
த ழ் ப்பப்பாடம்  
[ப ல்கள் த ல் எ தப்பட ேவண் ம்.] 

 

தல் தாள் பாடத் ட்டம்  
 

ரி  “அ” 
 

ப  :1 த ழ்ெமா  வரலா   
 

1. தன்ைமயான இந் ய ெமா க் ம்பங்கள் 
2. ெபா வாக இந் ய ெமா களில் ப்பாக ரா ட ெமா களில் த ழ்ெமா  ெப ம் 

இடம்  
3. ரா ட ெமா களின் கணக் ம், வைகப்பா ம் அைவ பர ள்ள தன்ைம ம் 

 

ைணப்ப  1: 
 

4. சங்ககாலதத் ழ்  
5. இைடக்காலதத் ழ்  

1. பல்லவர ்காலதத் ழ் ெமா  அைமப்  மட் ம்  
6. வரலாற்  ைற ஆய் ல்  

1. ெபயர ்
2. ைன 
3. ெபயரைடகள்  
4. ைனயைடகள்  
5. காலம் காட் ம் உ கள்  
6. ேவற் ைம உ கள் 

 

ைணப்ப  2:  
 

7. றெமா களி ந்  த ழ் கடன் ெபற்ற ெசாற்கள்  
8. த ல் வழங் ம் ச க மற் ம் வடட்ாரக் ைள ெமா கள்  
9. ேபச்  த க் ம் எ த்  த க் மான ேவ பா  

 

ப  :2 த லக் ய வரலா   
 

10. ெதால்காப் யம்  
11. சங்க இலக் யம்  
12. அகம் - றம் பா பா   
13. சங்க இலக் யத் ன் மதசச்ாரப்ற்ற பண் கள் (சமய ெபா ைமேபாக் ) 
14. அற இலக் யங்களின் வளரச்்   
15. லப்ப காரம் மற் ம் மணிேமகைல  

 
ப  :3 பக்  இலக் யம் 
 

16. ஆழ்வாரக்ள் மற் ம் நாயன்மாரக்ள்  
17. ஆழ்வார ்பாடல்களில் நாயக நாய பாவம்  

 

ைணப்ப  1: 
 

18. ற் லக் ய வ வங்களான  
1.   
2. பரணி  
3. உலா  
4. றவஞ்   

 

ைணப்ப  2: 
 

19. ( யத ழ் வளச் க்கான) இக்காலதத் ழ் இலக் யங்களின் வளரச்் க்கான ச க 
காரணிகள்  

1. நாவல் ( னம்) 
2. கைத  
3. க்க ைத  

20. இக்காலப் பைடப் களில் பல்ேவ  அர யல் ெகாள்ைககளின் தாக்கம் ேபான்ற 
ப கள் 
 

 
 

Notes: 
 

 
 

 



த ழ் ப்பப்பாடம்  
[ப ல்கள் த ல் எ தப்பட ேவண் ம்.] 

 ரி  “ஆ” 
 

 

ப  :1 த ய ன் அண்ைமக்காலப் ேபாக் கள்  
 

21. றனாய்  அ ைறகள்  
1. ச க யல்  
2. உள யல்  
3. வரலாற் யல் மற் ம்  
4. அற யல் 

22. றனாய் ன் பயன்பா   
 

ைணப்ப  1: 
 

23. பல்வைக இலக் ய உத் கள்  
1. உள் ைற  
2. இைறச்   
3. ெதான்மம்  
4. ஓட் வகம்  
5. அங்கதம்  
6. ெமய்ப்பா   
7. ப மம் 
8.   
9. இ ண்ைம  

 

ைணப்ப  2: 
 

24. ஒப் லக் யக் க தத்ாக்கம்  
25. ஒப் லக் யக் ேகாடப்ா கள் 

 

ப  :2 த ல் நாட் ப் ற இலக் யங்கள்  
 

26. கைதப்பாடல்கள் 
27. பழெமா கள் 
28. கைதகள்  
29. ச க யல் பாரை்வ ல் நாடட்ார ்வழக்காற் யல்  

 

ைணப்ப  1: 
 

30. ெமா ெபயரப்் ன் பயன்கள்  
31. ெமா ெபயரக்்கப்பட் ள்ள த ழ் இலக் யங்கள்  
32. த ல் இத யல் வளரச்்  

 

ப  :3 த ழரக்ளின் பண்பாட்  வரலா   
 

33. காதல் ேபார ்பற் ய க தத்ாக்கம்  
34. அறக்ேகாடப்ா கள்  
35. ெதால்த ழர ்ேபாரியல் அறெந ைறகள்  
36. பழக்க வழக்கங்கள்  
37. நம் க்ைககள்  
38. சடங் கள்  
39. ஐந் ைண காட் ம் வ பாட்  ைறகள்  
40. சங்கம் ம ய கால இலக் யங்களில் லப்ப ம்  
41. பண்பாட்  மாற்றங்கள்  
42. இைடக்காலத் ல் ஏற்படட் பண்பாட் க் கலப் கள் - சமணம் & ெபௗதத்ம்  

 

ைணப்ப  1: 
 

43. காலந்ேதா ம் கைல மற் ம் கட் ட டப்ங்களில் ஏற்படட் வளரச்்  (பல்லவர ் ற்கால 
ேசாழரக்ள் நாயக்கர ்காலம்) 

 

ைணப்ப  2: 
 

44. பல்ேவ  அர யல் ச க சமயப்பண்பாட்  இயக்கங்கள்- த ழ் ச கத் ன்  
ஏற்ப த் ய தாக்கங்கள்  

45. இக்காலத ்த ழ்சச் கத் ன் பண்பாட்  மாற்றத் ல் ெவ சன ஊடகங்கள் ெப ம் 
பங்  


