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பகுேி 1
சரியாை விகைகய தேர்ந்பேடுத்து வட்ைமிைவும்

1. நுரையீைல் உறுப்புகள்.....
A. இனப்பெருக்க
B. சுவாசத்திற்கு
C. ைத்தத்ரத ெம் பசய்ய
D. ைத்த ஓட்டத்திற்கு

2. வள்ளியின் தந்ரத அவைது தாத்தா கிைாமத்தில் இறந்த பசய்திரய
அறிந்தார். வள்ளி தந்ரதயின் மனநிரல எப்ெடி இருக்கும்?
A. சந்ததாஷமாக
B. ெரிதாவமாக
C. தவதரனயாக
D. ெிடித்தமாக

3. ததவன் தனது பொழுது தொக்ரக கழிக்க ஒவ்பவாரு மாரலயிலும்
அவைது தந்ரத தம்ெியுடனும் தசர்ந்து பூங்காவில் _______பசய்வார்.
A. குதிக்க
B. தூங்குவரத
C. தெச
D. பமதுதவாட்டம் (Jogging)
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4. நாம் பவளிப்புற நடவடிக்ரககள் அதாவது மரல ஏறுவது தொன்ற
நடவடிக்ரகரய தமற்பகாள்வதற்கு முன்பு __________ அணிய தவண்டும்.
A. ஒரு முழுரமயான ொதுகாப்பு கருவி
B. தளர்வான ஆரட மற்றும் பதாப்ெி
C. பதாப்ெி மற்றும் பெல்ட்
D. பூட்ஸ் மற்றும் முழங்ரக ெட்ரடகள்

5. கிதழ பகாடுக்கப்ெடுள்ள குறிப்புகளில் எது தனது உறுப்பு ொதுக்காப்பும்
தூய்ரமரயயும் ொதுகாக்கும் வழி அல்ல
A. ஒவ்பவாரு சிறுநீர் கழித்த ெிறகு உங்கள் ொலியல் உறுப்புகரள
சுத்தம் பசய்வது.
B. ொலியல் உறுப்புகரள துரடக்க ஒரு ஈைமான துண்டு
ெயன்ெடுத்தவும்
C. உங்கள் ரககரள கழுவ தசாப்பு ெயன்ெடுத்தாதிர்!
D. ொலியல் உறுப்புகரள சுத்தம் பசய்ய கழுவு நீரை ெயன்ெடுத்தவும்.

6. தனுஷ்வைன் தனது சுத்தத்ரதயும் ொதுகாப்ரெயும் தெணுவதற்கு தனது
_______________.
A. ஆரடரய துரவத்து மடித்து ரவக்கிறார்.
B. காலணிகரள வசுகிறார்
ீ
C. வட்ரட
ீ
கூட்டி குப்ரெரய ரவத்து பகாள்கிறார்
D. நாற்காலிரய துரடத்து கட்டிரவக்கிறார்
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7. லிஷா ஆசிரியர் தினத்ரத முன்னிட்டு திருமதி ெவானி அவர்களின்
___________ஒட்டி வாழ்த்து அட்ரட தயாரித்தார்.
A. சாதரனரயயும் உரழப்ரெயும்
B. நன்றிரய
C. விரைவில் குணமாக
D. பவற்றி பெற

8. குப்ரெ கூளங்கள் சூழரல ொதிக்கும். பகாசுக்கள் பெருக்கி
............................. தநாய் ெைவும்.

A. மதலரியா
B. காலைா
C. வயிற்தறாட்டம்
D. படங்கு

9. ெந்து விரளயாட்டில் திரச மாறும் தொது விரைவாக பசல்ல ஒரு
நெருக்கு __________ தன்ரம அவசியமாகும்.
A. இருப்பு (Imbangan)
B. வரளந்து பகாடுக்கும் தன்ரம (Kelenturan)
C. விரைவு (Ketangkasan)
D. கிரிதயட்டிவ் இயக்கம் (Pergerakan kreatif)
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10. ெந்ரத இழுத்தும் தடுப்ெது …………………………….. ஆகும்
A. ஒரு அல்லாத இடப்பெயர்ச்சி (bukan lokomotor)
B. இடப்பெயர்ச்சி (lokomotor)
C. ரகயாளுதல் கருவிகள் (manipulasi alatan)
D. அல்லாத இடப்பெயர்ச்சி சூழ்ச்சி கருவி (manipulasi alatan dan bukan
lokomotor)

11. மணிப் ரெ அனுப்ெ ெயன்ெடுத்தப்ெடும் கருவி பெயர்
________________ ஆகும்.

A. சின்ன ெந்து
B. ெிைம்பு வரளயம்
C. மணிப் ரெ
D. பெரிய ெந்து

12. நம் உடலில் எத்தரன எலும்புகள் உள்ளன?
A. 206
B. 1008
C. 108
D. 306
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13. இதனில் எது ெிரழயான இரணப்பு?

A. கூம்ெின் இரடயிய வரளந்து தவலுதல்

C. கூம்ெின் இரடயிய ெந்ரத
தட்டிக்பகாண்டு வரளந்து
தவலுதல்

B. ஒற்ரறக் காலில் குதித்தல்

D. தவழ்வது

26 புள்ளிகள்
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பகுேி 2
வழங்ைப்பட்ை இைத்ேில் பின்வரும் விகளயாட்டுைள் /
விகளயாட்டுைகள எழுது.

பூப்ெந்து

கால்ப்

ரை ஜம்ப்

சக்ைம் வசுவது
ீ

ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்

ெரன ைரவகள்

Lempar Cakera

Lontar Peluru

ொைாலிம்ெிக்

ஓட்டப்ெந்ரதயம்

ரசக்கிள் ஓட்டுவது

ஐஸ் பைாக்கி

படன்னிஸ்

ஒற்ரற காலில்

1.

2.

3.

6

குதிப்ெது
Ketinting

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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¯. க ோடிடவும்
தரல

பெண்குறி

கால் விைல்கள்

ெிட்டம்

ஆண்குறி

மார்பு

முதுகு

கால்

ரக விைல்கள்

உடல்

ரக

12 புள்ளிகள்
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