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    ,          

1.                                . 

2.                                           . 

3.                                         . 

4.                                    . 

5.                                       . 

 

பாடப்பகுப்பு  

I இைக்கியம் 

  II பாடம் ொர்ந்த தமிழிைக்கிய வரைாறு 

III சமாழிப் பயிற்ெி 

 

அைகு 1        

மரபுக் கவினத 

1. பாரதியார் – பாரத        

2. பாரதிதாென் –             

3. கவிமணி                     – உடல் நைம் பபணல் 

4. நாமக்கல்          .               – தமிழன் இதயம் 

5.       கண்ணதாென் –                 (           ) 

6. பட்டுக்பகாட்னட   . கல்யாணசுந்தரம் – வருங்காைம் உண்டு 

7. தமிழ் ஒளி –          

 புதுக்கவினத 

1.       ந. பிச்ெமூர்த்தி –      

2.       அப்துல் ரகுமான் –       

3.       மு.பமத்தா –           ,                       ,       

          

4.              –                                  



5.       தமிழன்பன் –சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச்சொல்பை   

6.       னவரமுத்து ––              

7.       அ. ெங்காி – இன்று நான் சபாிய சபண் 

 

அைகு 2 –               

1. ஏற்றப்பாட்டு 

2. சதம்மாங்கு 

3. அம்   பாடல்கள் 

4. வினளயாட்டுப் பாடல்கள் 

5. நடவுப் பாடல்கள் 

 

அைகு 3 - ெிறுகனத  - உனரநனட 

1. கு.ப.ரா – கைகாம்பரம் 

2. கு.அழகிாிொமி – குமாரபுரம் ஸ்படஷன் 

3. தமிழ்ச்செல்வன் – சவயிபைாடு பபாய்  

4. பதாப்பில் முகமது மீரான்  - வட்டக் கண்ணாடி 

5. அம்னப –பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் பராெக்தி முதலிபயார் 

6. உனரநனட 

 இரா.பி.பெதுப்பிள்னள – வண்னமயும் வறுனமயும் கட்டுனர (        ) 

 

அைகு 4 -  நாடகம் 

1. நா. முத்துொமி – நாற்காலிக்காரர்  

 

அைகு 5 - தமிழிைக்கிய வரைாறு 

1. மரபுக் கவினத (20 ஆம் நூற்றாண்டு கவிஞர்கள்) 

2. புதுக்கவினத 

3. நாட்டுப்புறப் பாடல்கள், கனதகள், கனதப்பாடல்கள், பழசமாழிகள், 

விடுகனதகள் 

4. ெிறுகனத ,              

5. நாடகம் – ொர்ந்த பகுதிகள். 

 

IIIசமாழிப் பயிற்ெி 

I. வாக்கியமறிதல் – சதாடர் வாக்கியம்- தைி வாக்கியம்- கூட்டு வாக்கியம் 

II. பபச்சு வழக்கு – எழுத்து வழக்கு 



III. எழுவாய், பயைினை, செயப்படுப்சபாருள் – வாக்கியத்தில் இடம் சபறல் 

IV. ஒருனம, பன்னம மயக்கம் 

V. தினண, பால், எண், இட பவறுபாடு 

VI. நால்வனகச் சொற்கள் 

VII. அகரவாினெப்படுத்தல் 

  



சபாதுத் தமிழ் இரண்டாம் பருவம் 

சமாத்த மதிப்சபண்கள் – 75 

           

    ,          

1.                                . 

2.                                           . 

3.                                     . 

4.     ,                                           . 

5.                                      . 

 

பாடப்பகுப்பு 

I. இைக்கியம் 

II. அனதச் ொர்ந்த தமிழிைக்கிய வரைாறு 

III. சமாழிப் பயிற்ெி 

 

அைகு 1 

1. நற்றினண – 87, 88 

2. குறுந்சதானக  - 46, 88, 89 

3. கலித்சதானக – 11 ஆம் பாடல்   

 

அைகு 2 

 

1. அகநானூறு – 86 ஆம் பாடல்   

2. ஐங்குறுநூறு – கிள்னளப்பத்து 

3. பாிபாடல் –செவ்பவள் 5, கடுவன் இளசவயிைார் (1 முதல் 10 வாிகள் – சவற்றி 

பவல் ) 

 

அைகு 3 

1. புறநானூறு – 182, 192 

2. பதிற்றுப்பத்து –காக்னகப்பாடிைியார், நச்செள்னளயார் பாடல் (56, 57) 

 

அைகு 4 

1. பத்துப்பாட்டு – முல்னைப்பாட்டு 

 



அைகு 5 

1. திருக்குறள் – சபாருட்பால்  - 3 அதிகாரம் (காைமறிதல், சுற்றந்தழால், 

கண்பணாட்டம்) 

2. நாைடியார் – ஈனக அதிகாரம் (முதல் 5 பாடல்கள்) 

 

 

II தமிழிைக்கிய வரைாறு 

1. முச்ெங்க வரைாறு, பதிசைண்பமற்கணக்கு நூல்கள் (எட்டுத்சதானக, 

பத்துப்பாட்டு) 

2. பதிசைண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் 

 

III சமாழிப் பயிற்ெி 

1. இைக்கணக் குறிப்பு (பவற்றுனமத் சதானக, உவனமத் சதானக, பண்புத் 

சதானக, உம்னமத் சதானக, அன்சமாழித் சதானக) [பத்தியிலிருந்து 

இைக்கணக் குறிப்புகனளக் கண்டறிதல்] 

2. ஒற்று மிகும் மிகா இடங்கள் 

3. மரபுத் சதாடர்கள் (தமிழ் மரபுத் சதாடர்கனளக் கண்டறிதல்) 

  

   



சபாதுத்தமிழ் மூன்றாம் பருவம் 

சமாத்த மதிப்சபண்கள் – 75 

           

    ,          

1.                                   . 

2.                              . 

3.                                      . 

4.     ,                                  . 

5.                                      . 

 

பாடப் பகிர்வு  

I. இைக்கியம் 

II. அனதச் ொர்ந்த தமிழிைக்கிய வரைாறு 

III. சமாழிப் பயிற்ெியும் சமாழி சபயர்ப்பும் 

 

     I  

1. கானரக்கால் அம்னமயார் – அற்புதத் திருவந்தாதி (பிறந்து சமாழி எைத் 

சதாடங்கி 5 பாடல்கள்) 

2. பதவாரம் – திருஞாைெம்பந்தர் – திருத்தில்னை பதிகம் ‘கற்றாங்கு’ எைத் 

சதாடங்கி 11 பாடல்கள் 

3. திருநாவுக்கரெர் – மாெில் வீனணயும் எைத் சதாடங்கி 10 பாடல்கள் 

4. சுந்தரர் – பித்தா பினற சூடி எைத் சதாடங்கி 10 பாடல்கள் 

5. மாணிக்கவாெகர் – திருப்பள்ளிசயழுச்ெி 10 பாடல்கள் 

 

    2 

1. ஆண்டாள் – நாச்ெியார் திருசமாழி             – ஏழாம் பத்து  

2. சபாய்னகயாழ்வார் – முதல் பாடல் (முதல் திருவந்தாதி) 

3. பூதத்தாழ்வார் – முதல் பாடல் (                ) 

4. பபயாழ்வார் – முதல் பாடல் (மூன்றாம் திருவந்தாதி) 

5. நம்மாழ்வார் – முதல் பத்து – நான்காம் திருசமாழி முதல் 5 பாடல்கள் 

 

அைகு 3 

1. தாயுமாைவர் –              (5       ) 



2. வள்ளைார் –          –                    (1-5) 

3. அருணகிாிநாதர் – விநாயகர் துதி – “நிைது திருவடி..” எைத் சதாடங்கும் 5 ஆம் 

பாடல் 

 

அைகு 4 

1. ெித்தர் பாடல்கள் – திருமூைர் – திருமந்திரம் (270,271,274,275,285) 

2. குணங்குடி மஸ்தான்      -            –(10       ) 

3. பவதநாயகம் பிள்னள –                 ,            . 25-32 

      ,  

 

அைகு 5 

1. முத்சதாள்ளாயிரம் –  பாண்டியன்(பார்படுப, பநமி நிமிர்பதாள், கார்நறுநீைம்), 

பெரன் (வாைிற்கு, அள்ளல், ஏற்று ஊர்தி), பொழன்(சகாடிமதில், முடித்தனை, 

அந்தணர் ஆசவாடு) 

2. தமிழ்விடுதூது – முதல் 16 கண்ணிகள் 

3. நந்திக்கைம்பகம் –61, 96, 100, 105, 110 

 

II தமிழிைக்கிய வரைாறு 

1. பக்தி இைக்கியம் (னெவம், னவணவம், ெித்தர்கள், இஸ்ைாம், கிறித்துவம்)  

2. ெிற்றிைக்கியங்கள் 

 

III சமாழிப் பயிற்ெியும் சமாழி சபயர்ப்பும் 

ஒரு சபாருள் குறித்த பைசொல், பைசபாருள் குறித்த ஒரு சொல், பிறசமாழிச் சொல் 

நீக்கல்,  அலுவைகக் கடிதம் வனரதல், தமிழில் சமாழி சபயர்த்தல் 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சபாதுத்தமிழ் நான்காம் பருவம் 



சமாத்த மதிப்சபண்கள் – 75 

           

    ,          

1.                          . 

2.                              . 

3.        ,                                             . 

4.        ,                                 . 

5.                                           . 

 

பாடப் பகிர்வு – 

I இைக்கியம் 

II அனதச் ொர்ந்த தமிழிைக்கிய வரைாறு 

III சமாழித் திறன் 

 

அைகு 1  

1. ெிைப்பதிகாரம் – ஊர் காண் கானத ( முழுனமயும்)  

2. மணிபமகனை – பாத்திர மரபு கூறிய கானத (முழுனமயும்) 

 

அைகு 2 

1. ெீவக ெிந்தாமணி – ஏமாங்கத நாட்டு வளம் 1    10 பாடல்கள்     

2. சூளாமணி – 5 பாடல்கள் (நாட்டுச் ெருக்கம், நகரச் ெருக்கம், தூது ெருக்கம்,   

                கல்யாணச் ெருக்கம், சுயம்வரச் ெருக்கம்) 

 

அைகு 3 

1. கம்பராமாய ம் – குகப்படைம் 

2. சபாியபுராணம் – சமய்ப்சபாருள் நாயைார் புராணம் 

 

 

அைகு 4 

1. ெீறாப்புராணம்  - உடும்பு பபெிய படைம் (      ) 

2. பதம்பாவணி – வளன் ெைித்த படைம் (      ) 

 

 



அைகு 5 

1. மீைாட்ெியம்னம பிள்னளத் தமிழ் – ெப்பாணி பருவம் – 1     5         

    

2. திருக்குற்றாைக் குறவஞ்ெி – மனைவளம் (வாைரங்கள், முழங்குதினர, 

ஆடுமரவீனும், கயினை எனும், சகால்லிமனை, ஒருகுைத்தில்) 

 

II இைக்கிய வரைாறு  

1. காப்பிய இைக்கியங்கள் 

2. ெிற்றிைக்கியங்கள் 

3. இஸ்ைாமிய இைக்கிய வரைாறு 

4. கிறித்துவ இைக்கி  வரைாறு 

 

III சமாழித் திறைறிதல் 

i. கனைச்சொற்கள் 

ii. பனடப்பு – ெிறுகனத (அ) புதுக்கவினத 

   


