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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 6                                                                                                        பாடம்: தமிழ்

இயல் பாடப்்பாருள்

முதல் பருவம்

1.  ்�ாழி செய்யுள் – இன்பத்தமிழ், ்தமிழ்க்கும்மி
உரைநரை – வளர்தமிழ்
இலக்்கணம் – ்தமிழ் எழுதது்களின வர்கயும் 
ச்தொர்கயும்

2. இயற்கை செய்யுள் – ்கொணி நிலம், திருக்குறள்
துரணப்பொைம் – கிழவனும் ்கைலும்
இலக்்கணம் – மு்தசலழுததும் ெொரச்பழுததும்

3. அறிவியல், ்தாழில்நுடபம் துரணப்பொைம் – ஒளி பிறந்தது
இலக்்கணம் – ச�ொழிமு்தல், இறுதி எழுதது்கள்

இரணடாம் பருவம்

1. கைல்வி செய்யுள் – மூதுரை
உரைநரை – ்கல்விக்்கண் திறந்தவர
துரணப்பொைம் – நூல்கம் நநொக்கி ..
இலக்்கணம் – இன எழுதது்கள்

2. நாகைரிகைம், பணபாடு செய்யுள் - திருக்குறள்
உரைநரை – ்தமிழர ச்பருவிழொ
துரணப்பொைம் – �னம் ்கவரும் �ொ�ல்லபுைம்
இலக்்கணம் - �யஙச்கொலி்கள்

3. ்தாழில், வணிகைம் செய்யுள் –்கைநலொடு விரளயொடு
இலக்்கணம் – சுட்டு எழுதது்கள், வினொ எழுதது்கள்

 மூன்ாம் பருவம்

1. நாடு, சமூகைம், அரசு, 
நிருவாகைம்

செய்யுள் – ்பொை்தம் அனரறய நொறறங்கொல்
உரைநரை – ்தமிழ்நொட்டில் ்கொநதி
துரணப்பொைம் – நவலுநொச்சியொர
இலக்்கணம் – நொல்வர்கச் செொற்கள்

2. அ்ம், தத்துவம், சிநத்ை செய்யுள் – ்பைொ்பைக்்கண்ணி, திருக்குறள்
உரைநரை – ்பசிபபிணி ந்பொக்கிய ்பொரவ
துரணப்பொைம் – ்பொ்தம்
இலக்்கணம் - ச்பயரச்செொல்

3. �னிதம், ஆளு்� செய்யுள் – ஆசிய ந�ொதி
உரைநரை – �னி்தநநயம்
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SYLLABUS 2021 - 2022

CLASS - 6                                           SUBJECT : ENGLISH          
                            

Unit Contents

Term-I

1 Prose
Sea Turtles
Supplementary
Owlie
Grammar
Subject and Predicate

2 Prose
When the trees walked
Poem
Trees 
Grammar
Sentence

3 Grammar
Noun

Term-II

1 Poem
Team Work 
Grammar
Adjective

2 Prose
Trip to Ooty
Supplementary
Gulliver’s Travels 
Grammar
Tense

Term-III

1 Poem
Indian Seasons 
Grammar
Conjunction

2 Grammar
Adverb

3 Play
The Jungle Book 
Grammar
Revision
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 6                                                                                                பாடம்: கணிதம்

அலகு பாடப்்பாருள்

பருவம் - I

1. எணகள்     1.3   இடமதிப்பு விளக்கம்
1.3.1   இந்திய எண் முறை
1.3.2  பன்னாட்டு எண் முறை
1.3.4   பபரிய எண்்களின இடமதிப்பு 
1.4   எண்்களின  ஒப்பிடுதல் 
1.4.3    எண்்கறள ஏறுவரிறை மற்றும் இைங்கு 

வரிறையில் வரிறைப்படுத்து்க
1.6    அனைனாட வனாழகற்க சூழநிறையில் பபரிய 

எண்்களின பயனபனாடு
1.7   பையலி்களின வரிறை 
1.8   எண்்களின மதிப்பீடு 
1.9   முழு எண்்கள்
1.10   முழு எண்்களின பண்பு்கள்

2. இயறகணிதம் 2.1   அறிமு்கம்
2.2   அறமப்பு்கள்
2.2.1  எண் பையலி்களில் உள்ள அறமப்பு்கள்
2.3    மனாறி்களின மீதனா் பையலி்கறளப் புரிந்து 
            ப்கனாள்ளுதல்
2.4   இயற்்கணிதக கூற்று்கறள அறமத்தல்
2.4.1   இயற்்கணிதக கூற்றுக்கறள 

வனாககியங்்களனா்க மனாற்றுதல்
2.4.2   வனாயபமனாழிக கூற்றை இயற்்கணிதக 

கூற்ைனா்க மனாற்றுதல் 
2.5   எடுத்துக்கனாட்டு்களில் இடம்பபறும் பதரியனாத 
                எண்்கறளக ்கனாணுதல் 

3. விகிதம் மறறும் 
      விகித  சமம்    

3.2   விகிதம்
3.2.1  விகிதங்்களின பண்பு்கள்
3.2.3   ஒரே அைகுறடய விகிதங்்களின எளிய 

வடிவம் எ.்கனா: 3.1 & 3.2 
3.2.4   பவவரவைனா் அைகுறடய விகிதங்்களின  

எளிய வடிவம் இவற்றை முயல்்க: (1 – 4) 
3.2.5  ைமனா் விகிதங்்கள் & இவற்றை முயல்்க : 1 – 3
3.2.6  விகிதங்்கறள ஒப்பிடுதல்:  சூழநிறை 1
3.3   விகிதைமம்:  சூழநிறை 2
3.3.1   விகித ைமன விதி
3.4   ஓேைகு முறை:  எ.்கனா: 3.8 
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4. வடிவியல் 4.2    ர்கனாடு்கள் - விளக்கம்             
4.2.2  ர்கனாட்டுத்துண்டு்கறள வறேதல்
4.2.3  இேண்டு ர்கனாடு்கள்
4.2.4  ்கதிர்கள்
4.2.5  இேண்டு ்கதிர்கள்
4.3   ர்கனாணங்்கள்
4.3.1   ர்கனாணங்்கறள பபயரிடுதல்
4.3.2  ர்கனாணங்்கறள அளத்தல்
4.3.3  சிைப்பு ர்கனாணங்்கள்
4.3.4   ர்கனாணமனானிறயப் பயனபடுத்தி ர்கனாணத்றத 

வறேதல்
4.3.5   ர்கனாணமனானிறயப் பயனபடுத்தி 

பைங்ர்கனாணத்றத (90°) வறேதல்
4.3.6   ர்கனாணமனானிறயப் பயனபடுத்தி 

குறுங்ர்கனாணத்றத வறேதல்
4.3.7   ர்கனாணமனானிறயப் பயனபடுத்தி 

விரிர்கனாணத்றத வறேதல்
4.3.8   மி்கச் சிைப்புக ர்கனாணங்்கள்
4.4   புள்ளி்கள் மற்றும் ர்கனாடு்கள்

5. புள்ளியியல் 5.2   தேவு்கள்
5.2.1    தேவு்கறளச் ரை்கரித்தல்
5.2.2  தேவு்களின வற்க்கள்
5.2.3 தேவு்கறள முறைபடுத்துதல்
5.3   விளக்க படம் மூைம் தேவு்கறள குறித்தல்
5.4   தேவு்கறள பட்றட வறேபடத்தில் வறேதல்

6. தகவல் ்சயலாககம் 6.3.3  படத்திககுள் பை படங்்கள்

பருவம் - II

1. எணகள் 1.2   ப்கனா  மற்றும் பகு எண்்கள்
1.2.1    எேரடனாஸதனிஸ ைல்ைறட   முறையின 

மூைம் ப்கனா எண்்கறள ்கண்டறிதல்
1.3     எண்்கள் வகுபடும் தனறம ்களுக்கனா்  

விதி்கள் 2, 3, 5, 11  மற்றும் குறிப்பு             
1.4   ப்கனா ்கனாேணிப்படுத்துதல் - 1. வகுத்தல் முறை
1.5   பபனாதுக ்கனாேணி்கள்
1.5.1  மீப்பபரு பபனாது ்கனாேணி சூழல் 2 & குறிப்பு
1.6   பபனாது மடங்கு்கள்
1.6.1   மீச்சிறு பபனாது மடங்கு சூழல் 1 ,  சூழல் 3  
1.7    மீ .பப.்கனா மற்றும் மீ. சி. ம- ன பயனபனாட்டு 
            ்கணககு்கள்
1.8    எண்்கள் மற்றும் அதன  HCF மற்றும் LCM  

இறடரய உள்ள பதனாடரபு
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2. அளவவகள் 2.3   பமட்ரிக அளறவ்களில் இ்மனாற்ைம்
2.4    பவவரவறு அைகு்கறளவுறடய 

அளவு்களின அடிப்பறடச் பையல்்கள்  
2.5   ்கனாை அளறவ்கள்

3. படடியல், லாபம் மறறும் 
       நடடம்

3.2   பட்டியல்
3.2.1  பட்டியல் ைரிபனாரத்தல்
3.2.2.   பட்டியல் தயனாரித்தல் உங்்களுககு பதரியுமனா? 

குறிப்பு
3.3    ைனாபம் மற்றும்  நட்டம்; அடக்கவிறை;  

குறித்த விறை; தள்ளுபடி;விற்பற் விறை

4. வடிவியல் 4.3    முகர்கனாணத்தின வற்க்கள் மற்றும் 
பண்பு்கள்

4.4   பைங்குத்து ர்கனாடு்கள் வறேதல்
4.5   இறணர்கனாடு்கள் வறேதல்

5. தகவல்்சயலாககம் 5.2    மேவுரு வறேபடத்றத எண் ர்கனாறவயனா்க 
மனாற்றுதல்  உங்்களுககு பதரியுமனா?

பருவம் - III

1. பின்னஙகள் 1.3    ரவற்றி்ப் பின்ங்்களின கூட்டல் மற்றும் 
             ்கழித்தல்
1.4   த்கனா பின்ங்்கள் மற்றும் ்கைப்பு பின்ங்்கள்    
1.5    ்கைப்பு பின்ங்்களின கூட்டல் மற்றும் 

்கழித்தல்
1.6    பின்ங்்களின பபருக்கல்
1.7  பின்ங்்களின வகுத்தல் 

2. முழுககள் 2.2   முழுக்களின அறிமு்கமும், அவற்றை 
             எண்ர்கனாட்டின மீது குறித்தலும்
2.2.1  முழுக்கள் இடம்பபறும் பல்ரவறு சூழல்்கள்
2.2.2  ஓர எண்ணின எதிபேண்
2.3   முழுக்கறள வரிறைப்படுத்துதல்
2.3.1  முழுக்களின முனனி மற்றும் பதனாடரி
2.3.2  முழுக்கறள ஓப்பிடுதல்
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3. சுற்றளவு மறறும் 
      பரப்ப ளவு

3.2   சுற்ைளவு
3.2.3  முகர்கனாணத்தின சுற்ைளவு 
3.3.2  ைதுேத்தின பேப்பளவு
3.4    கூட்டு வடிவங்்களின சுற்ைளவு மற்றும் 

பேப்பளவு  
3.4.1    ப்கனாடுக்கப்பட்ட வடிவத்திலிருந்து ஒரு 

குறிப்பிட்ட பகுதிறய நீககுதலின / 
ரைரத்தலின தனாக்கம் 

3.5   ஒழுங்்கற்ை வடிவங்்களின பேப்பளவு

4. சமச்சீர்த் தனவம 4.2   ைமச்சீரக ர்கனாடு
4.3   எதிபேனாளிப்பு ைமச்சீரத் தனறம
4.4   சுழல் ைமச்சீர தனறம
4.5   இடப்பபயரவு ைமச்சீரத்தனறம
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 6                                                                                           பாடம்: அறிவியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

முதல் பருவம்

1. அளவீடுகள் 	 	 அறிமுகம்
	1.1			 	 	நீளம்-		SI	அலகுகள்,	அளவீடுகளளத்	

துல்லியமாகக்	கணக்கிடல்
	1.2		 	 நிளை	-	ப�ாதுத்	தராசு

2. விசையும் இயககமும் 	 	 அறிமுகம்
	2.1			 	 ஓய்வும்	இயக்கமும்
																	பதாடு	விளை,	பதாடா	விளை
2.2		 	 இயக்கத்தின்	வளககள்
																		இயக்கத்தின்	ஆறு	வளககள்
																			கால	ஒழுங்கு	மற்றும்	கால	ஒழுங்கற்ை		

இயக்கம்
																			சீரான	இயக்கம்	மற்றும்	சீரற்ை	இயக்கம்	

3. நம்சமைச் சுற்றியுள்ள 
பருப்்பாருடகள்

	 	 அறிமுகம்	
	3.1			 	 �ருபப�ாருளின்	இயற்பியல்	தன்ளம
	3.4			 	 	திணமம்	மற்றும்	திரவத்தின்	

அழுத்தப	�ணள�		வாயுக்களின்																																																																																																																																		
அழுத்தத்்தாடு	ஒபபிடுதல்

3.5			 	 தூய	ப�ாருடகள்	மற்றும்	கலளவகள்	
3.6			 	 கலளவகளள	பிரித்தல்	-		வடிகடடுதல்,
																	�டிய	ளவத்தல்

4. தாவர உலகம் 	 	 அறிமுகம்
	4.1		 	 தாவரத்தின்	அளமபபு	மற்றும்	பையல்கள்
																		1	.	்வரத்பதாகுபபு
																			2.	தணடுத்	பதாகுபபு

5 .விலங்குலகம் 	 	 அறிமுகம்	
5.2		 	 ஒரு	பைல்	மற்றும்	�ல	பைல்	உயிரினங்கள்	
																		1.	ஒரு	பைல்	உயிரினங்கள்	–	அமீ�ா
																			2.	�ல	பைல்	உயிரிகள்
	5.3		 	 	விலங்கினங்களின்	தகவளமபபு-	மீன்	

மற்றும்	தவளள
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6. உடல் நலமும் சுகாதாரமும் 	 	 அறிமுகம்
	6.1				 	 உணவின்	ஊடடசைத்துக்கள்
	6.2			 	 	உடல்்நலம்	மற்றும்	ஊடடசைத்துக்கள்	-	

உடற்�யிற்சி

இரணடாம் பருவம்

1. ்வப்பம் 	 	 அறிமுகம்
1.1	 	 பவப�	மூலங்கள்
1.2		 	 பவப�ம்
	1.4		 	 பவப�நிளல
	1.5		 	 பவப�ம்	மற்றும்	பவப�நிளல

2. மின்னியல் 	 	 அறிமுகம்
2.2		 	 மின்கலன்
															 முதன்ளம	மின்கலன்கள்
															 துளண	மின்	கலங்கள்
	2.4		 	 மின்	கடத்திகள்	மற்றும்	அரிதிற்	கடத்திகள்

3. நம்சமைச் சுற்றி நிகழும் 
மைாற்்றங்கள்

	 	 அறிமுகம்
3.1			 	 மாற்ைங்களின்	வளககள்	
3.1.1		 	 பமதுவான	மற்றும்	்வகமான	மாற்ைங்கள்	
3.1.2		 மீள்	மற்றும்	மீளா	மாற்ைங்கள்

4. காற்று 4.1			 	 வளிமணடலம்
4.3			 	 காற்றின்	இயல்பு
4.6		 	 காற்றின்	�யன்கள்

5. ்ைல் 5.2		 	 பைல்லின்	அளமபபு	
5.2.1		 பைல்லின்	அளவு
5.2.2.	பைல்லின்	வடிவங்கள்
5.3.3		தாவர	பைல்	மற்றும்	விலங்கு	பைல்

6. மைனித உறுப்பு 
மைணடலங்கள்

6.1			 	 எலும்பு	மணடலம்	
6.7				 	 உணர	உறுபபுக்கள்-		கண,	்தால்	
6.9			 	 கழிவு	நீக்க	மணடலம்-சிறுநீரகம்

மூன்்றாம் பருவம்

1. காநதவியல் 	1.3		 	 	காநதத்	தன்ளமயுள்ள	மற்றும்	காநதத்	
தன்ளமயற்ை	ப�ாருடகள்	

		1.4			 	 காநதத்	துருவங்கள்
		1.7			 	 காநதங்களின்	ஈரபபும்	விலக்கமும்
		1.10			 காநதங்களின்	�யன்�ாடுகள்
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2. நீர் 2.2				 	 	புவியின்	பமாத்த	நீரும்	எங்கு	
காணப�டுகிைது?

2.4				 	 நீரின்	இளயபு
	2.7					 	நீரப�ாதுகாபபு
		 	 	நீரப�ற்ைாக்குளைக்கான	முதன்ளமயான	

காரணங்கள்
		 	 நீளரப	�ாதுகாப�தற்கான	வழிமுளைகள்

3. அன்்றாட வாழ்வில் 
வவதியியல்

	 	 அறிமுகம்	
3.2			 	 உரங்கள்
3.3			 	 சிபமணட	
3.6				 	 �ாரிஸ்	ைாநது

4. நமைது சுற்றுச்சூழல் 	 	 அறிமுகம்
4.1		 	 சூழ்நிளல	மணடலம்	
4.4		 	 	உயிரினசசிளதவிற்கு	உள்ளாகும்	கழிவுகள்	

மற்றும்	உயிரினச	சிளதவிற்கு	உள்ளாகாத	
கழிவுகள்

4.5			 	 மாசு�ாடு	
4.6		 	 மாசு�ாடடின்	வளககள்	
						 	 	காற்று,	நீர,	நிலம்	மாசு�ாடளட	எவவாறு	தீரவு	

காண�து?

5. அன்்றாட வாழ்வில் 
தாவரங்கள்

5.1			 	 உணவுத்	தாவரங்கள்
5.3			 	 மருத்துவத்	தாவரங்கள்
5.4			 	 ்நாரத்	தாவரங்கள்
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 6                                           பாடம்: சமூக அறிவியல்

பாடம் பாடப்்பாருள்

முதல் பருவம்

வரலாறு

1.   வரலாறு என்ால் என்ன? கறகருவிகள் கண்டுபிடிககப்பட்ட இ்டஙகள் 
(வரை்ப்டம்), வைலாறறின் ஆதாைஙகள் 
(இன்்்பாகிைாஃபிகஸ்)

2.   மனிதரகளின பரிணாம 
வளரச்சி

மனித ்பரிணாம வளர்ச்சி 
நிரலகள்(இன்்்பாகிைாஃபிகஸ்) 
்வடர்டயாடுதலும் உணரவ ்ேகரிததலும், 
கறகருவிகளும் ஆயுதஙகளும், ேககைம் 
கண்டுபிடிககப்படுதல், அரலந்து திரியும் 
நிரலயிலிருந்து ஓரி்டததில் நிரலதது வாழும் 
நிரலரய அர்டதல்: உலகின் முதல் விவோயிகள்

3.   சிந்து்வளி நாகரிகம் ஹைப்பா- புரதயுண்்ட நகைம், ஹைப்பா நாகரிகததின் 
தனிததன்ரம, சிந்துவவளி நாகரிகததின் மரைந்த 
வ்பாககிஷஙகரளப ்பறறி உனககுத வதரியுமா?, 
சிந்துவவளி நாகரீகம் - வ்பாதுவான உண்ரமகள்.

4.  தமிழ் நாடடின பண்டய 
நாகரிகஙகள்

பூம்புகார், மதுரை, காஞ்சி . 

புவியியல்

 1.  பபரணடம் மற்றும் சூரிய 
குடும்பம்

்காள்கள் ஒரு ்பார்ரவ (இன்்்பாகிைாஃபிகஸ்), 
புவியின் சுழறசி, புவி ்காளஙகள்.

 2.   நிலப்பரப்பும் 
்பருஙகடல்களும்

நிலத ்தாறைததின் வரககள்
(இன்்்பாகிைாஃபிகஸ்), முதல்நிரல 
நிலத்தாறைஙகள், இைண்்டாம் நிரல 
நிலத்தாறைஙகள், மூன்ைாம் நிரல 
நிலத்தாறைஙகள், (ஒவவவாரு தரலபபிலும் 
உள்ள உள் தரலபபுகள் மடடும்)  
வ்பருஙக்டல்கள்(இன்்்பாகிைாஃபிகஸ்)
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குடி்மயியல்

1.   பனமுகத் தன்மயி்்ன 
அறிபவாம், 

இந்தியாவின் ்பன்முகததன்ரம, ேமூக 
்பன்முகததன்ரம, ேமய ்பன்முகததன்ரம, 

வமாழிோர் ்பன்முகததன்ரம,  ்பண்்பாடடு 
்பன்முகததன்ரம, ்வறறுரமயில் ஒறறுரம.

2.   சமத்துவம் ்பறுதல் ேமததுவமின்ரம மறறும் ்பாகு்பாடு, 
ேமததுவமின்ரம மறறும் ்பாகு்பாடடிரன 
நீககுவதறகான தீர்வுகள்

இரணடாம் பருவம்

வரலாறு

1.   வட இந்தியாவில் 
பவதகால பணபாடும் 
்தனனிந்தியாவில் 
்பருஙகற்காலப் 
பணபாடும்.

ஆரியர்களும் இந்தியாவில் அவர்கள் 
வாழ்வி்டஙகளும், ்வதகால இலககியஙகள், வதன் 
இந்தியாவிலும் தமிழ்நாடடிலும்ேமகாலததில் 
நிலவிய ்பண்்பாடுகள், தமிழ்நாடடில் வ்பருஙகறகால 
நிரனவுச் சின்னஙகள்

2.   குடி த்ல்மயில் 
இருந்து பபரரசு வ்ர

கி.மு.(வ்பா.ஆ.மு) ஆைாம் நூறைாண்டின் 
முககியததுவம், கன ேஙகஙகளும் அைசுகளும், 
ஜனப்பதஙகளும் மகாஜன்பதஙகளும்,மகதததின் 
எழுச்சிககான காைணஙகள்,்பண்ர்டய மகதததின் 
அைே வம்ேஙகள்,வமௌரியப ்்பைைசு, வமௌரியப 
்்பைைசு-இந்தியாவின் முதல் ்்பைைசு, அ்ோகர்

புவியியல்

1.   வளஙகள் வளஙகளின் வரககள் (இன்்்பாகிைாஃபிகஸ்), 
வளததிட்டமிடுதல்/வள்மலாண்ரம, வளஙகரள 
்பாதுகாததல்.

குடி்மயியல்

 1.   பதசிய சின்னஙகள் இயறரக ்தசிய சின்னஙகள் 
(இன்்்பாகிைாஃபிகஸ்), உஙகளுககு வதரியுமா? 
பிை ்தசிய சின்னஙகள், ்தசியகவகாடி, ்தசிய 
இலச்சிரன, ்தசிய கீதம், ்தசிய நாடகள்.

 2.  இந்திய அரச்மப்புச் 
சடடம் 

்பா்டம் முழுவதும். 
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்பாருளியல்

1.  ் பாருளியல்- ஓர 
அறிமுகம்

ேந்ரத, நுகர்்வார் வ்பாருடகள், ்பண்்டமாறறு 
முரை, முதல்நிரலத வதாழில்கள், இைண்்டாம் 
நிரலத வதாழில்கள், மூன்ைாம் நிரலத 
வதாழில்கள்.

மூன்ாம் பருவம்

வரலாறு

1.   பண்டக் காலத் 
தமிழகத்தில் சமூகமும் 
பணபாடும்: சஙக காலம்

்பா்டம் முழுவதும்

2.   இந்தியா- ்மௌரியருக்குப் 
பின்னர

அறிமுகம், ோன்றுகள், இந்்தா கி்ைகக 
அைேர்கள், இந்்தா ்பார்ததிய (்பகலவர்) அைேர்கள், 
குஷாணர்கள் - அைேர்கள் மறறும் ்பஙகளிபபு,

3.   பபரரசுகளின காலம் குப்தர, 
வரத்த்னர

ோன்றுகள், குபத அைேவம்ேம் நிறுவப்ப்டல் 
(அரனதது அைேர்களின் வ்பயர்கள் மடடும்) கட்டம் 
இ்டப்படடுள்ள அரனதது குறிபபுகளும்.

4.   ் தனனிந்திய அரசுகள் ்பல்லவர்கள்

புவியியல்

1.   ஆசியாவும் ஐபராப்பாவும் ்பகுதி- அ - ஆசியா
அரமவி்டம் மறறும் ்பைபபு, இயறரகப 
பிரிவுகள்(தரலபபுகள் மடடும்), வடிகாலரமபபு 
- ஆசியாவின் முககிய ஆறுகள் (அட்டவரண), 
இயறரக பிை்தேஙகள்(தாவைஙகள் மறறும் 
விலஙகினஙகள்) 

2. புவி மாதிரி திரேகள், புவி மாதிரி, அடேக்காடுகள், முககிய 
அடேக்காடுகள், தீர்கக ்காடுகள், கிரீன்விச் 
தீர்ககக ்காடு, ்பன்னாடடு ்ததி ்காடு, இந்தியத 
திட்ட ்நைம்.

3.   பபரிட்ரப் புரிந்து 
்காள்ளுதல்

்்பரி்டர், ்்பரி்டர் - விளககப்ப்டம், ்்பரி்டர் இ்டர் 
வாய்பபு குரைபபு, முன்னறிவிபபு வேய்தல் மறறும் 
ஆைம்்ப எச்ேரிகரக.
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குடி்மயியல்

1. மக்களாடசி உஙகளுககுத வதரியுமா, மககளாடசி-
விளககப்ப்டம், பிைதிநிதிததுவ மககளாடசி - 
விளககப்ப்டம், மககளாடசியின் ்நாககம்

 2.   உள்ளாடசி அ்மப்பு - 
ஊரகமும் நகரப்பு்மும்

்தர்ந்வதடுககப்படும் பிைதிநிதிகள், ஊைாடசி 
ஒன்றியம், மாவட்ட ஊைாடசி, ்பஞ்ோயதது ைாஜின் 
சிைபபியல்புகள், மாநகைாடசி, உள்ளாடசியில் 
வ்பண்களின் ்பஙகு, உள்ளாடசித ்தர்தல்

3.   சா்ல பாதுகாப்பு மூன்று வரகயான ்்பாககுவைதது ேமிகரஞைகள்
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 7                                                                                                        பாடம்: தமிழ்

இயல் பாடப்்பாருள்

முதல் பருவம்

1. ்�ாழி செய்யுள் – எங்கள் தமிழ்
உரைநரை – பேச்சுச�ொழியும் எழுத்துச�ொழியும்
இலக்கணம் – குற்றியலு்கைம், குற்றியலி்கைம்

2. இயற்கை செய்யுள் – ்கொடு, திருககுறள்
துரணபேொைம் – இந்திய வன�்கன்
இலக்கணம் – நொலவர்கக குறுக்கங்கள்

3. நாடு, சமூகைம் செய்யுள் – புலி தஙகிய குர்க, ேொஞரெ வளம்
உரைநரை – பதசியம் ்கொத்த செம்�ல ேசும்சேொன் 
உ.முத்துைொ�லிங்கத்பதவர்
துரணபேொைம் – ்கபேபலொட்டிய தமிழர்
இலக்கணம் – வழககு

இரணடாம் பருவம்

1. அறிவியல், ்தாழில்நுடபம் செய்யுள் – ்கலங்கரை விளக்கம்
உரைநரை – தமிழரின் ்கபேற்்கரல
இலக்கணம் –  இலககியவர்கச் செொற்்கள்

2. கைல்வி செய்யுள் – இன்ேத்தமிழ்க ்கலவி
உரைநரை – வொழ்விககும் ்கலவி
இலக்கணம் – ஓசைழுத்து ஒருச�ொழி, ேகுேதம், 
ே்கொபேதம்

3. கை்ை, அழகியல் செய்யுள் – திருககுறள்
துரணபேொைம் – தமிழ் ஒளிர் இைங்கள்
இலக்கணம் – சதொழிற்சேயர்

 மூன்ாம் பருவம்

1. நாகைரிகைம், ்தாழில், வணிகைம் செய்யுள் – விருந்பதொம்ேல
துரணபேொைம் – திருசநலபவலிச் சீர�யும் 
்கவி்களும்
இலக்கணம் – அணி இலக்கணம்

2. அ்ம், தத்துவம், சிநத்ை செய்யுள் – புதுர� விளககு, திருககுறள்
இலக்கணம் – அணி இலக்கணம்

3. �னிதம், ஆளு்� செய்யுள் – �ரலபசேொழிவு
உரைநரை – ்கண்ணியமிகு தரலவர்
இலக்கணம் - ஆகுசேயர்
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SYLLABUS 2021 - 2022

CLASS - 7                                           SUBJECT : ENGLISH 
                                                          

Unit Contents

Term-I

1 Prose
Edigah
Poem
The Computer Swallowed Grandma 
Grammar
Determiner

2 Grammar
Present and Perfect Tense

3 Prose
A Prayer to the Teacher
Supplementary
Taking the bully by the horns 
Grammar
Preposition

Term-II

1 Prose
Adventures of Don Quixote 
Poem
The Poem of adventure
Grammar
Adjectives

2 Grammar
Active Voice and Passive Voice

Term-III

1 Prose
Journey by Train
Poem
Sea fever
Supplementary
Sinbad- My first Voyage 
Grammar
Reported Speech
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2 Grammar
Direct and Reported Speech

3 Play
Jane Eyre 
Grammar
Revision
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 7                                                                                                பாடம்: கணிதம்

அலகு பாடப்்பாருள்

பருவம் - I

1. எண்ணியல் 1.2.   முழுக்களின் கூட்டல்
1.2.1.   கூட்டல் பண்பு்கள்
1.3   முழுக்களின் ்கழித்தல் 
1.3.1.   ்கழித்தல் பண்பு்கள் 
1.4   முழுக்களின் பபருக்கல்
1.4.1   பபருக்கலின் பண்பு்கள்
1.4.2  கூட்டலின் மேல் பபருக்கலின் பண்பு்கள்
1.5   முழுக்களின் வகுத்தல் 
1.5.1.   வகுத்தலின் பண்பு்கள்
1.6    முழுக்களின் அனைதது அடிபபன்டக 

்கணி்தச் பெயல்பபாடு்கள் - வபாழ்வியல் 
்கணககு்கள்  

3. இயறகணிதம் 3.2.   உறுபபு்கள் ேற்றும் அ்தன் ப்கழுக்கள்
3.3.   ஒத்த ேற்றும் ேபாறுபட்ட உறுபபு்கள்
3.4.   இயற்்கணி்த ம்கபானவயின் ேதிபபு 
3.5   இயற்்கணி்த ம்கபானவ்களின் கூட்டல் ேற்றும் 
             ்கழித்தல் 
3.6.   எளிய மேரிய ெேன்பபாடு்கள்  
3.6.1  மேரிய ெேன்பபாடு்கனள உருவபாககு்தல்
3.6.2  ெேன்பபாடன்டத தீரத்தல்

4. நேர் மறறும் எதிர் 
      விகிதஙகள்

4.2   மேர விகி்தம்
4.3   எதிர விகி்தம் : சூழல், சிந்திக்க ேற்றும் 
             இவற்ன்ற முயல்்க 
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2. அளவியல் 2.1   அறிமு்கம்
2.2   இனண்கரம்
2.2.1  இனண்கரததின் பரபபளவு ேற்றும் சுற்்றளவு
2.3   ெபாயெதுரம்
2.3.1  ெபாயெதுரததின் பரபபளவு (பக்கம்,உயரம்)
2.3.2  ெபாயெதுரததின் பரபபளவு (மூனைவிட்டம்) 
2.4   ெரிவ்கம்,இருெேபக்க ெரிவ்கம்
2.4.1  ெரிவ்கததின் பரபபளவு



5. வடிவியல் 5.1   அறிமு்கம்
5.2    பவடடும் ம்கபாடு்களபால் அனேயும் 

ம்கபாணங்கள் 
5.3   குறுககு பவடடி்கள் 
5.3.1   குறுககு பவடடியபால் அனேயும் ம்கபாணங்கள்
       இனண ம்கபாடு்களில் குறுககுபவடடி   
  உருவபாககும் ம்கபாணங்கள்
5.4   வனர்தல் 
5.4.1    ஒரு ம்கபாடடுததுண்டின் பெஙகுதது இரு ெே 

பவடடி வனர்தல்
5.4.2   ஒரு ம்கபாணததின் ம்கபாண இரு ெேபவடடி  

வனர்தல்
5.4.3   ம்கபாணேபானியின் உ்தவியின்றி ம்கபாணம் 

வனர்தல்

6. தகவல் ்ெயலாககம் 6.2.   ேபாற்ெதுர இனண
6.2.1.   ேபாற்ெதுர இனண்கனளப பயன்படுததிச் 

பெவவ்க வடிவங்கனள நிரபபு்தல்
6.3.   பபான்த வனரப்டம்
6.3.1   மி்கக குன்றந்்த ப்தபானைவு உள்ள  

வழித்த்டதன்தக ்கண்்டறி்தல்

பருவம் - II

1. எண்ணியல் 1.1   அறிமு்கம்
1.2   ்தெே எண்்கள் குறித்தல்    
1.3   பின்ைங்கள் ேற்றும் ்தெே எண்்கள்
1.4   ்தெேங்கனள ஒபபி்டல்

2. அளவவகள் 2.1.   அறிமு்கம்
2.2.   வட்டம்
2.3.   வட்டததின் சுற்்றளவு 
2.4.   வட்டததின் பரபபளவு 
2.5.   ேன்டபபான்தயின் பரபபளவு

3. இயறகணிதம் 3.2   அடுககு்கள்
3.3   அடுககுவிதி்கள்
3.5   இயற்்கணி்த ம்கபானவயின் படி

4. வடிவியல் 4.2    முகம்கபாணததின் ம்கபாணங்களின் கூடு்தல் 
பண்பின் பயன்பபாடு 

4.3   பவளிகம்கபாணங்கள் 
4.4   ெரவெே முகம்கபாணங்கள் 

5. தகவல் ்ெயலாககம் 5.3   பபாஸ்கல் முகம்கபாணம்
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பருவம் - III

1. எண்ணியல் 1.2     ்தெே எண்்கனள முழு்தபாக்கல்- ்தெே 
எண்்கனள முழு்தபாககும் வழிமுன்ற்கள் 

1.3   ்தெே எண்்கள் மீ்தபாை பெயல்பபாடு்கள்
1.3.1   ்தெே எண்்களின் கூட்டலும் ்கழித்தலும்
          (iii) இ்டேதிபபு அட்டவனண முன்ற 
1.3.2  ்தெே எண்்களின் பபருக்கல் 
   (ii) ்தெே எண்்கனள 10.100 ேற்றும் 1000 ஆல்    

பபருககு்தல் 
1.3.3   ்தெே எண்்களின் வகுத்தல்
                (ii) 10,100 ேற்றும் 1000 ஆல் வகுககும் 
                  முன்ற, இவற்ன்ற முயல்்க
           (iii) ்தெே எண்்கனள முழு எண்ணபால் 

வகுத்தல் 
           (iv) ஒரு ்தெே எண்னண ேற்ப்றபாரு ்தெே 
  எண்ணபால்  வகுத்தல் 

2. ெதவீதமும் 
      தனிவடடியும்

2.1.1   பின்ைங்கனள ெ்தவீ்தேபா்க ேபாற்று்தல் 
2.1.2  ெ்தவீ்ததன்தப பின்ைேபா்க ேபாற்று்தல் 
2.1.3  ்தெே எண்்கனளச் ெ்தவீ்தேபா்க ேபாற்று்தல் 
2.1.4  ெ்தவீ்தங்கனளத ்தெே எண்ணபா்க ேபாற்று்தல் 
2.2   அன்்றபா்ட வபாழ்கன்கயில்  ெ்தவீ்தம்  
              இவற்ன்ற முயல்்க,இைபாபம் அல்ைது 

ேட்டதன்தச் ெ்தவீ்தேபா்க ேபாற்று்தல் 
2.3   ்தனி வடடி 

3. இயறகணிதம் 3.1   அறிமு்கம் – முற்ப்றபாருனே்கள் 
3.3   முற்ப்றபாருனே்களின் வடிவியல் நிரூபணம்
3.3.1    முற்ப்றபாருனே –1:(x + a) (x +b) = x² + x (a+b) + ab 
3.3.2  முற்ப்றபாருனே –2: (a+b) ² = a² + 2ab+b² 
3.3.3  முற்ப்றபாருனே –3: (a−b) ²= a² −2ab+b² 
3.3.4  முற்ப்றபாருனே –4:(a + b) (a − b) = a²–b² 
3.4    முற்ப்றபாருனே்கனளப பயன்படுததிக 
             ்கபாரணிபபடுதது்தல் 

4. வடிவியல் 4.2    உருேபாற்்றங்களின் வினளவபா்கச் ெேச்சீர  
்தன்னே

4.2.1  இ்டபபபயரவு
4.2.2.  எதிபரபாளிபபு
4.2.3.  சுழற்சி
4.3    வட்டங்கனளயும், பபபாதுனேய 

வட்டங்கனளயும் வனர்தல்
4.3.1   வட்டங்கள்
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4.3.2  வட்டம் வனர்தல்
4.3.3  பபபாதுனேய வட்டங்கள் 
4.3.4  பபபாது னேய வட்டங்கள் வனர்தல் 

5. புள்ளியல் 5.2   ்தரவு்க்கனளச் மெ்கரித்தல்
5.3   ்தரவு்களின் அனேபபு
5.4   பிரதிநிதிததுவ ேதிபபு்கள்
5.5   கூடடுச்ெரபாெரி
5.6   மு்கடு
5.6.1  அதி்கேபாை ்தரவு்களின் மு்கடு
5.7   இன்டநினையளவு

6. தகவல் ்ெயலாககம் 6.1   திட்டமி்டல் சூழ்நினை 1
6.2.   பெயல்வழிபப்டம்
6.2.1  பெயல்வழிபப்டததின் வன்க்கள் ப்தபா்டர 
                பெயல்வழிபப்டம்;  சூழ்நினை -1
                 நிபந்்தனை பெயல்வழிபப்டம் - சூழ்நினை –2, 

சூழ்நினை –3 
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 7                                                                                           பாடம்: அறிவியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

முதல் பருவம்

 1. அளவீடடியல் 1.1.1    அடிப்படை அளவுகள் 
1.1.2    வழி அளவுகள்
1.2.    ்பரப்பளவு
1.3    கனஅளவு அல்லது ்பருமன்
1.4    அைர்த்தி
1.5     வானியல ப்பாருள்களின் ப�ாட்லவிடன  

அளவிடு�ல
1.5.1    வானியல அ்லகு
1.5.2   ஒளி ஆண்டு

2. விசையும் இயக்கமும் 2.2.1   வவகம்
2.2.2  திடைவவகம்
2.3    முடுககம் மற்றும் அ�ன் வடககள் 
2.7    ைமநிட்ல
2.7.1   ைமநிட்லககான நி்பந�டனகள்

3.  நம்சமைச் சுற்றியுள்ள 
பருப்்பாருள்்கள்

3.1    அணு
3.2    மூ்லககூறுகள்
3.3.1   �னிமஙகள்
      �னிமஙகளின் வடகப்பாடு
          உவ்லாகம் மற்றும் அவ்லாகம் வவறு்பாடு
3.4   வைர்மஙகள்
3.4.1   வைர்மஙகளின் ்பண்புகள்

4. அணு அசமைப்பு 4.1    அணுக பகாள்டககள்
 4.1.1   ைாலைனின் அணுகபகாள்டக
4.2    அடிப்படை துடைத் துகள்கள்
4.3.1    அணு எண்
4.3.2  நிடை எண்

5. தாவரங்களின் 
இனப்்பருக்கம் மைற்றும் 
மைாற்றுருக்கள்

5.1     இனபப்பருககம் 
5.2    ்பாலினப ப்பருககம்
5.2.1   ம்லரின் ்பாகஙகள்
5.2.2   ம்லரின் வடககள்
5.3    ்பாலில்லா இனபப்பருககம்
5.3.1   உைல இனபப்பருககம்
5.3.2   பமாட்டுவிடு�ல
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6.  உடல் நலமும் சு்காதாரமும் 6.1    சுகா�ாரம்
6.1.1   �னிந்பர் சுகா�ாரம்
6.1.2   ைமூக சுகா�ாரம்
6.2.1   ்பற்கள் ்பராமரிபபு
6.2.2   கண் ்பராமரிபபு 
6.3.   வநாயகள்
6.3.1  ப�ாற்று வநாயகள் - காைவநாய, �ட்ைம்டம
6.3.2   ப�ாற்ைா வநாயகள்- உைல ்பாகஙகளில 

வ�யமானம் ஏற்்படு�ல, ஊட்ைசைத்தின்டம
6.5   ்பாதுகாபபு மற்றும் மு�லு�வி

இரணடாம் பருவம்

1. ்வப்பம் மைற்றும் 
்வப்பநிசல

1.2   பவப்பநிட்லயின் அ்லகுகள்
1.4   பவப்பநிட்லமானி
1.4   பவப்பநிட்லமானி வடககள்
1.4 1.   மருத்துவ பவப்பநிட்லமானி

2.  மின்்னாடடவியல் 2.1   மின்வனாட்ைம் - மின்வனாட்ைத்தின் அ்லகு
2.1.1.    மரபு மின்வனாட்ைம் மற்றும் 

எ்லகட்ரான்களின்  ஓட்ைம்
2. 2   மின்னழுத்� வவறு்பாடு
2.2.1  மின்னழுத்� வவறு்பாட்டின் அ்லகு
2.3.1.  மின்க்லன்களின் வடககள் 
2.3.2.   மு�ன்டம மின்க்லன்களுககும் துடை 
               மின்க்லன்களுககுமான வவறு்பாடு
2.6.1 . கைத்திகள்
2.6.2.  காப்பான்கள்

3. நம்சமைச்சுற்றி நி்கழும் 
மைாற்்றங்கள்

  அறிமுகம்
 3.2   இயற்பியல மாற்ைஙகள்
3.2.1  இயற்பியல மாற்ைத்தின் ்பண்புகள்
 3.3   நிட்ல மாற்ைம்
3.1.1   உருகு�ல
3.1.2  ஆவியா�ல
3.3.5  ்ப�ஙகமா�ல
3.4   வவதியியல மாற்ைஙகள்
3.4.1   இரும்பு துருபபிடித்�ல

4. ்ைல் உயிரியல் 4.1   உயிரினஙகளின் அடிப்படை அ்லகு பைல
4.2   �ாவர மற்றும் வி்லஙகு பைல ஒபபீடு
4.3   பைல அடமபபு, பைல ைவ்வு
         பைல சுவர்- ஆ�ரவாளர் மற்றும் ்பாதுகாவ்லர்
          ்பசுஙகணிகம் - உைவு உற்்பத்தியாளர்கள்
          உட்கரு - உட்கருவின் பையல்பாடுகள்
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5. வச்கப்பாடடியலின் 
அடிப்பசட்கள்

 அறிமுகம்
  உனது வகுப்படையில உள்ள ப்பாருள்கடளப  

்பட்டியலிடுக.
5.1   வடகப்பாட்டியலின் அடிப்படை
           நாம் ப்பாருள்கடள ஏன் 

வடகப்படுத்துகிவைாம்?
           வி்லஙகுகளின் வடகப்பாடு - விளககப்பைம் 

மட்டும்
5.2    �ாவரஙகளின் வடகப்பாடு - விளககப்பைம் 

மட்டும்.  ஆலகாககள்

மூன்்றாம் பருவம்

1. ஒளியியல் ஒளி மூ்லஙகள்
இயற்டக ஒளிமூ்லம்
பையற்டக ஒளிமூ்லம்
ஒளியின் ்பண்புகள்
ஊசித்துடள காமிரா
எதிபராளிபபு
ஒளி எதிபராளிபபு விதிகள்
 ஒளி ஊடுருவும் ப்பாருள்கள்
்பகுதி ஊடுருவும் ப்பாருள்கள்
ஒளி ஊடுருவாப ப்பாருள்கள்
நிழலகள்
நிழலின் ்பகுதிகள்
நிழலின் ்பண்புகள்

2. அணடம் மைற்றும் 
விண்வளி

அறிமுகம்
விண்மீன் திரள்கள் 
விண்மீன் திரள்கள் வடககள்
சுருள் விண்மீன் திரள்கள்
நீள்வட்ை விண்மீன் திரள்கள்
ஒழுஙகற்ை விண்மீன் திரள்கள்
வகாடிட்ை சுருள் விண்மீன்திரள்
துடைகவகாள்கள்
இயற்டக பையற்டககவகாள்கள்
பையற்டக துடைகவகாள்கள்

3. பலபடி ்வதியியல் 3.1   அறிமுகம்
3.2   ்ப்ல்படிகள்- ப்பாருள் விளககம்
3.2.2  இயற்டக ்ப்ல்படிப்பாருள்கள்
3.2.3  பையற்டக ்ப்ல்படிப்பாருள்கள்
3.3   இடழகள்
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3.3.1   இயற்டக மற்றும் பையற்டக இடழகள்
3.4   பநகிழிகள் 
3.4.4   பநகிழிகடள அபபுைப்படுத்தும் ்பலவவறு 

முடைகள்

4. அன்்றாட வாழ்வில்  
்வதியியல்

  அறிமுகம்
4.1.   வாயவழி நீவரற்று கடரைல (ORS)
4.2.   அமி்லநீககி (Antacid)
   எரி�ல
  எரி�லின்  வடககள்
  பமழுகுவர்த்தி சுைரின் அடமபபு
  நல்ல எரிப்பாருளின் ்பண்புகள்

5. அன்்றாட வாழ்வில்  
விலஙகு்கள்

5.1    வி்லஙகுகளிலிருநது ப்பைப்படும்   
உைவுபப்பாருள்கள்    

            ்பால, முட்டை, இடைசசி,  வகாழிப்பண்டை  
  அடமத்�ல
5.2   உடையாகப ்பயன்்படும் வி்லஙகினப ப்பாருள்
           வி்லஙகு இடழகள் - கம்்பளி, கம்்பளி   

பையலமுடை,
           கம்்பளியின் ்பண்புகள், கம்்பளியின் ்பயன்கள்
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 7                                          பாடம்: சமூக அறிவியல்

பாடம் பாடப்்பாருள்

முதல் பருவம்

வரலாறு

1.  இடடககால இந்திய 
வரலாற்று ஆதாரஙகள்

ப�ொறிப்புகள், சமய இலக்கியஙகள், சமயச் சொர�ற்ற 
இலக்கியஙகள், �யணிகளும், �யண நூலகளும்

2.  வட இந்தியப் புதிய 
அரசுகளின் ததாற்்றம்

இரொஜபுத்திரரகளின் த�ொற்றம், கலல மறறும் 
கட்ட்டக்கலலக்கு இரொஜபுத்திரரகளின் �ஙகளிப்பு 
�ொலரகளின் �ண�ொடடுப் �ஙகளிப்பு, �பரய்ன் த�ொர.

3.  ் தன்னிந்தியப் புதிய 
அரசுகள்: பிற்காலச் 
தசாழரகளும், 
பாண்டியரகளும்

பிறகொலச் தசொழரகள்
தசொழப்த�ரரசின் சரிவு, உத்திரதமரூர 
கலபவெடடுகள், நீரப்�ொசனம், தகொவிலகள், 
பிறகொலப்�ொணடியரகள்  சல்டயவெரமன் சுந�ர 
�ொணடியன், ம�ம், தகொவில, வெணிகம் 

4. ்டல்லி சுல்தானியம் குத்புதீன் ஐ�க், அலொவுதீன் கிலஜி, துக்்ளக் அரசு 
வெம்சம், முகம்மது பின் துக்்ளக், தலொடி அரச வெம்சம்

புவியியல்

1. புவியின் உள்்ளடைப்பு புவியின் நகரவுகள், நிலநடுக்கம், 
நிலநடுக்கத்திறகொன கொரணஙகள், 
நிலநடுக்கத்தின் வில்ளவுகள், எரிமலலகள், 
எரிமலல பவெடிப்பிறகொன கொரணஙகள், 
எரிமலலகளின் வெலககள்

2. நிலத்ததாற்்றஙகள் அகச் பசயலமுல்றகள், பு்றச் பசயலமுல்றகள் 
ஆறு, V  வெடிவெ �ள்்ளத்�ொக்கு, வெல்ளவுகள், 
�னியொறு, �னி அரிப்�ொல சரக்குகள், U  வெடிவெ 
�ள்்ளத்�ொக்கு, கொறறு, கொ்ளொன் �ொல்றகள், கொறறு 
அரிப்புத் �னிக்குன்றுள், �ரகொன்கள், க்டல 
அலலகள், �ொல்ற க்டல ஒஙகல, க்டறகுலககள், 
க்டல வெல்ளவு க்டல தூண, மணல திடடுக்கள், 
உப்�ஙகிழிகள்

3.  ைககள் ்தாடக ைற்றும் 
குடியிருப்புகளும்

இனஙகள், கொக்கச இனம், நீக்தரொ இனம், 
மஙதகொலிய இனம், ஆஸடரலொய்டு இனம், இநதிய 
பமொழிகள், நகரப்பு்ற குடியுருப்புகளின் வெலககள், 
நகரம், மொநகரம், மிகப்ப�ரிய நகரம், மீப்ப�ருநகர, 
இலணந� நகரம், பசயறலகதகொள் நகரம், 
ப�ொலிவுறு நகரம்
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குடிடையியல்

1.  சைத்துவம் சமத்துவெம் என்்றொல என்ன?
சமத்துவெத்தின் முக்கியத்துவெம், மனி� மொணபு, 
இநதிய அரசியலலமப்பில சமத்துவெம்

2. அரசியல் கடசிகள் அரசியல கடசிகள் என்்றொல என்ன?
கடசிமுல்றயின் வெலககள், இநதியொவில அரசியல 
கடசி முல்ற, த�ர�ல சின்னஙகள் மறறும் 
அவெறறின் முக்கியத்துவெம்

்பாருளியல்

1. உற்பத்தி உற�த்தி ப�ொருள் வி்ளக்கம், உற�த்தியின் 
வெலககள், நிலத்தின் சி்றப்பியலபுகள், 
ப�ொழிலமுல்றதவெொர (அலலது) ப�ொழிலலமப்பு

இரண்டாம் பருவம்

வரலாறு

1. விஜயநகர பாமினி அரசுகள் கிருஷண த�வெரொயர, �லலக்தகொடல்டப்த�ொரும், 
விஜயநகரப் த�ரரசு வீழ்ச்சியும், விஜய நகர 
நிருவெொகம், �ொமினி த�ரரசு, அலொவுதீன் ஹசன் 
�ொமன் ஷொ, �ொமினி அரசின் சரிவு, �ொமினி 
சுல�ொனிகளின் �ஙகளிப்பு

2. முகலாயப் தபரரசு �ொ�ர, பஷரஷொ, அக்�ர, ப�ணஆடசியொ்ளரகள் 
மீது �ல்டபயடுப்பு, ஹொலடிகொடத�ொர, ஔரஙகசீப், 
ரொஜபுத்திரர மறறும் மரொத்தியரு்டன் பகொணடிருந� 
உ்றவு, மன்சப்�ொரி முல்ற

புவியியல்

1. வெ்ளஙகள் உயிரியல வெ்ளஙகள், உயிரற்ற வெ்ளஙக 
புதுப்பிக்கத்�க்க வெ்ளஙகள், புதுப்பிக்க இயலொ 
வெ்ளஙகள்

2. சுறறுலொ சுறறுலொவின் அடிப்�ல்ட கூறுகள்,  
இநதியொவிலுள்்ள அழகிய மலலவெொழி்டஙகள், 
இநதிய நீரவீழ்ச்சிகள்

குடிடையியல்

1. ைாநில அரசு சட்டமன்்றம், ஆளுநர, மு�லலமச்சர, 
அலமச்சரலவெ

2. ஊடகமும் ஜனநாயகமும் ஊ்டகம் வி்ளக்கம், பநறிமுல்ற மறறும் ப�ொறுப்பு, 
ஜனநொயகத்தில ஊ்டகத்தின் �ஙகு
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மூன்்றாம் பருவம்

வரலாறு

1.  புதிய சையக கருத்துககளும், 
இயககஙகளும்

�மிழகத்தில �க்தி இயக்கம் (ஆழ்வெொரகளும், 
நொயன்மொரகளும்) ஆதிசஙகரர, இரொமொனுஜர, 
இநதியொவில சூபியிஸம், கபீர, குருநொனக், 
சமயஙகளின்/�க்தி இயக்கத்தின் �ொக்கம்.

2.  தமிழநாடடில் கடலயும் 
கடடிடக கடலயும்

�லலவெர கொலம், சிற�ஙகள், முறகொலச் தசொழரகள் 
கொலம், �ஞசொவூர ப�ரிய தகொவில, பிறகொலப் 
�ொணடியரகள், விஜயநகர கொலம் 

புவியியல்

2.  நிலவடர படத்டத 
கற்்றறிதல்

நிலவெலர�்டக் கூறுகள், நிலவெலர�்ட வெலககள்

3.  இயற்டக இடரகள்- தபரிடர 
தைலாண்டை

ந்டவெடிக்லககல்ள புரிநது பகொள்்ளல
த�ரி்டர, இயறலக த�ரி்டரகள், சுனொமி, 
பவெள்்ளப்ப�ருக்கு, புயல

குடிடையியல்

1. ்பண்கள் தைம்பாடு ப�ண கலவி, ப�ண கலவியின் இலணயற்ற 
முக்கியத்துவெஙகள், சொவித்திரி�ொய்புதல

2.  சந்டத ைற்றும் நுகரதவார 
பாதுகாப்பு

சநல�களின் வெலகப்�ொடு, நுகரதவெொர என்�வெர யொர? 
நுகரதவெொர இலலொ�வெர யொர? 

3. சாடல பாதுகாப்பு  சொலல �ொதுகொப்பிறகொன  �த்து  முக்கிய விதிகள்?

்பாருளியல்

1.  வரி ைற்றும் அதன் 
முககியத்துவம்

வெரி விதிப்பு, வெரி,  வெரி வெலககள்
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 8                                                                                                        பாடம்: தமிழ்

இயல் பாடப்்பாருள்

1. ்�ாழி செய்யுள் – தமிழசமொழி வொழத்து
உரைநரை – தமிழ வரிவடிவ வளர்ச்சி
துரைப்ொைம் - செொற்பூங்ொ
இலக்ைம் – எழுத்து்ளின் பிறபபு

2. இயற்கை செய்யுள் – ஓரை, திருககுறள்
இலக்ைம் – விரைமுற்று

3. அறிவியல், ்தாழில்நுடபம் செய்யுள் – வருமுன் ்ொப்்ொம்
உரைநரை – தமிழர் மருத்துவம்
இலக்ைம் – எச்ெம்

4. கைல்வி செய்யுள் – ்ல்வி அழ்் அழகு
உரைநரை – ்ல்துரறக்ல்வி
இலக்ைம் –  ்வற்றுரம

5. கை்ை, அழகியல் செய்யுள் – திருக்்தொைம், திருககுறள்
உரைநரை – நொட்டுபபுறக ர்விரைக்ரல்ள்
துரைப்ொைம் – தமிழர் இரெக்ருவி்ள்
இலக்ைம் – சதொர்நிரல, சதொ்ொநிரலத் 
சதொைர்்ள்

6. நாகைரிகைம், ்தாழில், 
வணிகைம்

உரைநரை – ச்ொஙகுநொட்டு வணி்ம்
இலக்ைம் – புைர்ச்சி

7. நாடு, சமூகைம் செய்யுள் – விடுதரலத் திருநொள்
உரைநரை – ்ொைதைத்ைொ எம்.ஜி.இைொமச்ெந்திைன்
துரைப்ொைம் – அறிவுெொல் ஔரவயொர்
இலக்ைம் – வல்லிைம் மிகும் இைங்ளும் மி்ொ 
இைங்ளும்

8. அறம், தத்துவம், சிநத்ை செய்யுள் – ஒன்்ற குலம், சமய்்ஞ்ொை ஒளி, 
திருககுறள்
உரைநரை – அ்யொத்திதொெர் சிந்தரை்ள்
துரைப்ொைம் – மனித யந்திைம்
இலக்ைம் – யொபபு இலக்ைம்

9. �னிதம், ஆளு்� உரைநரை – ெட்ை்மரத அம்்்த்்ர்
இலக்ைம் – அணி இலக்ைம்
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SYLLABUS 2021 - 2022

CLASS - 8                                           SUBJECT : ENGLISH 
                                                          

Unit Contents

1 Poem
Special Hero
Supplementary
The Woman on Platform 8
Grammar
Parts of Speech

2 Prose
My Hobby turns into a successful career
Supplementary
Jim Corbett, A Hunter Turned Naturalist 
Grammar
Adjective

3 Grammar
Prepositions
Modal Verbs

4 Prose
My Reminiscence
Poem
A Thing of Beauty
Grammar
Conjunctions/Connectors
Sentence Pattern

5 Grammar
Tenses
Conditional Clauses with If 

6 Grammar
Reported Speech

7 Prose
Cyber Safety
Supplementary
The Mystery of the Cyber Friend 
Grammar
Question Tag
Simple, Complex and Compound
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8 Play
Jack and the Beanstalk 
Grammar
Forms of Verb
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 8                                                                                                பாடம்: கணிதம்

அலகு பாடப்்பாருள்

1. எணகள் 1.2   விகிதமுறு எண்கள் நினைவு கூரதல் 
1.2.1   ஓர எண்்கோட்டின் மீது விகிதமுறு எண்கள் 
1.2.2   விகிதமுறு எணனணை தசம எணணைோ்க 

எழுதுதல் 
1.2.3  மின்க மற்றும் குனை விகிதமுறு எண்கள்
1.2.4  சமோை விகிதமுறு எண்கள்
1.2.5   விகிதமுறு எண்களின் திட்்ட வடிவம்                

எ.்கோ 1.2 
1.2.6  விகிதமுறு எண்கனை ஒப்பிடுதல் 
   வன்க 1: எதிரெதிர குறி்கனைக் ர்கோண்ட 

இரு விகிதமுறு எண்கனை ஒப்பிடுதல் 
   வன்க 2: ஒ்ெ பகுதி்கனைக் ர்கோண்ட இரு  

விகிதமுறு  எண்கனை ஒப்பிடுதல் 
   வன்க 3: ரவவ்வறு பகுதி்கனைக் ர்கோண்ட 

இரு விகிதமுறு எண்கனை ஒப்பிடுதல் 
   வன்க 4: திட்்ட வடிவில் இல்்ோத இரு  

விகிதமுறு எண்கனை ஒப்பிடுதல்
1.2.7  ர்கோடுக்்கப்பட்்ட இரு எண்களுக்கின்ட்ே 
               விகிதமுறு எண்கனைக் ்கோணுதல்
  செோசரிமுனை: 
  சமோை விகிதமுறு எண்கள் 
1.3     விகிதமுறு எண்கள் மீதோை அடிப்பன்டக் 
                 ்கணிதச் ரசேல்போடு்கள்
1.3.1   கூட்்டல்
   வன்க 1: ஒ்ெ பகுதி்கனைப் ரபற்றிருக்கும்  

எண்கனைக் கூட்டுதல் 
   வன்க 2: ரவவ்வறு பகுதி்கனைப்  

ரபற்றிருக்கும் எண்கனைக் கூட்டுதல்
1.3.2  கூட்்டல் ்ேரமோறு
1.3.3   ்கழிததல்
1.3.4   ரபருக்்கல்
1.3.5  ரபருக்்கல் ்ேரமோறு
1.3.6  வகுததல்
1.4    அடிப்பன்டச் ரசேல்்கள் மீதோை வோரதனதக் 

்கணைக்கு்கள்
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1.5   விகிதமுறு எண்களின் பணபு்கள்
1.5.1    விகிதமுறு எண்களின் ரதோகுப்பிற்்கோை 

அன்டவுப் பணபுவிதி
  (i) கூட்்டலுக்்கோை அன்டவுப் பணபு 
  (ii) ரபருக்்கலுக்்கோை அன்டவுப் பணபு 
1.5.2   விகிதமுறு எண்களின் ரதோகுப்பிற்்கோை  

பரிமோற்றுப் பணபுவிதி
1.6   வரக்்க எண்களின் அறிமு்கம்
1.6.1    வரக்்க எண்களின் ்மலும் சி் சிைப்பு 

பணபு்கள்
1.7.1    ப்கோக் ்கோெணிப்படுததுதல் மூ்ம் வரக்்க மூ்ம் 

்கோணுதல் 
1.7.2   நீள் வகுததல் முனையில் ஓர எணணின் 
               வரக்்க மூ்தனதக் ்கோணுதல்
1.7.5   எண்களின் ரபருக்்கல் மற்றும் வகுததல் 
               ஆகிேவற்றின் வரக்்கமூ்தனதக் ்கோணுதல் 
1.8.2  ்கைமூ்ம்
1.8.3   ப்கோக் ்கோெணிப்படுததுதல் மூ்ம் ஓர 

எணணின் ்கைமூ்ம் ்கோணுதல் 
1.9.4  அடுக்கு்களின் விதி்கள்
                 ரபருக்்கல்விதி 
                 வகுததல்விதி 
                 படிவிதி 
1.9.5  திட்்டக் குறியீடும் அறிவிேல் குறியீடும்

2. அளவவகள் 2.2   வட்்டததின்பகுதி்கள் 
2.2.2   வட்்ட வில்லின் நீைம் மற்றும் 
                 வட்்ட ்்கோணை பகுதியின் பெப்பைவு
2.2.3  வட்்டக் ்்கோணைப்பகுதியின் சுற்ைைவு 
2.3  கூட்டு  வடிவங்கள் 
2.3.1. கூட்டு வடிவங்களின் சுற்ைைவு
2.3.2   கூட்டு வடிவங்களின் பெப்பைவு
2.4.2   முப்பரிமோணை வடிவங்கனை  

உருவோக்குவதற்்கோை வன்்கள் 
2.4.3   ஐ்�ோரமட்ரிக் புள்ளிததோள் மற்றும் 

்கட்்ட்கததோள் பேன்படுததி 3 D வடிவங்கனை 
வனெதல் 

3. இயறகணிதம் 3.2   இேற்்கணித ்்கோனவ்களின் ரபருக்்கல் 
3.2.1   இெணடு அல்்து அதற்கும் 

்மற்பட்்டஓருறுப்புக் ்்கோனவ்களின் 
ரபருக்்கல்

3.2.2  ஒரு பல்லுருப்புக் ்்கோனவனே ஓருறுப்புக் 
                ்்கோனவயு்டன் ரபருக்குதல் 
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3.2.3  ஈறுருப்புக் ்்கோனவ்களின் ரபருக்்கல் 
3.5   முற்ரைோருனம்கள் 
3.6.   ்கை முற்ரைோருனம்கள் 
3.7   ்கோெணிப்படுததுதல் 1–5
3.8    ஒருமோறியில் அனமநத ்ேரிேல் 

சமன்போடு்கள்,3.8.1, 3.8.2,3.8.3,3.8.4 (i)
3.8.5  ஒரு படிச் சமன்போட்டில் அனமநத வோக்கிே            
                ்கணைக்கு்கள்
3.9   வனெப்டங்கள்
3.9.7  ்ேர்்கோடு வனெதல் 
3.9.8   ஆே அச்சு்களுக்கு இனணைேோை  

்ேர்்கோடு்கள்
3.9.9  வனெப்டததோளில் அைவுததிட்்டம் 
3.10   ்ேர்்கோட்டு வனெப்டங்கள், 3.10.1 – 3.10.2, 

4. வாழ்வியல் கணிதம் 4.3   இ்ோபம் ேட்்டம் தள்ளுபடி இதெச் 
                 ரச்வு்கள் மற்றும்                                                                                 
                 செக்கு மற்றும் ்சனவ வரி GST               
4.5   ்க்ப்பு மோைல்
4.6   ்ேெம் மற்றும் ்வன் 

5. வடிவியல் 5.2.1  சரவசம முக்்்கோணைங்கள்
5.2.2  வடிரவோதத முக்்்கோணைங்கள்
5.3   பிதோ்கெஸ் ்தற்ைம் 
5.4   பிதோ்கெஸ் ்தற்ைததின் மறுதன் 
5.5   ஒரு புள்ளி வழிச் ரசல்லும் ்்கோடு்கள்
5.6   முக்்்கோணைததின் ேடுக்்்கோடு 
5.6.1  ேடுக்்்கோட்டு னமேம் 
5.8.1  சுற்றுவட்்டம்
5.9.1  உள்வட்்டனமேம்
5.10   ேோற்்கெம் வனெதல் 
5.10.1   ேோன்கு பக்்கங்கள் மற்றும் ஒரு 

மூன்விட்்டம் ர்கோடுக்்கப்பட்டிருக்கும் 
்போது ேோற்்கெம் வனெதல் 

5.10.2   மூன்று பக்்கங்கள் மற்றும் 
இரு மூன்விட்்டம்                  
ர்கோடுக்்கப்பட்டிருக்கும் ்போது ேோற்்கெம்  
வனெதல் 

5.10.3           ேோன்கு பக்்கங்கள் மற்றும் ஒரு ்்கோணைம் 
                 ர்கோடுக்்கப்பட்டிருக்கும் ்போது ேோற்்கெம்  
                 வனெதல்
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5.11.2  மூன்று பக்்கங்களும் ஒரு ்்கோணைங்களும்
                 ர்கோடுக்்கப்பட்டிருக்கும் ்போது சரிவ்கம்     
                 வனெதல்
5.13   இனணை்கெம் வனெதல் 
5.13.1   இெணடு அடுததுள்ை பக்்கங்களும்ஒரு 

்்கோணைமும் ர்கோடுக்்கப்பட்டிருக்கும் ்போது 
இனணை்கெம் வனெதல் 

5.13.2 இெணடு அடுததுள்ை பக்்கங்களும் ஒரு 
                 மூன்விட்்டமும் ர்கோடுக்்கப்பட்டிருக்கும்  

்போது இனணை்கெம் வனெதல் 
5.14.1  ஒரு பக்்கம் மற்றும் ஒரு மூன்விட்்டம் 
                  ர்கோடுக்்கப்பட்டிருக்கும் ்போதுசோயசதுெம் 

வனெதல்
5.14.3  இரு மூன்விட்்டங்கள் 

ர்கோடுக்்கப்பட்டிருக்கும் ்போது சோயசதுெம்
                 வனெதல் 
5.15   ரசவவ்கம் வனெதல்  
5.15.1   நீைமும் அ்க்மும் 

ர்கோடுக்்கப்பட்டிருக்கும்்போது 
                 ரசவவ்கம் வனெதல்
5.15.2  ஒரு பக்்கமும் ஒரு மூன்விட்்டமும் 
                   ர்கோடுக்்கப்பட்டிருக்கும் ்போது ரசவவ்கம் 

வனெதல்
5.16   சதுெம் வனெதல்  
5.16.1   ஒரு பக்்கம் ர்கோடுக்்கப்பட்டிருக்கும் ்போது 

சதுெம் வனெதல்
5.16.2  ஒரு மூன் விட்்டம் ர்கோடுக்்கப்பட்டிருக்கும் 

்போது சதுெம் வனெதல் 

6. புள்ளியல் 6.2   நி்கழரவண பெவல் அட்்டவனணை 
6.2.2   ரதோகுக்்கப்பட்்ட தெவு்களுக்கு நி்கழவு 

பெவல்- அட்்டவனணைனே தேோரிததல் 
6.2.2  (i) ரதோகுக்்கப்பட்்ட நி்கழரவண பெவல் 
                 அட்்டவனணை அனமததல்  ரதோ்டர
6.3.2  வட்்ட விைக்்கப்ப்டம் வனெயும் முனை
6.4    ரதோகுக்்கப்பட்்ட தெவு்களுக்்கோை 

நி்கழரவண பெவன்  வனெப்ட விைக்்க
             முனையில் குறிததல் 
6.4.1  நி்கழவுச்ரசவவ்கம் 
6.4.2  நி்கழவுப்ப்்்கோணைம்

7. தகவல் ்ெயலாககம் 7.6   மீப்ரபரு ரபோதுக்்கோெணி
7.8   ஒப்பிட்டு ரபோருள்்கனை வோஙகுதல்
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 8                                                                                           பாடம்: அறிவியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

1. அளவீடடியல் 1.1    அலகு
1.2   பன்னாட்டு அலகு முறை (SI Units)
1.2.1  வெபபநிறல
1.2.2  மின்்னாட்்டம் (I)
1.3  கடிகனாரஙகள்
1.3.1   கனாட்சியின அடிபபற்டயில் கடிகனாரத்தின 

ெறககள்
      1.  ஒபபுறை ெறகக் கடிகனாரஙகள்
     2.  எண்ணிலக்க ெறகக் கடிகனாரஙகள்
1.3.2   வெயல்படும் முறையின அடிபபற்டயில் 

கடிகனாரத்தின ெறககள்

2. விசையும் அழுத்்தமும் 2.1   விறெ
2.1.1  விறெயின விறைவுகள்
2.2   அழுத்்தம்
2.3   கனாற்றி்னால் வெயல்படுத்்தபபடும் அழுத்்தம்
2.4   திரெஙகளில்  விறெ ைற்றும் அழுத்்தம்
2.4.1  திரெஙகைனால் வெலுத்்தபபடும் அழுத்்தம்
2.4.2  பனாஸகல் விதி

3. ஒளியியல் 3.1   ஆடிகள்
3.1.1   ்கனாைக ஆடிகள்
3.1.2   பரெறைய ஆடிகள்
3.4   ெறைவு ஆடியின பயனகள்
     குழி ஆடிகள்
     குவி ஆடிகள்
3.6   எதிவரனாளிபபின ெறககள்
3.6.1  ஒழுஙகனா் எதிவரனாளிபபு
3.6.2  ஒழுஙகற்ை எதிவரனாளிபபு

4. ்வப்பம் 4.1   வெபப ஆற்ைலின விறைவுகள்
4.1.1   விரிெற்ட்தல்
4.1.2  வெபபநிறல உயர்வு
4.1.3    நிறல ைனாற்ைம்
4.2   வெபப பரிைனாற்ைம்
4.2.2  வெபபச் ெல்ம்
4.2.3  வெபபக் கதிர்வீச்சு
4.3   வெபப அைவியல்
4.3.1 வெபப நிறல
4.3.2 வெபபத்தின அலகு
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5. மின்னியல்
அறிமுகம்

5.1  அணு
5.2   மினதுகள்கள்
5.3   மினதுகள்களின இ்டைனாற்ைம்
5.3.1  உரனாய்வு மூலம் இ்டைனாற்ைம்
5.3.2  க்டத்து்தல் மூலம் இ்டைனாற்ைம்
5.7.1   வ்தனா்டரிறைபபு
5.7.2  பக்க இறைபபு

6. ஒலியியல் 6.1   ஒலி உருெனா்தல்
6.2   ஒலி பரவு்தல்
6.3   ஒலி அறலகள்
6.3.1  அறல இயக்கத்தின பண்புகள்
6.3.2  இயந்திர அறல ெறககள்
6.5   இறெக் கருவிகள்

7.காந்தவியல் 7.1   கனாந்்தஙகளின ெறககள்
7.2   கனாந்்தப பண்புகள்
7.3   கனாந்்தப புலம்
7.5   வெயற்றகக் கனாந்்தஙகள்
7.7   கனாந்்தத்தின பயனகள்

8. அணடம் மற்றும் 
விண்வளி அறிவியல்

8.1   ரனாக்வகட்டுகள்
8.1.1   ரனாக்வகட்டின பகுதிகள்
8.1.2  இயக்கு வபனாருள்களின ெறககள்
8.2   இந்திய விண்வெளித் திட்்டஙகள்
8.2.1  ெந்திரனாயன - 1

9. நம்சமச் சுற்றியுள்ள 
பருப்்பாருள்கள்

9.1    ்தனிைஙகள்
9.1.1    ்தனிைஙகளின குறியீடுகள்
9.2    உ்லனாகஙகளும் அ்லனாகஙகளும்
9.2.1   உ்லனாகஙகள்
9.2.2   அ்லனாகஙகள்

10. நம்சமச் சுற்றி நிகழும் 
மாற்்றஙகள்

  அறிமுகம்
10.2   ்ெதிவிற்களின விறைவுகள்
10.2.1   உயிரியல் விறைவுகள்
10.2.2 சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் விறைவுகள்

11. காற்று 11.1   ஆக்சிஜன
11.2   றைட்ரஜன
11.3   கனார்பன ற்ட ஆக்றெடு
11.4    பசுறை இல்ல விறைவு ைற்றும் உலக 

வெபபையைனா்தல்
11.4.1  உலக வெபபையைனா்தலின விறைவுகள்
11.4.2   உலக வெபபையைனா்தறலத் ்தடுக்கும் 

முறைகள் 

36



12. அணு அசமப்பு 12.1    ்டனால்்டனின அணுக் வகனாள்றக
12.2   அடிபபற்டத் துகள்கள்
12.3   ்தனாம்ெனின அணு ைனாதிரி
12.8    ்ெதிச் ெைனபனாடு

13. நீர் 13.1   நீரின இறயபு
13.3    நீர் – ெர்ெ கறரபபனான
13.4.2 நீறரத் தூய்றையனாக்கல்
13.4.3 நீரின கடி்த் ்தனறை
13.5   நீர் ைனாசுபடு்தல்

14. அமிலஙகள் மற்றும் 
காரஙகள்

14.1   அமிலஙகள்
14.1.2  அமிலஙகளின பயனகள்
14.2   கனாரஙகள்
14.2.2 கனாரஙகளின பயனகள்
14.4.2 வெயற்றக நிைஙகனாட்டி

15. அன்்றாட வாழ்வில் 
வவதியியல்

15.1  றைட்்ரனா கனார்பனகள்
15.1.2  றைட்்ரனா கனார்பனகளின பண்புகள்
15.4  நிலக்கரி
15.4.2  நிலக்கரியின ெறககள்
15.4.3 நிலக்கரியின பயனகள்
15.8  சூரிய ஆற்ைல்

16. நுணணுயிரிகள் 16.1 றெரஸ
16.1.1 றெரஸின அறைபபு
16.1.2 றெரஸின பண்புகள்
16.2 பனாக்டீரியனா
16.2.1 பனாக்டீரியனா வெல்லின அறைபபு
16.3  பூஞறெ
16.3.1  பூஞறெகளின வெல் அறைபபு

17. ்தாவர உலகம் 17.3  பிறர்யனாஃறபட்்டனா
17.3.1  பிறர்யனாறபட்்டனாவின ெறகபபனாடு
17.4.  வபரி்்டனாறபஃட்டுகள்
17.4.1  வபரி்்டனாறபட்டுகளின ெறகபபனாடு
17.5  ஜிம்்்னாஸவபர்ம்கள்
17.5.1  ஜிம்்்னாஸவபர்ம்கள் ெறகபபனாடு

18. உயிரினஙகளின் 
ஒருஙகசமவு

18.2 வெல்
18.2.1 வெல் ெடிெம்
18.3 திசுக்கள்
18.3.1 திசுக்களின ெறககள்
18.5 உறுபபு ைண்்டலம்
18.5.1 சுெனாெ ைண்்டலம்
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19. விலஙகுகளின் இயககம் 19.1 இயக்கம் ைற்றும் இ்டம்வபயர்்தல்
19.2  பல்்ெறு விலஙகுகளின இயக்கம்,                 

ைண்புழு, கரபபனானபூச்சி ,பைறெகள், பனாம்பு, 
மீன

20. வளரிளம் பருவமசட்தல் 20.1      ெைரிைம் பருெம் ைற்றும் பருெைற்ட்தல் 
பருெைற்ட்தலில் உ்டல் ைனாற்ைஙகள்

20.2 இரண்்டனாம் நிறலப பனால் பண்புகள்
20.2.1   ஆண்களின இரண்்டனாம் நிறல பனால் 

பண்புகள்
20.2.2  வபண்களின இரண்்டனாம் நிறல பனால் 

பண்புகள்
20.7  ெைரிைம் பருெத்தி்ரின ஊட்்டச்ெத்துப 

பண்புகள்
20.8  ெைரிைம் பருெத்தி்ருக்கனா் ்தனிபபட்்ட 

சுகனா்தனாரம்

21. பயிர்ப் ்பருககம் மற்றும் 
வமலாணசம

21.1  ்ெைனாண் வெயல்முறைகள்
21.2   பயிர்ப வபருக்கத்தின – அடிபபற்டச் 

வெயல்பனாடுகள்
21.2.1  ைண்றை ்தயனார்படுத்து்தல்
21.2.2  விற்த விற்தத்்தல்
21.2.3  எரு ைற்றும் உரமிடு்தல்
21.2.6   பயிர் அறுெற்ட வெய்்தல்

22. ்தாவரஙகள் மற்றும் 
விலஙகுகசளப் பாதுகாத்்தல்

22.1  கனாடு அழிபபு
22.1.1  கனாடு அழிபபின விறைவுகள்
22.2  கனாடு ெைர்பபு
22.2.1  கனாடு ெைர்பபின முக்கியத்துெம்
22.9  விலஙகு ைல அறைபபுகள்
22.9.1   பளு கிரனாஸ
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 8                                          பாடம்: சமூக அறிவியல்

பாடம் பாடப்்பாருள்

வரலாறு

1. ஐரராப்பியரகளின் வருகக நவீன இந்திய ஆதாரங்கள், சான்று்களின் 
வக்க்கள், ஐரராப்பியர்கள் வருக்க.

2.  வரத்்தகத்திலிருந்து ரபரரசு 
வகர

ஆஙகில கிழக்கிந்திய ்கம்பெனியின் ஆட்சி 
நிறுவப்பெடுதல், ்கரநாட்கப் ரபொர்கள், கைசூரும, 
ஆஙகிரலய ஆட்சி விரிவாக்்கத்திற்கு எதிரப்பும, 
ஆஙகிரலய-ைராத்தியப் ரபொர்கள்,  இந்தியாவில் 
ஆஙகிரலயர்களின் நிரவா்க அகைப்பு,  வாரிசு 
இழப்பு ்்காள்க்க.

3.  கிராம சமூகமும் வாழ்ககக 
முகையும்

ஆஙகிரலயர்களின் ஆட்சியின் கீழ் நிலவருவாய் 
்்காள்க்க, ரயத்வாரி முகை,  ை்கல்வாரி முகை.

4. ம்ககளின் புரடசி பொடம முழுவதும  

5.  இந்தியாவில் கல்வி 
வளரச்சி

பெணகடய ்கால இந்தியாவின் ்கல்வி,  இகடக்்கால 
இந்தியாவில் ்கல்வி , நவீன ்கல்விமுகை , 
சுதந்திர இந்தியாவின் ்கல்வி வளரச்சி , ரதசிய 
்கல்வி ்்காள்க்க,  அகனவருக்கும ்கல்வி 
இயக்்கம ைற்றும அகனவருக்கும இகடநிகலக் 
்கல்வித் திட்டம , தமிழ்நாட்டில் ்கல்வி வளரச்சி.

6.  இந்தியாவில் 
்்தாழிலகஙகளின் வளரச்சி

இந்தியாவின் பொரமபெரிய க்கவிகனப் 
்பொருட்்கள் ,  இந்திய ்தாழில் வீழ்ச்சி , 
நவீன இந்தியாவில் ்தாழில் வளரச்சி,  
இந்தியாவில் ்தாழிற்துகை வளரச்சியின் பெல்ரவறு 
்கட்டங்கள்,  நவீனையைாக்்கல்,  தற்சாரபுகடகை.

7.  ஆஙகில ஆடசியில் நகரபுை 
மாறைஙகள்

பெணகடய ்கால ந்கரங்கள்,  இகடக்்கால ந்கரங்கள்,  
நவீன ்கால ந்கரங்கள்,  ஆஙகிரலயரின் ஆட்சியில் 
ந்கரையைாக்்கலின் தனித்துவங்கள்,  ்காலனித்துவ 
வளரச்சி,  ந்கராட்சி்கள் ைற்றும ைாந்கராட்சி 
ரதாற்றுவிக்்கப்பெட்ட ந்கரங்களின் நிரவா்கம 
ரதாற்ைம ைற்றும வளரச்சி,  ைதராசபெட்டினம,  
்கல்்கத்தா,  பெமபொய்.
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8.  காலஙகள் ர்தாறும் 
இந்தியப் ்பணகளின் 
நிகல

பெணகடய ்காலம, இகடக்்காலம ,ஆஙகிரலயர்கள் 
்காலத்தில் ்பெண்களின் நிகல , விடுதகல 
இயக்்கத்தில் ்பெண்கள்,  சுதந்திர இந்தியாவில் 
்பெண்கள்.

புவியியல்

1. பாகை மறறும் மண பொகை்கள், பொகை்களின் வக்கப்பொடு்கள், 
பொகை்களின் பெயன்்கள்,  பொகை சுழற்சி,ைண 
ைற்றும அதன் உருவாக்்கம, ைணணின் 
கூட்டுப்்பொருள்்கள், ைணணின்குறுக்்ககைப்பு,  
ைணணின் வக்கப்பொடு, ைணணின் அடுக்கு்கள், 
ைண வளப்பொது்காப்பு, ைணணின் பெயன்்கள்.

2.  வானிகல மறறும் 
காலநிகல

ைகழப்்பொழிவு,்காற்றின் அழுத்தம, ்காற்று , 
ஈரப்பெதம.

3. நீரியல் சுழறசி புவியில் நீரின் பெஙகு,
நீரியல் சுழற்சி, நீரியல் சுழற்சியின் கூறு்கள், 
ைகழப்்பொழிவு, நீர ஊடுருவல், நீர 
வழிந்ரதாடுதலின் வக்க்கள்.

4.  இடம் ்பயர்தல் மறறும் 
நகரமயமா்தல்

இடம்பெயரதல், இடம ்பெயரவுக்்கான 
்காரணி்கள், இடம ்பெயரவின் வக்க்கள், 
இடம்பெயரதலின் விகளவு்கள். ந்கரையைாகுதல், 
ந்கரையைாதலுக்்கான ்காரணங்கள், உல்க 
ந்கரையைாக்்கலின் ரதாற்ைம ைற்றும வளரச்சி, 
ந்கரையைாதலின் விகளவு்கள்.

5. இடரகள் இடர்கள்,  இடர்களின் வக்க்கள்,  இந்தியாவின் 
முக்கிய இடர்கள்,  தடுப்பு நடவடிக்க்க்களின் 
அவசியம.

8.  புவிப்படஙககள்க 
கறைறி்தல்

புவிப்பெடம என்ைால் என்ன?,  புவி பெடத்கத 
்கற்ைறிதல் , புவிப்பெடத்திற்கும - புவிக்ர்காள  ைாதிரி 
க்கும இகடரயயான ரவறுபொடு, புவிப்பெடத்தின்  
கூறு்கள்,  வகரபெடங்களின் வக்க்கள்.

குடிகமயியல்

1.  மாநில அரசு எவவாறு 
்சயல்படுகிைது

பொடம முழுவதும  

2.  குடிம்ககளும் 
குடியுரிகமயும்

பொடம முழுவதும  
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3.  சமய சாரபின்கமகயப் 
புரிந்து்காள்ளு்தல்

சையசாரபின்கை எதகன குறிக்கிைது? ,  
சையசாரபெற்ை நாட்டின் பெணபு்கள் , சையசாரபின்கை 
முக்கியத்துவம , இந்திய அரசியலகைப்பு பின்வரும 
தனிச்சிைப்பு கூறு்ககள ்்காணடுள்ளது,  
அரசியலகைப்பு பிரிவு்களின் அடித்தளம, நைக்கு 
ஏன் சையசாரபெற்ை ்கல்வி ரதகவ.

4.  மனி்த உரிகமகளும் 
ஐ்ககிய நாடுகள் சகபயும்

ைனித உரிகை்கள் என்ைால் என்ன?, ைனித 
உரிகை்கள் என்ை ்கருத்து எஙகிருந்து  
ஆரமபித்தது ?,  ைனித உரிகை்கள் ்்காணடுள்ள 
அடிப்பெகட ைதிப்பு்கள் , ைனித உரிகையின் 
அடிப்பெகட பெணபு்கள்,  ைனித உரிகை்களின் 
வக்க்கள் , அ. வாழ்வியல் உரிகை்கள்,  ஆ. அரசியல் 
உரிகை்கள்,  ைனித உரிகை்கள் ஆகணயம,  ைனித 
உரிகை நிறுவனங்கள் , குழந்கத்களுக்்கான 
உரிகை்கள்,  ்பெண்கள் உரிகை்கள்.

5.  சாகல பாதுகாப்பு விதிகள் 
மறறும் ்நறிமுகைகள்

சாகல பொது்காப்பின் முக்கியத்துவம,சாகல 
விபெத்து்களுக்்கான ்காரணங்கள், ரபொக்குவரத்துக் 
குறியீடு்கள், ரபொக்குவரத்து சமிக்கஞை்கள்.
இந்தியாவில் சாகல விதி்கள், சாகல 
விபெத்து்ககளத் தவிரக்்க அரசு ரைற்்்காள்ளும 
நடவடிக்க்க்கள், சாகல பொது்காப்பு 
வாரம,்சஞ்சிலுகவ ைற்றும ்சமபிகை 
சங்கங்களின் சரவரதசக் கூட்டகைப்பு

7. நீதித்துகை இந்திய நீதித்துகையின் பெரிணாை வளரச்சி, 
இந்தியாவில் நீதிைன்ைங்களின் அகைப்பு ,  நீதித் 
துகையின் பெஙகு , இந்திய உச்சநீதிைன்ைம, உச்ச 
நீதிைன்ைத்தின் அதி்கார வரமபு , உயரநீதிைன்ைம , 
நீதித்துகையின் சுதந்திரைான ைற்றும நடுநிகலகை 
்சயல்பொடு, வழக்கு ்சயல்முகை.

்பாருளியல்

1.  பணம் ரசமிப்பு மறறும் 
மு்தலீடுகள்

பெணத்தின் பெரிணாை வளரச்சி,  உரலா்க பெணத்தின் 
வரலாறு, பெணத்தின் சமீபெத்திய வடிவங்கள் ,  
பெணத்தின் ைதிப்பு  , பெணத்தின் தன்கை, பெணத்தின் 
பெணி்கள் ,  வஙகியில் ரசமிப்பு ைற்றும முதலீடு்கள் , 
்கருப்புபெணம.
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2.  ் பாது மறறும் ்தனியார 
துகைகள்

்பொது ைற்றும தனியார துகை , ்பொதுத்துகையின் 
வகரயகை , ்பொதுத் துகையின் வரலாறு , 
்பொதுத்துகையின் ரநாக்்கங்கள், ்தாழில்்ககள 
வக்கப்பெடுத்துதல் , சமூ்க ்பொருளாதார ரைமபொடு,  
சமூ்க ்பொருளாதார வளரச்சிக் குறியீடு்கள், 
்பொதுத்துகைக்கும தனியாரதுகைக்கும உள்ள 
ரவறுபொடு,  தனியார துகையின் வகரயகை,  முக்கிய 
தனியார நிறுவனங்கள்,  தனியார துகையின் 
பெணி்கள்.
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