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കകേരള കദേവസസസ്വം ററിക്രൂടട്ട്മമെനട്ട് കബബർഡട്ട്

അപ്പ൪ പപ്രൈമെററി സൾ അസറിസ്റ്റനട്ട് (മെലയബളസ്വം മെമീഡറിയസ്വം)-   തറിരുവറിതബസ്വംകൂ൪ കദേവസസസ്വം 

കബബ൪ ഡട്ട്

പരമീകബ രമീതറിയസ്വം സറിലബസസ്വം

പരമീകബ രമീതമീ - ഒബ്ജകമീവട്ട് മെബതൃകേയറിലുളള ഒ.എസ്വം.ആ൪ മൂലല്യനറി൪ണ്ണയ പരമീക 

കചബദേല്യ ഭബഷ - മെലയബളസ്വം

ആമകേ കചബദേല്യങൾ - 100

ആമകേ മെബ൪കട്ട് -100

പരമീകബ സമെയസ്വം -1 മെണറിക്കൂ൪ 15 മെറിനറിടട്ട്

സറിലബസട്ട്

പ്രൈധബന വറിഷയങൾ

പബ൪ ടട്ട്-I - മപബതു വറിജ് ഞബനവസ്വം ആനുകേബലറികേവസ്വം

പബ൪ ടട്ട്II -മെലയബള ഭബഷബ പരറിജബനസ്വം.

Part III -General English

പബ൪ ടട്ട് IV - ലഘു ഗണറിതവസ്വം മെബനസറികേ കശേഷറിയസ്വം

പബ൪ ടട്ട് V - സബമെബനല്യ ശേബസസ്വം

പബ൪ ടട്ട് VI - സബമൂഹല്യ ശേബസസ്വം

പബ൪ ടട്ട് VII -വറിദേല്യബഭല്യബസ മെനശേബസസ്വം

പബ൪ ടട്ട് VIII - പഠനരമീതറി ശേബസസ്വം

പബ൪ ടട്ട് IX - വറിദേല്യബഭല്യബസതറിമന സബമൂഹറികേ ദേബ൪ശേനറികേ അടറിതറ

പ്രൈധബന വറിഷയങമള അടറിസബനമെബകറിയളള വറിശേദേമെബയ സറിലബസട്ട്
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പബ൪ ടട്ട്-I - മപബതു വറിജ് ഞബനവസ്വം ആനുകേബലറികേവസ്വം

രബഷമീയസ്വം,  സബമ്പതറികേസ്വം,  ശേബസസ്വം,  കസബ൪ട്സട്ട്,  സറിനറിമെ,  കേലയസ്വം സസ്വംസബരവസ്വം,  സബഹറിതല്യസ്വം എനമീ

കമെഖലകേളറിമല അന്ത൪കദേശേമീയ/കദേശേമീയ/പ്രൈബകദേശേറികേ ആനുകേബലറികേ സസ്വംഭവങൾ/വറിവരങൾ-

കകേന്ദ്ര സസ്വംസബന സ൪കബരുകേളുമട  സുപ്രൈധബന സബമൂഹല്യ  സുരകബ  നറിയമെങൾ/ പദ്ധതറികേൾ-

കലബകേ  സമെബധബനതറിനുസ്വം,  സസൗഹബ൪ദ്ദതറിനുമെബയറി  പ്രൈവ൪തറിക്കുന  അന്ത൪കദേശേമീയ  /കദേശേമീയ

സസ്വംഘടനകേൾ- അവയമട പ്രൈവ൪തനവസ്വം പ്രൈധബനല്യവസ്വം, സസ്വംഭബവനകേളുസ്വം

വറിവരബവകേബശേ  നറിയമെസ്വം-  കകേന്ദ്ര  -സസ്വംസബന വറിവരബവകേബശേ  കേമമീഷനുകേ  ൾ -  കസവന നറിയമെസ്വം

ഒബസ്വംബൂഡ്സബ൯- കലബകേബയക്ത -വനറിതബ കേമമീഷനുകേ  ൾ

ആധുനറികേ വറിവര സബകങ്കേതറികേ വറിദേല്യ-പ്രൈബധബനല്യവസ്വം അടറിസബന വറിവരങളുസ്വം  -പസബ൪ കുറ്റങൾ

-പസബ൪ നറിയമെങൾ

ഇ൯ഡല്യ൯ ഭരണഘടന- ആമുഖസ്വം -മെസൗലറികേബവകേബശേങൾ  മെസൗലറികേ കേ൪തവല്യങ– ൾ -നറി൪കദ്ദശേകേ

തതസങൾ-  ഗൺമമെനറിമന  ഘടകേങൾ -നറിയമെ  നറി൪മബണസ്വം,  ഭരണ  നറി൪വ്വഹണസ്വം  -  നമീതറി

നറി൪വ്വഹണസ്വം 

കകേരളതറിമല  നകവബതബന  നബയകേരുസ്വം,  പ്രൈസബനങളുസ്വം,  പ്രൈകകബഭങളുസ്വം  കകേരള  മെബതൃകേബ

വറികേസനസ്വം -പഞബയതട്ട് രബജട്ട്- ജനകേമീയബസൂത്രണസ്വം-കുടസ്വംബശമീ.

പബ൪ ടട്ട്II -മെലയബള ഭബഷബ പരറിജബനസ്വം. 

ഭബഷബ പരറിജബനസ്വം-  ഭബഷബ പ്രൈകയബഗസ്വം  -ഭബഷബ കഭദേങൾ -ഭബഷബഘടന  മെലയബള സബഹറിതല്യസ്വം–

-ബബല സബഹറിതല്യസ്വം - മെബദ്ധല്യമെ ഭബഷ -കേസ്വംപപ്യുടറിസ്വംഗട്ട്

Part III -General English

Grammar and Vocabulary

Question Tag-Parts of Speech-Tenses -Prepositions-Punctuations -Direct and Indirect speech-

Active and Passive Voice-Change of Gender-Spelling Test-Sentence Correction-Synonyms and

Antonyms-Singular, Plural -One word substitutes -Communicative Skills -Methods, Approaches-

Class room strategies

പബ൪ ടട്ട് IV - ലഘു ഗണറിതവസ്വം മെബനസറികേ കശേഷറിയസ്വം

 എണ്ണൽ സസ്വംഖല്യകേൾ  ഭബജല്യ– -അവറിഭബജല്യ ഘടകേങൾ -  ഭറിന സസ്വംഖല്യ  -ദേശേബസ്വംശേ സസ്വംഖല്യ-ശേരബശേരറി

-ശേതമെബനസ്വം  ലബഭവസ്വം,  നഷ്ടവസ്വം  -  ജബമെറിതമീയ  രൂപങളുമട  അളവകേളുസ്വം,  വല്യബപ്തവസ്വം  വറിസമീ൪ണ്ണവസ്വം-
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സസ്വംഖല്യബവകബബധസ്വം-      സസ്വംഖല്യബ കശണറികേ  ൾ -ദേറിശേബ കബബധസ്വം - കബബധന  രമീതറികേൾ

പബ൪ ടട്ട് V - സബമെബനല്യ ശേബസസ്വം 

പഠന രമീതറികേൾ  മെനുഷല്യ ശേരമീരവസ്വം– ,  വറിവറിധ ശേരമീര വല്യവസകേളുസ്വം  -കഹബ൪കമെബൺ ധ൪മങൾ,

വല്യതറിയബനങൾ  ആവബസ  വല്യവസ  – -പജവ  പവവറിദ്ധല്യങൾ  പ്രൈകേബശേ  സസ്വംകശഷണസ്വം– -

കലബഹങൾ  മൂലകേങ– ൾ -ലബയനറികേൾ

പബ൪ ടട്ട് VI - സബമൂഹല്യ ശേബസസ്വം 

പഠന മെബതൃകേകേൾ -സമെമീപനസ്വം - ലകല്യസ്വം - ഭൂമെറി ശേബസസ്വം - രബഷതനസ്വം - വറിവറിധ ഭരണ ക്രമെങൾ –

കൃഷറിയസ്വം ജനജമീവറിതവസ്വം, ഭൂപരറിഷ്കരണസ്വം -ആകഗബളവത്കേരണസ്വം- സബമൂഹറികേ പരറിണബമെങൾ

പബ൪ ടട്ട് VII -വറിദേല്യബഭല്യബസ മെനശേബസസ്വം 

നറി൪വചനങൾ -മെന  ശേബസജ്  ഞ൯മെബ൪-വറിദേല്യബഭല്യബസ  മെന:ശേബസസ്വം  -ശേറിശു  വറികേസനസ്വം  -വറികേബസ

കമെഖലകേൾ  പഠന സമെമീപനങ– ൾ 

പബ൪ ടട്ട് VIII - പഠനരമീതറി ശേബസസ്വം 

പ്രൈധബനല്യവസ്വം പ്രൈസക്തറിയസ്വം - അടറിസബന വറിവരങൾ

പബ൪ ടട്ട് IX - വറിദേല്യബഭല്യബസതറിമന സബമൂഹറികേ ദേബ൪ശേനറികേ അടറിതറ 

പ്രൈശേസ  വറിദേല്യബഭല്യബസ  ചറിന്തകേ൯മെബ൪-ജമീ൯  ജബകറി  -  റൂകസബ-മെബഡസ്വം  മെററിയ  കമെബണറികസബററി

-കജബൺ  ഡൂയറി  -മഫ്രെഡററികേട്ട്  ആൽഫബ  കഫ്രെബബൽ  പസൗകലബമഫ്രെയ൪  – -  മെഹബതബഗബനറി  -

രവമീന്ദ്രനബഥ ടബകഗബ൪  സസബമെറി  വറികവകേബനന  തുടങറിയവരുമട സസ്വംഭബവനകേ– – ൾ-  പ്രൈബധബനല്യവസ്വം

പ്രൈസക്തറിയസ്വം -വറിദേല്യബഭല്യബസ കേമമീഷനുകേൾ  വറിദേല്യബഭല്യബസ അവകേബശേസ്വം – -കുടറികേളുമട അവകേബശേങൾ

 മെനുഷല്യബവകേബശേങ– ൾ

കുററിപ്പട്ട് - മുകേളറിൽ പരബമെ൪ശേറിചറിരറിക്കുന സറിലബസറിനട്ട് പുറമമെ ഈ തസറികേയമട വറിദേല്യബഭല്യബസ

കയബഗല്യതയമെബയറി  ബനമപ്പട  മെറ്റട്ട്  കചബദേല്യങളുസ്വം  കചബദേല്യ  കപപ്പററിൽ ഉണബകേബസ്വം.   കൂടബമത

പ്രൈധബന വറിഷയങളറിമല ഉപ വറിഭബഗതറിൽ ഉൾമപ്പടതറിയറിരറിക്കുന എലബ വറിഷയങളറിലുസ്വം

കചബദേല്യങൾ ഉണബകേണമമെനട്ട് നറി൪ബനവമെറില.
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