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ஆண்டு 7 - அரையாண்டு பைிட்ரை 2020 

 

 

 

அரையாண்டுப் பைட்ீரை 2020  
 

 

ஆண்டு: 7         திகதி: 20/06/2020 

 

நேைம்: 2 ½  மணித்தியாலங்கள் 

 

 

ஆசிைியை:்  திருமதி. ை. பாலகங்காதைன் 

 

மாணவை ்பபயை:் ______________________________________________________________ 

 

வினாக்கள் 
வினா 

புள்ளி 

பபற்ற 

புள்ளி 

வினா 1 15  

வினா 2 20  

வினா 3 15  

வினா 4 30  

வினா 5 20  

ப ாத்தப் புள்ளிகள் 100  
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வினா இல 1 புள்ளிகள் 15 பக்க ் 2 
 

பின்வரு ் பகுதிரய வாசித்து கீழே தைப்பட்ட வினாக்களுக்கு  

விரட எழுதுக 

முற்காலை ் சிறுவைக்ள் பல விதமான விரளயாடட்ுகரள 

விரளயாடினை.் அே்தப் பலதைப்பட்ட விரளயாடட்ுக்கள் காலப் 

நபாக்கில் சிறிது சிறிதாக மரறே்து வருகின்றன. இக்காலை ்

சிறுவைக்ளும் தங்கள் பபாழுரத இன்பமாகக் கழிக்கப் பல்நவறு 

விரளயாடட்ுகளில் ஆைவ்மாக ஈடுபடுகின்றனை.் எனினும், இக்காலை ்

சிறாைக்ள் அறிே்திருக்கும் விரளயாடட்ுகள் பாைம்பைிய 

விரளயாடட்ுகளினின்றும் நவறுபட்டரவ. 

பாைம்பைிய விரளயாடட்ுகரள இன்ரறய இளம் பபற்நறாைக்ள் 

ேன்றாக அறிே்திருக்கவில்ரல. அரத ஓைளவு அறிே்தவைக்ளும் தம் 

பிள்ரளகளுக்குக் கற்றுக் பகாடுப்பதில்ரல. மாறாகப் பல ேவீன 

விரளயாடட்ுகள் விரளயாடத் நதரவயான பபாருள்கரளத் 

தாைாளமாக வாங்கித் தருகிறாைக்ள். அரவ விரலயுயைே்்தரவயாக 

இருே்தாலும் அவைக்ள் பபாருட்படுத்துவதில்ரல. பிள்ரளகள், 

வீட்டிநலநய இருே்து இவ்வரக விரளயாடட்ுகரள 

விரளயாடுவதன்வழி அவைக்ளுரடய அறிவும் சிே்தரனயாற்றலும் 

வளைே்்தால் நபாதும் என்று பபரும்பாலான பபற்நறாைக்ள் 

எண்ணுகிறாைக்ள். 

ேவீன விரளயாடட்ுப் பபாருடக்ளின் விரல அதிகமாயிருக்கின்றது. 

ஆனால், ேம் பாைம்பைிய விரளயாடட்ுப் பபாருடக்ள் மிகவும் விரல 

குரறே்தரவ. அவற்றில் ோம் கவனம் பைலுத்துநவாமானால் 

பாைம்பைிய விரளயாடட்ுக்கரளயும் எதிைக்ாலை ் ைே்ததியினை ் அறிய 

வாய்ப்பு ஏற்படும். 

பாைம்பைிய விரளயாடட்ுகளான கபடி, பம்பைம் விடுதல், தாயம், 

சிலம்பம், பல்லாங்குழி, ஐே்துகல் முதலிய விரளயாடட்ுகரள 

விரளயாடுவதால் குழு உணைவ்ும், ஒற்றுரமயும் வளைக்ின்றன. 

அநதாடு, சிறுவைக்ள் நைைே்்து பழகி ஒருவரைபயாருவை ் புைிே்து 

பகாள்ளவும் வாய்ப்புக் கிரடக்கிறது. ேம் பாைம்பைிய 

விரளயாடட்ுகரள விரளயாடுவதால் ேம் பண்பாடர்டக் கட்டிக் 

காக்க இயலும். இதனால், சிறுவைக்ள் பண்புேலன்கள் பபற்ற 

பபாறுப்புமிக்க குடிமக்களாக உருவாக வழி ஏற்படும். 
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1. பாைம்பைிய விரளயாடட்ுகள் மரறே்து வைக் காைணம் என்ன?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. பிள்ரளகளின் அறிவும் சிே்தரனயாற்றலும் வளைப் பபற்நறாைக்ள் 

என்ன பைய்கின்றனை?் 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. எதிைக்ாலை ்ைே்ததியினை ்பாைம்பைிய விரளயாடட்ுகரள அறிய ோம் 

என்ன பைய்ய நவண்டும்? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. பாைம்பைிய விரளயாடட்ுகரள விரளயாடுவதால் விரளயும் 

பயன்கள் என்ன? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. தற்காலை ் சிறுவைக்ள் விரும்பி விரளயாடும் விரளயாடட்ுகள் 

யாரவ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(5x3 = 15 புள்ளிகள்) 
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வினா இல 2 புள்ளிகள் 20 பக்க ் 4 

 

பின்வரு ் பைாற்கரளப் பயன்படுத்தி ஐந்து (5) பைாற்களுக்குக் 

குரறயா ல் வாக்கியங்கள் எழுதுக. 

1. பைம்பரை  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. விருே்நதாம்பல் 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. தமிழ்ை ்ைங்கங்கள்  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. இளம் ைே்ததியினை ் 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. அைைாங்கம்  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. தகவல்கள்  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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7. அன்னப்பட்சி  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. முயற்சி  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. ேம்பிக்ரக  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10. திருமணம்  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(10 x 2 = 20 புள்ளிகள்) 
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- BLANK PAGE  - 
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வினா இல 3 புள்ளிகள் 15 பக்க ் 7 

 

இரு வாக்கியங்கரளயு ் ழைைத்்து ஒழை வாக்கிய ாக எழுதுக. 

 

1.  ோன் வீட்டில் இருே்நதன். 

    அப்நபாது பாைம்பைிய ைரமயல் பைய்யக் கற்றுக் பகாண்நடன். 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. கலா கரதப் புதத்கத்ரத வாங்கினாள். 

   அவள் அரத ஒரு வாைத்தில் படித்து முடித்தாள். 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. நயாகன் நயாகப் பயிற்சி முரறகரளக் கற்றான். 

   அவன் தினமும் பயிற்சி பைய்தான். 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. அைைன் பைங்நகாலாட்சி பைய்தான். 

   அப்நபாது மக்கள் ேல்வாழ்வு வாழ்ே்தனை.் 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. பவித்திைா பைதோட்டியத்ரதப் பயின்றாள். 

   அவள் பலநமரடகளில் ஆடி மகிழ்ே்தாள். 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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வினா இல 4 புள்ளிகள் 30 பக்க ் 8 
 

பின்வரு ் தரலப்புகளில் ஒன்ரறப்பற்றி 125 பைாற்களுக்குக் 

குரறயா ல் ஒரு கட்டுரை எழுதுக. 

1. உங்கள் பூைவ்ீக பிைநதைத்திற்குை ்பைன்ற பயண அனுபவதர்தப் பற்றி 

விபைித்து எழுதுக. 

2. உயிைக்ள் மீது அன்பு பைலுத்துதல் நவண்டும் என்பரத விளக்கும் ஒரு 

கற்பரனக் கரத எழுதுக. 

3. ேீங்கள் கலே்து பகாண்ட ஒரு பிறே்தோள் விழா பற்றி எழுதுக. 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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வினா இல 5 புள்ளிகள் 20 பக்க ் 10 
 

பின்வரு ் கடிதத்தில் ஒன்ரறத் பதைிவுபைய்து 60 பைாற்களுக்குக் 

குரறயா ல் ஒரு கடித ் எழுதுக. 

1. உன் ஆசிைியை ் ஒருவை ் அண்ரமயில் தம் பணியிலிருே்து ஓய்வு 

பபற்றுள்ளாை.் அவருக்கு ேன்றி பதைிவித்து ேீ எழுதும் கடிதம். 

2. ேீ உயைே்ிரலப் பள்ளித்நதைவ்ுக்கு எவ்வாறு ஆயத்தம் பைய்தாய் 

என்பது குறித்து விளக்கி உன் நதாழனுக்கும் / நதாழிக்கு ேீ எழுதும் 

கடிதம். 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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