
 
 

For current Affairs and Materials Download Visit --- www.iyachamy.com  Page 1 

 

                                       4 

, 2 ,  .ஏ,ஓ                    ,.           

       

                   ,                  4 

        2                               

    .                            

                                         

                                   

                                          

         .                           

               .                    

                           .  

                   90                

                    .                  

          70                              

                              .      

          180                           

             .  

                . 

                               

                                 

                                 

      . 

           5- 7                            

            .               10         

                        .                

                                         

     .                               

                                         , 



 
 

For current Affairs and Materials Download Visit --- www.iyachamy.com  Page 2 

 

                                     

                .                

                  . 

                                        

                  .                   

                                        

            . 

                                   ( 

        )                         

        .                                

                     . 

                      /     /      

                                    

                           125          

                                .     

               . 

                                    

                             . 

                ,                       , 

                          ,         

                                  

                                .      

                                     

              15                

             .                       

                                      

                                     3    

                                        

                                    

                                     

                            (              

)                                 

        . 



 
 

For current Affairs and Materials Download Visit --- www.iyachamy.com  Page 3 

 

                           (www.iyachamy.com) 
                    . 

     :                              2 

                  .  

ப ொது அ         

இயற்பியல் 

பேரண்டத்தின் அமைப்பு-பேொது அறிவியல் விதிகள்-புதிய 

உருவொக்கங்களும் ,கண்டுபிடிப்பும்-பேசிய அறிவியல் ஆரொய்ச்சி 

கூடங்கள்-ேருப்பேொருள்களின் ேண்புகளும்,இயக்கங்களும்,- 

இயற்பியல் அளவுகள்,அளவீடுகள் ைற்றும் அலகுகள்-விமை,இயக்கம் 

ைற்றும் ஆற்றல்-கொந்ேவியல்,மின்ைொரவியல் ைற்றும் மின்னனுவியல்-

பவப்ேம்,ஒளி ைற்றும் ஒலி- அனு ைற்றும் அனுக்கரு இயற்பியல் 

ேடிக்கபவண்டிய புத்ேகங்கள் 

 6 முேல் 10 வமர உள்ள அறிவியல் புத்ேகம் 

 ைபனொரொைொ பேொது அறிவுப் புத்ேகத்தில் உள்ள அறிவியல் ேகுதி 

 12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் ேொடத்தில்  6 ைற்றும் 8 வது 

ேொடத்தில் அடிப்ேமடயொன ேகுதிகமள ைட்டும் ேடிக்கவும். 

 

வேதியல் 

ேனிைங்கள் ைற்றும் பைர்ைங்கள்-அமிலங்கள் ,கொரங்கள் ைற்றும் 

உப்புகள்-பையற்மக-உரங்கள்-உயிர்பகொல்லிகள்- 

நுண்ணுயிரிக்பகொல்லிகள்- ஆக்ஸிஜபனற்றம் ைற்றும் ஒடுக்க 

விமனகள்-ேொதுக்கள் ைற்றும் உபலொகங்களின் பவதியல்-கொர்ேன், 

மைட்ரஜன் ைற்றும் அேன் கூட்டுப்பேொருட்கள். 

ேடிக்கபவண்டிய புத்ேகங்கள் 

 6 முேல் 10 வமர உள்ள அறிவியல் புத்ேகம் 
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 11 வது பவதியியல் 8 வது ேொடம் ( மைட்ரஜன் பேொடர்ேொக), 17 

, 18 ேொடங்கள். 

 12 வது பவதியியல் 21 ,22 ேொடங்கள். 

உயிரியல் 

வொழ்க்மக அறிவியலின் முக்கிய கருத்துக்கள்-பைல்லின் அடிப்ேமட 

ேற்றிய அறிவியல்-உயிரினங்களின் ேல்பவறு வமககள்-

உணவூட்டம் ைற்றும் திட உணவு. 

 6 முேல் 10 வமர உள்ள அறிவியல் புத்ேகம் 

 11 வது ேொவரவியல் ேொட எண் 2,4,7 ேொடங்கள் ைட்டும். 

 12 வது ேொவரவியல் ேொட எண் 3,4, 6 ைட்டும். 

விலங்கியல் 

இரத்ேம் ைற்றும் இரத்ே சுழற்சி- ைொளொமில்லொ சுரப்பி ைண்டலம் 

அமைப்பு-இனப்பேருக்க அமைப்பு முமற-ைரபியல் ைற்றும் 

ேொரம்ேரிய அறிவியல்-சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் சூழலியல்- உயிரிய ைலம் 

ைற்றும் சுகொேொரம்-ேல்லுயிரின பவறுேொடும் அேன் ேொதுகொப்பும்-

ைனிே பைொய்கள் முன்ேடுப்பு ைற்றும் ேரொைரித்ேல்-ேரவும் 

ேன்மையுள்ள பைொய்கள்-ேரவொத் ேன்மையுள்ள பைொய்கள். 

 6 முேல் 10 வமர உள்ள அறிவியல் புத்ேகம் 

 12 வது விலங்கியல் 1, 5 ைற்றும் 6 வது ேொடம். 

 11 வது விலங்கியம் 3 வது  ேொடம் . 

இந்தியப் புவியியல் 

பூமியும் பேரண்டம்-சூரிய குடும்ேம்-கொற்று ைண்டலம்- 

நிலக்பகொளம்- நீர்க்பகொளம்-ேருவக்கொற்று,ைமழப்பேொழிவு,கொலநிமல 

ைற்றும் ேட்ேபவப்ே நிமல- நீர் வள ஆேொரங்கள்-இந்திய ஆறுகள்-

ைண் வமககள், கனிைங்கள் ைற்றும் இயற்மக வளங்கள்-கொடுகள் 

ைற்றும் வன உயிரிகள்-விவைொய முமறகள்-பேொக்குவரத்து ைற்றும் 

ேமரவழிப் பேொக்குவரத்து ைற்றும் ேகவல் ேரிைொற்றம்-ைமூகப் 
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புவியியல்-ைக்கட்பேொமக அடர்த்தி ைற்றும் ேரவல்-இயற்மகப் 

பேரழிவுகள்-பேரிடர் நிர்வொகம். 

 6 முேல் 10 வமர புவியியல் ேொடப்புத்ேகம் 

 ேமிழக புவியியல் ேற்றிய ேகுதிகளுக்கு  ேமிழ்ைொடு 

ேற்றிய ேகுதிமய ைபனொரைொ பேொது அறிவு புத்ேகத்தில் 

ேொர்க்கவும். 

 ைபனொரைொ பேொது அறிவுப் புத்ேகத்தில் இந்தியொ 

ேகுதியில் ைக்கள் பேொமக,, பேொக்குவரத்து பேொன்ற 

ேகுதிகமள ேொர்க்கவும். 

ைடப்பு நிகழ்வுகள் 

ைமீேத்திய ைடப்புகள்-பேைம் –பேசிய சின்ன்ங்கள் – ைொநிலங்களின் 

குறிப்புகள்-பேசியப்ேொதுகொப்பு ைற்றும் தீவிரவொேம் – ேன்னொட்டு 

நிறுவனங்கள்-முக்கிய ைொைொடுகள், நிகழ்வுகள்-பிரேல ைேர்கள் – 

ைமீேத்திய பிரேல இடங்கள்-விமளயொட்டு ,பகொப்மேகள்,பேொட்டிகள் 

பேொடர்ேொனமவ,முக்கிய புத்ேகங்கள் ைற்றும் எழுத்ேொளொர்கள்-

இந்திய ைற்றும் ைர்பவேபை அளவில் முக்கிய விருதுகள்-கலொச்ைொர 

நிகழ்வுகள்-வரலொற்று நிகழ்வுகள்-இந்தியொ ைற்றும் அண்மட ைொடுகள் 

பேொடர்ேொனமவ-ைமீேத்திய கமலச்பைொற்கள்-முக்கிய நியைனங்கள். 

இந்திய பவளினொட்டுக் பகொள்மக-முக்கிய நீதிைன்றத் தீர்ப்புகள்-

பேொதுத்பேர்ேல் ைற்றும் ைடத்துவதில் உள்ள பிரச்ைமனகள்- இந்திய 

அரசியல் கட்சிகள் அமைப்பு ைற்றும் பையல்ேொடு-பேொது 

விழிப்புணர்வு ைற்றும் பேொது நிர்வொகம்-ேன்னொர்வ பேொண்டு 

நிறுவங்களின் ேங்களிப்பு ைற்றும் அரசு நிறுவங்கள்-அரசின் ைமூக 

ைலத்திட்டங்கள் ைற்றும் அேன் ேயன்ேொடுகள். புவியியல் 

முக்கியத்துவம் வொய்ந்ே இடங்கள்-சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் சூழலியல் 

ைொர்ந்ே அரசு ைற்றும் ேன்னொட்டு நிறுவங்களின் பகொள்மககள். 

ேற்பேொமேய ைமூக-பேொருளொேொர பிரச்ைமனகள்-புதிய 

பேொருளொேொரக் பகொள்மககள் ைற்றும் அரசு நிறுவங்கள். அறிவியல் 

ைற்றும் பேொழில் நுட்ேவியலில் ேற்கொல கண்டுபிடிப்புகள்-ேற்கொல  

உடல்ைலம் ைொர்ந்ே கண்டுபிடிப்புகள்-ேகவல் பேொழில்னுட்ேம் ைொர்ந்ே 

நிகழ்வுகள். 
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ேடிக்கபவண்டிய புத்ேகங்கள் 

 ைபனொரைொ பேொது அறிவுப் புத்ேகம் 

 ைனொனொ ைடப்பு நிகழ்வுகள் பேொகுப்பு 

 www.iyachamy.com   

குறிப்பு : அேொவது பேர்வுக்கு எட்டு ைொேங்கள் வமர ஏேொவது 

ஒன்மற பேளிவொக ேடித்ேொல் பேொதும் . ைடப்பு நிகழ்வுகள் 

ேடிப்ேேற்கு ஒரு ைொளில் ஒரு ைணி பைரத்திற்கு பைல் 

இடைளிக்க பவண்டொம்.  

வரலொறு ைற்றும் ேண்ேொடு- இந்தியொ/ேமிழ்ைொடு 

சிந்து ைைபவளி ைொகரிகம்-குப்ேர்கள்- படல்லி சுல்ேொன்கள்- 

பைொகலொயர்கள் ைற்றும் ைரொட்டியர்கள்- விஜயைகர- ேொமினி 

பேரரசுகள் –பேன்னிந்திய வரலொறு ைற்றும் ேண்ேொடு ைொகரிகம்-

சுேந்திரத்திற்கு பிந்மேய இந்தியொ-இந்தியப் ேண்ேொட்டின் 

ேன்மைகள்-பவற்றுமையில் ஒற்றுமை-இனம், நிறம்,பைொழி ைற்றும் 

ேழக்க வழக்கங்கள்-ைேச்ைொர்ேற்ற ைொடு-கமல இலக்கிய ேண்ேொட்டு 

அமைப்புகள்-ேகுத்ேறிவொளர்கள் எழுச்சி-ேமிழ்ைொட்டில் திரொவிட 

இயக்கம்-அரசியல் கட்சிகள் ைற்றும் அேன் பிரேல திட்டங்கள்- 

ஐபரொப்பியர்களின் வருமக-பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கம் 

ஆட்சி.பிரிட்டிஷொரின் ஆட்சியினொல் ைமூக-பேொருளொேொர-ேண்ேொட்டு 

ைொற்றங்கள்-இந்திய ைமூகச் ைைய சீர்திருத்ே இயக்கங்கள் எழுச்சி- 

கமல இலக்கிய ேண்ேொட்டு அமைப்புகள்-ேல்பவறு துமறயில் 

முக்கியைொன பிரேலங்கள்-கமல-அறிவியல்-இலக்கியம்-ேத்துவம்-

அன்மன பேரைொ- விபவகொனந்ேர்- ேண்டிே ரவிைங்கர்- எம். எஸ் 

சுப்புலட்சுமி- ருக்ைனி அருண்படல்-ஜிட்டு கிருஷ்ணமூர்த்தி. 

இந்திய பேசிய இயக்கம் 

பேசிய ைறுைலர்ச்சி-1857கு முன் பிரிட்டிஷொருக்கு ஏற்ேட்ட எழுச்சி-

1857 பேருங்கலகம்-இந்திய பேசிய கொங்கிரஸ்-பேசியத் 

ேமலவர்களின் எழுச்சி-கொந்தி, பைரு, ேொகூர்- பைேொஜி- பேசிய 

பேொரொட்ட்த்தின் ேல்பவறு நிமலகள்-ேல்பவறு ைட்டங்கள்-உலகப் 

பேொர்கள் அேன் இறுதி நிமல – ைேவொேமும் பேைப்பிரிவிமனயும்-

http://www.iyachamy.com/
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சுேந்திரப்பேொரொட்ட்த்தில் ேமிழ்ைொட்டின் ேங்களிப்பு-ரொஜொஜி-

வ.உ.சிேம்ேரனொர்-பேரியொர்-ேொரதியொர் ைற்றும் ேலர்- அரசியல் 

கட்சிகள் ைற்றும் சுேந்திரத்திற்கு பிந்மேமய அரசியல் முமற, 

 6 முேல் 10 வமர உள்ள வரலொறு( 9 வது வரலொறு 

நீங்கலொக ஏபனன்றொல் உலக வரலொறு ேொடத்திட்டத்தில் 

இல்மல)  

 11 வது வகுப்பு ைற்றும் 12வது வகுப்பு வரலொறு  

(குறிப்பிட்ட ேொடம் ைட்டும் ேொட்த்திட்டத்தின் 

அடிப்ேமடயில் ேடிக்கவும், முழுவதும் ேடித்ேொல் ைல்லது) 

இந்திய அரசியல் அமைப்பு 

இந்திய அரசியல் அமைப்பு-அரசியமலப்பின் முகவுமர-

அரசியமலப்பின் சிறப்பியல்புகள்-ைத்திய – ைொநில ைற்றும் ைத்திய 

ஆட்சிப் ேகுதிகள்-குடியுரிமை-அடிப்ேமட உரிமைகள் –கடமைகள்-

ைனிே உரிமைப் ேட்டயம்-ைத்தியச் ைட்டைன்றம்-ேொரொளைன்றம்-

ைொநிலச் ைட்ட ைன்றம்- உள்ளொட்சி அரசு- ேஞ்ைொயத்து ரொஜ்-ேமிழ் 

ைொடு- இந்திய நீதித்துமறயின் அமைப்பு- ைட்டத்தின் ஆட்சி- 

முமறயொன ைட்ட அமைப்பு- பேர்ேல்கள்- அலுவலக பைொழி ைற்றும் 

8வது அட்டவமண-பேொது வொழ்வில் ஊழல்- ஊழலுக்கு எதிரொன 

ைடவடிக்மககள்-ைத்திய லஞ்ை ஒழிப்பு ஆமணயம்-பலொக் அேொலத்- 

குமறதீர்ப்ேொளர்- கணக்குத் ேணிக்மக அலுவலர்- ேகவல் அறியும் 

உரிமை-ைத்திய ைொநில ஆமணயங்கள் பேண்கள் முன்பனற்றம்- 

நுகர்பவொர் ேொதுகொப்பு அமைப்புகள்- அரசியலமைப்புச் ைட்டத் 

திருத்ேம்-  நிர்வொகச் சீர்திருத்ேங்கள். 

 6 முேல் 10 வமர உள்ள குடிமையியல் ேகுதி 

 12 வது வகுப்பு அரசியல் அறிவியல் புத்ேகம் 

 ேொக்யொ ேயிற்சிப் ேட்டமரயின் அரசியமலப்பு புத்ேகம். 

இந்தியப் பேொருளொேொரம்  

இந்தியப் பேொருளொேரத்தின் இயல்புகள்-ஐந்ேொண்டு திட்டங்கள்-

ைொதிரிகள்-ைதிப்பீடு- நிலச்சீர்திருத்ேங்கள் ைற்றும் பவளொண்மை-

பவளொண்மையில் அறிவியலின் ேயன்ேொடு-பேொழில் வளர்ச்சி- கிரொை 
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ைலம் ைொர்ந்ே திட்டங்கள்- ைமூகம் ைொர்ந்ே பிரச்ைமனகள்- ைக்கள் 

பேொமக – கல்வி – சுகொேொரம்- பவமலவொய்ப்பு- வறுமை- 

ேமிழகத்தின் பேொருளொேொர நிமல- ஆற்றல் ைற்றும் அேன் ேல்பவறு 

மூலங்கள் ைற்றும் வளர்ச்சி- நிதிக்குழு-பேசிய வளர்ச்சி குழு-

திட்டக்குழு – வறுமை ஒழிப்புத் திட்டங்கள்- பேொழில் வளர்ச்சி-

மூலேன் ஆக்கம் ைற்றும் முேலீடுகள்-பேொதுத்துமற நிறுவங்களின் 

ேங்களிப்பு ைற்றும் ேங்கு விலக்கல்-அடிப்ேமட கட்டமைப்பு 

பைம்ேொடு-பேசிய வருைொனம். 

ேடிக்கபவண்டிய புத்ேகங்கள் 

 11 ஆம் வகுப்பு இந்திய பேொருளொேொரம்  

 12 ஆம் வகுப்பு இந்தியப் பேொருளொேொரப் புத்ேகம் கமடசி 

இரண்டு ேொடங்கள் ைட்டும். 

       பேொது அறிவுப் புத்ேகத்தில் உள்ள 

பேொருளொேொரப் ேகுதி 

 அறிவுக் கூர்மைப் ேகுதி 

பகொடுக்கப்ேட்டுள்ள ேரவுகமள ேகவலொக ைொற்றுேல்-புள்ளிவிவரம் 

பைகரித்ேல்- வமகப்ேடுத்துேல் ைற்றும் அட்டவமனப் ேடுத்துேல்-

குழு-வமரேடம் ைற்றும் விளக்கேடம்-முழுமைத் பேொகுதியொக 

ேகவல்கமள பேரிவித்ேல்-பகொடுக்கப் ேட்ட ேகவல்கமள 

ேகுப்ேொரொய்வு பைய்ேல்- ைேவீேம்-மீ.பே.வ. ைற்றும் மீ.சி.ை, விகிேம் 

ைற்றும் விகிேொச்ைொரம்- ேனிவட்டி-கூட்டு வட்டி- ேரப்ேளவு-கன 

அளவு- பைரம் ைற்றும் பவமல-ேர்க்க அறிவு-புதிர்கள்- ேகமட 

பேொடர்ேொனமவ- ேடம் பேொடர்ேொன  ேர்க்க அறிவு – எண் முமற 

பேொடர்ேொனமவ- முடிபவடுத்ேல் ைற்றும் பிரச்ைமனகமள தீர்த்ேல். 

     : 6      10                              

                                      

               .                          

                                     

                                     

                   .  
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ேடிக்கபவண்டிய புத்ேகங்கள் 

 ேொடப்புத்ேகத்தில் உள்ள கணக்குகள் 

 கணியன் கணிேப்புத்த்கம் ( ேமிழில் ைட்டுபை உள்ளது) 

 ேமழய வினொத்ேொளில் உள்ள வினொக்கமள ேயிற்சி 

பைய்ேொல் பேொதும். 

பேொதுத்ேமிழ் 

ேகுதி - (அ) 

இலக்கணம் 

1. பேொருத்துேல்: பேொருத்ேைொன பேொருமளத் பேர்வு பைய்ேல்- 

புகழ் பேற்ற நூல்  நூலொசிரியர 

2. பேொடரும் பேொடர்பும் அறிேல் -இத்பேொடரொல் குறிக்கப்பேறும் 

ைொன்பறொர்--அமடபைொழியொல் குறிக்கப்பேறும் நூல் 

3. பிரித்பேழுதுக 

4.  எதிர்ச்பைொல்மல எடுத்பேழுதுேல் 

5. பேொருந்ேொச் பைொல்மலக் கண்டறிேல் 

6. பிமழதிருத்ேம் --ைந்திப்பிமழமய நீக்குேல் --ஒருமை ேன்மை 

- பிமழகமள நீக்குேல் ைரபுப் பிமழகள், வழுவுச் பைொற்கமள 

நீக்குேல் - பிறபைொழிச் பைொற்கமள நீக்குேல் 

7. ஆங்கிலச் பைொல்லுக்கு பைரொன ேமிழ்ச் பைொல்மல அறிேல் 

8.  ஒலி பவறுேொடறிந்து ைொp யொன பேொருமளயறிேல் 

9. ஓபரழுத்து ஒருபைொழி உரிய  பேொருமளக் கண்டறிேல் 

10. பவர்ச்பைொல்மல பேர்ந்பேடுத்ேல் 

11. பவர்பைொல்மலக் பகொடுத்து விமனமுற்று, விமனபயச்ைம், 

விமனயொலமணயும் பேயொ;, பேொழிற்பேயமர –உருவொக்கல் 

12. அகர வொp மைப்ேடி பைொற்கமளச் சீர் பைய்ேல் 

13. பைொற்கமள ஒழுங்குேடுத்தி பைொற்பறொடரொக்குேல் 

14. பேயர்ச்பைொல்லின் வமகயறிேல் 

15. இலக்கணக் குறிப்ேறிேல் 

16. விமடக்பகற்ற வினொமவத் பேர்ந்பேடுத்ேல 

17. எவ்வமக வொக்கியம் எனக் கண்டறிேல் 
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18. ேன்விமன, பிறவிமன, பைய்விமன, பையப்ேொட்டு விமன 

வொக்கியங்கமளக் கண்டறிேல் 

19. உவமையொல் விளக்கப்பேறும் பேொருத்ேைொன பேொருமளத் 

பேர்ந்பேடுத்ேல் 

20. எதுமக, பைொமன, இமயபு இவற்றுள் ஏபேனும் ஒன்மறத் 

பேர்ந்பேடுத்ேல் 

ேகுதி (ஆ) 

இலக்கியம் 

1. திருக்குறள் பேொடொ;ேொன பைய்திகள், பைற்பகொள்கள் பேொடமர 

நிரப்புேல் (ேத்பேொன்ேது அதிகொரம் ைட்டும்) அன்பு, ேண்பு, 

கல்வி, பகள்வி, அறிவு, அடக்கம், ஒழுக்கம், பேொமற, ைட்பு, 

வொய்மை, கொலம், வலி, ஒப்புரவறிேல்,பைய்ைன்றி, 

ைொன்றொண்மை, பேரியொமரத்துமணக்பகொடல், பேொருள் 

பையல்வமக, விமனத்திட்ேம், இனியமவ கூறல் 

2. அறநூல்கள் ைொலடியொர் ைொன்ைணிக்கடிமக, ேழபைொழிைொனூறு, 

முதுபைொழிக்கொஞ்சி, திரிகடுகம், இன்னொ ைொற்ேது, இனியமவ 

ைொற்ேது, சிறுேஞ்ைமூலை, ஏலொதி, ஓளமவயொர் ேொடல்கள் 

பேொடர்ேொன பைய்திகள், ேதிபனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் பிற 

பைய்திகள். 

3. கம்ேரொைொயணம் - பேொடர்ேொன பைய்திகள் பைற்பகொள்கள், ேொ 

வமக, சிறந்ே பேொடர்கள். 

4. புறைொனூறு - அகைொனுறு, ைற்றிமண, குறுந்பேொமக, 

ஐங்குறுநூறு, கலித்பேொமக பேொடர்ேொன பைய்திகள், 

பைற்பகொள்கள் அடிவமரயமற, எட்டுத்பேொமக, ேத்துப்ேொட்டு 

நூல்களில் உள்ள பிற பைய்திகள். 

5. சிலப்ேதிகொரம்-ைணிபைகமல - பேொடர்ேொன பைய்திகள், 

பைற்பகொள்கள் சிறந்ே பேொடர்கள் உட்பிரிவுகள் ைற்றும் 

ஐம்பேரும் - ஐஞ்சிறுங்கொப்பியங்கள் பேொடர்ேொன பைய்திகள். 

6. பேரியபுரொணம் - ைொலொயிர திவ்வியப்பிரேந்ேம் - 

திருவிமளயொடற்புரொணம் - பேம்ேொவணி – சீறொப்புரொணம் 

பேொடர்ேொன பைய்திகள். 
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7. சிற்றிலக்கியங்கள்: திருக்குற்றொலக்குறவஞ்சி - 

கலிங்கத்துப்ேரணி - முத்பேொள்ளொயிரம், ேமிழ்விடு தூது, 

ைந்திக்கலம்ேகம் -விக்கிரைபைொழன் உலொ, முககூடற்ேள்ளு, 

கொவடிச்சிந்து, திருபவங்கடத்ேந்ேொதி, முத்துக்குைொரசுவொமி 

பிள்மளத் ேமிழ், பேத்ேலபகம் குறவஞ்சி, அழகொ; 

கிள்மளவிடுதூது, இரொகூரொகூன் பைொழன் உலொ பேொடர்ேொன 

பைய்திகள். 

8. ைபனொன்ைணியம் - ேொஞ்ைொலி ைேேம் - குயில்ேொட்டு - இரட்டுற 

பைொழிேல் (கொளபைகப்புலவர்- அழகிய பைொக்கைொேர் 

பேொடர்ேொன பைய்திகள்). 

9. ைொட்டுப்புறப்ேொட்டு - சித்ேர் ேொடல்கள் பேொடர்ேொன பைய்திகள்.  
10. ைைய முன்பனொடிகள் அப்ேர், ைம்ேந்ேர்,சுந்ேரர், 

ைொணிக்கவொைகர்;, திருமூலர்;, குலபைகர ஆழ்வொர்;, ஆண்டொள், 

சீத்ேமலச் ைொத்ேனொர்;, எச்.ஏ.கிருஷ்ண பிள்மள, 

உைறுப்புலவர்,பேொடர்ேொன பைய்திகள், பைற்பகொள்கள், சிறப்புப் 

பேயர்கள். 

ேகுதி – இ 

ேமிழ் அறிஞர்களும் ேமிழ்த் பேொண்டும் 

1. ேொரதியொர்,ேொரதிேொைன், ைொைக்கல் கவிஞர், கவிைணி பேசிக 

விைொயகம் பிள்மள பேொடர்ேொன பைய்திகள், சிறந்ே பேொடர்கள், 

சிறப்புப் பேயர்கள். 

2. ைரபுக்கவிமே - முடியரைன், வொணிேொைன், சுரேொ. கண்ணேொைன், 

உடுைமலைொரொயணகவி, ேட்டுக்பகொட்மட கல்யொணசுந்ேரம், 

ைருேகொசி பேொடர்ேொன பைய்திகள், அமடபைொழிப்பேயர்கள். 

3. புதுக் கவிமே - ை.பிச்ைமுர்த்தி, சி.சு.பைல்லப்ேொ, ேருமு 

சிவரொமு, ேசுவய்யொ, இரொ.மீனொட்சி, சி.ைணி, சிற்பி, மு.பைத்ேொ, 

ஈபரொடு ேமிழன்ேன், அப்துல்ரகுைொன், கலொப்ரியொ, கல்யொண்ஜி, 

ஞொனக் கூத்ேன், பேவபேவன், ைொமல இளந்திமரயன,; ைொலினி 

இளந்திமரயன, ஆலந்தூர் பைொகனரங்கன் - பேொடர்ேொன 

பைய்திகள், பைற்பகொள்கள், சிறப்புத் பேொடர்கள் ைற்றும் புதிய 

நூல்கள். 
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4. ேமிழில் கடிே இலக்கியம் - ைொட்குறிப்பு: பைரு - கொந்தி - மு.வ. 

அண்ணொ--ஆனந்ேரங்கம் பிள்மள ைொட்குறிப்பு பேொடர்ேொன 

பைய்திகள். 

5. ைொடகக்கமல - இமைக்கமல பேொடர்ேொன பைய்திகள் 

6.  ேமிழில் சிறுகமேகள் ேமலப்பு - ஆசிரியர் – பேொருத்துேல் 

7. கமலகள் - சிற்ேம் - ஓவியம் - பேச்சு - திமரப்ேடக்கமல 

பேொடர்ேொன பைய்திகள். 

8. ேமிழின் பேொன்மை - ேமிழ் பைொழியின் சிறப்பு திரொவிட 

பைொழிகள் பேொடர்ேொன பைய்திகள். 

9. உமரைமட - ைமறைமலயழகள் - ேரிதிைொற்கமலஞொ; 

ை.மு.பவங்கடைொமி ைொட்டொர், ரொ.பி. பைதுப் பிள்மள, திரு.வி.க. 

மவயொபுரிப்பிள்மள - பைொழி ைமட பேொடர்ேொன பைய்திகள்.. 

10. உ.பவ.ைொமிைொே ஐயொ;, பே.பேொ.மீனொட்சி சுந்ேரனொர்;, 

சி.இலக்குவனொர்; - ேமிழ்ப்ேணி பேொடர்ேொன பைய்திகள். 

11. பேவபையப்ேொவொணொ; - அகரமுேலி, ேொவலபரறு 

பேருஞ்சித்திரனொர்;, ேமிழ்த்பேொண்டு பேொடர்ேொன பைய்திகள். 

12. ஜி.யு.பேொப் - வீரைொமுனிவர்; ேமிழ்ேபேொண்டு சிறேபுத் 

பேொடர்கள்  

13. பேரியொர்; - அண்ணொ - முத்துரொைலங்கத் பேவர் - 

அம்பேத்கொர் - கொைரொைர்- ைமுேொயத் பேொண்டு. 

14. ேமிழகம் - ஊரும் பேரும், பேொற்றம் ைொற்றம் ேற்றிய 

பைய்திகள். 

15. உலகளொவிய ேமிழொ;கள் சிறப்பும் - பேருமையும் - ேமிழ்ப் 

ேணியும். 

16. ேமிழ்பைொழியில் அறிவியல் சிந்ேமனகள் பேொடர்ேொன 

பைய்திகள் 

17. ேமிழக ைகளிரின் சிறப்பு - அன்னி பேைண்ட் அம்மையொர்;, 

மூவலூர்; ரொைொமிர்ேத்ேம்ைொள்,டொக்டர். முத்துலட்சுமி பரட்டி - 

விடுேமலப் பேொரொட்டத்தில் ைகளிர் ேங்கு (தில்மலயொடி 

வள்ளியம்மை, ரொணி ைங்கம்ைொள்) 

18. ேமிழர் வணிகம் - பேொல்லியல் ஆய்வுகள் - கடற் 

ேயணிகள் - பேொடர்ேொன பைய்திகள் 
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19. உணபவ ைருந்து - பைொய் தீர்க்க்கும் மூலிமககள் 

பேொடர்ேொன பைய்திகள். 

20. ைையப் பேொதுமை உணர்த்திய ேொயுைொனவர்;, இரொைலிங்க 

அடிகளொர்,; திரு.வி. கல்யொண சுந்ேரனொர்; பேொடர்ேொன 

பைய்திகள் – பைற்பகொள்கள 

 டிக்கவேண்டிய புத்தகங்கள் 

 6 முேல் 12 ம் வகுப்பு வமர உள்ள ேமிழ் புத்ேகம் 

 ஏேொவது ஒரு ேமிழிலக்கிய வரலொறு (முமனவர்  பேவிரொ- 

டொக்டர் ேொக்கியபைரி- எம்ைொர் அமடக்கலைொமி – ( 

என்மனப் பேொருத்ேவமர ேொலசுப்ரைணியன் புத்ேக்ம் மிக 

அருமையொக உள்ளது) 

 ேமழய வினொத்ேொளில் உள்ள வினொக்களுக்கொன 

விமடமயயும் பைர்த்து கூடுேலொகப் ேடித்ேொல் உங்களொல் 

ேமிழில் 90 வினொக்களுக்கு பைல் ைரியொக விமடயளிக்க 

முடியும். 
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