
 

தமிழ் 

ஏழாம் வகுப்பு 

இரண்டாம் இடடப்பருவத் ததர்வு – 2022 

தேரம் : 1.30 மணி           மதிப்பபண் : 50 

சரியான விடடடயத் ததர்ந்பதடுத்து எழுதுக                     6×1=6 

1. கடலில் துறைமுகம் அைியாமல் கலங்குவன________  

அ) மீன்கள்   ஆ) மரக்கலங்கள் இ) தூண்கள் ஈ) மாடங்கள் 

2. புலால் நாற்ைம் உறடயதாக அகநானூறு கூறுவது________.  

அ) காற்று ஆ) நாவாய் இ) கடல் ஈ) மணல் 

3. கப்பறல உரிய திறையில் திருப்புவதற்குப் பயன்படும் கருவி_______  

அ) சுக்கான் ஆ) நங்கூரம் இ) கண்ணறட ஈ) ைமுக்கு 

4. எல்லார்க்கும் எளிதில் பபாருள் விளங்கும் பைால் ________. 

அ) இயற்பைால் ஆ) திரிபைால் இ) திறைச்பைால் ஈ) வடபைால் 

5. பபண்களுக்கு நிகராகப் பாரதிதாைன் கூறுவது________. 

அ) மயில் ஆ) குயில் இ) கிளி ஈ) அன்னம் 

6. ‘பள்ளித் தலமறனத்தும் ககாயில் பைய்குகவாம்’ என்று பாடியவர் ________. 

அ) திருக்குைளார் ஆ) திருவள்ளுவர்  இ) பாரதியார் ஈ) பாரதிதாைன் 

 

தகாடிட்ட இடங்டை ேிரப்புக.             2×1=2 

7. கப்பல் கட்டுவதற்குப் பயன்படும் மர ஆணிகள் _________ என 
அறைக்கப்படும். 

8. இறைத்த மரத்தில் காணப்படும் உருவங்கள் __________ எனக் 
குைிப்பிடப்படும். 

 

பபாருத்துக.               4×1/2=2 

9. வங்கம்  -  கதிரவன் 

10. பருமல் - கப்பல் 

11. திரிபைால் - குறுக்கு மரம் 

12. பரிதி  - அழுவம் 

 

குறுவினா (ஐந்து மட்டும்)             5×2=10 

13. நாவாயின் கதாற்ைம் எவ்வாறு இருந்ததாக அகநானூறு கூறுகிைது? 

14. கப்பலின் உறுப்புகள் ைிலவற்ைின் பபயர்கறளக் கூறுக. 
15. மண், பபான் என்பன எவ்வறகச் பைாற்கள்? 

16. தமிழ் பமாைிக்கல்வி பயில்வதால் உண்டாகும் நன்றமகள் எறவபயனப் 
பாரதிதாைன் குைிப்பிடுகிைார்? 

17. கல்விச் பைல்வத்தின் இயல்புகளாக நாலடியார் கூறும் பைய்திகறள 
எழுதுக. 

 

www.Padasalai.Net                                                                 www.CBSEtips.in

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


 
 

18. கல்வி அைிவு இல்லாதவர்கள் பற்ைி வள்ளுவர் கூறுவது யாது? 

19. பகுபத உறுப்புகள் எத்தறன வறகப்படும்? அறவ யாறவ? 

 

சிறுவினா (இரண்டு மட்டும்)                        2×4=8 

20. கடலில் கப்பல் பைல்லும் காட்ைிறய அகநானூறு எவ்வாறு விளக்குகிைது? 

21. பண்றடத் தமிைரின் கப்பல் பைலுத்தும் முறை பற்ைி எழுதுக. 
22. கல்விச் பைல்வம் குைித்து நாலடியார் கூறும் கருத்துகறளத் பதாகுத்து 

எழுதுக. 
23. கல்விகய அைியாத பைல்வம் என்பறத விளக்குக. 

 

மனப்பாடப்பகுதி                           4+2=6 

24. ‘வானம் ஊன்ைிய’ எனத் பதாடங்கும் பாடறல எழுதுக. 
 

கடதப்பகுதி, கட்டுடர, கடிதம் (இரண்டு மட்டும்)       2×6=12 

25. மதிவாணன் பள்ளிக்குச் பைல்ல முடிபவடுத்த நிகழ்றவச் சுருக்கி எழுதுக. 
26. பயணங்கள் பலவறக 

(முன்னுறர – பயணத்தின் கதறவ – தறரவைிப்பயணம் – கடல்வைிப் 
பயணம் – வான்வைிப் பயணம் – முடிவுறர) 

27. உங்கள் பகுதியில் நூலகம் ஒன்று அறமத்துத்தர கவண்டி நூலக 
ஆறணயருக்குக் கடிதம் எழுதுக. 

 

பமாழிடய ஆள்தவாம்.             6×1=6 

28. பதாடர்கைில் அடமத்து எழுதுக. 
நீகராட்டம் 

29. பபாருத்தமான காலம் அடமயுமாறு திருத்தி எழுதுக. 
ஆைிரியர் நாறள ைிறுகதர்வு நடத்தினார். 

30. ஓர் எழுத்துச் பசாற்கைால் ேிரப்புக. 
அ) ________ புல்றல கமயும்.  ஆ) ________ சுடும். 

31. பின்வரும் எழுத்துகளுக்குப் பபாருள் எழுதுக. 
அ) தீ ____________  ஆ) பா ____________ 

32. பின்வரும் பசாற்கடை இருபபாருள் தருமாறு பதாடரில் அடமத்து 
எழுதுக. 
அ) படி   ஆ) பைால்,  

33. கடலச்பசால் அறிதவாம். 
அ) Anchor -   ஆ) Degree - 

ே.தாண்டவமூர்த்தி MA.,B.Ed 
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