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இரண்டாம்நிலை காவைர ்தேரவ்ிற்கான பாடேத்ிடட்ம்  
(10-ஆம் வகுப்பு ேரம்) 

பகுதி- I  பபொதுஅறிவு (General knowledge) 

தமிழ்: செய்யுள்நூல் இயற்றிய ஆசிரியர்களின் செயர்கள் , செய்யுள் நூல் விவரங்கள், 

தமிழ் முக்கிய நூல்கள் மற்றும் இயற்றிய ஆசிரியர்களின் செயர்கள் மற்றும் இலக்கண 

குறிப்புகள். 

ஆங்கிலம்: ஆங்கில கவிதத இயற்றிய ஆசிரியரின் செயர்கள், ஆங்கில முக்கிய 
நூல்கள் மற்றும் இயற்றிய ஆசிரியரின் செயர்கள், ஆங்கில இலக்கண குறிப்புகள்.  

கணிதம்: அடிப்ெதைகள் (ஆறாம் வகுப்பிலிருந்து ெத்தாம் வகுப்பு வதர உள்ள கணித 
ொைத்தில் உள்ள எளிய கணக்குகள் ககட்கப்ெடும்) 

சொதுஅறிவியல்: நம் அன்றாை வாழ்வில் நதைசெறும் நிகழ்வுகளில் அறிவியல் ரீதியாக 
புரிந்துசகாள்ளும் திறன், உணரும் திறன் உள்ள நல்ல கவிததத் திறன் செற்றவர்கள் 
இப்ெதவிக்கு எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. வினாக்கள் இயற்பியல், கவதியியல் மற்றும் உயிரியல் 
ொைப்பிரிவுகளிலிருந்து ககட்கப்ெடும். அறிவியல் விதிகள், அறிவியல் உெகரணங்கள், 
கண்டுபிடிப்புகள்.அறிவியல் விஞ்ஞானிகள் செயர்கள் மற்றும் அவர்களது ெங்சகடுப்புகள், 
மனிதனின் உைற்செயலியல், கநாய்கள், அதன் விதளவுகள், கநாய்கதள ெரி செய்யும் 
முதற மற்றும் அததத் தடுக்கும் முதற, கததவயான உணவு உட்க்சகாள்ளுதலின் மூலம் 
உைலின் ெமநிதல காத்தல், மரபியல், விலங்குகள், ொலூட்டிகள் மற்றும் ெறதவகள், 
சுற்றுப்புறம் மற்றும் சூழ்நிதலயியல், கெர்மம் மற்றும் கலதவகள், அமிலம், காரம், உப்பு 
மற்றும் அதன் கலதவகள், நியூட்ைனின் இயக்க விதிகள், சொருள்களின் 
ெண்புகள்,மின்ொரம், கதசிய அளவிலான ஆய்வுக்கூைங்கள் மற்றும் அதன் ெம்ெந்தப்ெட்ை 
ெகுதிகள் இதவ அதனத்தினுதைய இயற்தகப் ெண்புகள். 

இந்திய வரலாறு: சிந்து ெமசவளி நாகரீகம், கவதகாலம் ஆரிய மற்றும் ெங்ககாலம், 
சமௌரிய வம்ெம்,புத்த மற்றும் தைன மதம் குப்தர்கள் மற்றும் வர்த்தமானர்கள், 
ெல்லவர்கள்,  கெர, கொழ,  ொண்டிய மன்னர்கள் மற்றும் சுல்தான்கள், முகமதிய 
காலத்திய முக்கிய நாட்கள், மற்றும் நிகழ்வுகள், ஐகராப்பியர்களின் ஆதிக்கம்  குறிப்ொக 
ஆங்கிகலயர்களின் ஆதிக்கம் மற்றும் அவர்களது ஆட்சி முதற, தற்கொததய நவீன 
இந்திய நிர்வாகம். 
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புவியியல்: புவி,புவியின் இயக்கம்,வட்ைப்ொததயில் சுற்றுதல், தன்தனத்தாகன சுற்றுதல் 
மற்றும் அதன் விதளவுகள், புவியின் அதமப்பு, இந்தியா அதமந்துள்ள இைம், 
ெருவகால மாற்றங்கள், வானிதல, மதழப்சொழிவு, இயற்தக சீற்றங்கள் அல்லது 
அழிவுகள், ெயிர்கள் ெயிரிடும் முதற,இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்கள் மற்றும் முக்கிய 
இைங்கள்,மதலப்பிரகதெங்கள், கதசியபூங்காக்கள், முக்கிய துதறமுகங்கள், ெயிர்கள் 
மற்றும் தாதுக்கள் முக்கிய சதாழிற்ொதலகள் அதமந்துள்ள இைங்கள், காடு மற்றும் 
காடு ொர்ந்த வாழ்க்தககள், மக்கள் சதாதகெரவல் மற்றும் அதன் ெம்ெந்தப்ெட்ை 
நிகழ்வுகள். 

இந்திய கதசிய இயக்கம்: இந்திய கதசிய விடுததல இயக்கம் மற்றும் விடுததல 
அதைதல், விடுததலப் கொராட்ைத்தில் ஈடுெட்ை ொலகங்காதர திலகர், ககாொல 
கிருஷ்ண ககாககல, தாதாொய் சநௌகராஜி,மகாத்மா காந்தி, ைவஹர்லால் கநரு மற்றும் 
ெலர் ெங்களிப்புகள், இந்திய விடுததல இயக்கத்தில் தமிழ்நாட்டின் ெங்களிப்பு, மகாகவி 
ொரதியார்,வ,உ,சிதம்ெரம்,சுப்பிரமணிய சிவா,இராைாஜி மற்றும் ம்,மற்றவர்களின் 
ெங்களிப்புகள். 

நைப்பு நிகழ்வுகள்: ெமீெத்திய அறிவியல் மற்றும் சதாழில் நுட்ெ வளர்ச்சிகள்,இந்திய 
அரசியல் அதமப்பின் வளர்ச்சிகள்,புதிய சதாழில் வளர்ச்சி,கொக்குவரத்து மற்றும் 
சதாதலத்சதாைர்பு, வரலாற்று நிகழ்வுகள், இந்திய நுண்கதலகள், நைனம், நாைகம், 
திதரப்ெைம்,ஓவியம்,முக்கிய இலக்கியம் ெம்ெந்தப்ெட்ை கவதலகள்,விதளயாட்டுகள், 
கதசிய ென்னாட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் விருதுகள், ஆங்கில சுருக்கப்ெட்ை 
எழுத்துக்களின் விரிவாக்கம், புத்தகம் மற்றும் அதன் எழுத்தாளர்கள்,   பிரெலங்களின் 
புதனப்செயர்கள், சொது சதாழில்நுட்ெம், இந்தியாவும் அதன் அண்தை 
நாடுகளும்,இன்தறய தினத்ததய இந்திய மற்றும் அதன் சதாைர்புதைய 
விவரங்கள்,கதல, இலக்கியம்,இந்தியப்ெண்ொடு மற்றும் தமிழ்நாடு நைப்பு நிகழ்வுகள். 

பகுதி-II   உளவியல் (Psychology) 

அறிவாற்றலால் புரிந்து சகாள்ளும் திறன்: 

இப்ெகுதியில் உள்ள வினாக்கள் கொட்டியாளர்கள் வினாக்கதள புரிந்துசகாண்டு 
அவரவர் புத்திக்கூர்தமதயப் ெயன்ெடுத்தி அதன் காரணமாக உண்தமகதளக் 
கண்டுபிடித்து ெதிலளிக்கும் முதறயில் இருக்கும். கமலும் இப்ெகுதியில் ெள்ளியில் உள்ள 
அடிப்ெதை மற்றும் எளிதமயான கணித வினாக்கதளக் சகாண்ைதாகவும் இருக்கும்.   


