Markah/புள்ி

SJK (T) KANGAR, PERLIS
வதசிந டக ¸í¸¡÷ திழ்ப்ள்ி

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN /þÚ¾¢Â¡ñÎî §º¡¾¨É
PENDIDKAN KESIHATAN /பக்கல்ி
TAHUN 3 /¬ñÎ 3
1JAM /1Á½¢ §¿Ãõ
பநர் :_________________________________

குப்பு :______________

அ. சனிநாய ிடைக்கு ட்ைிடுக

1. கிடமடநப் நன்டுத்திந ிமகு ாம் ன்ய பசய்ந வண்டும்?
A) டபக்கட்டுடநக் பகாண்டு டககட ன்கு கழு வண்டும்.
B) சுத்தாகக் குிக்க வண்டும்.
C) பல்பிடத்தாடக் கிடமநில் வாை வண்டும்.
D) உைடப ன்கு துட்ை வண்டும்.
2. ாம் ப்பாழுதும் ப்ரப்ட்ை உணட உண்ண வண்டும்?
A) பகாழுப்புச்சத்து ிடமந்த உணட உண்ண வண்டும்.
B) சனிிகித உணட உண்ண வண்டும்.
C) சீயி ற்றும் உப்பு ிடமந்த உணட உண்ண வண்டும்.
D) புனதச்சத்து ட்டுவ ிடமந்த உணட உள் வண்டும்.
3. அதிக _________________ பகாண்டுள் உணவுகட உண்டதத் திர்க்க
வண்டும்.
A) உப்பு
B) சீயி
C) சீயி, உப்பு, பகாழுப்பு
D) உப்பு ற்றும் சீயி
4. பண்சுருட்ரன் புடக ____________________ ாதிப்டைநச் பசய்கிமது.
A) சிறுீனகத்டதப்
B) மூடடநப்
C) நுடனநீனடபப்
D) கண்கடப்
5. பண்சுருட்ரன் உள்ைக்கங்கள் நாட?
I) தார்
II) ிக்வகாத்தின்
III) கார்ன் வாவயாக்சிைா
IV) அிவயா அசிட்
A) I, II &III
B) I, II & IV
C) I, III & IV
D) II, III & IV
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«) ¯½× Á¢Ì¾¢Â¢É¡ø ²üÀÎõ Å¢¨Ç×¸û Â¡¨Å?

01.

02.

03.

¬. கீழ்கண்ை அட்ைடணடந ிடமவு பசய்க

பண்சுருட்டு
ச்சாறு

குமுட்ரப்ம்

பாருக்குத்தீயி

வாடதப்பருள்

உைல் பத்திற்கு வகடு ிடிக்கும்
பாருள்கள்

காய்க்கமிகள்

துாயம்
ால்

உைல் பத்திற்கு ன்ட ிடிக்கும்
பாருள்கள்

1._______________________

1. ________________________

2. _______________________

2. ________________________

3. _______________________

3. ________________________

4. _______________________

4. ________________________
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þ. உணவு முடமடநச் சனிநாய வனத்வதாடு இடணத்திடுக
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®. சத்துக்கின் நன்கட இடணத்திடுக

ாவுச்சத்து

ர்ச்சிக்குத்
துடணபுனியும்

புனதச்சத்து

ஆவனாக்கிநத்டதப்
வண உதவும்

ஊட்ைச்சத்து

சக்திடநக்
பகாடுக்கும்

(6 ÒûÇ¢¸û)
¯. பண்சுருட்ரயால் ற்டும் பகடுதிகட ழுதுக

1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________
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ஊ. உணவு கூம்கத்தின் ரிடபக்வகற் 2 உணவு டககட ழுதுக

A - ிகக் குடமாக உண்ண வண்டும்

B - சற்றுக் குடமாக உண்ண வண்டும்

C - சற்று அதிகாக உண்ண வண்டும்

D - ிக அதிகாக உண்ண வண்டும்

A : ____________________________________
B : ____________________________________
C : ___________________________________
D : ____________________________________
(8 ÒûÇ¢¸û)
±. சனிநாய கூற்றுக்கு (/) ன்றும் ிடநாய கூற்றுக்கு (×) ன்றும் குமிநிடுக
1. ாணி பதனிநாதர்கÇ¢¼õ வசிÉ¡ள். ( )
2. வருந்டதத் தம ிட்ை வகபா தன் தந்டதடநத் பதாடபவசி மூபம் பதாைர்பு
பகாண்ைாள். (
)
3. பதனிநாதர்கிைிருந்து வகாால் டதயும் ாங்க ாட்ைான். (
)
4. ாடபநில் தன் ண்ர்களுைன் ிடநாைத் திைலுக்குச் பசல்லும் முன் முகிபன் தன்
தாநானின் அனுதி வகட்ைான். (
)
5. ாணன் தன் வதாிடநத் தமாய முடமநில் பதாட்டுப் வசியான். (
)
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