Syllabus- Preliminary Syllabus for 10th Level Examination
GENERAL KNOWLEDGE, CURRENT AFFAIRS AND RENAISSANCE IN KERALA

(60 Marks)
1 ശാസ്ത സാേതിങ്കേതിക േതിമേഖല, കലാ സാംസ്കാരിക േതിമേഖല, രാഷ്ട്രീയ,
സാമ്പത്തിക സാഹിതയ േതിമേഖല, കായിക േതിമേഖല – ഇവയുമോയി
ബന്ധപ്പെട്പ്പെട്ട ഇന്ത്യയിേതിലയും പ്രത്യേതിതയകിച്ച് േതികരളത്തിെട്ലയും സമേകാലീന
സംഭവങ്ങൾ.

(10 Marks)

2 ഇന്ത്യയുെട്ടെ ഭൂമേിശാസ്ത്ര പരമോയ സവിേതിശഷതകൾ, അതിർത്തികളും
അതിരുകളും ഊർജ്ജ േതിമേഖലയിേതിലയും, ഗതാഗത വാർത്താവിനിമേയ
േതിമേഖലയിേതിലയും

പുരേതിരാഗതി, പ്രത്യധാന വയവസായങ്ങൾ എന്നിവെട്യ

സംബന്ധപ്പിച്ച പ്രത്യാഥമേിക അറിവ്.

(10 Marks)

3 ഇന്ത്യയുെട്ടെ സവാതന്ത്ര്യവുമോയി ബന്ധപ്പെട്പ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവും
സാംസ്കാരികവുമോയി ബന്ധപ്പെട്പ്പെട്ട മുന്നേതിന്നറ്റങ്ങൾ, േതിദേശീയ പ്രത്യസ്ഥാനങ്ങൾ,
സവാതന്ത്ര്യാനന്ത്ര ഇന്ത്യ േതിനരിട്ട പ്രത്യധാന െട്വല്ലുവിളികൾ തുടെങ്ങിയവ
(10 Marks)
4 ഒരു

പൗരെട്ന്റെ

അവകാശങ്ങളും

കടെമേകളും,

ഇന്ത്യയുെട്ടെ

േതിദേശീയ

ചിഹ്നങ്ങൾ, േതിദേശീയ പതാക, േതിദേശീയ ഗീതം, േതിദേശീയ ഗാനം തുടെങ്ങിയ
അടെിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും മേനുഷയാവകാശ

കമ്മീഷൻ, വിവരാവകാശ

കമ്മീഷനുകൾ എന്നിവെട്യ സംബന്ധപ്പിച്ച അറിവുകളും

(10 Marks)

5 േതികരളത്തിെട്ന്റെ അടെിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ, നദേികളും കായലുകളും, വിവിധ
ൈവദേയുത പദ്ധതികൾ, വനയജീവി സാേതിങ്കേതങ്ങളും േതിദേശീേതിയാദേയാനങ്ങളും,
മേത്സ്യബന്ധപ്പനം, കായികരംഗം തുടെങ്ങിയവെട്യക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്.
(10 Marks)
6 ഇന്ത്യൻ സവാതന്ത്ര്യ സമേരവുമോയി ബന്ധപ്പെട്പ്പെട്ട് േതികരളത്തിലുണ്ടായ
മുന്നേതിന്നറ്റങ്ങളും

അതിന്

പിന്നിൽ

പ്രത്യവർത്തിച്ചവരും,

േതികരളത്തിെട്ല

സാമൂഹയ പരിഷ്കരണവും അയ്യങ്കോളി, ചട്ടമ്പി സവാമേികൾ, ശ്രീനാരയണ
ഗുരു, പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പെൻ, വി.ടെി. ഭട്ടതിരിപ്പൊടെ്, കുമോര ഗുരു, മേന്നത്ത്
പത്മനാഭൻ തുടെങ്ങിയ സാമൂഹയ പരിഷ്കർത്താക്കളും

(10 Marks)

GENERAL SCIENCE

Natural Science

(10 Marks)

I

മേനുഷയശരീരെട്ത്തക്കുറിച്ചുള്ള െട്പാതു അറിവ്.

II

ജീവകങ്ങളും അപരയാപ്തതാ േതിരാഗങ്ങളും

III

േതിരാഗങ്ങളും േതിരാഗകാരികളും

IV

േതികരളത്തിെട്ല ആരേതിരാഗയേതിക്ഷേമേ പ്രത്യവർത്തനങ്ങൾ

V

േതികരളത്തിെട്ല പ്രത്യധാന ഭക്ഷേയ, കാർഷിക വിളകൾ

VI

വനങ്ങളും വനവിഭവങ്ങളും

VII

പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രത്യശ്നങ്ങളും

Physical Science

(10 Marks)

I

ആരറ്റവും ആരറ്റത്തിെട്ന്റെ ഘടെനയും

II

അയിരുകളും ധാതുക്കളും

III

മൂലകങ്ങളും അവയുെട്ടെ വർഗ്ഗീകരണവും

IV

ൈഹഡ്രജനും ഓക്സിജനും

V

രസതന്ത്ര്ം ൈദേനംദേിന ജീവിതത്തിൽ

VI

ദ്രവയവും പിണ്ഡവും

VII

പ്രത്യവൃത്തിയും ഊർജ്ജവും

VIII ഊർജ്ജവും അതിെട്ന്റെ പരിവർത്തനവും
IX

താപവും ഊഷ്മാവും

X

പ്രത്യകൃതിയിെട്ല ചലനങ്ങളും ബലങ്ങളും

XI

ശബ്ദവും പ്രത്യകാശവും

XII

സൗരയൂഥവും സവിേതിശഷതകളും

SIMPLE ARITHMETIC AND MENTAL ABILITY
1. ലഘുഗണിതം

(20 Marks)

(10 Marks)

I

സംഖയകളും അടെിസ്ഥാന ക്രിയകളും

II

ലസാഗു, ഉസാഘ

III

ഭിന്നസംഖയകൾ

IV

ദേശാംശ സംഖയകൾ

V

വർഗ്ഗവും വർഗ്ഗമൂലവും

VI

ശരാശരി

VII

ലാഭവും നഷ്ടവും

VIII

സമേയവും ദൂരവും

2. മോനസികേതിശഷിയും നിരീക്ഷേണപാടെവ പരിേതിശാധനയും

(10 Marks)

I

ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപേതിയാഗിച്ചുള്ള ക്രിയകൾ

II

േതിശ്രണികൾ

III

സമോനബന്ധപ്പങ്ങൾ

IV

തരം തിരിക്കൽ

V

അർത്ഥവത്തായ രീതിയിൽ പദേങ്ങളുെട്ടെ ക്രമേീകരണം

VI

ഒറ്റയാെട്ന കെട്ണ്ടത്തൽ

VII

വയസുമോയി ബന്ധപ്പെട്പ്പെട്ട പ്രത്യശ്നങ്ങൾ

VIII

സ്ഥാന നിർണ്ണയം

