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SSLC EXAMINATIONS – 2022 – 2023 – TIME TABLE  

www.Padasalai.Net – 10th Public Exam Study Plan 

06.04.2023 THURSDAY PART-I TAMIL 

10.04.2023 MONDAY PART-II ENGLISH 

13.04.2023 THURSDAY PART-III MATHEMATICS 

15.04.2023 SATURDAY PART-IV OPTIONAL LANGUAGE 

17.04.2023 MONDAY PART-III SCIENCE 

20.04.2023 THURSDAY PART-III SOCIAL ECIENCE 
 

Months SUN MON THU WED THU FRI SAT SUN MON THU WED THU FRI SAT 

NOV 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 

DEC 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 

 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 31 

JAN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

FEB 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

MAR 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

APR 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 

 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
 

NOVEMBER 11 SUNDAY 20 

DECEMBER 31 HALF-YEARLY EXAMS 7 

JANUARY 31 HALF-YEARLY LEAVE 9 

FEBRUARY 28 PONGAL 4 

MARCH 31 REVISIONS 10 

APRIL 03 SCIENCE PRACTICAL 3 

TOTAL 135 TOTAL LEAVES 53 
 

   த்தோம் வகுப்பு அரசுப் ப ோதுத்பதர்வுக்கு இன்னும் 135 

நோட்கள் உள்ளன. அவற்றில் பதர்வு நோட்கள், விடுமுழை 

நோட்கள் ப ோக பதோரோயமோன  ள்ளி பவழை நோட்கள் 80 

நோட்கள் இருக்கைோம். பமல்ை கற்கும் மோணவர்கழளத் 
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பதர்ச்சியழடய ழவக்க திட்டமிட்டு பேயைோற்றினோல் 

எல்பைோரும் மகிழும் வழகயில் பதர்ச்சி ப ைைோம். முதலில் 

எந்பதந்த மோணவர் எந்பதந்த  ோடத்தில் அல்ைது 

 ோடங்களில் பின்தங்கியுள்ளனர் என அழடயோளம் 

கண்டுபகோள்ள பவண்டும்.  

 இலக்கு:  அரையாண்டுத் ததர்வில்  20 

  திருப்புதல் ததர்வில்   30 

  அைசுப் ப ாதுத்ததர்வில்  40 

  இரண்டு நோட்களுக்கு ஒரு மதிப்ப ண் ப ரும் 

வழகயில் திட்டமிட்டு பேயைோற்ை பவண்டும். அவர்கழள 

அதிகமோக  டித்து வோருங்கள் என பதோல்ழை 

பகோடுக்கக்கூடோது. ஒவ்பவோரு  ோடத்திலும் (தமிழ், 

ஆங்கிைம், கணக்கு, அறிவியல், ேமூக அறிவியல்) தினமும் 

 த்து மதிப்ப ண்களுக்கு வினோக்கள் பகோடுத்து  டித்து 

வரச்பேய்யைோம். தினமும் குறுந்பதர்வு நடத்தைோம்.  த்து 

மதிப்ப ண்களுக்கோன வினோக்கள் ஒரு மதிப்ப ண் 

வினோக்களோகபவோ, இரு மதிப்ப ண் வினோக்களோகபவோ, 

மூன்று மதிப்ப ண் வினோக்களோகபவோ, நோன்கு மதிப்ப ண் 

வினோக்களோகபவோ, ஐந்து மதிப்ப ண் வினோக்களோகபவோ, 

ஏழு அல்ைது எட்டு மதிப்ப ண் வினோக்களோகபவோ  

இருக்கைோம். வோய்ப்பிருந்தோல் ஒரு மதிப்ப ண் 

வினோக்கழள ஆன் ழைன் பதர்வோக நடத்தைோம். 

வினோத்தோளிபைபய விழட எழுதுவதுப ோைவும் பதர்வு 

ழவக்கைோம். மனம் இருந்தோல் மோர்க்கம் உண்டு. உழைப்ப  

பவற்றி தரும், உயர்வும் தரும், பகட் ன எல்ைோம் தரும். 

 

 பமல்ை கற்கும் மோணவர்கழளத் பதர்ச்சியழடய 

ழவக்க பின்வரும்  குதிகளில் மீண்டும் மீண்டும்  யிற்சி 

அளிக்கைோம். இப் குதிகளில் தங்கள் விருப் ப் டி 

பேர்த்தபைோ நீக்கபைோ பேய்துபகோள்ளைோம். கிரோமத்தில் 

ஒரு பேோற்பைோடர் மிகப்பிர ைம். “பநோகோமல் பநோன்பு 
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கும்பிடுவது” என் பத அது. நோம் பேய்யவிருப் து அதுபவ! 

குழைவோகப்  டித்து மனநிழைவோன மதிப்ப ண்கள் 

எடுத்து மகிைைோம்; மகிழ்ச்சியழடயச் பேய்யைோம். 

 

 சிை ஒரு மதிப்ப ண் வினோக்கழளச் பேர்த்து 

எழுதினோல் குறு வினோவின் விழடயும், சிை குறு வினோ 

விழடகழளச் பேர்த்து எழுதினோல் சிறு வினோவின் 

விழடயும், சிை சிறு வினோக்களின் விழடகழளச் பேர்த்து 

எழுதினோல் பநடு வினோவின் விழடயும் அழமயும் வழகயில் 

(சிறிது பமனக்கட்டு) தயோர் பேய்துவிட்டோல்  ோதி பவற்றி 

அழடந்துவிடைோம். மனமிருந்தோல் சிைர் உழைப்ழ  

மற்ைவர்களுக்கு உதவும் வழகயில்  கிரைோம்.  

 

 ஒரு மதிப்ப ண் வினோக்கள், தமிழ் மற்றும் ஆங்கிை 

மனப் ோடப்  ோடல்கள், கழைச்பேோற்கள்,  கு த 

உறுப்பிைக்கணம், இைக்கணக்குறிப்பு, அைகிடுதல், . . .  Poetic 

devices, Poetry appreciation, Abbreviations, Acronyms, etc., வோய் ோடு, 1 முதல் 10 

வழர (பமலிருந்து கீபை 10 வழர) வோய் ோடு, வர்க்க 

வோய் ோடு, எளிய சூத்திரங்கள், . . . பவதிப்ப ோருட்களின் 

வோய் ோடு, சிை பேயல்களின் பதோடர் நிகழ்வுகள், . . . 

கோைக்பகோட்டிற்கோன நிகழ்வுகள், பவறு ோடுகள், . . .  

ப ோன்ைவற்ழை அழைப சியில் ஒலிப் திவு பேய்து 

வகுப் ழைகளிபைோ, ஒலிஒளிக் கோட்சி அழைகளிபைோ, 

கணினி அழைகளிபைோ, ஸ்மோர்ட் வகுப் ழைகளிபைோ, 

அல்ைது கோழை, மதியம், மோழை இழடபவழள பநரங்களில் 

 ள்ளி முழுழமக்குபமோ ஒலி ரப்பு பேய்தோல் 

மோணவர்களுக்கு தோனோகபவ மனப் ோடம் ஆகிவிடும்.  

 

 ஆசிரியர்கள், தரலரையாசிரியர் அணுக்கைாகவும், 

இணக்கைாகவும், . . . இருந்தால்,  ாட கால அட்டவரணரய  

ஒரு ைணி தேை அளவுள்ளதாக ைாற்றியரைத்துக் 

பகாள்ளலாம். காரல மூன்று  ாடதவரளகள், ைதியம் 3  ாட 

தவரளகள் என அரைத்துக்பகாண்டு, இறுதிப் 
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 ாடதவரளரய வாைத்திற்கு ஒரு அல்லது இரு  

 ாடதவரளகரள விரளயாட்டிற்கும்,  ஒரு  ாடதவரள 

ஆங்கிலம், கணக்கு, சமூக அறிவியலுக்கு என 

ஒதுக்கிக்பகாள்ளலாம். 
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தமிழ் 

 

வினோ வழக மதிப்ப ண்கள்   

ஒரு மதிப்ப ண் வினோக்கள் 14 4 

மனப் ோடப் குதி 2 + 3 = 5 3 

பேோற்ப ட்டி 2 

ஒரு பேோல் ஒரு பதோடர் 2 

கழைச் பேோற்கள் 2  

நிறுத்தக்குறிகள் 2 3 

(பமோழிபயோடு விழளயோடு, பமோழிழய 

ஆள்பவோம்.)  

உழரநழடப்  த்தி – வினோ விழட 3 3 

 டம் – கருத்து எழுதுதல், கவிழத 

எழுதுதல் 5 3 

 டிவம் நிரப்புதல் 5 3 

கடிதம் 5 3 

பேய்யுள் பநடுவினோ 5 3 

கட்டுழர 8 3 

உழரநழட பநடுவினோ 8 3 

விரிவோனம் 8 2 

 கு த உறுப்பிைக்கணம் 2 1 

அைகிடுதல் 3 3 

அணி (3+2) 5 3 

 

பமல்ை கற்கும் மோணவன் ப ைவுள்ள 

மதிப்ப ண் 40  

 

ENGLISH 

 

Question Type Marks   

Multiple choice questions 9 

Poetry Appreciation 2  

Road map 2 

Poetic devices 3 

Prose Paragraph 2  

Poetry Paragraph 2  

Comprehension 2 

Advertisement 3 

Picture question 2 

Note making & Summarizing  3 

Errors 2 

Memory poem 3 

Supplementary paragraph 3 

Comprehension 2 

 

Expected marks for late bloomers 40 

 

கணக்கு 

 

வினோ வழக

 மதிப்ப ண்

கள்   

ஒரு மதிப்ப ண் வினோக்கள்   

 5 

இரு மதிப்ப ண் வினோக்கள்   

 5 

ேோர்பு, கணங்கள்   5 

கூட்டுத்பதோடர், ப ருக்குத்பதோடர்  

  5 

அணிகள்   5 

 குமுழை வடிவியல்/அளவியல்   5

  

மோறு ோட்டுக்பகழு / திட்டவிைக்கம் / 

நிகழ்தகவு   5 

பேய்முழை வடிவியல்   5 

வழர டம் வழரதல்   5 

 

பமல்ை கற்கும் மோணவன்  

ப ைவுள்ள மதிப்ப ண் 45

  

 

 

அறிவியல் 
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மரம் வளர்ப்ப ோம்!  மழை ப றுபவோம்!  

 மழைநீர் பேகரிப்ப ோம்!  மண்வளம் கோப்ப ோம்! 

சிவ. ரவிகுமோர், அரசு உயர்நிழைப்  ள்ளி,  ோஸ்மோர்ப ண்டோ, பவலூர் மோவட்டம் 

– 635810 அழைப சி: 6381568124 

 

வினோ வழக

 மதிப்ப ண்

கள்   

ஒரு மதிப்ப ண் வினோக்கள்   

 5 

இரு மதிப்ப ண் வினோக்கள்   

 6 

நோன்கு மதிப்ப ண் வினோக்கள்   

 8 

ஏழு மதிப்ப ண் வினோக்கள்   

 7 

 

பமல்ை கற்கும் மோணவன் ப ைவுள்ள 

மதிப்ப ண்  26 

 (இயற்பியல், பவதியியல், உயிரியல் 

ஆகியவற்றில் மிக எளிழமயோன சிை 

 ோடங்களில் மட்டும்  யிற்சி 

அளிக்கைோம்) 

 

ேமூக அறிவியல் 

 

வினோ வழக

 மதிப்ப ண்

கள்   

ஒரு மதிப்ப ண் வினோக்கள்   

 6 

இரு மதிப்ப ண் வினோக்கள்   

 6 

ஐந்து மதிப்ப ண் வினோக்கள்   

 20 

(பகோடிட்ட இடங்கழள நிரப்புதல்,  

பவறு டுத்துக, காைணம் கூறுக, 

கோைக்பகோடு, உைக வழர டம், . . .) 

ப ரு வினோக்கள்    2 

இந்தியோ / தமிழ்நோடு வழர டம்   

 6 

 

பமல்ை கற்கும் மோணவன் ப ைவுள்ள 

மதிப்ப ண்  40 
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