
IDEAL INDIAN SCHOOL, DOHA- QATAR 

 MODELQUESTIONPAPER-2021-22   

                            PERIODIC TEST -1, 

     SECOND LANGUAGE TAMIL 

CLASS: VII                                                                           MAX.MARKS: 40  

                                                                                         TIME: 1
𝟏

𝟐
  HOURS.  

இக்கேள்வித்தாள் இரண்டு பகுதிேளைக் கோண்டது; 

                                   PART – A (MCQ - 20 MARKS) 

1. படித்தல்                                                                    -10 மதிப்கபண்ேள் 

2. இலக்ேணம்                                                              - 10 மதிப்கபண்ேள் 

                                 PART – B (DESCRIPTIVE - 20 MARKS)  

3. சிறுவினா கசய்யுள்        -                                          - 6 மதிப்கபண்ேள் 

4.  கபருவினா ( உளரநளட)                                        --8 மதிப்கபண்ேள் 

5. ேடிதம்                                                                       - 6 மதிப்கபண்ேள் 

______________________________________________________________________________ 

                                        PART – A (MCQ - 20 MARKS) 

1) ேீழ்வரும் பத்திளைப் படித்து வினாக்ேளுக்கு உாிை சாிைான விளடேளை 

எழுதுே.                                                                                   (5x1=5) 

           நீர்நிலைகளில் மரக்கிலளகள் மிதந்து செல்வலதயும் அவற்றின் மீது 

பறலவகள், தவலளகள் முதலியலவ அமர்ந்து செல்வலதயும் பழங்காை 



மனிதன் கண்டான். நீாில் மிதக்கும் சபாருள்களின் மீது தானும் ஏறி பயணம் 

செய்ய முடியும் என அவன் உணர்ந்தான். மிதக்கும் மரக்கட்லடகள் மீது ஏறி 

அமர்ந்து ெிறிய நீர் நிலைகலளக் கடக்கத் சதாடங்கினான். மீன்கள் தம் 

உடலின் இரு பக்கங்களிலும் உள்ள துடுப்பு பபான்ற பகுதிகலளப்  

பயன்படுத்தி தண்ணீலர பின்னுக்கு தள்ளி நீந்துவலத கண்டான். தானும் 

மரத்துண்டுகலள துடுப்புகளாகப் பயன்படுத்தத் சதாடங்கினான். பிறகு 

மரங்கள் பைவற்லற இலணத்துக் கட்டி அவற்றின் மீது ஏறி பயணம் 

செய்தான்.  அலவபய இன்றுவலர வழக்கத்திலுள்ள கட்டுமரங்கள் ஆகும். 

அதன் பின்னர் எலட குலறந்த சபாிய மரங்களின் உட்பகுதிலயக் குலடந்து 

எடுத்துவிட்டு பதாணியாகப் பயன்படுத்தினான். உட்பகுதி பதாண்டப்பட்டன 

என்பதால் அலவ பதாணிகள் எனப்பட்டன.  

   விலடயளி              

1) நீர்நிலைகளில் மிதந்து செல்வது எது? 

   அ) பறலவகள்     ஆ) இலைகள்       இ) மரக்கிலளகள் 

 2) நீாில் மிதக்கும் சபாருட்களில் ஏறி பயணம் செய்ய முடியும் 

      என உணர்ந்தவன் யார்?  

      அ) மனிதன்        ஆ) அறிஞன்          இ) புைவன்  

3) உட்பகுதி பதாண்டப்பட்டதால் அலவ _______ எனப்பட்டன 

       அ) பதாணிகள்     ஆ) படகுகள்      இ) மிதலவகள்  

 



4) மீன்களுக்கு நீந்த உதவுவது எது? 

      அ) வால்        ஆ) துடுப்பு       இ ) உடல்  

5) 'மரக்கட்லடகள்' பிாித்து எழுதுக  

    அ) மரம் + கட்லடகள்   ஆ) மர + கட்லடகள்   இ) மரக்  + கட்லடகள் 

 2) கீழ்வரும் பாடல் அடிகலளப் படிக்க. இதலனத் சதாடர்ந்து வரும் 

வினாக்களுக்கு உாிய ொியான விலடகலள எழுதுக,              (5X1=5) 

 வாரணச் ொலை ஒருபுறமாம் -பாி 

      வளரும் ொலை ஒருபுறமாம்  

பதாரணபமலட ஒருபுறமாம்  - சதருச்  

     சொக்கட்டான் ொாியல்ஓர் புறமாம்   

 விலடயளி   

1) இப்பாடல் எந்நூலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது? 

அ) வீரபாண்டிய கட்டசபாம்மு கலதப்பாடல்       

ஆ) தனிப்பாடல்                 இ) வானமாமலை  

2) பதாரணபமலட - சொல்லைப்  பிாித்து எழுதுக  

அ) பதாரணம் + பமலட      ஆ) பதாரண + பமலட       இ) பதாரண் + பமலட 



3) வாரணம் - என்பதன் சபாருள்  

  அ) குதிலர       ஆ) வீரன்      இ) யாலன  

4) ஊர்வைத்தின் முன்னால் அலெந்து வந்தது எது? 

  அ) பதாரணம்       ஆ) வானரம்           இ) வாரணம்  

5) இப்பகுதி இடம்சபற்றுள்ள பாடல்  

அ) புலிதங்கிய குலக     ஆ) பாஞ்லெ வளம்       இ) காடு  

3) இைக்கண வினாக்களுக்கு விலடயளிக்க.      (10X1=10) 

1) இயல்பு வழக்கு ----------- வலகப்படும் 

    அ) இரண்டு        ஆ) மூன்று      இ)    நான்கு  

2) இைக்கண சநறி மாறாமல் முலறயாக அலமந்த சொல்  

   அ) இைக்கணம் உலடயது    ஆ) இைக்கணப்பபாலி     இ) மருவு  

3) கிலளநுனி   - என்பதன் இைக்கணப்பபாலி  

   அ) மரக்கிலள      ஆ) நுனிக்கிலள    இ) கிலள  

4) கால் கழுவி வந்பதன் - என்பது 

   அ) மங்கைம்       ஆ) குழூஉக்குறி     இ) இடக்கரடக்கல் 

 



5) ஓலை - என்பலத திருமுகம் எனக் கூறுவது 

    அ) குழூஉக்குறி      ஆ) மங்கைம்     இ) இடக்கரடக்கல்  

6) அரயர் - என்பலத - அலரயர் என மாற்றிக் கூறுவது 

    அ) முதற்பபாலி     ஆ) இலடப்பபாலி      இ) கலடப்பபாலி   

7) வழக்கு ------------- வலகப்படும் 

    அ) இரண்டு     ஆ) மூன்று     இ) நான்கு  

8) பத்து, உப்பு - என்பது 

   அ) முற்றியலுகரம்      ஆ) வன்சதாடர் குற்றியலுகரம் 

    இ)  உயிர்த்சதாடர் குற்றியலுகரம் 

9) சகாக்கு + யாது = சகாக்கியாது   - என்பது 

  அ) குற்றியலிகரம்      ஆ) குற்றியலுகரம்   இ) உயிர்த்சதாடர் குற்றியலுகரம் 

 10) ஐகாரம் சொல்லின் இலடயில் வரும்பபாது அதன் மாத்திலர அளவு  

        அ)   2     ஆ)   1      இ) 3 

                                          PART – B (DESCRIPTIVE - 20 MARKS)                          

4) செய்யுள் வினாக்களுக்கு விலட எழுதுக. (ANY 2)   (2X3=6)  

   அ) பாஞ்ொைங்குறிச்ெியின் இயற்லக வளம் எத்தலகயது? 



  ஆ) தாய் தம் வயிற்றுக்கு எதலன உவலமயாகக் கூறுகிறார்?  

  இ) ெிறுவர்களுக்கு நாவற்ப் பழம் கிலடக்க உதவியவர்கள் யாவர்?  

  ஈ) காட்டின் பயன்களாகக் கவிஞர் சுரதா கூறுவன யாலவ?  

  5) உலரநலட வினாக்களுக்கு விலட எழுதுக . (ANY 2)        (2X4=8)  

  அ)  முத்துராமலிங்க பதவர் சபற்றிருந்த பல்துலற ஆற்றல் பற்றி எழுதுக. 

  ஆ) யாலன மனிதர்கலள ஏன் தாக்குகின்றன? 

  இ) முத்துராமலிங்க பதவலரப் பாராட்டி சபாியார் கூறியது யாது?  

  ஈ) வட்டார சமாழி எனப்படுவது யாது? 

  6) கடிதம் எழுதுக.                                                              (1X6=6)  

நீ வாழும் பகுதியில் குடிநீர் வெதி பவண்டி மாவட்ட ஆட்ெித் தலைவருக்குக்  

கடிதம் எழுதுக                         

                                                  (அல்ைது)  

உன் பிறந்தநாளுக்கு பாிசு அனுப்பிய பதாழிலயப் பாராட்டி பாராட்டு மடல் 

எழுதுக.                                        

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

    

                                                       



  

  

 


