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்கள்

இயல் பாடபமபாருள்

நவ
ம்ப

ர்

2

1

மெய்யுள் - இளநதமிழே
உரைநரட - தமிழமமாழியின் நரடயேகியல்
மெய்யுள் - தன்ழனேர் இலாத தமிழ
துரைபபாடம் - தம்பி மநல்ரலயபபருக்கு
இலக்்கைம் - தமிோய் எழுதுழவாம்

2
மெய்யுள் - பிறம்காருநாள் ழ்காரட
இலக்்கைம் - நால்வர்கப மபாருததங்கள்

டிெ
ம்ப

ர்

1 3

உரைநரட - தமிேர் குடும்பமுரற
மெய்யுள் - விருநதினேர் இல்லம், ்கம்பைாமாயைம் 

துரைபபாடம் - உரிரமததா்கம்
இலக்்கைம் - மபாருள் மயக்்கம்
வாழவியல் - திருக்குறள்

SYLLABUS 2021–2022 

STANDARD: 12 பாடம்: பபாதுத்தமிழ்
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MONTH
TOTAL 
NO. OF 
UNITS

TOPICS

November 1

Prose  -Two Gentlemen of Verona
Supplementary - God Sees the Truth but Waits

Grammar - Tenses, Modal Auxiliaries,  
Reported Speech

December 1

Poem - Our Casuarina Tree

Grammar - Prepositions, Prepositional phrases, 
 Conjunctions, Connectives or Linkers 

SYLLABUS 2021–2022 

STANDARD: 12 SUBJECT: ENGLISH
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மா
தம் மமாதத 

அலகுகள் அலகு பாடபமபாருள்

நவ
ம்ப

ர்

2
1.  அணிகள் மற்றும் 

அணிக்காவவகளின் 
பயன்பாடுகள்

1.1  அறிமுகம் 
1.2  பூச்சியமற்்ற ்காவவ அணியின் 

்நர்மாறு
1.2.1  ஒரு சதுர அணியின் ்சர்பபணி  
1.2.2  ஒரு சதுர அணியின் ்நர்மாறு அணி
1.2.3  ் நர்மாறு அணிகளின் பண்புகள்  
1.2.4  வடிவ கணிதததில் அணிகளின் 

பயன்பாடுகள்
1.3  ஒரு அணியின் மீதான மதாடகக 

நிவல  உருமாற்்றம் 
1.3.1  மதாடகக நிவல நிவர மற்றும் நிரல் 

மசயலிகள் 
1.3.2  நிவர – ஏறுபடி வடிவம் 
1.3.3  ஓர் அணியின் தரம் 
1.4  ஓர் அணியின் பயன்பாடுகள்: ்நரிய 

சமன்பாடுகளின் மதாகுபபிற்கான தீர்வு 
காணுதல் 

1.4.1  ் நரிய சமன்பாடுகளின் மதாகுபவப 
அவமததல்

1.4.2  ் நரிய சமன்பாட்டுத மதாகுபபின் 
அணி வடிவம்

1.4.3  ் நரிய சமன்பாட்டுத மதாகுபபின் 
தீர்வுகள்

1.4.3  (i) ்நர்மாறு அணி காணல் முவ்ற 
1.4.3  (ii) கிராமரின் விதி 
1.4.3  (iii) காஸ்ஸியன் நீககல் முவ்ற 
(*பண்புகளுககான நிரூபணஙகள் 
நீஙகலாக)

பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 12 பாடம் : கணிதவியல்

MONTH
TOTAL 
NO. OF 
UNITS

TOPICS

November 1

Prose  -Two Gentlemen of Verona
Supplementary - God Sees the Truth but Waits

Grammar - Tenses, Modal Auxiliaries,  
Reported Speech

December 1

Poem - Our Casuarina Tree

Grammar - Prepositions, Prepositional phrases, 
 Conjunctions, Connectives or Linkers 

SYLLABUS 2021–2022 

STANDARD: 12 SUBJECT: ENGLISH
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நவ
ம்ப

ர்

2. கலபபு எண்கள்

2.1  கலபமபண்கள் அறிமுகம் 
2.1.1  கற்பவன அலகு i – இன் அடுககுகள்
2.2  கலபபு எண்கள்  
2.2.1  மசவவக வடிவம் 
2.2.2  ஆர்கண்ட் தளம் 
2.2.3  கலபமபண்களின் மீதான 

இயற்கணித  சமன்பாடுகள் 
2.3  கலபமபண்களின் அடிபபவட 

இயற்கணிதப பண்புகள்  
2.3.1  கலபபு எண்களின் பண்புகள்
2.4  ஒரு கலபமபண்ணின் இவணக 

கலபமபண்
2.4.1  ஒரு கலபமபண்ணின் இவண 

எண்ணின் வடிவ கணித விளககம்
2.4.2  இவணக கலபமபண்களின் பண்புகள்
2.5  ஒரு கலபமபண்ணின் மட்டு மதிபபு
2.5.1  கலபமபண்ணின் மட்டுககான 

பண்புகள்
2.5.2  ஒரு கலபமபண்ணின் வர்கக மூலம்
2.6  கலபமபண்களின் வடிவியல் மற்றும் 

நியமப பாவத 
(*பண்புகளுககான நிரூபணஙகள் 
நீஙகலாக)

டிச
ம்ப

ர்

2 3. சமன்பாட்டியல்

3.1  அறிமுகம் 
3.2  பல்லுறுபபுக ்காவவச் 

சமன்பாடுகளின்  அடிபபவடக கூறுகள்  
3.2.1  பல்லுறுபபுக ்காவவச் 

சமன்பாடுகளின்  வவககள் 
3.2.2  இருபடிச் சமன்பாடுகள் 
3.3  வியட்டாவின் சூததிரஙகள் 

மற்றும் பல்லுறுபபுக ்காவவச் 
சமன்பாடுகவள உருவாககுதல் 

3.3.1  இருபடிச் சமன்பாட்டிற்கான 
வியட்டாவின்  சூததிரஙகள்

3.3.2  பல்லுறுபபுக ்காவவச் 
சமன்பாடுகளுககான  வியாட்டாவின் 
சூததிரஙகள்  
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நவ
ம்ப

ர்

2. கலபபு எண்கள்

2.1  கலபமபண்கள் அறிமுகம் 
2.1.1  கற்பவன அலகு i – இன் அடுககுகள்
2.2  கலபபு எண்கள்  
2.2.1  மசவவக வடிவம் 
2.2.2  ஆர்கண்ட் தளம் 
2.2.3  கலபமபண்களின் மீதான 

இயற்கணித  சமன்பாடுகள் 
2.3  கலபமபண்களின் அடிபபவட 

இயற்கணிதப பண்புகள்  
2.3.1  கலபபு எண்களின் பண்புகள்
2.4  ஒரு கலபமபண்ணின் இவணக 

கலபமபண்
2.4.1  ஒரு கலபமபண்ணின் இவண 

எண்ணின் வடிவ கணித விளககம்
2.4.2  இவணக கலபமபண்களின் பண்புகள்
2.5  ஒரு கலபமபண்ணின் மட்டு மதிபபு
2.5.1  கலபமபண்ணின் மட்டுககான 

பண்புகள்
2.5.2  ஒரு கலபமபண்ணின் வர்கக மூலம்
2.6  கலபமபண்களின் வடிவியல் மற்றும் 

நியமப பாவத 
(*பண்புகளுககான நிரூபணஙகள் 
நீஙகலாக)

டிச
ம்ப

ர்

2 3. சமன்பாட்டியல்

3.1  அறிமுகம் 
3.2  பல்லுறுபபுக ்காவவச் 

சமன்பாடுகளின்  அடிபபவடக கூறுகள்  
3.2.1  பல்லுறுபபுக ்காவவச் 

சமன்பாடுகளின்  வவககள் 
3.2.2  இருபடிச் சமன்பாடுகள் 
3.3  வியட்டாவின் சூததிரஙகள் 

மற்றும் பல்லுறுபபுக ்காவவச் 
சமன்பாடுகவள உருவாககுதல் 

3.3.1  இருபடிச் சமன்பாட்டிற்கான 
வியட்டாவின்  சூததிரஙகள்

3.3.2  பல்லுறுபபுக ்காவவச் 
சமன்பாடுகளுககான  வியாட்டாவின் 
சூததிரஙகள்  

டிச
ம்ப

ர்

3. சமன்பாட்டியல்

3.3.2  (a) அடிபபவட இயற்கணிதத ்தற்்றம் 
3.3.2  (b) வியாட்டாவின் சூததிரம்
3.3.2  (b) (i) முபபடி பல்லுறுபபுக ்காவவச் 

சமன்பாட்டிற்கான வியாட்டாவின் 
சூததிரம்

3.3.2  (c) மகாடுககபபட்டுள்ள மூலஙகவள 
வவதது  பல்லுறுபபுக ்காவவ 
சமன்பாடுகவள உருவாககுதல் 

3.4  பல்லுறுபபுக ்காவவச் 
சமன்பாடுகளின்  மகழுககளின் 
பண்புகள் மற்றும் மூலஙகளின்  
பண்புகள்  

3.4.1  கற்பவன மூலஙகள்
3.4.2  விகிதமு்றா எண் மூலஙகள்  
3.4.3  விகிதமுறு எண் மூலஙகள்
3.6  உயர்பபடி பல்லுறுபபுக ்காவவச் 

சமன்பாடுகளின் மூலஙகள்  
3.7  கூடுதல் விவரஙகளுடன் கூடிய 

பல்லுறுபபுக ்காவவகள்  
3.7.1  கற்பவன மூலஙகள் அல்லது முருடு 

மூலஙகள்
3.7.2  இரட்வடபபவட அடுககுகள் மட்டும் 

மகாண்ட பல்லுறுபபுக ்காவவச் 
சமன்பாடுகள்  

3.7.3  அவனதது மகழுககளின் கூட்டல் 
மதாவக பூச்சியமாகும்.

3.7.4  ஒற்வ்றப படி உறுபபுகளின் 
மகழுககளின்  கூடுதலும் 
இரட்வடபபடி உறுபபுகளின் 
மகழுககளின் கூடுதல் சமம் 

3.8  கூடுதல் விவரம் இல்லாத பல்லுறுபபுக 
்காவவ  சமன்பாடுகள் 

3.8.2  தவலகீழ் சமன்பாடுகள்  
3.9  மடஸ்கார்ட்்ட விதி 
3.9.1  மடஸ்கார்ட்்ட விதியின் கூற்று 
3.9.2  வரம்பிவன அவடதல் 
(*பண்புகளுககான நிரூபணஙகள் 
நீஙகலாக)
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டிச
ம்ப

ர் 4.  ் நர்மாறு 
முக்காணவியல் 
சார்புகள்

4.1  அறிமுகம் 
4.2  சில அடிபபவடக கருததுககள் 
4.2.1  முக்காணவியல் சார்புகளின் 

சார்பகம் மற்றும்  வீச்சகம் 
4.2.2  சார்புகளின் வவரபடஙகள்
4.2.3  வவரபடததின் வீச்சு மற்றும் காலம் 
4.2.4  ் நர்மாறு சார்புகள்  
4.2.5  ் நர்மாறு சார்புகளின் வவரபடஙகள்  
4.3  வசன் சார்பு மற்றும் ்நர்மாறு வசன் 

சார்பு
4.3.2  வசன் சார்பின் பண்புகள்
4.3.3  ் நர்மாறு வசன் சார்பு மற்றும் அதன் 

பண்புகள்
4.4  மகாவசன் சார்பு மற்றும் ்நர்மாறு 

மகாவசன்  சார்பு  
4.4.2  மகாவசன் சார்பின் பண்புகள்  
4.4.3  ் நர்மாறு மகாவசன் சார்பு மற்றும் 

அதன்  பண்புகள்  
4.5  மதாடுக்காட்டுச் சார்பு மற்றும் 

்நர்மாறுத  மதாடுக்காட்டுச் சார்பு  
4.5.2  மதாடுக்காட்டுச் சார்பின் பண்புகள்
4.5.3  ் நர்மாறு மதாடுக்காட்டுச் சார்பு 

மற்றும் அதன்  பண்புகள்  
4.6  மகாசீகண்ட் சார்பு மற்றும் ்நர்மாறு  

மகாசீகண்ட் சார்பு 
4.6.2  ் நர்மாறு மகாசீகண்ட சார்பு 
4.7  சீகண்ட் சார்பு மற்றும் ்நர்மாறு 

சீகண்ட் சார்பு
4.7.2  ் நர்மாறு சீகண்ட் சார்பு  
4.8  ் காடான்மஜெண்ட் சார்பு மற்றும் 

்நர்மாறு ்காடான்மஜெண்ட் சார்பு 
4.8.2  ் நர்மாறு ்காடான்மஜெண்ட் சார்பு 
(*பண்புகளுககான நிரூபணஙகள் 
நீஙகலாக)
4.9  ் நர்மாறு முக்காணவியல் 

சார்புகளின்  முதன்வம மதிபபு
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டிச
ம்ப

ர் 4.  ் நர்மாறு 
முக்காணவியல் 
சார்புகள்

4.1  அறிமுகம் 
4.2  சில அடிபபவடக கருததுககள் 
4.2.1  முக்காணவியல் சார்புகளின் 

சார்பகம் மற்றும்  வீச்சகம் 
4.2.2  சார்புகளின் வவரபடஙகள்
4.2.3  வவரபடததின் வீச்சு மற்றும் காலம் 
4.2.4  ் நர்மாறு சார்புகள்  
4.2.5  ் நர்மாறு சார்புகளின் வவரபடஙகள்  
4.3  வசன் சார்பு மற்றும் ்நர்மாறு வசன் 

சார்பு
4.3.2  வசன் சார்பின் பண்புகள்
4.3.3  ் நர்மாறு வசன் சார்பு மற்றும் அதன் 

பண்புகள்
4.4  மகாவசன் சார்பு மற்றும் ்நர்மாறு 

மகாவசன்  சார்பு  
4.4.2  மகாவசன் சார்பின் பண்புகள்  
4.4.3  ் நர்மாறு மகாவசன் சார்பு மற்றும் 

அதன்  பண்புகள்  
4.5  மதாடுக்காட்டுச் சார்பு மற்றும் 

்நர்மாறுத  மதாடுக்காட்டுச் சார்பு  
4.5.2  மதாடுக்காட்டுச் சார்பின் பண்புகள்
4.5.3  ் நர்மாறு மதாடுக்காட்டுச் சார்பு 

மற்றும் அதன்  பண்புகள்  
4.6  மகாசீகண்ட் சார்பு மற்றும் ்நர்மாறு  

மகாசீகண்ட் சார்பு 
4.6.2  ் நர்மாறு மகாசீகண்ட சார்பு 
4.7  சீகண்ட் சார்பு மற்றும் ்நர்மாறு 

சீகண்ட் சார்பு
4.7.2  ் நர்மாறு சீகண்ட் சார்பு  
4.8  ் காடான்மஜெண்ட் சார்பு மற்றும் 

்நர்மாறு ்காடான்மஜெண்ட் சார்பு 
4.8.2  ் நர்மாறு ்காடான்மஜெண்ட் சார்பு 
(*பண்புகளுககான நிரூபணஙகள் 
நீஙகலாக)
4.9  ் நர்மாறு முக்காணவியல் 

சார்புகளின்  முதன்வம மதிபபு

பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 12 பாடம் : இயற்பியல்

மாதம் மமாதத 
அலகுகள் அலகு பாடபமபாருள்

நவ
ம்ப

ர்

2 1. நிலல மின்னியல் 

1.   நிலல மின்னியல்  
1.1.   அறிமுகம்  
1.1.1.   வரலாற்று பின்புலம் - 

மின்னூடடஙகள்  
1.1.2   மின்னூடடததின் அடிபபலடப 

பண்புகள்  
1.2   கூலூம் விதி  
1.2.1.   மமற்மபாருந்துதல் தததுவம் 
1.3.   மின்புலம் மற்றும் மின்புலக் 

மகாடுகள்  
1.3.1.   மின்புலம்  
1.3.2.   புள்ளி மின்துகள்களாலான 

அலமபபின்  மின்புலம்  
1.4.   மின்இருமுலனயும் அதன் 

பண்புகளும் 
 1.4.1.   மின் இருமுலன  
1.4.2.   மின் இருமுலனயின் மின்புலம்  
1.4.3.   சீரான மின்புலததில் 

லவக்கபபடடுள்ள மின்  
இருமுலன மீது மெயல்படும் 
விலெ 

1.5   நிலல மின்னழுததமும் 
மின்னழுதத ஆற்்றலும் 

1.5.1.   நிலல மின்னழுதத ஆற்்றலும் 
நிலல  மின்னழுததமும்

1.5.2.   புள்ளி மின்துகளால் உருவாகும் 
மின்னழுததம்
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நவ
ம்ப

ர்

2 1. நிலல மின்னியல்

1.5.3.  மின் இரு முலனயால் ஒரு 
புள்ளியில் ஏற்படும்  நிலல மின் 
அழுததம்

1.5.6.  புள்ளி மின்துகள்திரளால் 
உருவாகும் நிலல  மின்னழுதத 
ஆற்்றல்  

1.5.7.  சீரான மின்புலததில் உள்ள 
இருமுலனயின்  நிலல 
மின்னழுதத ஆற்்றல்  

1.6.  காஸ் விதியும் அதன் 
பயன்பாடுகளும்

1.6.1.  மின்பாயம்  
1.6.2.  மூடிய பரபபுகளுக்கு மின்பாயம்  
1.6.3.  காஸ் விதி  
1.6.4.  காஸ் விதியின் பயன்பாடுகள்  
1.8.  மின்மதக்கிகள் மற்றும் மின் 

மதக்குததி்றன்  
1.8.1.  மின்மதக்கிகள்  
1.8.2.  மின்மதக்கியில் மெமிக்கபபடும் 

ஆற்்றல்
1.8.3.  மின் மதக்கிகளின் 

பயன்பாடுகள்  
1.8.4.  மின் மதக்கிகளில் மின் 

காபபுகளின் விலளவு
1.8.5.  மின்மதக்கிகள். 

மதாடரிலைபபிலும் பக்க 
இலைபபிலும்  

1.9.  மின்கடததியில் 
மின்துகள்களின் பரவலும்  
கூர்முலனச் மெயல்பாடும்  

1.9.1.  மின்கடததியில் 
மின்துகள்களின் பரவல்  

1.9.2.  கூர்முலனச் மெயல்பாடு 
அல்லது ஒளி வடட  
மின்னி்றக்கம்  

1.9.4.  வான் - டி-கிராப மின்னியற்றி

நவ
ம்ப

ர்

2 2. மின்மனாடடவியல்

அறிமுகம் 
2.1   மின்மனாடடம்  
2.1.1   மரபு மின்மனாடடம்  
2.1.2.   இழுபபு திலெமவகம்  
2.1.3.   மின்மனாடடததின் நுண்மாதிரி 
2.2.   ஓம் விதி  
2.2.1.   மின்தலட எண்  
2.2.2.   மின்தலடயாக்கிகள் - 

மதாடரிலைபபு மற்றும்  பக்க 
இலைபபு 

2.2.3.   கார்பன் மின்தலடயாக்கிகளில் 
நி்றக்குறியீடுகள்  

2.2.4.   மவபபநிலலலயச் ொர்ந்த 
மின்தலட எண்

2.3.   மின் சுற்றுகளில் ஆற்்றல் மற்றும் 
தி்றன்  

2.4.1.   மின்னியக்கு விலெ மற்றும் அக 
மின்தலட

2.4.2.   அக மின் தலடலயக் 
கைக்கிடுதல்  

2.4.3.   மின்கலன்களின் 
மதாடரிலைபபு  

2.4.4.   மின்கலன்களின் பக்க 
இலைபபு  

2.5.1.   கிர்க்காாஃப முதல் விதி  
2.5.2.   கிர்க்காாஃப இரண்டாம் விதி  
2.5.3.   வீடஸ்மடான் ெமனச்சுற்று  
2.5.4.   மீடடர் ெமனச்சுற்று  
2.5.7.   மின் அழுததமானிலய 

பயன்படுததி  மின்கலததின் 
அகமின் தலடலய அளவிடுதல்  

2.7.   மவபபமின் விலளவு  
2.7.1.   சீமபக் விலளவு  
2.7.2.   மபல்டியர் விலளவு 
2.7.3.   தாம்்ஸன் விலளவு

மெய்முல்ற

1.  மடன்்ஜன்ட கால்வனா 
மீடடலரப பயன்படுததி புவி 
காந்த புலததின்  கூறின் 
மதிபபிலன கண்டறிக.

2.   மின்னழுததமானிலயப 
பயன்படுததி மகாடுக்கபபடடுள்ள 
மின்கலஙகளின் மின்னியக்கு 
விலெலய ஒபபிடுக.
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நவ
ம்ப

ர்

2 1. நிலல மின்னியல்

1.5.3.  மின் இரு முலனயால் ஒரு 
புள்ளியில் ஏற்படும்  நிலல மின் 
அழுததம்

1.5.6.  புள்ளி மின்துகள்திரளால் 
உருவாகும் நிலல  மின்னழுதத 
ஆற்்றல்  

1.5.7.  சீரான மின்புலததில் உள்ள 
இருமுலனயின்  நிலல 
மின்னழுதத ஆற்்றல்  

1.6.  காஸ் விதியும் அதன் 
பயன்பாடுகளும்

1.6.1.  மின்பாயம்  
1.6.2.  மூடிய பரபபுகளுக்கு மின்பாயம்  
1.6.3.  காஸ் விதி  
1.6.4.  காஸ் விதியின் பயன்பாடுகள்  
1.8.  மின்மதக்கிகள் மற்றும் மின் 

மதக்குததி்றன்  
1.8.1.  மின்மதக்கிகள்  
1.8.2.  மின்மதக்கியில் மெமிக்கபபடும் 

ஆற்்றல்
1.8.3.  மின் மதக்கிகளின் 

பயன்பாடுகள்  
1.8.4.  மின் மதக்கிகளில் மின் 

காபபுகளின் விலளவு
1.8.5.  மின்மதக்கிகள். 

மதாடரிலைபபிலும் பக்க 
இலைபபிலும்  

1.9.  மின்கடததியில் 
மின்துகள்களின் பரவலும்  
கூர்முலனச் மெயல்பாடும்  

1.9.1.  மின்கடததியில் 
மின்துகள்களின் பரவல்  

1.9.2.  கூர்முலனச் மெயல்பாடு 
அல்லது ஒளி வடட  
மின்னி்றக்கம்  

1.9.4.  வான் - டி-கிராப மின்னியற்றி

நவ
ம்ப

ர்

2 2. மின்மனாடடவியல்

அறிமுகம் 
2.1   மின்மனாடடம்  
2.1.1   மரபு மின்மனாடடம்  
2.1.2.   இழுபபு திலெமவகம்  
2.1.3.   மின்மனாடடததின் நுண்மாதிரி 
2.2.   ஓம் விதி  
2.2.1.   மின்தலட எண்  
2.2.2.   மின்தலடயாக்கிகள் - 

மதாடரிலைபபு மற்றும்  பக்க 
இலைபபு 

2.2.3.   கார்பன் மின்தலடயாக்கிகளில் 
நி்றக்குறியீடுகள்  

2.2.4.   மவபபநிலலலயச் ொர்ந்த 
மின்தலட எண்

2.3.   மின் சுற்றுகளில் ஆற்்றல் மற்றும் 
தி்றன்  

2.4.1.   மின்னியக்கு விலெ மற்றும் அக 
மின்தலட

2.4.2.   அக மின் தலடலயக் 
கைக்கிடுதல்  

2.4.3.   மின்கலன்களின் 
மதாடரிலைபபு  

2.4.4.   மின்கலன்களின் பக்க 
இலைபபு  

2.5.1.   கிர்க்காாஃப முதல் விதி  
2.5.2.   கிர்க்காாஃப இரண்டாம் விதி  
2.5.3.   வீடஸ்மடான் ெமனச்சுற்று  
2.5.4.   மீடடர் ெமனச்சுற்று  
2.5.7.   மின் அழுததமானிலய 

பயன்படுததி  மின்கலததின் 
அகமின் தலடலய அளவிடுதல்  

2.7.   மவபபமின் விலளவு  
2.7.1.   சீமபக் விலளவு  
2.7.2.   மபல்டியர் விலளவு 
2.7.3.   தாம்்ஸன் விலளவு

மெய்முல்ற

1.  மடன்்ஜன்ட கால்வனா 
மீடடலரப பயன்படுததி புவி 
காந்த புலததின்  கூறின் 
மதிபபிலன கண்டறிக.

2.   மின்னழுததமானிலயப 
பயன்படுததி மகாடுக்கபபடடுள்ள 
மின்கலஙகளின் மின்னியக்கு 
விலெலய ஒபபிடுக.
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டிெ
ம்ப

ர்

2
3.  காந்தவியல் மற்றும் 

மின்மனாடடததின் காந்த 
விலளவுகள்

3.1.   காந்தவியல் ஓர் அறிமுகம் 
3.1.2   காந்தததின் அடிபபலட 

பண்புகள் 
3.2   காந்தவியலின் கூலூம் 

எதிர்ததகவு  இருமடிவிதி 
3.8.  பயட - ொவர்ட விதி  
3.8.1.   பயட ொவர்ட விதியின் 

வலரயல்ற  மற்றும் விளக்கம்
3.8.2.   மின்மனாடடம் பாயும் நீண்ட  

மநரான கடததியினால் ஏற்படும் 
காந்தபபுலம்

3.8.3.   மின்மனாடடம் பாயும் வடட 
வடிவக் கம்பிச்சுருளின் அச்சு 
வழிமய ஏற்படும் காந்தபபுலம் 

3.8.5   மின்மனாடட வலளயம் காந்த 
இருமுலனயாக  மெயல்படல்  

3.9.   ஆம்பியரின் சுற்று விதி  
3.9.1.   ஆம்பியரின் சுற்று விதி 

வலரயல்ற மற்றும்  விளக்கம்  
3.9.2.   ஆம்பியரின் விதிலயப 

பயன்படுததி  மின்மனாடடம் 
பாயும் முடிவிலா நீளம்மகாண்ட  
கம்பியினால் ஏற்படும் காந்தப 
புலம்  

3.9.3.   மின்மனாடடம் பாயும் நீண்ட 
வரிச்சுருளினால்  ஏற்படும் 
காந்தப புலம்  

3.10.   லாரன்ஸ் விலெ 
3.10.1.   காந்தப புலததில் இயஙகும் மின் 

துகமளான்று உைரும் விலெ
3.10.2.   சீரான காந்தப புலததிலுள்ள 

மின்துகளின்  இயக்கம்  
3.10.3.   ஒன்றுக் மகான்று மெஙகுததாகச் 

மெயல்படும்  மின்புலம் மற்றும் 
காந்தப புலததில் மின்துகளின்  
இயக்கம் (திலெ மவக 
மதர்ந்மதடுபபான் )  

3.10.5.   காந்தபபுலததில் உள்ள 
மின்மனாடடம் பாயும்  கடததியின் 
மீது மெயல்படும் விலெ 

3.10.6.  நீண்ட இலையான 
மின்மனாடடம் பாயும் இரு கடததி 
களுக்கிலடமய ஏற்படும் விலெ  

3.11.2.   இயஙகு சுருள் கால்வமனா 
மீடடர்

டிெ
ம்ப

ர்

2
4.  மின் காந்தத துாண்டலும் 

மாறுதிலெ  
மின்மனாடடமும்

4.1.   மின் காந்தத துாண்டல்  
4.1.1.   அறிமுகம்  
4.1.2.   காந்தபபாயம்  
4.1.5.   பிளமிங வலக்லக விதி  
4.1.6.   லாரன்ஸ் விலெயிலிருந்து 

இயக்க மின்னியக்கு  விலெ 
4.3.   தன்மின் துாண்டல்  
4.3.1.   அறிமுகம்  
4.3.2.   நீண்ட வரிச்சுருளின் தன்மின் 

துாண்டல் எண்
4.3.3.   பரிமாற்று மின் துாண்டல் 
4.3.4.   இருநீண்ட மபாது 

அச்சு மகாண்ட வரிச்  
சுருளுக்கிலடமய பரிமாற்று 
மின்துாண்டல்  எண்

4.4.   தூண்டபபடட மின்னியக்கு 
விலெலய உருவாக்கும் 
முல்றகள்.

4.4.1.   அறிமுகம்  
4.4.2.   காந்தபபுலதலத மாற்றுவதன் 

மூலம்  துாண்டபபடட 
மின்னியக்கு விலெலய  
உருவாக்குதல். 

4.4.3.   கம்பிச்சுருளின் பரபலப 
மாற்றுவதன் மூலம்  
துாண்டபபடட மின்னியக்கு 
விலெலய  உருவாக்குதல்.  

4.4.4.   காந்தபபுலதலதச் ொர்ந்து 
கம்பிச் சுருளின்  ொர்புத 
திலெயலமபலப மாற்றுவதன் 
மூலம்  துாண்டபபடட 
மின்னியக்கு விலெலய 
உருவாக்குதல்  

4.6.   மின் மாற்றி  
4.6.1.   மின்மாற்றியின் அலமபபு 

மற்றும் மெயல்பாடு
4.6.2.   மின்மாற்றியில் ஏற்படும் ஆற்்றல் 

இழபபுகள்
4.6.3.   நீண்ட மதாலலவு மின்தி்றன் 

அனுபபுலகயில்  மாறு திலெ 
மின்மனாடடததின் நன்லமகள்
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டிெ
ம்ப

ர்

2
3.  காந்தவியல் மற்றும் 

மின்மனாடடததின் காந்த 
விலளவுகள்

3.1.   காந்தவியல் ஓர் அறிமுகம் 
3.1.2   காந்தததின் அடிபபலட 

பண்புகள் 
3.2   காந்தவியலின் கூலூம் 

எதிர்ததகவு  இருமடிவிதி 
3.8.  பயட - ொவர்ட விதி  
3.8.1.   பயட ொவர்ட விதியின் 

வலரயல்ற  மற்றும் விளக்கம்
3.8.2.   மின்மனாடடம் பாயும் நீண்ட  

மநரான கடததியினால் ஏற்படும் 
காந்தபபுலம்

3.8.3.   மின்மனாடடம் பாயும் வடட 
வடிவக் கம்பிச்சுருளின் அச்சு 
வழிமய ஏற்படும் காந்தபபுலம் 

3.8.5   மின்மனாடட வலளயம் காந்த 
இருமுலனயாக  மெயல்படல்  

3.9.   ஆம்பியரின் சுற்று விதி  
3.9.1.   ஆம்பியரின் சுற்று விதி 

வலரயல்ற மற்றும்  விளக்கம்  
3.9.2.   ஆம்பியரின் விதிலயப 

பயன்படுததி  மின்மனாடடம் 
பாயும் முடிவிலா நீளம்மகாண்ட  
கம்பியினால் ஏற்படும் காந்தப 
புலம்  

3.9.3.   மின்மனாடடம் பாயும் நீண்ட 
வரிச்சுருளினால்  ஏற்படும் 
காந்தப புலம்  

3.10.   லாரன்ஸ் விலெ 
3.10.1.   காந்தப புலததில் இயஙகும் மின் 

துகமளான்று உைரும் விலெ
3.10.2.   சீரான காந்தப புலததிலுள்ள 

மின்துகளின்  இயக்கம்  
3.10.3.   ஒன்றுக் மகான்று மெஙகுததாகச் 

மெயல்படும்  மின்புலம் மற்றும் 
காந்தப புலததில் மின்துகளின்  
இயக்கம் (திலெ மவக 
மதர்ந்மதடுபபான் )  

3.10.5.   காந்தபபுலததில் உள்ள 
மின்மனாடடம் பாயும்  கடததியின் 
மீது மெயல்படும் விலெ 

3.10.6.  நீண்ட இலையான 
மின்மனாடடம் பாயும் இரு கடததி 
களுக்கிலடமய ஏற்படும் விலெ  

3.11.2.   இயஙகு சுருள் கால்வமனா 
மீடடர்

டிெ
ம்ப

ர்

2
4.  மின் காந்தத துாண்டலும் 

மாறுதிலெ  
மின்மனாடடமும்

4.1.   மின் காந்தத துாண்டல்  
4.1.1.   அறிமுகம்  
4.1.2.   காந்தபபாயம்  
4.1.5.   பிளமிங வலக்லக விதி  
4.1.6.   லாரன்ஸ் விலெயிலிருந்து 

இயக்க மின்னியக்கு  விலெ 
4.3.   தன்மின் துாண்டல்  
4.3.1.   அறிமுகம்  
4.3.2.   நீண்ட வரிச்சுருளின் தன்மின் 

துாண்டல் எண்
4.3.3.   பரிமாற்று மின் துாண்டல் 
4.3.4.   இருநீண்ட மபாது 

அச்சு மகாண்ட வரிச்  
சுருளுக்கிலடமய பரிமாற்று 
மின்துாண்டல்  எண்

4.4.   தூண்டபபடட மின்னியக்கு 
விலெலய உருவாக்கும் 
முல்றகள்.

4.4.1.   அறிமுகம்  
4.4.2.   காந்தபபுலதலத மாற்றுவதன் 

மூலம்  துாண்டபபடட 
மின்னியக்கு விலெலய  
உருவாக்குதல். 

4.4.3.   கம்பிச்சுருளின் பரபலப 
மாற்றுவதன் மூலம்  
துாண்டபபடட மின்னியக்கு 
விலெலய  உருவாக்குதல்.  

4.4.4.   காந்தபபுலதலதச் ொர்ந்து 
கம்பிச் சுருளின்  ொர்புத 
திலெயலமபலப மாற்றுவதன் 
மூலம்  துாண்டபபடட 
மின்னியக்கு விலெலய 
உருவாக்குதல்  

4.6.   மின் மாற்றி  
4.6.1.   மின்மாற்றியின் அலமபபு 

மற்றும் மெயல்பாடு
4.6.2.   மின்மாற்றியில் ஏற்படும் ஆற்்றல் 

இழபபுகள்
4.6.3.   நீண்ட மதாலலவு மின்தி்றன் 

அனுபபுலகயில்  மாறு திலெ 
மின்மனாடடததின் நன்லமகள்
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டிெ
ம்ப

ர்

2
4.  மின் காந்தத துாண்டலும் 

மாறுதிலெ  
மின்மனாடடமும்

4.7.   மாறுதிலெ மின்மனாடடம் 
4.7.1.   அறிமுகம்  
4.7.2.   மாறுதிலெ மின்மனாடடததின் 

ெராெரி மதிபபு
4.7.3.   மாறு திலெ மின்மனாடடததின் 

RMS மதிபபு
4.7.4.   மின்தலடயாக்கி மடடும் உள்ள 

ACசுற்று
4.7.5.   மின்துாண்டி மடடும் உள்ள AC 

சுற்று  
4.7.6.   மின்மதக்கி மடடும் உள்ள AC 

சுற்று 
 4.7.7.  மின்தலடயாக்கி 

மின்துாண்டி மற்றும் 
மின்மதக்கி ஆகியனவற்ல்ற 
மதாடரிலைபபில்  மகாண்ட 
AC சுற்று - மதாடர் RLC சுற்று  

4.7.8   மதாடர் RLC சுற்றில் ஒதததீர்வு  
4.7.9  தரக்காரணி அல்லது Q . 

காரணி
4.8.  மாறுதிலெ மின்மனாடடச் 

சுற்றுகளின் தி்றன்  
4.8.1.  மாறுதிலெ மின்மனாடடச் 

சுற்றுகளின் தி்றன் -  அறிமுகம் 
4.8.2.  சுழிததி்றன் மின்மனாடடம்  
4.8.3.  தி்றன் காரணி  
4.8.4.  மநர்திலெ மின்மனாடடதலத 

விட மாறு திலெ 
மின்மனாடடததின் நன்லமகள் 
மற்றும்  குல்றபாடுகள்

4.9   L-C சுற்றுகளின் அலலவு  
4.9.1  L - C - அலலவுகள் அறிமுகம்  
4.9.2.  L - C - அலலவுகளில் 

ஆற்்றல்மா்றா நிலல

மெய்முல்ற

3.  நி்றமாலலமானிலயப 
பயன்படுததி, கீற்்றணிலய 
மநர்க்குதது படுகதிர் முல்றயில் 
ெரி மெய்து பாதரெ வாயு 
விளக்கின் நி்றமாலலயில் 
உள்ள நீலம், பச்லெ , 
மஞெள் மற்றும் சிவபபு 
நி்றஙகளின் அலலநீளதலதக் 
கண்டுபிடிக்கவும்.
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டிெ
ம்ப

ர்

2
4.  மின் காந்தத துாண்டலும் 

மாறுதிலெ  
மின்மனாடடமும்

4.7.   மாறுதிலெ மின்மனாடடம் 
4.7.1.   அறிமுகம்  
4.7.2.   மாறுதிலெ மின்மனாடடததின் 

ெராெரி மதிபபு
4.7.3.   மாறு திலெ மின்மனாடடததின் 

RMS மதிபபு
4.7.4.   மின்தலடயாக்கி மடடும் உள்ள 

ACசுற்று
4.7.5.   மின்துாண்டி மடடும் உள்ள AC 

சுற்று  
4.7.6.   மின்மதக்கி மடடும் உள்ள AC 

சுற்று 
 4.7.7.  மின்தலடயாக்கி 

மின்துாண்டி மற்றும் 
மின்மதக்கி ஆகியனவற்ல்ற 
மதாடரிலைபபில்  மகாண்ட 
AC சுற்று - மதாடர் RLC சுற்று  

4.7.8   மதாடர் RLC சுற்றில் ஒதததீர்வு  
4.7.9  தரக்காரணி அல்லது Q . 

காரணி
4.8.  மாறுதிலெ மின்மனாடடச் 

சுற்றுகளின் தி்றன்  
4.8.1.  மாறுதிலெ மின்மனாடடச் 

சுற்றுகளின் தி்றன் -  அறிமுகம் 
4.8.2.  சுழிததி்றன் மின்மனாடடம்  
4.8.3.  தி்றன் காரணி  
4.8.4.  மநர்திலெ மின்மனாடடதலத 

விட மாறு திலெ 
மின்மனாடடததின் நன்லமகள் 
மற்றும்  குல்றபாடுகள்

4.9   L-C சுற்றுகளின் அலலவு  
4.9.1  L - C - அலலவுகள் அறிமுகம்  
4.9.2.  L - C - அலலவுகளில் 

ஆற்்றல்மா்றா நிலல

மெய்முல்ற

3.  நி்றமாலலமானிலயப 
பயன்படுததி, கீற்்றணிலய 
மநர்க்குதது படுகதிர் முல்றயில் 
ெரி மெய்து பாதரெ வாயு 
விளக்கின் நி்றமாலலயில் 
உள்ள நீலம், பச்லெ , 
மஞெள் மற்றும் சிவபபு 
நி்றஙகளின் அலலநீளதலதக் 
கண்டுபிடிக்கவும்.

மா
தம் மமாதத 

அலகுகள் அலகு பாடபமபாருள்

நவ
ம்ப

ர்

2

1. உல�ோகவியல்

          அறிமுகம் 
1.1  உல�ோகஙகள் கிடைககப் பெறுதல் 
1.1.1  கனிமம் மற்றும் தோது 
1.2  தோதுககடை அைர்ப்பிததல் 
1.2.1  புவிஈர்ப்பு முடை அல்�து ஓடும் நீரில் 

கழுவுதல் 
1.2.2  நுடை மிதப்புமுடை 
1.2.3  லேதிக கழுவுதல்  

சயடைடு லேதிக கழுவுதல்  
அடைவிடை ஒடுககுேதின் மூ�ம்  
லதடேப்ெடும் உல�ோகததிடை பெறுதல்  
அம்லமோனியோ லேதிக கழுவுதல்  
கோை லேதிக கழுவுதல்  
அமி� லேதிக கழுவுதல் 

1.2.4  கோநதப்பிரிப்புமுடை 
1.3  ெணெைோ உல�ோகதடதப் பிரிதபதடுததல் 
1.3.1  தோதுககடைஆகடசடுகைோக மோற்றுதல்  

ேறுததல் கோற்றில்�ோ சூழலில் ேறுததல் 
1.3.2  உல�ோக ஆகடசடுகடை ஒடுககுதல்  

உருககுதல் கோர்ெடைக பகோணடு ஒடுககுதல்  
டைடைஜடைக பகோணடு ஒடுககுதல்  
உல�ோகதடதப் ெயன்ெடுததி ஒடுககுதல்  
சுய ஒடுககம்

1.6  தூயடமயோககும் பசயல்முடைகள் 
1.6.1  ேோட� ேடிததல் 
1.6.2  உருககிப் பிரிததல் 
1.6.3  மின்ைோற்தூயடமயோககல் 
1.6.4  பு�ததூயடமயோககல் 
1.6.5  ஆவிநிட�டம முடைகள்  

நிககட� தூயடமப்ெடுதத உதவும்  
மோன்ட முடை  
ேோன்ஆர்கல்முடை சிர்லகோனியம்/  
டைடலைனியதடத தூயடமயோககல்

மெய்முறை
பருமனறி பகுபபாய்வு

1.  பெர்ைஸசல்லெடடின் நிடையறிதல்  
(பெர்மோஙகலைோபமடரி)

பாடததிடடம் – 2021 - 22
வகுபபு : 12  பாடம்: வவதியியல்
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நவ
ம்ப

ர்

6. திை நிட�டம

         அறிமுகம் 
6.1  திைப் பெோருடகளின்பெோதுப்ெணபுகள் 
6.2  திைப் பெோருடகடை ேடகப்ெடுததுதல்
6.3  ெடிக ேடிேமுடைய திைப் பெோருடகடை 

ேடகப்ெடுததுதல் 
6.3.1  அயனிப் ெடிகஙகள் 
6.3.2  சகப் பிடைப்புப் ெடிகஙகள் 
6.3.3  மூ�ககூறு ெடிகஙகள் 
6.3.4  உல�ோகப் ெடிகஙகள் 
6.4  ெடிகஅணிக லகோடேத தைம் மற்றும் 

அ�குககூடு 
6.5  முதல்நிட� மற்றும்முதல் நிட�யற்ை 

அ�குககூடுகள் 
6.5.1  எளிய கைசசதுை அ�குககூடு 
6.5.2  பெோருள் டமய கைச சதுை அ�குககூடு 
6.5.3  முகப்பு டமய கைசசதுை அ�குககூடு 
6.5.4  அ�குககூடடு ெரிமோைஙகளின் 

அடிப்ெடையி�ோை கைககீடுகள் 
6.5.5  அைர்ததிடயக கைககிடுதல் 
6.6  ெடிகஙகளில் பெோதிவு 
6.6.1  ஒரு குறிப்பிடை திடசயில் லேர் லகோடடில் 

லகோைஙகடை ேரிடசப்ெடுததுதல் 
6.6.2  இருெரிமோை பேருஙகிப் பெோதிநத அடமப்பு 
6.6.3  எளிய கைச சதுை அடமப்பு 
6.6.4  பெோருள் டமய கைசசதுை அடமப்பு 
6.7  ெடிக குடைெோடுகள் 
6.7.1  ஷோடகி குடைெோடு 
6.7.2  ஃபிைஙகல் குடைெோடு
6.7.3  உல�ோகம் அதிகமுள்ை குடைெோடு 
6.7.4  உல�ோகம் குடைவுெடும் குடைெோடு 
6.7.5  மோசுக குடைெோடுகள்

பசயமுடை
பருமனறி பகுபபாய்வு

2.   பெர்ைஸ அம்லமோனியம் சல்லெடடின் 
நிடையறிதல்  

     (பெர்மோஙகலைோபமடரி)
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நவ
ம்ப

ர்

6. திை நிட�டம

         அறிமுகம் 
6.1  திைப் பெோருடகளின்பெோதுப்ெணபுகள் 
6.2  திைப் பெோருடகடை ேடகப்ெடுததுதல்
6.3  ெடிக ேடிேமுடைய திைப் பெோருடகடை 

ேடகப்ெடுததுதல் 
6.3.1  அயனிப் ெடிகஙகள் 
6.3.2  சகப் பிடைப்புப் ெடிகஙகள் 
6.3.3  மூ�ககூறு ெடிகஙகள் 
6.3.4  உல�ோகப் ெடிகஙகள் 
6.4  ெடிகஅணிக லகோடேத தைம் மற்றும் 

அ�குககூடு 
6.5  முதல்நிட� மற்றும்முதல் நிட�யற்ை 

அ�குககூடுகள் 
6.5.1  எளிய கைசசதுை அ�குககூடு 
6.5.2  பெோருள் டமய கைச சதுை அ�குககூடு 
6.5.3  முகப்பு டமய கைசசதுை அ�குககூடு 
6.5.4  அ�குககூடடு ெரிமோைஙகளின் 

அடிப்ெடையி�ோை கைககீடுகள் 
6.5.5  அைர்ததிடயக கைககிடுதல் 
6.6  ெடிகஙகளில் பெோதிவு 
6.6.1  ஒரு குறிப்பிடை திடசயில் லேர் லகோடடில் 

லகோைஙகடை ேரிடசப்ெடுததுதல் 
6.6.2  இருெரிமோை பேருஙகிப் பெோதிநத அடமப்பு 
6.6.3  எளிய கைச சதுை அடமப்பு 
6.6.4  பெோருள் டமய கைசசதுை அடமப்பு 
6.7  ெடிக குடைெோடுகள் 
6.7.1  ஷோடகி குடைெோடு 
6.7.2  ஃபிைஙகல் குடைெோடு
6.7.3  உல�ோகம் அதிகமுள்ை குடைெோடு 
6.7.4  உல�ோகம் குடைவுெடும் குடைெோடு 
6.7.5  மோசுக குடைெோடுகள்

பசயமுடை
பருமனறி பகுபபாய்வு

2.   பெர்ைஸ அம்லமோனியம் சல்லெடடின் 
நிடையறிதல்  

     (பெர்மோஙகலைோபமடரி)

டிெ
ம்ப

ர்

3

11.  டைடைோகசி 
லசர்மஙகள் 
மற்றும் 
ஈதர்கள்

        அறிமுகம் 
11.1 ஆல்கைோல்கடை ேடகப்ெடுததுதல்
11.2  IUPAC பெயரிடும்முடை  

ஆல்கைோல்விடைச பசயல் பதோகுதியின் 
அடமப்பு  
 ஆல்கைோல்கடைத தயோரிததல்  
ஓரிடைய , ஈரிடைய மற்றும் மூவிடைய 
ஆல்கைோல்கடை லேறுெடுததிஅறிதல்  
ஆல்கைோல்களின் இயற்ெணபுகள்  
ஆல்கைோல்களின்  
லேதிப்ெணபுகள் (விடைேழிமுடை இல்ட�) 
ஆல்கைோல்களின் ெயன்கள்  
ஆல்கைோல்களின் அமி�ததன்டம 
பீைோல்களின் அமி�ததன்டம  
பீைோல்களின் தயோரிப்பு முடைகள்  
பீைோல்களின் இயற்ெணபுகள்  
பீைோல்களின் லேதிப்ெணபுகள்  
ஆல்கைோல் மற்றும் பீைோல்கடை லேறுெடுததி 
அறியும் லசோதடைகள்  
பீைோலின் ெயன்கள்

ஈதர்கள் 
ஈதர்களின் ேடகப்ெோடு 
ஈதர்களின்விடைச பசயல் பதோகுதியின் 
அடமப்பு 
 IUPAC பெயரிடும்முடை 
ஈதர் தயோரிககும்முடைகள் (விடைேழிமுடை 
நீஙக�ோக) 
 இயற்ெணபுகள் 
ஈதர்களின் லேதிப்ெணபுகள் (விடைேழிமுடை 
நீஙக�ோக) 
ெயன்கள்

பசயமுடை கரிம பகுபபாய்வு
1.  பென்லசோபீலைோன்



16

டிெ
ம்ப

ர்

2.  P - பதோகுதி 
தனிமஙகள் I

          அறிமுகம் 
2.1  P - பதோகுதி தனிமஙகளின் ெணபுகளில் 

கோைப்ெடும் பெோதுேோை லெோககு 
2.1.1  எ�கடைோன்அடமப்பு மற்றும்ஆகசிஜலைற்ை 

நிட�
2.1.2  உல�ோகப்ெணபு 
2.1.3  அயனியோககும் என்தோல்பி 
2.1.4  எ�கடைோன் கேர்திைன் 
2.1.5  முதல் தனிமஙகளின்முைணெடை ெணபுகள் 
2.1.6  மநத இடைவிடைவு 
2.1.7  P - பதோகுதி தனிமஙகளின் புைலேற்றுடம 

ேடிேததுேம் 
2.2  பதோகுதி 13 ( லெோைோன் பதோகுதி) தனிமஙகள் 
2.2.1  ேைம் 
2.2.2  இயற்ெணபுகள் 
2.2.3  லெோைோனின் லேதிப்ெணபுகள்  

லெோைோனின் ெயன்கள் 
2.2.4  லெோைோகஸின் (Na2B4O7. 10H2O) தயோரிததல் 

லெோைோகஸ ெணபுகள்  
லெோைோகஸின் ெயன்கள் 

2.2.5  லெோரிக அமி�ம் (H3BO3) தயோரிததல் லெோரிக 
அமி�ததின் ெணபுகள்  
லெோரிக அமி�ததின்அடமப்பு  
லெோரிக அமி�ததின் ெயன்கள் 

2.2.9  ெடிகோைஙகள்  
எடுததுககோடடுகள்  
 தயோரிததல்  
ெணபுகள்  
ெடிகோைததின் ெயன்கள் 

2.3  பதோகுதி 14 (கோர்ென் பதோகுதி) தனிமஙகள்
2.3.1  ேைம் 
2.3.2  இயற்ெணபுகள் 
2.3.3  சஙகிலித பதோைைோககும் திைன் 
2.3.4  கோர்ெனின்புைலேற்றுடம ேடிேஙகள் 

கிைோடெடடின் ேடிேம்  
டேைததின் ேடிேம்  
 ஃபுல்�ரின் ேடிேம்  
கோர்ென்ேோலைோ குழோயகளின் ேடிேம்  
 கிைோஃபீன் ேடிேம் 

2.3.8  சிலிகலகோன்கள் தயோரிததல்  
 சிலிகலகோன்கள் ேடககள்  
 சிலிகலகோன்கள் ெணபுகள், ெயன்கள்

பசயமுடை கரிம பகுபபாய்வு
2.  சின்ைமிக அமி�ம்
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டிெ
ம்ப

ர்

2.  P - பதோகுதி 
தனிமஙகள் I

          அறிமுகம் 
2.1  P - பதோகுதி தனிமஙகளின் ெணபுகளில் 

கோைப்ெடும் பெோதுேோை லெோககு 
2.1.1  எ�கடைோன்அடமப்பு மற்றும்ஆகசிஜலைற்ை 

நிட�
2.1.2  உல�ோகப்ெணபு 
2.1.3  அயனியோககும் என்தோல்பி 
2.1.4  எ�கடைோன் கேர்திைன் 
2.1.5  முதல் தனிமஙகளின்முைணெடை ெணபுகள் 
2.1.6  மநத இடைவிடைவு 
2.1.7  P - பதோகுதி தனிமஙகளின் புைலேற்றுடம 

ேடிேததுேம் 
2.2  பதோகுதி 13 ( லெோைோன் பதோகுதி) தனிமஙகள் 
2.2.1  ேைம் 
2.2.2  இயற்ெணபுகள் 
2.2.3  லெோைோனின் லேதிப்ெணபுகள்  

லெோைோனின் ெயன்கள் 
2.2.4  லெோைோகஸின் (Na2B4O7. 10H2O) தயோரிததல் 

லெோைோகஸ ெணபுகள்  
லெோைோகஸின் ெயன்கள் 

2.2.5  லெோரிக அமி�ம் (H3BO3) தயோரிததல் லெோரிக 
அமி�ததின் ெணபுகள்  
லெோரிக அமி�ததின்அடமப்பு  
லெோரிக அமி�ததின் ெயன்கள் 

2.2.9  ெடிகோைஙகள்  
எடுததுககோடடுகள்  
 தயோரிததல்  
ெணபுகள்  
ெடிகோைததின் ெயன்கள் 

2.3  பதோகுதி 14 (கோர்ென் பதோகுதி) தனிமஙகள்
2.3.1  ேைம் 
2.3.2  இயற்ெணபுகள் 
2.3.3  சஙகிலித பதோைைோககும் திைன் 
2.3.4  கோர்ெனின்புைலேற்றுடம ேடிேஙகள் 

கிைோடெடடின் ேடிேம்  
டேைததின் ேடிேம்  
 ஃபுல்�ரின் ேடிேம்  
கோர்ென்ேோலைோ குழோயகளின் ேடிேம்  
 கிைோஃபீன் ேடிேம் 

2.3.8  சிலிகலகோன்கள் தயோரிததல்  
 சிலிகலகோன்கள் ேடககள்  
 சிலிகலகோன்கள் ெணபுகள், ெயன்கள்

பசயமுடை கரிம பகுபபாய்வு
2.  சின்ைமிக அமி�ம்

டிெ
ம்ப

ர்

7.  லேதிவிடை 
லேகவியல்

            அறிமுகம் 
7.1  லேதிவிடையின்விடை லேகம் 
7.1.1  லேதிவிடைக கூறுவிகிதம் மற்றும் 

விடையின் லேகம் 
7.1.2  சைோசரி மற்றும் ஒரு குறிப்பிடை லேைததில் 

விடை லேகம் 
7.3  லேகவிதி மற்றும்விடை லேக மோறிலி 
7.4  மூ�ககூறு எண 
7.5  பதோடகப்ெடுததப்ெடை விடை லேகச 

சமன்ெோடுகள் 
7.5.1  ஒருமுதல் ேடக விடைககோை  

பதோடகப்ெடுததப்ெடை சமன்ெோடு லெோலி  
முதல்ேடக விடைகள் 

7.5.2  பூஜய ேடக விடைககோை  
பதோடகப்ெடுததப்ெடை லேகவிதி 

7.6  ஒருவிடையின்அடைேோழ் கோ�ம் 
7.8  அர்ஹீனியஸசமன்ெோடு-விடை 

லேகததின் மீதுபேப்ெ நிட�யின்விடைவு



மா
தம்

மம
ாத

த 
அல

கு
கள்

அலகு பாடபமபாருள்

நவ
ம்ப

ர்

2

1.  தாவரங்களின் 
பாலிலா மற்றும் 
பாலினப்பருக்கம்

1.1  பாலிலா இனப்பருக்கம் 
1.2  தழைவழி இனப்பருக்கம் 
1.2.1  இயற்ழ்க முழை்கள் 
1.4  ்கருவுறுதலுககு முநழதய அழமபபு்கள் மற்றும் 

நி்கழ்வு்கள் 
1.4.1  ஆண் இனப்பருக்க பகுதி – ம்கரநதததாள் வட்டம் 
1.4.2  ் பண் இனப்பருக்க பகுதி –சூல்கவட்டம் 
1.4.3  ம்கரநதச்சேரகழ்க 
1.6  ்கருவுறுதலுககு பின் உள்்ள அழமபபு்கள் மற்றும் 

நி்கழ்வு்கள் 
1.7  ்கருவுைா இனப்பருக்கம் 
1.8  பல்கரு நிழல 
1.9  ்கருவுைா ்கனி்கள்

2.  பாரம்பரிய 
மரபியல

2.1  பாரம்பரியமும் ்வறுபாடு்களும் 
2.2  ் மண்்டலியம் 
2.2.2  ் மண்்டலின்பட்டாணித தாவரஆய்வு்கள் 
2.2.3  ் மண்்டலியதது்டன் ்தா்டரபுழ்டய ்கழலச 

்சோற்்கள் 
2.3  ஒரு பண்புக்கலபபு 
2.3.1  ் மண்்டலின்பகுபபாய்வு மற்றும்அனுபவ 

அணுகுமுழை 
2.3.2  ் சோதழனக்கலபபு 
2.3.3  பிற்்கலபபு 
2.3.4  இருபண்புக்கலபபு 
2.3.5  இருபண்பு ்சோதழனக்கலபபு 
2.4  மரபணுககுள்்்ள நி்கழும் இழ்டச ்சேயல்கள் 
2.4.1  முழுழமயற்ை ஒஙகுததன்ழம – ்கலபபுைா 

மரபணுக்கள் 
2.4.2  இழைஓஙகுததன்ழம 
2.4.3  ் ்காலலிமரபணுக்கள் 
2.4.4  பலபண்புககூறுததன்ழம 
2.5  மரபணுக்களுககிழ்ட்ய நி்கழும் இழ்டச 

்சேயல்கள்

பாடததிடடம் – 2021 - 22
வகுபபு : 12  பாடம்: தாவரவியல் (கருததியல்)
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மா
தம்

மம
ாத

த 
அல

கு
கள்

அலகு பாடபமபாருள்

நவ
ம்ப

ர்

2

1.  தாவரங்களின் 
பாலிலா மற்றும் 
பாலினப்பருக்கம்

1.1  பாலிலா இனப்பருக்கம் 
1.2  தழைவழி இனப்பருக்கம் 
1.2.1  இயற்ழ்க முழை்கள் 
1.4  ்கருவுறுதலுககு முநழதய அழமபபு்கள் மற்றும் 

நி்கழ்வு்கள் 
1.4.1  ஆண் இனப்பருக்க பகுதி – ம்கரநதததாள் வட்டம் 
1.4.2  ் பண் இனப்பருக்க பகுதி –சூல்கவட்டம் 
1.4.3  ம்கரநதச்சேரகழ்க 
1.6  ்கருவுறுதலுககு பின் உள்்ள அழமபபு்கள் மற்றும் 

நி்கழ்வு்கள் 
1.7  ்கருவுைா இனப்பருக்கம் 
1.8  பல்கரு நிழல 
1.9  ்கருவுைா ்கனி்கள்

2.  பாரம்பரிய 
மரபியல

2.1  பாரம்பரியமும் ்வறுபாடு்களும் 
2.2  ் மண்்டலியம் 
2.2.2  ் மண்்டலின்பட்டாணித தாவரஆய்வு்கள் 
2.2.3  ் மண்்டலியதது்டன் ்தா்டரபுழ்டய ்கழலச 

்சோற்்கள் 
2.3  ஒரு பண்புக்கலபபு 
2.3.1  ் மண்்டலின்பகுபபாய்வு மற்றும்அனுபவ 

அணுகுமுழை 
2.3.2  ் சோதழனக்கலபபு 
2.3.3  பிற்்கலபபு 
2.3.4  இருபண்புக்கலபபு 
2.3.5  இருபண்பு ்சோதழனக்கலபபு 
2.4  மரபணுககுள்்்ள நி்கழும் இழ்டச ்சேயல்கள் 
2.4.1  முழுழமயற்ை ஒஙகுததன்ழம – ்கலபபுைா 

மரபணுக்கள் 
2.4.2  இழைஓஙகுததன்ழம 
2.4.3  ் ்காலலிமரபணுக்கள் 
2.4.4  பலபண்புககூறுததன்ழம 
2.5  மரபணுக்களுககிழ்ட்ய நி்கழும் இழ்டச 

்சேயல்கள்

பாடததிடடம் – 2021 - 22
வகுபபு : 12  பாடம்: தாவரவியல் (கருததியல்)

நவ
ம்ப

ர்

2 மெய்முறை

1.  ஈ்்காழல ந்கலாக்கத தாஙகிக ்க்டததி (PBR322)
2.  சூழிநிழலயியல த்கவழமபபு்கள் நீர 

வாழ்தாவரங்கள் வைண்்ட நிலத தாவரங்கள்உவர 
சேதுபபுநிலத தாவரங்கள் மற்றும் ்தாற்றுத 
தாவரங்கள்

டிெ
ம்ப

ர் 1
3.  கு்ரா்மா்சோம் 

அடிபபழ்டயிலான 
பாரம்பரியம் 

3.2  பிழைபபு 
3.2.1  இழைபபு மற்றும்வில்கல ்்காடபாடு 
3.2.2  பிழைபபின்வழ்க்கள் 
3.2.3  பிழைபபுத்தாகுதி்கள் 
3.3.  குறுக்்கற்ைததின் ்சேயலமுழை 
3.3.3  மறுகூடடிழனவு
3.3.4  மரபணுவழரப்டம் 
3.4  பலகூடடு அலலீல்கள் 
3.4.1  பலகூடடு அலலீல்களின் பண்பு்கள் 
3.4.2  நிக்்காடடியானா தாவரததில தன்மல்டாதல 
3.6  தாவரங்களில DNA வ்ளரசசிழதமாற்ைம்
3.6.1  ் மய்உட்கருஉயிாி்களில DNA இரடடிபபு
3.6.2  DNA இரடடிபபாதலில ஆய்வுசசோன்று – 

்்டய்லரின்ஆய்வு 
3.7  தாவரங்களில புரதச்சேரகழ்க 
3.7.1  மரபணுபடி்யடுததல 
3.7.2  தாவரங்களில RNA இழயததல 
3.7.3  மரபுதத்கவல்பயரவு 
3.7.4  தாவரங்களில மாற்றுமுழை RNA இழயததல
3.7.5  RNA – திருததபபடுதல 
3.7.6  தாவும் மரபணுக்கள்

2 மெய்முறை 3.  ் மண்்டலின்ஒரு பண்புக்கலபழப ்மய்பிததல
4.  பகுபபாய்வு இருபண்புக ்கலபபு
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பாடத்திடடம் – 2021 - 22
வகுப்பு : 12  பாடம்: விலங்கியல்

மா
தம்

மம
ாத்

த 
 

பா
டங

்கள்
பாடம் பாடப்மபாருள்

நவ
ம்ப

ர்

2

1.  உயிரி்களின் 
இனப்பெருக்கம்

அறிமு்கம் 
1.1. இனப்பெருக்க முறை்கள் 
1.3.  பொலினப ்பெருக்கம்

2.  மனித இனப்பெருக்கம்

அறிமு்கம்
2.1  மனித இனப்பெருக்க மண்டலம் 
2.2 இன்ெல் உருவாக்கம்
2.5.  ்கருவுறுதல் மற்றும் ்கருபபெதிததல் 
2.6  ்கரபபெ பெராமரிபபு மற்றும் ்கருவளரச்சி

மெய்முறை

1.  இந்திய வறரபெ்டததில் ததசியபூங்காக்கள் 
மற்றும்  வனவிலஙகு பு்கலி்டங்கறள 
குறிததல்

2. மனிதனில் ்காணபபெடும் ்மண்டலின் 
பெணபு்கள்

டிெ
ம்ப

ர்

2 3.  இனப்பெருக்க நலன்

அறிமு்கம் 
3.1  இனப்பெருக்க நலனின் ததறவ,  

பிரச்ெறன்கள் மற்றும் உததி்கள் 
3.2  பெனிககு்டத துறளபபு 

(ஆம்னிதயா்ென்்்டசிஸ்) மற்றும் அதன் 
ெட்ட பூரவமான தற்ட 

3.3  பொலின விகிதம், ்பெண ்கருக்்காறல 
மற்றும் சிசுக்்காறல ஆகியறவ 
ெமுதாயததின் மீது ஏற்பெடுததும் தாக்கம் 

3.4  மக்கள்்தாற்கப ்பெருக்கம் மற்றும் 
பிைபபு  ்கடடுபபொடு

3.8  இனப்பெருக்க துறண ்தாழில்  
நுடபெங்கள் (ART) 

3.9  ்கருவின் குறைபபொடு்கறள ்கரபபெக 
்கால  ்தா்டக்கததிதலதய ்கண்டறிதல்
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பாடத்திடடம் – 2021 - 22
வகுப்பு : 12  பாடம்: விலங்கியல்

மா
தம்

மம
ாத்

த 
 

பா
டங

்கள்

பாடம் பாடப்மபாருள்

நவ
ம்ப

ர்

2

1.  உயிரி்களின் 
இனப்பெருக்கம்

அறிமு்கம் 
1.1. இனப்பெருக்க முறை்கள் 
1.3.  பொலினப ்பெருக்கம்

2.  மனித இனப்பெருக்கம்

அறிமு்கம்
2.1  மனித இனப்பெருக்க மண்டலம் 
2.2 இன்ெல் உருவாக்கம்
2.5.  ்கருவுறுதல் மற்றும் ்கருபபெதிததல் 
2.6  ்கரபபெ பெராமரிபபு மற்றும் ்கருவளரச்சி

மெய்முறை

1.  இந்திய வறரபெ்டததில் ததசியபூங்காக்கள் 
மற்றும்  வனவிலஙகு பு்கலி்டங்கறள 
குறிததல்

2. மனிதனில் ்காணபபெடும் ்மண்டலின் 
பெணபு்கள்

டிெ
ம்ப

ர்

2 3.  இனப்பெருக்க நலன்

அறிமு்கம் 
3.1  இனப்பெருக்க நலனின் ததறவ,  

பிரச்ெறன்கள் மற்றும் உததி்கள் 
3.2  பெனிககு்டத துறளபபு 

(ஆம்னிதயா்ென்்்டசிஸ்) மற்றும் அதன் 
ெட்ட பூரவமான தற்ட 

3.3  பொலின விகிதம், ்பெண ்கருக்்காறல 
மற்றும் சிசுக்்காறல ஆகியறவ 
ெமுதாயததின் மீது ஏற்பெடுததும் தாக்கம் 

3.4  மக்கள்்தாற்கப ்பெருக்கம் மற்றும் 
பிைபபு  ்கடடுபபொடு

3.8  இனப்பெருக்க துறண ்தாழில்  
நுடபெங்கள் (ART) 

3.9  ்கருவின் குறைபபொடு்கறள ்கரபபெக 
்கால  ்தா்டக்கததிதலதய ்கண்டறிதல்

4.  மரபுக ்க்டததல் 
்்காள்ற்க்கள் மற்றும் 
மாறுபொடு்கள்

அறிமு்கம் 
4.1. பெல்கூடடு அல்லீல்்கள் 
4.2. மனித இரதத வற்க்கள் 
4.2.1  ABO இரதத வற்க ்கள்
4.3.  Rh ்காரணியின்மரபுவழிக ்கடடுபபொடு 
4.3.1   Rh ்காரணியின் இணக்கமின்றம 

- வளரக்கரு இரதத சிவபபெணு 
சிறதவு தநாய் 
(எரிததராபிளாஸ்த்டாசிஸ் ஃபீ்டாலிஸ்

4.4. பொல் நிரணயம் 
4.4.1    பெழபபூச்சி்களின் மரபெணு ெமநிறல
4.4.2   அளவு ஈடு்ெய்தல் - பொர உறுபபு்கள்
4.5. பொல்ொரந்த மரபுக்க்டததல் 
4.5.1    X - ொரந்த மரபெணுவின் 

மரபுக்க்டததல்
4.5.2   Y - ொரந்த மரபெணுவின் 

மரபுக்க்டததல்
4.6.  குதராதமாதொம் ்தாகுபபு வறரபெ்டம் 
4.7.  மரபுக்கால் வழித்தா்டர பெகுபபொய்வு 
4.10.  குதராதமாதொம் ொரா மரபுக ்க்டததல்
4.11.  இனதமம்பொடடியல், புைதததாற்ை 

தமம்பொடடியல் மற்றும் சூழ்நிறல 
தமம்பொடடியல்

மெய்முறை

3. மனித விந்து்ெல்

4.  மனித அண்ட்ெல்

5.  பொரமீசியம் – இறணவுறுதல்

6.  எண்டமீபொ ஹிஸ்த்டாறலடடி்கா

7.  றதமஸ்சுரபபி –குறுககு ்வடடு ததாற்ைம்

8.   நிணநீர முடிச்சு்கள் –குறுககு ்வடடு 
ததாற்ைம்

9.  பெகிரந்து வாழும் வாழ்கற்க

10.  உதவி ்பெறும் வாழ்கற்க
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மா
தம்

மம
ாத

த 
அல

கு
கள்

அலகு பாடபமபாருள்

நவ
ம்ப

ர்

2

1.  தாவரங்களில் 
பாலிலா  
இனப்பருக்கம் 
மற்றும்  
பாலினப்பருக்கம்

1.1 பாலிலா இனப்பருக்கம் 
1.2 தழைவழி இனப்பருக்கம் 
1.2.1 இயற்ழ்க முழை்கள் 
1.4  ்கருவுறுதலுககு முநழதய அழமபபு்கள் மற்றும்  

நி்கழ்வு்கள் 
1.4.1  ஆண் இனப்பருக்க பகுதி ம்கரநதத் தாள்  

வட்டம் 
1.4.2  ் பண் இனப்பருக்க பகுதி சூல்க வட்டம்
1.4.3  ம்கரநதச் சேரகழ்க 
1.6  ்கருவுறுதலுககுபபின் உள்்ள அழமபபு்கள்  

மற்றும் நி்கழ்வு்கள் 
1.7  ்கருவுைா இனப்பருக்கம் 
1.8  பல்்கருநிழல 
1.9  ்கருவுைா்கனி்கள்

2. பாரம்பரிய மரபியல்

2.1  பாரம்பரியமும் சவறுபாடு்களும் 
2.2  ் மண்்டலியம் 
2.2.3  ் மண்்டலியத்து்டன் ்தா்டரபுழ்டய ்கழலச் 

்ோற்்கள் 
2.3  ஒருபண்புக ்கலபபு 
2.3.4  இருபண்புக ்கலபபு 
2.3.5  இருபண்பு சோதழன்கலபபு

மெய்முறை
1. எ.ச்காழல ந்கலாக்க தாஙகி ்க்டத்தி 
2.  சூைலியல் பிரமிடு்களின் வழ்க்கள்  

(எண்ணிகழ்க, உயிரிதிரள்,  ஆற்ைல்) 

பாடததிடடம் – 2021 - 22
வகுபபு : 12  பாடம்: உயிரி – தாவரவியல் (கருததியல்)
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மா
தம்

மம
ாத

த 
அல

கு
கள்

அலகு பாடபமபாருள்

நவ
ம்ப

ர்

2

1.  தாவரங்களில் 
பாலிலா  
இனப்பருக்கம் 
மற்றும்  
பாலினப்பருக்கம்

1.1 பாலிலா இனப்பருக்கம் 
1.2 தழைவழி இனப்பருக்கம் 
1.2.1 இயற்ழ்க முழை்கள் 
1.4  ்கருவுறுதலுககு முநழதய அழமபபு்கள் மற்றும்  

நி்கழ்வு்கள் 
1.4.1  ஆண் இனப்பருக்க பகுதி ம்கரநதத் தாள்  

வட்டம் 
1.4.2  ் பண் இனப்பருக்க பகுதி சூல்க வட்டம்
1.4.3  ம்கரநதச் சேரகழ்க 
1.6  ்கருவுறுதலுககுபபின் உள்்ள அழமபபு்கள்  

மற்றும் நி்கழ்வு்கள் 
1.7  ்கருவுைா இனப்பருக்கம் 
1.8  பல்்கருநிழல 
1.9  ்கருவுைா்கனி்கள்

2. பாரம்பரிய மரபியல்

2.1  பாரம்பரியமும் சவறுபாடு்களும் 
2.2  ் மண்்டலியம் 
2.2.3  ் மண்்டலியத்து்டன் ்தா்டரபுழ்டய ்கழலச் 

்ோற்்கள் 
2.3  ஒருபண்புக ்கலபபு 
2.3.4  இருபண்புக ்கலபபு 
2.3.5  இருபண்பு சோதழன்கலபபு

மெய்முறை
1. எ.ச்காழல ந்கலாக்க தாஙகி ்க்டத்தி 
2.  சூைலியல் பிரமிடு்களின் வழ்க்கள்  

(எண்ணிகழ்க, உயிரிதிரள்,  ஆற்ைல்) 

பாடததிடடம் – 2021 - 22
வகுபபு : 12  பாடம்: உயிரி – தாவரவியல் (கருததியல்)

டிெ
ம்ப

ர்

1

2. பாரம்பரிய மரபியல்

2.4  மரபணுககுள்ச்ள நி்கழும் இழ்டச் ்ேயல்்கள் 
2.4.1  முழுழமயற்ை ஓஙகுத்தன்ழம - ்கலபபுைா  

மரபணுக்கள் 
2.4.2  இழை ஓஙகுத்தன்ழம 
2.4.3  ் ்கால்லி மரபணுக்கள் 
2.4.4  பல்பண்புக கூறுதன்ழம 
2.5  மரபணுக்களுககிழ்டசய நி்கழும் இழ்டச்  

்ேயல்்கள்

3.  குசராசமாசோம் 
அடிபபழ்டயிலான 
பாரம்பரியம்

3.2  பிழைபபு 
3.2.1  இழைபபு மற்றும் வில்கல் ச்காடபாடு 
3.2.2  பிழைபபின் வழ்க்கள் 
3.2.3  பிழைபபுத் ்தாகுதி்கள் 
3.3  குறுகச்கற்ைம் 
3.3.1  குறுகச்கற்ைத்தின் ்ேயல்முழை 
3.3.2  குறுகச்கற்ைத்தின் முககியத்துவம்
3.3.3  மறு கூடடிழைவு 
3.3.4  மரபணு வழரப்டம் 
3.4  பல்கூடடு அல்லீல்்கள் 
3.5.1  ேடுதிமாற்ைத்தின் வழ்க்கள் 
3.5.3  குசராசமாசோம்்களின் ேடுதிமாற்ைம்

மெய்முறை 3. ்மண்்டலின் ஒருபண்புக ்கலபழப ்மய்பித்தல் 
4.  பகுபபாய்வு இருபண்புக ்கலபபு
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பாடத்திடடம் 2021 - 2022 
வகுப்பு: 12 பாடம்: உயிரியல்–விலங்கியல்

மா
தம்

 

மம
ாத்

த 
 

பா
டங

்கள்

பாடம் பாடப்மபாருள்

நவ
ம்ப

ர் 

2

1.  உயிரி்களின் 
இனப்பெருக்கம்

அறிமு்கம் 
1.1.  இனப்பெருக்க முறை்கள் 
1.3. பொலினப ்பெருக்கம்

2.  மனித 
இனப்பெருக்கம்

அறிமு்கம் 
2.1 மனித இனப்பெருக்க மண்டலம் 
2.2 இன்ெல் உருவாக்கம்
2.4. ்கருவுறுதல் மற்றும் ்கருபபெதிததல் 
2.5 ்கரபபெ பெராமரிபபு மற்றும் ்கருவளரச்சி

மெய்முறை
1.   இந்திய வறரபெ்டததில் ததசியபூங்காக்கள் மற்றும்  

வனவிலஙகு பு்கலி்டங்கறள குறிததல்
2. மனிதனில் ்காணபபெடும் ்மண்டலின் பெணபு்கள்

டிெ
ம்ப

ர் 

2
3.  இனப்பெருக்க 

நலன்

அறிமு்கம் 
3.1  இனப்பெருக்க நலனின் ததறவ , பிரச்ெறன்கள் 

மற்றும் உததி்கள் 
3.2  பெனிககு்டததுறளபபு (ஆம்னிதயா்ென்்்டசிஸ்) 

மற்றும் அதன் ெட்டபூரவமான தற்ட 
3.3  பொலினவிகிதம், ்பெண ்கருக்்காறல மற்றும்  

சிசுக்்காறல ஆகியறவ ெமுதாயததின் மீது 
ஏற்பெடுததும் தாக்கம் 

3.4  மக்கள்்தாற்கப ்பெருக்கம் மற்றும் பிைபபு  ்கடடுபபொடு 
3.8  இனப்பெருக்க துறண்தாழில் நுடபெங்கள் (ART) 
3.9  ்கருவின் குறைபபொடு்கறள ்கரபபெக்கால  

்தா்டக்கததிதலதய ்கண்டறிதல்
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பாடத்திடடம் 2021 - 2022 
வகுப்பு: 12 பாடம்: உயிரியல்–விலங்கியல்

மா
தம்

 

மம
ாத்

த 
 

பா
டங

்கள்

பாடம் பாடப்மபாருள்

நவ
ம்ப

ர் 

2

1.  உயிரி்களின் 
இனப்பெருக்கம்

அறிமு்கம் 
1.1.  இனப்பெருக்க முறை்கள் 
1.3. பொலினப ்பெருக்கம்

2.  மனித 
இனப்பெருக்கம்

அறிமு்கம் 
2.1 மனித இனப்பெருக்க மண்டலம் 
2.2 இன்ெல் உருவாக்கம்
2.4. ்கருவுறுதல் மற்றும் ்கருபபெதிததல் 
2.5 ்கரபபெ பெராமரிபபு மற்றும் ்கருவளரச்சி

மெய்முறை
1.   இந்திய வறரபெ்டததில் ததசியபூங்காக்கள் மற்றும்  

வனவிலஙகு பு்கலி்டங்கறள குறிததல்
2. மனிதனில் ்காணபபெடும் ்மண்டலின் பெணபு்கள்

டிெ
ம்ப

ர் 

2
3.  இனப்பெருக்க 

நலன்

அறிமு்கம் 
3.1  இனப்பெருக்க நலனின் ததறவ , பிரச்ெறன்கள் 

மற்றும் உததி்கள் 
3.2  பெனிககு்டததுறளபபு (ஆம்னிதயா்ென்்்டசிஸ்) 

மற்றும் அதன் ெட்டபூரவமான தற்ட 
3.3  பொலினவிகிதம், ்பெண ்கருக்்காறல மற்றும்  

சிசுக்்காறல ஆகியறவ ெமுதாயததின் மீது 
ஏற்பெடுததும் தாக்கம் 

3.4  மக்கள்்தாற்கப ்பெருக்கம் மற்றும் பிைபபு  ்கடடுபபொடு 
3.8  இனப்பெருக்க துறண்தாழில் நுடபெங்கள் (ART) 
3.9  ்கருவின் குறைபபொடு்கறள ்கரபபெக்கால  

்தா்டக்கததிதலதய ்கண்டறிதல்

டிெ
ம்ப

ர்

4.  மரபுக்க்டததல் 
்்காள்ற்க்கள் 
மற்றும்  
மாறுபொடு்கள்

அறிமு்கம் 
4.1. பெல்கூடடு அல்லீல்்கள் 
4.2.1  ABO இரதத வற்க ்கள்
4.2. மனித இரதத வற்க்கள் 
4.3.  Rh ்காரணியின் மரபுவழிக ்கடடுபபொடு
4.3.1   Rh ்காரணியின் இணக்கமின்றம - வளரக்கரு 

இரதத சிவபபெணு சிறதவு தநாய் 
(எரிததராபிளாஸ்த்டாசிஸ் ஃபீ்டாலிஸ்

4.4. பொல் நிரணயம் 
4.4.1    பெழபபூச்சி்களின் மரபெணு ெமநிறல
4.5. பொல்ொரந்த மரபுக்க்டததல் 
4.5.1    X - ொரந்த மரபெணுவின் மரபுக்க்டததல்
4.5.2   Y - ொரந்த மரபெணுவின் மரபுக்க்டததல்
4.6.  குதராதமாதொம் ்தாகுபபு வறரபபெ்டம் 
4.7. மரபுக ்கால் வழித்தா்டர பெகுபபொய்வு

மெய்முறை

3. மனித விந்து்ெல்

4.  மனித அண்ட்ெல்

5.  பொரமீசியம் – இறணவுறுதல்

6.  எண்டமீபொ ஹிஸ்த்டாறலடடி்கா

7.  றதமஸ்சுரபபி –குறுககு ்வடடு ததாற்ைம்

8.   நிணநீர முடிச்சு்கள் –குறுககு ்வடடு ததாற்ைம்
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மா
தம்

மம
ாத

த 
பா

டங
்கள்

அலகு பாடபமபாருள் மெய்முறை

நவ
ம்ப

ர்

2 1. செல் ெவ்வு

பாடஅறிமுகம் 
1.1  வேதி இயையு 
1.1.1  லிப்பிடு 
1.1.2 புரதஙகள் 
1.1.2.1  ஒருஙகியைநத புரதம் 
1.1.2.2 புற அயைவு புரதம் 

1.  இரததததின் 
ேயககயை 
அறிதல்

1.2   ெவ்வு அயைப்புகயை 
விைக்கும் ைாதிரிகள் 

1.2.1  ஒறயற அடுக்கு அயைப்பு 
ைாதிரி 

1.2.2  லிப்பிடு இரடயட அடுக்கு 
அயைப்பு அல்்லது இரடயட 
மூ்லக்கூறு லிப்பிடு அடுக்கு 

1.2.3  இயடப்சபாதிவு அயைப்பு 
1.2.4  ஓர்லகு ெவ்வு அயைப்பு 
1.2.5  நீரை சைாயெக் அயைப்பு

1.3  ெவ்வு கடததல்  
1.3.1   இைல்பான கடததல் 
1.3.2  புரத ேழிக்கடததல்  
1.3.3 செைல்மிகு கடததல்  
1.3.4 உயிரணுஉடகேரதல்  
1.4  பாகுநிய்ல தன்யை ைறறும் 

பரப்பு இழுவியெ
1.4.1   பாகுநிய்லத தன்யை 

ைறறும் பரப்பு 
இழுவியெயின் உயிரிைல் 
முக்கிைததுேம் 

1.5 ெவ்வூடு பரேல் 
1.5.1  உயிரிைல் முக்கிைததுேம் 
1.7.1   ஹீவைாகுவைாபின் தாஙகள் 

கயரெல் அயைப்பு ைறறும் 
குவைாயரடு இடைாறறம்

2.  புரததயத அைவிடல் 
(யபயூரட முயற)

பாடததிடடம் 2021 - 2022 
வகுபபு: 12 பாடம்:  உயிர்்வதியியல்   
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மா
தம்

மம
ாத

த 
பா

டங
்கள்

அலகு பாடபமபாருள் மெய்முறை

நவ
ம்ப

ர்

2 1. செல் ெவ்வு

பாடஅறிமுகம் 
1.1  வேதி இயையு 
1.1.1  லிப்பிடு 
1.1.2 புரதஙகள் 
1.1.2.1  ஒருஙகியைநத புரதம் 
1.1.2.2 புற அயைவு புரதம் 

1.  இரததததின் 
ேயககயை 
அறிதல்

1.2   ெவ்வு அயைப்புகயை 
விைக்கும் ைாதிரிகள் 

1.2.1  ஒறயற அடுக்கு அயைப்பு 
ைாதிரி 

1.2.2  லிப்பிடு இரடயட அடுக்கு 
அயைப்பு அல்்லது இரடயட 
மூ்லக்கூறு லிப்பிடு அடுக்கு 

1.2.3  இயடப்சபாதிவு அயைப்பு 
1.2.4  ஓர்லகு ெவ்வு அயைப்பு 
1.2.5  நீரை சைாயெக் அயைப்பு

1.3  ெவ்வு கடததல்  
1.3.1   இைல்பான கடததல் 
1.3.2  புரத ேழிக்கடததல்  
1.3.3 செைல்மிகு கடததல்  
1.3.4 உயிரணுஉடகேரதல்  
1.4  பாகுநிய்ல தன்யை ைறறும் 

பரப்பு இழுவியெ
1.4.1   பாகுநிய்லத தன்யை 

ைறறும் பரப்பு 
இழுவியெயின் உயிரிைல் 
முக்கிைததுேம் 

1.5 ெவ்வூடு பரேல் 
1.5.1  உயிரிைல் முக்கிைததுேம் 
1.7.1   ஹீவைாகுவைாபின் தாஙகள் 

கயரெல் அயைப்பு ைறறும் 
குவைாயரடு இடைாறறம்

2.  புரததயத அைவிடல் 
(யபயூரட முயற)

பாடததிடடம் 2021 - 2022 
வகுபபு: 12 பாடம்:  உயிர்்வதியியல்   

நவ
ம்ப

ர்

2. செரிததல்
பாடஅறிமுகம் 
2.2  செரிததல்  
2.2.1 இைநதிர செரிததல் 

3.  குளுக்வகாயை 
அைவிடல் 
(ஆரதவதா 
சடாலுடின் முயற)

டிெ
ம்ப

ர்

1

2. செரிததல்

2.2.2  வேதிச் செரிததல்  
2.2.2.1  காரவபாயைடவரடகளின் 

செரிததல் ைறறும் 
உறிஞ்சுதல்  

2.2.2.2  புரதஙகளின் செரிததல் 
ைறறும் உறிஞ்ெப்படுதல்

2.2.2.3  லிப்பிடுகளின் செரிததல் 
ைறறும் உறிஞ்ெப்படுதல்  

2.2.2.4  நியூக்ளிக் அமி்லஙகளின் 
செரிததல் ைறறும் 
உறிஞ்ெப்படுதல்

2.3   இயரப்யப குடல் 
ைாரவைான்கள்

4.  அஸகாரபிக் அமி்ல 
(யேடடமின் C ) 
நியறயை 
கைக்கிடுதல்

3. காரவபா 
யைடவரடகளின் 
ேைரசியத ைாறறம்

பாடஅறிமுகம் 
3.1     ேைரசியத ைாறறம் 

ஒருமுன்வனாடடம் 
3.1.1  ேைரசதாகுப்பு ைாறறம் 

ைறறும் சியதவு ைாறறம்
3.2     காரவபாயைடவரட ஒரு 

ஆறறல் மூ்லம் 
3.5  சைக்வொஸ வைாவனா 

பாஸவபட இயை 
ேழிததடம் 

3.5.1   ஆக்சிஜவனறற 
படிநிய்லயில் நிகழும் 
வியனகள் 

3.5.2  ஆக்சிஜவனறறையடைாப் 
படிநிய்ல

5.  யட அசியடல் 
வைாவனாக்யெம் 
முயறயில் 
யூரிைாயேக் 
கைக்கிடுதல்
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மா
தம்

 
மம

ாத
த 

அல
கு

கள்

அலகு பாடம் 

நவ
ம்ப

ர்

2

1.  நுண்ணுயிரியல் 
துறையின் 
முன்்னேறைங்கள்

1.1 விண்்வெளியில் நுண்ணுயிரி்கள்

1.4  நுண்ணுயிர்கறைப் பயன்படுத்தி 
நா்னோது்கள்்கள் தயாரித்தல் 

1.5  ்கருவி்கள் 

1.5.1  ்கான்்பா்கல் நுண்்ணாக்கி 

1.5.2  DNA துண்டின் வெரிறைமுறைஅறைப்பு

2. நுண்்ணாக்கியியல்

2.1  ் பஸ்கான்்ட்ாஸ்ட நுண்்ணாக்கி 

2.1.1  அடிப்பறைத் தத்துவெம் 

2.1.2  ஒளியியல் பா்கங்கள் 

2.1.3  ் ையல் இயங்கறைப்பு

2.2  பு்ைா்ைன்ஸ நுண்்ணாக்கி 

2.2.1  அடிப்பறைத் தத்துவெம் 

2.2.2  பு்ைா்ைன்ஸ நுண்்ணாக்கியின் பா்கங்கள்

2.2.3  ் ையல் இயங்கறைப்பு 

2.3  எலக்்ட்ான் நுண்்ணாக்கி 

2.3.1  அடிப்பறைத் தத்துவெம் 

2.3.2  TEM யின் ்ையல் இயங்கறைப்பு ைறறும் 
உப்க்ணயியல் 

2.3.3  SEM யின் ்ையல் இயங்கறைப்பு ைறறும் 
உப்க்ணயியல்

பாடததிடடம் 2021 - 2022 
வகுப்பு: 12 பாடம்:  நுண்ணுயிரியல்    
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மம
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கள்

அலகு பாடம் 

நவ
ம்ப

ர்

2

1.  நுண்ணுயிரியல் 
துறையின் 
முன்்னேறைங்கள்

1.1 விண்்வெளியில் நுண்ணுயிரி்கள்

1.4  நுண்ணுயிர்கறைப் பயன்படுத்தி 
நா்னோது்கள்்கள் தயாரித்தல் 

1.5  ்கருவி்கள் 

1.5.1  ்கான்்பா்கல் நுண்்ணாக்கி 

1.5.2  DNA துண்டின் வெரிறைமுறைஅறைப்பு

2. நுண்்ணாக்கியியல்

2.1  ் பஸ்கான்்ட்ாஸ்ட நுண்்ணாக்கி 

2.1.1  அடிப்பறைத் தத்துவெம் 

2.1.2  ஒளியியல் பா்கங்கள் 

2.1.3  ் ையல் இயங்கறைப்பு

2.2  பு்ைா்ைன்ஸ நுண்்ணாக்கி 

2.2.1  அடிப்பறைத் தத்துவெம் 

2.2.2  பு்ைா்ைன்ஸ நுண்்ணாக்கியின் பா்கங்கள்

2.2.3  ் ையல் இயங்கறைப்பு 

2.3  எலக்்ட்ான் நுண்்ணாக்கி 

2.3.1  அடிப்பறைத் தத்துவெம் 

2.3.2  TEM யின் ்ையல் இயங்கறைப்பு ைறறும் 
உப்க்ணயியல் 

2.3.3  SEM யின் ்ையல் இயங்கறைப்பு ைறறும் 
உப்க்ணயியல்

பாடததிடடம் 2021 - 2022 
வகுப்பு: 12 பாடம்:  நுண்ணுயிரியல்    

டிச
ம்ப

ர்

2

3.  ் வெதியியல் 
முறையில்  
நுண்ணுயிரி்கறை 
்க்டடுப்படுத்துதல்

3.1  டிஸஇன்்பக்ைன்ஸ, ஆன்டி்ைப்டிக்ஸ 
ைறறும் ஆன்டிபயாடிக்ஸ 

3.5  ஆன்டிறைக்்்ாபியல் ்வெதிக்்கா்ணி்களின்  
ைதிப்பீடு 

3.6  ஆன்டிபயாடிக் 
3.6.1  ஆன்டிபயாடிக்ஸின் ்ையல்முறை
3.7  ஆன்டிறைக்்்ாபியல் கூர உணரவு 

்ைாதறனே 
3.8  ைருந்து்களுக்கு எதி்ானே ்ையல்நு்டபம்

4  நுண்ணுயிர்களின் 
வெைரசிறத ைாறைம்

4.2  ் வெதிவிறனே்களின் ஆறைல் 
4.2.1  உயர ஆறைல் பாஸ்ப்ட்கள் 
4.2.2  ஆக்ஸிை்னேறைம்-ஒடுக்்கம் விறனே்கள்
4.6.1  ் ்கமிஆஸைாடிக் இயக்்கமுறை
4.10.4  ் நாதி ஒழுஙகுபடுத்தல்

மசய்முறை

1.  தயிர/ இ்டலி ைாவு ஆகியவெறறை ்்காண்டு கி்ாம் 
ைாய்ைறறுதல்

நழுவம்
10. அமில திை ்பசில்றல



மா
தம்

மம
ாத

த 
பா

டங
்கள்

அலகு பாடபமபாருள்

நவ
ம்ப

ர்

1

1.  உடற்கூறு மற்றும் 
உடலியல்

  முன்னுரை 
1.1  த�ோல்மணடலம் 
  த�ோல் மணடலத்தில் வரும் த�ோய்கள் 
1.3  எலும்பு மற்றும் �ரைமணடலம் 
1.4  �ரை்கள் எலும்பு்களில் வரும் த�ோய்கள் 
1.5   �ைம்புமணடலம்
	 	�ைம்புமணடலத்தில் வரும் த�ோய்கள் 

மெய்முறை: 1.	ரைல்ஸ் குழோய மூலம் உணவளித்�ல் 

1.  உடற்கூறு மற்றும் 
உடலியல்

1.6  வயிறு மற்றும் குடல் அரமப்பு/ 
சைரிமோனமணடலம்   சைரிமோன 
மணடலத்தில் வரும் த�ோய்கள் 

1.7  சிறுநீை்கஅரமப்பு - சிறுநீை்க அரமப்பு 
ச�ோடர்ோன த�ோய்கள் 

1.8  சுவோைமணடலம் - சுவோை மணடலத்தில் 
ஏற்்டும் த�ோய்கள் 

1.9   �ோளமில்லோ சுைப்பி மணடலம்-	 �ோளமில்லோ 
சுைப்பி	மணடலத்தில் வரும் த�ோய்கள்

மெய்முறை: 2.	மருத்துவ ்கருவி்கள்

டிெ
ம்ப

ர்

1
2.  மருத்துவ மற்றும் 

அறுரவ சிகிசரை 
சைவிலியம்

முன்னுரை 
2.1   த�ோய ச�ோற்று மற்றும் த�ோய ச�ோற்று –

சமோயப்பு   சிைங்கு, ்கோளோஞை்கப்்ரட 
2.2   மோைரடப்பு 
2.3  இ�ய சையலிழப்பு த�ோய்கள் 
2.10  வயிற்றுப்புண இரைப்ர்புண 
2.11  முன்சிறுகுடற்புண 
2.14  மூலத�ோய
2.15  சிறுநீை்க சையலிழப்பு 
2.16  சிறுநீை்க்கல் 
2.19  நீரிழிவுத�ோய
2.20  குரை ர�ைோயடுசுைப்பு 
2.21  மிர்க ர�ைோயடுசுைப்பு 
2.24  மோ�விடோய த்கோளோறு்கள் 
2.25  ்கருப்ர்கீழ் இைக்கம் 
2.26  தீங்்கற்ை புதைோஸ்தடட் வளரசசி 
2.27  விரைவீக்கம்

பாடததிடடம் 2021 - 2022 
வகுபபு : 12 பாடம்:  மபாது மெவிலியம்    
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மா
தம்

மம
ாத

த 
பா

டங
்கள்

அலகு பாடபமபாருள்

நவ
ம்ப

ர்

1

1.  உடற்கூறு மற்றும் 
உடலியல்

  முன்னுரை 
1.1  த�ோல்மணடலம் 
  த�ோல் மணடலத்தில் வரும் த�ோய்கள் 
1.3  எலும்பு மற்றும் �ரைமணடலம் 
1.4  �ரை்கள் எலும்பு்களில் வரும் த�ோய்கள் 
1.5   �ைம்புமணடலம்
	 	�ைம்புமணடலத்தில் வரும் த�ோய்கள் 

மெய்முறை: 1.	ரைல்ஸ் குழோய மூலம் உணவளித்�ல் 

1.  உடற்கூறு மற்றும் 
உடலியல்

1.6  வயிறு மற்றும் குடல் அரமப்பு/ 
சைரிமோனமணடலம்   சைரிமோன 
மணடலத்தில் வரும் த�ோய்கள் 

1.7  சிறுநீை்கஅரமப்பு - சிறுநீை்க அரமப்பு 
ச�ோடர்ோன த�ோய்கள் 

1.8  சுவோைமணடலம் - சுவோை மணடலத்தில் 
ஏற்்டும் த�ோய்கள் 

1.9   �ோளமில்லோ சுைப்பி மணடலம்-	 �ோளமில்லோ 
சுைப்பி	மணடலத்தில் வரும் த�ோய்கள்

மெய்முறை: 2.	மருத்துவ ்கருவி்கள்

டிெ
ம்ப

ர்

1
2.  மருத்துவ மற்றும் 

அறுரவ சிகிசரை 
சைவிலியம்

முன்னுரை 
2.1   த�ோய ச�ோற்று மற்றும் த�ோய ச�ோற்று –

சமோயப்பு   சிைங்கு, ்கோளோஞை்கப்்ரட 
2.2   மோைரடப்பு 
2.3  இ�ய சையலிழப்பு த�ோய்கள் 
2.10  வயிற்றுப்புண இரைப்ர்புண 
2.11  முன்சிறுகுடற்புண 
2.14  மூலத�ோய
2.15  சிறுநீை்க சையலிழப்பு 
2.16  சிறுநீை்க்கல் 
2.19  நீரிழிவுத�ோய
2.20  குரை ர�ைோயடுசுைப்பு 
2.21  மிர்க ர�ைோயடுசுைப்பு 
2.24  மோ�விடோய த்கோளோறு்கள் 
2.25  ்கருப்ர்கீழ் இைக்கம் 
2.26  தீங்்கற்ை புதைோஸ்தடட் வளரசசி 
2.27  விரைவீக்கம்

பாடததிடடம் 2021 - 2022 
வகுபபு : 12 பாடம்:  மபாது மெவிலியம்    

பாடத்திடடம் 2021 - 2022 
வகுப்பு: 12 பாடம்:  சத்துணவியல்      
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்கள்

 

அலகு பாடம் 

நவ
ம்ப

ர்

2

1.  பரிந்துரைக்கபபட்ட 
ஊட்டச்சத்து 
அளவு்களும் உணவுத் 
திட்டமி்டலும்

1. பரிந்துரைக்கபபட்ட ஊட்டச்சத்து அளவு்கள். 
1.1.1 RDA ரை நிரணயிககும் ்காைணி்கள்
1.2. ்சரிவிகித உணவு
1.3. உணரைத் திட்டமி்டல்
1.3.1  உணரைத் திட்டமிடுதலின் 

குறிக்்காள்்கள்  
1.3.2  உணவு திட்டமிடுைரத பாதிககும் 

்காைணி்கள் 
1.6. குரைந்த ைருைாயும் ்சரிவிகித உணவும்.

2.  ்கரபப ்காலம், 
பாலூடடும் ்காலம் 
மற்றும் இளங்குழவி  
பருைத்திற்்கான 
உணவூட்டம்.

2.1. ்கரபப்கால ஊட்டம்
2.1.1 ்கரபப்காலத்தில் எர்ட்ேற்ைம்
2.1.2  குரை ஊட்டத்தால் தாய்ககு ஏற்படும்  

விரளவு்கள்  
2.1.3  தாயின் குரைஊட்டத்தால் ்கருவிற்கு 

ஏற்படும் பாதிபபு்கள்  
2.1.4 ்கரபபக்காலத்தில் ஊட்டச்சத்து ்தரை  
2.1.5 உணவு ைழி்காடடுதல்  
2.1.6 உணவூட்டம் ்சாரந்த பிைச்சரன  
2.1.7  ்கரபப்காலத்தில் ஒவைாத பழக்க 

ைழக்கங்்கள் 
2.3  குழந்ரதப பருைத்தில் ைளரசசியும் 

முன்்னற்ைமும்
2.3.1  ஊட்டச்சத்து ்தரை்கள் 

(குழந்ரதபபருைம்). 
2.3.2 தாய்பால் ஊடடுதல்  
2.3.3 பாலூடடுைதால் ஏற்படும் நன்ரம்கள் 

மசய்முறை

நவம்பர் ்கரபப ்கால உணவுத் திட்டம
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டிச
ம்ப

ர்

1

3.  முன்பள்ளிபபருைம், 
பள்ளிபபருைம் 
மற்றும் ைளரிளம் 
பருைத்திற்்கான 
உணவூட்டம்

3.1. முன்பள்ளி பருைம்  
3.1.1.  முன்பள்ளி பருைத்திற்்கான ஊட்டச்சத்து 

்தரை  
3.1.2 முன்பள்ளி குழந்ரதக்கான உணவுத்திட்டம் 
3.1.3  குழந்ரத்களுககு உணவு அளிககும் ்பாது  

ஏற்படும் பபாதுைான பிைச்சரன்கள்  
3.2.3  பள்ளி ப்சல்லும் குழந்ரத்களிர்ட்ே  

்காணபபடும் ஊட்டச்சத்து பிைச்சரன்கள்  
3.2.4  பள்ளிக குழந்ரத்களின் 

உணவூட்டத்திற்்கான முககிே குறிபபு்கள்  
3.5 ைளரிளம் பருைம் 
3.5.1  ைளரிளம் பருைத்தில் ஏற்படும் ைளரசசி 

மற்றும் முன்்னற்ைம்
3.5.2  உ்டல் உ்டலிேல் ்சாரந்த மற்றும் உளவிேல்  

மாற்ைங்்கள்  
3.5.3 ஊட்டச்சத்து ்தரை்கள்  
3.5.4 ஊட்டச்சத்து பதா்டரபான குரைபாடு்கள்  
3.5.5  உணவூட்டமும் மாதவி்டாய் சுழற்சியும்
3.5.6 மு்கபபரு ்தாற்றுதல்  
3.5.7  ைளரிளம் பருைத்தில் பபண்கள் ்கரபபம்  

தரிபபதால் ஏற்படும் ஊட்டச்சத்து 
குரைபாடு்கள்  

3.5.8  ைளரிளம் பருைத்தில் ஏற்படும் உணவு 
பழக்க ைழக்க மாற்ைங்்கள்  

3.5.9 உணவுத்திட்ட ைழி்காடடி 

மசய்முறை

டிசம்பர் இளங்குழவிக்கான உணவூட்டம் (6-12 மாதங்்கள்)
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டிச
ம்ப

ர்

1

3.  முன்பள்ளிபபருைம், 
பள்ளிபபருைம் 
மற்றும் ைளரிளம் 
பருைத்திற்்கான 
உணவூட்டம்

3.1. முன்பள்ளி பருைம்  
3.1.1.  முன்பள்ளி பருைத்திற்்கான ஊட்டச்சத்து 

்தரை  
3.1.2 முன்பள்ளி குழந்ரதக்கான உணவுத்திட்டம் 
3.1.3  குழந்ரத்களுககு உணவு அளிககும் ்பாது  

ஏற்படும் பபாதுைான பிைச்சரன்கள்  
3.2.3  பள்ளி ப்சல்லும் குழந்ரத்களிர்ட்ே  

்காணபபடும் ஊட்டச்சத்து பிைச்சரன்கள்  
3.2.4  பள்ளிக குழந்ரத்களின் 

உணவூட்டத்திற்்கான முககிே குறிபபு்கள்  
3.5 ைளரிளம் பருைம் 
3.5.1  ைளரிளம் பருைத்தில் ஏற்படும் ைளரசசி 

மற்றும் முன்்னற்ைம்
3.5.2  உ்டல் உ்டலிேல் ்சாரந்த மற்றும் உளவிேல்  

மாற்ைங்்கள்  
3.5.3 ஊட்டச்சத்து ்தரை்கள்  
3.5.4 ஊட்டச்சத்து பதா்டரபான குரைபாடு்கள்  
3.5.5  உணவூட்டமும் மாதவி்டாய் சுழற்சியும்
3.5.6 மு்கபபரு ்தாற்றுதல்  
3.5.7  ைளரிளம் பருைத்தில் பபண்கள் ்கரபபம்  

தரிபபதால் ஏற்படும் ஊட்டச்சத்து 
குரைபாடு்கள்  

3.5.8  ைளரிளம் பருைத்தில் ஏற்படும் உணவு 
பழக்க ைழக்க மாற்ைங்்கள்  

3.5.9 உணவுத்திட்ட ைழி்காடடி 

மசய்முறை

டிசம்பர் இளங்குழவிக்கான உணவூட்டம் (6-12 மாதங்்கள்)

மா
தம்

மம
ாத

த 
அல

கு
கள்

அலகு பாடபமபாருள் மெய்முறை

நவ
ம்ப

ர்

1 1.  சிகிச்சை 
உணவுகள் 

1.1  முன்னு்ை 
1.1.1   சிகிச்சை உணவின் 

நநோககஙகள் 
1.1.2  சிகிச்சை உணவின் 

ககோள்்ககள் 
1.1.3   மருத்துவம்ையில் 

வழககமோகப்  ்பரிமோறப்்படும 
திட்டம 

1.2  கோயசசைலுககோை திட்டஉணவு 
1.2.1  ்்ட்போயடு கோயசசைல் 
1.2.2 கோசைநநோய  
1.4.1 கெப்்ப்்டடடிஸ் 
1.4.2 சிர்நைோசிஸ் 
1.6  இருதய சுறநறோட்ட மண்டல 

நநோயகளின் திட்ட உணவு 
நமலோண்ம இதயத்தின் 
அ்மப்பு 

1.6 .1 இருதயசுறநறோட்ட நநோயகள் 
1.6.2 உயர் இைத்தஅழுத்தம 
1.8  கநப்ைோனின் அ்மப்பு சிறுநீைகக 

நகோளோறுகளுககோை  
உணவுத்திட்டம 

1.8.1. குநளோமருநலோகநஃப்்ைடிஸ் 
1.8.2 கநஃப்நைோசிஸ் 
1.8.3 சிறுநீைகக கறகள்

-

பாடததிடடம் 2021 - 2022 
வகுபபு : 12  பாடம்: மறையியல்
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டிசை
ம்ப

ர் 2

2. 
நுகர்நவோர் 
்போதுகோப்பும  
கல்வியும

2.1  முன்னு்ை 
2.4  நுகர்நவோருககு உதவும 

சைோதைஙகள் 
2.4.1  குறியீடடுத்தோள் 
2.4.2  விளம்பைஙகள் 
2.4.3  இ்ணயதளம 
2.4.4  தைக குறியீடுகள் 
2.5  தைஅ்்டயோளம 
2.5.1  தை அ்்டயோளத்திலுள்ள 

மூலககூறுகள் 
2.5.2  தை அ்்டயோளம-வ்ககள் 
2.6  கடடுகடடுதல் 
2.6.1  கடடுககடடுதலின் வ்ககள் 
2.6.2  கடடுகடடும க்போருளின்வ்ககள் 
2.7  நுகர்நவோர் கல்வி 
2.7.1  நுகர்நவோர் கல்வியின்்பஙகு 
2.7.2  நுகர்நவோரின் உரி்மகள் 
2.7.3  நுகர்நவோர் ்போதுகோப்பு சைட்டம 

1986 
2.7.4  நுகர்நவோர் கு்றதீர்ககும 

தீர்ப்்போயம

3. ஊறுகோய 
தயோரித்தல் – 
அ்ைத்துக 
குறிப்புகளு்டன் 
உணவுசசீடடு 
ஒன்று வ்ைக 

-

3.  உணவு 
்போதுகோப்பு 

3.1  முன்னு்ை 
3.2  உண்வத் நதர்்நகதடுத்தல் 
3.3  உணவுக்ள நசைமிககும 

மு்றகள் 
3.5  உணவு சுகோதோைம  
3.5.1  உணவுமோசு்படுதல்
3.6  உணவுமூலம ்பைவும நநோயகள் 
3.6.1  உணவுமூலம ்பைவும 

நநோயகளின் வ்கப்்போடு 
3.7   உணவிைோல் ஏற்படும 

நநோயக்ளத் தடுககும 
மு்றகள் HACCP

-
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-
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்போதுகோப்பு 
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-

மா
தம்

மம
ாத

த 
பா

டங
்கள்

அலகு பாடபமபாருள் மெய்முறை

நவ
ம்ப

ர்

2

1. செயற்கூறு
1.1 அறிமுகம
1.2 நிரலாகக ச�ாழியில் 
செயற்கூறுகள்

1.  PY1(a) ச�ாடர் 
ச்பருககலலக 
கணககிடு�ல்

    PY1 (b) கூட்டுத் 
ச�ாலகலயக  
கணககிடு�ல்

2.  �ரவு 
அருவ�ாககம

2.1 �ரவு அருவ�ாககம அறிமுகம
2.2 �ரவு அருவ�ாககின் வலககள்
2.3 ஆககிகள் �ற்றும செலகடர்கள்

டிெ
ம்ப

ர்

3

3. வலரசயல்லல

3.1 அறிமுகம
3.2 �ாறியின் வலரசயல்லல
3.3 LEGB விதிமுலை
3.4  �ாறியின் வலரசயல்லல 

வலககள்

2.  PY2 (a)
ஒற்லைப் ்பலட 
அல்லது 
இரட்லடப் 
்பலட எண்

     PY2(b) 
ெரத்ல� �லல 
கீழாக 
�ாற்று�ல்

3.  PY3 
�திப்புகலை 
உருவாககி 
ஒற்லைப்்பலட 
எண்கலை 
நீககு�ல்

4.  சநறிமுலையின் 
யுகதிகள்

4.1  நிரல் சநறிமுலையின் யுகதிகள் - 
ஓர் அறிமுகம

4.4  த�டல் முலைகளுககான 
சநறிமுலை

4.5 வரிலெயாகக முலைகள்

5.  ல்பத்�ான் 
அறிமுகம - 
�ாறிகள் �ற்றும 
செயற்குறிகள்

5.1 ல்பத்�ான் அறிமுகம
5.2 ல்பத்�ானின் சிைப்்பமெஙகள்
5.3 ல்பத்�ான் நிரலாககம
5.4  உள்ளீடு �ற்றும சவளியீடு 

செயற்கூறுகள்
5.5 ல்பத்�ான் குறிப்புலர 
5.6 உள்�ள்ைல்
5.7 வில்லலகள்

பாடததிடடம் 2021 - 2022
வகுபபு : 12 பாடம்: ்கணினி அறிவியல்
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பாடத்திடடம் 2021 - 2022 
வகுப்பு : 12  பாடம்: வணிகவியல்

மா
தம்

மம
ாத்

த 
பா

டங
கள்

அலகு பாடப்மபாருள்

நவ
ம்ப

ர்

3

அலகு I
1.  மேலாண்ே தத்துவங்கள் ்பாடம முழுவதும

2.  மேலாண்ே 
செயல்பாடு்கள் ்பாடம முழுவதும

அலகு II
4. நிதிச் ெந்த ்பாடம முழுவதும

டிெ
ம்ப

ர்

3

5. மூலதனச் ெந்த 

5.01  ச்பாருள் ேற்றும வ்ைவிலக்கணம 
5.02  மூலதனச் ெந்தயின் 

சிறப்பியலபு்கள் 
5.03  மூலதனச் ெந்தயின் 

வ்்க்கள்

6. ்பணச் ெந்த ்பாடம முழுவதும

அலகு III 
7. ்பஙகு ோற்றம

7.01   மதாற்றம ச்பாருள் ேற்றும 
வ்ையிலக்கணம 

7.02   ்பஙகு ோற்ற்கத்தின் ்பணி்கள் 
இயலபு்கள்  

7.03   ்பஙகு ோற்ற்கத்தின் இயலபு்கள் 
7.04   இநதியாவில ்பஙகு ெந்தயின் 

்பயன்்கள்  ேற்றும கு்ற்பாடு்கள் 
7.05   இநதியாவில ்பஙகுச் ெந்த 
7.06  ஊ்க வணி்கர்்களின் வ்்க்கள்
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பாடத்திடடம் 2021 - 2022 
வகுப்பு : 12  பாடம்: வணிகவியல்
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வ்்க்கள்

6. ்பணச் ெந்த ்பாடம முழுவதும

அலகு III 
7. ்பஙகு ோற்றம

7.01   மதாற்றம ச்பாருள் ேற்றும 
வ்ையிலக்கணம 

7.02   ்பஙகு ோற்ற்கத்தின் ்பணி்கள் 
இயலபு்கள்  

7.03   ்பஙகு ோற்ற்கத்தின் இயலபு்கள் 
7.04   இநதியாவில ்பஙகு ெந்தயின் 

்பயன்்கள்  ேற்றும கு்ற்பாடு்கள் 
7.05   இநதியாவில ்பஙகுச் ெந்த 
7.06  ஊ்க வணி்கர்்களின் வ்்க்கள்

பாடத்திடடம் 2021 - 2022 
வகுப்பு : 12  பாடம்: கணக்குப்பதிவியல் 

மா
தம்

மம
ாத்

த 
அல

கு
கள்

அலகு பாடப்மபாருள்

நவ
ம்ப

ர்

1 1.  முழுமை ப்பறா 
்பதிவவடுகளிலிருந்து  
கணக்குகள்

1.1  அறிமுகம 
1.2  முழுமைப்பறா ்பதிவவடுகளின் ப்பாருள் 
1.3  முழுமைப்பறா ்பதிவவடுகளின் இயல்புகள் 
1.4  முழுமை ப்பறா ்பதிவவடுகளின் குமற்பாடுகள்
1.5  இரடமடை ்பதிவுமுமற ைற்றும முழுமை ப்பறா 

்பதிவவடுகளுக்கும உள்்ள வவறு்பாடுகள் 
1.7  முழுமை ப்பறா ்பதிவவடுகளில் இருந்து 

நிமையறிக்மக வாயிைாக இைா்பம ைற்றும 
நடடைம கணடைறிதல் 

1.7.1  நிமையறிக்மக வாயிைாக இைா்பம அல்ைது 
நடடைம கணக்கிடுதல் 

1.7.2  நிமையறிக்மக தயாரித்து இைா்பம அல்ைது 
நடடைம கணடைறிவதற்கான ்படிநிமைகள் 

1.7.3   நிமையறிக்மக  
1.7.4   நிமையறிக்மகயின் ்படிவம 
1.7.5    நிமைஅறிக்மகக்கும இருப்புநிமைக் 

குறிப்புக்கும உள்்ள வவறு்பாடுகள்
1.8  முழுமை ப்பறா ்பதிவவடுகளிலிருந்து இறுதிக்  

கணக்குகம்ளத் தயாரித்தல் 
1.8.1   முழுமை ப்பறா ்பதிவவடுகளிலிருந்து இறுதிக் 

கணக்குகம்ள தயாரிக்கும வ்பாது 
பின்்பற்றவவணடிய ்படிநிமைகள் 

(i) பைாத்த கடைனாளிகள் கணக்கின் ்படிவம
(ii) ப்பறுதற்குரிய ைாற்றுச் சீடடுக் கணக்கின் ்படிவம 
(iii) பைாத்தம கடைனீந்வதார் கணக்கின் ்படிவம 
(iv) பெலுத்தற்குரிய ைாற்றுச் சீடடின் கணக்கின் 
்படிவம
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2.  இைா்ப வநாக்கைற்ற 
அமைப்புகளின்  
கணக்குகள்

2.1  அறிமுகம 
2.2  இைா்ப வநாக்கைற்ற அமைப்புகளின்இயல்புகள்
2.3    ப்பறுதல்கள் ைற்றும பெலுத்துதல்கள் கணக்கு 
2.3.1  ப்பறுதல்கள் ைற்றும பெலுத்துதல்கள் கணக்மக 

தயாரிப்்பதற்கான ்படிநிமைகள் 
2.4  இைா்ப வநாக்கைற்ற அமைப்புகளுக்குரிய 

தனித்துவம வாயந்த இனஙகள்
2.5  வருவாய ைற்றும பெைவினக் கணக்கு 
2.5.1  ப்பறுதல்கள் ைற்றும பெலுத்துதல்கள் 

கணக்கிலிருந்து வருவாய ைற்றும பெைவினக் 
கணக்கிமனத் தயாரிப்்பதற்கான ்படிநிமைகள் 

2.5.2  வருவாய ைற்றும பெைவினக் கணக்கின் ்படிவம 
2.5.3  ப்பறுதல்கள் ைற்றும பெலுத்துதல்கள் 

கணக்கிற்கும வருவாய ைற்றும பெைவினக் 
கணக்கிற்கும இமடைவயயானவவறு்பாடு 

2.5.4  வருவாயின் வரவுகளுக்கான பெயல்முமறகள்

3.   கூடடைாணமை  
நிறுவனக் 
கணக்குகள் 
அடிப்்பமடைகள்

3.1  அறிமுகம 
3.2  கூடடைாணமையின் ப்பாருள் வமரவிைக்கணம 

ைற்றும சிறப்பியல்புகள் 
3.2.1.  கூடடைாணமையின் ப்பாருள் வமரவிைக்கணம 
3.2.2.  கூடடைாணமையின்சிறப்பியல்புகள் 
3.3  கூடடைாணமை ஒப்்பாவணம 
3.3.1  கூடடைாணமை ஒப்்பாவணத்தின் 

உள்்ளடைக்கஙகள் 
3.4  கூடடைாணமை ஒப்்பாவணவம இல்ைாதவ்பாது 

இந்தியகூடடைாணமைச் ெடடைம 1932ன் ்படி 
கமடைபிடிக்க வவணடிய விதிமுமறகளின் 
்பயன்்பாடு 

3.6.3.  நிமைமுதல் முமறக்கும ைாறு்படுமமுதல் 
முமறக்கும உள்்ள வவறு்பாடுகள் 

3.7.   கூடடைாளிகளின் முதல் மீது வடடி ைற்றும 
எடுப்புகள் மீது வடடி கணக்கீடுதல் 

3.7.1.  முதல் மீது வடடி 
3.7.2.  முதல் மீது வடடி கணக்கீடுதல் 
3.7.3.  எடுப்புகள் மீது வடடி  
3.7.4.  எடுப்புகள் மீது வடடி கணக்கீடுதல் 
3.8.  கூடடைாளிகளின் ஊதியம ைற்றும கழிவு
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3.2.2.  கூடடைாணமையின்சிறப்பியல்புகள் 
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3.4  கூடடைாணமை ஒப்்பாவணவம இல்ைாதவ்பாது 
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3.6.3.  நிமைமுதல் முமறக்கும ைாறு்படுமமுதல் 
முமறக்கும உள்்ள வவறு்பாடுகள் 
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3.7.1.  முதல் மீது வடடி 
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அலகு பாடபமபாருள்

நவ
ம்ப

ர்

2

1. ப்பரியல் 
ப்பொருளொதொரம

1.1  அறிமுகம 
1.2  ப்பரியல் ப்பொருளொதொரத்தின் ப்பொருள் 
1.3  ப்பரியல் ப்பொருளொதொரத்தின் முக்கியத்துவம 
1.7  ப்பொருளொதொர அமைப்புமுமைகள் 
1.7.1  முதலொளித்துவ ப்பொருளொதொர அமைப்பு  

(முதலொளித்துவம) 
1.7.2  சைத்துவப் ப்பொருளொதொர அமைப்பு 
1.7.3  கலப்புப் ப்பொருளொதொரம (கலப்புத்துவம) 
1.9  வருவொயின்வட்ட ஓட்டம 
1.9.1  இருதுமை ப்பொருளொதொரத்தின் வருவொயின் 

வட்ட ஓட்டம 
1.9.2.  மூன்று துமை ப்பொருளொதொரத்தின் 

வருவொயின் வட்ட ஓட்டம 
1.9.3  நொன்கு துமை ப்பொருளொதொரத்தின் 

வருவொயின் வட்ட ஓட்டம

2. பதசிய வருவொய் 

2.1  அறிமுகம 
2.2  பதசிய வருவொயின் ப்பொருள்
2.4.1  பைொத்த உள்நொடடு உற்பத்தி - (GDP) 
2.4.2  பைொத்த பதசிய உற்பத்தி - (GNP) 
2.4.7  தலொ வருைொனம 
2.4.8  உணமை வருைொனம 
2.4.9  (GDP) குமைப்்பொன் 
2.5  பதசிய வருவொமய அளவிடும முமைகள்
2.5.1 உற்பத்தி முமை 
2.5.2  வருைொன முமை 
2.5.3  பசலவு முமை

பாடததிடடம் 2021 - 2022 
வகுபபு : 12  பாடம்:  மபாருளியல்
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3.  பவமலவொய்ப்பு  
ைறறும வருைொன  
பகொட்பொடுகள்

3.1  அறிமுகம 
3.2  முழு பவமலவொய்ப்பின் ப்பொருள் 
3.3  பவமலயின்மையின் வமககள் 
3.4.1  பசயின்சநமத விதி 
3.6  விமளவுத் பதமவ 
3.6.1  பதொகு பதமவச் சொர்பு 
3.6.2  பதொகுஅளிப்புச் சொர்பு

4.  நுகர்வு ைறறும  
முதலீடு சொர்புகள்

4.1  அறிமுகம 
4.2  நுகர்வுச் சொர்பு 
4.2.1  நுகர்வுச் சொர்பின் ப்பொருள் 
4.2.2  முக்கிய கருத்துருக்கள்
4.3  முதலீடடு சொர்பு 
4.3.1  முதலீடு ப்பொருள் 
4.3.2  முதலீடடின் வமககள் 
4.3.3  முதலீடடுச் சொர்பின் கொரணிகள் 
4.3.4  வடடி வீதத்திறகும முதலீடடிறகும 

இம்டபய  உள்ள உைவு 
4.3.5  மூலதன இறுதிநிமல ஆக்கத்திைன் 
4.3.6  முதலீடடின் இறுதிநிமல உற்பத்தித் 

திைன் (MEI)
4.4  ப்பருக்கி 
4.4.1  ப்பருக்கியின் எடுபகொள்கள் 
4.4.2  இறுதிநிமல நுகர்வு நொட்டமும ப்பருக்கியும 
4.4.4  ப்பருக்கியின் வமககள் 
4.4.6  ப்பருக்கியின் ்பயன்கள் 
4.5  முடுக்கி பகொட்பொடு 
4.5.1  ப்பொருள் 
4.5.2  வமரவிலக்கணம 
4.5.3  எடுபகொள்கள் 
4.5.4  முடுக்கி பகொட்பொடு பசயல்்படுமவிதம 
4.5.5  வமரயமைகள்
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4.5.4  முடுக்கி பகொட்பொடு பசயல்்படுமவிதம 
4.5.5  வமரயமைகள்

மா
தம்

மம
ாத

த 
பா

டங
்கள்

அலகு பாடபமபாருள்

நவ
ம்ப

ர்

3

1.  இந்தியாவில் தேசியத்தின் 
எழுச்சி ்பாடம முழுவதும

2.  தீவிர தேசியவாேத்தின் 
எழுச்சியும சுதேசி 
இயக்கமும

்பாடம முழுவதும

3.  இந்திய விடுேலைப் 
த்பாரில் முேல் உை்கப் 
த்பாரின் ோக்கம

்பாடம முழுவதும

டிச
ம்ப

ர்

2

4.  ்காந்தியடி்கள்  தேசியத் 
ேலைவரா்க உருவடுத்து 
மக்கலை ஒன்றிலைத்ேல்

்பாடம முழுவதும

5.  ஏ்காதி்பத்தியத்திற்கு 
எதிரான த்பாராடடங்களில் 
புரடசி்கர தேசியவாேத்தின் 
்காைம

்பாடம முழுவதும

பாடததிடடம் 2021 - 2022 
வகுபபு : 12  பாடம்: வரலாறு
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46

மாதம் மமாதத 
பாடங்கள் அலகு பாடபமபாருள்

நவம்பர் 2

1. இந்திய அரசமைப்பு ்பாடம முழுவதும

2. சடடைன்றம ்பாடம முழுவதும

டிசம்பர் 2

3. ஆடசித் தும்ற ்பாடம முழுவதும

4. இந்திய நீதித்தும்ற ்பாடம முழுவதும

பாடததிடடம் 2021 - 2022 
வகுபபு : 12  பாடம்:  அரசியல் அறிவியல்
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46

மாதம் மமாதத 
பாடங்கள் அலகு பாடபமபாருள்

நவம்பர் 2

1. இந்திய அரசமைப்பு ்பாடம முழுவதும

2. சடடைன்றம ்பாடம முழுவதும

டிசம்பர் 2

3. ஆடசித் தும்ற ்பாடம முழுவதும

4. இந்திய நீதித்தும்ற ்பாடம முழுவதும

பாடததிடடம் 2021 - 2022 
வகுபபு : 12  பாடம்:  அரசியல் அறிவியல்

46

மா
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மம
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பா

டங
்கள்

அலகு பாடபமபாருள்

நவ
ம்ப

ர்

2

1.  மக்கள்தொக்க 
புவியியல்

1.1   அறிமு்கம  
1.3   மக்களடர்த்தி  
1.4   உல்க மக்கள்தொக்க வளர்ச்சி  
1.5   மக்கள ்தொக்க கூறு்கள

2. மனித குடியிருப்பு்கள 

2.1   அறிமு்கம 
2.2   குடியிருப்பின் ததொற்றம மறறும வளர்ச்சி 
2.3   தலம மறறும சூழலகமவு 
2.4   கிரொமப்பு்ற குடியிருப்பின் வடிவங்கள
2.6   ந்கர குடியிருப்பு 
2.7   கமய மணடல த்கொட்பொடு 
2.9   ந்கரமயமொதலொல் ஏற்படும பிரச்சிகை்கள

டிச
ம்ப

ர்

2

3. வளங்கள 
3.3   ்கனிம வளங்கள 
3.4   ்கனிமங்களின் ்பரவல்  
3.5   ஆற்றல் வளங்கள

4. ்தொழில்்கள 

4.1   அறிமு்கம  
4.2   முதல் நிகல ்தொழில்்கள 
4.3   இரணடொம நிகல ்தொழில்்கள 
4.5   ் தொழிறசொர் உலகின் பிரிவு்கள

பாடததிடடம் 2021 - 2022 
வகுபபு : 12  பாடம்:  புவியியல்
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அலகு பாடபமபாருள்

நவ
ம்ப

ர்

1

1.  மிகை ைாண்  
ச�ாதகைைள்- 
அடிப்பகைக்  
சைாட்பாடுைளும  
ப்பருங்கூறு  
ச�ாதகைைளும

1.1   முழுகைதபதாகுதிப ்பண்்பளகவ ைற்றும 
ைாதிரிப்பண்்பளகவ 

1.2    ைாதிரிப்பரவலைள் 
1.3    திடைப பிகை 
1.4   இனகை ைருதுசைாள் ைற்றும ைாற்று 

ைருதுசைாள் 
1.5   புள்ளியியல ைருதுசைாள் ச�ாதகையில  

ஏற்்படும பிகைைள் 
1.6    மிகைைாண் நிகை, தீர்ைானிக்கும 

எலகையின  ைதிபபு, தீர்ைானிக்கும ்பகுதி 
1.7    ஒருமுகை ைற்றும இருமுகை 

ச�ாதகைைள் 
1.8    ைருதுசைாள் ச�ாதகை ைாண்்பதற்ைாை  

ப்பாதுவாை வழிமுகைைள் 
1.9    முழுகைத பதாகுதி �ரா�ரிக்ைாை 

ைருதுசைாள் ச�ாதகை 
1.10    முழுகைதபதாகுதி �ரா�ரிக்ைாை 

ைருதுசைாள் ச�ாதகை (பதாகுதி ைாறு்பாடடு 
அளகவ பதரியாத ச்பாது) 

1.13   முழுகைத பதாகுதிக்ைாை விகித�ைம 
ைாணும ைருதுசைாள் ச�ாதகை

மெய்முறை ்பாைம- 1, 1.9, 1.10, 1.13

டி�
ம்ப

ர்

2
2.  ைாதிரிப்பரவல  

அடிப்பகையிைாை 
ச�ாதகைைள்-1

  அறிமுைம 
2.1   ஸ்டூைனஸ் t- ்பரவல ைற்றும அதன  

்பயன்பாடுைள் 
2.1.1   வகரயகை 
2.1.2   t- ்பரவலின ்பண்புைள்  
2.1.3   t- ்பரவலின ்பயன்பாடுைள் 
2.1.4  முழுகைத பதாகுதி �ரா�ரியின மிகைைாண்  

ச�ாதகை (முழுகைத பதாகுதியின  
ைாறு்பாடைளகவ பதரியாத நிகையில) 

2.1.6   இரு �ரா�ரிைளின �ைனித தனகைகயச் 
ச�ாதிததல -t இன இகைச�ாதகை

பாடததிடடம் 2021 - 2022 
வகுபபு : 12  பாடம்:  புள்ளியியல்
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1

1.  மிகை ைாண்  
ச�ாதகைைள்- 
அடிப்பகைக்  
சைாட்பாடுைளும  
ப்பருங்கூறு  
ச�ாதகைைளும

1.1   முழுகைதபதாகுதிப ்பண்்பளகவ ைற்றும 
ைாதிரிப்பண்்பளகவ 

1.2    ைாதிரிப்பரவலைள் 
1.3    திடைப பிகை 
1.4   இனகை ைருதுசைாள் ைற்றும ைாற்று 

ைருதுசைாள் 
1.5   புள்ளியியல ைருதுசைாள் ச�ாதகையில  

ஏற்்படும பிகைைள் 
1.6    மிகைைாண் நிகை, தீர்ைானிக்கும 

எலகையின  ைதிபபு, தீர்ைானிக்கும ்பகுதி 
1.7    ஒருமுகை ைற்றும இருமுகை 

ச�ாதகைைள் 
1.8    ைருதுசைாள் ச�ாதகை ைாண்்பதற்ைாை  

ப்பாதுவாை வழிமுகைைள் 
1.9    முழுகைத பதாகுதி �ரா�ரிக்ைாை 

ைருதுசைாள் ச�ாதகை 
1.10    முழுகைதபதாகுதி �ரா�ரிக்ைாை 

ைருதுசைாள் ச�ாதகை (பதாகுதி ைாறு்பாடடு 
அளகவ பதரியாத ச்பாது) 

1.13   முழுகைத பதாகுதிக்ைாை விகித�ைம 
ைாணும ைருதுசைாள் ச�ாதகை

மெய்முறை ்பாைம- 1, 1.9, 1.10, 1.13

டி�
ம்ப

ர்

2
2.  ைாதிரிப்பரவல  

அடிப்பகையிைாை 
ச�ாதகைைள்-1

  அறிமுைம 
2.1   ஸ்டூைனஸ் t- ்பரவல ைற்றும அதன  

்பயன்பாடுைள் 
2.1.1   வகரயகை 
2.1.2   t- ்பரவலின ்பண்புைள்  
2.1.3   t- ்பரவலின ்பயன்பாடுைள் 
2.1.4  முழுகைத பதாகுதி �ரா�ரியின மிகைைாண்  

ச�ாதகை (முழுகைத பதாகுதியின  
ைாறு்பாடைளகவ பதரியாத நிகையில) 

2.1.6   இரு �ரா�ரிைளின �ைனித தனகைகயச் 
ச�ாதிததல -t இன இகைச�ாதகை

பாடததிடடம் 2021 - 2022 
வகுபபு : 12  பாடம்:  புள்ளியியல்

டி�
ம்ப

ர்

2.  ைாதிரிப்பரவல  
அடிப்பகையிைாை 
ச�ாதகைைள்-1

2.2  கை-வர்க்ை ்பரவல ைற்றும அதன 
்பயன்பாடுைள் 

2.2.1  கை-வர்க்ை ்பரவலின வகரயகை 
2.2.2  கைவர்க்ை ்பரவலின ்பண்புைள் 
2.2.3  கைவர்க்ை ்பரவலின ்பயன்பாடுைள் 
2.2.4  இயலநிகைமுழுகைத பதாகுதியின  

ைாறு்பாடைளகவக் ைாை ப்பாறுதது  
ைருதுசைாள் ச�ாதகை (முழுகைத 
பதாகுதியின �ரா�ரி பதரியாத நிகையில)

2.2.5  ்பண்புைளின �ார்்பற்ை தனகைகய அறியும 
ைருதுசைாள் ச�ாதகை

மெய்முறை ்பாைம - 2
2.1.4, 2.1.6, 2.2.4, 2.2.5

3.  ைாதிரிப்பரவல  
அடிப்பகையிைாை 
ச�ாதகைைள் II

  அறிமுைம 
3.1  F-்பரவல ைற்றும அதன ்பயன்பாடுைள்
3.3  ைாறு்பாடடுப ்பகுப்பாய்வு 
3.3.1  ஒரு வழி ைாறு்பாடடுப ்பகுப்பாய்வு 
3.3.2  ச�ாதகை வழிமுகைைள் 
3.3.3  ஒரு வழி ைாறு்பாடடுப ்பகுப்பாய்வின  

நிகைைளும குகைைளும

மெய்முறை ்பாைம - 3
3.3.2
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1. அணிகள் மற்றும 
அணிக்கோவவகளின் 
்பயன்்போடுகள்

1.1  அணியின்்தரம 
1.1.1    கருத்துரு 
1.1.2  அடிப்பவைஉருமோற்்றஙகள் மற்றும சமோன 

அணிகள் 
1.1.3  ஏறு்படி வடிவமமூலம வரிவச 3-4 வவர உள்்ள 

அணியின் ்தரம கோணல் 
1.1.4  சமச்சீரற்்ற ்நரிய சமன்்போடுகளின் 

ஒருஙகவமவுத் ்தன்வமவய, ்தரமுவ்றயில் 
்சோதித்்தல் (இரண்டு மற்றுமமூன்று மதிபபிை  
்வண்டிய மோறிகள்) 

1.3  மோறு்தல் நிகழ்தகவுஅணிகள் 
1.3.1  த்தோைகக ்பஙகு சநவ்த ்பஙகீட்டிவனக தகோண்டு 

அடுத்்த நிவலயிவன முன்னறிவித்்தல்

2.  த்தோவக  
நுண்கணி்தம-I

2.1  வவரய்றோத் த்தோவகயீடுகள் 

2.1.1  வவரய்றோத் த்தோவகயீட்டின்கருத்துரு 

2.1.2  த்தோவக நுண்கணி்தத்தின் இரு முககிய 
்பண்புகள் 

2.1.3  பிரித்துத் த்தோவகயிைல் 

2.1.4  ்பகுதிப்படுத்தித் த்தோவகயிைல் 

2.2  வவரயறுத்்த த்தோவகயீடுகள் 

2.2.1  த்தோவக நுண்கணி்தத்தின்அடிப்பவைத் 
்்தற்்றஙகள் 

2.2.2  வவரயறுத்்த த்தோவகயீடுகளின் ்பண்புகள்

பாடததிடடம் 2021 - 2022 
வகுபபு : 12  பாடம்:  வணிகக் கணிதம் மற்றும் புள்ளியியல் 
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1. அணிகள் மற்றும 
அணிக்கோவவகளின் 
்பயன்்போடுகள்

1.1  அணியின்்தரம 
1.1.1    கருத்துரு 
1.1.2  அடிப்பவைஉருமோற்்றஙகள் மற்றும சமோன 

அணிகள் 
1.1.3  ஏறு்படி வடிவமமூலம வரிவச 3-4 வவர உள்்ள 

அணியின் ்தரம கோணல் 
1.1.4  சமச்சீரற்்ற ்நரிய சமன்்போடுகளின் 

ஒருஙகவமவுத் ்தன்வமவய, ்தரமுவ்றயில் 
்சோதித்்தல் (இரண்டு மற்றுமமூன்று மதிபபிை  
்வண்டிய மோறிகள்) 

1.3  மோறு்தல் நிகழ்தகவுஅணிகள் 
1.3.1  த்தோைகக ்பஙகு சநவ்த ்பஙகீட்டிவனக தகோண்டு 

அடுத்்த நிவலயிவன முன்னறிவித்்தல்

2.  த்தோவக  
நுண்கணி்தம-I

2.1  வவரய்றோத் த்தோவகயீடுகள் 

2.1.1  வவரய்றோத் த்தோவகயீட்டின்கருத்துரு 

2.1.2  த்தோவக நுண்கணி்தத்தின் இரு முககிய 
்பண்புகள் 

2.1.3  பிரித்துத் த்தோவகயிைல் 

2.1.4  ்பகுதிப்படுத்தித் த்தோவகயிைல் 

2.2  வவரயறுத்்த த்தோவகயீடுகள் 

2.2.1  த்தோவக நுண்கணி்தத்தின்அடிப்பவைத் 
்்தற்்றஙகள் 

2.2.2  வவரயறுத்்த த்தோவகயீடுகளின் ்பண்புகள்

பாடததிடடம் 2021 - 2022 
வகுபபு : 12  பாடம்:  வணிகக் கணிதம் மற்றும் புள்ளியியல் 

டிச
ம்ப

ர்

1 3.  த்தோவக 
நுண்கணி்தம–II

3.1  தகோடுககப்பட்ை வவ்ளவவரயின்கீழ அவமந்த  
அரஙகத்தின் ்பரபபு v

3.1.1  வவரயறுககப்பட்ை த்தோவகயீைலின் 
வடிவகணி்தவி்ளககம 

3.2  த்போரு்ளோ்தோரம மற்றும வணிகவியலில் 
த்தோவகயீட்டின் ்பயன்்போடுகள்  

3.2.1.  இறுதிநிவல தசலவுச்சோர்பிலிருநது தமோத்்த  
தசலவுச்சோர்வ்பக கோணு்தல் 

3.2.2  இறுதிநிவல வருவோய் சோர்பிலிருநது  
வருவோய்ச்சோர்பு மற்றும ்்தவவச்சோர்பு

3.2.3  ் ்தவவ தநகிழச்சி தகோடுககப்பட்டிருபபின் 
்்தவவச் சோர்வ்பக கோணு்தல் 

3.2.4  நுகர்்வோர்உ்பரி 

3.2.5  உற்்பத்தியோ்ளர்உ்பரி
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நவ
ம்்ப

ர்

1 1. கவிதையியல்

கவிதையியல்

செவ்வியல் இலக்கியஙகள் 
அறவியல் இலக்கியஙகள் 
காப்பியஙகள் 
ெமய இலக்கியஙகள்

டிச
ம்்ப

ர்

1 2. கதையியல்
புதை கதை இலக்கியம் - ஓர் அறிமுகம் 
புதிைம் எழுதும் கதல 
புதிைம் (பகுதி) – ொயாவைம்
உலக சமாழிப் புதிைம் -ைாய்

்பாடததிடடம் 2021 - 2022 
வகுப்பு: 12 ்பாடம்: சிறப்புத தமிழ்
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1 1. கவிதையியல்

கவிதையியல்

செவ்வியல் இலக்கியஙகள் 
அறவியல் இலக்கியஙகள் 
காப்பியஙகள் 
ெமய இலக்கியஙகள்

டிச
ம்்ப

ர்

1 2. கதையியல்
புதை கதை இலக்கியம் - ஓர் அறிமுகம் 
புதிைம் எழுதும் கதல 
புதிைம் (பகுதி) – ொயாவைம்
உலக சமாழிப் புதிைம் -ைாய்

்பாடததிடடம் 2021 - 2022 
வகுப்பு: 12 ்பாடம்: சிறப்புத தமிழ்

M
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T
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A
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N

o
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O

F 
U

N
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UNIT THEORY PRACTICAL

N
o
ve

m
b
er

1

1.  In Harmony 
with the World

Positive Thinking 
(Prose) 
Be A Friend (Poem) 

Question Tags
Debate 
Letter to the Editor

Speaking Skill: 
Debate

D
ec

em
b
er

1

2.  Improve Your 
Connectivity

Frankness matters 
(Prose) 
The Builders (Poem) 
Language Study 
(Specialists/ Foreign 
Words/  Legal Terms) 

LANGUAGE STUDY
(Field of Education)
Role Play 
Job Application

Speaking Skill: 
Role Play/ 
Interview
Writing Skill: 
Sample Job 
Application

SYLLABUS 2021–2022 

STANDARD: 12 SUBJECT: COMMUNICATIVE ENGLISH
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1
 1.  இந்தியப 

பணபாட்டின்  
இயல்புகள்

நுழைவு வாயில்  
பணபாடு - ம�ால் விளககம் 
பணபாடு பற்றிய அறிஞர்களின் வழையழை 
இந்தியப பணபாட்ழட அறிய உதவும் மதான்ழமச் 
இலககியச் �ான்றுகள் 
புைாணஙகள்  
இந்தியப பணபாட்டின் இயல்புகள் 
இந்தியப பணபாட்டின் சிைபபுககூறுகள் 
அழிவில்லா மதிபபீடுகளின் நிழல 
பணபாடும் நாகரிகமும்  
வவற்றுழமயில் ஒற்றுழம 
பணபாட்டுக கல்வியின் பயன்கள் 
நிழைவுழை

டி�
ம்ப

ர்

2 2.  வவற்றுழமயில் 
ஒற்றுழம

நுழைவு வாயில்  
வவற்றுழமயில் ஒற்றுழம – வழையழை 
வவற்றுழமக கூறுகள்  
ஒற்றுழமக கூறுகள் 
இலககியம்  
பணபாட்டில் ஒற்றுழம 
பைகக வைககஙகள் மற்றும் பாைம்பரியம் 
மமாழி ஒற்றுழம 
திைாவிட மமாழிக குடும்பம்  
இலககிய ஒற்றுழம 
உடல் அழமபபில் ஒற்றுழம 
�முதாய அழமபபில் ஒற்றுழம 
இந்தியப பணபாட்டு ஒற்றுழமழய வளர்கக  
துழணபுரியும் காைணிகள் 
பணபாட்டு ஒற்றுழமழயப வபணிககாததல்
வதசிய சின்்னஙகள்  
வதசிய திருவிைாககள் 
நிழைவுழை

பாடததிட்டம் 2021 - 2022 
வகுபபு : 12  பாடம்:  அைவியலும் இந்தியப பணபாடும்
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1
 1.  இந்தியப 

பணபாட்டின்  
இயல்புகள்

நுழைவு வாயில்  
பணபாடு - ம�ால் விளககம் 
பணபாடு பற்றிய அறிஞர்களின் வழையழை 
இந்தியப பணபாட்ழட அறிய உதவும் மதான்ழமச் 
இலககியச் �ான்றுகள் 
புைாணஙகள்  
இந்தியப பணபாட்டின் இயல்புகள் 
இந்தியப பணபாட்டின் சிைபபுககூறுகள் 
அழிவில்லா மதிபபீடுகளின் நிழல 
பணபாடும் நாகரிகமும்  
வவற்றுழமயில் ஒற்றுழம 
பணபாட்டுக கல்வியின் பயன்கள் 
நிழைவுழை

டி�
ம்ப

ர்

2 2.  வவற்றுழமயில் 
ஒற்றுழம

நுழைவு வாயில்  
வவற்றுழமயில் ஒற்றுழம – வழையழை 
வவற்றுழமக கூறுகள்  
ஒற்றுழமக கூறுகள் 
இலககியம்  
பணபாட்டில் ஒற்றுழம 
பைகக வைககஙகள் மற்றும் பாைம்பரியம் 
மமாழி ஒற்றுழம 
திைாவிட மமாழிக குடும்பம்  
இலககிய ஒற்றுழம 
உடல் அழமபபில் ஒற்றுழம 
�முதாய அழமபபில் ஒற்றுழம 
இந்தியப பணபாட்டு ஒற்றுழமழய வளர்கக  
துழணபுரியும் காைணிகள் 
பணபாட்டு ஒற்றுழமழயப வபணிககாததல்
வதசிய சின்்னஙகள்  
வதசிய திருவிைாககள் 
நிழைவுழை

பாடததிட்டம் 2021 - 2022 
வகுபபு : 12  பாடம்:  அைவியலும் இந்தியப பணபாடும்

டி�
ம்ப

ர்
3.  வவதகாலப 

பணபாடு பாடம் முழுவதும்
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3

1.  பல்லூடகம் 
மற்றும் 
கணிப்பொறி 
பதிபப கம்

1.1  பல்லூடகம் - ஓர்அறிமுகம் 
1.4  பல்லூடகத்திற்கொன ககொபபு 

வடிவஙகள்
1.5  பல்லூடகத்்தை உருவொக்குதைல் 
1.8  நூலகஙகள், தைகவல்்மயஙகள் 

மற்றும் ஆவணகொபபகஙகள்

கபஜகமக்கர் - 
அறிவிபபுப 
பல்க்ய 
உருவொக்குதைல்

2.  அகடொப 
கபஜகமக்கர் 

2.2  அகடொப கபஜகமக்கர் – ஓர் 
அறிமுகம் 

2.7  உ்ைத்்தைொகுதி 
2.8  கபஜகமக்கர்்கடொரி 
2.9  ் தைொடர்புள்்ளஉ்ைத்்தைொகுதிகள் 
2.10  சடடத்தில்உ்ை்ய ்வத்தைல் 
2.16  ஜூம் டூல்மூலமொக 

்பரிதைொக்குதைல் மற்றும் 
சிறியதைொக்குதைல் 

2.17  ஆவணத்்தை வடிவூடடல் 
2.18  வ்ைபடம் 
2.19  பக்கஙகளில் கவ்ல ்சயதைல் 
2.20  மொ்டர் பக்கஙகள் 
2.21  ஆவணத்்தைஅச்சிடல்

கபஜகமக்கர் 
-ஒரு கலபி்்ள 
(Label) 
உருவொக்குதைல்

3.  தைைவுதை்ள 
கமலொண்ம 
அ்மபபு - 
அறிமுகம்

3.1  தைைவுதை்ள கமலொண்மஅ்மபபு 
–அறிமுகம் 

3.3  உறவுநி்ல தைைவுத்தை்ள 
கமலொண்ம 
அ்மபபு(RDBMS) 

3.4  RDBMS வொசகஙகள் 
3.5  E-R மொதிரி 
3.6  ER வ்ைபடம் 
3.7  MySQL -அறிமுகம்

பாடததிடடம் 2021 - 2022 
வகுபபு : 12  பாடம்:  கணினி பயனபாடுகள்
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3

1.  பல்லூடகம் 
மற்றும் 
கணிப்பொறி 
பதிபப கம்

1.1  பல்லூடகம் - ஓர்அறிமுகம் 
1.4  பல்லூடகத்திற்கொன ககொபபு 

வடிவஙகள்
1.5  பல்லூடகத்்தை உருவொக்குதைல் 
1.8  நூலகஙகள், தைகவல்்மயஙகள் 

மற்றும் ஆவணகொபபகஙகள்

கபஜகமக்கர் - 
அறிவிபபுப 
பல்க்ய 
உருவொக்குதைல்

2.  அகடொப 
கபஜகமக்கர் 

2.2  அகடொப கபஜகமக்கர் – ஓர் 
அறிமுகம் 

2.7  உ்ைத்்தைொகுதி 
2.8  கபஜகமக்கர்்கடொரி 
2.9  ் தைொடர்புள்்ளஉ்ைத்்தைொகுதிகள் 
2.10  சடடத்தில்உ்ை்ய ்வத்தைல் 
2.16  ஜூம் டூல்மூலமொக 

்பரிதைொக்குதைல் மற்றும் 
சிறியதைொக்குதைல் 

2.17  ஆவணத்்தை வடிவூடடல் 
2.18  வ்ைபடம் 
2.19  பக்கஙகளில் கவ்ல ்சயதைல் 
2.20  மொ்டர் பக்கஙகள் 
2.21  ஆவணத்்தைஅச்சிடல்

கபஜகமக்கர் 
-ஒரு கலபி்்ள 
(Label) 
உருவொக்குதைல்

3.  தைைவுதை்ள 
கமலொண்ம 
அ்மபபு - 
அறிமுகம்

3.1  தைைவுதை்ள கமலொண்மஅ்மபபு 
–அறிமுகம் 

3.3  உறவுநி்ல தைைவுத்தை்ள 
கமலொண்ம 
அ்மபபு(RDBMS) 

3.4  RDBMS வொசகஙகள் 
3.5  E-R மொதிரி 
3.6  ER வ்ைபடம் 
3.7  MySQL -அறிமுகம்
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4.  மீ உ்ை 
முன்சயலி  
(PHP)

4.1  அறிமுகம் - மீஉ்ைமுன்சயலி 
(PHP) 

4.3  பயனொ்ளர் கச்வயக 
கடட்மபபுகள் 

4.6  வ்ல உருவொக்க கருத்துரு

MYSQL - 
தைைவுத்தை்ளத்தில் 
உள்்ள 
கடட்்ளகளின 
பயனபொடு

5.  PHP 
்சயற்கூறுகள்  
மற்றும் 
அணிகள்

5.1  அ்ளபுருக்க்்ள ்கொணட 
்சயற்கூறுகள் 

5.2  PHP - ல்உள்்ளஅணிகள்
PHP - அடிபப்ட 
நிைல்

6.  PHP 
நிபநதை்ன   
கூற்றுகள்

  if else கூற்று 
  if elseif else கூற்று 
  switch கூற்று


