
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 ோ
ர்

1.கல்யி                       
கல்யி அமடக அமகு         
புத்தியனத் தீட்டு             
ல்துயக் கல்யி           
ஆன் குடிப்ித்தல்         
டயற்றுயந                 
2.கய, அமகினல், ண்ோடு     
திருக்டகதோபம்           
ோ ிந்து ஒழுகுதல்        
ோட்டுப்புக் யகயியக் கயகள்

1. Prose  - Sir Isaac Newton 

- The Ingenious Scientist                                                                                             

                                                                                       

                                        

Poem - Making Life Worth 

While                         

Supplementary - The Three 

Questions

1.யோழ்யினல் கணிதம் 
 சதயதீத்தின் 
னன்ோடு          
இோம் ட் ம்  
கூட்டு யட்டி       
2.இனற்கணிதம்     
டகோயயகள்

1.வயப்ம்           
                                               

                                               

                                      

2.நின்னல்

1.இந்தினோயில் கல்யி 
யர்ச்சி                
                        

                                                    

புவினினல்                                 
1.இ ம் வனர்தல் 
நற்றும் கபநனநோதல் 
குடிமநனினல்        
1.சநனச்சோர்ின்யநயன 
புரிந்துவகோள்ளுதல்

1 1

யம்ர்

.தநிமர் இயசக்கருயிகள்       
வதோயகிய, வதோகோியத் 
வதோ ர்கள்                   
திருக்குள்                 
3.ோகரிகம், வதோமில், யணிகம்    
யம் வருகுக              
நயமச்டசோறு              
வகோங்குோட்டு யணிகம்        
கோம் உ ன் யரும்

2. Prose  - My 

Reminiscence                                                                                                           

                                                                                   

                                    Poem 

- A Thing of Beauty                                                                                 

                                                                  

                   Supplementary - 

Crossing the River.

யயப ங்கள் 
ஒருடி சநன்ோடுகள் 
                                        

3.யடியினல்          
                  

ிதோகபஸ் டதற்ம்   
                 

சரியகங்கள்

3.கோற்று            
                                          

                            

4.அணு அயநப்பு    
                                          

                             

5.இனக்கம்          
                                

6.யரிம் 
ருயநய தல்

2.இந்தினோயில் 
வதோமிகங்கின் 
யர்ச்சி           
புவினினல்            
2.இ ர்கள்               
                                       

2.நித உரியநகளும் 
ஐக்கின ோடுகள் 
சயயும்              
3.சோய ோதுகோப்பு 
யிதிகள் நற்றும் 
விமுயகள்

2 2

புணர்ச்சி                  
திருக்குள் 4.தகயல் வசனோக்கம் 7.கணிி 

யயபகய 3 3

II திருப்புதல் Revision திருப்புதல் திருப்புதல் திருப்புதல் 4 4

III டதர்வு Exam டதர்வு டதர்வு டதர்வு

jkpo;

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

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

டிசம்ர்

தயயந ஆசிரினர்
யகுப்பு ஆசிரினர் : 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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