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ற ோயல் கல்லூரி – 07 

Grade 11 – First Term Test – October - 2021 

முதலோம் தவணை ற ோதணை - 2021 - 11 ஆை்டு 

 

எல்லா கேள்விேளுே்கும் பதிலளிே்ேவும்.1 முதல் 40 வரையிலான ஒவ்வவாரு கேள்விேளிலும், 1, 2, 3, 4 

மாற்றுேளில் ஒன்ரறத் கதைந்்வதடுே்ேவும், இது சைியானது அல்லது மிேவும் வபாருத்தமானது. 

 

❖ வபண்ேள் பள்ளியில் படிே்கும் நான்கு மாணவைே்ளின் விளே்ேம் கீகே குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. அதன் 

அடிப்பரடயில் 1,2,3,4 கேள்விேளுே்கு பதிலளிே்ேவும். 

• நிபூைி - நல்ல நிரனவாற்றல் வோண்டவை,் பல்கவறு வரேயான வபாழுதுகபாே்குேளில் ஈடுபடுபவை,் 

அடிே்ேடி கநாய்வாய்ப்படுபவை,் வபாருத்தமான BMI பைாமைிப்பவை ்அல்ல.  

• கசுைி - நிரறய நண்பைே்ரளே் வோண்டிருே்கிறாை,் படிப்பில் நல்லவை,் பள்ளியில் மிேவும் 

பிைபலமானவை,் மைே்ேறி கைால்ஸ் மற்றும் பற்டீஸ் கபான்ற உடனடி உணவுேரள அடிே்ேடி 

சாப்பிடுவாை.்  

• திசுலி - விரைவாே கோபப்படுகிறாை,் விரளயாடட்ு மற்றும் பாடவநறி தவிைந்்த ஏரனய வசயல்ேளில் 

மிேச ்சிறந்தவை,் அைிதாேகவ கநாய்வாய்ப்படுகிறாை,் நல்ல சுோதாைப் பேே்ேங்ேரளப் 

பின்பற்றுகிறாை.் 

•  ை்டலி - படிப்பில் நல்லவை,் மற்றவைே்ளுடன் நன்றாே ஒத்துரேே்கிறாை,் தினசைி பயிற்சிேள் மற்றும் 

ஆகைாே்கியமான வசயல்ேளில் ஈடுபடுகிறாை,் அேோே இருே்கிறாை.் 

01. எந்த மாணவை ்அல்லது மாணவைே்ரள மிேவும் உடல் ைீதியாே வபாருதத்மாே விவைிே்ே முடியும்? 

I. நிபூனி மடட்ும்     II. ேசுனி, திசுலி 

III. ேசுனி, திசுலி, சண்டலி   IV. திசுலி மற்றும் சண்டலி 

 

02. எந்த மாணவை ்அல்லது மாணவைே்ளுே்கு மன ஆகைாே்கியத்தில் வளைச்ச்ி கதரவ? 

I. நிபூனி      II. ேசுனி மற்றும் சண்டலி 

III.திசுலி       IV. திசுலி மற்றும் சண்டலி 

 

03. எந்த மாணவைே்ள் சிறந்த சமூே ஆகைாே்கியதர்த பைாமைிே்கிறாைே்ள்? 

I. ேசுனி மற்றும் சண்டலி    II.நிபுனி மற்றும் ேசுனி 

III. ேசுனி மற்றும் திசுலி   IV.நிபுனி மற்றும் திசுலி 

All rights reserved  



04. எந்த மாணவை ்அல்லது மாணவைே்ள் வமாத்த ஆகைாே்கியத்ரத பைாமைிே்கிறாைே்ள்? 

I. நிபூனி      II. ேசுனி மற்றும் திசுலி 

III. சண்டலி     IV. திசுலி 

 

05. இலங்ரே பள்ளி பாடத்திட்டத்தில் உடல்நலம் மற்றும் உடற்ேல்வி என்ற பாடத்ரத வசயல்படுத்துவதன் 

கநாே்ேம் என்ன? 

I. உடல் மற்றும் மன ஆகைாே்கியத்ரத கமம்படுத்துவதன் முே்கியதத்ுவத்ரத மாணவைே்ளுே்கு புைிய 

ரவப்பது. 

II. பள்ளி சமூேத்தில் மன மற்றும் சமூே வளைச்ச்ிரய கமம்படுத்துவதற்ோன அணுகுமுரறேரள வளைப்்பது. 

III. உடல் மற்றும் மன வளைச்ச்ியின் மதிப்ரப மாணவைே்ளுே்கு புைிய ரவே்ே. 

IV. பள்ளி சமூேத்தில் உடல், மன, சமூே மற்றும் ஆன்மீே வளைச்ச்ி வதாடைப்ான குணங்ேரள வளைத்்து 

ஆகைாே்கியமான சமூேத்ரத உருவாே்குதல். 

 

06. உங்ேள், உங்ேள் குடும்பத்தின் மற்றும் உங்ேரளச ்சுற்றியுள்ள சமூேத்தின் ஆகைாே்கியதர்த பாதிே்கும் 

ோைணிேரளே் ேடட்ுப்படுதத்வும் கமம்படுத்தவும் நீங்ேள் பணியாற்றினால், அதற்கு நீங்ேள் எந்த வரேயில் 

பங்ேளிப்பீைே்ள்? 

I. உடல் தூய்ரமரய பைாமைிப்பதன் மூலம்  

II. ஆகைாே்கியத்ரத கமம்படுத்துவதன் மூலம் 

III. கநாய்ேள் பைவுவரதத் தடுப்பதன் மூலம்  

IV. விபத்துே்ேள் மற்றும் கபைழிவுேரளத் தடுப்பதன் மூலம் 

 

பின்வரும் வரைபடத்ரதப் பயன்படுத்தி கேள்விேளுே்கு பதிலளிே்ேவும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07. கமகல உள்ள வரைபடத்தில் உள்ள இடத்திற்கு மிேவும் வபாருத்தமான பதில் என்ன? 

I. ஆகைாே்கியதர்த கமம்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தே்கூடிய உத்திேள்  

....................................

சுகாதார 
மேம்பாட்டிற்கு 
உகந்த சூழலை
உருவாக்குதல்

சுகாதார 
மேம்பாட்டிற்கு
மதலவயான 

திறன்கலை வைர்ப்பது
சுகாதார 

மேம்பாட்டிற்காக 
சமூக பங்கைிப்லபப் 

பபறுதல்

சுகாதார 
மேம்பாட்டிற்கு
மதலவயான 
மசலவகலைப் 

பபறுதல் ேற்றும் 
ஒழுங்கலேத்தல்

சுகாதார மேம்பாடு 
பதாடர்பான 

பகாள்லககலை 
வகுத்தல்



II. சுோதாை கமம்பாடட்ுே் கோட்பாடுேள் 

III. சமூே சுோதாை கமம்பாடட்ு உத்திேள் 

IV. சுய உணைத்லின் வோள்ரேேள் 

 

08. கநாய்ேள் மற்றும் குரறபாடுேள் ஏற்படுவரதே் குரறப்பதன் மூலம், ஆயுட்ோலம் நீடிப்பதன் மூலமும், 

மகிே்சச்ியாேவும் சுறுசுறுப்பாேவும் இருப்பதன் மூலம், ஒரு நபை ்கமம்படுத்த முடிவது, 

I. முழுரமயான ஆளுரம     II. நல்ல உடல் ஆகைாே்கியம் 

III. வாே்ே்ரேத் தைம்     IV. நல்ல மன ஆகைாே்கியம் 

 

09. ஆல்ேஹால் மற்றும் சிேவைடட்ுேள் குறித்து ஏற்றுே்வோள்ள முடியாத அறிே்ரே, 

I. மே்ேள் மன அழுத்தத்ரத நிைவ்கிே்ே ஆல்ேஹால் மற்றும் சிேவைடர்டப் பயன்படுத்துகிறாைே்ள். 

II. ஆல்ேஹால் மற்றும் சிேவைட் பயன்பாடு வபாருளாதாை மற்றும் சமூே தாே்ேங்ேரள ஏற்படுத்தும். 

III. ஆல்ேஹால் மற்றும் சிேவைட் கபாரதே்கு ஊடேங்ேளின் வசல்வாே்கு அவ்வளவு தீவிைமாே இல்ரல. 

IV. ஆல்ேஹால் மற்றும் சிேவைடட்ுேள் இதய கநாய் மற்றும் புற்றுகநாயின் அபாயத்ரத அதிேைிே்கின்றன.  

 

10. உயைந்்த வாே்ே்ரேத் தைம் வோண்ட ஒரு சமூேத்தின் ஆயுட்ோலம் என்ன? 

I. ஆண்ேள் 70 வயது மற்றும் வபண்ேள் 79 வயது  

II. ஆண்ேள் 79 வயது மற்றும் வபண்ேள் 70 வயது 

III. ஆண்ேள் 75 வயது மற்றும் வபண்ேள் 80 வயது  

IV. ஆண்ேள் 80 வயது மற்றும் வபண்ேள் 75 வயது 

 

11. 1.60 மீ உயைமும் 60 கிகலா எரடயும் வோண்ட ஒரு நபைின் உடல் நிரற குறியீடு என்ன? 

               I. 25   II. 30.5   III. 23.4   IV. 22.5 

 

12. வமாத்த ஆகைாே்கியத்ரத பைாமைிே்ே வபாருத்தமான வாே்ே்ரே முரற எது? 

I. மன அழுத்த கமலாண்ரம    II. நடவடிே்ரே 

III. கபாட்டி வாே்ே்ரே முரற    IV. கபாதுமான தூே்ேம் மற்றும் ஓய்வு 

 

 

படம் 1     படம் 2        படம் 3 



13. மனித வாே்ே்ரேயின் நிரலேரளப் பற்றி நீங்ேள் ேற்றுே்வோண்ட பாடத்ரத நிரனவு கூைந்்தால், படம் 1 

இல் ோட்டப்படட்ுள்ள குேந்ரதயின் உடல் கதரவ என என்ன விவைிே்ே முடியும்? 

I. முடிந்தவரை வபாருத்தமான விரளயாடர்ட விரளயாட கவண்டிய அவசியம். 

II. மூரள கேடக்ும் மற்றும் பாைே்்கும் அரனத்ரதயும் புைிந்துவோள்வதன் மூலம் உண்ரமேரள கசேைிே்ே 

கவண்டிய அவசியம். 

III. ஒரு நாரளே்கு 18 - 20 மணி கநைம் தூங்ே கவண்டிய அவசியம். 

IV. வயது வந்கதாை ்சமூேத்தில் கசை கவண்டிய அவசியம். 

 

14. கமகல குறிப்பிடட்ுள்ள மனிதை ்கசைந்்த வாே்ே்ரேயின் ேட்டத்தின் சைியான வயது ோலம் என்ன? 

I. 0 மாதங்ேள் - 01 ஆண்டு    II. கம 79 வயது மற்றும் வபண் 70 வயது 

III. ஆண்ேள் 75 வயது 80 வயது   IV. ஆண்ேள் 80 வயது மற்றும் 75 வயது 

 

15. உலே சுோதாை அரமப்பின் (WHO) ேருத்துப்படி, படம் 2 இல் ோடட்ப்படட்ுள்ளபடி ேைப்்பிணித ்தாய் பிறே்ேப் 

கபாகும் கநைத்தில் ேருப்ரபயில் ஆகைாே்கியமான ேருவின் எரட என்னவாே இருே்கும்? 

I. 2.5-3.5 கிகலாே்கு இரடயில் எரடயும்.  II. 2.0-3.0 கிகலா வரை எரடயும் 

III. 3.0-3.5 கிகலாே்கு இரடயில் எரடயும்.   IV.3.5-4.5 கிகலா எரடயுள்ளதாே இருே்கும் 

 

16. படம் 3 இல் ோட்டப்படட்ுள்ள வயதான தம்பதியினைின் உளவியல் கதரவ எதுவாே இருே்ோது? 

I. தங்ேள் குேந்ரதேள் மற்றும் கபைே்குேந்ரதேளுடன் கநைத்ரத வசலவிட கவண்டிய அவசியம். 

II. சுற்றியுள்ளவைே்ளிடமிருந்து அதிே ேவனம் வசலுத்த கவண்டிய அவசியம். 

III. கமலும் ஓய்வவடுே்ே கவண்டிய அவசியம். 

IV. தனிரமயில் இருந்து விடுபட வதாடைந்்து அன்ரபயும் தயரவயும் வபற கவண்டிய அவசியம். 

 

17. பிைியந்தி ஒரு ேைப்்பிணித ்தாய், நிலந்தியின் குேந்ரதே்கு 6 நாட்ேள், ேமானியின் குேந்ரதே்கு ஒரு வயது, 

சந்துனிே்கு இைண்டு வயது குேந்ரத உள்ளது. வபாது சுோதாை மருத்துவசச்ி குேந்ரதேளின் தாய்மாைே்ளுே்கு 

பிறப்புே்கு முந்ரதய நிரல மற்றும் பிறந்த குேந்ரதே்கு ஆகலாசரன வேங்ே கவண்டும். அவள் ஆகலாசரன 

வசய்ய கவண்டிய தாய்மாைே்ள் யாை?் 

I. நிலந்தி மற்றும் சாண்டுனி   II. சாண்டுனி மற்றும் ேமணி 

III. ேமணி மற்றும் நிலந்தி    IV. பிைியந்தி மற்றும் நிலந்தி 

 

18. ஆகைாே்கியமான குேந்ரதே்கு உணவளிே்கும் கபாது ஒரு தாய் என்ன வசய்யே்கூடாது? 

I. முதல் 6 மாதங்ேளில் குேந்ரதே்கு பால் கதரவப்படும்கபாவதல்லாம் தாய்ப்பால் வோடுங்ேள். 

II. ஆறு மாதங்ேள் நிரறவரடந்தவுடன் நிைப்பு உணரவ அறிமுேப்படுத்துங்ேள். 

III. வாே்ே்ரேயின் முதல் ஆண்டில் உப்பு மற்றும் சைே்்ேரை அளரவே் குரறே்ேவும். 

IV. மூன்று முே்கிய உணரவத ்தவிை ஒரு நாரளே்கு மூன்று சிற்றுண்டிேரளயும் வோடுங்ேள். 

 



19. தாயாே மாறுவதற்கு முன்பு அறியப்பட கவண்டிய ஒரு உண்ரம, 

I. ஒரு குேந்ரதரய வளைப்்பதற்கு குடும்பம் நிதி ைீதியாே நிரலயானதாே இருே்ே கவண்டும். 

II. இைத்த உறவினைே்ளுே்கு இரடயிலான திருமணங்ேளில் பைம்பரை கநாய்ேளுே்ோன வாய்ப்பு 

III. திருமணத்திற்குப் பிறகு வபற்கறாருடன் வாே்வது 

IV. கேைம்ன் அம்ரம கநாயிலிருந்து தங்ேரளே் ோப்பாற்றிே் வோள்ள 15 வயதுே்கு கமற்பட்ட அரனதத்ு 

சிறுமிேளுே்கும் ரூவபல்லாவுே்கு தடுப்பூசி கபாட கவண்டும். 

 

20. “ஒரு வபாருள் ஓய்வில் இருே்கும் அல்லது இயே்ேத்தில் உள்ள ஒரு வபாருளின் இயே்ேத்தின் தன்ரமரய 

மாற்றும் ஒரு விரளவு”, 

I. “உந்தம்” என அரேே்ேப்படுகிறது.  

II." புவியீைப்்பு ஆை ்முடுேல் " என்று அரேே்ேப்படுகிறது 

III. "சே்தி" என அரேே்ேப்படுகிறது.  

IV."கவேம்" என்று அரேே்ேப்படுகிறது 

 

21. இலங்ரே பள்ளி தடேளத்தின் ஷாட-்புட் கபாட்டியில் தற்கபாரதய முதல் மூன்று விரளயாடட்ு வீைைே்ள் 

நிசால், வினுோ மற்றும் சமிதா. வினுோ மற்றும் சமிதாவுடன் ஒப்பிடும்கபாது நிசால் ஒரு உயைமான 

விரளயாடட்ு வீைை.் சமிதா இருவரையும் விட அதிே எதிைவ்ிரன வீதத்ரதே் வோண்டுள்ளாை.் வினுோ 

கவேத்தின் அடிப்பரடயில் முதலிடத்தில் உள்ளாை.் இந்த வீைைே்ள் அரனவரும் மற்ற எல்லா அம்சங்ேளிலும் 

ஒத்தவைே்ள். சில மணிகநைங்ேளில் இறுதி சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்த விரளயாடட்ு வீைைே்ளில் யாை ்கூடுதல் 

நன்ரம வபறுவாைே்ள்? 

I. நிசால்       II. சமிதா 

III. வினுோ       IV. யாருே்கும் கூடுதல் நன்ரம இல்ரல 

 

22. ஒரு வபாருரள ோற்றில் வவளியிடுவது ஒரு திட்டம் என்றும் அரேே்ேப்படுகிறது, கமலும் இவ்வாறு 

திட்டமிடப்படட் வபாருள் ஒரு எறிவபாருள் என அரேே்ேப்படுகிறது. ஒரு விரளயாடட்ு வீைைின் உடல் ஒரு 

எறிவபாருளாே வசயல்படாத பின்வரும் நிேே்வுேளில் எது? 

 I. முப்பாய்சச்ல்      II. கோலூன்றிப் பாய்தல் 

III. தாண்டல்       IV. 400 மீ 

   

23. கீகேயுள்ள படம், ஓட்டப்பந்தயத்தில் கபாடட்ியிடட் உகபோவின் குதிே்கும் கதாைரணரயே் ோடட்ுகிறது. 

எந்த வைி அவளுரடய ஈைப்்பு கோடர்டே் குறிே்கிறது? 

 

I. AB வைி       II.CA வைி  

III.CD வைி       IV.EF வைி 

 

  

F B 

D C 

E 

A 



24. சமநிரல வதாடைப்ான ஏற்றுே்வோள்ள முடியாத அறிே்ரே, 

I. துரண தளத்தின் அந்த பகுதி சமநிரலரய பாதிே்கிறது. 

II. பயன்படுத்தப்படும் சே்தி சமமற்றதாே இருே்கும்கபாது சமநிரல இேே்ேப்படும். 

III. ஈைப்்பு கோடு துரண தளத்திற்குள் தரடயின்றி இருே்கும்கபாது அந்த சமநிரல பைாமைிே்ேப்படாது. 

IV. இயே்ேங்ேரள உருவாே்குவதன் மூலம் உறரவ பாதிே்ே முடியாது. 

 

25. நரடபயிற்சி மற்றும் தூங்குவது ஆகியரவ முரறகய, 

I. ஒரு அரசயும் வோண்ணிரல, ஒரு அரசயும் வோண்ணிரல 

II. ஒரு நிரலயான வோண்ணிரல, ஒரு அரசயும் வோண்ணிரல 

III. ஒரு நிரலயான வோண்ணிரல, ஒரு நிரலயான வோண்ணிரல 

IV. ஒரு அரசயும் வோண்ணிரல, ஒரு நிரலயான வோண்ணிரல 

 

26. லிபகைா வீைை ்ஒரு ரேப்பந்து விரளயாட்டில் மிேவும் குறிப்பிடத்தே்ே வீைைே்ளில் ஒருவைாே 

விவைிே்ேப்படலாம். லிபகைா வீைரைப் பற்றிய தவறான அறிே்ரே என்ன? 

  I. அவைே்ளின் பே்ேத்திலிருந்து எங்கிருந்தும் விரளயாட்டு ரமதானத்திற்குள் நுரேய முடியும். 

  II. மற்ற அணி வீைைே்ரள விட கவறு நிறத்ரத அணிய கவண்டும். 

  III. கதரவப்படும்கபாது அணித் தரலவைாே வசயல்பட முடியும். 

  IV. அணியின் பின்-நீதிமன்ற வீைைே்ளுே்கு மட்டுகம மாற்றாே இருே்ே முடியும். 

 

27. பந்து வேங்ேப்படும்கபாது வீைைே்ளின் நிரலேளின் சைியான வைிரசரயே் ோட்டும் பதிரலத் 

கதைந்்வதடுே்ேவும். 

 

 

 

 

 

 



28. ஒரு ரேப்பந்து விரளயாட்ரட தீைம்ானிே்கும் கபாது அதிோைப்பூைவ் ரே சமிே்ரைேள் மிேவும் 

முே்கியம். கீகே உள்ள உருவத்தால் வவளிப்படுத்தப்பட்ட சமிே்ரை என்ன? 

 

 

 

 

 

 

I. கசரவயின் திரசரயே் குறிே்கிறது   II. வீைைே்ளின் மாற்று 

III. "பந்து எறிதல்      IV.நிரல அல்லது சுேற்சி தவறு 

 

29. ரேப்பந்து விரளயாடும்கபாது, 

I. எதிைணி அணிே்கு பந்ரத வேங்குவதில் பங்கேற்ேே்கூடிய அதிேபட்ச வீைைே்ளின் எண்ணிே்ரே இைண்டு. 

II. பந்து எதிவைதிை ்பே்ேத்திற்குச ்வசல்வதற்கு முன்பு வரலரயத் வதாடலாம். 

III. கோைட்ட்ின் முன் பகுதியில் உள்ள வரலயின் மட்டதத்ிற்கு முற்றிலும் கமகல இருே்கும்கபாது ஒரு பின் 

கோைட்் பிகளயரும் பந்ரதத ்தாே்கி அரத எதிைணி அணிே்கு அனுப்பலாம். 

IV. உடலில் எங்கிருந்தும் பந்ரதத் தாே்கி எதிைணி அணிே்கு அனுப்பலாம். 

 

30. ரேப்பந்து வதாடைப்ான திறன், 

   I. ோல் கவரல       II. பந்ரத கபாடுவது 

   III. பந்து ேடட்ுப்படுத்துதல்     IV. தடுத்தல் 

 

31. வநட்பால் கபாடட்ியில் ‘டபிள்யூ.டி’ பிகளயைின் விரளயாடட்ு பகுதிரய துல்லியமாேே் ோடட்ும் படம் எது? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



32. வநட்பால் வதாடைப்ான பின்வரும் அறிே்ரேேளில், 

A. கபற்று வட்டத்தில் இலவச எறிரே வேங்ேப்படும்கபாது ஒரு கபற்றுே்கு எய்பவை ்கபாட முடியும் 

B. ரேேளிலிருந்து பந்ரத விடுவிே்ோமல் இரு ோல்ேளிலும் குதித்து இரு ோல்ேளிலும் இறங்குவது என்பது 

குற்றமாகும். 

C. கோல் வட்டத்திற்கு வவளிகய இரு அணிேளின் இைண்டு அல்லது அதற்கு கமற்பட்ட வீைைே்ள் வசய்த 

குற்றங்ேளுே்கு வபனால்டி பாஸ் வேங்ேப்படுகிறது. 

D. எதிைணி வீைைே்ள் ஒகை கநைத்தில் வதாடைப்ு வோள்ளும்கபாது, இரு வீைைே்ளுே்கிரடயில் பந்ரதத் தூே்கி 

எறிவதால் கபாட்டி மீண்டும் வதாடங்குகிறது. 

 

I. அரனத்து A, B, C, D சைியானரவ  

II. A, B, C சைியானரவ, மற்றும் D தவறானது. 

III. A,C,D சைியானரவ, B தவறானது.  

IV.B, C, D சைியானரவ, மற்றும் A தவறானது. 

 

33. இவற்றில் எது வநட்பால் விதியாே ேருதப்படவில்ரல? 

I. எதிைாளிரயத ்தடட்ுவது அல்லது தள்ளுவது குற்றம். 

II. வீைைே்ள் தங்ேள் ரேேரள பே்ேவாடட்ாே நீட்டி பாதுோே்ே முடியாது. 

III. கபாடட்ி நடத்தும்கபாது, எதிைாளி ரேேரள நீடட்ி, 3 அடிே்கும் குரறவான தூைத்திற்குள் நிற்பதால் கபற்றுே்கு 

எய்யும் நபரைத ்தடுே்ேலாம். 

IV. கபாட்டி நடத்தும்கபாது, எதிைிேரள நீட்டி, 3 அடிே்கும் குரறவான தூைத்திற்குள் நிற்பதால் கபற்றுே்கு எய்யும் 

நபரைத ்தடுே்ேே்கூடாது. 

 

34. ோல்பந்து பற்றி பின்வரும் வாே்கியங்ேரளப் பயன்படுத்தி கேட்ேப்படட் கேள்விே்கு பதிலளிே்ேவும். 

A. ஒரு கநைடி சுயாதீன உரத மூலம் கநைடியாே ஒரு கோல் அடிே்ே முடியும். 

B. ஒரு மரறமுே சுயாதீன உரத மூலம் கநைடியாே ஒரு கோல் அடிே்ே முடியாது. 

இங்கே வேங்ேப்பட்ட தேவல்ேளின்படி, 

I. A மற்றும் B இைண்டும் சைியானரவ  

II. A சைியானது மற்றும் B தவறானது 

III. A சைியானது A தவறான  

IV. A மற்றும் B இைண்டும் தவறானரவ. 

 

  



35. ோல்பந்தில் நடுவைே்ள் பயன்படுத்தும் பின்வரும் சமிே்ரையால் என்ன ோட்டப்படுகிறது? 

 

I. ஒரு வீைரை நீே்குதல்     II. ஒரு வீைரை மாற்றுதல் 

II. பகுதி கநை இரடகவரள   IV. தவறான நிலவுரே 

 

 

 

 

 

 பின்வரும் கோடி நிேே்வுேரளப் படிதத்ு 36 மற்றும் 27 கேள்விேளுே்கு பதிலளிே்ேவும். 

 

36. முதல் நிேே்வின் அதிேைிப்பு இைண்டாவது நிேே்வின் குரறரவ பாதிே்கிறது. 

  I. A, B      II. A,C  

III. B,D    IV. B,D 

 

37. முதல் நிேே்வின் அதிேைிப்பு இைண்டாவது நிேே்வின் அதிேைிப்ரப பாதிே்கிறது. 

 I. A, B      II. ஏ, சி  

III. பி, டி     IV. சி, டி 

 

38. ோல்பந்தில் பந்ரத நிறுதத்ுவது பற்றிய தவறான அறிே்ரே என்ன? 

I. தரலரயப் பயன்படுத்தி நிறுத்தலாம்  

II. மாைர்பப் பயன்படுத்தி நிறுத்தலாம் 

III. ரேரய பயன்படுத்தி நிறுத்தலாம் 

 

நிகழ்வு 1 நிகழ்வு 2 
A சுற்றுசச்ூேலில் நீை ்கசைவ்ரத தடுே்ே நடவடிே்ரே 

எடுே்ேவும் 

வடங்கு பைவும் ோவி 

B சாப்பிட்ட பிறகு வபாருதத்மான பல் துைிரேயினால் 

பற்ேரள சைியாே துலே்குங்ேள் 

பற்ேளின் வவண்ரமரய 

பாதுோத்தல் 

C மது மற்றும் புரேப்பேே்ேத்ரத தவிைே்்ேவும் கமாசமான சுோதாை நிரல 

D ஆறு மாதங்ேளுே்கு வதாடைந்்து குேந்ரதே்கு 

தாய்ப்பால் வோடுப்பது 

குேந்ரதயின் ஆகைாே்கியம் 



IV. குதிோல் பயன்படுத்துவரத நிறுத்தலாம் 

 

39. 2021 ஒலிம்பிே் நரடவபறும் நாடு மற்றும் நேைம் எது? 

I. லாஸ் ஏை்சல்ஸ், யுரனவடட் ஸ்கடடஸ்் ஆஃப் அவமைிே்ோ  

II. பாைச்ிகலானா, ஸ்வபயின் 

III கடாே்கிகயா, ேப்பான்  

IV. ைிகயா டி வேனிகைா, பிகைசில் 

 

40. 2022 FIFA உலேே் கோப்ரபரய நடத்தும் நாடு எது? 

    I. பிகைசில்       II. ஆப்ோனிஸ்தான் 

    III. ைஷ்யா       IV. ேத்தாை ்


