
            MODEL QUESTION PAPER: 2021-22 

                           PERIODIC TEST-1 

                     SECOND LANGUAGE TAMIL 

                           

      CLASS: VIII                                                                                           Max.Marks: 40 

                                                                                                                   Duration: 1.5HRS 

___________________________________________________________________ 

இக்கேள்வித்தாள் இரண்டு பகுதிேளைக் கோண்டது 

                                    PART - A (MCQ - 20 MARKS) 

1.படித்தல் ( உளரநளடப்பகுதி,கெய்யுள்)                  -10 மதிப்கபண்ேள் 

2.இலக்ேணம்                                                                 -10 மதிப்கபண்ேள் 

                                    PART - B (DESCRIPTIVE -20 MARKS) 

3.ெிறுவினா (கெய்யுள்)                                              -6 மதிப்கபண்ேள் 

4.கபருவினா (உளரநளட)                                      -8 மதிப்கபண்ேள் 

5.ேடிதம்                                                                              -6 மதிப்கபண்ேள் 

______________________________________________________________________________ 

         பகுதி: அ  (MCQ -20 மதிப்பபண்கள்) 

                                  (படித்தல்: உரைநரைப்பகுதி,பெய்யுள்) 

1.பின்வரும் உரைநரைப் பகுதிரைப் படித்துத்பதொைர்ந்து வரும் பல்விரை 
வினொக்களுக்கு ஏற்ற விரைகரை எழுதுக.                                                                               (5X1=5) 

மனிதன் இைற்ரகரை விட்டு விலகி வந்ததுதொன்  முதன்ரமக்   கொைணம். 
மொறிப்பபொன உணவு, மொசு நிரறந்த சுற்றுச்சூழல்,  மன அழுத்தம் இரவ மூன்றும் 
குறிப்பிைத்தக்க கொைணங்கள். சுற்றுச்சூழல் மொசு மற்பறொரு கொைணம்.  
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தன் உணவுக்கொக பவறு எரதப்பற்றியும் கவரலபகொள்ைொமல், நிலத்ரத                                                                        

உைங்கைொலும், பூச்ெிக்பகொல்லிகைொலும் நச்சுப்படுத்தலொம் என்ற அலட்ெிைமொன 

எண்ணமும் மன அழுத்தமும், எது பகைிக்ரக, எது குதூகலம், எது படிப்பு, எது 
ெிந்தரன என்ற புரிதல் இல்லொரமயும் கூடுதல் கொைணங்கள் ஆகும். நம்முரைை 
வொழ்விைரலச் பெம்ரமப்படுத்துவதற்கொக நொம் அறிவிைல் அறிரவ, பமம்பட்ை 
அறிரவ வைர்த்பதொம். ஆனொல் நுண்ணறிரவத் பதொரலத்துவிட்பைொம். 
இைற்ரகபைொடு  இரைந்து  வொழலொம்  என்கிற  அறிரவ  நொம் மறந்துவிட்பைொம். 
இதுபவ இன்ரறக்குப் பல பநொய்கள் பபருக மிக முக்கிைமொன கொைணம் ஆகும். 

 

வினொக்கள்:  

 

1.இன்ளைக்கு கநாய்ேள் கபருேக் ோரணம் என்ன? 

அ) இயற்ளேளய விட்டு விலகுதல் ஆ) இடம் விட்டு இடம் கபயர்தல்  

இ) ேடல் உணவுேள் 

2.நிலங்ேள் நச்சு அளடயக் ோரணம் என்ன? 

அ) நீர் இல்லாமல் இருத்தல் ஆ) பூச்ெிக்கோல்லிேளைப் பயன்படுத்துதல்  

இ) மரங்ேளை கவட்டுதல் 

3.மாசு நிளைந்த சுற்றுச்சூழலால் உண்டாவது எது? 

அ) கநாய் உண்டாவது ஆ) துன்பம் உண்டாவது இ) மேிழ்ச்ெி உண்டாவது 

4.படி என்பது  

அ) ேற்ைல் ஆ) கொல் இ) எழுத்து  

5.நாம் எளத மைந்துவிட்கடாம். 

அ) ஊருக்கு கபாவளத ஆ) நண்பர்ேளுடன் விளையாடுவது  

இ) இயற்ளேகயாடு வாழ்வளத 
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2.பின்வரும் பெய்யுட் பகுதிரைப் படித்துத்பதொைர்ந்து வரும் பல்விரை 
வினொக்களுக்கு ஏற்ற விரைகரை எழுதுக.                                                                       (5X1=5) 

                          

                        சுத்தமுள்ை இடகமங்கும்  

                                சுேமும் உண்டு நீ அதளன  

                      நித்தம் நித்தம் கபணுளவகயல்  

                               நீண்ட ஆயுள் கபறுவாகய.  

                                          

வினொக்கள்: 

  

1.பிரித்து எழுதுக : சுத்தமுள்ை - 

அ) சுத்த+உள்ை ஆ) சுத்தம்+உள்ை இ) சுத்தமும் +உள்ை  

2.உைல் நலத்ரதப்பபணும் பழபமொழி எது? 

அ) அகத்தின் அழகு முகத்தில் பதரியும்  

ஆ) பநொைற்ற வொழ்பவ குரறவற்ற பெல்வம்  

இ) கொற்றுள்ை பபொபத தூற்றிக்பகொள் 

3.சுத்தமுள்ை இைபமங்கும்........உண்டு. 

அ) சுகம் ஆ) இன்பம் இ) மகிழச்ெி 

4.நீண்ை..........பபறுவொய். 

அ) ஆயுள் ஆ) வொழ்வு இ) மனம் 

5.பபொருள் தருக: நித்தம் நித்தம்- 

அ) நொள்பதொறும் ஆ) பொர்த்து பொர்த்து இ) வருக 
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  3.இலக்கணம்                                                                                                                                          (10x1=10) 

1.”உ” என்னும் எழுத்ளத ஒலிக்கும்கபாது ........ குவிேின்ைன. 

அ) இதழ்ேள் ஆ) முயற்ெி இ) கதாடுவதால்  

2.ஆய்த எழுத்து எளத இடமாேக் கோண்டு பிைக்ேிைது. 

அ) தளல ஆ) ேழுத்து இ) மார்பு  

3.நாக்ேின் அடிப்பகுதி,கமல் வாய் அடிப்பகுதிளயப் கபாருந்துவதால் பிைப்பது.  

அ) ய் ஆ) ல் இ) வ்  

4.மலர்விழி எழுதினாள்.  

அ) விளனச்கொல்  ஆ) விளனமுற்று  இ) குைிப்பு  

5.முன்னிளலயில் வருவது.  

அ) ஏவல் விளனமுற்று ஆ) வியங்கோள் விளனமுற்று இ) விளனமுற்று 

6.ஒரு கெயளலச் கெய்யுமாறு ஏவும் விளனமுற்று..........எனப்படும். 

அ) கதரிநிளலவிளனமுற்று ஆ) குைிப்புவிளனமுற்று இ) ஏவல் விளனமுற்று 

7.எச்ெம் எத்தளன வளேப்படும்  

அ) 3          ஆ) 2        இ) 4 

8.பாடிய பாடல்  

அ) இைந்தோலப் கபயகரச்ெம் ஆ) நிேழ்ோலப்கபயகரச்ெம் இ) எதிர்ோலப் கபயகரச்ெம் 

9.ெிைிய ேடிதம் இதில் “ெிைிய” என்பளத எளத கவைிப்படுத்துேின்ைது. 

அ) ோலத்ளத ஆ) பண்பிளன இ) கெயலிளன  

10.வள்ைி படித்தனள் என்பது 

அ) முற்கைச்ெம் ஆ) விளனகயச்ெம் இ) கபயகரச்ெம் 
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                                      பகுதி:ஆ  (DESCRIPTIVE -20 மதிப்பபண்கள்) 

 

4.பின்வரும் பெய்யுள் வினொக்களுள் எரவபைனும் இைண்ைனுக்கு மட்டும் விரை 
எழுதுக.                                                                                                                                                                      (2x3=6) 

1.தமிழ் எங்குப் புகழ் பகொண்டு வொழ்கிறது?தமிழ் எவற்ரற  அறிந்து வைர்கிறது? 

2.ஓரைைின் பைன்கைொக வொணிதொென் கூறுவன ைொரவ? 

3.பகொல்லிமரல பற்றிப் பொைல் கூறும் பெய்தி ைொது? 

4.பநொயும் மருந்தும் பொைலின் நூல் பவைிரை எடுத்து எழுதுக? 

 

5.பின்வரும்   உரைநரை  வினொக்களுள் எரவபைனும் இைண்ைனுக்கு மட்டும் 
விரை எழுதுக.                                                                                                                                                   (2x4=8)   

1.தமிழ் எழுத்துகைில் ஏற்பட்ை உருவ மொற்றங்கரை எழுதுக? 

2.ஓரலச்சுவடிகைில் பநர்பகொடுகள்,புள்ைிகள் ஆகிைவற்ரறப் பைன்படுத்த 
இைலொரமக்குக் கொைணம் என்ன? 

3.எரவபைல்லொம் ஒபை குடும்பத்ரதச் பெர்ந்தரவ என்று ெிைொட்ைல் கூறுகிறொர்? 

4.தமிழர் மருத்துவத்தின் ெிறப்புகைொக மருத்துவர் கூறும் பெய்திகரைத் பதொகுத்து 
எழுதுக? 

 

6.பகொடுக்கப்பட்ை தரலப்புகளுள் ஒரு தரலப்பில் கடிதம் எழுதுக.                      (1x6=6)  

1.விருதுப் பபற்ற உன் நண்பரனப் பொைொட்டி ஒரு கடிதம் எழுதுக. 

                                                               (அல்லது) 

    மாற்றுச் ொன்ைிதல் கவண்டி உன் பள்ைித் தளலளம ஆெிரியருக்கு ஒரு ேடிதம் 

   எழுதுே. 
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