
         IDEAL INDIAN SCHOOL ,DOHA –QATAR 

                                                    PERIODIC TEST -1 

                                         MODEL QUESTION PAPER –MALAYALAM  

CLASS :VII                                                                                                    MAX.MARKS: 40 

DATE :                                                                                                          TIME :1.30 MINS 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                   എ വിഭാഗം 

I.താഴെ ഴ ാടുത്തിരിക്കുന്ന ഖണ്ഡി  വായിച്ചു ചുവഴടയുള്ള ചചാദ്യങ്ങൾക്കു 

ഉത്തരം എെുതു                                                                                                                                            (4X1=4) 

                                  

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം നാം ജീവിക്കുന്ന  ാലഘട്ടത്തിന്ഴെ ഏറ്റവും 

പ്പധാനഴെട്ട ഭാഗമാ യാൽ അചതക്കുെിച്ചു എപ്ത പെഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല 

.നമ്മുഴട ജീവിതവും  ാലാവസ്ഥയും അവതാളത്തിലായി വരുന്നതിന്ഴെ 

മുഖയ ാരണം പരിസ്ഥിതിക്ക് ഏൽക്കുന്ന ആഘാതമാണ് .സമ്പത്സമൃദ്ധിക്്ക 

ചവണ്ടി , ൃഷിയായാലും വയവസായമായാലും മനുഷയന് ചവണ്ടി 

പ്പവർത്തനങ്ങൾ പ്പ ൃതിഘട ങ്ങളുഴട അചനയാനബന്ധഴത്ത 

ത രാെിലാക്കുന്നുണ്ട് .വളവും  ീടനാശിനിയും മറ്റു രാസവസ്തു ക്കളും 

ജന്തുചലാ ത്തിന്ഴെ നിലനില്പിഴന ചചാദ്യം ഴചയ്യുന്നു .ഫാക്ടെി ളും 

വാഹനങ്ങളും  ൂടി പുെത്തുവിടുന്ന വിഷെു യും വിഷജലവും 

പരിസ്ഥിതിഴയ അചമ്പ ചമാശമാക്കുന്നു .ശുദ്ധവായുവും ശുദ്ധജലവും 

 മ്മിയായി വരി യാണ് .വനസംഹാരം ഴ ാണ്ട് പ്പ ൃതിയും മണ്ും ആഴ  

ത ർന്നിരിക്കുന്നു .ഭാവി തലമുെഴയ  ഷ്ടഴെടുത്തുന്ന മട്ടിലാണ് 

പ്പവർത്തനങ്ങൾ. 

 

ചചാദ്യങ്ങൾ  

A)നമ്മുഴട ജീവിതവും ാലാവസ്ഥയുംത ാരാെിലാവുന്നഴതന്തുഴ ാണ്്ട?  

B)  ജന്തുചലാ ത്തിന്ഴെ നിലനില്പിഴന ചചാദ്യം ഴചയ്യുന്നഴതഴന്തല്ലാം ? 

C)  പരിസ്ഥിതിഴയ അചമ്പ ചമാശമാക്കുന്നഴതഴന്തല്ലാം ? 

D) പ്പ ൃതിയും മണ്ും ആഴ  ത രുന്നഴതന്തുഴ ാണ്ട് ? 
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                                                                          ബി വിഭാഗം  

II.പപ്തവാർത്ത തയ്യാൊക്കു                                                                                                       (1X3=3) 

"വിശന്നു വലഞ്ഞു വീട്ടിൽ  യെി വന്ന ഴചെുെക്കാരഴന  ള്ളൻ 

എന്നാചരാപിച്ചു നാട്ടു ാർ തല്ലിഴക്കാന്നു " ഈ വിഷയഴത്ത ആസ്പദ്മാക്കി ഒരു 

പപ്തവാർത്ത തയ്യാൊക്കു  

 

                                                        സി വിഭാഗം 

III.അർഥം എെുതു                                                                                                                             (4X ½= 2) 

A) നയനം  

B) ഉചേശയം  

C) ഹരിതം  

D)  ലി 

 (ഏ ചദ്ശം ,ലക്ഷയം ,മെവി . ണ്് ,ചദ്ഷയം  ,പച്ചനിെം) 

 

III.പരയായം എെുതു                                                                                                                                 (2X1=2) 

A) രാപ്തി  

B) ചിരി  

 (പ്പചദ്ാഷം ,രാവ് ,സ്ചമരം ,നിശ ,സ്മിതം ,വദ്നം ,സ്മരണ ) 

 

IV.വിപരീതം എെുതു                                                                                                                          (4X1/2=2)                                                                             

A)  ശാന്തം  

B)   ഗുണം 

C)  അജ്ഞാതം  

D)  ഇരുൾ  

(ജ്ഞാതം ,ചദ്േഷം ,ചദ്േഷം  ,ഉപ്ഗം ,ഴവളിച്ചം  ,അഗുണം) 
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V.അർത്ഥവയതയാസം എെുതു                                                                                                      (2X1=2) 

  A) ഹരിതം -ദ്ുരിതം  

B)  ളി - ിളി  

                                                                                          

VI.നാനാർത്ഥം എെുതു                                                                                                                    (2X1=2) 

വിധി  

പാ ം  

 

VII.എതിർലിംഗം എെുതു                                                                                                               (2X1/2= 1) 

A) ഭാരയ  

B) മുത്തശ്ശൻ 

 

VIII.വാ യത്തിൽ പ്പചയാഗിക്കു                                                                                                 ( 1X1=1) 

A)തല്ലിച്ചതക്കു   

 

IX.വിപ്ഗഹിച്ചു വിഭക്തി  ഴണ്ടത്തു                                                                                       (2X1=2) 

A)സംപ് മെുലരി  

B)ച ാെിചക്കാട്  

 

X.പിരിഴച്ചെുതി സന്ധി നിർണയിക്കു                                                                               (3X1=3) 

A) ണിഴക്കാന്ന  

B)മിണ്ടിയില്ല 

C)വർണമാ ാൻ 

    

                                                        ഡി വിഭാഗം 

XI.പ്ബാക്കറ്റിൽ നിന്നും ശരിയായ ഉത്തരം തിരഴഞ്ഞടുഴത്തെുതു  .   ( 4X1/2=2) 

A)'പൂക്കാതിരിക്കാഴനനിക്കാവതിചല്ല '-  വിത എെുതിയതാര് ? 

 ( ബാലചപ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് ,ഒ .എൻ .വി . ുെുെ് , അയ്യെെണിക്കർ , വള്ളചത്താൾ 
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B)ജഗന്ഴെ ഭാരയയുഴട ചപഴരന്താണ് ? 

 (ഹിമ ,ലത ,താര ,ചരഖ ) 

 

 C) ിണെിന്ഴെ പായലു ൾ ഇടയ്ക്കു വന്നു നീക്കുന്നതാര് ? 

 ( മരത്തവള ൾ ,  വുങ്ങു ൾ ,ചചപ്രട്ടൻ , ളിയടക്ക) 

 

D)ഇരുൾഴതാെി ഴപാക്കി പതുഴക്ക ചിരിക്കാൻ പ്ശമിക്കുന്നതാര് ? 

  (  ണിഴക്കാന്ന ,വിയൽെക്ഷി ,പ്പഭാതം ,ഴവയിൽ ) 

 

XII.ഒചന്നാ രചണ്ടാ വാ യത്തിൽ ഉത്തരഴമെുതു                                                           (4X3=12) 

1.ചചപ്രട്ടഴനക്കുെിച്ചുള്ള ജഗന്ഴെ ഓർമ്മ ൾ എഴന്തല്ലാം ? 

2.അചൊൾ ഇരുട്ടിൽ നിന്നും ഒരു ചതങ്ങൽ ച ട്ടു .ആരുഴട ചതങ്ങലാവാമത് ?ആ 

ചതങ്ങലിനു പിന്നിലുള്ള വി ാരങ്ങൾ എഴന്താഴക്കയാവാം ? 

3. ണിഴക്കാന്നയുഴട പൂവണിയൽ സമൃദ്ധിയുഴട പ്പതീ മായിത്തീരുന്നത് 

എങ്ങിഴനയാണ്  വി അവതരിെിച്ചിരിക്കുന്നത് ? 

4.  ണിഴക്കാന്ന അനുഭവിക്കുന്ന ദ്ുരിതങ്ങൾ എഴന്തല്ലാം ? 

               

                                                            …………………………………………………… 
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