
 IDEAL INDIAN SCHOOL, DOHA- QATAR 

 MODEL QUESTION PAPER -2021-22   

                            PERIODIC TEST -1, 

     SECOND LANGUAGE TAMIL 

CLASS: IX                                                                           MAX.MARKS: 40  

                                                                                            TIME: 1
𝟏

𝟐
  HOURS. 

இக்கேள்வித்தாள் இரண்டு பகுதிேளைக் கோண்டது; 

                                  PART – A (MCQ - 20 MARKS) 

1. படித்தல்                                                                     -10 மதிப்கபண்ேள் 

2. இலக்ேணம்                                                               - 8 மதிப்கபண்ேள் 

3. இலக்ேியம்                                                                - 2 மதிப்கபண்ேள் 

                                PART – B (DESCRIPTIVE - 20 MARKS)  

4. சிறுவினா கசய்யுள்        -                                           - 6 மதிப்கபண்ேள் 

5.  கபருவினா (உளரநளட)                                           - 8 மதிப்கபண்ேள் 

6. ேடிதம் (or) ேட்டுளர                                                  - 6 மதிப்கபண்ேள் 

___________________________________________________________________________________________ 

                               பகுதி ; அ  படித்தல்   - 20  மதிப்கபண்ேள் 

1.கீழ்வரும் பத்தியைப் படித்து. வினாக்களுக்கு உாிை சாிைான வியைகயை 

எழுதுக.                                                                                   (5x1=5) 

          பாரதநாடு பழம்பபரும் நாடு, இந்நாட்டில் இமைம்முதல் குமாிவயர 

வற்றாத வைம் பகாழிக்கும்  பபராறுகள்  அன்றுபதாட்டு  இன்றுவயர ஓடிக் 



பகாண்டிருக்கின்றன. இதற்பகல்லாம் காரணமாக அயமவது மயழபை, 

உைிாின் உயறவிைம் உைல். மயழ நீாின் உயறவிைம் நிலம், எனபவ நிலத்தடி 

நீயர   பாதுகாத்து பசமித்து  யவப்பதன் முலமாக நீண்ை காலத்திற்கு தண்ணீர் 

பற்றாக்குயறயை சமாைிக்கலாம். எனபவ, 'விண்ணின் மயழத்துைி மண்ணின் 

உைிர்துைி' என்பயத உணர்ந்து ஒவ்பவாருவரும் அரசுைன் பசர்ந்து மயழநீர் 

பசமிப்பில் ஈடுபட்ைால் நாடு நலம் பபறும் நல்ல வைம் பபறும்.  

வினாக்கள்  

1) பாரத நாட்டின் வைத்திற்கு காரணமாக அயமவது? 

 அ) மணல்           ஆ) காற்று            இ) மயழ 

2) உைிாின் உயறவிைம் எது? 

அ) பபாருள்         ஆ) உைல்             இ) ஆவி  

3) வைம் - என்ற பசால்லின் பபாருள் ைாது? 

அ) வறுயம        ஆ) இனியம           இ) பசழுயம  

4) நாடு நலம் பபற நாம் என்ன பசய்ை பவண்டும்? 

அ) ஊருைன் ஒத்து வாழ பவண்டும்       ஆ) மயழநீர் பசமிப்பில் ஈடுபை 

பவண்டும்     இ) நன்றி மறவாமல் வாழ பவண்டும்  

5) நிலத்தடி நீயர பசமிப்பதனால்  

அ) வறுயமைில்லாமல் வாழலாம்     ஆ) தண்ணீர் பற்றாக்குயறயை 

சமாைிக்கலாம்          இ) தூய்யமைாக வாழலாம்    



2.கீழ்வரும் பாையலப் படித்து. வினாக்களுக்கு உாிை சாிைான வியைகயை 

எழுதுக.                                                                                   (5x1=5) 

     விரயல மைக்கிைவன் இயசைில்யல - எழில்  

     வீயணைில் என்று பசால்லுவதுபபால் 

     குயறகள்  பசால்வயத விட்டுவிட்டுப்  புதுக்  

     பகாலம் புயனந்து தமிழ் வைர்ப்பாய் 

வினாக்கள்   

1. இப்பகுதி இைம் பபற்றுள்ை பாைல் என்ன?  

    அ) தமிழ்விடு தூது      ஆ) தமிபழாவிைம்        இ) மணிபமகயல 

 2. இப்பாைலின் ஆசிாிைர் ைார்?  

    அ) பசக்கிழார்    ஆ) சீத்தயலச் சாத்தனார்      இ) ஈபராடு தமிழன்பன்  

 3.எழில் - என்பதன் பபாருள் என்ன? 

     அ) வண்ணம்       ஆ) அழகு          இ) நிறம்  

4.இயசைில்யல - பசால்யலப் பிாித்து எழுதுக. 

     அ) இயச +இல்யல      ஆ) இயச + ல்யல       இ) இயச + ைில்யல 

5.புதுக்பகாலம் புயனந்து என்ன வைர்க்க பவண்டும்? 

    அ) அறிவிைல்        ஆ) தமிழ்         இ) அறிவு 



3) நிரப்புே   (எளவகயனும் நான்ேனுக்கு மட்டும்)            (4x1=4) 

1.’பூக்கயைப் பறிக்காதீர்’ - என்பது _________பதாைர் 

  அ) கட்ையைத் பதாைர்    ஆ) வியனத்பதாைர்     இ) பசய்தி பதாைர்  

2.பசாற்பறாைர் எழுவதற்கு அடிப்பயைைாக அயமந்த பசால் --------- 

  அ) பைனில்யல             ஆ) எழுவாய்               இ) பசைப்படுபபாருள்  

3. என்னிைம் புத்தகம் இருக்கிறது என்பது --------- 

  அ) துயணவியன           ஆ) முதல்வியன          இ) கூட்டுவியன  

4.  க ச த ப - என்ற வல்லின எழுத்துக்கள் பமாழிக்கு ----------  வரும்  

  அ) இயைைில்                 ஆ) முதலில்                 இ) இறுதிைில்  

5. கிழக்குப் பகுதி என்பது ----------- 

 அ) தியசப்பபைர்            ஆ) பண்புப்பபைர்        இ) வியனப்பபைர் 

4) சான்று தருே.  (எளவகயனும் நான்ேனுக்கு மட்டும்)       (4x1=4) 

1.வினாப்பைனியல  

  அ) பசான்னவள் மாலா     ஆ) பபசிைது ைார்?     இ) நீ படித்தாய் 

2. பசய்வியனத் பதாைர் 

   அ) பதாயச யவக்கப்பட்ைது  ஆ) மாமா பசான்னார்  இ) அவன் மாணவன்  

3.கூட்டுவியன  

   அ) பசால்லிக் பகாடுத்தான்    ஆ) ஆடுகிறான்   இ) பைம் பார்த்பதன்  

 



4. மலர்க்யக  

   அ) உவயமத் பதாயக      ஆ) பண்புத் பதாயக      இ) இருபபைபராட்டுப்  

பண்புத்பதாயக  

5.பபைர்ப்பைனியல 

  அ) நீ படித்தாய்           ஆ) வந்து பாாீர்                இ) இது நாற்காலி 

5) மனப்பாடக் குறட்பாக்ேளைச் சாியான சீர்ேைில் நிரப்புே.          (2x1=2) 

1. ஓஓதல்  பவண்டும்  ஓைிமாழ்கும்  ---------  

   ஆஅதும்   என்னு   மவர்   

   அ) பசவியன          ஆ) பசய்வியன       இ) தீவியன 

2. ----------------- மிக்கயவ பசய்தாயரத் தாம்தம் 

    தகுதிைான் பவன்று விைல் 

    அ) விகுதிைான்      ஆ) மிகுதிைான்       இ) பகுதிைான் 

      பகுதி ; ஆ  - 20  மதிப்கபண்ேள் 

6) எளவகயனும் இரண்டு கசய்யுள் வினாக்ேளுக்கு விளடயைி       (2x3=6) 

 1. தூது அனுப்ப தமிபழ சிறந்தது தமிழ்விடு தூது காட்டும் காரணங்கயை  

விைக்கி எழுதுக. 

 2. உங்கள் ஊர் திருவிழாயவ இந்திரவிழா நிகழ்வுைன் ஒப்பிடுக. 

 3. பகள்விச் பசல்வம் பற்றி வள்ளுவர் கூறுவன ைாயவ? 

7) எளவகயனும் இரண்டு உளரநளட வினாக்ேளுக்கு விளடயைி  (2x4=8)   

   1.இலக்கிைங்கைில் ஏறுதழுவுதல் பற்றிக் கூறப்படுவது ைாது? 



    2.தமிழின் தனித்தன்யமகயை விைக்குக 

    3.தண்ணீர்பதயவயை நியறவுபசய்ை நாம் பசய்ை பவண்டிைவற்யற  

எழுதுக                  

8) ஏகதனும் ஒரு கடிதம் அல்லது ேட்டுளர எழுதுக       (6x1=6) 

புைல் காரணமாக பாதித்த மக்களுக்கு பதயவைான உதவிகயைச் பசய்து 

தருமாறு மாநகராட்சி ஆயணைருக்கு கடிதம் எழுதுக 

*[ உமது முகவாி : கரண்  / கல்ைாணி ,   21- பதவி நகர், பசன்யன -11. எனக் 

பகாள்க ]*     

                                                  (அல்லது)  

 குறிப்புச் சட்ைகம் - முன்னுயர - பசமிப்பின் இன்றிையமைாயம –  சஞ்சாைிகா 

திட்ைம் –  மாத பசமிப்புத்திட்ைம்  -  முடிவுயர 

*********************************************************************************** 
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