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நடப்பு நிகழ்வுகள்
வரலாறு : சமீபத்திய நடப்புகள் - தேசம் - தேசிய சின்னங்கள் - மாநிலங்களின் குறிப்புகள் தேசியப்பாதுகாப்பு மற்றும் தீவிரவாேம் - பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் - முக்கிய மாநாடுகள்,
நிகழ்வுகள் - பிரபல நபர்கள் - சமீபத்திய பிரபல இடங்கள் - விளையாட்டு, தகாப்ளபகள்,
தபாட்டிகள் தோடர்பானளவ, முக்கிய புத்ேகங்கள் மற்றும் எழுத்ோைர்கள் - இந்திய மற்றும்
சர்தவதேச அைவில் முக்கிய விருதுகள் - கலாச்சார நிகழ்வுகள் - வரலாற்று நிகழ்வுகள் - இந்தியா
மற்றும் அண்ளட நாடுகள் தோடர்பானளவ – சமீபத்திய களலச்தசாற்கள் - முக்கிய நியமனங்கள்
அரசியல் அறிவியல் : இந்திய தவளினாட்டுக் தகாள்ளக – முக்கிய நீதிமன்றத் தீhப்புகள் தபாதுத்தேர்ேல் மற்றும் நடத்துவதில் உள்ை பிரச்சளனகள் - இந்திய அரசியல் கட்சிகள் அளமப்பு
மற்றும் தசயல்பாடு – தபாது விழிப்புணர்வு மற்றும் தபாது நிர்வாகம் - ேன்னார்வ தோண்டு
நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு மற்றும் அரசு நிறுவனங்கள் - அரசின் சமூக நலத்திட்டங்கள் மற்றும்
அேன் பயன்பாடுகள்.
புவியியல் : புவியியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ே இடங்கள் - சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழலியல்
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சார்ந்ே அரசு மற்றும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் தகாள்ளககள்
ப ாருளாதாரம் : ேற்தபாளேய சமூக - தபாருைாோர பிரச்சளனகள் - புதிய தபாருைாோரக்
தகாள்ளககள் மற்றும் அரசு நிறுனவங்கள்.
அறிவியல் : அறிவியல் மற்றும் தோழில் நுட்பவியலில் ேற்கால கண்டுபிடிப்புகள் - ேற்கால
உடல்நலம் சார்ந்ே கண்டுபிடிப்புகள் - ேகவல் தோழில்நுட்பம் சார்ந்ே நிகழ்வுகள்
புவியியல் :
பூமியும் தபரண்ட - சூரிய குடும்பம் - பருவக்காற்று, மளழப்தபாழிவு, காலநிளல மற்றும்
ேட்பதவப்ப நிளல – நீர் வன ஆோரங்கள் - இந்திய ஆறுகள் - மண் வளககள், கனிமங்கள்
மற்றும் இயற்ளக வைங்கள் - காடுகள் மற்றும் வன உயிரிகள் - விவசாய முளறகள் தபாக்குவரத்து மற்றும் ேளரவழிப் தபாக்குவரத்து மற்றும் ேகவல் பரிமாற்றம் - சமூகப் புவியியல் மக்கட்தோளக அடர்த்தி மற்றும் பரவல் - இயற்ளகப் தபரழிவுகள் - தபரிடர் நிர்வாகம். பருவ
நிளலமாற்றம் அேன் ோக்கம் மற்றும் தசயல்பாடுகள் - மாசுக் கட்டுப்பாடு.
இந்திய வரலாறு மற்றும் ண் ாடு:
Page 1 of 5

Forester Syllabus

Prepared By www.winmeen.com

வரலாற்றுக்கு முந்ளேய நிகழ்வுகள் - சிந்து சமதவளி நாகரிகம் - தவே காலம், சங்க காலம்,
ஆர்யர்களின் காலம் பற்றிய தசய்திகள். தமைரியப் தபரரசு - புத்ே சமண சமயங்கள். குப்ேர்கள் தடல்லி சுல்ோன்கள்-முகலாயர்கள் மற்றும் மராத்தியர்கள் - விஜய நகரபாமினி அரசுகள் - தேன்
இந்திய வரலாறு: ேமிழக பண்பாட்டு மற்றும் பாரம்பரிய வரலாறு. ஐதராப்பியர்களின் வருளக பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கம் ஆட்சி.பிரிட்டிஷாரின் ஆட்சியினால் சமூக - தபாருைாோர-பண்பாட்டு
மாற்றங்கள் - இந்திய சமூகச் சமய சீர்திருத்ே இயக்கங்கள் எழுச்சி. சுேந்திரத்திற்கு பிந்ளேய
இந்தியா - இந்தியப் பண்பாட்டின் ேன்ளமகள் - தவற்றுளமயில் ஒற்றுளம - இனம், நிறம், தமாழி
மற்றும் பழக்க வழக்கங்கள் - மேச்சார்பற்ற நாடு-களல இலக்கிய பண்பாட்டு அளமப்புகள்பகுத்ேறிவாைர்கள் எழுச்சி - ேமிழ்நாட்டில் திராவிட இயக்கம்-அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அேன்
பிரபல திட்டங்கள் - முக்கிய நபர்கள் அவர்களின் துளறவாரியான பங்களிப்பு – களல –
அறிவியல் – இலக்கியம் – ேத்துவம் - அன்ளன தேரசா - சுவாமி விதவகானந்ோ, பண்டிட் ரவி
சங்கர் - எம்.எஸ் சுப்புலட்சுமி-ருக்மணி அருண்தடல் மற்றும் ஜிட்டு கிருஷ்ணமூர்த்தி
அரசியலலப்பு:
இந்திய அரசியல் அளமப்பு – அரசியளலப்பின் முகவுளர – அரசியளலப்பின் சிறப்பியல்புகள் மத்திய – மாநில மற்றும் மத்திய ஆட்சிப் பகுதிகள் - குடியுரிளம – அடிப்பளட உரிளமகள்
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கடளமகள் - மனிே உரிளமப் பட்டயம் - மத்தியச் சட்டமன்றம் - பாராளுமன்றம் - மாநிலச் சட்ட
மன்றம் - ஜம்மு காஷ்மீரின் நிளல – உள்ைாட்சி அரசாங்கம் - பஞ்சாயத்துராஜ் - ேமிழ்நாடு - இந்திய
நீதித்துளற – சட்டத்தின் ஆட்சி - இந்தியக் கூட்டாண்ளம – மத்திய மாநில உறவுகள் தநருக்கடிகால நிளலகளும் அேன் கூறுகளும் - இந்திய குடிளமப் பணிகள் - நல அரசாங்க
அளமப்பில் காணப்படும் நிர்வாகச் சிக்கல்கள் - மாவட்ட நிர்வாகத்தில் காணப்படும் சிக்கல்கள் தேர்ேல்கள் - மத்திய தேர்ேல் ஆளணயம் - மாநில தேர்ேல் ஆளணயம் - அரசு அலுவல் தமாழி –
அரசியலளமப்பின் 8வது அட்டவளண – அரசியலளமப்பு திருத்ேங்கள் - அரசியலளமப்பின்
அட்டவளணகள் - நிர்வாகச் சீர்திருத்ேங்கள் மற்றும் தீர்ப்பாயங்கள் - தபாது வாழ்வில் ஊழல் ஊழலுக்கு எதிரான முன் நடவடிக்ளககள் - மத்திய ஊழல் கண்காணிப்பு ஆளணயம் - தலாக்
அேலாத், முளற மன்ற நடுவர் - இந்திய கணக்கு ேணிக்ளக அதிகாரி – ேகவல் அறியும்
உரிளமச்சட்டம் - மத்திய ேகவல் ஆளணயம் - மாநில ேகவல் ஆளணயம் - தபண்களுக்கு
அதிகாரமளித்ேல். ேன்னார்வ தோண்டு அளமப்புகள் - தபாதுமக்கள் குளற தீர்ப்பு நுகர்தவார்
பாதுகாப்பு
இந்தியப்ப ாருளாதாரம் :
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இந்தியப் தபாருைாோரத்தின் இயல்புகள் - ஐந்ோண்டு திட்டங்கள் - மாதிரிகள் - மதிப்பீடு –
நிலச்சீர்திருத்ேங்கள் மற்றும் தவைாண்ளம – தவைாண்ளமயில் அறிவியலின் பயன்பாடு –
தோழில் வைர்ச்சி - மூலேன ஆக்கம் மற்றும் முேலீடுகள் - தபாதுத்துளற நிறுவங்களின்
பங்களிப்பு மற்றம் பங்கு விலக்கல் - அடிப்பளட கட்டளமப்பு தமம்பாடு – தேசிய வருமானம் கிராம நலம் மற்றும் நலம் சார்ந்ே திட்டங்கள் - சமூக சார்ந்ே பிரச்சளனகள் - கல்வி –
மக்கள்தோளக – தவளல வாய்ப்பு – சுகாோரம் - வறுளம – மனிேவை தமம்பாடு – நிளலத்ே
தபாருைாோர வைர்ச்சி – ேமிழகத்தின் தபாருைாோர தபாக்கு – ஆற்றல் மற்றும் அேன் பல்தவறு
மூலங்கள் மற்றும் வைர்ச்சி – நிதிக்குழு – தேசிய வைர்ச்சி குழு – திட்டக்குழு
இந்திய ததசிய இயக்கம்:
தேசிய மறுமலர்ச்சி – 1857க்கு முன் பிரிட்சிஷாருக்கு எதிராக ஏற்பட்ட புரட்சி – 1857 தபருங்கலகம் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் - தேசிய ேளலவர்களின் எழுச்சி – காந்தி, தநரு, ோகூர், தநோஜி –
தேசிய தபாராட்டத்தின் பல்தவறு நிளலகள் - பல்தவறு சட்டங்கள் - உலகப் தபார்கள் மற்றும்
அேன் இறுதி நிளல – மேவாேமும் தேசப்பிரிவிளனளயயும் - சுேந்திர தபாராட்டத்தில் ேமிழ்
நாட்டின் பங்களிப்பு – ராஜாஜி, வ.உ.சி.தபரியார் மற்றும் பலர் - அரசியல் கட்சிகளின் பிறப்பு –
சுேந்திரத்திற்கு பிந்ளேய இந்திய அரசியல் நிளல.
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கணிதம் மற்றும் அறிவுக்கூர்லம – தகவல் பதாழில் நுட் ம்:
தகாடுக்கப்படுள்ை ேகவல்களை ேரவுகைாக மாற்றுேல் - புள்ளி விவரங்களை தசகரித்ேல் வளகப்படுத்துேல் - மற்றும் அட்டவளண படுத்துேல் - குழு - வளரப்படம் மற்றும் விைக்கப்படம் முழுளம தோகுதியாக ேகவல்களை தேரிவித்ேல் - தகாடுக்கப்பட ேகவல்களை பகுப்பாராய்வு
தசய்ேல்- சேவீேம் - மீ.தப.வ மற்றும் மீ.சீ.ம - விகிேம் மற்றும் விகிோசாரம் - ேனி வட்டி - கூட்டு வட்டி
பரப்பைவு கனஅைவு தநரம் மற்றும் தவளல - நிகழ்ேகவு - ேகவல் தோழில்நுட்பம் - அடிப்பளட
தசாற்கள் - ேகவல் தோடர்பு - ேகவல் தோழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு - முடிதவடுத்ேல் மற்றும்
பிரச்சளனகளை தீர்த்ேல் - கணிதபாறியின் அடிப்பளட மற்றும் அடிப்பளட தசாற்கள் தர்க்க அறிவு
புதிர்கள் -பகளட - விசுவல் பகுேறியும் திறன் - எழுத்து - எண் பகுேறியும் திறன் - எண் வரிளச தீர்க்க எண் / எழுத்து / படங்களின் தோடர் வரிளச
ப ாதுத்தமிழ்
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இலக்கணம்

1. ப ாருத்துதல் : ப ாருத்தமான ப ாருலளத் ததர்வு பெய்தல் - புகழ் ப ற்ற நூல்
நூலாசிரியர்
2.

பதாடரும்

பதாடர்பும்

அறிதல்

அலடபமாழியால் குறிக்கப்ப றும் நூல்

-

இத்பதாடரால்

குறிக்கப்ப றும்

ொன்தறார்

-

3. பிரித்பதழுதுக
4. எதிர்ச்பொல்லல எடுத்பதழுதுதல்
5. ப ாருந்தாச் பொல்லலக் கண்டறிதல்
6. பிலைதிருத்தம் - ெந்திப்பிலைலய நீக்குதல் - ஒருலம ன்லம – பிலைகலள நீக்குதல்
7. மரபுப் பிலைகள், வழுவுச் பொற்கலள நீக்குதல் - பிறபமாழிச்பொற்கலள நீக்குதல்
8. ஆங்கிலச் பொல்லுக்கு தநரான தமிழ்ச் பொல்லல அறிதல் ஒலி தவறு ாடறிந்து ெரியான
ப ாருலளயறிதல்

9. ஓபரழுத்து ஒருபமாழி உரிய ப ாருலளக் கண்டறிதல்
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10. தவர்ச்பொல்லல ததர்ந்பதடுத்தல்
11. தவர்பொல்லலக் பகாடுத்து விலனமுற்று, விலனபயச்ெம், விலனயாலலணயும் ப யர்
பதாழிற்ப யலர – உருவாக்கல்

12. அகரவரிலெப் டி பொற்கலளச் சீர்பெய்தல்
13. பொற்கலள ஒழுங்கு டுத்தி பொற்பறாடராக்குதல்
14. ப யர்ச்பொல்லின் வலகயறிதல்
15. இலக்கணக் குறிப் றிதல்
16. விலடக்தகற்ற வினாலவத் ததர்ந்பதடுத்தல்
17. எவ்வலக வாக்கியம் எனக் கண்டறிதல்
18. தன்விலன, பிறவிலன, பெய்விலன, பெயப் ாட்டு விலன வாக்கியங்கலளக் கண்டறிதல்
19. உவலமயால் விளக்கப்ப றும் ப ாருத்தமான ப ாருலளத் ததர்ந்பதடுத்தல்
20. எதுலக, தமாலன, இலயபு இவற்றுள் ஏததனும் ஒன்லறத் ததர்ந்பதடுத்தல்
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General English– S.S.L.C. Standard
1. Match the following words and Phrases given in Column A with their meanings in Column B
2. Choose the correct 'Synonyms' for the underlined word from the options given
3. Choose the correct 'Antonyms' for the underlined word from the options given
4. Select the correct word (Prefix, Suffix)
5. Fill in the blanks with suitable Article.
6. Fill in the blanks with suitable preposition
7. Select the correct Question Tag
8. Select the correct Tense.
9. Select the correct Voice
10. Fill in the blanks (infinitive, Gerund, participle)
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11. Identify the sentence pattern of the following sentence (Subject, Verb,Object ...)
12. Change the following:- (Verb into Noun, Noun into Verb, Adjective into Adverb)
13. Fill in the Blanks with correct 'Homophones'
14. Find out the Error (Articles, prepositions, Noun Verb Adjective, Adverb)
15. Comprehension
16. Select the correct Sentence
17. Find out the odd Words, (Verb, Noun, Adjective, Adverb)
18. Select the Correct Plural Forms
19. Identify the sentence (Simple, Compound, Complex Sentence)
20. Indentify the correct Degree.
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