
English fzf;F mwpவிapy;  r%f mwptpaல்

நாதம்  

வாபம் ghlj;jiyg;G Topic ghlj;jiyg;G ghlj;jiyg;G ghlj;jiyg;G
FA 

(a)

FA 

(b)

அக்ட ோ
பர்

1.அறிவியல் த ோழில்நுட்பம். 

கலங்கரர விளக்கம்         
கவின்மிகு கப்பல்           
 மிழரின் கப்பற்கரல        
ஆழ்க லின் அடியில்        
இலக்கியவரகச் த ோற்கள்      
2.கல்வி                     
இன்பத் மிழ்க் கல்வி       
அழியோச் த ல்வம்

1. Prose  - Adventure of 

Don Quixote                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                       

                                                                                        

                                         

Poem - The Poem of 

Adventure                            

Supplementary - Alice in 

Wonderland 

1. ண்ணியல்         
                                                  

                                                  

                                                  

                                              

2.அளரவகள்

1. தவப்பம் மற்றும் 
தவப்பநிரல        
                                               

                                               

                       

2.மின்ட ோட் வியல்
                                        

3.நம்ரமச்சுற்றி 
நிகழும் மோற்றங்கள்

1.விஜயநகர், போமி ி 
அரசுகள்                
                        

                        

                                                

புவினினல்            
1.வளங்கள்            
குடிமநனினல்         
1.மோநில அரசு

1 1

நவம்பர்

வோழ்விக்கும் கல்வி        பள்ளி 
மறு ிறப்பு          ஓதரழுத்து 
ஒரு தமோழி, பகுப ம், பகோப ம்     
              3.கரல, அழகியல்           
   ஒரு டவண்டுடகோள்           
கீரரப்போத் ியும் கு ிரரயும்    
டபசும் ஓவியங்கள்            
 மிழ் ஒளிர் இ ங்கள்

2. Prose  - The Last Stone 

Carver                                                                                                                                

                                                                                            

                                             

Poem - Wandering Singers                                                                            

                                                                          

                           

Supplementary - Naya - 

The Home of Chitrakaars

3.இயற்கணி ம்       
                                                  

                                                  

                                                  

 4. வடிவியல்

4.த ல் உயிரியல்   
                                          

                                          

  

5.வரகப்போட்டியலின்
 அடிப்பர கள்     
                                          

                         

6.கணிணி 
வரரகரல

2.முகலோயப் டபரரசு     
                        

                        

                                 

புவினினல்              
2.சுற்றுலோ              
                                                 

குடிமநனினல்         
2.ஊ கமும் 
ஜ நோயகமும்

2 2

4.2      4.3.த ோழிற்தபயர்             
4.4. ிருக்குறள்

5. கவல் த யலோக்கம்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             மரோட்டியர்கள் மற்றும் 
டபஷ்வோக்களின் ழுச் ி

3 3

II  ிருப்பு ல் Revision  ிருப்பு ல்  ிருப்பு ல்  ிருப்பு ல் 4 4

III ட ர்வு Exam ட ர்வு ட ர்வு ட ர்வு

jkpo;

 òÂa ghl¤Â£l« &CCE cs;slf;fpa ghl¤Â£l« ( ஏழாம் வகுப்பு ) இபண்டாம் ருவம் (2019 - 2020)

gs;sp: ஊ.ஒ..ி.ள்ளி. மயூர்                           xd;wpak;: அக்காவூர்                  நாவட்டம் : திருவண்ணாநமை

டி ம்பர்

 ரலரம ஆ ிரியர்
வகுப்பு ஆ ிரியர் : இபா.ததன்மநாழி
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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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