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தாள்-II 
பகுதி-அ 

கட்டாயத் தமிழ் சமாழித் தகுதித் நதர்விற்கான பாடத்திட்டம் 
(சகாள்குறி வினாவிற்கான தரலப்புகள் ) 

பத்தாம் வகுப்பு தரம் 

1. பிரித்சதழுதுதல் / நெர்த்சதழுதுதல். 
2. எதிர்ச் சொல்ரல எடுத்சதழுதுதல். 
3. சபாருந்தாச் சொல்ரலக் கண்டறிதல். 
4. பிரழ திருத்தம் (i) ெந்திப்பிரழரய நீக்குதல் (ii) மரபுப்பிரழகள், வழுவுச் 

சொற்கரள நீக்குதல் / பிறசமாழிச் சொற்கரள நீக்குதல். 
5. ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு நேரான தமிழ்ச்சொல்ரல அறிதல். 
6. ஒலி மற்றும் சபாருள் நவறுபாடறிந்து ெரியான சபாருரளயறிதல். 
7. ஒரு சபாருள்தரும் பலசொற்கள். 
8. நவர்ச்சொல்ரலத் நதர்வு செய்தல். 
9. நவர்ச்சொல்ரலக் சகாடுத்து / விரனமுற்று, விரனசயச்ெம், 

விரனயாலரையும் சபயர், சதாழிற் சபயரர / உருவாக்கல். 
10. அகரவரிரெப்படி சொற்கரள சீர்செய்தல். 
11. சொற்கரள ஒழுங்குப்படுத்தி சொற்சறாடராக்குதல். 
12. இருவிரனகளின் சபாருள் நவறுபாடு அறிதல். 

 (எ.கா.) குவிந்து-குவித்து 
13. விரடக்நகற்ற வினாரவத் நதர்ந்சதடுத்தல். 
14. எவ்வரக வாக்கியம் எனக் கண்சடழுதுதல் - தன்விரன, பிறவிரன, 

செய்விரன, செயப்பாட்டு விரன வாக்கியங்கரளக்  கண்சடழுதுதல். 
15. உவரமயால் விளக்கப் சபறும் சபாருத்தமான சபாருரளத் 

நதர்ந்சதழுதுதல் 
16. அலுவல் ொர்ந்த சொற்கள் (கரலச்சொல்) 
17. விரட வரககள். 
18. பிறசமாழிச் சொற்களுக்கு இரையான தமிழ்ச் சொற்கரளக் கண்டறிதல் 

(எ.கா.) நகால்டுபிஸ்கட் – தங்கக்கட்டி. 
19. ஊர்ப்சபயர்களின் மரூஉரவ எழுதுக (எ.கா.) தஞ்ொவூர் – தஞ்ரெ 
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20 நிறுத்தற்குறிகரள அறிதல். 
21. நபச்சு வழக்கு, எழுத்து வழக்கு (வாரான் – வருகிறான்). 
22. சொற்கரள இரைத்து புதியசொல் உருவாக்கல். 
23. சபாருத்தமான காலம் அரமத்தல் 

 (இறந்த காலம், நிகழ் காலம், எதிர் காலம்). 
24. ெரியான வினாச்சொல்ரலத் நதர்ந்சதடு. 
25. ெரியான இரைப்புச்சொல் 

(எனநவ, ஏசனனில், ஆரகயால், அதனால், அதுநபால). 
26. அரடப்புக்குள் உள்ள சொல்ரலத் தகுந்த இடத்தில் நெர்க்க. 
27. இருசபாருள் தருக. 
28. குறில் – சேடில் மாற்றம், சபாருள் நவறுபாடு. 
29. கூற்று, காரைம் – ெரியா? தவறா? 
30. கரலச் சொற்கரளஅறிதல் :- 

எ.கா. –  Artificial Intelligence – செயற்ரக நுண்ைறிவு 
                   Super Computer              - மீத்திறன் கணினி 

31. சபாருத்தமான சபாருரளத் சதரிவுசெய்தல் 
32. சொற்களின் கூட்டுப் சபயர்கள் (எ.கா.) புல் –புற்கள் 
33. ெரியான சதாடரரத் நதர்ந்சதடுத்தல் 
34. பிரழதிருத்துதல் (ஒரு-ஓர்) 
35. சொல் – சபாருள் – சபாருத்துக 
36. ஒருரம-பன்ரம பிரழ 
37. பத்தியிலிருந்து வினாவிற்கான ெரியான விரடரயத் நதர்ந்சதடு. 
 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Code No.003  

தாள்-II 
பகுதி - ஆ 

சபாது அறிவு 
(  வமல்நிவலக் கல்வி / ததாழிற்பயிற்சி/ பட்ையப் படிப்புத் தைம்) 

(சகாள்குறி வினா வரகக்கான தரலப்புகள்) 
1. சபாது அறிவியல் 

i. நபரண்டத்தின் இயல்பு – இயற்பியல் அளவுகளின் அளவீடுகள் – இயக்கவியலில் சபாது 
அறிவியல் விதிகள் – விரெ,  அழுத்தம் மற்றும் ஆற்றல் – அன்றாட வாழ்வில் இயந்திரவியல்,  
மின்னியல் , காந்தவியல், ஒளி, ஒலி, சவப்பம் மற்றும் அணுக்கரு இயற்பியலின் அடிப்பரட 
நகாட்பாடுகளும் அதன் பயன்பாடுகளும். 

ii. தனிமங்களும் நெர்மங்களும், அமிலங்கள், காரங்கள், உப்புகள், சபட்நராலிய சபாருட்கள், 
உரங்கள்,  பூச்சிக்சகால்லிகள்,  உநலாகவியல் மற்றும் உைவில் கலப்படம். 

iii. உயிரியலின் முக்கிய நகாட்பாடுகள், உயிரினங்களின் வரகப்பாடு, பரிைாமம், மரபியல், 
உடலியல், ஊட்டச்ெத்து, உடல்ேலம் மற்றும் சுகாதாரம், மனித                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
நோய்கள். 

iv. சுற்றுப்புறச் சூழல் அறிவியல். 
 

                 
2. 

ேடப்பு நிகழ்வுகள் 

i. அண்ரம நிகழ்வுகளின் சதாகுப்பு – நதசியச் சின்னங்கள் – மாநிலங்கள் குறித்த விவரங்கள் – 
செய்திகளில் இடம்சபற்ற சிறந்த ஆளுரமகளும் இடங்களும் – விரளயாட்டு –நூல்களும் 
ஆசிரியர்களும். 

ii. ேலன்ொர் அரசுத் திட்டங்கள்–தமிழ்ோடு மற்றும் இந்தியாவின் அரசியல் கட்சிகளும் மற்றும் 
ஆட்சியல் முரறகளும். 

iii. அறிவியல் மற்றும் சதாழில் நுட்பத்தில் அண்ரமக்கால கண்டுபிடிப்புகள்–புவியியல் 
அரடயாளங்கள் –  தற்நபாரதய ெமூக சபாருளாதார பிரச்சிரனகள். 

 

3. புவியியல் 

i. புவி அரமவிடம் – இயற்ரக அரமவுகள் – பருவமரழ, மரழப்சபாழிவு,  வானிரல மற்றும் 
காலநிரல – நீர்வளங்கள் – ஆறுகள் – மண், கனிம வளங்கள் மற்றும் இயற்ரக வளங்கள் – காடு 
மற்றும் வன உயிரினங்கள் – நவளாண் முரறகள். 

ii. நபாக்குவரத்து –  தகவல் சதாடர்பு. 

iii. தமிழ்ோடு மற்றும் இந்தியாவில் மக்கள் சதாரக அடர்த்தி மற்றும் பரவல். 

iv. நபரிடர்  –   நபரிடர் நமலாண்ரம   –   சுற்றுச்சூழல்  –   பருவநிரல மாற்றம். 
 

4. இந்தியாவின் வரலாறு மற்றும் பண்பாடு 

i. சிந்து ெமசவளி ோகரிகம் – குப்தர்கள், தில்லி சுல்தான்கள்,  முகலாயர்கள் மற்றும் மராத்தியர்கள் 
– சதன்இந்திய வரலாறு. 

ii. இந்தியப் பண்பாட்டின் இயல்புகள், நவற்றுரமயில்ஒற்றுரம – இனம்,  சமாழி, வழக்காறு. 
iii. இந்தியா ஒரு மதச்ொர்பற்ற ோடு. 
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5. இந்திய ஆட்சியியல் 
i. இந்திய அரசியலரமப்பு – அரசியலரமப்பின் முகவுரர – அரசியலரமப்பின் முக்கிய கூறுகள்– 

ஒன்றியம்,   மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிநரதெங்கள். 

ii. குடியுரிரம, அடிப்பரட உரிரமகள், அடிப்பரடக் கடரமகள், அரசின் சேறிமுரறக் 
நகாட்பாடுகள். 

iii. ஒன்றிய நிர்வாகம், ஒன்றிய ோடாளுமன்றம் –  மாநில நிர்வாகம், மாநில ெட்டமன்றம் – 
உள்ளாட்சி அரமப்புகள்,  பஞ்ொயத்துராஜ். 

iv. கூட்டாட்சியின் அடிப்பரடத் தன்ரமகள்: மத்திய –மாநில உறவுகள். 

v. நதர்தல் – இந்திய நீதிஅரமப்புகள்  – ெட்டத்தின் ஆட்சி. 

vi. சபாதுவாழ்வில் ஊழல் – ஊழல்தடுப்பு ேடவடிக்ரககள் – நலாக்பால் மற்றும் நலாக்ஆயுக்தா – 
தகவல் அறியும் உரிரம  –  சபண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் – நுகர்நவார் பாதுகாப்பு 
அரமப்புகள் – மனித உரிரமகள் ொெனம். 

 

6. இந்தியப்சபாருளாதாரம் 

i. இந்தியப் சபாருளாதாரத்தின் இயல்புகள்– ஐந்தாண்டு திட்ட மாதிரிகள் – ஒரு மதிப்பீடு–
திட்டக்குழு மற்றும் நிதிஆநயாக். 

ii. வருவாய் ஆதாரங்கள் – இந்திய ரிெர்வ் வங்கி – நிதி ஆரையம்   –மத்திய மாநில 
அரசுகளுக்கிரடநயயான நிதிப்பகிர்வு – ெரக்கு மற்றும் நெரவவரி. 

iii. சபாருளாதார நபாக்குகள் – நவரலவாய்ப்பு உருவாக்கம், நிலச்சீர்திருத்தங்கள்மற்றும் 
நவளாண்ரம – நவளாண்ரமயில் அறிவியல் சதாழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு – 
சதாழில்வளர்ச்சி – ஊரக ேலன்ொர் திட்டங்கள் – ெமூகப் பிரச்சிரனகள் – மக்கள் சதாரக, 
கல்வி, ேலவாழ்வு, நவரலவாய்ப்பு,  வறுரம. 

 

7. இந்திய நதசிய இயக்கம் 

i. நதசிய மறுமலர்ச்சி – ஆங்கிநலயர் ஆட்சிக்கு எதிரான சதாடக்ககால எழுச்சிகள் – இந்திய 
நதசிய காங்கிரஸ் – தரலவர்கள் உருவாதல் – பி.ஆர்.அம்நபத்கர், பகத்சிங், பாரதியார், 
வ.உ.சிதம்பரனார், தந்வத தபரியார், ஜவஹர்லால்நேரு,  ைவீந்திைநாத்  தாகூர்,  காமைாசர் 
,மகாத்மாகாந்தி, சமௌலானா அபுல்கலாம் ஆொத்,  இராஜாஜி, சுபாஷ்ெந்திரநபாஸ், 
முத்துசலட்சுமி அம்ரமயார்,  மூவலூர் இராமாமிர்தம் மற்றும் பல நதெத் தரலவர்கள். 

ii. தமிழ்ோட்டு விடுதரலப் நபாராட்டத்தின் பல்நவறு நிரலகள் மற்றும் இயக்கங்கள். 
 

8. தமிழ்ோட்டின் வரலாறு,  பண்பாடு, மரபு மற்றும் ெமூக – அரசியல் இயக்கங்கள் 

i. தமிழ் ெமுதாய வரலாறு அது சதாடர்பான சதால்லியல் கண்டுபிடிப்புகள், ெங்ககாலம் முதல் 
இக்காலம் வரரயிலான தமிழ் இலக்கியம். 

 ii.திருக்குறள்: 

(அ) மதச்ொர்பற்ற தனித் தன்ரமயுள்ள இலக்கியம். 
(ஆ) அன்றாட வாழ்வியநலாடு சதாடர்புத்தன்ரம. 
(இ) மானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம். 
(ஈ) திருக்குறளும் மாறாத விழுமியங்களும் – ெமத்துவம், மனிதநேயம் முதலானரவ. 
(உ) ெமூக அரசியல் சபாருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் சபாருத்தப்பாடு. 
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(ஊ) திருக்குறளின் தத்துவக் நகாட்பாடுகள். 
iii.விடுதரலப் நபாராட்டத்தில் தமிழ்ோட்டின் பங்கு – ஆங்கிநலயருக்கு  எதிரான சதாடக்ககால 

கிளர்ச்சிகள் – விடுதரலப் நபாராட்டத்தில் சபண்களின் பங்கு. 
iv.தமிழ்ோட்டின் பல்நவறு சீர்திருத்தவாதிகள், சீர்திருத்த இயக்கங்கள் மற்றும் மாற்றங்கள். 
 

9. தமிழகத்தில் வளர்ச்சி நிர்வாகம் 

i. ெமூக நீதியும் ெமூக ேல்லிைக்கமும் ெமூகப் சபாருளாதார நமம்பாட்டின் மூலாதாரங்கள். 

ii. தமிழகத்தின் கல்வி மற்றும் ேலவாழ்வு முரறரமகள். 

iii. தமிழகப் புவியியல் கூறுகளும் சபாருளாதார வளர்ச்சியில் அவற்றின் தாக்கமும்.  

 

10
. 

திறனறிவும் மனக்கைக்கு நுண்ைறிவும் (APTITUDE & MENTAL ABILITY) 

i. சுருக்குதல் – விழுக்காடு – மீப்சபரு சபாதுக்காரணி – மீச்சிறு சபாதுமடங்கு 
ii. விகிதம் மற்றும் விகிதாச்ொரம். 

iii. தனிவட்டி – கூட்டுவட்டி– பரப்பு –சகாள்ளளவு– காலம் மற்றும் நவரல. 
iv. தருக்கக் காரைவியல் –  புதிர்கள் –  பகரட –  காட்சிக் காரைவியல் – எண் எழுத்துக் 

காரைவியல் – எண்வரிரெ. 

********* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


