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1

பாடத்திடடம் 2021 - 2022 

வகுப்பு : 10 பாடம்: தமிழ்
மா

தம்

மம
ாத்

த 
இ

யல்
்கள் பாடப்மபாருள்

நவ
ம்்ப

ர்

1

இயல் 1

 உரைநரை உலகம் – தமிழ்ச் சசொல்வளம்

கவிரதப் ப்பரை - அனரனை ச�ொழிபய

கறகண்டு - எழுத்து, சசொல்

டிச
ம்்ப

ர்

2

இயல் 2

கவிரதப் ப்பரை - கொறபறேவொ!  

கறகண்டு - சதொரகநிரலத் சதொைர்கள்

இயல் 3

விரிவொனைம் - பகொ்பல்லபுைத்து �ககள்

கறகண்டு - சதொகொநிரலத் சதொைர்கள்

வொழ்வியல் - திருககுறேள்



2

SYLLABUS 2021-2022
STD : 10 SUBJECT : ENGLISH

MO
NT

H

No
. o

f 
 U

NIT
S

CONTENT

NO
VE

MB
ER

1

Unit 1

PROSE - His first flight

POEM - Life

SUPPLEMENTARY - The tempest

GRAMMAR - Modals

Active and Passive voice

DE
CE

MB
ER

1

Unit 2

SUPPLEMENTARY - zigzag

GRAMMAR - Articles 

Prepositional Phrases 
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பாடத்திடடம் 2021 - 2022 

வகுப்பு : 10 பாடம்: ்கணிதம்

மா
தம்

மம
ாத்

த 
இ

யல்
்கள்

அலகு பாடப்மபாருள்

நவ
ம்்ப

ர்

2

1. உறேவுகளும் சொர்புகளும்

1.1 அறிமுகம்

1.2 வரிரசச் பசொடி

1.3 கொர்டீசியன ச்பருககல்

1.4 உறேவுகள்

2.  எண்களும் 
சதொைர்வரிரசகளும்

2.1 அறிமுகம்

2.2 யூகளிடின வகுத்தல் துரைத்பதறறேம்

2.3 யூகளிடின வகுத்தல்வழி முரறே

2.4 அடிப்்பரை எண்ணியல் பதறறேம்

2.6 சதொைர் வரிரசகள்

2.7 கூட்டுத் சதொைர்வரிரச

டிச
ம்ப

ர்

1 3.இயறகணிதம்

3.1 அறிமுகம்

3.2  மூனறு �ொறிகளில் அர�நத பநரிய 
ஒருங்கர� ச�ன்பொடுகள்

3.3  ்பல்லுறுப்புக பகொரவகளின 
மீ.ச்பொ.வ �றறும் மீ.ச்பொ.�

3.4 விகிதமுறு பகொரவகள்

3.5 ்பல்லுறுப்புக பகொரவயின வர்ககமூலம்

3.6 இரு்படிச் ச�ன்பொடுகள்

3.8 இரு்படிச் ச�ன்பொடுகளின வரை்பைங்கள்
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பாடத்திடடம் 2021-2022
வகுப்பு : 10 பாடம்: அறிவியல்

மா
தம் அலகு பாடப்மபாருள்

பாடம் மசய்முைை

நவ
ம்ப

ர்

2

இயறபியல்
1. இயககவிதிகள்

1.1 விரச �றறும் இயககம்
1.2 நிரல�ம்
1.2.1 நிரல�த்தின வரககள்
1.2.2  நிரல�த்திறகொனை எடுத்துக 

கொட்டுகள்
1.3 பநர்பகொட்டுஉநதம்
1.4 நியூட்ைனின இயககவிதிகள்
1.4.1 நியூட்ைனின முதல்விதி
1.4.2 விரச
1.4.3 விரசயின வரககள்
1.4.4 சதொகு ்பயனவிரச
1.5 நியூட்ைனின இைண்ைொம் இயககவிதி
1.7 நியூட்ைனின மூனறேொம் இயககவிதி
1.9 ைொககட் ஏவுதல் நிகழ்வு
1.11 நிரறே �றறும் எரை

பவதியியல்
7. அணுககளும் 
மூலககூறுகளும்

7.1 அணு �றறும் அணுநிரறே
7.1.1 ஒப்பு அணுநிரறே (RAM)  
7.2 மூலககூறு, மூலககூறுநிரறே
7.2.1 மூலககூறுகளின வரகப்்பொடுகள்
7.3  அணுககள்�றறும் மூலககூறுகளுககு 

இரைபயயொனை பவறு்பொடு
7.6 அவகொட்பைொ கருது பகொள்கள்
7.7 அவகொட்பைொ விதியின ்பயனகள்
7.9  தீர்ககப்்பட்ை கைககுகள் (ப�பல 

சகொடுககப்்பட்டுள்ள தரலப்புகள் 
சதொைர்்பொனை கைககுகள் �ட்டும்)

டிச
ம்ப

ர்

2

உயிரியல்
12. தொவை 
உள்ளர�ப்பியல் 
�றறும் தொவை 
சசயலியல்

12.1 திசுககள்
12.2 திசுத் சதொகுப்புகள்
12.2.1  பதொல் அல்லது புறேத்பதொல் 

திசுத்  சதொகுப்பு
12.2.2  அடிப்்பரை அல்லது தளத் 

 திசுத் சதொகுப்பு
12.2.3 வொஸ்குலொர் திசுத் சதொகுப்பு
12 .3  இருவிரதயிரலத் தொவைபவரின 

உள்ளர�ப்பு (அவரை) 
12.5  இருவிரதயிரலத் தொவைத் 

தண்டின உள்ளர�ப்பு (சூரியகொநதி)
12.7  இருவிரதயிரலத் தொவை 

இரலயின உள்ளர�ப்பு (ப�ல்கீழ் 
பவறு்பொடு சகொண்ை இரல - �ொ)

8.  ஒளிச் 
பசர்கரக



5

மா
தம் அலகு பாடப்மபாருள்

பாடம் மசய்முைை
டிச

ம்ப
ர்

2

12.9 தொவைச்சசயலியல்
12.9.1 கணிகங்கள்
12.9.2 ்பசுங்கணிகத்தின அர�ப்பு
12.9.3 ்பசுங்கணிகத்தின ்பணிகள்
12.9.4 ஒளிச்பசர்கரக
12.9.5  ஒளிச்பசர்கரக நரைச்பறும் 

இைங்கள்
12.9.6 ஒளிச்பசர்கரகநிறேமிகள்
12.9.7  ஒளிச் பசர்கரகயில் சூரிய  

ஒளியின ்பங்கு
12.9.8  ஒளிச் பசர்கரகரயப் ்பொதிககும் 

கொைணிகள்
12.11 சுவொசித்தலின வரககள்
12.11.1  கொறறுசுவொசம் (்படிநிரலகள் 

தவிை)
12.11.2 கொறறில்லொ சுவொசம்
12.11.3 சுவொச ஈவு

இயறபியல்

2. ஒளியியல்

2.1 ஒளியின ்பண்புகள்
2.2 ஒளிவிலகல்
2.3 கூட்சைொளியொல் ஏற்படும் ஒளிவிலகல்
2.5 சலனசுகள்
2.5.1 பிறேவரக சலனசுகள்
2.6.  குவிசலனசு �றறும் குழிசலனசில் 

நரைச்பறும் ஒளிவிலகலொல் 
பிம்்பங்கள் பதொனறுதல்

2.7. குவிசலனசின வழியொக ஒளிவிலகல்
2.8. குவிசலனசின ்பயனகள்
2.9 குழிசலனசின வழியொக ஒளிவிலகல்
2.10. குழிசலனசின ்பயனகள்
2.11. சலனசு ச�ன்பொடு
2.12. குறியீட்டு �ைபு
2.16 �னிதககண்
2.17 கண்ணின குரறே்பொடுகள்

2.  குவிசலனசின 
குவியத் 
சதொரலரவ  
கொைல்
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு: 10 பாடம்: சமூ்க அறிவியல்
மா

தம்

மம
ாத்

த 
இ

யல்
்கள்

இயல் பாடப்மபாருள்

நவ
ம்ப

ர்

4

வைலொறு
1.  முதல் உலகப்ப்பொரின  

சவடிப்பும் அதன  
பினவிரளவுகளும்

1.1 கொலனிகளுககொனை ப்பொட்டி 
1.2 வல்லைசுகளின ப்பொட்டி 
1.3  முதல் உலகப்ப்பொருககொனை 

கொைைங்களும் ப்பொககும் 
விரளவுகளும். 

1.5. ்பனனைொட்டுச் சங்கம்

புவியியல்
1.  இநதியொ -அர�விைம்  

நிலத்பதொறறேம் �றறும் 
வடிகொலர�ப்பு

1.1 அர�விைமும் ்பைப்்பளவும்  
1.2  இநதியொவின முககிய 

இயறரகயர�ப்பு பிரிவுகள்

குடிர�யியல்
1. இநதிய அைசியலர�ப்பு
2. நடுவண் அைசு

்பொைம் முழுவதும்
்பொைம் முழுவதும்

டிச
ம்ப

ர்

3

ச்பொருளியல்
1.  ச�ொத்த உள்நொட்டு 

உற்பத்தி  �றறும் அதன 
வளர்ச்சி - ஓர் அறிமுகம்

1.1 நொட்டு வரு�ொனைம்  
1.2 ச�ொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தி (GDP)  
1.3  ச�ொத்த உள்நொட்டு 

உற்பத்தியின இரயபு
1.4  இநதியொவில் ச�ொத்த 

உள்நொட்டு உற்பத்தியில் 
சவவபவறு துரறேகளின 
்பங்களிப்பு 

1.5  ச்பொருளொதொை வளர்ச்சி �றறும்  
முனபனைறறேம்

வைலொறு
2.  இரு உலகப் 

ப்பொர்களுககு  
இரையில் உலகம்

2.1 ச்பொருளொதொைப் ச்பரு�நதம் 
2.3  ஆசியொவில் கொலனிய எதிர்ப்பு 

இயககங்களும்  கொலனியநீககச் 
சசயல்்பொடுகளும்

புவியியல்
2.  இநதியொ – 

கொலநிரல �றறும்  
இயறரகத்தொவைங்கள்

2.1  இநதிய கொலநிரலரய 
்பொதிககும் கொைணிகள்

2.2 ்பருவக கொறறு 
2.3 �ரைப் ்பைவல்


