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பாடத்திடடம் 2021 - 2022
 வகுப்பு: 10        பாடம் : தமிழ்

இயல் பாடப்பாருள்

இயல் 1 உரைநரட உலகம்   - தமிழ்்்ால் வளம் 
கவிரதப பபரை       - அனரனை ்�ாழிபய 
கறகண்டு                  - எழுத்து, ்்ால் 

இயல் 2 கவிரதப பபரை       - காறபறே வா! 
கறகண்டு                  - ்தாரகநிரலத் ்தாடரகள்

இயல் 3 விரிவானைம்                - பகாபல்லபுைத்து �ககள்
கறகண்டு                  - ்தாகாநிரலத் ்தாடரகள்    
வாழவியல்                 - திருககுறேள்    

இயல் 4 கவிரதப பபரை       - ்பரு�ாள் திரு்�ாழி 
கறகண்டு                  - இலககணம் – ்பாது   

இயல் 5 கவிரதப பபரை       - நீதி்வண்பா
கறகண்டு                  - வினைா வரககள்,  விரட வரககள் 
                                    ்பாருள்பகாள்   

இயல் 6 கவிரதப பபரை       - கம்பைா�ாயணம்  
கறகண்டு                  - அகப்பாருள் இலககணம் 
வாழவியல்                - திருககுறேள் 

இயல் 7 உரைநரட உலகம்   - சிறறேகல் ஒளி(தனவைலாறு) 
கவிரதப பபரை       - ்�ய்ககீரத்தி,  சிலபபதிகாைம்
விரிவானைம்                - �ஙரகயைாய்ப பிறேபபதறபக. . .
கறகண்டு                  - புறேப்பாருள் இலககணம்

இயல் 8 உரைநரட உலகம்   - ்ஙக இலககியத்தில் அறேம் 
கவிரதப பபரை       - காலககணிதம் 
விரிவானைம்                - இைா�ானு்ர- நாடகம் 
கறகண்டு                  - பா–வரக, அலகிடுதல்  

இயல் 9 உரைநரட உலகம்   - ்ெயகாநதம் (நிரனைவு இதழ)
கவிரதப பபரை       - பதம்பாவணி 
விரிவானைம்                - ஒருவன இருககிறோன
கறகண்டு                  - அணி  
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SYLLABUS – 2021 - 2022

STANDARD : 10        SUBJECT : ENGLISH                                                                                                                  

Unit Content 

1

Prose

His First Flight

Poem

Life

Supplementary

The Tempest 

Grammar

Modals

Active & Passive Voice 

2

Supplementary

Zigzag 

Grammar

Articles

Prepositional Phrases

3

Prose

Empowered Women Navigating the World

Poem

I am Every woman 

Grammar

Tense

4

Prose

The Attic 

Grammar

Phrases and Clauses

Conjunctions 

Nominalisation
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5

Prose

Tech Bloomers

Poem

The Secret of the Machines 

Grammar

Pronouns

Reported speech

6

Prose

The Last Lesson 

Grammar

Subject - Verb Agreement

Non Finites

7
Grammar

Simple, Complex and Compound
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பாடத்திடடம் 2021 - 2022

 வகுப்பு:  10       பாடம்: கணிதம்

அலகு பாடப்்பாருள்

1. உறவுகளும் சார்புகளும் 1.1  அறிமுகம்

1.2 வரிசைச்ைோடி

1.3  கோர்டீசியன் பெருககல்

1.4  உறவுகள்

2. எணகளும் 

      ்தாடர்வரிசசகளும்

2.1  அறிமுகம்

2.2  யூகளிடின் வகுத்தல் துசைத்்தறறம்

2.3  யூகளிடின் வகுத்தல் வழிமுசற

2.4  அடிபெசை எண்ணியல் ்்தறறம்

2.6  ப்தோைர்வரிசைகள்

2. 7  கூட்டுதப்தோைர்வரிசை

3.இயறகணிதம் 3.1  அறிமுகம்

3.2  மூன்று மோறிகளில் அசமந்த ்ேரிய ஒருஙகசம 

           ைமன்ெோடுகள்

3.3  ெல்லுறுபபுக ்கோசவகளின் மீ.பெோ.வ மறறும் 

           மீ .பெோ .ம

3.4  விகி்தமுறு ்கோசவகள்

3.5  ெல்லுறுபபுக்கோசவயின் வர்ககமூலம்

3.6  இருெடிசைமன்ெோடுகள்

3.8  இருெடிசைமன்ெோடுகளின் வசைெைஙகள்

4. வடிவியல் 4.1  அறிமுகம்

4.2  வடிபவோத்தசவ

4.3  ்்தலஸ் ்்தறறம் மறறும் 

           ்கோைஇருைமபவட்டித்்தறறம்

           (்்தறறம் 1,3- நிரூெைததுைன் & 2,4-நிரூெைம் 

           நீஙகலோக )

4.4  பி்தோகைஸ் ்்தறறம் (்்தறறம் 5 - நிரூெைததுைன்)

4.5  வட்ைஙகள் மறறும் ப்தோடு்கோடுகள் (்்தறறம் 6 - 

           நிரூெைம் நீஙகலோக)

4.6  ஒருஙகிசைவுத்்தறறம்
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5. ஆயத்்தாசல 
வடிவியல்

5.1   அறிமுகம்

5.2  முக்கோைததின் ெைபபு

5.3  ேோறகைததின் ெைபபு

5.4  ்கோட்டின் ைோய்வு

5.5  ்ேர்க்கோடு

6. முக்காணவியல் 6.1  அறிமுகம்

6.3  உயைஙகளும் ப்தோசலவுகளும்

7. அளசவகள் 7.1  அறிமுகம்

7.2  புறபெைபபு

7.3  கனஅளவு

7.4  இசைந்த உருவஙகளின் கனஅளவுமறறும் 

           புறபெைபபு

8. புள்ளியியலும் 
நிகழதகவும்

8.4  நிகழ்தகவு

8.5  நிகழசசிகளின் பையல்ெோடுகள்

(*்ேறகணட  பாடப்்பாருள்களுககான  எடுத்துககாடடுகள்  ேறறும்  பயிறசி  
கணககுகள்  உள்ளடங்கும்.)
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பாடத்திடடம் 2021 - 2022

வகுப்பு: 10                 பாடம்: அறிவியல்

அலகு பாடப்்பாருள் 

பாடம் 1 
இயக்க விதி்கள்

அறிமு்கம் 
1.1     விசை மற்றும் இயக்கம் 
1.2    நிசைமம்
1.2.1  நிசைமத்தின் வச்க்கள்
1.2.2 நிசைமத்திற்்கான எடுத்துக்காட்டு்கள் 
1.3    நேரந்காட்டு உந்தம் 
1.4    நியூட்டனின் இயக்க விதி்கள்
1.4.1  நியூட்டனின் மு்தல் விதி
1.4.2 விசை
1.4.3 விசையின் வச்க்கள்
1.4.4 த்தாகுபயன் விசை 
1.5    நியூட்டனின் இரணடாம் இயக்க விதி 
1.7    நியூட்டனின் மூன்்ாம் இயக்க விதி 
1.9    ராக்கட் ஏவு்தல் நி்கழ்வு
1.10  ஈரப்பியல்
1.10.1 நியூட்டனின் தபாது ஈரப்பியல் விதி
1.11   நிச் மற்றும் எசட 

பாடம் 2 
ஒளியியல்

அறிமு்கம் 
2.1    ஒளியின் பணபு்கள் 
2.2   ஒளிவிை்கல்
2.2.1   ஒளிவிை்கலின் மு்தல் விதி
2.2.2  இரணடாம் விதி
2.3   கூட்தடாளியால் ஏற்படும் ஒளிவிை்கல் 
2.5   தைன்சு்கள்
2.5.1 பி்வச்க தைன்சு்கள் 
2.6.  குவிதைன்சு மற்றும் குழிதைன்சில் 
        ேசடதபறும் ஒளிவிை்கைால் பிம்பங்கள்  
        ந்தான்று்தல் 
2.7.   குவிதைன்சின் வழியா்க ஒளிவிை்கல் 
2.8.   குவிதைன்சின் பயன்்கள் 
2.9   குழிதைன்சின் வழியா்க ஒளிவிை்கல் 
2.10. குழிதைன்சின் பயன்்கள்
2.11.  தைன்சு ைமன்பாடு 
2.12. குறியீட்டு மரபு 
2.16  மனி்தக்கண 
2.17  ்கணணின் குச்பாடு்கள் 
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பாடம் 3 
தவப்ப இயற்பியல்

அறிமு்கம்
3.1     தவப்பநிசை
3.1.1    தவப்பநிசையின் ்தனித்்த அளவுந்கால் 

(த்கல்வின் அளவுந்கால்)
3.1.2  தவப்ப ைமநிசை 
3.2    தவப்ப ஆற்்ல்
3.2.1   தவப்ப ஆற்்ல் மாற்்த்தின் சி்ப்பு 
             அம்ைங்கள்
3.2.2 தவப்ப ஆற்்லின் பி் அைகு்கள்
3.4    வாயுக்களின் அடிப்பசட விதி்கள்
3.4.1  பாயில் விதி
3.4.2 ைாரைஸ் விதி
3.4.3 அவந்கட்நரா விதி
3.5       வாயுக்கள்
3.5.1   இயல்பு வாயுக்கள்
3.5.2   ேல்லியல்பு வாயுக்கள்

பாடம் 4 
மின்நனாட்டவியல்

அறிமு்கம்
4.1     மின்நனாட்டம்
4.1.1   மின்நனாட்டத்தின் வசரயச்
4.1.2  மின்னநனாட்டத்தின் SI அைகு
4.2    மின்சுற்று
4.2.1  மின்கூறு்கள் 
4.3    மின்னழுத்்தம் மற்றும் மின்னழுத்்த 
         நவறுபாடு
4.3.1  மின்னழுத்்தம்
4.3.2 மின்னழுத்்த நவறுபாடு
4.3.3  நவால்ட்
4.4    ஓம் விதி 
4.5    ஒரு தபாருளின் மின்்தசட
4.5.1  மின்்தசடயின்அைகு 
4.6    மின்்தசட எண மற்றும்  மின்்கடத்து 
         எண
4.6. 1 மின்்தசட எண
4.6.2 மின்்கடத்துதி்ன் மற்றும் மின்்கடத்து 
         எண 
4.8    மின்நனாட்டத்தின் தவப்பவிசளவு
4.8.1  ஜுல் தவப்ப விதி
4.9    மின்தி்ன்
4.9.1  மின்தி்னின் அளவு
4.9.2 மின்னாற்்ல் நு்கரவு

7



பாடம் 5 
ஒலியியல்

அறிமு்கம்
5.1     ஒலிஅசை்கள் 
5.1.1   தேட்டசை்கள் 
5.1.2  ஒலிஅசை அதிரவு எணசணைப்   
          தபாறுத்து  வச்கபடுத்்தல்            
5.1.3  ஒலி மற்றும் ஒளி அசை்களுககு  
          இசடநயயான நவறுபாடு 
5.2    ஒலியின் எதிதராலிப்பு
5.2.1  எதிதராலிப்பு விதி்கள்
5.2.2 அடரமிகு ஊட்கத்தின் விளிம்பில்  
         ஒலி அசை்களின் எதிதராலிப்பு
5.2.3 அடரகுச் ஊட்கத்தின் விளிம்பில்   
          ஒலிஅசை்களின் எதிதராலிப்பு
5.2.4   ைம்தள மற்றும் வசளவான பகுதி்களில் 

ஒலி எதிதராலிப்பு
5.3     எதிதராலி்கள்
5.3.1   எதிதராலிககு நவணடிய 
          நிபந்தசன்கள்
5.3.2  எதிதராலியின்  பயன்பாடு்கள்

பாடம் 6 
அணுக்கரு இயற்பியல்

அறிமு்கம்
6.1     ்கதிரியக்கம்
6.1.1   ்கதிரியக்கம் ்கணடுபிடிப்பு
6.1.2  ்கதிரியக்கத்தின் வசரயச்
6.1.3  இயற்ச்கக ்கதிரியக்கம்
6.1.4   தையற்ச்கக ்கதிரியக்கம் அல்ைது 

தூணடப்பட்ட ்கதிரியக்கம் 
6.1.5  ்கதிரியக்கத்தின்அைகு 
6.2    ஆல்பா, பீட்டா மற்றும் ்காமா ்கதிர்கள்
6.2.1   ஆல்பா , பீட்டா மற்றும் ்காமா ்கதிர்களின் 

பணபு்கள்
6.2.2  ்கதிரியக்க இடம் தபயரவு விதி
6.2.3  ஆல்ஃபா சிச்தவு
6.2.4  பீட்டா சிச்தவு
6.2.5  ்காமா சிச்தவு
6.5.    ்கதிரியக்கத்தின்  பயன்்கள்
6.5.1  நவளாணசம
6.5.2  மருத்துவம்
6.5.3  த்தாழிற்ைாசை
6.5.4  த்தால்லியல் ஆய்வு 
6.6.    பாது்காப்பு வழி முச்்கள்
6.6.1  அனுமதிக்கப்பட்ட அளவு
6.6.2  ்தடுப்புவழி முச்்கள்
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பாடம் 7 
அணுக்களும் மூைககூறு்களும்

அறிமு்கம்
7.1      அணு மற்றும் அணுநிச் 
7.1.1    ஒப்பு அணுநிச் (RAM) 
7.2     மூைககூறு, மூைககூறு நிச்
7.2.1   மூைககூறு்களின் வச்கப்பாடு்கள்
7.3     அணுக்கள் மற்றும்  மூைககூறு்களுககு   
          இசடநயயான நவறுபாடு  
7.6     அவ்காட்நரா ்கருதுந்காள்்கள்
7.7     அவ்காட்நரா விதியின் பயன்்கள்              
7.9      தீரக்கப்பட்ட ்கணைககு்கள் (நமநை 

த்காடுக்கப்பட்டுள்ள ்தசைப்பு்கள் 
த்தாடரபான ்கணைககு்கள் மட்டும்)

பாடம் 8 
்தனிமங்களின் ஆவரத்்தன 
வச்கப்பாடு

அறிமு்கம்
8.1      ேவீன ஆவரத்்தன விதி
8.2     ேவீன ஆவரத்்தன அட்டவசணை 
8.2.1   த்தாடர்களின் சி்ப்பம்ைங்கள் 
8.2.2  த்தாகுதி்களின் சி்ப்பம்ைங்கள்
8.6     உநைா்கத்தின் பணபு்கள்
8.6.1   இயற்பணபு்கள்
8.6.2  நவதியியல் பணபு்கள் 
8.10    உநைா்கக்கைசவ்கள் 
8.10.1  இரைக்கைசவ
8.10.2 உநைா்கக்கைசவ்கசள உருவாககும்  
          முச்்கள் 
8.10.3 உநைா்கக்கைசவ்களின் வச்க்கள்
8.11     உநைா்க அரிமானம்
8.11.2  அரிமானத்ச்தத் ்தடுககும் முச்்கள் 

பாடம் 9 
்கசரைல்்கள்

அறிமு்கம்
9.2     ்கசரைலில் உள்ள கூறு்கள் 
9.3     ்கசரைல்்களின் வச்க்கள்
9.3.1   ்கசரதபாருள் மற்றும் ்கசரப்பானின் 
          இயற்பியல் நிசைசமசய   
          அடிப்பசடயா்கக  த்காணட வச்கப்பாடு 
9.3.2  ்கசரப்பானின் ்தன்சமசய 
          அடிப்பசடயா்கக த்காணட வச்கப்பாடு
9.3.3  ்கசரதபாருளின் அளசவ 
          அடிப்பசடயா்கக த்காணட  வச்கப்பாடு 
9.3.4    தைறிவுமிக்க மற்றும் நீரத்்த  ்கசரைல்்கள்
9.6         நீநரறிய உப்புக்கள் மற்றும் படி்கமாக்கல் 
          நீர
9.6.1   ்காப்பரைல்நபட் தபன்டாசைட்நரட்
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9.6.2  தமகனீசியம் ைல்நபட் 
                தைப்டாசைட்நரட்
9.7     ஈரம் உறிஞ்சு்தல்
9.8     ஈரம் உறிஞ்சிக்கசர்தல் 

பாடம் 10 
நவதி விசன்களின் வச்க்கள்

அறிமு்கம்
10.1    நவதி விசன்களின் வச்க்கள்
10.1.1  அணுக்களின் மறுசீரசமப்பு  
          ்தன்சமசயப் தபாறுத்து 
          வச்கப்படுத்து்தல் 
10.1.2  விசன ேசடதபறும் திசைசயக 
          த்காணடு வச்கப்படுத்து்தல்
10.4    நீரின் அயனிப் தபருக்கம் 
10.5    pH  அளவுந்கால்
10.7    ்கணைககீடு்கள்  
10.8     ்கணைககு்கள்

பாடம் 11 
்காரபனும் அ்தன் நைரமங்களும்

அறிமு்கம்
11.1     ்கரிமச் நைரமங்களின் தபாதுப்பணபு்கள்
11.2     ்கரிமச் நைரமங்கசள அவற்றின் ்காரபன்                  

ைஙகிலி வடிவசமப்சபப்  தபாறுத்து  
          வச்கப்படுத்து்தல்
11.3    அணுக்கசளப் தபாறுத்து 
          ்கரிமச்நைரமங்களின் வச்க்கள் 
11.3.1  சைட்நரா்காரபன்்கள்
11.3.2 சைட்நரா்காரபன்்களின் பணபு்கள்
11.3.3 விசனதையல் த்தாகுதியின் 
          அடிப்பசடயில் ்கரிமச்நைரமங்களின் 
          வச்கப்பாடு
11.4    படிவரிசைச் நைரமங்கள் 
11.4.1  படிவரிசைச் நைரமங்களின் பணபு்கள்            
11.5    ்கரிமச் நைரமங்களுககுப் தபயரிடு்தல் 
11.5.1  தபயரிடு்தலின் அவசியம் என்ன?
11.5.2. IUPAC தபயரிடு்தலின்கூறு்கள்
11.5.3  ்கரிமச்நைரமங்கசளப் 
          தபயரிடுவ்தற்்கான IUPAC விதி்கள்
11.5.4 IUPAC  விதி்கசளப் பயன்படுத்தி 
          சைட்நரா்காரபன்்கசள  தபயரிடு்தல்
11.5.5 பி்விசனச் தையல்த்தாகுதி 
          ்கரிமச்நைரமங்கசள தபயரிடு்தல்
11.6    எத்்தனால்
11.6.1  எத்்தனால் ்தயாரிககும் முச்
11.6.2 இயற்பியல் பணபு்கள்
11.6.3 நவதிப் பணபு்கள்
11.6.4 பயன்்கள்
11.8     அன்்ாட வாழ்வில் ்கரிமச்  நைரமங்கள்
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பாடம் 12 
்தாவர உள்ளசமப்பியல் மற்றும் 
்தாவர தையலியல்

அறிமு்கம்
12.1      திசுக்கள்
12.2     திசுத் த்தாகுப்பு்கள்
12.2.1 ந்தால் அல்ைது பு்த்ந்தால் 
                திசுத்த்தாகுப்பு
12.2.2  அடிப்பசட அல்ைது ்தளத்திசுத் 

த்தாகுப்பு
12.2.3 வாஸ்குைார திசுத்த்தாகுப்பு
12 .3    இரு விச்தயிசைத்்தாவர    
            நவரின் உள்ளசமப்பு (அவசர)
12.5     இரு விச்தயிசைத்  ்தாவரத்்தணடின் 
           உள்ளசமப்பு  (சூரிய்காநதி) 
12.7     இருவிச்தயிசைத் 
            ்தாவர இசையின் உள்ளசமப்பு 
            (நமல்கீழ் நவறுபாடுத்காணட இசை - 
            மா) 
12.9     ்தாவரச்தையலியல்
12.9.1   ்கணி்கங்கள்
12.9.2  பசுங்கணி்கத்தின் அசமப்பு
12.9.3  ஒளிச்நைரகச்க
12.9.4  ஒளிச்நைரகச்க ேசடதபறும் இடங்கள்
12.9.5  ஒளிச்நைரகச்க நி்மி்கள்
12.9.6  ஒளிச்நைரகச்கயில் சூரியஒளியின் 
            பஙகு
12.9.7  ஒளிச்நைரகச்கசயப் பாதிககும் 
            ்காரணி்கள்
12.11     சுவாசித்்தலின் வச்க்கள் 
12.11.1   ்காற்று சுவாைம் (படிநிசை்கள் ்தவிர)
12.11.2  ்காற்றில்ைா சுவாைம்
12.11.3  சுவாை ஈவு

பாடம் 14 
்தாவரங்களின் ்கடத்து்தல் மற்றும் 
விைஙகு்களின் சுற்ந்ாட்டம்

அறிமு்கம்
14.1      ்தாவரங்களில் ்கடத்தும் முச்்கள்
14.1.1   பரவல்
14.1.2    தையல்மிகு ்கடத்து்தல் (ஆற்்ல் 

ைாரந்த ்கடத்து்தல்)
14.1.3  ைவ்வூடு பரவல் (ஆஸ்மாஸிஸ்)
14.2      நவரத்தூவி - நீசர உள்தளடுககும் 

உறுப்பு
14.3     உறிஞ்ைப்பட்ட நீர நவரில்  
            தைல்லும்பாச்த
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14.4     நவர தைல்்களில் நீர தைல்லும் 
            வழிமுச்்கள்
14.4.1 அப்நபாபிளாஸ்ட் வழி
14.4.2 சிம்பிளாஸ்ட் வழி
14.5     நீராவிப்நபாககு
14.6     நவர அழுத்்தம்
14.7     ்கனிமங்களின் உள்தளடுப்பு
14.8     ்கனிம அயனி்கள் ்கடத்்தப்படு்தல்
14.9     புநளாயத்தில் ்கடத்து்தல்
14.10    சுகநராஸ் இடம்தபயர்தல்
14.12    இரத்்தம் 
14.15    மனி்த இ்தயத்தின் அசமப்பு
14.15.2 இ்தயத்துடிப்பு
14.17    இரத்்த வச்க்கள்

பாடம் 16 
்தாவர மற்றும் விைஙகு 
ைாரநமான்்கள்

அறிமு்கம்
16.1      ்தாவர ைாரநமான்்கள்
16.1.1    ஆகசின்்கள் (தவணட்-ஆய்வு்கள் 
            ்தவிர)
16.1.2   சைட்நடாச்கனின்்கள்
16.1.3 ஜிப்ரல்லின்்கள்
16.2     மனி்த ோளமில்ைா சுரப்பி மணடைம்
16.2.1   பிட்யூட்டரி சுரப்பி
16.2.2  ச்தராய்டு சுரப்பி
16.2.4 ்கசணையம் (ைாங்கரைான் திட்டு்கள்)
16.2.5  அட்ரீனல் சுரப்பி
16.2.6  இனப்தபருக்க சுரப்பி
16.2.7  ச்தமஸ் சுரப்பி 

பாடம் 17 
்தாவரங்கள் மற்றும் விைஙகு்களில் 
இனப்தபருக்கம்

அறிமு்கம்
17.3     ்தாவரங்களின் பால் இனப்தபருக்கம்
17.3.1 மைரின் பா்கங்கள்
17.3.2 சூலின் அசமப்பு
17.4     ம்கரந்த நைரகச்க
17.4.1 ம்கரந்தச் நைரகச்கயின் வச்க்கள்
17.6     ்தாவரங்களில் ்கருவுறு்தல்
17.7     மனி்தரில் பால் இனப்தபருக்கம்
17.7.1   ஆண இனப்தபருக்க உறுப்பு – 
            விந்த்கத்தின் அசமப்பு
17.7.2.  தபணஇனப்தபருக்க உறுப்பு–
            அணட்கத்தின் அசமப்பு
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17.8     இனச்தைல் உருவாக்கம்
17.8.1   மனி்த விநதுவின் அசமப்பு
17.8.2  அணடத்தின் அசமப்பு
17.9     மா்தவிடாய் சுழற்சி – அணடம் 
               விடுபடு்தல்
17.14    ்தன்சு்கா்தாரம்
17.14.1   உடல் சு்கா்தாரம்
17.14.2  ்கழிவச் சு்கா்தாரம்
17.14.3   மா்தவிடாய் மற்றும் ோப்கின் சு்கா்தாரம்

பாடம் 18 
மரபியல்

அறிமு்கம்
18.1.     கிரி்கர நஜா்கன் தமணடல்   
            மரபியலின் ்தநச்த
18.2.    ஒரு பணபுக்கைப்பு – ஒரு ஜீன்
            பாரம்பரியம்    
18.3.    இருபணபுக்கைப்பு – நைா்தசன 
18.4     தமணடலின் விதி்கள்
18.5.    குநராநமாநைாம்்கள் டி.என்.ஏ. 
            மற்றும் ஜீன்்கள் 
18.5.1.  குநராநமாநைாம் அசமப்பு
18.5.4. ந்கரிநயாசடப் 
18.6     டி.என்.ஏ. அசமப்பு
18.6.1    வாட்ைன் மற்றும் கிரிககின் டி.என்.ஏ. 

மாதிரி
18.6.2  டி.என்.ஏ. இரட்டிப்பா்தல்
18.6.3  டி.என்.ஏ.வின் முககியத்துவம்
18.7.    பாலின நிரணையம் 
18.7.1.  மனி்தனில் பாலின நிரணையம்

பாடம் 19 
உயிரின் ந்தாற்்மும் பரிமாணைமும்

அறிமு்கம்
19.1     உயிரினங்களின் ந்தாற்்ம்  
           பற்றிய ந்காட்பாடு்கள் 
19.3     பரிணைாமக ந்காட்பாடு்கள்
19.3.1 ைாமாரககியம்
19.3.2  டாரவினியம் அல்ைது இயற்ச்கத் ந்தரவு 

ந்காட்பாடு
19.6     வட்டார இனத்்தாவரவியல்
19.6.1    வட்டார இனத்்தாவரவியலின் 

கூறு்கள்
19.6.2   வட்டார இனத்்தாவரவியலின் 

முககியத்துவம்
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பாடம் 20 

இனக்கைப்பு மற்றும் உயிரித் 
த்தாழில்நுட்பவியல்

அறிமு்கம்
20.2    பசுசமப் புரட்சி

20.2.4 நமம்பட்ட ஊட்டச்ைத்து ்தரத்திற்்கான 
           பயிரப்தபருக்கம்
20.3    பயிரநமம்பாட்டிற்்கான 
           பயிரப்தபருக்க முச்்கள்
20.3.1 புதிய வச்கத் ்தாவரங்களின் அறிமு்கம்
20.3.2  ந்தரவு தைய்்தல்
20.3.3  பன்மய பயிரப்தபருக்கம்
20.3.4  ைடுதிமாற்் பயிரப்தபருக்கம்
20.3.5  ்கைப்பினமாக்கம்
20.4    விைஙகினக ்கைப்பு
20.4.1  உட்்கைப்பு
20.4.2  தவளிக்கைப்பு
20.4.3  தைட்டிநராசிஸ்
20.6    மருத்துவத்தில்  உயிரத் 
           த்தாழில்நுட்பவியல்

பாடம் 21 
உடல் ேைம் மற்றும் நோய்்கள்

அறிமு்கம்
21.1     ்தவ்ான பயன்பாடு மற்றும் வச்க்கள்
21.1.1  குழநச்த்கசளத் ்தவ்ா்கப் 

பயன்படுத்து்தல்
21.1.2  பாலியல் முச்யிைான ்தவ்ான 

பயன்பாடு
21.1.3  குழநச்த்களின் பாலியல் முச்யிைான 

்தவ்ான பயன்பாடு
21.1.4  ்தவ்ான பயன்பாட்டுககு உள்ளான 

குழநச்த்கசளப் பாது்காப்ப்தற்்கான 
அணுகுமுச்்கள்

21.2     மருநது ஆல்்கைால் மற்றும்  
               புச்கயிசையின் ்தவ்ான பயன்பாடு  
21.3     மருநது்களின் ்தவ்ான பயன்பாடு
21.3.1 மருநது்களின் வச்க்கள்
21.3.2 மருநதிசன ைாரநதிருத்்தல்
21.3.3  மருநது்கள் பயன்பாட்டின் ேடத்ச்த 

மாற்்ங்கள்
21.3.4  மருநதுககு அடிசமயா்தலிலிருநது 

மீட்பு
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21.4      புச்கயிசையின் ்தவ்ான  பயன்பாடு 
21.4.1 புச்கயிசைப் பயன்பாடு
21.4.2  புச்கபிடித்்தலின் ஆபத்து்கள் மற்றும் 

புச்கயிசையின் விசளவு்கள்
21.4.3 புச்கபிடித்்தசை ்தடுத்்தல்
21.5      ஆல்்கைாலின் ்தவ்ான பயன்பாடு
21.5.1  மதுவினால் உடல் ேைத்திற்கு ஏற்படும் 

தீசமயான விசளவு்கள்
21.6      மதுஅருநதுபவர்களின்  
             மறுவாழ்விற்்கான ேடவடிகச்க்கள்
21.9      உடல்பருமன்
21.9.1  உடற்பருமன் ்தடுப்பு மற்றும் 

்கட்டுப்பாட்டு முச்்கள்
21.11      புற்றுநோய் 
21.11.1 புற்றுநோயின் வச்க்கள்
21.11.2  புற்றுநோய்க ்காரணி்கள்
21.11.3  புற்றுநோய் சிகிச்சை
21.11.4  புற்றுநோய் ்தடுப்பு வழிமுச்்கள்
21.12     எய்ட்ஸ்
21.12.1  HIV பரவு்தல்
21.12.2   எய்ட்ஸ் நோய்க்கான அறிகுறி்கள் 

மற்றும் சிகிச்சை
21.12.3  எய்ட்ஸ் ்தடுப்பு மற்றும் ்கட்டுப்பாடு

பாடம் 22 
சுற்றுச்சூழல் நமைாணசம

அறிமு்கம்
22.1      இயற்ச்க வளங்கசள முச்யா்க  
             பயன்படுத்து்தலும், பாது்காப்பும்
22.5     புதுப்பிக்கத்்தக்க மற்றும் புதுப்பிக்க 
             இயைா்த ஆற்்ல் வளங்கள்
22.5.1 புச்த படிவ எரிதபாருள்்கள்
22.5.2  நிைக்கரி மற்றும் தபட்நராலியம்
22.5.3   நிைக்கரி மற்றும் தபட்நராலியம் 

வளங்கசள பாது்காககும் 
வழிமுச்்கள்

22.6     மரபுைாரா (மாற்று ஆற்்ல்) மூைங்கள் 
22.6.3  நேல் வாயு 
22.6.5   நீராற்்ல்
22.6.6   ஓ்த ஆற்்ல் 
22.7.     மசழநீரநை்கரிப்பு
22.8.     மின்னாற்்ல் நமைாணசம
22.9.     மின்னணுக்கழிவு்கள் மற்றும்  
             அ்தன் நமைாணசம. 
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தைய்முச்

2.          குவிதைன்சின் குவியத்தாசைசவ             
             ்காணைல்
3.          மின்்தசட எண ்காணைல்
4.          தவப்ப உமிழ்விசன மற்றும்  
             தவப்பத்காள்விசனசய அறி்தல்
5.           த்காடுக்கப்பட்ட உப்பின்     

்கசரதி்சன அறி்தல்
8.          ஒளிச்நைரகச்க
10.          தமணடலின் ஒரு பணபுக ்கைப்பு 

நைா்தசன
13.          இரத்்த தைல்்கசள அசடயாளம் 

்காணு்தல்

16



பாடத்திடடம்  2021-2022

வகுப்பு  :10                     பாடம் : சமூக அறிவியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

வரலாறு

1.   முதல் உலகப்்பாரின் 
்வடிப்பும்  அதன் 
பின்விளைவுகளும்

1.1  காலனிகளுககான ப�ாட்டி
1.2 வலலரசுகளின் ப�ாட்டி
1.3 முதல உலகபப�ாருககான காரணஙகளும் 
        ப�ாககும் விளைவுகளும்.
1.5. �ன்னாட்டுச் சஙகம்

2. இரு உலகப்்பாரகளுக்கு 
இளடயில் உலகம்

2.1  ப�ாருைாதாரப ப�ருமநதம்
2.3 ஆசியாவில காலனிய எதிர்பபு இயககஙகளும் 

காலனியநீககச் பசயல�ாடுகளும்

3. இரணடாம் உலகப்்பார
3.1  இரண்ாம் உலகபப�ாருககான காரணஙகள் 

ப�ாரின் ப�ாககு விளைவுகள்
3.2 ப�ரழிவும் பின் விளைவும்

4. இரணடாம்  
உலகப்்பாருக்குப் பிநளதய 
உலகம்

4.5. அணிபசரா இயககம்

5. பத்்தான்பதாம் 
நூற்ாணடில் சமூக, சமய 
சீரதிருத்த இயக்கஙகள்

�ா்ம் முழுவதும்

6. ஆஙகி்லய ஆடசிக்கு 
எதிராக தமிழகத்தில் 
நிகழநத ்தாடக்ககால 
கிைரச்சிகள்

 �ா்ம் முழுவதும்

7.  காலனியத்துக்கு எதிரான 
இயக்கஙகளும் ்தசியத்தின் 
்தாற்மும்

�ா்ம் முழுவதும் 

8. ்தசியம் : காநதிய 
காலகடடம்

�ா்ம் முழுவதும் 

9. தமிழ்ாடடில் விடுதளலப் 
்பாராடடம்

�ா்ம் முழுவதும் 

10. தமிழ்ாடடில் சமூக 
மாற்ஙகள்

�ா்ம் முழுவதும் 
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புவியியல்

1.  இநதியா – அளமவிடம் 
நிலத்்தாற்ம் மறறும் 
வடிகாலளமப்பு

1.1   அளமவி்மும் �ரப�ைவும் 
1.2 இநதியாவின் முககிய
        இயறளகயளமபபு பிரிவுகள்

2. இநதியா – காலநிளல  மறறும் 
இயறளகத்தாவரஙகள்

2.1 இநதிய காலநிளலளய �ாதிககும் காரணிகள்
2.2 �ருவக காறறு
2.3 மளைப �ரவல

3. இநதியா-்வைாணளம

3.1  மண
3.2  நீர்ப�ாசனம்: நவீன நீர்ப�ாசன முளைகள்
3.3 பவைாணளம
3.7. இநதிய விவசாயிகள் எதிர்பகாள்ளும் முககிய 

சவாலகள்

4. இநதியா வைஙகள் மறறும் 
்தாழிலகஙகள்

4.1  கனிம வைஙகள்
4.2 ஆறைல வைஙகள்

5. இநதியா - மக்கள் ்தாளக, 
்பாக்குவரத்து, தகவல் 
்தாடரபு மறறும் வணிகம்

5.1 மககள் பதாளக
5.3 நகரமயமாககம்

6. தமிழ்ாடு - இயறளக 
பிரிவுகள்

அறிமுகம்
6.1 அளமவி்ம் மறறும் �ரப�ைவு
6.2 பமறகு பதா்ர்ச்சி மளல
6.3 கிைககு பதா்ர்ச்சி மளல
6.4 பீ்பூமிகள்
6.5 சமபவளிகள்
6.6 வடிகாலளமபபு
6.12 இயறளகபப�ரி்ர்கள்

7. தமிழ்ாடு - மானுடப் 
புவியியல்

7.1  பவைாணளம
7.2 பவைாணளமளயத் தீர்மானிககும் புவியியல 

காரணிகள்
7.3 தமிழநாட்டின் பவைாணளம �ருவ காலஙகள்
7.4 தமிழநாட்டின் முககிய �யிர்களின் �ரவல
7.5 காலநள் வைர்பபு
7.6 நீர் வைம்
7.7 தமிழ நாட்டின் கனிம வைஙகள்
7.8 பதாழிலகஙகள்
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குடிளமயியல்

1. இநதிய அரசியலளமப்பு �ா்ம் முழுவதும் 

2. ்டுவண அரசு �ா்ம் முழுவதும் 

3. மாநில அரசு �ா்ம் முழுவதும் 

4. இநதியாவின் ்வளியு்வுக் 
்காள்ளக

�ா்ம் முழுவதும் 

5. இநதியாவின் சரவ்தச 
உ்வுகள்

5.1 இநதியாவும் அதன் அணள் நாடுகளும்

்பாருளியல்

1. ்மாத்த உள்்ாடடு உறபத்தி 
மறறும் அதன் வைரச்சி - ஓர 
அறிமுகம்

1.1   நாட்டு வருமானம் 
1.2  பமாத்த உள்நாட்டு உற�த்தி (GDP) 
1.3  பமாத்த உள்நாட்டு உற�த்தியின் இளயபு
1.4 இநதியாவில பமாத்த உள்நாட்டு
         உற�த்தியில பவவபவறு
         துளைகளின் �ஙகளிபபு
1.5 ப�ாருைாதார வைர்ச்சி மறறும்
        முன்பனறைம்

2. உலகமயமாதல் மறறும் 
வரத்தகம்

2.1  உலகமயமாககல
2.4 இநதியாவில உலகமயமாககல
2.7  உலகமயமாககலின் தாககம் மறறும் சவாலகள்

3. உணவு பாதுகாப்பு மறறும் 
ஊடடச்சத்து

�ா்ம் முழுவதும் 

4. அரசாஙகமும்  வரிகளும் �ா்ம் முழுவதும் 

5. தமிழ்ாடடில் ்தாழிறதுள் 
்தாகுப்புகள்

5.3. பதாழில பதாகுபபுகள்
5.5  தமிழநாட்டின் முககிய பதாழிலதுளை 

பதாகுபபுகள் மறறும் அவறறின் சிைபபுகள் 
5.6  தமிழநாட்டில பதாழிற சாளல 

விரிவாககத்திறகு உதவும் பகாள்ளக 
காரணிகள்
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