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1.மநொமி -  தநிழ் இன்ம் 
கயிததப்பதம - தநிழ்மநொமி 
யொழ்த்து, தநிழ்மநொமி நபபு       
உதபதை உகம் -  தநிழ் 
யரியடிய யர்ச்சி      
யிரியொம் - மசொற்பூங்கொ  
கற்கண்டு -  எழுத்துக்கின் ிப்பு

1. Prose  - Hobby - Turns A 

Successful Career           

Poem - My Hobby : Reading              

             Supplementary -  

Jim Corbett, A Hunter 

Turned Naturalist

1.யிகிதபறு 
எண்கள்

1.அயடீ்டினல்    
2.யிதசபம் 
அழுத்தபம்     
3.ஒினினல்

வரலாறு          
1.ஐபபப்ினர்கின் 
யருதக             
2.யர்த்தகத்திிருந்து 
பபபசு யதப       
3கிபொந சபகபம் 
யொழ்க்தக பதபம்.
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2.இனற்தக -  ஈடில்ொ இனற்தக 
கயிததப்பதம, ஓதை, 

பகொணக்கொத்துப் ொட்டு           
உதபதை உகம் -  ிம் மொது 
யிரியொம் - மயட்டுக்கிிபம் 
சருகுநொனும்               
கற்கண்டு -  யிதபற்று, 

யொழ்யினல் திருக்குள்

2. Prose  - Friendship           

Poem -  Lessons in Life 

Supplementary - Homeless 

Man and His Friends. 

அயினல் 
நற்றும் 
இனற்கணிதம்

4..ருப்மொருள்கள் 
5.ம்தநச்சுற்ி 
ிகழும் 
நொற்ங்கள்   
6.நுண்ணுனிரிகள்

4.நக்கின் புபட்சி    
புவியியல்            1 

.ொத நற்றும் நண் 
2.யொிதபம் கொ 
ிதபம்         
3.ீரினல் சுமற்சி
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3.அியினல் மதொமில்நுட்ம் - 

உைத ஓம்புநின், கயிததப்பதம, 

பொபம் நருந்து, யருபன் 
கொப்பொம்               
உதபதை உகம் - தநிமர் 
நருத்துயம்              
யிரியொம் - ததக்குள் ஓர் 
உகம்                  
கற்கண்டு - எச்சம்

3. Prose  -  Being Safe 

Poem -  Fire work Night 

Supplementary -  When 

instinct Works.

யடியினல் நற்றும் 
தகயல் 
மசனொக்கம்

7.தொயப உகம்   
8.உனிபங்கின் 
அதநப்பு ிதகள் 
9.தகயல் 
மதொமில்நுட்ம் ஓர் 
அிபகம்

குடிமமயியல்         
1.நொி அபசு 
எவ்யொறு 
மசனல்டுகிது    
2.குடிநக்களும் 
குடிபரிதநபம்      
ப ாருளியல்     1.ணம், 

பசநிப்பு நற்றும் 
பதலீடுகள்
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பதல் 
ருயத் 
பதர்வு

 jpUtz;zhkiy khtl;lk; (2019 - 2020)
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