ஆண்டு 7 - அரையாண்டு பைிட்ரை 2020

ஆண்டிறுதிப் பரீடச
் ை 2021

ஆண்டு: 9

திகதி: 20/11/2021

நேைம் : 2 ½ மணித்தியாலங் கள்

ஆசிைியை்: திரு.ை.நதவைாைா

மாணவை் பபயை்: _____________________________________________________________

வினாக்கள்

வினா
புள் ளி

வினா 1

10

வினா 2

20

வினா 3

15

வினா 4

15

வினா 5

20

வினா 6

20

ப ாத்தப் புள் ளிகள்

100

பபற் ற
புள் ளி

வினா இல

1

புள் ளிகள்

10

பக்க ்

2

பின்வரு ் பைாற் கள் பபயராகவு ் , விசனயாகவு ் வரு ாறு ஆறு
பைாற் களுக்குக் குசறயாத வாக்கியங் கள் எழுதுக.

1.

ஆடு (பபயை்) __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
ஆடு (விரன) _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2.

ஓடு (பபயை்) __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
ஓடு (விரன) __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3.

ரத (பபயை்) __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
ரத (விரன) __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4.

காய் (பபயை்) _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
காய் (விரன) _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5.

பார் (பபயை்) _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
பார் (விரன) _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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6.

களி (பபயை்) __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
களி (விரன) _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

7.

பாய் (பபயை்) _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
பாய் (விரன) _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

8.

மலர் (பபயை்) _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
மலர் (விரன) _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

9.

கனி (பபயை்) __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
கனி (விரன) _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

10.

வழி (பபயை்) __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
வழி (விரன) __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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வினா இல

2

புள் ளிகள்

20

பக்க ்

4

பின்வரு ் உசரப் பகுதிசய வாசித்து வினாக்களுக்கு விசட எழுதுக.
தமிழ் இலக்கியங் கள் ததான் றி, வளர்ந்த வரலாற் றற விளக்குவது தமிழ்
இலக்கிய வரலாறு எனப்படும் . தமிழ் இலக்கிய வரலாற் றற சங் க காலம் ,
சங் கமருவிய காலம் , பல் லவர் காலம் , தசாழர் காலம் , நாயக்கர் காலம்
(விஜயநகரப் தபரரசர் காலம் ), ஐதராப் பியர் காலம் , இருபதாம் நூற் றாண்டு,
இருபத்திதயாராம் நூற் றாண்டு என எட்டுக் காலங் களாக வகுத்து தமிழ்
அறிஞர்கள் ஆராய் கின் றனர். தமிழ் இலக்கிய வரலாற் றில் காலத்தால்
முந்திய காலமாக சங் ககாலம் விளங் குகின் றது. புலவர்கள் முதற் சங் கம் ,
இறடச்சங் கம் , கறடச்சங் கம் எனச் சங் கங் கறள அறமத்துத் தமிழ்
வளர்த்த காலம் சங் ககாலம் எனப்படுகின் றது. இக்காலம் கி.மு 300
ஆண்டுகளுக்கும்
கி.பி
300
ஆண்டுகளுக்கும்
இறடப்பட்ட
600
ஆண்டுகறளக் ககாண்டது என் று ஆராய் ச்சியாளர்கள் கருதுகின் றனர்.
இக்காலத்தில் நற் றிறண, குறுந்கதாறக, அகநானூறு, புறநானூறு தபான் ற
எட்டுத் கதாறக நூல் களும் திருமுருகாற் றுப்பறட, கபாருநராற் றுப்பறட,
கபரும் பாணாற் றுப்பறட, சிறுபாணாற் றுப்பறட தபான் ற பத்துப்பாட்டு
நூல் களும் ததான் றின. இந்நூல் கள் அக்காலத்தில் குறிஞ் சி, முல் றல,
மருதம் , கநய் தல் , பாறல ஆகிய ஐவறக நிலங் களில் வாழ் ந்த மக்களின்
வாழ் க்றகயில் இடம் கபற் ற தபார், வீரம் , காதல் தபான் றவற் றற எடுத்துக்
கூறுகின் றன.
சங் ககாலத்றதத் கதாடர்ந்து வந்த காலம் சங் கமருவிய காலம் எனப்படும் .
இது கி.பி 300 ஆம் ஆண்டிற் கும் , 600 ஆம் ஆண்டிற் கும் இறடப்பட்ட 300
வருடங் கறளக்
ககாண்டதாகக்
கூறப்படுகின் றது.
இக்காலத்தில்
திருக்குறள் , நாலடியார், இன் னா நாற் பது, இனியறவ நாற் பது தபான் ற
பதிகனட்டு
நூல் களும் ,
சிலப்பதிகாரம் ,
மணிதமகறல
ஆகிய
காப்பியங் களும்
ததான் றின.
சங் ககால
மக்களின்
வாழ் க்றகயில்
இடம் கபற் ற தபார், காதல் என் பவற் றில் ஏற் பட்ட பிரச்சறனகளால்
சலிப்பறடந்த மக்களுக்கு அறக் கருத்துக்கறளக் கூறதவண்டிய ததறவ
ஏற் பட்டறமயால் இக்காலத்தில் அறநூல் கள் அதிகளவில் ததான் றின.
எனதவ இதறன அற இலக்கிய காலம் என் று கூறலாம் .
கி.பி 600 ஆம் ஆண்டிற் கும் , 900 ஆம் ஆண்டிற் கும் இறடப்பட்ட 300
வருடங் கறள
உள் ளடக்கிய
காலம்
பல் லவர்
காலம்
எனப்படும் .
இக்காலத்தில் தமிழ் நாட்றடப் பல் லவ மன் னர்கள் ஆட்சி கசய் தறமயால்
இது பல் லவர் காலம் என் று அறழக்கப்படுகின் றது. இக்காலத்தில் அப்பர்,
சம் பந்தர், சுந்தரர், மாணிக்கவாசகர் ஆகிய நாயன் மார்கள் ததவாரம் ,
திருவாசகம்
தபான் ற
பக்தி
இலக்கியங் கறளயும் ,
கபரியாழ் வார்,
கபாய் றக ஆழ் வார், ஆண்டாள் தபான் தறார் நாலாயிரத்திவ் விய பிரபந்தம் ,
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நாச்சியார்
திருகமாழி
தபான் ற
உருவாக்கியறமயால்
பக்திஇலக்கிய
அறழக்கப்படுகின் றது.

பக்தி
காலம்

இலக்கியங் கறளயும்
என் று
இக்காலம்

கி.பி 900 ஆம் ஆண்டிற் கும் 1300 ஆம் ஆண்டிற் கும் இறடப்பட்ட 400
வருடங் கறளக் ககாண்டதாக தசாழர்காலம் விளங் குகின் றது. ஐம் கபருங்
காப்பியங் களில் வறளயாபதி, குண்டலதகசி, சீவக சிந்தாமணி என் னும்
மூன் றும் , நீ லதகசி, சூளாமணி, யதசாதரா காவியம் , உதயணகுமார
காவியம் ,
நாககுமார
காவியம்
ஆகிய ஐஞ் சிறு காப்பியங் களும்
இக்காலத்தில் ததான் றியறமயால் இது காவிய காலம் எனப்படுகின் றது.
அத்துடன் கம் பர், புகதழந்தி, ஒட்டக்கூத்தர் தபான் ற பல சிறந்த புலவர்கள்
இக்காலத்தில் சிறந்த இலக்கியங் கறள உருவாக்கியறமயால் தசாழர்
காலம் தமிழ் இலக்கிய வரலாற் றின் கபாற் காலம் என் று கூறப்படுகின் றது.
கி.பி 1300 ஆம் ஆண்டிற் கும் கி.பி 1600 ஆம் ஆண்டிற் கும் இறடப்பட்ட 300
ஆண்டுகறளக்
ககாண்டதாக
நாயக்கர்
காலம்
விளங் குகின் றது.
இக்காலத்தில் தமிழ் நாட்றட கதலுங் கர்களான நாயக்கர்கள் ஆட்சி
கசய் தறமயால் நாயக்கர் காலம் எனப்படுகின் றது. இவர்கள் விஜயநகரப்
தபரரசர்கள் என் று அறழக்கப்பட்டறமயால் விஜயநகரப் தபரரசர் காலம்
என் றும்
கூறப்படுகின் றது.
இக்காலத்தில்
தமிழ் ப்
புலவர்களுக்கு
உதவிகசய் ய யாரும் இல் லாறமயால் அவர்கள் வறுறமயில் வாடினர்.
இதனால் வறட்சி இலக்கியங் கதள இக்காலத்தில் ததான் றின.
கி.பி 1600 ஆம் ஆண்டிற் குப் பின் னர் ஐதராப்பியர் தமிழ் நாட்டிற் கு வருறக
தந்து ஆட்சி கசய் தனர். இக்காலத்தில் நாவல் , சிறுகறத, நாடகம் ஆகிய
நவீன
இலக்கியங் கள்
தமிழில்
ததான் றுவதற் கு
அவர்கள்
காரணகர்த்தாக்களாக அறமந்தனர். அவர்கள் அச்சியந்திரத்றதயும் ,
காகிதத்றதயும்
அறிமுகப்படுத்தினர்.
இதனால்
அதிகமான
இலக்கியங் கள் தமிழில் ததான் றின.
இருபதாம்
நூற் றாண்டின்
ஆரம் பத்திலும்
இந்நிறல
கதாடர்ந்தது.
இக்காலத்தில்
தமிழ் த்
திறரப்படங் கள்
தயாரிக்கப்பட்டறம
முக்கியமானதாகக்
கருதப்படுகின் றது.
இருபதாம்
நூற் றாண்டின்
இறுதியில்
கணினி
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
பல் தவறு
தமிழ்
இறணயத்தளங் கள் உருவாக்கப்பட்டன. ஏராளமான இலக்கியங் கள்
பதிதவற் றம்
கசய் யப்பட்டன.
நூலகங் களுக்குச்
கசல் லாமதலதய
வீட்டிலிருந்தவாறு காப்பியங் கறளயும் , இலக்கியங் கறளயும் வாசிக்கக்
கூடிய
மகத்தான
வாய் ப்பு
மக்களுக்கு
வழங் கப்பட்டது.
அன் று
காதவாறலயில் இருந்த தமிழ் இலக்கியங் கள் பின் பு காகிதத்தில்
அச்சடிக்கப்பட்டு இன் று இருபத்திதயாராம் நூற் றாண்டில் கணினித்
தமிழாக வளர்ச்சியறடந்து வருவது மகிழ் சசி
் யளிக்கும் விடயமாகும் .
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1.

தமிழ் இலக்கிய வரலாறு என் றால் என் ன?
தமிழ் இலக்கிய வரலாற் றுக் காலங் கள் எட்றடயும் எழுதுக.
(4 புள் ளிகள் )

2.

3.

எட்டுக்
காலங் களிலும்
காரணம் எழுதுக?

உங் கறளக்

கவர்ந்த

காலம்

எது?

(4 புள் ளிகள் )

சங் க காலம் என் ற கபயர் வருவதற் கான காரணம் என் ன?
(3 புள் ளிகள் )

4.

பின் வரும் இலக்கிய வரலாற் றுக் காலங் கள் என் ன இலக்கிய காலம்
என் று அறழக்கப்பட்டன?
(5 புள் ளிகள் )
உதாரணம் : சங் க காலம்

அகப் புற இலக்கிய காலம்

சங் கமருவிய காலம்
பல் லவர் காலம்
தசாழர் காலம்
நாயக்கர் காலம்
ஐதராப்பியர் காலம்
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5. ஐதராப் பியர் இந் தியாவுக்கு வருறக தராமல் இருந்தால் அந்நிகழ் வு

தமிழ் இலக்கியங் களின்
ஏற் படுத்தியிருக்கும் ?

வளர்ச்சியில்

எத்தறகய

பாதிப்புகறள
(4 புள் ளிகள் )
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வினா இல

3

புள் ளிகள்

15

பக்க ்

8

பின்வரு ் விடயத்சத 70 பைாற் களுக்குக் குசறயா ல் பதாடர்ந்து
எழுதி நிசறவு பைய் க.
அன் று சனிக்கிழறம, நான் தமிழ் ப் பாடசாறலயில் தமிழ் கமாழிறயக்
கற் ற பின் பு வீடு திரும் பிதனன் . அப்பா, அம் மா, நான் , தம் பி நால் வரும் மதிய
உணறவ உண்தடாம் . பிறகு நால் வரும் கதாறலக்காட்சியில் ஒரு தமிழ் த்
திறரப்படத்றதப் பார்த்துக் ககாண்டிருந்ததாம் . காற் று பலமாக வீசத்
கதாடங் கியது.
வினாடிக்கு
வினாடி,
நிமிடத்திற் கு
நிமிடம் ,
மணித்தியாலத்திற் கு மணித்தியாலம் காற் றின் தவகம் அதிகரித்தது.
காற் று
சூறாவளியாகச்
சுழன் றடித்தது.
காற் றின்
தவகத்திற் கு
ஈடுககாடுக்க முடியாத மரக்கிறளகள் சடார் என் ற சத்தத்துடன் முறிந்து
விழுந்தன. பயங் கரமான சத்தத்துடன் இடி இடித்தது. கண்றணப் பறிக்கும்
மின் னல் மின் னியது. தசாகவன் ற இறரச்சலுடன் மறழ கபாழியத்
கதாடங் கியது.
கதாறலக்காட்சிறய
நிறுத்திவிட்டு
என் ன
நடக்கப்தபாகின் றததா? என் ற பீதியில் நால் வரும் ஒருவறரகயாருவர்
பார்த்துக்
ககாண்டிருந்ததாம் .
அவ் தவறளயில்
எங் கள்
வீட்டின்
பின் புறத்தில் உயரமாக வளர்ந்திருந்த மரம் முறிந்து படார் என் ற
ஓறசயுடன் கூறரயின் மீது விழுந்தது. இதனால் பல ஓடுகள் உறடந்தன.
தசதமாக்கப்பட்ட கூறர வழியாக மறழநீ ர் வீட்டுக்குள் வரத் கதாடங் கியது.
கடவுதள என் ன தசாதறன? என் று அம் மா அலறினார். படிப்படியாக வீடு
கவள் ளக்காடாக மாறியது. என் ன கசய் வது? என் று கதரியாமல் நால் வரும்
திறகத்து நின் தறாம் ................
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வினா இல

4

புள் ளிகள்

15

பக்க ்
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பின்வரு ் த ொடர் வொக்கிய ்திலிருந் து 15 தனி வாக்கியங் கசளத்
பதரிவு பைய் து எழுதுக.
மண்டபத்தின்
இரு பக்கங் களிலும்
வாறழ மரங் கள்
கட்டப்பட்டு
நாதஸ்வரம் , தவில் ஆகிய மங் கள வாத்தியங் கள் ஒலித்துக் ககாண்டிருந்த
தவறளயில் பட்டாறடகள் அணிந்து ககாண்டு ஆண்களும் , கபண்களும்
வருறக
தந்த
தபாது
சிறுமிகள்
பன் னீர ்
கதளித்து
வரதவற் க
உறவினர்களும் ,
நண்பர்களும்
இருக்றககளில்
அமர்ந்த
பின் பு
மணமகனின் வருறகறய எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த தநரத்தில் மணமகன்
அழகான சட்றடயும் , பட்டுதவட்டியும் அணிந்தவாறு வந்து மணவறறயில்
ததாழனுடன்
உட்கார்ந்தறதத்
கதாடர்ந்து
ஐயர் சில
திருமணக்
கிரிறயகறளச் கசய் தபிறகு மணமகள் கண்றணக் கவரும் வண்ணப்
பட்டுச் தசறலறய அணிந்து ககாண்டு வர ஐயர் அவருக்கும் சில
கிரிறயகறளச் கசய் தபின்
இருவரும் மாறல மாற் றியறதயடுத்து
மணமகள் ததாழியுடன் கசன் று கூறறப்புடறவ மாற் றி வந்த பிற் பாடு
மணமகன்
மணமகளின்
கழுத்தில்
மாங் கல் யத்றத
அணிவிக்க
எல் தலாரும் மலர் தூவி வாழ் த்தினர்.
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வினா இல
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புள் ளிகள்
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பக்க ்
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சிட்னியில் 25 வருடங் களாக இயங் குகின் ற இயல் , இறச, நாடக மன் றச்
கசயலாளராக உங் கறளக் கருதிக் ககாள் ளுங் கள் . மன் றத்தின் கவள் ளி
விழாவில் பிரதம விருந்தினராகக் கலந்து ககாண்டு சிறப்பிக்குமாறு
ஸ்டாலின் 50@ஜிகமயில் .ககாம் என் ற மின் னஞ் சல் முகவரியில் தமிழ் நாடு
முதலறமச்சருக்கு 100 கசாற் களுக்குக் குறறயாமல் ஒரு மின் னஞ் சல்
எழுதுக.
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வினா இல

6

புள் ளிகள்

20

பக்க ்

14

பின்வருவனவற் றில் ஒன்சறப் பற் றி 150 பைாற் களுக்குக் குசறயா ல்
எழுதுக.
1.

சிட்னியில் தமிழ் கமாழியின்
கசய் கின் ற தசறவகள்

வளர்ச்சிக்கு தமிழ் ப் பாடசாறலகள்

2.

சிட்னியில் இயங் குகின் ற தமிழ் த் கதாறலக்காட்சியில்
ஒளிபரப்புவதற் காக நடிறக நயன் தாராவுடன் தமற் ககாண்ட
தநர்காணல்

3.

“சுத்தம் சுகம் தரும் ” என் ற தறலயங் கத்தில் ஒரு கட்டுறர

பக் கம் 14 / 16

பக் கம் 15 / 16

பக் கம் 16 / 16

