
 

 

ஆண்டு 7 - அரையாண்டு பைிட்ரை 2020 

 

 

 

அரையாண்டுப் பைட்ீரை 2021  
 

 

ஆண்டு:  9         திகதி: 12/06/2021 

 

நேைம்: 2 ½  மணித்தியாலங்கள் 

 

ஆசிைியை:்  திரு. ை. நதவைாைா 

 

மாணவை ்பபயை:் ______________________________________________________________ 

 

வினாக்கள் 
வினா 

புள்ளி 

பபற்ற 

புள்ளி 

வினா 1 15  

வினா 2 15  

வினா 3 15  

வினா 4 15  

வினா 5 20  

வினா 6 20  

ப ாத்தப் புள்ளிகள் 100  
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வினா இல 1 புள்ளிகள் 15 பக்க ் 2 
 

பின்வரு ் பைாற்கரளப் பயன்படுத்தி ஆறு பைாற்களுக்குக் குரறயாத 

வாக்கியங்கள் எழுதுக. 

1.   வணக்கம்  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

2.   தமிழ்பமாழி 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

3.   நட்சத்திரங்கள் 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

4.   அன்னன 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

5.   சசோறு 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

6.   குளிரப்ோனம் 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

7.   புத்தகங்கள் 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

8.   கோனை 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 



பக்கம் 3 / 16 
 

 

9.   ஆடியது 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

10.  வினளயோடுகின்றனர ்

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

11.   வருவோன் 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

12.   சிரித்தோள் 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

13.   போய்கின்றன 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

14.   ஓடுவோரக்ள் 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

15.   விழித்சதன் 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



பக்கம் 4 / 16 
 

வினா இல 2 புள்ளிகள் 15 பக்க ் 4 

 

பின்வரும் உரைப்பகுதிரை வாசித்து அதன் கீழே உள்ள 

வினாக்களுக்கு விரை எழுதுக. 

மக்களின் மனதுக்கு மகிழ்சச்ினய அளிப்பனவோகக் கனைகள் 

விளங்குகின்றன. நடனம், நோடகம், இனச, சிற்பம், ஓவியம், கட்டடம் 

சபோன்றன தமிழ்க் கனைகளோக அனமகின்றன. விவசோயம், மீன்பிடித்தை், 

னகத்ததோழிை் சபோன்ற ததோழிை்கனளச ் தசய்து கனளத்துப்சபோன மக்கள் 

மோனை சவனளயிை் தமது ஓய்வு சநரத்னத மகிழ்சச்ியுடன் கழிப்பதற்கோக 

நடனம், நோடகம், இனச சபோன்ற கனைகனள உருவோக்கினர.் கும்மி, 

சகோைோட்டம் சபோன்ற நடனங்கள் பனழய கோைத்திலிருந்து ஆடப்படட்ு 

வருகின்றன. நோடகக் கனை ஆரம்பத்திை் கூத்து என்றனழக்கப்பட்டது. 

புரோண, இதிகோச வரைோற்றுக் கனதகனள ஆடிப், போடி, நடித்துக் 

கூத்துகனள உருவோக்கினர.் சூரியன் மனறயும் சபோது ஆரம்பிக்கும் 

கூத்துகள் மறுநோள் சூரியன் உதயமோகும் சபோசத நினறவனடயும். இவ்வோறு 

நீண்ட சநரத்னதக் தகோண்ட கூத்துகள் தற்சபோதும் இைங்னகயிலும், 

தமிழ்நோட்டிலும் ஆடப்படட்ு  வருகின்றன. திரும்பத்திரும்பப் போரத்்த 

அை்ைது சகட்ட கனதகள், நீண்டசநரம், அதிகமோன போடை்கள் 

சபோன்றவற்றோை் சலிப்பனடந்த மக்கள் அளவோன சநரத்திை் வளமோன 

கருத்துக்கனளக் கூறுகின்ற நோடகக் கனையிை் விரும்பம் தகோண்டனர.் 

இதனோை் நோடகக்கனை வளரச்ச்ிப் போனதயிை் தசை்கின்றது. தமிழரின் 

வோழ்க்னகயிை் இனசக்கனை முக்கியத்துவம் தபற்றுள்ளது. குழந்னதனயத் 

தூங்கனவக்கத் தோைோடட்ுப் போடட்ு, ஊஞ்சை் ஆடுகின்ற சபோது ஊஞ்சை்ப் 

போடட்ு, வயலிை் நோற்று நடும்சபோது நடுனகப் போடட்ு, தநை்னை அறுவனட 

தசய்கின்ற சபோது அறுவனடப் போடட்ு, மீன்பிடிக்கக் கடலிை் படனகச ்

தசலுத்தும் சபோது ஏசைசைோப் போடட்ு, இறப்பின் சபோது ஒப்போரிப் போடட்ு 

என்று தமிழரக்ள் இனசசயோடு கூடிய போடை்கனளத் ததோன்று 

ததோடட்ுப்போடினர.் இப்போடை்கள் நோட்டோர ் போடை்கள் என்று 

அனழக்கப்படுகின்றன. 

கற்கனள உளிகளோை் தசதுக்கி சிற்பி சிற்பங்கனள உருவோக்குகின்றோன். 

சுமோர ் 1300 வருடங்களுக்கு முன்பு கி.பி ஏழோம் நூற்றோண்டிை் மோமை்ைன் 

என்று அனழக்கப்பட்ட நரசிம்ம பை்ைவ மன்னனோை் உருவோக்கப்பட்ட 

சிற்பக் சகோயிை்கனள இன்றும் மோமை்ைபுரத்திை் கோணைோம். பை 

குன்றுகனளக் தகோண்ட மோமை்ை புரத்திற்கு சிற்பிகனள வரவனழத்தோன். 

அவரக்ள் குன்றுகனளச ் தசதுக்கி அழியோத சிற்பங்கனள உருவோக்கினர.் 

ஓவியரக்ள் கடவுள் உருவங்கனளயும், மன்னரக்ளின் சதோற்றத்னதயும் 

ஓவியங்களோக வனரந்து இனைகளின் சோறு, மைரக்ளின் சோறு 

சபோன்றவற்றிலிருந்து தயோரித்த னமகளோை் வரண்ம் பூசி ஓவியக் 

கனைனய வளரத்்தனர.் 1000 வருடங்களுக்கு முன்பு தஞ்சோவூரிை் ரோஜரோஜ 

சசோழனோை் கட்டப்படட்ு இன்றும் கம்பீரமோகக்  கோட்சியளிக்கும் தஞ்னசப் 

தபருவுனடயோர ் சகோயிை் தமிழரின் கட்டடக்கனைச ் சிறப்னப 

எடுத்துக்கோடட்ுகின்றது. 
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1.    தமிழரின் கனைகள் ஆனறயும் எழுதுக.             (2 புள்ளிகள்) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

2.  என்ன கோரணத்திற்கோக கனைகள் உருவோக்கப்பட்டன?    

                        (2 புள்ளிகள்) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

3.  தற்கோைதன்தப் தபோறுத்தவனரயிை் கூத்துகள் சமனடசயறுவது 

நை்ைதோ?  நோடகங்கள் சமனடசயறுவது நை்ைதோ?  

கோரணங்கள் எழுதுக .                       (2 புள்ளிகள்) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

4.  பின்வரும் அட்டவனணயிை் உள்ளவரக்ளுடன் ததோடரப்ுனடய 

போடட்ுகனள அவரக்ளுக்கு சநசர எழுதுக.            (5 புள்ளிகள்) 

 

மக்கள் பாை்டு 

குழந்னத  

விவசோயி  

மீனவன்  

ஊஞ்சை் ஆடுபவள்  

இறந்தவரக்ள்  
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5. நரசிம்ம பை்ைவன், ரோஜரோஜ சசோழன் ஆகிய மன்னரக்ள் முனறசய 

சிற்பக்கனையிலும், கட்டடக்கனையிலும் தசய்த சோதனனனயப் பற்றி 

உங்களின் அபிப்பிரோயத்னதச ்சுருக்கமோக எழுதுக.      (4 புள்ளிகள்) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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வினா இல 3 புள்ளிகள் 15 பக்க ் 8 

 

பின்வரு ் விடயத்ரத 70 பைாற்களுக்குக் குரறயா ல் பதாடை்ந்து 

எழுதி நிரறவு பைய்க. 

சிடன்ி தமிழ் மன்றத்தின் இயை், இனச, நோடக விழோ பிளோக்றவுண் சபோமன் 

மண்டபத்திை் நனடதபற்றது. அதற்கோன நுனழவுச ் சீடட்ுகனள அப்போ 

வோங்கியிருந்தோர.் எனசவ அப்போவும், அம்மோவும், நோனும் விழோவுக்குச ்

தசன்சறோம். தமிழ்தமோழி வோழ்த்துடன் நிகழ்சச்ி ஆரம்பமோனது. அதனனத ்

ததோடரந்்து கோதுக்கினிய போடை்கனள ஒரு இனசக்குழுவினர ் போடினர.்  

பை்சவறு நடனங்கனளச ் சிறுமிகள் ஆடிப் போரன்வயோளரின் 

கரசகோசங்கனளப் தபற்றனர.் இனடசவனளயின் சபோது பிள்னளகள் 10 

தடோைரக்ள் வினையுள்ள அதிஷ்டச ் சீடட்ுகனள விற்பனன தசய்ய 

வருவோரக்ள்.   முதைோவது பரிசு 80 ஆயிரம் தடோைரக்ள் தபறுமதியோன 

புத்தம் புதிய BMW மகிழுந்து எனசவ அதிஷ்டச ் சீடட்ுகனள வோங்குமோறு 

அறிவிப்போளர ் அறிவித்தோர.் இனடசவனள விடப்பட்டது. அதிஷ்டச ்

சீடட்ுகனள சிறுவரக்ள் விற்பனன தசய்ய வந்தோரக்ள். 

எனது சடன்டப் னபயிை் 10 தடோைரக்ள் இருந்தன.  நோன் ஒரு 

அதிஷ்டசச்ீடன்ட வோங்கிசனன். இனடசவனள முடிந்து மீண்டும் 

நிகழ்சச்ிகள் ஆரம்பித்தன. கரிகோைச ் சசோழன் என்ற வரைோற்று 

நோடகத்துடன் நிகழ்சச்ிகள் நினறவு தபற்றன. அப்போ வீடட்ுக்குப் 

புறப்படுசவோம் என்றோர.் அதிஷ்டச ் சீடட்ு ஒன்னற வோங்கியுள்சளன். 

முடிவுகனள அறிந்துவிடட்ுப் புறப்படுசவோம் என்சறன். அப்போவும் சரி 

என்றோர.்  அதிஷ்டச ்சீடட்ுகனளக் குலுக்கி முதை் பரிசு தபற்ற சீடன்ட எடுத்து 

அதன் இைக்கதன்த அறிவித்தனர.்  எனது சீடன்ட எடுத்துப் போரத்்சதன். என் 

கண்கனள என்னோை் நம்பமுடியவிை்னை.  இரண்டு இைக்கங்களும் ஒன்றோக 

இருந்தன.  எனக்கு முதை்பரிசு  கினடத்துள்ளது.  மகிழ்சச்ியுடன் சமனடனய 

சநோக்கி ஓடிசனன் _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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வினா இல 4 புள்ளிகள் 15 பக்க ் 10 
 

பின்வரு ் 15 தனிவாக்கியங்கரள ஒழை விரனமுற்றில் முடியக்கூடிய 

பதாடை்வாக்கிய ாக எழுதுக. 

1.     எங்களுக்கு இரண்டு வோரம் ஈஸ்டர ்விடுமுனற விடப்பட்டது. 

2.   இந்த விடுமுனறக்கும் எங்கனள சவறு இடங்களுக்கு அனழத்துச ்

 தசை்லும் எண்ணம் இை்னையோ? என்று அம்மோவிடம் சகட்சடன். 

3.   பிறிஸ்சபன் மோமோ வீட்டிற்குப் சபோகைோமோ? என்று தம்பி சகட்டோன். 

4.      அப்போ அலுவைகதத்ோை் வந்த பின்பு அவரிடம் சகட்சபோம் என்று 

அம்மோ கூறினோர.் 

5.      அப்போவின் வருனகக்கோகக் கோத்திருந்சதோம். 

6.   மோனை ஆறுமணிக்கு அப்போ அலுவைகத்திலிருந்து வீடு 

திரும்பினோர.் 

7.     நோனும், தம்பியும் அப்போவிடம் எங்கள் விருப்பத்னதக் கூறிசனோம். 

8.      மோரக்ழி விடுமுனறயின் சபோதும் பிள்னளகனள ஒரு இடத்திற்கும் 

அனழத்துச ்தசை்ைவிை்னை என்று அம்மோ கூறினோர.் 

9.     என்ன தசய்வது?  நினைனம இவ்வோறு ஆகிவிட்டது என்று அப்போ 

கூறினோர.் 

10.  பிறிஸ்சபனிை் உள்ள எனது தம்பி வீட்டிற்கோவது அவரக்னளக் கூட்டிச ்

தசை்சவோமோ? என்று அம்மோ சகட்டோர.் 

11.    எை்சைோருக்கும் மனநிம்மதியும், ஆறுதலும் சதனவதயன்பதனோை் 

சபோசவோம் என்று அப்போ சம்மதம் ததரிவித்தோர.் 

12.  நோனும் தம்பியும் ஆனந்தம் ஆனடந்சதோம். 

13.  விமோனத்திை் பயணம் தசய்து பிறிஸ்சபனன அனடந்சதோம். 

14.      மோமோவின் வீட்டிை் தங்கியவோறு பை்சவறு இடங்களுக்கும் 

தசன்சறோம். 

15.  பத்து நோட்கனள மகிழ்சச்ியோகக்  கழித்த பின் சிடன்ிக்கு வந்சதோம். 
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வினா இல 5 புள்ளிகள் 20 பக்க ் 12 
 

• நீங்கள் வோழ்கின்ற நகரம் உங்களுனடய சதரத்ை் ததோகுதியிை்  தபரிய 

நகரமோக உள்ளது. 

• உங்களுனடய நோடோளுமன்ற உறுப்பினர ்உங்களுனடய நகரத்திற்குப் 

பை்சவறு வசதிகனள ஏற்படுத்தித் தந்துள்ளோர.்  

• இருந்தோலும் நவீன வசதிகனளயும், போரன்வயோளரக்ள் உடக்ோரந்்து 

வினளயோடட்ுகனளப் போரப்்பதற்கோன இருக்னககனளயும் தகோண்ட 

வினளயோடட்ு னமதோனத்தின் சதனவ அவசியமோக உள்ளது.  

 

சமை தரப்பட்ட தரவுகனள அடிப்பனடயோகக் தகோண்டு வினளயோடட்ு 

னமதோனத்தின் அவசியத்னத விளக்கி அதனன அனமத்துத் தருமோறு 100 

தசோற்களுக்குக் குனறயோமை் உங்கள் நோடோளுமன்ற உறுப்பினருக்கு ஒரு 

கடிதம் எழுதுக. 
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வினா இல 6 புள்ளிகள் 20 பக்க ் 14 
 

பின்வருவனவற்றில் ஒன்ரறப்பற்றி 150 பைாற்களுக்குக் குரறயா ல் 

ஒரு கட்டுரை எழுதுக. 

1.  

• தினமும் ஆயிரக்கணக்கோன விமோனங்கள் வளி மண்டைத்திை் 

பறந்து வளிமண்டைத்னத மோசு படுதத்ிக் தகோண்டிருந்தன. 

• இைட்சக்கணக்கோன மக்கள் தினமும் விமோனங்களிை் பறந்து 

தகோண்டிருந்தனர.் 

• தபருந் ததோற்றுக் கோரணமோக விமோனங்கள் ஓய்வு எடுத்துக் 

தகோண்டிருக்கின்றன. 

• வளிமண்டைம் தூய்னமயோகத் ததளிவோகக் கோணப்படுகின்றது. 

• தவளிநோடட்ுப் பயணங்கனள சமற்தகோண்டு எமது விடுமுனறகனள 

மகிழ்சச்ியுடன் கழிக்க முடியவிை்னைசய என்ற ஆதங்கம் எங்கள் 

மனதிை் உள்ளது. 

• முன்பு சமற்தகோண்ட தவளிநோடட்ுப் பயணங்கனள நினனத்து 

ஆறுதை் அனடய சவண்டியுள்ளது. 

“எனது வாே்க்ரகயில் மறக்க முடிைாத வவளிநாை்டுப் பைணம்” என்ற 

தனைப்பிை் ஒரு கடட்ுனர. 

2.  

• எங்கனளப் பத்துமோதங்கள் சுமந்து பை்சவறு வனகயோன 

துன்பங்கனளத் தோங்கிப் தபற்தறடுத்தவள் எமது அன்னன. 

• பை்ைோண்டு கோைம் போடுபடட்ு வளரப்்பவர ்எமது அன்னன. 

• எமது முன்சனற்றம், எமது நன்னம, எமது சமன்னம 

என்பவற்றிற்கோகத ்தம்னம அரப்்பணித்தவர ்எமது அன்னன. 

சமசை தரப்பட்ட தரவுகனள அடிப்பனடயோக னவத்து “அன்ரனைை் தினம்” 

என்ற தனையங்கத்திை் உங்கள் போடசோனையிை் உனரயோற்றுவதற்கோகத் 

தயோரித்த சபசச்ு. 

3.   நோன் கண்ட பயங்கரமோன கனவு என்ற தனைப்பிை் ஒரு கடட்ுனர. 
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