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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 12                                   பாடம்: பபாதுத்்தமிழ்

இயல் பாடப்பபாருள்

1 செய்யுள் - இளந்தமிழே 

உரைநரை - ்தமிழசமொழியின் நரைஅேகியல் 

செய்யுள் - ்தன்ழனேர் இலொ்த ்தமிழ 

துரைப்ொைம் - ்தம்பி சநல்ரலயப்ருக்கு 

இலக்்கைம் - ்தமிேொய் எழுதுழ�ொம் 

2 செய்யுள் - பிறச்கொருநொள் ழ்கொரை

இலக்்கைம் - நொல்�ர்கப ச்ொருத்தங்கள் 

3 உரைநரை - ்தமிேர் குடும்்முரற 

செய்யுள் - விருநதினேர் இல்லம், ்கம்்ைொமொயைம்

துரைப்ொைம் - உரிரமத்தொ்கம் 

இலக்்கைம் - ச்ொருள் மயக்்கம் 

�ொழவியல் - திருக்குறள்

4 உரைநரை - ்ணரைய ்கொலததுப ்ள்ளிக்கூைங்கள்

செய்யுள் - இதில் ச�ற்றிச்ற 

இலக்்கைம் - ்ொ இயற்றப ்ே்கலொம்

5 செய்யுள் – ச்தய்�மணிமொரல, ழ்த�ொைம் 

துரைப்ொைம் - ்தரலக்குளம் 

6 செய்யுள் - சிலப்தி்கொைம் 

துரைப்ொைம் - நடி்கர் தில்கம் 

�ொழவியல் - திருக்குறள்

7 உரைநரை - இலக்கியததில் ழமலொணரம 

செய்யுள் - புறநொனூறு 

துரைப்ொைம் - ெங்க்கொலக் ்கல்ச�ட்டும் என் நிரனேவு்களும்

8 செய்யுள் - இைட்ெணிய யொததிரி்கம்                                                    
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SYLLABUS 2021 - 2022

CLASS-12                                            SUBJECT : ENGLISH 
                                                          

UNIT CONTENTS

1 Prose
Two Gentlemen of Verona
Supplementary 
God Sees the Truth but Waits
Grammar
Tenses
Modal Auxiliaries
Reported Speech

2 Poem
Our Casuarina Tree
Grammar
Prepositions
Prepositional phrases
Conjunctions
Connectives or Linkers

3 Prose
In Celebration of Being Alive
Poem
All the World’s a Stage
Grammar 
Active  and Passive Voice
Interrogatives

4 Poem
Ulysses
Supplementary
The Midnight Visitor
Grammar
Kinds of Sentences
Conditionals
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5 Prose
The Chair
Poem
A Father to his Son 
Supplementary
All Summer in a Day
Grammar
Non-finite verbs
Articles and Determiners
Degrees of Comparison

6 Prose
On the Rule of the Road
Grammar
Agreement of the Subject with the verb
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 12                                                       பாடம் :  கணிதவியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

1. அணிகள் மற்றும் 
அணிக்காவவகளின் 
பயன்பாடுகள் 

1.1  அறிமுகம்
1.2  பூச்சியமற்ற ககோவை அணியின் கேரமோறு 
1.2.1  ஒரு சதுர அணியின் கசர்ப்பணி 
1.2.2  ஒரு சதுர அணியின் கேரமோறு அணி
1.2.3  கேரமோறு அணிகளின் ்பண்புகள் 
1.2.4  ைடிை கணிதத்தில் அணிகளின் ்பயன்்போடுகள் 
1.3   ஒரு அணியின் மீதோன ததோடகக நிவை 

உருமோற்றம்
1.3.1  ததோடகக நிவை நிவர மறறும் நிரல் தசயலிகள் 
1.3.2  நிவர – ஏறு்படி ைடிைம்
1.3.3  ஓர அணியின் தரம்
1.4   ஓர அணியின் ்பயன்்போடுகள் : கேரிய 

சமன்்போடுகளின் ததோகு்பபிறகோன தீரவு 
கோணுதல்

1.4.1  கேரிய சமன்்போடுகளின் ததோகு்பவ்ப அவமத்தல்
1.4.2  கேரிய சமன்்போட்டுத் ததோகு்பபின் அணி ைடிைம்
1.4.3  கேரிய சமன்்போட்டுத் ததோகு்பபின் தீரவுகள் 
1.4.3 (i) கேரமோறு அணி கோணல்  முவ்ற
1.4.3 (ii) கிரோமரின் விதி
1.4.3 (iii) கோஸ்ஸியன் நீககல் முவ்ற 
 (*்பண்புகளுககோன நிரூ்பணஙகள் நீஙகைோக)

2. கலப்பு எணகள் 2.1  கை்பத்பண்கள் அறிமுகம்
2.1.1  கற்பவன அைகு i – இன் அடுககுகள் 
2.2  கை்பபு எண்கள் 
2.2.1  தசவைக ைடிைம்
2.2.2  ஆரகண்ட் தளம்
2.2.3   கை்பத்பண்களின் மீதோன இயறகணித 

சமன்்போடுகள்
2.3   கை்பத்பண்களின் அடி்ப்பவட இயறகணித்ப 

்பண்புகள் 
2.3.1  கை்பபு எண்களின் ்பண்புகள் 
2.4  ஒரு கை்பத்பண்ணின் இவணக கை்பத்பண் 
2.4.1   ஒரு கை்பத்பண்ணின் இவண எண்ணின் 

ைடிை கணித விளககம் 
2.4.2  இவணக  கை்பத்பண்களின் ்பண்புகள் 
2.5  ஒரு கை்பத்பண்ணின் மட்டு மதி்பபு 
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2.5.1  கை்பத்பண்ணின் மட்டுககோன ்பண்புகள்
2.5.2  ஒரு கை்பத்பண்ணின் ைரகக மூைம்
2.6   கை்பத்பண்களின் ைடிவியல் மறறும் நியம்ப 

்போவத
 (*்பண்புகளுககோன நிரூ்பணஙகள் நீஙகைோக)

3. சமன்பாடடியல் 3.1  அறிமுகம் 
3.2   ்பல்லுறு்பபுக  ககோவைச் சமன்்போடுகளின் 

அடி்ப்பவடக கூறுகள் 
3.2.1   ்பல்லுறு்பபுக ககோவைச் சமன்்போடுகளின் 

ைவககள்
3.2.2   இரு்படிச் சமன்்போடுகள்
3.3   வியட்டோவின் சூத்திரஙகள் மறறும் ்பல்லுறு்பபுக 

ககோவைச் சமன்்போடுகவள உருைோககுதல்
3.3.1   இரு்ப்படிச் சமன்்போட்டிறகோன வியட்டோவின் 

சூத்திரஙகள் 
3.3.2   ்பல்லுறு்பபுக ககோவைச் சமன்்போடுகளுககோன 

வியோட்டோவின் சூத்திரஙகள் 
3.3.2 (a) அடி்ப்பவட இயறகணிதத் கதற்றம்
3.3.2 (b) வியோட்டோவின் சூத்திரம் 
3.3.2 (b)  (i) மு்ப்படி ்பல்லுறு்பபுக ககோவைச் 

சமன்்போட்டிறகோன வியோட்டோவின் சூத்திரம் 
3.3.2  (c) தகோடுகக்ப்பட்டுள்ள மூைஙகவள வைத்து 

்பல்லுறு்பபுக ககோவை சமன்்போடுகவள 
உருைோககுதல் 

3.4   ்பல்லுறு்பபுக ககோவைச் சமன்்போடுகளின் 
தகழுககளின் ்பண்புகள் மறறும் மூைஙகளின் 
்பண்புகள் 

3.4.1  கற்பவன மூைஙகள் 
3.4.2  விகிதமு்றோ எண் மூைஙகள் 
3.4.3  விகிதமுறு எண் மூைஙகள் 
3.6   உயர்ப்படி ்பல்லுறு்பபுக ககோவைச் 

சமன்்போடுகளின் மூைஙகள் 
3.7   கூடுதல் விைரஙகளுடன் கூடிய ்பல்லுறு்பபுக 

ககோவைகள் 
3.7.1   கற்பவன மூைஙகள் அல்ைது  முருடு மூைஙகள் 
3.7.2   இரட்வட்ப்பவட அடுககுகள் மட்டும் தகோண்ட 

்பல்லுறு்பபுக ககோவைச் சமன்்போடுகள் 
3.7.3   அவனத்து தகழுககளின் கூட்டல் ததோவக 

பூச்சியமோகும். 
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3.7.4    ஒறவ்ற்ப ்படி உறு்பபுகளின் தகழுககளின் 
கூடுதலும் இரட்வட்ப்படி உறு்பபுகளின் 
தகழுககளின் கூடுதல் சமம்

3.8   கூடுதல் விைரம் இல்ைோத ்பல்லுறு்பபுக ககோவை 
சமன்்போடுகள்

3.8.2  தவைகீழ் சமன்்போடுகள் 
3.9  தடஸ்கோரட்கட விதி
3.9.1  தடஸ்கோரட்கட விதியின் கூறறு
3.9.2  ைரம்பிவன அவடதல்
 (*்பண்புகளுககோன நிரூ்பணஙகள் நீஙகைோக)

4. ்ேரமாறு 
முக்காணவியல் 
சாரபுகள் 

4.1  அறிமுகம்
4.2  சிை அடி்ப்பவடக கருத்துககள் 
4.2.1    முகககோணவியல் சோரபுகளின் சோர்பகம் மறறும் 

வீச்சகம் 
4.2.2   சோரபுகளின் ைவர்படஙகள் 
4.2.3  ைவர்படத்தின் வீச்சு மறறும் கோைம்
4.2.4  கேரமோறு சோரபுகள் 
4.2.5   கேரமோறு சோரபுகளின் ைவர்படஙகள் 
4.3  வசன் சோரபு மறறும் கேரமோறு வசன் சோரபு 
4.3.2   வசன் சோரபின் ்பண்புகள் 
4.3.3   கேரமோறு வசன் சோரபு மறறும் அதன் ்பண்புகள் 
4.4   தகோவசன் சோரபு மறறும் கேரமோறு தகோவசன் 

சோரபு 
4.4.2   தகோவசன் சோரபின் ்பண்புகள் 
4.4.3   கேரமோறு தகோவசன் சோரபு மறறும் அதன் 

்பண்புகள் 
4.5   ததோடுகககோட்டுச் சோரபு மறறும் கேரமோறுத் 

ததோடுகககோட்டுச் சோரபு 
4.5.2   ததோடுகககோட்டுச் சோரபின் ்பண்புகள் 
4.5.3    கேரமோறு ததோடுகககோட்டுச் சோரபு மறறும் அதன் 

்பண்புகள் 
4.6   தகோசீகண்ட்  சோரபு  மறறும் கேரமோறு 

தகோசீகண்ட் சோரபு 
4.6.2   கேரமோறு தகோசீகண்ட சோரபு 
4.7  சீகண்ட் சோரபு மறறும் கேரமோறு சீகண்ட் சோரபு  
4.7.2   கேரமோறு சீகண்ட் சோரபு    
4.8    ககோடோன்தஜெண்ட் சோரபு மறறும் கேரமோறு 

ககோடோன்தஜெண்ட் சோரபு
4.8.2  கேரமோறு ககோடோன்தஜெண்ட் சோரபு
 (*்பண்புகளுககோன நிரூ்பணஙகள் நீஙகைோக)
4.9 கேரமோறு முகககோணஙவியல் சோரபுகளின்   
 முதன்வம மதி்பபு
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5. இரு பரிமாண 
பகுமுவை வடிவியல் II 

5.1   அறிமுகம்  (கதற்றம் 5.1 - 5.5 நிரூ்பணஙகள் 
நீஙகைோக )

5.2  ைட்டம்
5.2.1  ைட்டச் சமன்்போட்டின் திட்டைடிைம்
5.2.2   ைட்டத்தின் மீதவமத்த P என்்ற புள்ளியில் 

ததோடுககோடு மறறும் தசஙககோட்டுச் 
சமன்்போடுகள் (நிரூ்பணம் நீஙகைோக) 

5.2.3   y=mx+c   என்்ற  கேரகககோடு,  x2+y2=a2 என்்ற 
ைட்டத்தின் ததோடுககோடோக இருகக கட்டு்ப்போடு 
மறறும் ததோடும்புள்ளி கோணல்  ( நிரூ்பணம் 
நீஙகைோக)

5.3  கூம்பு ைவளவுகள்
5.3.1  கூம்பு ைவளவின் த்போதுச்சமன்்போடு
5.3.2  ்பரைவளயம்
5.3.3  நீள்ைட்டம் ( நிரூ்பணம் நீஙகைோக)
5.3.4  அதி்பரைவளயம் ( நிரூ்பணம் நீஙகைோக)
5.4  கூம்பு தைட்டு முகஙகள்  
5.4.1  கூம்பு தைட்டு முகஙகள் ைடிவியல் விளககம் 
5.4.2  சிவதநத ைடிைஙகள்
5.5  கூம்பு ைடிவின் துவணயைகு ைடிைம் 
5.5.1  துவணயைகுச் சமன்்போடுகள் 
5.6   கூம்பு ைவளைவரயின் ததோடுககோடுகள் மறறும் 

தசஙககோடுகள் 
5.6.1    y2=4ax என்்ற ்பரைவளயத்தின் ததோடுககோடு 

மறறும் தசஙககோட்டு சமன்்போடுகள்  (நிரூ்பணம் 
நீஙகைோக)

5.6.2   நீள்ைட்டம் மறறும் அதி்பரைவளயஙகளின் 
ததோடுககோடுச் சமன்்போடுகள் (நிரூ்பணம் 
நீஙகைோக)

5.6.3   கேரககோடு y=mx+c கூம்பு தைட்டுமுக 
ைவளைவரகளின் ததோடுககோடோக இருகக 
நி்பநதவனகள் ( நிரூ்பணம் நீஙகைோக)

5.7   கூம்பு ைவளவுகளின் அன்்றோட ைோழ்வியல் 
்பயன்்போடுகள்

5.7.1  ்பரைவளயம்
5.7.2  நீள்ைட்டம்

5.7.3  அதி்பரைவளயம்
5.7.4   ்பரைவளயத்தின் பிரதி்பலி்பபு ்பண்பு 
5.7.5   நீள்ைட்டத்தின் பிரதி்பலி்பபு ்பண்பு
 (*்பண்புகளுககோன நிரூ்பணஙகள் நீஙகைோக) 
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6. ்வகடர 
இயற்கணிதத்தின் 
பயன்பாடுகள் 

6.1   அறிமுகம்  (கதற்றம் 6.1 - 6.23- நிரூ்பணஙகள் 
நீஙகைோக )

6.2  தைகடரகளின் ைடிைககணித அறிமுகம்
6.3   திவசயிலி்ப த்பருககல் மறறும் தைகடர 

த்பருககல் 
6.3.1  ைடிைககணித விளககம்
6.3.2   முகககோணவியலில் புள்ளி மறறும் குறுககு்ப 

த்பருககல்களின் ்பயன்்போடு
6.3.3   ைடிைக கணிதத்தில் புள்ளி மறறும் குறுககு்ப 

த்பருககல்களின் ்பயன்்போடு
6.3.4   இயறபியலில் புள்ளி மறறும் குறுககு்ப 

த்பருககல்களின் ்பயன்்போடு
6.4  திவசயிலி மு்பத்பருககல் 
6.4.1  திவசயிலி மு்பத்பருககலின் ்பண்புகள் 
6.5  தைகடர மு்பத்பருககல்
6.6   ஜெகககோபியின் முறத்றோருவம மறறும் 

ைோகரோஞ்சியின் முறத்றோருவம 
6.7   மு்ப்பரிமோண ைடிைக கணிதத்தில் 

தைகடரகளின் ்பயன்்போடு
6.7.1   ஒரு கேரகககோட்டின் ்பல்கைறு ைடிைச் 

சமன்்போடுகள் 
6.7.2     கேரகககோட்டின் மீதுள்ள ஒரு புள்ளி மறறும் 

கேரகககோட்டின் திவச தகோடுகக்ப்படும்க்போது 
ககோட்டின் சமன்்போடு

6.7.3    தகோடுகக்ப்பட்ட இரண்டு புள்ளிகள் ைழியோகச் 
தசல்லும் கேரகககோட்டின் சமன்்போடு

6.7.4   இரண்டு கேரகககோடுகளுககு இவட்ப்பட்ட 
ககோணம்

6.7.5   இரு கேரகககோடுகள் தைட்டும் புள்ளி
6.7.6    இரு கேரகககோடுகளுககு இவட்ப்பட்ட மீச்சிறு 

தூரம்
6.8  ஒரு தளத்தின் ்பல்கைறு ைவகச் சமன்்போடுகள் 
6.8.1    தளத்தின் ஒரு தசஙககோடு மறறும் 

ஆதி்பபுள்ளியிலிருநது தளத்திறகு உள்ள தூரம் 
தகோடுகக்ப்பட்டோல் தளத்தின் சமன்்போடு

6.8.2    ஒரு தைகடருககு தசஙகுத்தோக 
தகோடுகக்ப்பட்ட ஒரு புள்ளி ைழியோகச் தசல்லும் 
தளத்தின் சமன்்போடு

6.8.3   தளத்தின் தைட்டுத்துண்டு ைடிைச் சமன்்போடு
6.8.4   தகோடுகக்ப்பட்ட ஒகர ககோட்டிைவமயோத மூன்று 

புள்ளிகள் ைழியோகச் தசல்லும் தளத்தின் 
சமன்்போடு 
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6.8.5    தகோடுகக்ப்பட்ட ஒரு புள்ளி ைழிச் தசல்ைதும் 
இவண அல்ைோத இரண்டு தைகடரகளுககு 
இவணயோகவும் உள்ள தளத்தின் சமன்்போடு

6.8.6    தகோடுகக்ப்பட்ட இரண்டு தனித்த புள்ளிகள் 
ைழியோகச் தசல்ைதும் ஒரு பூச்சியமற்ற 
தைகடருககு இவணயோகவும் உள்ள தளத்தின் 
சமன்்போடு

6.8.7   ஒரு ககோடு ஒரு தளத்தின் மீது அவமைதறகோன 
கட்டு்ப்போடு

6.8.8   இரண்டு ககோடுகள் ஒகர தளத்தில் 
அவமைதறகோன நி்பநதவன

6.8.10  இரண்டு தளஙகளுககு இவட்ப்பட்ட ககோணம்
6.8.11   ஒரு ககோட்டிறகும் மறறும் ஒரு தளத்திறகும் 

இவட்ப்பட்ட ககோணம் 
6.8.12    ஒரு புள்ளியிலிருநது தளத்திறகுள்ள 

ததோவைவு
6.8.13   இவணயோன இரு தளஙகளுககு இவட்ப்பட்ட 

ததோவைவு
 (*்பண்புகளுககோன நிரூ்பணஙகள் நீஙகைோக)

7. வவக 
நுணகணிதத்தின் 
பயன்பாடு 

7.1  அறிமுகம் 
7.1.1  ஆரம்்பகோை முன்கனற்றஙகள் 
7.2  ைவகயிடலின் த்போருள் 
7.2.1  சோய்விவன ைவகயிடல் மூைம் கோணுதல்
7.2.2   மோறு்போடு வீதத்திவன ைவகயிடல் மூைம் 

கோணுதல்
7.2.3  சோரநத வீதஙகள் 
7.2.4   ததோடுககோடு மறறும் தசஙககோட்டின் 

சமன்்போடுகள்
7.2.5   இரண்டு ைவளைவரகளுககு இவட்ப்பட்ட 

ககோணம்
7.5  கதர்பத்ப்றோ ைடிைஙகள் 
7.5.1  எல்வை கோணும் முவ்ற 
7.5.2  கைோபிதோலின் விதி
7.5.3  கதர்பத்ப்றோ ைடிைஙகள்  0/0, ∞/∞, 0 × ∞, ∞ -∞
7.6  முதைோம் ைவககதகழுவின் ்பயன்்போடு
7.6.1  சோரபுகளின் ஓரியல்புத் தன்வம
7.6.2  மீ்பத்பரு த்பருமம் மறறும் மீச்சிறு சிறுமம்
7.6.3  ஒரு இவடதைளியில் இடம்சோரநத அறுதிகள் 
7.6.4   முதல் ைவககதகழு கசோதவனவய ்பயன்்படுத்தி 

அறுதிகள்
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7.7  இரண்டோம் ைவககதகழுவின் ்பயன்்போடு
7.7.1  குழிவு, குவிவு மறறும் ைவளவு  மோற்ற்ப புள்ளி
7.7.2   இரண்டோம் ைவககதகழு கசோதவனவய 

்பயன்்படுத்தி அறுதி மதி்பபுகள் 
7.8   உகமக கணககுகளில் ்பயன்்போடுகள்
 (*்பண்புகளுககோன நிரூ்பணஙகள் நீஙகைோக) 

8. வவகயீடுகள் மற்றும் 
பகுதி வவகக்கழுககள் 

8.1  அறிமுகம் 
8.2  கேரியல் கதோரோய மதி்பபு மறறும் ைவகயீடுகள்  
8.2.2   பிவைகள் : தனி்பபிவை, சோரபிவை, மறறும் சதவீத 

பிவை
8.2.3  ைவகயீடுகள்
 (*்பண்புகளுககோன நிரூ்பணஙகள் நீஙகைோக)

9. ்தாவக 
நுணகணிதத்தின் 
பயன்பாடு

9.1  அறிமுகம் 
9.3   ததோவக நுண்கணித அடி்ப்பவடத் கதற்றஙகள் 

மறறும் அைறறின் ்பயன்்போடுகள் 
9.5  முவ்றயற்ற ததோவகயீடுகள் 
9.6 குவ்ற்பபுச் சூத்திரஙகள் 
9.7  கோமோ ததோவகயிடல் 
9.8   ைரம்பிறகுட்்பட்ட தளத்தின் ்பர்பவ்ப 

ததோவகயிடல் மூைம் கோணல்  
9.8.1   ககோடுகள் x = a, x = b மறறும் x – அச்சு 

ஆகியைற்றோல் அவட்படும் அரஙகத்தின் ்பர்பபு 
கோணல் 

9.8.2   ஒரு ைவளைவர,   y – அச்சு மறறும் ககோடுகள் y = 
c, y = d ஆகியைற்றோல் அவட்படும் அரஙகத்தின் 
்பர்பபு 

9.8.3   இரு ைவளைவரகளோல் அவட்படும் 
அரஙகத்தின் ்பர்பபு

 (*்பண்புகளுககோன நிரூ்பணஙகள் நீஙகைோக)

10. சாதாரண 
வவகக்கழுச் 
சமன்பாடுகள் 

10.1  அறிமுகம்  
10.2  ைவககதகழுச் சமன்்போடு, ைரிவச மறறும்  ்படி  
10.4  ைவககதகழுச்  சமன்்போடுகளின்  உருைோககம்
10.4.1   இயறபியல் சூழ்நிவைகளிலிருநது 

ைவககதகழுச் சமன்்போடுகவள உருைோககுதல்
10.4.2   ைடிைக கணிதத்திலிருநது ைவககதகழுச் 

சமன்்போடுகவள உருைோககுதல் 
10.5  சோதோரண ைவககதகழுச் சமன்்போடுகளின் தீரவு 
10.6   முதல் ைரிவச, முதற்படி ைவககதகழுச் 

சமன்்போடுகளின் தீரவு 
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10.6.1  மோறிகவள்ப பிரிககும் முவ்ற 
10.6.3   சம்படித்தோன அவம்பபு அல்ைது சம்படித்தோன 

ைவககதகழுச் சமன்்போடுகள்
10.7   முதல் ைரிவச கேரியல் ைவககதகழுச் 

சமன்்போடுகள் 
10.8    முதல் ைரிவச சோதோரண 

ைவககதகழுச்சமன்்போடுகளின் ்பயன்்போடுகள் 
10.8.1  த்போருளின் இரு்பபின் த்பருககம்
10.8.2.  கதிரியககச் சிவதவு 
10.8.3.   நியூட்டனின் குளிரச்சி அல்ைது தை்ப்பம் 

அவடயும் விதி 
10.8.4  கைவை கணககுகள்
 (*்பண்புகளுககோன நிரூ்பணஙகள் நீஙகைோக)

11. நிகழதகவு பரவல்கள் 11.1  அறிமுகம் 
11.2  சமைோய்்பபு மோறி  
11.3  சமைோய்்பபு மோறிகளின் ைவககள் 
11.3.1  தனிநிவை சமைோய்்பபு மோறிகள் 
11.3.2  நிகழ்தகவு  நிவ்றச் சோரபு 
11.3.3  குவிவு்ப ்பரைல் சோரபு  அல்ைது ்பரைல் சோரபு 
11.3.4   நிகழ்தகவு நிவ்ற சோரபிலிருநது குவிவு ்பரைல் 

சோரபு
11.3.5   குவிவு ்பரைல் சோரபிலிருநது நிகழ்தகவு நிவ்ற 

சோரபு 
11.4  ததோடரச்சியோன்ப ்பரைல்கள் 
11.4.1   ததோடரச்சியோன சமைோய்்பபு மோறியின் 

ைவரயவ்ற 
11.4.2  நிகழ்தகவு அடரத்தி சோரபு
11.4.3  ்பரைல் சோரபு (குவிவு ்பரைல் சோரபு)
11.4.4  நிகழ்தகவு அடரத்தி சோரபிலிருநது ்பரைல் சோரபு
11.4.5   நிகழ்தகவு ்பரைல் சோரபிலிருநது நிகழ்தகவு 

அடரத்தி சோரபு
 (*்பண்புகளுககோன நிரூ்பணஙகள் நீஙகைோக)

12. தனிநிவலக கணிதம் 12.1  அறிமுகம் 
12.2  ஈருறு்பபுச் தசயலிகள் 
12.2.1  ைவரயவ்றகள்
12.2.2  ஈருறு்பபுச் தசயலியின் கமலும் சிை ்பண்புகள் 
12.2.3   பூலியன் அணிகள் மீது சிை ஈருறு்பபுச் 

தசயல்கள் 
12.2.4  மட்டு எண் கணிதம்
12.3  கணித தரககவியல்
12.3.1.     கூறறு மறறும் அதன் தமய்மதி்பபு
12.3.2     கூட்டுக கூறறுககள், தரகக இவண்பபுகள் 

மறறும்  தமய் அட்டைவணகள்
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12.3.3  தமய்மம், முரண்்போடு மறறும் நிச்சயமின்வம
12.3.4  இருவம இயல்பு அல்ைது இரட்வடத் தன்வம
12.3.5  தரகக சமோனத் தன்வம
 (*்பண்புகளுககோன நிரூ்பணஙகள் நீஙகைோக)

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

வகுப்பு : 12                                                                        பாடம்: இயற்பியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

1.  நிலல மின்னியல் 1.  நிலை மின்னியல் 
1.1.  அறிமுகம் 
1.1.1.  வரைாற்று பின்புைம் - மின்னுாட்டஙகள் 
1.1.2  மின்னுாட்டத்தின் அடிப்பல்டப ்பண்புகள் 
1.2  கூலுாம் விதி 
1.2.1.  மேற்்்பாருந்துதல் தத்துவம்
1.3.  மின்புைம் ேற்றும் மின்புைக் மகாடுகள் 
1.3.1.  மின்புைம்  
1.3.2.   புள்ளி மின்துகள்களாைான அலேபபின் 

மின்புைம் 
1.4.  மின்இருமுலனயும் அதன் ்பண்புகளும்      
1.4.1.  மின் இருமுலன  
1.4.2.  மின் இருமுலனயின் மின்புைம்                   
1.4.3.   சீரான மின்புைத்தில் லவக்கப்படடுள்ள மின் 

இருமுலன மீது  ்ெயல்்படும் விலெ 
1.5  நிலை மின்னழுத்தமும் மின்னழுத்த ஆற்்றலும்  
1.5.1.   நிலை மின்னழுத்த ஆற்்றலும் நிலை 

மின்னழுத்தமும் 
1.5.2.  புள்ளி மின்துகளால் உருவாகும் மின்னழுத்தம் 
1.5.3.   மின் இரு முலனயால் ஒரு புள்ளியில் ஏற்்படும் 

நிலை மின் அழுத்தம் 
1.5.6.   புள்ளி மின்துகள்திரளால் உருவாகும் நிலை 

மின்னழுத்த ஆற்்றல்   
1.5.7.   சீரான மின்புைத்தில் உள்ள  இருமுலனயின் 

நிலை மின்னழுத்த ஆற்்றல் 
1.6.  காஸ் விதியும் அதன் ்பயன்்பாடுகளும்      
1.6.1.  மின்்பாயம் 
1.6.2.  மூடிய ்பரபபுகளுக்கு மின்்பாயம்             
1.6.3.  காஸ் விதி 
1.6.4.  காஸ் விதியின் ்பயன்்பாடுகள்                  
1.8.  மின்மதக்கிகள் ேற்றும் மின் மதக்குத்தி்றன்  
1.8.1.  மின்மதக்கிகள் 
1.8.2.  மின்மதக்கியில் மெமிக்கப்படும் ஆற்்றல் 
1.8.3.  மின் மதக்கிகளின் ்பயன்்பாடுகள்      
1.8..4.  மின் மதக்கிகளில் மின் காபபுகளின் விலளவு
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1.8.5.   மின்மதக்கிகள். ்தா்டரிலைபபிலும் ்பக்க
 இலைபபிலும் 
1.9.   மின்க்டத்தியில் மின்துகள்களின் ்பரவலும்  

கூர்முலனச் ்ெயல்்பாடும்                 
1.9.1.  மின்க்டத்தியில் மின்துகள்களின் ்பரவல் 
1.9.2.   கூர்முலனச் ்ெயல்்பாடு   அல்ைது ஒளி வட்ட 

மின்னி்றக்கம் 
1.9.4.      வான் - டி-கிராப மின்னியற்றி       

2. மின்்னாடடவியல் அறிமுகம்
2.1  மின்மனாட்டம்  
2.1.1  ேரபு மின்மனாட்டம் 
2.1.2.  இழுபபு திலெமவகம்      
2.1.3.  மின்மனாட்டத்தின் நுண்ோதிரி
2.2.  ஓம் விதி 
2.2.1.  மின்தல்ட எண் 
2.2.2.   மின்தல்டயாக்கிகள் - ்தா்டரிலைபபு ேற்றும் 

்பக்க இலைபபு
2.2.3.   கார்்பன் மின்தல்டயாக்கிகளில் 

நி்றக்குறியீடுகள் 
2.2.4.  ்வப்பநிலைலயச் ொர்ந்த மின்தல்ட எண் 
2.3.  மின் சுற்றுகளில் ஆற்்றல் ேற்றும் தி்றன் 
2.4.1.  மின்னியக்கு விலெ ேற்றும் அக மின்தல்ட 
2.4.2. அக மின் தல்டலயக் கைக்கிடுதல் 
2.4.3.  மின்கைன்களின் ்தா்டரிலைபபு 
2.4.4.  மின்கைன்களின் ்பக்க இலைபபு 
2.5.1.  கிர்க்காாஃப முதல் விதி 
2.5.2.  கிர்க்காாஃப இரண்்டாம் விதி 
2.5.3.  வீடஸ்ம்டான் ெேனச்சுற்று 
2.5.4.  மீட்டர் ெேனச்சுற்று 
2.5.7.   மின் அழுத்தோனிலய ்பயன்்படுத்தி 

மின்கைத்தின் அக மின் தல்டலய அளவிடுதல் 
2.7.  ்வப்பமின் விலளவு 
2.7.1.  சீ்்பக் விலளவு 
2.7.2.   ்்பல்டியர் விலளவு
2.7.3.   தாம்்ஸன் விலளவு

3. காந்தவியல் மற்றும் 
மின்்னாடடத்தின் 
காந்த விலைவுகள்

3.1.  காந்தவியல் ஓர் அறிமுகம்
3.1.2  காந்தத்தின் அடிப்பல்ட ்பண்புகள்
3.2   காந்தவியலின் கூலுாம் எதிர்த்தகவு 

இருேடிவிதி
3.8.  ்பயட - ொவர்ட விதி 
3.8.1.   ்பயட ொவர்ட விதியின் வலரயல்ற
 ேற்றும் விளக்கம் 

14



3.8.2.  மின்மனாட்டம் ்பாயும் நீண்்ட 
 மேரான க்டத்தியினால் ஏற்்படும் காந்தபபுைம் 
3.8.3.  மின்மனாட்டம் ்பாயும் வட்ட 
 வடிவக் கம்பிச்சுருளின் அச்சு 
 வழிமய ஏற்்படும் காந்தபபுைம்
3.8.5   மின்மனாட்ட வலளயம் காந்த இருமுலனயாக  

்ெயல்்ப்டல் 
3.9.  ஆம்பியரின் சுற்று விதி 
3.9.1.   ஆம்பியரின் சுற்று விதி வலரயல்ற ேற்றும் 

விளக்கம் 
3.9.2.   ஆம்பியரின் விதிலயப ்பயன்்படுத்தி  

மின்மனாட்டம் ்பாயும் முடிவிைா நீளம்்காண்்ட 
கம்பியினால் ஏற்்படும் காந்தப புைம் 

3.9.3.   மின்மனாட்டம் ்பாயும் நீண்்ட வரிச்சுருளினால் 
 ஏற்்படும் காந்தப புைம்  
3.10.  ைாரன்ஸ் விலெ 
3.10.1.   காந்தப புைத்தில் இயக்கும் மின் துக்ளான்று  

உைரும் விலெ 
3.10.2.   சீரான காந்தப புைத்திலுள்ள மின்துகளின் 

இயக்கம் 
3.10.3.   ஒன்றுக் ்கான்று ்ெஙகுத்தாகச் ்ெயல்்படும்  

மின்புைம் ேற்றும் காந்தப புைத்தில் மின்துகளின் 
இயக்கம் (திலெ மவக மதர்ந்்தடுப்பான் ) 

3.10.5.   காந்தபபுைத்தில் உள்ள மின்மனாட்டம் ்பாயும்  
க்டத்தியின் மீது ்ெயல்்படும் விலெ 

3.10.6.   நீண்்ட இலையான மின்மனாட்டம் ்பாயும் இரு  
க்டத்திகளுக்கில்டமய ஏற்்படும் விலெ          

3.11.2.  இயஙகு சுருள் கால்வமனா மீட்டர்

4. மின் காந்தத் 
துாணடலும் மாறுதிலை 
மின்்னாடடமும்

4.1.  மின் காந்தத் துாண்்டல் 
4.1.1.  அறிமுகம்  
4.1.2.  காந்தப்பாயம் 
4.1.5.  பிளமிங வைக்லக விதி 
4.1.6.   ைாரன்ஸ் விலெயிலிருந்து இயக்க மின்னியக்கு 

விலெ 
4.3.  தன்மின் துாண்்டல் 
4.3.1.  அறிமுகம் 
4.3.2.  நீண்்ட வரிச்சுருளின் தன்மின் துாண்்டல் எண் 
4.3.3.  ்பரிோற்று மின் துாண்்டல்
4.3.4.   இருநீண்்ட ்்பாது அச்சு ்காண்்ட வரிச் 

சுருளுக்கில்டமய ்பரிோற்று மின்துாண்்டல் 
எண் 

4.4.   துாண்்டப்பட்ட மின்னியக்கு விலெலய  
உருவாக்கும் முல்றகள்.         
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4.4.1.  அறிமுகம் 
4.4.2.   காந்தபபுைத்லத ோற்றுவதன் மூைம்  

துாண்்டப்பட்ட மின்னியக்கு விலெலய 
உருவாக்குதல்.

4.4.3.    கம்பிச்சுருளின் ்பரபல்ப ோற்றுவதன் மூைம் 
துாண்்டப்பட்ட மின்னியக்கு விலெலய 
உருவாக்குதல்.           

4.4.4.   காந்தபபுைத்லதச் ொர்ந்து கம்பிச் சுருளின் 
ொர்புத் திலெயலேபல்ப ோற்றுவதன் மூைம் 
துாண்்டப்பட்ட மின்னயக்கு விலெலய 
உருவாக்குதல் 

4.6.  மின் ோற்றி 
4.6.1.  மின்ோற்றியின் அலேபபு ேற்றும் ்ெயல்்பாடு 
4.6.2.  மின்ோற்றியில் ஏற்்படும் ஆற்்றல் இழபபுகள் 
4.6.3.   நீண்்ட ்தாலைவு மின்தி்றன் அனுபபுலகயில் 

ோறு திலெ மின்மனாட்டத்தின் ேன்லேகள் 
4.7.  ோறுதிலெ மின்மனாட்டம்
4.7.1.  அறிமுகம் 
4.7.2.  ோறுதிலெ மின்மனாட்டத்தின் ெராெரி  ேதிபபு 
4.7.3.  ோறு திலெமின்மனாட்டத்தின் RMS ேதிபபு  
4.7.4.  மின்தல்டயாக்கி ேடடும் உள்ள ACசுற்று   
4.7.5.  மின்துாண்டி ேடடும் உள்ள AC சுற்று 
4.7.6.  மின்மதக்கி ேடடும் உள்ள AC சுற்று 
4.7.7.   மின்தல்டயாக்கி மின்துாண்டி ேற்றும் 

மின்மதக்கி ஆகியனவற்ல்ற ்தா்டரிலைபபில் 
்காண்்ட AC சுற்று - ்தா்டர் RLC சுற்று  

4.7.8   ் தா்டர் RLC சுற்றில் ஒதத்தீர்வு 
4.7.9   தரக்காரணி அல்ைது Q . காரணி 
4.8.  ோறுதிலெ மின்மனாட்டச் சுற்றுகளின் தி்றன் 
4.8.1.   ோறுதிலெ மின்மனாட்டச் சுற்றுகளின் தி்றன் -  

அறிமுகம்
4.8.2.  சுழித்தி்றன் மின்மனாட்டம்              
4.8.3.  தி்றன் காரணி 
4.8.4.    மேர்திலெ மின்மனாட்டத்லத வி்ட ோறு
 திலெ மின்மனாட்டத்தின் ேன்லேகள் ேற்றும்  
 குல்ற்பாடுகள்    

4.9  L-C  சுற்றுகளின் அலைவு                   
4.9.1   L - C - அலைவுகள் அறிமுகம்          
4.9.2.   L - C - அலைவுகளில் ஆற்்றல்ோ்றாநிலை 
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5. மின்காந்த அலலகள் 5.1.  அறிமுகம் 
5.1.1.   இ்டப்்பயர்ச்சி மின்மனாட்டம் ேற்றும் 

ஆம்பியரின் சுற்று விதியில் மேக்ஸ் ்வல் 
மேற்்காண்்ட திருத்தம் 

5.1.2.   மேக்ஸ்்வல் ெேன்்பாடுகளின் ்தாலக 
நுண்கணித வடிவம் 

5.2.  மின் காந்த அலைகள் 
5.2.1.   மின்காந்த அலைகளின்  உருவாக்கம்  ேற்றும் 

்பண்புகள்
5.2.3  மின் காந்த அலை நி்றோலை 
5.3.   நி்றோலையின் வலககள் ்வளியீடு ேற்றும்  

உடகவர் நி்றோலை
  ாஃபிரனாாஃ்பர் வரிகள்

6. கதிர் ஒளியியல் 6.1.   அறிமுகம் 
6.1.1 .  கதிர் ஒளியியல் 
6.1.2 .  எதி்ராளிபபு 
6.1.3     ஒளி எதி்ராளிபபினால் ஏற்்படும் திலெ ோற்்றக் 

மகாைம்
6.1.4.  ெேதள ஆடியில்  பிம்்பம் மதான்றுதல் 
6.1.5.   ெேதள ஆடியில் மதான்றும்  பிம்்பத்தின் 

்பண்புகள் 
6.2.  மகாளக ஆடிகள் 
6.2.1  அண்லே அச்சுக்கதிர்கள்  ேற்றும் ஓரக்கதிர்கள் 
6.2.2    குவிய தூரம் ேற்றும் வலளவு  ஆரம் இவற்றிற்கு 

இல்டமயயான ்தா்டர்பு 
6.2.5   ஆடி ெேன்்பாடு 
6.2.6    மகாளக ஆடிகளில் ஏற்்படும்  ்பக்கவாடடு 

உருப்்பருக்கம் 
6.3  ஒளியின் மவகம் 
6.3.1 .  ஒளியின் மவகத்லத கண்்டறிவதற்கான
  ாஃபஸியு முல்ற 
6.3.3   ஒளி விைகல் எண் 
6.3.4   ஒளிப்பாலத 
6.4  ஒளி விைகல் 
6.4.1    ஒளி விைகலினால் ஏற்்படும் திலெோற்்றக் 

மகாைம் 
6.4.3   மீளும் ்காள்லக 
6.4.4   ஒபபுலே ஒளிவிைகல் எண்
6.4.5   மதாற்்ற ஆழம்
6.4.6 .   ோறு நிலைக் மகாைம் ேற்றும் முழு அக 

எதி்ராளிபபு 
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6.4.8 .  கண்ைாடிப்பட்டகத்தின்  வழிமய ஒளி விைகல்
6.5   ஒற்ல்ற மகாளகப ்பரபபில்  ஏற்்படும் ஒளிவிைகல்
6.5.1    ஒற்ல்ற மகாளகப ்பரபபில்  ஏற்்படும்  

ஒளிவிைகலுக்கான மகாலவ 
6.6   ்ேல்லிய ்ைன்சுகள்
6.6.3   ் ைன்ஸ் உருவாக்கு்பவரின் ெேன்்பாடு ேற்றும்  

்ைன்ஸ் ெேன்்பாடு 
6.6.4   ் ேல்லிய ்ைன்சின்  ்பக்கவாடடு  

உருப்்பருக்கம்
6.6.6   ஒன்ல்ற ஒன்று ்தாடடுக் ்காண்டுள்ள 

இரண்டு ்ைன்ஸ்களின் கூட்டலேபபின் 
குவியதூரம் 

6.6.7   ்வள்ளி பூெப்பட்ட ்ைன்ஸ்கள் 
6.7  முப்பட்டகம் 
6.7.1   முப்பட்டகம் ஏற்்படுத்தும் திலெோற்்றக் மகாைம் 
6.7.2  சிறுே திலெோற்்றக்  மகாைம்
6.7.3  முப்பட்டகப ்்பாருளின்  ஒளிவிைகல் எண் 
6.7.4   முப்பட்டகம் வழியாக ்ெல்லும் ்வள்லள 

ஒளியின் நி்றபபிரிலக 
6.7.5   நி்றபபிரிலக தி்றன் (அல்ைது)  பிரிதி்றன் 
6.7.6   சூரிய ஒளி சித்றல்

7. அலல ஒளியியல் 7.1.  ஒளிலய ்பற்றிய ்காள்லககள் 
7.1.1.  நுண்துகள்  ்காள்லக 
7.1.2.  அலைக்்காள்லக 
7.1.3.  மின்காந்தக் அலைக் ்காள்லக 
7.1.4.  குவாண்்டம் ்காள்லக 
7.2.  ஒளியின் அலைப்பண்பு 
7.2.1.  அலை ஒளியியல் 
7.2.2.  லை்கன்ஸ் தத்துவம் 
7.2.3.   லை்கன்ஸ் தத்துவத்தின் அடிப்பல்டயில்
 எதி்ராளிபபு விதிகலள நிரூபித்தல்
7.2.4.   லை்கன்ஸ் தத்துவத்தின் அடிப்பல்டயில்  

ஒளிவிைகல் விதிகலள நிரூபித்தல் 
7.3.  குறுக்கீடடு விலளவு 
7.3.1.  கட்ட மவறு்பாடு ேற்றும் ்பாலத மவறு்பாடு 
7.3.2.  ஓரியல் மூைஙகள் 
7.3.3.   இரடல்ட பிளவு ஓரியல் மூைஙகளாக 

்ெயல்்ப்டல் 
7.3.4.  யங இரடல்ட  பிளவு ஆய்வு 
7.3.5   ்பை வண்ை ஒளியினால் ஏற்்படும் குறுக்கீடடு 

விலளவு
7.3.6.  ்ேல்மைடுகளில் ஏற்்படும் குறுக்கீடடு விலளவு 
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7.4.  விளிம்பு விலளவு
7.4.2.  ஒற்ல்ற பிளவில் ஏற்்படும் விளிம்பு விலளவு 
7.4.4.  ப்ரனல் ்தாலைவு 
7.4.5.   குறுக்கீடடு விலளவிற்கும் விளிம்பு 

விலளவிற்கும் உள்ள மவறு்பாடுகள் 
7.4.9.  ஒளியியல் பிரிபபு 
7.5.3.1.   தளவிலளவு ஆக்கி ேற்றும் தளவிலளவு 

ஆய்வி 
7.5.3.2.  முழுவதும் ேற்றும் ்பகுதி  தளவிலளவு 

அல்டந்த ஒளி 
7.5.3.3.  ோைஸ் விதி 
7.5.3.4.  ம்பாைராய்டுகளின் ்பயன்கள் 
7.5.4.  எதி்ராளிபபின் மூைம்  தளவிலளவு ஆக்கம் 
7.5.4.1.  புருஸ்்டர் விதி 
7.5.4.2.  தட்டடுக்குகள் 
7.6.  ஒளியியல் கருவிகள் 
7.6.1.  எளிய நுண்மைாக்கி 
7.6.1.1.  அண்லேபபுள்ளி குவியப்படுத்துதல் 
7.6.1.2.  இயல்புநிலை  குவியப்படுத்துதல் 
7.6.1.3.  நுண்மைாக்கியின்  பிரிதி்றன் 
7.6.1.4   ் தாலை மோக்கியின் பிரிதி்றன்
7.6.2.  கூடடு நுண்மைாக்கி 
7.6.2.1  கூடடு நுண்மைாக்கியின் உருப்்பருக்கம்
7.6.3.  வானியல்  ்தாலைமோக்கி 
7.6.3.1.   வானியல்  ்தாலைமோக்கியின் 
 உருப்்பருக்கம் 
7.6.5.  எதி்ராளிபபு ்தாலைமோக்கி 
7.6.6.3. ஒருதளப்பார்லவ

8. கதிர்வீச்சு மற்றும் 
பருப்்பாருளின் 
இருலமப்பணபு

 8.1.  அறிமுகம் 
8.1.1.   எைக்டரான் உமிழ்வு 
8.2.  ஒளிமின் விலளவு 
8.2.1.   ் ைர்டஸ்,  ைால்வாக்ஸ் ேற்றும்
 ்ைனார்டு ஆகிமயாரின் மொதலனகள் 
8.2.2.   ஒளி மின்மனாட்டத்தின்
  மீதான ்படுகதிர் ்ெறிவின் விலளவு 
8.2.3.   ஒளிமின்மனாட்டத்தின் மீதானமின்னழுத்த  

மவறு்பாடடின் விலளவு 
8.2.4.  நிறுத்து மின்னழுத்தத்தின் 
 மீதான ்படுகதிர் அதிர்்வண்ணின் விலளவு 
8.2.5.  ஒளி மின் விலளவு விதிகள் 
8.2.6.  ஆற்்றல் குவாண்்டோக்கல்  ்பற்றிய கருத்து 
8.2.7.   ஒளியின் துகள் இயல்பு ்பற்றிய ஐன்ஸ்டீன் 

விளக்கம்
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8.2.8.  ஒளிமின்கைன்களும் அதன் ்பயன்்பாடுகளும் 
8.3.  ்பருப்்பாருள் அலைகள்
8.3.1.  அறிமுகம் துகள்களின் அலை இயல்பு 
8.3.2.  டீபிராய் அலைநீளம்
8.3.3.  எைக்டரானின் டீபிராய் அலைநீளம் 
8.3.4.  ம்டவிென் ்ெர்ேர் மொதலன 
8.3.5.  எைக்டரான் நுண்மைாக்கி
8.4.  x-கதிர் நி்றோலை 
  ்தா்டர் x-கதிர் நி்றோலை
  சி்றபபு  x-கதிர் நி்றோலை 

9. அணு மற்றும் 
அணுககரு இயற்பியல்

9.1.  அறிமுகம்  
9.2.   வாயுக்களின் வழிமய மின்னி்றக்கம் மகமதாடு 

கதிரின் ்பண்புகள்  
9.2.1.   எைக்டரானின் மின்னுாட்ட  எண்லை 

கண்்டறிதல் தாம்ென் ஆய்வு 
9.2.2.   எைக்டரானின் மின்னுாட்ட ேதிபபு காைல் - 

மில்லிக்கன் எண்்ைய்  துளி ஆய்வு  
9.3.2.  ரூதா்ம்பார்டு ோதிரி 
9.3.3.  ம்பார் அணு ோதிரி 
9.3.4.  அணு நி்றோலை 
9.4.3.  அணுநில்றயும் அணுக்கரு நில்றயும் 
9.4.4.  அணுக் கருவின் அளவும் அதன் அ்டர்த்தியும் 
9.4.5.  நில்ற குல்ற்பாடும்  பிலைபபு ஆற்்றலும்  
9.4.6.  பிலைபபு ஆற்்றல்  வலளமகாடு  
9.5.  அணுக்கரு விலெ 
9.6.1.  ஆல்்பா சிலதவு  
9.6.2.  பீட்டா சிலதவு 
9.6.3.   காோ உமிழ்வு 
9.6.4.  கதிரியக்க சிலதவு விதி 
9.6.5.   அலர ஆயுட காைம் 
9.6.6.  கார்்பன் காைக் கணிபபு 
9.7.  அணுக்கரு பிளவு 
9.8.  அணுக்கரு இலைவு 

10. எலகட்ானியல் 
மற்றும் ்தகவல் ்்தாடர்பு 
அலமப்புகள்

10.1.  அறிமுகம் 
10.1.1.  திண்ேஙகளின் ஆற்்றல் ்படல்ட ்ப்டம் 
10.1.2.  ்்பாருள்களின்  வலக்பாடு 
10.2.  குல்றக்டத்தியின் வலககள் 
10.2.1.  உள்ளார்ந்த குல்ற க்டத்திகள் 
10.2.2.  பு்றவியைான  குல்றக்டத்திகள்
10.3  ல்டமயாடுகள் 
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10.3.1.  PN ெந்தி உருவாக்கம்
10.3.2.  PN ெந்தி ல்டமயாடு  
10.3.4.  திருத்துதல் 
10.3.4.1. அலர அலை திருத்தி  மின் சுற்று 
10.3.4.2. முழு அலை திருத்தி
 10.3.5.   முறிவு ்ெயல்முல்ற ்ெனர் முறிவு ெரிவு 

முறிவு 
10.3.6.  ்ெனர்   ல்டமயாடு
10.4.  இருமுலன ெந்தி டிரான்சிஸ்்டர்
10.4.1.  டிரான்சிஸ்்டர்  மின்சுற்று வடிவலேபபுகள் 
10.4.2.  ்்பாது அடிவாய்  நிலையில் டிரான் ஸ்்டரின் 
                    ்ெயல்்பாடு
10.4.3.    a ேற்றும் b  ஆகியவற்றிற்கு இல்டமய
                    உள்ள ்தா்டர்பு 
10.4.4.  ்ெயல்்படும் புள்ளி  
10.4.5.  டிரான்சிஸ்்டர் ஒரு ொவியாக ்ெயல்்படுதல் 
10.5  இைக்கமுல்ற  எைக்டரானியல்  
10.5.1.  ்தா்டர் ேற்றும்  இைக்கமுல்ற லெலககள்
10.6  பூலியன் இயற்கணிதம் 
10.7.  டீ ோர்கன் மதற்்றஙகள்
10.7.1.  டீ ோர்கனின் முதல்  மதற்்றம்  
10.7.2.  டீ ோர்கனின் இரண்்டாம்  மதற்்றம் 
10.7.3.  ்தாகுபபு சில்லுகள்
10.8  தகவல் ்தா்டர்பு அலேபபுகள் 
10.9  ்பண்ம்பற்்றம்  
10.9.1.  வீச்சுப ்பண்ம்பற்்றம்
10.9.2.  அதிர்்வண் ்பண்ம்பற்்றம்
10.9.3.  கட்டப்பண்ம்பற்்றம்

11. இயற்பியலின் 
அணலமக கால 
வைர்ச்சிகள்

11.1  அறிமுகம்
11.2.   ோமனா அறிவியல்  ேற்றும் ோமனா 
 ்தாழில்நுட்பம் 
11.2.1.  ோமனா அறிவியல் 
11.2.2.  ோமனா ்தாழில் நுட்பத்தின் ்பல்துல்ற இயல்பு
11.2.3.  இயற்லகயில் உள்ள ோமனா 
11.3.  எந்திரனியல் 
11.3.1.  எந்திரனியல் என்்றால் என்ன? 
11.3.2.  எந்திரனியலின் கூறுகள் 
11.3.3.  மராம்பாக்களின் வலககள் 

21



்ைய்முலை

வகுப்பு : 12                                                                                                                                பாடம்: இயற்பியல்

வரிலை 
எண

்தலலப்பு

1 ம்டஞென்ட கால்வனா மீட்டலரப ்பயன்்படுத்தி புவி காந்தபபுைத்தின் 
கில்டத்தளக் கூறின் ேதிபபிலன கண்்டறிக. 

2 மின்னழுத்தோனிலயப ்பயன்்படுத்தி, ்காடுக்கப்படடுள்ள 
மின்கைன்களின் மின்னியக்கு விலெலய ஒபபிடுக.

3 நி்றோலைோனிலயப ்பயன்்படுத்தி,  கீற்்றணிலய மேர்க்குத்து ்படுகதிர் 
முல்றயில் ெரி ்ெய்து ்பாதரெ வாயு விளக்கின் நி்றோலையில்உள்ள 
நீைம், ்பச்லெ, ேஞெள் ேற்றும் சிவபபு நி்றஙகளின் அலைநீளத்லதக்                                
கண்டுபிடிக்கவும்.        

4 PN ெந்தி ல்டமயாடின் மின்னழுத்தம் -  மின்மனாட்டம் ( V - I) ்பண்பு 
வலரமகாடுகலள வலரக. 

5 ்தாகுபபுச் சுற்றுகலளப ்பயன்்படுத்தி தர்க்க வாயில்களின் உண்லே 
அட்டவலைகலளச் ெரி்பார்க்கவும்.

6 டீ ோர்கனின் முதல் ேற்றும் இரண்்டாவது மதற்்றஙகலளச் 
ெரி்பார்க்கவும். 
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 12                                                                        பாடம்: வவதியியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

1. உவலாகவியல் 	 அறிமுகம்
1.1.		 உல�ோகஙகள்	கிடைககப்	பெறுதல்
1.1.1		 கனிமம்	மற்றும்	தோது	
1.2		 தோதுககடை	அைர்ப்பிததல்
1.2.1		 புவிஈர்ப்பு	முடை	அல்�து	ஓடும்	நீரில்	கழுவுதல்
1.2.2		 நுடை	மிதப்பு	முடை
1.2.3		 லேதிக	கழுவுதல்	
	 சயடைடு	லேதிக	கழுவுதல்
	 	அடைவிடை	ஒடுககுேதின்		மூ�ம்	

லதடேப்ெடும்	உல�ோகததிடை	பெறுதல்
	 அம்லமோனியோ		லேதிக	கழுவுதல்
	 கோை	லேதிக	கழுவுதல்
	 அமி�	லேதிக	கழுவுதல்
1.2.4		 கோநதப்பிரிப்பு	முடை
1.3		 ெணெைோ	உல�ோகதடதப்	பிரிதபதடுததல்
1.3.1		 		தோதுககடை	ஆகடசடுகைோக	மோற்றுதல்	
	 ேறுததல்
	 கோற்றில்�ோ	சூழலில்	ேறுததல்	
1.3.2	 உல�ோக	ஆகடசடுகடை	ஒடுககுதல்
	 உருககுதல்
	 கோர்ெடைக	பகோணடு	ஒடுககுதல்
	 டைடைஜடைக		பகோணடு	ஒடுககுதல்
	 உல�ோகதடதப்	ெயன்ெடுததி	ஒடுககுதல்
	 சுய	ஒடுககம்
1.6								 தூயடமயோககும்	பசயல்முடைகள்
1.6.1	 ேோட�	ேடிததல்
1.6.2		 உருககிப்	பிரிததல்
1.6.3	 மின்ைோற்	தூயடமயோககல்
1.6.4		 பு�ததூயடமயோககல்
1.6.5		 ஆவி	நிட�டம	முடைகள்
	 	நிககட�	தூயடமப்ெடுதத	உதவும்																		

மோன்ட	முடை	
	 	ேோன்	ஆர்கல்	முடை	சிர்லகோனியம்/	

டைடலைனியதடத	தூயடமயோககல்

 2. P - ்�ாகுதி  
       �னிமஙகள்  I

	 அறிமுகம்
2.1		 P	-	பதோகுதி	தனிமஙகளின்	ெணபுகளில்	
	 கோைப்ெடும்	பெோதுேோை	லெோககு	
2.1.1	 	எ�கடைோன்	அடமப்பு	மற்றும்	ஆகசிஜலைற்ை	

நிட�
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2.1.2		 உல�ோகப்ெணபு
2.1.3		 அயனியோககும்	என்தோல்பி
2.1.4		 எ�கடைோன்	கேர்திைன்
2.1.5		 முதல்	தனிமஙகளின்	முைணெடை	ெணபுகள்
2.1.6		 மநத	இடை	விடைவு
2.1.7	 	P	-	பதோகுதி	தனிமஙகளின்	புைலேற்றுடம	

ேடிேததுேம்
2.2		 பதோகுதி		13	(	லெோைோன்	பதோகுதி)	தனிமஙகள்	
2.2.1	 ேைம்
2.2.2		 இயற்ெணபுகள்
2.2.3		 	லெோைோனின்	லேதிப்ெணபுகள்
	 லெோைோனின்	ெயன்கள்
2.2.4		 லெோைோகஸின்	(	Na2B4O7. 10H2O)	தயோரிததல்
	 லெோைோகஸ்	ெணபுகள்	
	 லெோைோகஸின்	ெயன்கள்
2.2.5	 லெோரிக	அமி�ம்		(H3BO3)	தயோரிததல்
	 லெோரிக	அமி�ததின்	ெணபுகள்	
	 லெோரிக	அமி�ததின்	அடமப்பு
	 லெோரிக	அமி�ததின்	ெயன்கள்
2.2.9		 ெடிகோைஙகள்
	 எடுததுககோடடுகள்
	 தயோரிததல்
	 ெணபுகள்
	 ெடிகோைததின்	ெயன்கள்
2.3.	 பதோகுதி		14	(கோர்ென்	பதோகுதி)	தனிமஙகள்	
2.3.1		 ேைம்
2.3.2		 இயற்ெணபுகள்
2.3.3	 சஙகிலித	பதோைைோககும்	திைன்	
2.3.4		 கோர்ெனின்	புைலேற்றுடம	ேடிேஙகள்
	 கிைோடெடடின்	ேடிேம்
		 டேைததின்	ேடிேம்
		 ஃபுல்�ரின்	ேடிேம்	
	 கோர்ென்	நோலைோ	குழோயகளின்	ேடிேம்
		 கிைோஃபீன்	ேடிேம்
2.3.8		 சிலிகலகோன்கள்		தயோரிததல்
	 சிலிகலகோன்கள்		ேடககள்
	 சிலிகலகோன்கள்	ெணபுகள்,	ெயன்கள்

  3. P - ்�ாகுதி 
        �னிமஙகள்  II

	 அறிமுகம்
3.1		 பதோகுதி	15	(டநடைஜன்	பதோகுதி)	தனிமஙகள்
3.1.1		 ேைம்
3.1.2		 	டநடைஜன்	பதோகுதி	தனிமஙகளின்	சி�	

இயற்ெணபுகள்
3.1.3		 டநடைஜன்	தயோரிததல்
	 டநடைஜனின்		ெணபுகள்	
	 டநடைஜனின்		ெயன்கள்	
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3.1.4		 அம்லமோனியோ	தயோரிததல்
	 அம்லமோனியோவின்		ெணபுகள்
	 லேதியியல்	ெணபுகள்
	 அம்லமோனியோவின்	ேடிேடமப்பு
3.1.7		 ெோஸ்ெைஸின்	புை	லேற்றுடம	ேடிேஙகள்
3.1.8		 ெோஸ்ெைஸ்	ெணபுகள்
	 ெோஸ்ெைஸ்	ெயன்கள்
	 	ெோஸ்ெைஸின்	ஆகலஸோ	அமி�ஙகளின்	

அடமப்பு	ேோயப்ெோடுகள்
		 பதோகுதி(16)	ஆகசிஜன்	தனிமஙகள்	ேைம்
	 இயற்ெணபுகள்
3.2		 ஆகசிஜன்	தயோரிததல்
	 லேதிப்ெணபுகள்
	 ெயன்கள்
3.2.1		 கநதகததின்	புை	லேற்றுடம	ேடிேஙகள்
3.2.2	 சல்ெர்	டை	ஆகடசடு	தயோரிததல்
	 ெணபுகள்
	 லேதிப்ெணபுகள்
	 ெயன்கள்
	 கநதக	டை	ஆகடசடின்	ேடிேடமப்பு
	 	கநதகததின்	ஆகலசோ	அமி�ஙகளின்	

ேடிேடமப்புகள்
3.3		 பதோகுதி	(17)	ைோ�ஜன்
3.3.1		 குலைோரின்	ேைம்	மற்றும்	இயற்ெணபுகள்
3.3.1		 பெருமைவில்	குலைோரின்	தயோரிததல்
	 இயற்ெணபுகள்	மற்றும்	லேதிப்ெணபுகள்
	 குலைோரினின்	ெயன்கள்
3.3.4		 ைோ�ஜன்	இடைச்	லசர்மஙகள்
	 ைோ�ஜன்	இடைச்	லசர்மஙகளின்	ெணபுகள்
	 ைோ�ஜன்	இடைச்	லசர்மஙகளின்	ேடிேஙகள்
3.4.	 	ெதிபைடைோேது	பதோகுதி	தனிமஙகள்	(மநத	

ேோயுககள்)
3.4.1		 கிடைககப்	பெறுதல்	மற்றும்	இயற்ெணபுகள்
	 மநத	ேோயுககளின்	ெணபுகள்
	 லேதிப்ெணபுகள்
	 பசைோன்லசர்மஙகளின்	ேடிேடமப்புகள்
	 மநத	ேோயுககளின்	ெயன்கள்

 4.  இடடநிடல  
        �னிமஙகள்  மற்றும் 
        உள் இடடநிடல  
        �னிமஙகள்

4.	 அறிமுகம்
4.1		 	தனிம	ேரிடச	அடைேடையில்	d	பதோகுதி	

தனிமஙகளின்	இைம்
4.2		 எ�கடைோன்	அடமப்பு
4.3		 	இடைநிட�		தனிமஙகளின்	ெணபுகளின்	

கோைப்ெடும்		பெோதுேோை	லெோககு
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4.3.1  உல�ோகததன்டம	
4.3.2	 	அணு	ஆைம்	மற்றும்	அயனிகளின்	

உருேைவில்	ஏற்ெடும்	மோறுெோடுகள்
4.3.3	 அயனியோககும்	ஆற்ைல்
4.3.4		 ஆகசிஜலைற்ை	நிட�
4.3.5		 	இடைநிட�		தனிமஙகளின்	திடை	மின்முடை	

மின்ைழுதத	மதிப்புகள்
4.3.6		 கோநதப்	ெணபுகள்
4.3.7		 விடையூககி	ெணபுகள்
4.3.8		 உல�ோகக	க�டேகள்	உருேோதல்
4.3.9		 இடைச்பசருகல்	லசர்மஙகடை	உருேோககுதல்
4.3.10		 அடைவுச்	லசர்மஙகடை	உருேோககுதல்
4.4	 D	ேரிடச	இடைநிட�த	தனிமஙகளின்	 
	 முககியமோை	லசர்மஙகள்
	 	f	பதோகுதி	தனிமஙகள்-உள்	இடைநிட�த	

தனிமஙகள்
	 	தனிம	ேரிடச	அடைேடையில்	

�ோநதைோயடுகளின்	இைம்	
	 �ோநதைோயடுகளின்	எ�கடைோன்	அடமப்பு
	 �ோநதைோயடுகளின்	ஆகசிஜலைற்ை	நிட�
	 அணு	மற்றும்	அயனி	ஆைம்
	 �ோநதைோயடு	குறுககததிற்கோை	கோைைஙகள்
	 �ோநதைோயடு	குறுககததிற்கோை	விடைவுகள்
	 ஆகடிைோயடுகள்
	 எ�கடைோன்	அடமப்பு
	 ஆகடிைோயடுகளின்	ஆகசிஜலைற்ை	நிட�
	 	�ோநதைோயடுகள்	மற்றும்	ஆகடிைோயடுகளுககு	

இடைலயயோை	லேறுெோடுகள்

 5.  அடைவுச் 
       வேரமஙகள்

அறிமுகம்
5.1		 	அடைவுச்	லசர்மஙகள்	மற்றும்		இைடடை	

உப்புகள்
5.2		 	அடைவுச்	லசர்மஙகளுககோை	பேர்ைர்		

பகோள்டக
	 பேர்ைர்	முன்	பமோழிநத	பகோள்டக
5.2.1	 பேர்ைர்	பகோள்டகயின்	ேைம்புகள்
5.3		 	அடைவுச்	லசர்மஙகலைோடு	பதோைர்புடைய	

சி�	முககியமோை	கட�ச்பசோற்களின்	
ேடையடைகள்

5.3.1		 அடைவு		உடபெோருள்
5.3.2		 டமய	அணு/	அயனி
5.3.3		 ஈனிகள்
	 அடைவுக	லகோைம்
	 அடைவுப்	ென்முகி
	 அடைவு		எண
	 ஆகசிஜலைற்ை	நிட�	(எண)
	 அடைவுச்	லசர்மஙகளின்	ேடககள்	
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	 அடைவின்	மீதோை	நிகை	மின்சுடமயின்
	 அடிப்ெடையி�ோை	ேடகப்ெோடு
	 	ஈனிகளின்	தன்டமயிடைப்	பெோறுதது	

ேடகப்ெடுததல்	
5.3		 அடைவுச்	லசர்மஙகளுககுப்	பெயரிடுதல்	
	 அ.	ஈனிகடை	பெயரிடுதல்
	 ஆ.	டமய	உல�ோக	அணுவிற்குப்	பெயரிடுதல்
	 	IUPAC	ேழிமுடைகடைப்	பின்	ெற்றி	

அடைவுச்	லசர்மஙகளுககுப்	பெயரிடுதல்	சி�	
எடுததுககோடடுகள்

5.5		 அடைவுச்	லசர்மஙகளுககோை		பகோள்டககள்
5.5.1	 இடைதிை	பிடைப்புக	பகோள்டக
	 	இடைதிை	பிடைப்புக	பகோள்டகயின்		

முககியக	கருதுலகோள்கள்	எடுததுககோடடு(1-4)
	 VBT-ன்	ேைம்புகள்

 6. திட நிடலடம அறிமுகம் 
6.1	 திைப்	பெோருடகளின்	பெோதுப்ெணபுகள்	
6.2		 திைப்	பெோருடகடை	ேடகப்ெடுததுதல்
6.3		 	ெடிக	ேடிேமுடைய	திைப்	பெோருடகடை	

ேடகப்ெடுததுதல்	
6.3.1		 அயனிப்	ெடிகஙகள்	
6.3.2		 சகப்	பிடைப்புப்	ெடிகஙகள்
6.3.3		 மூ�ககூறு	ெடிகஙகள்
6.3.4		 உல�ோகப்	ெடிகஙகள்	
6.4		 	ெடிக	அணிக	லகோடேத	தைம்	மற்றும்	

அ�குககூடு	
6.5		 	முதல்நிட�	மற்றும்	முதல்	நிட�யற்ை	

அ�குககூடுகள்	
6.5.1		 எளிய	கைச்சதுை	அ�குககூடு
6.5.2		 பெோருள்	டமய	கைச்	சதுை	அ�குககூடு
6.5.3		 முகப்பு	டமய	கைச்சதுை	அ�குககூடு	
6.5.4		 	அ�குககூடடு	ெரிமோைஙகளின்	

அடிப்ெடையி�ோை	கைககீடுகள்	
6.5.5		 அைர்ததிடயக	கைககிடுதல்	
6.6		 ெடிகஙகளில்	பெோதிவு	
6.6.1		 	ஒரு	குறிப்பிடை	திடசயில்	லநர்	லகோடடில்	

லகோைஙகடை	ேரிடசப்ெடுததுதல்
6.6.2		 இருெரிமோை	பநருஙகிப்	பெோதிநத	அடமப்பு	
6.6.3		 எளிய	கைச்	சதுை	அடமப்பு	
6.6.4		 பெோருள்	டமய	கைச்சதுை	அடமப்பு	
6.7		 ெடிக	குடைெோடுகள்	
6.7.1		 ஷோடகி	குடைெோடு
6.7.2		 ஃபிைஙகல்	குடைெோடு
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6.7.3		 உல�ோகம்	அதிகமுள்ை	குடைெோடு
6.7.4		 உல�ோகம்	குடைவுெடும்	குடைெோடு	
6.7.5		 மோசுக	குடைெோடுகள்

7.   வவதிவிடை 
        வவகவியல்

அறிமுகம்
7.1	 	லேதிவிடையின்	விடை	லேகம்	
7.1.1		 	லேதி	விடைக	கூறு	விகிதம்	மற்றும்	

விடையின்	லேகம்	
7.1.2		 	சைோசரி	மற்றும்	ஒரு		குறிப்பிடை	லநைததில்	

விடை	லேகம்
7.3		 லேக	விதி	மற்றும்	விடை	லேக	மோறிலி
7.4		 மூ�ககூறு	எண	
7.5		 	பதோடகப்ெடுததப்ெடை	விடை	லேகச்	

சமன்ெோடுகள்	
7.5.1		 	ஒரு	முதல்	ேடக	விடைககோை	

பதோடகப்ெடுததப்ெடை	சமன்ெோடு	லெோலி	
முதல்ேடக	விடைகள்

7.5.2		 	பூஜய	ேடக	விடைககோை		
பதோடகப்ெடுததப்ெடை	லேக	விதி

7.6		 ஒரு	விடையின்	அடைேோழ்	கோ�ம்	
7.8		 	அர்ஹீனியஸ்	சமன்ெோடு-விடை	லேகததின்	

மீதுபேப்ெ	நிட�யின்	விடைவு

8.  அயனிச் ேமநிடல அறிமுகம்
8.1		 அமி�ஙகள்	மற்றும்	கோைஙகள்
8.1.1		 அரீனியஸ்		பகோள்டக
8.1.2		 ப�ௌரி-ப்ைோன்ஸ்ைட	பகோள்டக
8.1.3		 லூயி	பகோள்டக	
8.2		 அமி�ஙகள்	மற்றும்	கோைஙகளின்	ேலிடம
8.3		 நீரின்	சுய	அயனியோககம்
8.4		 pH-	அைவீடு		
8.4.1	 	pH	மற்றும்	pOH	ஆகியேற்றிற்கிடைலய	உள்ை	

பதோைர்பு	
8.5		 ேலிடம	குடைநத	அமி�ஙகளின்	அயனியோதல்
8.5.1	 ஆஸ்ேோல்ட	நீர்ததல்	விதி
8.6		 பெோது	அயனி	விடைவு
8.7		 தோஙகல்	கடைசல்
8.7.1		 தோஙகல்	பசயல்முடை
8.7.3		 பைன்ைர்சன்	-	லைசல்ெோக	சமன்ெோடு
8.9		 கடைதிைன்	பெருககம்
8.9.1		 	லமோ�ோர்	கடைதிைன்	மதிப்பிலிருநது	கடைதிைன்	

பெருகக	மதிப்டெ	நிர்ையிததல்
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9.  மின் வவதியியல் அறிமுகம்
9.1		 மின்ெகுளிக	கடைசலின்	கைததுததிைன்
9.1.1		 லமோ�ோர்	கைததுததிைன்
9.1.2		 சமோை	கைததுததிைன்
9.1.3	 	மின்ெகுளிக	கைததுததிைடை	ெோதிககும்	

கோைணிகள்
9.1.4		 	அயனிககடைசல்களின்	கைததுததிைடை	

அைவிைல்
9.2		 	பசறிடே	பெோறுதது	லமோ�ோர்	கைததுததிைனில்	

ஏற்ெடும்	மோற்ைம்
9.2.2		 லகோல்ைோஷ்	விதி	மற்றும்	ெயன்கள்
	9.3.2		 கோல்ேோனிக	மின்க�ம்	குறியீடு
9.3.4		 மின்	முடை	மின்ைழுதததடத	அைவிைல்
9.4		 க�விடைகளின்	பேப்ெ	இயககவியல்
9.4.1		 பநர்ன்ஸ்ட	சமன்ெோடு
	 	மின்ைோற்ெகுப்புகக�ன்	மற்றும்	மின்ைோற்	

ெகுததல்
	 	மின்ைோற்ெகுததல்	ெற்றிய	ஃெோைலை	முதல்விதி	

இைணைோம்	விதி
	 மின்	லேதி	ேரிடச

10. புறப்பரப்பு வவதியியல் அறிமுகம்
10.1		 ெைப்பு	கேர்தல்	மற்றும்	உறிஞ்சுதல்
		 ெைப்பு	கேர்தலின்	சிைப்பியல்புகள்	
10.1.1		 ெைப்பு	கேர்தலின்	ேடககள்
	 	லேதி	மற்றும்	இயற்புைப்ெைப்பு	

கேர்தலுககிடைலயயோை	லேறுெோடு
10.1.2		 ெைப்பு	கேர்தட�	ெோதிககும்	கோைணிகள்
10.1.3		 	ெைப்பு	கேர்தல்	சமபேப்ெக	லகோடுகள்	மற்றும்	சம	

அழுததக	லகோடுகள்
10.1.3.1	 	ஃபிைணடலிச்	ெைப்பு	கேர்தல்	சம	பேப்ெக	

லகோடுகள்	மற்றும்	ேைம்புகள்
10.2		 	விடைலேக	மோற்ைம்,	ஊகக	மற்றும்	தைர்வு	

விடைலேக	மோற்ைம்	
	10.2.1		 விடைலேக	மோற்றிகளின்	சிைப்பியல்புகள்
	 	உயர்ததிகள்	மற்றும்	விடைலேகமோற்ை	நச்சு	

தன்விடைலேக	மோற்ைம்	தைர்வு	விடைலேக	
மோற்ைம்	

10.2.2		 விடைலேக	மோற்ைக	பகோள்டககள்
	 1.	இடைநிட�ச்	லசர்மம்	உருேோதல்	பகோள்டக
	 2.	ெைப்பு	கேர்தல்	பகோள்டக		கிைர்வு	டமயஙகள்
10.5		 கூழ்மம்
	 	கூழ்மம்,	பிரிடக	நிட�டம	மற்றும்	பிரிடக	

ஊைகம்
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10.5.1		 கூழ்ம	கடைசல்களின்	ேடகப்ெோடு
10.5.2		 கூழ்மஙகள்	தயோரிததல்
1.	 பிரிடக	முடைகள்
				 	i.	இயநதிைப்	பிரிடக	முடை	
					 ii.		மின்ைோற்	பிரிடக	முடை
			 iii.	மீபயோலிப்	பிரிடக	முடை
				 iv.	கூழ்மமோககல்
2.		 பதோகுப்பு	முடைகள்
					 i.	ஆகஸிஜலைற்ைம்
				 ii.		ஒடுககம்
			 iii.	நீைோற்ெகுததல்
				 iv.	இைடடைச்	சிடதவு
				 v.	சிடதததல்																									
3.	 கடைப்ெோன்	மோற்ைம்	கூழ்மம்			தயோரிததல்
10.5.3	 கூழ்மஙகடை	தூயடமயோககுதல்
	 i.	கூழ்மப்பிரிப்பு
	 ii.	மின்ைோற்	கூழ்மபிரிப்பு
	 iii.	நுணேடிகடைல்
10.5.4		 கூழ்மஙகளின்	ெணபுகள்	
 14 Points
	 	நிைம்,	உருேைவு,	கூழ்மக	கடைசல்கள்	2	

பேவலேறு	நிட�கடைக	பகோணடுள்ை	
ெ�ெடிததோை	க�டேகள்,	ேடிதிைன்,	
வீழ்ெடிேோததன்டம	,	பசறிவு	மற்றும்	அைர்ததி,	
விைவுத	திைன்,	பதோடகசோர்	ெணபுகள்,	ேடிேம்,	
ஒளியியல்	ெணபு,	இயககவியல்	ெணபு,	மின்ைோற்	
ெணபு,	திரிநது	லெோதல்	அல்�து	வீழ்ெடிேோதல்	
ெோதுகோப்பு	நைேடிகடககள்

11.  டைடராக்சி 
        வேரமஙகள் மற்றும் 
         ஈ�ரகள்

அறிமுகம்
11.1	 	ஆல்கைோல்கடை	ேடகப்ெடுததுதல்
11.2		 IUPAC	பெயரிடும்	முடை	
	 	ஆல்கைோல்	விடைச்	பசயல்	பதோகுதியின்	

அடமப்பு
	 ஆல்கைோல்கடைத			தயோரிததல்
		 	ஓரிடைய	,	ஈரிடைய	மற்றும்	மூவிடைய	

ஆல்கைோல்கடை	லேறுெடுததி	அறிதல்
	 ஆல்கைோல்களின்	இயற்ெணபுகள்
	 	ஆல்கைோல்களின்	

லேதிப்ெணபுகள்(விடைேழிமுடை	இல்ட�)
	 ஆல்கைோல்களின்	ெயன்கள்
	 ஆல்கைோல்களின்	அமி�ததன்டம
	 பீைோல்களின்	அமி�ததன்டம	 	
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	 பீைோல்களின்	தயோரிப்பு	முடைகள்
	 பீைோல்களின்	இயற்ெணபுகள்
	 பீைோல்களின்	லேதிப்ெணபுகள்
	 	ஆல்கைோல்	மற்றும்	பீைோல்கடை	லேறுெடுததி	

அறியும்	லசோதடைகள்
	 பீைோலின்	ெயன்கள்
	 ஈதர்கள்	
	 ஈதர்களின்	ேடகப்ெோடு
	 	ஈதர்களின்	விடைச்	பசயல்	பதோகுதியின்	

அடமப்பு
	 IUPAC	பெயரிடும்	முடை	
	 ஈதர்	தயோரிககும்	முடைகள்	(விடைேழிமுடை	
																				நீஙக�ோக)
	 இயற்ெணபுகள்	
	 ஈதர்களின்	லேதிப்ெணபுகள்		(விடைேழிமுடை	
																				நீஙக�ோக)
	 ெயன்கள்

12.  காரபடைல் 
         வேரமஙகள் 
         மற்றும் காரபாக்சிலிக் 
         அமிலஙகள்

அறிமுகம்
12.1		 	ஆல்டிடைடுகள்	மற்றும்	கீடலைோன்களுககு		

பெயரிடுதல்
12.2		 கோர்ெடைல்	பதோகுதியின்	அடமப்பு
12.3		 	ஆல்டிடைடுகள்	மற்றும்	கீடலைோன்களின்					

பெோதுேோை	தயோரிப்பு	முடைகள்
12.4		 	ஆல்டிடைடுகள்		மற்றும்	கீடலைோன்களின்		

இயற்ெணபுகள்
12.5		 	ஆல்டிடைடுகள்	மற்றும்	கீடலைோன்களின்			

லேதிப்ெணபுகள்	(விடைேழிமுடை-	ஆல்ைோல்.	
கன்னிசோலைோ	விடை	மடடும்)

12.6		 	ஆல்டிடைடுகளுககோை	லசோதடைகள்	
(முதல்	இைணடு	லசோதடை	மடடும்)

	 கோர்ெோகசிலிக	அமி�ஙகள்
12.8		 கோர்ெோகசிலிக	அமி�ஙகடை	IUPAC	பெயரிடுதல்	
12.9		 கோர்ெோகசிலிக	அமி�	பதோகுதியின்			அடமப்பு
12.10		 	கோர்ெோகசிலிக	அமி�ஙகடை	தயோரிககும்	

முடைகள்	(ேரிடச	எண	5	நீஙக�ோக)
12.11	 கோர்ெோகசிலிக	அமி�ஙகளின்	இயற்ெணபுகள்	
12.12		 கோர்ெோகசிலிக	அமி�ஙகளின்	லேதிப்ெணபுகள்					
	 (எஸ்ைைோககல்	நீஙக�ோக)
	 	கோர்ெோகசிலிக	அமி�	பதோகுதிககோை		

லசோதடைகள்
12.13		 கோர்ெோகசிலிக	அமி�ஙகளின்	அமி�ததன்டம
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13.  கரிம டைடரஜன் 
         வேரமஙகள்

அறிமுகம்
13.1		 டநடலைோ	லசர்மஙகள்
13.1.1		 டநடலைோ	லசர்மஙகடை	ேடகப்ெடுததுதல்
13.1.2		 டநடலைோ	ஆல்லகன்களுககுப்	பெயரிடுதல்
13.1.3		 மோற்றியம்

13.1.4		 டநடலைோ	ஆல்லகன்களின்	அமி�ததன்டம
13.1.5		 	டநடலைோ	ஆல்லகன்கடைத	தயோரிததல்	(முதல்	

மூன்று	முடைகள்	மடடும்)
13.1.6		 	டநடலைோ	அரீன்கடைத	தயோரிததல்		(முதல்	

முடை	மடடும்)
13.1.7		 டநடலைோ	ஆல்லகன்களின்		இயற்ெணபுகள்
13.1.8		 டநடலைோ	ஆல்லகன்களின்	லேதிப்ெணபுகள்
	 டநடலைோ	பென்சீனின்	லேதிப்ெணபுகள்
13.2		 அமீன்கள்	ேடகப்ெடுததுதல்
13.2.1		 அமீன்களுககு	IUPAC	பெயரிடும்	முடை	
13.2.2		 அமீன்களின்	அடமப்பு
13.2.3		 அமீன்களின்		பெோதுேோை	தயோரிப்பு	முடைகள்
13.2.4		 அமீன்களின்	ெணபுகள்
13.2.5	 	லேதிப்ெணபுகள்,		
13.2.6		 அமீன்களின்	லேதிப்ெணபுகள்

14.  உயிரியல் 
         மூலக்கூறுகள்

அறிமுகம் 
14.1	 கோர்லெோடைடலைடகள்
14.1.2		 கோர்லெோடைடலைடகளின்	ேடகப்ெோடு
14.1.3   குளுகலகோஸ்	(குளுகலகோஸின்	ேடைய	

அடமப்பு	நீஙக�ோக)
14.1.4   ஃபிைகலைோஸ்	(ஃபிைகலைோஸின்	ேடைய	அடமப்பு	

நீஙக�ோக)
14.1.5		 டைசோககடைடுகள்
14.1.7		 கோர்லெோடைடலைடகளின்	முககியததுேம்
14.2		 புைதஙகள்
14.2.1	 அமிலைோ	அமி�ஙகள்	
14.2.3	 அமிலைோ	அமி�ஙகளின்	ெணபுகள்
14.2.4		 பெப்டைடு	பிடைப்பு	உருேோதல்
14.5		 நியூகளிக	அமி�ஙகள்
14.5.1	 	நியூகளிக	அமி�ஙகளின்	இடயபு	மற்றும்	

அடமப்பு
14.5.3	 RNA		மூ�ககூறுகளின்	ேடககள்
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்ேய்முடற

வகுப்பு : 12                                                                                                                                பாடம்: வவதியியல்

வரிடே 
எண்

�டலப்பு

கரிம  பகுப்பாய்வு

1 பென்லசோபீலைோன்

2 சின்ைமிக	அமி�ம்

3 யூரியோ

4 குளுகலகோஸ்

5 அனிலீன்

பருமைறி  பகுப்பாய்வு

1 பெர்ைஸ்	சல்லெடடின்	நிடையறிதல்		(பெர்மோஙகலைோபமடரி)

2 பெர்ைஸ்	அம்லமோனியம்	சல்லெடடின்	நிடையறிதல்		
(பெர்மோஙகலைோபமடரி)

3 ஆகசோலிக		அமி�ததின்	நிடையறிதல்(அமி�	கோை	தைம்	ெோர்ததல்)
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 12                    பாடம்: தாவரவியல்  (கருத்தியல்)

தலைப்பு பாடப்்பாருள்

பாடம்1
தாவரஙகளின் 
பாலிைா மற்றும் 
பாலினப்்பருககம்

1.1	 பாலிலா	இனப்பருக்கம்
1.2	 தழைவழி	இனப்பருக்கம்
1.2.1	 இயறழ்க	முழை்கள்
1.4		 	்கருவுறுதலுககுமுநழதயஅழைபபு்கள்	ைறறும்	

நி்கழ்வு்கள்	
1.4.1			 	ஆண்	இனப்பருக்க	பகுதி	–	ை்கரநதததாள்	

வட்டம்	
1.4.2				 ்பண்	இனப்பருக்க	பகுதி	–	சூல்கவட்டம்	
1.4.3	 ை்கரநதச்சேரகழ்க
1.6			 	்கருவுறுதலுககு	பின்	உள்்ள	அழைபபு்கள்	

ைறறும்	நி்கழ்வு்கள்	
1.7			 ்கருவுைா	இனப்பருக்கம்	
1.8			 பல்கரு	நிழல	
1.9			 ்கருவுைா	்கனி்கள்	

பாடம் 2
பாரம்பரிய மரபியல்

2.1							 பாரம்பரியமும்	்வறுபாடு்களும்
2.2	 ்ைண்்டலியம்
2.2.2			 ்ைண்்டலின்	பட்டாணித	தாவரஆய்வு்கள்	
2.2.3.			 	் ைண்்டலியதது்டன்	்தா்டரபுழ்டய	்கழலச	

்சோற்கள்	
2.3					 ஒரு	பண்புக்கலபபு	
2.3.1				 	் ைண்்டலின்	பகுபபாய்வு	ைறறும்	அனுபவ	

அணுகுமுழை	
2.3.2	 ்சோதழனக்கலபபு	
2.3.3.			 பிற்கலபபு	
2.3.4			 இருபண்புக்கலபபு	
2.3.5			 இருபண்பு	்சோதழனக்கலபபு	
2.4						 	ைரபணுககுள்்்ள	நி்கழும்	இழ்டச	்சேயல்கள்	
2.4.1				 	முழுழையறை	ஒங்குததன்ழை	–	்கலபபுைா	

ைரபணுக்கள்	
2.4.2			 இழைஓங்குததன்ழை	
2.4.3				 ்்காலலிைரபணுக்கள்	
2.4.4				 பலபண்புககூறுததன்ழை
2.5					 	ைரபணுக்களுககிழ்ட்ய	நி்கழும்	இழ்டச	

்சேயல்கள்	

பாடம் 3
குரராரமார�ாம் 
அடிப்பலடயிைான 
பாரம்பரியம்

3.2				 பிழைபபு
3.2.1				 இழைபபு	ைறறும்	வில்கல	்்காடபாடு	
3.2.2			 பிழைபபின்	வழ்க்கள்
3.2.3		 பிழைபபுத்தாகுதி்கள்	
3.3.1			 குறுக்்கறைததின்	்சேயலமுழை	
3.3.3			 ைறுகூடடிழனவு
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3.3.4			 ைரபணுவழரப்டம்	
3.4			 பலகூடடுஅலலீல்கள்	
3.4.1			 பலகூடடுஅலலீல்களின்	பண்பு்கள்	
3.4.2			 நிக்்காடடியானா	தாவரததில	தன்ைல்டாதல
3.6.			 தாவரங்்களில	DNA		வ்ளரசசிழதைாறைம்	
3.6.1			 ்ைய்உட்கரு	உயிாி்களில	DNA		இரடடிபபு
3.6.2		 	DNA		இரடடிபபாதலில	ஆய்வுசசோன்று	–	

்்டய்லரின்ஆய்வு	
3.7.			 தாவரங்்களில	புரதச்சேரகழ்க	
3.7.1			 ைரபணுபடி்யடுததல	
3.7.2			 தாவரங்்களில	RNA		இழயததல	
3.7.3.			 ைரபுதத்கவல்பயரவு
3.7.4			 தாவரங்்களில	ைாறறுமுழை	RNA		இழயததல	
3.7.5			 RNA	–	திருததபபடுதல
3.7.6			 தாவும்ைரபணுக்கள்

4. உயிரி 
்தாழில்நுடபவியல் 
்ெறிமுலைகள்

4.2  பாரம்பரிய	உயிரி்தாழில	நுடபவியலின்	
முழை்கள்	

4.2.1 ்�ாதிததல
4.2.2 தனி்சேலபுரதம்
4.3			 	�வீன	உயிரி்தாழிலநுடபததில	ஏறபடடுள்்ள	

முன்்னறைங்்கள்	
4.3.1			 ைரபணு	–	சோர்பாறியியல	
4.4			 ைரபணு	்பாறியியலுக்கான	்கருவி்கள்
4.4.1	 தழ்டக்கடடு	்�ாதி்கள்
4.4.2	 டி.என்.ஏ	ழல்்கஸ்
4.4.3	 ஆல்கழலன்	பாஸ்ப்்டஸ்
4.4.4	 தாங்கிக்க்டததி
4.5			 ைரபணுைாறைமுழை்கள்
4.5.1	 	் �ரடி	அலலது	தாங்கிக்க்டததி	அறை	ைரபணு	

ைாறைம்
4.5.2	 	ைழைமு்க	அலலது	தாங்கிக்க்டததி	வழி	ைரபணு	

ைாறைம்
4.6			 	ைறுகூடடிழைவு	்சேல்களுக்கானசேலிகழ்க	

்சேய்தல	
4.6.1			 	உட்சேருகுதல		்சேயலிைபபு	–	நீலம்	–	

்வண்ழை	்காலனி	்தரவுமுழை	
4.6.2			 உயிரி	எதிர்பாருள்	தடுபபு	அழ்டயா்ளககுறி	
4.6.3			 �்கல்கடடிடுதல	்தாழில	நுடபமுழை
4.6.4			 	மூலககூறு	்தாழில	நுடபமுழை்கள்	–	

ைரபணு்பாருளிழனப	பிரித்தடுததலும்	
இழுைமின்னாறபிரிததல

4.6.5		 	உட்கரு	அமில்கலபபுறுததம்-	ஒறறி்யடுபபு		
நுடப	முழை்கள்

4.6.6			 இலககு	ைரபணுவிழ்ளவு	உயிராய்நதறிதல	
4.6.7			 	ைரபணு	்தாழ்கய	்தா்டரவரிழசேயாக்கமும்	

ைறறும்	தாவர	ைரபணு	்தாழ்கய	
்சேயலதிட்டங்்களும்
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4.6.8			 	DNA	ஐப	பயன்படுததி	பரிைாைபாங்ழ்க	
ைதிபபீடு்சேய்தல

4.6.9			 	ைரபணு	்தாழ்கய	சீரவரிழசேயாக்கம்	ைறறும்	
CRISPR	–	Cas9	

4.6.10			 RNA	குறுககீடு
4.7.2	 ஃபாஸ்்டா	்கழலக்்காலலி	எதிரபபுததன்ழை
4.7.3	 பூசசி்கள்	எதிரபபுததன்ழை-Bt	பயிர்கள்
4..7.7	 பாலிழைடராகசி	பியுட்ட்ரட-PHB
4.7.11			 உயிரி	வழிததிருததம்
4.7.13	 உயிரி	வ்ளம்	�ா்டல
4.8				 உயிரி	்தாழில	நுடபவியலின்	பயன்பாடு்கள்

பாடம் 5
தாவரத்திசுவளர்ப்பு

5.1		 திசுவ்ளரபபின்	அடிபபழ்டக	்்காள்ழ்க்கள்
5.2	 தாவரத	திசுவ்ளரபபு	
5.2.2	 	தாவரத	திசுவ்ளரபபில	அழ்டங்கியுள்்ள	

அடிபபழ்டத	்தாழில	நுடபமுழை்கள்
5.2.3.			 	திசு	வ்ளரபபின்	வழ்க்கள்	
5.4			 	தாவரதிசு	வ்ளரபபின்	பயன்பாடு்கள்
5.4.2	 ்சேயறழ்க	விழத்கள்
5.5				 தாவரங்்களின்	பாது்காபபு	
5.5.2	 உழைகுளிர		பாது்காபபு
5.7			 உயிரி	்தாழிலநுடபவியலின்	எதிர்காலம்

பாடம் 6
சூழ்நிலையியல் 
ரகாடபாடுகள்

6.1		 சூழ்	நிழலயியல
6.1.1	 	சூழ்நிழலயியல	வழரயழை	
6.1.2	 சூழ்நிழலயியல	படி்கள்
6.1.4		 புவிவாழி்டம்	ைறறும்	்சேயலவாழியம்	
6.1.5.			 சூழ்நிழலயியல	சேைானங்்கள்	
6.2.1	 ்கால	நிழலக	்காரணி்கள்
6.2	 ஆ)	 ்வபப	நிழல
												இ)	நீர
6.2.2	 ைண்்காரணி்கள்	
6.2.3	 	நிலபபரபபு	வடிவழைபபு	்காரணி்கள்
6.2.4		 உயிரி	்காரணி்கள்
6.3				 	சூழ்நிழலயில	த்கவழைபபு்கள்	வைண்்ட	

நிலததாவரங்்கள்,	வ்ளநில	தாவரங்்கள்,	நீரவாழ்	
தாவரங்்கள்

பாடம் 7
சூழல் மணடைம்

7.2.1				 ஒளிச்சேரகழ்க	்சேயலூக்க	்கதிரவீசசு	
7.2.3				 	சூைல	ைண்்டலததின்	ஊட்டைட்டம்	

்தா்டரபான	்கருதது
7.2.4			 ஆறைல	ஓட்டம்
7.2.5			 உைவுச	சேங்கிலி
7.2.6			 உைவுவழல
7.2.7			 சூழியல	பிரமிட்கள்
7.2.9			 உயிரி	புவி்வதிச	சுைறசி
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7.2.10.		 சூைல	ைண்்டலததின்	வழ்க்கள்
7.3					 தாவரவழிமுழைவ்ளரசசி
7.3.1.			 தாவரவழிமுழை	வ்ளரசசியின்	்காரைங்்கள்
7.3.2.			 தாவரவழிமுழை	வ்ளரசசியின்	பண்பு்கள்
7.3.3.			 வழிமுழை	வ்ளரசசியின்	வழ்க்கள்
7.3.4		 வழிமுழை	வ்ளரசசியின்	்சேயலமுழை்கள்
7.3.5		 தாவர	வழிமுழை	வ்ளரசசியின்	வழ்க்கள்
7.3.6			 தாவர	வழிமுழை	வ்ளரசசியின்	முககியததுவம்

பாடம் 8
சுற்றுச் சூழல் 
பிரச்சிலனகள்

8.1			 	பசுழை	இலல	விழ்ளவும்	–	புவி்வபபைாதலும்
8.1.4	 ஓ்சோன்	குழைதல
8.1.5		 ஓ்சோன்	குழைதலின்	விழ்ளவு்கள்
8.3			 ்கா்டழிபபு	
8.4			 புதிய	்காடு	வ்ளரபபு

8.7			 	பாது்காபபு	(வாழி்டப்பணுழ்க,	
புைவழி்டப்பணுழ்க)

8.7.1.			 IUCN	
8.7.2			 	இ்டவழரழையங்்கள்	ைறறும்	இ்டவழரத	

தாவரங்்கள்
8.8.				 ்காரபன்	்கவரபபடுதல	ைறறும்	்சேமிபபு
8.10			 ்கழிவுநீர		்வளி்யறைம்
8.12			 புவியலசோர	த்கவல	அழைபபு்கள்

பாடம் 9
பயிர் ்பருககம்

9.4		 இயறழ்க	்வ்ளாண்ழை
9.4.1	 உயிரி	உரம்	
9.5		 பயிரப	்பருக்கம்	
9.5.1		 பயிரப	்பருக்கததின்	குறிக்்காள்்கள்	
9.6		 பாரம்பரிய	பயிரப்பருக்க	முழை்கள்
9.6.1		 தவர	அறிமு்கம்
9.6.3	 ்கலபபுறுததம்	
9.6.4		 ்கலபபின	வீரியம்
9.9	 விழத	்சேமிபபு
9.9.2		 விழத	்சேமிபபு	முழை்கள்

பாடம் 10 ்பாருளாதாரப் 
பயனுள்ள தாவரஙகளும் 
்தாழில் முலனவுத் 
தாவரவியலும்

10.1.3			 மி்கசசிறு	தானியங்்கள்
10.2		 �றுைைப	்பாருள்்கள்	ைறறும்	சுழவயூடடி்கள்
10.4		 ைரக்கடழ்ட	
10.9			 பாரம்பரிய	பயிர	ைருததுவ	முழை்கள்
10.10			 மூலிழ்கத	தாவரங்்கள்
10.11			 ்தாழில	முழனவுததாவரவியல
10.11.1			 ்கா்ளான்வ்ளரபபு
10.11.3		 திரவக	்க்டற்கழ்ள	உரம்
10.11.4.		இயறழ்க	்வ்ளாண்ழை	
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்�ய்முலை

வகுப்பு : 12                                                                                                                                                        தாவரவியல்

வரில� 
எண

தலைப்பு 

பதப்படுத்தப்படட மாதிரிகள்

1 சூழிநிழலயியல	த்கவழைபபு்கள்	நீர	வாழ்தாவரங்்கள்	பக்க	எண்	
வைண்்ட	நிலத	தாவரங்்கள்	உவர	சேதுபபுநிலத	தாவரங்்கள்	ைறறும்
்தாறறுத	தாவரங்்கள்

மாதிரிகள்/புலகப்படஙகள்/
விளககப்படஙகள்

2 ஈ்்காழல	�்கலாக்கத	தாங்கிக	்க்டததி	(PBR322)

கணிதச் ்�யல்பாடுகள்

3 ்ைண்்டலின்	ஒரு	பண்புக்கலபழப	்ைய்பிததல

4 பகுபபாய்வு	இருபண்புக	்கலபபு

5 ஆறைல	ஓட்டம்	–	பதது	விழுக்காடு	விதி

6 சூழியல	சேதுரம்	(குவாடரட)
முழையில	உயிரினத	்தாழ்கயின்	அ்டரததி	ைறறும்	நி்கழ்விழரவு	
சேதவீததழத	தீரைானிததல

7 ைரபணு	பிழைபபு	வழரப்டங்்கள்

ர�ாதலனகள்

8 ்்க்லாடிராபிஸ்	(எருககின்)	
்பாலினியதழத	தனிழைபபடுததிச	சேைரபபிததல

9 ்கண்ைாடித	த்கடடின்	மீது	ை்கரநததது்கள்	முழ்ளததழலக	
்கண்்டறிதல

10 தாவர	இழல	/	்சேல்களிலிருநது	DNA	ழவ	பிரித்தடுததல

38



பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 12                                           பாடம்: விலங்கியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

1 உயிரிகளின்
இனப்்பருககம்

அறிமுகம்
1.1.  இனப்பெருகக முறைகள்
1.3.  பொலினப ்பெருககம்

2 மனித இனப்்பருககம் அறிமுகம்
2.1  மனித இனப்பெருகக மண்டலம்
2.2  இன்ெல் உருவாககம்
2.5. கருவுறுதல் மற்றும் கருபபெதிததல்
2.6  கரபபெ பெராமரிபபு மற்றும் கருவளரச்சி

3 இனப்்பருகக நலன் அறிமுகம்
3.1   இனப்பெருகக நலனின் ததறவ, 

பிரச்ெறனகள் மற்றும் உததிகள்
3.2   பெனிககு்டத துறளபபு (ஆம்னித�ா 

்ென்்்டசிஸ்) மற்றும் அதன் ெட்ட 
பூரவமான தற்ட

3.3   பொலின விகிதம், ்பெண கருக்காறல 
மற்றும் சிசுக்காறல ஆகி�றவ 
ெமுதா�ததின் மீதுஏற்பெடுததும் தாககம்

3.4   மககள்்தாறகப ்பெருககம் மற்றும் பிைபபு     
கடடுபபொடு

3.8   இனப்பெருகக துறை ்தாழில் 
நுடபெஙகள் (ART)

3.9    கருவின் குறைபபொடுகறள கரபபெக கால 
்தா்டககததிதலத� கண்டறிதல்

4 மரபுக கடத்தல் 
்காள்்ககள் மற்றும் 
மாறுபாடுகள்

அறிமுகம்
4.1.  பெல்கூடடு அல்லீல்கள்
4.2.  மனித இரதத வறககள்
4.2.1 ABO இரதத வறககள்
4.3.  Rh காரணியின்மரபுவழிக கடடுபபொடு
4.3.1  Rh காரணியின் இைககமின்றம - 

வளரககரு இரதத சிவபபெணு சிறதவு தநாய் 
(எரிததராபிளாஸ்த்டாசிஸ் ஃபீ்டாலிஸ்

4.4.  பொல் நிரை�ம்
4.4.1 பெழபபூச்சிகளின் மரபெணு ெமநிறல
4.4.2 அளவு ஈடு்ெய்தல் - பொர உறுபபுகள்
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4.5.  பொல்ொர்நத மரபுகக்டததல்

4.5.1 X - ொர்நத மரபெணுவின் மரபுகக்டததல்

4.5.2 Y - ொர்நத மரபெணுவின் மரபுகக்டததல்

4.6.  குதராதமாதொம் ்தாகுபபு வறரபெ்டம்

4.7.  மரபுககால் வழித்தா்டர பெகுபபொய்வு

4.10.  குதராதமாதொம் ொரா மரபுக க்டததல்

4.11.   இனதமம்பொடடி�ல், புைதததாற்ை 

தமம்பொடடி�ல் மற்றும் சூழ்நிறல 

தமம்பொடடி�ல்

5 மூலககூறு மரபியல் அறிமுகம் 

5.1.   மரபு க்டததலின் ்ெ�ல் அலகாக மரபெணு     

மூலககூறு மரபி�ல்

5.2.  மரபெணு்பொருளுககான தத்டல்

5.3.  மரபெணு ்பொருளாக- டி.என்.எ

5.3.1  T2 பொகடீரித�ாஃதபெஜறஜை பெ�ன்பெடுததி 

்ெய்�பபெட்ட ஹாரதஷே மற்றும் தெஸ் 

தொதறனகள்

5.5.  ஆர. என்.ஏ-உலகம்

5.6.  மரபெணுப்பொருடகளின்பெணபுகள்

5.7.  டி. என். ஏ –திருகுச்சுழலின் ்பொதிவு

5.9.  பெடி்�டுததல்

5.9.1 பெடி்�டுததல் அலகு  மற்றும் மரபெணு

5.9.2 பெடி்�டுததல் நிகழ்முறை

5.10.  மரபெணுககுறியீடுகள்

5.10.1 திடீர மாற்ைமும் மரபெணு குறியீடும்

5.12.  ்மாழிப்பெ�ரததல்

5.12.1 ்மாழி்பெ�ரததல் முறை

5.13.  மரபெணு ்வளிபபொடற்ட ்நறிபபெடுததுதல்

5.14.  மனிதமரபெணுததிட்டம்

5.14.1  மனித மரபெணு திட்டததின் இலககுகள் 

மற்றும் வழிமுறைகள்

5.14.2 மனித மரபெணு திட்டததின் சிைபபி�ல்புகள்

5.14.3 பெ�ன்பொடுகள் மற்றும் எதிரகால ெவால்கள்

5.15.  டி.என்.ஏ- தரறகஅச்சி்டல்்தாழில்நுடபெம்
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6 பரிணாமம் அறிமுகம்
6.1. உயிரினத ததாற்ைம்
6.2.  புவியி�ற்கால அட்டவறை
6.3.  உயிரி�ப பெரிைாமம்
6.5. உயிரி�ப பெரிைாமக தகாடபொடுகள்
6.5.1 லாமாரககின் தகாடபொடுகள்
6.5.2 ்டாரவினின் இ�ற்றகத ததரவு தகாடபொடு
6.5.3 திடீர மாற்ைக தகாடபொடு
6.5.4 நவீன உருவாககக தகாடபொடு
6.5.5 மனித இனததால் உருவாகும் பெரிைாமம்
6.5.6 தகவறமபபுப பெரவல்
6.7.  ஹாரடி - வீன்்பெரக்காள்றக

7 மனித நலன் மற்றும் 
நநாயகள்

அறிமுகம்
7.1. ்பொதுவானமனித தநாய்கள்
7.1.2 புதராடத்டாதொவா தநாய்கள்
7.1.3 பூஞறெ தநாய்கள்
7.1.4 புழுவின் தநாய்கள்
7.2   தனிபபெட்ட மற்றும் ்பொதுச் சுகாதார 

பெராமரிபபு
7.3   வி்டறலபபெருவம் – தவைான தபொறத 

மரு்நது மற்றும் மதுபபெழககம்
7.3.1  பெழகக அடிறமபபொடு நிறல மற்றும் ொரபு 

நிறல
7.3.2  தபொறத மரு்நதுகள் மற்றும் மதுவினால் 

உண்டாகும் விறளவுகள்
7.3.3 தடுபபு முறைகள் மற்றும் கடடுபபொடு  
7.4.  மனநலன் - மனஅழுததம்

8 நநாயத்த்டக காப்பியல் அறிமுகம்
8.1   தநாய்ததற்டக காபபி�லின் அடிபபெற்ட 

தகாடபொடுகள்
8.2  இ�ல்பு தநாய் தற்டககாபபு
8.3  ்பெைபபெட்ட தநாய்த தற்டககாபபு
8.4  தநாய்த தற்டககாபபு துலஙகல்கள்
8.5  நிை நீரி� உறுபபுகள்
8.6  எதிரப்பொருள் தூணடிகள்
8.7  எதிரப்பொருள்கள்
8.8   எதிரப்பொருள் தூணடி மற்றும் 

எதிரப்பொருள் இற்டவிறனகள்
8.9  தடுபபு மரு்நதுகள்
8.10   தடுபபு மரு்நததற்ைம் மற்றும் 

தநாய்ததடுபபொககம்
8.11  மிறக உைரறம
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9 மனித நலனில்
நுண்ணுயிரிகள்

அறிமுகம்
9.2   ் தாழிற் கூ்டஙகளில் உற்பெததி 

்பொருடகளில் நுணணுயிரிகள்
9.2.1 உயிரி எதிரப்பொருள் உற்பெததி
9.2.2 நதிகக றவககபபெட்ட பொனஙகள்
9.2.3  தவதிப்பொருடகள், ்நாதிகள் மற்றும் பிை 

உயிரி� ்ெ�ல் மூலககூறுகள்
9.3   கழிவுநீர சுததிகரிபபு மற்றும் ஆற்ைல் 

உற்பெததியில்  நுணணுயிரிகள்
9.3.1 நுணணுயிரி� எரி்பொருள் கலன்
9.5  உயிரி�த தீரவு
9.5.1 உயிரி�த தீரவில் நுணணுயிரிகளின் பெஙகு

10 உயிரி்தாழில்
நுடபவியலின்
பயன்பாடுகள்

அறிமுகம்
10.1.   மருததுவததில் உயிரி்தாழில் 

நுடபெவி�லின் பெ�ன்பொடுகள்
10.1.1 மறுதெரகறக மனித இன்சுலின்
10.1.2 மனித ஆல்ஃபொ லாக்டால்புமின்
10.1.3 இன்்டரஃ ்பெரான்கள் 
10.1.4  மறுதெரகறகத தடுபபூசிகள் / தடுபபு 

மரு்நதுகள்
10.2.  மரபெணுசிகிச்றெ
10.3.  தணடு்ெல்சிகிச்றெ
10.4.  மூலககூறுஅளவில்தநாய்கண்டறிதல்
10.5.  மரபெணுமாற்ைபபெட்டவிலஙகுகள்
10.6.   உயிரி� விறள்பொருடகள் மற்றும் 

அவற்றின் பெ�ன்கள்

11 உயிரினங்கள் மற்றும் 
இனககூடடம்

அறிமுகம்
11.1  உயிரினஙகள் மற்றும் அவற்றின் சுற்றுச்   

சூழல்
11.3  முககி� உயிரற்ை ஆககக கூறுகள் மற்றும் 

காரணிகள்
11.7      இனக கூட்டம்
11.8      இனக கூட்டததின் இ�ல்புகள்
11.12    இனக கூட்டததின் ொரபு 
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12 உயிரிய
பல்வ்கத்தன்்ம

அறிமுகம்
12.1. உயிரி�பெல்வறகததன்றம
12.1.1  உயிரி� பெல்வறகததன்றமயின் 

தகாடபொடுகள்
12.1.2  உயிரி� பெல்வறகததன்றமயின் 

அடுககுகள்
12.1.3 உயிரி� பெல்வறகததன்றமயின் பெரிமாைம்
12.1.4 உயிரி� பெல்வறகததன்றமயின் பெரவல்
12.2.   உலக மற்றும் இ்நதி� அளவில் உயிரி� 

பெல்வறகத தன்றமயின் முககி�ததுவம்
12.5.   உயிரி�ப பெல்வறகததன்றம இழபபிற்கான 

காரைஙகள்
12.5.1 உயிரி� பெல்வறகததன்றம இழபபு
12.5.2  அபொ�நிறல மிறக உள்ளூர உயிரினப 

பெகுதி
12.5.3 அழியும் நிறல இனஙகள்
12.5.4 மரபெற்றுபதபொதல்
12.7.   உயிரி� பெல்வறகததன்றம மற்றும் அதன்  

பொதுகாபபு
12.7.1  சூழல்உள் பொதுகாபபு (இ�ற்றக�ான 

வாழி்டததில் பொதுகாததல்
12.7.2 சூழல்்வளி  பொதுகாபபு
12.7.3 வனவிலஙகு நிதி�ம்

13 சுற்றுச்சூழல்
இடரபாடுகள்

அறிமுகம்
13.1.  மாசுபொடு
13.1.1 மாசுபெடுததிகளின் வறகபபொடு
13.6.  உயிரி� உருப்பெருககம்
13.7.  மிறக உைவூட்டம்
13.7.1 ஒருஙகிறை்நத கழிவுநீர தமலாணறம
13.8.   இ�ற்றக தவளாணறம மற்றும் அதறன 

நற்டமுறைப பெடுததுதல்
13.9.  தி்டககழிவு தமலாணறம
13.9.1 கழிவு தமலாணறம நற்டமுறைகள்
13.9.2 கதிரி�கக கழிவு
13.9.3 மருததுவககழிவு
13.9.4 மின்னணுக கழிவுகள்
13.9.5 ்நகிழிக கழிவு - தீரவுகள்
13.10.  சூழல் சுகாதாரக கழிவறைகள்
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்ெயமு்ை

வகுப்பு: 12                                                                                                         பாடம்:  விலங்கியல்

வரி்ெ 
எண்

த்லப்பு

1 இ்நதி� வறரபெ்டததில் ததசி�பூஙகாககள் மற்றும் வனவிலஙகு 
புகலி்டஙகறள குறிததல்

2 மனிதனில் காைபபெடும் ்மண்டலின் பெணபுகள்

3 மனித வி்நது்ெல்

4 மனித அண்ட்ெல்

5 பொரமீசி�ம் – இறைவுறுதல்

6 எண்டமீபொ ஹிஸ்த்டாறலடடிகா

7 றதமஸ்சுரபபி –குறுககு ்வடடு ததாற்ைம்

8 நிைநீர முடிச்சுகள் –குறுககு ்வடடு ததாற்ைம்

9 பெகிர்நது வாழும் வாழ்கறக

10 உதவி ்பெறும் வாழ்கறக

11 க்டதது ஆர.என்.ஏ (tRNA)

12 அறமப்பொதத உறுபபுகள்

13 ்ெ�்லாதத உறுபபுகள்

14 விலஙகு நகலாககம் – ்டாலி ஆடு

15 X-குதராதமாதொம் குறைபொடு -ஹீதமாஃபிலி�ா

16 உ்டற்குதராதமாதொம் குறைபொடு – அரிவாள் வடிவ ்ெல் இரதததொறக
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 12                         பாடம் : உயிரி – தாவரவியல்  (கருத்தியல்)

அலகு பாடப்்பாருள்

பாடம் 1
தாவரஙகளில் பாலிலா 
இனப்்பருககம் மற்றும் 
பாலினப்்பருககம்

1.1  பாலிலா இனப்பருக்கம்
1.2  தழைவழி இனப்பருக்கம்
1.2.1  இயறழ்க முழை்கள்
1.4    ்கருவுறுதலுககு முநழதய அழைபபு்கள் ைறறும் 

நி்கழ்வு்கள்
1.4.1   ஆண் இனப்பருக்க பகுதி ை்கரநதத் தாள் 

வட்டம்
1.4.2   ்பண் இனப்பருக்க பகுதி சூல்க வட்டம்
1.4.3  ை்கரநதச் சேரகழ்க
1.6    ்கருவுறுதலுககுபபின் உள்்ள அழைபபு்கள் 

ைறறும் நி்கழ்வு்கள்
1.7   ்கருவுைா இனப்பருக்கம்
1.8  பல்கருநிழல
1.9  ்கருவுைா்கனி்கள்

பாடம் 2
பாரம்பரிய மரபியல்

2.1  பாரம்பரியமும் சவறுபாடு்களும்
2.2 ்ைண்்டலியம்
2.2.3    ் ைண்்டலியத்து்டன் ்தா்டரபுழ்டய ்கழலச் 

்ோற்கள்
2.3  ஒருபண்புக ்கலபபு
2.3.4  இருபண்புக ்கலபபு
2.3.5  இருபண்பு சோதழன ்கலபபு
2.4   ைரபணுககுள்ச்ள நி்கழும் இழ்டச் ்ேயல்கள் 
2.4.1   முழுழையறை ஓங்குத்தன்ழை - ்கலபபுைா 

ைரபணுக்கள்
2.4.2  இழை ஓங்குத்தன்ழை
2.4.3  ்்காலலி ைரபணுக்கள்
2.4.4   பலபண்புக கூறுதன்ழை
2.5   ைரபணுக்களுககிழ்டசய நி்கழும் இழ்டச் 

்ேயல்கள்

பாடம் 3
குரராரமார�ாம் 
அடிப்படடயிலான 
பாரம்பரியம்

3.2  பிழைபபு
3.2.1  இழைபபு ைறறும் வில்கல ச்காடபாடு
3.2.2  பிழைபபின் வழ்க்கள்
3.2.3  பிழைபபுத் ்தாகுதி்கள்
3.3  குறுகச்கறைம்
3.3.1   குறுகச்கறைத்தின் ்ேயலமுழை
3.3.2  குறுகச்கறைத்தின் முககியத்துவம்
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3.3.3  ைறு கூடடிழைவு
3.3.4  ைரபணு வழரப்டம்
3.4 பலகூடடு அலலீல்கள்
3.5.1  ேடுதிைாறைத்தின் வழ்க்கள்
3.5.3  குசராசைாசோம்்களின் ேடுதிைாறைம்

பாடம் 4
உயிரி ்தாழில் 
நுடபவியல் 
்ெறிமுடைகளும் 
்�யல்முடைகளும்

4.2  பாரம்பரிய உயிரி்தாழில நுடபவியலின் 
                    முழை்கள்
4.2.1  ்�ாதித்தல
4.2.2  தனி்ேலபுரதம்
4.3   �வீன உயிரி ்தாழிலநுடபத்தில ஏறபடடுள்்ள 

முன்சனறைங்்கள்
4.4   ைரபணு ்பாறியியலுக்கான ்கருவி்கள்
4.4.1  தழ்டக்கடடு ்�ாதி்கள்
4.4.2 டி.என்.ஏ ழலச்கஸ்
4.4.3  ஆல்கழலன் பாஸ்பச்டஸ்
4.4.4  தாங்கிக்க்டத்தி
4.5 ைரபணு ைாறை முழை்கள்
4.5.1   ச�ரடி அலலது தாங்கிக்க்டத்தி அறை ைரபணு 

ைாறைம்
4.5.2  ைழைமு்க அலலது தாங்கிக்க்டத்தி வழி ைரபணு 

ைாறைம்
4.6   ைறுகூடடிழைவு ்ேல்களுக்கான ேலிகழ்க 

்ேயதல
4.6.1   உட்ேருகுதல ்ேயலிைபபு - நீலம் ்வண்ழை 

்காலனி சதரவுமுழை
4.6.2  உயிரி எதிர்பாருள் தடுபபு அழ்டயா்ளக குறி
4.6.4   மூலககூறு ்தாழிலநுடப முழை்கள்- ைரபணுப 

்பாருழ்ள பிரித்்தடுத்தலும், இழுைமின்னாற 
பிரித்தல

4.6.5   உட்கரு அமில ்கலபபுறுத்தம் - ஒறறி்யடுபபு 
நுடப முழை்கள்

4.6.6  இலககு ைரபணு விழ்ளழவ உயிராயநதறிதல.
4.6.7   ைரபணுத் ்தாழ்கழய ்தா்டர வரிழேயாக்கமும் 

ைறறும் தாவரைரபணு ்தாழ்கழய ்ேயல 
திட்டங்்களும்

4.6.8   டி.என்.ஏ. பயன்படுத்தி பரிைாைப பாங்ழ்க 
ைதிபபீடு ்ேயதல

4.6.10  ஆர.என்.ஏ குறுககீடு
4.7.2  ஃபாஸ்்டா ்கழ்ளக ்்காலலி எதிபபுத் தன்ழை.
4.7.3   பூச்சி்கள் எதிரபபுத் தன்ழை – பி.டி.  பயிர்கள்
4.7.7  பாலி ழைடராகஸி பியூட்டசரட
4.7.11  உயிரிவழி திருத்தம். 
4.7.13  உயிரிவ்ளம் �ா்டல.
4.8  உயிரி ்தாழிலநுடபவியலின் பயன்பாடு்கள்.

பாடம் 5
தாவரத்திசு வளர்ப்பு

5.1 திசுவ்ளரபபின் அடிபபழ்டக ்்காள்ழ்க்கள்
5.2 தாவரத் திசுவ்ளரபபு
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5.2.2   தாவரத் திசுவ்ளரபபில அழ்டங்கியுள்்ள 
அடிபபழ்டத் ்தாழில  நுடபமுழை்கள்

5.2.3   திசுவ்ளரபபின் வழ்க்கள்
5.4  தாவரத்திசு வ்ளரபபின் பயன்பாடு்கள்
5.4.2  ்ேயறழ்க விழத்கள்
5.5.2 உழைகுளிர  பாது்காபபு
5.7  உயிரி ்தாழிலநுடபவியலின் எதிர்காலம்

பாடம் 6.
சூழ்நிடலயியல் 
ரகாடபாடுகள்

6.1  சூழ் நிழலயியல
6.1.1 சூழ்நிழலயியல வழரயழை
6.1.2  சூழ்நிழலயியல படி்கள்
6.1.4  புவிவாழி்டம், ்ேயலவாழி்டம்
6.1.5  சூழ்நிழலயியல ேைானங்்கள்
6.2.1  ்கால நிழலக ்காரணி்கள்
 ஆ)  ்வபப நிழல
            இ)   நீர
6.2.2 ைண் ்காரணி்கள்
6.2.3 நிலபபரபபு வடிவழைபபு ்காரணி்கள்
6.2.4  உயிரி ்காரணி்கள் 
6.3  சூழ்நிழலயில த்கவழைபபு்கள்
 வைண்்ட நிலத் தாவரங்்கள்,
 வ்ள நிலத் தாவரங்்கள், நீரவாழ்த் தாவரங்்கள்

பாடம் 7
சூழல்மணடலம்

7.2.1  ஒளிச்சேரழ்க ோர ்ேயலூக்கக ்கதிரவீச்சு
7.2.3   சூைலைண்்டலத்தின் ஊட்டைட்டம் ்தா்டரபான 

்கருத்துரு
7.2.4  ஆறைல ஓட்டம்
7.2.5  உைவுச் ேங்கிலி
7.2.6  உைவு வழல
7.2.7  சூழியல பிரமிட்கள்
7.2.9  உயிரி புவிசவதிச் சுைறசி
7.2.10  சூைலைண்்டலத்தின் வழ்க்கள்
7.3  தாவர வழிமுழை வ்ளரச்சி
7.3.1  சூைலியல வழிமுழை வ்ளரச்சியின் பண்பு்கள்
7.3.2  வழிமுழை வ்ளரச்சியின்  வழ்க்கள்
7.3.3  தாவர வழிமுழை வ்ளரச்சியின் வழ்க்கள்
7.3.4   தாவர வழிமுழை வ்ளரச்சியின் முககியத்துவம்
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பாடம் 8
சுற்றுச்சூழல் 
பிரச்சிடனகள்

8.1  பசுழை இலல விழ்ளவும் புவி 
்வபபைழ்டதலும்

8.1.4 ஓசோன்குழைதல
8.1.5 ஓசோன் குழைதலின் விழ்ளவு்கள்
8.2.1 வனவியல சவ்ளாண் ்காடு்கள்
8.3  ்கா்டழிபபு
8.4  புதிய ்காடு வ்ளரபபு
8.5   ஆககிரமிபபு ்ேயதுள்்ள அயல�ாடடு 

தாவரங்்கள்
8.7  ்காரபன் ்கவரபபடுதல ைறறும் சேமிபபு
8.9  சுறறுசூைல தாக்க ைதிபபீடு
8.10  புவியியலோர த்கவல அழைபபு்கள்

பாடம் 9
பயிர் ்பருககம்

9.4  இயறழ்க சவ்ளாண்ழை
9.4.1  உயிரி உரம் 
9.5  பயிர ்பருக்கம்
9.5.1 பயிரப ்பருக்கத்தின் குறிகச்காள்்கள்
9.6  பாரம்பரியப பயிர ்பருக்க முழை்கள் 
9.6.1   தாவர அறிமு்கம்
9.6.3 ்கலபபுறுத்தம்
9.6.4  ்கலபபின வீரியம்
9.7  �வீன தாவரப பயிர்பருக்க ்தாழில நுடபம்

பாடம் 10 
்பாருளாதாரப் 
பயனுள்ள தாவரஙகளும் 
்தாழில் முடனவுத் 
தாவரவியலும்

10.1.3   மி்கச்சிறு தானிழயங்்கள்
10.2  �றுைைப ்பாருள்்கள் ைறறும் சுழவயூடடி்கள்
10.4  ைரக்கடழ்ட 
10.9 பாரம்பரிய ைருத்துவமுழை்கள்
10.10  மூலிழ்கத் தாவரங்்கள்
10.11  ்தாழில முழனவுத் தாவரவியல
10.11.1.  இயறழ்க சவ்ளாண்ழை
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்�ய்முடை

வகுப்பு : 12                                                                                                                 பாடம் : உயிரி – தாவரவியல்

வரிட� 
எண

தடலப்பு

பதப்படுத்தப்படட மாதிரிகள்

1 எ.ச்காழல �்கலாக்க தாங்கி ்க்டத்தி

2 சூைலியல பிரமிடு்களின் வழ்க்கள் (எண்ணிகழ்க, உயிரிதிரள்,  
ஆறைல)

கணிதச் ்�யல்பாடுகள்

3 ்ைண்்டலின் ஒருபண்புக ்கலபழப ்ையபித்தல

4 பகுபபாயவு இருபண்புக ்கலபபு

5 ஆறைல ஓட்டம் – பத்து விழுக்காடு விதி

6 சூழியல ேதுரம் (குவாடரட) முழையில உயிரினத் ்தாழ்கயின் 
அ்டரத்தி ைறறும் நி்கழ்விழரவு ேதவீதத்ழத தீரைானித்தல

7 ைரபணு பிழைபபு வழர ப்டங்்கள்

ர�ாதடனகள்

8 ்கண்ைாடித் த்கடடின் மீது ை்கரநதத்து்கள் முழ்ளத்தழலக ்கண்்டறிதல

9 தாவரஇழல/ ்ேல்களிலிருநது DNA பிரித்்தடுத்தல
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு: 12                  பாடம்:  உயிரியல்–விலங்கியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

1 உயிரிகளின்
இனப்்பருககம்

அறிமுகம்
1.1.  இனப்பெருகக முறைகள்
1.3.  பொலினப ்பெருககம்

2 மனித
இனப்்பருககம்

அறிமுகம்
2.1  மனித இனப்பெருகக மண்டலம்
2.2  இன்ெல் உருவாககம்
2.4. கருவுறுதல் மற்றும் கருபபெதிததல்
2.5  கரபபெ பெராமரிபபு மற்றும் கருவளரச்சி

3 இனப்்பருகக
நலன்

அறிமுகம்
3.1   இனப்பெருகக நலனின் ததறவ , 

பிரச்ெறனகள் மற்றும் உததிகள்
3.2   பெனிககு்டததுறளபபு (ஆம்னித�ா்ென்்்டசிஸ்)  

மற்றும் அதன் ெட்டபூரவமான தற்ட
3.3   பொலினவிகிதம், ்பெண கருக்காறல மற்றும் 

சிசுக்காறல ஆகி�றவ ெமுதா�ததின் மீது 
ஏற்பெடுததும் தாககம்

3.4   மககள்்தாறகப ்பெருககம் மற்றும் பிைபபு 
கடடுபபொடு

3.8   இனப்பெருகக துறை்தாழில் நுடபெஙகள் 
(ART)

3.9   கருவின் குறைபபொடுகறள கரபபெககால 
்தா்டககததிதலத� கண்டறிதல்

4 மரபுககடத்தல்
்காள்்ககள் மற்றும் 
மாறுபாடுகள்

அறிமுகம்
4.1.  பெல்கூடடு அல்லீல்கள்
4.2.  மனித இரதத வறககள்
4.2.1 ABO இரதத வறககள்
4.3.  Rh காரணியின் மரபுவழிக கடடுபபொடு
4.3.1  Rh காரணியின் இைககமின்றம - 

வளரககரு இரதத சிவபபெணு  சிறதவு தநாய் 
(எரிததராபிளாஸ்த்டாசிஸ் ஃபீ்டாலிஸ்)

4.4.  பொல் நிரை�ம்
4.4.1 பெழபபூச்சிகளின் மரபெணு ெமநிறல
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4.5.  பொல்ொர்நத மரபுகக்டததல்
4.5.1 X - ொர்நத மரபெணுவின் மரபுகக்டததல்
4.5.2 Y - ொர்நத மரபெணுவின் மரபுகக்டததல்
4.6.  குதராதமாதொம் ்தாகுபபுவறரபபெ்டம்
4.7.  மரபுக கால் வழித்தா்டர பெகுபபொய்வு

5 மூலககூறு மரபியல் அறிமுகம் 
5.1.  மரபுக்டததலின் ்ெ�ல் அலகாக மரபெணு 
5.2.  மரபெணு ்பொருளுககானத தத்டல்
5.3.  மரபெணு ்பொருளாக-டி.என். ஏ
5.3.1  T2 பொகடீரித�ாஃதபெஜறஜை பெ�ன்பெடுததி 

்ெய்�பபெட்ட  ஹாரதஷே மற்றும் தெஸ் 
தொதறனகள்

5.5.  ஆர. என்.ஏ உலகம்

5.6.  மரபெணுப ்பொருடகளின் பெணபுகள்
5.7.  டி. என். ஏ திருகுச் சுழலின் ்பொதிவு
5.9.  பெடி்�டுததல்
5.9.1 பெடி்�டுததல் அலகு  மற்றும் மரபெணு
5.9.2 பெடி்�டுததல் நிகழ்முறை
5.10.  மரபெணுக குறியீடுகள்
5.10.1 திடீர மாற்ைமும் மரபெணு குறியீடும்
5.12.  ்மாழிப்பெ�ரததல்
5.12.1 ்மாழி்பெ�ரததல் முறை
5.13.  மரபெணு ்வளிபபொடற்ட ்வளிபபெடுததுதல்
5.14.  மனித மரபெணுததிட்டம்
5.14.1  மனித மரபெணு திட்டததின் இலககுகள் மற்றும் 

வழிமுறைகள்
5.14.2 மனித மரபெணு திட்டததின் சிைபபி�ல்புகள்
5.14.3 பெ�ன்பொடுகள் மற்றும் எதிரகால ெவால்கள்
5.15.  டி.என்.ஏ-தரறக அச்சி்டல் ்தாழில்நுடபெம்

6 பரிணாமம் அறிமுகம்
6.1. உயிரினத ததாற்ைம்
6.2  புவியி�ற் காலஅட்டவறை
6.3  உயிரி�ப பெரிைாமம்
6.5. உயிரி�ப பெரிைாமக தகாடபொடுகள்
6.5.1 லாமாரககின் தகாடபொடுகள்
6.5.2 ்டாரவினின் இ�ற்றகத ததரவு தகாடபொடு
6.5.3 திடீர மாற்ைக தகாடபொடு
6.5.4 நவீன உருவாககக தகாடபொடு
6.5.5 மனித இனததால் உருவாகும் பெரிைாமம்
6.5.6 தகவறமபபுப பெரவல்
6.7.  ஹாரடி – வீன்்பெரக ்காள்றக
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7 மனிதநலன் மற்றும் 
நநாயகள்

அறிமுகம்
7.1.   ்பொதுவான மனித தநாய்கள்
7.1.2 புதராடத்டாதொவா தநாய்கள்
7.1.3 பூஞறெ தநாய்கள்
7.1.4 புழுவின் தநாய்கள்
7.2  தனிபபெட்ட மற்றும் ்பொதுச் சுகாதார பெராமரிபபு
7.3.  தநாய்த தற்டக காபபி�லின் அடிபபெற்ட 

தகாடபொடுகள்
7.3.1 இ�ல்பு தநாய்தற்டககபபு
7.3.2 ்பெைபபெட்ட தநாய்தற்டககபபு
7.3.3 தநாய்தற்டககபபு துலஙகல்கள்
7.3.4 நிைநீரி� உறுபபுகள் 
7.3.5 எதிரப்பொருள் தூணடிகள் 
7.3.6 எதிர்பொருள்கள்
7.3.7  எதிர்பொருள் தூணடி மற்றும் எதிர்பொருள் 

இற்டவிறனகள் 
7.3.8 தடுபபு மரு்நதுகள்
7.3.9. தடுபபு மரு்நததற்ைம் மற்றும் தநாய்தடுபபொககம்
7.3.10 மிறகஉைரறம
7.6   வி்டறலப பெருவம் – தவைான தபொறத மரு்நது 

மற்றும் மதுபபெழககம்
7.6.1 பெழகக அடிறமபபொடு நிறல மற்றும் ொரபு நிறல
7.6.2  தபொறத மரு்நதுகள் மற்றும் மதுவினால் 

உண்டாகும் விறளவுகள்
7.6.3 தடுபபு முறைகள் மற்றும் கடடுபபொடு  
7.7.  மனநலன் – மனஅழுததம்

8 மனித நலனில்
நுண்ணுயிரிகள்

அறிமுகம்
8.2   ் தாழிற்கூ்டஙகளில் உற்பெததி ்பொருடகளில் 

நுணணுயிரிகள்
8.2.1 உயிரி எதிரப்பொருள் உற்பெததி
8.2.2 ்நாதிகக றவககபபெட்ட பொனஙகள்  
8.2.3  தவதிப்பொருடகள், ்நாதிகள் மற்றும் பிை 

உயிரி� ்ெ�ல் மூலககூறுகள்
8.3   கழிவுநீர சுததிகரிபபு மற்றும் ஆற்ைல் 

உற்பெததியில் நுணணுயிரிகள்
8.3.1 நுணணுயிரி� எரி்பொருள் கலன்
8.5  உயிரி�ததீரவு
8.5.1 உயிரி�த தீரவில் நுணணுயிரிகளின் பெஙகு
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9 உயிரி ்தாழில் 
நுடபவியலின் 
பயன்பாடுகள்

அறிமுகம்
9.1.   மருததுவததில் உயிரி்தாழில் நுடபெவி�லின் 

பெ�ன்பொடுகள்
9.1.1  மறுதெரகறக மனித இன்சுலின்
9.1.2  மனித ஆல்ஃபொ லாக்டால்புமின்
9.1.3  இன்்டரஃ ்பெரான்கள் 
9.2.  மரபெணு சிகிச்றெ
9.3.  தணடு ்ெல்சிகிச்றெ
9.4.  மூலககூறு அளவில்தநாய் கண்டறிதல்

10 உயிரினங்கள் மற்றும் 
இனககூடடம்

அறிமுகம்
10.1.  உயிரினஙகள் மற்றும் அவற்றின் சுற்றுச்சூழல்
10.3.   முககி� உயிரற்ை ஆககக கூறுகள் மற்றும் 

காரணிகள்
10.7.  இனககூட்டம்
10.8.  இனககூட்டததின் இ�ல்புகள் 
10.12.  இனககூட்டச் ொரபு

11 உயிரிய பல்வ்கத் 
தன்்ம மற்றும் அதன் 
பாதுகாப்பு

 அறிமுகம்
11.1.  உயிரி�பெல்வறகததன்றம
11.1.1 உயிரி� பெல்வறகததன்றமயின் தகாடபொடுகள்
11.1.2 உயிரி� பெல்வறகததன்றமயின் அடுககுகள்
11.1.3 உயிரி� பெல்வறகததன்றமயின் பெரிமாைம்
11.1.4 உயிரி� பெல்வறகததன்றமயின் பெரவல்
11.2.   உலக மற்றும் இ்நதி� அளவில் உயிரி� 

பெல்வறகத தன்றமயின் முககி�ததுவம்
11.5.   உயிரி�ப பெல்வறகத தன்றம இழபபிற்கான 

காரைஙகள்
11.5.1 உயிரி� பெல்வறகததன்றம இழபபு
11.5.2 அபொ�நிறல மிறக உள்ளூர உயிரினப பெகுதி
11.5.3 அழியும் நிறல இனஙகள்
11.5.4 மரபெற்றுபதபொதல்
11.7.   உயிரி� பெல்வறகத தன்றம மற்றும் அதன் 

பொதுகாபபு
11.7.1  சூழல்உள் பொதுகாபபு (இ�ற்றக�ான 

வாழி்டததில் பொதுகாததல்
11.7.2 சூழல்்வளி  பொதுகாபபு
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12 சுற்றுச்சுழல் 
இடரபாடுகள்

அறிமுகம்
12.1.  மாசுபொடு
12.1.1 மாசுபெடுததிகளின் வறகபபொடு
12.6.  உயிரி� உருப்பெருககம்
12.7.  மிறக உைவூட்டம்
12.7.1 ஒருஙகிறை்நத கழிவுநீர தமலாணறம
12.8.   இ�ற்றக தவளாணறம மற்றும் அதறன 

நற்டமுறைப பெடுததுதல்
12.9.  தி்டககழிவு தமலாணறம
12.9.1 கழிவு தமலாணறம நற்டமுறைகள்
12.9.2 கதிரி�கக கழிவு
12.9.3 மருததுவககழிவு
12.9.4 மின்னணுக கழிவுகள்
12.9.5 ்நகிழிக கழிவு - தீரவுகள்
12.10.  சூழல் சுகாதாரக கழிவறைகள்
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்ெயமு்ை

வகுப்பு: 12                                                                                                            பாடம்:  உயிரியல்–விலங்கியல்

வரி்ெ 
எண் 

த்லப்பு 

1 இ்நதி� வறரபெ்டததில் ததசி�பூஙகாககள் மற்றும் வனவிலஙகு 
புகலி்டஙகறள குறிததல்

2 மனிதனில் காைபபெடும் ்மண்டலின் பெணபுகள்

3 மனித வி்நது்ெல்

4 மனித அண்ட்ெல்

5 பொரமீசி�ம் –இறைவுறுதல்

6 எண்டமீபொ ஹிஸ்த்டாறலடடிகா

7 றதமஸ்சுரபபி –குறுககு ்வடடு ததாற்ைம்

8 நிைநீரமுடிச்சுகள் –குறுககு ்வடடு ததாற்ைம்

9 க்டததுஆர.என்.ஏ (tRNA)

10 அறமப்பொதத உறுபபுகள்

11 ்ெ�்லாதத உறுபபுகள்

12 X-குதராதமாதொம் குறைபொடு -ஹீதமாஃபிலி�ா

13 உ்டற் குதராதமாதொம் குறைபொடு 
- அரிவாள் வடிவ ்ெல் இரதத தொறக
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 12                                                                       பாடம்:  உயிர்வதியியல்                                    

அலகு பாடப்்பாருள்

1. ்ெல் ெவ்வு 	 பாட	அறிமுகம்	
1.1		 வேதி	இயையு
1.1.1	 லிப்பிடு	
1.1.2	 புரதஙகள்	
1.1.2.1	 ஒருஙகியைநத	புரதம்	
1.1.2.2	 புற	அயைவு	புரதம்	
1.2		 சவ்வு	அயைப்புகயை	விைக்கும்	ைாதிரிகள்	
1.2.1	 ஒறயற	அடுக்கு	அயைப்பு	ைாதிரி	
1.2.2	 	லிப்பிடு	இரடயட	அடுக்கு	அயைப்பு	அல்லது	

இரடயட	மூ்லக்கூறு	லிப்பிடு	அடுக்கு	
1.2.3	 இயடப்்பாதிவு	அயைப்பு	
1.2.4	 ஓர்லகு	சவ்வு	அயைப்பு	
1.2.5	 நீர்ம்	்ைாயசக்	அயைப்பு	
1.3		 சவ்வு	கடததல	
1.3.1	 இைலபான	கடததல
1.3.2	 புரத	ேழிக்கடததல	
1.3.3	 ்சைலமிகு	கடததல	
1.3.4	 உயிரணு	உடகேர்தல	
1.4		 பாகுநிய்ல	தனயை	ைறறும்	பரப்பு	இழுவியச
1.4.1	 	பாகுநிய்லத	தனயை	ைறறும்	பரப்பு	

இழுவியசயின	உயிரிைல	முக்கிைததுேம்
1.5		 சவ்வூடு	பரேல
1.5.1	 உயிரிைல	முக்கிைததுேம்
1.7.1		 	ஹீவைாகுவைாபின	தாஙகள்	கயரசல	அயைப்பு	

ைறறும்	குவைாயரடு	இடைாறறம்

2. ்ெரித்்தல் 	 பாட	அறிமுகம்	
2.2		 ்சரிததல	
2.2.1	 இைநதிர	்சரிததல	
2.2.2	 வேதிச்	்சரிததல	
2.2.2.1	 	கார்வபாயைடவரடகளின	்சரிததல	ைறறும்	

உயிஞ்சுதல	
2.2.2.2	புரதஙகளின	்சரிததல	ைறறும்	உறிஞ்சப்படுதல	
2.2.2.3		லிப்பிடுகளின	்சரிததல	ைறறும்	

உறிஞ்சப்படுதல	
2.2.2.4		நியூக்ளிக்	அமி்லஙகளின	்சரிததல	ைறறும்	

உறிஞ்சப்படுதல	
2.3		 இயரப்யப	குடல	ைார்வைானகள்	
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3. கார்பா 
ஹைட்ரேடகளின் 
வளரசிஹ்த மாற்றம்

	 பாட	அறிமுகம்	
3.1		 ேைர்சியத	ைாறறம்	ஒரு	முனவனாடடம்	
3.1.1		 ேைர்்தாகுப்பு	ைாறறம்	ைறறும்	சியதவு	ைாறறம்
3.2		 கார்வபாயைடவரட	ஒரு	ஆறறல	மூ்லம்	
3.5		 	் ைக்வசாஸ்	வைாவனா	பாஸ்வபட	இயை	

ேழிததடம்	
3.5.1		 	ஆக்சிஜவனறற	படிநிய்லயில	நிகழும்	

வியனகள்	
3.5.2		 	ஆக்சிஜவனறறையடைாப்	படிநிய்ல	
3.6		 கியைக்வகாஜன	ேைர்சியத	ைாறறம்	
3.6.1		 கியைக்வகா்ஜனிசிஸ்	
3.6.2		 கியைக்வகாஜினாலிசிஸ்
3.7		 குளுக்வகாநிவைா்ஜனிசிஸ்	
3.7.1	 	குளுக்வகாநிவைா்ஜனிசிசில	நிகழும்	

முக்கிைைான	வியனகள்	
3.7.2	 	குளுக்வகாநிவைா்ஜனிசிஸ்	்சைலமுயறயில	

நிகழும்	வியனகள்	
3.7.3	 	குளுக்வகாஸ்	்தாகுததலுக்கான	வியனமுன	

்பாருள்	
3.7.4	 வகாரி	சுழறசி	

4. புரே்தஙகளின் 
வளரசிஹ்த மாற்றம்

	 பாட	அறிமுகம்	
4.1.2.3		கார்பாக்சில	்தாகுதி	நீக்கம்	
4.1.2.4		 	அமிவனா	அமி்லஙகளின	கார்பன	

கடடயைப்புகளின	முடிவுநிய்ல	
4.1.2.5	 	டரானஸ்	்ைததிவ்லறறம்	
4.3		 நிைாசின	உருோதல	
4.4		 ்ை்லனின	உருோதல	
4.5		 யதராய்டு	ைார்வைானகளின	உருோக்கம்	
4.6		 வகடடகா்லமீனகள்	உருோதல		

5. லிப்பிடுகளின் 
வளரசிஹ்த மாற்றம்

5.1	 அறிமுகம்
5.1.1		 லிப்பிடுகளின	உயிரிைல	்சைலபாடு
5.2		 ்காழுப்பு	அமி்லஙகளின	உயிர்	்தாகுப்பு	
5.3		 	் காழுப்பு	அமி்லஙகளின	

ஆக்சிஜவனறறையடதல	
5.3.1 β	ஆக்சிஜவனறறம்	
5.4		 ்கா்லஸ்டிரால	
5.4.1		 ்கா்லஸ்டிராலின	உயிர்த்தாகுப்பு	
5.4.2		 ்கா்லஸ்டிராலின	முக்கிைைானப்	்பறுதிகள்	
5.4.2.1		பிதத	உப்புகள்
5.4.2.2		ஸ்டீராய்டு	ைார்வைானகள்
5.4.2.3		யேடடமின	D
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5.5		 பாஸ்வபாலிப்பிடுகள்
5.5.1		 பாஸ்வபாலிப்பிடுகளின	ேயககள்	
5.5.2	 பாஸ்வபாலிப்பிடுகளின	உயிர்த்தாகுப்பு	
5.5.3	 ்்லசிததின	உயிர்த்தாகுப்பு	
5.5.4	 பாஸ்வபாலிப்படுகள்	சியதேயடதல	
5.5.5	 ய்லவசா்்லசிததின	உருோதல	
5.5.6	 ய்லவசா்்லசிததினின	வியைவுகள்	
5.6		 ்சஃப்பாலின

6. மூலக்கூறு உயிரியல் 	 பாட	அறிமுகம்
6.1		 	மூ்லக்கூறு	உயிரிைலின	யைைக்வகாடபாடு	
6.2		 DNA	இரடடிப்பயடதல
6.2.1		 DNA	இரடடிப்பயடதல	ைாதிரிகள்	
6.2.2		 கனசர்வேடிவ்	ைாதிரி	
6.2.3		 ்சமி	கனசர்வேடிவ்	ைாதிரி	
6.2.4		 டிஸ்பர்சிவ்	
6.2.5		 ்ைசலசன	–	ஸ்டாஸ்	வசாதயன	
6.2.6		 DNA	இரடடிப்பயடதல	–	ஒரு	வைறபார்யே	
6.2.7		 DNA	பாலிைவரஸ்	
6.2.8		 	புவராவகரிவைாடிக்	ைறறும்	பூ	வகரிவைாடிக்	

ஆகிைேறறின	DNA	இரடடிப்பயடதலில	உள்ை	
வேறுபாடுகள்

6.2.9		 	பாலிைவரஸ்	சஙகிலித	்தாடர்	வியனைாக்கி	–	
மூ்லக்கூறு	உயிரிைலின	இனறியைைாத	கருவி	

6.2.9.1		DNA	்பருக்கததில	உள்	படிஙகள்	
6.3		 படி்ைடுததல	
6.3.1		 ைரபணு	ைறறும்	்ேளிப்பாடு	
6.3.2		 படி்ைடுததல	ஒரு	கணவைாடடம்	
6.3.2.1		படி்ைடுததலின	துேக்க	நிய்ல	
6.3.2.2		படி்ைடுததலின	்தாடர்நிய்ல	
6.3.2.3		படி்ைடுததலின	முடிவு	நிய்ல	
6.3.4		 படி்ைடுததலுக்குப்	பின	நிகழும்	ைாறறஙகள்	
6.4		 ைரபுத	தகேல	்ைாழி	்பைர்தல
6.4.1		 ைரபுக்	குறியீடு	
6.4.2		 	ைரபுத	தகேல	்ைாழி்பைர்ததல	ஒரு	

கணவைாடடம்	
6.4.3		 ரிவபாவசாம்கள்
6.4.4		 	ைரபுத	தகேல	்ைாழி்பைர்ததல	நிகழும்	

மூ்லக்கூறு	நிகழ்வுகள்	
6.4.4.1	 	ைரபுத	தகேல	்ைாழி்பைர்ததலின	்தாடக்க	

நிய்ல	
6.4.4.2		ைரபுத	தகேல	்ைாழி்பைர்ததல	்தாடர்	நிய்ல
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6.4.4.3	ைரபுத	தகேல	்ைாழி்பைர்ததலில	இறுதி	நிய்ல
6.4.5		 	ைரபுத	தகேல	்ைாழி்பைர்ததலுக்கு	பின	

நிகழும்	ைாறறஙகள்
6.4.6	 	புவராவகரிவைாடிக்	ைறறும்	யுவகரிவைாடிக்	

ஆகிைேறறின	ைரபுத	தகேல	
்ைாழி்பைர்ததலில	உள்ை	வேறுபாடுகள்

7. வளரசிஹ்த மாற்ற 
மரேபுவழி ்காளாறுகள்

	 பாட	அறிமுகம்
7.1		 கா்லக்வடாஸிமிைா	
7.1.1		 காரைஙகள்	
7.1.2	 அறிகுறிகள்	
7.2		 ோன	-	கிரீக்ஸ்	வ�ாய்
7.2.1		 ைருததுே	்ேளிப்பாடு	
7.2.2		 அறிகுறிகள்	
7.3		 ஹீவைாபிலிைா	
7.3.1		 காரைஙகள்	
7.3.2		 அறிகுறிகள்	
7.6		 வட-சாக்ஸ்	வ�ாய்	
7.6.1		 காரைஙகள்	
7.6.2		 அறிகுறிகள்	

8. உயிரியல் 
ஆக்சிஜ்ேற்றம்

	 பாட	அறிமுகம்	
8.2		 ஆக்சிஜவனறறம்		ஒடுக்கவியன	
8.2.1		 ஆக்ஸிஜவனறற	ஒடுக்க	மினனழுததம்
8.3		 எ்லக்டரான	கடதது	சஙகிலி	
8.3.1		 யைடவடாகாணடரிைாவின	உள்ையைப்பு	
8.3.2		 	எ்லக்டரான	கடததுச்	சஙகிலியின	பகுதிக்	

கூறுகள்	
8.3.3		 எ்லக்டரான	கடததுச்	சஙகிலியின	வியனகள்
8.3.4	 எ்லக்டரான	கடததுச்	சஙகிலி	தடுப்பானகள்
8.5		 உைர்	ஆறறல	வசர்ைஙகள்	
8.5.1		 உைர்	ஆறறல	வசர்ைஙகளின	வசமிப்பு	ேடிேம்	
8.5.2		 ATP	–	ஒரு	உைர்	ஆறறல	மூ்லக்கூறு	
8.5.2.1	 ATP	வைஸ்	இன	ேடிேப்பு	(F1	Fo	ATP	வைஸ்)	
8.5.2.2		ATP	நீராய்பகுததலின	கடடி்லா	ஆறறல	
8.6		 இயைத	தடுப்பானகள்

9. ்�ாதி விஹே்வக 
மாற்றம்

9.1		 யைக்காலிஸ்	-	்ைனடன	சைனபாடு
9.1.1		 	யைக்கலிஸ்	-	்ைனடன	சைனபாடடின	

முக்கிைததுேம்	
9.1.2  KM	ைதிப்பின	தனிச்சிறப்பு	
9.1.3		 ய்லனவீேர்	–	பர்க்	சைனபாடு	
9.2		 ்�ாதி	்சைலபாடு	
9.3.3		 மீைா	்�ாதி	தடுததல	
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10. ்�ாய் 
்தஹடக்காப்பியல்

10.1	 பாட	அறிமுகம்	
10.3		 வ�ாய்	எதிர்ப்பாறறல,	வ�ாய்	தயடக்காப்பிைல
10.3.1	 ேயகப்பாடு
10.3.1.1		 	இைறயகைான	அல்லது	இைலபு	வ�ாய்	

தயடக்காப்பு	
10.3.1.2	 இைலபு	வ�ாய்	தயடக்காப்பில	ஈடுபடும்	கூறுகள்	
10.3.1.3	 இைலபு	வ�ாய்	தயடக்காப்பின	ேழிையற	
10.3.2	 ்பறப்படட	வ�ாய்	தயடக்காப்பு	
10.3.2.1	 இரதத	ேழி	வ�ாய்	தயடக்காப்பு	
10.3.2.2	 ்சலேழி	வ�ாய்	தயடக்காப்பு	
10.4		 உடறகாப்பு	ஊக்கிகள்	
10.4.1	 ஆனடி்ஜனகளின	ேயககள்	
10.4.2	 	உடறகாப்பு	ஊக்கியின	ஊக்குவிக்கும்	

திறயன	பாதிக்கும்	காரணிகள்	
10.6		 	உடறகாப்பு	ஊக்கி-உடறகாப்பு	மூ்லம்	வேதி	

வியனகள்	
10.6.1		 வீழபடிோதல	
10.6.2		 ஒடடி	உயறதல	

்ெய்முஹ்ற

வகுப்பு : 12                                                                                                                         பாடம்:  உயிர்வதியியல்                                    

வரிஹெ 
எண்

்தஹலப்பு

1 இரததததின	ேயககயை	அறிதல

2 புரததயத	அைவிடல	(யபயூரட	முயற)

3 குளுக்வகாயை	அைவிடல	(ஆர்தவதா	்டாலுடின			முயற)

4 அஸ்கார்பிக்	அமி்ல	(யேடடமின	C	)	நியறயை	கைக்கிடுதல

5 யட	அசியடல	வைாவனாக்யசம்	முயறயில	யூரிைாயேக்	கைக்கிடுதல

6 காலசிைததின	அையே	அறிதல(தரம்	பார்ததல	முயற)

7 ்காடுக்கப்படடுள்ை	அமிவனா	அமி்ல	நியறயியன	கைக்கிடுதல		
(சாரனசன	எளிை	தரம்	பார்ததல	முயறயில)
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 12                                           பாடம்: நுண்ணுயிரியல்

இயல் பாடப்்பாருள்

1 நுண்ணுயிரியல் துறையின் 
முன்்னேறைங்கள்

1.1	 விண்வெளியில்	நுணணுயிரிகள்
1.4		 	நுணணுயிரகளைப்	பயனபடுத்தி	

நான�ாதுகள்கள்	தயாரித்தல்	
1.5		 கருவிகள்
1.5.1	 கானனபாகல்	நுணனணாக்கி
1.5.2		 DNA	துணடின	வெரிளை	முளை	அளைப்பு	

2 நுண்்ணாக்கியியல் 2.1		 னபஸ்	கான்ட்ாஸ்்ட	நுணனணாக்கி
2.1.1		 அடிப்பளைத்	தத்துவெம்
2.1.2		 ஒளியியல்	பாகஙகள்	
2.1.3		 ்ையல்	இயஙகளைப்பு	
2.2		 புனைா்ைனஸ்	நுணனணாக்கி
2.2.1		 அடிப்பளைத்	தத்துவெம்
2.2.2		 	புனைா்ைனஸ்	நுணனணாக்கியின	பாகஙகள்	
2.2.3		 ்ையல்	இயஙகளைப்பு	
2.3		 எலக்்ட்ான	நுணனணாக்கி
2.3.1		 அடிப்பளைத்	தத்துவெம்
2.3.2		 	TEM	யின	்ையல்	இயஙகளைப்பு	ைற்றும்	

உபக்ணயியல்	
2.3.3		 	SEM	யின	்ையல்	இயஙகளைப்பு	ைற்றும்	

உபக்ணயியல்	

3 ்வதியியல் முறையில் 
நுண்ணுயிரி்கறை  
்கடடுப்படுத்துதல்

3.1	 	டிஸ்இன்பக்ைனஸ்,	ஆனடி்ைப்டிக்ஸ்	
ைற்றும்	ஆனடிபயாடிக்ஸ்

3.5		 	ஆனடிளைக்ன்ாபியல்	னவெதிக்கா்ணிகளின	
ைதிப்பீடு	

3.6		 ஆனடிபயாடிக்
3.6.1		 ஆனடிபயாடிக்ஸின	்ையல்முளை	
3.7		 	ஆனடிளைக்ன்ாபியல்	கூர	உணரவு	

னைாதள�
3.8		 ைருந்துகளுக்கு	எதி்ா�	்ையல்நு்டபம்	

4 நுண்ணுயிர்களின் 
வைரசிறத மாறைம்

4.2		 னவெதிவிள�களின	ஆற்ைல்	
4.2.1	 உயர	ஆற்ைல்	பாஸ்னப்டகள்
4.2.2	 ஆக்ஸிைன�ற்ைம்-ஒடுக்கம்	விள�கள்
4.6.1		 ்கமி	ஆஸ்ைாடிக்	இயக்கமுளை	
4.10.4		 ்நாதி	ஒழுஙகுபடுத்தல்	
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5 உணவு நுண்ணுயிரியல் 5.1		 உணவு	நுணணுயிரியல்
5.1.1		 உணவுகளின	வெளகப்பாடு
5.1.2		 உணவில்	நுணணுயிரிகளின	ஆதா்ஙகள்
5.1.3		 	உணவில்	நுணணுயிர	வெைரச்சிளய	

தீரைானிக்கும்	கா்ணிகள்	
5.2		 உணவுக்	்க்டடுனபாதல்
5.2.1	 	உணவுக்	்க்டடுனபாவெதற்கா�	

கா்ணஙகள்
5.3		 உணவு	வெழியாக	ப்வும்	னநாயகள்	
5.3.1	 உணவு	வெழி	னநாயத்்தாற்று
5.3.2	 உணவு	நஞைாதல்
5.5.5		 	் ைத்திலீன	நீலம்	ைாய	ஒடுக்க	னைாதள�	

(MBRT) 

6 ்தாழிற்ாறை 
நுண்ணுயிரியல்

6.2		 	் தாழிற்ைாளல	முக்கியத்துவெம்	வொயந்த	
நுணணுயிரிகள்				னதரவுமுளை	

6.3		 சிறு	சிற்றி�	னைம்பாடு	
6.4		 	் தாழிற்ைாளல	முக்கியத்துவெம்	வொயந்த	

நுணணுயிரிகளைப்	பதப்படுத்துதல்	
6.5		 ்நாதிகலனகள்
6.5.1		 	் நாதிகலனகளின	அடிப்பளை	

வெடிவெளைப்பு
6.6		 ்பனிசிலின	உற்பத்தி	
6.9		 	் தாழிற்ைாளல	முளையில்	சி்டரிக்	அமிலம்	

தயாரித்தல்	
6.10		 நிளலநிறுத்தம்	

7 மருத்துவ பாக்டீரியாைஜி 7.3		 ஸ்்டளபனலாகாக்கஸ்	ஆரியஸ்
7.3.1	 உைல்	உருவெளைப்பு
7.3.2	 வெைரச்சிப்	பணபுகள்
7.3.3	 வீரியக்	கா்ணிகள்
7.3.4	 னநாய	னதாற்ைம்
7.3.5	 ஆயவெக	பரினைாதள�
7.3.6	 சிகிச்ளை
7.4		 ஸ்்ட்்ப்னைாகாக்கஸ்	ளபனயாஜினஸ்
7.4.1	 புைவெளைப்பியல்
7.4.2	 வெைரச்சிப்	பணபுகள்
7.4.3	 ஆனடி்ெனின	அளைப்பு
7.4.4	 னநாய	னதாற்ைம்
7.4.5	 ஆயவெக	பரினைாதள�
7.4.6	 சிகிச்ளை	&	தடுப்பு	முளைகள்
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7.5		 ளநசீரியா	்ைனின்ெடிஸ்
7.5.1 உைல்	உருவெளைப்பு
7.5.2 வெைரச்சிப்	பணபுகள்
7.5.3 னநாய	னதாற்ைம்
7.5.4 ஆயவெக	பரினைாதள�
7.5.5 சிகிச்ளை	&	தடுப்பு	முளைகள்
7.6		 காரனிபாக்டீரியம்	டிப்தீரினய
7.6.1 உைல்	உருவெளைப்பு
7.6.2 வெைரச்சிப்	பணபுகள்
7.6.3 னநாய	நிளல
7.6.4 னநாய	னதாற்ைம்
7.6.5 ஆயவெக	பரினைாதள�
7.6.6 தடுப்பு	முளைகள்
7.6.7 சிகிச்ளை
7.7		 கிைாஸ்்டரிடியம்	்ை்டைனி	
7.7.1 உைல்	உருவெளைப்பு
7.7.2 வெைரச்சிப்	பணபுகள்
7.7.3	 நச்சுகள்
7.7.4 னநாய	நிளல
7.7.5 னநாய	னதாற்ைம்
7.7.6 ஆயவெக	பரினைாதள�
7.7.7 சிகிச்ளை
7.7.8 தடுப்பு	முளைகள்
7.9		 ைால்்ைா்�ல்லா	ளைபி
7.9.1	 புைத்னதாற்ைம்
7.9.2 வெைரச்சிப்	பணபுகள்
7.9.3 னநாய	நிளல
7.9.4 னநாய	னதாற்ைம்
7.9.5 ஆயவெக	பரினைாதள�
7.9.6 தடுப்பு	முளைகள்
7.9.7 சிகிச்ளை	&	தடுப்பு	நைவெடிக்ளககள்
7.11		 ளைக்னகாபாக்டீரியம்	டியூபரகுனைாசிஸ்
7.11.1	 புைத்னதாற்ைம்
7.11.2 வெைரச்சிப்	பணபுகள்
7.11.3 னநாய	நிளல

7.11.4	 ைருத்துவெ	அறிகுறிகள்
7.11.5 ஆயவெக	பரினைாதள�
7.11.6 சிகிச்ளை
7.11.7	 	தடுப்பு	ைற்றும்	க்டடுப்பா்டடு	

நைவெடிக்ளககள்
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7.12		 டிரிப்னபானிைா	பாலிைம்
7.12.1	 புைத்னதாற்ைம்
7.12.2	 நுணணுயிர	வெைரப்பு
7.12.3 னநாய	நிளல
7.12.4 ஆயவெக	பரினைாதள�
7.12.5 சிகிச்ளை	&	தடுப்பு	முளைகள்
7.13		 ்லப்னைாஸ்ளப்ா	இணைன்ாகணஸ்
7.13.1	 புைத்னதாற்ைம்
7.13.2 ஆனடி்ெனிக்	அளைப்பு
7.13.3 னநாய	நிளல
7.13.4 ஆயவெக	பரினைாதள�
7.13.5 சிகிச்ளை	&	தடுப்பு	முளைகள்

8 மருத்துவ 
ஒடடுண்ணியியல்

8.1		 ஒ்டடுணணி	ைற்றும்	விருந்னதாம்பி
8.1.1	 	விருந்னதாம்பிக்கும்	ஒ்டடுணணிக்குைா�	

்தாைரபு	முளைகள்
8.1.2	 	ஒ்டடுணணிகளின	வெளககளும்	

வெளகப்பாடும்
8.1.3	 விருந்னதாம்பியின	வெளககள்
8.1.4	 	ைருத்துவெ	முக்கியத்துவெம்	வொயந்த	

ஒ்டடுணணிகளின	வெளகப்பாடு
8.1.5	 ஒ்டடுணணிகளின	வொழக்ளக	சுழற்சி
8.1.6	 ஒ்டடுணணிகளின	ப்வுதல்	முளை
8.2		 எணைமீபா	ஹிஸ்னைாலிடிக்கா	
8.2.1	 புவியியல்	ப்வெல்
8.2.2	 வொழுமிைம்
8.2.3 உைல்	உருவெளைப்பு
8.2.4	 வொழக்ளக	சுழற்சி
8.2.5 னநாய	னதாற்ைம்
8.2.6	 ைருத்துவெ	்வெளிபாடு
8.2.7 ஆயவெக	பரினைாதள�
8.2.8	 தடுப்பு	ைற்றும்	க்டடுப்பாடு
8.4		 லீஷைாணியா	்ைான�ாவொனி
8.4.1	 புவியியல்	ப்வெல்
8.4.2	 வொழுமிைம்
8.4.3 உைல்	உருவெளைப்பு
8.4.4	 வொழக்ளக	சுழற்சி
8.4.5 னநாய	னதாற்ைம்
8.4.6 னநாய	நிளல
8.4.7	 தடுப்பு	ைற்றும்	க்டடுப்பாடு
8.5		 பிைாஸ்னைாடியம்	
8.5.1	 புவியியல்	ப்வெல்
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8.5.2	 வொழுமிைம்
8.5.3	 கைத்திகள்
8.5.4	 வொழக்ளக	சுழற்சி
8.5.5	 ைனிதனில்	நளைப்்பறும்	சுழற்சி
8.5.6	 ்காசுவினுள்	நளை்பறும்	ைழற்சி
8.5.7 னநாய	நிளல
8.5.8 னநாய	னதாற்ைம்
8.5.9	 	கடுளையா�	பால்சிபா்ம்	ைனலரியாவின	

பினனகாைாறுகள்
8.5.10	 திரும்பத்	னதாற்றுதல்
8.5.11	 பிைாஸ்னைாடியம்	ளவெவொக்ஸ்
8.5.12	 ைருத்துவெ	்வெளிபாடு
8.5.13 ஆயவெக	பரினைாதள�
8.5.14 சிகிச்ளை
8.5.15	 தடுப்பு	ைற்றும்	க்டடுப்பாடு

9 மருத்துவ றமக்்கைாஜி 9.1		 	விருந்னதாம்பி	ஒ்டடுணணி	்தாைரபின	
அடிப்பளையில்	பூஞளைகளின	வெளகப்பாடு	

9.1.1		 ளைனகாசிஸ்	
9.2		 ்தாலின	னைற்ப்ப்பு	பூஞளை	னநாயகள்
9.3		 ்ைரைனைாளப்டனைாசிஸ்
9.3.1	 னநாய	நிளல	ைற்றும்	னநாயியல்
9.3.2	 ைருத்துவெ	்வெளிபாடு
9.3.3	 ஆயவெக	கணைறிவு
9.4		 னதால்	அடி	ளைனகாசிஸ்	
9.4.1	 ளைசீ்டனைாைா
9.4.2	 னநாய	நிளல	ைற்றும்	னநாயியல்
9.4.3	 ளைசீ்டனைாைாவின	வெளககள்
9.4.4	 ைருத்துவெ	்வெளிபாடு
9.4.5	 ஆயவெக	கணைறிவு
9.5		 உள்ைாரந்த	ளைனகாசிஸ்
9.5.1	 ஹிஸ்னைாபிைாஸ்னைாஸிஸ்
9.5.2	 னநாய	நிளல	ைற்றும்	னநாயியல்
9.5.3	 ைருத்துவெ	்வெளிபாடு
9.5.4	 ஆயவெக	கணைறிவு
9.6		 ைந்தரப்பவொத	ளைனகாசிஸ்	
9.6.1	 னகனடிடியாஸிஸ்
9.6.2	 கிரிப்னைாகாக்னகாஸிஸ்

10 மருத்துவ றவரைாஜி 10.2		 ளவெ்ைஸ்களை	வெைரத்தல்	
10.3		 ்ெரப்பஸ்	ளவெ்ஸ்	
10.4		 ்ெப்பளைடிஸ்	ளவெ்ஸ்கள்	
10.5		 ன்பிஸ்	ளவெ்ஸ்	
10.7		 அரனபா	ளவெ்ஸ்	
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10.7.1	 சிக்கன	குனயா	ளவெ்ஸ்
10.7.2	 ்ைஙகு
10.7.3	 ஜிகா	ளவெ்ஸ்

11 ்�ாயத்தடுப்பியல் 11.1.2	 இம்யூன�ாபுனைா்ைனஸ்	
11.1.3			 எளலைா	
11.2		 ்வெஸ்ைான	பிைா்ட	
11.3		 மிளக	கூர	உணரவு	

12 நுண்ணுயிர மரபியல் 12.6		 மியூைனகள்	உருவொக்கம்	
12.7		 ை்பணு	்பாருள்	கைத்தல்
12.7.1	 டி்ானஸ்பரனைஷன
12.7.2	 கானஜீனகஷன
12.7.3	 டி்ானஸ்ைக்	ஷன
12.11		 ை்புப்	்பாறியியலின	்தாழில்	நு்டபஙகள்
12.11.1		 அக்ன்ாஸ்	்ெல்	எலக்்டன்ானபா்சிஸ்
12.11.2		 பாலிைன்ஸ்	ைஙகிலி	எதிரவிளண	
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்்யமுறை
வகுப்பு: 12                                                                                                                             பாடம்:  நுண்ணுயிரியல்

வரிற் எண் தறைப்பு

1 ்்யமுறை
தயிர/	இ்டலி	ைாவு	ஆகியவெற்ளை	்காணடு	கி்ாம்	
ைாயனைற்றுதல்

2 LPCB	பயனபடுத்தி	ஈ்	்ைைணடி�ால்	பூஞளைளய	
(ஆஸ்்பரஜில்லஸ்/	மியூகர/	ள்னைாபஸ்)	அளையாைம்	
காணுதல்

3 இ்த்தத்ளத	வெளகப்படுத்துதல்

4 இ்த்தத்ளத	ைாயனைற்றுதல்

5 னக்டைனலஸ்	னைாதள�

6 ளவெைால்	னைாதள�	(நழுவெமுளை	னைாதள�)

7 னவெரமுடிச்சுகளிலிருக்கும்	ள்னைாபியத்ளத	்ையல்	விைக்கம்	
்ையது	அதள�	தனிளைப்படுத்துதல்

II B) �ழுவம்

8 ஆஸ்காரிஸ்	லம்பிரிகாய்ைஸ்சின	மு்டளை

9 நாஸ்ைாக்கின	்ெ்டடின்ாசிஸ்்டகள்

10 அமில	திை	னபசில்ளல		

II C) ஸபாடடர

11 ஆணடிபயாடிக்	உணரதிைன	த்டடு	–	கிரபீ	னபயர	்ையமுளை

12 அமிலம்	ைற்றும்	வொயு

13 அகன்ாஸ்	்ெல்	மின�ாற்	பகுப்பு	கருவி

14 ்க்டடுப்னபா�	உணவு
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 12                                                                  பாடம்:  பபாது பெவிலியம் 
                                                          

இயல் பாடப்பபாருள்

1. உடற்கூறு மற்றும்
உடலியல்

	 முன்னுரை
1.1		 த�ோல்மண்டலம்
	 த�ோல	்மண்டலத்தில
	 வரும்	த�ோய்கள்
1.3		 எலும்பு	்மற்றும்	�ரை்மண்டலம்
1.4		 �ரை்கள்	எலும்பு்களில	வரும்	த�ோய்கள்
1.5		 �ைம்பு்மண்டலம்
	 �ைம்பு்மண்டலத்தில	வரும்	த�ோய்கள்
	1.6		 	வயிறு	்மற்றும்	கு்டலஅர்மப்பு/

சைரி்மோன்மண்டலம்
	 சைரி்மோன	்மண்டலத்தில	வரும்த�ோய்கள்
1.7		 சிறுநீை்கஅர்மப்பு
	 சிறுநீை்கஅர்மப்புச�ோ்டர்ோனத�ோய்கள்
1.8		 சுவோை்மண்டலம்
	 சுவோை்மண்டலத்தில	ஏற்்டும்	த�ோய்கள்
1.9		 �ோளமிலலோ	சுைப்பி	்மண்டலம்
	 �ோளமிலலோ	சுைப்பி்மண்டலத்திலவரும்த�ோய்கள்

2. மருத்துவ மற்றும்
அறுவவ சிகிசவெ 
பெவிலியம்

	 முன்னுரை
2.1		 த�ோய	ச�ோற்று	்மற்றும்	த�ோய	ச�ோற்று	–ச்மோயப்பு
	 சிைங்கு,	்கோளோஞை்கப்்ர்ட
2.2		 ்மோைர்டப்பு
2.3		 இ�ய	சையலிழப்பு	த�ோய்கள்
2.10		 வயிற்றுப்புண	இரைப்ர்புண
2.11		 முன்சிறுகு்டற்புண
2.14		 மூலத�ோய
2.15		 சிறுநீை்க	சையலிழப்பு
2.16		 சிறுநீை்க்கல
2.19		 நீரிழிவுத�ோய
2.20		 குரை	ர�ைோயடுசுைப்பு
2.21		 மிர்க	ர�ைோயடுசுைப்பு
2.24		 ்மோ�வி்டோய	த்கோளோறு்கள்
2.25		 ்கருப்ர்கீழ்	இைக்கம்
2.26		 தீங்்கற்ை	புதைோஸத்டட்	வளரச்சி
2.27		 விரைவீக்கம்
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3. பயனபாடடு
உளவியல்

	 முன்னுரை
3.1		 உளவியலின்	வரையரை
3.2		 சைவிலியத்தில	உளவியலின்	முககியத்துவம்
3.3		 ்மோஸதலோவின்	உககுவித்�ல	த்கோட்்ோடு
3.5		 ்மனப்்ோன்ர்ம
3.6			 உணரச்சி்கள்

4.  ெமூகவியல் 	 முன்னுரை
4.1		 ைமூ்கவியல
4.2		 ைமூ்கவியலின்	த்கோட்்ோடு்கள்
4.3		 சைவிலியத்தில	ைமூ்கவியலின்	முககியத்துவம்

5. உணவூடடவியல் 	 முன்னுரை
5.1		 சைோலலியல
5.2		 உணவுவர்க்கள்
5.3		 	ஆதைோககியத்ர�	்ைோ்மரிப்்தில	

உணவூட்்டவியலின்	்ங்கு
5.4		 	உணவு	்மற்றும்	ஊட்்டச்ைத்து	்ோதிககும்	

்கோைணி்கள்
5.5	 ்கோரத்ோரைட்தைட்டு்கள்
	5.6	 ச்கோழுப்பு்கள்
5.7		 புை�ங்்கள்
5.8		 ரவட்்டமின்்கள்

6. பாலியல்கல்வி
மற்றும்
குடும்பவாழகவக

6.1		 வரையரை
	 ்ோலியல	்கலவியின்	த�ோக்கங்்கள்
6.2		 �லலச�ோடு�ல
6.3		 ச்கட்்டச�ோடு�ல
6.4		 ்ோலியல	துன்புறுத்�ல

7. மகப்்பறு
பெவிலியம்

	 முன்னுரை
7.1		 வரையரை
7.2		 	�ோயின்	்கரப்்்கோலத்தில	உ்டல	ரீதியோ்க	ஏற்்டும்	

்மோற்ைங்்கள்
7.3		 ்கரப்்த்ர�	்கண்டறி�லுக்கோன	அறிகுறி்கள்
7.4			 உயிருககு	ஆ்த்�ோன்கரப்்ம்
7.5			 பிைைவம்
			7.7		 பிைவைத்துககு	பிநர�ய	்கோலம்

8. குழநவதைகள்
நலம்பெவிலியம்

	 முன்னுரை
8.1		 ்ச்சிளம்	குழநர�	வரையரை
8.2		 ்ச்சிளக	குழநர�	்மருத்�வம்	்மற்றும்	்ைோ்மரிப்பு
8.3		 ச்ோதுவோன	த�ோய	�ர்ட்கோப்புதிட்்டம்
8.7		 �ோய்மற்றும்குழநர��லதைரவ்கள்
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9.ெமுகசசுகாதைார 
பெவிலியம்

9.1			 ைமு்கச்	சு்கோ�ோை	சைவிலியம்
9.2			 இநதியோவின்	சு்கோ�ோை	பிைச்ைரன்கள்
9.3			 த�சிய	சு்கோ�ோை	ச்கோள்ர்க	்மற்றும்	திட்்டமி்டல
9.4				 சு்கோ�ோைத்	திட்்ட்ம்டல
9.5		 த�சிய	சு்கோ�ோைத்	துரையின்	அர்மப்பு
9.6		 த�சிய	சு்கோ�ோை	திட்்டங்்கள்
9.7		 	த�சிய	குருட்டுத்	�ன்ர்ம	்கட்டுப்்ோட்டுத்	

திட்்டம்
9.8		 20	அம்ைத்	திட்்டம்
9.9		 ்ள்ளி	சு்கோ�ோை	திட்்டம்
9.10		 ஐந�ோணடு	திட்்டங்்கள்

10. மனநலச பெவிலியம்
்காடபாடுகளும் 
நவடமுவைகளும்

	 முன்னுரை
10.1	 சைோலலோக்கம்/துரைச்சைோற்்கள்	
10.2		 ்மன	�லமிக்கவரின்	்ணபு்கள்
10.3		 ்மனத�ோய	்ற்றிய	�வைோன	்கருத்து்கள்
10.4		 	்மனத�ோய	த�ோயோளி்கரள	புரிநது	ச்கோள்ளும்	

முரை
10.5		 	தீவிை்மோன	த�ோய்கள்	்மற்றும்	மி�்மோன	த�ோய்கள்
10.6		 ்மனத�ோய்களின்	வர்க்கள்
10.10		 ்கவனககுரை்ோடு	்மற்றும்	மிர்கயியக்க	த�ோய
10.11		 	சைவிலியர	த�ோயோளிககிர்டதயயோன	சிகிச்ரை	

ைோரந�	உைவுமுரை

11. பதைாற்று ்நாயகள் 	 முன்னுரை
11.1		 சைோலலியல
11.2			 த�ோயக	கிருமி்கள்	வர்க்கள்
11.3		 ்ைவும்	முரை்கள்
11.4		 ்மரைமு்க்மோ்க	்ைவு�ல
11.5		 ச�ோற்று	த�ோய்கரள	வர்கப்்டுத்து�ல
11.6		 நீரினோல	்ைவும்	த�ோய்கள்
11.7		 ்கோற்றினோல	்ைவும்	த�ோய்கள்
11.8		 ்கணுக்கோலி்கள்	மூலம்	்ைவும்	த�ோய்கள்

12. பெவிலியககல்வி
மற்றும்
்மலாணவம

12.1		 முன்னுரை	
	 	சைவிலியக	்கலவியின்	வரையரை	

ச்கோள்ர்க்கள்
12.2		 சைவிலியக்கலவி	�த்துவத்தின்	வரையரை
12.3		 ்கரலத்திட்்டத்ர�	திட்்டமிடு�ல
12.4		 சைவிலிய	த்மலோணர்ம
12.5		 சிைந�	நிரவோ்கத்தின்	்ணபு்கள்
12.6		 சிைந�	த்மலோளர்களுக்கோன	திைர்ம்கள்
12.7		 சைவிலியரின்	நீட்டிக்கப்்ட்்ட	்ைோ்மரிப்பு்ணி
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13.பெவிலியத்தில்
ஆராயசசி
பற்றியஅறிமுகம்

	 முன்னுரை
13.1		 	சைவிலிய	்யிற்சியில	ஆைோயச்சியின்	

முககியத்துவம்
13.2		 ஆைோயச்சியின்	வர்க்கள்
13.3		 ஆைோயச்சியின்	அணுகுமுரை்கள்
13.4		 சைவிலிய	ஆைோயச்சி்களில	சையலமுரை்டி்கள்

பெயமுவை

வகுப்பு : 12                                                                                                                   பாடம்:  பபாது பெவிலியம் 

வரிவெ 
எண

தைவலப்பு

1 ரைலஸ	குழோய	மூலம்	உணவளித்�ல		

2 ்மருத்துவ	்கருவி்கள்	

3 ்லதவறு	உ்டல	நிரலர்ம்களுக்கோன	உணவு	முரை	

4 ்மரன	சைவிலியம்

5 ்மனநிரல	ஆயவு	சையலமுரை
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 12                                                                            பாடம்:  சத்துணவியல்  

அலகு பாடப்்பாருள்

1. பரிந்துரைக்கப்படட 
ஊடடசசத்து 
அளவு்களும் 
உணவுத்திடடமிடலும்

1.  பரிந்துரைக்கபபட்ட ஊட்டச்சத்து அளவு்கள். 
1.1.1  RDA ரை நிர்ணயி்ககும் ்காைணி்்கள் 
1.2.  ்சரிவிகித உ்ணவு 
1.3 .  உ்ணரைத் திட்டமி்டல் 
1.3.1   உ்ணரைத் திட்டமிடுதலின் குறிக்்காள்்கள் 
1.3.2   உ்ணவு திட்டமிடுைரத பாதிககும் ்காைணி்கள் 
 1.6.  குரைந்த ைருைாயும் ்சரிவிகித உ்ணவும்.

2. ்கரப்ப ்காலம், 
பாலூடடும் ்காலம் 
மற்றும் இளங்குழவி 
பருவத்திற்்கான 
உணவூடடம்.

2.1.  ்கரபப்கால ஊட்டம் 
2.1.1  ்கரபப்காலத்தில்  எர்ட்ேறைம் 
2.1.2   குரை ஊட்டத்தால் தாய்ககு ஏறபடும் 

விரளவு்கள் 
2.1.3   தாயின் குரைஊட்டத்தால் ்கருவிறகு ஏறபடும் 

பாதிபபு்கள் 
2.1.4 ்கரபபக்காலத்தில் ஊட்டச்சத்து ்தரை 
2.1.5  உ்ணவு ைழி்காடடுதல் 
2.1.6  உ்ணவூட்டம் ்சாரந்த பிைச்சரை 
2.1.7  ்கரபப்காலத்தில் ஒவைாத பழக்க ைழக்கங்கள் 
2.3   குழந்ரதப பருைத்தில் ைளரசசியும் 

முன்்ைறைமும் 
2.3.1  ஊட்டச்சத்து ்தரை்கள் (குழந்ரதபபருைம்). 
2.3.2  தாய்பால் ஊடடுதல் 
2.3.3  பாலூடடுைதால் ஏறபடும் நன்ரமை்கள் 

3. முனபள்ளிப்பருவம், 
பள்ளிப்பருவம் 
மற்றும் வளரிளம் 
பருவத்திற்்கான 
உணவூடட ம்

3.1. முன்பள்ளி பருைம் 
3.1.1.  முன்பள்ளி பருைத்திற்காை ஊட்டச்சத்து 

்தரை 
3.1.2  முன்பள்ளி குழந்ரதக்காை உ்ணவுத்திட்டம் 
3.1.3   குழந்ரத்களுககு உ்ணவு அளிககும் ்பாது 

ஏறபடும் பபாதுைாை பிைச்சரை்கள் 
3.2.3   பள்ளி ப்சல்லும்  குழந்ரத்களிர்ட்ே 

்கா்ணபபடும் ஊட்டச்சத்து பிைச்சரை்கள்  
3.2.4   பள்ளிக குழந்ரத்களின் உ்ணவூட்டத்திற்காை 

முககிே குறிபபு்கள் 
3.5  ைளரிளம்  பருைம்
3.5.1    ைளரிளம்  பருைத்தில் ஏறபடும் ைளரசசி மைறறும் 

முன்்ைறைம்
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3.5.2   உ்டல் உ்டலிேல் ்சாரந்த மைறறும் உளவிேல் 
மைாறைங்கள் 

3.5.3  ஊட்டச்சத்து ்தரை்கள் 
3.5.4   ஊட்டச்சத்து பதா்டரபாை குரைபாடு்கள் 
3.5.5  உ்ணவூட்டமும் மைாதவி்டாய் சுழறசியும் 
3.5.6  மு்கபபரு ்தாறறுதல் 
3.5.7   ைளரிளம் பருைத்தில் பபண்கள் ்கரபபம் 

தரிபபதால் ஏறபடும் ஊட்டச்சத்து குரைபாடு்கள் 
3.5.8    ைளரிளம் பருைத்தில் ஏறபடும் உ்ணவு பழக்க 

ைழக்க மைாறைங்கள் 
3.5.9  உ்ணவுத்திட்ட ைழி்காடடி 

4. ்பரியவர்கள் மற்றும் 
முதியவர்களுக்கான 
உணவூடட ம்

4.1   பபரிேைர்கள் 
4.1.1  பபரிேைர்களுக்காை ஊட்டச்சத்து ்தரை 
4.2.1    முதுரமைப பருைத்தில் உ்ணவு உடப்காள்ைதில் 

பாதிககும் ்காைணி்கள் 
4.2.2   முதிேைர்களின் உ்ணவு மைறறும் ஊட்டச்சத்து 

்தரை்கள் 
4.2.3   திட்ட உ்ணவு ைழி்காடடி  

5. சிகிசரச உணவியல் 5.1 சிகிசர்ச உ்ணவின் ்்காடபாடு்கள் 
5.1.1  சிகிசர்ச உ்ணவின் பபாதுைாை ்நாக்கங்கள் 
5.1.3   சிகிசர்ச உ்ணரைத் திட்டமிடும்்பாது 

்கருத்தில் ப்காள்ள ்ைணடிேரை  
5.2   மைருத்துைமைரை்களில் ைழக்கமைா்க ைழங்கபபடும் 

உ்ணவு்கள் 
5.2.1  திைை உ்ணவு்கள்
5.2.2  பமைன்ரமைோை உ்ணவு்கள்
5.2.3  ்கடடுபபடுத்தபபட்ட உ்ணவு்கள்
5.2.4  ைழக்கமைாை உ்ணவு்கள்
5.3  சிைபபு ைாய்ந்த உ்ணைளிககும் முரை்கள்   
5.4  திட்ட உ்ணவு ைல்லுநர 
5.4.1 நிரைா்கத் திட்ட உ்ணவு ைல்லுநர
5.4.2 மைருத்துைமைரை ்சாரந்த திட்ட உ்ணவு ைல்லுநர
5.4.3 ்சமூ்க திட்ட உ்ணவு ைல்லுநர
5.4.4 திட்ட உ்ணவு ஆைாய்சசி ைல்லுநர
5.4.5 உ்ணவுத் திட்ட ஆசிரிேர
5.4.6 திட்ட உ்ணவு ஆ்லா்ச்கர
5.5.1   திட்ட உ்ணவு  ைல்லுநரின் ப்சேல்பாடு
5.5.2  திட்ட உ்ணவு ைல்லுநரின் பபாறுபபு்கள் 
5.5.3   திட்ட உ்ணவு ைல்லுநரின் பதாழில்  

பநறிமுரை்கள் 

6. ்காயசசலுக்கான திடட 
உணவு

6.1 பதாறறு ்நாய்்கள் மைறறும் பதாறைாத ்நாய்்கள் 
6.2  ்காய்ச்சலுக்காை ைரைேரை 
6.3   ்காய்ச்சலுக்காை ்காை்ணங்கள் 
6.4   ்காய்ச்சலின் ைர்க்கள் 
6.6   ்காய்ச்சலுக்காை திட்ட உ்ணவு 
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7. உடற்பருமன மறறும் 
குரற ஊடடத்திற்்கான 
உணவுத்திடடம்

7.1  முன்னுரை 
7.1.1  ்நாய் ்காைணி்கள் 
7.1.2  உ்டல் எர்டரே ்க்ணககிடுதல் 
7.1.3  உ்டல் பருமைைால் ஏறபடும் சிக்கல்்கள் 
7.1.4  திட்ட உ்ணவு ்்காடபாடு்கள்  
7.2.  குரைந்த உ்டல் எர்ட 
7.2.1  ்காை்ணங்கள் 
7.2.2  சிக்கல்்கள் 
7.2.3  உ்ணவுத் திட்டத்தின் ப்காள்ர்க்கள்  

8. இரைப்ரப  உணவுக 
குழாய மணடலம் 
மற்றும் ்கல்லீைல் 
ந�ாய்களுக்க்கான  திடட 
உணவு

8.1  உ்ணவுக குழாய் ்்காளாறு்கள் 
8.1.1  ையிறறுப ்பாககு  
8.1.2  மைலசசிக்கல்  
8.1.3  ையிறறுபபுண 
8.2  ்கல்லீைல் ்்காளாறு்கள் 
8.2.1   மைஞ்சள்்காமைாரல,  மைஞ்சள்்காமைாரல ்நாயின் 

திட்ட உ்ணவு சிகிசர்ச 
8. 2.2   ்கல்லீைல் உலரசசி  ்காை்ணங்கள், திட்ட உ்ணவு 

சிகிசர்ச  

9. நீரிழிவு  ந�ாயக்கான 
திடடஉணவு

9.1  நீரிழிவு ்நாய் பைவும் நிரல 
9.3   நீரிழிவு ்நாய் -்காை்ணங்கள் 
9.4  அறிகுறி்கள் 
9.6.  நீரிழிவு ்நாய் -  ்கண்டறியும் முரை 
9.7.  நீரிழிவு ்நாய் -   உ்ணவு ்மைலாணரமை 
9.7.1.   நீரிழிவு ்நாய் – திட்ட  உ்ணவு ்மைலாணரமை 
9.10  வீடடில் கிர்டககும் தீரவு்கள்  

10. சிறுநீை்க  ந�ாயக்கான 
திடட உணவு  மற்றும் 
உணவு  நமலாணரம .

10.1  சிறுநீை்க ்நாய்்கள் 
10.2  சிறுநீை்க ்நாய்்களின் ைர்க்கள் 
10.3  கிளாமைரூ்லா பநஃபரைடடிஸ் 
10.3.1  ்காை்ணங்கள்  
10.3.2  அறிகுறி்கள் 
10.3 .3  உ்ணவு ்மைலாணரமை 
10.4  சிறுநீை்கக  ்கற்கள் 
10.4.1 ்காை்ணங்கள் 
10.4.3  அறிகுறி்கள்  
10.4.5  உ்ணவுத் திட்ட ்மைலாணரமை 
10.4.6   சிறுநீை்கக  ்கற்கரள  தவிரபபதற்காை வீடடு 

மைருத்துைம் 
10.4.7  தடுககும் முரை்கள்   
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11. உயர இைத்்த 
அழுத்்தத்திற்்கான திடட 
உணவு  நமலாணரமயும் 
இ்தய சுற்நறாடட 
மணடல ந�ாய்களும்

11.1  உேர இைத்த அழுத்தம் 
11.2   உேர இைத்த அழுத்தத்ரத ஏறபடுத்தும் 

ஆபத்தாை ்காைணி்கள்  
11.3   உேர இைத்த அழுத்தத்தின் ்பாது ்கா்ணபபடும் 

அறிகுறி்கள்   
11.6   உேர இைத்த அழுத்தத்தின் ்பாது திட்ட உ்ணவு 

்மைலாணரமை 
11.7  இதே சுற்ைாட்ட ்நாய்்கள். 

 12. புற்றுந�ாயக்கான 
திடட உணவு

12.1  புறறு்நாய் என்ைால் என்ை?
12.2  புறறு்நாயின் ைர்க்கள்  
12.3  புறறு்நாய்க்காை ்காை்ணங்கள் 
12.4  அறிகுறி்கள் 
12.5  புறறு்நாயின் நிரல்கள் 
12.6  புறறு்நாரே ்கண்டறியும் முரை 
12.7  ஊட்டச்சத்து பிைச்சரை்கள்  
12.10  புறறு்நாயின் ்பாது  ஊட்டச்சத்து பாது்காபபு  
12.11  புறறு்நாரே தடுபபதில் உ்ணவின் பஙகு  

்சயமுரற

வகுப்பு : 12                                                                                                                                பாடம்:  சத்துணவியல்  

வரிரச 
எண

்தரலப்பு

1 ்கரபப ்கால  உ்ணவுத் திட்டம்

2 இளஙகுழவிக்காை உ்ணவூட்டம் (6-12 மைாதங்கள்)

3 முன்பள்ளிப பருை குழந்ரதக்காை   உ்ணவுத் திட்டம்  (4-6 ைேது)

4 ைளரிளம் பருை பபணணிற்காை உ்ணவுத்திட்டம் (10-18 ைேது)

5 ்காய்ச்சலுக்காை   உ்ணவுத்திட்டம்

6 உ்டறபருமைன் (பபரிேைர்கள்) உள்ளைர்களுக்காை உ்ணவுத்திட்டம்

7 நீரிழிவு ்நாோளிக்காை   உ்ணவுத்திட்டம்

8 சிறுநீை்க ்நாய் உள்ளைர்களுக்காை   உ்ணவுத்திட்டம்
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 12                                               பாடம்: மனையியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

1. சிகிசனசை உணவுகள் 1.1	 முன்னுரை	
1.1.1	 சிகிசரசை	உணவின்	ந�ோக்கங்கள்
1.1.2	 சிகிசரசை	உணவின்	க்கோள்ர்க்கள்
1.1.3		 	மருத்துவமரையில்	வழக்கமோ்கப்		

பரிமோறப்படும்	திட்டம்	
1.2		 ்கோயசசைலுக்கோை	திட்ட	உணவு	
1.2.1		 ர்டபோயடு	்கோயசசைல்	
1.2.2		 ்கோசைந�ோய	
1.4.1		 கெப்பர்டடடிஸ்	
1.4.2		 சிரநைோசிஸ்	
1.6		 	இருதய	சுறநறோட்ட	மண்டல	ந�ோய்களின்	

திட்ட	உணவுநமலோணரம	
	 இதயத்தின்	அரமப்பு
1.6	.1	 இருதயசுறநறோட்ட	ந�ோய்கள்
1.6.2		 உயர	இைத்தஅழுத்தம்	
1.8		 	க�ப்ைோனின்	அரமப்பு	
	 	சிறுநீை்கக	ந்கோளோறு்களுக்கோை	

உணவுத்திட்டம்	
1.8.1.		 குநளோமருநலோக�ஃப்ரைடிஸ்	
1.8.2		 க�ஃப்நைோசிஸ்	
1.8.3		 சிறுநீை்கக	்கற்கள்	

2. நுகர்வார பாதுகாப்பும் 
கல்வியும்

2.1		 முன்னுரை	
2.4		 நு்கரநவோருககு	உதவும்	சைோதைங்கள்
2.4.1	 குறியீடடுத்தோள்
2.4.2	 விளம்பைங்கள்
2.4.3	 இரணயதளம்
2.4.4	 தைக	குறியீடு்கள்
2.5	 தைஅர்டயோளம்	
2.5.1	 தை	அர்டயோளத்திலுள்ள	மூலககூறு்கள்
2.5.2	 தை	அர்டயோளம்-வர்க்கள்
2.6		 ்கடடு்கடடுதல்
2.6.1	 ்கடடுக்கடடுதலின்	வர்க்கள்
2.6.2	 ்கடடு்கடடும்	கபோருளின்	வர்க்கள்
2.7		 நு்கரநவோர	்கல்வி
2.7.1	 நு்கரநவோர	்கல்வியின்	பஙகு
2.7.2	 நு்கரநவோரின்	உரிரம்கள்
2.7.3	 நு்கரநவோர	போது்கோப்பு	சைட்டம்	1986
2.7.4	 நு்கரநவோர	குரறதீரககும்	தீரப்போயம்
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3. உணவு பாதுகாப்பு 3.1		 முன்னுரை	
3.2		 உணரவத்	நதர்நகதடுத்தல்	
3.3		 உணவு்கரள	நசைமிககும்	முரற்கள்	
3.5		 உணவு	சு்கோதோைம்		
3.5.1			 உணவுமோசுபடுதல்	
3.6		 உணவு	மூலம்	பைவும்	ந�ோய்கள்	
3.6.1	 	உணவு	மூலம்	பைவும்	ந�ோய்களின்	

வர்கப்போடு
3.7			 	உணவிைோல்	ஏறபடும்	ந�ோய்கரளத்	

தடுககும்	முரற்கள்	HACCP	

4. ஆனடகளின் 
அடிப்பனடகள்

4.1	 முன்னுரை
4.1.1		 வரையரற	மறறும்	வர்கப்போடு	
4.3			 	இரழ்கரள	்கண்டறிய	உதவும்	எளிய	

நசைோதரை்கள்
4.5		 க�சைவு	
4.5.1	 க�யயப்பட்ட	துணியின்	வர்கப்போடு
4.6		 துணி்கரள	நிரறவுகசையதல்	
4.7		 சைோயமிடுதல்	
4.7.1		 சைோயத்தின்	வர்க்கள்
4.7.2		 சைோயமிடும்	முரற்கள்
4.8		 அசசிடுதல்	
4.8.1	 ஊடுபைவுதரல	தர்ட	கசையது	அசசிடுதல்	
4.8.2		 ந�ைடி	அசசிடுதல்	
4.10		 போது்கோப்பு	மறறும்	துணி	பைோமரிப்பு	
4.11		 ்கரற்கரள	அ்கறறுதல்	

5. மனையனமப்பு மற்றும் 
மனையலஙகாரம்

5.1			 முன்னுரை	
5.1.1		 வீடடின்	முககியத்துவம்
5.1.2		 குடியிருப்பு	்கடடி்டத்தின்	வர்க்கள்	
5.1.3		 	வீடு்கள்	நதர்நகதடுப்பரதப்	போதிககும்	

்கோைணி்கள்	
5.1.4		 கசைோ்நதவீடு	அல்லது	வோ்டர்க	வீடு
5.4		 மரை	உள்அலங்கோைம்	
5.5		 ்கரல	மூலப்கபோருட்கள்	
5.5.1		 ந்கோடு	
5.5.2		 உருவம்	மறறும்	அரமப்பு	
5.5.3		 இ்டம்
5.5.4		 புறத்நதோறறத்	தன்ரம	
5.5.5		 நிறம்
5.6		 வடிவரமப்பின்	நியதி்கள்	
5.6.1		 சைமநிரல
5.6.2		 சைரியரமப்பு	மறறும்	அளவீடு
5.6.3		 இரணப்பு
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5.6.4		 அழுத்திக	்கோட்டல்	
5.6.5	 கபோருத்தம்	/	லயம்	
5.8		 மலர	அலங்கோைம்	
5.8.1	 	மலர	அலங்கோைத்திறகு	பயன்படும்	

கபோருட்கள்	
5.8.2		 மலர	அலங்கோை	அரமப்பு்கள்	
5.8.3		 மலர	அரமப்பு்களின்	வர்க்கள்	
5.9		 தரைஅலங்கோைம்	

6. முன்பள்ளி அனமப்பு 6.1		 முன்னுரை	
6.4		 முன்பள்ளியின்	வர்க்கள்	

6.5		 	குழ்நரத்கள்	்கோப்ப்கம்	அரமத்தல்	/	
ப்கல்ந�ை	பைோமரிப்பு	ரமயம்	அரமத்தல்	

6.7		 	உடபுறம்	மறறும்	கவளிப்புறங்களில்	
போதுபோப்பு	முன்கைசசைரிகர்க்கள்	

6.8		 அவசைை	நிரல்கரளக	ர்கயோளுதல்
6.9		 முன்பள்ளி	போ்டத்திட்டம்	
6.10		 பதிவு்கள்	மறறும்	பதிநவடு்கள்	

7. ்�ாழில் முனைவு 7.1		 முன்னுரை	
7.3		 கதோழில்	முரைவு	ந�ோக்கம்	
7.3.1	 கதோழில்	முரைவு	முககியத்துவம்	
7.3.2		 கதோழில்	முரைநவோரின்	பணி்கள்	
7.3.3		 கதோழில்	முரைநவோரின்	பணபு்கள்
7.3.4			 நிறுவைங்களின்	வர்க்கள்	
7.4		 	சிறுகதோழில்	கதோ்டஙகுவதற்கோை	

படிநிரல	
7.4.1		 கதோ்டக்கநிரல	
7.4.2		 கசையல்போடடுநிரல	
7.4.3		 	கதோழில்	முரைரவ	போதிககும்	சுறறுச	

சூழல்	்கோைணி்கள்
7.4.4	 	கபோருளோதோை	வளரசசியில்	கதோழில்	

முரைநவோர	வகிககும்	முககிய	பஙகு

8. சைமு�ாய ்மம்பாடு 8.1		 முன்னுரை	
8.2		 மரழநீர	நசை்கரிப்பு	
8.2.1		 மரழநீர	நசை்கரிப்பின்	�ன்ரம்கள்	
8.2.2		 மரழநீர	நசை்கரிப்பு	முரற்கள்	
8.3		 நீர	போது்கோப்பு	
8.3.1		 போது்கோப்போை	குடிநீரின்	முககியத்துவம்	
8.3.2		 நீர	சுத்தி்கரிககும்	முரற்கள்	
8.4				 ்கழிவு	அ்கறறுதல்	
8.5		 	இயறர்க	உணவுப்	கபோருட்கள்	மறறும்	

இயறர்க	நவளோணரம	
8.6		 சைரமயலரற	/	மோடிநதோட்டம்	
8.8			 வருவோய	அதி்கப்படுத்தும்	திட்டங்கள்	
8.9			 கபண	குழ்நரத்களின்உரிரம்கள்	
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்சைய்முனை

வகுப்பு : 12                                                                                                                             பாடம் : மனையியல்

வரினசை 
எண்

�னலப்பு

1. வயிறறுப்புணணோல்	 போதிக்கப்பட்ட	 ஒரு	 ந�ோயோளிக்கோை	 உணவுத்	
திட்டத்திரை	தயோரித்தல்	

2. நீரிழிவு	 ந�ோயோளி்களுககு	 உணவுத்	 திட்டம்	 தயோரித்து	
சிறுதோனியங்கரளக	க்கோணடு	உணவு	ஒன்ரற	தயோரிக்கவும்	

3. ஊறு்கோய	 தயோரித்தல்	 –	 அரைத்துக	 குறிப்பு்களு்டன்	உணவுசசீடடு	
ஒன்று	வரை்க	

4. துணிரயக	்கடடி	சைோயமிடுதல்	

5. பிைோஙக	 வணணச	 சைக்கைம்	 	 ைஙந்கோலியில்	 நிறப்	 கபோருத்தங்கரளக	
்கறறுகக்கோள்ளுதல்	

6. 	மருத்துவ	குணங்கள்	உர்டய	மூலிர்கரயகக்கோணடு	சைளிரய	நீக்க	
உணவுதயோரித்தல்	
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 12                                     பாடம்: கணினி அறிவியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

அலகு - I
பாடம் - 1
்ெயற்கூறு

1.1	 அறிமுகம்	
1.2	 நிரலாகக	ம�ாழியில்	மெயற்கூறுகள்	

அலகு - I
பாடம் - 2
தரவு அருவமாககம்

2.1	 தரவு	அருவ�ாககம்	அறிமுகம்	
2.2	 தரவு	அருவ�ாககின்	வகககள்	
2.3	 ஆககிகள்	�ற்றும்	மெலக்டரகள்	

அலகு - I
பாடம் - 3
வரர்யல்ரல

3.1	 அறிமுகம்	
3.2	 �ாறியின்	வகரமயல்கல	
3.3	 	LEGB	விதிமுகை	
3.4	 �ாறியின்	வகரமயல்கல	வகககள்	

அலகு - I
பாடம் - 4
்ெறிமுரையின் யுகதிகள்

4.1	 		நிரல்	மெறிமுகையின்	யுகதிகள்	-	ஓர	
அறிமுகம்	

4.4	 தத்டல்	முகைகளுககான	மெறிமுகை	
4.5	 வரிகெயாகக	முகைகள்	

அலகு - II 
பாடம் – 5    
ரபத்தான் அறிமுகம் 
- மாறிகள் மற்றும் 
்ெயற்குறிகள்

5.1	 	கைததான்	அறிமுகம்			
5.2	 கைததானின்	சிைபைம்ெஙகள்	
5.3	 கைததான்	நிரலாககம்	
5.4	 உள்ளீடு	�ற்றும்	மவளியீடு	மெயற்கூறுகள்	
5.5	 கைததான்	குறிபபுகர	
5.6	 உள்தள்்ளல்	
5.7	 வில்கலகள்	

அலகு - II 
பாடம் - 6
கடடுப்பாடடு கடடரமப்புகள்

6.1	 அறிமுகம்	
6.2	 கட்டுபைாட்டு	கட்்டக�பபுகள்
 

அலகு - II
பாடம் - 7
ரபத்தான் ்ெயற்கூறுகள்

7.1	 அறிமுகம்	-	மெயற்கூறுகளின்	வகககள்	
7.2	 மெயற்கூறுகவ	வகரயறுததல்	
7.3	 மெயற்கூறிகன	அகைததல்	
7.4	 	மெயற்கூறினுள்	அ்ளபுருககக்ள	

அனுபபுதல்	
7.6	 மையரில்லாத	மெயற்கூறுகள்	
7.7	 Return	கூற்று	
7.8	 �ாறிகளின்	வகரமயல்கல	
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அலகு - II
பாடம் - 8
ெரஙகள் மற்றும் ெரஙகரை 
ரகயாளுதல்

8.1	 அறிமுகம்	
8.2	 ெரம்	உருவாககுதல்	
8.3	 	ெரததில்	உள்்ள	குறியுருககக்ள	

அணுகுதல்	
8.4	 ெர	மெயற்குறிகள்	
8.5	 	ெரதகத	துண்டாககுதல்	(அல்லது)	

ெரதகத	ைகுதியாக	பிரிததல்	

அலகு - 3
பாடம் - 9
List, Tuples, Set மற்றும் 
Dictionary ்தாகுப்பு 
தரவினஙகள்

9.1	 List	ஓர	அறிமுகம்
9.2 Tuples 
9.3 Set 

அலகு - 3
பாடம் - 10
இனககுழுககள் மற்றும் 
்பாருள்கள்

10.1	 அறிமுகம்	
10.2	 இனககுழுகவ	வகரயறுததல்	
10.3	 மைாருள்கக்ள	உருவாககுதல்	
10.4	 இனககுழு	உறுபபுகக்ள	அணுகுதல்	
10.5	 இனககுழு	வழிமுகைகள்	
10.6	 கைததானில்	ஆககிகள்	�ற்றும்	அழிபபிகள்	
10.7	 Public	and	Private	தரவு	உறுபபுகள்	

அலகு - 4
பாடம் - 11
தரவுதை கருத்துருககள்

11.1	 தரவு	
11.2	 தகவல்	
11.3	 தரவுத்ளம்	
11.4		 தரவுத்ள	த�லாணக�	அக�பபு	
11.5	 தரவுதத்ள	கட்்டக�பபு	

அலகு - 4
பாடம் - 12
வினவல் அரமப்பு ்மாழி 
(SQL)

12.1	 SQL	அறிமுகம்	
12.4	 ஒரு	தரவுதத்ளதகத	உருவாககுதல்	
12.5	 SQL-ன்	கூறுகள்	
12.7	 	SQL	கட்்டக்ளகளும்	அதன்	

மெயல்ைாடுகளும்	

அலகு - 4
பாடம் - 13
ரபத்தான் மற்றும் CSV 
ககாப்புகள்

13.1	 அறிமுகம்	
13.2	 	CSV	�ற்றும்	XLS	தகாபபுகளுக	

கிக்டதயயான	தவறுைாடு								
13.3	 CSV	தகாபபுகளின்	ையன்ைாடுகள்	
13.4	 	Notepad	உகரபைதிபைாகன	ையன்ைடுததி	

CSV		தகாபபுகக்ள				உருவாககுதல்	
13.6	 	கைததான்	மூலம்	CSV	தகாபபில்	ைடிகக	

�ற்றும்	எழுத
13.7	 	ைல்தவறு	வககயான	CSV	தகாபபினுள்	

தரவுகக்ள	எழுதுதல்	
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அலகு - 5
பாடம் 14
ரபத்தானில் C++ நிரல்கரை 
இைககம் ்ெயதல்

14.1 அறிமுகம்	
14.2	 Scripting	ம�ாழி
14.3	 Scripting	ம�ாழிகளின்	ையன்ைாடுகள்	
14.5	 	கைததானில்	C++	தகாபபுகக்ளத	

தருவிததுக	மகாள்ளுதல்	
14.6	 	கைததானில்	C++	தகாபபுகக்ளத	

தருவிததுக	மகாள்ளுதல்	

அலகு - 5
பாடம் 15
SQL மூலம் தரவுகரைக 
ரகயாளுதல்

15.1 அறிமுகம்
15.2 SQLite 
15.3	 	SQLite-ஐ	ையன்ைடுததி	தரவுதத்ளதகத	

உருவாககுதல்	
15.4	 கைததாகன	ையன்ைடுததி	SQL	வினவல்	
15.6	 தததி	உள்்ள	மெடுவரிகெயில்	வினவல்	
15.7	 �திபபீட்டுச்	ொரபுகள்	
15.8	 ைதிவுகக்ள	புதுபபிததல்	
15.9	 நீககுதல்	மெயல்ைாடு	

அலகு - 5
பாடம் - 16
தரவு காடசிப்படுத்துதல்: 
Pyplot பயன்படுத்தி ககாடடு 
வரரபடம், வடட வரரபடம் 
மற்றும் படரட வரரபடம் 
உருவாககுதல்

16.1	 தரவு	காட்சிபைடுததுதல்	வகரயகை	
16.2	 மதா்டஙகுதல்	
16.3	 சிைபபு	வகரை்டஙகள்	வகரதல்	

்ெயமுரை
வகுப்பு : 12                                                                                                                     பாடம்: கணினி அறிவியல்

வரிரெ எண் தரலப்பு

1 PY1(a)	மதா்டர	மைருகககலக	கணககிடுதல்
	PY1	(b)	கூட்டுதமதாகககயக		கணககிடுதல்

2 PY2	(a)ஒற்கைப	ைக்ட	அல்லது	இரட்க்டப	ைக்ட	எண
PY2(b)	ெரதகத	தகலகீைாக	�ாற்றுதல்

3 PY3	�திபபுகக்ள	உருவாககி	ஒற்கைபைக்ட	எணகக்ள	நீககுதல்

4 PY4	ைகா	எணகக்ள	உருவாககுதல்	�ற்றும்	Set	மெயற்ைாடுகள்

5 PY5	இனககுழுகவ	ையன்ைடுததி	ெரததின்	உறுபபுகக்ள	
மவளியிடுதல்
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 12                                                                           பாடம் :  வணிகவியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

அலகு I
1. மேலாண்ே 
தத்துவஙகள்

பாடம் முழுவதும் 

2. மேலாண்ே 
்ெயல்பாடுகள்

பாடம் முழுவதும் 

அலகு II 
4. நிதிச் ெந்த

பாடம் முழுவதும் 

5. மூலதனச் ெந்த 5.01 பபாருள் மற்றும் வரைவிலக்கணம்
5.02 மூலதனச் சநரதயின் சிறப்பியல்பு்கள்
5.03 மூலதனச் சநரதயின் வர்க்கள்

6. பணச் ெந்த பாடம் முழுவதும் 

அலகு III
7. பஙகு ோற்றம்

7.01   ததாற்றம் பபாருள் மற்றும் வரையிலக்கணம்
7.02   பங்கு மாற்ற்கத்தின் பணி்கள் இயல்பு்கள்  
7.03   பங்கு மாற்ற்கத்தின் இயல்பு்கள்
7.04   இநதியாவில் பங்கு சநரதயின் பயன்்கள் 

மற்றும் குரறபாடு்கள்
7.05    இநதியாவில் பங்குச் சநரத
7.06    ஊ்க வணி்கர்களின் வர்க்கள்

அலகு IV
9. ேனித வள 
மேம்பாடடின் 
அடிப்ப்டகள்

பாடம் முழுவதும்  

10. ஆட மெர்ப்பு மு்்றகள் பாடம் முழுவதும் 

11. பணியாளர் 
மதர்ந்தடுத்தல்

11.01    பபாருள் மற்றும் வரைவிலக்கணம் 
11.02   பணியாளர ததரவு முரற நிரல்கள்
11.03    பணியாளர ததரநபதடுத்தல் நரடமுரற்கரள 

தீரமானிககும் ்காைணி்கள்
11.04   பணித் ததரவின் முககியத்துவம்
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அலகு V
13. ெந்த ேறறும் 
ெந்தயிடு்கயாளர்

13.01   சநரத என்பதன் பபாருள் மற்றும் 
வரைவிலக்கணம்

13.02    சநரதயின் ததரவ்கள்
13.03  சநரதயின் வர்க்கள்
13.04    சநரதயிடுர்கயாளர பபாருள் மற்றும் 

வரைவிலக்கணம்
13.05  எநபதநத பபாருட்கரளச் சநரதயிடலாம்

14. ெந்தயிடு்க 
ேறறும் 
ெந்தயிடு்கயின் 
கல்வ

14.01   சநரதயிடுர்க அறிமு்கம்
14.02  சநர்கயிடுர்கயின் பரிணாம வளரச்சி
14.03    சநரதயியல் ்கருத்து
14.04  சநரதயிடுர்கயின் வரையிலக்கணம்
14.05  சநர்கயிடுர்கயின் தநாக்கங்்கள்
14.06  சநரதயிடுர்கயின் முககியத்துவம்
14.07  சநரதயிடுர்கயின் பணி்கள்

15. ெந்தயிடுதல் நவீன 
மபாக்கு

15.01  சநரதயிடுதலின் நவீன தபாககு
15.02   மின் சநரதயிடுர்க, மின்னணு சநரதயிடுர்க 

(i) (ii) (iii) (iv)
15.09  தனியிடச் சநரதயிடுதல்
15.10  ரவைல் சநரதயிடுதல்
15.11  மரறமு்க சநரதயிடுதல்
15.12  ப்காரில்லா சநரதயிடுதல்

அலகு VI
16. நுகர்மவாரியல்

பாடம் முழுவதும் 

17. நுகர்மவார் பாதுகாப்பு பாடம் முழுவதும் 

18. கு்்ற தீர்ப்பு 
்ெயல்மு்்ற

18.01  குரற தீரப்பு பசயல் முரற மற்றும் ததரவ
18.02  நு்கரதவார மன்றம்
18.03  மூன்று அடுககு நீதிமன்றங்்கள்

அலகு VII
20. தாராளேயோக்கல், 
தனியார் ேயோக்கல், 
உலகேயோக்கல்

பாடம் முழுவதும் 

அலகு VIII
 21. ெரக்கு விறப்னச் 
ெடடம்  -1930

பாடம் முழுவதும் 

22. ோறறுமு்்ற 
ஆவணச்ெடடம் 1881

22.01   மாற்றுமுரற ஆவணம் பபாருள், சிறப்பு 
இயல்பு்கள், அனுமானங்்கள்

22.02   மாற்றுமுரறத்தன்ரம மற்றும் உரிரம மாற்றும் 
தன்ரம 
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அலகு IX
23. ்தாழில் 
மு்னவுக்கான 
அடிப்ப்ட கூறுகள்

பாடம் முழுவதும் 

25. ்தாழில் 
மு்னமவாருக்கான  
அரசின் திடடஙகள்

பாடம் முழுவதும்

அலகு X
26. நிறுேச் ெடடம் 2013

பாடம் முழுவதும்

27. நிறுே மேலாண்ே 27.01  இயககுநர பபாருள் மற்றும் வரைவிலக்கணம்
27.02   ஒருநிறுமத்தின் முககிய அதி்காைம் உள்ள 

நபர்கள் (அ) முதன்ரம தமலாணரமப் 
பணியாளர்கள்

27.03   இயககுநர்கள் குழு
27.04   நிறுமச்சடடம் 2013-ன் படி இயககுநர்களின் 

வர்க்கள்
27.05   இயககுநர்களின் எணணிகர்க
27.06  இயககுநர்களின் சடடபூரவ நிரலரம
27.12   இயககுநர்களின் அதி்காைங்்கள்
27.13  இயககுநரின் உரிரம்கள்
27.14  இயககுநர்களின் ்கடரம்கள்
27.15  இயககுநர்களின் பபாறுப்பு்கள்

28. நிறுேச்்ெயலர் 28.01  நிறுமச்பசயலர
28.02  நிறுமச்பசயலரின் தகுதி்கள்
28.02.01  சடடபூரவ தகுதி்கள் 
28.02.02  பிற தகுதி்கள் 
28.07  நிறுமக கூடடங்்கள்
28.08  நிறுமககூடடங்்களின் வர்க்கள்
28.08.01  பங்குநர கூடடங்்கள் 
28.08.02  இயககுநர்கள் கூடடம் 
28.08.03  சிறப்புக கூடடங்்கள் 
28.09  தீரமானம்
28.09.01  தீரமானங்்களின் வர்க்கள்
28.10  வாகப்கடுப்பு 
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 12                                                       பாடம் :  கணக்குப்பதிவியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

1.  முழுமை்பறா  
பதிவவடுகளிலிருந்து 
கணக்குகள்

1.1	 அறிமுகம்
1.2	 முழுமைபெறா	ெதிவேடுகளின்	பொருள்
1.3	 முழுமைபெறா	ெதிவேடுகளின்	இயல்புகள்
1.4	 முழுமைபெறா	ெதிவேடுகளின்	குமறொடுகள்
1.5	 	இரடமடை	ெதிவுமுமற	ைற்றும்	முழுமை	பெறா	

ெதிவேடுகளுக்கும்	உள்்ள	வேறுொடுகள்
1.7		 	முழுமை	பெறா	ெதிவேடுகளில்	இருந்து	

நிமையறிக்மக	ோயிைாக	இைாெம்	ைற்றும்	
நடடைம்	கணடைறிதல்	

1.7.1		 	நிமையறிக்மக	ோயிைாக	இைாெம்	அல்ைது	
நடடைம்	கணக்கிடுதல்	

1.7.2		 	நிமையறிக்மக	தயாரித்து	இைாெம்	அல்ைது	
நடடைம்	கணடைறிேதற்கான	ெடிநிமைகள்	

1.7.3		 	நிமையறிக்மக	
1.7.4		 	நிமையறிக்மகயின்	ெடிேம்	
1.7.5	 	நிமை	அறிக்மகக்கும்	இருப்புநிமைக்	

குறிப்புக்கும்	உள்்ள	வேறுொடுகள்
1.8	 	முழுமை	பெறா	ெதிவேடுகளிலிருந்து	இறுதிக்	

கணக்குகம்ளத்	தயாரித்தல்
1.8.1		 	முழுமைபெறா	ெதிவேடுகளிலிருந்து	

இறுதிக்	கணக்குகம்ள	தயாரிக்கும்	வொது	
பின்ெற்றவேணடிய	ெடிநிமைகள்

	 (i)	பைாத்த	கடைனாளிகள்	கணக்கின்	ெடிேம்
	 	(ii)	பெறுதற்குரிய	ைாற்றுச்	சீடடுக்	கணக்கின்	

ெடிேம்
	 (iii)	பைாத்தம்	கடைனீந்வதார்	கணக்கின்	ெடிேம்
	 	(iv)	பெலுத்தற்குரிய	ைாற்றுச்	சீடடின்	கணக்கின்	

ெடிேம்

2.  இலாப வ�ாக்கைறற 
அமைப்புகளின் 
கணக்குகள்

2.1	 அறிமுகம்
2.2	 	இைாெ	வநாக்கைற்ற	அமைப்புகளின்	இயல்புகள்
2.3	 	பெறுதல்கள்	ைற்றும்	பெலுத்துதல்கள்	கணக்கு
2.3.1	 	பெறுதல்கள்	ைற்றும்	பெலுத்துதல்கள்	

கணக்மக	தயாரிப்ெதற்கான	ெடிநிமைகள்
2.4	 	இைாெ	வநாக்கைற்ற	அமைப்புகளுக்குரிய	

தனித்துேம்	ோயந்த	இனஙகள்
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2.5	 ேருோய	ைற்றும்	பெைவினக்	கணக்கு
2.5.1	 	பெறுதல்கள்	ைற்றும்	பெலுத்துதல்கள்	

கணக்கிலிருந்து	ேருோய	ைற்றும்	பெைவினக்	
கணக்கிமனத்	தயாரிப்ெதற்கான	ெடிநிமைகள்

2.5.2	 	ேருோய	ைற்றும்	பெைவினக்	கணக்கின்	
ெடிேம்

2.5.3	 	பெறுதல்கள்	ைற்றும்	பெலுத்துதல்கள்	
கணக்கிற்கும்	ேருோய	ைற்றும்	பெைவினக்	
கணக்கிற்கும்	இமடைவயயான	வேறுொடு

2.5.4	 	ேருோயின்	ேரவுகளுக்கான	பெயல்முமறகள்

3.	 	கூடடைாணமை	
நிறுேனக்	
கணக்குகள்	
அடிப்ெமடைகள்

3.1	 அறிமுகம்
3.2	 	கூடடைாணமையின்	பொருள்	ேமரவிைக்கணம்	

ைற்றும்	சிறப்பியல்புகள்
3.2.1.	 கூடடைாணமையின்	பொருள்	ேமரவிைக்கணம்
3.2.2.		 கூடடைாணமையின்	சிறப்பியல்புகள்
3.3		 கூடடைாணமை	ஒப்ொேணம்
3.3.1	 	கூடடைாணமை		ஒப்ொேணத்தின்	

உள்்ளடைக்கஙகள்
3.4		 	கூடடைாணமை	ஒப்ொேணேம்	இல்ைாதவொது	

இந்திய	கூடடைாணமைச்	ெடடைம்	1932	ன்	ெடி	
கமடைபிடிக்க	வேணடிய	விதிமுமறகளின்	
ெயன்ொடு

3.6.3.	 	நிமை	முதல்	முமறக்கும்	ைாறுெடும்	முதல்	
முமறக்கும்	உள்்ள	வேறுொடுகள்

3.7.		 	கூடடைாளிகளின்	முதல்		மீது	ேடடி		ைற்றும்	
எடுப்புகள்		மீது	ேடடி			கணக்கீடுதல்

3.7.1.	 முதல்		மீது	ேடடி	
3.7.2.	 முதல்		மீது	ேடடி	கணக்கீடுதல்
3.7.3.		 எடுப்புகள்		மீது	ேடடி			
3.7.4.	 எடுப்புகள்		மீது	ேடடி				கணக்கீடுதல்
3.8.	 கூடடைாளிகளின்	ஊதியம்	ைற்றும்	கழிவு

4.  கூடடாணமை 
கணக்குகள் - 
�ற்பயர்

4.1		 அறிமுகம்
4.2		 நற்பெயரின்	தன்மை
4.3		 	ஒரு	கூடடைாணமை	நிறுேனத்தின்	நற்பெயர்	

ைதிப்பிமன	தீர்ைானிக்கும்	காரணிகள்
4.4		 	கூடடைாணமை	நிறுேனஙகளின்	நற்பெயமர	

ைதிப்பீடு	பெயேதற்கான	வதமே
4.5	 	நற்பெயரின்	ேமககள்
4.6		 நற்பெயமர	ைதிப்பிடும்	முமறகள்
4.6.1.		 ெராெரி		ைாெ	அடிெமடையில்
4.6.2.		 உயர்	ைாெ	முமறகள்
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5.  கூடடாளி வேர்ப்பு 5.1	 அறிமுகம்
5.2	 	கூடடைாளிமய	வெர்க்கும்	வொது	பெயய	

வேணடிய	வதமேயான	ெரிகடடுதல்கள்
5.3		 	ெகிர்ந்து	தரா	இைாெஙகள்,	காப்புகள்	ைற்றும்	

நடடைஙகம்ள	ெகிர்ந்தளித்தல்
5.4		 	பொத்துகள்	பொறுப்புகள்	ைறுைதிப்பீடு	பெயதல்	
5.4.1		 	பொத்துகள்	பொறுப்புகள்	ைதிப்மெ	ஏடுகளில்	

காடடைப்பெறுேது	
5.5.	 	புதிய	இைாெ	ெகிர்வு	விகிதம்	ைற்றும்	தியாக	

விகிதம்
5.5.1.	 புதிய	இைாெ	ெகிர்வு	விகிதம்
5.5.2.	 தியாக	விகிதம்
5.7	 	புதிய	இைாெப்ெகிர்வு	விகித	அடிப்ெமடையில்	

முதலிமனச்	ெரிகடடுதல்

6.  கூடடாளி விலகல் 
ைறறும் கூடடாளி 
இறப்பு

6.1	 அறிமுகம்
6.2	 	கூடடைாளி	விைகலின்	வொது	பெயய	வேணடிய	

ெரிகடடுதல்கள்
6.3	 	ெகிர்ந்து	தரா	இைாெஙகள்	காப்புகள்	ைற்றும்	

நடடைஙகம்ள	ெகிர்ந்தளித்தல்
6.4	 	பொத்துக்கள்	ைற்றும்	பொறுப்புகம்ள	

ைறுைதிப்பீடு	பெயதல்
6.5	 	புதிய	இைாெப்	ெகிர்வு	விகிதம்	ைற்றும்	ஆதாய	

விகிதம்	தீர்ைானித்தல்
6.5.1	 புதிய	இைாெ	ெகிர்வு	விகிதம்
6.5.2	 ஆதாய	விகிதம்
6.5.3	 	தியாக	விகிதத்திற்கும்	ைற்றும்	ஆதாய	

விகிதத்திற்கும்	உள்்ள	வேறுொடுகள்

7.  நிறுைக் கணக்குகள் 7.1	 அறிமுகம்
7.2	 	நிறுைத்தின்	பொருள்	ைற்றும்	ேமரயமற
7.3	 நிறுைத்தின்	ெணபுகள்
7.4	 ெஙகுகளின்	பொருள்	ைற்றும்	ேமககள்
7.5	 ெஙகு	முதலின்	பிரிவுகள்
7.6	 வநர்மைப்	ெஙகுகள்	பேளியீடு
7.7	 	வநர்மைப்	ெஙகுகள்	பேளியிடுேதற்கான	

பெயல்முமற
7.8		 	பராக்கத்திற்கு	தேமண	முமறயில்	ெஙகுகம்ள	

பேளியிடுதல்	
7.8.1		 	குமற	ஒப்ெம்	
7.8.2		 	மிமக	ஒப்ெம்	
7.8.7		 	ெஙகுகம்ள	முமனைத்தில்	பேளியிடுதல்
7.9		 	பைாத்த	பதாமகயில்	பராக்கத்திற்கு	

ெஙகுகம்ள	பேளியீடு	பெயதல்	
7.10		 	பராக்கத்திற்கு	அல்ைாத	ைறு	ெயனுக்காக	

ெஙகுகம்ள	பேளியிடுதல்	
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8.   நிதிநிமல அறிக்மக 
பகுப்பாய்வு

8.1		 அறிமுகம்
8.3	 நிறுைஙகளின்	நிதிநிமை	அறிக்மககள்
8.4.	 நிதிநிமை	அறிக்மக	ெகுப்ொயவு
8.4.1.	 நிதிநிமை		அறிக்மக	ெகுப்ொயவின்	பொருள்
8.4.2.		 	நிதிநிமை	அறிக்மக	ெகுப்ொயவின்	

வநாக்கஙகள்
8.4.3		 	நிதிநிமையறிக்மக	ெகுப்ொயவின்	

குமறொடுகள்
8.5	 	நிதிநிமை	அறிக்மக	ெகுப்ொயவிற்கான	

கருவிகள்
8.6	 ஒப்புவநாக்கு	அறிக்மககள்	தயாரித்தல்
8.7	 பொது	அ்ளவு	அறிக்மககள்	தயாரித்தல்

9.   விகிதப் பகுப்பாய்வு 9.1	 அறிமுகம்
9.2	 கணக்கியல்	விகிதஙகளின்	பொருள்
9.6	 விகிதஙகம்ளக்	கணக்கிடுதல்
9.6.1	 நீர்மைத்	தன்மை	விகிதஙகள்
9.6.2	 நீணடை	காை	கடைன்	தீர்க்கும்	திறன்	விகிதஙகள்
9.6.4	 இைாெத்	தன்மை	விகிதஙகள்

10.  கணினி கணக்கியல் 
முமற – Tally

10.1	 அறிமுகம்
10.2	 	கணினிையக்	கணக்கியல்	முமறயின்	

ெயன்ொடுகள்
10.3	 தானியஙகும்	கணக்கியல்	முமற
10.4	 கணக்கியல்	அறிக்மககம்ள	ேடிேமைத்தல்
10.5	 பிற	தகேல்	அமைப்புடைன்	தரவு	ெரிைாற்றம்
10.7	 	கணக்கியல்	பைன்பொருளின்	நமடைமுமறப்	

ெயன்ொடு	Tally	ERP	9
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 12                         பாடம்: பபாருளியல்

அத்தியாயம் பாடப்பபாருள்

1. பபரியல் 
பபாருளாதாரம்

1.1	 அறிமுகம்
1.2	 பேரியல்	பேொருளொதொரத்தின்	பேொருள்
1.3	 பேரியல்	பேொருளொதொரத்தின்	முக்கியத்துவம்
1.7	 பேொருளொதொர	அமைப்பு	முமைகள்
1.7.1	 	முதலொளித்துவ	பேொருளொதொர	அமைப்பு																																																																																																																																						

(முதலொளித்துவம்)
1.7.2	 சைத்துவப்	பேொருளொதொர	அமைப்பு
1.7.3	 கலப்புப்	பேொருளொதொரம்	(கலப்புத்துவம்)
1.9	 வருவொயின்	வட்ட	ஓட்டம்
1.9.1	 	இருதுமை	பேொருளொதொரத்தின்	வருவொயின்	வட்ட	

ஓட்டம்	
1.9.2.	 	மூன்று	துமை	பேொருளொதொரத்தின்	வருவொயின்	

வட்ட	ஓட்டம்
1.9.3	 	நொன்கு	துமை	பேொருளொதொரத்தின்	வருவொயின்	

வட்ட	ஓட்டம்

2. பதசிய வருவாய் 2.1	 அறிமுகம்
2.2	 பதசிய	வருவொயின்	பேொருள்	
2.4.1	 பைொத்த	உள்நொடடு	உறேத்தி	-	(GDP)
2.4.2	 பைொத்த	பதசிய	உறேத்தி	-	(GNP)
2.4.7	 தலொ	வருைொனம்
2.4.8	 உணமை	வருைொனம்
2.4.9			 (GDP)	குமைப்ேொன்	
2.5	 பதசிய	வருவொமய	அளவிடும்	முமைகள்
2.5.1	 உறேத்தி	முமை
2.5.2	 வருைொன	முமை
2.5.3	 பசலவு	முமை

3.பவலைவாய்ப்பு 
மற்றும் வருமான 
ப�ாடபாடு�ள்

3.1	 அறிமுகம்
3.2	 முழு	பவமலவொய்ப்பின்	பேொருள்
3.3	 பவமலயின்மையின்	வமககள்
3.4.1	 பசயின்	சநமத	விதி
3.6	 விமளவுத்	பதமவ
3.6.1	 பதொகு	பதமவச்	சொர்பு
3.6.2	 பதொகு	அளிப்புச்	சொர்பு

4. நு�ர்வு மற்றும் 
முதலீடு சார்பு�ள்

4.1	 அறிமுகம்
4.2	 நுகர்வுச்	சொர்பு
4.2.1	 நுகர்வுச்	சொர்பின்	பேொருள்
4.2.2	 முக்கிய	கருத்துருக்கள்
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4.3	 முதலீடடு	சொர்பு
4.3.1	 முதலீடு		பேொருள்
4.3.2		 முதலீடடின்	வமககள்
4.3.3	 முதலீடடுச்	சொர்பின்	கொரணிகள்
4.3.4	 	வடடி	வீதத்திறகும்	முதலீடடிறகும்	இம்டபய	

உள்ள	உைவு
4.3.5	 மூலதன	இறுதிநிமல	ஆக்கத்திைன்
4.3.6	 	முதலீடடின்	இறுதிநிமல	உறேத்தித்	திைன்	((MEI))	
4.4	 பேருக்கி
4.4.1	 பேருக்கியின்	எடுபகொள்கள்
4.4.2	 இறுதிநிமல	நுகர்வு	நொட்டமும்	பேருக்கியும்
4.4.4	 பேருக்கியின்	வமககள்
4.4.6			 பேருக்கியின்	ேயன்கள்
4.5	 முடுக்கி	பகொடேொடு
4.5.1	 பேொருள்
4.5.2	 வமரவிலக்கணம்
4.5.3	 எடுபகொள்கள்
4.5.4	 முடுக்கி	பகொடேொடு	பசயல்ேடும்	விதம்	
4.5.5	 வமரயமைகள்

5. பணவியல் 
பபாருளியல்

5.1	 அறிமுகம்
5.2	 ேணம்
5.2.1	 பேொருள்	
5.2.4	 ேணத்தின்	ேணிகள்
5.3	 ேண	அளிப்பு
5.4	 ேண	அளவு	பகொடேொடுகள்
5.5	 ேணவீக்கம்	
5.5.1	 ேணவீக்கம்	என்ேதன்	பேொருள்
5.5.2	 	ேணவீக்கத்தின்	வமககள்
5.5.3	 ேணவீக்கத்திறகொன	கொரணஙகள்
5.7	 வணிகச்சுழறசி
5.7.1	 வணிகச்	சுழறசியின்	பேொருள்
5.7.2	 வொணிேச்	சுழறசியின்	கட்டஙகள்

6. வங்கியியல் 6.1	 அறிமுகம்	
6.3	 வணிக	வஙகிகள்
6.3.1	 வணிக	வஙகியின்	ேணிகள்
6.3.3	 	பேொருளொதொர	வளர்ச்சியில்	வணிக	வஙகிகளின்	

ேஙகு
6.5	 மைய	வஙகி
6.5.1	 மைய	வஙகியின்	ேணிகள்
6.5.2	 க்டன்	கடடுப்ேொடடு	அளவுகள்
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6.5.4	 இநதிய	ரிசர்வ்	வஙகியும்	கிரொைப்புை	க்டனும்
6.5.5	 	விவசொயத்துமை	நிதியளிப்பில்	இநதிய	ரிசர்வ்	

வஙகியின்	ேஙகு
6.5.6	 விவசொய	க்டன்	துமையின்	ேணிகள்
6.8	 விவசொய	க்டனுக்கொன	நேொர்டு	வஙகியின்	ேஙகு
6.8.1		 நேொர்டு	வஙகியின்	ேணிகள்
6.9	 பதொழில்	நிதியும்	இநதிய	ரிசர்வ்	வஙகியும்	
6.9.1	 பதொழில்நிதிக்கொன	அமைப்புகள்
6.9.2	 இநதிய	அளவில்	உள்ள	நிறுவனஙகள்
6.9.3	 ைொநில	அளவிலொன	நிறுவனஙகள்
6.10.	 ேணவியல்	பகொள்மக
6.10.2	 ேணவியல்	பகொள்மகயின்	பநொக்கஙகள்
6.11	 வஙகித்துமையில்	சமீேகொல	முன்பனறைஙகள்
6.11.1	 மின்னணு	வஙகி	முமை
6.11.2	 ஆர்.டி.ஜி.எஸ்		ைறறும்	பநஃப்ட
6.11.3	 தொனியஙகி	ேணம்	வழஙகும்	இயநதிரம்	-	(ATM)
6.11.4	 பே.டி.எம்	-	(Patym)
6.11.5	 ேறறு	அடம்ட	ைறறும்	க்டன்	அடம்ட
6.11.7			 வஙகிகள்	இமணப்பு
6.12	 ேணச்	சநமத
6.13	 மூலதனச்	சநமத
6.14	 ேணைதிப்பு	நீக்கம்
6.14.1	 ேணைதிப்பு	நீக்கத்தின்	பநொக்கஙகள்

7. பனனாடடுப் 
பபாருளியல்

7.1	 அறிமுகம்	
7.2				 ேன்னொடடுப்	பேொருளியலின்	பேொருள்	விளக்கம்
7.3	 ேன்னொடடுப்	பேொருளியலின்	பேொருள்டக்கம்
7.4	 வொணிகம்	-	பேொருள்	விளக்கம்
7.4.1	 உள்நொடடு	வொணிகம்
7.4.2		 ேன்னொடடு	வொணிகம்
7.4.3		 	உள்நொடடு	வொணிகத்துக்கும்	ேன்னொடடு	

வொணிகத்துக்குமிம்டயிலொன	பவறுேொடுகள்
7.6	 ேன்னொடடு	வொணிகத்தின்	நன்மைகள்
7.7	 வொணிே	வீதம்
7.7.1	 வொணிே	வீதம்	–	பேொருள்
7.8	 	வொணிேக்	பகொடுப்ேல்	நிமலயும்	அயல்நொடடு	

பசலுத்து	நிமலயும்
7.8.1	 வொணிேக்	பகொடுப்ேல்	நிமல
7.8.2	 அயல்	நொடடு	பசலுத்து	நிமல	
7.8.3	 அயல்நொடடுச்	பசலுத்துநிமலயின்	கூறுகள்
7.9	 ேண	ைொறறு	வீதம்
7.9.1		 அநநிய	பசலொவணியின்	பேொருள்விளக்கம்
7.9.2	 பசலொவணி	வமரவிலக்கணம்
7.9.3	 பசலொவணி	ைொறறு	வீதம்
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7.9.4	 சைநிமல	ேணைொறறுவீதம்	வமரவிலக்கணம்
7.9.5	 சைநிமல	ேணைொறறு	வீதம்	நிர்ணயைொதல்
7.9.6	 ேண	ைொறறு	வீதம்	நிர்ணய	முமைகள்
7.9.7	 ேணைொறறு	வீத	வமககள்
7.9.8	 ேண	ைொறறு	வீதத்மத	நிர்ணயிக்கும்	கொரணிகள்
7.10	 	அநநிய	பநரடி	மூலதனமும்	(FDI)	ேன்னொடடு	

வொணிகமும்	
7.10.1		 	பவளிநொடடு	பநரடி	மூலதனத்தின்	(FDI)		

பேொருள்	விளக்கம்
7.10.3	 பவளிநொடடு	பநரடி	மூலதனத்தின்	நன்மைகள்	
7.10.5	 இநதியொவின்	பவளிநொடடு	பநரடி	மூலதனம்

8. பனனாடடு 
பபாருளாதார 
அலமப்பு�ள்

8.1	 அறிமுகம்
8.2	 	ேன்னொடடு	ேண	நிதியம்
8.2.1	 ேன்னொடடு	ேண	நிதியத்தின்	குறிக்பகொள்கள்
8.2.2	 ேன்னொடடுப்	ேண	நிதியத்தின்	ேணிகள்
8.2.3	 நிதியம்	வழஙகும்	வசதிகள்
8.2.4	 நிதியத்தின்	சொதமனகள்
8.2.5	 இநதியொ	ைறறும்	ேன்னொடடு	ேண	நிதியம்
8.3	 	ைறுகட்டமைப்பு	ைறறும்	பைம்ேொடடுக்கொன	

ேன்னொடடு	வஙகி	அல்லது	உலக	வஙகி	
8.3.2	 உலக	வஙகியின்	ேணிகள்	
8.3.4	 இநதியொவும்	உலக	வஙகியும்
8.4	 உலக	வர்த்தக	அமைப்பு	
8.4.2	 உலக	வர்த்தக	அமைப்பின்	ேணிகள்	
8.4.4	 இநதியொவும்	ேன்னொடடு	வர்த்தக	அமைப்பும்	
8.6	 பதறகொசிய	ைண்டல	ஒத்துமழப்பு	சஙகம்	(SAARC)	
8.6.2	 சொர்க்	அமைப்பின்	ேணிகள்	
8.7	 பதன்கிழக்கு	ஆசிய	நொடுகள்	கூட்டமைப்பு	(ASEAN)	
8.7.2	 ஆசியொனின்	ேணிகள்
8.8	 பிரிக்ஸ்	நொடுகள்	(BRICS)	
8.8.2	 பிரிக்ஸின்	ேணிகள்

9. நிதிப் 
பபாருளியல்

9.	1	 அறிமுகம்
9.2	 பேொதுநிதி		பேொருள்
9.3	 வமரவிலக்கணஙகள்
9.4	 பேொது	நிதியியலின்	ேொ்டப்	பேொருள்	-	எல்மல	
9.6	 தறகொல	அரசின்	ேணிகள்
9.7	 பேொதுச்	பசலவு
9.7.1	 பேொருள்
9.7.2	 வமரவிலக்கணம்	
9.8	 பேொது	வருவொய்
9.8.1	 பேொருள்
9.8.2	 பேொது	வருவொயின்	வமகப்ேொடு
9.9	 வரி	வருவொய்
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9.9.1	 பேொருள்	
9.9.3	 வரியின்	அம்சஙகள்
9.9.4	 வரிசொரொ	வருவொய்
9.9.5	 வரி	விதிப்பின்	புனித	விதிகள்
9.9.6	 பநர்முக	வரி	ைறறும்	ைமைமுக	வரி	
9.9.12	 ஒப்பீடடு	வமரே்டம்
9.9.13	 சரக்கு	ைறறும்	பசமவ	வரி
9.10.	 பேொதுக்க்டன்
9.10.1	 வமரவிலக்கணம்
9.10.2	 பேொதுக்க்டனின்	வமககள்	
9.11	 வரவு	பசலவு	திட்டம்
9.11.1	 வமரவிலக்கணஙகள்
9.11.2	 ைத்திய	ைொநில	வரவு	பசலவு	திட்டம்
9.11.3	 வரவு	பசலவு	திட்டத்தின்	வமககள்	
9.12	 கூட்டமைப்பு	நிதி
9.12.1	 கூட்டரசு	நிதியின்	பகொள்மககள்
9.13	 நிதிக்குழுவின்	வரலொறு
9.13.1	 இநதிய	நிதிக்குழுவின்	ேணிகள்
9.14	 உள்ளொடசி	நிதி
9.15	 நிதிக்	பகொள்மக
9.15.1	 நிதிக்	பகொள்மகயின்	பேொருள்
9.15.3		 நிதிக்	கருவிகள்
9.15.4	 நிதிக்பகொள்மகயின்	பநொக்கஙகள்

10. சுற்றுச்சூழல் 
பபாருளியல்

10.3	 சூழல்	அமைப்பு	
10.7	 ைொசுேடுதல்
10.7.1	 கொறறு	ைொசுேடுதலின்	வமரவிலக்கணம்
10.7.2	 நீர்	ைொசுேடுதல்
10.7.3	 ஒலி	ைொசு
10.7.4	 நில	ைொசு
10.8	 புவி	பவப்ேையைொதல்
10.9	 கொலநிமல	ைொறைம்
10.10.	 அமில	ைமழ
10.11	 மின்-கழிவுகள்
10.12	 நீடித்த	நிமலயொன	பைம்ேொடு
10.12.1	 நீடித்த	நிமலயொன	பைம்ேொடடு	இலக்குகள்

11. பபாருளாதார 
பமம்பாடு மற்றும் 
திடடமிடல்

11.6	 	வறுமையின்	நச்சு	சுழறசி	
11.6.1	 வறுமையின்	நச்சு	சுழறசிமய	உம்டத்தல்
11.7	 திட்ட	மி்டல்
11.7.1	 இநதியொவில்	திட்டமி்டல்
11.7.2	 திட்டமி்டலுக்கு	ஆதரவொன	கருத்துகள்
11.7.3	 திட்ட	மி்டலுக்கு	எதிரொன	வொதஙகள்
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11.8	 திட்டமி்டலின்	வமககள்
11.9	 நிதி	ஆபயொக்	(NITI	Aayog)
11.9.1	 நிதி	ஆபயொக்கின்	ேணிகள்

12. புள்ளியியல் 
முலை�ள் மற்றும் 
பபாருளாதார 
அளலவயியல்
ஓர்-அறிமு�ம்

12.1	 	புள்ளியியல்	-	பசொல்	பிைப்பியலும்	புள்ளியிலின்	
வளர்ச்சிக்			கட்டஙகளும்

12.2	 இநதியொவில்	புள்ளியியலின்	வளர்ச்சி
12.3	 புள்ளியியல்	-	விளக்கம்
12.4	 புள்ளியியலின்	ேணபுகள்	ைறறும்	ேணிகள்	
12.10.	 கூடடுச்	சரொசரி	(அ)	சரொசரி
12.11	 விலகல்	அளமவகள்
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 12                                                                           பாடம் :  வரலாறு

அலகு பாடப்்பாருள்

1. இந்தியாவில்  
தேசியத்தின் எழுச்சி

 பாடம் முழுவதும்

2. தீவிர தேசியவாேத்தின் 
எழுச்சியும் சுதேசி 
இயக்கமும்

பாடம் முழுவதும்

3. இந்திய விடுேலலப் 
தபாரில் முேல் உல்கப் 
தபாரின் ோக்கம்

பாடம் முழுவதும்

4. ்காந்தியடி்கள் 
தேசியத் ேலலவரா்க 
உருவடுத்து மக்கலை 
ஒன்றிலைத்ேல்

பாடம் முழுவதும்

5. ஏ்காதிபத்தியத்திற்கு 
எதிரான 
தபாராடடங்களில் 
புரடசி்கர 
தேசியவாேத்தின் ்காலம்

பாடம் முழுவதும்

6. தேசியவாே அரசியலில் 
வகுப்புவாேம்

பாடம் முழுவதும்

7. இந்திய தேசிய 
இயக்கத்தின் இறுதிக 
்கடடம்

  அறிமுகம்
7.1  கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு
7.2  வவள்ளையனே வவளினயறு இயக்கம்
7.3   னேதாஜி சுபாஷ் சந்திர னபாசும் இந்திய னதசிய 

இராணுவமும்
7.5   இராஜாஜியின் முன்வமாழிவும் னவவல் 

திடடமும்
7.6   அ்மசசர்வத் தூதுக்குழு மற்றும் 

வமௌணடனபடடன் திடடம்

8. ்காலனியத்துககுப் 
பிந்லேய இந்தியாவின் 
மறு்கடடலமப்பு

  அறிமுகம்
8.1  பிரிவி்ேயின் வி்ளைவுகள
8.2  அரச்மப்பு உருவாக்கம்
8.3  சுனதச அரசுகளின் இ்ைப்பு
8.4   வமாழி அடிப்ப்டயில் மாநிலஙகளின் 

மறுசீர்மப்பு
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9. ஓர் புதிய சமூ்க 
– ்பாருைாோர 
ஒழுங்கலமலவ எதிர் 
த�ாககுேல்

  அறிமுகம்
9.1   நிலச சீர்திருத்தஙகள மற்றும் கிராமப்புற மறு 

சீர்மப்பு
9.2  னவளைாண்மயின் வளைர்சசி
9.4  ஐந்தாணடு திடடஙகள

11. புரடசி்களின் ்காலம்  அறிமுகம்
11.1  அவமரிக்க விடுத்லப் னபார்
11.2  பிவரஞ்சுப் புரடசி
11.4  வதாழிற்புரடசி

13. ஏ்காதிபத்தியமும் 
அேன் ோக்கமும்

  அறிமுகம்
13.1  ஏகாதிபத்தியத்தின் னதாற்றம்
13.3  முதல் உலகப்னபார்

14. இரணடாம் 
உல்கப்தபாரும் ்காலனிய  
�ாடு்களில் அேன் 
ோக்கமும்

  அறிமுகம்
14.1  இரணடாம் உலகப்னபார்: காரைஙகள

15. இரணடாம் 
உல்கப்தபாருககுப் 
பிந்லேய உல்கம்

   அறிமுகம்
15.4 ஐ.ோ. ச்பயும் உலகளைாவிய  பிரசச்ேகளும்
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 12                                                     பாடம்:  அரசியல் அறிவியல்  

அலகு பாடப்்பாருள்

1. இந்திய
அரசமைப்பு

பாடம் முழுவதும்

2. சடடைன்றம் பாடம் முழுவதும்

3. ஆடசித் தும்ற பாடம் முழுவதும்

4. இந்திய நீதித்தும்ற பாடம் முழுவதும்

5. இந்தியாவில் 
கூடடாடசி

பாடம் முழுவதும்

6. இந்தியாவில் நிரவாக 
அமைப்பு

6.1  இந்தியாவில்  நிரவாகக் கடடமைப்பு   
6.2   அமைச்சகம், துமைகள், வாரியஙகள் ைற்றும் 

ஆமையஙகள்  
6.3  பணியாளர நிரவாகம்
6.3.1   குடிமைப் பணிகள் – பபாருள் ைற்றும் 

சிைப்பியல்புகள்       
6.3.2   அமைத்து இந்தியப்பணிகள், ைத்தியப் பணிகள் 

ைற்றும் ைாநிலப் பணிகள்           
6.3.3   ஒன்றிய அரசுப்பணியாளர தேரவாமையம் 

அமைப்பு, அதிகாரஙகள், பணிகள் ைற்றும் 
விதிகள்

6.3.4  ைாநில அரசுப்பணியாளர தேரவாமையம்
6.3.5  பணியாளர தேரவு ஆமையம்                                 
6.4  தேரேல் ஆமையம்            

6.5   இந்திய ேமலமைக் கைக்குத் ேணிக்மகயாளர 
அலுவலகம்              

6.6.1  நிதிநிமல அறிக்மக ோக்கலும் அைலாக்கமும்
6.6.2  இந்தியாவின் வரிவமககள்

7. தேச கடடமைப்பின 
சவால்கள்

7.1  சுதே்ச அரசுகள் ஒன்றிமைப்பு
7.2   பைாழிவாரி அடிப்பமடயில் ைாநிலஙகள் 

ைறுசீரமைப்பு
7.4   தே்ச கடடமைப்பில் ்சமூக, பபாருளாோர ைற்றும் 

அரசியல் ்சவால்கள்
7.5  ேமிழ்ாடு ைாநிலம் உருவாக்கப்படுேல்
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8. திடடமிடலும்
வளரச்சி  அரசியலும்

8.1   திடடமிடல்: பபாருள், பரிைாைம்  ைற்றும் 
த்ாக்கஙகள்

8.2   இந்தியத் திடட ஆமையம்       
8.3   இந்தியாவில் நிலச சீரதிருத்ேஙகள்
8.4   பசுமைப் புரடசியும் பவணமைப் புரடசியும்

9. இந்தியாவும்
உலகமும்

9.1   இந்திய பவளியுைவுக்  பகாள்மகயின் பரிைாை 
வளரசசி (1947 - 1954)        

9.8   இந்திய ைற்றும் ைணடல அமைப்புகள்
9.9   புலம்பபயரந்ே இந்தியரகள்

10. இந்தியாவும்
அணமட நாடுகளும்

10.10   இந்திய அயல்்ாடடுக் பகாள்மகயில் 
ேற்தபாமேய புதிய ைாற்ைஙகள்

11. சரவதேச
அமைப்புகள்

11.1  அறிமுகம்           
11.3  ஐக்கிய ்ாடுகள்்சமப                    
11.3.1  ஐ.்ா-வின் அமைப்பு
11.4  உலகவஙகி
11.5  ்சரவதே்ச நிதிநிறுவைம் 

12. சுற்றுச்சூழல்
அககம்றகளும்
உலகையைாககலும்
 

12.1  உலக சுற்றுசசூழல் பாதுகாப்பு       
12.3   சுற்றுசசூழல் பிரச்சமைகளில் இந்திய 

நிமலப்பாடு     
12.4   பூரவக் குடிைக்களும் அவரகளின் 

உரிமைகளும்
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 12                                                       பாடம் :  புவியியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

1. மக்கள்்தாக்க 
புவியியல்

1.1  அறிமுகம் 
1.3  மககளடர்த்தி 
1.4  உலக மககள்தொகக வளர்ச்சி 
1.5 மககள ்தொகக கூறுகள

2. மனித குடியிருப்பு்கள் 2.1 அறிமுகம்
2.2  குடியிருப்பின் ததொற்றம் மறறும் வளர்ச்சி
2.3  தலம் மறறும் சூழலகமவு
2.4  கிரொமப்பு்ற குடியிருப்பின் வடிவஙகள
2.6 நகர குடியிருப்பு
2.7 கமய மணடல தகொட்ொடு
2.9  நகரமயமொதலொல் ஏற்டும் பிரச்சிகைகள

3. வளங்கள் 3.3  கனிம வளஙகள 
3.4  கனிமஙகளின் ்ரவல் 
3.5  ஆற்றல் வளஙகள 

4. ்தாழில்்கள் 4.1  அறிமுகம் 
4.2  முதல் நிகல ்தொழில்கள 
4.3  இரணடொம் நிகல ்தொழில்கள 
4.5  ்தொழிற்ொர் உலகின் பிரிவுகள

5. ்கலாச்ார மற்றும் 
அரசியல் புவியியல்

5.1  அறிமுகம் 
5.2  உலக கலொச்்ொர மணடலஙகள 
5.3  இைஙகள
5.4  ்ழஙகுடியிைரின் ்ரவல்

6. புவித்தகவலியியல் 6.1  அறிமுகம் 
6.2  ்தொகல நுணணுணர்வு 
6.3  புவித்தகவல் ்தொகுதிகள

7. பபணத்தகுநத 
பமம்பாடு

7.1  அறிமுகம்
7.2   த்ணத்தகுநத தமம்்ொடு குறித்த கருத்தும் 

இலககுகளும்
7.3  கொலநிகல மொற்றம் மறறும் நிகலத்தன்கம
7.4   வடிகொல்நீர் தமலொணகம மறறும் அதன் 

முககியத்துவம்
7.5  சுறறுச் சூழல் தொகக மதிப்பீடு

100



8. மனிதனால் ஏற்படும் 
பபரிடர்கள்: பபரிடர 
அபாயகுகைப்பு 
விழிப்புணரவு

8.1  அறிமுகம் 
8.2  ்மூகம் ்ொர்நத த்ரிடர் அ்ொயக குக்றப்பு
8.3  மனிதைொல் ஏற்டும் த்ரிடர்கள 
8.3.1  கூடட ்நரி்ல் 
8.3.2  நீரில் மூழ்குதல்

்்ய்முகை்கள்

9. அளவாய்வு ்்ய்தல் 9.1  அறிமுகம் 
9.2  ்ொய்வுமொனி 
9.3  ்டடக திக்கொடடி

12.  புவியியல் 
தரவு்ககளக்காடடும் 
முகை்கள்

12.1  அறிமுகம் 
12.2  புளளியியல் வகர்டஙகளின் வகககள 
12.2.1  தகொடடு வகர்டம் 
12.2.2  ்டகட வகர்டம் 
12.2.3  வடட விளகக ்டம்
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 12                                                       பாடம் :  புள்ளியியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

1.  மிகை ைாண் 
ச�ாதகைைள்-
அடிப்பகடக் 
சைாடபாடுைளும் 
்பருங்கூறு 
ச�ாதகைைளும்

1.1	 	முழுமைத்தொகுதிப்	பணபளமை	ைற்றும்	
ைொதிரிப்பணபளமை

1.2	 ைொதிரிப்பரைல்கள்
1.3	 திட்டப்	பிமை
1.4	 	இனமை	்கருதுக்கொள்	ைற்றும்	ைொற்று	

்கருதுக்கொள்
1.5	 	புள்ளியியல	்கருதுக்கொள்	க�ொதமையில	

ஏற்படும்	பிமை்கள்
1.6	 	மிம்க்கொண	நிமை,	தீரைொனிக்கும்	எலமையின	

ைதிப்பு,	தீரைொனிக்கும்	பகுதி
1.7	 ஒருமுமை	ைற்றும்	இருமுமை	க�ொதமை்கள்
1.8	 	்கருதுக்கொள்	க�ொதமை	்கொணபதற்்கொை	

்பொதுைொை	ைழிமுமை்கள்
1.9	 	முழுமைத	்தொகுதி	�ரொ�ரிக்்கொை	்கருதுக்கொள்	

க�ொதமை
1.10	 	முழுமைத்தொகுதி	�ரொ�ரிக்்கொை	்கருதுக்கொள்	

க�ொதமை		(்தொகுதி	ைொறுபொடடு	அளமை	
்தரியொத	கபொது)

1.13	 	முழுமைத்தொகுதிக்்கொை	விகித�ைம்	்கொணும்	
்கருதுக்கொள்	க�ொதமை

2.  மாதிரிப்பரவல் 
அடிப்பகடயிலாை 
ச�ாதகைைள்-1

அறிமு்கம்
2.1	 	ஸ்டூ்டனஸ்	t-		பரைல	ைற்றும்	அதன	

பயனபொடு்கள்
2.1.1	 ைமரயமை
2.1.2	 t-		பரைலின	பணபு்கள்		
2.1.3	2	 t-		பரைலின	பயனபொடு்கள்
2.1.4	 	முழுமைத	்தொகுதி	�ரொ�ரியின	மிம்க்கொண	

க�ொதமை	(முழுமைத	்தொகுதியின	
ைொறுபொட்டளமை	்தரியொத	நிமையில)

2.1.6	 	இரு	�ரொ�ரி்களின	�ைனித	தனமைமயச்	
க�ொதிததல	-t	இன	இமைக�ொதமை	:	

2.2	 ம்க-ைரக்்க	பரைல	ைற்றும்	அதன	பயனபொடு்கள்
2.2.1	 ம்க-ைரக்்க	பரைலின	ைமரயமை
2.2.2	 ம்கைரக்்க	பரைலின	பணபு்கள்
2.2.3	 ம்கைரக்்க	பரைலின	பயனபொடு்கள்
2.2.4	 	இயலநிமை	முழுமைத	்தொகுதியின	

ைொறுபொட்டளமைக்	்கொை	்பொறுதது		
்கருதுக்கொள்	க�ொதமை	(முழுமைத	
்தொகுதியின	�ரொ�ரி	்தரியொத	நிமையில)
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2.2.5  பணபு்களின	�ொரபற்ை	தனமைமய	அறியும்	
்கருதுக்கொள்	க�ொதமை

3.  மாதிரிப்பரவல் 
அடிப்பகடயிலாை 
ச�ாதகைைள் II

அறிமு்கம்
3.1		 F-பரைல	ைற்றும்	அதன	பயனபொடு்கள்
3.3	 ைொறுபொடடுப்	பகுப்பொய்வு
3.3.1	 ஒரு	ைழி	ைொறுபொடடுப்	பகுப்பொய்வு
3.3.2	 க�ொதமை	ைழிமுமை்கள்
3.3.3	 	ஒரு	ைழி	ைொறுபொடடுப்	பகுப்பொய்வின	

நிமை்களும்	குமை்களும்	

4.  ஒடடுறவு பகுப்பாய்வு அறிமு்கம்	
4.1		 ஒடடுைவின	ைமரயமை
4.2	 ஒடடுைவின	ைம்க்கள்
4.4	 ்கொரல	பியர�ொனின	ஒடடுைவுக்	்்கழு
4.4.1	 ்கொரல	பியர�ொனின	ஒடடுைவுக்	்்கழு	
4.4.2	 பணபு்கள்
4.5	 ஸ்பியரைொன	தர	ஒடடுைவுக்்்கழு
4.5.1	 	�ைைொை	தரவு்கள்	(அலைது)	மீணடும்	மீணடும்	

ைரும்	தரவு்கள்
4.6	 யூ	லின	்தொ்டரபுக்்்கழு

5.  உடன்தாடர்பு 
பகுப்பாய்வு

அறிமு்கம்
5.1	 	ைமரயமை	ைற்றும்	உ்டன	்தொ்டரபின	

ைம்க்கள்	
5.1.1	 எளிய	கேரக்கொடடு	உ்டன	்தொ்டரபு
5.1.2	 பல�ொர	கேரக்கொடடு	உ்டன	்தொ்டரபு
5.1.3	 	ைமளக்கொடடு	உ்டன்தொ்டரபு	(கேரக்கொ்டற்ை	

உ்டன்தொ்டரபு)
5.5	 உ்டன	்தொ்டரபுக்்்கழுவின	பணபு்கள்
5.6	 	ஒடடுைவிற்கும்	உ்டன	்தொ்டரபுக்கும்	உள்ள	

கைறுபொடு்கள்

6.  குறியீடடு எண்ைள் 6.1  குறியீடடு	எண்களின	ைமரயமை	ைற்றும்		
அதன	பயன்கள்

6.2  குறியீடடு	எண்களின	ைம்க்கள்
6.3  குறியீடடு	எண்கமள	ைடிைமைக்கும் 

ைழிமுமை்கள்
6.4  நிமையிட்ட	குறியீடடு	எண்கள்
6.4.1  ் ைொதத	நிமையிட்ட	குறியீடடு	எண்கள்	
6.4.2  நிமையிட்ட	விமை	�ொரபு்களின	�ரொ�ரி
6.4.3  அளவு	குறியீடடு	எண
6.4.4	 	குறியீடடு	எண்களுக்்கொை	க�ொதமை்கள்
6.5.	 நு்கரகைொர	விமை	குறியீடடு	எண்கள்
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7.  ைாலத் ்தாடர் 
வரிக�யும்  
முனைணிப்பும்

அறிமு்கம்
7.1		 ைமரயமை	
7.2	 ்கொைத்தொ்டர	ைரிம�யின	பிரிவு்கள்
7.3	 ்கொைத்தொ்டர	ைரிம�யின	பிரிவு்கள்
7.3.1	 ைமரப்ட	முமை
7.3.2	 அமர�ரொ�ரி	முமை
7.3.3	 ே்கரும்	�ரொ�ரி	முமை
7.3.4	 மீச்சிறு	ைரக்்க	முமை
7.3.5	 எளிய	�ரொ�ரி	முமை

8.  வாழ்நிகலப் 
புள்ளியியலும் 
நிர்வாைப் 
புள்ளியியலும்

அறிமு்கம்
8.1		 ைொழ்நிமைப்	புள்ளியியல
8.1.1	 ைொழ்நிமைப்	புள்ளியியலின	முக்கியததுைம்	
8.1.2	 ைொழ்நிமைப்	புள்ளியியல	க�்கரிக்கும்	முமை
8.1.3	 இைப்பு	நிமையும்	அதன	அளவீடு்களும்
8.1.5	 ்கருவுறுதலும்	அதன	அளவீடு்களும்	
8.1.6	 ைக்்கள்	்தொம்க	ைளரச்சியின	அளவீடு்கள்	
8.2	 நிரைொ்கப்	புள்ளியியல	
8.2.1.	 	இந்திய	புள்ளியியல	முமையின	கதொற்ைம்	

பற்றிய	ைரைொறு
8.2.2	 	கத�	விடுதமைக்குப்	பிந்மதய	இந்தியொவில	

நிரைொ்கப்	புள்ளியியல	முமை	
8.2.2.1	 ைததிய	புள்ளியியல	அலுைை்கம்
8.2.2.2	கதசிய	ைொதிரி	்கைக்்்கடுப்பு	அலுைை்கம்
8.2.3	 	தற்கபொமதய	இந்தியொவில	புள்ளியியல	

முமை்கள்	

9.  திடடப்பணி அறிமு்கம்
9.1	 திட்டப்பணிமய	ைடிைமைததல
9.2	 	திட்டப்பணிமய	கைற்்்கொள்ைதற்கு	முன	

திட்டமிடும்	்�யல்கள்
9.4		 ஒரு	திட்டப்பணியின	ைடிைமைப்பு
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 12      பாடம்: வணிகக் கணிதம் மற்றும் புள்ளியியல்

அத்தியாயம் பாடப்்பாருள்

1.  அணிகள் மற்றும் 
அணிக்்காவவகளின் 
பயன்பாடுகள்

1.1	 அணியின்	தரம்
1.1.1	 கருத்துரு
1.1.2	 	அடிப்படை	உருமாற்றஙகள்	மறறும்	சமான	

அணிகள்
1.1.3	 	ஏறு்படி	வடிவம்	மூலம்	வரிடச	3×	4	வடர		உள்்ள	

அணியின்		தரம்	காணல்
1.1.4	 	சமச்சீரற்ற	நேரிய	சமன்்பாடுகளின்	

ஒருஙகடமவுத்	தன்டமடய,	தர	முட்றயில்	
நசாதித்தல்	(இரண்டு	மறறும்	மூன்று	மதிபபிை	
நவண்டிய	மாறிகள்)

1.3	 மாறுதல்	நிகழதகவு	அணிகள்
1.3.1	 	ததாைகக	்பஙகு	சநடத	்பஙகீட்டிடனக	தகாண்டு	

அடுத்த	நிடலயிடன	முன்னறிவித்தல்

2.  ் தாவக 
  நுணகணிதம்-I

2.1	 வடரய்றாத்	ததாடகயீடுகள்
2.1.1	 வடரய்றாத்	ததாடகயீட்டின்	கருத்துரு
2.1.2	 	ததாடக	நுண்கணிதத்தின்	இரு	முககிய	

்பண்புகள்
2.1.3	 பிரித்துத்	ததாடகயிைல்	
2.1.4	 ்பகுதிப்படுத்தித்	ததாடகயிைல்
2.2	 வடரயறுத்த	ததாடகயீடுகள்
2.2.1	 	ததாடக	நுண்கணிதத்தின்	அடிப்படைத்	

நதற்றஙகள்
2.2.2	 வடரயறுத்த	ததாடகயீடுகளின்	்பண்புகள்	

3.  ் தாவக
 நுணகணிதம்–II

3.1	 	தகாடுககப்பட்ை	வட்ளவடரயின்	கீழ	அடமநத	
அரஙகத்தின்	்பரபபு

3.1.1	 	வடரயறுககப்பட்ை	ததாடகயீைலின்	
வடிவகணித	வி்ளககம்

3.2	 	த்பாரு்ளாதாரம்	மறறும்	வணிகவியலில்	
ததாடகயீட்டின்	்பயன்்பாடுகள்										

3.2.1.	 	இறுதிநிடல	தசலவுச்சார்பிலிருநது	தமாத்த	
தசலவுச்சார்ட்பக	காணுதல்

3.2.2	 	இறுதிநிடல	வருவாய்	சார்பிலிருநது		
வருவாய்ச்சார்பு	மறறும்	நதடவச்சார்பு	
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3.2.3	 	நதடவ	தேகிழச்சி	தகாடுககப்பட்டிருபபின்	
நதடவச்	சார்ட்பக	காணுதல்

3.2.4	 நுகர்நவார்	உ்பரி
3.2.5	 உற்பத்தியா்ளர்	உ்பரி

4.  வவகக் ்கழுச் 
சமன்பாடுகள்

4.1	 வடககதகழுச்	சமன்்பாடுகள்	அடமத்தல்
4.1.1	 	சாதாரண	வடககதகழுச்	சமன்்பாட்டின்	

வடரயட்ற
4.1.2	 வடககதகழுச்சமன்்பாட்டின்	வரிடச	மறறும்	்படி
	4.1.3	 வடககதகழுச்	சமன்்பாடு	அடமத்தல்
4.2	 	முதல்	வரிடச		மறறும்	முதல்	்படி	வடககதகழுச்	

சமன்்பாடுகள்	
4.2.1	 த்பாதுத்தீர்வு	மறறும்	சி்றபபுத்	தீர்வு
4.2.2	 	மாறிகள்	பிரி்பைககூடிய	வடககதகழுச்	

சமன்்பாடு
4.2.3	 சம்படித்தான	வடககதகழுச்	சமன்்பாடுகள்				

5.  எணணியல் முவைகள் 5.1	 திட்ைமான	நவறு்பாடுகள்	
5.1.1	 	முன்நனாககு	நவறு்பாட்டுச்	தசயலி,	

பின்நனாககு	நவறு்பாட்டுச்	தசயலி	மறறும்	
இைபத்பயர்வுச்	தசயலி

5.1.2	 விடு்பட்ை	உறுபபுகட்ளக	காணல்
5.2	 இடைச்தசருகல்	
5.2.1	 இடைச்தசருகலின்		முட்றகள்
5.2.2	 வடர்பைம்	முட்ற
5.2.3	 இயறகணித	முட்ற

6.  சமவாய்ப்பு மாறி 
மற்றும் கணக்கியல் 
எதிரபாரத்தல்

6.1	 சமவாய்பபு	மாறி	
6.1.1	 சமவாய்பபு	மாறியின்	வடரயட்ற	
6.1.2	 தனித்த	சமவாய்பபு	மாறி
6.1.3	 ததாைர்ச்சியான	சமவாய்பபு	மாறி
6.2	 கணககியல்	எதிர்்பார்த்தல்	
6.2.1	 	எதிர்்பார்ககும்	மதிபபு	மறறும்	மாறு்பாட்டு	

அ்ளடவ
6.2.2	 கணககியல்	எதிர்்பார்த்தலின்	்பண்புகள்

7.  நிகழதகவு பரவல்கள் 7.1	 ்பரவல்
7.1.1	 ஈருறுபபு	்பரவல்	
7.1.2	 ்பாய்சான்	்பரவல்			

8.  கூ்ைடுப்பு 
முவைகளும் 
புள்ளியியல் 
அனுமானித்தலும்

8.1		 கூத்றடுத்தல்
8.1.1	 கூத்றடுத்தலின்	அடிப்படை	கருத்துருககள்	
8.1.2	 கூத்றடுபபு	முட்ற	சார்நத	மறறும்	சாரா	பிடைகள்	
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8.1.3	 கூத்றடுபபு	்பரவல்
8.1.4	 திட்ைபபிடை	கணககிடுதல்	
8.2	 மதிபபீட்டு	முட்ற	
8.2.1	 மதிபபீட்டு	முட்றயின்	வடககள்

9.  பயன்பாடடுப் 
புள்ளியியல்

9.1	 காலம்	சார்	ததாைர்	வரிடச	்பகுப்பாய்வு
9.1.1		 	காலம்சார்	ததாைரின்	த்பாருள்,	்பயன்கள்	மறறும்	

அடிப்படைக	கூறுகள்
9.1.2	 ந்பாககிடன	அ்ளவிடுதல்	
9.1.3	 ேகரும்	சராசரி	முட்ற
9.1.4	 மீச்சிறு	வர்கக	முட்ற
9.1.5	 	்பருவகால	மாறு்பாடுகட்ள	அ்ளவிடுவதறகான	

முட்றகள்	
9.2	 குறியீட்டு	எண்கள்
9.2.1	 த்பாருள்,	வடகப்பாடு	மறறும்	்பயன்கள்
9.2.2	 நிட்றயிட்ை	குறியீட்டு	எண்
9.2.3	 	குறியீட்டு	எண்களின்	(ந்பாதுமான	தன்டம)	

நசாதடன
9.2.4	 வாழகடகத்தர	குறியீட்டு	எண்

10.  ் சயல்முவைகள் 
ஆராய்ச்சி

10.1	 ந்பாககுவரத்து	கணககுகள்
10.1.1	 வடரயட்ற	மறறும்	அடமபபு	
10.1.2	 	ஆரம்்ப	அடிப்படை	ஏறபுடையத்	தீர்டவக	காணும்	

முட்றகள்
10.3	 தீர்மானக	நகாட்்பாடு	
10.3.1	த்பாருள்
10.3.2	 	சூழநிடல	-	நிச்சயமான	சூழநிடல		மறறும்	

நிச்சமற்ற	சூழநிடல	
10.3.3	 	மீச்சிறுவின்	மீபத்பரு	மதிபபு		மறறும்	

மீபத்பருவின்		மீச்சிறு	மதிபபு
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பாடத்திடடம் - 2021-2022

வகுப்பு : 12                                பாடம்     :  சிறப்புத்்தமிழ்

இயல் பாடப்்பாருள்

1. கவித்தயியல் கவிதையியல்

செவ்வியல் இலக்கியஙகள்

அறவியல் இலக்கியஙகள்

காப்பியஙகள்

ெமய இலக்கியஙகள்

2. கத்தயியல் புதை கதை  இலக்கியம் - ஓர் அறிமுகம்

புதிைம் எழுதும் கதல

புதிைம் (பகுதி) –ொயாவைம்

உலக சமாழிப் புதிைம் -ைாய்

3. அரஙகவியல் நவீை நாடக வரலாறு

இலக்கியமும் திதரப்படமும்

நாடடார் அரஙகக் கதலகள்

4. இலககணவியல் ைமிழ், ஆஙகிலம்-  சைாடரதமப்பு ஒப்பீடு

வவர்்சொல் ஆய்வு- ஓர் அறிமுகம்

5. ஊடகவியல் மினைணு ஊடகஙகள்

ஊடகவியல் ெடடஙகள்

6. கணித்்தமிழியல் சைாழில்நுடபக்களம் 

செல்வபசியும் செயலிகளும்

சமாழிநுடபக்களம்

சமாழித் சைாழில் நுடபக்கருவிகள்
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Syllabus 2021 - 2022

CLASS: 12            SUBJECT: COMMUNICATIVE ENGLISH

UNIT CONTENT

1. In Harmony with the 
World

 Positive Thinking  (Prose)
 Be A Friend (Poem)
 Question Tags 
 Debate
 Letter to the Editor
 Topics For Practical :
 Speaking  Skill : Debate

2. Improve Your 
Connectivity

 Frankness matters  (Prose)
 The Builders (Poem)
  Language Study (Specialists/ Foreign Words/ 

Legal Terms/ Field of Education)
 Role Play
 Job Application
 Topics For Practical : 
 Speaking  Skill :
 Role Play/  Interview
 Writing Skill : 
 Sample Job Application 

3. Have Another Day  Whose Fault  (Prose)
 Somebody’s Mother (Poem)
 Idioms
 Paper Presentation
 Topics For the Practical :
 Speaking  Skill : 
 Drafting a Speech 
 Writing Skill : 
 Designing a Pamphlet

4. Celebrations of 
Expressions

 As you like it  (English Play)
 The Bird Sanctuary  (Poem)
  Language Study( Genres of Literature, 

Literary Devices) 
 Reported Speech
 Advertisement and Poster Making 
 Topics For the Practical :
 Writing  Skill :
 Drafting an Advertisement
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5. Better Together  Great Initiatives - 
 Food Bank and Beach Cleaning  (Prose)
 A River  (Poem)
 Language Study ( Replacing Words) 
 Grammar - Normalization 
 Subject - verb Agreement
 Process of Voting
 Topics For the Practical :
 Writing  Skill : Letter of Complaint

6. Mission Possible  Mission Impossible  -  (Prose)
 Hard is the journey  (Poem)
 Language Study (Alternative Pairs) 
 Integrated  Grammar - 
 Welcome Speech / Vote of Thanks
 Formal/ Informal Letter
 Topics For Practical :
 Speaking  Skill : 
 Welcome Address/ Vote of Thanks

110



பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 12                  பாடம் :   அறவியலும் இந்தியப் பணபாடும்

அலகு பாடப்்பாருள்

 1. இந்தியப் பணபாடடின் 
இயல்புகள்

நுழைவு வாயில் 
பணபாடு - ச�ால் விளக்கம்
பணபாடு பற்றிய அறிஞர்களின்  வழையழை
இந்தியப் பணபாடழடை அறிய உதவும் 
சதான்ழமைச் �ான்று்கள் 
இலககியச் �ான்று்கள்
புைாணங்கள் 
இந்தியப் பணபாடடின் இயல்பு்கள்
இந்தியப் பணபாடடின் சிைப்புககூறு்கள்
அழிவில்லா மைதிப்பீடு்களின் நிழல
பணபாடும் நா்கரி்கமும்  
வவற்றுழமையில் ஒற்றுழமை
பணபாடடுக ்கல்வியின் பயன்்கள்
நிழைவுழை

2. வவற்றுமையில் ஒற்றுமை நுழைவு வாயில் 
வவற்றுழமையில் ஒற்றுழமை – வழையழை
வவற்றுழமைக கூறு்கள் 
ஒற்றுழமைக கூறு்கள்
இலககியம் 
பணபாடடில் ஒற்றுழமை 
பைக்க வைக்கங்கள் மைற்றும் பாைம்பரியம்
சமைாழி ஒற்றுழமை 
திைாவிடை சமைாழிக குடும்பம்
இலககிய ஒற்றுழமை 
உடைல் அழமைப்பில் ஒற்றுழமை
�முதாய அழமைப்பில் ஒற்றுழமை 
இந்தியப் பணபாடடு ஒற்றுழமைழய வளரக்க 
துழணபுரியும் ்காைணி்கள்
பணபாடடு ஒற்றுழமைழயப் வபணிக்காததல்
வதசிய சின்்னங்கள் 
வதசிய திருவிைாக்கள்
நிழைவுழை

3. வவதகாலப் பணபாடு பாடைம் முழுவதும்

4. இந்தியப் பணபாடும் 
சையஙகளும்

பாடைம் முழுவதும்
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5.  இந்தியப் பணபாடடிற்குப் 
வபரரசுகளின் ்காமட

நுழைவு வாயில்
சமைௌரியர ்காலப் பணபாடு   
பல்லவர ்காலப் பணபாடு 
வ�ாைர்காலப் பணபாடு
பாணடியர ்காலப் பணபாடு
மு்கலாயர ்காலப் பணபாடு
நிழைவுழை

6. பக்தி இயக்கம் நுழைவு வாயில்
பகதியின் வழ்க்கள்
நாயன்மைார்கள்
நாயன்மைார்களின் �மையதசதாணடு
ஆழவார்கள்
தமிை்கப் பணபாடடிற்கு  ஆழவார்களின் ச்காழடை
இழடைக்கால இந்தியாவில் பகதி இயக்கம்
பகதி இயக்கததின் விழளவு்கள் 
நிழைவுழை

7.  சமூக – சைய சீர்திருத்த 
இயக்கஙகள்

பாடைம் முழுவதும்

8. வயாகம் உணர்த்தும் 
வாழ்வியல் ்ெறிகள்

பாடைம் முழுவதும்

9. இந்தியப் பணபாடும் 
சுற்றுச்சூழலும்

இந்தியாவின்  சுற்றுச்சூைல்
தமிைர பணபாடும் சுற்றுச்சூைலும்
இயற்ழ்கவயாடு இழயந்த வாழவு
மைைபு வாழகழ்கயும் இயற்ழ்கயும்
இயற்ழ்க வளங்கழளப் பாது்காக்க 
அைசு எடுககும்  நடைவடிகழ்க்கள்
நிழைவுழை

10. உலகிற்கு இந்தியப் 
பணபாடடின் ்காமட

நுழைவு வாயில் 
இந்தியப் பணபாடடின் வமைன்ழமை்கள்
அைக வ்காடபாடு்கள் 
நான்கு புருஷாரததங்கள்
சதால்்காப்பியரின் அைகவ்காடபாடு
இதி்கா�ங்களில் அைகவ்காடபாடு
�மைண அைகவ்காடபாடு்கள் 
சபளதத அைகவ்காடபாடு்கள்
ஒளழவயாரின் அைகவ்காடபாடு்கள்
திருககுைள் அைகவ்காடபாடு்கள்
ஆன்மி்கம், வயா்கா, 
பஞ�சீலக ச்காள்ழ்க
இந்திய வா்னவியல்
இந்திய மைருததுவம்
இந்திய ்கணிதம்
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 12                               பாடம் :  கணினி பயனபாடுகள்

அலகு பாடப்்பாருள்

1. பல்லூடகம் மற்றும் 
கணிப்்பாறி பதிப்பகம்

1.1	 பல்லூடகம்	-	ஓர்	அறிமுகம்
1.4	 பல்லூடகத்திறககான	கககாப்பு	வடிவஙகள்
1.5	 பல்லூடகத்்தை	உருவகாக்குதைல்
1.8	 	நூலகஙகள்,	தைகவல்்மையஙகள்	மைறறும்	

ஆவணககாப்பகஙகள்

2. அடடாப் டபஜடமககர் 2.2	 அகடகாப்	கபஜகமைக்கர்	-	ஓர்	அறிமுகம்
2.7	 உ்ைத்்தைகாகுதி
2.8	 கபஜகமைக்கர்	ஸகடகாரி
2.9	 ்தைகாடர்புள்்ள	உ்ைத்்தைகாகுதிகள்
2.10	 சடடத்தில்	உ்ை்ய	்வத்தைல்	
2.16	 	ஜூம்	டூல்	மூலமைகாக	்பரிதைகாக்குதைல்	மைறறும்	

சிறியதைகாக்குதைல்
2.17	 ஆவணத்்தை	வடிவூடடல்	
2.18	 வ்ைபடம்
2.19	 பக்கஙகளில்	கவ்ல	்சயதைல்
2.20	 மைகாஸடர்	பக்கஙகள்	
2.21	 ஆவணத்்தை	அச்சிடல்

3. தரவுதள டமலாண்ம 
அ்மப்பு - அறிமுகம்

3.1	 தைைவுதை்ள	கமைலகாண்மை	அ்மைப்பு	–	அறிமுகம்
3.3	 	உறவுநி்ல	தைைவுத்தை்ள	கமைலகாண்மை	

அ்மைப்பு(RDBMS)
3.4	 RDBMS		வகாசகஙகள்
3.5	 E-R	மைகாதிரி
3.6	 ER	வ்ைபடம்	
3.7	 MySQL	-	அறிமுகம்

4. மீ உ்ர முன்செயலி 
(PHP)

4.1	 அறிமுகம்	-	மீ	உ்ை	முன்சயலி	(PHP)
4.3	 பயனகா்ளர்	கச்வயக	கடட்மைப்புகள்
4.6	 வ்ல	உருவகாக்க	கருத்துரு	

5. PHP ்செயற்கூறுகள் 
மற்றும் அணிகள்

5.1	 அ்ளபுருக்க்்ள	்ககாணட	்சயறகூறுகள்	
5.2	 PHP	-	ல்	உள்்ள	அணிகள்

6. PHP நிபநத்ை 
கூற்றுகள்

	 if	else	கூறறு
	 if	elseif		else	கூறறு
	 switch	கூறறு
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7. மடககு அ்மப்பு 	 மைடக்கு	அ்மைப்பு
	 for	each	மைடக்கு

8. படிவஙகள் மற்றும் 
டகாப்புகள்

8.1	 	HTML	படிவஙகள்

9. PHP உடன MYSQL 
ஐ இ்ைத்தல்

9.1	 	PHP	-ல்	MySQL	்சயறகூறு

10. கணினி 
வ்லய்மப்பு ஓர் 
அறிமுகம்

10.1	 அறிமுகம்
10.3	 கணினி	வ்லய்மைப்புகளின	பயனபகாடு

11. வ்லய்மப்பு 
எடுத்துககாடடுகள் 
மற்றும் ்ெறிமு்ைகள்

11.1	 அறிமுகம்

12. களப் ்பயர் மு்ை்ம 12.1	 அறிமுகம்
12.2	 DNS	கணகணகாடடம்
12.4	 URL
12.5.	 DNS	பகுதிகள்

13. வ்லய்மப்பு 
வடமிடல்

13.1	 அறிமுகம்
13.2	 வ்லய்மைப்பு	வடஙகளின	வ்ககள்

14.  திைநத மூல 
கருத்துருககள்

14.1	 அறிமுகம்

15. மின-வணிகம் 15.1	 அறிமுகம்
15.2	 மினனணு	வணிகத்தின	பரிணகாமை	வ்ளர்ச்சி
15.3	 மினனணு	வணிகத்தின	வ்ளர்ச்சி
15.5	 மின	வணிக	வருவகாய	மைகாதிரி

16. மினைணு ்செலுத்தல் 
மு்ைகள்

16.1	 மினனணு	்சலுத்தைல்	மு்றகள்	அறிமுகம்
16.2	 மினனணு	்சலுத்தைல்	மு்றகளின	வ்கப்பகாடு
16.3	 	அட்ட	அடிப்ப்டயிலகான	பணம்	்சலுத்தைல்	

மு்ற்மைகள்	
16.4	 மினனணு	கணக்கு	பரிமைகாறறம்

17. மினவணிக பாதுகாப்பு 
அ்மப்புகள்

17.3	 மின	வணிக	பகாதுககாப்பின	பரிமைகாணஙகள்	
17.4	 	மின	வணிக	பரிமைகாறறத்தின	பகாதுககாப்பு	

்தைகாழில்நுடபஙகள்
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18. மினைணு தரவு 
பரிமாற்ைம்

18.3	 EDI	நன்மைகள்
18.4	 EDI	அடுக்குகள்
18.5	 EDI	உருப்புகள்
18.6	 EDI	தைைப்பகாடுகள்
18.7	 UN/EDIFACT

்செய்மு்ை CA2.	 	கபஜகமைக்கர்	-	அறிவிப்புப்	பல்க்ய	
உருவகாக்குதைல்

CA4.	 	கபஜகமைக்கர்	-ஒரு	கலபி்்ள	(Label)	
உருவகாக்குதைல்

CA5.	 	MYSQL	-	தைைவுத்தை்ளத்தில்	உள்்ள	
கடட்்ளகளின	பயனபகாடு

CA6.	 PHP	-	அடிப்ப்ட	நிைல்
CA7.	 PHP	-	மைகாறிக்்ள	உருவகாக்கி	இயக்குதைல்
CA9.	 	ECHO	மைறறும்	PRINT	அறிக்்க்ய	உருவகாக்கி	

இயக்குதைல்

115



பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 12     

 பாடம்: அடிப்படட இயந்திரவியல் –கருத்தியல்
(Basic Mechanical Engineering)

அலகு பாடப்்பாருள்

1. கடடசல் இயந்திரம் 1.1  அறிமுகம் 
1.2  கடைசல் 
1.3  கடைசல் இயந்திரத்தின் அடைப்பு 
1.4  கடைசல் இயந்திரத்தின் முக்கிய பாகஙகள் 
1.6  குமிழ் பல்லிடை 
1.7  ஏப்ரான் 
1.8  சுழற்றிக்கு இயக்கம் கிடைக்கும் முடைகள் 
1.9  அடுக்கு கூம்பு கப்பி இயக்கம்  
1.10  பின்பக்க பல்லிடை இயக்கம் 
1.11  பல்லிடைப் பபட்டி இயந்திர நுட்பம்  
1.12  கடைசல் இயந்திரத்தின் வடககள்  
1.16  பவட்டும் வவகம், ஊட்ைம், பவட்டும் ஆழம்

2. துடையிடும் இயந்திரம் 2.1  அறிமுகம் 
2.3  துடையிடும் இயந்திரம் அடைப்பு 
2.6  நுணுக்க துடையிடும் இயந்திரம் 
2.7  நிமிரந்்த தூண் வடக துடையிடும் இயந்திரம் 
2.8  ஆரம் வழி நகரும் துடையிடும் இயந்திரம் 
2.13  சுழற்றி வவடை பசய்யும் வி்தம் 
2.14  பணிப்பபாருடைப் பிடிக்கும் முடைகள் 
2.17  பவட்டுளிகடைப் பிடிக்கும் முடைகள் 
2.18  பசய்யப்படும் பல்வவறு வவடைகள் 

3. உருவடைக்கும் 
இயந்திரம்

3.1  அறிமுகம் 
3.3  இயந்திரத்தின் பாகஙகள் 
3.4  இயந்திரத்தின் வடககள் 
3.5  வவகைாக திரும்பச் பசய்யும் இயந்திர நுட்பம் 
3.6  இயந்திரத்தின் அைவு குறிப்பிடு்தல் 
3.9  பால் × வரப்சட் இயந்திர நுட்பம் 
3.15  சிைப்பு வவடைகள் 
3.17  குளிரப்படுத்தும் திரவம் 

4. அடரப்பு இயந்திரம் 4.1  அறிமுகம் 
4.2  இயந்திரத்தின் வடககள் 
4.3  நுணுக்கமில்ைா அடரப்பு இயந்திரம் 
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4.4  நுணுக்கைான அடரப்பு இயந்திரம் 
4.6  டையமில்ைா அடரப்புச் பசயல் 
4.8  ஈர, உைர அடரப்புச் பசயல் 
4.9  அடரப்புச் சக்கரம்
4.10  அடரப்புத் தூள் 
4.11  அடரப்புச் சக்கரம் குறிப்பிடும் வி்தம் 
4.12  அடரப்புச் சக்கரம் பபாருத்தும் முடை 
4.16  துல்லியைாக இயந்திரப்பணி பசய்்தல் 

5. மில்லிங் இயந்திரம் 5.1  அறிமுகம் 
5.2  கிடைைட்ை மில்லிங இயந்திரம் 
5.3  பசஙகுத்து மில்லிங இயந்திரம் 
5.5   சா்தாரை மில்லிங, அடனத்திற்கும் ஏற்ை 

மில்லிங இயந்திரம் வவறுபாடுகள் 
5.9.  பவட்டுக்கருவி பிடிக்கும் சா்தனஙகள் 
5.10  சிைப்பு வசரக்டககள் 
5.15  பபாதுவான மில்லிங வவடைகள் 
5.18   குறியீடு்தடையின்  அடைப்பு ைற்றும் 

பசயல்படும் வி்தம் 
5.19  குறியீடு பசய்யும் முடைகள் 

6. இயந்திரங்கடை 
பராைரித்்தல்

6.1  அறிமுகம் 
6.2  பராைரித்்தலின் வநாக்கம் 
6.3  வ்தய்ைானம் 
6.4  பிடிப்புத் ்தைரச்சி 
6.5  உயவிைல் 
6.7  உயவிைலின் வநாக்கஙகள் 
6.8  உயவு வடககள் 
6.9  உயவிடு்தலின் வடககள் 
6.10  டைய பராைரிப்பு துடை 
6.15  ்தடுப்பு பராைரிப்பு 
6.18  திட்ைமிட்ை பராைரிப்புச் பசயல் 

7. ்வல்டிங் 7.1  அறிமுகம் 
7.2  பவல்டிங வடககள் 
7.3  பவல்டிங பசய்யும் முடைகள் 
7.4  ஆரக் பவல்டிங 
7.10  காரபன் ஆரக் பவல்டிங 
7.11  வகஸ் பவல்டிங 
7.16  ஆரக் பவல்டிங, வகஸ் பவல்டிங வவறுபாடுகள் 
7.17  மின் ்தடை பவல்டிங 
7.18  பவல்டிங சாரந்்த பசயல்முடைகள் 
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8. திரவவியல் 
சா்தனங்கள்

8.1  அறிமுகம் 
8.2  திரவவியல் பம்புகள் 
8.3  நிச்சயைான இைப்பபயரச்சி பம்பின் பண்புகள் 
8.4  நிச்சயைற்ை இைப்பபயரச்சி பம்பின் பண்புகள் 
8.5  டைய விைக்கு பம்பு வடககள் 
8.6  முன்னும் பின்னம் இயஙகும் பம்பு வடககள் 
8.7 சுழுலும் பம்பின் வடககள்  
8.9  முன்னும் பின்னும் இயஙகும் பம்பு 
8.11  சுழலும் பம்புகள் 
8.12  திரவவியல் வைாட்ைார 
8.15   உருவடைக்கும் இயந்திரத்தின் திரவவியல் 

சுற்று 

9. CNC இயந்திரம் 9.1  அறிமுகம் 
9.2  எண்ணுருக் கட்டுப்பாடு 
9.3  கணினி எண்ணுருக் கட்டுப்பாடு 
9.4   கணினி எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டு இயந்திரத்தின் 

கூறுகள் 
9.5  பைன்பபாருள் 
9.6  உள்ளீட்டு ஊைகம் 
9.7  இயந்திரக் கட்டுப்பாட்டு அைகு 
9.10  CNC இயந்திரத்தின் வடககள் 

10. ்தானியங்கியியல் 
ைற்றும் எந்திரவியல்

10.1  ்தானியஙகியியல் – அறிமுகம் 
10.2  வடககள் 
10.3  வ்தடவகள் 
10.4   ப்தாழில்துடை ்தானியஙகியியலின் நன்டைகள் 

ைற்றும் குடைகள் 
10.7  எந்திரனியல் – அறிமுகம் 
10.8  ைனி்த இயந்திரம் வடரயடை 
10.11  ைனி்த இயந்திரத்தின் முக்கிய கூறுகள் 
10.12  அசிவைாவ் விதிகள் 
10. 14  ைனி்த இயந்திரத்தின் வடககள் 
10.15  ைனி்த இயந்திரத்தின் பயன்பாடுகள் 
10.17   ைனி்த இயந்திரம் ்தயாரிக்கப் பயன்படும் 

பபாருட்கள் 
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்சய்முடை

வகுப்பு : 12                                                                                                    பாடம்: அடிப்படட இயந்திரவியல்

வ.எண் அலகு ்தடலப்பு 

1 1 முகப்பு கடை்தல்                            

2 2 முகப்பு கடை்தல் ைற்றும் சரிசை உருடை கடை்தல்                                     

3 3 படிக்கட்டு கடை்தல்

4 4 படிக்கட்டு கடை்தல் ைற்றும் முடன சரிவாக்கு்தல்                                 

5 5 சரிவு உருடை கடை்தல்                 
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

    

வகுப்பு : 12  பாடம்: அடிப்படட மின் பபாறியியல் –கருத்தியல்
 (Basic Electrical Engineering)

அலகு பாடப்பபாருள்

1.மின் பகிர்ானமும் 
விநியயாகமும்

1.1  அறிமுகம்   
1.7   மின் பகிர்மானத்தின் பபமாது ஏறபடும் 

விளைவுகள்  
1.8  உயர மின்னழுத்்தப் பகிர்மானத்தின் வளககள் 
1.9  மின்்்தமாடர கமாப்புப் ்பமாருள்கள்  
1.11  நிலத்்தடி மின்வடம் மூலம் மின் விநிபயமாகம்  

2. ஒளியூடடம் 2.1   அறிமுகம்
2.2  ஒளியூடடம் பறறிய அடிப்பளட விைககஙகள் 
2.3  ஒளியூடடத்தின் விதிகள் 
2.6   ப�மாடியம் ஆவி விைககு ்றறும் பமா்தர� ஆவி 

விைககு 
2.7   மிளிரககூடிய ்வண்குழல் விைககு ்றறும் 

ளகயடகக மிளிரும் விைககு 
2.10  ஒளி அள்ப்பு முளைகள்  

3. மின் பவப்பச் 
சாதனஙகள்

3.1  அறிமுகம்  
3.2  மின் ப்தய்ப்பு ்படடி 
3.6  நீர சூபடறறும் கலன்

4. இயந்திர மின் 
சாதனஙகள்

4.2  மின் விசிறிகள் 
4.3  மின் �லளவ இயந்திரம் 

5. மின் இயக்கிகளும் 
அதன் கடடுப்பாடுகளும்

5.2  மின் இயககிகளின் வளககள்  
5.5  மின்�மார வமாகனஙகள்  
5.6  மின்�மார இழுளவ இயந்திரம் 

6. மின் அளடவக் 
கருவிகள்

6.1  அறிமுகம்   
6.4   இயஙகும் ்தத்துவத்ள்த ்பமாருத்து மின் அைளவ 

கருவிகளின் வளககள் 
6.8  மின் கமாப்பு அைவி  
6.9  டமாங ்டஸடர 
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7. ஆற்றல் ்ாறறிகள் 7.1  அறிமுகம்  
7.2  ஆறைல் ்மாறறிகள் இயஙகும் ்தத்துவம் 
7.3  ஆறைல் ்மாறறியின் வளககள்  
7.5   மின்்தளட, மின்தூண்டி ்றறும் மின்ப்தககி 

ஆறைல் ்மாறறிகள்  
7.6  அழுத்்த மின் ஆறைல் ்மாறறிகள்  
7.7  ்வப்ப மின்னிரடளட 

8. துவக்கிகள் ்றறும் 
கடடுப்படுத்தும் 
சாதனஙகள்

8.2  பேர திள� மின்பனமாடிகளின் துவககிகள் 
8.3  ்மாறுதிள� மின்பனமாடிகளின் துவககிகள் 
8.8  நிலககசிவு மின்சுறறு துண்டிப்பமான் 

9. யேரத்திடச ்றறும் 
்ாறுதிடச மின்யனாடி 
உல்டலகள்

9.1  அறிமுகம் 
9.4  சுருள் பறறிய விைககஙகள் 
9.5  பேரத்திள� மின்�மார உல்ளலகள் 
9.6   ்மாறுதிள� மின்�மார உல்ளலகள் 

10. மின் இயந்திரஙகடள 
பரா்ரித்தல் ்றறும் பழுது 
பாரத்தல்

10.1  அறிமுகம் 
10.2   மின் இயந்திரஙகளைப் பரமா்ரித்்தல் 
10.3  மின் அள்ப்புகளில் ஏறபடும் பழுதுகள் 
10.5   புதிய மின் இயந்திரஙகளில் ்�ய்யப்படும் 

ஆய்வுகள் 
10.6   மின் இயந்திரஙகளைப் பயன்படுத்தும் முன் 

கவனிகக பவண்டியளவ 
10.7  உல்ளலகளை ஆய்வு ்�ய்்தல் 

பசய்முட்ற

 வகுப்பு : 12                                                              பாடம்: அடிப்படட மின் பபாறியியல்

வ.எண் அலகு தடலப்பு

1 4 ப்ள� மின்விசிறி  

2 5 கூளர மின்விசிறி 

3 6 மின் நீபரறறி 

4 7 மின் ்பமாருளின் ஆறைளல கணககிடு்தல்

5 8 அம்மீடடர – பவமால்ட மீடடர முளையில் உல்ளலயின் 
மின்்தளட கமாணு்தல் 

6 9 மின்பனமாடி உல்ளலகளின் மின்கமாப்புத்்தளட 
்திப்ளபக கமாணு்தல் 

7 10 ்மாறுதிள� மும்முளன மின்பனமாடிளய பிரித்து ஆய்வு 
்�ய்து மீண்டும் ்பமாருத்தி இயஙகச் ்�ய்்தல் 
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 12     

 பாடம்: அடிப்படட மின்னணு பபாறியியல் –கருத்தியல்
(Basic Electronics Engineering)

அலகு பாடப்பபாருள்

1. இயககச் சுற்று – 
பயனபாடுகள்

இயக்கச் சுற்று பயனபபாடு்கள்  - அறிமு்கம்
1.1  அடிபபடை வபாயில்களின பயனபபாடு்கள் 
1.2  இடைந்த வபாயில்கள் 
1.3  பூலியன த்தற்்றம் 
1.4  ்தரக்க வபாயில்களின வட்க்கள் 
1.6  குறிவிலககி்கள் 
1.7  குறியபாககி்கள்
1.9  எழு – விழுச்சுற்று்கள் 

2. ஒலி பரப்பு மற்றும் 
ஒலிஏற்பு

ஒலிபரபபு மற்றும் ஒலிஏற்பு
2-1  அறிமு்கம் 
2.2  ஒலிபரபபு மற்றும் ஒளி ஏற்புக க்கபாள்ட்க்கள் 
2.3  பணதபற்்றம் 
2.4  பணதபற்்ற வட்க்கள் 
2.5  ஒபபுடமப பணதபற்்றவட்க்கள் 
2.7  பணபி்றக்கம்  
2.8  பண தபற்றி்றககி 

3. பரப்பிகள் மற்றும் 
ஏற்பிகள்

பரபபி்கள் மற்றும் ஏற்பி்கள் அறிமு்கம்
3.1  பரபபி 
3.2  பக்கப படடை 
3.3  வீச்சுப பணதபற்்ற வபாக�பாலி பரபபி 
3.4  அதிரகவண பணதபற்்ற வபாக�பாலி பரபபி 
3.5  வீச்சுப பணதபற்்ற வபாக�பாலிஏற்பி 
3.7  FM வபாக�பாலி ஏற்பி்கடைச் சரிகசய்தல 
3.8  க்தபாடலக்கபாடசி ஒளி பரபபு மற்றும் ஒளி ஏற்பு 
3.11  க்தபாடலக்கபாடசி ஏற்பி்கள் 
3.13  LED க்தபாடலக்கபாடசி 

4. தகவல் பதாடர்பு 
சாத்னஙகளும், அதன 
பதாழில் நுடபமும்

்த்கவலக்தபாைரபு சபா்த�ங்களும், அ்தன 
க்தபாழிலநுடபமும்
4.1  பரிமபாற்்ற முட்ற்கள் 
4.2  அடர இரடடை 
4.3  முழு இரடடை 
4.4  அடலதபசி
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4.5  அடலதபசி கசயலபபாடு முட்ற 
4.9   அடலதபசி வடலயடமபபில 

அறுஙத்கபாைத்தின பயன்கள் 
4.12  அடலதபசியின பயன்கள் 

5. தகவல் பதாடர்பு 
பதாழில் நுடபஙகள்

்த்கவலக்தபாைரபு க்தபாழிலநுடபங்கள்
5.1  அறிமு்கம் 
5.2  ஒளி இடைக ்கம்பி க்தபாழில நுடபம் 
5.3  ஒளி இடைக்கம்பி ்கடைடமபபு 
5.4   ்கம்பி வைத்க்தபாைரபு முட்றககும், ஒளி இடைக 

்கம்பித் க்தபாைரபு முட்றககும் உள்ை தவறுபபாடு 
5.5   ஒளி இடைக ்கம்பியின அனுகூலங்கள் மற்றும் 

பிரதி கூலங்கள் 
5.6  ஒளி இடைக்கம்பியின பயனபபாடு்கள் 
5.7  கசயற்ட்ககத்கபாள் ்த்கவல க்தபாைரபுமுட்ற 
5.8  நுணைடலத் ்த்கவல க்தபாைரபுமுட்ற 
5.9  தரைபார முட்ற்கள் 

6. இலககவடகப் பிம்பச் 
பசயலாககம்

இலக்கவட்கப பிம்பச் கசயலபாக்கம்
6.1 அறிமு்கம் 
6.2  பிம்பச் கசயலபாக்கம் 
6.3  பிம்பஉைரவி்கள் 
6.5  மூடியச்சுற்று க்தபாடலக்கபாடசி  

7. ஒலிப் பபாறியியல் ஒலிபகபபாறியியல
7.1  அறிமு்கம் 
7.2  ஒலியடலயினகுைநலன்கள் 
7.3  ஒலி வபாஙகி்கள் 
7.4  கசவிப கபபாறி 
7.5  ஒலிபபபான்கள் 
7.6  ஒலியியல கபபாறியியல 
7.7   அரங்கம் மற்றும் திடரயரங்கத்தில ஒலியியல 
7.10  கபபாது அறிவிபபு அடமபபு 
7.11 திடரயரங்க ஒலி அடமபபு DTS & DOLBY 
7.13 வீடடுத்திடரயரங்கம் 
7.14  இடரச்சல மபாசுக்கடடுபபபாடு 

8. திறன மின்னணுவியல் தி்றனமின�ணுவியல - அறிமு்கம் 
8.1  தி்றன மபாற்றி தநபாக்கம் &வட்க்கள் 
8.3  DC - AC புரடடி 
8.4  ்தடையிலலபா மினவைஙகி 
8.5  DC - DC மபாற்றி்கள் 
8.8  இயக்க நிடல மின வைஙகி 
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9. கணினிவன பபாருள் 
பதாழில்நுடபம்

்கணினி வனகபபாருள் க்தபாழிலநுடபம் - அறிமு்கம் 
9.1  ்தபாய பலட்க 
9.2    நிட�வ்கப பகுதி 
9.3  அடிபபடை உள்ளீடு /கவளியீடு அடமபபு 
9.4  இரணைபாம் நிடல (துடை) நிட�வ்கம் 
9.5  CMOS மின்கலம் 
9.6  டமய கசயல்க ்கடி்கபாரம் 
9.7  இயககி மற்றும் கநடடுளி்கள் 
9.8  நுண கசயலபாககி்கள்
9.10 அச்சுபகபபாறி்கள் 
9.11  ்கணினி வடல அடமபபு 
9.12 கபபாதியுடர அடமபபு 
9.13  ஆரடியுத�பா - பலட்க்கள் 

10. உயிர் மருத்துவ 
உபகரணஙகள் – ஒரு 
அறிமுகம்

உயிரமருத்துவ உப்கரைங்கள் – ஒரு அறிமு்கம்
10.1  அறிமு்கம் 
10.2  மின இடைய வடரவி 
10.3  மின மூடை வடரவி 
10.4 இரத்்தஅழுத்்தமபானி 
10.5  துடிபபு ஆகஸிஜன வடரவி 
10.7  குளுகத்கபாஸ் அைவி 
10.8   உயிர மருத்துவ  உருவடரவி 
10.11  ்கபாந்த ஒத்திடசவு உருவடரவி 
10.12  பபாஸிடரபான உமிழ்வு உருவடரவி 

பசய்முடற

வகுப்பு : 12                                                                              பாடம்: அடிப்படட மின்னணு பபாறியியல்

வ.எண் அலகு தடலப்பு  

1 1 குறியபாககி மற்றும் குறிவிலககி

2 2 வடடுவபா�டல வபாஙகி அடமத்்தல

3 3 பணபடலவபாக�பாலி வபாஙகி ்கடைடமத்்தல

4 4 TDA 2003 IC - த்கடகபபாலித் தி்றன கபருககி

5 5 FM ஏற்பியில ஏற்படடுள்ை பழுட்த சரிகசய்தல

6 6 LED க்தபாடலக்கபாடசி பழுது 

7 7 அடலதபசிடய பழுது பபாரககும் முட்ற

8 8 தி்றனதபசி்களில ஏற்படும் பழுது்களும், நீககும் 
வி்தமும்
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 12     

 பாடம்: அடிப்படட கடடடப் பபாறியியல் –கருத்தியல்
(Basic Civil Engineering)

அலகு பாடப்பபாருள்

1. வீடு திடடமிடுதல் 1.1  அறிமுகம்   
1.2  வீட்டின் அவசியம்
1.3  மனையின் தினை அனமப்பு
1.4  வீட்டு மனைனய தேர்ந்ேடுதேல் 
1.6  வீட்டு வனைபடம் 
1.7  வீட்டு வைதி 

2. தனிச்சிறப்பு வாய்நத 
கடடடப் பபாருடகள்

2.1  அறிமுகம் 
2.2  சி்மண்ட் கறககானை கலனவகள் 
2.3  கண்்காடி
2.4  ைப்பர
2.6  அலுமினியம் 
2.7  எஃகு 

3. நிலஅளடவ 3.1  அறிமுகம் 
3.3  மட்ட அளகனக 

4. நீர் வழங்கும் 
பபாறியியல்

4.1  அறிமுகம்
4.2  நீர ஆேகாைஙகள் 
4.5  நீரில் கிருமிகனள அழிதேல் 
4.6  ேண்ணீனை ்மன்னீைகாககுேல்

5. சுகாதாரப் பபாறியியல் 5.1  அறிமுகம் 
5.2   கழிவுகனளச் தைகரிதேல் மறறும் ்ககாண்டு 

்ைல்லுேல் 
5.3  கழிவுநீரின் அளவு
5.7   நச்சுதேனடத்ேகாட்டி
5.10.  மகாசுககட்டுப்பகாடு

6. பெடுஞ்ாடல 
பபாறியியல்

6.1  அறிமுகம் 
6.2  ்நடுஞைகானல வளரச்சி மறறும் திட்டமிடல் 
6.4  ்நடுஞைகானல கட்டுமகாைப் ்பகாருட்கள்
6.5  ்நடுஞைகானல கட்டுமகாைம்
6.7  ைகானல ைமிகனஞைகள் 
6.8  ைகானல னைனகககுறிகள்
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6.9  ைகானல விபததுககள் 
6.10  ைகானலதயகாை தமம்பகாடுகள்

7. நீரியல் 7.1  அறிமுகம் 
7.3  திைவ ஓட்டம்
7.5  குழகாய் வழி திைவ ஓட்டம்
7.6  இனைனவகள் 

8. பபரிடர் பேலாணடே 8.1  அறிமுகம் 
8.2  தபரிடரின் வனககள்
8.3  பூகம்பம்
8.4  புயல் 
8.5  ்வள்ளப்்பருககு 
8.8  அணுைகதி தபைழிவு 

ப்யமுடற

வகுப்பு : 12                                                                                    பாடம்: அடிப்படட கடடடப் பபாறியியல்

வரிட் 
எண

அலகு தடலப்பு

1 I கட்டட வனை படஙகள்- னக மூலம் வனைேல்                                          
1. ஒறனை அனை கட்டடம்             
2.  குடியிருப்புககட்டடம்                 
3.  பள்ளிககட்டடம்                         

2 III அளவு அளனவயிடுேல் - விரிவகாை மதிப்பீடு.                                                                                                            
7.  ஓர சுறறுச் சுவர 
8.  ஒறனை அனை கட்டடம்       

3 IV நில அளனவ - பைககும் மட்ட அளகனக                                               
9.  முடிவுறை பகானேயில் 
10.  முடிவுைகா பகானேயில் 

126



பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 12     

 பாடம்: அடிப்படட  தானியங்கி  ஊர்தி  பபாறியியல்

அலகு பாடப்பபாருள்

1. சக்தி கடத்தும் அடைப்பு 1.0	 அறிமுகம்	
1.1	 சக்தி	கடத்தும்	அமைப்பு
1.2	 சக்தி	கடத்தும்	அமைப்பின்	தேமைகள்	
1.3		 சக்தி	கடத்தும்	அமைப்பின்	ைமககள்	
1.4		 காற்று	எதிர்ப்பு	ேமட
1.5		 உருளும்	ேமட	
1.6		 சாய்வு	அல்லது	ஏற்்ற	ேமட	
1.7		 டிராக்டிவ்	எஃத�ார்ட்	

2. கிளடச் யூனிட 2.0		 அறிமுகம்	-	
2.1		 கிளட்ச்சின்	தைம்லகள்	
2.2		 கிளட்ச்சின்	ேத்துைம்	
2.5		 கிளட்ச்சின்	ைமககள்	

3. கியர் பாக்ஸ் 3.0		 அறிமுகம்	
3.1		 கியர்�ாக்ஸ்	அமைவிடம்	
3.2		 �ற்சக்கரஙகள்	
3.4		 கியர்�ாக்ஸ்	சசயல�டும்	ேத்துைம்	
3.5		 கியர்�ாக்ஸ்	ைமககள்	
3.7		 �ற்சக்கர	விகிேம்	
3.8		 ஓைர்	ட்மரவ்	
3.11		 டிரான்ஸ்ஃ�ர்	தகஸ்	

4. பப�ாபல்லர் ஷாப்ட 
ைற்றும் பின்இருசு

4.0		 அறிமுகம்	
4.1		 உத்லாகம்	
4.3		 புர�ல்லர்	ஷாப்டின்	இயக்க	ைமக	
4.5		 யூனிைர்சல	ஜாயின்ட்	
4.6		 சிலிப்	ஜாயின்ட்	
4.7		 யூனிைர்சல	ஜாயின்டின்	தேமைகள்	
4.9		 டி�ரன்சியல	யூனிட்	
4.11		 டி�ரன்சியல	அவுசிங	
4.12		 பின்	அச்சு	

5. சக்க�ங்கள் ைற்றும் 
டயர்கள்

5.0		 அறிமுகம்	
5.1		 சக்கரத்தின்	தேமைகள்
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5.2		 சக்கரத்திற்கு	இருக்க	தைண்டிய	ேன்மைகள்	
5.4		 சக்கர	அளவீடு	
5.5		 டயர்
5.8		 டயர்	கட்டுைானம்	
5.9		 ட்சரட்	ைமககள்
5.10		 ப்மள	தரட்டிங	
5.11		 கார்காஸ்	ைமககள்	
5.12		 த்லாட்	தரட்டிங	
5.18		 டியூப்	
5.23		 டயர்	சுழற்சி	மும்ற		
5.24		 சக்கரஙகள்	சைநிம்லப்�டுத்துேல	

6. தடட அடைப்பு 6.0			 அறிமுகம்	
6.1		 ேமட	அமைப்பின்	தைம்லகள்	
6.3		 ேமடயின்	ைமககள்	
6.4		 ஆற்்றல	ேமடயின்	ைமககள்	
6.9		 ேமட	திருத்ேப்�ாடு	
6.10		 ேமட	மிதியின்	இயக்கைற்்ற	அமசவு	
6.11		 ேமடதி்றன்		
6.12		 நிறுத்ேம்	தூரம்	
6.13		 ேமட	தசாேமன

7. அதிர்வு தாங்கும் 
அடைப்பு

7.0			 அறிமுகம்	
7.1		 ஸ்பிரிஙகுகள்	
7.3		 அதிர்வு	ோஙகும்	அமைப்பின்	ைமககள்	
7.5		 அதிர்வு	உறிஞ்சி	

8. ஸ்டியரிங் அடைப்பு 8.0		 அறிமுகம்	
8.1		 ஸ்டீரிங	அமைப்பின்	தைம்லகள்	
8.2			 ஸ்டீரிங	அமைப்பின்	�ாகஙகள்	
8.3		 ஸ்டீரிங	கியர்�ாக்ஸ்	
8.4		 �ைர்	ஸ்டீரிங	
8.6		 ஸ்டீரிங	பிஃதள	
8.7		 ஸ்டீரிங	விகிேம்	
8.8		 டர்னிங	தரடியஸ்
8.9		 வீல	அம்லண்சைண்ட்	
8.11		 முன்	அச்சு	
8.12			ஸ்டாப்	அச்சு

9. சசஸிஸ் ைற்றும் 
உடற்பாகம்

9.0		 அறிமுகம்	
9.3		 ைாகனத்தின்	அடிப்�மட	அளவுகள்	
9.4		 தைற்கூடு
9.5		 டிஙகரிங	ைற்றும்	ச�யிண்டிங	
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10. மின்சா� அடைப்பு 10.0		 அறிமுகம்	
10.1		 மின்க்லம்	
10.2		 இக்னீசியன்	அமைப்பு	

10.3		 தூண்டுச்சுருள்	
10.6		 �கிர்வி		
10.7		 இக்னீசியன்	அட்ைான்ஸ்	சைக்கானிசம்	
10.8		 இன்ஜின்	ஸ்டார்டிங	அமைப்பு
10.9		 மின்தனற்்ற	அமைப்பு	
10.10		 ம்லட்டிங	அமைப்பு	
10.12		குளிர்சாேன	அமைப்பு	

பசய்முடை

வகுப்பு : 12                                                         பாடம்: அடிப்படட  தானியங்கி  ஊர்தி  பபாறியியல்

வரிடச 
எண் 

அலகு தடலப்பு

1 2 கியர்�ாக்ஸ்	

2 5 ைாஸ்டர்	சிலிண்டர்		

3 7 ஷான்	அப்சார்�ர்		

4 8 சசலஃப்	ஸ்டார்ட்டர்	

5 9 மடனதைா		

6 10 த�ட்டரிமய	தசாதித்ேல		
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 12                பாட ம்:  நெசவியல் ந�ாழில் நுடபம்- கருத்தியல்                                    

அலகு பாடப்நபாருள்
1.பின்னல் கலல  
ந�ாழில்நுடபம்

1.1  பின்னல் கலை – அறிமுகம்    
1.1.1  பின்னல் கலை வலையலை  
1.1.2  பின்னல் நூலின பண்புகள்  
1.1.4 பின்னல் துணி –நெசவுத் துணி வவறுபாடுகள்
1.2  பின்னல் கருவிகள்  
1.2.1  ஊலைப் பின்னல் கருவிகள்                                                                        
1.2.2  வகார்ஸ்  
1.2.3  வவல்ஸ்  
1.2.4  லையல் நீளம் (அ)வலளய நீளம் 
1.2.5  நெஷின வகஜ்  
1.2.6  முகப்பு வலளயம்  
1.2.7  பின வலளயம்  
1.3  பின்னல் ஊசிகள் ெற்றும் இயங்கு நிலைகள்  
1.3.1  ைாட்ச் ஊசி இயங்கு நிலைகள்  
1.3.2  பியர்நைட் ஊசி இயங்கு நிலைகள்  
1.3.3   ைாட்ச் ஊசி – பியர்நைட் ஊசி இலைவய 

வவறுபாடுகள்  
 1.3.4  காம்பவுண்ட் ஊசி இயங்கு நிலைகள்        
1.4.2   ஒற்லை நெர்சி வட்ை ஊலைப் பின்னல் 

இயந்திைம்
1.4.3   ஊலைப் பின்னல் – பாவுப் பின்னல் 

வவறுபாடுகள் 
1.5  பின்னல் ெற்றும் லையல்கள்  
1.5.1  பின்னல் வலககள்  
1.5.6  ஊலைப்பின்னல் லையல் வலககள் 
1.6  பின்னல் ஆலைகள்  
1.6.1  பின்னல் ஆலைகள் வலககள்  
 1.6.2  நவளி ஆலைகள்  
1.6.3  உள்ளாலைகள்  
1.6.4  ெற்ை ஆலைகள்  

2.துணி �யாரித்�ல் 2.1.4  விழுது, பனல்ன வகார்த்ைல்/அச்சு புல்னத்ைல்   
2.2.1  விலசத்ைறியின பாகங்கள்  
2.2.2  விலசத்ைறியின பாகங்களின நசயல்கள்  
2.3.2  விலசத்ைறியின இயககங்கள்  
2.3.3  முைனலெ இயககங்கள்  
2.3.4  இலை இயககங்கள்
2.3.5  சார்பு இயககங்கள்  
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2.4  முைனலெ இயககங்கள்  
2.4.1   வைப்நபட் புணி திைககும் இயககம்
2.4.2   ஊலை நசலுத்துைல் இயககம்  (அ) கூம்பின 

வெல் ஊலைலயச் நசலுத்துைல் 
2.4.3  ஊலை அடித்துச் வசர்த்ைல் இயககம்  
2.5.1  ஏழு சககைத் துணி உள்ளிழுத்ைல் இயககம்  
2.5.2  நசயின லீவர் எலை-பாவு ைளர்த்ைல் இயககம்  
2.6  சார்பு இயககங்கள்  
2.6.1  பாவு காப்பு இயககங்கள்  
 (a) ைளர் பனல்ன இயககம்  
2.6.2  பககவாட்டு ஊலை அறிமுள் இயககம்  
2.9  நெசவு டிலசனகள்
2.9.1 டுவில் நெசவின வலககள்
2.9.2 குறுககு வவவிடுவில்
2.9.3 நெடுககு வவவிடுவில்
2.9.4 லைெண்ட்
2.9.5 புவைாககன டுவில்
2.9.6 ஹக எ-வபக நெசவு
2.9.7 ொகலிவ்னா நெசவு
2.9.8 ஹனி வகாம்ப் நெசவு
2.10  நைர்ரி நெசவு  
2.10.1  நைர்ரி நெசவின அலெப்பு  
2.10.2   நைர்ரி லபல்கள் உருவாககும் விைம்  

நிபந்ைல்னகள் 
2.11   நெசவுத்துணி குலைபாடுகளும், நிவர்த்தி 

நசயைலும்  
2.11.1  குலைபாடுகள்  
2.12.2  துணியின எலை கைககீடு  
2.13.1  ொைாத்ைறி - ொைா இல்ைாை ைறி ஒப்பீடு 
2.13.2  ொைா இல்ைாை ைறிகளின வலககள்

3. சாயமிடு�ல் 3.1  வவட் சாயங்கள்  
3.1.1  வவட் சாயமிைல் – அடிப்பலை
 3.1.2  வவட் சாயத்தின பண்புகள்  
3.1.3  வவட் சாயத்தின வலககள்  
  ii)சாயமிடும் முலைலய நபாறுத்துவவட் 

சாயமிடும் முலைகள் 
3.1.4   பருத்தி நூலிற்குத் நைாட்டி முலையில் வவட் 

சாயமிடுைல்  
 3.1.5   துணிககு வவட் சாயமிை பயனபடும் இயந்திை 

முலைகள் 
3.1.5 (3)  ஸ்வைண்ட் பாஸ்ட் வொல்ட்ைன நெட்ைல் 

முலை
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3.2  ரியாகடிவ் சாயங்கள்  
3.2.1  ரியாகடிவ் சாயங்களின பண்புகள்   
3.2.4   ரியாகடிவ் சாயத்லை குளிர் முலையில் 

சாயமிடுைல்.  
3.2.5   ரியாகடிவ் சாயத்லை நவப்ப முலையில் 

சாயமிடுைல்  
3.3  அனிலின கருப்பு  
3.3.1  அனிலின கருப்புச் சாயத்தின பண்புகள்  
3.3.2  அனிலின கருப்புச் சாயமிடும் முலைகள்  
 (a)ஒற்லை நைாட்டி அனிலின கருப்பு  
3.4  டிஸ்பர்ஸ் சாயங்கள்  
3.4.1  டிஸ்பர்ஸ் சாயத்தின பண்புகள்            
3.4.2  டிஸ்பர்ஸ் சாயமிடும் முலைகள்  
  (3 பிரிவுகள்)
  சாயமிைத் வைலவயா்ன நபாருட்கள் 

சாயககலைசல் ையாரித்ைல்
 (b) HT&HP முலையில் சாயமிடுைல் 
3.5.1  நிைகவகாட்பாட்டின வலககள்  
 3.5.2  ஒளிக வகாட்பாடு  
3.5.3  நிைமிக வகாட்பாடு  
3.5.4  நிைங்களின பல்வவறு வலககள்  
3.6  சாயத்நைாழிலில் நீர் ொசுபாடு  
3.6.1  சாயக கழிவு நீைால் ஏற்படும் ொசுபாடுகள்

4. அச்சிடு�ல் 4.1  அச்சிடுைல் அறிமுகம்  
4.1.1  சாயமிடுைல், அச்சிடுைல் - ஒப்பீடு           
4.1. 3  அச்சிடும் முலைகள்  
4.2  லகககட்லை அச்சு முலை
4.2.1 லகககட்லை அச்சுமுலை-நசயல்முலைகள்
4.2.2 டிலசன உருவாககுைல்
4.2.3 லகககட்லை ையார் நசயைல்
4.2.4 அச்சு வெலச ையார் நசயைல்
4.2.5 அச்சு பலச நெத்லை ையாரித்ைல்
4.2.6 அச்சு பலச ையாரித்ைல்
4.2.7 அச்சிடுைல்
4.2.8 லகககட்லை அச்சு முலையின பயனகள்
4.3  ஸ்நைனசில் அச்சு முலை
4.3.1  ஸ்நைனசில் ையாரிககப் பயனபடும் நபாருட்கள் 

ெற்றும் கருவிகள்
4.3.2  ஸ்நைனசில் அச்சிடும் முலை-

நசயல்முலைகள்
4.3.3 டிலசன வைர்வு நசயைல்
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4.3.4  ைகடு அல்ைது அட்லையின வெல் டிலசல்ன 
ஏற்படுத்துைல்

4.3.5 ைாமிை ஸ்நைனசில் ையாரித்ைல்
4.3.6 அட்லை ஸ்நைனசில் ையாரித்ைல்
4.3.7 அச்சுப்பலச ையார் நசயைல்
4.3.8 அச்சிடுைல்
4.3.9 ஸ்நைனசில் அச்சு முலை - நிலை, குலைகள்
4.4  ஸ்கிரீன அச்சுமுலை  
4.4.1   ஸ்கிரீன அச்சுமுலை - நசயல்முலைகள் (d) 

அச்சுப்பலச ையார் நசயைல் ைவிை
4.4.3   உருலள ஸ்கிரீன அச்சு இயந்திைம்
4.5  உருலள அச்சிடும் இயந்திைம்   
 4.5.1  ஒற்லை உருலள அச்சிடும் இயந்திைம்  
4.5.3   உருலள அச்சு இயந்திைத்தின நிலை, 

குலைகள்  
4.6  பதிக அச்சுமுலை  
4.6.1  பதிக அச்சிடும் முலை  
4.7  அச்சிடும் பாணிகள்   
4.7.1  வெைடி (அ) நீைாவி பாணி  
 4.7.2  நிைம் நீககும் பாணி  
 4.7.3  ைலை நசயயும் பாணி  
 4.7.4   முடிச்சிட்டு சாயமிடுைல் (அ) கட்டி லவத்து 

சாயமிடுைல்  

நசய்முலை 

வகுப்பு : 12                                                                 பாடம்:  நெசவியல் ந�ாழில் நுடபம் 

பகுதி வ.எண் நசய்முலை 
பயிற்சி எண்

�லலப்பு

பகுதி – I 1
2
3
4

1
2
3
6

10 x 10 ொகலிவ்னா நெசவு  
10 x 10 ஹக-எ வபகநெசவு  
10 x 6 குறுககு வவவி   டுவில் நெசவு                                
10 x 10 ஹனிவகாம்நெசவு

பகுதி-ll 1
2
3
4
5

2
3
5
6
7

குளிர் முலை ரியாகடிவ் சாயமிடுைல்
நவப்ப முலை ரியாகடிவ் சாயமிடுைல்                    
ஸ்நைனசில் அச்சு முலை                                        
ஸ்கிரீன அச்சு முலை
MS- Paint ல் டிலசன வலைைல்
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 12                      பாடம்:  நெசவியலும் ஆடட வடிவடைப்பும்    
           –  கருத்தியல்

அலகு பாடப்நபாருள்

1. துணிடய சீரபடுத்துதல் 1.1	 அறிமுகம்	
1.2	 	துணியை	சீர்படுத்துதலின்	வயககள்		
1.3							சீர	செய்யும்	முயையின்	வயககள்	

2. சாயமிடுதல் 2.1		 அறிமுகம்	
2.2		 ொைஙகளின்	வயககள்

3. அச்சிடுதல் 3.1		 அறிமுகம்			
3.2	 அ	ச்சிடும்	்பயெ	

4. குடும்ப 
ஆடடகளுனுககான 
வரவு நசலவு படடியல் 
ைற்றும் ஆடட அலைாரி 
திடடமிடல்

4.1		 அறிமுகம்	
4.2		 குடும்்ப	உயையின்	முக்கிைத்துவம்	
4.3		 ஆயைகயை	வயகப்படுத்துதல்	
4.4							குடும்்ப	ஆயைகளின்	வயககள்

5. ஆடட 
ததர்நநதடுககும் முடை 
ைற்றும் பராைரிப்பு

5.1		 அறிமுகம்	
5.2		 குடும்்ப	உறுபபினரகளுக்கான	ஆயை	
5.3		 ஆயை	்பராமரிபபு	

6. ஆடடகடை 
வடிவடைத்தல்

6.1		 அறிமுகம்		
6.2		 வடிவயமபபு	
6.3			 வடிவயமபபில்	வயகப்பாடு
6.4		 அலஙகார	வடிவயமபபின்	வயகப்பாடு	

7. துணிகடை 
கணடறிதல் ைற்றும் 
ஆடட உருவாககுத்தல் 
பயனபடும் அடிப்படட 
நசயல்கள்

7.1		 அறிமுகம்	
7.2		 சதாடுவதின்	மூலம்	துணிகயை	கணைறிதல்	
7.4		 இயை	தியெ	
7.5		 துணியின்	முன்	்பக்கம்,	பின்	்பக்கம்	கணைறிதல்	

8. துணியில் ைாதிரிடய 
டவத்தல், குறித்தல் 
ைற்றும்  நவடடுதல்

8.1		 அறிமுகம்	
8.2		 அடிப்பயை	மாதிரியின்	விவரஙகள்	
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9. பாணிஉபகரணஙகள் 
ைற்றும் அலஙகாரஙகள்

9.1			 அறிமுகம்	
9.2		 ்படயைகள்	

10. ஆடட 
உருவாககுதலுககு 
துணிகடை ததரவு 
நசயதல்

10.1		 அறிமுகம்	
10.2		 துணியின்	வயககள்	

11. வீடடில் தயாரித்த 
ஆடடகள், டதயற்காரர 
தயாரித்த ஆடடகள், 
ஆயத்த ஆடடகள்

11.1		 அறிமுகம்	
11.2		 வீடடில்	தைாரித்த	ஆயைகள்	
11.3		 தனி	ந்பர	தைாரிக்கப்படை	ஆயைகள்	
11.4		 ஆைத்த	ஆயைகள்	

12. ஆடட வாணிபம் 12.1		 அறிமுகம்	
12.2		 ஆயை	சதாழிறொயலயில்	வாணி்பம்	
12.3		 வாணி்பர	
12.4		 	ஆயை	சதாழிறொயலயில்	செைல்முயை	

வரியெ	

13. நதாழில் முடனப்பு 
வைரச்சி

13.1		 அறிமுகம்	
13.2		 சதாழில்	முயனவவார
13.4		 செைல்முயைத்திடைம்	
13.5		 கணக்கிைல்	மறறும்	வரவு	செலவுக்	கணக்கு	

14. விைம்பரம் 14.1		 அறிமுகம்	
14.2		 விைம்்பரத்தின்	வதயவகள்	
14.4		 விைம்்பரத்தின்	பிரிவுகள்	

15. ஆடட தயாரிககும் 
நதாழில் நுடபத்தில் 
கணினியின பஙகு

15.1		 அறிமுகம்	
15.2		 கணினி	சமன்ச்பாருள்	வயககை
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நசயமுடை

வகுப்பு : 12                                                                            பாடம்:  நெசவியலும் ஆடட வடிவடைப்பும்

வரிடச எண அலகு தடலப்பு

1 1 ்பப	யகயுைன்	கூடிை	சுருக்கமுள்ை	பிராக்

2 4 டி	ெரட

3 5 ெல்வார

4 6 கம்மீஸ்

5 7 ய்பஜாமா
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 12                     பாடம்: தணிக்கையியல் - செய்மு்ை 

அலகு பாடப்சபாருள்

1. அகைச்சீராய்வு 1.1   அகச்சீராய்வு – அறிமுகம் 
1.2   அகச்சீராய்வு – ப�ாருள் 
1.3   அகச்சீராய்வு – வரரவிலககணஙகள் 
1.4   அகச்சீராய்வு முரையின் சிைப்பியல்புகள் 
1.8    அகச்சீராய்வு சார்ந்த ்தணிகரகயரின் 

கடரைகள் 
1.11    வியா�ார நடவடிகரககளுககான அகச்சீராய்வு 

முரை 
1.11.1 பகாள்மு்தலுககான அகச்சீராய்வு முரை
1.11.2  பகாள்மு்தல் திருப்�த்திறகான அகச்சீராய்வு 

முரை
1.11.3 விற�ரனககான அகச்சீராய்வு முரை
1.11.4  விற�ரன திருப்�த்திறகான அகச்சீராய்வு 

முரை

2. அகைககைடடுப்பாடு 2.1    அகககட்டுப்�ாடு – அறிமுகம் 
2.2   ப�ாருள் 
2.3   வரரவிலககணம் 
2.7   அகககட்டுப்�ாட்டு முரையின் ககாட்�ாடுகள் 
2.8   அகககட்டுப்�ாட்டின் வரககள் 
2.9    அகககட்டுப்�ாட்டு ைதிப்பீடு முரையில் 

்தணிகரகயரின் கடரைகள் 
2.10    அகககட்டுப்�ாட்டு முரைரய ைதிப்பிடும் 

முரைகள் 

3. அகைத்தணிக்கை 3.1   அகத்்தணிகரக அறிமுகம் 
3.2   ப�ாருள் 
3.3   வரரவிலககணம் 
3.5    அகத்்தணிகரகயின் கநாககம் அல்லது 

�ணிகள் 

4. நி்ல சொத்துககை்ை 
ெரிபாரத்தலும், 
மதிப்பிடுதலும்

4.1    சரி�ாரத்்தல் 
4.1.1   சரி�ாரத்்தல் ப�ாருள் 
4.1.2   வரரவிலககணம் 
4.1.3   கநாககஙகள் 
4.1.4    சரி�ாரத்்தல் சம்�்ந்தைாக ்தணிகரகயரின் 

�ணிகள்
4.2    ைதிப்பீடு்தல்
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4.2.1   ைதிப்பீடு்தல் ப�ாருள் 
4.2.2   வரரவிலககணம்
4.2.3   ைதிப்பீடு்தலின் கநாககஙகள் 
4.2.4   ைதிப்பீடு்தலின் முரைகள் 
4.2.5   ைதிப்பீடு்தலில் ்தணிகரகயாளரின் �ணி 
4.2.6    பசாத்துககரளச் சரி�ாரத்்தல், ைதிப்பீடு்தலின் 

முககியத்துவம்
4.4    நிரல பசாத்துககரளச் சரி�ாரத்்தலும், 

ைதிப்பிடு்தலும்
4.4.1 நிலம் ைறறும் கட்டடஙகள்
4.4.2 ப�ாறி ைறறும் இய்நதிரஙகள்
4.4.3 அரைகலன்களும், ப�ாருத்துகளும்
4.5   மு்தலீடுகள் சரி�ாரத்்தலும், ைதிப்பிடு்தலும்
4.5.1 கைறககாள் காட்டப்�ட்ட மு்தலீடுகள்
4.5.2 கைறககாள் காட்டப்�டா்த மு்தலீடுகள்
4.6    இ்தர நிரல பசாத்துககரளச் சரி�ாரத்்தலும் 

ைதிப்பிடு்தலும்
4.6.1  சிர்தவு பசாத்துககள்
4.6.2  உணரையல்லா்த பசாத்துககள்

5. நடப்பு  மற்றும் 
புலனாகைாத 
சொத்துககை்ைச் 
ெரிபாரத்தல்  மற்றும்  
மதிப்பீடு செய்தல்

5.1   �ாட அறிமுகம் 
5.2.3    நடப்பு பசாத்துககரளத் ்தனித்்தனியாக 

சரி�ாரத்்தல் ைறறும் ைதிப்பீடு பசய்்தல் 
5.3.3    புலனாகா்த பசாத்துககரள ஒவபவான்ைாக 

்தனித்்தனியாகச் சரி�ாரத்்தல் ைறறும் ைதிப்பீடு 
பசய்்தல் 

6. சபாறுப்புகை்ைச் 
ெரிபாரத்தல்

6.1            அறிமுகம் 
6.2.2    நிறுைத்தின் மு்தல் சரி�ாரத்்தல் 
6.3.3    கடனீட்டுப் �த்திரம் சரி�ாரத்்தலில் 

்தணிகரகயரின் கடரைகள் 
6.5   நடப்புப் ப�ாறுப்புகரளச் சரி�ாரத்்தல் 
6.5.1 �ற�ல கடனீ்நக்தார-ப�ாருள்
6.5.2 பசலுத்து்தறகுரிய ைாறறுச் சீட்டு
6.5.3 வஙகி கைல்வரர �றறு
6.5.4 பகாடு�ட கவணடிய பசலவுகள்

7. ததய்மானம் 7.1  க்தய்ைானம் ப�ாருள் 
7.4   க்தய்ைானம் கணககிடுவ்தறகான கநாககஙகள் 
7.5    க்தய்ைானம் கணககிடுவ்தறகான காரணிகள் 

அல்லது அடிப்�ரடகள் 
7.6   க்தய்ைானக கணககீட்டு முரைகள் 
7.6.1  கநரகககாட்டு முரை அல்லது நிரலத்்தவரண 

முரை
7.6.2  குரை்ந்த பசல் ைதிப்பு அல்லது குரை்ந்த பசல் 

இருப்பு முரை
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7.6.3 ஆணடுத் ப்தாரக முரை
7.6.4  க்தய்ைான நிதி முரை
7.6.5  காப்பீட்டு முரனை முரை
7.6.6  ைறு ைதிப்பீட்டு முரை
7.6.7  பவறுரையா்தல் முரை
7.6.8  இய்நதிர கநர விகி்த முரை
7.7    க்தய்ைானம் சார்ந்த ்தணிகரகயரின் கடரைகள்

8. கைாப்புகைளும் 
ஒதுககுகைளும்

8.1.1   காப்புகள் – ப�ாருள் 
8.1.2   வரரவிலககணம் 
8.1.3   காப்புகளின் வரககள் 
8.2   ஒதுககுகள்
8.2.1   ப�ாருள்  
8.2.2   வரரவிலககணம் 
8.2.3   ஒதுககுகளின் வரககள் 
8.2.4   ்தணிகரகயாளரின் கடரைகள் 

9. தணிக்கையரின் 
தகுதிகைள், உரி்மகைள் 
மற்றும் கைட்மகைள்

9.1   அறிமுகம் 
9.4   ்தணிகரகயர நியைனம்
9.4.1 அரசு நிறுைத்தில் ்தணிகரகயாளர நியைனம்
9.4.2  அரசு நிறுைம் அல்லா்த நிறுைத்தில் 

்தணிகரகயாளர நியைனம்
9.7   ்தணிகரகயரின் கடரைகள்
9.7.1 சட்டமுரை கடரைகள்
9.7.2 ப�ாது சட்டத்தின் கீழ் கடரைகள்
9.7.3 பிை கடரைகள்
9.8   ்தணிகரகயாளரின் ப�ாறுப்புகள் 
9.8.1 உரிரையியல் ப�ாறுப்புகள்
9.8.2 நிறுை சட்டத்தின் கீழ் ப�ாறுப்புகள்
9.8.3  இ்நதிய குறைவியல் சட்டத்தின் கீழ் குறைவியல் 

ப�ாறுப்பு
9.8.4  வருைான வரி சட்டத்தின் கீழ் ப�ாறுப்பு
  (பிரிவு 278)
9.8.5  ப்தாழிறசார்ந்த ்தவைான �ணிகளுககான 

ப�ாறுப்பு
9.8.6  மூன்ைாம் ந�ரகளுககான ப�ாறுப்பு

10. நிறுமத் தணிக்கை 10.1   ்தணிகரக அறிகரக 
10.1.1   ்தணிகரக அறிகரகயின் ப�ாருள் 
10.1.2   ்தணிகரக அறிகரகயின் வரரவிலககணம் 
10.1.3   ்தணிகரக அறிகரகயின் �டிவம்  
10.1.4   ்தணிகரக அறிகரகயின் கூறுகள்
10.1.5   ்தணிகரக அறிகரகயின் வரககள்
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10.3    புதிய நிறுவனத்தின் �ஙகு மு்தல் (அல்லது) 
புதிய �ஙகு பவளியீட்டின் ்தணிகரக 

10.3.1  புதிய �ஙகு பவளியீடுகள் என்�்தன் ப�ாருள்
10.3.2  ்தணிகரகயாளர கடரைகள்
10.5    பராககம் அல்லா்த பிை கரு்தலுககாக 

பவளியிடப்�ட்ட �ஙகுகளின் ்தணிகரக
10.5.1  ப�ாருள்
10.5.2  ்தணிகரகயாளரின் கடரைகள்
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 12                                            பாடம்:  அலுவலக மேலாண்ேயும் 
                                                                                  செயலியலும்-கருத்தியல்                                                 

அலகு பாடப்சபாருள்

1. மேலாண்ேயின் 
அறிமுகம்

1.1	 அறிமுகம்		
1.2		 மேலாண்ேயின்	ப�ாருள்	
1.3		 மேலாண்ேயின்	வ்ைய்ை	
1.4	 மேலாண்ேயின்	குணாதிசயஙகள்		
1.5		 மேலாண்ேயின்	முக்கியத்துவம்		
1.6		 	மேலாண்ேயின்	�லமவறு
	 நி்லகள்		
1.7		 	நிரவாகத்திற்கும்	மேலாண்ேக்கும்	உள்்ள	

மவறு�ாடுகள்		
1.8		 மேலாண்ேயின்	�ணிகள்

2. திடடமிடுதல் 2.1			 முன்னு்ை																																			
2.2		 ப�ாருள்																																							
2.3		 ப�ாருள்	வ்ைய்ை																																							
2.5		 திட்டமிடுதலின்	முக்கியத்துவம்			
2.6		 திட்டமிடுதலின்	கு்ை�ாடுகள்				
2.7		 திட்டமிடுதலின்	பசயலமு்ைகள்		/�டிகள்																																										
2.8		 திட்டமிடுதலின்	வ்ககள்												
2.9		 திட்டமிடுதலின்	மு்ைகள்

3. அ்ேப்பு செயல்பாடு 3.1			 அறிமுகம்																																				
3.2		 ப�ாருள்																																							
3.3		 வ்ைய்ை																																			
3.5		 அ்ேப்பின்	நன்்ேகள்									
3.6		 அ்ேப்பின்	பசயலமு்ைகள்	/		�டிகள்																					
3.7		 மு்ையான	ேற்றும்	மு்ைசாைா		அ்ேப்புகள்																		
3.8		 வரி்ச	அ்ேப்பு																			
3.9		 வரி்ச	ேற்றும்	ஊழியர	அ்ேப்பு
3.10		 பசயல�ாடடு	அ்ேப்பு								
3.11		 அ்ேப்பு	–	வ்ை�்டம்

4. தீரோனம் செயதல் 4.1			 முன்னு்ை																																		
4.2		 ப�ாருள்																																							
4.3		 தீரோனம்	பசயதலின்		வ்ைவிலக்கணம்																									
4.4		 தீா்ோனம்	பசயதலின்		சிைப்பியலபுகள்																							
4.7		 தீரோனம்	பசயதலில		உள்்ள		�டிநி்லகள்																										
4.8		 தீரோனம்	பசயதலின்			வ்ககள்
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5. ஒருங்கி்ைத்தல் 
ேற்றும் இயக்குதல்

5.1			 முன்னு்ை																																		
5.2		 ஒருஙகி்ணத்தலின்	ப�ாருள்					
5.3		 வ்ைவிலக்கணம்																											
5.4		 ஒருஙகி்ணத்தலின்		பகாள்்ககள்																													
5.6		 ஒருஙகி்ணத்தலின்			முக்கியத்துவம்																												
5.8		 ஒருஙகி்ணத்தலில	ஏற்�டும்	பிைசச்னகள்
5.10		 இயக்குதல	–	ப�ாருள்
5.11		 இயக்குதலின்	முக்கியத்துவம்			
5.15	 	அதிகாை	ஒப்�்்டவு-ப�ாருள்,	

வ்ைவிலக்கணம்
5.17		 மேற்�ார்வ	-ப�ாருள்,	வ்ைவிலக்கணம்
5.19		 மேற்�ார்வயா்ளரின்		குணஙகள்					

6. அதிகார 
பிரதிநிதித்துவம் (அ) 
அதிகார பங்களிப்பு

6.1			 அறிமுகம்																																				
6.2		 ப�ாருள்																																							
6.3		 வி்ளக்கவு்ை
6.5		 அதிகாை	�ஙகளிப்பின்		குணாதிசயஙகள்																										
6.7		 	் ேயப்�டுத்துதல	ேற்றும்	்ேயப்�டுத்தா்ே	–	

ப�ாருள்																
6.7.1		 து்ையியலின்	ப�ாருள்												
6.7.2		 து்ையியலின்	வ்ககள்										

7. த்ல்ேத்துவம் 
ேற்றும்   தகவல் சதாடரபு

7.1			 முன்னு்ை																																		
7.2		 ப�ாருள்																																						
7.3		 வ்ைவிலக்கணம்																											
7.6		 த்ல்ேயின்	முக்கியத்துவம்						
7.7		 த்ல்ேயின்	�ணிகள்											
7.8			 த்ல்ேத்துவப்	�ாணி	–	வ்ககள்	
7.10		 தகவல	பதா்டரபு																					
7.12		 இலக்கணம்																													
7.13		 தகவல	பதா்டரபின்	சிைப்பியலபுகள்			
7.15		 தகவல	பதா்டரபின்	தத்துவஙகள்	
7.16		 தகவல	பதா்டரபு		ந்்டமு்ைகள்					
7.18		 தகவல	பதா்டரபின்	வ்ககள்	
7.20		 தகவல	பதா்டரபின்	வடிவஙகள்					

8. ஊக்கப்படுத்துதல் 8.1		 முன்னு்ை																																		
8.2		 ப�ாருள்																																					
8.3		 வ்ைவிலக்கணம்																							
8.4		 ஊக்கப்�டுத்தலின்			குணாதிசயஙகள்																	
8.5		 ஊக்கப்�டுத்தலின்	�டிகள்	
8.7	 ஊக்கப்�டுத்தலின்	வ்ககள்
8.9		 ோஸமலாவின்	மத்வக்	மகாட�ாடு							
8.10		 பேக்கிரிகாரின்	X	ேற்றும்	Y		மகாட�ாடு
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9. கடடுப்பாடு 9.1		 முன்னு்ை																																		
9.2		 ப�ாருள்,	வ்ைவிலக்கணம்								
9.3		 கடடுப்�டுத்தலின்	மநாக்கஙகள்	
9.5		 கடடுப்�டுத்தலின்	ந்்டமு்ைகள்			
9.7		 கடடுப்�டுத்தலின்	நன்்ேகள்	ேற்றும்	தீ்ேகள்		
9.8		 கடடுப்�ாடடு	மு்ைகள்		

10. செகரடடரி (அ) 
செயலாளர

10.1		 முன்னு்ை																																
10.2		 அலுவலக	பசயலா்ளர	அலலது
				 தனிப்�ட்ட	பசயலா்ளர																
10.5		 கம்ப�னி	பசயலா்ளர	–		வ்ைய்ை																												
10.7		 கம்ப�னி	பசயலா்ள்ை	நியமிக்கும்	
									 வழிமு்ை																													
10.10		 கம்ப�னி		பசயலா்ளரின்		ப�ாறுப்புகள்

செயமு்ை

வகுப்பு : 12                                                                             பாடம்: தடடச்சும் கணினி பயன்பாடுகளும்

வரி்ெ 
எண

அலகு த்லப்பு

1 1 Model	key	board	Typing	Practice	–	I
Balance sheet
Receipt	and	payments	A/C
Invitation
Typing	practices	–	II

2 2 Standard	Abbreviations

3 3 Page Formatting

4 5 Creating	Visiting	Card

5 7 Usage of commands in data base

6 8 Basic programming
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 12                      பாடம்:  உணவக  மேலாண்ே- கருத்தியல் 
                                                           

அலகு பாடப்்பாருள்

1.  நிரவாக அ்ேப்பு 
ேற்றும் மேலாண்ே 
கருவிகள்

1.1   நிர்வாக அமைப்பின் ்மைபடம் 
1.3   நிர்வாக அமைப்பில் உள்ள பல்்்று துமைகள 
1.4   ்ைலவாணமை கருவிகள 
 ைறு ஆய்வு

2. அளவு உணவு 
தயாரித்தல்

 அ்ளவு உணவு தயவாரிததல்
2.2   சமையல் குறிப்புகம்ளத தை நிரணயம் சசய்தல் 
2.4   உணவின் விமலமய நிரணயம் சசய்தல்
 ைறு ஆய்வு  

3. உணவு வழங்கும் 
மு்ைகள்

3.1   க்ர / உணவு இருகமக – ்மையமை  
3.2    உணவு ்ைமசமயத தயவார சசய்தல் / க்ர 

அமைததல் 
3.3    பல்்்று உணவுப் பட்டியலுககு ஏறை்வாறு க்ர 

அமைததல் 
3.4     உண்கததில் உணவு ்ழங்கும் முமைகள 
 ைறு ஆய்வு

4. மகக்குகள், பானங்கள் 
ேற்றும் சாலடடுகள்

4.1.3    ் கக தயவாரிககத ்தம்ப்படும் 
மூலப்சபவாருட்கள

4.2   பவானங்கள ்மகப்படுததுதல் 
4.3   சவாலட்கள முககியதது்ம் 
 ைறு ஆய்வு

5. உணவுப் பாதுகாப்பு  
ேற்றும் தரம்

5.1   உணவுப் பவாதுகவாப்மபப் பவாதிககும் கவாைணிகள 
5.3   FSSAI 
5.4   HACCP 
 ைறு ஆய்வு

6. மேலாண்ே 6.1   ்ைலவாணமை சகவாளமககள ைறறும் பணிகள 
6.2   ்ேைம், பணம் ைறறும் சகதி ்ைலவாணமை
 ைறு ஆய்வு

7. ேனிதவள 
மேலாண்ே

7.2   பயிறசி ைறறும் ஊககம் அளிததல் 
7.3   தமலமைப் பணபுகள 
7.4   சசயல்திைன் ைதிப்பீடு, ஊதியம் 
 ைறு ஆய்வு
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8. ்பாருடக்ள 
சந்தப்படுத்துதல்

8.2   சநமதப்படுததுதல் – கலம்
8.4    விறபமன சுழறசியில் சபவாருட்களின் பல்்்று 

நிமலகள 
8.5   சநமதப்படுததும் விதம் 
 ைறு ஆய்வு

9. ்தாழில் 
மு்னமவாருக்கான
திைனகள்

9.1   சதவாழில் முமன்்வாரின் திைன்கள, 
குணேலன்கள 

9.3    உண்க நிறு்னங்கம்ள நிர்கிககும் 
பல்்்று சட்டங்கள 

்சய்மு்ை

வகுப்பு : 12                                                                                                        பாடம்:  உணவக  மேலாண்ே

வரி்ச 
எண

அலகு த்லப்பு

1 1 1.1 உண்கததில் பல்்்று துமைகளின் ்மைபடம்

2 2 2.1    ஒரு சமையல் குறிப்பின் தைம் ைறறும் அ்ளம்த தை 
நிரணயம் சசய்தல்

2.2   பிைவாநதிய சமையல் குறிப்புகம்ள விரிவுபடுததுதல்

3 3 3.1   உணவு ்ைமசமய தயவார சசய்தல்

4 4 4.1   ்கக தயவாரிததல்

5 5 5.1    உணவுத தைககட்டுப்பவாட்டுடன் கூடிய உணவுப் 
சபவாருட்களுககு வி்ைக குறிப்பு தயவாரிததல்

6 6 6.1   ்ேைம், பணம், சகதி ்சமிககும் முமைகம்ள                     
                    ஆய்வு சசய்தல் 

7 7 7.1    உண்க நிறு்னததின் ஒரு பணிககவான ஆட்்சரப்புககு 
திட்டமிடுதல் ைறறும் வி்ளம்பைப்படுததும் திைமனப் 
சபறுதல்  

8 8 8.1   விறபமனமய ்ைம்படுததும் உததிகள 
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 12          பாடம்:  செவிலியம் - ச�ாழிற்கல்வி - ்கருத்தியல்                                                 

அலகு பாடப்சபாருள்

1. இல்லத்தில் செவிலியம் 1.1	 முன்னுரை	
1.2			 வரையரை	
1.3			 கருத்தாககம்	
1.4			 ந�தாககஙகள்	
1.5			 நகதாட்தாடுகள்		
1.6			 ஆநைதாககிய	நேரவ	ரையஙகள்
1.10			 வீடடில்	நைலதாணரை	
1.11			 	இல்லததில்	விரிவு்டுத்ப்ட்ட	சேவிலியரின்		

்ஙகு	

2. ச�ாறறு ந�ாய்கள் 2.1  	 முன்னுரை
2.1.1			 கரலசசேதாறகள்
2.1.2	 	ச்தாறறு	ந�தாயகள்	–	கதாைணிகள்	அடிப்ர்டயில்	

வரககள்
2.2			 நீரின்	மூலம்	்ைவும்	ந�தாயகள்
2.2.1	 கதாலைதா
2.2.2	 வயிறறுந்தாககு	–	ந்தி
2.2.3	 ர்ட்தாயடு
2.2.4	 செப்ர்டடிஸ்	A
2.3			 கதாறறினதால்	்ைவும்	ந�தாயகள்
2.3.1	 இன்புளுயன்ேதா
2.3.2	 சின்னம்ரை
2.3.3	 நிநைதானியதா
2.3.4	 கதாேந�தாய
2.4		 ஒடடுணணிகள்	மூலம்	்ைவும்	ந�தாயகள்
2.4.1	 புநைதாடந்டதாநேதாவதா	ச்தாறறு
2.4.2	 யதாரனககதால்	ந�தாய
2.5			 பூசசிகள்	மூலம்	்ைவும்		ந�தாயகள்
2.5.1	 ச்டஙகு
2.5.2	 மூரைககதாயசேல்
2.6			 விலஙகுகள்	மூலம்	்ைவும்	ந�தாயகள்
2.6.1	 ஆநதைதாகஸ்
2.6.2	 ச்டட்டனஸ்
2.7			 ச்தா்டர்பின்	மூலம்	்ைவும்	ந�தாயகள்	
	 	ச்தாறறு	ந�தாரயக	கடடுப்டுததும்	ச்தாதுவதான	

முரைகள்
2.7.1	 HIV	ைறறும்	AIDS	(எச.ஐ.வி	ைறறும்	எயடஸ்
2.7.2	 	சகதாநனதாரியதா	ச்தாறறுந�தாரய	கடடுப்டுததும்	

ச்தாதுவதான	முரைகள்
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3. பரவும் �ன்மையற்ற 
ந�ாய்கள்

3.1	 முன்னுரை		
3.2		 இரைபர்,	கு்டல்	ந�தாயகள்
3.2.1	 கு்டல்	இைககம்
3.2.2	 பித்பர்	அழறசி
3.2.3	 கு்டல்வதால்	அழறசி
3.3		 இைத்	ஓட்ட	ைண்டல	ந�தாயகள்	
3.3.1	 உயர்	இைத்	அழுத்ம்
3.3.2		 தீவிைைதாைர்டபபு
3.3.3		 இைத்நேதாரக
3.4			 சுவதாேப	்தார்	ந�தாயகள்
3.4.1		 ஆஸ்துைதா
3.4.2		 �தாள்்ட்ட	மூசசுகுழல்	அர்டபபு
3.5			 சிறுநீைக	ந�தாயகள்	
3.5.1		 சிறுநீைகககறகள்
3.5.2		 தீவிைசிறுநீைக	சேயலிழபபு
3.6			 �ைம்பியல்	ந�தாயகள்	
3.6.1		 வலிபபு
3.6.2		 சுயநிரனவு	அறைநிரல
3.7			 ்ரே	ைறறும்	எலும்பு	ைண்டல	ந�தாயகள்
3.7.1		 ஆஸ்டீநயதா	ஆர்தரைடிஸ்
3.7.2			 ஆஸ்டீநயதா		ந்தாநைதாஸிஸ்
3.8			 �தாைமில்லதா	சுைபபி	ந�தாயகள்
3.8.1		 நீைழிவுந�தாய
3.8.2		 சிரனபர்	நீர்கடடிகள்
3.8.3		 ரெப்ர்	ர்ைதாயடிேம்
3.8.4		 ரெபந்தா	ர்ைதாயடிேம்
3.9			 புறறு	ந�தாய	
3.9.1		 வதாயபுறறுந�தாய
3.9.2		 ைதார்்க	புறறுந�தாய

4. ெத்துணவியல் 4.1			 முன்னுரை	
4.2			 ஊட்டசேததும்,	உ்டல்�லமும்	
4.3			 	ேரிவிகி்	உணவு	ைறறும்	ஊட்டசேததுக	

குரை்தாடு	
4.7			 ேரிவிகி்	உணவு	

5. �ாய்மை �ல 
செவிலியம்

5.4			 கருவுறு்லின்	்டிநிரலகள்	ைறறும்	கரு்தியம்	
5.5			 �ஞ்சுகசகதாடிகள்	ைறறும்	ேவ்வுகள்	
5.6			 ச்தாபபுள்சகதாடி	
5.7			 ஆம்னியதாடிக	திைவம்	
5.8			 சிசுவின்	இைத்	ஓட்டம்

147



6. குழந்� �லம் 6.1		 	முன்னுரை		
6.2			 வைர்சசியும்	முன்நனறைமும்
6.2.1			 	வைர்சசி	ைறறும்	முன்நனறைதர்	்தாதிககும்	

கதாைணிகள்	
6.2.2			 வைர்சசி	நிரலகள்	
6.3			 புதி்தாகப	பிைந்	குழநர்யின்	்ன்ரைகள்	
6.4			 புதி்தாகப	பிைந்	குழநர்ப	்ைதாைரிபபு
6.4.1		 	�ல்ல	உ்டல்	�லமுள்ை	குழநர்ரய	

்ைதாைரித்ல்
6.4.2		 தீஙகு்ரும்	்தாைம்்ரிய	�ர்டமுரைகள்
6.4.3.		 ஆ்த்தான	குழநர்கரை	கண்டறி்ல்
6.7			 ந�தாயத்டுபபு	
6.7.1		 ்டுபபூசியதால்	்டுககப்டும்	ந�தாயகள்
6.7.2			 ந�தாயத்டுபபு	அட்டவரண
6.7.3		 குளிர்ேஙகிலி
6.8			 	புதி்தாகப	பிைந்	குழநர்களி்டம்	கதாணப்டும்	

பிைசசிரனகள்
6.8.1		 	புதி்தாகபபிைந்	குழநர்களிர்டநய	

கதாணப்டும்	சிறிய	ந�தாயகள்
6.8.2		 	புதி்தாகபபிைந்	குழநர்களிர்டநய	ஏற்டும்	

பிைசேரனகள்
6.8.2.1		பிைவிக	குரை்தாடடு	ந�தாயகள்
6.8.2.2		ச்ைப்ட்ட		ந�தாயகள்
6.9			 	குழநர்களிர்டநய	கதாணப்டும்	

பிைசசிரனகள்	
6.9.1		 �்டதர்	பிைசேரனகள்
6.9.2		 குழநர்	்ருவ	பிைசேரனகள்

7. முதிநயார் பராமைரிப்பு 7.1		 முன்னுரை	
7.2			 வரையரை		
7.3			 முதுரையின்	நிரலரை	
7.3.1		 உ்டல்	உறுபபுகள்	முதுரையர்டய	ஆைம்பித்ல்
7.3.2		 	ச்தாதுவதான	அர்டயதாைஙகள்	ைறறும்	

அறிகுறிகள்
7.3.3		 முதிர்வர்ட்லின்	இயஙகும்	நுட்ம்
7.3.4		 முதிர்வர்ட்லின்	உயிரியல்	சேயல்முரை
7.4			 முதிர்வர்டவ்ன்	்ரிணதாை	அடிப்ர்ட	
7.4.1			 	முதிர்வர்ட்லின்	நகதாட்தாடுகளின்	இைணடு	

முககியப	பிரிவுகள்
7.4.2		 முதிர்வர்ட்லின்		உயிரியல்	நகதாட்தாடு
7.9			 ச்தாதுவதானக	குரை்தாடுகள்	
7.9.1		 அரேவின்ரையும்,	புணைரைபபும்
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7.9.2		 அடிககடி	கீநழ	விழு்ல்
7.9.3		 சிறுநீர்	அ்டககமுடியதாரை
7.9.4		 ்ககவதா்ம்	ைறறும்		எலும்பு	ந்யைதானம்
7.9.5		 மு்டககுவதா்ம்	ைறறும்	எலும்புந்யைதானம்
7.9.6		 விரைவீககம்	/	ச்ருககம்
7.9.7		 நீைழிவுந�தாய
7.9.8		 உயர்	அழுத்ம்
7.9.9		 அழுத்த்தால்	ஏற்டும்	புண	/	்டுகரகபுணகள்
7.9.10		 கணந�தாயகள்
7.9.11		 கண	அழுத்ந�தாய
7.9.12		 புறறுந�தாய
7.9.13		 ைருநதின்	்தாககம்

8. நபரிடர் நமைலாண்மை 8.3			 ந்ரி்டர்	சேவிலியம்
8.3.1			 	ந்ரி்டர்	சேவிலியதர்	திட்டமிடு்ல்	

அடிப்ர்டக	சகதாள்ரககள்
8.3.2		 	எளிய	முகநகதாண	விரைவதான	சிகிசரே
8.3.3		 	ச்தாறறு	ந�தாயகரை	கண்டறிநது	ந�தாயகரை	

கடடுப்டுதது்ல்
8.3.4		 ந்ரி்டரில்	்யதார்நிரலயின்	்ஙகு
8.4				 அவேை	நிரலரய	எதிர்சகதாள்ளு்ல்	
8.5			 ்ரழய	நிரலககுத	திரும்பு்ல்	
8.6			 ேட்ட	ச�றிமுரைகள்	
8.6.1		 ேட்டஙகள்	ைறறும்	ஆரணகள்
8.6.2		 ந்ரி்டர்	நைலதாணரையின்	ந்சிய	சகதாள்ரக
8.6.3		 ந்ரி்டர்	அவேைபச்டடி

9. மைருநது்க்ை 
செலுத்து�ல்

9.1			 முன்னுரை		
9.2			 வரையரைகள்	
9.3			 ைருநது	்றறிய	அறிவு	
9.4			 ைருநதுகளின்	ஆ்தாைஙகள்	
9.5			 	ைருநதுகள்	உ்டலில்	உறிஞ்ேப்டு்லின்	

விைககப்்டம்
9.6			 ைருநதுகளின்	வடிவஙகள்	
9.7			 ைருநதுகளின்	ஆரண
9.7.1			 ைருநது	ஆரணயின்	்தாகஙகள்
9.8			 சேயல்களுகநகற்	ைருநதுகளின்	வரககள்	
9.11			 ைருநது	சேலுததும்	முரைகள்
9.11.1		 	ைருநதுகரை	்ல	முரைகளில்	வழஙகுவ்ன்	

�ன்ரைகள்	ைறறும்	தீரைகள்
9.12			 ேரியதான	முரையில்	ைருநதுகரை	அளித்ல்	

149



10. �்கவல் ச�ாடர்பு 
தி்றன்கள்

10.2			 வரையரை		
10.3			 ்கவல்	ச்தா்டர்பின்	சேயல்முரை	
10.3.1			 ்கவல்	ச்தா்டர்பின்		கூறுகள்	

10.4			 	சேவிலியததிறகு	்கவல்	ச்தா்டர்பின்	
முககியததுவம்	

10.4.1		 	பின்வரும்	எளிய	வழிகதாடடு்ல்கரை	
சேவிலியர்கள்	்ஙகளின்	்கவல்	
ச்தா்டர்பு	திைன்கரை	நைம்்டுததுவ்றகு	
்யன்்டுத்லதாம்

10.8			 திைரையதான	்கவல்	ச்தா்டர்பு
10.8.1		 திைரையதான	்கவல்	ச்தா்டர்பு	முரைகள்	
10.8.2		 	திைரையதான	்கவல்	ச்தா்டர்பின்	

வழிகதாடடு்ல்கள்
10.8.3	 ேரியதான	்கவல்	ச்தா்டர்பிறகதான	சில	குறிபபுகள்	

11. வழி்காடடு�ல் மைறறும் 
ஆநலாெ்ை்கள்

11.1			 வழிகதாடடு்ல்	
11.1.1		 வழிகதாட்டலின்	சேயல்்தாடுகரை	்டடியலிடுக
11.1.2		 வழிகதாட்டலின்	சகதாள்ரககள்
11.1.3		 வழிகதாட்டலில்ஆநலதாேரனயதாளிரின்	்ஙகு
11.2			 ஆநலதாேரன	
11.2		 ஆநலதாேரன
11.2.1		 ஆநலதாேரனயின்	சகதாள்ரக	்டடியல்
11.2.2		 	ஆநலதாேரன	வழஙகு்லின்	்டிகரை	

விவரித்ல்
11.2.3		 ஆநலதாேகரின்	திைன்கரை	்டடியலிடு்ல்
11.2.4			 ஆநலதாேகரின்	்ஙரக	்டடியலிடு்ல்
11.2.5		 	வழிகதாட்டலுககும்	ஆநலதாேரனககும்	

இர்டநய	உள்ை	நவறு்தாடுகள்
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செயமு்்ற

வகுப்பு : 12                                                                                             பாடம்:  செவிலியம் - ச�ாழிற்கல்வி

வரி்ெ 
எண 

அலகு �்லப்பு

1 1 பிைதாண	வதாயு	அளித்ல்	

2 3 சவப்	ஒத்்டம்		

3 4 குளிர்	ஒத்்டம்	

4 5 சிறிய	கதாயஙகளுககுக	கடடுப	ந்தாடு்ல்	

5 6 மூககு,	இரைபர்க	குழதாய	வழியதாக	உணவூட்டல்		
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பாடத்திடடம்  2021 - 2022

வகுப்பு : 12                              பாடம்: வவளாண் அறிவியல்

அலகு பாடப்்பாருள்

1. பயிர் சாகுபடி 
முறைகள்- ஓர் அறிமுகம்

அறிமுகம்
1.4  விதை அளவு மற்றும் விதை நேர்த்தி
1.6  விதை மற்றும் விதைப்பு
1.11  வளர்ச்சி சீராக்கிகள்

2. வவளாண் பயிர்கள்-
சாகுபடி குறிப்புகள்

2.1  ைானியப் பயிர்கள்-நேல் 
2.2  பயறு வதகப்பயிர்கள்
2.3  எணநணெய் வித்துப் பயிர்கள் - நிலக்கடதல
2.4  பணெப்பயிர்கள்- கரும்பு, பருத்தி, மஞ்சள்

3. வ�ாடடககறல 
பயிர்கள்- சாகுபடி 
குறிப்புகள்

3.1  காய்கறிப் பயிர்கள் ைக்காளி
3.2  பழப்பயிர்கள்-மா
3.3  மதலத் நைாடடப்பயிர்கள்-முந்திரி
3.4  மூலிதகப் பயிர்கள்-கணவலிக்கிழங்கு
3.5  மலர்ப்பயிர்கள்-மல்லிதக

4. ஒருங்கிறைந� 
ஊடடசசத்து நிர்வாகம்

4.1  வதரயதை 
4.2   ஒருங்கிதணெந்ை ஊடடச்்சத்து நிர்வாகத்தின் 

அங்கங்கள் 
4.3  ஊடடச்்சத்து பற்ைாக்குதைக்கான காரணெங்கள் 
4.4  ைதழச்்சத்து விரயமாைதலத் ைடுத்ைல்
4.5  ்சத்துக்கதளப் பிரித்து இடுைல் 
4.6   கரும்பு பயிருக்கான ஒருங்கிதணெந்ை 

ஊடடச்்சத்து நிர்வாகம் 

5. ஒருங்கிறைந� பயிர் 
பாதுகாப்பு

5.1  பயிர் பாதுகாப்பின் அடிப்பதட நகாள்தககள்
5.3  பயிர் பாதுகாப்பு இர்சாயனங்களின் வடிவங்கள் 
5.4   பயிர் பாதுகாப்பு இர்சாயனங்கள் - ந்சயல்படும் 

முதைகள் 
5.5   இர்சாயனத் ைன்தமதயக் நகாணடு பூச்சிக் 

நகால்லிகதள வதகப்படுத்துைல் 
5.6  பூ்சணெக் நகால்லிகள் 
5.7  பூச்சிக்நகால்லி ்சடடம் 
5.8  பூச்சிக்நகால்லிகளின் எஞசிய ேச்சு
5.9  ஒருங்கிதணெந்ை பயிர் பாதுகாப்பு 
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6. ஒருங்கிறைந� 
பண்றை நிர்வாகம்

6.1  ஒருங்கிதணெந்ை பணதணெயத்தின்  
 ேன்தமகள்
6.2  ஒருங்கிதணெந்ை பணதணெயத்தின் 

அங்கங்கள்
6.3 ைமிழகத்தில் ஒருங்கிதணெந்ை பணதணெயம்

7. விற� உறபத்தி 
்�ாழில்நுடபம்

 அறிமுகம் 
7.1  பயிர் இனப்நபருக்கத்தின் நோக்கம் 
7.2   இனப்நபருக்க முதைகள் 
7.3  பயிர் இரகங்கள் 
7.4  கலப்பினங்கள்/வீரிய ஒடடு இரகங்கள் 
7.6  விதை  
7.8  விதை ்சான்ைளிப்பு 
7.9  விதை உற்பத்தி 

8. நவீன வவளாண்றமை   அறிமுகம் 
8.1  துல்லிய பணதணெயம் 
8.2  வளங்குன்ைா நவளாணதம 
8.5  ோநனா நைாழில் நுடபம் 

9. இயறறக 
வவளாண்றமை

  அறிமுகம் 
9.1 இயற்தக நவளாணதமயின் நகாடபாடுகள் 
9.2  இயற்தக நவளாணதமயின் ேன்தமகள் 
9.4  அங்ககச் ்சான்றிைழ் 

10. வணிக வவளாண்றமை அறிமுகம் 
10.2  நைனீ வளர்ப்பு  

11. வணிக வ�ாடடககறல அறிமுகம்  
11.1  நகாய்மலர் ்சாகுபடி 
11.3  வணிக ோற்ைங்கால் 
11.4  நில எழிலூடடுைல் 
11.6   பைப்படுத்துைல் 

12. வவளாண் விறபறன அறிமுகம் 
12.1  நவளாண விற்பதனயின் முக்கியத்துவம்  
12.2  கலப்படம் 
12.3  ைரக்கடடுப்பாடு 
12.4  ைர நிர்ணெய அதமப்புகள் 
12.6   நவளாண விதளநபாருள் விற்பதன மற்றும் 

வணிகத்துதை 
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13. கால்நறட மைறறும் மீன் 
பராமைரிப்பு

 அறிமுகம்
13.1      நோய்களின் வதகப்பாடு
13.2   மாடுகதளத் ைாக்கும் நோய்களும் ைடுப்பு 

முதைகளும் 
13.3   ஆடுகதளத் ைாக்கும் நோய்களும் ைடுப்பு 

முதைகளும் 
13.6  கால்ேதட நோய்களுக்கு வருமுன் பாதுகாப்பு 
13.7   வளர்ப்பு மீன்களுக்கு ஏற்படும் நோய்களும், 

கடடுப்பாடடு முதைகளும் 

14. வவளாண்றமையில் 
கணினியின் பங்கு

அறிமுகம் 
14.1  நவளாணதமயில் கணினியின் பங்கு 
14.2  நவளாணதமயில் ைரவுத்ைளம்
14.5  புவியியல் ைகவல் முதைதம 

்சய்முறை  

வகுப்பு – 12  பாடம் : வவளாண் அறிவியல்

வ எண் அலகு �றலப்பு

1 2 நவளாண பயிர்கதளத் ைாக்கும் பூச்சி மற்றும் நோய்கள் 

2 4 விதைக்கரதணெ மற்றும் கிழங்கு நேர்த்தி ந்சய்ைல்

3 5 மஞ்சள் பைப்படுத்துைல்

4 6 பாலிலா இனப்நபருக்க முதைகள் 

5 7 நைாடடக்கதல பயிர்கதள ைாக்கும் பூச்சி மற்றும் 
நோய்கள் 

6 9 எருவாக்க முதைகள் 

7 11 மதிப்பு கூடடப்படட நபாருடகள் ையாரித்ைல் 

8 13 கால்ேதட பராமரிப்பு முதைகள் 
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பாடத்திடடம் 2021-2022

வகுப்பு : 12                                           பாடம் :  கணினி த�ாழில்நுடபம்

அலகு பாடப்தபாருள்

1. அடடாப் டபஜடமேககர் 1.1  டெஸ்கெடாப் பப்ளிஷிங்
1.2  அடெடாப் டபஜடமே்க்கர் அறிமு்கம்
1.3  டபஜடமே்க்கரை திறத்தல் ்கரை திறத்தல்
1.4  புதிய ஆவணதர்த உருவடா்ககு்தல்
1.8 டபஜடமே்க்கர் ஸடெடாரி
1.9  ட்தடாெர்புள்ள உரை ட்தடாகுதி்கள
1.10  சடெததில் உரைரய ரவத்தல்
1.20  மேடாஸெர் ப்க்கங்்கள

2. அடடாப் இன்டிசைன் 
CC 2019

2.1  அறிமு்கம்
2.2   ப்க்க வடிவரமேப்பு டமேனடபடாருள பற்றி 

புரிந்துட்கடாளளு்தல்
2.3   Indesign-ரைப் பயனபடுததி பினவருவை 

நிரறடவற்றப்படுகிறது
2.4  Adobe Indesign - ட்தடாெங்கு்தல்
 2.5  Indesign பணித்த்ளதர்த ஆைடாய்தல்
2.9  ்கரும்பலர்க பயனபடுதது்தல்
2.11  ப்க்கங்்களில் உலடாவு்தல்
2.16  டபடாருள்களுென டவரல டசய்தல்

3. டகாரல்டிரா2018  CorelDraw  பற்றி அறிமு்கம்
  டெறிய வரை்கரல மேற்றும் பிடடமேப் 

புரிந்துட்கடாளளு்தல்
 டெறிய வரை்கரல
 பிடடமேப்
 CorelDraw  டசடாற்கூறு்கள
 CorelDraw 2018 வைடவற்புத திரை
 CorelDraw 2018 ஆவண சடா்ளைம்
 Flyout - ஆைடாய்தல்
 பலட்கடாணம் உருவம் வரை்தல்
 சுருள வரை்தல்
 ்கடெங்்கள வரை்தல்
 Free Hand  முரறயில் டெர்ட்கடாடு வரை்தல்
  டபடாருளுரெய வடிவததின அ்ளரவ மேடாற்றி 

அரமேத்தல்
 டபடாருட்கர்ள சுழற்று்தல்
 டசய்தர்தநீ்ககு மேற்றும் மேறுபடியும் டசய
 CorelDraw விடடு டவளிடயறு்தல்
 டபடாருள்களுென டவரல டசய்தல்
                    டபடாருளின ட்தர்விரை நீ்ககு்தல்
 குழு உருவடா்க்கதர்த நீ்ககு்தல்
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 டபடாருள்கர்ள டவல்டிங்
 உரையுென டவரல டசய்தல்
 ப்க்கதர்தஅரமேத்தல்

4. பல்லூடகம் மேற்றும் 
கணிப்தபாறிப் பதிப்பகம்

4.1  பல்லூெ்கம் - ஓர்அறிமு்கம்
4.4  பல்லூெ்கததிற்்கடாை ட்கடாப்பு வடிவங்்கள
4.5  பல்லூெ்கதர்த உருவடா்ககு்தல்

5. அடடாப் பிளாஷ்ப் 
தராப்பஷனல் CS6

5.1  அடெடாப் ஃப்்ளடாஷ்ப் டைடாப்பஷைல் அறிமு்கம்
5.2  ஃப்்ளடாஷ் CS6–ரய பயனபடுததும் பயைடா்ளர்்கள
5.3  ஃப்்ளடாஷ் மூலம் உருவடா்க்க முடிபரவ
5.6  ஃப்்ளடாஷ் பணித்த்ளம் கூறு்கள (அ) பகுதி்கள
5.7   Flash பயனபடாடு்கள
5.10  Text tool
5.11  டபடாருட்கர்ள ட்தர்ந்ட்தடுத்தல்
5.14   flash அரசவுப் பெம்

6. ஆடடடாடகட2016 6.1  ஆடடெடாட்கட 2016 அறிமு்கம்
6.2  ஆடடெடாட்கடஐ ட்தடாெங்கு்தல்
6.3  ஆடடெடா ட்கடின ட்தடாெ்க்கததிரை
6.5    டசயல்படடு விரச்கள
6.6   ்கடெர்ள வரி இரெமு்கததில் டசயல்படு்தல்
6.7           ஆடடெடாட்கடில் புதிய  வரைபெதர்தத
                    ட்தடாெங்கு்தல்
6.9  வரைபெதர்த அச்சிடு்தல் 

தைய்முசை
வகுப்பு : 12                                                                                                       பாடம் :  கணினி த�ாழில்நுடபம்

வரிசை 
எண்

தைய்முசை 
எண்

�சலப்பு

1 1 டபஜடமே்க்கர் ஆவணதர்த வடிவரமேத்தல்

2 3 டபஜடமே்க்கர் விசிடடிங் ்கடார்ரெ                       
உருவடா்ககு்தல்

3 4 டபஜடமே்க்கர் ஒரு டலபிரல உருவடா்ககு்தல்

4 5 ட்கடாைல்டிைடா எனவலப் டூரலப் பயனபடுததி உரையின 
வடிவதர்த மேடாற்று்தல்

5 7 ஆடடெடாட்கட ்தனித்த ஆயதட்தடாரலவு அரமேப்ரப 
பயனபடுததி பெம் வரை்தல்

6 8 ஆடடெடாட்கட ஒப்பீடு டசவவ்க ஆயதட்தடாரலரவ 
அரமேப்ரப பயனபடுததி பெம் வரை்தல்

7 9 ஆடடெடாட்கட ஒப்பீடு துருவ  ஆயதட்தடாரலரவ 
அரமேப்ரப பயனபடுததி பெம் வரை்தல்
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