
GRADE- 10TH 

SUBJECT: TAMIL

MONTH CHAPTER/TOPIC

LEARNING OUTCOME

ACTIVITY/PROJECT/

ASSIGNMENT
PPT/VIDEOS

ASSESSMENT 

(ONLINE/

OFFLINE)

HOME BASED EXPERIMENT/ 

ACTIVITY

MONTH 1

*அன்ர 
மநொமியன 
–ொயயபறு

மபேஞ்சித்திபொர்

*இபட்டு 
மநொமிதல்-

தநிமமகொர் 
*தநிழ்ச்மசொல் 

யம்-யதயயனப் 
ொயொணர். 

உரபரைனின் 
அணிகன்

*ழுத்து , மசொல்



ொயயபறு மபேஞ் சித்திபொரின் ொண்டினொல் 
யர்க்கப்ட்ை நகொகின தநிமின் மபேரநரன 
டுத்துக் கூறுகிொர். *புயர் தநிமமகொர் எயப 
மசொல்ில் இபே மொபேள் ை இபட்டு மநொமிதல் 
அணினில் தநிழ் நற்றும் கைின் சிப்புகரப் 
ொைொக இனற்ிபள்ொர்.*ொயொணர் 
தநிழ்ச்மசொல் யம் ொைத்தில் 
யித்துயரக,யயர்யரக , இரயரக,பூ யரக, 
கொய்யரக,யொன் மசொல் யங்கர 
யிக்கிபள்ொர். (-கொ) ொற்று – மல்,கத்திரி 
பதினயற்ின் இிர.
குபேத்து – யொரமனின் இிர. 
இது எபே கற்ர உரபனொைல் கொ இனந்திபத் 
திிபேந்து இரணனத்தநிமன்
எபேயன் இங்கி யந்து சங்கப் புயரிைம் 
உரபனொ –டுயதொக அரநந்துள்து.
*ழுத்து மசொல் அமடுத்தல்,உனிபமரை, 

ாயரபறு தநிமன்னனன 
எங்கம் 
ராற்றுகிார்?*தாயபங்கின் 
அடி,கின,இன,பூ,காய்,மம் 
ரான்யற்ிற்கா தநிழ் 
பனர்கன எழுதுக.

PPT ONLINE

இபண்டு பாருள் தரும் 
ப ாற்கன எழுதி 

யருதல்.
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MONTH 2

கொற்ய யொ –
ொபதினொர்

*யகட்கிதொ ன் 
குபல்!

*பல்ரப்ொட்டு-
ப்பூதொர்.*புனி
ய எபே யதொணி 

– .சிங்கொபம்.

*கொற்ய யொ னும் மசய்ப -ில் ொபதினொர் 
கொற்ர இின யொசரபைன் யொ ன்ொக 
யசீு,மடுங்கொம் ின்று யசீு,ப்பொண யிரனக் 
மகொடு ன்று கூறுகிொர்.

*கொற்று தன் பக்கின –த்துயத்ரதக் கூறுகிது.
கொற்ின் அயசினம், கொற்று வ்யொறு நொசு 
அரைகிது
கொற்று நொசுொட்டிொல் ற்
-டும் தீரநகள் யொன்யற்  -ர 
நொணயர்களுக்கு டுத்துக் கூல்.
*த்துப்ொட்டு நூல்களுள் என்று.பல்ர 
ித்ரதப் ற்ி ொைப்ட்ைது. பதுரநப் 
மண்டிர் தரயி க்கொக ற்மசொல் யகட்து.
*புனின் சீற்த்ரதப் ற்ி டுத்துக் கூறுகிது.

காற்று நாசு அனையதற்கா 
காபணங்கன எழுதுக?*காற்று 

நாசுாட்னைத் தயிர்க்க 
ரயண்டின யமிபனகன 

எழுதுக.காற்று நாசுாட்டிால் 
ஏற்டும் தீனநகன எழுதுக.

PPT ONLINE

காற்று எவ்யாறு நாசு 
அனைகிது என்னத 

யிக்கும் 
ைங்கள்,தடுக்கும் 

யமிபனகள் குித்த 
ைங்கள்

MONTH 3



*மதொரகிரத் 

மதொைர்கள்-
இக்கணம்
*யிபேந்து

யொற்றுதும்.
*கொசிக்கொண்ைம் –

அதியபீபொந 
ொண்டினர்.நர

டுகைொம்-
மபேங் 

மகௌசிகொர்.
*யகொல்புபத்து 

நக்கள்.

*ஆறுயரகப்டும்.*மனர்ச்மசொல்லுக்கும் யிரச் 
மசொல்லுக்கும் இரைனில் யதனும் உபேபு 
நரந்து யபேதல் மதொரகிரத் மதொைர் 
யரககரப் நொணயர்கள்              
புரிந்துக்மகொள்ளுதல்.*கூத்தபொற்றுப்ரை வும் 
அரமக்கப்டுகிது.ன்ன் 
ன்னும் நன்ிைம்மசன்று கூத்தர்கள் ரிசில் 
மறுயதொக அரநந்துள்து.
*யகொல்புபம் னும் ஊரில் 
யொழும் நக்களுக்கு ிர் சிரனப் யொக்கும் 
குணம் உண்டு ன்ரத கூறுயது.

தநிழ் இக்கினங்கில் உள் 
யிருந்து உ ரிப்பு பனகன 
எழுதுக.*ஒன்து யனகனா 
பகநன் ப ாற்கன எழுதுக.

ONLINE

ஏரதனும் ஒரு 
யிமாயில் னைபறும் 
யிருந்து உ ரிப்பு 

ைங்கள்



MONTH 4

*மதொகொிரத்மதொ
ைர்-இக்கணம்
*திபேக்குள் – 
திபேயள்ளுயர் 
.மசனற்ரக 
நுண்ணிவு
மபேநொள் 

திபேமநொமி-கு 
யசகபொழ்யர்
*ரிொைல் – 
கீபந்ரதனொர்.



*என்து யரகப்டும். எவ்மயொபே மதொைரபபம்
-கொ யிக்க யயண்டும்.
*திபேக்குில் எழுக்க –பரைரந,மரினொரபத் 
துரணக் யகொைல், ஆள்
யிர உரைரந ற்ி 
டுத்துக் கூ யயண்டும்.
மசனற்ரக நுண்ணிவு ன்து இனந்திபங்கின் 
நுண்ணிவு நற்றும் இதர
உபேயொக்குயரத யொக்கநொ  -கக் மகொண்ை கணிி 
அியினின் எபே ிரிவு  டுத்துக் கூல்.
திபேநொின் டுத்து கூறுயதொக அரநந்துள்து.
உைரக் கத்தினொல் கிமித்
-தொலும் நபேத்துயர் நீது மகொண்ை அன்பு நொொது 
அதுயொல் துன்த்ரத தந்தொ
-லும்  இரயன் நீது மகொண்ை அபேரயன ப்யொதும் 
திர்ொர்த்திபேக் கியன் ன்று கூறுதல்.
*இப்ொைில் ம்பூதங்கின் 
யதொற்ம் ற்ிக் கூ யயண்டும்.இபண்ைொனிபம்
ஆண்டுகட்கு பன்ய தநிம –ரின் ஆய்ந் திபம்அிரய

யள்ளுயர் கூியுள் 
அதிகாபங்கனத் பதாகுத்து 
எழுதுக.நின்ணுப் புபட் ி 

குித்து எழுதுக.

ONLINE

நருத்துயத் துனனில் 
னன்டும் இபண்டு 

ப னற்னக நுண்ணிவு 
இனந்திபத்தின் ைம்.





ஸ்டீன் ஹொக்கிங் திரநரன ற்ி டுத்துக் 
கூ யயண்டும்.உைல் ஊ பற்யபொக 
இபேந்தொலும் அரதப் மொபேட்டுத்தொநல் 
சொதித்துக் கொட்டிொர்.இப்யப
-ண்ைம் மபேமயடிப்ிொல் உபேயொயத 
ன்ரதக் கண்டுிடித்தொர்.
 
இபேதிரண, ம்ொல், பயிைம் யொன்யற்ர 
ற்ி டுத்துக் கூ யயண்டும். யழு,யமொ ிர
யழுயரநதி யொன்யற்ர
நொணயர்கள் புரிந்துக் மகொள்
-ளுதல்.
எபே மநொமினில் உணர்த்தப் ட்ைரத யயமொபே 
மநொமினில் மநொமி மயினிடுயது மநொமி மன -
ர்ப்பு ன்று கூ யயண்டும்.
ிமநொமிக் கபேத்துக்கர புரிந்துக் மகொள் 
படிபம்.
ஏபேகத் தன்ரநரன உபேயொக்க படிபம் 
ன்ரத நொணயர்களுக்கு புரின ரயத்தல்.
இரைக்கொைன் னும் புயனுக்கு இரயன் 
அபேள் புரிந்தரத டுத்துக்கூ 
யயண்டும்.நன்னுக்கு ொைம் புகட்ை இரயன் 
மகொயிர யிட்டு மயியனறுயரதக் கூ 

ஸ்டீன் ஹாக்கிங் 
 ாதனகன 

எழுதுக.பநாமிப்பனர்ப்புக் 
கல்யினின் ரதனய குித்து 

எழுதுக.

PPT ONLINE
பநாமிப்பனர்ப்பு 
நூல்கன எழுதுக.

யிண்ரணத் 
தொண்டின 
ம்ிக்ரக-
யிரியொம்

இக்கணம் - 
மொது

மநொமிமனர்ப்புக் 
கல்யி

திபேயிரனொைற் 
புபொணம்-

பஞ்யசொதி 
பியர்

MONTH 5



ONLINE
மந்தநிமர் கனகின் 
ைங்கன ர கரித்தல்.

*புதின ம்ிக்ரக-
யிரியொம்.
*இக்கணம் 
–யிொ யரக 
யிரை யரக

கடிதம் னிற்சி 
மகொடுத்தல்.
ிகழ்கர

*பூத்மதொடுத்தல்
*பத்துக் குநொப 
சொநி ிள்ரத் 

தநிழ்.

MONTH 6

கபேப்ி நக்கின் புதின ம்ிக்ரகரன 
மயிப்டுத் –தும் கரத.அமநரிக்கப் மண்
நணி யநரி மநக்ியனொட் மத்பென் ன்யரபப் 
ற்ி
டுத்துக் கூ யயண்டும்.
*யிரைனின் யரககர டுத்துக் கூ 
யயண்டும். யிொ யரக த்தர அரய 
னொரய? ன்ரத டுத்து கூ யயண்டும்.
யிண்ணப்க் கடிதம்,அலுய
கக் கடிதம்,அனுநதிக் கடிதம்
ழுதுயதற்கு னிற்சிக் மகொடுத்தல்.
மந்தநிழ் நக்கின் கர கர டுத்துக் கூ 
யயண்டும்.எவ்மயொபே கரனின் சிப்ரபம் 
னன்டுத்தப்டும் இரசக் கபேயிரனபம் ற்ி 
நொணய ர்களுக்கு டுத்துக் கூ யயண்டும்.நது 
கரகர 
அமினொநல் ொதுகொப்து நது கைரந ன்ரத 
நொணயர்கள் புரிந்துக் மகொள்ளுதல்.
பூத்மதொடுக்கும் மண்கின் யிபல்கள் கூை அமகு 
 டுத்துக் கூ யயண்டும்.
பூக்கின் அமரகபம் அதன் 
சிப்ரபம் டுத்துக் கூ
யயண்டும். *பபேகர குமந்ரதனொகப் ொயித்து 
ொடும் ொைல் இது.10 பேயங்கரப் ற்ி 
டுத்து 
கூ யயண்டும்.

புதின ம்ிக்னக எனும் 
கனதனனச் சுருக்கி 

எழுதுக.மந்தநிமர்கின் 
கனகன எழுதுக.



MONTH 7

கம்பொநொனணம் 
ொய்ச்சல் 

அகப்மொபேள் 
இக்கணம்




கம்ரபப் ற்ி டுத்துக் கூ யயண்டும்.ொட்டின் 
யம்,இபொநின் யதொற்ம்,
குகரப் ற்ி டுத்துக் கூ யயண்டும்.

யனிற்றுப் ிரமப்புக்கொ கர 
கூத்து,குபங்கொட்ைம்.
மதபேபரகில் ைந்த ஏர் குபங்கொட்ைத்ரத 
டுதுக் 
கூ யயண்டும்.
ந்து ிங்கரபம் ற்ி 
டுத்துக் கூ யயண்டும்.
சிறு மொழுது,மபேம்மொழுது
ற்ிபம் டுதுக்கூ யயண்டும்.ந்து ிங்களுக் 
குின பதற்மொபேள் கபேப்
மொபேள் ற்ி டுத்துக் கூ

கம்பாநானணம் கூறும் ரகா  
ாட்டின்  ிப்புகன எடுத்துக் 
கூறுக.ாய்ச் ல் கனதனன சுக்கி 

எழுதுக.

PPT ONLINE

குபங்காட்ை கன 
குித்த ைங்கன 

ர கரித்தல்.


