂര്ത്തിയോക്കിയ  വര്ക്ക്  ഷീറ്റുകള്  പ്രപോര്
ട്ട്പ്രഫോളിപ്രയോയിപ്രലക്ക്.....

 ഗു3നിലവോ� അടയോളങ്ങള്  ശോസ്ത്രവിസ്മയച്ചുമ�ില്  ....   TT പ്രപജ്  229 രെല സ്വയം

വിലയിരുത്തല്, TB പ്രപജ് 142 രെല വിലയിരുത്തോം എന്നീ �വര്ത്തനങ്ങള് രെ1യ്യുന്നു.
(വിലയിരുത്തല് - ആശയങ്ങളുരെട സ്വോംശീക�3ം.)
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അനുബന്ധം 8
Hാസ്ത്രസ=ായി സിഇ ആ5്
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അനുബന്ധം 9

വാര്ഷി� മൂല്യനിര്ണയം - വിH�ലനം

കേkാ ്യം ആHയങ്ങള് കേHഷി കേനടിയവര് കേനടാത്തവര് ഒഴിവാക്കിയവര്

1

2

അനുബന്ധം 10

രക്ഷിതാക്കളില്നിന്ന് വിവരകേHഖരണം - കേkാ ്യങ്ങള്

1.  രെമോട്രൈബല്  ആD്  ഉപപ്രയോഗിച്ച്  വിലയിരുത്തല്  വിവ�ങ്ങള്  ലഭിച്ചപ്രശഷം

ശോസ്ത്രവിഷയത്തില്  കുട്ടിയുരെട  �ശ്നങ്ങള്,  പ�ിമിതികള്  എന്നിവ  തി�ിച്ചറിയോന്

കഴിയുന്നുപ്രണ്ടോ?

2.  കുട്ടിയുരെട  �ശ്നപ്രമഖലകളുമോയി  ബന്ധരെDട്ട്  അധ്യോപകരുമോയി  ആശയവിനിമയം

നടത്തോറുപ്രണ്ടോ?

3.  ശോസ്ത്രവിഷയത്തില്  കുട്ടിയുരെട  �ശ്നങ്ങള്,  പ�ിമിതികള്  എന്നിവ
പ�ിഹ�ിക്കുന്നതിന് പ്രവണ്ട നിര്പ്രദശങ്ങള് അധ്യോപകര് നല്കോറുപ്രണ്ടോ

4.  നിങ്ങള്ക്ക്  പ്ര�ഖോമൂലം  ലഭിച്ച  വിവ�ങ്ങളില് നിന്ന്,  ശോസ്ത്ര  പഠനത്തില് കുട്ടിയുരെട

മികവുകളും പ�ിമിതികളും  മനസ്സിലോക്കോന് കഴിയുന്നുപ്രണ്ടോ?

അനുബന്ധം 11

രക്ഷിതാക്കളില്നിന്ന് വിവരകേHഖരണം - കേഫാര്മാറ്റ്

കേkാ ്യനമ്പര് ഉ\് % കുറടെCാടെക്ക % ഇല്ല % ആടെ�
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