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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 11                                                        பாடம் :  பபாதுத்்தமிழ்

இயல் பாடப்பபாருள்

1 செய்யுள் - யுகத்தின் பாடல் 

உரைநரட –  பபச்சுச�ாழியும் கவிரை ச�ாழியும் 

இலககணம் – ச�ாழி முைல், இறுதி எழுத்துகள் 

2 செய்யுள் – ஏதிலிககுருவிகள் , காவியம் , திரு�ரல முருகன் பள்ளு 

துரணபபாடம் – யாரை டாகடர் 

இலககணம் – புணர்ச்சி விதிகள்

 3 உரைநரட – �ரல இடபசபயர்கள்: ஓர் ஆய்வு 

செய்யுள் – புறநானூறு 

துரணபபாடம் – வாடிவாெல் 

வாழ்வியல் – திருககுறள்                                          

4 துரணபபாடம் – இைழாளர் பாைதி                                                                

5 செய்யுள் – சீறாபபுைாணம் 

வாழ்வியல் - திருககுறள்                                                                                                            

6 செய்யுள் – குறறாலக குறவஞ்சி 

செய்யுள் -    திருச்ொழல் 

துரணபபாடம் – இரெத்ைமிழர் இருவர் 

இலககணம் – கரலச்சொல்லாககம் 

7 உரைநரட – காறறில் கலநை பபபைாரெ 

செய்யுள் – புைட்சிககவி 

இலககணம் - ஆககபசபயர்கள் 

8 செய்யுள் – �பைான்�ணீயம் 

துரணபபாடம் – செவ்வி 

இலககணம் – ச�ய்பபுத் திருத்ைக குறியீடுகள் 
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SYLLABUS 2021–2022

STANDARD: 11 SUBJECT: ENGLISH

UNIT CONTENTS

1 Prose
The Portrait of a Lady 
Poem
Once Upon a Time 
Grammar
Articles and Determiners
Tenses

2 Prose
The Queen of Boxing  
Poem
Confessions of a Born Spectator  
Grammar
Modals 
Prepositions

3 Supplementary
The First Patient (Play)
Grammar
Concord 

4 Prose
Tight Corners
Supplementary
With the Photographer 
Grammar
Conditional Clauses
Framing Questions

5 Prose
The Convocation Address
Poem
Everest is not the Only Peak 
Grammar
Reported speech

6 Poem
The Hollow Crown
Grammar
Transformation of sentences 
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 11                                                பாடம்: கணிதவியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

1. கணஙகள், ்தாடர்புகள் 
மற்றும் சார்புகள்

1.1   அறிமுகம் 
1.2   கணஙகள்
1.2.1   கணச் செயல்பாடுகளின் ்ண்புகள் 
1.4    மபாறிலிகள், மபாறிகள்,  இடைசெளிகள் 

மற்றும் அண்டமப்குதிகள்
1.4.1  மபாறிலிகள், மபாறிகள் 
1.4.2.   இடைசெளிகள் மற்றும் அண்டமப 

்குதிகள்
1.5  ச�பாைர்புகள்
1.5.1  ச�பாைர்புகளின்  ெடககள்
1.6  ெபார்புகள்
1.6.1  ெபார்புகடை விெரிக்கும்  ெழிமுடைகள்
1.6.2  சில எளிடமயபான ெபார்புகள்
1.6.5  ெபார்பின் நேர்மபாறு  
1.6.6  ெபார்புகளில இயற்கணி� செயல்பாடுகள்
1.6.7  சில சிைபபு ெபார்புகள்

2. அடிப்படட இயற்கணிதம் 2.1  அறிமுகம்
2.3  மட்டு மதிபபு
2.3.1  ெடையடை மற்றும் ்ண்புகள்
2.3.2  மட்டு மதிபபுகடை உடைய ெமன்்பாடுகள்
2.3.3  மட்டு மதிபபுகளுக்கபான சில முடிவுகள்
2.3.4  மட்டு மதிபபுகளுடைய அெமன்்பாடுகள் 
2.4  நேரிய அெமன்்பாடுகள்
2.5  இரு்டிச் ெபார்புகள்
2.5.1  இரு்டி சூத்திைம்
2.5.2  இரு்டி அெமன்்பாடுகள்
2.7  விகி�முறுச் ெபார்புகள்
2.7.1  விகி�முறு அெமன்்பாடுகள்
2.7.2  ்குதி  பின்னஙகள்
2.8  அடுக்குகளும் ்டி மூலஙகளும்
2.8.1   அடுக்குகள்
2.8.2  ்டிமூலஙகள்
2.8.3   ் டிக்குறி ெபார்புகள் அலலது அடுக்குச் 

ெபார்புகள்
2.9  மைக்டக
2.9.1  மைக்டகயின் ்ண்புகள்
2.10   ெபாழக்டகச் சூழலில இயற்கணி�த்தின் 

்யன்்பாடுகள்
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3. முக்காணவியல் 3.1  அறிமுகம்
3.2  அடிப்டை முடிவுகளின் மீள்்பார்டெ
3.2.5  இடண முடனயக் நகபாணஙகள்
 3.3  ஆடையன் அைவு
3.3.1   ் பாடக மற்றும் ஆடையன் 

அைவுகளுக்கிடைநய உள்ை ச�பாைர்பு
 3.4    முக்நகபாணவியல ெபார்புகளும் மற்றும் 

அ�ன் ்ண்புகளும்
3.4.1   கபார்டீசியன் ஆயத்ச�பாடல ெடிவில 

ஏந�னுசமபாரு நகபாணத்திற்கு 
முக்நகபாணவியல ெபார்புகள்

3.4.2   சமயசயண்களின் முக்நகபாணவியல 
ெபார்புகள்

3.4.3  ச�பாைர்புடைய நகபாணஙகள்
3.4.4   முக்நகபாணவியல ெபார்புகளின் சில 

குணபாதிெயஙகள்
3.5   முக்நகபாணஙகளின் முற்சைபாருடமகள்
3.5.1    கூட்டுக்நகபாணஙகளின் சூத்திைஙகள் 

அலலது கூட்ைல அலலது கழித்�ல 
முற்சைபாருடமகள்

3.5.2   மைஙகுக் நகபாண முற்சைபாருடமகள் 
மற்றும் உ்மைஙகுக் நகபாண 
முற்சைபாருடமகள்

3.5.3   ச்ருக்கலிலிருந்து கூட்ைல மற்றும் 
கூட்ைலிலிருந்து ச்ருக்கல 
முற்சைபாருடமகள்

4. ்சர்ப்பியல் மற்றும் கணிதத் 
்தாகுத்தறிதல்

4.1  அறிமுகம்
4.2  எண்ணு�லின் அடிப்டைக் சகபாள்டககள்
4.3  கபாைணியப ச்ருக்கம்
4.4   ெரிடெ மபாற்ைஙகள் (ந�ற்ைம் 4.1, 4.2, 4.3  

நிரூ்ணஙகள் நீஙகலபாக)
4.4.1   செவநெைபான ச்பாருட்களின் மீ�பான 

ெரிடெ மபாற்ைஙகள்
4.4.2   ெரிடெ மபாற்ைஙகளின் ்ண்புகள்                           

( நிரூ்ணஙகள் நீஙகலபாக)
4.4.3   ச்பாருட்கள் எபச்பாழுதும் ஒன்ைபாக 

ெரு�ல
4.4.4   எந்� இைண்டு ச்பாருட்களும் ஒன்ைபாக 

ெைபாதிருத்�ல
4.4.5   அடனத்து செவநெைபாக அடமயபா� 

ச்பாருட்களின் மீ�பான ெரிடெ மபாற்ைஙகள்
4.5  நெர்வுகள்
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4.5.1   நெர்வுகளின் ்ண்புகள் (நிரூ்ணஙகள் 
நீஙகலபாக)

4.6  கணி�த் ச�பாகுத்�றி�ல

5. ஈருறுப்புத் ்தற்்றம், 
்தாடர்முட்றகள் மற்றும் 
்தாடர்கள்

5.1   அறிமுகம் (ந�ற்ைம் 5.2, 5.3  
நிரூ்ணஙகள் நீஙகலபாக)

5.4  முடிவுறு ச�பாைர்முடைகள்
5.4.1   கூட்டு மற்றும் ச்ருக்குத் ச�பாைர் 

முடைகள்
5.5   முடிவுறு ச�பாைர்கள்
5.5.2   முடிவுறு ச�பாைரின் ச�பாடலநேபாக்கி 

கூடு�ல
5.6   முடிவுைபா ச�பாைர் முடைகள் மற்றும் 

ச�பாைர்கள்
5.6.1  பிபுனபாக்கி ச�பாைர் முடை
5.6.2   முடிவுைபா ச்ருக்குத் ச�பாைர்
5.6.4   முடிவுைபா ச�பாைருக்கபான ச�பாடலநேபாக்கி 

கூடு�ல
5.6.5 ஈருறுபபுத் ச�பாைர்

6. இரு பரிமாண பகுமுட்ற 
வடிவியல்

6.1  அறிமுகம்
6.2  ஒரு புள்ளியின் நியமப்பாட�
6.3  நேர்க்நகபாடுகள்
6.3.1    ஒரு நேர்க்நகபாட்டின் ெபாயவுக் 

நகபாணத்திற்கும் ெபாயவுக்கும் இடைநய 
உள்ை ச�பாைர்பு

6.3.2   நேர்க்நகபாட்டின் செட்டுத்துண்டுகள் 
அலலது இடைமறி 

6.3.3  நேர்க்நகபாட்டின் செவசெறு ெடிெஙகள்
6.3.4.   ஒரு நேர்க்நகபாட்டின் ச்பாது ெடிெத்ட� 

மற்ை ெடிெஙகளுக்கு மபாற்று�ல
6.4    இரு நேர்க்நகபாடுகளுக்கு இடைப்ட்ை 

நகபாணம்
6.4.1  இடண நகபாடுகளுக்கபான நி்ந்�டன 
6.4.2  செஙகுத்துக் நகபாடுகளுக்கபான நி்ந்�டன
6.4.3   ஒரு நேர்க்நகபாட்டைப ச்பாறுத்து ஒரு 

புள்ளியின் நிடல
6.4.4  ச�பாடலவு ெபாயப்பாடுகள்
6.4.5  நேர்க்நகபாடுகளின் ச�பாகுபபு
6.4.6  ஒரு துடணயலகுத் ச�பாகுபபுகள்
6.4.7   இைண்டு துடணயலகுகள் சகபாண்ை 

ச�பாகுபபு
6.5  இைட்டை நேர்க்நகபாடுகள்
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6.5.1   ஆதிெழிநய செலலும் இைட்டை 
நேர்க்நகபாடுகள்

6.5.2   இைட்டை நேர்க்நகபாடுகளுக்கு இடைப்ட்ை 
நகபாணம்

6.5.3   ax2+2hxy+by2=0  என்ை நகபாடுகளுக்கு 
இடைப்ட்ை நகபாணத்தின் 
இருெமசெட்டியின் ெமன்்பாடு கபாணு�ல

6.5.4   இைட்டை நேர்க்நகபாடுகளின் ச்பாது 
ெடிெம்

7. அணிகளும் 
அணிக்காடவகளும்

7.1  அறிமுகம்
7.2  அணிகள்
7.2.4   அணிக்கூட்ைல, அணிடய திடெயிலியபால 

ச்ருக்கு�ல மற்றும் அணிபச்ருக்கல 
ஆகியெற்றின் ்ண்புகள்

7.2.5   நிடை நிைல அணியின் மீ�பான 
செயலமுடைகள் மற்றும் அ�ன் ்ண்புகள்

7.2.6  ெமச்சீர் மற்றும் எதிர் ெமச்சீர் அணிகள்
7.3  அணிக்நகபாடெகள்
7.3.1   ் லநெறு ெரிடெகள் உடைய அணியின் 

அணிக்நகபாடெகள்
7.3.2   அணிக்நகபாடெகளின் ்ண்புகள் 

(நிரூ்ணஙகள் நீஙகலபாக)
7.3.3   அணிக்நகபாடெகளுக்குக் கபாைணித் 

ந�ற்ைத்தின் ்யன்்பாடு
7.3.4   அணிக்நகபாடெகளின் ச்ருக்கல 
7.3.5   அணிக்நகபாடெக்கும் அ�ன் 

இடணக்கபாைணி அணிக்நகபாடெக்கும் 
உள்ை ச�பாைர்பு

7.3.6  முக்நகபாணத்தின் ்ைபபு
7.3.7   பூஜ்ஜியக் நகபாடெ மற்றும் பூஜ்ஜியமற்ை 

நகபாடெ அணிகள்

8. ்வகடர் இயற்கணிதம் 8.1  அறிமுகம்
8.2  திடெயிலிகள் மற்றும் செக்ைர்கள்
8.3   செக்ைடை குறிபபிடும் முடை மற்றும் 

செக்ைர்களின் ெடககள்
8.4  செக்ைர்களின் மீ�பான இயற்கணி�ம்
8.4.1  செக்ைர்களின் கூட்ைல
8.4.2   இைண்டு செக்ைர்களுக்கிடைநயயபான 

வித்தியபாெம்
8.4.3  செக்ைரின் திடெயிலிப ச்ருக்கல
8.4.4  சில ்ண்புகளும் முடிவுகளும்
8.5  நிடல செக்ைர்கள்
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8.6  செக்ைடைக் கூறுகைபாகப பிரித்�ல
8.6.1   இரு ்ரிமபாணத்தில ஒரு செக்ைரின் 

கூறுகள்
8.6.2   முப்ரிமபான செளியில ஒரு செக்ைரின் 

கூறுகள்
8.6.3  ஒரு செக்ைரின் அணி ெடிெம்
8.7   திடெக் சகபாடென்கள் மற்றும் திடெ 

விகி�ஙகள்
8.8  செக்ைர்களின் ச்ருக்கம்
8.8.1   இைண்டு செக்ைர்களுக்கு இடைப்ட்ை 

நகபாணம்
8.8.2  திடெயிலிப ச்ருக்கம்
8.8.3   திடெயிலிப ச்ருக்கத்தின் ்ண்புகள் 

(நிரூ்ணஙகள் நீஙகலபாக)
8.8.4  செக்ைர் ச்ருக்கம்
8.8.5   செக்ைர் ச்ருக்கம் ்ண்புகள் 

(நிரூ்ணஙகள் நீஙகலபாக)

9. வடக நுணகணிதம் 
எல்டலகள் மற்றும் 
்தாடர்ச்சித் தனடம

9.1   அறிமுகம் (ந�ற்ைம் 9.4 மற்றும் முடிவுகள் 
9.1 – 9.4  நிரூ்ணஙகள் நீஙகலபாக)

9.2  எலடலகள்
9.2.1  எலடலகடைக் கபாணு�ல
9.2.2  ஒருபுை எலடலகள்
9.2.3  எலடலகள் மீ�பான ந�ற்ைஙகள்
9.2.4   முடிவுைபா எலடல மற்றும் முடிவிலியில 

எலடல
9.2.5  முடிவிலியில எலடலகள்
9.2.6  விகி�முறு ெபார்புகளின் எலடலகள்
9.2.7  எலடலகளின் ்யன்்பாடு
9.2.8  இடையீட்டுத் ந�ற்ைம்
9.2.9   இைண்டு சிைப்பான முக்நகபாணவியல 

எலடலகள்
9.2.10  மற்ை முக்கிய எலடலகள்
9.3  ச�பாைர்ச்சித் �ன்டம
9.3.1   ஒரு புள்ளியில ச�பாைர்ச்சியபான ெபார்புகளின் 

எடுத்துக்கபாட்டுகள்
9.3.2  ச�பாைர்ச்சியபான ெபார்புகளின் இயற்கணி�ம்
9.3.3   நீக்கக் கூடிய மற்றும் துள்ைல 

ச�பாைர்ச்சியற்ை �ன்டம

10. வடக நுணகணிதம் 
வடகடம மற்றும் 
வடகயிடல் முட்றகள்

10.1   அறிமுகம்  (ந�ற்ைம் 10.1 – 10.6  
நிரூ்ணஙகள் நீஙகலபாக)

10.2  ெடகயிடு�லின் கருத்�பாக்கம்
10.2.1  ச�பாடுநகபாடுக் கணக்கு
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10.2.2  நேர்க்நகபாட்டியக்கத்தில திடெநெகம்
10.2.3   ெபார்பின் ெடகக்சகழு அலலது 

ெடகயிைல
10.2.4   ஒரு ்க்க ெடகக்சகழுக்கள் (இைப்க்க 

மற்றும் ெலப்க்க ெடகக்சகழு)
10.3   ெடகடம (ெடகயிைல �ன்டம) மற்றும் 

ச�பாைர்ச்சி
10.4   ெடகயிைல விதிகள்
10.4.1  அடிப்டைச் ெபார்புகளின் ெடகக்சகழு
10.4.2    ெபார்பின் ெபார்பினது ெடகக்சகழு 

(இடணபபு விதி) எடுத்துக்கபாட்டுகள்
10.4.3  உட்்டு ெபார்புகடை ெடகயிைல
10.4.4  மைக்டக ெடகயிைல
10.4.5  பிைதியிைல முடை
10.4.6   துடணயலகுச் ெமன்்பாடுகைபால 

ெடையறுக்கப்ட்ை மபாறிகடை ெடகயிைல
10.4.7   ஒரு ெபார்பிடனப ச்பாறுத்து மற்சைபாரு 

ெபார்பிடன ெடகயிைல
10.4.8  உயர் ெரிடெ ெடகக்சகழுக்கள்

11. ்தாடக நுணகணிதம் 11.1  அறிமுகம்
11.2  நியூட்ைன்-லிபினிட்ஸ் ச�பாடகயிைல
11.3  ச�பாடகயிைலின் அடிப்டை விதிகள்
11.4   ∫ f(ax+b)dx (நேரிய ெடிவிலுள்ை 

ச�பாடகச்ெபார்பு) ெடிெம்
11.5   ச�பாடகயிைலின் ்ண்புகள் (நிரூ்ணஙகள் 

நீஙகலபாக)
11.6  எளிய ்யன்்பாடுகள்
11.7  ச�பாடக கபாண ெழிமுடைகள்
11.7.1  பிரித்�ல முடை
11.7.2  ்குதி பின்னஙகைபாகப பிரித்�ல
11.7.3   பிைதியிைல முடை அலலது மபாறிடய 

மபாற்றி அடமக்கும் முடை
11.7.4  சில முக்கியமபான ச�பாடகயிைலகள்
11.7.5  ்குதித் ச�பாடகயிைல
11.7.6   ் குதித் ச�பாடகயிைலுக்கபான 

ச்ர்நனபாலியின் சூத்திைம்
11.7.8   (i) ∫ eax  sin bxdx (ii) ∫eax cos bxdx 

ெடிெஙகளின் ச�பாடகக் கபாணல
11.7.9   விகி�முறு இயற்கணி� ெபார்பின் 

ச�பாடகயிைல
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12. நிகழதகவு ்காடபாடு – 
ஓர் அறிமுகம்

12.1  அறிமுகம்
12.2  அடிப்டை ெடையடைகள்
12.3   முடிவுறு கூறுசெளி (ந�ற்ைம் 12.3 – 12.6, 

12.8, 12.10, 12.11  நிரூ்ணஙகள் நீஙகலபாக)
12.4  நிகழ�கவு
12.4.3  ெபா�க மற்றும் ெபா�கமற்ை விகி�ஙகள்
12.5   நிகழ�கவின் சில அடிப்டைத் ந�ற்ைஙகள்
12.6   ெபார்புநிடல நிகழ�கவு (நி்ந்�டன 

நிகழ�கவு)
12.6.1  ெபார்பிலபா நிகழச்சிகள்
12.7   ஒரு நிகழச்சியின் கூட்டு நிகழ�கவு
12.8  ந்யீஸ்-ன்  ந�ற்ைம்

(*்மற்கணட பாடப்்பாருள்களுககான  எடுத்துககாடடுகள்  மற்றும்  பயிற்சி  
கணககுகள்  உள்்ளடஙகும்)
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 11                                                                                 பாடம் :  இயற்பியல்   

அலகு பாடப்்பாருள்

1. இயல் உலகத்தின் 
தன்்மையும் 
அளவீடடியலும்

1.1.  அறிவியல் - ஓர் அறிமுகம்         
1.1.1.  அறிவியல் முறை 
1.2.  இயற்பியல் அறிமுகம் 
1.2.1.  இயற்பியலின் பிரிவுகள் 
1.2.2.  இயற்பியல் கற்ைலின் இனிறையும் வாய்ப்புகளும் 
1.3.   த�ாழில்நுட்பம் ைற்றும் சமு�ாயத்துடன்  

இயற்பியலின் த�ாடர்பு     
1.5.1 (ii) நீணட த�ாறைவுகறை அைவிடு�ல்
1.5.3.  காைத்ற� அைவிடு�ல்      
1.6.  பிறைகள் 
1.6.1.  துல்லிய �ன்றையும், நுட்பமும்
1.6.2.  அைவீடு தசய்�லில் பிறைகள் 
1.6.3. பிறை ்பகுப்்பாய்வு
1.6.4.  பிறைகளின் ்பரவு�ல்
1.7.  முக்கிய எணணுருக்கள் 
1.7.1.   முக்கிய எணணுருவின் வறரயறையும். விதிகளும் 
1.7.2.  முழுறைப்்படுத்து�ல்
1.7.3.   முக்கிய எணணுருக்களுடன் கணி� 

தசயல்்பாடுகள் 
1.8.  ்பரிைாணஙகளின் ்பகுப்்பாய்வு
1.8.1.  இயற்பியல் அைவுகளின் ்பரிைாணஙகள் 
1.8.2.   ்பரிைாணமுள்ை அைவுகள் ்பரிைாணைற்ை அைவுகள்,  

்பரிைாணத்தின் ஒரு்படித்�ான தெறிமுறை
1.8.3.   ்பரிைாணப் ்பகுப்்பாய்வின் ்பயன்்பாடுகளும் 

வரம்புகளும்       

2. இயககவியல் 2.1.  அறிமுகம் 
2.2.  ஓய்வு ைற்றும் இயக்கம் ்பற்றிய கருத்து 
2.3.3.  தவக்டர்களின் கூடு�ல் 
2.3.4.  தவக்டர்களின் கழித்�ல்
2.4.  தவக்டர் கூறுகள் 
2.4.1.   தவக்டர் கூறுகளின் அடிப்்பறடயில் 

தவக்டர்களின் கூடு�ல்                                                                    
2.5.  ஒரு ஸ்கைரால் தவக்டறரப் த்பருக்கு�ல்                   
2.5.1.  இரணடு தவக்டர்களின் ஸ்கைர் த்பருக்கல்
2.5.2.  இரணடு தவக்டர்களின் தவக்டர் த்பருக்கல்
2.5.3.  தவக்டர் கூறுகளின் ்பணபுகள்          
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2.10.  ஒரு ்பரிைாண இயக்கம் 
2.10.1.  சராசரி திறச ்வகம்               
2.10.2.   ஒரு்பரிைாண ைற்றும் இரு்பரிைாண இயக்கத்தில் 

சார்பு திறச்வகம் 
2.10.3.   நுண கணி� முறையில் சீரான முடுக்கைறடந� 

த்பாருளின் இயக்க சைன்்பாடுகள் 
2.11.  எறித்பாருளின் இயக்கம் 
2.11.1  அறிமுகம் 
2.11.2.  கிறடத்�ைத்தில் எறியப்்படும் இயக்கம் 
2.11.3.   கிறடத்�ைத்துடன்  குறிப்பிடட  ்காணத்தில் 

எறியப்்படும்  எறித்பாருளின்  இயக்கம் 
2.11.4. டிகிரி ைற்றும் ்ரடியன்கள் அறிமுகம் 
2.11.5.  ்காண இடப்த்பயர்ச்சி  
2.11.6.  வடட இயக்கம் 

3. இயகக விதிகள் 3.1.  அறிமுகம் 
3.2.  நியுடடனின் விதிகள்
3.2.1 நியூடடனின் மு�ல் விதி
3.2.2 நியூடடனின் இரணடாம் விதி
3.2.3 நியூடடனின் மூன்ைாம் விதி
3.3.  நியுடடன் விதிகளின் ்பயன்்பாடு
3.3.1.  �னித்� த்பாருளின் விறசப்்படம் 
3.3.2.  சாய்�ைத்தில் இயஙகும் த்பாருளின் இயக்கம் 
3.3.3.   சை�ைப்்பரப்பில் ஒன்றை ஒன்று த�ாடடுக் 

தகாணடிருக்கும் இரணடு த்பாருள்கள் 
3.3.4.   ஒன்றுடன் ஒன்று பிறணக்கப்்படட த்பாருள்களின் 

இயக்கம்              
3.3.5.  ஒருறைய விறசகள் ைற்றும் ைாமியின் ்�ற்ைம் 
3.6.  உராய்வு                  
3.6.1.  அறிமுகம்            
3.6.2.  ஓய்வு நிறை உராய்வு                                      
3.6.3.  இயக்க உராய்வு    
3.6.4.   த்பாருள் ஒன்றிறன ெகர்த்� எளிறையான 

முறை எது ? அப்த்பாருறை �ள்ளுவ�ா ? அல்ைது 
இழுப்்ப�ா ? 

3.6.5.  உராய்வுக்்காணம்  
3.6.6. சறுக்குக் ்காணம்  
3.6.7  சறுக்குக் ்காணத்தின் ்பயன்கள்                          
3.6.8.   உருளும் உராய்வு                 
3.7.  வடடஇயக்கத்தின் இயக்க விறசயியல் 
3.7.2.  சரிசைைான வடடப் ்பாற�யில் தசல்லும் வாகனம்         
 3.7.3.  தவளிவிளிம்பு உயர்த்�ப்்படட சாறை     

4. வவ்ல ஆற்்றல் 
மைற்றும் தி்றன்

4.1.  அறிமுகம்                      
4.1.2.  ைாைாவிறசயினால் தசய்யப்்படட ்வறை 
4.2.  ஆற்ைல்                          
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4.2.1. இயக்க ஆற்ைல்
4.2.2.  ்வறை - இயக்க ஆற்ைல் ்�ற்ைம் 
 4.2.3.  உந�ம் ைற்றும் இயக்க ஆற்ைல்  இறட்ய உள்ை 

த�ாடா்பு 
4.2.4.  நிறை ஆற்ைல் 
4.3.  திைன்                             
4.3.1.  திைனின் வறரயறை    
4.3.2.  திைனின் அைகு 
4.4.  ்ைா�ல்கள்                        
4.4.1.  ்ைா�ல்களின்  வறககள்   
4.4.2.  ஒரு ்பரிைாண மீடசி ்ைா�ல்கள்   
4.4.4.   முழு மீடசியற்ை ் ைா�லில் ஏற்்படும் இயக்க ஆற்ைல் 

இைப்பு

5. துகள்களாலான 
அ்மைப்பு 
மைற்றும் திணமைப் 
்பாருடகளின் 
இயககம்

5.1.  அறிமுகம்
5.1.1.  நிறைறையம் 
5.1.2.  திணைப் த்பாருளின் நிறை றையம்
5.1.3.   ்பரவைாக அறைந� புள்ளி நிறைகளின் நிறை 

றையம்
5.1.4.  இருபுள்ளி நிறைகளின் நிறை றையம் 
5.1.5.  சீராக ்பரவியுள்ை நிறையின் நிறை றையம்
5.2.  திருப்பு விறச ைற்றும் ்காணஉந�ம் 
5.2.1.  திருப்பு விறசயின் வறரயறை 
5.2.2.  அச்றசப் த்பாருத்து திருப்பு விறச 
5.2.3.  திருப்பு விறச ைற்றும் ்காண முடுக்கம்
5.2.4.  ்காண உந�ம்  
5.2.5.  ்காண உந�ம் ைற்றும் ்காணத்திறச்வகம் 
5.2.6.  திருப்பு விறச ைற்றும் ்காண உந�ம் 
5.3.2.  இரடறட 
5.3.3.  திருப்புத்திைன்களின் �த்துவம்             
5.3.4.  ஈர்ப்பு றையம் 
5.3.5.  வடடப் ்பாற�யில் மிதிவணடி ஓடடு்பவரின் சாய்வு 

இயக்கம் 
5.4.  நிறைைத் திருப்புத்திைன் 
5.4.1.   சீரான நிறை அடர்த்தி தகாணட திணை �ணடின் 

நிறைைத் திரும்புத்திைன் 
5.5.  சுைல் இயக்கவியல் 
5.5.1.   திணைப் த்பாருடகளின் மீது திருப்பு விறசயின் 

விறைவு 
5.5.3.  திருப்பு விறசயினால் தசய்யப்்படட  ்வறை 
5.5.4.  சுைற்சி இயக்கத்தின் இயக்க ஆற்ைல் 
5.5.5.  திருப்பு விறசயின் திைன் 
5.5.6.   இடப்த்பயர்ச்சி ைற்றும் சுைற்சி இயக்க 

அைவுகளுக்கான ஒப்பீடு    
5.6.3.  ெழுவு�ைற்ை உருளு�லின் இயக்க ஆற்ைல் 
5.6.4.  சாய்�ைத்தில் உருளு�ல்
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6. ஈர்ப்பியல் 6.1.   அறிமுகம் 
6.2.2 .  ஈர்ப்புப் புைத்தின் ்ைற்த்பாருநது�ல் �த்துவம்
6.2.3.  ஈர்ப்பு நிறை ஆற்ைல்
6.2.4  புவியின் ்பரப்புக்கு அரு்க ஈர்ப்பு நிறை ஆற்ைல்
6.2.5.  ஈர்ப்பு �ன்னிறை ஆற்ைல்
6.3.  புவியின் ஈர்ப்பு முடுக்கம்
6.3.1.   குத்துயரம் ஆைம் ைற்றும் குறுக்்காடு 

ஆகியவற்றைச் சார்நது ஈர்ப்பின் முடுக்கம் 
ைாறு்படு�ல் 

6.4.  விடு்படு ்வகம் ைற்றும் சுற்றியக்க ்வகம் 
6.4.1.   துறணக் ்காள்கள் - சுற்றியக்க ்வகமும் 

சுற்றுக்காைமும் 
6.4.2.  புவிறய சுற்றும் துறணக் ்காளின் ஆற்ைல் 
6.4.3.   புவி நிறைத் துறணக் ்காள் ைற்றும் துருவத் 

துறணக்்காள் 
6.4.4.  எறடயின்றை 
6.5.  வானியல் ைற்றும் அடிப்்பறடக் கருத்துகள்

7. பருப்்பாருளின் 
பணபுகள்

7.1  அறிமுகம்
7.2.   ்பருப்த்பாருளின் ்பல்்வறு நிறைகளின் நுணணிய 

புரி�ல்
7.2.1.  த்பாருடகளின் மீடசிப்்பணபு 
7.2.2.  �றகவு ைற்றும் திரிபு
7.2.3.   ஹூக் விதி ைற்றும் அ�ன் ்சா�றன முறை 

சரி்பார்ப்பு 
7.2.5.  ்பாய்சன் விகி�ம் 
7.2.6.  மீடசி ஆற்ைல் 
7.2.7.  மீடசிப் ்பணபின்  ்பயன்்பாடுகள் 
7.4.  ்பாகுநிறை 
7.4.1.  அறிமுகம் 
7.4.2.  வரிச்சீர் ஓடடம் 
7.4.3.  சுைற்சி ஓடடம் 
7.4.4.  தரனால்டு எண 
7.4.5.  முற்றுத் திறச்வகம் 
7.4.6.  ஸ்டாக் விதி ைற்றும்  அ�ன் ்பயன்்பாடுகள் 
7.4.7.  ்பாய்சான் சைன்்பாடு 
7.4.8.  ்பாகுநிறையின் ்பயன்்பாடுகள் 
7.5.2.  ்பரப்பு இழுவிறசறய ்பாதிக்கும் காரணிகள் 
7.5.3.  ்பரப்பு ஆற்ைல் ைற்றும் இழுவிறசயும் 
7.5.4.  ்சர்்காணம் 
7.5.5.   திரவத்துளி ்சாப்புக்குமிழி ைற்றும் காற்றுக் 

குமிழுக்கு உள்்ை மிறக அழுத்�ம்
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7.5.6.  நுணபுறை நுறைவு 
7.5.7.   நுணபுறை்யற்ை முறையில் ்பரப்பு இழுவிறசறய 

காணல் 
7.5.8.  ்பரப்பு இழுவிறசயின் ்பயன்்பாடுகள் 
7.6.  த்பர்்னாலியின் ்�ற்ைம் 
7.6.1.  த�ாடர் ைாறிலிச் சைன்்பாடு 
7.6.3.  த்பர்்னாலியின் ்�ற்ைம் ைற்றும் ்பயன்்பாடுகள்

8. ்வப்பமும் ்வப்ப 
இயககவியலும்

8.1.  தவப்்பம் ைற்றும் தவப்்பநிறை 
8.1.1.  அறிமுகம் 
8.2.4.  நீரின் முரண்படட விரிவு
8.2.6.  தவப்்ப அைவீடடியல் 
8.2.8.  நியூடடனின் குளிர்வு விதி 
8.3.  தவப்்ப ைாற்ைத்தின் விதிகள் 
8.3.1.  தவப்்ப ைாற்ைத்திற்கான பிரதவாஸட தகாள்றக 
8.3.2. ஸதடெஃ்பான் ்்பால்டஸதைன் விதி 
8.3.3.  வியனின் இடப்த்பயர்ச்சிவிதி 
8.4.  தவப்்ப இயக்கவியல்
8.4.1.  அறிமுகம்
8.4.3.  தவப்்ப இயக்கவியல் நிறை ைாறிகள்
8.5.  தவப்்ப இயக்கவியலின் சுழி விதி 
8.6.  அக ஆற்ைல்
8.6.1.  ஜூலின் தவப்்ப இயநதிரவியல் சைானம் 
8.6.2.  தவப்்ப இயக்கவியலின் மு�ல் விதி 
8.6.3.  மீதைது நிகழ்வு 
8.6.4.   ்பருைனில் ைாற்ைம் ஏற்்படும்்்பாது 

தசய்யப்்படட்வறை
8.6.5.  PV வறர்படம் 
8.7.2.  ்ையர் த�ாடர்பு
8.8.  தவப்்ப இயக்கவியல் நிகழ்வுகள் 
8.8.1.  தவப்்பநிறை ைாைா நிகழ்வு 
8.8.2.  தவப்்ப ்பரிைாற்ைமில்ைா  நிகழ்வு 
8.8.3.  அழுத்�ம் ைாைா நிகழ்வு 
8.8.4.  ்பருைன்  ைாைா நிகழ்வு
8.8.5.  சுைற்சி நிகழ்வு  
 8.8.6.  சுைற்சி நிகழ்விற்கான PV   வறர்படம்
8.9.  தவப்்ப இயநதிரம் 
8.9.1.  கார்்னா இைடசிய  தவப்்ப இயநதிரம்
8.9.2.  கார்்னா இயநதிரத்தின் ்பயனுறு திைன் 
8.9.3.   என்ட்ராபி ைற்றும் தவப்்ப இயக்கவியலின் 

இரணடாம் விதி
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9. வாயுககளின் 
இயககவியற் 
்காள்்க

9.1.  இயக்கவியற் தகாள்றக
9.1.1.  அறிமுகம் 
9.2.  வாயு ஒன்றினால் ஏற்்படும் அழுத்�ம் 
9.2.1.   வாயு ஒன்றினால் ஏற்்படும் அழுத்�த்திற்கான 

்காறவ 
9.2.2.   இயக்கத்தின் அடிப்்பறடயில் தவப்்பநிறையின் 

உடகருத்ற� விைக்கு�ல் 
9.2.3.   அழுத்�ம் ைற்றும் சராசரி இயக்க ஆற்ைல் 

இவற்றிற்கிறட்யயான த�ாடர்பு 
9.3.  சு�நதிர இயக்கக்கூறுகள்
9.3.1.  வறரயறை 
9.3.2.  ஓரணு மூைக்கூறு 
9.3.3.  ஈரணு மூைக்கூறு 
9.3.4.  மூவணு மூைக்கூறுகள் 
9.4.  ஆற்ைல் சைப் ்பஙகீடடு விதி 
9.4.1.   வாயுக்களின் �ன்தவப்்ப ஏற்புத்திைனில் ஆற்ைல் 

சைப் ்பஙகீடடு விதியின் ்பயன்்பாடு  
9.5.  சராசரி ்ைா�லிறடத்தூரம்

10. அ்லவுகள் 10.1.  அறிமுகம்
10.1.1.  சீரறைவு ைற்றும் சீரற்ை அறைவு 
10.1.2.  அறைவுறு இயக்கம் 
10.2.  �னி சீரிறச இயக்கம் 
10.2.1.   சீரான வடட இயக்கத்தின் விடடத்தின் மீ�ான 

வீைல் ஒரு �னி சீரிறச இயக்கம் 
10.2.2.   �னிச்சீரிறச இயக்கத்தில் இடப்த்பயர்ச்சி, 

திறச்வகம், முடுக்கம் ைற்றும் அவற்றிற்கான 
வறர்பட விைக்கம் 

10.2.3.    �னிச்சீரிறச இயக்கத்தின் அறைவு ்ெரம், 
அதிர்தவண, கடடம் ைற்றும் த�ாடக்க கடடம் 

10.4.1.   சுருள் வில் நிறை அறைப்பின் கிறடத்�ை 
அறைவுகள் 

10.4.2.  சுருள்வில்லின் தசஙகுத்துஅறைவுகள் 
10.4.3.  சுருள்வில்லின் த�ாகுப்புகள் 
10.4.4.   �னிச்சீரிறச இயக்கத்தில் �னி ஊசலின் 

அறைவுகள் ைற்றும் �னி ஊசலின் விதிகள்
10.5.  �னிச்சீரிறச இயக்கத்தின் ஆற்ைல்

11. அ்லகள் 11.1.  அறிமுகம் 
11.1.1.   நீரின் ்ைற்்பரப்பில் ்�ான்றும் சிற்ைறைகள் ைற்றும் 

அறைகள் 
11.1.2.   இழுத்துக்கடடப்்படட தைல்லிய கம்பியில் 

அறைகள் ்�ான்று�ல் 
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11.1.3.  இறசக்கறவயில் அறைகளின் உருவாக்கம் 
11.1.4.  அறை இயக்கத்தின் ்பணபுகள் 
11.1.5.  இயநதிர அறை இயக்கம் ைற்றும் அ�ன் வறககள்
11.1.6.  குறுக்கறை இயக்கம் (Transverse wave motion )
11.1.7.  தெடடறை இயக்கம் ( Longitudinal wave motion ) 
11.2.   அறை இயக்கத்தில் ்பயன்்படும் ்ப�ஙகள் ைற்றும் 

வறரயறைகள் 
11.3.   தவவ்வறு ஊடகஙகளில் அறையின் 

திறச்வகம் 
11.3.1.   நீடடப்்படட கம்பியில் ஏற்்படும் குறுக்கறையின் 

திறச்வகம் 
11.3.2.   மீடசித்�ன்றை தகாணட ஊடகத்தில் 

தெடடறையின் திறச்வகம்
11.4.  ஒலி அறையின் ்பரவல் 
11.4.1.   காற்றில் ஒலியின் திறச்வகத்திற்கான 

நியுடடனின் சைன்்பாடு 
11.4.2.  ைாப்ைஸ திருத்�ம் ( Laplace Correction ) 
11.6.  முன்்னறு அறைஅல்ைது இயஙகும்அறை 
11.6.1. முன்்னறு அறையின் ்பணபுகள் 
11.6.2.  சை�ை முன்்னறு அறைக்கான சைன்்பாடு 
11.6.3.  அறை ஒன்றின் வறர்பட வடிவம் 
11.6.4.  துகள் திறச்வகம் ைற்றும் அறை திறச்வகம் 
11.7.  ்ைற்த்பாருநது�ல் �த்துவம் 
11.7.1.  அறைகளின் குறிக்கீடடு விறைவு 
11.7.2.  விம்ைல்கள் ்�ான்றும்வி�ம் 
11.8.  நிறையான அறைகள் ( Stationary waves )
11.8.1.  நிறை அறைகளுக்கான விைக்கம்
11.8.2.  நிறை அறைகளின் ்பணபுகள் 
11.8.3.  சுரைானியில் ஏற்்படும் நிறைஅறைகள் 
11.8.4.  அடிப்்பறட அதிர்தவணைற்றும் ்ைற்சுரஙகள் 
11.8.5.   இழுத்துக் கடடப்்படட கம்பியில் ஏற்்படும் 

குறுக்கறைக்கான விதிகள் 
11.9.  தசறிவு (Intensity) ைற்றும் உரப்பு (Loudness)
11.9.1.  ஒலியின் தசறிவு 
11.9.2.  ஒலியின் உரப்பு 
11.9.3.  ஒலியின் தசறிவு ைற்றும் உரப்பு 

11.10.  காற்று �ம்்பத்தின் அதிர்வு
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்ெய்மு்்ற
வகுப்பு : 11                                                                                                                                         பாடம் :  இயற்பியல்

வரி்ெ எண த்லப்பு

1 த�ரிந� நிறை தகாணட ஒரு திணைக் ்காைத்தின் 
நிறைைத் திருப்புத்திைறன தவர்னியர் அைவிறயப் 
்பயன்்படுத்திக் காணல் 

2 சுருள்வில்லின் சுருள் ைாறிலிறயக் காணல்

3 �னிஊசறைப் ்பயன்்படுத்தி புவிஈர்ப்பு முடுக்கம் காணல்

4 திரவத்தின் ்பாகுநிறைறயக் காணல் (ஸ்டாக்ஸ முறை)

5 ைாைா  இழுவிறசயில் அதிர்தவணணிற்கும் 
தகாடுக்கப்்படட கம்பியின் அதிர்வறடயும் நீைத்திற்கும் 
இறட்யயான த�ாடர்ற்ப அறி�ல் -சுரைானி
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 11                                                                                     பாடம் :  வவதியியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

1. வவதியியலின் 
அடிப்படடக் 
கருத்துக்கள் மற்றும் 
வவதிக் கணக்கீடுகள்

1.4	 ம�ோல்	பற்றிய	ம�ோடபோடு
1.4.1.	 அவ�ோடமரோ	எண்	
1.4.2.	 ம�ோலோர்	நிறை
1.4.3	 ம�ோலோர்	�னஅளவு
1.5	 கிரோம்		ச�ோனநிறை		ம�ோடபோடு
1.5.1	 	அமிலம்	�ோரம்,	ஆக்சிஜமனற்றி		�ற்றும்		

ஆக்சிஜன்	ஒடுக்கியின்	ச�ோன	நிறையிறன	
�ணக்கிடுதல்

1.6	 	எளிய	விகித	வோயபோடு		�ற்றும்	மூலக்கூறு	
வோயபோடு	

1.6.1	 	தனி�ங�றளக்	�ண்்டறியும்	பகுபபோயவு	
தரவு�ளிலிருந்து	எளிய		விகித	
வோயபபோடடிறனத்	தீர்�ோனித்தல்

1.6.2	 	எளிய	விகித	வோயபோடடிலிருந்து	மூலக்கூறு		
வோயபோடடிறனக்	�ணக்கிடுதல்	

1.7	 மவதி	விறனக்கூறு�ளின்	விகிதம்	
1.7.1	 மவதி	விறனக்கூறு	விகிதக்	�ணக்கீடு�ள்
	 	மவதிவிறனக்	கூறு	விகித	அடிபபற்டயிலோன	

�ணக்கீடு�ள்
1.7.2	 விறனக்	�டடுபபோடடுக்	�ோரணி
1.8	 ஆக்சிஜமனற்ை	ஒடுக்�	விறன�ள்
1.8.1	 ஆக்சிஜமனற்ை	எண்
	 	ஆக்சிஜமனற்ை	எண்றணக்	

�ண்்டறிவதற்�ோன	விதி�ள்
	 	ம�ற்�ண்டுள்ள	விதி�றளப	பயன்படுத்தி	

ஆக்ஸிஜமனற்ை	எண்றணக்	�ணக்கிடுதல்
	 	ஆக்சிஜமனற்ை		எண்	அடிபபற்டயில்		

ஆக்சிஜமனற்ை		ஒடுக்�	விறன�ள்

2 . அணுவின் 
குவாணடம் இயக்கவியல் 
மாதிரி

2.1	 அணு	�ோதிரி�றளப	பற்றிய	அறிமு�ம்
2.1.1	 மபோர்	அணு�ோதிரி
2.1.2	 மபோர்	அணு�ோதிரியின்	வரம்பு�ள்
2.2	 	பருப்போருட�ளின்	ஈரியல்புத்	தன்ற�	-	து�ள்	

�ற்றும்		அறலத்தன்ற�
2.2.1	 	ம�ோண	உந்தத்றத	குவோண்்ட�ோக்�ல்	�ற்றும்													

டி-பிரோக்ளி	்�ோள்ற�									
2.2.2	 ம்டவிசன்	�ற்றும்	்ஜர்�ரின்	மசோதறன
2.3	 	் ெயசன்பர்க்கின்	நிசசய�ற்ைத்	தன்ற�	

ம�ோடபோடு
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2.5	 	குவோண்்டம்	எண்�ள்	(முதன்ற�,	ம�ோண	
உந்த,	�ோந்த,	தற்சுழற்சி	குவோண்்டம்	எண்�ள்)

2.5.2	 ஆர்பிட்டோல்�ளின்	ஆற்ைல்�ள்
2.6	 ஆர்பிட்டோல்�ள்	நிரபபபபடுதல்
2.6.1	 ஆஃபோதத்துவம்
2.6.2	 ்பௌலி	தவிர்க்ற�	தத்துவம்
2.6.3	 ெுண்டவிதி
2.6.4.	 அணுக்�ளின்	எலக்டரோன்	அற�பபு
2.6.5	 	சரிபோதியளவு	�ற்றும்	முழுவதும்	நிரபபபபட்ட	

ஆர்பிட்டோல்�ளின்	நிறலபபுத்	தன்ற�																		
	 எலக்டரோன்�ளின்	ச�சசீரோன	பஙகீடு
	 பரி�ோற்ை	ஆற்ைல்

3. தனிமஙகளின் 
ஆவரத்தன வடகப்பாடு

3.2.1	 நவீன	ஆவர்த்தன	அட்டவறண	
3.3	 	அணு	எண்	100-ஐ	வி்ட	அதி�ம்	்பற்றுள்ள	

தனி�ங�ளுக்கு	IUPAC	முறையில்	்பயரிடுதல்	
3.4	 	எலக்டரோன்	அற�பபின்	அடிபபற்டயில்	

தனி�ங�றள	்தோகுதிபடுத்துதல்
3.4.1	 	வரிறச�ளில்	எலக்டரோன்	அற�பபில்	ஏற்படும்	

�ோறுபோடு
3.4.2	 	் தோகுதி�ளில்	எலக்டரோன்	அற�பபில்	

ஏற்படும்	�ோறுபோடு
3.5	 	ஆவர்த்தன	பண்பு�ளில்	�ோணபபடும்	

ஆவர்த்தனத்	்தோ்டர்பு
3.5.1	 அணு	ஆரம்
3.5.2	 அயனி	ஆரம்
3.5.3	 அயனியோக்கும்	ஆற்ைல்
3.5.4	 எலக்டரோன்	நோட்டம்
3.5.5	 எலக்டரோன்	�வர்த்தன்ற�		
3.6	 மவதிபபண்பு�ளின்	ஆவர்த்தனத்	்தோ்டர்பு	
3.6.1	 	இரண்்டோம்	வரிறச	தனி�ங�ளின்	முரண்பட்ட	

பண்பு�ள்,
	 மூறலவிட்டத்	்தோ்டர்பு
3.6.2	 ஆவர்த்தன	்தோ்டர்பும்,	மவதிவிறனத்	திைனும்

4 . டைட்ரஜன் 4.1	 போ்ட	அறிமு�ம்	
4.1.1	 தனி�	வரிறச	அட்டவறணயில்	இ்டம்
4.1.2	 றெடரஜனின்	ஐமசோம்டோபபு�ள்
4.1.3	 ஆர்த்மதோ	�ற்றும்	போரோ	றெடரஜன்
4.2.3	 	டியூடடிரியம்	தயோரித்தல்-	�னநீறர	

மின்னோற்பகுத்தல்
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4.2.4	 டிரிடடியம்	தயோரித்தல்
4.3.3	 டியூடடிரியத்தின்	மவதிப	பண்பு�ள்																
4.3.4	 டிரிடடியத்தின்	பண்பு�ள்
4.5	 றெடரஜனின்		மசர்�ங�ள்
4.5.1	 நீர்
4.5.4	 	�டின	நீர்	�ற்றும்	்�ன்னீர்
	 	தற்�ோலி�	�டின	தன்ற�	�ற்றும்	அதறன	

நீக்குதல்	
	 நிரந்தர	�டினத்	தன்ற�
4.6	 �னநீர்
4.6.1	 �னநீரின்	மவதிபபண்பு�ள்
4.6.2	 �னநீரின்	பயன்�ள்
4.8	 	றெடறரடு�ள்		(அயனி,	ச�பபிறணபபு,	

உமலோ�	றெடறரடு�ள்)

5. கா்ர மற்றும் கா்ரமண 
உவலாகஙகள்

5.1	 s-்தோகுதி	தனி�ங�ள்
5.2	 �ோர	உமலோ�ங�ள்
5.2.1	 �ோர	உமலோ�ங�ளின்	்போதுப	பண்பு�ள்.																						
5.2.2	 லித்தியத்தின்	தனித்துவ�ோன	பண்பு	
5.2.3	 �ோர	உமலோ�ங�ளின்	மவதிப	பண்பு�ள்			
5.2.4	 �ோர	உமலோ�ங�ளின்	பயன்�ள்
5.3	 �ோர	உமலோ�	மசர்�ங�ளின்	்போதுப	பண்பு�ள்	
5.5	 �ோர�ண்	உமலோ�ங�ள்
5.5.1	 �ோர�ண்	உமலோ�ங�ளின்	்போதுபபண்பு�ள்
5.5.2	 ்பரிலியத்தின்	தனித்துவமிக்�த்	தன்ற�
5.5.3	 �ோர�ண்	உமலோ�ங�ளின்	மவதிபபண்பு�ள்
5.5.4	 	�ோர�ண்	உமலோ�ங�ளின்	பயன்�ள்-	

்�க்னீசியம்,	�ோல்சியம்	�டடும்
5.6	 	�ோர�ண்	உமலோ�ச	மசர்�ங�ளின்	

்போதுபபண்பு�ள்
5.6.4	 போரிஸ்	சோந்து

6. வாயு நிடலடம 6.1	 போ்ட	அறிமு�ம்
6.2	 வோயு	விதி�ள்
6.2.1	 போயில்	விதி		(அழுத்தம்	-	�ன	அளவு	்தோ்டோ்பு)
6.2.2	 	சோர்லஸ்	விதி	(	�னஅளவு	-	்வபபநிறல	

்தோ்டர்பு)
6.2.3	 	ம�லூசோக்கின்	விதி	(அழுத்தம்	-	்வபபநிறல	

்தோ்டர்பு)
6.2.4	 அவம�டமரோ	�ருதும�ோள்
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6.3	 நல்லியல்பு	வோயுசச�ன்போடு
6.4	 	வோயுக்�ளின்	�லறவ	-	்டோல்்டனின்	பகுதி	

அழுத்தவிதி
6.4.1	 கிரோெோமின்	வோயு	விரவுதல்	விதி

7. ்வப்ப இயக்கவியல் 7.1	 போ்ட	அறிமு�ம்	
7.2	 அற�பபு	�ற்றும்	சூழல்
7.2.1	 அற�பபின்	வற��ள்
7.2.2	 அற�பபின்	பண்பு�ள்
7.2.3	 ்வபப	இயக்�வியல்	்சயல்முறை�ள்
7.3	 ்வபப	இயக்�வியலின்	பூஜ்ஜிய	விதி
7.4	 ்வபப	இயக்�வியலின்	முதல்	விதி
7.4.1	 முதல்	விதியின்	�ணிதவியல்	கூற்று
7.5	 என்தோல்பி	(H)
7.5.1	 	என்தோல்பி	(H)	�ற்றும்	அ�	ஆற்ைல்	(U)	

ஆகியவற்றிற்கு	இற்டமயயோன	்தோ்டோ்பு
7.5.2	 	பல்மவறு	வற�	விறன�ள்	�ற்றும்	நிறலற�	

�ோற்ைங�ளுக்�ோன	என்தோல்பி	�ோற்ைங�ள்
7.6	 ்வபப	மவதிச	ச�ன்போடு�ள்
	 எரிதல்	்வபபம்	வறர
7.8	 ்ெஸ்ஸின்	்வபபம்	�ோைோ	கூட்டல்	விதி
7.9	 படி�க்	கூடு	ஆற்ைல்		
7.10.	 ்வபப	இயக்�வியலின்	இரண்்டோம்	விதி
7.10.1	 	ஒழுங�ற்ை	தன்ற�	�ற்றும்	தன்னிசறசத்	

தன்ற�
7.10.1	 திட்ட	என்டமரோபி	�ோற்ைம்	(∆S°)
7.10.1	 திட்ட	உருவோதல்	என்டமரோபி	
7.10.1	 	நிறலற�	�ோற்ைங�ளின்	என்டமரோபி	

�ோற்ைங�ள்
7.11	 கிபஸ்	�டடிலோ	ஆற்ைல்	(G)
7.11.1	 	தன்னிசறச	்சயல்முறை�ளுக்�ோன	

அடிபபற்ட	விதிமுறை�ள்	
7.12	 ்வபப	இயக்�வியல்	மூன்ைோம்	விதிவறரயறை

8. இயற் மற்றும் வவதிச் 
சமநிடல

8.3	 மவதிசச�நிறல
8.4	 ச�நிறலயின்	இயக்குத்தன்ற�
8.5	 	ஒருபடித்தோன	�ற்றும்	பலபடித்தோன	

ச�நிறல�ள்
8.5.1	 ஒருபடித்தோன	ச�நிறல
8.5.2	 பலபடித்தோன	ச�நிறல
8.6	 நிறைதோக்�	விதி
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8.6.1	 ச�நிறல	�ோறிலி�ள்	(Kp	and	Kc)	
8.6.2	 	Kp	�ற்றும்	Kc	ஆகியனவற்றிற்கு	இற்டமயயோன	

்தோ்டர்பு
8.6.3	 பலபடித்தோன	ச�நிறலக்�ோன	ச�நிறல	�ோறிலி
8.7	 ச�நிறல	�ோறிலியின்	பயன்போடு�ள்
8.7.1	 விறன	நி�ழும்	அளவிறன	�ணித்தல்
8.7.2	 விறனயின்	திறசயிறன	நிர்ணயித்தல்
8.7.3		 ச�நிறலயில்	விறனபடு	்போருள்�ள்	�ற்றும்	
	 	விறன	விறள்போருள்�ளின்	்சறிவு�றள		

�ணக்கிடுதல்
8.8	 லீ	-	சோடலியரின்	தத்துவம்	
8.8.1	 ்சறிவினோல்	ஏற்படும்	விறளவு
8.8.2	 அழுத்தத்தோல்	ஏற்படும்	விறளவு
8.8.3	 ்வபபநிறலயின்	விறளவு
8.8.4	 விறனமவ�	�ோற்றியின்	விறளவு
8.8.5	 �ந்த	வோயுவின்	விறளவு

9. கட்ரசல்கள்  9.1	 போ்ட	அறிமு�ம்	
9.2	 	�றரசல்�ளின்	வற��ள்		
9.3	 �றரசல்�ளின்	்சறிவு�றள	குறிபபிடுதல்
9.3.1	 	திட்டக்சறரசல்�ள்	�ற்றும்	பயன்போடடு	திட்ட	

�றரசல்�ள்
9.3.2	 	திட்டக்	�றரசல்�றளப	பயன்படுத்துவதன்	

நன்ற��ள்
9.4	 �றர்போருளின்	�றரதிைன்
9.4.1	 �றரதிைறனப	போதிக்கும்	�ோரணி�ள்
9.5	 ்ென்றி	விதி	
9.5.1	 ்ென்றி	விதியின்	வரம்பு�ள்
9.6	 திரவத்தின்	ஆவி	அழுத்தம்
9.7	 திரவக்	�றரசல்�ளின்	ஆவி	அழுத்தம்
9.7.1	 	திரவத்தில்	திரவத்றதக்	்�ோண்்ட	இரு	

கூறுக்�றரசலின்	ஆவி	அழுத்தம்
9.7.2	 	திரவத்தில்	திண்�ம்	�றரந்துள்ள	

இருகூறுக்�றரசலின்	ஆவி	அழுத்தம்	
9.8	 நல்லியல்பு	�ற்றும்	இயல்புக்	�றரசல்�ள்
9.8.1	 நல்லியல்பு	�றரசல்�ள்	
9.8.2	 இயல்புக்	�றரசல்�ள்
9.9	 ்தோற�சோர்	பண்பு�ள்											
	 ஒபபு	ஆவி	அழுத்தக்	குறைவு			
	 ்�ோதிநிறல	ஏற்ைம்	
	 உறைநிறலத்	தோழ்வு
	 சவ்வூடு	பரவல்	�ற்றும்	சவ்வூடு	பரவல்	அழுத்தம்
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10. வவதிப்பிடணப்புகள் 10.1	 போ்ட	அறிமு�ம்	
10.1.1	 	மவதிபபிறணபபு	பற்றிய	ம�ோசல்	-	லூயிசின்	

அணுகுமுறை
10.2	 மவதிபபிறணபபின்	வற��ள்
10.2.1	 ச�பபிறணபபு�ள்
10.2.2	 	ச�பபிறணபறபக்	குறித்துக்	�ோடடுதல்	லூயிஸ்	

வடிவற�பபு�ள்
10.2.3	 முறைசோர்		மின்சுற�
10.2.4	 	எடடு	எலக்டரோன்	விதிக்கு	விதிவிலக்�ோ�	

அற�யும்	லூயிஸ்	அற�பபு�ள்
10.3	 அயனிபபிறணபபு
10.5	 பிறணபபு	அளவீடடுக்	�ோரணி�ள்
10.5.1	 பிறணபபு	நீளம்
10.5.2	 பிறணபபுத்	தரம்
10.5.3	 பிறணபபுக்	ம�ோணம்
10.5.4	 பிறணபபு	ஆற்ைல்
10.5.5	 உ்டனிறசவு
10.5.6	 பிறணபபு�ளின்	முறனவுத்	தன்ற�
10.6	 VSEPR	்�ோள்ற�
10.7	 இறணதிை	பிறணபபுக்	்�ோள்ற�
10.7.1	 VB	்�ோள்ற�யின்	முக்கிய	அம்சங�ள்
10.8	 ஆர்பிட்டோல்	இனக்�லபபு
10.8.1	 சிக்�ோ	�ற்றும்	றப	பிறணபபு�ள்
10.8.2	 H2,	F2,	HF,	O2 மூலக்கூறு�ள்	உருவோதல்
10.9	 இனக்�லபபோதல்
10.9.1	 	இனக்�லபபோதலின்	வற��ள்	�ற்றும்	

மூலக்கூறு�ளின்	வடிவங�ள்
10.10.	 	மூலக்கூறு	ஆர்பிட்டோல்	்�ோள்ற�
10.10.1	 	அணு	ஆர்பிட்டோல்�ளின்	மநர்ம�ோடடு	

இறணவு	(LCAO)	Linear	combination	of	Atomic	
orbitals,

10.10.2			ஒத்த	இரு	அணுக்�ள்	்�ோண்்ட	ஈரணு		
மூலக்கூறு�ளின்	பிறணபபு	

10.10.3			் வவ்மவறு	அணுக்�றள	்�ோண்்ட	இரு	அணு	
மூலக்கூறு�ளில்	�ோணும்	பிறணபபு�ள்
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11.  கரிம வவதியலின் 
அடிப்படடகள்

11.1	 அறிமு�ம்	
	 �ரி�	மசர்�ங�ளின்	சிைபபியல்பு�ள்
11.2	 �ரி�	மசர்�ங�றள	வற�பபடுத்துதல்
11.2.1	 வடிவற�பறப	்போறுத்து	வற�பபடுத்துதல்
11.2.2	 	விறன	்சயல்	்தோகுதியின்	அடிபபற்டயில்	

வற�பபடுத்துதல்	
11.3	 �ரி�ச	மசர்�ங�ளுக்குப	்பயரிடுதல்	
11.3.1	 	�ரி�ச	மசர்�ங�ளுக்கு	்பயரிடுவதற்�ோன	

IUPAC	விதிமுறை�ள்	(அட்டவறண	11.6	
அலிறசக்ளிக்	மசர்�ங�ளுக்கு	்பயரிடுதல்	
நீங�லோ�)

11.5	 �ரி�ச	மசர்�ங�ளில்	�ோணபபடும்	�ோற்றியம்
11.5.1	 �ட்டற�பபு	�ோற்றியம்
11.5.2	 புை்வளி	�ோற்றியம்	
11.5.3	 வடிவ	�ோற்றியங�ள்	
11.5.4	 ஒளி	சுழற்சி	�ோற்றியம்

12. கரிம 
வவதிவிடனகளின் 
அடிப்படடக் 
கருத்துக்கள்

12.1	 போ்ட	அறிமு�ம்
12.1.1	 	�ரி�	விறனவழிமுறையின்	அடிபபற்டக்	

�ருத்துக்�ள்
12.1.2	 ச�பபிறணபபுப	பிளவுறுதல்
12.1.3	 	�ருக்�வர்	்போருள்�ள்	�ற்றும்	எலக்டரோன்	

�வர்	்போருள்�ள்		
12.1.5	 	ச�பபிறணபபு�ளில்	எலக்டரோன்	ந�ர்வு	

விறளவு�ள்

13.டைடவ்ரா 
காரபன்கள்

 அறிமு�ம்	
13.1	 ஆல்ம�ன்�றள	வற�பபடுத்துதல்
13.2.1	 ஆல்ம�ன்�றளத்	தயோரித்தல்
13.2.2	 இயற்பண்பு�ள்	
13.2.4	 மவதிபபண்பு�ள்	
 பயன்�ள்
13.3.1	 ஆல்கீன்�ளின்	்போதுவோன	தயோரிபபு�ள்
13.3.2	 ஆல்கீன்�ளின்	இயற்பண்பு�ள்
13.3.3	 	ஆல்கீன்�ளின்	மவதிப	பண்பு�ள்	-	விறன	வழி	

முறை	இல்றல	(்நகிழி	�றுசுழற்சி	நீங�லோ�)
13.3.4	 ஆல்கீன்�ளின்	பயன்�ள்
13.5	 அமரோம�டடிக்	றெடமரோ	�ோர்பன்�ள்
13.5.2	 அமரோம�டடிக்	தன்ற�
13.5.3	 ்பன்சீனின்	அற�பபு	
13.5.4	 	அமரோம�டடிக்	மசர்�ங�ளின்	மூலங�ள்	�ற்றும்	

்பன்சீனின்	தயோரிபபு
13.5.5	 இயற்பியல்	பண்பு�ள்
13.5.6	 மவதிபபண்பு�ள்
13.5.7	 	ஒற்றை	பதிலீடடு	்பன்சீனில்	உள்ள	

விறன்சயல்	்தோகுதியின்	ஆற்றுபபடுத்தும்	
தன்ற�
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14.  வைவலா 
ஆல்வகன்கள் மற்றும் 
வைவலா அரீன்கள்

14.1	 அறிமு�ம்
14.2	 	�ரி�	ெோலஜன்	மசர்�ங�றள	

வற�பபடுத்துதல்
14.3	 மெமலோ	ஆல்ம�ன்�ள்
14.3.1	 ்பயரிடுதல்
14.3.2	 	மெமலோ	ஆல்ம�ன்�னின்					C-X	பிறணபபின்	

தன்ற�	
14.3.3	 தயோரித்தல்	முறை�ள்
14.3.4	 இயற்பண்பு�ள்
14.3.5	 மவதிபபண்பு�ள்
14.3.6	 மெமலோ	ஆல்ம�ன்�ளின்	பயன்�ள்
14.4	 �ரி�	உமலோ�ச	மசர்�ங�ள்
14.4.1	 தயோரித்தல்	
14.4.2	 கிரிக்னோர்டு	விறன்போருளின்	பயன்�ள்
14.5	 மெமலோ	அரீன்�ள்
14.5.1	 மெமலோ	அரீன்�ளுக்கு	்பயரிடுதல்
14.5.2	 	மெமலோ	அரீன்�ளில்	�ோணபபடும்	C-X	

பிறணபபின்	தன்ற�
14.5.3	 தயோரித்தல்	முறை�ள்
14.5.4	 இயற்பண்பு�ள்	
14.5.5	 மவதிபபண்பு�ள்
14.5.6	 குமளோமரோ்பன்சீனின்	பயன்�ள்

்சய்முடை

வகுப்பு : 11                                                                                                                                  பாடம் :  வவதியியல்

வரிடச எண தடலப்பு

எளிய உப்டப பகுப்பாய்வு ்சய்தல்

1 ்லட	றநடமரட

2 �ோபபர்	சல்மபட

3 ்பரிக்		குமளோறரடு

4 ஜிஙக்			சல்றபடு

5 அலுமினியம்	றநடமரட

6 �ோல்சியம்	�ோர்பமனட

7 அம்ம�ோனியம்	புமரோற�டு

8 ்�க்னீசியம்	போஸ்மபட
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 11                                                       பாடம் :  தாவரவியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

பாடம் 1 
உயிரி உலகம்

1.2.6  பாக்டீரிய பாஜ்கள்
1.2.7    பபருக்்கமுறை அல்லது ஃபாஜ்களின் 

வாழக்ற்கச் சுழற்சி 
1.3     உயிரி உ்லகின் வற்கபபாடு 
1.3.3  ஐந்து பபரும் பிரிவு வற்கபபாடு
1.4.4   கிராம் சாயமேற்றும் முறை 
1.4.5   பாக்டீரியங்களின் வாழவியல பசயல்கள் 
1.4.6   பாக்டீரியங்களின் இனபபபருக்்கம் 
1.4.8.  ஆர்க்கிபாக்டீரியங்கள்
1.4.9.  சயமனாபாக்டீரிங்கள்
1.4.10.  றேக்ம்காபிளாஸோ
1.4.11.  ஆக்டிமயாறேசீட்ஸ
1.5.2 பபாதுபபண்பு்கள்
1.5.4  பூறச்களின் வ்கபபாடு
1.5.5   பபரும்பிரிவு: றேசீட்மடே (பூஞறச்கள்)
1.5.7    அ்காரி்கஸ
1.5.8    பூஞறசமவரி்கள்
1.5.9   ற்லக்ப்கன்்கள் 

பாடம் 2
தாவர உலகம்

2.2    தாவரங்களின் வாழக்ற்கச்சுழற்சி வற்க்கள் 
2.3.1   பாசி்களின் பபாதுபபண்பு்கள்
2.3.2   பாசி்களின் வற்கபபாடு 
2.3.4   ம்கரா 
2.4.1   பபாதுபபண்பு்கள் – பிறரமயாஃறபட்்கள் 
2.4.2   பிறரமயாஃறபட்்களின் வற்கபபாடு  
2.4.4   ோர்்கான்ஷியா 
2.5.1   படேரிமடோஃறபட்்களின் பபாதுபபண்பு்கள்
2.5.2   படேரிமடோஃறபட்்களின் வற்கபபாடு 
2.5.4   பச்லாஜிபனல்லா 
2.5.5   ஸடீலின் வற்க்கள்
2.6.1    ஜிம்மனாஸபபர்ம்்களின் பபாதுபபண்பு்கள் 
2.6.2   ஜிம்மனாஸபபர்ம்்களின் வற்கபபாடு
2.6.3   ஜிம்மனாஸபபர்ம்்களுக்கும் 

ஆன்ஜிமயாஸபபர்ம்்களுக்கும் இறடேமய ஓர் 
ஒபபீடு 

2.6.5   றச்கஸ 

பாடம் 3
உடலப்புற
அமைப்பியல்

3.5     மவரறேவு
3.5.1  மவர் அறேவின் வற்க்கள்
3.5.2  மவரின் பணி்கள்
3.5.3  மவர் உருோற்ைம்  (ஆணிமவரின் உருோற்ைம்)
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3.6     தண்டேறேவு
3.6.3  தண்டின் உருோற்ைம்
3.7  இற்ல
3.7.3  இற்ல அடுக்்கறேவு
3.7.5  இற்ல வற்க
3.7.6   இற்ல உருோற்ைம்
3.7.7   இற்லயின் வாழ்ாள்

பாடம் 4
இனப்்பருகக 
புறஅமைப்பியல்

4.1.    ேஞசரி
4.1.1  ேஞசரியின் வற்க்கள் – மதான்றுமிடேத்தின் 

அடிபபறடேயில
4.1.2   கிறளக்கும் தன்றே, பிை பண்பு்களின் 

அடிபபறடேயில ேஞசரி வற்க்கள்
4.2.  ே்லர்
4.2.1  பூவின் வட்டேங்கள் 
4.2.2  ே்லரின் பால தன்றே
4.2.3  தாவரத்தின் பாலதன்றே
4.4.   ே்கரந்தத்தாள் வட்டேம் 
4.4.1  ே்கரந்தத்தாள்்களின்  இறைவு
4.5.   சூ்ல்க வட்டேம்
4.5.1  சூ்ல்க இற்ல்களின் எண்ணிக்ற்க
4.5.5  சூ்ல்கபறப அறேவிடேம்
4.6  ே்லர் வறரபடேம், ே்லர் சூத்திரம்

பாடம் 5
வமகப்பாடடியல் 
ைற்றும் குழுைப்பரிணாை 
வமகப்பாடடியல்

5.1     வற்கபபாட்டியலும் குழுேபபரிைாே 
வற்கபபாட்டியலும் 

5.2   வற்கபபாட்டியலின் படிநிற்ல்கள்
5.3    சிற்றினக் ம்காட்பாடு்கள் (புைத்மதாற்ைம், 

உயிரியல, ேரபு வழி)
5.4    பன்னாட்டுத் தாவரவியல பபயர் சூட்டுச்சட்டே ம் 

[ICBN]
5.5   வற்கபபாட்டு துறைக்்கருவி்கள் 
5.10  வற்கபபாட்டின் வற்க்கள்
5.10.1  பசயற்ற்க வற்கபபாட்டு முறை
5.10.2  இயற்ற்க முறை வற்கபபாடு
5.10.3  இனபபரிைாே வழி வற்கபபாட்டு முறை
5.10.4   மூடுவிறதத் தாவரங்களின் இனபபரிைாேக் 

குழுே வற்கபபாடு
5.11    வற்கபபாட்டின் ்வீன அணுகுமுறை்கள்
5.11.1  மவதிமுறை வற்கபபாடு
5.11.2  உயிரிய முறைறே
5.11.3 ம்கரிமயாடோக்சானமி
5.11.4  குருதி நீர்ச்சார் வற்கபபாடு
5.11.5  மூ்லக்கூறு வற்கபபாடு 
5.11.6  டி.என்.ஏ வரிக்குறியிடுதல
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5.12   கிறளபரிைாேவியல வற்கபபாடு 
5.13   மதர்ந்பதடுக்்கபபட்டே மூடுவிறதக் குடும்பங்கள்
5.13.1  ஃமபமபசி
5.13.2  அமபாறசமனசி
5.13.3  பசா்லாமனசி
5.13.4  யஃமபார்பிமயசி
5.13.5  மியுமசசி
5.13.6  லிலலிமயசி

பாடம் 6
்ெல்: ஒரு வாழ்வியல் 
அலகு

6.2   நுண்மைாக்கியியல 
6.2.1  மிற்க ஒளிபபு்ல நுண்மைாக்கி 
6.2.2  மின்னணு நுண்மைாக்கி
6.3   பசல ப்காள்ற்க 
6.3.1  பசல ப்காள்ற்கயின் விதிவி்லக்கு
6.3.2  புமராட்மடோபிளாசக் ப்காள்ற்க
6.3.3  பசல அளவு ேற்றும் வடிவம்
6.5   தாவர ேற்றும் வி்லஙகு பசல 
6.5.1  யம்கரிமயாட்டிக் பசலலின் நுண்ைறேபபு
6.5.2 புமராட்மடோபிளாசம் 
6.5.3  பசல சுவர்
6.5.4  பசலசவ்வு
6.7   உட்்கரு 
6.7.1  குமராமோமசாம்்கள்
6.8   ்கறசயிறழ 
6.8.1  புமராம்கரிமயாட்டு்களின் ்கறசயிறழ
6.8.2   யம்கரிமயாட்டு்களின்  ்கறசயிறழ
6.8.3  குறுயிறழ

பாடம் 7
்ெல் சுழற்சி

7.2.   பசல சுழற்சி 
7.2.1  பசலசுழற்சியின் ்கா்ல அளவு
7.2.2  இறடேக்்கா்ல நிற்ல 
7.2.3.  G1 நிற்ல முதல இறடேபவளி நிற்ல
7.2.4  G0  நிற்ல 
7.2.5   எஸ நிற்ல  உருவாக்்க நிற்ல – இறடேபபட்டே 

அளவுறடேய டி.என்.ஏ றவக் ப்காண்டே பசல்கள்
7.2.6   G2 நிற்ல ேற்றும் றேட்டோசிஸ பசல்களில  

4C அளவு DNA ்காைபபடுதல
7.3   பசல பகுபபு  
7.3.1   ஏறேட்டோசிஸ 
7.3.2   றேட்டோசிஸ
7.3.3   மூடிய, திைந்த றேட்டோசிஸ
7.3.4   றசட்மடோற்கனசிஸ  
7.3.6   குன்ைல பகுபபு (மியாசிஸ) 
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பாடம் 8
உயிரி மூலககூறுகள்

8.3   ்கார்மபாறைட்மரட்டு்கள் 
8.3.1 ஒற்றைச் சாக்றரடு்கள்
8.3.2  இரட்றடேச் சாக்றரடு
8.3.3  பாலி சாக்றரடு
8.3.4 தரசம் 
8.3.5  தரசத்திற்்கான மசாதறன
8.3.6  பசலலும்லாஸ
8.3.7  ற்கட்டின்
8.3.8  ஒடுக்கும் சர்க்்கறரக்்கான மசாதறன
8.5   புரதங்கள்
8.5.1 அமிமனாஅமி்லங்களின் வற்கபபாடு
8.5.2 புரதித்தின் அறேபபு
8.5.3 புரதித்தின் இயலபு திரிபு
8.5.4  புரதித்தில ்காைபபடும் பிறைபபு
8.5.5  புரதத்றத அறிவதற்்கான மசாதறன
8.6   ப்ாதி்கள்
8.6.1  ப்ாதி்களின் பண்பு்கள்
8.6.2  பூட்டு சாவி இயக்்கமுறையில நி்கழும் ப்ாதிச் 

பசயல
8.6.3  ப்ாதித் துறைக் ்காரணி்கள்
8.6.4  ப்ாதி்களின் வற்கபபாடு
8.6.5  ப்ாதி்களின் பயன்்கள்
8.7   நியக்ளிக் அமி்லங்கள்
8.7.1   றடே நியுக்ளிமயாறடேடு ேற்றும் பாலி 

நியுக்ளிமயாறடேடு உருவதல
8.7.2  டி என் ஏ வின் அறேபபு
8.7.3 டி . என். ஏ வின் சிைபபியலபு்கள்
8.7.4  ஆர். என். ஏ வின் அறேபபு
8.7.5  ஆர். என். ஏ வின் வற்க்கள்  

பாடம் 9
திசு ைற்றும் 
திசுத்்தாகுப்பு

9.1   ஆக்குத் திசுக்்கள்
9.3   திசுத் பதாகுபபு 
9.4   புைத்மதால திசுத் பதாகுபபு 
9.6   வாஸகு்லார்த் திசுத் பதாகுபபு 

பாடம் 10
இரணடாம்நிமல 
வளர்ச்சி

10.1    இருவிறதயிற்லத்  தாவரத் தண்டில 
இரண்டோம் நிற்ல வளர்ச்சி 

10.2    இருவிறதயிற்லத்  தாவர மவர்்களில 
இரண்டோம் நிற்ல வளர்ச்சி
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பாடம் 11
தாவரஙகளில் 
கடத்துமுமறகள்

11.3   தாவர நீர் பதாடேர்பு்கள்
11.3.1  உள்ளீர்த்தல
11.3.2  நீரியல திைன் 
11.3.3  சவ்வூடுபரவல அழுத்தம் ேற்றும் திைன் 
11.3.4  விறைபபு அழுத்தம் , சுவர் அழுத்தம் 
11.3.5  பரவல அழுத்தப பற்ைாக்குறை
11.3.6  சவ்வூடுபரவல 
11.5   சாமைற்ைம்
11.5.1  சாமைற்ைத்தின் பாறத
11.5.2 உயிர்பபுவிறசக் ம்காட்பாடு 
11.5.3 மவரழுத்தக் ம்காட்பாடு
11.5.4  இயற்புவிறசக்ம்காட்பாடு 
11.6   நீராவிபமபாக்கு
11.6.1  நீராவிபமபாக்கின் வற்க்கள்
11.6.2  இற்லத்துறளயின் அறேபபு
11.6.3  இற்லத்துறள இயக்்கத்தின் பசயல முறை்கள்
11.6.4   நீராவிபமபாக்கின் வீதத்றத பாதிக்கும் 

்காரணி்கள்
11.6.5  தாவர நீரவிபமபாக்குத் தடுபபான்்கள்
11.6.6  நீர் வடிதல
11.6.7 நீராவிபமபாக்கிறன அளவிடுதல
11.6.8  நீராவிபமபாக்கின் முக்கியத்துவம்
11.7   ்கரிேக் ்கறரபபாருட்்களின் இடேபபபயர்ச்சி
11.7.1 இடேபபபயர்ச்சியின் வழி
11.7.2  வறளயமசாதறன 
11.7.3  இடேபபபயர்ச்சியின் திறச
11.7.4  மதாற்றுவாய் ேற்றும் மதக்கிடேம் 
11.7.5  புமளாயத்தில உைமவற்ைம்
11.7.6  புமளாயத்திலிரு ந்து உைவு பவளிமயற்ைம் 
11.7.7  இடேபபபயர்ச்சியின் இயஙகுமுறை
11.8   ்கனிேங்களின் உள்பளடுபபு
11.8.1  ஆற்ைல சாரா உள்பளடுபபு 
11.8.2  ஆற்ைலசார்  உள்பளடுபபு 
11.8.3  மடோனன் சேநிற்ல

பாடம் 12
கனிை ஊடடம்

12.1   ்கனிேங்களின் வற்கபபாடு
12.1.1   மதறவயான அளவின் அடிபபறடேயில 

்கனிேங்களின் வற்கபபாடு
12.1.2  இடேபபபயர்வு சார்ந்த  ்கனிேங்களின் வற்கபாடு
12.1.3   பசயலபாட்டின் அடிபபறடேயில ்கனிேங்களின்  

வற்கபபாடு
12.2   பபருமூ்லங்களின் பசயலபாடு்கள், 

உள்பளடுக்்கபபடும் முறை்கள் ேற்றும் 
பற்ைாக்குறை அறிகுறி்கள்
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12.3  நுண் ஊட்டே மூ்லங்களின் பசயலபாடு்கள், 
உள்பளடுக்்கபபடும் முறை்கள், பற்ைாக்குறை 
அறிகுறி்கள்

12.5     தனிேங்களின் தீர்வுக்்கட்டே பசறிவு ேற்றும் 
்ச்சுத்தன்றே

12.5.1   தீர்வு ்கட்டே பசறிவு
12.5.2   ்கனிேங்களின்  ்ச்சுத்தன்றே
12.7   ற்ட்ரஜன் நிற்லநிறுத்தம் 
12.7.1  உயிரி அல்லாத பபளதி்க ற்ட்ரஜன் நிற்ல 

நிறுத்தம் 
12.7.2  உயிரி ற்ட்ரஜன்  நிற்ல நிறுத்தம் 
12. 8    ற்ட்ரஜன் சுழற்சி ேற்றும் ற்ட்ரஜன் 

வளர்சிறத ோற்ைம் 
12.8.1   ற்ட்ரஜன் சுழற்சி
12.8.2   ற்ட்ரஜன் வளர்சிறத ோற்ைம்

பாடம் 13
ஒளிச்்ெர்கமக

13.2    ஒளிச்மசர்க்ற்க நிைமி்கள்
13.2.1  பச்றசயம் அறேபபு
13.2.2  ்கமராட்டினாய்டு்கள்
13.2.3  றபக்ம்காபிலின்்கள்
13.4.  ஒளிச்மசர்க்ற்க அ்லகு (குவாண்மடோமசாம்)
13.5.  ஒளிஈர்பபு நிைோற்ல ேற்றும் ஒளிபசயலதிைன் 

நிைோற்ல
13.5.1 ஒளி ஈர்பபு நிைோற்ல
13.5.2  ஒளி பசயலதிைன் நிைோற்ல
13.6. எேர்சன் ஆய்வு்கள் ேற்றும் ஹில விறன
13.6.1   சிவபபு வீழச்சி அல்லது எம்ேர்சன் முதல 

விறளவு
13.6.2  எம்ேர்சன் மேம்படுத்தபபட்டே விறளவு
13.6.3  ஹிலவிறன
13.7. ஒளிச்மசர்க்ற்கயின் ்வீன ம்காட்பாடு
13.8.  ஒளிவிறனயின் ஆக்ஸிஜமனற்ை நிற்ல
13.8.1  நிைமி அறேபபு ேற்றும் விறனறேயம்
13.9.  ஒளி விறனயின் ஒளிமவதி நிற்ல
13.9.1  ஒளிசார் நீர் பகுபபு
13.9.2  பசுங்கணி்கத்தின் எ்லக்ட்ரான்  ்கடேத்துச்சஙலி
13.10.  ஒளி பாஸபரி்கரைம்
13.10.1  சுழல ஒளி பாஸபரி்கரைம் 
13.10.2 சுழ்லா ஒளி பாஸபரி்கரைம்
13.10.3  ஒளிவிறனயின் உயிர் ஆற்ைல அளவீடு
13.10.4  மவதி சவ்வூடு பரவல ம்காட்பாடு
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13.11.  இருள்விறன அல்லது  C3 சுழற்சி 
13.12.   ைாட்ச் ேற்றும் ஸ்லாக் வழித்தடேம் அல்லது 

C4சுழற்சி
13.12.1  நிற்ல I இற்லயிறடேத்திசுக்்கள்
13.12.2  நிற்ல II ்கற்றை உறை பசல்கள்
13.12.3  C4 சுழற்சியின் முக்கியத்துவம்
13.13.  CAM சுழற்சி
13.14.  ஒளிச்சுவாசம் அல்லது C2 சுழற்சி
13.14..1  ஒளிச்சுவசத்தின் முக்கியத்துவம்
13.14.2  ்கார்பன் றடே ஆக்றசடு ஈடுபசய்யும் புள்ளி

பாடம் 14
சுவாசித்தல்

14.1    வாயு பரிேற்ைம்
14.1.2  ஈடுபசய்யும் புள்ளி
14.5   சுவாசித்தல படிநிற்ல்கள்
14.5.1  கிறளக்்காற்லசிஸ
14.5.2  றபருமவட் ஆக்ஸிஜமனற்ைம் இறைபபு
14.5.3  கிரபஸ சுழற்சி
14.5.4  எ்லக்ரான் ்கடேத்துச்சஙகிலி
14.7   ்காற்றி்லா சுவாசித்தல 
14.7.1  ப்ாதித்தல
14.9   பபன்மடோஸ ஃபாஸமபட் வழித்தடேம் 

பாடம் 15
தாவர வளர்ச்சியும் படிை 
வளர்ச்சியும்

15.2   தாவர வளர்ச்சி ஒழுஙகுபடுத்தி்கள் 
15.2.1  ஆக்சின்்கள்
15.2.2  ஜிபரலின்்கள்
15.2.3  றசட்மடோற்கனின்
15.2.4  எத்திலின்
15.2.5  அபசிசிக் அமி்லம் 
15.3   தாவர அறசவு்கள் 
15.4   ஒளிக்்கா்லத்துவம்
15.5   தட்பபபதனம்
15.8   இறுக்்க வாழவியல 
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்ெய்முமற 

வகுப்பு : 11                                                                        பாடம் :  தாவரவியல்

வரிமெ எண தமலப்பு

கணணாடிதகடு தயாரித்து, விளககுதல்

1 குன்ைலி்லா பசலபகுபபு நிற்ல்கள்

2 தாவர உள்ளறேபபியல – இருவிறதயிற்ல, 
ஒருவிறதயிற்ல தாவரமவர் , தண்டு, இற்ல

3 பிளாஸோ சிறதவு ேற்றும் பிளாஸோ சிறதவு மீட்சி

4 இற்லத்துறள பரவல

ைாதிரிகள்

5 இற்லத்பதாழிலதண்டு – ஒபன்ஷியா

6 சிைபபுவற்க ேஞசரி – சயாத்தியம்

ைாதிரி / புமகப்படம் / படம்

7 பயிற்சி 17  ஸடீலின் வற்க்கள் 

8 ேஞசரியின் வற்க்கள்

9 பசலசுழற்சியின் நிற்ல்கள்

10 ற்ட்ரஜன் ்காரங்கள்

வமகப்பாடடியல் – ைலரினபாகஙகமளத் தனிமைப்படுத்துதல்

11 ஃமபமபசி – கிறளட்மடோரியா படேர்மனஷியா

12 அமபாசிமனசி – ம்கதரான்தஸ மராசியஸ

13 பசா்லாமனசி – டோட்டூரா பேட்டேல

14 யஃமபார்பிமயசி – ரிசினஸ ்கம்யனிஸ

15 மியமசசி –  மியஸா பாரடிஸியா்கா
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உயிரிமூலககூறுகள் – ஊடடப்்பாருள் ்ொதமன

16 ஒடுக்கும் சர்க்்கறரக்்கான பபனிடிக்ட் மசாதறன 

17 தரசத்திற்்கான அமயாடின் மசாதறன

18 புரதத்திற்்கான றபயபரட் மசாதறன

19 லிபபிட்டிற்்கான மசாபபாதல மசாதறன

தாவர்ெயலியல் – ்ொதமனகள்

20 நிைபபகுபபாய்வுத்தாள் மசாதறன 

21 விலோட்ஸகுமிழி மசாதறன

22 ம்கனாஙகின் சுவாசோனி மசாதறன
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 11                                                     பாடம் :  விலங்கியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

1. உயிருலகம்  அறிமுகம்
1.1  உயிரின உலகின் பல்வககத்தன்கமை
1.3  ்வககபபபாட்டியல மைற்றும் த்தபாகுபபகமைவியல
1.4  மூன்று பபருலக ்வககபபாடு
1.7  சிற்றினக் பகபாட்பபாடு
1.8  ்வககபபபாட்டுக் கலவிக்கபான கருவிகள்

2. விலங்குலகம்  அறிமுகம்
2.1  ்வககபபபாட்டின் அடிபபகைகள்
2.1.1. கட்ைகமைபபு நிகலகள்
2.1.2. ஈரடுக்கு மைற்றும் மூ்வடுக்கு கட்ைகமைபபு
2.1.3. சமைச்சீர் அகமைபபு முகைகள்
2.1.4. உைற்குழி
2.1.5. கணைமைபாக்கம் மைற்றும் முதுகுநபாண
2.2  விலங்குலக ்வககபபபாடு
2.3  முதுகு நபாணற்ைக்வ
2.3.2   த்தபாகுதி: நிபைரியபா
2.3.3   த்தபாகுதி:  டிபனபாஃபபபாரபா
2.3.6  த்தபாகுதி: அன்னலிைபா
2.3.7  த்தபாகுதி: கணுக்கபாலிகள்
2.4  த்தபாகுதி:முதுகுநபாணுகையக்வ
 2.4.3  துகணதத்தபாகுதி முதுதகலும்புகையக்வ
2.4.4  ்வகுபபு:்வட்ை்வபாயின
2.4.5  ்வகுபபு: குருதத்தலும்பு மீன்கள்
2.4.6  ்வகுபபு: எலும்பு மீன்கள்

3. திசு அளவிலான 
கடடமைப்பு

 அறிமுகம்
3.1  விலங்குதிசுக்கள்.
3.2  எபிதீலியததிசு
3.3  இகணபபுததிசு

4. விலங்குகளின் 
உறுப்பு ைற்றும் உறுப்பு 
ைணடலங்கள்

  அறிமுகம்
4.1  மைணபுழு
4.3  ்த்வகை
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5. ்ெரித்்தல் ைற்றும் 
உடகிரகித்்தல்

 அறிமுகம்
5.1  தசரிமைபானமைணைலம்
5.1.1. உணவுபபபாக்தயின் அகமைபபு
5.1.2. உணவுபபபாக்தயின் திசுவியல
5.1.3. தசரிமைபானச் சுரபபிகள்
5.2   உணவு தசரித்தல மைற்றும் தசரிமைபான 

தநபாதிகளின் பங்கு
5.3   புர்தம், கபார்பபபாகைட்பரட் மைற்றும் தகபாழுபபுகள் 

ஆகியக்வ உட்கிரகித்தல மைற்றும் ்தன்மையமைபா்தல
5.4  கழிவு த்வளிபயற்ைம்
5.7  உணவூட்ை மைற்றும் தசரிமைபானக் குகைபபாடுகள்

6. சுவாெம்  அறிமுகம்
6.1  சு்வபாசததின்பணிகள்
6.3  சு்வபாசம் நகைதபறும் முகை
6.3.1.  சு்வபாச நுகரயீரல தகபாள்ைைவுகள் மைற்றும் 

தகபாள்திைன்கள்
6.4  ்வபாயு பரிமைபாற்ைம்
6.5  ்வபாயுக்கள் கைத்தபபடு்தல
6.5.1. ஆக்ஸிஜன் கைத்தபபடு்தல
6.5.2. கபார்பன் கை ஆக்கஸைடு கைத்தபபடு்தல
6.6  சு்வபாசதக்த தநறிபபடுதது்தல
6.7  ஆக்சிஜன் கைதது்தலில உள்ை சிக்கலகள்
6.9  புககபபிடித்தலின் தீயவிகைவுகள்

7. உடல் திரவங்கள் 
ைற்றும் சுற்்றாடடம்

  அறிமுகம்
7.1  உைலதிர்வங்கள்
7.1.1 பிைபாஸமைபா
7.1.2 ஆக்கக்கூறுகள்
7.1.3 இரத்த ்வகககள்
7.1.4 இரத்தம் உகை்தல
7.1.5  நிணநீரின் பகுதிபதபபாருட்களும் அ்தன் 

பணிகளும்
7.4  மைனி்தச் சுற்பைபாட்ை மைணைலம்
7.4.1 இ்தயத துடிபபு ப்தபான்ைலும் பரவு்தலும்
7.4.2 இ்தய இயக்கச் சுழற்சி
7.4.3 இ்தயததிலிருந்து த்வளிபபடும் இரத்த அைவு
7.4.4 எலக்ட்பரபாகபார்டிபயபாகிரபாம் (ECG)
7.6  இ்தயச் தசயலபபாட்கை தநறிபபடுதது்தல
7.7  சுற்பைபாட்ை மைணைலததின் பகபாைபாறுகள்
7.8.   பநபாய் கணைறி்தலும் அ்தற்கபான சிகிச்கச 

முகையும்
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8. கழிவு நீககம்  அறிமுகம்
8.1  கழிவு நீக்க முகைகள்
8.2  மைனி்தனின் கழிவு நீக்கமைணைலம்
8.2.1 சிறுநீரகததின் அகமைபபு
8.2.2 தநஃபரபானின் அகமைபபு
8.3  மைனி்தனில சிறுநீர் உரு்வபாகும் முகை
8.4  சிறு நீரகததின் பணிககை தநறிபபடுதது்தல
8.6  கழிவு நீக்கததில பிை உறுபபுகளின் பங்கு
8.7  கழிவுநீக்க மைணைல குகைபபாடுகள்

9. இடப்்பயர்ச்சி ைற்றும் 
இயககம்

 அறிமுகம்
9.1  இயக்கங்களின் ்வகககள்
9.2  ்தகசகளின் ்வகககள்
9.3  எலும்புத ்தகச
9.3.1 எலும்புத ்தகசயிகழயின் நுணணகமைபபு
9.4  ்தகசச் சுருக்கப புர்தங்களின் அகமைபபு
9.5  ்தகச சுருங்கும் வி்தம்
9.6  எலும்புத ்தகசச் சுருக்க ்வகககள்
9.7  எலும்புத ்தகசகளின் பணபுகள்
9.11  மூட்டுகளின் ்வகககள்
9.14  எலும்பு முறிவு
9.14.1 முறிந்்த எலும்புகள் குணமைபா்தல
9.15  மூட்டு நழுவு்தல மைற்றும் சிகிச்கச முகைகள்

10. நரம்பு கடடுப்பாடு 
ைற்றும் ஒருங்கிமைப்பு

  அறிமுகம்
10.1  நரம்பு மைணைலம்
10.4. கமைய நரம்பு மைணைலம்
10.4.1 முகை
10.4.2 ்தணடு்வைம்
10.6   உணர்க்வப தபறு்தல மைற்றும்  தசயல 

முகையபாக்கம்
10.6.1 ஒளி உணர் உறுபபு- கண
10.6.2 ஒலி உணர்ப்வற்பபிகள்
10.6.3 நுகர் உணர்ப்வற்பபிகள்
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11. ்வதிய
ஒருங்கிமைப்பு

 அறிமுகம்
11.1   நபாைமிலலபாச் சுரபபிகள் மைற்றும்        

ைபார்பமைபான்கள்
11.2  மைனி்த நபாைமிலலபாச்  சுரபபி மைணைலம்
11.2.1  கைபபபா்தலபாமைஸ
11.2.2  பிட்யூட்ைரி சுரபபி
11.2.3  பீனியல சுரபபி
11.2.4  க்தரபாய்டு சுரபபி
11.2.5  பபாரபாக்தரபாய்டு சுரபபி
11.2.6  க்தமைஸ சுரபபி
11.2.7  அட்ரினல சுரபபிகள்
11.2.10   இ்தய, சிறுநீரக, இகரபகப குைல  பபாக்த 

ைபார்பமைபான்கள்
11.4  ைபார்பமைபான்கள் தசயலபடும் வி்தம்

12. அடிப்பமட 
ைருத்துவககருவிகள் 
ைற்றும்
்்தாழில்நுடபங்கள்

  அறிமுகம்
12.2  நிழலுரு கருவிகள்
12.3  சிகிச்கசக் கருவிகள்
12.4  உயிரிய மைருதது்வ த்தபாழிலநுட்பங்கள்

13. வணிக விலங்கியலின் 
்பாககுகள்

 அறிமுகம்
13.1  விலங்கியலின் எதிர்கபால ்வபாய்பபுகள்
13.3  பட்டுபபுழு ்வைர்பபு
13.5  அரக்குபபூச்சி ்வைர்பபு
13.7  நீர்்வபாழ் உயிரி்வைர்பபு
13.7.1 மீன் ்வைர்பபு
13.7.2 இைபால ்வைர்பபு
13.7.3 முதது ்வைர்பபு
13.8  விலங்கு ்வைர்பபு மைற்றும் பமைலபாணகமை
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்ெய்முமற 

வகுப்பு : 11                                                                                                           பாடம் :  விலங்கியல்

வரிமெ 
எண

்தமலப்பு 

1 புளூபரபாபிரபாக்கியபா

2 நபாைபாப புழு

3 கரபபபான் பூச்சி

4 ஆபபிள் நதக்த 

5 ்தட்கை எபிதீலியம்

6 தூண்வடி்வ எபிதீலியம்

7 விலபா எலும்புக்கூடு

8 பந்து கிணண மூட்டு

9 ஸதைத்தஸபகபாப

10 ஸபிக்பமைபாமைபாபனபா மீட்ைர்

11 குளுக்பகபா மீட்ைர்

12 அபமைபானியபாவிற்கபான தநஸலரின் ஆய்வு

13 யூரியபாவிற்கபான ஃபீனபால சி்வபபு ஆய்வு

14 உமிழ்நீர் அகமைபலசின் தசயலபபாட்கைக் கணைறி்தல

15 கபாங்பகயம் கபாகை

16 ப்தனீ

17 பட்டுப புழு (பபாம்பிக்ஸ பமைபாரி)
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 11                                                       பாடம் :  உயிரி- தாவரவியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

பாடம் 1
உயிரி உலகம்

1.2.6  பாக்டீரிய பாஜ்கள்
1.2.7    பபருக்்கமுறை அல்லது ஃபாஜ்களின் 

வாழக்ற்கச் சுழற்சி
1.3     உயிரி உ்லகின் வற்கபபாடு
1.3.3  ஐ ந்து பபரும் பிரிவு வற்கபபாடு
1.4.4   கிராம் சாயமேற்றும் முறை 
1.4.5  பாக்டீரியங்களின் வாழவியல பசயல்கள் 
1.4.6   பாக்டீரியங்களின் இனபபபருக்்கம் 
1.4.8.   ஆர்க்கிபாக்டீரியங்கள்
1.4.9.   சயமனாபாக்டீரிங்கள்
1.4.10.   றேக்ம்காபிளாஸோ
1.4.11.   ஆக்டிமயாறேசீட்ஸ
1.5.2.   பபாதுபபண்பு்கள்
15.4.   பூஞறச்களின் வற்கபபாடு 
1.5.6   பூஞறசமவரி்கள் 
1.5.7    ற்லக்ப்கன்்கள் 

பாடம் 2
தாவர உலகம்

2.2      தாவரங்களின் வாழக்ற்கச்சுழற்சி வற்க்கள் 
2.3.1    பாசி்களின் பபாதுபபண்பு்கள்
2.3.2   பாசி்களின் வற்கபபாடு 
2.4.1     பிறரமயாஃறபட்்களின் பபாதுபபண்பு்கள் 
2.5.1     பெரிமொஃறபட்்களின் பபாதுபபண்பு்கள் 
2.5.3   ஸடீலின் வற்க்கள் 
2.6.1     ஜிம்மனாஸபபர்ம்்களின் பபாதுபபண்பு்கள் 
2.6.2   ஜிம்மனாஸபபர்ம்்களுக்கும் 

ஆன்ஜிமயாஸபபர்ம்்களுக்கும் இறெமய ஓர் 
ஒபபீடு 

பாடம் 3
உடலப்புற
அமைப்பியல்

3.5     மவரறேவு
3.5.1  மவர் அறேவின் வற்க்கள்
3.5.2  மவரின் பணி்கள்
3.5.3  மவர் உருோற்ைம் - (ஆணிமவரின் உருோற்ைம்)
3.6     தண்ெறேவு 
3.6.3  தண்டின் உருோற்ைம்
3.7  இற்ல
3.7.3  இற்ல அடுக்்கறேவு
3.7.5  இற்ல வற்க
3.7.6   இற்ல உருோற்ைம் 
3.7.7   இற்லயின் வாழ்ாள்
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பாடம் 4
இனப்்பருகக 
புறஅமைப்பியல்

4.1.   ேஞசரி
4.1.1  ேஞசரியின் வற்க்கள் – மதான்றுமிெத்தின் 

அடிபபறெயில
4.1.2   கிறளக்கும் தன்றே , பிை பண்பு்களின் 

அடிபபறெயில ேஞசரி வற்க்கள்
4.2.   ே்லர்
4.2.1  பூவின் வட்ெங்கள் 
4.2.2  ே்லரின் பால தன்றே
4.2.3  தாவரத்தின் பாலதன்றே
4.4 .  ே்கரந்தத்தாள் வட்ெம்
4.4.1  ே்கரந்ததாள்்களின்  இறைவு
4.5.   சூ்ல்க வட்ெம்
4.5.1  சூ்ல்க இற்ல்களின் எண்ணிக்ற்க
4.5.5  சூ்ல்கபறப அறேவிெம்
4.6.   ே்லர் வறரபெம், ே்லர் சூத்திரம் 

பாடம் 5
வமகப்பாடடியல் 
ைற்றும் குழுைப்பரிணாை 
வமகப்பாடடியல்

5.1     வற்கபபாட்டியலும் குழுேபபரிைாே 
வற்கபபாட்டியலும்

5.2   வற்கபபாட்டியலின் படிநிற்ல்கள் 
5.3    சிற்றினக் ம்காட்பாடு்கள் (புைத்மதாற்ைம், 

உயிரியல, ேரபு வழி) 
5.4    பன்னாட்டுத் தாவரவியல பபயர் சூட்டுச்சட்ெம் 

[ICBN] 
5.5   வற்கபபாட்டு துறைக்்கருவி்கள்
5.10   வற்கபபாட்டின் வற்க்கள்
5.10.1  பசயற்ற்க வற்கபபாட்டு முறை
5.10.2  இயற்ற்க முறை வற்கபபாடு
5.10.3  இனபபரிைாே வழி வற்கபபாட்டு முறை
5.10.4   மூடுவிறதத் தாவரங்களின் இனபபரிைாேக் 

குழுே வற்கபபாடு
5.11   வற்கபபாட்டின் ்வீன அணுகுமுறை்கள்
5.11.1  மவதிமுறை வற்கபபாடு
5.11.2  உயிரிய முறைறே
5.11.3 ம்கரிமயாொக்சானமி
5.11.4  குருதி நீர்ச்சார் வற்கபபாடு 
5.11.5  மூ்லக்கூறு வற்கபபாடு 
5.11.6  டி.என்.ஏ வரிக்குறியிடுதல
5.12   கிறள பரிைாேவியல வற்கபபாடு
5.13   மதர்ந்பதடுக்்கபபட்ெ மூடுவிறதக் குடும்பங்கள்
5.13.1  மபமபசி
5.13.2  பசா்லாமனசி
5.13.3  லிலலிமயசி 
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பாடம் 6
்ெல்: ஒரு வாழ்வியல் 
அலகு

6.2   நுண்மைாக்கியியல
6.2.1  மிற்க ஒளிபபு்ல நுண்மைாக்கி 
6.2.2  மின்னணு நுண்மைாக்கி
6.3   பசல ப்காள்ற்க
6.3.1  பசல ப்காள்ற்கயின் விதிவி்லக்கு
6.3.2  புமராட்மொபிளாசக் ப்காள்ற்க
6.3.3  பசல அளவு ேற்றும் வடிவம்
6.5   தாவர ேற்றும் வி்லஙகு பசல
6.5.1  யூம்கரிமயாட்டிக் பசலலின் நுண்ைறேபபு
6.5.2 புமராட்மொபிளாசம் 
6.5.3  பசல சுவர்
6.5.4  பசலசவ்வு
6.7   உட்்கரு
6.7.1  குமராமோமசாம்்கள்
6.8   ்கறசயிறழ
6.8.1  புமராம்கரிமயாட்டு்களின் ்கறசயிறழ
6.8.2   யூம்கரிமயாட்டு்களின்  ்கறசயிறழ
6.8.3  குறுயிறழ

பாடம் 7
்ெல் சுழற்சி

7.2.   பசல சுழற்சி
7.2.1  பசலசுழற்சியின் ்கா்ல அளவு
7.2.2  இறெக்்கா்ல நிற்ல 
7.2.3.  G1 நிற்ல முதல இறெபவளி நிற்ல
7.2.4  G0  நிற்ல 
7.2.5   S நிற்ல  உருவாக்்க நிற்ல – இறெபபட்ெ 

அளவுறெய டி.என்.ஏ றவக் ப்காண்ெ பசல்கள்
7.2.6   G2 நிற்ல ேற்றும் றேட்ொசிஸ பசல்களில  

4C அளவு DNA ்காைபபடுதல
7.3    பசல பகுபபு  
7.3.1   ஏறேட்ொசிஸ 
7.3.2   றேட்ொசிஸ 
7.3.3   மூடிய, திைந்த றேட்ொசிஸ 
7.3.4   றசட்மொற்கனசிஸ  
7.3.6   குன்ைல பகுபபு (மியாசிஸ) 
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பாடம் 8
உயிரி மூலககூறுகள்

8.3   ்கார்மபாறைட்மரட்டு்கள் 
8.3.1 ஒற்றைச் சாக்றரடு்கள்
8.3.2  இரட்றெச் சாக்றரடு
8.3.3  பாலி சாக்றரடு
8.3.4 தரசம் 
8.3.5  தரசத்திற்்கான மசாதறன
8.3.6  பசலலும்லாஸ
8.3.7  ற்கட்டின்
8.3.8  ஒடுக்கும் சர்க்்கறரக்்கான மசாதறன
8.5   புரதங்கள்  ேற்றும் அமிமனா அமி்லங்கள் 
8.5.1 அமிமனாஅமி்லங்களின் வற்கபபாடு
8.5.2 புரதித்தின் அறேபபு
8.5.3 புரதித்தின் இயலபு திரிபு
8.5.4  புரதித்தில ்காைபபடும் பிறைபபு
8.5.5  புரதத்றத அறிவதற்்கான் மசாதறன
8.6   ப்ாதி்கள்
8.6.1  ப்ாதி்களின் பண்பு்கள்
8.6.2  பூட்டு சாவி இயக்்கமுறையில நி்கழும் ப்ாதிச் 

பசயல
8.6.3  ப்ாதித் துறைக் ்காரணி்கள்
8.6.4  ப்ாதி்களின் வற்கபபாடு
8.6.5  ப்ாதி்களின் பயன்்கள்
8.7   நியூக்ளிக் அமி்லங்கள்
8.7.1   றெ நியுக்ளிமயாறெடு ேற்றும் பாலி 

நியுக்ளிமயாறெடு உருவதல
8.7.2  டி.என்.ஏ வின் அறேபபு
8.7.3 டி.என்.ஏ வின் சிைபபியலபு்கள்
8.7.4  ஆர்.என்.ஏ வின் அறேபபு
8.7.5  ஆர்.என்.ஏ வின் வற்க்கள்  

பாடம் 9
திசு ைற்றும் 
திசுத்்தாகுப்பு

9.1   ஆக்குத் திசுக்்கள் ேற்றும் அதன் ம்காட்பாடு்கள் 
9.3   திசுத்பதாகுபபு 
9.4   புைத்மதால திசுத்பதாகுபபு 
9.6  வாஸகு்லத் திசுத்பதாகுபபு 

பாடம் 10
இரணடாம்நிமல 
வளர்ச்சி

10.1    இருவிறதயிற்ல தாவரத் தண்டில  இரண்ொம் 
நிற்ல வளர்ச்சி
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பாடம் 11
தாவரஙகளில் 
கடத்துமுமறகள்

11.3   தாவர நீர் பதாெர்பு்கள்
11.3.1  உள்ளீர்த்தல
11.3.2  நீரியல திைன் 
11.3.3  சவ்வூடுபரவல அழுத்தம் ேற்றும் திைன் 
11.3.4  விறைபபு அழுத்தம் , சுவர் அழுத்தம் 
11.3.5  பரவல அழுத்தப பற்ைாக்குறை
11.3.6  சவ்வூடுபரவல 
11.5   சாமைற்ைம்
11.5.1  சாமைற்ைத்தின் பாறத
11.5.2 உயிர்பபுவிறசக் ம்காட்பாடு 
11.5.3 மவரழுத்தக் ம்காட்பாடு
11.5.4  இயற்புவிறசக்ம்காட்பாடு 
11.6   நீராவிபமபாக்கு
11.6.1  நீராவிபமபாக்கின் வற்க்கள்
11.6.2  இற்லத்துறளயின் அறேபபு
11.6.3  இற்லத்துறள இயக்்கத்தின் பசயல முறை்கள்
11.6.4   நீராவிபமபாக்கின் வீதத்றத பாதிக்கும் 

்காரணி்கள்
11.6.5  தாவர நீரவிபமபாக்குத் தடுபபான்்கள்
11.6.6  நீர் வடிதல
11.6.7 நீராவிபமபாக்கிறன அளவிடுதல
11.6.8  நீராவிபமபாக்கின் முக்கியத்துவம்
11.7   ்கரிேக் ்கறரபபாருட்்களின் இெபபபயர்ச்சி
11.7.1 இெபபபயர்ச்சியின் வழி
11.7.2  வறளயமசாதறன 
11.7.3  இெபபபயர்ச்சியின் திறச
11.7.4  மதாற்றுவாய் ேற்றும் மதக்கிெம் 
11.7.5  புமளாயத்தில உைமவற்ைம்
11.7.6  புமளாயத்திலிரு ந்து உைவு பவளிமயற்ைம் 
11.7.7  இெபபபயர்ச்சியின் இயஙகுமுறை
11.8   ்கனிேங்களின் உள்பளடுபபு
11.8.1  ஆற்ைல சாரா உள்பளடுபபு 
11.8.2  ஆற்ைலசார்  உள்பளடுபபு 
11.8.3  மொனன் சேநிற்ல

பாடம் 12
கனிை ஊடடம்

12.1   ்கனிேங்களின் வற்கபபாடு
12.1.1   மதறவயான அளவின் அடிபபறெயில 

்கனிேங்களின் வற்கபபாடு
12.1.2  இெபபபயர்வு சார்ந்த  ்கனிேங்களின் வற்கபாடு
12.1.3   பசயலபாட்டின் அடிபபறெயில ்கனிேங்களின்  

வற்கபபாடு
12.2   பபருமூ்லங்களின் பசயலபாடு்கள், 

உள்பளடுக்்கபபடும் முறை்கள் ேற்றும் 
பற்ைாக்குறை அறிகுறி்கள்
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12.3  நுண் ஊட்ெ மூ்லங்களின் பசயலபாடு்கள், 
உள்பளடுக்்கபபடும் முறை்கள், பற்ைாக்குறை 
அறிகுறி்கள்

12.5     தனிேங்களின் தீர்வுக்்கட்ெ பசறிவு ேற்றும் 
்ச்சுத்தன்றே

12.5.1   தீர்வு ்கட்ெ பசறிவு
12.5.2   ்கனிேங்களின்  ்ச்சுத்தன்றே
12.7   ற்ட்ரஜன் நிற்லநிறுத்தம் 
12.7.1  உயிரி அல்லாத பபளதி்க ற்ட்ரஜன் நிற்ல 

நிறுத்தம் 
12.7.2   உயிரி ற்ட்ரஜன்  நிற்ல நிறுத்தம் 
12. 8    ற்ட்ரஜன் சுழற்சி ேற்றும் ற்ட்ரஜன் 

வளர்சிறத ோற்ைம் 
12.8.1   ற்ட்ரஜன் சுழற்சி
12.8.2   ற்ட்ரஜன் வளர்சிறத ோற்ைம்

பாடம் 13
ஒளிச்்ெர்கமக

13.2    ஒளிச்மசர்க்ற்க நிைமி்கள்
13.2.1  பச்றசயம் அறேபபு
13.2.2  ்கமராட்டினாய்டு்கள்
13.2.3  றபக்ம்காபிலின்்கள்
13.4.  ஒளிச்மசர்க்ற்க அ்லகு (குவாண்மொமசாம்)
13.5.  ஒளிஈர்பபு நிைோற்ல ேற்றும் ஒளிபசயலதிைன் 

நிைோற்ல
13.5.1 ஒளி ஈர்பபு நிைோற்ல
13.5.2  ஒளி பசயலதிைன் நிைோற்ல
13.6. எேர்சன் ஆய்வு்கள் ேற்றும் ஹில விறன
13.6.1   சிவபபு வீழச்சி அல்லது எம்ேர்சன் முதல 

விறளவு
13.6.2  எம்ேர்சன் மேம்படுத்தபபட்ெ விறளவு
13.6.3  ஹிலவிறன
13.7. ஒளிச்மசர்க்ற்கயின் ்வீன ம்காட்பாடு
13.8.  ஒளிவிறனயின் ஆக்ஸிஜமனற்ை நிற்ல
13.8.1  நிைமி அறேபபு ேற்றும் விறனறேயம்
13.9.  ஒளி விறனயின் ஒளிமவதி நிற்ல
13.9.1  ஒளிசார் நீர் பகுபபு
13.9.2  பசுங்கணி்கத்தின் எ்லக்ட்ரான்  ்கெத்துச்சஙலி
13.10.  ஒளி பாஸபரி்கரைம்
13.10.1  சுழல ஒளி பாஸபரி்கரைம் 
13.10.2 சுழ்லா ஒளி பாஸபரி்கரைம்
13.10.3  ஒளிவிறனயின் உயிர் ஆற்ைல அளவீடு
13.10.4  மவதி சவ்வூடு பரவல ம்காட்பாடு
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13.11.  இருள்விறன அல்லது  C3 சுழற்சி 
13.12.   ைாட்ச் ேற்றும் ஸ்லாக் வழித்தெம் அல்லது 

C4சுழற்சி
13.12.1  நிற்ல I இற்லயிறெத்திசுக்்கள்
13.12.2  நிற்ல II ்கற்றை உறை பசல்கள்
13.12.3  C4 சுழற்சியின் முக்கியத்துவம்
13.13.  CAM சுழற்சி
13.14.  ஒளிச்சுவாசம் அல்லது C2 சுழற்சி
13.14..1  ஒளிச்சுவசத்தின் முக்கியத்துவம்
13.14.2  ்கார்பன் றெ ஆக்றசடு ஈடுபசய்யும் புள்ளி

பாடம் 14
சுவாசித்தல்

14.1    வாயு பரிேற்ைம்
14.1.2  ஈடுபசய்யும் புள்ளி
14.5   சுவாசித்தல படிநிற்ல்கள்
14.5.1  கிறளக்்காற்லசிஸ
14.5.2  றபருமவட் ஆக்ஸிஜமனற்ைம் இறைபபு
14.5.3  கிரபஸ சுழற்சி
14.5.4  எ்லக்ரான் ்கெத்துச்சஙகிலி
14.7   ்காற்றி்லா சுவாசித்தல 
14.7.1  ப்ாதித்தல
14.9   பபன்மொஸ ஃபாஸமபட் வழித்தெம் 

பாடம் 15
தாவர வளர்ச்சியும் படிை 
வளர்ச்சியுை

15.2   தாவர வளர்ச்சி ஒழுஙகுபடுத்தி்கள் 
15.2.1  ஆக்சின்்கள்
15.2.2  ஜிபரலின்்கள்
15.2.3  றசட்மொற்கனின்
15.2.4  எத்திலின்
15.2.5  அபசிசிக் அமி்லம் 
15.4   ஒளிக்்கா்லத்துவம்
15.5   தட்பபபதனம்
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்ெய்முமற 

வகுப்பு : 11                                                                                       பாடம் :  உயிரி- தாவரவியல்

வரிமெ எண தமலப்பு 

கணணாடிதகடு தயாரித்து, விளககுதல்

1 குன்ைலி்லா பசலபகுபபு நிற்ல்கள்

2 தாவர உள்ளறேபபியல – இருவிறதயிற்ல, ஒருவிறதயிற்ல 
தாவர மவர் , தண்டு, இற்ல

3 பிளாஸோசிறதவு ேற்றும் பிளாஸோசிறதவுமீட்சி

ைாதிரிகள்

4 இற்லத்பதாழிலதண்டு – ஒபன்ஷியா

5 சிைபபுவற்க ேஞசரி – சயாத்தியம்

வமகப்பாடடியல் – ைலரின் பாகஙகமளத் தனிமைப்படுத்துதல்

6 ஃமபமபசி – கிறளட்மொரியா பெர்மனஷியா  

7 பசா்லாமனசி – ொட்டூரா பேட்ெல

உயிரி மூலககூறுகள் – ஊடடப்்பாருள் ்ொதமன

8 ஒடுக்கும் சர்க்்கறரக்்கான பபனிடிக்ட் மசாதறன

9 தரசத்திற்்கான அமயாடின் மசாதறன

10 புரதத்திற்்கான றபயூபரட் மசாதறன

11 லிபபிட்டிற்்கான மசாபபாதல மசாதறன

தாவர்ெயலியல் – ்ொதமனகள்

12 நிைபபகுபபாய்வுத்தாள் மசாதறன 

13 விலோட்ஸ குமிழி மசாதறன

14 ம்கனாஙகின் சுவாசோனி மசாதறன
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 11                                                       பாடம் :  உயிரியல்-விலங்கியல்

பாடம் பாடப்்பாருள்

1. உயிருலகம் 	 அறிமுகம்
1.1		 உயிரின		உலகின்	பல்வககத்தன்கமை
1.3		 ்வககபபபாட்டியல	மைற்றும்	த்தபாகுபபகமைவியல
1.4		 மூன்று	பபருலக	்வககபபாடு
1.7		 சிற்றினக்	பகபாட்பபாடு
1.8		 ்வககபபபாட்டுக்	கலவிக்கபான	கருவிகள்

2. விலங்குலகம் 	 அறிமுகம்
2.1		 ்வககபபபாட்டின்	அடிபபகைகள்
2.1.1.	 கட்ைகமைபபு	நிகலகள்
2.1.2.	 ஈரடுக்கு	மைற்றும்	மூ்வடுக்கு	கட்ைகமைபபு
2.1.3.	 சமைச்சீர்	அகமைபபு	முகைகள்
2.1.4.	 உைற்குழி
2.1.5.	 கணைமைபாக்கம்	மைற்றும்	முதுகுநபாண
2.2		 விலங்குலக	்வககபபபாடு
2.3		 முதுகுநபாணற்ைக்வ
2.3.2			 த்தபாகுதி:	நிபைரியபா
2.3.3			 த்தபாகுதி:		டிபனபாஃபபபாரபா
2.3.6		 த்தபாகுதி:	அன்னலிைபா
2.3.7		 த்தபாகுதி:	கணுக்கபாலிகள்
2.4		 த்தபாகுதி:முதுகுநபாணுகையக்வ
	2.4.3		 துகணதத்தபாகுதி	முதுதகலும்புகையக்வ
2.4.4		 ்வகுபபு:்வட்ை்வபாயின
2.4.5		 ்வகுபபு:	குருதத்தலும்புமீன்கள்
2.4.6		 ்வகுபபு:	எலும்புமீன்கள்

3. திசு அளவிலான 
கடடமைப்பு

 அறிமுகம்
3.1		 விலங்குதிசுக்கள்.
3.2		 எபிதீலியததிசு
3.3		 இகணபபுததிசு

4. விலங்குகளின் 
உறுப்பு ைற்றும் உறுப்பு 
ைணடலங்கள்

  அறிமுகம்
4.1		 மைணபுழு
4.3		 ்த்வகை
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5. ்ெரித்்தல் ைற்றும் 
உடகிரகித்்தல்

	 அறிமுகம்
5.1		 தசரிமைபானமைணைலம்
5.1.1.	 உணவுபபபாக்தயின்	அகமைபபு
5.1.2.	 உணவுபபபாக்தயின்	திசுவியல
5.1.3.	 தசரிமைபானச்	சுரபபிகள்
5.2		 	உணவு	தசரித்தல	மைற்றும்	தசரிமைபான	

தநபாதிகளின்	பங்கு
5.3		 	புர்தம்,	கபார்பபபாகைட்பரட்	மைற்றும்	தகபாழுபபுகள்	

ஆகியக்வ	உட்கிரகித்தல	மைற்றும்	்தன்மையமைபா்தல
5.4		 கழிவுத்வளிபயற்ைம்
5.	6		 உணவூட்ை	மைற்றும்	தசரிமைபானக்	குகைபபாடுகள்

6. சுவாெம் 	 அறிமுகம்
6.1		 சு்வபாசததின்	பணிகள்
6.3		 சு்வபாசம்	நகைதபறும்முகை
6.3.1.	 	சு்வபாச	நுகரயீரல	தகபாள்ைைவுகள்	மைற்றும்	

தகபாள்திைன்கள்
6.4		 ்வபாயு	பரிமைபாற்ைம்
6.5		 ்வபாயுக்கள்	கைத்தபபடு்தல
6.5.1.	 ஆக்ஸிஜன்	கைத்தபபடு்தல
6.5.2.	 கபார்பன்	கை	ஆக்கஸைடு	கைத்தபபடு்தல
6.6		 சு்வபாசதக்த	தநறிபபடுதது்தல
6.7		 ஆக்சிஜன்	கைதது்தலில	உள்ை	சிக்கலகள்
6.9		 புககபபிடித்தலின்	தீயவிகைவுகள்

7. உடல் திரவங்கள் 
ைற்றும் சுற்்றாடடம்

	 	அறிமுகம்
7.1		 உைலதிர்வங்கள்
7.1.1	 பிைபாஸமைபா
7.1.2	 ஆக்கக்கூறுகள்
7.1.3	 இரத்த	்வகககள்
7.1.4	 இரத்தம்	உகை்தல
7.1.5	 	நிணநீரின்	பகுதிபதபபாருட்களும்	அ்தன்	

பணிகளும்
7.4		 மைனி்தச்	சுற்பைபாட்ை	மைணைலம்
7.4.1	 இ்தயத	துடிபபு	ப்தபான்ைலும்	பரவு்தலும்
7.4.2.	 இ்தய	இயக்கச்	சுழற்சி
7.4.3	 இ்தயததிலிருந்து	த்வளிபபடும்	இரத்த	அைவு
7.4.4	 எலக்ட்பரபாகபார்டிபயபாகிரபாம்	(ECG)
7.6		 இ்தயச்	தசயலபபாட்கை	தநறிபபடுதது்தல
7.7		 சுற்பைபாட்ை	மைணைலததின்	பகபாைபாறுகள்
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8. கழிவுநீககம்  அறிமுகம்
8.2		 மைனி்தனின்	கழிவுநீக்க	மைணைலம்
8.2.1	 சிறுநீரகததின்	அகமைபபு
8.2.2	 தநஃபரபானின்	அகமைபபு
8.3		 மைனி்தனில	சிறுநீர்	உரு்வபாகும்	முகை
8.4		 சிறுநீரகததின்பணிககை	தநறிபபடுதது்தல
8.6		 கழிவுநீக்கததில	பிை	உறுபபுகளின்	பங்கு

9. இடப்்பயர்ச்சி ைற்றும் 
இயககம்

 அறிமுகம்
9.1		 இயக்கங்களின்	்வகககள்
9.2		 ்தகசகளின்	்வகககள்
9.3		 எலும்புத	்தகச
9.3.1	 எலும்புத	்தகசயிகழயின்	நுணணகமைபபு
9.4		 ்தகசச்சுருக்கப	புர்தங்களின்	அகமைபபு
9.5		 ்தகசசுருங்கும்	வி்தம்
9.6		 எலும்புத	்தகசச்சுருக்க	்வகககள்
9.10		 மூட்டுகளின்்வகககள்

10. நரம்பு கடடுப்பாடு 
ைற்றும் ஒருங்கிமைப்பு

	 	அறிமுகம்
10.1		 நரம்பு	மைணைலம்
10.4	 கமையநரம்புமைணைலம்
10.4.1	 முகை
10.4.2	 ்தணடு்வைம்
10.5		 அனிச்கச	தசயல	மைற்றும்	அனிச்கச	வில
10.6		 	உணர்க்வப	தபறு்தல	மைற்றும்		தசயல	

முகையபாக்கம்
10.6.1	 ஒளி	உணர்	உறுபபு-	கண
10.6.2	 ஒலி	உணர்ப்வற்பபிகள்
10.6.3	 நுகர்	உணர்ப்வற்பபிகள்

11. ்வதிய
ஒருங்கிமைப்பு

	 அறிமுகம்
11.1		 நபாைமிலலபாச்	சுரபபிகள்	மைற்றும்	ைபார்பமைபான்கள்
11.2		 மைனி்த	நபாைமிலலபாச்	சுரபபிமைணைலம்
11.2.1		 கைபபபா்தலபாமைஸ
11.2.2		 பிட்யூட்ைரிசுரபபி
11.2.3		 பீனியலசுரபபி
11.2.4		 க்தரபாய்டுசுரபபி
11.2.5		 பபாரபாக்தரபாய்டுசுரபபி
11.2.6		 க்தமைஸசுரபபி
11.2.7		 அட்ரினலசுரபபிகள்
11.2.10			இ்தய,	சிறுநீரக,	இகரபகப	குைல	பபாக்த	

ைபார்பமைபான்கள்
11.4		 ைபார்பமைபான்கள்	தசயலபடும்	வி்தம்
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12. வணிக
விலங்கியலின்
்பாககுகள்

 அறிமுகம்
12.1		 விலங்கியலின்	எதிர்கபால	்வபாய்பபுகள்
12.3		 பட்டுபபுழு	்வைர்பபு
12.5		 அரக்குப	பூச்சி	்வைர்பபு
12.7		 நீர்்வபாழ்	உயிரி	்வைர்பபு
12.7.1	 மீன்	்வைர்பபு
12.7.2	 இைபால	்வைர்பபு
12.7.3	 முதது	்வைர்பபு
12.8		 விலங்கு	்வைர்பபு	மைற்றும்	பமைலபாணகமை
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்ெய்முமற 

வகுப்பு : 11                                                                               பாடம் :  உயிரியல்- விலங்கியல்

வரிமெ எண ்தமலப்பு 

1 புளூபரபாபிரபாக்கியபா

2 நபாைபாபபுழு

3 கரபபபான்	பூச்சி

4 ஆபபிள்	நதக்த	

5 ்தட்கை	எபிதீலியம்

6 தூண்வடி்வ	எபிதீலியம்

7 விலபா	எலும்புக்கூடு

8 பந்து	கிணண	மூட்டு

9 அபமைபானியபாவிற்கபான	தநஸலரின்	ஆய்வு

10 யூரியபாவிற்கபான	ஃபீனபால	சி்வபபு	ஆய்வு

11 உமிழ்நீர்	அகமைபலசின்	தசயலபபாட்கைக்	கணைறி்தல

12 கபாங்பகயம்	கபாகை

13 ப்தனீ

14 பட்டுப	புழு		(பபாம்பிக்ஸ	பமைபாரி)
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 11                                                                         பாடம்:  உயிர்வதியியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

1. உயிர ்வதியியல் 
மற்றும் ்ெல் 
உயிரியலின் அடிப்படட 
்�ாள்ட��ள்

	 அறிமுகம்	
1.1		 உயிரியல்	அமைப்பின்	அலகு:	செல்
1.2		 	செல்களின்	இரண்டு	முக்கிய	வமககள்:		

புரரோரகரிரயோடிக்	ைற்றும்	யுரகரிரயோடிக்	
செல்கள்	

1.3		 செல்லின்	வடிவம்	ைற்றும்	அமைப்பு	
1.3.1		 செல்	ைற்றும்	கமரச�ோருள்	அளவுகள்
1.4		 செல்	உள்ளுறுப்புகள்	
1.4.1		 செல்ெவ்வு
1.4.2		 செல்சுவர்	
1.4.3		 உடகரு	

2. உயிரமூலக்கூறு�ள் 	 அறிமுகம்	
2.1		 கோர்ர�ோமைடரரடடுகள்	
2.1.1		 முக்கியத்துவம்	
2.2		 புரதஙகள்	
2.2.1	 வமரயமை	
2.2.2	 வமகப்�ோடு	
2.2.3	 புரதஙகளின்	ரவறு�ட்ட	செயல்�ோடுகள்
2.3		 லிப்பிடுகள்	
2.3.1		 வமரயமை	
2.3.2		 வமகப்�ோடு
2.3.3		 லிப்பிடுகளின்	செயல்�ோடுகள்	
2.4		 நியுக்ளிக்	அமிலஙகள்	
2.4.1		 வமரயமை	
2.4.2		 வமகப்�ோடு	
2.4.3		 DNA	ைற்றும்	RNA	வின்	செயல்�ோடுகள்	

3. புரதங�ள் 	 அறிமுகம்	
3.1		 புரதஙகளின்	உணவு	மூலஙகள்	
3.2		 அமிர�ோ	அமிலஙகள்
3.2.1		 	மும�வற்ை	�க்கச்	ெஙகிலிகமள	சகோண்்ட	

அமிர�ோ	அமிலஙகள்	
3.2.2		 	மின்சுமையற்ை	மும�வு	�க்கச்	ெஙகிலிகமள	

சகோண்்ட	அமிர�ோ	அமிலஙகள்	
3.2.3		 	கோரத்	தன்மையும்டய	�க்கச்	ெஙகிலிகமள	

சகோண்்ட	அமிர�ோ	அமிலஙகள்
3.2.4	 அமிர�ோ	அமிலஙகளில்	முப்�ரிைோண	ைோற்றியம்
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3.2.5		 	அமிர�ோ	அமிலஙகளில்	அமில	கோர	�ண்புகள்,	
நின்மைடரின்	உ்டன்	விம�	

3.2.6		 	அத்தியோவசியைோ�	அமிர�ோ	அமிலஙகள்	
3.4		 	புரதஙகளின்	இயற்	ைற்றும்	ரவதிப்	�ண்புகள்	
3.5		 ஹீரைோகுரளோபின்	-	குரளோபுலர்	புரதம்	
3.6		 	சகோல்லோஜன்	-	இமைப்புரதத்திற்கு	

எடுத்துக்கோடடு

4. ்�ாதி�ள் 	 அறிமுகம்	
4.1		 ச�ோதிகளின்	இயல்பு	ைற்றும்	�ண்புகள்	
4.2		 ச�ோதிகளின்	ச�யரிடுதல்	ைற்றும்	வமகப்�ோடு	
4.3		 துமண	ச�ோதிகள்	
4.4		 ச�ோதி	செயல்�ோடம்ட	கடடு�டுத்தும்	கோரணிகள்
4.4.1	 pH	விமளவு	
4.4.2		 	ச�ோதிகளின்	செயல்�ோடடின்	மீது	சவப்�த்தின்	

விமளவு	
4.4.3		 விம��டு	மூலக்கூறின்	செறிவு	
4.4.4		 ச�ோதியின்	செறிவு	
4.4.5		 கிளர்வறுத்திகள்	

5. �ார்பா
டைட்ரடடு�ள்

	 அறிமுகம்
5.1		 முதன்மையோ�	ஆற்ைல்	மூலம்	
5.3		 	குளுக்ரகோஸ்,	பிரக்ர்டோஸ்	ைற்றும்	கோலக்ர்டோஸ்	

அமைப்பு	
5.3.1		 	குளுக்ரகோஸ்	
5.3.2		 	ஃபிரக்ர்டோஸ்	
5.3.3		 	கோலக்ர்டோஸ்	
5.4		 	குளுக்ரகோஸ்,	பிரக்ர்டோஸ்	ைற்றும்	

கோலக்ர்டோஸின்	�ண்புகள்	
5.4.1		 	குளுக்ரகோஸ்	
5.4.2		 	பிரக்ர்டோஸ்	
5.4.3		 	கோலக்ர்டோஸ்,	குளுக்ரகோஸ்,	பிரக்ர்டோஸ்	ைற்றும்	

கலோக்ர்டோஸின்	ரவதிப்�ண்புகள்	
5.5		 ைோவர்த்	பிதுக்க	வோயப்�ோடு	
5.6		 ம்டெோக்கமரடுகள்	(இரடம்ட	ெர்க்கமரகள்)
5.6.1		 	ைோல்ர்டோஸ்	
5.6.2		 	லோக்ர்டோஸ்	
5.6.3		 	சுக்ரரோஸ்	
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6. லிப்பிடு�ள் 	 அறிமுகம்	
6.2		 சகோழுப்பு	அமிலஙகள்
6.2.1		 சகோழுப்பு	அமிலஙகளின்	வமகப்�ோடு
6.3		 	டிமர	அமெல்	கிளிெரோல்கள்	அல்லது					

டிமரகிளிெமரடுகள்	
6.3.1		 �ண்புகள்	(இயற்	ைற்றும்	ரவதிப்	�ண்புகள்)
6.3.2		 அளவுச்	ரெோதம�கள்
6.5		 	வருவிக்கப்�ட்ட	லிப்பிடுகள்:	ஸ்ச்டரோயடுகள்,	

ஸ்ச்டரோல்கள்	
6.5.1		 சகோலஸ்டிரோல்	
6.5.2		 ஏர்ரகோஸ்ர்டரோல்	
6.5.3		 ஸ்டிக்ைோஸ்ச்டரோல்	

7. நியுக்ளிக் அமிலங�ள் 	 அறிமுகம்
7.1		 நியுக்ளிக்	அமிலஙகளின்	முக்கியத்துவம்	
7.6		 DNA	இயல்பிைத்தல்	
7.7		 	ைரபியல்	ச�ோருமள	கண்்டறியும்	கிரிஃபித்தின்	

ரெோதம�	
7.8		 ரிர�ோ	நியுக்ளிக்	அமிலஙகள்	(RNA)
7.8.1		 RNA	வின்	வமககள்	
7.9		 	DNA	ைற்றும்	RNA	க்கும்		இம்டரய	உள்ள	

ரவறு�ோடுகள்	

8. டவடடமின்�ள் 8.1		 சகோழுப்பில்	கமரயும்	மவட்டமின்கள்	
8.1.1		 மவட்டமின்	A	
8.1.2		 மவட்டமின்	D	
8.1.3		 மவட்டமின்	E	
8.1.4		 மவட்டமின்	K	
8.2.1		 கூடடு	மவட்டமின்கள்	
	 (B1,	B2,	B3,	B5,	B6,	B7,	B9,	B12)
8.3		 மவட்டமின்	C	

9. தாதுக்�ள் 9.2		 ரைக்ரரோ	தனிைஙகள்	
9.2.1		 கோல்சியம்	
9.2.2		 �ோஸ்�ரஸ்	
9.2.3		 ரெோடியம்	
9.2.4		 ச�ோட்டோசியம்	
9.2.5		 குரளோரின்	
9.2.6		 சைக்னீஷியம்	
9.2.7		 ெல்�ர்	
9.3		 மைக்ரரோ	தனிைஙகள்
9.3.1		 இரும்பு	
9.3.2		 கோப்�ர்	
9.3.3		 அரயோடின்	
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9.3.4		 புளூரின்	
9.3.5		 துத்த�ோகம்	
9.3.6		 ரகோ�ோல்ட	
9.3.7		 ைோஙகனீசு	
9.3.8		 குரரோமியம்	
9.3.9		 ைோலிப்டி�ம்	
9.3.10		செலினியம்	

10. உயிர்வதி நுடபங�ள் 10.1		 வண்ணப்பிரிமக	முமை	
10.2		 வண்ணப்பிரிமக	முமையின்	தத்துவம்	
10.4		 மின்முமைக்கவர்ச்சி	
10.4.1		 கோகிதத்தோள்	மின்மும�க்கவர்ச்சி	
10.4.2		சஜல்	மின்மும�க்கவர்ச்சி	
10.5		 மையவிலக்கல்	நுட�ம்	
10.5.1		 தத்துவம்	
10.5.2		மையவிலக்கு	முமைகளின்	வமககள்	
10.5.3		வமகயீடடு	மையவிலக்க	முமை	
10.5.4		அ்டர்த்தி	ரவறு�ோடு	மையவிலக்கு	முமை	
10.5.5		 �குப்�ோயவு	மீ	–	மையவிலக்கு	முமை	
10.7		 உயிர்	உணர்விகள்	

்ெய்முடை

வகுப்பு : 11                                                                                             பாடம்:  உயிர்வதியியல்

வரிடெ எண் தடலப்பு 

1 கோர்ர�ோமைடரரடடுகள்	குளுக்ரகோஸ்

2 ஸ்்டோர்ச்

3 அமிர�ோ	அமிலஙகள்	

4 சைத்திரயோம�ன்

5 மதரரோசின்

6 சிஸ்டின்
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 11                                                     பாடம் :  நுண்ணுயிரியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

1.  நுண்ணுயிரியலின் 
அறிமுகம்

1.1	 நுண்ணுயிரிகளின்	வகககள்
1.2.2		 லூயிஸ்	பாய்ச்சர்	
1.2.4		 ராபார்ட்	காக்	

2. நுண்்ணாக்கியியல் 2.1		 நுண்்ணாக்கியின்	வரலாற்று	பின்்னணி	
2.2		 நுண்்ணாக்கிகளின்	அடிபபகைத்	தத்துவஙகள்
2.2.1	 ஒளியின்	பண்புகள்
2.2.2	 விலகலகளும்	அவற்றின்	பண்புகளும்
2.4		 ைார்க்	பீலடு	நுண்்ணாக்கி	

3. சாயஙகளும் 
சாய்ேற்கும் 
முறைகளும்

3.2		 ்சாய்ேற்றுதலின்	்�ாக்கம்
3.3		 ்சாயஙகள்
3.3.1	 ்சாயஙகளின்	வககபபாடு
3.4		 ்சாய்ேற்றுதலின்	அடிபபகை	தத்துவம்	
3.5		 ்சாய்ேற்பதற்குப	பபாருகை	தயாரித்தல
3.5.1	 பேலலிய	பூ்சசு	தயாரித்தல
3.5.2	 நிகலபபடுத்துதல
3.5.3	 ்சாய்ேற்கும்	முகைகள்
3.6		 எளிய	்சாய்ேற்கும்	முகை
3.7		 ோற்று்ச	்சாய்ேற்கும்	முகை
3.7.1		 கிராம்	்சாய்ேற்றும்	முகை	
3.7.2		 கிராம்	்சாய்ேற்றுதலின்	ப்சயமுகை	
3.7.3		 	கிராம்	்சாய்ேற்கும்	முகையின்	அடிபபகை	

தத்துவம்	
3.8		 	சிைபபு	்சாய்ேற்கும்	முகை	அகசிதல	விகத	

்சாய்ேற்கும்	முகை	

4. நுண்ணுயிர் நீக்கம் 4.4		 பவபப	நுண்ணுயிர்	நீக்கம்	
4.4.1	 உலர்	பவபபம்	மூலம்	நுண்ணுயிர்	நீக்கம்
4.4.2	 ஈர	பவபபம்	மூலம்	நுண்ணுயிர்	நீக்கம்
4.5		 கதீர்	வீ்சசு	
4.6		 வடிகட்டுதல	

5. நுண்ணுயிரிகளின் 
வளார்ச்சி

5.2		 	பாக்டீரியா	ஊைகக்	கலகவயும்	அதன்	
வகககளும்

5.2.1	 ஊைகத்தின்	இயற்பியல	நிகலத்தன்கே
5.2.2	 ஊைகத்தின்	்வதியியல	தன்கே
5.2.3	 சிைபபு	்�ாக்க	ஊைகம்
5.3		 தூய	கலகவ
5.3.1	 	நுண்ணுயிரிககைத்	தனிகேபபடுத்துதலில	

பயன்படுத்தபபடும்	முகைகள்
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6. நுண்ணுயிரிகளின் 
உணவூடடமும், 
வளர்ச்சியும்

6.1		 நுண்ணுயிரியின்	உணவூட்ைம்	
6.2		 	நுண்ணுயிரிகளுக்குத்	்தகவயா்ன	

உணவூட்ைம்	
6.5		 நுண்ணுயிரிகளின்	வைர்்சசி
6.5.1	 வைர்்சசியிக்ன	பாதிக்கும்	காரணிகள்
6.6		 வைர்்சசியின்	அைவீடு	

7. பாக்டீரியாவின் 
்�ாற்ைம்

7.2		 	பாக்டீரியாவின்	ப்சலசுவருக்கு	பவளி்ய	
உள்ை	அகேபபுகள்

7.2.1		 துகணயுறுபபுகள்	
7.3		 பாக்டீரியாவின்	்ேலுகை	
7.3.1	 பு்ரா்கரி்யாட்களின்	ப்சலசுவர்	அகேபபு
7.3.2	 பவளி்ச்சவ்வின்	அகேபபு
7.3.3	 க்சட்்ைாபிைாஸ்மிக்	்சவ்வின்	அகேபபு

8 நுண்ணுயிரிகளின் 
வறகப்பாடடியியல்

8.3		 விட்்ைக்கர்	வககபபாட்டு	முகை	
8.4		 வககபபாட்டியல	அகேபபு
8.6		 	பாக்டீரியா	வககபபாட்டியலின்	கைநதகால	

ேற்றும்	இன்கைய	நிகல

9. சுற்று சூழல் 
நுண்ணுயிரியல்

9.2		 காற்று	நுண்ணுயிரியல
9.2.1	 வளிேண்ைல	அடுக்குகள்
9.2.2	 காற்றின்	கலகவகள்
9.2.3	 காற்று	நுண்ணுயிரிகள்
9.2.4	 காற்று	ோசுபடுதலின்	காரணிகள்
9.2.5	 காற்றின்	மூலம்	பரவும்	்�ாயகள்
9.2.6	 காற்று	நுண்ணுயிரிககை	கணக்கிடும்	முகை
9.3		 நீர்	நுண்ணுயிரியல	
9.3.1	 கைல	முகத்துவாரஙகள்
9.3.2	 �ன்னீர்	நுண்ணுயிரிகள்
9.3.3	 யூட்ராபி்கஷன்
9.5		 ்சாக்ககை	சுத்திகரிபபு	
9.7		 கலபபு	உரம்	தயாரித்தல	

10. ேண் நுண்ணுயிரியல் 10.5		 ேண்	நுண்ணுயிரிகளின்	பதாைர்புகள்
10.5.1	 �ன்கே	தரும்	நுண்ணுயிரிகளின்	பதாைர்புகள்
10.5.2	 தீகே	தரும்	நுண்ணுயிரிகளின்	பதாைர்புகள்
10.6		 கர்்சாஸ்பியர்	
10.7		 பில்லாஸ்பியர்	
10.8		 ஸ்பபர்்ோஸ்பியர்	
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11. விவசாய 
நுண்ணுயிரியல்

11.1		 உயிர்	புவி	இர்சாய்ன	சுழற்சி	
11.1.1		 கார்பன்	சுழற்சி	
11.1.3		 பாஸ்பரஸ்	சுழற்சி	
11.1.4		 கநதக்ச	சுழற்சி	
11.2.2		 பாஸ்்பட்	ககரபபான்கள்	
11.2.3		 வி.ஏ.எம்	
11.2.4		 க்சய்்னா	பாக்டீரியா	நீலபப்சக்சப	பாசி	
11.3	 உயிரி	பூ்சசிக்	பகாலலிகள்
11.3.1	 பாக்டீரியல	பூ்சசிக்	பகாலலி

12. ேருத்துவ 
நுண்ணுயிரியல் 

12.1.2	 ்�ாயத்பதாற்றின்	வகககள்
12.1.3	 பதாற்று	்�ாயகளின்	வகககள்
12.4	 இகரபகப	குைலபாகத	்�ாயத்பதாற்று	
12.4.1	 	இரபகபக்	குைலபாகதயில	காணபபடும்	

இயலபா்ன	நுண்ணுயிரிகள்
12.4.2	 	இரபகபக்	குைல	பாகத	பதாற்றுகளில	

பயன்படுத்தபபடும்	ப்சாற்பைாைர்கள்
12.5		 கண்	்�ாயத்	பதாற்றுகள்	
12.6		 சிறுநீரக	ேண்ைல	்�ாயத்	பதாற்றுகள்
12.6.1	 சிறுநீரக	்�ாயத்தாக்க	நிகலக்கா்ன	காரணிகள்
12.6.2	 	எஷப்சரிசியா	்காகலயி்னால	ஏற்படும்	

சிறுநீரக	்�ாயத்	பதாற்று
12.8		 ேத்திய	�ரம்பு	ேண்ைலத்தில	்�ாயத்பதாற்று
12.8.1	 �ரம்பு	ேண்ைலத்தின்	அகேபபு
12.8.2	 ேத்திய	�ரம்பு	ேண்ைலத்தின்	தகைக்காரணிகள்
12.8.3	 	நுண்ணுயிரிகள்	�ரம்பு	ேண்ைலத்தில	நுகழயும்	

வழிகள்
12.8.4	 	�ரம்பு	ேண்ைல	்�ாயத்	பதாற்றின்	ேருத்துவ	

பவளிபபாடு
12.8.5	 �ரம்பு	ேண்ைல	்�ாயத்பதாற்றுகள்

13. ்�ாய் �டுப்பியல் 13.2		 ்�ாய	தடுபபாற்ைல	ேண்ைலத்தின்	உறுபபுகள்	
13.2.1		 முதல	நிகல	நிணநீர்	உறுபபுகள்	
13.2.2		இரண்ைாம்	நிகல	நிணநீர்	உறுபபுகள்	
13.4		 ்�ாயத்	தடுபபாற்ைல	
13.4.3		பபைபபட்ை	்�ாயத்தடுபபாற்ைல	
13.4.4		 	தாது்சார்நத	ேற்றும்	ப்சல	்சார்நத	

்�ாயத்தடுபபாற்ைல	
13.4.5		 	குறிபபிை	முடிநத	்�ாயத்	தடுபபாற்ைலின்	

வகககள்
13.5		 ஆன்டிபென்கள்	
13.5.3		எபி்ைாபகள்
13.5.4		 	ஹாபைன்கள்	ேற்றும்	அன்டிபெனிசிட்டி	பற்றி	

அறிமுகம்
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13.5.5		கலபபு	குறுக்கு	எதிர்விக்னத்	திைன்	
13.6		 ஆன்டிபாடிகள்	
13.6.1		 இம்யூ்்னாகு்ைாபுலின்	மூலக்கூறு	அகேபபு	
13.7		 ஆன்டிபென்	-	ஆன்டிபாடி	விக்னகள்	
13.7.1	 	ஆன்டிபென்-ஆைன்டிபாடி	எதிர்	

விக்னகளின்	மூன்று	நிகலகள்
13.7.2	 	ஆன்டிபென்-ஆன்டிபாடி	விக்னகளின்	

பபாதுவா்ன	பண்புகள்
13.7.3	 ஆன்டிபென்	ேற்றும்	ஆன்டிபாடி	அைவீடு

14. நுண்ணுயிர் ேரபியல் 14.1.1		 கிரிிஃ	பித்	பரி்்சாதக்ன	
14.2.2		எர்வின்	்சார்காிஃப	விதி	
14.3		 டி.என்.ஏ	–	இரட்டித்தல
14.3.2		டி.என்.ஏ	இரட்டித்தலில	பங்கற்கும்	ப�ாதிகள்	
14.3.3		 	இ-்காகலயில	டி.என்.ஏ	இரட்டித்தலின்	

நிகழ்வுகள்	

60



்சய்முறை 
வகுப்பு : 11                                                                                               பாடம் :  நுண்ணுயிரியல்

வரிறச எண் �றலப்பு 

1 ப்சயமுகை
�லல	ஆயவு	கூை	பழக்கஙகள்	–	ஆயவகக்	கூை	முன்	
எ்ச்சரிக்கககள்

2 கண்ணாடிப	பபாருள்ககை	தூயகே்ச	ப்சயதல

3 நுண்்ணாக்கியும்	அதன்	பாகஙகளும்

4 ஈர	பவபப	நுண்ணுயிர்	நீக்கம்	–	மின்பவபப	்சேநிகல	அடுபபு

5 உலர்	பவபப	நுண்ணுயிர்	நீக்கம்	–	பவபப	காற்று	அடுபபு

6 லாக்்ைா	பீ்னால	காட்ைன்	புளூ	–	பூஞக்ச	பேௌண்ட்

7 பாசி	ஈர	பேௌண்ட்

8 எளிய	்சாய்ேற்றுதல

9 பேத்திலீன்	நீலம்	ஒடுக்கம்	்்சாதக்ன	(MBRT)	

10 ஊைகம்	தயாரித்தல	–	்சத்து	அகார்

ஸபாடடர்ஸ
I ஆய்வக ்பாருடகறள கண்டறி�ல்

11 பபட்ரி	தட்டு

12 இ்னாகு்லஷன்	வகையம்

13 L	–	ராடு

II ஆய்வக கருவிகறள கண்டறி�ல்

14 இன்கு்பட்ைர்
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 11                                                                     பாடம் :  பபாதுபெவிலியம்

அலகு பாடப்பபாருள்

1.பெவிலியம் த�ாற்றமும்
மறறும்
அ�ன் வளர்ச்சியும்                                  

1.1  முன்னுரை
1.2   செவிலியம் வரையரை
1.3   இந்தியாவில் செவிலியர்களின் ந�ாக்கம்
1.4  செவிலியர துரையின் பரிணாம வளரச்சி

2. இந்தியாவில்
சுகா�ார
நலத்திடடஙகள்.    

2.1  முன்னுரை
2.2  இந்தியாவில் சு்காதாை�லத் திட்டங்கள்
2.3  ஆைம்ப சு்காதாைம்
2.4  குறுகிய்கால மற்றும் நீண்ட ்கால ்கவனிப்பு

3. மருத்துவமனையும்
அ�ன் சூழலும்

3.1  முன்னுரை
3.4  மருத்துவமரை சபாருளாதாைம்
3.5  ந�ாயாளிரய மருத்துவமரையில் நெரத்தல்
3.6  வெதியும் பாது்காப்பாை சூழ்நிரலயும்
3.7  மருத்துவமரையிலிருந்து ந�ாயாளி 

சவளிநயற்ைம்

4.  பெவிலியர் துன்றயில்
�கவல்ப�ாடர்பு தி்றன்      

4.1  முன்னுரை
4.2  த்கவல் சதா்டரபுக்காை ்கருத்து்கள் மற்றும் 

வர்க்கள்
4.3  த்கவல் சதா்டரபின் முககியத்துவம்
4.4  த்கவல் சதா்டரபு செயல்முரையில் உள்ள 

அத்தியாவசிய கூறு்கள்
4.7  ஒருவருகச்காருவர இர்டநயயாை சதா்டரபு

  5.  உடல்
நலநிர்்ணயம்
மறறும் மதிப்பீடு                                               

5.1  முன்னுரை
5.2  வரையரை
5.3   உ்டரல மதிப்பீடு செயவதில் ்கவனிக்க 

நவணடிய செயமுரை நுடபம்
5.5  சவப்ப நிரலரய அளத்தலும் பதிவு செயதலும்
5.6  �ாடித் துடிப்பு
5.7  சுவாெம்
5.8   இைத்த அழுத்தம்

6. ப�ாறறுகடடுப்பாடு     6.1  முன்னுரை
6.2  ந�ாய தடுப்பாற்ைல்
6.3  நுணணுயிர்கள்
6.4  ்கரலச் சொற்்கள்
6.5  ந�ாயசதாற்று முரை்கள்
6.9  ரமய சதாற்று நீககி நெரவ்கள் துரை
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7. தநாயாளியின்
சுறறுப்பு்ற சுகா�ாரம்.     

7.1  முன்னுரை
7.2  சு்காதாைம்பாதிககும்்காைணி்கள்
7.3  படுகர்க அரமத்தல்
7.11   சிறுநீர நதஙகியுள்ள ந�ாயாளி்களுககு   

பைாமரிப்பு
7.14   சிறுநீர வடிகுழாய உள்ள  ந�ாயாளி்களுககு 

பைாமரிப்பு

8. பெவிலிய
பெயல்முன்றகள்

8.1  முன்னுரை
8.5  ந�ாயாளியின் குளியலுககு உதவிசெயதல்
8.6  படுகர்க  புண்கள்
8.7  முதுகுபைாமரிப்பு

9 மு�லு�வி 9.1  முன்னுரை
9.2  முதலுதவியின் விதி்கள்
9.3   ந�ாயாளி்களுக்காை முதலுதவி (்காயங்கள், 

இைத்த  ஒழுககு, அதிரச்சி)
9.4   உரைப்பனி
9.5  அதிரச்சி
9.6  எலும்புமுறிவு
9.7  பூச்சிக்கடி
9.8   செயலிழந்த இதய, நுரையீைல் மீணடும் 

செயல்ப்ட ரவத்தல்

10.  சுகா�ாரக் கல்வி 
மறறும் ஒலி-ஒளி 
உபகர்ணஙகள்

10.1  முன்னுரை
10.2 சு்காதாைக ்கல்வியின்  குறிகந்காள்்கள்
10.3 சு்காதாைக ்கல்வியின்  ச்காள்ர்க்கள்
10.4  சு்காதாைக ்கல்வி பற்றிய அணுகுமுரை
10.5    சு்காதாைக ்கல்வியாளரின் பஙகு மற்றும் 

சபாறுப்பு்கள்

11. மருந்தியல் 11.1  முன்னுரை
11.2  வரையரை
11.3  மருந்து்களின்ஆதாைங்கள்
11.6   செவிலியர்களுக்காை மருந்தியல் 

முககியத்துவம்
11.7  மருத்துவ ஆரண்கள்
11.8  மருந்து பிரழரய தடுககும் முரை்கள்
11.9  மருந்து அளவிடடு முரைரம்கள்
11.10  மருந்து்கள் செலுத்தும் வழி்கள்
11.11  மருந்து இயக்கவியல்
11.12 மருந்தின் இயக்க செயல்பாடு்கள்
11.13  மருந்தியக்கத் தாககியல்
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12. மாறறு 
மருத்துவத்தில் 
பெவிலியத்தின் 
பெயல்முன்றகள்

பா்டம் முழுவதும்

13. ஆவ்ணஙகள் 13.1  முன்னுரை
13.2  வரையரை
13.3  ஆவணப்படுத்துதலின்  ந�ாக்கம்
13.4  ஆவணப்படுத்துதலின் ச்காள்ர்க்கள்
13.5  ஆவணப்படுத்துதலின் முரை்கள்

பெய்முன்ற

வகுப்பு : 11                                                                                                                   பாடம் :  பபாதுபெவிலியம்

வரினெ எண் �னலப்பு 

1 இந்தியாவில் சு்காதாை �லத்திட்டங்கள்

2 �லம்ொரந்த அளரவ்கள்

3 மருத்துவம் மற்றும் அறுரவ சிகிச்ரெ நுணணுயிர அற்ைநிரல

4 சபாதுசு்காதாை செயல்முரை்கள்

5 ்கழிவுநீக்க  நதரவ்கள்

6 ்கடடு்கடடுதல்
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 11                                                                                 பாடம்: சத்துணவியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

1. உணவு – ஓர் அறிமுகம் 1.2.  உணவின்பணிகள் 
1.2.1.  உடலியல் செயல்்பபாட்டிறகபான உணவு 
1.2.2   உளவியல் செயல்்பபாடுகளில் உணவின 

்பங்கு 
1.2.3  ெமூக செயல்்பபாடுகளில் உணவின ்பங்கு 
1.7.  ெமையல் முமைகள் 
1.7.1.  ெமைப்பதறகபான ந�பாககங்கள் 
1.7.2. ெமைததல் முமைகளின வமகப்பபாடு 
1.7.2  அ) ஈரச்சூட்டு முமை 
1.7.2.  ஆ) உலர்சூட்டு முமை 
1.7.2.  இ) கூட்டுெமையல் முமை 
1.7.3  ெமைப்பதறகபான பிைமுமைகள் 

2. தானியஙகள் மற்றும் பருப்பு 
வகககள்

2.3.   குறிபபிடததகக தபானியங்கள் ைறறும் 
சிறுதபானியங்கள்

2.3.1.   அரிசி 
2.3.2.  நகபாதுமை 
2.3.3.  கபாமடககண்ணி (ஓட்ஸ்) 
2.3.4.  ்பபார்லி 
2.3.5 சிறுதபானியங்கள்
2.3.5.அ.   சிறுதபானியங்களபால் ச்பைப்படும் 

ஆநரபாககிய �னமைகள் 
2.5.  தபானியங்களின செயலபாககம் 
2.5.1  தீட்டப்படுதல் 
2.5.2  புழுங்க மவததல் 
2.5.3.  தபானியங்கமள முமளகட்டுதல் 
2.6. தபானியங்கமள ெமைததல் 
2.6.1  ஊன ்பமெயபாககம் 
2.6.2  ்பமெயம் உருவபாதல் 
2.6.3.  சைன வறுவல் 
2.7  புளிககச் செயத தபானியத தயபாரிபபுகள்
2.9   ்பயறுகமள உட்சகபாள்வதபால் ஏற்படும் 

ஆநரபாககிய �னமைகள் 
2.10.  ்பயறுகள் 
2.10.1.  ்பயறுகளில் உள்ள ெததுககளின அளவு. 
2.10.2.  முமளகட்டுதல் 
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2.10.3.  ்பயறுகளில் உள்ள �ச்சுததனமை வபாய்நத 
ச்பபாருட்கள் 

2.10.7.   ்பயறுககமள உண்்பதபால் உணடபாகும் 
ஆநரபாககிய �னமைகள்

3. காயகறிகள் மற்றும்  
பழஙகள்

3.3   கபாயகறிகளிலுள்ள ஊட்டச்ெததுககளின 
அளவுகள் 

3.4  கபாயகள் ைறறும் ்பழங்கள் நதர்்நசதடுததல் 
3.5.  கபாயகறிகமள ெமைககும் முமைகள் 
3.5.1.  ெமைததலில் கபாயகறிகளின ்பங்கு  
3.6  ்பழங்கள்
3.6.1.  ்பழங்களின ஊட்டச்ெதது அளவுகள் 
3.6.2  ்பழங்களின வமகப்பபாடு  
3.7   கபாயகறிகள் ைறறும் ்பழங்களிலுள்ள 

நிைமிகள் 
3.9.  கபாயகறிகள் ைறறும் ்பழங்கள் ்பழுப்பபாதல்
3.9.1. ்பழுப்பபாதமல தடுககும் முமைகள்.

4. பால் மற்றும் பால் சார்்நத 
்பாருடகள்

4.1  இமைச்சி 
4.1.1   இமைச்சி ைறறும் இமைச்சி உணவுகளின 

வமககள் 
4.1.2  இமைச்சியின அமைபபு 
4.1.5  இமைச்சிமய ெமைததல் 
4.1.6  ெமைததலின ந்பபாது ஏற்படும் ைபாறைங்கள்.   
4.2.3.  ஊட்டச்ெதது அளவுகள் 
4.2.4.  ்பைமவ இமைச்சிமயத நதர்்நசதடுததல்
4.3.2.  மீனின ஊட்டச்ெதது அளவுகள் 
4.3.3.  மீனகமளத நதர்்நசதடுததல் 
4.4.2  உணவில் முட்மடகளின ைதிபபு 
4.4.5.  ெமையலில் முட்மடயின ்பயனகள் 
4.5.  ்பபால் ைறறும் ்பபால் ெபார்்நத ச்பபாருட்கள் 
4.5.1  ்பபாலில் அடங்கியுள்ள ஊட்டச்ெததுககள் 
4.5.2  ்பதப்படுததப்பட்ட ்பபாலின வமககள்  
4.5.3  ்பதப்படுததுதல் 

5. ்காடகடகள், எண்ணய 
வித்துககள் மற்றும் சர்கககை

5.1. சகபாட்மடகள்
5.1.1. நவர்ககடமல 
5.1.2. மு்நதிரிப ்பருபபு 
5.1.3.  நதங்கபாய 
5.1.4.  ்பபாதபாம் ்பருபபு 
5.2.   எண்சணய விததுககள் ைறறும் அவறறின 

முககியததுவம் 
5.2.1.  கடுகு விமதகள் 
5.2.2.  நெபாள எண்சணய
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5.2.3.   ஆைணககுவிமதகள் 
(விளகசகண்சணய)

5.2.4.  சூரியகபா்நதி விமதகள் 
5.2.5.  எள்விமத 
5.2.6.  ்பமன எண்சணய 
5.2.7.  ஆலிவ் விமதகள் 
5.3.  சகபாழுபபு ைறறும் எண்சணயகள் 
5.3.1.  ஊட்டச்ெததுககளின முககியததுவம் 
5.3.2.  சுததிகரிககப்பட்ட எண்சணயகள்
5.3.3.  நீரகவூட்டம் – வனஸ்்பதி ைறறும் ைபார்கரின
5.4  சிககுபபிடிததல்

6. மசாலாககள், உணவு 
சசர்ககககள்  மற்றும்  
உணவுக கலப்படம்

6.1  ைெபாலபா 
6.1.3   இ்நதிய ைெபாலபாபச்பபாருட்களின 

்பட்டியலும், ்பயனகளும்
6.2  உணவுச்நெர்கமககள்
6.2.1.  உணவுச்நெர்கமகயின நதமவ
6.2.2.  உணவுச்நெர்கமகயின வமகப்பபாடுகள் 
6.2.3.  உணவுச்நெர்கமகயின தீமைகள்
6.3.3.   உணவுககலப்படதமத கண்டறியும் 

முமைகள் 
6.4.   �ைது �பாட்டில் உள்ள உணவுப்பபாதுகபாபபுச் 

ெட்டங்கள் 

7. உணவூடடவியலின் 
அணகம நிகலப்பாடுகள்

7.2.  ைரு்நதபாககல் உணவுகள் 
7.2.1.  உணவுச்நெர்கமகப ச்பபாருள் 
7.2.2.  செயல்ெபார் உணவுகள் 
7.6.   ்பழங்களின ைறறும் கபாயகறிகளின செயல் 

ைறறும் ைருததுவ குணங்கள் 
7.6.1.  சிகபபு நிை ்பழங்கள்  ைறறும்  கபாயகறிகள் 
7.6.2.  ஆரஞ்சு நிை ்பழங்கள்  ைறறும்  கபாயகறிகள் 
7.6.3.  ைஞ்ெள் நிை ்பழங்கள்  ைறறும்  கபாயகறிகள்
7.6.4.  ்பச்மெ நிை ்பழங்கள் ைறறும் கபாயகறிகள் 
7.6.5.   ்பச்மெ/சவள்மள நிை ்பழங்கள் ைறறும் 

கபாயகறிகள் 
7.6.6.   நீலம், இண்டிநகபா, கததரிபபூ நிை ்பழங்கள் 

ைறறும் கபாயகறிகள் 
7.7.  இயறமக உணவுகள் 
7.7.1.  இயறமக நவளபாண்மை சில குறிபபுகள் 
7.7.2.   வீட்டுத நதபாட்டம் வளர்ப்பதறகபான 

குறிபபுகள் 

8. உணவூடடவியல் – ஓர் 
அறிமுகம்

8.1.  ஊட்டச்ெததின நதபாறைம் 
8.2.  உணவூட்டததின முககியததுவம் 
8.3  ெததுணவின முககியததுவம் 
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9. கார்சபாகைடசைடடுகள் 
மற்றும் சகதி

9. 3  கபார்ந்பபாமைட்நரட்டின நவமலகள் 
9.4   கபார்ந்பபாமைட்நரட்டினஆதபார உணவுப 

ச்பபாருட்கள் 
9.7  ெகதி 
9.7.1  ெகதி வழங்கும் உணவு கபாரணிகள் 
9.7.2  ெகதியின அலகு – கநலபாரி ைறறும் ஜூல் 
9.7.3  உணவுபச்பபாருள்களின ெகதி அளவு 
9.7.4   உணவுபச்பபாருட்களின சைபாதத ெகதி 

ைதிபபு 
9.7.5   உணவுபச்பபாருள்களின உடலியல் 

ரீதியபான ெகதி ைதிபபு 
9.7.6  செரிைபானத தனமையின குணகம். 

10. புைதஙகள் மற்றும் 
லிப்பிடுகள்

10.4   புரதம் நிமை்நத உணவு ஆதபாரங்கள் 
10.5  புரதததின நவமலகள் 
10.6  புரதங்களின நதமவயபான அளவு 
10.7  புரதப ்பறைபாககுமையின ்பபாதிபபுகள் 
10.7.1  புரதக குமைந�பாய 
10.7.2  புரதப ்பறைபாககுமையின ்பபாதிபபுகள் 
10.7.3.  புரதச் ெகதி குமை்பபாடு கபாரணங்கள் 
10.7.4.  ைருததுவ ரீதியபான அறிகுறிகள் 
10.7.5.   ெவமல ைறறும் ந�பாஞ்ெபானுககு இமடநய 

உள்ள நவறு்பபாடு 
10.7.6.  புரத ெகதி குமைந�பாயககபான சிகிச்மெ 
10.10.3. நதமவயின அடிப்பமடயிலபான வமகப்பபாடு 
10.10.4.  உணவு ஆதபாரங்களின அடிப்பமடயிலபான 

வமகப்பபாடு
10.12.  சகபாழுபபுகளின நவமலகள் 
10.12.1   இனறியமையபாத சகபாழுபபு அமிலங்களின 

நவமலகள் 
10.13.   உடலுககு நதமவயபான சகபாழுபபு 

அளவுகள் 
10.14   உணவு ச்பபாருட்களில் சகபாழுபபு 

வமகப்பபாடு குமை்பபாடு.

11. உயிர்்சசத்துககள், தாது 
உப்புககள் மற்றும் நீர்

11.1  உயிர்ச்ெததுகளின வமகப்பபாடு 
11.2  சகபாழுபபில் கமரயும் உயிர்ச்ெததுககள் 
11.2.1   உயிர்ச்ெதது A 
11.2.2   உயிர்ச்ெதது D 
11.2.3   உயிர்ச்ெதது E 
11.2.4   உயிர்ச்ெதது K 
11.3  நீரில் கமரயும் உயிர்ச்ெததுககள் 
11.3.1   உயிர்ச்ெதது B1 
11.3.2   உயிர்ச்ெதது B2 
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11. 3.3   உயிர்ச்ெதது B3 
11.3.4  உயிர்ச்ெதது B6 
11.3.5.   உயிர்ச்ெதது B 9 
11.3.6.   உயிர்ச்ெதது B 12 
11.3.7.  உயிர்ச்ெதது C 
11.4  தபாதுபபுகள் 
11.4.1  இரும்புச்ெதது 
11.4.2  அநயபாடின 
11.4.3  கபால்சியம் 
11.4.4  துதத�பாகம் 
11.4.5  நெபாடியம் 
11.5.5.  நீர் குமைநிமல 
11.5.6.  நீர் வறறிய நிமல 
11.5.7.  வபாயவழி நீநரறறும் சிகிச்மெ  
11.5.8     நீர்மிகு நிமல

12. ஊடட்சசத்து திடடஙகள் 
மற்றும் ்காள்கககள்

12.1  நதசிய அளவிலபான திட்டங்கள் 
12.1.1.   ஒருங்கிமண்நத குழ்நமதகள் 

வளர்ச்சிததிட்டம் 
12.1.2.  ைதிய உணவுததிட்டம் 
12.1.3.   இரததநெபாமகத தடுபபு ைறறும் 

கட்டுப்படுததும் முமைகள் 
12.1.4.  உயிர்ச்ெதது A குமை்பபாடுகள் தடுபபும், 

கட்டுப்பபாடும் 

்சயமுகை

வகுப்பு : 11                                                                                                                                பாடம்: சத்துணவியல்

வரிகச எண தகலப்பு 

1 அளததலின நுட்்பங்கள்  

2 ெமையல் முமைகள் 

3 தபானியங்கமள ெமைததல் 

4 ்பயறுகமளச் ெமைததல்

5 ்பழங்கள் ைறறும் கபாயகறிகள்

6 ்பபால் உணவு செயமுமை

7 உணவுப ச்பபாருளில் உள்ள கலப்படதமதக கண்டறியும் முமை.
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 11                               பாடம் :  மனையியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

1. மனைஅறிவியலின் 
அடிப்பனடக்
கருத்துக்கள் மற்றும் 
ந�ாக்கஙகள்

1.1  மனையியல் ஓர்அறிமுகம் 
1.2   மனையியல் உட்பிரிவுகளின் பரிணாம வளர்ச்சி 
1.2.1  மனை அறிவியலில் பட்்டயபபடிபபுகள் 
1.3  மனைஅறிவியலின் முக்கிய கூறுகள்
1.3.1 உணவு மற்றும் சத்துணவியல்
1.3.2 குடும்பவள மமலாணனம
1.3.3 துணிகள் மற்றும் ஆன்டகள்
1.3.4 மனித வளர்ச்சி
1.3.5 கருத்துப பரிமாற்்றம் மற்றும் விரிவாக்கம்
1.4     வாழக்னகத் தரத்னத உயர்த்துவதில் 

மனைஅறிவியலின் பங்கு 
1.5   மனைஅறிவியலின் கல்வி மற்றும் 

ததாழிற்கல்வியின் ம�ாக்கங்கள் 
1.5.1  மருத்துவத்துன்ற திட்்ட உணவு வல்லு�ர்
1.5.2  தபாது சுகாதார ஊட்்டச்சத்துக்கள்
1.5.3  கல்வியாளர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி மாணவர்கள்
1.5.4  ஆமலாசகர்/தனிபபட்்ட பயிற்சி
1.5.5  வணிகம் மற்றும் ததாழில்
1.5.6  மதசிய மற்றும் சர்வமதச உணவு அனமபபுகள்

2. மனித வளர்ச்சியும் 
மற்றும் அதன்
சவால்களும்

 பா்டம்  முழுவதும்

3. உணவு அறிவியல் 3.1  அறிமுகம் 
3.2  உணவின்மவனலகள்
3.2.1 உணவின் உ்டலியல் தசயல்பாடுகள்
3.2.2 உளவியல் சார்்நத தசயல்பாடுகள்
3.2.3 சமூக தசயல்பாடுகளில் உணவின் பங்கு
3.3    அடிபபன்ட �ான்கு உணவுத்ததாகுபபும் அதன் 

முக்கியத்துவமும்
3.3.1  சிறுதானியங்களின் வனககள் மற்றும் அதன் 

முக்கியத்துவம்
3.4  உணவு பிரமீடு 
3.6  சனமத்தலின்மபாது ஊட்்டச்சத்துக்களின் 

இழபனபக் குன்றக்கும் முன்றகள் 
3.7  ஊட்்டச்சத்துக்கனள மமம்படுத்தும் முன்றகள் 
3.8  சனமயலன்ற சாதைங்கள் 
3.9   சனமயலன்றயில் பின்பற்்ற மவணடிய 

பாதுகாபபுவிதிகள் 
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4. உணவுப்பதப்படுத்தும்
முனைகள்

4.1 முன்னுனர
4.2  உணவு பதபபடுத்தும் முன்றகள் 
4.2.1   குன்ற்நத தவபபநினலயில் உணனவப 

பதபபடுத்துதல் 
4.2.1.1 குளிரூட்டுதல்
4.2.1.2 உன்றய னவத்தல்
4.2.2.  உயர்தவபபநினலயில் பதபபடுத்துதல் 
4.2.2.1 பாஸ்டுனரமசஷன்
4.2.2.2 தகாதிநீரில் அமிழத்துதல்/பிளான்ச்சிங்
4.2.2.3 ்டபபாவில் அனமத்தல்/மகனிங்
4.2.3  நீர்அகற்றி பாதுகாக்கும் முன்றகள் 
4.2.3.1 உலர னவத்தல்
4.2.3.2 உலர்த்திகளின் வனககள்
4.2.4  புனகயூட்டுதல்
4.2.5   மவதிபதபாருட்கனளப  பயன்படுத்தி 

பதபபடுத்துதல் 
4.2.6  உயர்அழுத்த சவ்வூடு பரவல் 
4.2.6.1 அதிக சர்க்கனர அ்டர்வு
4.2.6.2 அதிக உபபு அ்டர்வு
4.2.7   உணவுகனளக்  கதிரியக்கத்திற்கு 

உட்படுத்துதல்  
4.2.8  தவற்றி்டக்  கட்டுதல் 

5. சத்துணவியல் 5.1   முன்னுனர 
5.1.1 ஊட்்டச்சத்து அறிவியல் பற்றிய அறிமுகம்
5.3  நுணணூட்்டச் சத்துக்கள் 
5.3.1   தாது உபபுக்கள் கால்சியம், பாஸ்பரஸ், 

இரும்புச்சத்து, அமயாடின், துத்த�ாகம் 
5.3.2  உயிர்ச்சத்துக்கள் 
5.3.2.1   தகாழுபபில் கனரயக்கூடிய உயிர்ச் சத்துக்கள் 

(A, D, E, K)
5.3.2.2   நீரில் கனரயக்கூடிய உயிர்ச்சத்துக்கள் (B1, 

B2) மபாலிக் அமிலம், சயமைாக்மகாபாலமின், 
உயிர்ச்சத்து C 

5.4  நீர்
5.5   ஊட்்டச்சத்துக் மகடு

6. குடும்ப உணவு 
நமலாணனம

6.1  அறிமுகம்  
6.1.1  சரிவிகித உணவு 
6.1.2  RDA பரி்நதுனரக்கபபட்்ட சத்துகளின் அளவுகள் 
6.1.3   சரிவிகித உணவுகனள திட்்டமிடுவதற்காைப  

படிகள் 
6.7  கர்பபிணி மற்றும் பாலுட்டும் தபணகளுக்காை 

ஊட்்டச்சத்துத்  மதனவகள்
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6.7.1 கர்பபகாலத்திற்காை ஊட்்டச்சத்து மதனவகள்
6.8   முதுனமப பருவத்தில் ஏற்படும் ஊட்்டச்சத்து 

மதனவகளும், சவால்களும் 

6.9             முதிமயார்களின் உணவூட்்டம் 
சார்்நத பிரச்சினைகள்

7. குடும்ப வள 
நமலாணனம

7.1  அறிமுகம் 
7.1.1   குடும்பவளத்தின் வனரயன்ற மற்றும் 

கருத்துகள் 
7.2  ம�யங்கள், குறிக்மகாள்கள் மற்றும் தரம் 
7.2.1 ம�யங்கள்
7.2.1.1 ம�யத்தின் வனககள்
7.2.2 குறிக்மகாள்கள்
7.2.2.1 குறிக்மகாள்களின் வனககள்
7.2.3 தரம்
7.6  மவலனய எளிதாக்குதல் 
7.7  பணமமலாணனம
7.7.1 வருமாைத்தின் கருத்துக்கள்
7.7.2  குடும்பத்தின் வருமாைம் பாதிக்கபபடும் 

காரணிகள்
7.8   தசலவிைம் மற்றும் வரவுதசலவு 

திட்்டமமலாணனம
7.8.1  ஒரு குடும்பத்தின் தசலவுகனள பாதிக்கும் 

காரணிகள்
7.8.2 வரவு தசலவு திட்்டம்
7.8.2.1 வரவுதசலவு திட்்டத்தின் முக்கியத்துவம்
7.8.2.1 வரவு-தசலவு திட்்ட தபாருட்களின் பட்டியல்
7.9  மசமிபபு மற்றும் முதலீடுகள் 
7.9.1 முதலீட்டின் முக்கியமாை வருவாய்கள்
7.9.1.1 வங்கிகள்
7.9.1.2 அஞசல் அலுவலகம்
7.9.1.3 வருங்கால னவபபு நிதி
7.9.1.4 காபபீடு
7.9.1.5 முதலீட்டு பங்குகள்
7.9.1.6 யூனிட் டிரஸ்ட்
7.9.1.7 பத்திரங்கள்
7.9.1.8 சீட்டு கட்டுதல்

8. தகவல் ்தாடர்பு 8.1  அறிமுகம், வனரயன்ற 
8.1.1  தகவல்ததா்டர்பின் பணிகள் 
8.2  தகவல்ததா்டர்பு தகாள்னககள்
8.2.1  தகவல்ததா்டர்பு தசயல்முன்ற 
8.6  கற்பித்தல் உபகரணங்கள்
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8.6.1  கற்பிக்கும் உபகரணங்களின் சி்றபபியல்புகள் 
8.6.2  கற்பித்தல் உபகரணங்களின் வனகபபாடு 
8.7    தகவல் ததா்டர்பு சமீபத்திய மபாக்குகள்  

இனணயதளம், மின்ைஞசல்  பல் ஊ்டகம் 
மற்றும் மின்னியல் கற்்றல் 

9. ஆளுனம வளர்ச்சி 
மற்றும் வாழக்னகனய 
சமாளிக்கும் திைன்கள்

9.1  அறிமுகம் 
9.1.1  ஆளுனம வனரயன்றகள் 
9.2  ஆளுனமனயத் தீர்மானிக்கும் காரணிகள்
9.2.1 உயிரியல் காரணிகள்
9.2.2 சமூகக் காரணிகள்
9.2.3 உளவியல் காரணிகள்
9.3  சுய விழிபபுணர்வு
9.3.1  சுயவிழிபபுணர்வு ஏன் முக்கியத்துவம் 

வாய்்நதது?
9.3.2  எபபடி நீங்கள் சுய விழிபபுணர்வு பற்றி அறி்நது 

தகாள்வீர்கள்?
9.4  சுய மரியானத
9.4.1 வனரயன்ற
9.4.2 சுயமரியானதனய பாதிக்கும் காரணிகள்
9.4.3 சுயமரியானதயின் வனககள்
9.4.4 ஊக்குவித்தல்
9.4.4.1 ஊக்குவித்தலின் தகாள்னககள்
9.6  பிரச்சனைனயத் தீர்த்தல்
9.6.1 வனரயன்ற
9.6.2 பிரச்சனைனயத் தீர்த்தலில் பாதிக்கம் காரணிகள்
9.6.3  பிரச்சனைனயத் தீர்பபதில் உள்ள நினலகள்
9.6.4  பிரச்சனைகனளத் தீர்க்கும் தி்றன்கனள 

அதிகரிக்கச் தசய்யும் குறிபபுகள்
9.7  முடிதவடுத்தல் 
9.7.1 வனரயன்ற
9.7.2 முடிதவடுத்தலின் தசயல் முன்றகள்
9.7.3  முடிதவடுக்கும் தறினை வளர்த்துக் தகாள்ள 

உதவும் காரணிகள்
9.7.4 �ல்ல தீர்வு தருபவர்களின் குணங்கள்
9.7.5  முடிவு எடுபபதில் உதவுக் கூடிய �ன்டமுன்றக் 

குறிபபுகள்
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்சய்முனை 

வகுப்பு : 11                                                                                                           பாடம் :  மனையியல்

வரினச எண தனலப்பு 

1. தானிய உணவு தயாரித்தல்:  தானியங்கனள சனமபபதற்கு சி்ற்நத 
முன்றயினைக் கண்டறிதல் – ஏமதனும் ஒரு உணனவத் தயாரித்தல் 
– காய்கறி புலாவ் 

2. பயிறு உணவு தயாரித்தல் – முழுப பயிறுகளின் சனமத்தல் 
தரத்தினை பாதிக்கும் காரணிகனள அறி்நது தகாள்ளுதல் – 
ஏமதனும் ஒரு உணனவத் தயாரித்தல்

3. காய்கறி உணவு தயாரித்தல் – காய்கறியில் உள்ள குமளாமராஃபில் 
நி்றமியினை பாதிக்கும் காரணிகனள கற்்றறிதல் – ஏமதனும் ஒரு 
உணனவத் தயாரித்தல் – ராகிமசாயாமுருங்னக அன்ட 

4. (அ) சர்க்கனரனய பாதுகாபபுப தபாருளாகப பயன்படுத்தி ஒரு 
உணவு தயாரித்தல் / வானழபபழ ஜாம் 
(ஆ)  உபபு மற்றும் எணதணய் பாதுகாபபு தபாருளாகப பயன்படுத்தி 
உணவு தயாரித்தல் – தக்காளி ஊறுகாய் 

5 ம�ாஞசான் / சவனலயால் பாதிக்கபபட்்ட முன் பள்ளி பருவக் 
குழ்நனதக்கு ஒரு �ானளய உணவினை திட்்டமிடு – கமலாரி / சக்தி 
மற்றும் புரதம் நின்ற்நத ஒரு உணவினைத் தயார் தசய்து பரிமாறு 
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 11                                                                    பாடம் :  கணினி அறிவியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

அலகு - I
1. கணினி 
அறிமுகம்

1.1	 கணிப்பொறி	ஓர்	அறிமுகம்	
1.2	 அறிமுகம்	-	கணிப்பொறியின்	தலைமுலைகள்	
1.4	 தரவு	மற்றும்	தகவல்

2. எண் முறைகள் 2.1	 அறிமுகம்	
2.2	 தரவு	பிரதியீடு	
2.3	 பல்்வறு	எண்	முலைகள்	
2.4	 எண்முலை	மொற்ைஙகள்	
2.5	 குறியுரு	எண்களின்	இருநிலை	பிரதியீடு

3. கணினி அறைப்பு 3.1	 முன்னுலர	
3.2	 நுண்்செயலிகளின்	அடிபபலைகள்	
3.4	 நுண்்செயலியின்	வலககள்	
3.5	 நிலைவகச்	செொதைஙகள்

4. இயகக 
அறைப்பின் 
ககாடபாடடு 
கருத்துககள்

4.1	 ்மன்்பொருள்	ஒர்	அறிமுகம்	
4.2	 இயகக	அலமபபு	ஓர்	அறிமுகம்	
4.3	 இயகக	அலமபபின்	வலககள்	
4.5	 முககிய	இயகக	அலமபபுகள்

5. விண்கடாஸ்-ல் 
கவறல ்ெய்தல்

5.1	 இயகக	அலமபபு	ஓர்	அறிமுகம்	
5.2	 விண்்ைொஸ்	இயகக	அலமபபு	ஓர்	அறிமுகம்	
5.5	 வி்ண்்ைொஸின்	திலரமுகபபு	
5.6	 சென்ைல்	திலர	
5.7	 பயன்பொட்டு	சென்ைல்திலர	
5.8	 ஆவண	சென்ைல்	திலர	
5.9	 சென்ைல்	திலரயின்	கூறுகள்	
5.11	 	் கொபபுகலையும்,	்கொபபுலைகலையும்	நிர்வகிததல்	

அலகு - II
பாடம்-6
விவரககுறிப்பு 
ைற்றும் 
அருவைாககம்

6.1	 ்ெறிமுலைகள்	
6.2	 ்ெறிமுலைசெொர்	சிககல்கள்
6.3	 ்ெறிமுலை	கட்டுமொைத	்தொகுதிகள்	
6.4	 ்ெறிமுலை	வடிவலமபபு	நுட்பஙகள்	
6.5	 விவரககுறிபபு	
6.6	 அருவமொககம்

பாடம்-7
 பிரித்்தல் ைற்றும் 
ஒருங்கிறைத்்தல் 

7.1	 ்ெறிமுலை	குறியீட்டு	முலைகள்	
7.2	 	ஒருஙகிலணபபு	
7.3	 பிரிபபு

75



பாடம்-8
 சுழற்சியும் 
்தற்சுழற்சியும் 

8.1	 மொற்ைமிலி	
8.2		 மைககு	மொற்ைமிலி

அலகு - III
பாடம் - 9
C++ ஓர் அறிமுகம்

9.1	 முன்னுலர
9.2	 குறியுருத	்தொகுதி	
9.3	 ்மொழித	்தொகுதி	(வில்லைகள்)	
9.4	 உள்ளீட்டு-்வளியீட்டு	்செயற்குறிகள்	
9.5	 C++	-ல்	முதல்	எடுததுககொட்டு	நிரல்	
9.6	 C++	நிரலை	இயககுதல்	
9.8	 பிலைகளின்	வலககள்	
9.10	 	தரவிைஙகள்,	மொறிகள்	மற்றும்	்கொலவகள்	-	

அறிமுகம்	
9.11	 தரவு	இைஙகளின்	கருததொககம்	
9.12	 C++	தரவு	இைஙகள்	
9.13	 மொறிகள்

பாடம் - 10
பாயவுக கடடுப்பாடு

10.1	 அறிமுகம்	
10.2	 கூற்றுகள்	
10.4	 ்தர்்ந்தடுபபு	கூற்றுகள்	
10.5	 பன்முலைச்	்செயல்	(அல்ைது)	மைககு	

அலகு - III
பாடம் - 11
்ெயற்கூறுகள்

11.1	 முன்னுலர	
11.2	 ்செயற்கூறுகளின்	்தலவ	
11.3	 ்செயற்கூறுகளின்	வலககள்	
11.5	 பயைர்	வலரயறுககபபட்ை	்செயற்கூறுகள்	
11.6	 	் செயற்கூற்லை	அலைபபதற்கொை	வழிமுலைகள்	
11.8	 	கட்டுபபொட்லை	்செயற்கூறிலிரு்நது	திருபபி	

அனுபபுதல்	
11.9	 தற்சுைற்சி	்செயற்கூறுகள்	
11.10	 மொறிகளின்	வலர்யல்லை	விதிமுலைகள்

அலகு - III
பாடம் - 12
அணிகள் ைற்றும் 
கடடுருககள்

12.1	 அறிமுகம்	
12.2	 அணிகளின்	வலககள்	
12.3	 இருபரிமொண	அணி	
12.4	 செரஙகளின்	அணி

அலகு - IV
பாடம் - 13
அறிமுகம் - 
்பாருள் க�ாககு 
நிரலாகக 
நுடபங்கள்

13.1	 அறிமுகம்	
13.3	 	் பொருள்	்ெொககு	நிரைொககததின்	அடிபபலை	

கருததுககள்	
13.4	 ்பொருள்	்ெொககு	நிரைொககததின்	பைன்கள்	
13.5	 ்பொருள்	்ெொககு	நிரைொககததின்	தீலமகள்
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அலகு - IV
பாடம் - 14
இனககுழுககள் 
ைற்றும் 
்பாருள்கள்

14.1	 இைககுழு	அறிமுகம்	
14.2	 ்பொருள்கலை	உருவொககுதல்	
14.3	 ்பொருள்களுககொை	நிலைவக	இைஒதுககீடு	
14.4	 இைககுழு	உறுபபுகலை	அணுகுதல்

அலகு - IV
பாடம் - 15
பல்லுருவாககம்

15.1	 அறிமுகம்	
15.2	 ்செயற்கூறு	பணிமிகுபபு	
15.4	 ்செயற்குறி	பணிமிகுபபு

அலகு - IV
பாடம் - 16
ைரபுரிைம்

16.1	 மரபுரிமம்	-	ஓர்	அறிமுகம்	
16.2	 மரபுரிமததின்	்தலவ	
16.3	 மரபுரிமததின்	வலககள்	
16.4	 	தருவிககபபட்ை	இைககுழு	மற்றும்	அடிபபலை	

இைககுழு	

அலகு - V
பாடம் - 17
கணிப்்பாறி 
�ன்்னறி ைற்றும் 
இறையப் 
பாதுகாப்பு

17.1	 அறிமுகம்	
17.2	 ென்்ைறியின்	பிரச்சிலைகள்	

பாடம் - 18
கணிப்்பாறியில் 
்தமிழ்

பொைம்	முழுவதும்

 ்ெயமுறை

வகுப்பு : 11                                                                                                                     பாடம் :  கணினி அறிவியல்

வரிறெ எண் ்தறலப்பு 

1 	்மொதத	செம்பைம்	கணககிடுதல்

2 செதவீதம்

3 பொலிண்ட்்ரொம்

4 எண்முலை	மொற்ைம்

5 ஃபி்பொ்ைொசி	எண்களில்	பகொ	எண்கள்
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 11                                                பாடம்: வணிகவியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

1. இந்திய துணைக் 
கணடத்தின் வாணிக 
வரலாற்றுப் பின்்னனி

1.01  அறிமுகம்                           
1.02  பண்டமாற்று முறை  
1.03  வணிகத் தற்டகள்
1.04   வணிகத் தற்டகளும் அவற்றை நீக்கும்  

வழிகளும்

2. ்�ாழிலின் ந�ாக்கஙகள் 2.01  மனிதச் செயலபாடுகள்                
2.02   சபாருளாதார ந்டவடிக்றககளின் வறககள்
2.03 சதாழிலின் தன்றமகள்
2.04 சதாழிலின் நநாக்கஙகள்

3. ்�ாழில் 
�டவடிக்ணககளின் வணககள்                                 

3.01 உற்பத்தித் சதாழில    
3.02  வணிகம்
3.03 வியாபாரம்

4. �னியாள் வணிகம் 4.01  சதாழில அறமப்பு 
4.02   தனியாள் வணிகம்
4.03  சிைப்பியலபுகள்   
4.04   தனியாள் வணிகத்தின் நன்றமகளும் 

குறைபாடுகளும்

5. இந்து கூடடுக்குடும்பம் 
மற்றும் கூடடாணணம

5.01  இந்து கூட்டுக் குடும்பம் – அறிமுகம்
5.02  கூட்்டாணறம
5.03   கூட்்டாணறம ஒப்பாவணம் மற்றும் 

உள்ள்டக்கம்
5.04   கூட்்டாளிகளின் உரிறமகள்  க்டறமகள் 

மற்றும் சபாறுப்புகள்
5.05  கூட்்டாளிகளின் வறககள் 
5.06  கூட்்டாணறம பதிவு செய்யும் முறை
5.07   கூட்்டாணறமறய பதிவு செய்யாவிடில 

ஏற்படும் விறளவுகள் 
5.08  கூட்்டாணறமக் கறைப்பு

6. கூடடுப் பஙகு நிறுமம் 6.01 நிறுமம் - சபாருள் மற்றும் இைக்கணம்
6.02 நிறுமத்தின் வறககள் 
6.03  அறமப்பு முறைநயடு
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6.04  செயலமுறை விதிகள்
6.05 தகவைறிக்றக

7. கூடடுறவு அணமப்பு                          7.01  சபாருள் மற்றும் இைக்கணம் 
7.02  கூட்டுைவின் சகாள்றககள்
7.03  கூட்டுைவின்சிைப்பியலபுகள்
7.04   கூட்டுைவு ெஙகஙகளின் நன்றமகளும்      

குறைபாடுகளும்                                          
7.05  கூட்டுைவு ெஙகஙகளின் வறககள்

9. அரசு அணமப்புகள் 9.01 துறைவாரி நிறுவனஙகள்
9.02 நிறைகளும்குறைகளும்
9.03 சபாதுகழகஙகள்
9.04 நிறைகளும்குறைகளும்
9.05  அரசு நிறுமஙகள்
9.06 நிறைகளும்குறைகளும்

10. இந்திய ரிசர்வ் வஙகி 10.04  வஙகி – இைக்கணம்
10.05  றமய வஙகி – இைக்கணம்
10.06  இந்திய ரிெர்வவஙகியின் நதாற்ைம்
10.07  இந்திய ரிெர்வவஙகியின் கட்்டறமப்பு
10.08 இந்திய ரிெர்வவஙகியின் பணிகள்           

12. வணிக வஙகிகளின் 
பணிகள்

12.01   முதன்றம பணிகள்
12.02  இரண்டாம் நிறைப்பணிகள்
12.03  பரவைாக்கப்பட்்ட வஙகி  நெறவகள்
12.04  மின்னணு வஙகியியல பணிகள்
12.05  அறனத்து வணிக வஙகியின் சமாத்த 

பணிகள்

13. பணடக காப்பு 13.01  பண்டகக் காப்பகம்
13.02   பண்டகக் காப்பகம் மற்றும் பண்டக காப்பு 

இற்டநய உள்ள நவறுபாடுகள்
13.03  பண்டகக் காப்பகஙகளின் வறககள்
13.04  பண்டகக் காப்பகஙகளின் பணிகள்
13.05   பண்டகக் காப்பின் நன்றமகளும் 

குறைபாடுகளும்
13.06  பண்டகக் காப்பு ஆவணஙகள்
13.07  இந்தியாவில பண்டகக்காப்பு

15. காப்பீடு 15.01  காப்பீட்டின்  சபாருள்
15.02  காப்பீட்டின் நகாட்பாடுகள்
15.03  காப்பீட்டின்  வறககள்
15.05    இந்திய காப்பீட்டு ஒழுஙகறமப்பு 

ஆறணயம்  
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16. இந்தியாவில் வளர்ந்து 
வரும் நசணவத் ்�ாழில்கள்

16.04 புைத்திைனீட்்டல
16.05 மின்னணு வணிகம்

19. ்�ாழில் நிதி மூலஙகள் 19.01 சதாழில நிதி-சபாருள்
19.03   சதாழிலநிதி-ஆதாரஙகளின் வறககள்
19.04    சதாழில நிதி மூைஙகறளத் 

நதரந்சதடுப்பறத வறரயறுக்கும் 
காரணிகள்

19.05  நெமிப்பு - நெமிப்பின் முக்கியத்துவம்
19.06 தனிநபர முதலீட்டு வழிகள்

21. குறு, சிறு மற்றும் �டுத்�ர 
்�ாழில் நிறுவ்னஙகள் 
மற்றும் சுயஉ�விக் 
குழுக்கள்:

21.01   குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர சதாழில 
நிறுவனஙகள்

21.02   குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர சதாழில 
நிறுவனஙகளின் பஙகு மற்றும் 
முக்கியத்துவம்

21.03   இந்தியப் சபாருளாதார வளரச்சியில 
குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர சதாழில 
நிறுவனஙகளின் பஙகு 

21.04   தமிழநாட்டில குறு,சிறு மற்றும் நடுத்தரத் 
சதாழில நிறுவனஙகள் 

21.05 சுய உதவிகுழுக்கள்

22. வியாபாரத்தின் வணககள் 22.01   வியாபாரம்- சபாருள்
22.02   உள்நாட்டு வியாபாரம்
22.03 பன்னாட்டு வியாபாரம்

23. வழஙகல் வழி 23.01  வழஙகல வழி-சபாருள்
23.02  வழஙகல வழிகளின் வறககள்
23.03   வழஙகல வழிறயத் தீரமானிக்கும் 

காரணிகள்
23.04  இற்டநிறையரகள்
23.05   வணிக முகவரகள்
23.06   சமாத்த வியாபாரம்
23.07   சமாத்த வியாபாரம்
23.08  சிலைறை வியாபாரியின் சிைப்பியலபுகள்
23.10    சமாத்த வியாபாரிக்கும் சிலைறை 

வியாபாரிக்கும் உள்ள நவறுபாடுகள்

24. சில்லணற வியாபாரம் 
்சய�ல்

24.01  சிலைறை வியாபாரம் - சபாருள்
24.02   சிலைறை வியாபார அறமப்புகளின் 

வறககள் 

25. பன்்னாடடு வணிகம் 25.01  பன்னாட்டு வணிகத்தின் தன்றம  
25.02   பன்னாட்டு வணிகத்தின் கருத்து, சபாருள் 

மற்றும் வறரவிைக்கணம்          
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25.03   பன்னாட்டு வணிகத்தில ஈடுபடுவதற்கான 
வழிமுறைகள்

25.04  பன்னாட்டு வணிகத்தின் சிைப்புக் கூறுகள்
25.05  பன்னாட்டு வணிகத்தின் முக்கியத்துவம்
25.06   உள்நாட்டு வணிகத்திற்கும் பன்னாட்டு 

வணிகத்திற்கும் இற்டநய உள்ள 
நவறுபாடுகள்

29. ஒப்பந்�த்தின் 
இன்றியணமயா� கூறுகள்

29.01  ஒப்பந்தம் சபாருள் மற்றும் அறிமுகம்
29.02  ெட்்டப்படி செலைக்கூடிய ஒப்பந்தத்தின் 

இன்றியறமயாத கூறுகள்
29.03 ஒப்பந்தஙகளின் வறககள்

31. ஒப்பந்� விடுவிப்பு 
மீறுணகயும் அ�ற்கா்ன 
தீர்வுகளும்

31.01  ஒப்பந்த விடுவிப்பு
31.02 ஒப்பந்த மீறுறகயும் அதற்கான தீரவுகளும்

32. ந�ர்முக மற்றும் மணறமுக 
வரிகள்

32.01  வரி என்பதன் சபாருள்
32.03 வருமான வரி

33. மணறமுக வரிகள் 33.01  மறைமுக வரி என்பதன் சபாருள்
33.02  ெரக்கு மற்றும் நெறவவரி -சபாருள்
33.03  ெரக்கு மற்றும் நெறவ வரிகள் குழுமம்  
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 11                               பாடம் :  கணக்குப் பதிவியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

1.   கணக்கியல் அறிமுகம் 1.1	 கணக்கியலின்	அறிமுகம்
1.2	 கணக்கியலின்	பரிணாம	வளர்ச்சி
1.3	 	கணக்கியலின்		பபாருள்	மற்றும்	

வரைவிலக்கணம்
1.4	 கணக்கியல்	சூழல்
1.5	 கணக்கியலின்	ந�ாக்கஙகள்
1.6	 கணக்கியலின்	பணிகள்
1.7	 கணக்கியலின்	முக்கியத்துவம்
1.8	 அடிபபரை	கணக்கியல்	கரலச்	ப�ாற்கள்
1.9	 கணக்கியல்	பிரிவுகள்
1.10	 கணக்கியல்	அடிபபரைகள்
1.11	 கணக்கியல்	தகவல்களின்	பயனீடைாளர்கள்
1.12	 கணக்காளரின்	பஙகளிபபு

2.   கணக்கியலின் 
கருத்துக் கடடமைப்பு 

2.1	 கணக்நகடுகள்	பைாமரிபபு	-	ஓர்	அறிமுகம்
2.1.1	 கணக்நகடுகள்	பைாமரிபபின்	பபாருள்	
2.1.2	 கணக்நகடுகள்	பைாமரிபபின்	வரைவிலக்கணம்	
2.1.3	 கணக்நகடுகள்	பைாமரிபபின்	இயல்புகள்	
2.1.4	 கணக்நகடுகள்	பைாமரிபபின்	ந�ாக்கஙகள்	
2.1.5	 கணக்நகடுகள்	பைாமரிபபின்	�ன்ரமகள்	
2.1.6	 கணக்நகடுகள்	பைாமரிபபின்	குரைபாடுகள்	
2.2	 	கணக்நகடுகள்	பைாமரிபபிற்கும்	

கணக்கியலுக்கும்	இரைநயயான	நவறுபாடுகள்
2.3	 	கணக்நகடுகள்,	பைாமரிபபு	கணக்கியல்	மற்றும்	

கணக்குப	பதிவியலுக்கான	உைவு	முரை
2.4	 கணக்கியல்	நகாடபாடுகள்

3.    முதன்மை 
பதிவவடுகள் 

3.1	 அறிமுகம்
3.2	 ஆதாை	ஆவணஙகள்
3.3	 இைடரைப	பதிவுமுரை
3.3.1		 வரைவிலக்கணம்
3.3.2	 இைடரைப	பதிவுமுரையின்	இயல்புகள்
3.3.3	 இைடரைபபதிவு	முரையின்	�ன்ரமகள்
3.4	 �ைவடிக்ரக	:-
	 i)	பைாக்க	�ைவடிக்ரக
	 ii)	வஙகி	�ைவடிக்ரக
3.6	 	�ைவடிக்ரகரள	பதிவு	ப�ய்யும்	

அணுகுமுரைகள்	
36.2	 பைாம்பரிய	அணுகுமுரை	மடடும்
3.6.2.1	 கணக்குகளின்	வரகபபாடு	
3.7	 கணக்கியல்	விதிகள்
3.8	 குறிபநபடடுப	பதிவுகள்
3.8.1		 பபாருள்
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3.8.2	 குறிபநபடடின்	படிவம்
3.8.3	 குறிபநபடடில்	பதிவு	ப�ய்யும்	படிநிரலகள்
3.8.4	 குறிபநபடடுப	பதிவின்	வரககள்
3.8.5	 	இைடரைப	பதிவு	முரை	விதிகரளப	

பயன்படுத்துதல்
3.8.6	 �ைவடிக்க்ரகள	பகுத்தல்

4.    வபவேடு 4.1	 அறிமுகம்
4.2	 நபநைடடின்	பயன்பாடுகள்
4.3	 நபநைடடின்	படிவம்
4.4	 	குறிபநபடடிற்கும்	நபநைடடிற்கும்	உள்ள	

நவறுபாடுகள்
4.5		 	குறிபநபடடிலிருந்து	நபநைடடிற்கு	

எடுத்பதழுதும்	முரை	
4.5.1		 	பதாைக்கபபதிவிரன	நபநைடடில்	

எடுத்பதழுதுதல்	
4.5.2		 	கூடடு	குறிபநபடடுப	பதிவுகரள	நபநைடடில்	

எடுத்பதழுதுதல்	
4.6	 நபநைடடுக்	கணக்குகரள	இருபபுக்	கடடுதல்
4.6.1	 கணக்குகரள	இருபபுக்	கடடும்	வழிமுரை

5.    இருப்பாய்வு 5.1	 அறிமுகம்
5.2	 இருபபாய்வு	தயாரிபபதன்	நதரவ
5.3	 இருபபாய்வின்	வரைவிலக்கணம்
5.5	 இருபபாய்வு	தயாரிபபதன்	ந�ாக்கஙகள்
5.7		 இருபபாய்வு	தயாரிக்கும்	முரைகள்	
5.7.1		 இருபபு	முரை	
5.8		 அனாமத்து	கணக்கு	

6.  துமண ஏடுகள் I 6.1	 அறிமுகம்
6.2	 துரண	ஏடுகளின்	பபாருள்
6.3	 துரண	ஏடுகளின்	வரககள்
6.5	 பகாள்முதல்	ஏடு
6.5.1	 இைாபபு
6.5.2	 வியாபாை	தள்ளுபடி
6.5.3	 பகாள்முதல்	ஏடடிலிருந்து	எடுத்பதழுதுதல்
6.6	 பகாள்முதல்	திருபப	ஏடு
6.6.1	 	பகாள்முதல்	திருபப	ஏடடிலிருந்து	எடுத்து	

எழுதுதல்
6.6.2	 	பற்றுக்குறிபபு	(பவளி	திருத்ததிற்கான	

ஆதாைஙகள்)
6.7	 விற்பரன	ஏடு
6.7.1	 விற்பரன	ஏடடிலிருந்து	எடுத்து	எழுதுதல்
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6.8	 விற்பரன	திருபப	ஏடு
6.8.1	 	விற்பரன	திருபப	ஏடடிலிருந்து	எடுத்து	

எழுதுதல்
6.8.2	 	வைவுக்குறிபபு	-	உள்திருபபத்திற்கான	ஆதாை	

ஆவணம்

7.    துமண ஏடுகள் II 7.1	 அறிமுகம்
7.2	 பைாக்க	ஏடடின்	பபாருள்
7.3	 	பைாக்க	ஏடு	-	ஒரு	துரண	ஏடு	மற்றும்	

முதன்ரம	கணக்கு	ஏடு
7.4	 பைாக்க	ஏடடின்	முக்கியத்துவம்
7.5	 பைாக்க	ஏடடின்	வரககள்
7.6	 தனிபபத்தி	பைாக்க	ஏடு
7.6.1	 தனிபபத்தி	பைாக்க	ஏடரை	இருபபுக்கடடுதல்
7.6.2	 	தனிபபத்தி	பைாக்க	ஏடடிலிருந்து	நபநைடடிற்கு	

எடுத்து	எழுதுதல்
7.7	 பைாக்கத்	தள்ளுபடி	மற்றும்	வியாபாை	தள்ளுபடி
7.7.1	 	பைாக்கத்	தள்ளுபடிக்கும்	வியாபாை	

தள்ளுபடிக்கும்	உள்ள	நவறுபாடுகள்
7.9		 முபபத்தி	பைாக்க	ஏடு	
7.9.1		 படிவம்	
7.9.2		 எதிர்பபதிவு

8.  வங்கிச் சரிகடடும் 
படடியல் 

8.1	 அறிமுகம்
8.1.1	 வஙகி	அறிக்ரக	அல்லது	ப�ல்நலடு
8.1.2	 வஙகி	நமல்வரைபபற்று
	8.1.3	 	பைாக்க	ஏடடின்	வஙகிப	பத்திக்கும்,	வஙகி	

அறிக்ரகக்கும்	உள்ள	நவறுபாடுகள்
8.2	 வஙகி	�ரிகடடும்	படடியல்
8.2.1	 வஙகி	�ரிகடடும்	படடியலின்	நதரவ

9.  பிமைத் திருத்தம் 9.1	 அறிமுகம்
9.2	 பிரழகளின்	பபாருள்
9.3	 	கணக்கியலின்	பல்நவறு	நிரலகளில்	நிகழும்	

பிரழகள்
9.4	 பிரழகரள	வரகபபடுத்துதல்
9.41	 விடு	பிரழ
9.4.2	 ப�ய்பிரழ
9.4.3	 விதிபபிரழ
9.4.4	 ஈடுப�ய்	பிரழகள்
9.5	 	இருபபாய்வு	பவளிபபடுத்தும்	மற்றும்	

பவளிபபடுத்தாப	பிரழகள்
9.5.1	 இருபபாய்வு	பவளிபபடுத்தும்	பிரழகள்
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9.5.2	 இருபபாய்வு	பவளிபபடுத்தா	பிரழகள்
9.6	 	பிரழகரள	கணைறிவதில்	உள்ள	படி	

நிரலகள்
9.6.1	 	இருபபாய்வு	தயாரிக்கும்	முன்பாக	பிரழகரள	

கணைறிதல்
9.6.2	 	இருபபாய்வு	தயாரித்த	பின்	பிரழகரள	

கணைறிதல்

10.  வதய்ைானக் 
கணக்கியல் 

10.1	 அறிமுகம்
10.2	 	நதய்மானம்	-	பபாருள்	மற்றும்	

வரைவிலக்கணம்
10.2.1	 ப�ாத்தின்	பயனளிபபு	காலம்
10.2.2	 நதய்மான	ஏற்பைக்கூடிய	ப�ாத்துக்கள்
10.3	 	நதய்மானம்	நீக்க	நவணடியதன்	ந�ாக்கஙகள்
10.4	 நதய்மானத்திற்கான	காைணஙகள்
10.5	 நதய்மானத்தின்	இயல்புகள்
10.6	 	நதய்மானத்	பதாரகரய	நிர்ணயிக்கும்	

காைணிகள்
10.7		 	நதய்மானம்	கணக்கிடும்	முரைகள்	
10.7.1		 	ந�ர்க்நகாடடு	முரை	
10.7.2		 	குரைந்து	ப�ல்	மதிபபு	முரை	
10.7.2.1		ந�ர்க்நகாடடு	முரைக்கும்	குரைந்து	ப�ல்	

மதிபபு	முரைக்கும்	உள்ள	நவறுபாடுகள்	

11.  முதலின ைற்றும் 
வருவாயின 
நடவடிக்மககள் 

பாைம்	முழுவதும்

12.  தனியாள் வணிகரின் 
இறுதிக் கணக்குகள் 
- I

12.1	 அறிமுகம்
12.3	 வியாபாைக்	கணக்கு
12.3.1	 	வியாபாைக்	கணக்கு	தயாரிக்க	நவணடியதன்	

நதரவ
12.3.2	 வியாபாைக்	கணக்கிரன	தயாரித்தல்
12.3.3	 வியாபாைக்	கணக்கு	முடிக்கப	பபறுதல்
12.3.4	 வியாபாைக்	கணக்கின்	படிவம்
12.4		 இலாப	–	�டை	கணக்கு	
12.4.1		 இலாப	�டை	கணக்கு	தயாரிபபதின்	நதரவ	
12.4.2		 இலாப	�டை	கணக்கு	தயாரித்தல்	
12.4.3		 இலாப	�டை	கணக்கு	முடிக்கப	பபறுதல்	
12.4.4		 இலாப	�டை	கணக்கின்	படிவம்\
12.5	 இருபபு	நிரலக்குறிபபு
12.5.1	 	இருபபுநிரலக்	குறிபபு	தயாரிக்கபபை	

நவணடியதன்	நதரவ
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	12.5.2	 இருபபு	நிரலக்குறிபபின்	இயல்புகள்
12.5.5	 இருபபு	நிரலக்	குறிபபு	தயாரித்தல்
12.5.6	 	ப�ாத்துக்கரளயும்	பபாறுபபுகரளயும்	

வரகபபடுத்துதல்
	 i)	ப�ாத்துக்களின்	வரகபபாடு
	 ii)	பபாருபபுகளின்	வரகபபாடு
12.6	 	இருபபாய்விற்கும்,	இருபபுநிரலக்	குறிபபுக்கும்	

உள்ள	நவறுபாடுகள்

13.  தனியாள் வணிகரின் 
இறுதிக் கணக்குகள் 
- II

13.1	 அறிமுகம்
13.1.1	 	இறுதிக்கணக்குகள்	தயாரிக்கும்	நபாது	

�ரிகடடுதல்கள்	ப�ய்வதற்கான	அடிபபரைக்	
நகாடபாடு

13.2	 	�ரிக்கடடுப	பதிவுகள்	மற்றும்	
�ரிக்கடடுதல்களுக்கான	கணக்கியல்	முரை

13.2.1	 �ரிகடடுப	பதிவின்	பபாருள்
13.2.2	 �ரிக்கடடுப	பதிவுகளின்	ந�ாக்கஙகள்
13.2.3	 �ரிகடடுப	பதிவுகளின்	நதரவகள்
13.2.4	 �ரிகடடுதல்களும்,	�ரிகடடுப	பதிவுகளும்
	 i)	இறுதி	�ைக்கிருபபு
	 ii)	பகாடுபை	நவணடிய	ப�லவுகள்
	 iii)	முன்	கூடடிச்	ப�லுத்திய	ப�லவுகள்
	 iv)	கூடியுள்ள	வருவானம்
	 v)	முன்	கூடடிப	பபற்ை	வருமானம்
13.4	 	நமநல	உள்ள	�ரிக்கடடுதல்களுைன்	இறுதி	

கணக்குகரள	தயாரித்தல்

14.  கணினிையக் 
கணக்கியல் 

14.1	 கணினியின்	அறிமுகம்
14.2	 கணினிமயக்	கணக்கியல்	முரை
14.2.1	 	கணினிமயக்	கணக்கியல்	முரையின்	

இயல்புகள்
14.2.2	 கணினிமயக்	கணக்கியல்	முரையின்	கூறுகள்
14.3	 	கணினிமயக்	கணக்கியல்	முரையின்	

�ன்ரமகள்
14.4	 	கணினிமயக்	கணக்கியல்	முரையின்	

குரைபாடுகள்
14.6	 கணக்கியல்	பமன்பபாருள்
14.7	 	கணக்குகரள	குழுபடுத்துதல்	மற்றும்	

குறிமுரையாக்குதல்
14.7.1	 கணக்குகரள	குழுபபடுத்துதல்
14.7.2	 கணக்குகரள	குறிமுரையாக்குதல்
14.7.3	 குறிமுரையாக்கம்	முரைகள்
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 11                                        பாடம்: பபாருளியல்

அலகு பாடப்பபாருள்

1. நுண்ணினப் பபாருளியல் 
ஓர் அறிமுகம்

1.1	 அறிமுகம்
1.2	 ப�ொருளியல்	ப�ொருள்
1.3	 ப�ொருளியல்	அதன்	தன்்மைகள்
1.3.1	 பெல்்வ	இலககணம்	-ஆடம்ஸ்மித்	
1.3.2	 நல	இலககணம்	-	ஆல்பிரட்	மைொர்ஷல்
1.3.3	 	�ற்ொககு்்	இலககணம்	-	இலயனல்	

இரொபின்ஸ்
1.3.4	 ்வளரச்சி	இலககணம்	-	ெொமுவ்வல்ென்
1.4	 ப�ொருளியலின்	எல்்ல
1.5	 ப�ொருளியலின்	அடிப�்டக	கருத்துககள்
1.5.1	 	�ணடஙகள்	மைறறும்	�ணிகள்
1.5.2	 �யன்�ொடு
1.5.3	 வி்ல
1.5.4	 அஙகொடி
1.5.5	 பெலவு
1.5.6	 ்வரு்வொய்
1.5.7	 ெமைநி்ல
1.5.8	 ்வருமைொனம்
1.7.1	 நுகரவு
1.7.2	 உற�த்தி
1.7.3	 �ரிமைொற்ம்
1.7.4	 �கிரவு
1.8	 ப�ொருளியலின்	்வ்ககள்
1.8.1	 நுணணியல்	ப�ொருளியல்
1.8.2	 வ�ரியல்	ப�ொருளொதொரம்
1.8.3	 �ன்னொட்டு	ப�ொருளொதொரம்
1.8.4	 ப�ொது	நிதிபப�ொருளொதொரம்
1.8.5	 ்வளரச்சி	ப�ொருளொதொரம்
1.8.6	 சுகொதொரப	ப�ொருளொதொரம்
1.8.7	 சுறறுச்	சூழல்	ப�ொருளொதொரம்

2. நுகர்வுப் பகுப்பாய்வு 2.1	 அறிமுகம்
2.2	 மைனித	விருப�ஙகள்
2.3	 மைனித	விருப�ஙகளின்	�ணபுகள்
2.4	 �ணடஙகளின்	்வ்ககள்
2.5	 எணணள்்வ	�யன்�ொட்டு	ஆய்வு
2.5.1	 	கு்்ந்து	பெல்	இறுதி	நி்லப	�யன்�ொட்டு	

விதி
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2.6	 ெமை	இறுதி	நி்ல	�யன்�ொட்டு	விதி
2.7	 நுகரவ்வொர	உ�ரி
2.8	 வத்்வ	விதி
2.8.1	 வத்்வயின்	�ணபுகள்
2.8.2	 வத்்வச்	ெொரபு
2.8.3	 வத்்வ	விதி
2.8.4	 வத்்வ்யத்	தீரமைொனிககும்	கொரணிகள்
2.8.8	 	வத்்வ	ஒவர	்வ்ளவகொட்டில்	நகரந்து	

பெல்லுதல்
2.8.9	 வத்்வ	்வ்ளவகொடு	இடபப�யரவு
2.9	 வத்்வ	பநகிழ்ச்சி
2.9.1	 வத்்வ	பநகிழ்ச்சியின்	்வ்ககள்
2.9.2	 வி்லத்	வத்்வ	பநகிழ்ச்சி	அளவுகள்
2.10	 	தர	்வரி்ெ	ஆய்வு	(அல்லது)	தர்வரி்ெ	

�யன்�ொட்டு	மு்்	அல்லது	ஹிகஸ்	
மைறறும்	ஆலன்	மு்்	அல்லது	ெமைவநொககு	
்வ்ளவகொட்டு	ஆய்வு

2.11	 ெமைவநொககு	்வ்ள	வகொடு
2.12	 ெமைவநொககு	்வ்ர�டம்
2.13	 	கு்்ந்து	பெல்	இறுதி	நி்ல	�திலீட்டு	

வீதம்
2.14	 ெமைவநொககு	்வ்ளவகொடுகளின்	�ணபுகள்
2.15	 	வி்லகவகொடு	அல்லது	்வரவு	பெலவுக	

வகொடு
2.16	 நுகரவ்வொர	ெமைநி்ல
2.17	 பதொகுபபு்ர

3. உறபத்தி பகுப்பாய்வு 3.1		 முன்னு்ர
3.2.1	 நிலம்
3.2.2	 உ்ழபபு
3.2.3	 மூலதனம்
3.2.4	 பதொழில்	அ்மைபபு
3.3	 உற�த்திச்	ெொரபு
3.4	 மைொறும்	விகித	வி்ளவு	விதி
3.5	 விகித	அளவு	வி்ளவு	விதி
3.6	 ப�ொருளொதொரச்	சிககனஙகள்
3.8	 	ெமை	அளவு	உற�த்திக	வகொடுகள்;	(ISO	

Quants)
3.8.1	 	ெமை	அளவு	உற�த்தி	வகொட்டின்	

இலககணம்
3.8.2	 ெமை	அளவு	உற�த்திகவகொடு
3.8.3	 	ெமை	அளவு	உற�த்திக	வகொட்டு	்வ்ர�டம்						

(ISO	Quant	Map)
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3.8.4	 ெமை	உற�த்திக	வகொட்டின்	�ணபுகள்
3.12.1	 அளிபபு	ெொரபு
3.12.2	 அளிபபு	வகொடு
3.12.3	 அளிப்�	தீரமைொனிககும்	கொரணிகள்
3.13	 பதொகுபபு்ர

4. பெலவு மறறும் வருவாய் 
பறறிய ஆய்வு

4.1	 முன்னு்ர
4.3	 பெலவு	கருத்துகள்
4.3.1	 �ணச்	பெலவு
4.3.2	 உண்மைச்	பெலவு
4.3.3	 ப்வளிப�்டயொன	பெலவு
4.3.4	 உள்ளொரந்த	பெலவு
4.3.5	 ப�ொருளொதொரச்	பெலவு
4.3.6	 ெமூகச்	பெலவு
4.3.7	 ்வொய்பபுச்	பெலவு
4.3.8	 அமிழ்த்தப�ட்ட	பெலவு
4.3.9	 மிதககும்	பெலவு
4.3.10	 முதன்்மைச்	பெலவு
4.3.11	 மைொ்ொச்	பெலவு
4.3.12	 	மைொறும்	பெலவுகள்
4.4	 குறுகியகொலச்	பெலவுக	வகொடுகள்
4.4.1	 பமைொத்த	மைொ்ொச்	பெலவு	(TFC)
4.4.2	 பமைொத்த	மைொறும்	பெலவு	(TVC)
4.4.3	 பமைொத்தச்	பெலவு	்வ்ளவகொடு
4.4.4	 ெரொெரி	மைொ்ொச்	பெலவு
4.4.5	 ெரொெரி	மைொறும்	பெலவு
4.4.6	 ெரொெரி	பமைொத்தச்	பெலவு
4.4.7	 இறுதிநி்லச்	பெலவு	(MC)
4.4.8	 	ெரொெரி	பெலவிறகும்	இறுதிநி்ல	

பெலவிறகும்	உள்ள	பதொடரபுகள்
4.5	 நீணடகொலச்	பெலவுக	வகொடு
4.6	 ்வரு்வொய்	�றறி	ஆய்வு
4.6.1	 ்வரு்வொய்	கருத்துகள்
4.6.2	 	AR	மைறறும்	MR	்வ்ளவகொடுகளுககு	

இ்டவய	உள்ள	பதொடரபு
4.6.3	 	TR,	AR	மைறறும்	MR	்வ்ளவகொடுகளுககு	

இ்டவய	உள்ள	பதொடரபு
4.6.4	 TR,	AR,	MR	மைறறும்	வத்்வ	பநகிழ்ச்சி
4.7	 பதொகுபபு்ர
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5. அஙகாடி அமமப்பும் 
விமல நிர்்ணயமும்

5.1	 அறிமுகம்
5.2	 அஙகொடியின்	ப�ொருள்
5.3	 அஙகொடிகளின்	்வ்ககள்
5.4	 நிறு்வனத்தின்	ெமைநி்ல	நி�ந்த்ன
5.4.1	 	பமைொத்த	பெலவு	்வ்ளவகொடு	

அணுகுமு்்
5.4.2	 	இறுதிநி்ல	பெலவு	்வ்ளவகொடு	

அணுகுமு்்
5.5	 நி்்வுபவ�ொட்டி
5.5.1	 நி்்வுப	வ�ொட்டியின்	இயல்புகள்
5.5.2	 	நி்்வுவ�ொட்டி		குறுகிய	கொல	நிறு்வன	

ெமைநி்ல
5.5.3	 	நி்்வு	வ�ொட்டி		நீணடகொல	நிறு்வன	

ெமைநி்ல	(இயல்பு	இலொ�ம்)
5.8	 முறறுரி்மை	வ�ொட்டி
5.8.1	 முறறுரி்மை	வ�ொட்டியின்	இயல்புகள்
5.8.2	 	முறறுரி்மை	வ�ொட்டியின்	வி்ல	மைறறும்	

உற�த்தி	நிரணயம்

6. பகிர்வு பறறிய ஆய்வு 6.1	 முன்னு்ர
6.2	 �கிரவு	:	ப�ொருள்
6.3	 ்வரு்வொய்	�கிரவின்்வ்ககள்
6.4	 	இறுதிநி்ல	உற�த்திதி்ன்	�கிரவு	

வகொட்�ொடு
6.6	 கூலி
6.6.1	 ப�ொருள்
6.6.2	 கூலியின்	்வ்ககள்
6.7	 கூலிக	வகொட்�ொடுகள்
6.7.3	 கூலிநிதிக	வகொட்�ொடு
6.7.5	 	இறுதிநி்ல	உற�த்தித்தி்ன்	கூலிக	

வகொட்�ொடு
6.8	 ்வட்டி
6.8.1	 ப�ொருள்
6.8.2	 ்வட்டியின்	்வ்ககள்
6.10	 இலொ�ம்
6.10.1	 ப�ொருள்
6.10.2	 இலொ�த்தின்	்வ்ககள்

7. இந்தியப் பபாருளாதாரம் 7.1	 	்வளரச்சி	மைறறும்	முன்வனற்ம்	என்�தன்	
ப�ொருள்

7.2	 இந்தியப	ப�ொருளொதொரம்
7.3	 இந்தியப	ப�ொருளொதொரத்தின்	இயல்புகள்
7.3.1	 இந்தியப	ப�ொருளொதொரத்தின்	�லஙகள்
7.3.2	 இந்தியப	ப�ொருளொதொரத்தின்	�லவீனம்
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7.3.3	 இந்தியொவில்	மைககள்பதொ்க	வ�ொககுகள்
7.8	 	இந்தியப	ப�ொருளொதொரச்	

சிந்த்னயொளரகளின்	�ஙகளிபபு
7.8.1	 திரு்வள்ளு்வர
7.8.2	 மைகொத்மைொ	கொந்தியடிகள்
7.8.3	 ஜ்வஹரலொல்	வநரு
7.8.4	 பி.ஆர.அம்வ�த்கொர
7.8.5	 J.C	குமைொரப�ொ
7.8.6	 V.K.R.V	ரொவ்
7.8.7	 அமைரத்தியொகுமைொர	பென்
7.9.	 பதொகுபபு்ர

8. இந்தியப் பபாருளாதாரம் 
சுதந்திரத்திறகு முனனரும் 
பினனரும்

8.1	 அறிமுகம்
8.2	 	ஆஙகிவலயர	கொலத்தில்	இந்தியப	

ப�ொருளொதொரம்
8.3	 இந்திய	நில	உ்ட்மை	மு்்கள்
8.3.1	 	ஜமீன்தொரி	மு்்	அல்லது	

நிலச்சு்வொன்தொரி	மு்்
8.3.2	 	மைஹல்்வொரி	மு்்	அல்லது	இன்வொரி	

மு்்
8.3.3	 	இரயத்து்வொரி	மு்்	அல்லது	பெொந்த	

ெொகு�டி	மு்்
8.7	 �சு்மைபபுரட்சி
8.8	 ப�ரிய	அளவிலொன	பதொழிறெொ்லகள்
8.9	 சிறிய	அளவிலொன	பதொழிறெொ்லகள்
8.10	 	குறு	சிறு	மைறறும்	நடுத்தர	நிறு்வனஙகள்	

(MSMEs)
8.11	 	ப�ொதுத்து்்	மைறறும்	தனியொர	து்்	

்வஙகிகள்
8.12	 ்வஙகிகள்	வதசியமையமைொககப�டல்
8.13	 	இந்திய	ஐந்தொணடு	திட்டஙகளின்	

ெொத்னகள்
8.14	 வமைம்�ொட்டுக	குறியீடு
8.14.1	 மைனித	வமைம்�ொட்டுக	குறியீடு	(HDI)
8.14.2	 பெய்தி்ன்	குறியீட்படண
8.15	 பதொகுபபு்ர

9. இந்தியாவின மமம்பாடு 
அனுபவஙகள்

9.1	 அறிமுகம்
9.2	 	தொரொளமையம்,		தனியொரமையம்	மைறறும்	

உலகமையமைொதல்	என்�தன்	ப�ொருள்	(LPG)
9.5	 இந்திய	ப�ொருளொதொரத்தின்	நி்ல்மை
9.6	 பதொழில்	து்்	சீரதிருத்தஙகள்
9.7	 	வ்வளொணது்்	சீரதிருத்தஙகளின்	தொககம்
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9.7.4	 	வி்வெொயப	ப�ொருட்களுககொன	அஙகொடி	
குழு

9.8	 ்வரத்தகக	பகொள்்க	சீரதிருத்தஙகள்
9.8.1	 ஏறறுமைதி-இ்ககுமைதிக	பகொள்்க
9.8.2	 	சி்பபுப	ப�ொருளொதொர	மைணடலஙகள்
9.9	 நிதிசீரதிருத்தஙகள்
9.9.1	 �ணடஙகள்	மைறறும்	�ணிகள்	்வரி	(GST)

10. ஊரக பபாருளாதாரம் 10.1	 முன்னு்ர
10.3	 ஊரக	வமைம்�ொடு	:	ப�ொருள்
10.4	 ஊரக	வமைம்�ொட்டிறகொன	வத்்வ
10.5	 	ஊரக	ப�ொருளொதொரத்தில்	உள்ள	

பிரச்சி்னகள்
10.8	 ஊரக	பதொழிறெொ்லகள்
10.9	 ஊரக	கடன்	சு்மை
10.9.1	 ஊரக	கடன்	சு்மைகளின்	இயல்புகள்
10.9.2	 ஊரக	கடன்களுககொனக	கொரணஙகள்
10.9.3	 	ஊரக	கடன்க்ளத்		தீரப�தறகு	

எடுககப�ட்ட	நட்வடிக்ககள்
10.11	 ஊரக	உள்கட்ட்மைபபு
10.12	 ஊரக	முன்வனற்த்திறகொன	வத்்வகள்
10.13	 பதொகுபபு்ர

11. தமிழ்ாடடுப் 
பபாருளாதாரம்

11.1	 அறிமுகம்
11.2	 தமிழ்நொட்டின்	சி்பபு
11.3	 தமிழகத்தின்	பெயல்�ொடு
11.4	 இயற்க	்வளம்
11.4.1	 நீர்வளம்
11.4.2	 கனிமை	்வளஙகள்
11.5	 மைககள்	பதொ்க
11.5.1	 மைககள்	அடரத்தி
11.5.2	 நகரமையமைொதல்
11.5.3	 	�ொலின	விகிதம்	(1000	ஆணகளுககொன						

ப�ணகளின்	எணணிக்க)
11.5.4	 குழந்்த	இ்பபு	விகிதம்	(1	்வயதுககுள்)
11.5.5	 	மைகபவ�று	இ்பபு	விகிதம்	(MMR)	(1	லட்ெம்						

மைகபவ�றில்)
11.5.6	 ்வொழ்நொள்	எதிர�ொரபபு	கொலம்
11.5.7	 எழுத்தறிவு	நி்ல
11.6	 	பமைொத்த	மைொநில	உள்நொட்டு	உற�த்தி	

(GSDP)
11.6.1	 து்்்வொரியொகப	�ஙகளிபபு
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11.6.2	 தனிந�ர	்வருமைொனம்
11.7	 வ்வளொண்மை
11.7.1	 உணவு	தொனிய	உற�த்தி
11.7.2	 	இந்திய	அளவில்	உற�த்தித்	தி்னில்						

தமிழகத்தின்	நி்ல
11.8	 பதொழில்	து்்	
11.8.1	 ஜவுளித்	து்்
11.8.2	 வதொல்	ப�ொருட்கள்
11.8.3	 மின்னனு	ெொதனஙகள்
11.8.4	 ்வொகன	உற�த்தி
11.8.5	 சிபமைணட்	பதொழிறெொ்ல
11.8.6	 �ட்டொசுப	ப�ொருட்கள்
11.8.7	 பி்	பதொழிறெொ்லகள்
11.8.8	 குறு	சிறு	நடுத்தர	நிறு்வனஙகள்
11.9	 ஆற்ல்
11.9.1	 அணுமின்	ஆற்ல்
11.9.2	 அனல்மின்	ஆற்ல்
11.9.3	 புனல்	மின்ெொரம்
11.9.4	 சூரிய	ெகதி	மின்ெொரம்
11.9.5	 கொற்ொ்ல	மின்ெொரம்
11.10	 �ணிகள்	து்்
11.10.1	 ்வஙகி
11.10.2	 கல்வி
11.10.3	 கல்விக	கடன்கள்
11.10.4	 உடல்நலம்
11.10.5	 பதொ்ல	பதொடரபு
11.10.6	 வ�ொககு்வரத்து
11.11	 சுறறுலொ
11.12	 ்வறு்மை	மைறறும்	வ்வ்லயின்்மை
11.13	 பதொகுபபு்ர

12. பபாருளியலுககான 
கணித முமைகள்

12.1	 அறிமுகம்
12.1.1	 ஏன்	கணிதம்	கறக	வ்வணடும்?
12.1.2	 ப�ொருளியலில்	கணிதம்
12.1.3	 	ப�ொருளியலில்	கணிதமு்்களின்	

�யன்கள்
12.2	 ெொரபுகள்	
12.2.1	 இலககணம்
12.3.2	 அணிக	வகொ்்வகள்
12.4	 ்வ்க	நுண	கணிதம்		(Differential	Calculus)
12.4.1	 ப�ொருள்
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12.4.2	 	்வ்கயீட்டின்	சில	முககிய	சூத்திரஙகள்	
(திட்ட	்வடி்வஙகள்)	

12.4.3	 ்வ்க	நுணகணிதத்தின்	�யன்�ொடு
12.4.4	 இறுதிநி்ல	கருத்துகள்
12.4.5	 இறுதிநி்ல	உற�த்தி
12.4.6	 இறுதிநி்ல	பெலவு
12.4.7	 இறுதிநி்ல	்வரு்வொய்
12.4.8	 வத்்வ	பநகிழ்ச்சி
12.5	 பதொ்க	நுணகணிதம்
12.5.1	 பதொ்கயீடு
12.5.2	 ப�ொருள்
12.5.3	 பதொ்கயிடல்	அடிப�்ட	விதிகள்
12.5.4	 பதொ்கயிடலின்	�யன்�ொடு
12.5.5	 நுகரவ்வொர	உ�ரி
12.6	 தக்வல்	பதொடரபு	பதொழில்	நுட்�ம்	(ICT)
12.6.1	 MS	Word
12.6.2	 Microsoft	Office	Excel
12.6.3	 Microsoft	Power	point
12.7	 பதொகுபபு்ர
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 11                                                     பாடம்: வரலாறு

அலகு பாடப்்பாருள்

1. பண்டய இந்தியா:  
்�ாடக்கம் மு�ல் சிந்து 
நா்கரி்கம் வ்ர

பாடம் முழுவதும்

2. பண்டய இந்தியா: 
்ெம்புக்கால, ்பருங்கற்கால, 
இரும்புக்கால, வவ�்காலப் 
பணபாடு்கள்

அறிமுகம்
2.1   இந்தியாவில் ஆரியருக்கு முந்்தைய – 

ஹரபபாவிற்கு பிந்்தைய, செம்பு காலகடட 
பணபாடுகள்

2.2   வடஇந்தியாவில் இரும்புக்காலம் 
2.3  தைமிழகத்தில் சபருஙகற்காலம் / இரும்புக் 

காலம்
2.4   தைமிழகத்தில் சபருஙகற்கால அகழாய்வு 

இடஙகள்
2.5  ஆரியரகளும் ரிக்்வதை கால ெமூகமும்
2.6 ரிக்்வதைகாலப பணபாடு
2.7 பிற்கால்வதைப பணபாடு

3. பிரவ�ெ முடியரசு்களின் 
வ�ாற்றமும் புதிய 
ம�ப்பிரிவு்கள் உருவாக்கமும்

அறிமுகம்
3.1  கங்கச் ெமசவளியில் ஏற்படட வளரச்சி
3.2 ஜனபதைஙகளிலிருந்து மகாஜனபதைஙகளுக்கு
3.3 அ்வதீகச் சிந்தை்னயாளரகளின் ்தைாற்்றம்
3.4 ஆசீவகரகள்
3.5 ெமணம்
3.6 சபௌத்தைம்

4. அரசு மறறும் வபரரசு 
உருவாக்கம்

அறிமுகம்
4.1   ஹரியஙகா வம்ெத்தின் கீழ் மகதைத்தின் 

எழுச்சி
4.2   நந்தைரகள்: இந்தியாவில் முதைல் ்பரர்ெ 

உருவாக்கியவரகள்

5. ்�ன்னிந்தியாவில் 
ெமு�ாய உருவாக்கம்

பாடம் முழுவதும்

6. ்மௌரியர்களுககு 
பிந்்�ய அரசியல் அ்மப்பும் 
ெமூ்கமும்

6.3  தைமிழக அரொடசிகள்
6.4   தைமிழகத்துக்கும் ்ராமுக்கும் இ்டயிலான 

வணிகம்
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7. குப்�ர அறிமுகம்
7.1   முதைலாம் ெந்திரகுபதைரும், ்பரரசு 

உருவாகுதைலும்
7.2  ெமுத்திர குபதைர
7.3  இரணடாம் ெந்திர குபதைர
7.4  குபதைரின் நிரவாக மு்்ற

8. ஹர்ஷர மறறும் பிரவ�ெ 
முடியரசு்களின் எழுச்சி ஓர 
அறிமு்கம் 

அறிமுகம்

9. ்�ன்னிந்தியாவில் 
பணபாடடு வளரச்சி

அறிமுகம்
9.2  பல்லவர
9.5  மாமல்லபுரம்
9.6  தைமிழ் பக்தி இயக்கம்
9.7  ஆழ்வாரகள், நாயன்மாரகள்
9.8  ஆதிெஙகரர (788 – 820)
9.9  ஸ்ரீராமானுஜர (1017 - 1138)

11. பிற்காலச் வொழர்கள், 
பாணடியர்கள்

பாடம் முழுவதும்

12. பாமினி மறறும் விஜய ந்கர 
அரசு்கள்

அறிமுகம்
12.1  பாமினி அரசு
12.2  விஜய நகரப ்பரரசு
12.5 இலக்கியம்
12.6 க்ல மற்றும் கடடடக்க்ல

13. பணபாடடு ஒரு்மப்பாடு:  
இந்தியாவில் பகதி இயக்கம்

பாடம் முழுவதும்

14. மு்கலாயப்வபரரசு அறிமுகம்
14.1  ஜாகிருதீன் முகமது பாபர (1526-1530)
14.2  ஹூமாயூன் (1530 – 1540; 1555 - 1556)
14.3  செரொவும் சூர வம்ெமும்
14.5  அக்பர (1556 - 1605)
14.7  ொஜகான் (1627-1658)
14.8  ஔரஙகசீப (1658-1707)

15. மராத்தியர அறிமுகம்
15.1  மராத்தியரின் எழுச்சிக்கான காரணஙகள்
15.2  சிவாஜி (1627-1680)
15.8  தைமிழ்நாடடில் மராத்தியரின் ஆடசி
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17.  ஆஙகிவலயர ஆடசியின் 
வி்ளவு்கள்

அறிமுகம்
17.1  ஆஙகி்லய அரசு  உருவாக்கம்
17.2   நிலநிரவாக மு்்ற:  நி்லயான நிலவரி 

மு்்றயும்  இரயத்துவாரி  மு்்றயும்
17.3   து்ணபப்டத் திடடமும், வாரிசு  உரி்ம 

இழபபுக் சகாள்்கயும்
17.4   சு்தைெ அரசுகளும்  ஆஙகி்லயரின் 

்மலாதிக்கமும்
17.5   குடி்ம மற்றும் நீதி  நிரவாகஙகளில் 

ஏற்படுத்தைபபடட  சீரதிருத்தைஙகள்

18. ஆஙகிவலய ஆடசிககுத் 
்�ாடக்க ்கால எதிரப்பு்கள்

பாடம் முழுவதும்

19. நவீனத்்� வநாககி அறிமுகம்
19.1  சீரதிருத்தை இயக்கஙகளின் எழுச்சி
19.2  ெத்ய்ொதைக் ெமாஜம் (1873)
19.3  இஸலாமிய சீரதிருத்தை இயக்கஙகள்
19.4 பாரசி சீரதிருத்தை இயக்கஙகள்
19.5 சீக்கிய சீரதிருத்தை இயக்கம்
19.6  தைமிழ்நாடடில் சீரதிருத்தை இயக்கஙகள்
19.7  கிறித்தைவ ெமயப பரபபு நிறுவனஙகள்
19.8  சீரதிருத்தை இயக்கஙகளின் முக்கியத்துவம்
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 11                                      பாடம்: அரசியல் அறிவியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

1. அரசியல் அறிவியலின் 
அறிமுகம்

1.1   அரசியல்  அறிவியலின்  ப�ொருள், 
வரரயரை  மற்றும் த�ொற்ைம்

1.2  அரசியல் அறிவியலின் �ன்ரம
1.3  அரசியல் அறிவியலின் �ரபப�ல்ரலை

2. அரசு 2.  அறிமுகம்                
2.1  அரசு என்��ன் ப�ொருள் மற்றும் வரரயரை 
2.2  அரசின் முக்கியகூறுகள்
2.3   சமு�ொயம், அரசு மற்றும் அரசொஙகம்              
2.5  மக்கள் நலை அரசு என்ை கருத�ொக்கம்              
2.6  பமன்ரம அரசு என்ை கருத�ொக்கம்           
2.7  மிரக தமம்�ொட்டு அரசு என்ை கருத�ொக்கம்

3. அரசியல் அறிவியலின் 
அடிப்படடக் 
கருத்்ாக்கஙகள் பகுதி - I

�ொடம் முழுவதும்

4. அரசியல்  அறிவியலின்  
அடிப்படடக்
கருத்்ாக்கஙகள் பகுதி - II

4.1  சட்டம்                 
4.1.1  அறிமுகம்           
4.1.2   சட்டததின் ப�ொருள் 
4.1.3  சட்டஙகளின் வரககள்
4.1.4   சட்டததின் மூலை ஆ�ொரஙகள்         
4.1.5   சட்டம் எவவொறு அரசுடனும் நீதி பநறியுடன் 

ப�ொடர்பு பகொண்டுள்்ளது?
4.1.6   ப�ொதுக் கருததும் சட்டமும் 

ஒன்றுக்பகொன்று ப�ொடர்புரடயரவ? 
4.2  குடியுரிரம   
4.2.1  அறிமுகம்   
4.2.2  குடியுரிரம மற்றும் நகர அரசு                        
4.2.4  இந்தியொவில் குடியுரிரம           
4.2.5   உலைக குடியுரிரம மற்றும் த�சியக் 

குடியுரிரம
4.3  உரிரமகள் மற்றும் கடரமகள் 
4.3.1  அறிமுகம்            
4.4  அரசியல் கடப�ொடு
4.4.1   அரசியல் கடப�ொடு மற்றும் அரசியல் 

அதிகொரததுவம் 
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5. மக்களாடசி 5.1   மக்க்ளொட்சியின் வரரயரை மற்றும் 
வரககள்

5.4   இந்திய மக்க்ளொட்சியின் சொ�ரைகள்           
5.5  இந்திய மக்க்ளொட்சியின் சவொல்கள்

6. அரசாஙகத்தின் 
வடகப்பாடு

6.1  அறிமுகம்        
6.2   அரசொஙகததின் ப�ொருள் வரரயரை மற்றும் 

�ன்ரம      
6.3  ஒற்ரையொட்சி முரை அரசொஙகம்             
6.4  கூட்டொட்சி முரை அரசொஙகம்         
6.5   நொடொளுமன்ை முரை அரசொஙகம்       
6.8   அரசொஙகததின்  பசயல்திைரை  எவவொறு 

மதிபபிடுவது                          

7. அரசியல் சிந்டை 7.1  பி்ளொட்தடொ
7.2  அரிஸடொட்டில்
7.4  நிக்தகொதலைொ மொக்கிய வல்லி   
7.9  கொரல் மொர்க்ஸ

8. அரசியல் ்காள்டககள் 
பகுதி - I

8.1   �ொரொ்ளவொ�ம்
8.2   ப�ொதுவுரடரம வொ�ம்
  - வி்ளொடிமர் பலைனின்          
8.3   சம�ர்ம வொ�ம்
8.4  த�சிய வொ�ம்

9. அரசியல் ்காள்டககள் 
பகுதி - II

9.2   ப�ண்ணியம்
9.4   பின் நவீைததுவம்
9.5  சுற்றுச்சூழலியல்

10. ்பாதுக்கருத்து மற்றும் 
கடசி முடை

10.1  ப�ொதுக் கருததிரை வரரயறுத�ல்        
10.3  அரசியல் கட்சிகளின் வரரயரை                  
10.4   அரசியல் கட்சிகளின் �ணிகள்              
10.5  மக்க்ளொட்சியில் அரசியல் கட்சிகளின் �ஙகு
10.7  மக்க்ளொட்சியில் எதிர்கட்சிகளின் �ஙகு 

11. த்ர்ல் மற்றும் 
பிரதிநிதித்துவம்

�ொடம் முழுவதும்

12. உள்ளாடசி 
அரசாஙகஙகள்

12.1   உள்்ளொட்சி அரசொஙகததின் ப�ொருள் 
�ன்ரம மற்றும் முக்கியததுவம்    

12.2  உள்்ளொட்சிஅரசொஙகஙகளின் வரககள்              
12.4   இந்தியொவில் உள்்ளொட்சி  அரசொஙகஙகளின் 

த�ொற்ைம்  மற்றும் வ்ளர்ச்சி
12.5    73 வது அரசரமபபு சட்டததிருத�ம் – 

அமலைொக்கம் மற்றும் அ�ன் விர்ளவுகள்
12.6   74 வது அரசரமபபு சட்டததிருத�ம் – 

அமலைொக்கம் மற்றும் அ�ன் விர்ளவுகள்
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12.7  �மிழகததில்  உள்்ளொட்சி  அரமபபுகள்
12.8  �ற்கொலை பிரச்சரைகள்

13. சமூகநீதி 13.1  சமூக நீதி என்ைொல் என்ை?                 
13.2  சமததுவம் நிலைவ சமூக நீதி அவசியம்      
13.3  நியொயமொை விநிதயொகம்       
13.4  �கிர்ந்�ளிக்கும் நீதி மற்றும் �ண்டிக்கும் நீதி
13.6  சமூக, �ண்�ொடு சமததுவம்    
13.7  �ொகு�ொடு, சமூக அடிப�ரட தகொட்�ொடு
13.9   பசன்ரை மொகொணததில் சமூக நீதி       

14. ்மிழகத்தில் அரசியல் 
வளரச்சி

�ொடம் முழுவதும்

15. ்மிழக  அரசியல்  
சிந்டைகள்

�ொடம் முழுவதும்
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 11                                                பாடம்: புவியியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

1. புவியியலின் 
அடிப்படடகள்

1.1  அறிமுகம்
1.2  புவியியலை வலையறுத்தல்
1.3.  புவியியலின் பரிணாமம்
1.7  புவியியலின் பிரிவுகள்

2. சூரியக் குடும்பமும் புவியும் 2.1  அறிமுகம் 
2.2  புவியின் த்தாற்றம் பறறிய தகாடபாடுகள் 
2.3   தபைண்டததின் த்தாற்றம் பறறிய நவீன 

தகாடபாடுகள்
2.14   புவியின் இயககஙகள் மறறும்  பருவ 

காைஙகள் 
2.16  உைகின் தநை மண்டைஙகள்

3. பாடைக்்காளம்: உள் 
இயக்க ்ெயல்முடைகள்

3.1 அறிமுகம் 
3.3  கண்டநகர்வு தகாடபாடு
3.4  புவித்தடடு அலமப்பியல் 
3. 5  புவித்தடடு எல்லைகள் 
3.11  பால்றகள் 
3.11.1 பால்றகளின் வலககள் 
3.12 பால்ற சுழறசி

4. பாடைக்்காளம்: ்வளி 
இயக்க ்ெயல்முடைகள்

4.1  அறிமுகம் 
4.6  ஆறு 
4.7  பனியாறு 
4.9  காறறு 
4.10  க்டல் அலைகள்

5. நீரக்்காளம் 5.1  அறிமுகம் 
5.4  பனிகதகாளம்
5.5  பபருஙக்டல் மறறும் க்டல் 
5.7  க்டல் சார் மண்டைம் 
5.10  க்டல் நீரின் உவர்ப்பியம் 
5.11  பபருஙக்டல் இயககஙகள்

6. வளிமணடலம் 6.1  அறிமுகம் 
6.2   வளிமண்டைததின் கைலவ 
6.2.1 வளிமண்டை அடுககுகள்
6.3  பவப்ப சமநிலை 
6.4  வளிமண்டை அழுத்தம் மறறும் காறறுகள்  
6.7  வளிமண்டை இல்டயூறுகள்
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7. உயிரக்்காளம் 7.1   அறிமுகம்
7.4   உயிரின சூழவாழி்டஙகள்
7.5   உயிரினப்பன்லம 
7.7  உயிரினப்பன்லம பாதுகாப்பு

8. இயறடகப் ்பரிடர: ்பரிடர 
அபாயக் குடைப்பிறகான 
விழிப்புணரவு

8.1  அறிமுகம் 
8.2  தபரி்டர் அபாயக குல்றப்பு விழிப்புணர்வு
8.3   தபரி்டரின்தபாது பின்பற்றப்படும் 

விதிமுல்றகள் 
8.3.1  நிைநடுககம்
8.3.3  புயல்
8.3.6  மின்னல் 

்ெய்முடை

10. நிலத்்தாறைம் 
மறறும் காலநிடல புள்ளி 
விவரஙகடளக் காடடும் 
முடைகள்

10. 1  அறிமுகம்
10.2.  நிைத த்தாற்றதல்தக காடடும் முல்றகள் 
10.3  காைநிலை வலைப்டஙகள்
10.4  காறறுப் தபாககு ப்டம்

12. வானிடல 
நிலவடரபடஙகள்

12.1 அறிமுகம் 
12.2  வானிலை கூறுகலள அளவிடும் கருவிகள்
12.3   வானிலை கூறுகலள அளவிடு்தலில் 

ஏறபடடுள்ள முன்தனற்றம்
12.4  வானிலை குறியீடுகள் 
12.5  நிலைய மாதிரிகள்
12.6  வானிலை நிைவலை ப்டதல்த படித்தறி்தல்
12.7   வானிலை நிைவலைப்டதல்த விவைணம் 

பசய்தல்
12.8  வானிலை முன்னறிவிப்பு 
12.9  புயலின் பால்தலய அறி்தல்
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 11                                               பாடம்: புள்ளியியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

1.  புள்ளியியலின் 
ந�ாக்கங்களும் தரவின் 
வக்க்களும்

அறிமுகம்
1.2  வரையரைகள்
1.3 புள்ளியலின் செயல்பாடுகள் 
1.4 ந�பாககம் மற்றும் ்யன்்பாடுகள்
1.4.1  புள்ளியியல மற்றும் நிபுணத்துவ அளவீட்டு 

அறிவியல
1.4.2 புள்ளியியல  மற்றும் வணிகம்
1.4.3  புள்ளியியல மற்றும் ச்பாருளபாதபாைம்
1.4.4  புள்ளியியல மற்றும் மருத்தும்
1.4.5  புள்ளியியல மற்றும் நவளபாணரம
1.4.6  புள்ளியியல மற்றும் சதபாழிலதுரை
1.4.7  புள்ளியியல மற்றும் தகவலசதபாழிலநுட்்ம்
1.4.9  புள்ளியியல மற்றும் அைசு நிரவபாகம்
1.5 ச்ரும் தைவுகள்
1.6 தைவுகளின் ச்பாருளும் வரககளும் 
1.7 அளவீட்டு அளரவகள்
1.7.1 ச்யைளவு அளவுகள்
1.7.2 வரிரெப்டுத்தககூடிய அளவுகள்
1.7.3 இரைசவளி அளவுகள்
1.7.4 விகித அளவுகள்

2.  தரவு நே்கரித்தலும் மாதிரி 
்கணிப்பு முகை்களும்

அறிமுகம்
2.2  முதல நிரை தைவுகரள நெகரிககும் 

முரைகள்
2.2.1 ந�ரிரை முரை
2.2.2 மரைமுக முரை
2.2.3 வினபாவிரை ்ட்டியல முரை
2.2.4 அருகரம சதபாைரபு முரை
2.2.5 கணகசகடுப்பாளர மூைம் தைவு நெகரித்தல
2.3 இைணைபாம் நிரை தைவுகள்
2.4 முழுரமத் சதபாகுதி
2.5 முழு கணகசகடுபபு முரை
2.6  மபாதிரிக கணிபபு முரை
2.7 நிகழதகவு மபாதிரிக கணிபபு முரை 
2.7.1 எளிய வபாய்பபு மபாதிரிக கணிபபு முரை
2.7.2 ்டுரக முரை மபாதிரிக கணிபபு
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3.  தரவு்ககை 
வக்கப்படுத்துதலும் 
அடடவகையிடுதலும்

அறிமுகம் 
3.1  தைவுகரள வரகப்டுத்துதல மற்றும் 

வரகப்டுத்துதலின் ந�பாககஙகள்
3.2 வரகப்டுத்துதலின் வரககள் 
3.2.1 கபாைம்ெபார வரகப்டுத்துதல
3.2.2 இைம் ெபார வரகப்டுத்துதல
3.2.3 ்ணபுெபார வரகப்டுத்துதல
3.2.4 அளவின்வழி வரகப்டுத்துதல
3.3 அட்ைவரணயிடுதல
3.5 அட்ைவரணயின் முககிய ்குதிகள்
3.6 நிகழசவண ்ைவல
3.6.1 தனித்த நிகழசவண ்ைவல
3.6.2 சதபாைர நிகழசவண ்ைவல
3.6.3  சதபாைர நிகழசவண ்ைவல அரமககும் 

முரைகள்
3.6.4  சதபாைர நிகழசவண ்ைவரை 

அரமப்தற்கபான வழிககபாட்டுதலகள்
3.7 குவிவு நிகழசவண ்ைவல
3.9 தணடு- இரை வரை்ைம்

4.  தரவு்களின் 
விைக்கப்படங்களும்  
வகரபடங்களும்

அறிமுகம் 
4.1   விளககப்ைஙகள் மற்றும் வரை்ைஙகளின் 

ச்பாருளும் முககியத்துவமும்
4.2  விளககப்ைஙகள் வரைவதற்கபான விதிகள்
4.3 விளககப்ைஙகளின் வரககள்
4.3.1 எளிய ்ட்ரை விளககப்ைம்
4.3.2 ச்ரிட்நைபா வரை்ைம்
4.3.3 ்ைகட்ைப ்ட்ரை விளககப்ைம்
4.3.4 கூறு்ட்ரை விளககப்ைம்
4.3.5 விழுககபாடு ்ட்ரை விளககப்ைம்
4.3.6 வட்ை விளககப்ைம்
4.3.7 உருவ விளககப்ைம்
4.4 வரை்ைஙகளின் வரககள்
4.4.1 ்ைவல செவவகப்ைம்
4.4.2 நிகழசவண ்ன்முகவரை்ைம்
4.4.3 நிகழசவண வரளகநகபாடு
4.4.4 குவிவு நிகழசவண வரளகநகபாடு

5.  கமயப்நபாககு 
அைகவ்கள்

அறிமுகம் 
5.1 ரமயபந்பாககு அளரவகளின் வரையரை
5.2  ஒரு  சிைநத  புள்ளியல ெைபாெரியின் 

குணபாதிெயஙகள் 
5.3 ரமயப ந்பாககு அளரவகளின் வரககள் 
5.3.2 ச்ருககு ெைபாெரி
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5.3.3 இரெச் ெைபாெரி
5.3.4 இரைநிரை அளவு
5.3.5 முகடு
5.4  கூட்டு ெைபாெரி, இரைநிரை , முகடு  

ஆகியவற்றிற்கிரைநயயபான சதபாைரபு

6.  சிதைல் அைகவ்கள் அறிமுகம்
6.1  சிைநத சிதைல அளரவககுரிய 

குணபாதிெயஙகள் 
6.2 சிதைல அளரவயின் வரககள் 
6.3 தனித்த சிைதல அளரவகள்
6.3.2  இரைககபாலமபான வீச்சு மற்றும் கபாலமபான 

விளககம்
6.5 ஒபபீட்டு அளரவகள்
6.5.1 மபாறு்பாட்டுகசகழு
6.7 தட்ரை அளரவ மற்றும் நகபாட்ை அளரவ
6.7.1 நகபாட்ைம்
6.7.2 தட்ரை அளரவ
6.8 கட்ை விளககப்ைம்

7.  சில ்கணித முகை்கள் அறிமுகம்
7.1 எணணுதலின் அடிப்ரை விதிகள் 
7.2 வரிரெ மபாற்ைஙகள்
7.3 நெரமபானஙகள்
7.5 நுணகணிதம் ்ற்றிய அறிமுகம்
7.5.1 வரகயிைல
7.5.2 சதபாரகயிைல

8.  அடிப்பகட நி்கழத்கவு 
ந்காடபாடு்கள்

அறிமுகம்
8.3 நிகழதகவுக நகபாட்்பாடு
8.3.1 நிகழகதவுக நகபாட்்பாடு அணுகுமுரை
8.3.2 நிகழதகவின் அடிப்ரைத் நதற்ைஙகள்
8.4 நிகழதகவின் கூட்ைல நதற்ைம் 
8.5 நி்நதரன நிகழதகவு
8.5.1 நி்நதரன நிகழதகவு வரையரை
8.6 ெபார்ற்ை நிகழச்சிகள்
8.8  ந்சயஸின் நதற்ைம் மற்றும் அதன் 

்யன்்பாடுகள்
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9.  வாய்ப்பு மாறி்களும் ்கணித 
எதிரபாரப்பும்

அறிமுகம்
9.1  வபாய்பபு மபாறி வரையரை
9.2  தனித்த  வபாய்பபு மபாறி  மற்றும் சதபாைர வபாய்பபு 

மபாறி
9.2.1 தனித்த  வபாய்பபு மபாறி 
9.2.2 சதபாைர வபாய்பபு மபாறி
9.3  நிகழதகவு திணரமச் ெபாரபு மற்றும் 

நிகழதகவு அைரத்திச் ெபாரபு
9.3.1 நிகழதகவு திணரமச் ெபாரபு
9.3.2 நிகழதகவு அைரத்திச் ெபாரபு
9.4 ்ைவல ெபாரபு மற்றும் ்ணபுகள்
9.4.1 தனித்த ்ைவல ெபாரபு
9.4.2 ்ணபுகள்
9.4.3 சதபாைர ்ைவல ெபாரபு
9.6 கணித எதிர்பாரபபு
9.6.1 தனித்த  வபாய்பபு மபாறியின் எதிர்பாரபபு
9.6.2 சதபாைர  வபாய்பபு மபாறியின் கணித எதிர்பாரபபு
9.6.3 ெபாரபிைபா வபாய்பபு மபாறிகள்
9.8 விைககப ச்ருககுத் சதபாரக
9.8.1  ஆதியிலிருநது ச்ைப்ட்ை விைககப 

ச்ருககுத் சதபாரக
9.8.2 ரமய விைககப ச்ருககுத் சதபாரக
9.8.3  விைககப ச்ருககுத் சதபாரக உருவபாககும் 

ெபாரபு (M.G.F)
9.8.4 சிைபபியலபுச் ெபாரபு

10.  நி்கழத்கவு பரவல்்கள் அறிமுகம் 
10.1 தனித்த ்ைவலகள்
10.1.1 ச்ரசனௌலின் ்ைவல
10.1.2 ஈருறுபபு ்ைவல
10.1.3 ்பாய்ெபான் ்ைவல
10.2 சதபாைரச்சியபான ்ைவலகள்  
10.2.1 செவவக அலைது சீைபான ்ைவல
10.2.2 இயலநிரை ்ைவல
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 11                                                     பாடம் :  வணிகக் கணிதம்   
           மற்றும் புள்ளியியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

1 அணிகளும் 
அணிக்்காவவகளும்

	 அறிமுகம்
1.1	 அணிக்கோவைகள்	:	
1.1.2	 சிற்றணிக்கோவை
1.1.3	 இவைககோரணிகள்
1.1.4	 	அணிக்கோவைகளின்	பண்புகள்	

(நிரூபைமின்றி)
1.2	 அணியின்	்ேர்ோறு	:								
1.2.1	 பூச்சியக்கோவை	அணி	
1.2.2	 பூச்சிய்ற்ற	்கோவை	அணி	
1.2.3	 ்ேரப்பு	அணி	
1.2.4	 ்ேர்ோறு	அணி	
1.3	 உள்ளீடு	–	வைளியீடு	பகுப்போய்வு	
1.3.1	 ஹோககின்ஸ்-வே்ன்	நிபந்தவைகள்

2. இயற்கணிதம் 	 அறிமுகம்
2.1	 பகுதிப்	பின்ைஙகள்	
2.1.1	 	ஒரு	படி	கோரணிகள்	(ஒ்ர	கோரணி	மீண்டும்	

ைரோவ்)
2.2	 ைரிவே	்ோற்றஙகள்	
2.2.1	 கோரணீயப்	வபருககம்
2.2.2	 எண்ணு்தலின்	அடிப்பவைக	வகோள்வககள்
2.2.3	 கூடைலின்	அடிப்பவைக	வகோள்வக
2.2.4	 ைரிவே	்ோற்றஙகளின்	ைவரயவ்ற	
2.2.5	 ைடை	ைரிவே	்ோற்றஙகள்	
2.3	 ்ேரவுகள்
2.4	 கணி்தத்	வ்தோகுத்்தறி்தல்						

3. பகுமுவை வடிவியல் 	 அறிமுகம்
3.1	 நிய்ப்போவ்த	அல்்லது	இயஙகுைவர
3.1.1	 இயககுைவரயின்	ே்ன்போடு
3.2	 ்ேரக்கோடுகளின்	வ்தோகுப்பு
3.2.1	 நிவைவு	கூறு்தல்	-		்ேரக்கோடுகள்
3.2.2	 	இரு	்ேரக்கோடுகளுககு	இவைப்படை	

்கோைஙகள்	
3.2.3	 	ஒரு	்கோடடிலிருநது	ஒரு	புள்ளியின்	

வ்தோவ்லவு	
3.2.4	 ஒரு	புள்ளி	ைழிக	்கோடுகள்	
3.4	 ைடைஙகள்
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3.4.1	 	வ்யம்,	ஆரம்	வகோடுககப்படின்	ைடைத்தின்	
ே்ன்போடு	கோைல்

3.4.2	 	இரு	புள்ளிகவை	இவைககும்	்கோடடிவை	
விடை்ோகக	வகோண்ை	ைடைத்தின்	
ே்ன்போடவைக	கோைல்

3.4.3	 ைடைத்தின்	வபோதுைடிைச்		ே்ன்போடு
3.4.4	 ைடைத்தின்	துவைய்லகு	ைடிைம்
3.4.5	 வ்தோடு்கோடுகள்

4. திரி்காணமிதி 	 அறிமுகம்
4.1	 திரி்கோைமிதி	விகி்தஙகளின்	குறியீடுகள்	
4.1.1	 கோல்	பகுதிகள்
4.1.2	 	0º	லிருநது	360º	ைவர	்ோறுபடுகின்்ற		θ-வின்	

திரி்கோைமிதி	விகி்தஙகளின்	குறியீடுகள்
4.1.3	 	துவைக	்கோைஙகளின்	திரி்கோைமிதி	

விகி்தஙகள்
4.2	 	கூடடுக	்கோைஙகளின்	திரி்கோைமிதி	

விகி்தஙகள்
4.2.1	 	sine,	cosine	்றறும்	tangent	என்பைைறறின்	

கூடைல்	்றறும்	கழித்்தலின்		சூத்திரஙகள்
4.2.2	 	் ைஙகு	்கோைஙகளின்	திரி்கோைமிதி	

விகி்தஙகள்	
4.3	 உரு்ோறறு	சூத்திரஙகள்	
4.3.1.	 	வபருககவ்ல	கூடைல்	அல்்லது	கழித்்தல்	

ைடிை்ோக	்ோறறு்தல்	
4.3.2	 	திரி்கோைமிதிச்	ேோரபுகளின்	கூடைல்	அல்்லது	

கழித்்தவ்ல	வபருகக்லோக	்ோறறு்தல்

5. வவக நுணகணிதம் 	 அறிமுகம்
5.1	 ேோரபுகள்	்றறும்	அ்தன்	ைவரபைஙகள்
5.1.1	 அைவு
5.1.2	 ்ோறிலி
5.1.3	 ்ோறி
5.1.4	 இவைவைளிகள்
5.1.5	 ஒரு	புள்ளியின்	அண்வ்யகம்
5.1.6	 ேோரபு
5.1.7	 ேோரபுகளின்		ைவகப்போடு
5.1.8	 இரடவைச்		ேோரபுகள்	்றறும்	ஒறவ்றச்	ேோரபுகள்
5.1.9	 வைளிபடு	்றறும்	உடபடு	ேோரபுகள்
5.1.10	 ்ோறிலிச்	ேோரபு	
5.1.11	 ே்னிச்	ேோரபு	
5.1.12	 ்டடுச்	ேோரபு
5.1.13	 குறிச்	ேோரபு
5.1.14	 படிச்	ேோரபு
5.1.15	 விகி்தமுறுச்ேோரபு	
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5.1.16	 பல்லுறுப்புக	்கோவைச்	ேோரபு	
5.1.17	 ்ேர்கோடடுச்	ேோரபு
5.1.18	 இருபடிச்	ேோரபு	
5.1.19	 அடுககுச்	ேோரபு
5.1.20	 ்ைகவகச்	ேோரபு
5.1.21	 	இரு	ேோரபுகளின்	கூடு்தல்,	கழித்்தல்,	வபருககல்	

்றறும்	ைகுத்்தல்
5.2	 எல்வ்லகள்	்றறும்	ைவககவகழுககள்
5.2.1	 எல்வ்லயின்	உள்ைவ்த்்தன்வ்
5.2.2	 	இைமிருநது	எல்வ்ல	கோணும்	ைழிமுவ்ற	:	L[f(x)]

x=a
5.2.3	 	ை்லமிருநது	எல்வ்ல	கோணும்	ைழிமுவ்ற	:		

R[f(x)]x=a
5.2.4	 எல்வ்லகளின்	சி்ல	முடிவுகள்
5.2.5	 	் திப்பிைமுடியோ்த	ைடிைஙகள்	்றறும்	எல்வ்ல	

்திப்புக	கோைல்
5.2.6	 	இயறகணி்த	எல்வ்லயின்	ைரம்புகவை	

(்திப்வப)	்திப்பிடும்	முவ்றகள்
5.2.7	 சி்ல	திடை	எல்வ்ல	ைோய்போடுகள்
5.2.8	 வ்தோைரச்சி	ேோரபு
5.2.9	 வ்தோைர	ேோரபுகளின்	சி்ல	பண்புகள்
5.2.10	 ஒரு	புள்ளியில்	ைவகயீடு	கோைல்
5.2.11	 இைகவக	்றறும்	ை்லகவக	ைவகயீடு
5.3	 ைவகயிைல்	உத்திகள்	
5.3.1	 சி்ல	திடை்ோை	முடிவுகள்	(ைோய்போடுகள்)
5.3.2	 ைவககவகழுககளுககோை	வபோது	விதிகள்
5.3.5	 துவைய்லகு	ேோரபுகளின்	ைவகயீடு
5.3.6	 	ஒரு	ேோரவப	்றவ்றோரு	ேோரவப	வபோறுத்து	

ைவகயிைல்	கோைல்	
5.3.7	 வ்தோைர	ைவகயிைல்

6. வவகயீடடின் 
பயன்பாடுகள்

6.1	 	ைணிகம்	்றறும்	வபோருைோ்தோரத்தில்	
ைவகயீடுகளின்	பயன்போடுகள்		

6.1.1	 	் ்தவை,	அளிப்பு,	வே்லவு,	ைருைோய்	்றறும்	
இ்லோபச்	ேோரபுகள்

6.1.2	 வேகிழ்ச்சி
6.2	 வபரு்ம்	்றறும்	சிறு்ம்
6.2.1	 கூடும்	்றறும்	குவ்றயும்	ேோரபுகள்
6.2.2	 ேோரபின்	்்தககநிவ்ல	்திப்பு	
6.2.3	 	இைம்	ேோரந்த	வபரு்ம்	்றறும்	சிறு்ம்	,	

மீப்வபரு	வபரு்ம்	்றறும்	மீச்சிறு	சிறு்ம்
6.3	 	வபரு்ம்	்றறும்	சிறு்ம்	ஆகியைறறின்	

பயன்போடுகள்
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6.3.1	 	வபரு்	இ்லோபம்		்றறும்	சிறு்ச்வே்லவு	ேோரந்த	
கைககுகள்

6.3.2	 ேரககு	நிவ்லக	கடடுப்போடு	
6.3.3	 மிகு	ஆ்தோயக	்கோரு்தல்	அைவு		

7. நிதியியல் கணிதம் 7.2	 	ேரககு	மு்தல்கள்,	பஙகுகள்,	கைன்	பத்திரஙகள்	
்றறும்	்தரகு

7.2.1	 பஙகுகளின்	ைவககள்	
7.2.2	 ைவரயவ்றகள்

8. விவரப் புள்ளியியல் 
மற்றும் நிகழதகவு

8.2	 சி்த்றல்	அைவைகள்	
8.2.1	 கோல்்ோை	வி்லககம்
8.2.2	 ேரோேரி	வி்லககம்		
8.3	 நிகழ்்தகவு
8.3.1	 நிகழ்்தகவின்	அடிப்பவைக	கருத்துருககள்
8.3.2	 	ேோரோ	்றறும்	ேோரந்த	நிகழ்வுகளின்	

கருத்துருககள்	
8.3.3	 நிபந்தவைககுடபடை	நிகழ்்தகவு
8.3.4	 ்பயின்	்்தற்றம்

9. ஒடடுைவு மற்றும் 
்தாடர்புப் ்பாக்கு 
பகுப்பாய்வு

9.1	 ஒடடு்றவு
9.1.1	 ஒடடு்றவின்	வபோருள்	
9.1.2	 ஒடடு்றவின்	ைவககள்	
9.1.3	 சி்த்றல்	விைககப்பைம்
9.1.4	 கோரல்பியரேனின்	ஒடடு்றவுக	வகழு
9.2	 ்தர	ஒடடு்றவுக	வகழு	
9.2.1	 ஸ்பியரவ்ன்னின்	்தர	ஒடடு்றவுக	வகழு

10. ்ெயல்முவைகள் 
ஆராய்ச்சி

10.2	 ைவ்லயவ்ப்பு	பகுப்போய்வு	
10.2.1	 ைவ்லப்பின்ைவ்ல	ைவர்தல்	
10.2.2	 தீரவுககுகந்தப்	போவ்த	பகுப்போய்வு

110



பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 11                                                       பாடம் :  சிறப்புத்்தமிழ்

இயல் பாடப்்பாருள்

1. கவித்தயியல் 	 பாடம்		முழுவதும்

2. கத்தயியல் 	 தமிழ்ச்	சிறுகதத	வளர்ச்சியும்	ததாற்றமும்		

	 சிறுகதத	வாசிப்பும்		தி்றனாய்வும்

	 சிறுகதத	எழுதும்	கதை

	 இறுக	மூடிய	கதவுகள்

	 நசுககம்

	 	அயைகத்	தமிழ்	எழுத்தாளர்	சிறுகதத

	 -	தபபி	குட்டி

	 குறுஙகதத							-					ரப்பர்	பந்து

	 நுணகததகள்	-						பனித்துளியின்	தபச்சு,

	 	 	 																	ஒறத்றககுரல்

3. அரஙகவியல் 	 நாடகக	கதை

	 ததருககூத்தில்	கட்டியஙகாரன்

	 நாடகவியல்	ஆளுதைகள்

4. இலககணவியல் 	 இைககண	வரைாறு

	 ததாடரியல்

5. ஊடகவியல் 	 இதழ்களின்	அதைப்பு	முத்ற

	 ஊடகவியலில்	தமிழ்	ஆளுதைகள்

6. கணித்்தமிழியல் 	 இதணயககளம்

	 இதணயம்	கறதபாம்	உைதக	அறிதவாம்

	 உள்ளீட்டுககளம் 

	 தமிழ்	உள்ளீட்டுத்	ததாழில்நுட்பம்
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SYLLABUS 2021 - 2022

CLASS-11              SUBJECT : COMMUNICATIVE ENGLISH 
                                                          

UNIT CONTENTS

1. I would like to Rise 
and Go!

Travel and Tourism - Packing as an Art (Prose)  
Grammar- Framing Questions
Informal Letter and E-mail
Brochures 
Itinerary
Practical 
Speaking Skill :
Dialogue / Role Play /Short Speech

2. Think Globally! Act 
Locally!

Think Globally (Prose)
Growth of English
Language study
Specialisation in the field of medicine
Time expression : Since or For 
Report writing : Sports day
English for computers 
English for hospitality 
Message writing
Resume and CV
Covering letter
Filling up forms
Facing interviews

3. Dare The Waves! Dare the waves (Prose)
A passage on Disaster Management 
Language Study
Polysemy, Homophones, Antigrams, Homonyms,
Contranyms
Article Writing
Practicals
Speaking Skill:
Talk Show

4. You Can Make A 
Difference

On The Face of it  (Play)
The Fog (Poem)
Language Study
a) Idioms
b) Euphemism
c) Phrasal Verb”
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Writing Note – Making 
Factual Description
Designing Poster
Practical
Group Discussion

5. Reaching Beyond The 
Horizon

My Television and I
Television Addiction
(Prose)
Language Study
Kangaroo Word
Media Professionals”
Note - Taking
Debate
Advertisement 
Report Writing 
Animation
Practicals
Speaking Skill:
Debate

6. Spare A Thought Humming Bird
(Prose)
Extinction of Birds
Homeless House Sparrow
Language Study
Culture , Phobia, Mania
Grammar
Punctuation
Finite and Non – Finite Verb
Notice Writing
Writing Speech 
Encoding and Decoding
Writing
Advertisement
Practicals
Speaking Skill:
Speech
Story Telling
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 11                பாடம் :  அறவியலும்  இந்தியப் பணபாடும்

அலகு பாடப்்பாருள்

1.  தமிழகப் பணபாடு – ஓர் 
அறிமுகம்

பாடம் முழுவதும்

2. சிந்து்வளி  நாகரிகம் நுழைவு வாயில்
சான்றுகள்
சிந்துவவளி நாகரிகமும் தமிைர் நாகரிகமும்
நகர அழைப்பும் கடடடஙகளும்
கடடடககழை
 நீசசல் குளம்
தானியக களஞ்சியம்
சமுதாய நிழை
வபணகளின் நிழை
உணவு வழககள்
உழடகள்
நகர நாகரிகம்
சையம் ைற்றும் வழிபாடு
கழைகள்
எழுத்துகள்
முத்திழரகள்
சிந்துவவளி நாகரிகத்தின்  அழிவு
இந்தியப் பணபாடடு வளர்சசிககுச சிந்துவவளி
நாகரிகத்தின் வகாழட
நிழைவுழர

3. தமிழ் இலக்கியஙகள் 
உணர்த்தும் வாழ்வியல் 
்நறிகள்

பாடம் முழுவதும்

4. தமிழர் கலலகள் நுழைவு வாயில்
கடடடககழை
 சஙக காைம்
சிற்பஙகள்
பிரதிழைகள்
பல்ைவர் காைம்
சசாைர் காைம்
வசப்புத் திருசைனிகள்
விஜயநகர  ைற்றும் நாயககர் காைம்

114



ஓவியககழை
இழசககழை
பகதி இயககமும் இழசயும்

5. திருவிழாக்கள் பாடம்  முழுவதும்

6. ்தால்குடி 
விழுமியஙகள்

பாடம்  முழுவதும்

7. அறவியலின்  இயல்பும்  
அறச்செயல்களும்

நுழைவு வாயில்
அைவியல் வசால் விளககம்
அைவியல் வழரயழை
அறிஞர்களின் கருத்து
அைவியலின் இயல்பும் பணியும்
அைவியல் ஓர் அறிவியல்

8. அற்நறி வாழ்வு நுழைவு வாயில்
தனிைனிதனும் சமுதாயமும்
சமுதாயமும் அைவாழ்வும்
சமுதாய நைன்
தனி ைனிதனும் நாடும்
மூன்று நைக வகாள்ழககள்
குடும்பவாழ்வும் அைவநறியும்
குடும்பத்தின் வசயற்பாடுகள்
உரிழைகள் ைற்றும் கடழைகள்
உரிழையும் சமூகமும்
ைனிதனின் உரிழைகள்
கடழை என்பதன் வபாருள்
நல்வைாழுககம்
நற்பணபுகளின் வழககள்
ஆளுழைப்பணபு

9. ்தாழில்சொர் அறஙகள் நுழைவு வாயில்
வதாழில்சார் அைம்
வசாற்வபாருள் விளககம்
வதாழில்சார் அைஙகளின் சதழவ
வதாழில்சார் அைப்பணபுகள்
கல்வி அைம்
வணிக அைஙகள்
நுகர்சவார் உரிழைகள்
சடட அைம்
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வதாழில் நுடப அைம்
அரசியல் அைம்,
திருககுைளில் அரசியல் அைம், 
 நிழைவுழர

10. அணலமைக்கால  
அற்நறிப் பபாக்குகள்

நுழைவு வாயில்
காந்திய அைம்
உணழை
அகிம்ழச
சத்யாகிரகம்
சத்தியாகிரகத்தின் பணபுகள்
சர்சவாதயம்
காந்தியடிகளின் சமுதாய அைஙகள் 
காந்தியடிகளின் சைய வநறி
ைகாத்ைா காந்தியடிகளின்  ைணிவைாழிகள்
சைய நல்லிணககம்
ைனிதசநயம்
ைனிதசநயம் வழரயழை
சுயைரியாழத அைம்
ழவககம் வீரர்
சுயைரியாழத இயககம்
சுயைரியாழத இயககத்தின் சநாககம்
சுயைரியாழத இயககத்தின் நல்விழளவுகள்
சூைலியல் அைம்
விைஙகுநை அைம்
இந்திய அரசியல் அழைப்புச சடடம் வைஙகியுள்ள 
விைஙகு உரிழைகள்
வபணணிய அைம்
சையஞ் சாரா அைம்
நிழைவுழர
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 11                                   பாடம்:  கணினி பயனபாடுகள்

அலகு பாடப்்பாருள்

 1. கணிப்்பாறி அறிமுகம் 1.1	 கணிப்பொறி	ஓர்	அறிமுகம்	
1.2	 கணிப்பொறியின்	தலைமுலைகள்
1.5	 கணிப்பொறியின்	பகுதிகள்

2. எண்முறைகள் 2.1	 அறிமுகம்
2.2	 தரவு	பிரதியீடு
2.3	 பல்வேறு	எண்	முலைகள்	
2.4	 எண்	முலை	மொறைஙகள்

3. கணினி அறைப்பு 3.1	 முன்னுலர	
3.3	 லமயச்	்ெயைகம்	மறறும்			
											 நிலைவேகத்திறகு	இலை்யயொை	தரவு		
											 பரிமொறைம்
3.5	 நிலைவேகச்	ெொதைஙகள்	

4. இயகக அறைப்பின 
ககாடபாடடுக 
கருத்துககள்

4.1	 ்மன்்பொருள்	ஒர்	அறிமுகம்
4.2	 இயகக	அலமபபு	ஓர்	அறிமுகம்	
4.4	 இயகக	அலமபபின்	முககிய	
											 சிைபபியலபுகள்

5. விண்கடாஸி-ல்  
கவறல ்ெய்தல்

5.1	 இயகக	அலமபபு	ஓர்	அறிமுகம்	
5.2	 விண்்ைொஸ்	இயகக	அலமபபு	ஓர்	
											 அறிமுகம்
5.5	 விண்்ைொஸின்	திலரமுகபபு	
5.9	 ென்ைல	திலரயின்	கூறுகள்	
5.11					 ்கொபபுகலையும்,்கொபபுலைகலையும்
											 நிர்வேகித்தல

6. ்ொற் ்ெயலி 6.1	 ்ெொற	்ெயலி	ஓர்	அறிமுகம்	
6.2	 ஓபன்	ஆபீஸ்	லரடைர்	ஓர்	அறிமுகம்
6.3	 தமிழ்	தடைச்சு	இலைமுகம்
6.4	 ஒரு	ஆவேணத்லதப	பதிபபித்தல
6.5	 உலரலயத்	்தர்்ந்தடுகக,	நகர்த்த	
											 மறறும்	நகல	எடுகக
6.10	 தலைபபு	மறறும்	அடிககுறிபபுகள்	
											 ்ெயைொறைல
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6.11	 ்வேண்டிய	உலர	பகுதிலய	கண்டு	
											 பிடித்து	மொறைம்	்ெயய
6.12	 எழுத்துப	பிலை	ெரி	பொர்த்தல
6.13	 ஒரு	அடைவேலணலய	உருவேொககுவேது
6.15	 ஆவேணத்லத	்மம்படுத்த
6.16	 அச்சிைபபடும்	முன்	ஆவேணத்லத	
											 பொர்லவேயிைல,	அச்சுப்பொறியின்			
											 அலமபலப	மொறறி	அலமகக,			
											 ஆவேணத்லத	அச்சிைல

7. ஓபன ஆஃபீஸ்
கால்க-ல் கவறல 
்ெய்தல்

7.1	 அடைவேலண	்ெயலி	ஓர்	அறிமுகம்
7.2	 ஓபன்	ஆஃபீஸ்	கொலக	்வேலை	
											 ்ெயதல
7.3	 ஒரு	புதிய	அடைவேலணத்	தொலை	
											 உருவேொககுதல
7.4	 தரவுகளுைன்	்வேலை	்ெயதல
7.8	 தொனியஙகி	நிரபபு	வேெதி
7.9	 ்நடுவேரிலெகள்,	வேரிலெகள்	மறறும்
											 நுண்ணலைகலைச்	்ெர்த்தல
7.10	 வேரிலெ	மறறும்	்நடு	வேரிலெகலை	
										 	நீககுதல
7.12	 ்ெயறகூறுகள்

8. நிகழ்த்து்தல் 8.1	 நிகழ்த்துதல	்மன்்பொருள்
8.6	 Impress	ஜன்ைல	திலரயின்	கூறுகள்
8.8	 நிகழ்த்துதலை	வேடிவூடைல
8.9	 சிலலு	கொடசிலயத்	்தொைஙக
8.11	 Master	slide	முதன்லம	சிலலு
8.12	 வேலரகலை	்பொருடகலை	
											 உருவேொககுதல
8.14	 ஆடி்யொ	மறறும்	வீடி்யொலவே	
											 ்ெருகவும்

9. இறைய ்தளம் 
ைற்றும் மின்னஞெல் ஓர் 
அறிமுகம்

9.1	 இலணயத்தின்	்தலவே
9.2	 இலணயம்	மறறும்	www
9.3	 இலணய	்ெலவேயின்	வேலககள்
9.5	 இ்மயில
9.6	 இலணய	அச்சுறுத்தல
9.8	 வேலைபபககம்,	வேலைதைம்
											 ்வேறுபொடு
9.9	 நிலையொை	மறறும்	மொைககூடிய	
											 வேலைபபககம்
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10. HTML கடடறைப்பு 
ஒத்துகள்

10.1	 HTML	்மொழி	அறிமுகம்
10.2	 மீஉலர	ஆவேணம்	உருவேொககல
10.4	 தலைபபுகள்
10.7	 அலைபபு	ஒடடுககள்	மறறும்	கொலி	
											 ஒடடுககள்

11. HTML உறை 
வடிவூடடல், 
அடடவறை 
உருவாககு்தல்,  
படடியல்கள் ைற்றும் 
இறைப்புகள்

11.1	 உலர	வேடிவூடைலுககொை	HTML	
											 ஓடடுகள்
11.3	 பிரிவு	இலை்வேளி
11.4	 HTML	-ல	அடைவேலணகள்
	 HTML-ல	படடியலகள்

12. HTML - பல்லூடகக 
கூறுகள் ைற்றும் 
படிவஙகள் இறைத்்தல்

12.1	 நிைறபைஙகலை	்ெர்த்தல
12.2	 Marquee	பயன்படுத்தி	உலரலய	
											 உருைச்்ெயதல
12.3	 ஒலி	மறறும்	ஒளிக	கொடசிலய	
											 ்ெர்த்தல
12.4				 படிவேஙகளுைன்்ெயலபைலஅறிமுகம்

13. CSS ்்தாடரும் பணி 
்தாள்கள்

				 அறிமுகம்
				 தைபரபபுப	பொணி	தொள்கள்	
				 CSS-	பொணி	வேலரயலை	விதி	முலைகள்	
				 CSS-	லய	HTML	உைன்	இலணத்தல

14. ஜாவா ஸ்கிரிப்ட-ன 
அறிமுகம்

14.1	 ஜொவேொ	ஸ்கிரிபட	முன்னுலர
14.2	 ஜொவேொ	ஸ்கிரிபட	நிரைொகக	
										 ்மொழியின்	பயன்கள்
14.3	 ஜொவேொ	ஸ்கரிபட-லய	பயன்படுத்தி	
											 HTML	பககத்தில	<SCRIPT>	ஒடலை	
										 	உப்யொகித்தல
14.4	 ஜொவேொ	ஸ்கிரிபட	நிரலின்
											 ்ெொலைொகக	வேடிவேலமபபு
14.5	 ஜொவேொ	ஸ்கிரிபட	மொறிகள்
14.6	 ஜொவேொ	ஸ்கிரிபட	்ெயறகுறிகள்	
											 மறறும்	்கொலவேகள்
14.7	 ஜொவேொ	ஸ்கிரிபட	்மல	மீடபு	அலைது
											 உலரயொைல	்படடிகள்
14.8	 ஜொவேொ	ஸ்கிரிபடல	உள்ை	
											 குறிபபுலரகள்

15. ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் 
உள்ள கடடுப்பாடடு 
கடடறைப்பு

15.1	 ஜொவேொ	ஸ்கிரிபடில	உள்ை	நிப்நதலை
											 கூறறுகள்
15.2	 மைககுகள்

119



16. ஜாவா எழுத்து வடிவ 
்ெயற்கூறுகள்

16.1	 அறிமுகம்
16.2	 சிை	்பொதுவேொை	முன்	
											 வேலரயறுககபபடை	்ெயறகூறுகள்
16.3	 பயைர்	வேலரயறுககும்	
											 ்ெயறகூறுகள்

17. கணிப்்பாறி 
நன்்னறி ைற்றும் 
இறையப் பாதுகாப்பு

17.1	 அறிமுகம்
17.2	 நன்்ைறியின்	பிரச்ெலைகள்

18. கணிப்்பாறியில் 
்தமிழ்

18.1	 அறிமுகம்
18.2	 இலணயத்தில	தமிழ்
18.3	 தமிழில	்தடு்பொறிகள்
18.6	 தமிழ்	தடைச்சு	இலைமுக	
											 ்மன்்பொருள்
18.7	 தமிழ்	அலுவேைக	்மன்்பொருடகள்
18.8	 தமிழ்	்மொழி்பயர்பபு	பயன்பொடுகள்
18.9	 தமிழ்	நிரைொகக	்மொழி
18.10	 	தகவேல	பரிமொறைத்திறகொை	தமிழ்	குறியீடடு	

முலை
18.11	 தமிழ்	இயகக	அலமபபுகள்
18.12	 	தமிழ்	வேைர்ககும்	நிறுவேைஙகளும்	

திடைஙகளும்

்ெயமுறை 	1.		 	ஓபன்	ஆஃபீஸ்  விலைபபடடிையல	வேடிவூடைல	
2.		 கொலக-ல வேடடி	கணககிடுதல	
3.		 HTML	படிவேம்	வேடிவேலமத்தல	
4.		 CSS	வேலைபபககம்	வேடிவூடைல	
5.	 	Java	script	உலர	கொண்பித்தல
6.	 	Java	script	உள்புகுதல	படிவேம்
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 11                  பாடம்:  அடிப்படட இயந்திரவியல் - கருத்தியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

1. பணிமடை 
்பாறியியல்-பாதுகாப்பு 
குறிப்புகள்

1.1  அறிமுகம்
1.2  இயந்திரப்பணியாளர்
1.3  இயந்திரப ்பணியாளர் கடமைகள்
1.4   நாட்டின் வளர்ச்சியில் இயந்திரப ்பணியாளர் 

்பங்கு
1.6  ்பாதுகாபபு குறிபபுகள்
1.7  ்பணிைமை ்பாதுகாபபு குறிபபுகள்  
1.8  மகககருவிகளுககாை ்பாதுகாபபு குறிபபுகள்
1.11   முதலுதவி

2. டகககருவிகள் 2.1  அறிமுகம் 
2.2   ்பணிைமையில் ்பயன்்படுததப்படும் முககிய 

கருவிகள்
2.5  அரததின் வவட்டுமுமை வமககள்
2.6  ஆக்ா பிரரம் ைற்றும் வமககள்
2.10  குறியீட்டுக கருவிகள்
2.13  V.  பிளாக
2.14  ஆங்கிள் பிரளட்
2.15  ரடப வமககள்  
2.16  மட வமககள்

3. அளவுக கருவிகள், 
அளவிகள்

3.1  அறிமுகம்
3.3  காலிப்பர்கள்
3.4  வவர்னியர் காலிப்பர் 
3.5  மைகரரா மீட்டர்
3.6  காம்பிரை்ன் வ்ட்
3.7  ம்ன் ்பார்
3.8  அளவிகள்

4. ்பாறியியல் 
்பாருடகள்

4.1  அறிமுகம் 
4.3  உர�ாகங்களின் ்பண்புகள்

5. ்வப்பப்படுத்தி 
குணமாற்றம் ்ெய்தல்

5.1   அறிமுகம் 
5.2  வவப்ப்படுததி குணைாற்்றம் வ்யவதன் ரநாககம்
5.3  கீழ் ைற்றும் ரைல் முககிய வவப்பநிம�
5.4  வவப்ப்படுததி குணைாற்்றம் வ்யயும் மும்றகள் 
5.6  வவப்ப்படுததி குணைாற்்றம் வ்யயும் உம�கள்
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6. வாரப்பகம் 6.1  அறிமுகம்
6.2  ைாதிரி வடிவம்
6.3   ைாதிரி வடிவம் தயாரிககப ்பயன்்படும் மூ�ப 

வ்பாருட்கள் 
6.4  மூ�பவ்பாருட்கள் ரதர்ந்வதடுததல்
6.5  ைாதிரி வடிவம் வமககள்
6.6  ைாதிரி வடிவ அ�வன்ஸ்

7. இடணப்பு  
்பாருடகள்

7.1  அறிமுகம்
7.3  ைமரகள், குறியீடுகள், ரகாணங்கள் வமககள் 
7.4  ்ாவி ைற்றும் ்ாவிப்பள்ளம்
7.5  ஜிகஸ்  &  பிக்ர்ஸ் 
7.8  ஜிகஸ் &  பிக்ர்ஸ் நன்மைகள்

8. ்பாருடகளின் 
்தரம் மறறும் அளவு 
வடரயட்ற ்ெய்தல்

8.1  அறிமுகம் 
8.2   வ்பாருட்களின் தரம் ைற்றும் அளவு வமரயம்ற 

வ்யதல்
8.5  வ்பாருததுதலின் அடிப்பமட அம்்ங்கள்
8.6  இமணபபின் வமககள்

9. சுழலும் ெகதிடயக 
கடத்து்தல்

9.1  அறிமுகம் 
9.2  சுழலும் ்கதிமயக கடததுதல்
9.5  ்பல்லிமைகள்
9.6  ்பல்லிமைத வதாடர்கள்

10. மின்னியல் 10.1  அறிமுகம்
10.3  காந்தவியல் 
10.4  மின்காந்த தூண்டல் ்பற்றிய ஃ்பாரரட விதிகள் 
10.6  மின் ்ாதைங்கள் – அறிமுகம்
10.7  மின் ரைாட்டார்
10.8  இண்டக்ன் ரைாட்டாரின் துவககிகள்

11. ்்தாழிறொடல 
மமலாணடம

11.1  அறிமுகம்
11.2  வதாழிற்்ாம� அமைவிடம்
11.3   வதாழிற்்ாம� அமைவிடதமதத 

ரதர்ந்வதடுததல்
11.4  வதாழிற்்ாம� இடவமைவு
11.5  ்பணி ஆயவு 
11.6  உற்்பததி ைற்றும் உற்்பததித தி்றன்
11.8  உற்்பததித திட்டமிடல் & கட்டுப்படுததுதல்
11.10  தரககட்டுப்பாடு 
11.11  ரை�ாண்மை ரகாட்்பாடுகள்
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12. ்ெலவு மதிப்பீடு 12.1  அறிமுகம்
12.2  கச்்ாப வ்பாருட்களின் விம�
12.3  இயந்திரங்களிைால் ஆகும் வ்�வு
12.4  ்பணியாளர் ஊதியம்
12.5  ஜிகஸ் ைற்றும் பிக்ர்ஸ்ககாை வ்�வு

்ெயமுட்ற

வகுப்பு : 11                                                                                             பாடம்:  அடிப்படட இயந்திரவியல்

பகுதி   வரிடெ எண ்தடலப்பு    

பகுதி   -I 1 வ்பாறியியல் வமர்படம் 
ஐர்ாவைட்டிரிக ரதாற்்றம் ஆர்தரதா கிராபிக 
வமர்படம்

பகுதி   -II 1 குறியிடுதல், புள்ளியிடுதல் ைற்றும் ரதயததல் 

2 ஹக்ா கட்டிங் வ்யதல்                    

3 ‘L’- வடிவம் வ்யதல்                             

4 ‘T’- வடிவம் வ்யதல்                                                          
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 11                                           பாடம்:  அடிப்படட மின் பபாறியியல் 
                                                                                      - கருத்தியல்

அலகு பாடப்பபாருள்

1. மின்னியல் பற்றிய 
அறிமுகம்

1.1	 மின்னியல்	பற்றிய	அறிமுகம்	
1.2	 உயர்/தாழ்வு	நிலை	மின்்னழுததம்
1.3	 மின்	பாதுகாப்பு	வழிமுலைகள்
1.4	 மின்	அதிர்ச்சி

2. அடிப்படட மின்னியல் 
விளககஙகள்

2.4		 மின்னியல்	காரணிகள்	
2.5		 ஓம்ஸ்	விதி
2.6		 மின்	சுற்று	வலககள்
2.7		 மின்	ததக்கி	-	வலககள்,	பயன்பாடுகள்

3. மின் காந்தவியல்    3.3		 	காநதப்	பபாருடகள்,	காநதக்	குறியீடுகள்	மற்றும்		
பண்புகள்

3.5		 மின்காநதத	தூண்்டல்
3.6		 காநதத	தயக்க	வலையம்
3.7		 மின்	காநதவியல்	சார்நத	விதிகள்

4. மின்கலன்கள் 4.4		 துலை	மின்கைம்
4.5		 லிததியம்	அயனி	மின்கைம்
4.6		 	காரீய	அமிை	மின்கைததிற்கும்,	லிததியம்	அயனி	

மின்கைததிற்கும்	உள்ை	ஏழு	தவறுபாடுகள்
4.8		 	மின்கைஙகள்	பராமரிக்கும்	
	 முலைகள்

5. மாறு மின்சுற்றுகள் 5.2		 	மாறுதிலச	மின்த்னாட்ட	அலைகளும்	அதன்		
குைநைன்களும்

5.4		 RLC		மின்	சுற்றுக்கள்
5.5		 	மூன்று	நிலை	ஸ்்டார்	–ப்டல்்டா	இலைப்பு	

முலைகள்

6. மின்மாற்றி 6.1		 மின்மாற்றி-அறிமுகம்
6.2		 மின்மாற்றி	உள்ைக	வலககளின்	அலமப்பு
6.3		 மின்மாற்றி	பசயல்படும்	விதம்
6.4		 EMF-	சமன்பாடு
6.5		 	அைலவக்	கருவிகளில்	பயன்படுததப்படும்	மின்	

மாற்றியின்	வலககள்
6.7		 மின்	மாற்றியின்	தசாதல்ன	முலைகள்
6.8		 மின்	மாற்றியின்	பாதுகாப்பு	சாத்னஙகள்
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7. நேர்த்திடை 7.1		 தநர்ததிலச	மின்்னாக்கி	அறிமுகம்
7.2		 	தநர்ததிலச	மின்்னாக்கியின்	அடிப்பல்டத	

தததுவம்
7.3		 தநர்ததிலச	இயநதிரததின்	அலமப்பு
7.4		 தநர்ததிலச	மின்்னாக்கியின்	வலககள்
7.5		 	தநர்ததிலச	மின்்னாக்கியின்	மின்னியக்கு	

விலச	சமன்பாடு	
7.6		 தநர்ததிலச	மின்்னாக்கியின்	பயன்கள்
7.7			 தநர்ததிலச	மின்த்னாடி
7.8		 	தநர்ததிலச	மின்த்னாடியின்	எதிர்	மின்னியக்கு	

விலச

8. மின்்ாககி மற்றும் 
நேர்த்திடை மின்ந்ாடி

8.1		 மாறுதிலச	மின்்னாக்கி
8.2		 	மாறுதிலச	மின்்னாக்கியின்	

அடிப்பல்டததததுவம்
8.3		 மாறுதிலச	மின்்னாக்கியின்	அலமப்பு
8.4		 ஒரு	நிலை	மாறுதிலச	மின்த்னாடி
8.6		 படிநிலை	மின்த்னாடி

9. பபாறியியல் 
பபாருள்கள்

9.1		 அறிமுகம்
9.4		 இயநதிரவியல்	பண்புகள்
9.7		 ஒளியியல்	பபாருடகள்

10. மின்்ணுவியல் 10.3		 வடிப்பான்	சுற்றுகள்
10.4		 ஜீ்னர்	ல்டதயாடு
10.5		 டிரான்சிஸ்்டர்
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பைய்முடை

வகுப்பு : 11                                                                                            பாடம்:  அடிப்படட மின் பபாறியியல்

வரிடை 
எண்

அலகு     ்தடலப்பு

1 1 மின்னியல்	லகக்கருவிகள்

2 2 வீடடு	ஒயரிங	மற்றும்	மின்	பாதுகாப்பு	விதிகள்

3 3 ஓமின்	விதிலய	சரிபார்ததல்

4 4 மின்	சாத்னஙகள்	தசாதல்ன	பசய்யும்	ஆய்வுப்	பைலக

5 5 மின்	விைக்கு	ஒழுஙகுபடுததி	மூைம்	கடடுப்படுததுதல்

6 8 கி்டஙகு	மின்	இலைப்பு	பசய்தல்

7 10 மின்்னணுவியல்	உபகரைஙகலை	தசாதிததல்
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 11                                                  பாடம்:  அடிப்படட மின்னணு 
                                                                                            பபாறியியல் – கருத்தியல் 

அலகு பாடப்பபாருள்

 1. அடிப்படட மினனியல் 
தத்தவஙகள்

1.1  அறிமுகம் 
1.2  மின்சாரத்தின வகககள் 
1.3  மினனியல் குணஙகள் 
1.4  ஓமின விதி 
1.8  மின்தகைகளின வகககள் 
1.9  வணணக் குறியீடு 
1.11  மின்்தக்கி 

2. மினனியல் 
சாத்னஙகள்

2.1  மினகலஙகள் 
2.2  மினதூணடி 
2.3  மின்சாற்றிகள் 
2.4  ஒலிவசாஙகிகள் ்ற்றும் ஒலிப்சானகள் 
2.8   மின்னணு ்சா்த்னஙகள் ்ழுது ்சார்பபு –  

முன்்னச்ரிக்கககள் 

3. அடிப்படட 
மின்னணுவியல் 
தத்துவஙகள்

                    அறிமுகம்
3.1  அணு அக்பபு
3.3  எலக்்டரசான ்வளியீடு
3.6  குகைக்கைத்திகள் 
3.7  உள்்சார்்ந்த குகை 
3.8  N-வகக குகைக்கைத்தி 
3.10  PN ்்நதி

4. மின வழஙகி 4.1  அறிமுகம் 
4.2  மின வழஙகி அடிப்கை ்்யல்்சாடுகள்
4.3  திருத்தி
4.4  அகர அகலத்திருத்தி
4.6  ்சால வககத்திருத்தி
4.7  வடிக்க்டடி சுற்றுகள் 
4.8  மின்னழுத்்த சீரசாக்கி

5. டிரானசிஸடரகள் 
மற்றும் பபருக்கிகள்

5.1  அறிமுகம்
5.2  டிரசானசிஸைர்
5.3  இரு துருவ ்்நதி டிரசானஸைர் 
5.4  PNP ்ற்றும் NPN டிரசானஸைர் குறிபபுகள் 
5.5  டிரனசிஸைகர ்்சாதிக்கும் முகை 
5.7  PNP ்ற்றும் NPN  டிரசானசிஸைர் ்்யல்்சாடுகள் 
5.8  டிரசானசிஸைர் ்்யல்்டும் நிகலக்கள்  
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5.9  டிரசானசிஸைர் க்டைக்பபுகள் CB, CE, CC
5.11   மின்னழுத்்தப ்்ருக்கி ்ற்றும் மின்க்திப 

்்ருக்கி 
5.13  ்்ருக்கிகளின பினனூ்டைம் 
5.14  ்்ருக்கிகளின குகலவு
5.15  டிரசானசிஸைர் ்யன்சாடுகள் 

6. தனிவடக 
குடைகடத்தி 
சாத்னஙகள்

6.1  ஒளி உமிழும் கை்யசாடு  LED
6.2   ஏழுதுணடு ஒளி உமிழும் கை்யசாடு (Seven 

segment LED)
6.3  ஒளி்சார் மின்தகை LDR 
6.4  திரவப ்டிகசா்டசித்திகர 
6.5  ஒளி கை்யசாடு (Photo diode) 
6.6  ஒளி டிரசானசிஸைர் (Photo Transistor)  
6.7  சூரிய மினகலன (Solar Cell)
6.8  ஒரு ்்நதி துருவ டிரசானசிஸைர் 
6.9  புலவிக்வு டிரசானசிஸைர் (FET) 
6.11  சிலிக்கசான க்டடுப்டுத்தும் திருத்தி (SCR)
6.14   மினகசாபபு வசாயில் இடு துருவ டிரசானசிஸைர் 

(IGBT) 
6.15  ஒருஙகிகண்ந்த சுற்று (IC)

7. அடலயாக்கிகள் 7.1  அகலயசாக்கிகளின வககப்சாடு
7.2  க்னவடிவ அகலவுகளின வகககள்
7.3  அகலயசாக்கிகளின முக்கிய ்குதிகள்
7.5  அகலயசாக்கி வகககள்
7.6  ்னக் அதிர்விகள்

8. இலக்கவடக 
மின்னணுவியல்

8.1  ஒபபுக் ்ற்றும் இலக்கவகக ்மிக்கஞைகள்
8.2  இலக்க வககச சுற்று
8.3  எணமுகைகள்
8.6  இருநிகல எணகளின குறியீடுகள்
8.7  ்தர்க்க வசாயில்கள்
8.8  பூலியன வகரவுகள்
8.9   இலக்கவகக மின்னணுவியலின 

அனுகூலஙகள் ்ற்றும் பிரதி கூலஙகள்

9. இலக்கவடக கணினி 
அடிப்படடகள்

9.1 கணினி பிைபபின வரலசாறு
9.3  கணினி ்்சாழிகள்
9.4  கணினி ்சாகஙகள்
9.5  கணினி வன்்சாருள் ்்ன்்சாருள்
9.7  ்்சாழி்்யர்ப்சா்ர் 
9.8  ்்யல்்சா்டடு இயக்கி
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10. மின்னணுவியல் 
அளடவக் கருவிகள்

10.1  ்்சா்தக்ன ்ற்றும் அ்கவக் கருவிகள்
10.2  ்ல அ்கவ்சானி
10.3  எதிர் மினவசாய் கதிர் அகலகசா்டடி
10.6  அகலத்்்தசாகுபபுப ்குத்்தசாய்வுக் கருவி
10.7  ்தர்க்க ஆய்வுக் கருவி
10.8  ஒருஙகிகண்ந்த மினசுற்று ்்சா்தக்னக்கருவி
10.9  இலக்கவகக மின்னசாற்ைல் அ்கவ கருவி

பசய்முடை

வகுப்பு : 11                                                                           பாடம்:  அடிப்படட மின்னணு  பபாறியியல்

வரிடச 
எண்

அலகு     தடலப்பு

1 1 ்ற்ை கவபபும், அ்தன ்்தசாழில்நு்ட்ஙகளும்

2 2 ்ல அ்கவ்சானியின ்யன்சாடுகள்

3 3 ்ேர்திக் மின்னழுத்்தம், ்ேர்திக் மின்்னசா்டைம் ்ற்றும் 
்சாறுதிக் மின்னழுத்்தம் - அளித்்தல்

4 5 மின ்தகைகளின ்்தசாைரிகணபபு ்ற்றும் ்க்க இகணபபு 
முகை

5 7 கை்யசாடுகள் ்ற்றும் டிரசானசிஸைர்கக்ச ்்சாதித்்தல்

6 8 6V டி. சி. மினவழஙகிகய (்சால வககத் திருத்தி) 
அக்த்்தல்

7 10 ்்சாது உமிழப்சான (C. E) ்்ருக்கிச சுற்றிக்ன அக்த்்தல்

8 12 அடிப்கைத் ்தர்க்க வசாயில்கக்க் க்டைக்த்்தல்
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 11                                                    பாடம்:  அடிப்படட கடடடப் 
                                                                                              பபாறியியல் - கருத்தியல்                                

அலகு பாடப்பபாருள்

1. அடிப்படடப் 
பபாறியியல் வடைபடம்

1.1  வரைபடக் கருவிகளும் அதன் பயன்களும் 

2. ஆட்டா ்கட பாடம் முழுவதும்

3.கடடுமானப் 
பபாருடகள்

3.1   கருஙகல்                       
3.2   செஙகல்  
3.3   மணல் 

4. கடடுமானப் 
பபாருடகள்

4.1  சிசமண்ட்  
4.2   கலரவ  
4.3   கான்கிரீட் 

5. கடடுமானப் 
பபாருடகள்

5.1. மைம்   
5.3.  ஓடுகள்

6. கடடுமான 
பெயல்முடைகள்

6.1   அஸ்திவாைம் 
6.3  செஙகல் கட்டுமானம் 

7.கடடுமான 
பெயல்முடைகள்

7.1  லிண்டல்கள்  
7.2   கதவுகள் மற்றும் ென்னல்கள்

8.கடடுமான 
பெயல்முடைகள்

8.1  பட்டிக்கட்டுகள் மற்றும் மின்தூக்கிகள்                   
8.2   கூரைகள்
8.3   தரைகள் 
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பெய்முடை

வகுப்பு : 11                                                                               பாடம்:  அடிப்படடக் கடடடப் பபாறியியல் 

வரிடெ 
எண்

அலகு     தடலப்பு

1 1 எழுத்துக்கள், எண்கள் மற்றும் பரிமாணமிடுதல் பயிற்சி                                        

2 3 குறியீடுகள்-கட்டிடப் சபாருட்கள் மற்றும் கதவுகள் 

3 4 குறியீடுகள்-மின்ொைப் சபாருத்திகள் மற்றும் கழிவு நீக்கப் 
சபாருத்திகள்                                      

4 5 அஸ்திவாை சவட்டுத் ததாற்்றம் வரைதல். i) சுவர் அஸ்திவாைம் 
ii) தனித்தஅஸ்திவாைம்

5 7 சிசமண்ட் மாதிரியின் சீர்பதம் கண்டறிதல்      

6 9 சிசமண்ட் மாதிரியின் நுண்தன்ரம கண்டறிதல்                                      

7 10 மணல் மாதிரியின் இரடசவளிப் பகுதி விகிதம் கண்டறிதல்                                  

8 11 மணல் மாதிரியின் நுண்துரை விகிதம் கண்டறிதல்                                                  

9 12 மணல் மாதிரியின் பகுத்தலடர்த்திரய கண்டறிதல்                                       

10 14 செஙகல் கட்டு தவரல - ஒரு கல் சுவர் - ஆஙகில பிரணப்பு                                   
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 11                                     பாடம்:  அடிப்படட  தானியங்கி ஊர்தி 
                                                                     பபாறியியல் - கருத்தியல்                                    

அலகு பாடப்பபாருள்

1. பாதுகாப்பு 
விதிமுடைகள்

1.0  அறிமுகம் 
1.1  பணிமனை பாதுகாப்பு விதிகள் 
1.2  சுய பாதுகாப்பு வழிமுனைகள் 
1.3  இயந்திரஙகளின் பாதுகாப்பு விதிமுனைகள்
1.4  கருவிகளுககாை பாதுகாப்பு விதிமுனைகள்
1.6  வாகை பாதுகாப்பு 
1.7  பாதுகாப்பு கருவிகள்

2. கருவிகள் மற்றும் 
அளவுமானிகள்

2.0  அறிமுகம்
2.2  ஆறைலால் இயஙகும் கருவிகள் 
2.3  பணிமனை கருவிகள்

3. எரிபபாருடகளும் 
அவற்றின் வடககளும்

3.0  அறிமுகம் 
3.1  எரிபபாருள்கள் 
3.2  மாறறு எரிபபாருள்கள் 

4. ஆட்டாபமாடபல் 
வரலாறு

4.0  அறிமுகம் 
4.2  என்ஜின் 
4.3  என்ஜின் ப�ாழில் நுடப விவரம்
4.4  ராயல் ஆட்டாபமானபல் சஙக நிர்ணயம் 
4.5  �ானியஙகி பபாறியாளரகளின் சஙக நிர்ணயம்

5. என்ஜின் 5.0  அறிமுகம் 
5.1  பபட்ரால் என்ஜின் 
5.2  டீசல் என்ஜின் 
5.3   உள்எரி என்ஜினில் உள்ள முககியமாை 

பாகஙகள் 
5.4  நான்கு வீச்சு பபட்ரால்என்ஜின் 
5.5  இரண்டு வீச்சு பபட்ரால் என்ஜின் 
5.7  நான்கு வீச்சு டீசல் என்ஜின்
5.8  இரண்டு வீச்சு டீசல் என்ஜின்

6. உள் பெலுத்தும்  
அடமப்பு எரியும்

6.0  அறிமுகம் 
6.1  உள் பசலுத்தும் அனமப்பு
6.2  எரிபபாருள் ப�ாடடி 
6.3  எரிபபாருள் வடிகடடி 
6.5  எரிபபாருள் பம்ப் 
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6.6  ஊடடும் பம்ப் 
6.8  கலனவ கலககி
6.9  ப�ளிப்பான்
6.10  நுனிகுழாய் 
6.11  எரியும் அனைகள்
6.12  பவளி்யறறும் அனமப்பு

7. குளிர்விக்கும் முடை 7.0  ்நாககம் 
7.1  காறறிைால் குளிரவிககும் முனை 
7.2  நீரிைால் குளிரவிககும் முனை 
7.3  குளிரவிககும் முனையில் உள்ள பாகஙகள் 
7.8  நீர உனையா கனரசல் 

8. என்ஜின்  உயவிடும் 
அடமப்பு

8.0  அறிமுகம் 
8.1  உயவிடு�லின் அவசியம் 
8.3  உயவிடும் பபாருடகளின் வனககள் 
8.4  உயவிடும் முனையின் வனககள் 
8.5  உயவிடும் அனமப்பின் பாகஙகள்

9. எரிபபாருள் 
பெலுத்தும் முடை

9.0  அறிமுகம் 
9.1   பபட்ரால் என்ஜினில் எரிபபாருள் பசலுத்தும் 

முனை 
9.2   பபட்ரால் எரிபபாருள் பசலுத்தும் முனையின் 

வனககள் 
9.4  எரிபபாருள் காறறு விகி�ம் 
9.7   பலமுனை எரிபபாருள் ப�ளிப்பு காரபு்ரடடர 

ஒப்பீடு 
9.9  எரிபபாருள் இன்்ஜகசன் பம்ப் 
9.10 கவரைர
9.12 பபாது இன்ணப்பு வனக டீசல் ப�ளிப்பு முனை

10. என்ஜின் பழுதுகளும், 
பழுது நீக்குதலும்

10.0  அறிமுகம் 
10.1  ஆய்வு வனககள் 
10.2  ஆவ்ணஙகள் பராமரிப்பு 
10.3  குறிப்பு பதி்வடு 
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பெய்முடை

வகுப்பு : 11                                                          பாடம்:  அடிப்படட  தானியங்கி ஊர்தி பபாறியியல்

வரிடெ 
எண்

அலகு     தடலப்பு

1 3 கரிப்படிவஙகனள நீககு�ல் 

2 4 காரபு்ரடடர  

3 6 இயந்திர பபட்ரால் பம்ப் 

4 8 பிஸடன் ப�ாகுப்பு 

5 9 �ண்ணீர பம்ப் 

6 10 டீசல் ப�ளிப்பான்  
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 11                                              பாடம்: நெசவியல் ந�ாழில் நுடபம்

அலகு பாடப்நபாருள்

1. இழை அறிவியல் 1.1.1  நெசவியல் இழை 
1.1.2   நெசவியல் இழைகளுக்கு தேழையான 

முக்கிய பண்புகள் (அ)அத்தியாைசிய 
பண்புகள் மட்டும்   

1.1.3  நெசவியல் இழை ைழககள் 
1.2.1  பருத்தி பயிரிடுேல்
1.2.2  பருத்தி விழையும் ொடுகள்
1.2.3  பருத்தியின் ைழககள் 
1.3.1  சணல்பயிரிடுேல் 
1.3.2   நெட்டிங் (ஊறழைத்ேல்) (நெட்டிங்  

முழறகள் மட்டும்) 
1.3.3  சணல்  இழைகழை பிரித்நேடுத்ேல்
1.3.5  சணல் இழையின்  பயன்கள்
1.4.1   கம்பளி இழையின் ைழககள்
  (அ) ஆட்டின் அடிபபழையில் கம்பளி 

ைழககள் மட்டும் 
1.4.2  கம்பளி நூல் நூற்பு முழறகள் 
1.4.3   கம்பளி இழை ேயாரிபபு மற்றும்  

தூயழமபபடுத்துேல்
1.4.5  கம்பளி இழையின் பயன்கள்
1.5.1  பட்டு இழைகளின் ைழககள் 
1.5.2  பட்டுபபுழுவின் ைாழக்ழக சுைற்சி 
1.5.3  பட்டுநூல் ேயாரித்ேல் 
1.6.1  விஸதகாஸ தெயான் இழை  ேயாரிபபு 
1.7.2  ழெலான்6 இழை ேயாரிபபு 
1.7.3  ழெலான் ேயாரிபபு  முழற அட்ைைழண 
1.7.5  ழெலான் இழையின் பயன்கள் 
1.8.1  பாலிநயஸைர் இழை ேயாரிபபு 
1.8.3   பாலிநயஸைர் இழையின் பயன்கள்               
1.9   பிற இழைகள்     
1.9.1 ஆஸநபஸைாஸ
1.9.2  கண்ணாடி இழைகள்
1.9.3  ஸபான்நைக்ஸ
1.9.4  உதலாக இழைகள்
1.9.5  கார்பன் இழைகள்
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2. நூல் நூற்பு 2.1  ஜின்னிங் 
2.1.1  ஜின்னிங் முழறகள் 
2.2  பருத்தி நூற்பு 
2.2.1  நூல் ேயாரிபபு முழற 
2.2.2  பிைண்டிங் 
2.2.3  மிக்ஸிங் 
2.3  புதைா ரூம்
2.3.1  புதைா ரூம் இயந்திெங்களின் ைரிழச                                                                                  
2.3.2   (அ) பஞ்சு பிரிக்கும் தூயழம நசயயும் 

இயந்திெங்கள் 
2.3.2  (ஆ) (1) ஸநைப கீளினர்
 (5) ஆட்தைா பீைர்  
 (6) கண்நைன்சர்
 (7)ஸகட்சர் 
2.4.1   கார்டிங் 
  (அ) ரிைால்விங் பிைாட் கார்டு –இயந்திெத்தில் 

இழை நசல்லும் முழற 
2.4.2  டிொபிதெம் தொக்கங்கள் மட்டும்
 டிொபிதெமில் டிெஃபடிங் முழறகள் 
 டிொபிதெம் ைழககள் 
  டிொபிதெமில் பஞ்சு நசல்லும் முழற 

அட்ைைழண 
2.4.3  தகாம்பர் - தகாம்பர் நசயல் முழறகள் 
2.5  சிம்பநைக்ஸ   
2.6  ரிங் பிதெம்  
2.7  நூற்புக்குப பின் நசயல்பாடுகள் 
2.7.1 ரீலிங்
2.7.2 பண்ட்லிங்
2.7.3 தபலிங்
2.8  நூல் பரிதசாேழன 
2.8.1  நூல் ெம்பர் தசாதித்ேல் 
2.8.2  நூலின் முறுக்கம் தசாதித்ேல்  
2.8.3  நூலின் ைலிழமழய தசாதித்ேல் 
2.8.4   நூலின் சீர்ேன்ழமழய தசாதித்ேல் 
  தமல் உள்ை ைற்றில் கருவிகளின் நபயர்கள் 

மட்டும்
2.9.1   நூல் நெம்பர் கணக்கீடும் முழறகள்

2.9.2  எதிர்முழற
2.9.3  தெர் முழற
2.9.4 முறுக்கு நூல்களின் இறுதி ெம்பர்

3. சாயமிடு�ல் 3.1  நீர்
3.1.1 நீரின் ைழககள் மற்றும் கடினத்ேன்ழம
3.1.2 கடினத்ேன்ழமழய நீக்கும் முழறகள்
3.1.3 சாயமிடுேலில் கடின நீரின் தீழமகள்
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3.2.1   நூல் மற்றும் துணி பேனிடுேல் நோைர் ைரிழச 
3.2.2  சிஞ்ஜிங் 
3.2.3  கஞ்சி நீக்குேல் முழறகள் மட்டும்
3.3   ஸகைரிங் 
3.3.1 நோட்டி முழறயில் ஸகைரிங் நசயேல்
3.3.2 நசங்குத்து கியரில் ஸகைரிங் நசயேல்
3.4  சலழை நசயேல்   
3.4.1  ழைதபாகுதைாழெட் முழற 
3.5.1  சாயங்களின் ைழககள்  
3.5.2   சாயமிடுேல் உப தைதிப நபாருட்களின் 

நபயர்கள் மட்டும் 
3.6.1   ழைெக்ட் சாயத்தின் பண்புகள் ைழககள்
3.6.2  பருத்தி நூலிற்கு ழைெக்ட் சாயமிடுேல்   
3.6.5  பட்டு நூலிற்கு ழைெக்ட் சாயமிடுேல்           
3.6.6   ழைெக்ட் சாயத்தின் பயன்கள் மற்றும் 

குழறபாடுகள் 
3.7  தெபோல் சாயம் பாைம் முழுைதும்
3.7.1  தெபோல் சாயத்தின் பண்புகள், படிநிழலகள், 

சாயமிடும் முழறகள்
3.7.2 பருத்தி நூலிற்கு தெபோல் சாயமிடுேல்
3.7.3  தெபோல் சாயத்தின் பயன்கள் மற்றும் 

குழறபாடுகள்
3.8.1 அமிலச் சாயத்தின் பண்புகள், ைழககள்
3.8.3  பட்டு நூலிற்கு அமிலச் சாயமிடுேல்      
3.9.1  தபசிக் சாயத்தின் பண்புகள்  
3.9.2  பட்டு நூலிற்கு தபசிக் சாயமிடுேல்                   
3.9.5   தபசிக் சாயத்தின் பயன்கள் மற்றும் 

குழறபாடுகள்
3.10.1   சல்பர்சாயத்தின்  பண்புகள் , சாயதமற்றும் 

படிநிழலகள்  
3.10.2  பருத்தி  நூலிற்கு சல்பர் சாயமிடுேல்               
3.11  சிட்ை நூல் சாயமிடும் இயந்திெங்கள்
3.11.3 தகபிநனட் சிட்ை நூல் சாயமிடும் இயந்திெம்

4. நெசவுத்துணி �யாரித்�ல் 4.1.1  முன்று ைழக துணி ைழககள் 
4.1.2  நெசவுத்துணி 
4.1.3  ேறியின் இயக்கங்கள் மற்றும் பாகங்கள்
4.1.5  துணியின் ைழககள் மட்டும் 
4.1.6  ேறியின் ைழககள் அட்ைைழண மட்டும் 
4.2.1  பாவு ேயாரித்ேல் அடிபபழைகள்        
4.2.2   பாவு ேயாரித்ேலில்  பயன்படும் சாேனங்களும், 

இயந்திெங்களும்
4.2.6  கிழைமட்ைப பகுதிப பாவு இயந்திெம்

137



4.2.8  ஊழை ேயார் நசயேல் 
4.3  அடிபபழை நெசவுகள்
4.3.1  நெசவு ைடிைழமபபில் ைழெகட்ைத்ோளின் 

உபதயாகம்
4.3.2 சாோ நெசவு
4.3.3 டுவில் நெசவு
4.3.4 சாட்டீன், சாட்டின் நெசவு
4.3.5 பாவுரிப, ஊழை ரிப, தமட் நெசவுகள்
4.3.6  டிழசன், ரிபட், டிொயட், நபக்பிைான், ழை-

அப அடிபபழைகள்
4.4  ைாபி இயக்கம் 
4.4.2  லாட்டிஸ ைாபி 
4.5   நெசவியல் ைடிைழமபபில் M S Paint இன் 

பயன்பாடு 
4.5.1  Ms Paint-ல் ைழெகட்ைத்ோள் நகாண்டு 

ைருேல்
4.5.2 பிக்நஸெல் ெம்பரிங்
4.5.3 ஒளிக் தகாட்பாடு
4.5.4 நெசவு ைழெேல்

5. நெசவியல் மேலாணழே 5.1  தமலாண்ழம - நிர்ைாகம் தைறுபாடுகள்                
 தமலாைரின் பணிகள் 
 நிர்ைாக அழமபபின் ைழெபைம் 
5.2   உற்பத்தி நசயய மூன்று அடிபபழை  

தேழைகள், உற்பத்தி, தைழல முழறழயக் 
கணக்கிடுேல் 
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நசய்முழை

வகுப்பு : 11                                                     பாடம்: நெசவியல் ந�ாழில் நுடபம்

பகுதி நசய்முழை 
பயிற்சி எண  

�ழலப்பு

பகுதி - I

1 சாோ நெசவு      

2 சீொன பாவு ரிப நெசவு   

3 சீெற்றபாவுரிப நெசவு      

4 சீொன ஊழை ரிப நெசவு  

5 சீெற்ற ஊழை ரிப நெசவு  

6 சீொன தமட் நெசவு          

7 சீெற்ற தமட் நெசவு          

8 சம முகபபு டுவில் நெசவு   

9 சமமற்ற முகபபு டுவில் நெசவு

பகுதி -II

1 1% ழைெக்ட் சாயமிடுேல் 

3 3% ழைெக்ட் சாயமிடுேல் 

MS- Paint ல் ைழெக

1 2/2 டுவில் நெசவு 60 * 60 என்ற அைவில்     

2 3/1  டுவில் நெசவு 60 * 60 என்ற அைவில்      

3 1/3  டுவில் நெசவு 60 * 60 என்ற அைவில்           

6 3/3 தமட் நெசவு  60 * 60 என்ற அைவில்  
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 11              பாடம்: நெசவியலும் ஆடட வடிவடைப்பும்

அலகு பாடப்நபாருள்

1. துணிகளும் ஆடட 
வடிவடைப்பும் 

1.1  ஆடையின் அறிமுகம்
1.2   டையல் மற்றும் துணியின் ஆரம்்ப கால 

வளர்ச்சி 
1.3  ஆடையின் தைடவ 
1.4  ஆடையின் கருத்தியல் 

2. இடை தயாரித்தல் – 
இயறடக இடைகள்

2.1  அறிமுகம் 
2.2  ்பருத்தி 
2.4  கம்்பளி 

3. ைனிதனால் 
தயாரிககப்படட இடைகள்

3.1  அறிமுகம் 
3.2  நூல் உருவாககம் 
3.3  அசிதைட் 

4. நூல் தயாரித்தல் 4.1  அறிமுகம் 
4.2  நூல் உருவாககம் 
4.3  நூலின் வடககள்

5. துணி உறபத்தி நசயதல் 5.1  அறிமுகம் 
5.2   ்பாவு நூலுககும், ஊடை நூலுககும் உள்ள 

தவறு்பாடு

6. ஆடட வடிவடைப்பின் 
கருவிகள்

6.1  அறிமுகம் 
6.2  அளவவடுப்பைற்கான கருவிகள்

7. அடிப்படடத் டதயல்கள் 7.1  அறிமுகம் 
7.2  நிடலயற்்ற டையல்கள் 
7.3  நிடலயான டையல்கள் 
7.4  அலஙகாரத் டையல்கள் 

8. டதயல் இயந்திரம் 8.1  அறிமுகம் 
8.2  டையல் இயந்திரஙகளின் ்பாகஙகள் 

9. உடல் அளவீடுகள் 9.1  அறிமுகம்
9.2  அளவு எடுத்ைல் முட்ற 

10. காகித ைாதிரி தயாரித்தல் 10.1 அறிமுகம் 
10.2  காகிை மாதிரி வடககள் 
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11. துணிகடளத் 
டதப்பதறகுத் தயார் 
படுத்துதல்

11.1  அறிமுகம் 
11.2  இடை 
11.3  சுருககஙகள் 
11.4  துணிகடள தேராககுைல்  
11.7  காகிை மாதிரிடய விரிககும் முட்ற 

12. அடிப்படடத் டதயல் 
வடககள்

12.1  இடைபபுகள் 
12.2  துணிடயச் சுருககும் முட்றகள்
12.3  கழுத்து வடளவுகள் மற்றும் காலர்கள் 
12.4  தி்றபபுகள் மற்றும் தி்றபபிற்கான கருவிகள் 

13. டதயல் ஆடடயின் 
பாகஙகடளனத் டதத்தல்

  அறிமுகம் 
13.1  டககள் 
13.2  ்பாவாடைகள் 
13.3  சட்டைபட்பகள் 
13.4  தயாககுகள் 

14. ஆடட அலஙகாரம் 
ைறறும் டிரிம்மிங

14.1  அறிமுகம் 
14.2   அலஙகாரம் அல்லது டிரிம்்ஸகடளத் 

திட்ைமிைலின் வகாள்டககள் 

15. பபஷன் அறிமுகம் 15.1  அறிமுகம் 

நசயமுடை

வகுப்பு : 11                                                                             பாடம்:  நெசவியலும் ஆடட வடிவடைப்பும் 

வரிடச 
எண்

அலகு     தடலப்பு

1 1 ஜாபலா, பில்ச் நிககர்

2 2 வ்பட்டிதகாட்

3 4 குைந்டையின் கவுன்

4 5 படளன் பளவு்ஸ

5 7 ஒரு துண்டு சட்டை
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 11                      பாடம்: தணிக்கையியல் - செய்மு்ை 

அலகு பாடப்சபாருள்

1. தணிக்கையியல் அறிமுகைம் 1.1   பாட அறிமுகம் 
1.2   தணிக்கயின் பபாருள் 
1.3   தணிக்கயின் வ்ைவிலககணஙகள் 
1.4   தணிக்கயின் சிறப்பியல்புகள் 
1.5    கணககு ஏடுகள் பைாமரிப்பு – கணககுப் 

பதிவியல் மற்றும் தணிக்கயியல் 
1.6    கணககுப் பதிவியலுககும், 

தணிக்கயியலுககும் உள்்ள வவறுபாடுகள்
1.7    பிற பாடஙகளுடன் தணிக்கயியல் 

பதாடர்பு 
1.8   தணிக்கயர் 
1.9   தணிக்கயின் வ�ாககஙகள் 
1.10   தணிக்கயின் �ன்்மகள்
1.14    கணினி அடிப்ப்டயிலான சூழலில் 

தணிக்கயியல் 

2. தணிக்கையின் 
வ்கைகைள் – 1

2.1   தணிக்க அறிமுகம் 
2.2   தணிக்கயின் வ்ககள் 
2.3   பதாடர் தணிக்க 
2.4   ஆண்டுத் தணிக்க 
2.5   இ்டககால தணிக்க 
2.6   சிறப்பு நிகழ்ச்சி தணிக்க 
2.7   நி்லயான தணிக்க 
2.8   இருப்புநி்லக குறிப்பு 
2.9   பிந்தய மற்றும் சான்றாய்வு தணிக்க
2.10    பதாடர் தணிக்கககும், ஆண்டுத் 

தணிக்கககும் உள்்ள வவறுபாடுகள் 
2.11    பதாடர் தணிக்கககும், இ்டககால 

தணிக்கககும் உள்்ள வவறுபாடுகள் 

3. தணிக்கையின் 
வ்கைகைள் – II

3.3   கூடடாண்்ம நிறுவனத் தணிக்க 
3.4   கூடடுப் பஙகு நிறும தணிக்க 
3.5   அறககடட்்ள கணககுகள் தணிக்க 

4. தணிக்கை திடடமிடுதல் 4.1   தணிக்க திடடமிடுதல் 
4.2   தணிக்க நிகழ்ச்சி நிைல் 
4.3   சீரியத் தணிக்க 
4.4   வசாத்னச் சீைாய்வு 
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5. ஆவணப்படுத்துதல் 5.2   தணிக்க புத்தகம்
5.3   தணிக்க வி்ைவுத் தாள்கள் 

6. ச�ாககை நடவடிக்கைளின் 
ஆதா�ச் சீடடு ொன்ைாய்வு - I

6.2   சான்று சீடடு 
6.3    காணாமல் வபான / தவறிய 

சான்றுச்சீடடுகள் 
6.4   பணப்பரிமாற்றத்தின் உறுதிப்பாடு 
6.5    பைாககப் பதிவவடடின்  மற்றும் பககத்்த 

உறுதிப்படுத்துவது 

7. ச�ாககை நடவடிக்கைகைளின் 
ஆதா�ச் சீடடு  ொன்ைாய்வு-II

7.2    பைாகக பசலுத்துத்ல சான்றாய்வு 
பசய்வதில் தணிக்கயா்ளரின் கட்ம 

7.3    கடன் பகாடுத்தவர்களுககு பைாககம் 
திருப்பி பசலுத்துதல் 

7.4   கூலிப் படடுவாடா 
7.5   மூலதனச்  பசலவுகள் 
7.6    பசலுத்துதற்குரிய உண்டியல்கள் அல்லது 

மாற்றுச் சீடடுகள் 
7.7    வடடம் பசய்யப்படடு வசூலாகாமல் 

அவமதிப்பு பசய்யப்படட பபறுதற்குரிய 
மாற்றுச் சீடடு 

8. வியாபா� 
நடவடிக்கைகைளின் 
ொன்ைாய்வு

8.1    வியாபாை �டவடிக்ககளின் சான்றாய்வு 
அறிமுகம் 

8.2   கடன் பகாள்முதல்களின் சான்றாய்வு 
8.3   பகாள்முதல் திருப்பஙகளின் சான்றாய்வு 
8.4   கடன் விற்ப்னகளின் சான்றாய்வு 
8.5   விற்ப்ன திருப்பஙகளின் சான்றாய்வு 
8.6    விற்ப்ன அல்லது திருப்ப அடிப்ப்டயில்  

அனுப்பப்படட சைககுகளின் சான்றாய்வு 
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 11     பாடம்: அலுவலக மேலாண்ேயும் செயலியலும்

அலகு பாடப்சபாருள்

1.நவீன அலுவலகம் ேற்றும் 
பணிகள் 

1.1	 நவீன	அலுவலகம்	
1.1.2	 வரைவிலககணம்	
1.2	 அலுவலகத்தின்	மாறுபட்ட	நிரல	
1.3		 அலுவலக	நிரவாகத்தின்	முககியத்துவம்	
1.4		 நவீன	அலுவலகத்தின்	பணிகள்	
1.5	 அலுவலகத்தின்	வரகககள்	
1.6	 அலுவலக	மமலாளர

2. அலுவலக தானியங்கி 2.1		 தானியஙகபபடுத்துதல்	
2.1.1		 பபாருள்	
2.1.2		 வரையரை	
2.1.3		 தானியஙகியின்	மநாககஙகள்	
2.1.5		 தானியஙகியால்	ஏறபடும்	தீரமகள்	
2.2		 	அலுவலகத்தில்	பயன்படுத்தபபடும்	நவீன	

உபகைணஙகள்	
2.3		 	சாதனஙகரளத்	மதர்நபதடுககும்	மபாது	

கவனிகக	மவண்டிய	காைணிகள்	
2.4		 	அலுவலகமரன	அரணயஙகள்	

பபாருத்துதல்கள்	மறறும்	துரணக	
கருவிகள்	

2.4.1		 அலுவலக	மரன	அரணயஙகள்	
2.4.2		 	பபாருத்துதல்கள்	மறறும்	துரணக	

கருவிகள்	
2.4.3		 	அலுவலகத்தில்	பயன்படுத்தபபடும்	மரன	

அரணயஙகளின்	வரககள்	

3. அலுவலக இடவெதி 
ேற்றும் அ்ேப்புத் திடடம்

3.1		 அலுவலக	இ்டவசதி	
3.1.1		 அலுவலக	இ்டவசதிககான	மகாடபாடுகள்	
3.1.2		 	அலுவலக	இ்ட	வசதிரயத்	

மதர்நபதடுககும்மபாது	கருத்தில்	
பகாள்ளமவண்டிய	காைணிகள்	

3.2	 அலுவலக	அரமவி்டம்
3.2.1		 	அலுவலக	அரமவி்டத்ரத	மதரவு	பசய்யும்	

காைணிகள்	
3.3		 அலுவலக	அரமபபுத்திட்டம்
3.3.1		 வரையரை	
3.3.3		 	அலுவலக	அரமபபுத்	திட்டத்தின்	

முககியத்துவம்	
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3.4		 	திை்நத	அலுவலகம்	மறறும்	தனி	
அலுவலகம்	

3.4.1		 திை்நத	அலுவலகம்	
3.4.2		 திை்நத	அலுவலகத்தின்	நன்ரமகள்		
3.4.3		 குரைபாடுகள்	
3.4.4		 தனி	அலுவலகம்	
3.4.5		 தனி	அலுவலகத்தின்	நன்ரமகள்	
3.4.6		 குரைபாடுகள்	
3.4.7		 	அலுவலக	அரமபபுத்	திட்டத்தில்	புதிய	

பாணிகள்
3.5	 	அலுவலக	சூழ்நிரல
3.5.1		 பவளிசசம்	
3.5.2		 காறமைாட்டம்
3.5.3	 பவபபம்	மறறும்	ஈைபபதம்
3.5.4		 தூய்ரம	
3.5.5		 பாதுகாபபு	ந்டவடிகரககள்	

4. அலுவலக எழுது 
சபாருடகள் ேற்றும் 
படிவங்கள்

4.1		 	அலுவலக	எழுதுபபாருள்	மறறும்	
அவறரை	வழஙகுதலின்	மதரவ	

4.2		 	அலுவலக	எழுதுபபாருடகரள	
மதர்நபதடுககும்மபாது	கவனிகக	
மவண்டிய	காைணிகள்	

4.3		 படிவஙகள்	
4.3.1		 அலுவலக	படிவத்தின்	பபாருள்	
4.3.2		 வரைவிலககணம்	
4.3.3		 படிவஙகளின்	வரககள்	
4.3.5		 அலுவலக	படிவஙகளின்	நன்ரமகள்	
4.4		 படிவத்	பதாகுபபுகள்
4.5		 உதிரித்தாள்	மபமைடடுமுரை	

5. மகாப்பிடுதல் ேற்றும் 
சுடடகராதி

5.1		 பதிமவடு	பபாருள்	
5.2		 பதிமவடுகளின்	வரககள்	
5.3		 பதிவுகள்	மமலாண்ரம	
5.4		 மகாபபி்டல்	
5.4.1		 மகாபபி்டலின்	நன்ரமகள்	
5.5		 சுட்டகைாதி
5.5.1		 சுடடுதலின்	மநாககஙகள்	
5.5.2		 	ஒரு	சிை்நத	சுட்டகைாதி	முரையின்	

மதரவகள்	
5.5.4		 சுட்டகைாதி	முரையின்	வரககள்

6. மினனணு தரவுச் 
செயலாககம்

6.1		 தைவு	பபாருள்	
6.2		 தைவு	வரககள்	
6.3		 தைவுச	பசயலாககம்	-	பபாருள்
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6.6	 		மி	ன்னணு	தைவுச	பசயலாககத்தின்	
	 கூறுகள்	
6.8		 	கணினி	வரலயரமபபு-LAN,	WAN,	PAN,	

MAN
6.9		 	இரணயம்	மறறும்	உள்ளிரணயம்	

அடிபபர்ட	இரணயசபசாறகள்	
6.10		 இரணபபுகள்	
6.10.1		 	கம்பி	பதாழில்நுடபம்	-	முறுககிரண	வ்டம்,	

இரணயசசுவ்டம்,	ஒளியியல்	இரழ	
6.10.2		 	கம்பியில்லா	பதாழில்	நுடபம்
6.11		 இரணயககுறைம்	

7. அலுவலக அ்ேப்பு 
ேற்றும் ந்டமு்ைகள்

7.1		 	அலுவலக	அரமபபு	மறறும்	
நர்டமுரைகள்	

7.1.1		 அலுவலக	அரமபபின்	பபாருள்	
7.1.2		 அலுவலக	அரமபபின்	வரையரை	
7.1.4		 நர்டமுரையின்	பபாருள்	
7.1.5		 வரையரை	
7.1.6		 	அலுவலக	அரமபபு	முரைகள்	மறறும்	

நர்டமுரைகளின்	முககியத்துவம்	
7.2		 மவரல	ஓட்டம்	
7.3.1		 அலுவலக	ரகமயடடின்	பபாருள்	
7.3.2		 அலுவலக	ரகமயடு	வரைவிலககணம்	
7.3.4		 அலுவலக	ரகமயடடின்	வரககள்	
7.3.6		 	ரகமயடடிரனத்	தயாரிபபதில்	உள்ள	

படிநிரலகள்	
7.3.7		 	அலுவலகக	ரகமயடடினால்		உண்்டாகும்	

நன்ரமகள்	
7.3.8		 ரகமயடடினால்	ஏறபடும்	குரைபாடுகள்	

8. செயலியல் சதாடர்புகள் 8.1		 பபாருள்	
8.2		 பசயலாளரின்	வரககள்	
8.2.1		 பசயலாளரின்	பணிகள்	
8.4		 பசயலகப	கடிதப	மபாககுவைத்து	
8.4.1		 வணிகக	கடிதத்தின்	பபாருள்	
8.4.2		 வணிகக	கடிதத்தின்	கட்டரமபபு	
8.5		 	அலுவலகத்திறகு	உள்வரும்	மறறும்	

பவளிசபசல்லும்	அஞசரலக	ரகயாளும்	
முரை

8.5.1		 அஞசலின்	பபாருள்
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8.5.2		 வரைவிலககணம்	
8.5.3		 	அலுவலகத்தில்	உள்வரும்	அஞசரலக	

ரகயாளும்	முரை	
8.6		 	பவளிசபசல்லும்	அஞசரலக	ரகயாளும்	

நர்டமுரைகள்	
8.7		 அஞசலகக	குறியீடடு	எண்	
8.8		 அஞசலக	மசரவ	
8.10		 மின்னஞசல்	மசரவகள்
8.10.1		 	மின்னஞசல்	பின்	பதா்டரதலின்	பி்நரதய	

தகவல்கள்	
8.10.2		 	மநைடி	காபணாளி		அரழபபு	-	மநைடி	

அைடர்ட	
8.10.3		 காபணாளி	அைடர்ட	
8.10.4		 தானாகமவ	மீண்டும்	அரழககும்	முரை	
8.10.5		 இரணய	தளம்	

9. வங்கியின மெ்வகள் 9.1		 பபாருள்	
9.2		 வரையரை	
9.5		 	வஙகியில்	கணககு	துவஙகுவதறகு	

பின்பறை	மவண்டிய	வழி	முரைகள்	
9.6		 	வஙகி	க்டவு	புத்தகம்	அல்லது	வஙகி	

கணககு	விவைம்
9.7		 	வஙகிகளில்	உபமயாகிககும்	பல்மவறு	

படிவஙகள்	

10. கூடடமும்  அறிக்க 
எழுதுதலும்

10.1		 கூட்டம்	
10.1.1		 பபாருள்	
10.1.2		 வரையரை	
10.2		 	கூட்டத்ரதக	கூடடுவதறகு	முன்	

தயாரிககபப்ட	மவண்டிய	ஆவணஙகள்	
10.2.1		 கூட்டத்ரதக	கூடடுவதறகான	அறிவிபபு	
10.2.2		 நிகழ்சசி	நிைல்	
10.2.3		 கூட்டத்தின்	நிகழ்சசிக	குறிபபு	
10.3		 அறிகரக	எழுதுதல்	
10.3.1		 அறிகரகயின்	பபாருள்	
10.3.2		 அறிகரகயின்	வரையரை	
10.3.3		 அறிகரககளின்	வரககள்	

11.  ேககள் சதாடர்புகள் 11.1		 வரைவிலககணஙகள்	
11.2		 மககள்	பதா்டரபின்	முககியத்துவம்	
11.5		 மககள்	பதா்டரபு	மமலாளர	
11.6		 மககள்	பதா்டரபு	மமலாளரின்	பணிகள்	
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செய்மு்ை

வகுப்பு : 11                                                                             பாடம்:  தடடச்சும்  கணினி பயனபாடுகளும் 

வரி்ெ 
எண

அலகு     த்லப்பு

1 1 TYPOGRAPHY	தட்டசசுககரல				
	An	Introduction

2 2 Key	Board

3 3 Fingering	Chart

4 4 Exercise

5 5 Practice

6 6 Abbreviations

7 7 Speed	Practice

8 8 SHORT	NOTES	ON	SUBJECT	TOPICS	Invoice	
Resume/Bio-Data		-	
Business	Letter

9 9 MECHANISM	Question	and	Answer

10 10 COMPUTER	APPLICATIONS	கணினி	பசயல்பாடுகள்
Open	Office	Writer	
HTML	–	Form	Design,	HTML	
Height	and	Weight	Table
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 11                               பாடம்: உணவக மேலாண்ே

அலகு பாடப்்பாருள்

1. உணவக நிறுவனஙகள் 1.1	 உணவு	வழங்கும்	நிறுவனம்-ஓர்	அறிமுகம்
1.2		 உணவக	மேலாண்ேயின்	ம�ாககங்கள்

2. உணவின் அடிப்ப்டகள் 2.5			 	உணவு	வழங்கும்	நிறுவனத்தில்	
வாடிக்கயாளர்களுககு	ஏற்ற	வ்கயில்	
உணவு	தயாரித்தல்	

3. உணவி்னத் 
மேர்ந்ேடுத்ேல் ேற்றும் 
ச்ேக்கும் மு்ைகள்

3.1			 	உண்வ	மதர்்ந்தடுத்தல்,	வாங்குதல்	ேறறும்	
மேமித்தல்	

3.3				 	ே்ேத்தலால்	ேத்துககளில்	ஏற்படும்	
ோற்றங்கள்	

4. உணவக உபகரணஙகள் 4.1			 	உ்பகரணங்களின்	வ்ரய்்றகள்	ேறறும்	
வ்ககள்	

4.6			 	உ்பகரணங்களின்	சுத்தமும்	்பராேரிப்பும்		

6. உணவி்னப் 
பேப்படுத்துேல்

6.1				 	உணவு	்பதப்்படுத்துவதின்	முககியத்துவம்	
ேறறும்	மகாட்பாடுகள்

7. உணவுப் படடியல் ேற்றும் 
ச்ேயற்க்ல

7.1			 	உணவுப்	்படடிய்ல	திட்டமிடுதல்	
7.2				 	உணவுப்	்படடியல்	வ்ககள்	
7.3				 	உணவுப்	்படடியல்	அட்்ட்யத்	தயாரித்தல்	
7.4				 	ே்ேயறக்ல	வ்ககள்	

8. உணவு நுணணுயிரியல் ்பா்டம்	முழுவதும்
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்சய்மு்ை

வகுப்பு : 11                                                                                                        பாடம்:  உணவக  மேலாண்ே 

வரி்ச 
எண

அலகு     ே்லப்பு

1 2 ோணவரின்	தினேரி	உணவி்ன	ேதிப்பீடு	்ேயதல்
ோணவர்களுககான	ேேச்சீரான	உண்வத்	திட்டமிடுதல்	
்பல்மவறு	வ்கயான	காயகறி	்வடடும்	மு்்றகள்

2 3 அள்வ	மு்்றகள்
ே்ேககும்	மு்்றகள்
ேர்கக்ர்யப்	்பயன்்படுத்தி	ே்ேத்தலின்	்பல்மவறு	
நி்லகள்

3 5 ஈஸ்ட	க்ரேல்	தயாரித்தல்
பிஸ்்கட	ேறறும்	குககீஸ்	தயாரிப்பு

4 6 உலர	்வத்தல்
தககாளி	ேறறும்	எலுமிச்்ே	ஊறுகாய	தயாரித்தல்

5 7 வ்ட	இ்நதிய	உணவு	வ்க	தயாரித்தல்			
்தன்னி்நதிய	ே்ேயறக்ல	உணவு	வ்ககள்		
தயாரித்தல்	
்பாரம்்பரிய	உணவு	வ்ககள்	தயாரித்தல்
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 11                         பாடம்: செவிலியம் - ச�ாழிற்கல்வி 

அலகு பாடப்சபாருள்

1. செவிலியம் மறறும் 
செவிலியத்துறை

1.1  முன்னுரை 
1.2   நலம் வரையரை 
1.3   உடலநலக் குரைவு 
1.4   மருத்துவமரை 
1.4.1  மருத்துவமரையின் வரைைள்
1.4.2  மருத்துவமரையின் பணிைள் 
1.5   செவிலி மற்றும் செவிலியம் 
1.5.1   செவிலியருக்குரிய பண்புைள் 
1.5.2  செவிலியரின் பணிைள் 
1.5.3  செவிலியரின் அடிபபரடக் சைொள்ரைைள் 

3. உளவியல் மறறும் 
ெமூ்கவியல்

3.1   முன்னுரை 
3.2   வரையரைைள் 
3.2.1  வரையரைைள்
3.4    செவிலியத்தில உளவியலின் 

முக்கியத்துவம் 
3.11   ெமூைவியல மீளொய்வு – ைருத்்தைங்கு
3.11.1  ெமூைவியலின் வரையரை
3.11.2  ெமூைவியலின் முக்கியத்துவம்
3.11.3   செவிலியர்துரையில ெமூைவியலின் 

பயன்பொடு 
3.11.4  ெமூைவியலின் அடிபபரடக் சைொள்ரைைள் 

4. செவிலியத்தின்  
ச்காள்ற்க்கள் மறறும் 
செயல்முறை

4.1   முன்னுரை  
4.2   செவிலியம் செயலமுரைைள் 
4.2.1 முன்னுரை
4.2.2  செவிலியர் செயலமுரை வரையரை 
4.3   நநொயொளிரயச் நெர்த்்தல 
4.3.1  முன்னுரை
4.3.2   வரையரை 
4.3.3  நெர்்தலின் நநொக்ைங்ைள் 
4.3.4  நெர்்தலின் வரைைள் 
4.3.5  நநொயொளிரய நெர்்தலுக்ைொை நரடமுரை 
4.4   நநொயொளிரய வீட்டுக்கு அனுபபு்தல 
4.4.1  முன்னுரை 
4.4.2  வரையரை 
4.4.3   நநொயொளிரய வீட்டுக்கு அனுபபுவ்தன் 

நநொக்ைங்ைள்
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4.4.4  சவளிநயற்று்தலின் வரைைள் 
4.4.5   நநொயொளிரய  மருத்துவமரையிலலிருந்து 

சவளிநயற்று்தல நரடமுரை 
4.5.7 இயந்திை ைருவிைள் 
4.7   உடல இயக்ைமும் அ்தன் நிரலைளும் 
4.7.2  வரையரை 
4.7.3  நநொக்ைங்ைள் 
4.7.7.4  சபொதுவொை நிரலைள்
4.7.5   நநொயொளிக்கு பயன்படுத்்தபபடும் நிரலைள் 
4.8   பொதுைொபபு மற்றும் வெதிக்ைொை ந்தரவைள் 
4.8.1  முன்னுரை
4.8.2   பொதுைொபபு 
4.8.3  அரமதியொைநிரல 
4.8.4  அரமதி மற்றும் பொதுைொபபு 
4.8.5   மருத்துவமரையில செயலபடுத்்தபபட 

நவண்டிய இ்தை முன்சைச்ெரிக்ரை 
நடவடிக்ரைைள்

 4.8.6   மருத்துவமரையில ச்தொற்று ஏற்படக்  
ைொைணமொை மற்ை ைொைணிைள் 

4.9   செயலபொடும், உடற்பயிற்சியும் 
4.9.1  முன்னுரை

4.9.2   அன்ைொட வொழக்ரை நடவடிக்ரைைளின் 
முக்கியத்துவம்

4.9.3   உடற்பயிற்சியின் பயன்ைள் 
4.9.4  உடற்பயிற்சியின் வரைைள் 
4.11    நநொயொளிரய நைர்த்து்தல, தூக்கு்தல, 

மொற்று்தல 
4.11.1   முன்னுரை 
4.11.2  நநொக்ைம் 
4.11.3   நடவடிக்ரைக்கும் முன்ைர் நபொது 

பரிசீலரைைள் 
4.12     ஆக்ஸிஜன் ந்தரவ
4.12.1  முன்னுரை 
4.12.2  நநொக்ைம்
4.12.3    ஆக்சிஜன் செலுத்துவ்தற்ைொை 

ைொைணங்ைள் 
4.12.4  ஆக்சிஜன் அளிக்கும் முரைைள்
4.12.5    ஆக்சிஜன் சிலிண்டரை பைொமரித்்தல மற்றும் 

ரையொளும் முன் பொதுைொபபு நடவடிக்ரைைள் 
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5. �ன் சுத்�ம் 5.1   முன்னுரை 
5.2   ்தன் சுத்்தம்
5.2.1  முன்னுரை
5.2.2   வரையரை 
5.2.3  ்தன்சுத்்தம் வழக்ைங்ைளுக்ைொை ைொைணிைள் 
5.3.8 பல பிைச்சிரைைள் 
5.4   ந்தொல பிைச்சிரைைள் 
5.4.1  முன்னுரை 
5.4.2  சபொதுவொை ந்தொல  பிைச்ெரைைள்
5.4.6    அழுத்்த பைபபுக்கு பைொமரிபபும் அழுத்்தப 

புண்ைரள ்தடுத்்தலும் 
5.4.7  சிகிச்ரெக் குளியல 
5.5.5   முடி மற்றும் ்தரலப பிைச்சிரைைள்
5.5.6  முரையொை ்தரல முடி பைொமரிபபு
5.6.3   ைண்ணில ஏற்படும் பிைச்சிரைைள்
5.6.4  நநொயொளி பைொமரிபபு
5.7  மூக்கு பைொமரிபபு
5.7.1   முன்னுரை 
5.7.2  மூக்கின் நவரலைள்
5.7.3   மூக்கின் பிைச்சிரைைள் 
5.7.4   மூக்கு சுைொ்தொைத்ர்த பொதுைொக்கும் மொற்று 

வழிைள்
5.8.2   ைொது பிைச்சிரைைள் 
5.8.3  ைொது பிைச்ெரைைரள ்தடுத்்தல
5.9    நைம் மற்றும் பொ்தம் பைொமரிபபும்

5.9.1  நலமொை நைத்தின் ்தன்ரமைள் 
5.9.2  நை சுத்்தத்தின்  நநொக்ைம்
5.9.3    பொ்தம் மற்றும் நைத்தில பிைச்ெரைைள் ஏற்பட 

வொய்பபுள்ளவர்ைள் 
5.9.4   சபொதுவொை பொ்தம் மற்றும் நைம் ெம்பந்்தமொை 

நநொய்ைள்
5.9.5   பொ்தம் மற்றும் நைங்ைள்
5.9.6   பொ்தம் மற்றும் நைபைொமரிபபு 

6. உடல்்நலத்ற�  
மதிப்பிடு�லும், 
பரிசொ�றை்களும்

6.1   முன்னுரை 
6.2   வரையரை  
6.3   பரிநெொ்தரையின் நநொக்ைங்ைள் 
6.4   பரிநெொ்தரையின் முரைைள் 
6.4.1  ஆய்வு 
6.4.2  ச்தொட்டுணர்்தல 
6.4.3  ்தட்டிபபொர்த்்தொல 
6.4.4  ைொதிைொல நைட்டு அறியும் ஒலி 
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 6.4.5  ச்தொடுதிைன் ஆய்வு 
6.4.6  நைர்்தல 
6.5    உடல பரிநெொ்தரைக்ைொை சைொள்ரைைள் 
6.6.5  வலி  

7. மு�லு�வி மறறும் அவெர 
சிகிசறெ

7.1   முன்னுரை   
7.2   வரையரைைள் 
7.3   குறிக்நைொள்ைள்  
7.19    இ்தயத்துடிபபு மற்றும் நுரையீைல சுவொெம் 

மீட்டுக் சைொண்டுவரு்தல 
7.21   மு்தலு்தவிப சபட்டி 

8. மருத்துவமறைறய 
பராமரித்�ல்

8.1   முன்னுரை 
8.2    நலல தூய்ரமக்கு அடிபபரடக் 

சைொள்ரைைள் 
8.3   தூய்ரம மற்றும் ஒழுங்குமுரை 

9. ஆவணங்கள் 9.1   முன்னுரை 
9.2   வரையரைைள்
9.2.1  பதிநவடுைள் 
9.2.2  அறிக்ரை 
9.2.3  அறிக்ரையிடு்தல 
9.2.4  ஆவணபபடுத்து்தல 
9.3   ஆவணபபடுத்்தலின் நநொக்ைம்  
9.4   ஆவணபபடுத்தும் முரைைள் 
9.5    சபொதுவொை ஆவணபபடுத்து்தல 

விதிமுரைைள் 
9.6   குணொதிெயங்ைள் 
9.7   பதிநவடு பைொமரிபபின் சைொள்ரைைள் 
9.8   பதிநவடுைளின் வரிரெபபொடு
9.8.1  முக்கிய அறிகுறிைள் பதிநவடு 
9.8.2   உட்சைொள்ளல மற்றும் சவளியீடு  விளக்ை 

பதிநவடு
9.8.3   மருந்து விளக்ைபபடம் 
9.8.4  செவிலியர் குறிபபு பதிநவடு 
9.9    பதிநவடுைள் வரிரெபபடுத்து்தல 

நமலொண்ரம 
9.10   அறிக்ரைைள் 
9.10.1  வரையரை
9.10.4   சிைந்்த அறிக்ரைக்ைொை அடிபபரட 

குணங்ைள்
9.10.4.1  மருத்துவமரையில  பயன் படுத்்தபபடும் 

அறிக்ரைைள்
9.11    அறிக்ரைைளில செவிலியர் சபொறுபபு 
 மீளொய்வு – ஆலபம் ்தயொரித்்தல
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செய்முறை

வகுப்பு : 11                                                                                            பாடம்:  செவிலியம் - ச�ாழிற்கல்வி 

வரிறெ 
எண்

அலகு     �றலப்பு

1 1 படுக்ரை அரமத்்தல

2 2 ்தன் சுத்்தம்

3 3 உடல இயரல மதிபபீடு செய்்தல

4 7 எலும்புைரள ைண்டறி்தல

5 9 அங்கி / ரையுரை / முைமூடி அணி்தல

6 10 ைட்டு ைட்டு்தல
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 11 பாடம் :  வவளாண் அறிவியல் – கருத்தியல்
 (Agricultural Science)

அலகு பாடப்்பாருள்

1. வவளாண்்மையின் வரலாறு அறிமுகம் 
1.1 வேளாண்மை 
1.4  சுதந்திரத்திற்குப் பின் இந்திய 

வேளாண்மை 
1.5 ஐந்தாணடுத் திட்டஙகள்  
1.7  வேளாண ேளர்ச்சித் திட்டஙகளால் 

ஏற்்படுத்தப்்பட்ட சாத்ைகள் 

2. தமிழ்ாடடின் தடப 
்வப்பநி்ல 

அறிமுகம் 
2.1 ோனி்ை, தட்பவேப்்பநி்ை, 
                  நுணோனி்ை 
2.2 தட்ப வேப்்ப நி்ையின் முக்கியத்துேம் 
2.3 தமிழ் நாடடின் ்பருேகாைஙகள் 
2.5 ோனி்ை முன்ைறிவிப்பு 
2.8  ்பயிர்  உற்்பத்தி்யப் ்பாதிக்கும் 

காரணிகள் 

3. தமிழ்ாடடின் மைண்வளம் அறிமுகம் 
3.1 மைணேளம் 
3.2 மைண உருோகக் காரணஙகள் 
3.4 மைணணின் ்பணிகள்  
3.5 மைணணின் ்பணபுகள் 
3.6 மைணணின் ஊட்டத்திறன் 
3.7 மைணணின் உற்்பத்தித்திறன்
3.8 மைணணின் கு்ற்பாடு மைற்றும் நிேர்த்தி
3.9 மைண அரிமைாைம் 

4. தமிழ்ாடடின் பயிர் வ்ககள் அறிமுகம் 
4.1 தானியப் ்பயிர்கள் 
4.2 சிறுதானியப் ்பயிர்கள் 
4.3  குறு தானியப் ்பயிர்கள் 
4.4 ்பயறுே்கப் ்பயிர்கள் 
4.5 எணவணய் வித்துப் ்பயிர்கள் 
4.6 நார்ப்்பயிர்கள்  
4.7 சர்க்க்ரப் ்பயிர்கள் 
4.8 உரப் ்பயிர்கள் 
4.9 தீேைப் ்பயிர்கள் 
4.10 வதாட்டக்க்ைப் ்பயிர்கள் 
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5. உழவியல் மு்ைகள் அறிமுகம்
5.2 ்பண்ண 
5.3 சாகு்படி 
5.4 ்பயிர் சாகு்படித் திட்டம் 
5.5 சாகு்படி மு்றகள் 
5.6 உழவு மைற்றும் ்பண்படுத்துதல்
5.7 உழவின் ே்ககள் 

6. பண்்ணைக் கருவிகள் அறிமுகம் 
6.1 இயந்திரமையமைாதலின் அேசியம் 
6.2 ்பண்ணக் கருவிகளின் ே்கப்்பாடு 
6.8 சிறப்பு ே்க வேளாண கருவிகள் 

7. வி்த மைற்றும் வி்தப்பு 7.1 வி்த 
7.2 வி்த, தானியம் வேறு்பாடு 
7.3 வி்த உறக்கம் 
7.4 வி்த வநர்த்தி 

8. நீர் நிர்வாகம் அறிமுகம் 
8.1 நீர்ப்்பாசைம் 
8.2 நீரின் முக்கியத்துேம் 
8.3 நீர் ஆதாரஙகள் 
8.5 நீர்ப்்பாசை மு்றகள் 
8.7 ேறடசி வமைைாண்மை 

9. உரம் மைற்றும் உர நிர்வாகம் அறிமுகம் 
9.1 ஊட்டச் சத்துக்களின் ே்ககள் 
9.2 உர ே்கப்்பாடு 
9.4 ஒருஙகி்ணந்த ஊட்டச்சத்து 
                 வமைைாண்மை 
9.5 ஊட்டச்சத்து ்பயன்்படுதிறன் 
9.8 உயிர் உரஙகள் 

10. க்ள வமைலாண்்மை அறிமுகம் 
10.1 க்ள 
10.2 க்ளகளின் இயல்புகள் 
10.5 க்ளகளால் ஏற்்படும் நன்்மைகள் 
10.6 க்ளகளால் ஏற்்படும் ்பாதிப்புகள் 
10.7 க்ளகள் ்பரவும் மு்றகள் 
10.8 க்ள வமைைாண்மை 
10.9 ஒருஙகி்ணந்த க்ளக் கடடுப்்பாடு 

11. பயி்ரத் தாக்கும் பூச்சிகள் அறிமுகம் 
11.1 தீஙகுயிரி, பூச்சி, பூச்சியியல் 
11.3 பூச்சியின் ோழ்க்்கச் சுழற்சி 
11.4 பூச்சிகளின் ே்கப்்பாடு 
11.7 ்பயிர் ்பாதுகாப்பு 
11.8 ்பயிர் ்பாதுகாப்பு மு்றகள் 
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12. பயிர்க்ளத் தாக்கும் 
வ்ாயகள்

அறிமுகம் 
12.1 ்பயிர் வநாயியல் 
12.2 வநாய் 
12.3 ்பயிர் வநாய்களின் வ்பாருளாதார 
                 முக்கியத்துேம்
12.4 நுணணுயிரிகளின் ே்கப்்பாடு

13. அறுவ்ட மைற்றும் அறுவ்ட 
பின் ்தாழில் நுடபம்

அறிமுகம் 
13.1 அறுே்்ட  
13.2 அறுே்்ட பின் வநர்த்தி 
13.5 வசமிப்பு 
13.6 மைதிப்பு கூடடுதல்

14. வவளாண் ்பாருளியல் 
மைற்றும் விரிவாக்கம்

அறிமுகம் 
14.1.1 வ்பாருளியல் 
14.1.2 வேளாண வ்பாருளியல் 
14.1.4 விேசாயிகளின் ே்கப்்பாடு 
14.1.6  வேளாண  ேளர்ச்சியில் ேஙகிகளின் 

்பஙகு 
14.1.8 வேளாண்மை காப்பீடடுத் திட்டம் 
14.2 வேளாண விரிோக்கம் 
14.2.1  வேளாண  விரிோக்கத்தின் 

குறிக்வகாள்கள் 
14.2.2  வேளாண விரிோக்கக் கல்வித் 

வதா்டர்பு மு்றகள் 
14.2.5 வேளாண மைகளிர் திட்டம்

15. கால்்்ட வளர்ப்பு அறிமுகம் 
15.1  கால்ந்்ட உற்்பத்தி்ய அதிகரிப்்பதற்காை 

ேழிமு்றகள் 
15.2 கால்ந்்டகளின் முக்கிய இைஙகள் 
15.4 ஆடடிைஙகள் 
15.5 வகாழியிைஙகள் 
15.9 இைப்வ்பருக்கம் 
15.10 கால் ந்்டகளில் க்ளவயடுத்தல்

16. மீன் வளர்ப்பு அறிமுகம் 
16.1 மீன் ேளர்ப்பு மு்றகள்  
16.3  மீன்களின்  வ்பாருளாதார 

முக்கியத்துேம் 
16.4 மைதிப்பூட்டப்்பட்ட மீன் உணவுகள்

158



்ெயமு்ை

வகுப்பு : 11 பாடம் :  வவளாண் அறிவியல்

வரி்ெ எண் அலகு த்லப்பு

1. 3. வி்த மைற்றும் ்பயிர் ே்க கண்டறிதல்-  
வேளாண ்பயிர்

2. 4. வி்த மைற்றும் ்பயிர் ே்க கண்டறிதல்- 
வதாட்டக்க்ை ்பயிர்

3. 5. தரமைாை வி்த வதர்ந்வதடுத்தல், வி்த வநர்த்தி 
மு்றகள்

4. 7. க்ளக்ள அ்்டயாளம் காணுதல்

5. 8. உர ே்கக்ள அ்்டயாளம் காணுதல்

6. 9. பூச்சிக்ளயும் அதன் வசத அறிகுறிக்ளயும் 
அ்்டயாளம் காணுதல்

7. 10. நுணணுயிரிகளால் ஏற்்படும் வநாய் அறிகுறி 
கண்டறிதல்

8. 12. பூச்சி கணகாணிப்பு வ்பாறிகள்

9. 13. இயற்்க ்பயிர் ்பாதுகாப்பு மு்றகள்

10. 17. கால்ந்்ட ்பராமைரிப்பு
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 11                               பாடம்: கணினி த�ாழில்நுடபம்

அலகு பாடப்தபாருள்

1. கணினி அறிமுகம் 1.1	 கணினி	அறிமுகம்
1.2		 கணிப்பொறியின்தலைமுலைகள்
1.3		 ஆைொவது	்தலைமுலைகள்
1.4			 ்தரவு	மற்றும்	்தகவல்
1.6		 கணிப்பொறிலைத்	்்தொடங்கு்தல்

2. எண் முறைகள் 2.1			 அறிமுகம்
2.2		 ்தரவு	பிரதியீடு
2.3			 பல்்வறு	எண்	முலைகள்
2.4			 எண்முலை	மொற்ைங்கள்
2.6			 இருநிலை	எண்களின	கணக்கீடுகள்

3. கணினி அறைப்பு 3.1			 முனனுலர
3.2			 நுண்்செைலிகளின	அடிபபலடகள்
3.3				 	லமைச்	்செைைகம்	மற்றும்	நிலைவகத்திற்கு	

இலட்ைைொை	்தரவு	பரிமொற்ைம்
3.4					 நுண்	்செைலியின	வலககள்
3.5				 நிலைவக	செொ்தைங்கள்
3.7				 ்்தொடர்பு	முகம்	மற்றும்	இலடமுகம்

4. இயகக அறைப்பின் 
ககாடபாடடு கருத்துகள்

4.1			 ்மன்பொருள்	ஓர்	அறிமுகம்
4.2			 இைக்க	அலமபபு	ஓர்அறிமுகம்
4.3			 இைக்க	அலமபபின	முக்கிை	சிைபபிைல்புகள்
4.5			 முக்கிை	இைக்க	அலமபபுகள்

5. விண்கடாஸில் கவறல 
தெய�ல்

5.1			 இைக்க	அலமபபு	ஓர்	அறிமுகம்
5.2			 விண்்டொஸ்	இைக்க	அலமபபு	ஓர்	அறிமுகம்
5.3			 விண்்டொஸின	பல்்வறு	பதிபபுகள்
5.4				சுட்டிலை	லகைொளு்தல்
5.5				 விண்்டொஸின	திலரமுகபபு
5.6				 செனைல்	திலர
5.7				 பைனபொட்டு	செனைல்திலர
5.8				 ஆவண	செனைல்	திலர
5.9			 செனைல்	திலரயினகூறுகள்
5.10			 ்்தொடக்கபபட்டி
5.13		 	ஒரு	கணிப்பொறியிலிருந்து	முலைைொக	

்வளி்ைறு்தல்

6. தொறதெயலி ஓர் 
அறிமுகம்

6.1			 ்செொற்்செைலி	ஓர்	அறிமுகம்
6.2			 ஓபன	ஆபீஸ்	லரட்டர்	ஓர்	அறிமுகம்
6.3				 ்தமிழ்	்தட்டச்சு	இலடமுகம்
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6.6		 Writer	உ்தவி	அலமபபு
6.11			 	் வண்டிை	உலரப	பகுதிலை	கண்டு	பிடித்து	

மொற்ைம்	்செயை

7. ஆவணத்தில் 
அடடவறணகள், 
தபாருள்கள் கெர்ப்பது ைறறும் 
ஆவணத்ற� அச்சிடல்

7.1			 அட்டவலணயில்	்வலை	்செய்தல்
7.2			 அட்டவலண	வடிவூட்டல்
7.3			 அட்டவலணயில்	வொயபபொடு	்செர்த்்தல்

9. அடடவறணச் தெயலி ஓர் 
அறிமுகம்

9.1			 அட்டவலணச்்செைலி	ஓர்	அறிமுகம்
9.2		 ஓபபன	ஆபீஸ்	கொல்க்	-	ல்	்வலை	்செய்தல்
9.3			 	ஒரு	புதிை	அட்டவலணத்	்தொலை	

உருவொக்கு்தல்
9.4			 ்தரவுகளுடன	்வலை	்செய்தல்
9.5			 வொயபபொடுகலை	உருவொக்கு்தல்
9.6		 	அட்டவலண	மூடு்தல்	மற்றும்	மீண்டும்	

திைத்்தல்

10. தெயறகூறுகள் ைறறும் 
வறைபடம்

10.1			 கணக்கீட்டுத்்தொலை	நிர்வகித்்தல்
10.2		 அலைத்துத்	்தொள்கலையும்	்்தர்ந்்்தடுத்்தல்
10.3			 கணக்கீட்டுத்	்தொளிற்கு	மொற்று	்பைரிடு்தல்
10.4			 	நகல்	எடுத்்தல்	நகர்த்்தல்	மற்றும்	்தொள்களின	

வரிலசெலை	மொற்று்தல்
10.5			 	நுண்ணலைகள்	வரிலசெகள்	மற்றும்	

்நடுவரிலசெகலை	்்தர்ந்்்தடுத்்தல்
10.6			 	வரிலசெ,		்நடுவரிலசெகலை	மலைத்்தல்	

மற்றும்	்வளிபபடு்தல்
10.7			 	வரிலசெ	மற்றும்	்நடுவரிலசெலை	உலைை	

்செய்தல்	மற்றும்	இைல்பு	நிலைக்கு	
திருபபு்தல்

10.10		 நுண்ணலை	பொர்லவயிடல்
10.11			 ஓபன	ஆஃபீஸ்	கொல்க்	்செைற்கூறுகள்

11. �ைவு கருவிகள் ைறறும் 
அச்சிடு�ல்

11.1			 ்தரவு	கருவிகள்
11.2			 நிபந்்தலை	வடிவூட்டலை	உப்ைொகித்்தல்
11.5			 ்செல்லுபடிைொக்கல்
11.6			 	Input	Help	List		ஐ	உருவொக்கு்தல்	மற்றும்	

பைனபடுத்து்தல்
11.8			 அட்டவலணத்்தொலை	அச்சிடு்தல்

12  நிகழ்த்து�ல் - ஓர் 
அறிமுகம்

12.1			 நிகழ்த்து்தல்	்மன்பொருள்	-	்பொருள்
12.2			 இம்பரஸ்
12.3			 புதிை	நிகழ்த்்தலை	திைத்்தல்
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13. நிகழ்த்து�ல் (கைம்படடது) 13.1				 உலர	்செருகு்தலினசிைபபம்செங்கள்
13.3			 	நிகழ்த்து்தலை	துவங்கு்தல்	-	

கட்டுபபடுத்து்தல்	-	சுட்்டலி	Timer	மூைம்

14. கணிப்தபாறி 
வறலயறைப்பு

14.1			 வலைைலமபபின	பரிணொம	வைர்ச்சி
14.2			 வலைைக	இலணபபு	அலமபபுகள்
14.3			 வலைைலமபபின	வலககள்
14.4			 கம்பி்்தொழில்	நுட்பங்கள்
14.5			 கம்பியில்ைொ	்்தொழில்நுட்பங்கள்
14.6			 வலைைலமபபு	செொ்தைங்கள்

15 இறணயம் ைறறும் 
மின்்னஞெல்

15.1			 இலணைத்தின	்்தலவ
15.2			 	இலணைம்	மற்றும்	WWW		(உைகைொவிை	

வலை)
15.3			 இலணை	்செலவயினவலககள்
15.4			 இலணை	பைனபொடுகள்
15.5		 E-mail
15.6			 இலணை	அச்சுறுத்்தல்

16.  கணிப்தபாறியில் �மிழ் 16.1			 அறிமுகம்
16.2			 இலணைத்தில்	்தமிழ்
16.6			 ்தமிழ்	்தட்டச்சு	இலடமுகம்	்மன்பொருள்
16.7			 ்தமிழ்	அலுவைக	்மன்பொருள்கள்
16.8			 ்தமிழ்	்மொழி்பைர்பபு	பைனபொடுகள்
16.9			 ்தமிழ்	நிரைொக்க	்மொழி
16.10		 	்தகவல்	பரிமொற்ைத்திற்கொை	்தமிழ்	குறியீட்டு	

முலை
16.11			்தமிழ்	இைக்க	அலமபபுகள்
16.12			்தமிழ்	வைர்க்கும்	நிறுவைங்களும்	

திட்டங்களும்
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தெயமுறை

வகுப்பு : 11                                                                                                          பாடம்:  கணினி த�ாழில்நுடபம்

வரிறெ 
எண்

அலகு     �றலப்பு

1 1 ஓபன	ஆஃபீஸ்	லரட்டர்	–	உலரலை	பதிபபித்து	
வடிவலமத்்தல்

2 2 ஓபன	ஆஃபீஸ்	லரட்டர்	–	அட்டவலண	வடிவலமபபு

3 3 ஓபன	ஆஃபீஸ்	கொல்க்	–Fill	கட்டலை	மூைம்	அட்டவலணத்	
்தொள்	உருவொக்கு்தல்

4 4 ஓபன	ஆஃபீஸ்	இம்ப்ரஸ்	–பள்ளிலைப	பற்றி	நிகழ்த்து்தலை	
உருவொக்கு்தல்.

5 5 ஓபன	ஆஃபீஸ்	இம்ப்ரஸ்-	படிவங்கலைப	பைனபடுத்து்தல்

6 6 ஓபன	ஆஃபீஸ்	இம்ப்ரஸ்	–	வொரத்தின	நொட்கள்
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