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FA 

(b)

அக்ட ோ
ர்

1.கல்யி                      
மூதுரப                    
துன்ம் வயல்லும் கல்யி     
கல்யிக்கண் திந்தயர்        
நூகம் டோக்கி             
இ எழுத்துகள்       
2.ோகரிகம், ண்ோடு           
ஆசோபக்டகோரய      
கண்நணிடன கண்ணுங்கு

1. Prose  - Sports Stars                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                             

                                                                                               

                                                 

   Poem - Team Work                                                     

                                          

Supplementary - Think to 

Win

1.எண்கள்            
                                               

                                               

                                               

                                          

2.அரயகள்

1.வயப்ம்           
                                            

                                            

                                            

                                            

            2. நின்ினல்  
                                            

 3.ம்ரநச் சுற்ி 
ிகழும் நோற்ங்கள்

1.ய இந்தினோயில் 
டயதகோப் ண்ோடும் 
வதன்ிந்தினோயில் 
வருங்கற்கோப் 
ண்ோடும்            
புயினினல்              
1.யங்கள்            
குடிமநனினல்         
1.டதசினச் சின்ங்கள்

1 1

யம்ர்

தநிமர் வருயிமோ           
நம் கயரும் நோநல்புபம்  
நனங்வகோிகள்             
திருக்குள்                
3.வதோமில், யணிகம்             
ோிம் ர த்தயன்      
க டோடு யிரனோடு       
யரும் யணிகம்

2.Prose  - Trip to Ooty                                                                                                                                                        

                                                                                                                                              

                                                                                                

                                                  

    Poem - From a Railway 

Carriage                           

Supplementary - Gulliver's 

Travel

3.ட்டினல், இோம் 
நற்றும் ட் ம்,               

                                               

                                               

       4.யடியினல்

4.கோற்று            
                                        

                                        

                          5.வசல் 
                                        

       6.நித உறுப்பு 
நண் ங்கள்

2.நோவரும் 
சிந்தரனோர்களும் 
புதின ம்ிக்ரககளும்   
                  குடிமநனினல் 
         2.இந்தின 
அபசரநப்புச் சட் ம்    
     பாருினினல்       
வோருினினல் ஓர் 
அிமுகம்

2 2

உரமப்ட மூதம்        
சுட்வ ழுத்துகள், யிோ எழுத்துகள்

5.தகயல் வசனோக்கம் 7.கணிினின் 
ோகங்கள்

3.குடித்தரரநனில் 
இருந்து டபபசு யரப

3 3

II திருப்புதல் Revision திருப்புதல் திருப்புதல் திருப்புதல் 4 4

III டதர்வு Exam டதர்வு டதர்வு டதர்வு

தரரந ஆசிரினர்
இபா.ததன்பநாமியகுப்பு ஆசிரினர் :

 òÂa ghl¤Â£l« &CCE cs;slf;fpa ghl¤Â£l« ( ஆாம் யகுப்பு ) இபண்டாம் ருயம் (2019 - 2020)

gs;sp: ஊ.ஒ..ி.ள்ி. மயூர்                           xd;wpak;: அக்காவூர்                  நாயட்டம் : திருயண்ணாநம

டிசம்ர்
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Send Your Questions & Answer Keys to our email id - padasalai.net@gmail.com



 

 

 

 
 

 

      ( jiyg;gpw;F fPNo cs;s ypq;if fpspf; nra;J FOtpy; ,izaTk;! ) 
 

 Padasalai's NEWS - Group  

https://t.me/joinchat/NIfCqVRBNj9hhV4wu6_NqA 

 

 Padasalai's Channel - Group 

https://t.me/padasalaichannel 

 

 Lesson Plan - Group 

https://t.me/joinchat/NIfCqVWwo5iL-21gpzrXLw 

 

 

 12th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_12th 

 

 11th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_11th 

 

 10th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_10th 

 

 9th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_9th 

 

 6th to 8th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_6to8 

 

 1st to 5th Standard - Group 

https://t.me/Padasalai_1to5 

 

 TET - Group 

https://t.me/Padasalai_TET 

 

 PGTRB - Group 

https://t.me/Padasalai_PGTRB 

 

 TNPSC - Group 

https://t.me/Padasalai_TNPSC 
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