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மின்நூல் மதிப்பீடு இைணய வளங்கள்

ெபாருளடக்கம்
அலகு தைலப்பு பக்கம் எண் மாதம்

வரலாறு
1 வரலாறு என்றால் என்ன? 106 ஜூன்

2 மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி 117 ஜூைல

புவியியல்
1 ேபரண்டம் மற்றும் சூரியக்குடும்பம் 159 ஜூன்

2 நிலப்பரப்பும்  ெபருங்கடல்களும் 176 ஜூைல & ஆகஸ்ட்

குடிைமயியல்
1 பன்முகத் தன்ைமயிைன அறிேவாம் 192 ஜூன்

2 சமத்துவம் ெபறுதல் 202 ஜூைல

பாடநூலில் உள்ள விைரவுக் குறியீட்ைடப்  (QR Code) பயன்படுத்துேவாம்! எப்படி?
•  உங்கள் திறன் ேபசியில் கூகுள் playstore ெகாண்டு DIKSHA ெசயலிைய பதிவிறக்கம் ெசய்து நிறுவிக்ெகாள்க. 

•  ெசயலிைய திறந்தவுடன், ஸ்ேகன் ெசய்யும் ெபாத்தாைன அழுத்தி பாடநூலில் உள்ள விைரவு குறியீடுகைள ஸ்ேகன் ெசய்யவும். 

•  திைரயில் ேதான்றும் ேகமராைவ பாடநூலின் QR Code அருகில் ெகாண்டு ெசல்லவும். 

•  ஸ்ேகன் ெசய்வதன் மூலம். அந்த QR Code  உடன் இைணக்கப்பட்டுள்ள மின் பாட பகுதிகைள பயன்படுத்தலாம். 

குறிப்பு:  இைணயச்ெசயல்பாடுகள் மற்றும் இைணய வளங்களுக்கான QR code கைள Scan ெசய்ய DIKSHA அல்லாத ஏேதனும் ஓர் 

QR code Scanner ஐ பயன்படுத்தவும்.

6th History_Tamil_Unit 1.indd   104 05-02-2020   10:56:39

சமூக அறிவியல்

ஆைநா
முதல் பருவம்

ம் வகுப்பு

3 சிந்து ெவளி நாகரிகம் 132 ஆகஸ்ட்

4 தமிழ்நாட்டின் பண்ைடய நகரங்கள் 149  ஆகஸ்ட் & ெசப்டம்பர்
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ப�ாருளடக்கம்

2.	 மாதபரும்	சிந்தனையாளரகளும்	புதிய	நம்பிகனககளும்	 122
3.	 குடிததனலனமயில்	இருந்து	வபரரசு	வனர	 138

1.	 வளஙகள்	 156

1.	 வதசியச்	சின்ைஙகள்	 173
2.	 இந்திய	அரசனமப்புச்	சடடம்	 187

1.	 தபாருளியல்	–	ஓர	அறிமுகம்	 200

அலகு                                    பக்கம் எண

வரலடாறு

புவியியல்

குடிமையியல்

தபடாருளியல்

மின்நூல் மதிப்பீடு இனைய	வளஙகள்

6th_ Social Science_Term 2_History_TM_Unit_1.indd   105 16-07-2019   2.29.50 PM

ஆைநாம் வகுப்பு

 இரண்டாம்  பருவம்
சமூக அறிவியல்

1.	 வடஇந்தியாவில்	வவதகாலப்	பணபாடும்	ததன்னிந்தியாவில் 
	 தபருஙகறகாலப்	பணபாடும்	 107
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மின்நூல் மதிப்பீடு இணைய வளங்கள்

ப�ாருளடக்கம்
அலகு �லலப்பு

பக்கம் 

எண்
மறா�ம்

வரலறாறு

1 பண்லடைக்கறாலத் �மிழ்கத்தில் சமூ்கமும் பண்பறாடும்: சங்க ்கறாலம் 95 சனவரி

2 இந்தியறா - தமௌரியருககுப் பினனர் 109 பிப்ரவரி

மறார்ச்

4 த�னனிந்திய அரசு்கள் 140
மறார்ச்
ஏப்ரல்

புவியியல்

1 ஆசியறா மற்றும் ஐபரறாப்பறா 157 சனவரி

2 புவி மறாதிரி 188 பிப்ரவரி

குடிலமயியல்

1 மக்களறாட்சி 216 சனவரி

2 உள்ளறாட்சி அலமப்பு – ஊர்கமும் ந்கர்ப்பு்மும் 224 பிப்ரவரி

3 சறாலல பறாது்கறாப்பு 234 மறார்ச்

6th Std  History_Term 3_TM_Unit1.indd   94 06-11-2019   12.27.35 PM

ஆைநாம் வகுப்பு

சமூக அறிவியல்

மூன்றாம் பருவம்

3 பபரிடைலரப் புரிந்து த்கறாள்ளு�ல் 207 மறார்ச்

3 பபரரசு்களின ்கறாலம்: குப்�ர், வர்த்�னர் 122
பிப்ரவரி
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பொடப் தபொருளடககம்

பொடநூலில் உளள விரைவுக குறியீடரடப்  (QR Code) பயனபடுத்துவவொம்! எப்படி?

வைலொறு

அலகு தரலப்பு பகக எண் மொதம்

1. இயடக்கொ்ல இநதிய ைை்லொற்று ஆ்தொைங்கள் 103 ஜூன்

2. ைட இநதியப புதிய அைசு்களின் ப்தொற்றம் 114 ஜூய்ல

3.
க்தன் இநதியப புதிய அைசு்கள்
பிற்்கொ்லச பெொழர்்களும், ேொண்டியர்்களும் 129 ஆ்கஸட்

4. கடல்லி சுல்்தொனியம் 143 ஆ்கஸட் & 
கெபடம்ேர்

புவியியல்

1. புவியின் உள்்ளயமபபு 157 ஜூன்

2.

3.

குடிரமயியல்

1. ெமததுைம் 192 ஜூன்

2. அைசியல் ்கட்சி்கள் 198 ஆ்கஸட்

தபொருளியல்

1. உற்ேததி 208 ஜூய்ல

மின்நூல் மதிபபீடு இயைய ை்ளங்கள்

சமூக அறிவியல்
முதல் பருவம்

ஏழநாம் வகுப்பு

நி்லதப்தொற்றங்கள் 169 ஜூய்ல

மக்கள் க்தொய்க மற்றும் குடியிருபபு்களும் 180 ஆ்கஸட்
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பா்ப் தபாருள்ககம்

பா்நூலில் உளள விரரவுக குறியீடர்ப்  (QR Code) பயனபடுத்துவவாம்! எப்படி?
• 	உங்கள்	திறன்	பேசியில்	கூகுள்	playstore	க்கொண்டு	DIKSHA	கெயலியய	ேதிவிறக்கம்	கெய்து	நிறுவிகக்கொள்்க.	
• 	கெயலியய	திறந்தவுடன்,	ஸப்கன்	கெய்யும்	கேொத்தொயை	அழுததி	ேொடநூலில்	உள்்ள	வியைவு	குறியீடு்கய்ள	ஸப்கன்	கெய்யவும்.	
• 	தியையில்	ப்தொன்றும்	ப்கமைொயை	ேொடநூலின்	QR	Code	அருகில்	க்கொண்டு	கெல்்லவும்.	
• 	ஸப்கன்	கெய்ை்தன்	மூ்லம்.	அந்த	QR	Code		உடன்	இயைக்கபேட்டுள்்ள	மின்	ேொட	ேகுதி்கய்ள	ேயன்ேடுத்த்லொம்.	

வரலாறு

அலகு �ரலப்பு பகக எண

2. மு்க்லொயப	பேைைசு 128

3.
மைொததியர்்கள்	மற்றும்
பேஷைொக்களின்	எழுச்சி 145

புவியியல்

1. ை்ளங்கள் 160

2. சுற்று்லொ 174

குடிரையியல்

1. மொநி்ல	அைசு 194

2. ஊட்கமும்	ஜைநொய்கமும் 204

மின்நூல் மதிபபீடு இயைய	ை்ளங்கள்

ஏழாம் வகுப்பு 
சமூக அறிவியல்

இரண்ாம் பருவம்

1. விஜயந்கர்,	ேொமினி	அைசு்கள் 113
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பாடப் தபாரு்ளடககம்

பாடநூலில் உள்்ள விசரவுக குறியீடசடப்  (QR Code) பயனபடுத்துநவாம்! எப்படி?

அலகு �சலப்பு பகக எண் மா�ம்

வரலாறு
1. புதிய ச்யக் ்கருததுக்்களும் இயக்்கங்களும் 129 ஜைைரி

2. ்தமிழநவாட்டில் ்கவ்யும் ்கட்டடக் ்கவ்யும் 140 பிப்ரைரி
3. ்தமிே்கததில் ச்ணம், ப்பௌத்தம், 

ஆசீை்கத ்தததுைங்கள
152 ்வாரச்

புவியியல்
1. ்கணடங்கவ்ள ஆரவாய்தல் - ைடஅப்ரிக்்கவா 

்றறும் ப்தனஅப்ரிக்்கவா
168 ஜைைரி

2. நி்ைவர்படதவ்த ்கறறைறி்தல் 201 பிப்ரைரி
3. இயறவ்க இடர்கள - ழ்பரிடர ழ்்வாணவ் 

நடைடிக்வ்க்கவ்ள புரிந்து ப்கவாள்ளல்
210 ்வாரச்

குடிசமயியல்
1. ப்பண்கள ழ்ம்்பவாடு 223 ஜைைரி

2. சந்வ்த ்றறும் நு்கரழைவார ்பவாது்கவாப்பு 231 ்வாரச்

3. சவாவ்ப் ்பவாது்கவாப்பு 241 ஏப்ரல்

தபாருளியல்
1. ைரியும் அ்தன முக்கியததுைம் 253 ஏப்ரல்

மினநூல் ்திப்பீடு இவணய ை்ளங்கள
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ஏழாம் வகுப்பு 
சமூக அறிவியல்

மூன்ாம் பருவம்

www.Padasalai.Net                                                           www.TrbTnpsc.com

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.Net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

TARGET
Typewritten text
TARGET STUDY CENTRE VILLPURAM - 7639000355

TARGET
Typewritten text
DEO 2023

TARGET
Typewritten text
DEO 2023

TARGET
Typewritten text
DEO 2023

TARGET
Typewritten text
DEO 2023

TARGET
Typewritten text
ALL

TARGET
Typewritten text
ALL

TARGET
Typewritten text
ALL

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


iv

பாடப்பாருள் அடடவணைபாடப்பாருள் அடடவணை
அலகு பாடத் தலலப்பு பக்க 

எண் மாதம்

வரலாறு

1 ஐரராப்பியர்களின் வருல்க 01 ஜூன்

2 வரத்த்கத்திலிருந்து ரபரரசு வலர 12 ஜூன்

3 கிராம சமூ்கமும் வாழகல்க முலையும் 29 ஜூலல

4 மக்களின் புரட்சி 39 ஆ்கஸ்ட்

6 இந்தியாவில் ததாழில்கங்களின் வளரச்சி 66 நவம்பர

7 ஆஙகிரலயர ஆட்சியில் ந்கரப்புை மாறைங்கள் 77 நவம்பர

8 ்காலங்கள்ரதாறும் இந்தியப் தபண்்களின் நிலல 88 ஜனவரி

புவியியல்

1 பாலை மறறும் மண் 99 ஜூன்

2 வானிலல மறறும் ்காலநிலல 111 ஜூலல

3 நீரியல் சுழறசி 122 ஜூலல

4 இடம் தபயரதல் மறறும் ந்கரமயமாதல் 131 ஆ்கஸ்ட்

5 இடர்கள் 143 அகரடாபர

6 ததாழில்கங்கள் 155 அகரடாபர

7 ்கண்டங்கலள ஆராயதல்  
(ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரரலியா மறறும் அண்டாரடி்கா) 164 நவம்பர & 

டிசம்பர

8 புவிப்படங்கலளக ்கறைறிதல் 185 ஜனவரி

8th SS TM_Front_pages.indd   4 2/27/2020   10:10:33 AM

எட்டாம் வகுப்பு
சமூக அறிவியல்

5 இந்தியாவில் ்கல்வி வளரச்சி 53 அகரடாபர
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மின் நூல் மதிப்பீடு இலைய வளங்கள்

குடிலமயியல்

1 மாநில அரசு எவவாறு தசயல்படுகிைது? 200 ஜூன்

2 குடிமக்களும் குடியுரிலமயும் 209 ஜூலல

3 சமயச்சாரபின்லமலயப் புரிந்துத்காள்ளுதல் 215 ஆ்கஸ்ட்

4 மனித உரிலம்களும் ஐககிய நாடு்கள் சலபயும் 223 அகரடாபர

5 சாலல பாது்காப்பு விதி்கள் மறறும் தநறிமுலை்கள் 234 நவம்பர

6 பாது்காப்பு மறறும் தவளியுைவுக த்காள்ல்க 247 ஜனவரி

7 நீதித்துலை 259 பிப்ரவரி

தபாருளியல்

1 பைம், ரசமிப்பு மறறும் முதலீடு்கள் 270 ஆ்கஸ்ட் & 
தசப்டம்பர

2 தபாது மறறும் தனியார துலை்கள் 283 பிப்ரவரி

v

பாடநூலில் உள்்ள விணைவுக் குறியீடணடப  (QR Code) பயனபடுத்துவவாம்! எபபடி?
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சமூக அறிவியல்
எட்டாம் வகுப்பு
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பாடப் பபாருளடக்கம்
வரலாறு

புவியியல்

iii

அலகு தலலப்பு பக்க 
எண் மாதம்

1 மனிதப் பரிணாம வளர்ச்சியும் சமூகமும்: வரலாற்றுக்கு 
முந்தய காலம் 1 ஜூன்

3 ததாடைக்ககாலத் தமிழ்ச் சமூகமும் பணபாடும் 36 ஜூ்ல

5 தசவ்வியல் உலகம் 70 ஆகஸ்ட்

6 இ்டைக்காலம் 82 அக்்டைாபர்

9 புரட்சிகளின் காலம் 121 நவம்பர் & டிசம்பர்

அலகு தலலப்பு பக்க 
எண் மாதம்

1 நிலக்்காளம் – I  புவி அகச்தசயல்பாடுகள் 170 ஜூன்

2 நிலக்்காளம் – II   புவி பு்றச்தசயல்பாடுகள் 180 ஜூன்

3 வளிமணடைலம் 193 ஜூ்ல

4 நீர்க்்காளம் 206 ஆகஸ்ட்

5 உயிர்க்்காளம் 217 ஆகஸ்ட்

6 மனிதனும் சுற்றுச் சூழலும் 226 அக்்டைாபர்

7 நிலவ்ரபடைத் தி்றன்கள் 236 நவம்பர்

8 ்பரிடைர் ்மலாண்ம - ்பரிடை்ர எதிர்தகாள்ளுதல் 246 ஜனவரி

ஒனபதாம் வகுப்பு
சமூ்க அறிவியல்

2 பண்டைய நாகரிகஙகள் 17 ஜூ்ல

4 அறிவு மலர்ச்சியும், சமூக-அரசியல் மாற்்றஙகளும் 56 ஆகஸ்ட்

7 இ்டைக்கால இநதியாவில் அரசும் சமூகமும் 93 அக்்டைாபர்

8 நவீன யுகத்தின் ததாடைக்கம் 107 நவம்பர்

10 ததாழிற்புரட்சி 140 ஜனவரி

11 ஆசிய ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் காலனியாதிக்கம் 153 ஜனவரி & பிப்ரவரி
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குடிலமயியல்

பபாருளியல் 

அலகு தலலப்பு பக்க 
எண் மாதம்

1 அரசாஙக அ்மப்புகள் மற்றும் மக்களாட்சி 254 ஜூன்

2 ்தர்தல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுத்தக் குழுக்கள் 262 ஜூ்ல

3 மனித உரி்மகள் 269 ஆகஸ்ட் & தசப்டைம்பர்

4 அரசாஙகஙகளின் வ்ககள் 282 அக்்டைாபர்

5 உள்ளாட்சி அ்மப்புகள் 288 நவம்பர்

6 சா்ல பாதுகாப்பு 296 ஜனவரி

அலகு தலலப்பு பக்க 
எண் மாதம்

1 ்மம்பாட்்டை அறி்வாம்: ததா்ல்நாக்கு, அளவீடு 
மற்றும் நி்லத் தன்்ம 302 ஜூன்

2 இநதியா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் ்வ்லவாய்ப்பு 310 ஜூ்ல

3 பணம் மற்றும் கடைன் 317 அக்்டைாபர்

4 தமிழகத்தில் ்வளாண்ம 325 நவம்பர்

5 இடைம்தபயர்தல் 331 ஜனவரி

மின் நூல் மதிப்பீடு இ்ணய வளஙகள்

பாடநூலில் உளள விலரவுக குறியீடலடப்  (QR Code) பயனபடுத்துவவாம்! எப்படி?
•  உஙகள் தி்றன் ்பசியில் கூகுள் playstore தகாணடு DIKSHA தசயலி்ய பதிவி்றக்கம் தசய்து நிறுவிக்தகாள்க. 
•  தசயலி்ய தி்றநதவுடைன், ஸ்்கன் தசய்யும் தபாத்தா்ன அழுத்தி பாடைநூலில் உள்ள வி்ரவு குறியீடுக்ள ஸ்்கன் 

தசய்யவும். 
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பாடப்பாருள் அடடவணை
அலகு ்பாருளடக்கம் பக்க 

எண் மாதம்

வரலாறு
1 முதல் உல்கப்பாரின் ்வடிபபும் அதன் பின்விணளவு்களும் 01 ஜூன்

2 இரு உல்கப்பார்களுககு இணடயில் உல்கம் 18 ஜூணல

3 இரண்டாம் உல்கப்பார 31 ஜூணல

4 இரண்டாம் உல்கப்பாருககுப பிநணதய உல்கம் 44 ஆ்கஸ்ட

5 19ஆம் நூற்ாண்டில் சமூ்க, சமய சீரதிருதத இயக்கங்கள் 58 ஆ்கஸ்ட & 
்சபடம்பர

6 ஆஙகி்லய ஆடசிககு எதிரா்க தமிழ்கததில் நி்கழநத 
்தாடக்க்கால கிளரச்சி்கள்

68 அக்டாபர

7 ்காலனியததுககு எதிரான இயக்கங்களும் ்தசியததின் 
்தாற்மும்

80 அக்டாபர

8 ்தசியம்: ்காநதிய ்கால்கடடம் 95 நவம்பர

9 தமிழநாடடில் விடுதணலப ்பாராடடம் 113 நவம்பர

10 தமிழநாடடில் சமூ்க மாற்ங்கள் 124 நவம்பர & டிசம்பர

புவியியல்
1 இநதியா - அணமவிடம், நிலத்தாற்ம் மறறும் 

வடி்காலணமபபு
138 ஜூன்

2 இநதியா – ்காலநிணல மறறும் இயறண்கத தாவரங்கள் 153 ஜூன்

3 இநதியா – ்வளாண்ணம 163 ஜூணல

4 இநதியா – வளங்கள் மறறும் ்தாழில்கங்கள் 179 ஆ்கஸ்ட

5 இநதியா – மக்கள் ்தாண்க, ்பாககுவரதது, த்கவல் 
்தாடரபு மறறும் வணி்கம்

196 ஆ்கஸ்ட

6 தமிழநாடு - இயறண்கப பிரிவு்கள் 212 அக்டாபர

7 தமிழநாடு - மானுடப புவியியல் 232 நவம்பர
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மின்நூல் மதிப்பீடு இணைய வளங்கள்

குடிணமயியல்
1 இநதிய அரசியலணமபபு 253 ஜூன்

2 நடுவண் அரசு 263 ஜூணல

3 மாநில அரசு 275 ஆ்கஸ்ட

4 இநதியாவின் ்வளியு்வுக ்்காள்ண்க 285 அக்டாபர

5 இநதியாவின் சரவ்தச உ்வு்கள் 294 நவம்பர

்பாருளியல்
1 ்மாதத உள்நாடடு உறபததி மறறும் அதன் வளரச்சி: ஓர 

அறிமு்கம்
309 ஜூன்

2 உல்கமயமாதல் மறறும் வரதத்கம் 321 ஜூணல

3 உைவு பாது்காபபு மறறும் ஊடடச்சதது 330 ஆ்கஸ்ட

4 அரசாங்கமும் வரி்களும் 340 அக்டாபர

5 தமிழநாடடில் ்தாழில்துண் ்தாகுபபு்கள் 348 நவம்பர

பாடநூலில் உள்ள விணரவுக குறியீடணடப  (QR Code) பயன்படுதது்வாம்! எபபடி?
•  உங்கள் திறன் பேசியில் கூகுள் playstore க்கொண்டு DIKSHA கெயலிணய ேதிவிறக்கம் கெய்து நிறுவிகக்கொள்்க. 
•  கெயலிணய திறந்தவுடன், ஸப்கன் கெய்யும் கேொத்தொணை அழுததி ேொடநூலில் உள்ள விணைவு குறியீடு்கணள ஸப்கன் கெய்யவும். 
•  திணையில் ப்தொன்றும் ப்கமைொணவ ேொடநூலின் QR Code அருகில் க்கொண்டு கெல்்லவும். 
•  ஸப்கன் கெய்வ்தன் மூ்லம். அந்த QR Code  உடன் இணைக்கப்ேட்டுள்ள மின் ேொட ேகுதி்கணள ேயன்ேடுத்த்லொம். 

குறிபபு:  இணையசகெயல்ேொடு்கள் மற்றும் இணைய வளங்களுக்கொை QR code ்கணள Scan கெய்ய DIKSHA அல்்லொ்த ஏப்தனும் ஓர்  
QR code Scanner ஐ ேயன்ேடுத்தவும்.
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அலகு ப�ொருளடக்கம் �க்க 
எண்

மொதம்

1 �ண்்டய இந்தியொ: பதொடக்கம் முதல் சிந்து நொ்கரி்கம் 
வ்ை 01

ஜூன்

2 �ண்்டய இந்தியொ:  பெம்புக்கொல, ப�ருங்கற்கொல, 
இரும்புக்கொல, வவத்கொலப் �ண்�ொடு்கள் 21

ஜூன்

3 பிைவதெ முடியைசு்களின் வதொற்றமும் புதிய மதப்பிரிவு்கள் 
உருவொக்கமும் 41

ஜூன்

4 அைசு மறறும் வ�ைைசு உருவொக்கம் 56 ஜூ்ல
5 பதன்னிந்தியொவில் ெமுதொய உருவொக்கம் 74 ஜூ்ல
6 பமௌரியருககுப் பிந்்தய அைசியல் அ்மப்பும் ெமூ்கமும் 87 ஜூ்ல
7 குப்தர் 100 ஜூ்ல & ஆ்கஸ்ட்
8 ஹர்்ஷர் மறறும் பிைவதெ முடியைசு்களின் எழுச்சி 116 ஆ்கஸ்ட்
9 பதன்னிந்தியொவில் �ண்�ொட்டு வளர்ச்சி 130 ஆ்கஸ்ட்
10 அைபியர், துருககியரின் வரு்்க 149 ஆ்கஸ்ட்
11 பிற்கொலச் வெொழர்்கள், �ொண்டியர்்கள் 170 பெப்டம்�ர்
12 �ொமினி மறறும் விஜயந்கை அைசு்கள் 191 அகவடொ�ர்
13 �ண்�ொட்டு ஒரு்மப்�ொடு : இந்தியொவில் �கதி இயக்கம் 207 அகவடொ�ர்
14 மு்கலொயப் வ�ைைசு 216 அகவடொ�ர்
15 மைொத்தியர் 245 அகவடொ�ர் & நவம்�ர்
16 ஐவைொப்பியரின் வரு்்க 265 நவம்�ர்
17 ஆஙகிவலயர் ஆட்சியின் வி்ளவு்கள் 288 நவம்�ர்
18 ஆஙகிவலய ஆட்சிககுத் பதொடக்க்கொல எதிர்ப்பு்கள் 304 நவம்�ர் & டிெம்�ர்
19 நவீனத்்த வநொககி 326 டிெம்�ர்

்கொலகவ்கொடு 340
்க்லக்களஞ்சியம் 344

iv

மின் நூல் மதிப்பீடு இணைய வளங்கள்
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III

மின் நூல மதிப்பீடு இமணய வே்ளங்கள

அைகு ்தலைப்பு பகக
எண் மா்தம்

1 புவியியலின் அடிப்பலடகள் 1 ஜூன்

2 சூரியக  குடும்பமும் புவியும் 22 ஜூன்

3 பாலறகவகாளம்-உள் இயககச் கசயல்முலறகள் 55 ஜூலை

4 பாலறகவகாளம் – கேளி இயககச் கசயல்முலறகள் 85 ஆகஸ்ட்

5 நீர்கவகாளம் 116 கசப்டம்பர்

6 ேளிமண்டைம் 152 அகவடாபர்

7 உயிர்கவகாளம் 195 அகவடாபர்

8 இயற்லகப் வபரிடர் - வபரிடர் அபாயக குலறப்பு 
விழிப்புணர்வு 242 ்ேம்பர்

கபாருளடககம்

புவியியல் கசயல்முலறகள்
9 நிை ேலரபடம் மற்றும் அளலே 256 ஜூலை

10 நிைத்வ்தாற்றம் மற்றும் காைநிலை 
புள்ளிவிேரஙகலளக காட்டும் முலறகள்

270 ஆகஸ்ட்

11 ்தைப்பட விேரணம் 283 ஆகஸ்ட்

12 ோனிலை நிைேலரபடம் 293 ்ேம்பர்

13 களப்பணி மற்றும் அறிகலக ்தயாரித்்தல் 310 டிசம்பர்

புவியியல்

பாடநூலில் உள்ள விைரவுக் குறியீட்ைடப்  (QR Code) பயன்படுத்துேவாம்! எப்படி?
•  உங்கள் திறன் ேபசியில் கூகுள் playstore ெகாண்டு DIKSHA ெசயலிைய பதிவிறக்கம் ெசய்து நிறுவிக்ெகாள்க. 
•  ெசயலிைய திறந்தவுடன், ஸ்ேகன் ெசய்யும் ெபாத்தாைன அழுத்தி பாடநூலில் உள்ள விைரவு குறியீடுகைள ஸ்ேகன் ெசய்யவும். 
•  திைரயில் ேதான்றும் ேகமராைவ பாடநூலின் QR Code அருகில் ெகாண்டு ெசல்லவும். 
•  ஸ்ேகன் ெசய்வதன் மூலம். அந்த QR Code  உடன் இைணக்கப்பட்டுள்ள மின் பாட பகுதிகைள பயன்படுத்தலாம். 

குறிப்பு:  இைணயச்ெசயல்பாடுகள் மற்றும் இைணய வளங்களுக்கான QR code கைள Scan ெசய்ய DIKSHA அல்லாத ஏேதனும் ஓர் 
QR code Scanner ஐ பயன்படுத்தவும்.

Tamil_11th Geographic_Introduction_I-VIII.indd   3 2/4/2020   5:13:14 PM

வமல்நிலை மு்தைாம் ஆண்டு

புவியியல்
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ப�ொருளடக்கம்

வ.எண்.  பாடத்தலைப்புகள் ப.  எண் மா்தம்

1 ்தமிைகப ்ண்ாடு – ஓர அறிமுகம் 01 ஜூன்

2 சிநதுவவளி நாகரிகம் 21 ஜூன்

3 ்தமிழ் இலக்கியஙகள் உைரத்தும் 
வாழ்வியல் வநறிகள் 36 ஜூ்ல

4 ்தமிைர க்லகள் 56 ஆகஸட

5 திருவிைாக்கள் 90 வெபடம்்ர

6 வ்தால்குடி விழுமியஙகள் 109 அக்நடா்ர

7 அறவியலின் இயல்பும் அறச்வெயல்களும் 122 அக்நடா்ர

8 அற வநறி வாழ்வு 140 நவம்்ர

9 வ்தாழில்ொர அறஙகள் 155 நவம்்ர

10 அண்மக்கால அற வநறிப ந்ாக்குகள் 169 டிெம்்ர
க்லச்வொறகள் 200

்ார்வ நூல்கள் 207

மின் நூல் மதிப்பீடு இணைய வளங்கள்

V

11th Ethics Tamil_front pages.indd   5 15-12-2020   3.17.05 PM

நைலநிமை முதைநாம் ஆணடு
அ்றவியலும் 

இந்தியப் ெணெநாடும்
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VII

பபாருளடக்கம்

மின்னூல் மதிப்பீடு இளணய வைங்கள்

அைகு தலைப்பு பக்கம் ோதம்

1 அரசியல் அறிவியலின் அறிமுகம் 1 

ஜூன்2 அரசு 20

3 அரசியல் அறிவியலின் அடிப்பலடக் 
கருத்தாக்கஙகள் - பகுதி I 33

4 அரசியல் அறிவியலின் அடிப்பலடக் 
கருத்தாக்கஙகள் - பகுதி II 52

ஜூலை5 ேக்களாட்சி 72

6 அரசாஙகத்தின் வலகப்பாடுகள் 93 

7 அரசியல் சிநதலை 115

ஆகஸ்ட்8 அரசியல் பகாள்லககள் – பகுதி I 148

9 அரசியல் பகாள்லககள் – பகுதி II 177

10 பபாதுக்கருத்து ேற்றும் கட்சி முலை 196

அக்மடாபர்11 மதர்தல் ேற்றும் பிரதிநிதித்துவம் 211 

12 உள்ளாட்சி அரசாஙகஙகள் 233

13 சமூக நீதி 255
நவம்பர்

14 தமிழகத்தில் அரசியல் வளர்ச்சி 277

15 தமிழக அரசியல் சிநதலைகள் 292 டிசம்பர்

ொடநூலில் உள்ள விலரவுக் குறியீடலடப்  (QR Code) ெயன்ெடுத்துவோம்! எப்ெடி?
•  உங்கள் திறன் ்பசியில் கூகுள் playstore ர்கடாணடு DIKSHA ரெயலிளய பதிவிறக்கம் ரெய்து நிறுவிகர்கடாள்்க. 
•  ரெயலிளய திறந்தவு்ன், ஸ்்கன் ரெய்யும் ரபடாத்்தடாளை அழுத்தி படா்நூலில் உள்ை விளெவு குறியீடு்களை ஸ்்கன் ரெய்யவும். 
•  திளெயில் ்்தடான்றும் ்்கமெடாளவ படா்நூலின் QR Code அருகில் ர்கடாணடு ரெல்லவும். 
•  ஸ்்கன் ரெய்வ்தன் மூலம். அந்த QR Code  உ்ன் இளணக்கப்படடுள்ை மின் படா் பகுதி்களை பயன்படுத்்தலடாம். 

மேல்நிலை முதைாம் ஆண்டு
அரசியல் அறிவியல்
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VI

ப�ொருளியல்

VI

ப�ொரு்ளடக்கம்

மின்னூல் மதிப்பீடு இைணய 
வளங்கள்

அத்தியொயம் �ொடப்ப�ொருள் �க்க
எண் மொ்தம்

அத்தியொயம் 1 நுண்ணினப் ப�ொருளியல்: ஓர அறிமுகம் 1 ஜூன்

அத்தியொயம் 2 நுகரவுப் �குப்�ொய்வு 31 ஜூன்

அத்தியொயம் 3 உற்�த்தி �குப்�ொய்வு 65 ஜூன்

அத்தியொயம் 4 பசைவு மற்றும் ேருேொய் �ற்றிய ஆய்வு 95 ஜூலை

அத்தியொயம் 5 அங்கொடி அலமப்பும் விலை நிரணயமும்
(மு்தல் இலட �ருேத்வ்தரவு 1 மு்தல் 5 �ொடங்கள்)

117 ஜூலை

அத்தியொயம் 6 �கிரவு �ற்றிய ஆய்வு 142 ஆகஸ்ட்

அத்தியொயம் 7 இ்நதியப் ப�ொரு்ளொ்தொரம் 168 ஆகஸ்ட்

அத்தியொயம் 8
இ்நதியப் ப�ொரு்ளொ்தொரம் சு்த்நதிரத்திற்கு 
முன்னரும் பின்னரும்

(கொைொண்டுத் வ்தரவு 1 மு்தல் 8 �ொடங்கள்)
197 பசப்டம்�ர

அத்தியொயம் 9 இ்நதியொவின் வமம்�ொடு அனு�ேங்கள் 224 அக்வடொ�ர

அத்தியொயம் 10 ஊரக ப�ொரு்ளொ்தொரம் 242 அக்வடொ�ர

அத்தியொயம் 11 ்தமிழ்நொட்டுப் ப�ொரு்ளொ்தொரம்
(இரண்டொம் இலட �ருேத்வ்தரவு 9 மு்தல் 11 �ொடங்கள்)

268 நேம்�ர

அத்தியொயம் 12 ப�ொருளியலுக்கொன கணி்த முலைகள் 293 நேம்�ர

�ொைநூலில் உள்ள விடரவு குறியீடடை (QR Code) �யன்�டு்ததுக்ொம்! எப்�டி?
 • உங்கள் திைன்க�சியில்,கூகுள் playstore /ஆப்பிள் app store ப்கொணடு QR Code ஸ்க்கனேர் பசயலிடய இ்ல்சமொ்கப் �திவிைக்கம் பசயது நிறுவிகப்கொள்்க.
 • பசயலிடய்த திைந்தவுைன், ஸ்க்கன் பசயயும் ப�ொ்த்தொடனே அழு்ததி திடரயில் க்தொன்றும் க்கமரொட் QR Code-இன் அருகில் ப்கொணடு பசல்்லவும்.
 • ஸ்க்கன் பசய்்தன் மூ்லம்   திடரயில் க்தொன்றும் உரலிடய(URL) பசொடுக்க, அ்தன் விளக்கப் �க்க்ததிற்கு பசல்லும்.

Front 8 Pages_  06-02-2020.indd   6 20-02-2020   12:46:55

ேமல்நிைல முதலாம் ஆண்டு
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ப�ொருளடக்கம்
அலகு ப�ொருளடக்கம் �க்க 

எண்
மொதம்

4 ்கொந்தியடி்கள் ததசியத் தலலவரொ்க உருபவடுத்து மக்கலள 
ஒன்றிலைத்தல் 47 ஜூலல

5 ஏ்கொதி�த்தியத்திற்கு எதிரொன த�ொரொடடங்களில்  
புரடசி்கர ததசியவொதத்தின் ்கொலம் 68 ஜூலல

6 ததசியவொத அரசியலில் வகுபபுவொதம் 82 ஜூலல
7 இந்திய ததசிய இயக்கத்தின் இறுதிக்கடடம் 93 ஆ்கஸ்ட
8 ்கொலனியத்துககுப பிந்லதய இந்தியொவின் மறு்கடடலமபபு 111 ஆ்கஸ்ட

9 ஓர் புதிய சமூ்க - ப�ொருளொதொர ஒழுங்கலமலவ எதிர் த�ொககுதல் 128 ஆ்கஸ்ட & 
பசபடம்�ர்

12 ஐதரொப�ொவில் அலமதியின்லம 200 அகதடொ�ர்  
& �வம்�ர்

13 ஏ்கொதி�த்தியமும் அதன் தொக்கமும் 222 �வம்�ர் 
14 இரண்டொம் உல்கபத�ொரும் ்கொலனிய �ொடு்களில் அதன் தொக்கமும் 251 �வம்�ர் 
15 இரண்டொம் உல்கபத�ொருககுப பிந்லதய உல்கம் 280 டிசம்�ர் 

்கொலகத்கொடு 304

iv

�ொடநூலில் உள்ள விலரவுக குறியீடலடப  (QR Code) �யன்�டுத்துதவொம்! எப�டி?
• 	உங்கள்	திறன்	பேசியில்	கூகுள்	playstore	க்கொண்டு	DIKSHA	கெயலியய	ேதிவிறக்கம்	கெய்து	நிறுவிகக்கொள்்க.	
• 	கெயலியய	திறந்தவுடன்,	ஸப்கன்	கெய்யும்	கேொத்தொயை	அழுததி	ேொடநூலில்	உள்்ள	வியைவு	குறியீடு்கய்ள	ஸப்கன்	கெய்யவும்.	
• 	தியையில்	ப்தொன்றும்	ப்கமைொயை	ேொடநூலின்	QR	Code	அருகில்	க்கொண்டு	கெல்்லவும்.	
• 	ஸப்கன்	கெய்ை்தன்	மூ்லம்.	அந்த	QR	Code		உடன்	இயைக்கபேட்டுள்்ள	மின்	ேொட	ேகுதி்கய்ள	ேயன்ேடுத்த்லொம்.	

மின் நூல் மதிப்பீடு இணைய வளங்கள்

XI History_FM.indd   4 2/4/2020   10:47:27 AM

ேமல்நிைல இரண்டாம் ஆண்டு
வரலாறு

1 இந்தியொவில் ததசியத்தின் எழுச்சி 1 ஜூன்
2 தீவிர ததசியவொதத்தின் எழுச்சியும் சுததசி இயக்கமும் 17 ஜூன்
3 இந்திய விடுதலலபத�ொரில் முதல் உல்கபத�ொரின் தொக்கம் 34 ஜூன்

10 �வீன உல்கம்: �குத்தறிவின் ்கொலம் 146 அகதடொ�ர் 
11 புரடசி்களின் ்கொலம் 170 அகதடொ�ர் 
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III

அைகு ்தலைப்பு பகக
எண் மா்தம்

1 மககள் க்தாலக புவியியல் 1 ஜூன்

2 மனி்த குடியிருப்புகள் 23 ஜூன்

3 ேளஙகள் 48 ஜூலை

4 க்தாழில்கள் 70 ஆகஸ்ட்

5 கைாச்சார மற்றும் அரசியல் புவியியல் 95 கசப்டம்பர்

6 புவித்்தகேலியல் 121 அகவடாபர்

7 வபணத்்தகுந்்த வமம்பாடு 141 அகவடாபர்

8 மனி்தனால் ஏற்படும் வபரிடர்கள் - வபரிடர் அபாய 
குலறப்பு விழிப்புணர்வு 

157 ்ேம்பர்

கபாருளடககம்

புவியியல் கசயல்முலறகள்
9 அளோய்வு கசய்்தல் 174 ஜூலை

10 நிைேலரபட வகாட்டுச்சட்டம் 180 ஆகஸ்ட்

11 கருத்துசார் நிைேலரபடம் 192 ஆகஸ்ட்

12 புவியியல் ்தரவுகலள காட்டும் முலறகள் 201 ்ேம்பர்

13 புள்ளியியல் நுட்பஙகள் 211 டிசம்பர்

புவியியல்

மின் நூல மதிப்பீடு இமணய வே்ளங்கள

பாடநூலில் உள்ள விைரவுக் குறியீட்ைடப்  (QR Code) பயன்படுத்துேவாம்! எப்படி?
•  உங்கள் திறன் ேபசியில் கூகுள் playstore ெகாண்டு DIKSHA ெசயலிைய பதிவிறக்கம் ெசய்து நிறுவிக்ெகாள்க. 
•  ெசயலிைய திறந்தவுடன், ஸ்ேகன் ெசய்யும் ெபாத்தாைன அழுத்தி பாடநூலில் உள்ள விைரவு குறியீடுகைள ஸ்ேகன் ெசய்யவும். 
•  திைரயில் ேதான்றும் ேகமராைவ பாடநூலின் QR Code அருகில் ெகாண்டு ெசல்லவும். 
•  ஸ்ேகன் ெசய்வதன் மூலம். அந்த QR Code  உடன் இைணக்கப்பட்டுள்ள மின் பாட பகுதிகைள பயன்படுத்தலாம். 
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ப�ொருளடக்கம்

வ.எண்.  பாடத்தலைப்புகள் ப.  எண் மா்தம்

2 நவறறு்மயில் ஒறறு்ம 18 ஜூன

3 நவ்தகாலப ்ண்ாடு 35 ஜூறை

4 இநதியப ்ண்ாடும் ெமயஙகளும் 57 ஆகஸ்ட

5 இநதியப ்ண்ாடடிறகுப ந்ைைசுகளின் வகா்ட 86 ஆகஸ்ட, 
பெப்டம்பர்

6 ்க்தி இயக்கம் 149 அக்தடொபர்

7 ெமூக -  ெமய சீரதிருத்்த இயக்கஙகள் 173 அக்தடொபர்

8 நயாகம் உைரத்தும் வாழ்வியல் வநறிகள் 195 நவம்பர்

9 இநதியப ்ண்ாடும் சுறறுச்சூைலும் 222 நவம்பர்

10 உலகிறகு இநதியப ்ண்ாடடின் வகா்ட 238 டிெம்பர்

மின் நூல் மதிப்பீடு இணைய வளங்கள்

V

12th Ethics Tamil_front pages.indd   5 16-03-2020   14:33:40

நைலநிமை இரண்நாம் ஆணடு
அ்றவியலும்

இந்தியப் ெணெநாடும்

1 இநதியப ்ண்ாடடின் இயல்புகள் 1 ஜூன
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VII

அலகு தலலப்பு பக்கம் மாதம்

 1 

 2

 3

இந்திய அரசலமப்பு

சட்டமன்றம்

ஆடசித்துல்ற

1

19

47

ஜூன

 4

 5

 6

இந்திய நீதித்துல்ற

இந்தியாவில் கூட்டாடசி

இந்தியாவில்  நிர்ா்க  அலமப்பு

68

93

116

ஜூலல

 7 ததச ்கட்டலமப்பின ச்ால்்கள் 141 ஆ்கஸ்ட

8

9

திட்டமி்டலும் ்ளரச்சி அரசியலும்

இந்தியாவும் உல்கமும்

168

200
அகத்டாபர

10

11

இந்தியாவும் அணல்ட நாடு்களும்

சர்ததச அலமப்பு்கள்

226

271
ந்ம்பர

12 சுற்றுச்சூழல் அக்கல்ற்களும் 
உல்கமயமாக்கலும்

304 டிசம்பர

பிற்தசரகல்க்கள்
இந்தியாவின அரசலமப்புத் 
திருத்தச்சட்டங்கள்  
(1 முதல் 103்லர திருத்தச்சட்டம்)

332

பபாருள்டக்கம்

மின்நூல் மதிப்பீடு இணைய வளங்கள் 

பாடநூலில் உள்ள விரைவுக் குறியீடரடப்  (QR Code) பயனபடுத்துவ�ாம்! எப்படி?
• 	உங்கள்	திறன்	பேசியில்	கூகுள்	playstore	க்கொண்டு	DIKSHA	கெயலியய	ேதிவிறக்கம்	கெய்து	நிறுவிகக்கொள்்க.	
• 	கெயலியய	திறந்தவுடன்,	ஸப்கன்	கெய்யும்	கேொத்தொயை	அழுததி	ேொடநூலில்	உள்்ள	வியைவு	குறியீடு்கய்ள	ஸப்கன்	கெய்யவும்.	
• 	தியையில்	ப்தொன்றும்	ப்கமைொயை	ேொடநூலின்	QR	Code	அருகில்	க்கொண்டு	கெல்்லவும்.	
• 	ஸப்கன்	கெய்ை்தன்	மூ்லம்.	அந்த	QR	Code		உடன்	இயைக்கபேட்டுள்்ள	மின்	ேொட	ேகுதி்கய்ள	ேயன்ேடுத்த்லொம்.	
குறிப்பு:		இயையசகெயல்ேொடு்கள்	மற்றும்	இயைய	ை்ளங்களுக்கொை	QR	code	்கய்ள	Scan	கெய்ய	DIKSHA	அல்்லொ்த	ஏப்தனும்	ஓர்	 

QR	code	Scanner	ஐ	ேயன்ேடுத்தவும்.			
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தமல்நிலல இரண்டாம் ஆணடு
அரசியல் அறிவியல்
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VI

ப�ொருளியல்

VI

ப�ொரு்ளடக்கம்

மின்னூல் மதிப்பீடு இைணய 
வளங்கள்

�ொைநூலில் உள்ள விடரவு குறியீடடை (QR Code) �யன்�டு்ததுக்ொம்! எப்�டி?
 • உங்கள் திைன்க�சியில்,கூகுள் playstore /ஆப்பிள் app store ப்கொணடு QR Code ஸ்க்கனேர் பசயலிடய இ்ல்சமொ்கப் �திவிைக்கம் பசயது நிறுவிகப்கொள்்க.
 • பசயலிடய்த திைந்தவுைன், ஸ்க்கன் பசயயும் ப�ொ்த்தொடனே அழு்ததி திடரயில் க்தொன்றும் க்கமரொட் QR Code-இன் அருகில் ப்கொணடு பசல்்லவும்.
 • ஸ்க்கன் பசய்்தன் மூ்லம்   திடரயில் க்தொன்றும் உரலிடய(URL) பசொடுக்க, அ்தன் விளக்கப் �க்க்ததிற்கு பசல்லும்.

அத்தியொயம் �ொடப்ப�ொருள் �க்க 
எண் மொ்தம்

அத்தியொயம் 1 வ�ரியல் ப�ொரு்ளொ்தொரம் 1 ஜூன்

அத்தியொயம் 2 வ்தசிய ேருேொய் 23 ஜூன்

அத்தியொயம் 3 வேலைேொய்ப்பு மற்றும் ேருமொன வகொட்�ொடுகள் 44 ஜூன்

அத்தியொயம் 4 நுகரவு மற்றும் மு்தலீடு சொரபுகள் 62 ஜூலை

அத்தியொயம் 5 �ணவியல் ப�ொருளியல் 88 ஜூலை

மு்தல் இலடப்�ருேம் 1 மு்தல் 5 �ொடங்கள் முடிய

அத்தியொயம் 6 ேங்கியியல் 111 ஆகஸ்ட்

அத்தியொயம் 7 �ன்னொட்டுப் ப�ொருளியல் 147 ஆகஸ்ட்

அத்தியொயம் 8 �ன்னொட்டு ப�ொரு்ளொ்தொர அலமப்புகள் 180 பசப்டம்�ர

கொைொண்டு 1 மு்தல் 8 �ொடங்கள் முடிய

அத்தியொயம் 9 நிதிப் ப�ொருளியல் 206 அக்வடொ�ர

அத்தியொயம் 10 சுற்றுச்சூழல் ப�ொருளியல் 245 அக்வடொ�ர

அத்தியொயம் 11 ப�ொரு்ளொ்தொர வமம்�ொடு மற்றும் திட்டமிடல் 275 நேம்�ர

இரண்டொம் இலடப்�ருேம் 9 மு்தல் 11 �ொடங்கள் முடிய

அத்தியொயம் 12 புள்ளியியல் முலைகள் மற்றும் ப�ொரு்ளொ்தொர 
அ்ளலேயியல் ஓர அறிமுகம்

299 நேம்�ர

ேமல்நிைல இரண்டாம் ஆண்டு
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