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உரபரை – 1 
(உனர்திச் செம்சநொமி) 

குறுயிொக்கள் 
 

1. ாயலறு பனஞ்சித்திபார் தநிமின் பனரநரன வ்யாறு 
ரசாற்றுிார்.? 

2. ரிதிநாற்ரஞரின் பசம்பநாமி இக்ணம் னாது? 
3. யபாற்றுத் பதான்ரநனேரைன பநாமிள் னாரய? 
4. யமங்ிமந்து லா பநாமிள் னாரய? 
5. தநிழ்பநாமிக்குப் பானந்தின யரச் சிப்னள் னாரய? 
6. னென்ாம் தநிழ்ச்சங்ம் ன் ற்டுத்தப்ட்ைது? 
7. “ன்றுன தநிழ்” -  யிக்கு. 
8. யைபநாமினில் ந்துள் பசாற்ள் னாரய? 
9. ால்டுபயல் தநிரமப் ற்ிக் கூறுயது னாது? 
10. சங் இக்ினத்தில் உள் அடிின் ண்ணிக்ர னாது? 
11. நில்சுயில்ின் னடின ன்? 
12. நாக்சுனல்ர் தநிரம வ்யாறு ாபாட்டுிார்? 
13. தநிரமக் பல்ட் வ்யாறு லாக்குிார்? 
14. சங் இக்ினத்ரத நக்ள் இக்ினம் ன்று கூறுயது ன்? 
15. ந்து இக்ணங்ரக் கூறும் நூல் து? 
 

ெிறுயிொக்கள் 
 

1. தநிழ் ிரத்தபநாமி ன்ரத யிக்கு. 
2. தநிமின் பதான்ரநரன ழுது. 
3. தநிழ் தாய்பநாமினாய் அரநனேம் யிதம் ற்ித் பதாகுத்து ழுது. 
4. தநிமின் ர இக்ினத் தித்தன்ரந பயிப்ாடு ற்ி ழுது. 
5. பநாமிக்லாட்ாடு – யியரி. 

 
சடுயிொ 
 

1. உனர்திச் பசம்பநாமி ற்ி அிஞர்ள் கூினயற்ரத் பதாகுத்து 
ழுது. 

2. பசம்பநாமித் தகுதிாடுள் ற்ிச் சுனக்நாத் பதாகுத்து ழுது. 
 
 
 

உரபரை – 2 
(சரினொரின் சண்யிடுதரச் ெிந்தரகள்) 

 
 
குறுயிொக்கள் 
 

1. பரினாரபப் ற்ின ாலயந்தரின் ைப்டிப்ன னாது? 
2. மந்தநிழ்ச் சனதானத்தில் பண்ின் ன்நதிப்ன னாது? 
3. அடிப்ரைத் லதரயள் னாரய? 
4. அற்ப்ைலயண்டினரய னாரய? 
5. பண்ள் நிதப் ியினா ைநாை ன் பசய்னலயண்டும்? 
6. பண்ின் அடிரந யாழ்வுக்கு யமிலாினது து? 
7. தநிம அபசு ரைனரப்டுத்தின பரினாரின் சிந்தர து? 
8. யற்ரக் ரயதில் உறுதினா உள்ம் பாண்ையர் பரினார்? 
9. குமந்ரதநணத்ரதப் பரினாரின் னத்து னாதுஃ 
10. ந்தனக் குதிரபா நாலயண்டினயர்ள் னார்? 
11. பரினாரின் ாப்ர னாது? 
12. என ாடு யத்துைன் இனக் னாது பசய்னலயண்டும்? 
13. பண்ல சனெத்தின் ண்ள் ன்யர் னார்? 
14. நணக்பாரைரன னதலீைாக் னதுயர் னார்? 
15. னானரைன யமிாட்டுதால் தநிமம் தரிநிர்ந்து ிற்ிது? 

 
ெிறுயிொக்கள் 
 

1. பசாத்துரிரந ற்ி யிக்கு. 
2. எழுக்ம் குித்துப் பரினார் கூறுய னாரய? 
3. அபசுப்ணி குித்துப் பரினார் பசால்ய னாரய? 

 
சடுயிொ 
 

1. பரினாரின் பண்யிடுதரச் சிந்தரரத் பதாகுத்து ழுது. 
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உரபரை 3 
(அண்ணல் அம்பத்கர்) 

 
குறுயிொக்கள் 

1. ாபதினின் யரிள் னாரய? 
2. தலாி ங்குள்து? 
3. யகுப்ில் அனுநதிக்ப்ட்ை சிறுயன் னார்? 
4. ள்ி ினயாம் ரதக் பாண்டுயப அம்லத்னக்கு 

ஆரணனிட்ைது? 
5. ல்யி ற்தற்ா அம்லத்ர் வ்யவு லபம் பசயமித்தார்? 
6. அம்லத்ரின் ரனில் ன் இனந்தது? 
7. அம்லத்ரின் சிப்னள் னாரய? 
8. அம்லத்ர் ந்பதந்த துரில் அிஞபா இனந்தார்.? 
9. நித உரிரநக்ா ைந்த னதல் லாபாட்ைங்ள் னாரய? 
10. யட்ைலநரச நாாட்டில் அம்லத்ர் லசினது னாது? 
11. இந்தின அபசு குடினபசு ாைாத் தன்ர அியித்துக்பாண்ை 

ாள் து? 
12. ற்ல், ற்ித்தல் ற்ி அம்லத்ரின் னத்து னாது? 
13. பானாதாபத் துரனின் சிந்த நூல் து? 
14. இனர அற் யந்த திர்- னார்? 
15. அம்லத்ரபப் ற்ிப் பரினார் கூினது னாது? 
16. அம்லத்ரப பாலேந்திபிபசாத் வ்யாறு ாபாட்டுிார்? 
17. இந்தின நாநணி  ன்து னாது? 
18. அண்ணல் அம்லத்ர் ப்லாது நரந்தார்? 
19. அம்லத்னக்குப் ாபத பத்ா யினது ப்லாது ிரைத்தது? 
20. இனபனந்தரயர்ள் னார்? 

 
ெிறுயிொக்கள் 
 

1. னதல் உரிரநப்லார் ற்ி ழுது. 
2. இந்தின யபாற்ின் னதின க்ங்ள் னாரய? 
3. சட்ைலநரத – யிக்கு. 

 
சடுயிொ 
 

1. அம்லத்ரின் யாழ்ரயச் சுனக்ி யரப. 
 

உரபரை 4 
(பச்சுக்கர) 

 
குறுயிொக்கள் 
 

1. ஆனக்ரள் த்தர? 
2. லநரைப்லச்சின் உனிர்ாடி து? 
3. லச்சுனர ன்து னாது? 
4. டுப்ன ன்ால் ன்? 
5. பதாைக்வுரப வ்யாறு அரநதல் லயண்டும்? 
6. பதாடுத்தலுக்ா டுத்துக்ாட்டு து? 
7. லச்சாரின் ைரந னாது? 
8. இக்ினக்கூறுள் ப்டிப்ட்ைரய? 
9. அணி ன்ால் ன்? 
10. சிந்தலச்சு வ்யாா அரநனேம்? 

 
ெிறுயிொக்கள் 
 

1. டுத்தல் – யிக்கு. 
2. லச்சின் அணின்ள் ற்ி யியரி. 
3. லச்சிர உணர்த்துந தின்ள் னாரய? 
4. லச்சும் லநரைப்லச்சும் – யிக்கு 

 
 
சடுயிொ 
 

1. லச்சுக்ர ற்ித் பதாகுத்து ழுது. 
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உரபரை 5 
 

(திரபப்ைக்கர உருயொ கரத) 
 
குறுயிொக்கள் 
 

1. அரயனம் ிதில் னரிந்துபாள்ளும் பநாமி து? 
2. ஏடும் குதிரபரன இனக்ப்ைநா டுத்தயர் னார்? 
3. ைச்சுனள் உனயாக்கும் னரரனக் ண்டுிடித்தயர் னார்? 
4. டிசின் ண்டுிடிப்ன னாது? 
5. இனக்ப்ைத்ரதப் ார்க்கும்யண்ணம் யடியரநத்தயர் னார்? 
6. இனக்குர் ன்யர் னார்? 
7. திரபப்ைத்தின் யர்ச்சிிரள் னாரய? 
8. சுட்டுக்பால்ப்ட்ையர்ள் ந்பதந்த ாடுரச் லசர்ந்தயர்ள்? 
9. ைச்சுனில் பதாைர்ச்சினா த்தரப் ைங்ள் டுக்ப்டும்? 
10. பாடிக்கு த்தர னர னெடி சுமலும்? 
11. இனங்குனப் ைங்ர னார் யினம்னயர்? 
12. பசய்திப்ைம் ன்ால் ன்? 
13. வ்யரிள் திரபப்ைத்திற்குப் பானந்தும்? 
 
 
ெிறுயிொக்கள் 
 
1. திரபப்ைத்தின் யபாறு குித்து ழுது. 
2. எிப்திவு வ்யாறு பசய்னப்டுிது? 
3. திரபப்ைக்ாட்சி குித்து யிக்கு. 
4. ல்யிப்ைம் குித்து ழுது. 
 
சடுயிொ 
 
1. ைங்ின் யரரக் குித்துத் பதாகுத்து ழுது. 
2. திரபப்ைக்ாட்சிப்திவு குித்து யியரித்து ழுது. 

 
 
 
 

 

உரபரை 6 
 

(சதொன்ரநத் தநிமகம்) 
 
குறுயிொக்கள் 
 

1. தநிமின் சிப்ரப் ற்ின சிப்திாபப் ாைல் யரிள் னாரய? 
2. “திங்பாடும்” ன்னும் ாபதிதாசின் யரிள் னாரய? 
3. தநிமர்ள் யிற் தாின யரள் னாரய? 
4. தநிமர்ள் யிற் னறு யரள் னாரய? 
5. நதுரபத் தநிழ்ச்சங்த்திரக் குிக்கும் நூல்ள் னாரய? 
6. “ீரின் யந்த ிநிர்ரிப் னபயினேம்” ன் ாைல் யரி இைம்பற் நூல் 

து? 
7. பநாமி உனயம் பறுயதற்கு னன்ன ிந்தது து? 
8. இரச நபனர பயிப்டுத்தும் நூல்ள் னாரய? 
9. “பம்ின் நர” ன்று கூின நூல் து? 
10. இனிரச ாைக் ரஞர்ள் னாயர்? 
11. எப்ாரி – பானள் தன. 
12. தநிமர் னன்டுத்தின இரசக்னயிள் னாரய? 
13. யள்ளுயம் இரசக்னயிரப் ற்ி வ்யாறு கூறுிது? 
14. யடீு – ன் லதரயப்ையில்ர? 
15. பண்ின் பனயபீத்திரப் ாடின பண்னயர் னார்? 
 

ெிறுயிொக்கள் 
 

1. யாணிம் ற்ின னத்துர யிக்கு. 
2. பநாமித்பதான்ரந – யியரி 
3. ற்றுநதினேம் இக்குநதினேம் – யிக்கு. 

 
சடுயிொ 
 

1. மந்தநிமர் யாழ்வு குித்து சுனக்ி ழுது 
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உரபரை 7 
 

(தநிழ்சநொமினில் அியினல் ெிந்தரகள்) 
 
குறுயிொக்கள் 
 

1. அிவு அற்ம் ாக்கும் னயி ன்யர் னார்? 
2. யிண்ணினரப் ற்ிப் லசின தநிழ்நூல் து? 
3. அண்ைப் குதினின் உண்ரைப் ிக்கும் – யரிள் உரைன நூல் து? 
4. உவு ன்தன் பானள் னாது? 
5. ஞாம் ன்தன் பசால்டி னாது? 
6. ாற்ில்ாப்குதி ற்ி னம் 30 கூறும் யரி ன்? 
7. யயன் யா யானூர்தி யரி ந்நூில் இைம்பற்றுள்து? 
8. னம்ரப் ிமினேம் ந்திபத்ரதப் ற்ிக் கூறும் நூல் து? 
9. “அந்தக் லணினேம் ந்திபக் ிணனம்” -  தன் யரி? 
10. “எனரநத் லதற்த்து லயறு யப்ின்” – ப்ாைின் யரி? 
11. தநிமர் தன் அடிப்ரைனில் ித்ரத யரப்டுத்திர்? 
12. பசம்நண் ற்ிக் குறுந்பதாரனின் யரி னாது? 
13. உயர்ிம் ற்ி னானூற்று யரி னாது? 
14. ர்ிம் ற்ித் தினயள்யரின் யரி னாது? 
15. அணுரயப் ற்ிக் ம்ரின் னத்து னாது? 
16. ஐரயனாரின் அணு ற்ின யரி னாது? 
17. உைம்ார் அமினின் உனிபார் அமியர் – னார் யரி? 
18. சித்தர்ின் பனர்ர ழுது. 
19. இனற்ர நனத்துயம் ன்து னாது? 
20. உைம்ிரை லதான்ிற் பான்ர அறுத்ததன் உதிபம் ஊற்ி – 

கூற்று னானரைனது? 
21. சரிந்த குைரச் சரிபசய்த பசய்தி இைம்பற் நூல் து? 
22. தினயாசத்தில் பயினேள்பசய்திள் னாரய? 

 
ெிறுயிொக்கள் 

1. பாினினல் அிவு – குித்து ழுது. 

சடுயிொ 

1. அறுரய நனத்துயம் ற்ி ழுது. 

உரபரை 8 
 

(கொந்தினம்) 
 
குறுயிொக்கள் 
 

1. டும்லார் ைந்த ாடுள் னாரய? 
2. இான் ஆசிரினர் ந்த ாட்டுக்குச் பசன்ார்? 
3. பற்லாரிைம் ாந்தி அன்ன பசலுத்த அரநந்த ாட்சி து? 
4. லாபாட்ை னரள் னாரய? 
5. லார்னரரனக் ரனாண்ையர் னார்? 
6. உமயர்ள் அரபனாரை அணிந்த நாிம் து? 
7. அரப ினயாணப் க்ிரி – னார்? 
8. யட்ைலநரச நாாடு ங்கு ிழ்ந்தது? 
9. ாசினில் அரநந்துள் ல்ரக்மத்தின் பனர் னாது? 
10. றுப்னச் சட்ைங்ரக் ாந்தி ங்ல பாளுத்திார்? 
11. இரஞர்ள் தற்கு னன்யபலயண்டும் ன்று ாந்தி யினம்ிார்? 
12. ாணிரப் னரச அரனில் ரயத்து யணங்ினயர் னார்? 
13. சுலதசி இனக்த்தின் பாள்ர னாது? 

 
ெிறுயிொக்கள் 

1. யிரனேம் னிர் யிக்கு – யிக்கு. 
2. இரஞர்ின் ைரந னாது? 

சடுயிொ 

1. அறுரய நனத்துயம் ற்ி ழுது. 
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உரபரை 9 
(திருயருட் ிபகொெ யள்ொர்) 

குறுயிொக்கள் 

1. இிங்ிச் பசட்டித் பதனயில் ச்பசாற்பாமிவு ிழ்ந்தது? 
2. இபாநிங்ரின் பற்லார் னாயர்? 
3. ஆன அந்தணர் யள்ாரப வ்யாறு ாபாட்டிார்? 
4. இபாநிங்ரின் ஆசிரினர் பனர் ன்? 
5. தினபயாற்ினர்ச் சன்தினில் அநர்ந்தினந்த சாநினார் னார்? 
6. இலதா ஏர் உத்தந நிதர் லாிார் – னானரைன கூற்று? 
7. ந்தலாட்ைத்து இரயரப் ற்ின ாைின் பதாகுப்ன னாது? 
8. தினபயாற்ினைர்ச் சியபனநான் நீது ாைப்ட்ை நூல்ள் னாரய? 
9. இபாநிங்ர் யற்ரக் ாண யினம்ிார்? 
10. ஆணும் பண்ணும் சநம் ன் யள்ாரின் ாைல் ழுது. 
11. அப்ாான் லயண்டுதல்லட்டு அனள் னரிதல் லயண்டும் – ன்யர் 

னார்? 
12. யள்ாரின் ார்ரயனில் இரயன் வ்யடியாயன்? 
13. தினயனட்ாயில் த்தர பதாகுதிள் உள்? 
14. னதுபி ண்ை னயர் ” ன்று யள்ாரப அரமத்தயர் னார்? 
15. யள்ார் ந்ான்று இயாிர ய்திார்? 

ெிறுயிொ 

1. யள்ாரின் எனரநனேணர்வு ற்ி ழுது. 
2. யள்ார் ஏன னபட்சித்துயி – யிக்கு. 
3. யள்ாரின் பாதுரந பி னாது? 
4. யள்ாரின் தநிழ்ப்ற் னாது? 

சடுயிொ 

1. யனம் ிள்ரக்கு யள்ார் யமங்ின அிவுரபர ழுது. 

 

உரபரை 10 
(ல்துர பயரயொய்ப்புகள்) 

குறுயிொக்கள் 

1. த்தரன யிமிப்னணர்ரய எனயர் பலயண்டும்? 
2. ணி யாய்ப்னக்குரின ல்யித்தகுதிள் னாரய? 
3. பதாமில்ல்யித்துரள் னாரய? 
4. சிந்த லயரயாய்ப்னத்துரக்கு ப்ட்ைங்ள் லதரய? 
5. ல்பதாமில்நுட்க்ல்யிக்ா ல்யித்தகுதி து? 
6. தநிழ்யமினில் னின்யனக்கு அபசு தனம் லயரயாய்ப்ின் 

யிழுக்ாடு வ்யவு? 
7. லாட்டி ைத்தும் துரள் னாரய? 
8. ஊைங்ள் னாரய? 
9. டிப்ர ங்ல திவு பசய்னலயண்டும்? 
10. பதாமிற்னிற்சிள் ான்ிரக் கூறு. 
11. சுனபதாமில் பதாைங் அபச யற்ர யமங்குிி்து? 
12. நாயட்ை ஆட்சினர் னெம் பயினாகும் லயரயாய்ப்னள் னாரய? 

ெிறுயிொ 

1. பதாமிற்ல்யி குித்து ழுது. 

சடுயிொ 

1. ல்துர லயரயாய்ப்னள் ாைத்தின் னத்துரத் பதாகுத்து 
ழுது. 
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