ரிஷிஸ் சர்வதேசப் பள்ளி, மாங்காடு, சசன்னை.
ஆண்டு பாடத்ேிட்டம் 2021 – 2022
பாடப் பகுப்பு அட்டவனை
வகுப்பு: ஆறாம் வகுப்பு

வ.எண்

பாடம்: ேமிழ் இரண்டாம் சமாழி

மாேம்

பாடத்ேனைப்பு

பாடதவனள

பருவம் – I
அடிப்பனட இைக்கைம்
இயல் – 1

இன்பத்ேமிழ் (சசய்யுள்)

ேமிழ்க்கும்மி (சசய்யுள்)

1

ஏப்ரல்

வளர்ேமிழ் (உனரநனட)

கைவு பைித்ேது (துனைப்பாடம்)

8

ேமிழ் எழுத்துகளின் வனகயும்
சோனகயும் (இைக்கைம்)
இயல் – 2

சிைப்பேிகாரம் (சசய்யுள்)
காைி நிைம் (சசய்யுள்)
ேிருக்குறள் (சசய்யுள்)

சிறகின் ஓனச (உனரநனட)
கிழவனும் கடலும் (துனைப்பாடம்)
முேசைழுத்தும் சார்சபழுத்தும்
(இைக்கைம்)

2

ஜூன்

மற்றும்

வளரறித்தேர்வு - 1

1
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இயல் – 3
அறிவியல் ஆத்ேிசூடி (சசய்யுள்)

அறிவியைால் ஆள்தவாம் (சசய்யுள்)
கைியைின் நண்பன் (உனரநனட)
ஒளி பிறந்ேது (துனைப்பாடம்)

சமாழிமுேல், இறுேி எழுத்துகள்
(இைக்கைம்)
இயல் – 4

மூதுனர (சசய்யுள்)

துன்பம் சவல்லும் கல்வி (சசய்யுள்)

3

ஜூனை

சபாதுக்கட்டுனர
கடிேம்

25

இயல் – 4

கல்விக்கண் ேிறந்ேவர் (உனரநனட)
நூைகம் தநாக்கி (உனரநனட)

இை எழுத்துகள் (இைக்கைம்)
இயல் – 5

ஆசாரக்தகானவ (சசய்யுள்)

4

ஆகஸ்ட்

கண்மைிதய கண்ணுறங்கு (சசய்யுள்)
வளரறித்தேர்வு - 2
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ேமிழர் சபருவிழா (உனரநனட)
மைம் கவரும் மாமல்ைபுரம்
(துனைப்பாடம்)
ேிருக்குறள் (சசய்யுள்)
மயங்சகாைிகள் (இைக்கைம்)
கடிேம்
5

சசப்டம்பர் சபாதுக்கட்டுனர

25

ேிருப்புேல் & முேல்பருவத்தேர்வு /
6

அக்தடாபர் சோகுத்ேறித்தேர்வு

17

பருவம் – II
இயல் – 6
7

நவம்பர்

நாைிைம் பனடத்ேவன் (சசய்யுள்)
2

23

கடதைாடு வினளயாடு (சசய்யுள்)
வளரும் வைிகம் (உனரநனட)

உனழப்தப மூைேைம் (துனைப்பாடம்)
சுட்டு எழுத்துகள், விைா எழுத்துகள்
(இைக்கைம்)
இயல் – 7

பாரேம் அன்னறய நாற்றங்கால்
(சசய்யுள்)

ேமிழ்நாட்டில் காந்ேி (உனரநனட)
தவலுநாச்சியார் (துனைப்பாடம்)
நால்வனகச் சசாற்கள் (இைக்கைம்)
சபாதுக்கட்டுனர
8

டிசம்பர்

கடிேம்

வளரறித்தேர்வு - 3

23

பருவம் - III
இயல் – 8
பராபரக்கண்ைி (சசய்யுள்)
நீ ங்கள் நல்ைவர் (சசய்யுள்)
பசிப்பிைி தபாக்கிய பானவ
(உனரநனட)

பரேம் (துனைப்பாடம்)
ேிருக்குறள் (சசய்யுள்)
9

ஜைவரி

சபயர்ச்சசால் (இைக்கைம்)
வளரறித்தேர்வு - 4

21

இயல் - 9
ஆசிய தஜாேி (சசய்யுள்)
மைிேதநயம் (உனரநனட)
முடிவில் ஒரு சோடக்கம்
(துனைப்பாடம்)
அைி (இைக்கைம்)
10

பிப்ரவரி

ேிருக்குறள் (சசய்யுள்)
3

23

11

மார்ச்

12

ஏப்ரல்

இரண்டாம் பருவத்தேர்வு /
சோகுத்ேறித்தேர்வு

25

புது கல்வியாண்டு

23

NOTE:
I TERM HOLIDAYS: 09.10.2021 – 17.10.2021
SHORT BREAK 24TH APRIL TO 2ND JANUARY
ACADEMIC YEAR ENDS ON 25TH MARCH 2022
SUMMAR VACATION: 24TH APRIL 2022 TO 3RD JUNE 2022

4

