நீ ட் 2018: NEET Syllabus in Tamil
ப ொது மற் றும்

ல் மருத்துவத்திற் கொன இளங் கலல கல் வி

யில நீ ட்

ததர்வு நடத்த ் டுகின்றது. நீ ட்
ததர்லவ சிபிஎஸ்இ நடத்துகின்றது. நீ ட் ததர்வு இந்தியொவில் அலனத்து
இடங் களிலும் தம6 ஆம் தததி நலடப ற உள் ளது. நீ ட் ததர்வில் பமத்த
ம் 180 தகள் விகள் தகட்க ் டும் . ஒவ் பவொரு தகள் விக்கும் நொன்கு விலட
கள் தர ் டும் . அதில் சரியொன விலடலய ததர்ந்பதடுத்து எழுத தவண்
டும் . இயற் பியல் , தவதியியல் , தொவரவியல் மற் றும் விலங் கியல் ஆகிய
நொன்கு

ொடங் களிலும் தலொ 45 தகள் விகள் தகட்க ் டும் . ஒவ் பவொரு

தகள் விக்கும் சரியொன

தில் அளித்தொல் நொன்கு மதி ்ப ண்கள்

அளிக்க ் டும் . தவரொன

திலுக்கு ஒரு மதி ்ப ண்

குலறக்க ் டும் . ஆக நீ ட் ததர்வு பமொத்தம் 720
மதி ்ப ண்களுக்கொக நடத்த ் டுகின்றது. நீ ட் ததர்வின் முடிவுகள்
ஜூன் 5 ஆம் தததி பவளியிட ் டும் என அறிவிக்க ் ட்டுள் ளது
நீ ட் ததர்லவ நடத்தும் நிறுவனம் சிபிஎஸ்யி. நீ ட் தநர்லில்
மற் றும்

ன்னிபரண்டொம் வகு ் பு

சிபிஎஸ்யி கல் வி

திபனொன்று

ொடத்திட்டதம தகட்க ் டும் . இது

ொடத்திட்டத்லத ஒட்டிதய அலமயும் . ஆகதவ தமிழ் நொட்டு

மற் றும் தமிழ் வழி கல் வி

யின்ற மொணவர்கள் நீ ட் ததர்விற் கொன

ொடத்திட்டத்லத நன்கு அறிய தவண்டும் .

நீ ட் இயற் பியல் பாடத்திட்டம் :
நீ ட் ததர்வில் இயற் பியல் ொடதம மிகவும் கடினமொக விளங் கி
வருகின்றது. இவ் ஆண்டும் இயற் பியல் ொடத்திலிருந்து தகட்க ் டும்
வினொக்கள் கடினமொகதவ இருக்கும் என எதிர் ொர்க்க ் டுகின்றது.
இயக்கவியல்

நிலல மின்னியல்

இயக்கத்திறன் விதிகள்

மின்தனொட்டவியல்

ஈர் ் பியல்
பவ ்

இயக்கவியல்

மின்கொந்த அலலகள்
ஒளியியல்

அலலவுகள் மற் றும் அலலகள்

அணுக்கள் மற் றும் அணுக்கருக்கள்

கொந்தவியல்

கதிர்வீச்சு மற் றும் ரும் ப ொருளின்
இரட்லட ண்புகள்

முலனவர் சதீஷ் குமொர்

இயற் பியல் வினொ விலடகள்

சக்தி

் லிஷிங் ஹவுஸ்

இயற் பியல் நீ ட்

சக்தி

் லிஷிங் ஹவுஸ்

இயற் பியல்

ஷஹொரொ பவளியீடு

ொடங் கள்

யிற் சி லகதயடு

இயற் பியல் முழுலமயொன வழிகொட்டி

நீ ட் வேதியியல் பாடத்திட்டம் :
கீழ் உள் ள ப ொருளடக்கத்தில் நீ ட் ததர்வில் தவதியியல்
தகட்க ் டும் தலல ் புகலள ொர்க்கலொம் .

ொடதிட்டத்தில்

அனு அலம ் பு

திண்மநிலல

தனிம வரிலச அட்டவலன

கலரச்சல் கள்

பவ ்

புற ் ர ் பு தவதியியல்

இயக்கவியல்

பதொகுதி தனிமங் கள்

அலனவுச் தசர்மங் கள்

லஹட்தரொ கொர் ன்கள்

அமீன்கள்

உயிர் தவதியியல்

ொலிமர்கள்

முலனவர் சதீஷ் குமொர்

தவதியியல் வினொ விலடகள்

சக்தி

் லிஷிங் ஹவுஸ்

தவதியியல் நீ ட்

சக்தி

் லிஷிங் ஹவுஸ்

தவதியியல்

ஷஹொரொ பவளியீடு

ொடங் கள்

யிற் சி லகதயடு

தவதியியல் முழுலமயொன வழிகொட்டி

நீ ட் உயிரியல் பாடத்திட்டம் :
உயிரியல் என் து விலங் கியல் மற் றும் தொவரவியல் ஆகிய இரு
குதிகலளயும் உள் ளடக்கியதொகும் . மருந்தவ டி ்பிற் கு ஒரு முக்கிய
ொடமொக இது திகழ் கின்றது. உயிரியல் ொடத்தில் டிக்க தவண்டிய
முக்கியமொன குதிகள் கீதழ தர ் ட்டுள் ளது
தொவர வொழ் வியல்
ல் லுயிர் தன்லம உலகம்
தொவரங் கள் மற் றும் விலங் குகள்
அலம ் பு
பசல் அலம ் பு மற் றும் ணிகள்

மனித உடற் பசயலியல்

மரபியல் மற் றும்

உயிரியல் மற் றும் மனித நலம்

ரிணொமம்

உயிர் பதொழில் நுட் வியல்

இன ்ப ருக்கம்

சுற் றுச் சூழல்

ொதுகொ ் பு

முலனவர் சதீஷ் குமொர்

உயரியல் வினொ விலடகள்

சக்தி

் லிஷிங் ஹவுஸ்

உயரியல் நீ ட்

சக்தி

் லிஷிங் ஹவுஸ்

உயரியல்

ஷஹொரொ பவளியீடு

ொடங் கள்

யிற் சி லகதயடு

உயரியல் முழுலமயொன வழிகொட்டி

