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த்தாம்வகுப்பு 

 
தநிழ்முதல்தாள் 

 
டைப்ாக்கவிாக்கள் 

 
செய்யுட்குதி 

 
வாழ்த்து 

குறுவிா 
 

1. நாணிக்கயாசகர்  திருப்பருந்துற  இறயால்  ஆட்பகாள்ப்ட்ட  யிதத்றத  ழுதுக. 
2. நாணிக்கயாசகறப  வ்யாறு அறமப்ர்? 

3. திருப்பருந்துற  ம்நாயட்டத்தில்  உள்து? 

4. சதகம்  ன்ால்  ன்? 

ெிறுவிா 
1. நாணிக்கயாசகர்  - குிப்ன  யறபக. 
2. திருயாசகம்  -  குிப்ன யறபக. 

 

திருக்குள் 
குறுவிா 

1. தற  யிரும்ிக்  காத்தல்வயண்டும்? 

2. உனர்குடி,  இமிகுடி  -  யிக்குக. 
3. து குறந்தால்  குடி  ிப்ின்  சிப்ன  அமிந்துவாகும்? 

4. உனர்வு   னாரிடம்  அறநனாது? 

5. நயிறநனேறடவனார்   திிருந்து  தயநாட்டார்? 

6. ஒழுக்கனறடனயரின்  யாய்ச்பசால்  ப்டினாது? 

7. ஒழுக்கத்தின்   யிறவு   னாது? 

8. காநிந்து  பசனல்ட  து வதறய? 

9. திருயள்ளுயர்  காட்டின  பாதுபி  னாது? 

10. திருயள்ளுயர்  ாள்  ப்வாது? 

11. திருக்குள்  ம்பநாமிகில்  பனர்க்கப்ட்டுள்து? 

12. திருக்குற  னதன்னதில்  திப்த்தயர்  னார்? 

13. திருக்குள்  ங்வக  னதன்னதில்  பயினிடப்ட்டது? 

14. திருக்குள்  திப்ிக்கப்ட்ட  ஆண்டு  ன்? 

ெிறுவிா 
1. பசால்ாலும்  பசனாலும்  யரும்  ஒழுக்கங்கறக்  கூறுக. 
2. காநிந்து   பசனல்டுதால்  ற்டும்  னறக்  கூறுக. 
3. காத்திற்காகக்   காத்திருத்தின்  சிப்றக்  கூறுக. 
4. றகயறப  திர்பகாள்ளும்  னறகள்  னாறய? 

5. காத்திருத்தறனேம்  பசனல்டுதறனேம்  உயறநனின்  யமி  கூறுக. 
 

ஏாதி 
குறுவிா 

1. கணிவநறதனரின்  காம்  னாது? 

2. திறணநாற  நூற்றம்து  ழுதினயர்   னார்? 

3. ாதினின்  கருத்துகள்  றத  அகற்றும்? 

4. யணங்கி  யமிபனாழுகி  -  இப்ாடின் ண்  ன்? 

ெிறுவிா 
1. கணிவநறதனர்  -  குிப்ன யறபக. 
2. ாதி – நூற்குிப்ன  யறபக. 



www.Padasalai.Net   www.TrbTnpsc.com 

 

 
ெிப்திகாபம் 

குறுவிா 
1. வகாயின்  தந்றத பனர்  னாது? 
2. கண்ணகினின்  தந்றத  னார்? 
3. வகாயன்  னாறப  யிரும்ிான்? 
4. காயிரிப்னம்ட்டித்தில்  ன் யிமா  டந்தது? 
5. இந்திபயிமாயில்  நாதயி  ன் ாடல்  ாடிாள்? 
6. வகாயன்  நதுறபக்கு  ன்  பசன்ான்? 
7. வகாயனுடன்  யமித்துறணனாக  யந்தயர்  னார்? 
8. இறடக்கு  னெதாட்டினின்  பனர்  னாது? 
9. யாமிபனம் பகாற்றக  வயந்வத  யாமி -  னார், னாரிடம்  கூினது? 
10. ிடர்த்தற  ின இங்பகாடி  னார்? 
11. கன்ினர் ழுயருள்  இறனயள்  னார்? 
12. இறயற டநாடச்  பசய்தயள்  னார்? 
13. காி  - யிக்குக. 
14. தாருகன்  நார்றப்  ிந்தயள்   னார்? 
15. யானிின் னன் கண்ணகினின்  வதாற்ம்  வ்யாறு   இருந்தது? 
16. நணினறட  அரி,  னத்துறட  அரி -  பாருள்  தருக 
17. நன்ின்  உதட்டில்ட்டுத்  பதித்தது  து? 
18. நன்ிி்ன்  நறயி  னார்? 
19. தாழ்ந்த  குறடனன்  தர்ந்த  பசங்வகான் - னார்? 
20. சிப்திகாபத்தின்  நூற்னன்  னாது? 

ெிறுவிா 
1. யாணிகம் பாருட்டுக்  வகாயன்  நதுறபக்குச்  பசன்றநறன  ழுதுக. 
2. வகாயன்,  கண்ணகி  - யிக்குக. 
3. நாதயி  -  யியரி. 
4. சிப்திகாபம்  -  நூற்குிப்ன யறபக 
1. சிப்திகாப நூல்  ழுந்த யபாற்ற  யியரி. 

சடுவிா 
1. யமக்குறபகாறத  ிகழ்ச்சிறன  உறபனாடல் யடியத்தில்  ழுதுக. 

 
தநிழ் வர்ச்ெி 

 
குறுவிா 

1. ின றடனில்  றத  ழுதவயண்டும்? 
2. தநிமில்  றத  பநாமிபனர்க்கவயண்டும்? 
3. தநிறமக்காக்க   னாது  பசய்னவயண்டும்? 
4. தகத்தகான  -  பாருள்  ழுதுக. 
5. ாபதிதாசின்  பற்வார்  னாயர்? 
6. ாபதிதாசன்  -  பனர்க்காபணம்  ழுதுக. 
7. திருச்சிபாப்ள்ினில்  னாருறடன  பனரில்  ல்கறக்கமகம்  அறநந்துள்து? 

ெிறுவிா 
1. ாபதிதாசன்  -  குிப்ன யறபக. 

சடுவிா 
1. தநிி்ழ் யர்ச்சி  தறப்ில்  ாபதிதாசன்  கூறும்  கருத்துகறத்   பதாகுத்து  ழுதுக. 

 
 

கம்பாநானணம் 
குறுவிா 

1. இபாநின்  தந்றத பனர்  னாது? 
2. றகவகனினின்  வதாமி  பனர்  னாது? 
3. இபாநன்  யயாசம்  த்தற  ஆண்டுகள்  அறநனவயண்டும்? 
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4. வயட்டுயத்  தறயன்  னார்? 
5. குகன்  த்தறப்  டகுகளுக்குத்  தறயன்? 
6. கங்றகனாற்றுத்  வதாணித்துறக்கு  உரிறந  உறடனயன்   னார்? 
7. குகின்  யிறந  னாது? 
8. குகன்  யாழும்  தறகபம்  து? 
9. ஒருயறபக் காணச்பசல்லும்வாது  ின்ற்ப்டும்  தநிழ்  நபன  னாது? 
10. ாயாய்  வயட்டுயன்  ாய் அடிவனன்   -   னாறபக்   குிக்கிது? 
11. இபாநின்  கண்கள்  தற்கு உயறநனாகக்  கூப்ட்டுள்து? 
12. சீறதனின்  பற்ி  வ்யாறு உயநிக்கப்ட்டுள்து? 
13. டகு  தறப் வால்  யிறபந்து பசன்து? 
14. ன்னுனிர்  அறனாய் ீ,  இயல் உன்  இறனான், இந்  -  னார், னாரிடம் கூினது? 
15. அவனாத்தினா  காண்டம்  த்தறனாயது  காண்டம்? 
16. குகப்டம்  த்தறனாயது  டம்? 

ெிறுவிா 
1. குகின்  வதாற்த்றத  யியரி 
2. இபாநன்  குகற  வ்யாறு  ாபாட்டிான்? 
3. குகனும்  உடன்யருயதாக  யின்வாது  இபாநன்  கூற்று  னாது? 
4. கம்ர்  -  குிப்ன யறபக 

சடுவிா 
1. குகறப்  ற்ித்  பதாகுத்து  ழுதுக. 

 
ற்ிடண 

குறுவிா 
1. உமயர்  தில்  யிறதறனக் பகாண்டு யருயர்? 
2. ற்ிறண  குிப்ிடும்  ஊர்திகள்  னாறய? 
3. ற்ிறணப் ாடில்  குிப்ிடப்டும்  பசல்யம்  னாதுஃ 
4. நிறகிமான்  ல்வயட்டார்  -  குிப்ன  யறபக 
5. ற்ிறண -  பாருள்  தருக. 

ெிறுவிா 
1. ற்ிறண  குிப்ன  யறபக. 
2. ற்ிறணப் ாடின்  கருத்றத  நயறபப்டநாக  யறபக 
3. ற்ிறண குிப்ிடும்  நருதி  யருணறறன  ழுதுக. 

 
புானூறு 

குறுவிா 
1. அணிகில்   அறநறய  றய? 
2. சான்ாண்றந  இல்ாதயர்  னாருடன்  வசர்யர்? 
3. யடக்கிருந்தயர்  நன்ன்  னார்? 
4. வகாப்பருஞ்வசாமன்  னாருக்காகக் காத்திருந்தான்? 
5. வகாப்பருஞ்வசாமன்  உனிர்துக்கும்வாது  யருந்திப்  ாடினயர்   னார்? 

ெிறுவிா 
1. னானூறு  கருத்துகறத்  பதாகுத்து  ழுதுக. 

 
 

சரின புபாணம் 
குறுவிா 

1. அப்னதினடிகள்  ங்வக  ிந்தார்? 
2. நந்தநாருதசீதம்  -  பாருள்  தருக. 
3. கல்நிதப்ன  -  பாருள்  தருக. 
4. திருீற்றுக்காப்ன  -  யியரி 
5. வசக்கிமார்  ங்வக  ிந்தார்? 
6. வசக்கிமாரின்  இனற்பனர்  னாதுஃ 
7. வசக்கிமார்  ம்நன்ிடம்  தறறந அறநச்சபாய்த் திகழ்ந்தார்? 
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8. வசக்கிமாரின்  ட்டப்பனர்கள்  னாறய? 
9. சியடினார்  த்தற  வர்? 
10. பரின னபாணம்  -  பாருள் தருக. 
11. பரின னபாணம் ற்ித் திரு.யி.க னாது  கூறுகிார்? 

ெிறுவிா 
1. அப்னதினடிகள்  ிகழ்ச்சிறனத் பதாகுத்து  ழுதுக. 
2. ாயிறசப்  திகம்  ாடிப்  ணியிடம்  ாற்று  யரித்தார் -  யியரி. 

சடுவிா 
1.  திருயாவுக்கபசர் – அப்னதினடிகள்  ிகழ்ச்சிறன  உறபனாடல்  யடியில்  ழுதுக. 

 
தநிழ்  விடு  தூது 

குறுவிா 
1. நறடகள்  னாறய? 
2. ல்  ர்கள்  குிப்ிடுக. 
3. ன்பி  யிறதகள்  னாறய? 
4. தநிமின்  சுறயக்குச் சான்ாக  அறநறய  றய? 
5. ாற்கபணங்கள்  னாறய? 
6. பிாலு -  னாறய?  
7. தூர்கட்டி  -  யிக்குக. 

சிறுயிா 
1.  தநிழுக்கு உயறநனாகக்  கூப்ட்டயற்றத்  பதாகுத்து  ழுதுக. 

திருக்குள் 
குறுயிா 

1. பரினாறபத் துறணக்வகாடல் -  பாருள்  தருக. 
2. னாருறடன  ட்ற  ஆபாய்ந்து   ற்றுக் பகாள் வயண்டும்? 
3. அரின   வறு  து? 
4. யிறநனேள்  யிறந  னாது? 
5. யணிகர்க்கு  ஊதினம்  தருயது  து? 
6. பாருள் பசனல் யறக  -  பாருள்  தருக. 
7. னாறப  இகழ்யர்ஃ 
8. னாறபச்  சிப்ிப்ர்? 
9. அறணனா  யிக்கு  ப்டுயது  னாது? 
10. அம், இன்ம்  தருயது  து? 
11. பசல்யத்தில்  றய  பாருந்தி  இருக்கவயண்டும்? 
12. பசயிி -  பாருள்  தருக. 
13. ஃகு   -  தறக் குிக்கிது? 
14. ஒண்பாருள்  -  பாருள்  தருக. 

சிறுயிா 
1. பரினாறபத் துறணக்வகாடின்  னற  ழுதுக. 
2. பாருற  ஆக்கும்  பசனல்கள்  னாறய? 
3. பாருறக்   காக்கும்  பசனல்கள்  னாறய? 

படுயிா 
1. னத்தகத்தில்  உள்றய 

ததவாபம் 
குறுவிா 

1. சியந்த திருயடிகள்  தறப் வான்றய? 
2. திருாவுக்கபசர்  னாருக்கு  அஞ்சுயதில்ற? 
3. இன்வந  ந்ாளும்  துன்ம்  இல்ற  -  னாருறடன  யரிகள்  இறய? 
4. திருாவுக்கபசர்   ிந்த  ஊர்  து? 
5. திருாவுக்கபசரின்  வயறு  பனர்  னாது? 
6. திருாவுக்கபசரின்   பதாண்டுபி  து? 
7. ானன்நார்கள்  னார்?  த்தற  வர்? 
8. தாண்டகம்  ாடுயதில்  யல்யர்   னார்? 
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9. றசயத் திருனறகள்  ன்ிபண்டனுள்  னதல்  ழு  து? 
10. திருாவுக்கபசர்  ாடின  திருனறகள்  னாறய? 
11. ாநார்க்கும்  த் பதாடங்கும் ாடல்  த்திருனறனில்  இடம்பற்றுள்து? 
12. திருயானெர்  தற  அடுத்து  உள்து? 

ெிறுவிா 
1. னத்தகத்தில்  உள்றய. 

 
ெீாப்புபாணம் 

குறுவிா 
1. காட்டுநிதன்  னாருறடன  காடிறன  யணங்கிான்? 
2. அகமி  த்தற காதத் பதாறயில்  உள்து? 
3. இறத்தூதர்  னார்? 
4. உநறுப்னயரின்  ஆசிரினர்  னார்? 
5. சீாப்னபாணம்  னாருறடன  உதயினால்  ிறவுற்து? 
6. உநறுப்னயர்   ழுதின  வயறு நூல்  து? 
7. உநறுப்னயர்  யாழ்ந்த  காம்  னாது? 
8. சீாப்னபாணத்தில்  த்தற  யிருத்தப்ாக்கள்  உள்? 

ெிறுவிா 
1. உநறுப்னயர்  -  குிப்ன  யறபக. 
2. னினின்  பயிச்பசனல்  னாது? 
3. னகம்நது ினின்  பசனறக் கண்வடார் யினந்து வாற்ினது  ன்? 

சடுவிா 
1. சீாப்னபாணத்தில் யரும்  னினின்  ிகழ்வுகறத்  பதாகுத்து  ழுதுக. 

 
கித்சதாடக 

குறுவிா 
1. வாற்றுதல்  ன்து  னாது? 
2. அன்ன ப்டுயது  னாது? 
3. பசிவு  ன்து  னாது? 
4. ிற -  யியரி 
5. கண்வணாடாயது  உனிர்பயௌயல்  - ன்து  னாது? 
6. பாற  ன்ால்  ன்? 
7. ல்ந்துயார்  க்காத்றதச்  வசர்ந்தயர்? 
8. ல்ந்துயார்  பய்தல்கினின்  த்தற ாடல்கள்  ாடினேள்ார்? 
9. பய்தல்கி  ாடினயர்  னார்? 
10. ாடகப் ாங்கில் அறநந்துள்  ா  து? 
11. கித்பதாறகறனத்  தநிழ்ச்சான்வார்  ங்ஙம்  குிப்ிடுகின்ர்? 
12. கித்பதாறகப் ாடல்கின்  தன்றந  னாது? 

ெிறுவிா 
1. ல்ந்துயார்  -  குிப்ன யறபக 

 
சடுவிா 
 

1. னத்தகத்தில்  உள்து. 
 

ந்திக்கம்கம் 
குறுவிா 

1. ீர்  யற்றபனல்ாம்  பதாகுத்து  யருகிது? 
2. ந்திநன்ன்  யற்ற  உறடனயன்? 
3. ந்திக்கம்கத்தின்  காம்  னாது? 
4. ந்தியர்நன் ற்ின  ாடல்  ாடாண்திறணனாயதற்குக்  காபணம்  ன்? 

ெிறுவிா 
1. னத்தகத்தில்  உள்றய. 
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ாானிபத் திவ்வின ிபந்தம் 

குறுவிா 
1. யனல்கில்  றய  ீந்துகின்? 
2. குவசகபர் குிப்ிடும்   பருநான்  ங்வக  உறந்துள்ார்? 
3. குவசகபர்  ங்கு  ிந்தார்? 
4. குவசகபப்  பருநாள்      அறமக்கப்ட்டதன்  காபணம் னாது? 
5. குவசகபர்  யடபநாமினில்  ழுதின  நூல்  து? 
6. திருயபங்கத்தின்  னென்ாயது  நதிறக்  கட்டினயர்  னார்? 
7. குவசகபரின்  நூற்ாண்டு  து? 
8. றயணயத்தின்  னதற்கடவுள்   னார்? 

ெிறுவிா 
1.  னத்தகத்தில்  உள்றய. 

 
ிற்க  தபநில்ட 

குறுவிா 
1. யமித்தடத்றத  து  அறடக்கிது? 
2. நறப்குதினில்  உள்றய  றய? 
3. டக்கும்  ாறதனில்  யர்யது  து? 
4. துறணனாக யருறய  றய? 
5. ணிறண  னடித்தின்  னாது  பசய்னவயண்டும்? 
6. சாற இந்திறபனன்  பற்வார்  னாயர்? 
7. சாற இந்திறபனால்  வதான் காபணநாறய  றய? 
8. சாற இந்திறபனன்  வ்யிருது பற்ார்? 
9. ிற்கவபநில்ற  க்கயிறதத் பதாகுப்ில்  உள்து? 
10. சாற இந்திறபனின்  தநிமக யிருதுபற்  நூல்கள்  றய? 

ெிறுவிா 
1. சாற இந்திறபனன் -  நூற்குிப்ன  யறபக 
2. சாற இந்திறபனன்   உடல்  உறுப்னகின்  பசனல்கள் ன்று யற்றக்  குிப்ிடுகிார்? 

படுயிா 
1. சாதறப் னக்காகச்  சாற  இந்திறபனன்  குிப்ிடுயயற்றத்  பதாகுத்து  ழுதுக. 
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