
1 9 தமிழ் 1 

2 9 ஆங்கிலம் 2 

3 9 கணிதம் 4 

4 9 அறிவியல் 6 

5 9 சமூக அறிவியல் 14 

ெபாருளடக்கம் 

பாடத்திட்டம் 2021 - 22 

வ.எண் வகுப்பு பாடம் பக்க எண் 



பாடத்திடடம் 2021 - 2022
வகுப்பு: 9 பாடம் : தமிழ்

இயல் பாடப்பாருள்

இயல் 1 உரைநரை உலகம் - திைாவிை ம�ாழிக் குடும்்பம்
கவிரைப் ப்பரை - ைமிபைாவியம்,  ைமிழ்விடு தூது
கறகண்டு - மைாைர் இலக்கணம்

இயல் 2 கவிரைப் ப்பரை - ம்பரியபுைாணம்,   புறநானூறு

இயல் 3 உரைநரை உலகம் - ஏறுைழுவுைல்
கவிரைப் ப்பரை      - �ணிப�கரல  
விரிவானம்              - அகைாய்வுகள்
கறகண்டு                - வல்லினம் மிகும்இைஙகள்
வாழ்வியல்               - திருக்குறள்

இயல் 4 கவிரைப் ப்பரை      - ஓ என் ச�காலத் பைாைர்கபே!,
உயிர்வரக

விரிவானம்               - விண்ரணயும் சாடுபவாம்
கறகண்டு                 - வல்லினம் மிகா இைஙகள்

இயல் 5 உரைநரை உலகம்  - கல்வியில் சிறநை ம்பண்கள்
கவிரைப்ப்பரை        - குடும்்ப விேக்கு
விரிவானம்               - வீட்டிறபகார் புத்ைகசாரல 
கறகண்டு                 - இரைசமசால், உரிசமசால்

இயல் 6 கவிரைப் ப்பரை      - இைாவண காவியம் ,
நாசசியார்  திரும�ாழி

கறகண்டு                 - புணர்சசி
வாழ்வியல்                - திருக்குறள்

இயல் 7 உரைநரை உலகம்   - இநதிய பைசிய இைாணுவத்தில்
ைமிைர் ்பஙகு

கவிரைப் ப்பரை        - சீவக சிநைா�ணி

இயல் 8 உரைநரை உலகம்   - ம்பரியாரின் சிநைரனகள்
கறகண்டு                  - அலகிடுைல்

இயல் 9 விரிவானம்                - ைாய்ர�க்கு வறட்சியில்ரல
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SYLLABUS – 2021 - 2022

STANDARD : 9  SUBJECT : ENGLISH                                                                                                                  

Unit Content 

1

Prose

Learning the Game

Poem

*Stopping by Woods on a Snowy Evening

Grammar

Preposition and Prepositional verbs

2

Prose

I can’t Climb Trees Anymore

Supplementary

The Fun they Had 

Grammar

Degrees of Comparison

3

Grammar

Clauses and Phrases

Non-finite verbs

Gerunds

4

Prose

Seventeen Oranges

Poem

The Spider and the Fly 

Grammar

Phrasal Verbs

Auxiliary verbs and Modals

5
Grammar

Tenses

2



6

Poem

The Comet

Supplementary

Mother’s Voice 

Grammar

Connectors

Active and Passive Voice

7

Prose

A Birthday Letter

Supplementary

The Christmas Truce

Grammar

Determiners

 Reported Speech
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பாடத்திடடம் 2021 - 2022

 வகுப்பு: 9       பாடம்: கணிதம்

அலகு பாடப்்பாருள்

1. கணம�ொழி 1.1  அறிமுகம்
1.2  கணம்
1.3  கணத்தைக் குறிப்பிடும் மு்ைகள்
1.4  கணஙகளின் வ்ககள்

2. ்ெய்யெணகள் 2.1. அறிமுகம்
2.2.  விகிதைமுறு எணகள்
2.3.  விகிதைமுைொ எணக ள்
2.4.  ம�யமயெணகள்
2.5.  மூலக்குறியீடு

3. இயெறகணிதம் 3.1.  அறிமுகம்
3.2  பல்லுறுப்புக்்கொ்வகள்
3.3.  மீதித்தைறைம்
3.4.  இயெறகணிதை முறமைொரு்�கள்
3.5.   கொரணிப்படுததுதைல்
3.6.  பல்லுறுப்பக்்கொ்வகளின் வகுததைல்
3.7.  மீப்மபரு மபொதுவகுததி

4. வடிவியெல் 4.4  வட்டததின்பகுதிகள்
4.5  ஒருவட்டததின் நொணகளின் பணபுகள்
4.6  வட்ட நொறகரஙகள்
4.7  மெயமு்ை வடிவியெல்

5. ஆயெத்்தாலல வடிவியெல் 5.1  தைளததி்ை வ்ரப்ட�ொக குறிததைல்
5.2  ஆயெதமதைொ்ல்வ கண்டறிதைல்
5.3  இரு  புள்ளிகளுக்கு  இ்்டப்பட்ட மதைொ்லவு
5.4  ஒரு ்கொடடுததுணடின் நடுப்புள்ளி

6. முக்காணவியெல் 6.1  அறிமுகம்
6.2  சில சிைப்புக்்கொணஙகளின் முக்்கொணவியெல்
           விகிதைஙகள்
6.3 நிரப்புக் ்கொணஙகளுக்கொை முக்்கொணவியெல் 
         விகிதைஙகள்
6.4  முக்்கொணவியெல் அட்டவ்ண்யெப் 
           பயென்படுததும் மு்ை
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7. அளவியெல் 7.4 கைசமெவவகம் �றறும் கைசெதுரததின்         
          புைப்பரப்பு
7.5  கைசமெவவகம் �றறும் கைசெதுரததின் 
           கைஅளவு

8. புள்ளியியெல் 8.1  அறிமுகம்
8.2  தைரவுக்ள திரடடுதைல்

9 .நிகழதகவு 9.1  அறிமுகம்
9.2  அடிப்ப்்டக் கருததுகள்
9.3  மதைொன்்� அணுகுமு்ை
9.4  பட்டறி  அணுகு மு்ை
9.5  நிகழ்சசிகளின் வ்ககள்

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

வகுப்பு: 9 பாடம்: அறிவியல்

அலகு பாடப்்பாருள் 

அலகு 1
அளவீடு

அறிமுகம்
1.1 இயற்பியல் அளவுகள் மற்றும் அலகுகள்
1.1.1 இயற்பியல் அளவுகள் 
1.1.2 அலகு 
1.2 SI அலகு முறை 
1.3 அடிப்பறை அலகுகள்
1.3.1  நீளம்
1.3.2  நிறை
1.3.3  காலம்
1.3.4  வெப்பநிறல  
1.4 அலகுகளுககான முன்னீடுகள் 
1.6    வெர்னியர் அளவி
1.6.1 வெர்னியர் அளவியின் அறமபபு 
1.6.2 வெர்னியர் அளவிறயப ்பயன்்படுத்துதல்
1.6.3 எண்ணிலகக (Digital) வெர்னியர் அளவி 
1.7    திருகு அளவி
1.7.1 திருகு அளவியின் அறமபபு
1.7.2 திருகு அளவிறயப ்பயன்்படுத்துதல்

அலகு 2
இயககம்

அறிமுகம்
2.1 ஓய்வு  மற்றும் இயககநிறல
2.2     இயககத்தின்   ்பல்்ெறு ெறககள் 
2.2.1 சீரான மற்றும் சீரற்ை இயககம் 
2.3     வதாறலவு  மற்றும் இைபவ்பயர்ச்சி
2.3.1   வதாறலவு
2.3.2  இைபவ்பயர்ச்சி 
2.4     ்ெகம், திறை்ெகம், முடுககம்
2.4.1   ்ெகம்
2.4.2  திறை்ெகம் 
2.4.3  முடுககம் 
2.5     ்ேர்்காட்டு இயககத்தின் ெறர்பை விளககம் 
2.5.1   சீரான இயககத்திற்கான வதாறலவு-காலம்  

ெறர்பைம்  

6



2.5.2  சீரற்ை இயககத்திற்கான வதாறலவு-காலம்   
          ெறர்பைம் 
2.5.3  திறை்ெகம்–காலம் ெறர்பைம் 
2.6 இயககச் ைமன்்பாடுகள்
2.7  தறையின்றி தா்ன விழும் வ்பாருளின் 

இயககம்

அலகு 3
்பாய்மஙகள்

அறிமுகம்
3.1 அழுத்தம் மற்றும் உந்துவிறை
3.2     ்பாய்மஙகளில் அழுத்தம்       
3.2.1   திரெஙகள் ஏற்்படுத்தும் அழுத்தம்
3.2.2  திரெ அழுத்தத்திறன நிர்்ணயிககும் 
          காரணிகள்
3.2.3  திரெத் தம்்பத்தினால் ஏற்்படும் அழுத்தம்
3.3     ெளிமண்ைல அழுத்தம் 
3.4     ்பாஸகல் விதி  
3.5     அைர்த்தி             
3.5.3  மிதத்தல் மற்றும் மூழ்குதல் 
3.5.4  மிதத்தல்  தத்துெத்தின் ்பயன்கள் 
3.6     மிதபபுத் தன்றம    
3.7   ஆர்ககிமிடிஸ தத்துெம்    

அலகு 4 
மின்னூட்ைமும்  
மின்்னாட்ைமும்

அறிமுகம்
4.1 மின்னூட்ைஙகள் 
4.1.1    மின்னூட்ைத்றத அளவிடுதல்
4.1.2   மின்விறை
4.1.3   மின்புலம் 
4.1.4   மின்னழுத்தம் 
4.2     மின்்னாட்ைம்
4.2.1   மின்்னாட்ைத்தின் திறை
4.2.2  மின்்னாட்ைத்றத அளவிடுதல்
4.2.3  மின்னியககு விறை
4.2.4  மின்னழுத்த ்ெறு்பாடு
4.2.5 மின்தறை 
4.5     மின்்னாட்ைத்தின் ெறககள்
4.5.1   ்ேர்திறை மின்்னாட்ைம்
4.5.2  மாறுதிறை மின்்னாட்ைம்

7



அலகு 5
காந்தவியல் மற்றும் 
மின் காந்தவியல்

அறிமுகம்
5.1   காந்தபபுலம் 
5.2     காந்தவிறைக ்காடுகள்
5.2.1   காந்தப்பாயம் 
5.2.2 காந்தவிறைக ்காடுகளின் ்பண்புகள் 
5.3   மின்்னாட்ைத்தின்  காந்தவிறளவு 
5.4      காந்தபுலத்தில் றெககப்பட்ை மின்்னாட்ைம் 

்பாயும் கைத்தியில் உருொகும் விறை   
5. 5     மின்்னாட்ைம் ்பாயும் இரு இற்ணயாக    

றெககப்பட்ை கைத்திகளுககு இறை்யயான  
விறை

5. 6. மின் ்மாட்ைார் 
5. 7 மின் காந்த தூண்ைல்
5.7.1  ஃ்பார்ையின் ்ைாதறனகள்
5.7.2  ஃபிவளமிஙகின் ெலகறக விதி
5.8 மின்னியற்றி
5.10 மின்காந்தத்தின் ்பயன்கள்
5.10.2 காந்தத்தூககல் வதாைர்ெண்டி
5.10.3 மருத்துெத்துறை

அலகு  6
ஒளி

அறிமுகம்
6.1 ஒளி எதிவராளிபபு   
6.1.1    எதிவராளிபபு விதிகள்  
6.4     குழி ஆடி
6.4.1 பிம்்பம் உருொதல் 
6.4.2  வதாறலவுகறளக குறிககப   
          ்பயன்்படுத்தப்படும் குறியீட்டு மரபுகள்
6.4.3  ஆடிச் ைமன்்பாடு 
6.4.4  ்ேரியல் உருபவ்பருககம் 
6.5     குவியாடி
6.5.1   குவியாடியால் ஏற்்படும்பிம்்பம் 
6.6     ஒளியின் திறை்ெகம்   
6.7     ஒளிவிலகல்

அலகு  7
வெப்பம்

அறிமுகம்
7.1  வெப்பத்தின் விறளவுகள்   
7.2     வெப்பம் ்பரவுதல்
7.2.1   வெப்பக கைத்தல்
7.2.2  வெப்பச் ைலனம்
7.2. 3 வெப்பக கதிர்வீச்சு   
7.6     நிறல மாற்ைம்           
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அலகு 8
ஒலி

அறிமுகம்
8.1 ஒலி ஏற்்படுதல்   
8.2    ஒலி அறலகள் ்பரவுதல்
8.2.1  ஒலி அறலகள் ்பரெ ஊைகம் ்தறெ
8.3    ஒலி அறலயின் ்பண்புகள்  
8.5    ஒலியின் ்ெகம் 
8.9    மீவயாலி 
8.9.1  மீவயாலியின் ்பயன்கள்  

அலகு 9
அண்ைம்

அறிமுகம்
9.5 வகபளரின் விதிகள்  
9.6    ்பன்னாட்டு விண்வெளி றமயம் 
9.6.1   ்பன்னாட்டு விண்வெளி றமயத்தின் ்பயன்கள் 
9.6.2  ்பன்னாட்டு விண்வெளிறமயமும்   

்பன்னாட்டு கூட்டுைவும்

அலகு 10
ேம்றமச்சுற்றியுள்ள
வ்பாருட்கள்

அறிமுகம்
10.1 ்பருபவ்பாருள்களின் ெறகப்பாடு
10.1.1   தனிமஙகள்
10.1.2  ்ைர்மஙகள்
10.1.3  கலறெகள்
10.1.4  கலறெகள் மற்றும் ்ைர்மஙகளுககு 

 இறை்யயான ்ெறு்பாடுகள்
10.2    கலறெயின் ெறககள்
10.2.1  ஒரு்படித்தான மற்றும் ்பல்படித்தான 

கலறெ

அலகு  11
அணுஅறமபபு

அறிமுகம்
11.5  அணு எண் மற்றும் நிறை எண்
11.5.1   அணுககளின் எலகட்ரான் ்பகிர்வு
11.5.2  இற்ணதிைன் எலகட்ரான்
11.5.3  இற்ணதிைன்
11.6     ஐ்ைா்ைாபபுகள், ஐ்ைா்பார்கள் 

 மற்றும் ஐ்ைா்ைான்கள்
11.6.1   ஐ்ைா்ைாபபுகள்
11.6.2  ஐ்ைா்பார்கள்
11.6.3  ஐ்ைா்ைான்கள்
11.7     ்ெதிச்்ைர்கறக விதிகள்
11.7.1   வ்பருககல் விகித விதி
11.7.2  தறலகீழ் விகிதவிதி 
11.7.3  ்கலுைாககின் ்பருமன் இற்ணபபு விதி 
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அலகு 12
தனிமஙகளின் ெறகப்பாட்டு 
அட்ைெற்ண

அறிமுகம்
12.1  தனிமஙகளின் ெறகப்பாட்டில் 
          முற்கால கருத்துககள் 
12.1.1   ைா்பர்னீரின் மும்றம விதி
12.1.2  நியூலாண்டின் எண்மவிதி 
12.1.3  வமண்ைலீவின் தனிம ெரிறை அட்ைெற்ண 
12.3    உ்லாகஙகள் அ்லாகஙகள் 
          மற்றும் உ்லாகப்்பாலிகள்
12.3.1  உ்லாகஙகள்
12.3.2 அ்லாகஙகள்
12.3.3 உ்லாகப ்்பாலிகள்

அலகு  13
்ெதிபபிற்ணபபு

அறிமுகம்
13.3 ்ெதிப பிற்ணபபின் ெறககள் 
13.3.1  அயனிப பிற்ணபபு
13.3.2 ைகபபிற்ணபபு
13.3.3 ஈதல் ைகபபிற்ணபபு உருொதல் 

அலகு 14
அமிலஙகள், காரஙகள் 
மற்றும் உபபுகள்

அறிமுகம்
14.1 அமிலஙகள்
14.1.1   அமிலஙகளின் ெறககள் 
14.1.2  அமிலஙகளின் ்பண்புகள் 
14.1.3  அமிலஙகளின் ்பயன்கள் 
14.2    காரஙகள்
14.2.1  காரஙகளின் ெறககள் 
14.2.2 காரஙகளின் ்பண்புகள் 
14.2.3 காரஙகளின் ்பயன்கள் 
14.3   அமிலஙகள் மற்றும்காரஙகறள      
          கண்ைறியும் ்ைாதறனகள்

அலகு  15
கார்்பனும் அெற்றின் 
்ைர்மஙகளும்

அறிமுகம்

15.1  கார்்பனின் கண்டுபிடிபபு – 

          சில றமல்கல்கள் 

15.2    கார்்பனின் ்ைர்மஙகள் ெறகப்பாடு 

15.2.1  கரிம கார்்பன் ்ைர்மஙகள்

15.2.2 கனிம கார்்பன் ்ைர்மஙகள் 

15.3    கார்்பனின் சிைபபியல்புகள் 

15.3.1  ைஙகிலி வதாைர் ஆககம் 

15.3.2 ோன்முகப பிற்ணபபு 

15.3.3 ்பன்முக இற்ணபபு 

15.3.4 மாற்றியம் 
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15.7    வேகிழிகள்  நீண்ை-  ைஙகிலி 

 வதாைராககத்தினாலான கார்்பன் ்ைர்மஙகள்

15.7.1  வேகிழியின் குறைகள்

15.8    தமிழ்ோட்டில் வேகிழிறய ஒழிகக புதிய 

          விதிமுறைகள்

15.8.1  தறை வைய்யப்பட்ை வ்பாருள்கள்

15.9    வேகிழி மாசு்பாட்றை ஒழிப்பதில் 

          மா்ணெர்களின் ்பஙகு 

15.9.1  வேகிழி ்பயன்்பாட்றை எவொறு  

          தடுககலாம்?

15.9.2 உஙகள் அன்ைாை ொழ்வில் 
          ேறைமுறைகள் 

அலகு 16
்பயன்்பாட்டு ்ெதியியல்

அறிமுகம்

16.2   மருந்தாகக ்ெதியியல் 

16.2.1  மருந்துகள் 

16.2.2 மருந்தின் சிைபபியல்புகள் 

16.3    மின் ்ெதியியல்

16.3.1  ்ெதி மின்கலம் 

16.4    கதிரியகக ்ெதியியல்
16.4.1  கதிரியகக ்ெதியலின் ்பயன்்பாடு
16.6  ்ெளாண் மற்றும் உ்ணவு ்ெதியியல்
16.6.1  ்ெளாண் ்ெதியியல்
16.6.2  உ்ணவு ்ெதியியல்

அலகு 17
விலஙகுலகம்

அறிமுகம்
17.1  உயிரினஙகளின் ெறகப்பாடு       
17.1.1   ெறகப்பாட்டிற்கான அடிப்பறை
17.2    முதுகு ோ்ணற்ைறெ
17.2.1  வதாகுதி துறளயுைலிகள்
17.2.2 வதாகுதி குழியுைலிகள்
17.2.3 வதாகுதி தட்றைபபுழுககள்
17.2.4 வதாகுதி நிம்ைாைா
17.2.5 வதாகுதி ெறளதறைபபுழுககள்
17.2.6 வதாகுதி கணுககாலிகள் 

17.2.7 வதாகுதி வமல்லுைலிகள்
17.2.8 வதாகுதி முட்்தாலிகள்
17.2.9 வதாகுதி அறரோணிகள்
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அலகு 18
திசுககளின் அறமபபு

அறிமுகம்
18.1   தாெர திசுககள்
18.1.1 ஆககு திசுககள்
18.1.2  நிறலத்த திசுககள்
18.2    விலஙகு திசு
18.2.1  எபிதீலியல் திசு
18.2.2  இற்ணபபுத்திசு
18.2.3  தறைத்திசு
18.2.4  ேரம்புத்திசு

அலகு  19
தாெர உலகம் தாெர 
வையலியல்

அறிமுகம்
19.1    தாெரஙகளின் ைார்்பறைவு
19.1.1   ைார்்பறைவின் ெறககள்
19.2    திறை ைாரா தூண்ைல் அறைவு

அலகு 21
ஊட்ைச்ைத்தும் உைல்ேலமும்

அறிமுகம்
21.1  ஊட்ைச்ைத்துகளின் ெறககள்
21.1.1  கார்்்பாறைட்்ரட்டுகள்
21.1.2  புரதஙகள்
21.1.3  வகாழுபபுகள்
21.1.4  றெட்ைமின்கள்
21.1.5  தாது உபபுச் ைத்துககள்
21.2    புரதச்ைத்துக குறை்பாட்டு  ்ோய்கள் 

அலகு 22
நுண்ணுயிரிகளின் உலகம்

அறிமுகம்
22.3 ்ோய்களும் நுண்ணுயிரிகளும்
22.4  காற்றின் மூலம் ்பரவும் ்ோய்கள்
22.5  நீர் மூலம் ்பரவும் ்ோய்கள்
22.6  கைத்திகள் ெழியாக ்பரவும் ்ோய்கள் 
22.6.1 ம்லரியா
22.6.2 சிககுன்குனியா
22.6.3 வைஙகு (Dengue)
22.6.4 ஃபி்லரியா (Filaria)
22.6.5  வகாசுககள் மூலம் ்பரவும் ்ோய்கறளக

கட்டுப்படுத்துதல்
22.7  விலஙகுகளால் ்பரவும் ்ோய்கள்
22.7.1 ்பன்றிககாய்ச்ைல் (Swine Flu)
22.7.2  ்பைறெகளின் மூலம் ்பரவும் இன்ஃபுளுயன்ைா 

(்பைறெககாய்ச்ைல்)
22.8 ்பாலியல் ்பரவுதல் ்ோய்கள்
22.8.1 எய்ட்ஸ (AIDS)
22.9  ்ோய் எதிர்பபு திைனூட்ைல்
22.9.1 தடுபபூசி மருந்துகளும் ெறககளும்
22.9.2  ்ோய் எதிர்பபு திைனூட்ைல் அட்ைெற்ண
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அலகு  23
வ்பாருளாதார உயிரியல்

அறிமுகம்
23.1  ்தாட்ைககறல 
23.1.1 ்பழவியல்
23.1.2 காய்கறி ெளர்பபு (Olericulture)
23.1.3 பூ ெளர்பபு (Floriculture)
23.1.4 நில அறமவுத் ்தாட்ைஙகள்
23.2  உரமிடுதல்
23.2.1 விலஙகு உரஙகள்
23.2.2 கலபபு உரம் (எருொககுதல்)
23.2.3 ்பசுந்தாள் உரஙகள்
23.4  மருத்துெத் தாெரஙகள் 
23.9 ்பால் ்பண்ற்ண
23.9.1 கால்ேறை கலபபினஙகள்
23.9.2  கால்ேறைத் தீெனத்தின் இறயபு
23.9.3  தீென ்மலாண்றம
23.9.4   இந்தியாவில் கால்ேறைப வ்பருககத்திறன

்மம்்படுத்துதல்
23.13  மண்புழு வதாழில் நுட்்பம்
23.13.1 மண்புழு ெளர்பபு
23.13.2 மண்புழு உரமாககல்
23.14  ்தனீ ெளர்பபு
23.14.1 ்தனீககளின் ெறககள்
23.14.2  உள்ோட்டு மற்றும் வெளிோட்டுத் 

்தனீககளின் ெறககள்
23.14.3 ்தனறையின் அறமபபு
23.14.4  ் தனீககளிைமிருந்து கிறைககும் ்பயனுள்ள

வ்பாருட்கள்

அலகு.24
சூழ்நிறல அறிவியல்

அறிமுகம்
24.1   உயிரி புவி ்ெதி சுழற்சிகள்
24.1.1  நீர்ச்சுழற்சி
24.1.2  றேட்ரஜன் சுழற்சி
24.1.3  கார்்பன் சுழற்சி
24.3   விலஙகுகளின்  தகெறமபபுகள்
24.3.1 வெௌொலின் தகெறமபபுகள்
24.3.2 மண்புழுவின் தகெறமபபுகள்

வைய்முறை

1. வெர்னியர் அளவி
2. திருகு அளவி
4. திரெஙகளின் கன அளறெ அளவிைல்
5. விலஙகுகளின் தகெறமபபு
6. தாெர விலஙகு திசுககறளக கண்ைறிதல்
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பாடத்திடடம்  2021-2022

வகுப்பு  : 9                பாடம் :     சமூக அறிவியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

வரலாறு

1.    மனிதப் பரிணாம 
வளர்ச்சியும் சமூகமும்  
வரலாற்றுக்கு முந்தய 
காலம்

1.1    புவியின் த�ோற்றமும் நிலவியல் 
கோலகட்டஙகளும்.

 1.2  உலகின் த�ோற்றம் மறறும் க்டந� கோலம் 
குறித� மனி�ரகளின் ஆய்வு

1.4    த�ோல்்பழஙகோலத �மிழகம்

2. பண்டய நாகரிகஙகள் 2.1  ்பண்்டய நோகரிகஙகள்
2.5 சிநதுதெளி நோகரிகம்

3. ்தாடக்க காலத்தமிழ்ச் 
சமூகமும் பணபாடும்

்போ்டம் முழுெதும்

4. அறிவு மலர்ச்சியும், சமூக - 
அரசியல் மாற்்றஙகளும்

4.1   கி.மு.(த்போ.ஆ.மு) ஆ்றோம் நூற்றோணடில் ம�ம்
4.3   த�ோரோஸ்டரியனிசம்
4.4 இநதியோவில் இரும்பு த�ோழில்நுட்பம் 

ஏற்படுததிய �ோககம் 
4.5  ம�ம்-ரிகதெ�கோலததிறகுப் பிந்�ய 

தெ�கோலம்
4.6  சமணமும்த்பௌத�மும்
4.7  பி்ற அ்ெதீக பிரிவுகள்

5. ்சவ்வியல் உலகம் 5.2  தரோம் :தெலனிஸ்டிக உலகம்
5.4  கிறிஸ்�ெததின் எழுச்சி

6. இ்டக்காலம்
6.3  இஸ்லோமும் இஸ்லோமிய த்பரரசுகளின் 

த�ோற்றமும்
6 .5  நிலப்பிரபுததுெம்

7. இ்டக்கால இநதியாவில் 
அரசும் சமூகமும்

7.1  அரசியல் மோற்றஙகள் கி.பி.(த்போ.ஆ) 1000-1700
7.2 அரசியல் மீ�ோன �ோககஙகள்
7.3  சமூகம்
7.4  ்பண்போடு

8. நவீன யுகத்தின் ்தாடக்கம்
8.1   கோரணமோக இருந� அம்சஙகள்
8.5  புவியியல் சோரந� ணடுபிடிப்புகள்
8.6  புவியியல்சோர கணடுபிடிப்புகளின் �ோககம்
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9. புரடசிகளின் காலம் 9.1   அதமரிகக விடு�்லப் த்போர
9.2  பிதரஞ்சுப் புரடசி

10. ்தாழிற்புரடசி

10.1  த�ோழிறபுரடசியின் ்பணபுகள்
10.2 இஙகிலோநதில் த�ோழிற புரடசியோல் ஏற்பட்ட   

வி்ைவுகள்
10.3 த�ோழிறபுரடசி ்பரவு�ல்
10.6 இநதியோவில் த�ோழிறபுரடசியின் �ோககம்

11. ஆசிய ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் 
காலனியாதிக்கம்

11.3  இநதியோ்ெ கோலனி நோ்டோககு�ல்
11.4  ஆஙகிதலய ஆடசியின் த்போருைோ�ோரத 

�ோககம்

புவியியல்

1. நிலக்்காளம்- (i) புவி 
அகச்்சயல்பாடுகள்

1.1   புவியின் தகோைஙகள்
1.2  புவியின் அ்மப்பு
1.4 புவி பு்றச்தசயல்்போடுகள்-  புவி அதிரச்சி, 

எரிம்லகள்

2. நிலக்்காளம்-(ii) 
புவிப்பு்றச்்சயல்பாடுகள்

2.1. ெோனி்லச் சி்�வு
2.2 நிலம் மட்டம் சமமோககல்,
         நிலம் மட்டம் சமமோகக தசயல்்போடுகளின் 

கோரணிகள், ஆறுகள்

3. வளிமணடலம்
3.1  ெளிமண்டல கூட்ட்மப்பு
3.2 ெளிமண்டல அடுககுகள்
3.3 ெோனி்ல மறறும் கோலநி்ல

4. நீர்க்்காளம்

4.1  நீரகதகோைம்
4.2 நீர சுழறசி. 
4.3 நன்னீர.
4.4 த்பருஙக்டல்கள்

5. உயிர்க்்காளம் 5.1  சூழ்நி்ல மண்டலம்
5.2  உயிரின ்பன்்ம

6. மனிதனும் சுற்றுச்சூழலும் 6.6 ெைம் குன்்றோ ெைரச்சி

7. நிலவ்ரபடத் தி்றன் ்போ்டம் முழுெதும்

8. ்பரிடர் ்மலாண்ம - 
்பரிட்ர எதிர்்காள்ளுதல்

்போ்டம் முழுெதும்
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குடி்மயியல்

1. அரசாஙக அ்மப்புகள் 
மற்றும் மக்களாடசி

்போ்டம் முழுெதும்

2. ்தர்தல் அரசியல் கடசிகள் 
மற்றும் அழுத்த குழுக்கள்

்போ்டம் முழுெதும்

3. மனித உரி்மகள் ்போ்டம் முழுெதும்

4. அரசாஙகஙகளின் வ்ககள் ்போ்டம் முழுெதும்

5. உள்ளாடசி அ்மப்புகள் ்போ்டம் முழுெதும்

6. சா்ல பாதுகாப்பு ்போ்டம் முழுெதும்

்பாருளியல்

1.   ்மம்பாட்ட அறி்வாம்: 
்தா்ல்நாக்கு, அளவீடு 
மற்றும் நி்லத்தன்்ம

   1.1  தமம்்போடு ்பறறிய ்பல்தெறு
           த�ோ்லதநோககு கருததுககள் 

1.2 த்போருைோ�ோர தமம்்போடடிறகோன
         குறியீடுகள் 
1.4  நி்லயோன தமம்்போடடிறகோன தகோள்்ககள்
1.5 இநதியோவில் சுறறுச்சூழல் தகோள்்ககள்

2.  இநதியா மற்றும் 
தமிழ்நாடடில் 
்வ்லவாய்ப்பு

2.1  இநதியோவில் தெ்ல ெோய்ப்பு அ்மப்பு

3. பணம் மற்றும் கடன்

அறிமுகம்
3.6 ரிசரவ் ெஙகியின் ்பஙகு
3.8 ்பணததின் தசயல்்போடுகள்
3.9 க்டன்

4. தமிழகத்தில் ்வளாண்ம ்போ்டம் முழுெதும்

5. இடம்்பயர்தல்
5.1   இநதியோ மறறும் �மிழ்நோடடில் உள்ை இ்டம் 

த்பயர�லின் ்பரெல்
5.2   இ்டம் த்பயர�லுககோன கோரணிகள்
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