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ANNEXURE-II
Combined Civil Services Examination-IV
PART-A

கட்டாத் தமிழ் மாழித் தகுதி ற்றும் திப்பீட்டுத் ததர்விற்கான பாடத்திட்டம்
(க ொள்குறி வினொ வக க் ொன தகைப்பு ள்)
பத்தாம் வகுப்புத் தம்
குதி-அ
இ்ஜ்

1.

தாரு்து் – தாரு்ஜாச தாருக் தஞ ்ழ தஓ் ் , பு் தட் ட
நூ் , நூாசிஞிஞ .்

2.

தாருஜ் தாஞ ்புஜ் அறி் (i) இ்தாஞா் குறி்்டுஜ் ஓாச்தடாஞ ்
(ii) அகதஜாழிா் குறி்்டுஜ் நூ் .

3.

பிஞி்தழுது.

4.

திஞ ்ஓ ்தஓா் க டு்தழுது் .

5.

தாருங்ாஓ ் தஓா் க் ்றி் .

6.

பிகதிரு்ஜ்
–
ஓங்தி்பிகக
ஙீ ்கு் ,
எருகஜ
ச்கஜ
பிகக ஙீ ்கு் , ஜஞபு் பிக் , ணழூஉஓ ் தஓாட் க ஙீ ்கு் ,
பிடதஜாழிஓ ் தஓாட் க ஙீ ்கு் .

7.

ஆஒ் கிஓ ் தஓா் லு்கு தஙஞாச ப் ஓ ் தஓா் க அறி் .

8.

எலி தணறுாறிங்து ஓஞிாச தாருக அறி் .

9.

ஏதஞழு்து எரு தஜாழி உஞி தாருக் ்றி் .

10. தணஞ ்ஓ ்தஓா் க் தஞ ்ழ தஓ் ் .
11. தணஞ ்ஓ ்தஓா் க்
தாடு்து,
ழகசபட்று ,
ழகசதஓ ்ஓஜ் ,
ழகசாகயுஜ் தஞ ், தாழிட் தகஞ உருணா்் .
12. அஞ ணஞிகஓ்டி தஓாட் கஓ ் சீஞ ்தஓ் ் .
13. தஓாட் க எழுஒ் குடு்தி தஓாட் தடாஞ ் ஆ்கு் .
14. தஞ ்ஓ ் தஓா் லிச் ணக அறி் .
15. இ்் குறி்றி் .
16. ழக்தட் ட ழசாகண் தஞ ்ங்தடு்் .
17. ண் ணக ணா்கிஜ் ச் ்தழுது் .
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18. ச்ழகச,
பிடழகச,
தஓ் ழகச,
ணா்கிஒ் க் ்தழுது் .
19. உணகஜா்
ழ்்
தஞ ்ங்தழுது் .

தறுஜ்

தஓ்ா்டுழகச

தாரு்ஜாச

தாருக்

20. துக, தஜாகச, இகபு இணட்று் தனுஜ் எச்கட தஞ ்ங்தழுது் .
21. தஜாழி் .
குதி-ஆ
இ்கிஜ்
1.

திரு்குட் தாஞ ்ாச தஓ் தி் , தஜட் தா் ் , தாகஞ ஙிஞ்பு்
(இரு்கங்து அதிாஞஜ் ஜ்டுஜ் )
அச்பு, ்பு, ் ழ, த் ழ, அறிழ, அ்ஜ் , எழு்ஜ் , தாகட, ங்பு,
ணா் கஜ, ாஜ் , ணலி, எ்புஞணறி் , தஓ் ஙச்றி, ஓாச்டா்கஜ,
தஞிாகஞ் துக் தா் , தாரு் தஓ் ணக, ழகச்தி்ஜ் ,
இசிகண கூட் , ஊ்பககஜ, ஈக, தஞிங்து தஓ் ணக,
இச்சா தஓ் ாகஜ, கூா ங்பு, உழ.

2.

அடநூ் ்
– ஙாடிாஞ ,்
ஙாச்ஜி்டிக, தஜாழிஙானூறு,
பதுதஜாழி் ாக் சி, திஞிடுஜ் , இச்சா ஙாட் து, இசிகண ஙாட் து,
சிறுக் ஓபெஜ் , ாதி, ஐகணாஞ ் ா் ் தாஞ ்ாச தஓ் தி் ,
திதச்கீ் ்்கு நூ் ி் பிட தஓ் தி் .

3.

ஜ் ஞாஜாஜ் , இஞாண ாழஜ் தாஞ ்ாச தஓ் தி் , ாணக,
சிடங் தாஞ ்் .

4.

புடஙானூறு, அஙானூறு, ஙட் றிக, குறுங்தாக, ஒ் குறுநூறு,
லி்தாக தாஞ ்ாச தஓ் தி் , தஜட் தா் ் , அடிணகஞகட,
்டு்தாக, ்து்ா்டு நூ் ி் உ்  பிட தஓ் தி் .

5.

சி்திாஞஜ் - ஜிதஜக தாஞ ்ாச தஓ் தி் , தஜட் தா் ் ,
சிடங்
தாஞ ்் , உ்பிஞிழ் ஜட்றுஜ் ஜ் தருஜ் – க் சிறுஒ்
ா்பிஒ் ் தாஞ ்ாச தஓ் தி் .

6.

தஞிபுஞாஜ் – ஙாாபேஞ திண் ழ்பிஞங்ஜ் –
திருழகாட்
புஞாஜ் – தஜ் ாணி – சீடா்புஞாஜ் தாஞ ்ாச தஓ் தி் .

7.

சிட் றி்கிஒ் ் :
திரு்குட் டா்குடணக் சி – லிஒ் ்து்ஞி – ப்தா் ாபேஞஜ் ,
ப் ழடுதூது – ஙங்தி்ஜ் ஜ் – ப்கூட் ் ளு – ாணடிஓ ்சிங்து –
ப்து்குஜாஞஓாப பி் க் ப் – இஞாஔஞாஔ தஓாச் உா –
தாஞ ்ாச தஓ் தி் .

8.

ஜதசாச்ஜிஜ் – ாக் ஓாலி ஓஜ் – குபே் ா்டு – இஞ்டுட
தஜாழி்
(ாதஜ்புணஞ )் அகி தஓா்ஙாஞ ்
தாஞ ்ாச
தஓ் தி் .

9.

ஙா்டு்புட்ா்டு – சி்ஞ ் ா் ் தாஞ ்ாச தஓ் தி் .
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10. ஓஜ பச்தசாடி் – அ்ஞ,் ஓஜ் ங்ஞ,் சுங்ஞஞ,் ஜாி்ணாஓஞ ,்
திருபெஞ ,் குதஓஞ ஆ் ணாஞ,் ஆ்ா் , சீ்கஓ ் ஓா்சாஞ ,்
ஓ ்..கிரு்டிசாஞ ,்
உஜறு்புணஞ ்
தாஞ ்ாச
தஓ் தி் ,
தஜட் தா் ் , சிட்பு் தஞ ்் .

குதி-இ
ப் அறிகஞ ்ளுஜ் , ப் ் தா்டுஜ்
1.

ாஞதிாஞ ,்
ாஞதிாஓச் , ஙாஜ்்
ழகஞ,்
ழஙாசாஞ ் தாஞ ்ாச தஓ் தி் , சிடங்
தஞ ்் .

ழஜி
தாஞ ்் ,

2.

ஜஞபு் ழக – படிஞஓச் , ணாிாஓச் , சுஞா, ்ாஓச் ,
உடுஜக
ஙாஞா
ழ,
்டு்தா்க
் ாசுங்ஞஜ் ,
ஜருாசி தாஞ ்ாச தஓ் தி் , அகதஜாழி் தஞ ்் .

3.

புது்ழக
–
ங.பிஓ ்ஓபெஞ ்்தி ,
சி.சு.தஓ் ்ா,
ருப
சிணஞாப,
சுண் ா,
இஞா.பசா்சி,
சி.ஜி,
சிட் பி,
ப.தஜ்ா,
ஈதஞாடு
பச்ச், அ்து் ஞகுஜாச் , ா்ஞிா, ் ா்ஜி, காச்கூ்ச் –
தாஞ ்ாச தஓ் தி் , தஜட் தா் ் , சிட்பு் தாஞ ்் ஜட்றுஜ்
ழுதி நூ் ் .

4.

பழி் டி இ்கிஜ் – ஙா்குறி்பு, ஔணஞ ்ா் தஙரு, ஜா்ஜா
ாங்தி, ப.ணஞஞாஓசாஞ ,் தஞறிகஞ ் அ்ா தாஞ ்ாச தஓ் தி் .

5.

ஙி் க (ஙா்டு் புட் க் ) தாஞ ்ாச தஓ் தி் .

6.

பழி் சிறுக் க்பு – ஆசிஞிஞ ் – தாரு்து் .

7.

க் – சிட் ஜ் – ஏழஜ் – தஓ ்சு – திகஞ்்க தாஞ ்ாச
தஓ் தி் .

8.

பழிச் தாச்கஜ – ப் தஜாழிபேச் சிட்பு, திஞாழ
தாஞ ்ாச தஓ் தி் .

9.

உகஞஙக – ஜகடஜக அடி் , ஞிதிஜாட் ககஞ ,் ங.ப.தணஒ் ஓாப
ஙா்ாஞ,்
ஞா.பி.தஓது,
திரு.ழ.் ா
சுங்ஞசாஞ ,்
கணாபுஞி,
தஞா.சிஙாஜ் அடி் , தஓ் குஜ் பி ாணஞ ்
–
தஜாழிஙக
தாஞ ்ாச தஓ் தி் .

10. உ.தண.ஓாபஙாஞ ,்
த.தா.பசா்சிசுங்ஞசாஞ ,்
ப் ்ி தாஞ ்ாச தஓ் தி் .
11. தணதங்ாணாஞ ் – அஞபலி, ாணதஞறு
ப் த
் ா்டு தாஞ ்ாச தஓ் தி் .

தசி
சிட்பு்

தஜாழி்

சி.இ்குணசாஞ ்

–

தருக் சி்திஞசாஞ ,்

12. ஜி.யு.தா் – ழஞஜாபசிணஞ ் ப் த
் ா்டு சிட்பு் தாஞ ்் .
13. ங்கதஞிாஞ ் – தஞறிகஞ ் அ்ா – ப்துஞாஜலிஒ் ஞ ் – அஜ் த்ஞ ் –
ாஜஞாஓஞ ் – ஜ.தா.சிணகாசஜ் -ாபேதப் ் – ஓபா் தா்டு.
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14. பஜ் – ஊருஜ் தருஜ் , தாட் டஜ் ஜாட் டஜ் ட் றி தஓ் தி் .
15. உாழ பஞ ்் சிட்புஜ் – தருகஜயுஜ் – ப் ் ியுஜ் .
16. ப் தஜாழிபேச் அறிழ் சிங்கச் தாஞ ்ாச தஓ் தி் .
17. ப்
ஜிஞிச்
சிட்பு
–
பெணலூஞ ் ஞாஜாபஞ ்ஜ் ஜா் ,
ா்ஞ ்
ப்து்சுப அஜ் கஜாஞ,் தணலு ஙாஓ ்சிாஞ ் ஜட்றுஜ் ஓாகச ஜிஞ ் –
ழடுக் தாஞா்்தி் ஜிஞ ் ஒ் கு – தி் காடி ண் ிஜ் கஜ,
ஞாி ஜஒ் ஜ் ஜா் , அச்சி தஓச்் அஜ் கஜாஞ.்
18. பஞ ் ணிஜ் – தா் லி்
தாஞ ்ாச தஓ் தி் .

ஆ் ழ்

–

ட்

ஒ் ்

–

19. உதண ஜருங்து – தஙா் தீஞ ்்குஜ் பெலிக் தாஞ ்ாச தஓ் தி் .
20. ஓஜ் தாதுகஜ உஞ ்்தி ாயுஜாசணஞ ,் இஞாஜலிஒ்  அடிாஞ,்
திரு.ழ.் ா சுங்ஞசாஞ ் தாஞ ்ாச தஓ் தி் – தஜட் தா் ் .
21. நூஜ் ட் றி தஓ் தி் .
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Part-B
General Studies
(SSLC Standard)
(Topics for Objective Type)
1. GENERAL SCIENCE
i.

Nature of Universe – Measurement of Physical Quantities – General
Scientific Laws in Motion – Force, Pressure and Energy – Everyday
application of the basic principles of Mechanics, Electricity,
Magnetism, Light, Sound, Heat and Nuclear Physics in our daily life.

ii.

Elements and Compounds, Acids, Bases, Salts, Petroleum Products,
Fertilizers, Pesticides, Metallurgy and Food Adulterants.

iii.

Main concepts of Life Science, Classification of living organisms,
Evolution, Genetics, Physiology, Nutrition, Health and Hygiene,
Human diseases.

iv.

Environmental Science.

2. CURRENT EVENTS
i.

Latest diary of events – National symbols – Profile of states –
Eminent personalities and places in news – Sports – Books and
Authors.

ii.

Welfare Scheme of Government – Political parties and Political
system in Tamil Nadu and India.

iii.

Latest inventions in Science and Technology – Geographical Land
Marks – Current Socio – Economic issues.

3. GEOGRAPHY
i.

Earth Location – Physical Features – Monsoon, rainfall, weather
and climate– Water resources–Rivers –Soil, Minerals and Natural
resources– Forest and Wildlife–Agriculture pattern.

ii.

Transport– Communication.

iii.

Population density and distribution in Tamil Nadu and India.

iv.

Calamities – Disaster Management – Environment – Climate
change.
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4. HISTORY AND CULTURE OF INDIA
i.

Indus Valley Civilization – Guptas, Delhi Sultans, Mughals and
Marathas – South Indian History.

ii.

Characteristics of Indian Culture, Unity in Diversity – Race,
Language, Custom.

iii.

India as a Secular State.

5. INDIAN POLITY
i.

Constitution of India – Preamble to the Constitution – Salient
features of the Constitution – Union, State and Union Territory.

ii.

Citizenship, Fundamental Rights, Fundamental Duties, Directive
Principles of State Policy.

iii.

Union Executive, Union Legislature – State Executive, State
Legislature – Local Governments, Panchayat Raj.

iv.

Spirit of Federalism: Centre - State Relationships.

v.

Election – Judiciary in India – Rule of Law.

vi.

Corruption in public life – Anti-Corruption measures – Lokpal and
Lokayukta – Right to Information – Empowerment of Women –
Consumer Protection Forums – Human Rights Charter.

6. INDIAN ECONOMY
i.

Nature of Indian economy–Five year plan models – an assessment
– Planning Commission and NitiAyog.

ii.

Sources of revenue – Reserve Bank of India – Finance Commission
– Resource sharing between Union and State Governments –
Goods and Services Tax.

iii.

Economic Trends – Employment Generation, Land Reforms and
Agriculture – Application of Science and Technology in Agriculture
– Industrial growth – Rural Welfare oriented programmes – Social
Problems –Population, Education, Health, Employment, Poverty.
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7. INDIAN NATIONAL MOVEMENT
i.

National Renaissance –Early uprising against British Rule–Indian
National Congress – Emergence of Leaders –B.R.Ambedkar,
Bhagat Singh, Bharathiar, V.O.Chidambaranar, Thanthai Periyar,
Jawaharlal Nehru, Rabindranath Tagore, Kamarajar, Mahatma
Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, Rajaji, Subhash Chandra Bose,
Muthulaksmi Ammaiyar, Muvalur Ramamirtham and other National
Leaders.

ii.

Different modes of Agitation of Tamil Nadu and movements.

8. HISTORY,
CULTURE,
HERITAGE
MOVEMENTS OF TAMIL NADU

AND

SOCIO-POLITICAL

i.

History of Tamil Society, related Archaeological Discoveries, Tamil
Literature from Sangam age till contemporary times.

ii.

Thirukkural:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

iii.

Significance as a Secular Literature.
Relevance to Everyday Life.
Impact of Thirukkural on Humanity.
Thirukkural and Universal Values – Equality, Humanism etc.
Relevance to Socio – Politico –Economic affairs.
Philosophical content in Thirukkural.

Role of Tamil Nadu in freedom struggle – Early agitations against
against British Rule – Role of women in freedom struggle.

iv.iv. Various Social reformers, Social reform movements and
Social transformation of Tamil Nadu.
9. DEVELOPMENT ADMINISTRATION IN TAMIL NADU
i.

Social Justice and Social Harmony as the Cornerstones of SocioEconomic Development.

ii.

Education and Health systems in Tamil Nadu.

iii.

Geography of Tamil Nadu and its impact on Economic growth.
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10. APTITUDE & MENTAL ABILITY TESTS
i.

Simplification – Percentage – Highest Common Factor (HCF) –
Lowest Common Multiple (LCM).

ii.

Ratio and Proportion.

iii.

Simple Interest– Compound Interest – Area – Volume – Time and
Work.

iv.

Logical Reasoning – Puzzles – Dice – Visual Reasoning – Alpha
Numeric Reasoning – Number Series.

