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1.மநொமி -  அமுதத்தநிழ்   
கயிததப்பதம - எங்கள் தநிழ், 

ஒன்ல், இபண்டல்  
உதபதட உகம் - பச்சு 
மநொமியும் எழுத்து மநொமியும்   
யிரியொம் - ம ொயதடகள்   
கற்கண்டு - குற்ினலுகபம், 

குற்ினிகபம்

1. Prose  - Eidgah         

Poem - The Computer 

Swallowed Grandma       

Supplementary - On 

Monday Morning 

1. எண்ணினல்        
1.1. அிமுகம்        
1.2 முழுக்கின் 
கூட்டல்             
1.3 கமித்தல், 

1.4மருக்கல், 

1.5யகுத்தல்,                    

1.6 யொழ்க்தக கணக்கு

1. அயடீ்டினல்  
2.யித யும் 
இனக்கமும்

1.யபொறு இதடக்கொ 
இந்தினொ யபொற்று 
ஆதொபங்கள்          
2.யட இந்தினப் புதின 
அபசுகின் பதொற்ம்  
3.மதன் இந்தினப் புதின 
அபசுகள் ிற்கொச் 
ப ொமர்களும் 
ொண்டினர்களும்
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2. இனற்தக - அணிிமல் கொடு 
கயிததப்பதம - கொடு         
அப்டிபன ிற்கட்டும் அந்த நபம் 
உதபதட உகம் - யிங்குகள் 
உகம்   யிரியொம் - இந்தின 
யநகன்                   
கற்கண்டு - ொல்யதக 
குறுக்கங்கள்           
யொழ்யினல்  -  திருக்குள்

2. Prose  - The Wind on 

Hunted Hill                        

Poem - The Listerners        

Supplementary - The Red - 

Headed League 

2. அதயகள்        
     2.1 அிமுகம்       
 2.2 இதணகபம்      
2.3  ொய் தபம்       
2.4  ரியகம்          
  3. இனற்கணிதம்     
3.1 அிமுகம்         
  3.2. உறுப்புகள் 
நற்றும் மகழுக்கள்   
   3.3 ஒற் உறுப்புகள், 

நொறுட்ட உறுப்புகள் 
        3.4 பகொதயனின் 
நதிப்பு               
 3.5 பகொதயனின் 
கூட்டல், கமித்தல்   
3.6 எின பதரின 
 நன்ொடுகள்

3. ம்தந 
சுற்ியுள் 
ருப்மொருட்கள்  
4.அணு அதநப்பு

4. மடல்ி 
சுல்தொன்னினம் 
புவியியல்              1.  

புயியும் உள் அதநப்பும் 
 2.ித் பதற்ங்கள்
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3. ொடும்,  முகம்   -  ொடு அதத 
ொடு                   
கயிததப்பதம - புி தங்கின 
குதக, ொஞ்த  யம்  
உதபதட உகம் - பத ின 
கொத்த ம ம்நல் சும்மொன் 
முத்துபொநிங்க பதயர்           
         யிரியொம் - 

கப்பொட்டின தநிமன்   
கற்கண்டு - யமக்கு, பொி      
திருக்குள்

3. Prose  - A preyar to The 

teacher                          

Poem - your Space   

Supplementary - Taking the 

bully by the Horns  

4. பர் நற்றும் எதிர் 
யிகிதங்கள்          
4.1 அிமுகம்         
4.2 பர் யிகிதம்      
  4.3 எதிர் யிகிதம்     
 5. யடியினல்         
5.1 அிமுகம்        
5.2 மயட்டும் 
பகொடுகொல் 
அதநயும் பகொண 
இதணகள்           
 5.3 குறுக்கு 
மயட்டிகள்           
  5.4 யதபதல்

5. தொயபங்கின் 
நற்றும் 
நொற்றுருக்கள்       
6. உடல் முந 
சுகொதொபமும்     
7.கிணி கொட்சு 
மதொடர்பு

3..நக்கள் மதொதகயும் 
குடியுருப்புகளும்  
குடிமமயியல் 
1. நத்துயம்            
2. அப ினல் கட் ிகள் 
பபாருளியியல்   
1.உற்த்தி
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6. தகயல் 
ம னொக்கம்       
6.1 அிமுகம்       
6.2 ொற் துப இதண  
6.3 ொதத யதபடம்
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