
           khjpup tpdhj;jhs;-01  
          சுகாதாரமும் உடற்கல்வியும் 

தரம்-7 
 

 
1. ஆரரோக்கியம் (சுகோதோரம்) என்பதனோல் கருதப்படுவது?  

(1) உடல் உள சமூக நன்னிலை  
(2) உடல் உள ஆன்மிக நன்னிலை  
(3) உள சமூக ஆன்மீக நன்னிலை அல்ை  
(4) உடல் உள சமூக ஆன்மிக நன்னிலை ஆகும்.  

 
2. ஆரரோக்கியமோன குடும்பத்தின் பபௌதீக சூழலின் இயல்புகளில் அடங்கோதது?  

(1) தூயவளி (2) சுத்தமோன குடிநீர்  (3) அலமதியோன சூழல் (4) குலைந்த இடவசதி  
 
3. பபற்ரைோரும் பிள்லளகளும் ஒன்ைோக வோழும் இடம்  

(1) போடசோலை  (2) வீடு  (3) லவத்தியசோலை  (4) நூைகம்  
 
4.சுகோதோரக் பகோள்லக உருவோக்கத்தில் 3எஸ் முகோலமத்துவம் குறித்து நிற்பது  

(1) போவனைலயக் குலைத்தல், மீளசுழற்சிக்கு உட்படல், மீள்போவனைக்குட்படல்  
(2) மீள்போவலனக்கு உட்படுத்தல், போவலனலயக் குலைத்தல், கழிவுகலளச்ரசகரித்தல்  
(3) மிள்சுழற்சிக்கு உட்படுதல், மீள்போவலைக்கு உட்படல், இயற்லக வளப்பயன்போடு  
(4) போவலனக்குலைத்தல், மீள்கூழற்சிக்குட்படல், நவீன பபோருட் போவலன.  

 
4. பின்வருவனவற்றுள் ஆரரோக்கியமோன சமூகச் சூழலின் இயல்புகள் எலவ?  

(1). சிைந்த ஆளிலடத் பதோடர்புகள்   (2). பயனுறுதிமிக்க பதோடர்போடல்  
(3). பபோறுப்புக்கலளயும் கடலமகலளயும் நிலைரவற்ைல் (4) ரமற்கூறிய யோவும்;  

 
5. ரதலவகள் பபருகி பகோண்ரட இருக்கும் மனிதனது அடிப்பலடத் ரதலவகளின் கூட்டம்  

(1) வளி, நீர், உைவு  (3) நீர், அன்பு, கோப்பு  
(2) வளி, அன்பு, கோப்பு  (4) உைவு, அன்பு, கோப்பு  

 
6.ஆரம்ப கோைத்தில் கிரோமப் புைங்களில் அதிகமோக கோைப்பட்ட குடும்ப அலமப்பு  

(1) கூட்டுக் குடும்பம் (2) பவளிக்குடும்பம் (3) கருக்குடும்பம் (4) கன்னிக் குடும்பம்  
 

7. படம் குறித்து நிற்பது  
(1) பணித்தலை  
(2) பபறுதலை  
(3) அலைதலை  
(4) மிதித்லை  
 
 
 

8.கரப்பந்து, வலைப்பந்து, உலதபந்து ரபோன்ை விலளயோட்டுக்களில் ஓரணியில் பங்கு பகோள்ளும் 
வீரர் எண்ணிக்லக முலைரய  

(1) 6, 7, 8   (2) 7, 8, 6   (3) 11, 7, 6   (4) 6, 7, 11  
 
 

      

 

 

 



9. புதுவருடப் பிைப்புக் கோைத்தில் விலளயோடப்படும் கிரோமிய விலளயோட்டின் பதோகுதி  
(1) தோயம் ரபோடுதல், கிட்டிப்புள்ளு, லககலள ஒழித்தல்  
(2) கிட்டிப்புள்ளு, கபடி பல்ைோங்குழி  
(3) கபடி விலளயோட்டு, சதுரங்கம், ரமலசப்பந்து  
(4) ஆடுபுலியோட்டம், கரப்பந்து, உலதபந்து  

 
10. 2020ம் ஆண்டு 32 வது ஒலிம்பிக் ரபோட்டி நலடபபைவுள்ள நோடு,  

(1) யப்போன்   (2) பிரரசில்    (3) கனடோ  (4) பிரோன்ஸ்  
 
 
இலடபவளிலய நிரப்புக.  
(தாவரங்கள், இனிப்பான, குடுமப்ம் காப்பு, ககாதித்தாற வவத்து)  

01) சமூகத்தின் மிக சிறிய அைகு………………………………………ஆகும்.  

02) நீலர .................. பயன்படுத்துவதன் மூைம் நுண்ைங்கி தோக்கத்தில் இருந்து போதுகோக்கைோம் 

03) வீட்டு முற்ைத்தில்………………………….. நடுவதன் மூைம தூயவளிலயப் பபைமுடியும்.  

04) அதிகளவு…………………………உள்ள உைலவ தவிர்த்தல் ரவண்டும.;  

05)……………………………………………ஒரு உளச்சூழல் கோரணியோகும்.  

 

 

பின்வரும் கூற்றுக்கள் சரியோயின் (V) எனவும் பிலழயோயின் (X) எனவும் அலடயோளம் இடுக.  

01, உைவு வளி நீர உளவியல் ரதலவகள் ஆகும்.      (  )  

02. அம்மோ அப்போ போட்டி கருக்குடும்பத்தின் அங்கத்தவர்கள்.     (  )  

03, அன்லபயும்அரவலனப்பிலனயும் பசைவின்றி மற்ைவர்களுக்கு வழங்க முடியும்.    (  )  

04. புதுவருட கோைத்தில் விலளயோடப்படுவது கிரோமிய விலளயோட்டுகளோகும்          (  )  

05. இைங்லகயின்; ரதசிய விலளயோட்டோக கரப்பந்தோட்டம்1991ல் அறிவிக்கப்பட்டது   (  )  

06. கபடி விலளயோட்டு உபகரைமின்றி விலளயோடப்படும் விலளயோட்டோகும்.         (  )  

07, வலைப்பந்து விலளயோட்டில் ஓரணியில் 7 ரபர் விலளயோடுவோர்கள்.             (  )  

08. ”உள் எறிதல்” கோற்பந்தோட்டத்தின் திைன்களில் ஒன்ைோகும்.                      (  )  

09, விலளயோட்டுக்களில் ஈடுபடுவதன் மூைம் மன பநருக்கடியிலன குலைத்துக்  

பகோள்ளைோம்.            (  )  

10. மரியோலத பசய்வது என்பது அலனவரினதும் கடலம ஆகும்.        (  )  

 

 



gFjp -II 
vitNaDk; ehd;F tpdhf;fSf;F tpil jUf.  
01)  
(i) Rfhjuh Nkk;ghL vd;gjdhy; fUjg;gLtJ ahJ?  
(ii) FLk;g Rfhjhu Nkk;ghl;bw;fhf Nkw;nfhs;s Ntz;ba eltbf;iffs; ,uz;L jUf.  
(iii)MNuhf;fpakhd FLk;g #oiyg; NgZtjpy; khztH vd;w Kiwapy;  
cq;fshy; Mw;wf; $ba gzpfs; %d;W jUf>  

(3x5=15 Gs;spfs;)  
 
02.  
(i) FLk;g cWg;gpdHfs; jtpHe;j cq;fsJ md;whl eltbf;iff;F cjTfpd;w  
egHfs; %tiu jUf?  
(ii) kdpjdpd; tho;f;ifg; gUtq;fs; %d;W jUf.  
(iii) r%fj;jpy; md;Gk;> fhg;Gk; epiyj;jpUg;gjw;F cq;fshy; Mw;w Ntz;ba flikfs; 
%d;W jUf.  

(3x5 15 Gs;spfs;)  
03.  
(1) fpuhkpa tpisahl;Lf;fspd; nghJg; gz;Gfs; vit?  
(ii) ntspaf fpuhkpa tpisahl;Lf;fs; %d;W jUf.  
(iii) fpuhkpa tisahl;Lf;fspy; <LgLtjdhy; ePH ngw;Wf; nfhs;Sk; ed;ik %d;W 
jUf.  

(3x5 15 Gs;spfs;)  
 
 
04. (m) (M) (,) VjhtJ xd;iw njupT nra;f  
(m)  
(i) fug;ge;J tpisahl;bd; jpwd;fisj; jUf>  
(ii) fug;ge;J tpisahl;by; gzpj;jypd; gpujhd ,U KiwfSk; vit?  
(iii) fPo;ifg; gzpj;jypd; %d;W gbKiwfSk; vit?  

(3x5=15 Gs;spfs;)  
(M)  
(i) tiyg;ge;J tpisahl;bd; jpwd;fisj; jUf.  
(ii) tiyg;ge;jhl;lj;jpy; ghjj;jpw;fhd jpwd;fis tpUj;jp nra;J nfhs;s gapw;rpapy;  
   <Lgl Ntz;ba Kiwfs; ,uz;L jUf..  
(iii) tiyg;ge;jhl;lj;jpy; ghjk; njhlHghd nraw;ghLfspy; jtwhd nraw;ghLfs;  
   ,uz;L jUf.  

(3x5=15 Gs;spfs;)  
(,)  
(i) fhw;ge;jhl;l tpisahl;bd; jpwd;fisj; jUf.  
(ii) fhw;ge;jhl;lj;jpy; ge;ijf; fl;Lg;gLj;Jk; Kiwfs; ,uz;L jUf.  
(III) fhw;ge;jhl;lj;jpy; ge;ijf; fl;Lg;gLj;Jk; NghJ ftdj;jpy; nfhs;sNtz;ba 
tplaq;fs; ,uz;L jUf>  

(3x5x15 Gs;spfs;) 

 


