IM-AS-P1
பாடசாலை ததாலைமதிப்பு -2021
ைல்வி பணியாளர்ைளின் தனிப்பட்ட தைவல் படிவத்லத (AS-P1) பூர்த்தி
தசய்வதற்ைான வழிமுலைைள்
A. L1 ஆவணத்தில் சசர்க்ைப்பட சவண்டிய ைல்விசார் உழியர்ைளால்
பூர்த்திதசய்யப்பட்ட படிவம் (AS-P1)
1. இந்தப் பாடசாலையின் சம்பள பட்டியலில் ைாணப்படும் மற்றும் இந்தப்
பாடசாலையில் முழுசேரம் / பகுதிசேரம் என பணிபுாியும் ைல்வி பணியாளர்ைள்.
2. இந்தப் பாடசாலையின் சம்பள பட்டியலில் ைாணப்படும் மற்றும் சவறு
பாடசாலையில் முழுசேரம் என பணிபுாியும் ைல்வி பணியாளர்ைள்.
3. இந்தப் பாடசாலையின் சம்பள பட்டியலில் ைாணப்படும் மற்றும் சவறு ைல்வி அலுவைைத்தில்
முழுசேரம் என பணிபுாியும் ைல்வி பணியாளர்ைள்.
4. சவறு பாடசாலையில் இருந்து சம்பளம் தபற்று இந்தப் பாடசாலையில் முழுசேர ைல்வி
பணியாளர்.
5. இந்தப் பாடசாலையின் சம்பளப் பட்டியலில் சசர்க்ைப்பட்டுள்ளவர்ைள், தற்சபாது தனிப்பட்ட
விடயங்ைளுக்ைாை ஊதியமற்ை விடுப்பில் இருப்பவர்ைள் / படிப்பு விடுப்பில் இருப்பவர்ைள் /
தற்ைாலிைமாை இலடேீக்ைம் தசய்யப்பட்டவர்ைள்.
6. ஒரு அரசு ேிறுவனத்துடன் இலணக்ைப்பட்ட ஒப்பந்த அடிப்பலடயில் / வசதி ைட்டணங்ைள் /
இதர வழிைளில் தைாடுப்பனவுைலளப் தபறும் ைல்வி பணியாளர்ைள் .

B. L1 பட்டியலில் உள்ளடக்ைப்படாதவர்ைள்:
1. உள்ளை (internship) ஆசிாிய மாணவர்ைள்.
2

.பாடசாலையில் ைற்பித்தலில் ஈடுபட்டுள்ள ைல்விசாரா பணியாளர்ைள்.

3 .சவதைாரு பாடசாலையில் சம்பளம் தபறும் ஆசிாியர்ைள் இந்தப் பாடசாலையில் பகுதி
சேரமாை
மட்டுசம பணிபுாிபவர்ைள்.

C. ைல்விப் பணியாளர்ைலள L1 பட்டியலில் சசர்க்ை சவண்டிய முலை:
1) L1பட்டியலில் ைல்வி பணியாளர்ைலளச் சசர்க்கும்சபாது, இந்த பாடசாலையில் சம்பளம்
தபறும்

முழுசேர

/

முைாலமத்துவம்

பகுதிசேர
மற்றும்

பணியாளர்ைளில்
சமற்பார்லவ

முதலில்

பாடசாலை

ேடவடிக்லைைளில்

ேிர்வாைம்,
ஈடுபடும்

ைல்விப்பணியாளர்ைளின் ைீழ் வரும் அதிபர்,பிரதிஅதிபர்ைள், உதவிஅதிபர்ைள்,பிாிவுத்
தலைவர்ைள், தரத்தலைவர்ைள் மற்றும் ஆசிாியர் ஆசைாசைர்ைள், உள்ளடக்ைிய பின்னர்

1 பாடசாலை ததாலைமதிப்பு 2021

IM-AS-P1
உயர்தரம் ைற்பிக்கும் ஆசிாியர்ைள், 6-11 தரம் ைற்பிக்கும் ஆசிாியர்ைள், ஆரம்ப்பிாிவு
ஆசிாியர்ைள் மற்றும் பிை ஆசிாியர்ைலள உள்ளடக்ைவும்.
2) இந்தப்

பாடசாலையில்

சம்பளம்

தபறும்

பிை

பாடசாலைைளில்

/

பிை

ைல்வி

அலுவைைங்ைளில் பணியாற்றும் முழுசேர பணியாளர்ைள்.
3) இந்த பாடசாலையின் சம்பளப் பட்டியலில் இருப்பவர்ைள் தற்சபாது தனிப்பட்ட
விடயங்ைளுக்ைாை சம்பளமற்ை விடுப்பில் இருப்பவர்ைள் / ைல்வி விடுப்பில் இருப்பவர்ைள்
/ தற்ைாலிைமாை இலடேீக்ைம் தசய்யப்பட்டவர்ைள்.
4) சவதைாரு

பாடசாலையில்

சம்பளம்

தபறும்

இந்தப்

பாடசாலையின்

முழுசேர

ைல்விப்பணியாளர்ைள்.
5) ஒப்பந்த அடிப்பலடயில் பணிபுாியும் / மற்தைாரு அரசு ேிறுவனத்தால் இலணக்ைப்பட்ட
ஆசிாியர்ைலளச் சசர்க்ைவும்
6) இறுதியாை வசதி ைட்டணம் சபான்ை பிை வழிைளில் உதவித்ததாலைலயப் தபறும்
ஆசிாியர் உதவியாளர்ைலளச் சசர்க்ைவும்.
குைிப்பு


பாடசாலையின் ைல்வி பணியாளர்ைளில் யாலரயும் ேீங்ைள் தவைவிடாதீர்ைள் மற்றும்
ஒன்றுக்கு சமற்பட்ட முலை பதியவும் சவண்டாம் என்பலதயும் இங்சை ேீங்ைள் உறுதி
தசய்ய சவண்டும்.

D. AS-P1 ஐ பூர்த்தி தசய்ய எடுக்ைப்பட சவண்டிய ேடவடிக்லைைள்:
1) பாடசாலை ததாலைமதிப்பு ைணக்தைடுப்பு ோளில் L1 ஆவணத்தால் அலடயாளம்
ைாணப்பட்ட பாடசாலையின் அலனத்து ைல்வி ப்பணியாளர்ைளுக்கும் (AS-P1) இன் ஒரு
பிரதிலய விேிசயாைித்து அசத ோளில் அலத பூர்த்தி தசய்யவும்.
2) பிாிவு 2 மற்றும் 3 இன் உறுப்பினர்ைள் தற்சபாது பாடசாலையில் இல்ைாததால்,
அவர்ைளுக்ைான AS-P1 ஐ ேிரப்ப பாடசாலையின் ைணக்தைடுப்பு அலுவைர் உாிய
ேடவடிக்லைைலள எடுக்ை சவண்டும்.

E. பகுதி C யில் ஒவ்தவாரு வலைலயச் சசர்ந்த ைல்வி ப்பணியாளர்ைளால்
பூர்த்திதசய்யப்பட சவண்டிய வினாக்ைள்:


அலனத்து 1,4,5 மற்றும் 6 பிாிவுைளின் ைீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள உறுப்பினர்ைளுக்கு (AS-P1)
படிவத்தில் உள்ள அலனத்து சைள்விைளும் தபாருந்தும்.



பிாிவு 2 மற்றும் 3 ைீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள உறுப்பினர்ைள் (AS-P1) படிவத்தில் சைள்வி எண்
20 ஐ மட்டுசம பூர்த்தி தசய்ய சவண்டும்.
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F. பாடசாலை

ததாலைமதிப்பு ைணக்தைடுப்பில் பயன்படுத்தப்படும் அலனத்து AS-P1

படிவ பிரதிைளிலும் முதலில் பாடசாலை ததாலைமதிப்பு எண்லண உள்ளிடவும். AS-P1
படிவங்ைலள ைல்விசார் ஊழியர்ைளிடம் ஒப்பலடப்பதற்கு முன், ததாலைமதிப்பு ைணக்தைடுப்பு
அலுவைர் லைதயழுத்து ஆவண எண் மற்றும் சைள்வி எண் 1 குைியீட்டு எண்லண L1
ஆவணத்தின்படி பூர்த்தி தசய்ய சவண்டும்.

G. 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16 மற்றும் 18 ஆைிய சைள்விைளுக்ைான பதில்ைளில் இருந்து
தபாருத்தமான பதில் ஒன்லை ததாிவுதசய்தல் சவண்டும்.
உதாரணம்:பதில் 2

1 வண

2.

திரு.

3. திருமதி.

4. தசல்வி

H. சைள்வி எண் 7, 24, 29, 31, 32, 33, 34 மற்றும் 35 க்கு பதிைளிக்கும் சபாது, எண்ைளில் பதில்
அளிக்ை சவண்டும்.
உ-ம்: 7. சத,அ,அ இைக்ைம் :
வலை
பலழய

8

2

2

புதிய

1

9

8

2

வினா இை.7
5 0 3 7

9

V

2

2

0

3

2

5

0

7

9

I. 8, 17, மற்றும் 30 சைள்விைளுக்கு பதிைளிக்ை ஒரு திைதி வழங்ைப்பட சவண்டும்.
இது மாதம் / ோள் / ஆண்டு சபான்சை இருக்ை சவண்டும்.
உதாரணம்: 8. பிைந்த தினம்:.

உதாரணம்:1982 ஆைஸ்ட் 12 பிைந்த தினம் என்ைால்

0

8

1

2

1

9

8

2

M

M

D

D

Y

Y

Y

Y

J. 13,14,19,21,22,23,26,27 மற்றும் 28 ஆைிய சைள்விைளுக்கு பதிைளிக்கும் சபாது, சம்பந்தப்பட்ட
சைாட்டில் பணியாளருக்கு தபாருத்தமான பதிலை எழுதி அதற்கு எதிசர உள்ள தபட்டியில்
தபாருத்தமான குைியீட்டு இைக்ைத்லத எழுதவும்.

13. உயர்ைல்வித் தைலமைள்: ..BSc......................................................................................... ..........
14. உயர்ததாழில் தைலமைள்: விவசாயக் ைல்வியில் டிப்ளசமா ...........
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K. 20 மற்றும் 25 சைள்விைளுக்குப் பதிைளிக்கும் சபாது, சம்பந்தப்பட்ட குைியீட்லட மட்டும்
தபட்டியில் எழுதசவண்டும். அதற்ைாைப் பயன்படுத்த சவண்டிய குைியீடுைள் இங்சை பக்ை
எண்ைளில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
இரண்டாம் ேிலை (6-11) சமற்பார்லவயில் ேீண்ட சேரம் ஈடுபட்டிருந்தால்,
தபரும்பாைான சேரம் (Major)
20. சம்பந்தப்பட்ட சவலையின் சமற்பார்லவ (6-11)

1

3

L. இரண்டு அல்ைது அதற்கு சமற்பட்ட பணிைள் இருந்தால் அதிைபட்ச சேரம் (முக்ைிய பணி)
இரண்டாவது அதிைபட்ச சேரம் (இரண்டாம் ேிலை பணி) பற்ைிய தைவல்ைள்
வழங்ைப்படசவண்டும்.
இரண்டாம் ேிலை (6-11) வகுப்புைளுக்கு விஞ்ஞானம் ைற்பிக்ை 18 ைாைங்ைள் (ேீண்ட)
தசைவிடப்பட்டால், இரண்டாம் ேிலை (6-11) வகுப்புைள் சமற்பார்லவ தசய்யப்பட்டால் சமலும்
12 ைாைங்ைள் (இரண்டாவது ேீண்ட).
தபரும்பாைான சேரம் (Major)
20. சவலை ேடந்து தைாண்டிருக்ைிைது

இரண்டாவது தபரும்பாைான சேரம் (Secondary)
2

0

25. சவலை ேடந்து தைாண்டிருக்ைிைது

1

M. இரண்டாம் ேிலை பணி யில் ஈடுபடாதவர்ைள் அதாவது ஒசரதயாரு முக்ைிய பணியில் மட்டும்
ஈடுபடுபவர்ைளுக்கு இரண்டாம் ேிலை பணி யின் சைள்விைளுக்கு
பதிைளிக்ைத்சதலவயில்லை.(சைள்விைள் 25-29)
இரண்டாம் ேிலை (6-11) சமற்பார்லவயில் ேீண்ட சேரம் ஈடுபட்டிருந்தால்
தபரும்பாைான சேரம் (Major) இரண்டாவது தபரும்பாைான சேரம் (Secondary)
20. சவலை ேடந்து தைாண்டிருக்ைிைது

1 3

25. சவலை ேடந்து தைாண்டிருக்ைிைது

7 7

சைள்வி எண் 25-29 தவற்ைிடமாை விடவும்

N. சைள்வி எண் 24/29: மிை ேீண்ட / இரண்டாவது ேீண்ட ைற்பித்தல் ைாைம் - வாரத்திற்கு ைற்பிக்கும்
ைாைங்ைளின் எண்ணிக்லைலயக் குைிப்பிடவும்.
ததாடக்ைப் தபாது ஆசிாியர்ைளுக்ைான வாரத்தின் ைற்பித்தல் அமர்வுைளின் எண்ணிக்லைலயக்
30 என குைிக்ைவும்.
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IM-AS-P1
AS-P1 படிவத்லத பூர்த்திதசய்ய பயன்படுத்தப்படும் குைியீடுைள்.
வினா 13: உயர் ைல்வித் தைலமைள்.
ை.தபா.த (O / L) க்கும் குலைவாை

-1

ை.தபா.த (O / L) அல்ைது அதற்கு சமமான (O / L)

-2

மானியக் குழுவால்

ை.தபா.த (A / L) அல்ைது அதற்கு சமமான (A / L)

-3

அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட உயர்ைல்வி

பட்டம் அல்ைது அதற்கு சமமான (BA / BSc / BEd. ...)

-4

பட்டப்பின்படிப்பு அல்ைது அதற்கு சமமான (PG.Dip)

-5

முதுமானி பட்டம் அல்ைது அதற்கு சமமான (M.A / M.Sc / M.Ed)- 6
முதுமானிதத்துவம் அல்ைது அதற்கு சமமான பட்டம் (M.Phil) - 7
ைல்வியில் ைைேிதி (PhD Ed)

-8

குைிப்பு : பல்ைலைக்ைழை

ேிறுவனத்திலிருந்து
தபைப்பட்ட பட்டங்ைள்
அல்ைது அதற்கு சமைான
தகுதிைள் மட்டுசம 4 அல்ைது
அதற்கு சமற்பட்ட
தகுதிைளாைக்
ைருதப்படுைின்ைன.

வினா 14: உயர் ததாழில் தைலமைள் –
விஞ்ஞானமானி/ைைாேிதி ைல்வியில் (PhD.Ed)-01

ஆசிாியர் நூைை விஞ்ஞானத்தில் பட்டப்பின்

ைல்வியில் முதுமானிதத்துவம் (MPhil.Ed) - 02

படிப்பு -26

முதுமானி ைல்விப் பட்டம் (MEd) (தபாது) - 11

பிை பட்டப்பின் படிப்பு -29
ைல்விமானி -31

ைல்விமானி பட்டம் (ைல்வி முைாலமத்துவம்)
(MEd) (Educational Management) - 12
முதுமானிைல்விப் பட்டம் (MEd) (Teaching English

ைல்வியில் சதசிய டிப்சளாமா -41

for the Speakers of Other Languages) - 13

ைற்பிப்பதற்ைான டிப்சளாமா -42

முதுமானி ைல்விப் பட்டம் (MEd) (Development
Psychology/ (உளவியல் வளர்ச்சி ) - 14
முதுமானி ைல்விப் பட்டம் (MEd) (Science

ஆங்ைிைத்லத இரண்டாம் தமாழியாை
விவசாயக் ைல்வியில் டிப்சளாமா -43
ததாழில்நுட்ப டிப்சளாமா -44

Education/ விஞ்ஞானக் ைல்வி) - 15

ததாழில்நுட்பத்தில் உயர் டிப்சளாமா -45

ைல்வியில் முதுைலைமானி பட்டம் (M.A in Ed) –16

ஆசிாிய நூைைர் டிப்சளாமா -46

ஆசிாியர் ைல்வியில் முதுைலைமானி பட்டம் -17

ைல்வி ததாடர்பான ததாழிற்தகுதியில் சவறு

ஆசிாிய நூைைர் முதுவிஞ்ஞானமானி பட்டம் -18

டிப்ளசமா-49

ைல்வியில் பிை பட்டப்பின்படிப்பு பட்டம் - 19
ைல்வியில் பட்டப்பின் படிப்பு (PgDip) - 21
ஆங்ைிைத்லத இரண்டாம் தமாழியாை

ஆசிாியர் பயிற்சி சான்ைிதழ் - ேிறுவன -51
ஆசிாியர் பயிற்சி சான்ைிதழ் - ததாலைேிலை -52
ஆசிாியர் நூைைர் சான்ைிதழ் -53

ைற்பிப்பதில் ைல்வியில் பட்டப்பின் படிப்பு - 22

ஆரம்பக் ைல்வியில் 300 மணிசேர பயிற்சி -54

பட்டப்பின் படிப்பு (உடற்ைல்வி) -23

ைல்வி / ைற்பித்தலில்சவறு சான்ைிதழ் -59

ோடைம் மற்றும் ேிைழ்த்து ைலைைளில் பட்டப்பின்

ததாழில்முலை தகுதி குைிப்பிடப்படவில்லை -88

படிப்பு -24
உளவளதுலணயில் பட்டப்பின் படிப்பு -25
5 பாடசாலை ததாலைமதிப்பு 2021

ததாழில்முலை தகுதி இல்லை -99

IM-AS-P1
சைள்வி 19: ேியமன பாடம் (ஆசிாியர்ைளுக்கு மட்டும்)
ஆரம்ப பிாிவு தபாது -101
ஆரம்ப பிாிவு ஆங்ைிைம் -131
தபௌத்த சமயம் -211
இந்து சமயம் / லசவதேைி -212
ைத்சதாலிக்ைம் -214
ைிைிஸ்தவம் -215
இஸ்ைாம் -216
சிங்ைளம் / சிங்ைள தமாழி மற்றும் இைக்ைியம்
சிங்ைள இைக்ைிய ேயம் -221
தமிழ் / தமிழ் தமாழி மற்றும் இைக்ைியம் /
தமிழ் இைக்ைிய ேயம் -222
ஆங்ைிை தமாழி -231
ைணிதம் -232
வரைாறு / வரைாறு மற்றும்
சமூை ஆய்வுைள் -233
விஞ்ஞானம் -234
பிரசயாை ததாழில்நுட்ப
திைன்ைள் (PR) -235
சமூைக் ைல்வி -236
விஞ்ஞானம் / ைணிதம் -239
வணிைம் மற்றும் ைணக்ைியல் -260
புவியியல் -261
குடிமக்ைள் ைல்வி மற்றும் ேிர்வாைம் /
வாழ்க்லைத் திைன் மற்றும் குடியுாிலம ைல்வி -262

அரபு / அரபு இைக்ைியம்/
அரபு இைக்ைிய ேயம்
-272
ோடைம் மற்றும் ேடிப்பு ைலைைள் -250
இரண்டாம் தமாழி (சிங்ைளம்) -264
இரண்டாம் தமாழி (தமிழ்) -265
பாலி -266
சமஸ்ைிருதம் -267
பிரஞ்சு -268
தெர்மன் -269
இந்தி -270
ெப்பான் -271
தைாாியன் -273
சீனா -274
ரஷ்யன் -275
தைவல் மற்றும் ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்ப
ைணினி விஞ்ஞானம் -280
விவசாய உணவு ததாழில்நுட்பம் -281
ேீர்வாழ் உயிாின வளங்ைள் ததாழில்நுட்பம் -282
லைவிலனத்திைன் -284
மலனயியல் தபாருளாதாரம் -285
சுைாதாரம் மற்றும் உடற்ைல்வி /
உடற்ைல்வி -286
ததாடர்பாடல் மற்றும் ஊடை ைல்வி -287
வடிவலமப்பு மற்றும்

ததாழில்முலைக் ைல்வி -263

ைட்டுமான ததாழில்நுட்பம் -288

சங்ைீதம் (ைீலழத்சதய) -240

வடிவலமப்பு மற்றும் இயந்திரவியல்

சங்ைீதம் (சமற்கு) -241

ததாழில்நுட்பம் -289
வடிவலமப்பு, மின் மற்றும்

ைர்ோடை இலச -242

இைத்திரனியல் ததாழில்நுட்பம் -290

சித்திரம் -243

இைத்திரனியல் ஆவணங்ைள் மற்றும் பதிவு -292

ேடனம் (உள்ோட்டு) -244
பரத ோட்டியம்-245
ஆங்ைிை இைக்ைியம் /
ஆங்ைிை இைக்ைிய ேயம் -246
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உயர்தரப் பிாிவிற்குாிய பாடங்ைள்

முைாலமத்துவம் -326

தபௌதிைவியல் -301

சமூைவியல் -327

இரசாயனவியல் -302

வர்த்தைம் -328

ைட்டலமப்பு ைணிதம் -303
தூய ைணிதம் -304
தாவரவியல் -305
விைங்ைியல் -306
விவசாயவியல் -308
உயிாியல் -309
ஒருங்ைிலணந்த ைணிதம் -310

வணிை புள்ளிவிபரவியல் -331
வியாபார ைற்லைைள் -332
ைணக்ைியல் -333
புத்த ோைாீைம் -345
இந்து ோைாீைம் -346
இஸ்ைாமிய ோைாீைம் -347
ைிசரக்ை மற்றும் சராம ோைாீைம் -348

உயர் ைணிதம் -311

ைிைிஸ்தவ ோைாீைம் -349

புள்ளிவிபரவியல் -312

தபாைியியல் ததாழில்நுட்பம் -365

தபாது ஆங்ைிைம் -313

உயிாியல் முலை ததாழில்நுட்பம் -366

சிவில் ததாழில்நுட்பம் -314

ததாழில்நுட்ப விஞ்ஞானம் -367

இயந்திரவியல் ததாழில்நுட்பம் -315

தபாதுப் தபாதுத் சதர்வு -391

மின் ,இைத்திரனியல் மற்றும்

தபாது தைவல் ததாழில்நுட்பம் -392

தைவல் ததாழில்நுட்பம் -316
உணவு ததாழில்நுட்பம் -317

ததாழிற்ைல்வி பாடங்ைள் /
பதின்மூன்று ஆண்டு திட்டத்தின் பாடங்ைள் -395
உளவளதுலண மற்றும் வழிைாட்டுதல் -401

விவசாய ததாழில்நுட்பம் -318

நூைைம் மற்றும் தைவல் ைற்லைைள் -402

உயிாியல் வள ததாழில்நுட்பம் -319

விசசட ைல்வி -493

தபாருளாதாரம் -321

சவறு பாடங்ைள் -488

அரசியல் விஞ்ஞானம் -323

பாடம் குைிப்பிடப்படவில்லை -499

தர்க்ைவியலும் விஞ்ஞான முலையும் -324
சைள்வி எண் 20/25: மிை ேீண்ட / இரண்டாவது மிை ேீண்ட சவலை:
பாடசாலையின் ேிர்வாை மற்றும் முைாலமத்துவ

விசசட ைல்வி பிாிவு தசயற்பாடுைள் -19

தசயற்பாடுைள் – 11

சாதாரண வகுப்புைளில் ைற்பித்தல் -20

உயர்தர பிாிவு(தரம்12-13) சமற்பார்லவ

பாடசாலை ைணினி தசயற்பாடுைள் -21

ேடவடிக்லைைள் -12

விஞ்ஞான ைள லமய தசயற்பாடுைள் -22

இரண்டாம்பிாிவு (தரம் 6-11) சமற்பார்லவ

விலளயாட்டு ேடவடிக்லைைள் -23

ேடவடிக்லைைள் -13

இலணந்த பாடத்திட்ட தசயற்பாடுைள் -24

ஆரம்ப்பிாிவு (தரம் 1-5) சமற்பார்லவ

பிை ைடலமைள் -25

ேடவடிக்லைைள் -14

முக்ைியமான தசயற்பாட்டில் மட்டுசம

ஆசிாிய ஆசைாசலன ேடவடிக்லைைள் -15
மாணவர் ஆசைாசலன தசயற்பாடுைள் -16
நூைைச் தசயற்பாடுைள் -17
அலுவைை தசயற்பாடுைள் -18
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ஈடுபட்டுள்ளது-

77

மற்றவை

-88

IM-AS-P1
சைள்வி எண் 21/26: மிை ேீண்ட / இரண்டாவது மிை ேீண்ட சபாதலன / சமற்பார்லவ பிாிவு:
ஆரம்ப (தரம் 1-5) பிாிவு – 1

இரண்டாம் (தரம் 6-11) பிாிவு - 2

உயர் தர (தரம் 12-13) பிாிவு - 3
சைள்வி எண் 22/27: மிை ேீண்ட / இரண்டாவது மிை ேீண்ட சபாதலன / சமற்பார்லவ பாடம்:
ஆரம்ப தரங்ைள்
ஆரம்ப பிாிவு தபாது / ஆரம்ப பிாிவு -101

ஆரம்ப பிாிவு ஆங்ைிைம் -131

ஆரம்ப பிாிவு அழைியல் -139

ஆரம்ப பிாிவு மற்ைலவ -199

இரண்டாம் பிாிவு (தரம் 6-11)
தபௌத்த சமயம் -211

இந்து சமயம் / லசவதேைி -212

ைிைிஸ்தவம் -215

இஸ்ைாம் -216

ைத்சதாலிக்ைம் -214

சிங்ைளம் / சிங்ைள தமாழி மற்றும் இைக்ைியம் சிங்ைள இைக்ைிய ேயம் -221
தமிழ் / தமிழ் தமாழி மற்றும் இைக்ைியம் / தமிழ் இைக்ைிய ேயம் -222
ஆங்ைிை தமாழி -231

ைணிதம் -232

விஞ்ஞானம் -234

பிரசயாை ததாழில்நுட்பதிைன்ைள் (PR) -235

சங்ைீதம் (ைீலழத்சதய) -240
சித்திரம் -243

வரைாறு / வரைாறு மற்றும் சமூை ஆய்வுைள் -233

சங்ைீதம்(சமற்கு) -241
ேடனம் (உள்ோட்டு) -244

ஆங்ைிை இைக்ைிய ேயம் -246
தமிழ் இைக்ைிய ேயம்

ைர்ோடை சங்ைீதம் -242
பரத ோட்டியம்-245

சிங்ைள இைக்ைிய ேயம் - 247
அரபு இைக்ைிய ேயம் - 249

- 248

ோடைம் மற்றும் ேடிப்பு ைலைைள் -250

வணிைம் மற்றும் ைணக்ைியல் -260

புவியியல் -261

குடிமக்ைள் ைல்வி மற்றும் ேிர்வாைம் /வாழ்க்லைத் திைன் மற்றும் குடியுாிலம ைல்வி -262
ததாழில்முலைக் ைல்வி -263

இரண்டாம் தமாழி (சிங்ைளம்) -264

இரண்டாம் தமாழி (தமிழ்) -265

பாலி -266

இந்தி -270

ெப்பான் -271

சீனா -274

சமஸ்ைிருதம் -267

அரபு -272

பிரஞ்சு -268 தெர்மன் -269

தைாாியன் -273

ரஷ்யன் -275

தைவல் மற்றும் ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்ப ைணினி விஞ்ஞானம் -280
விவசாய உணவு ததாழில்நுட்பம் -281

ேீர்வாழ் உயிாின வளங்ைள் ததாழில்நுட்பம் -282

லைவிலனத்திைன் -284

மலனயியல் தபாருளாதாரம் -285

சுைாதாரம் மற்றும் உடற்ைல்வி / உடற்ைல்வி -286

ததாடர்பாடல் மற்றும் ஊடை ைல்வி -287

வடிவலமப்பு மற்றும் ைட்டுமான ததாழில்நுட்பம் -288
வடிவலமப்பு மற்றும் இயந்திரவியல் ததாழில்நுட்பம் -289
வடிவலமப்பு, மின் மற்றும் இைத்திரனியல் ததாழில்நுட்பம் -290
இைத்திரனியல் ஆவணங்ைள் மற்றும் பதிவு -292
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பிை பாடங்ைள் -299

IM-AS-P1
உயர்தர பிாிவு (தரம்12-13 )
தபௌதிைவியல் -301

தர்க்ைம் மற்றும் ேவீன உைை வரைாறு -398

இரசாயனவியல் -302

தபௌத்த தர்ம்ம்-341

ைணிதம் -307

இந்து தர்ம்ம் -342

ைிைிஸ்தவம் -343

இஸ்ைாம் -344

விவசாயம் -308

புத்த ோைாீைம் -345

உயிாியல் -309

இந்து ோைாீைம் -346

ஒருங்ைிலணந்த ைணிதம் -310

இஸ்ைாமிய ோைாீைம் -347

உயர் ைணிதம் -311

ோைாீைம் -348

தபாருளாதாரம் -321

ைிைிஸ்தவ ோைாீைம் - 349

புவியியல் -322

சித்திரம் -351

அரசியல் விஞ்ஞானம் -323

ேடனம் (உள்ோட்டு) -352

அைிவியல் முலைலம -324

ேடனம் (பரதம்) -353

வணிை ைற்லைைள் -332

ைிழக்ைத்லதய இலச -354

ைணக்ைியல் -333
மலன தபாருளியல் விஞ்ஞானம் -328
ஊடை ைற்லைைள் -329

ைர்ோடை இலச -355
சமற்ைத்திய இலச -356
ோடைம் மற்றும் ேிைழ்த்து ைலைைள் -357

தபாது ஆங்ைிைம் -313
தைவல் மற்றும் ததாடர்பாடல் ைிசரக்ை மற்றும் -320

சிவில் ததாழில்நுட்பம் -314
இயந்திர ததாழில்நுட்பம் -315
ததாழில்நுட்பம் -316
உணவு ததாழில்நுட்பம்வியல்-317
விவசாய ததாழில்நுட்பவியல் -318
உயிாியல் வளங்ைள் ததாழில்நுட்பவியல் -319
தபாைியியல் ததாழில்நுட்பம் -365
உயிாியல் முலை ததாழில்நுட்பம் -366
ததாழில்நுட்பத்திற்ைான விஞ்ஞானம் -367
இந்திய வரைாறு -396

சிங்ைளம் -371
உயிாியல் அலமப்புைள் தமிழ் -372
ஆங்ைிைம் -373

பாலி -374

சமஸ்ைிருதம் -375

அரபு -378

பிதரஞ்சு -381

தெர்மன் -382

ரஷ்யன் -383

இந்தி -384

தைாாியன் -385

சீனா -386

ெப்பான் -387
தபாது தபாதுத் சதர்வு -391
சராமன் தபாது தைவல் ததாழில்நுட்பம் -392
ததாழிற்ைல்வி பாடங்ைள் -395
பிை பாடங்ைள் -399

ஐசராப்பிய வரைாறு -397

சைள்வி எண் 23/28: மிை ேீண்ட / இரண்டாவது மிை ேீண்ட சபாதலன / சமற்பார்லவ தமாழி மூைம்
சிங்ைள தமாழிமூைம் – 1

தமிழ்தமாழி மூைம் – 2

9 பாடசாலை ததாலைமதிப்பு 2021

ஆங்ைிை தமாழி மூைம்-3

