மூன்நாம் ிலனக்கல்ி, தாிற்கல்ி ஆலக்குழு

MODEL PAPER
முன்தள்பி ஆசிாிர் – தசி தாிற்ிநன் ட்டம் 04
கானம் - 02 ித்ிானங்கள்
தர்வுாடிகளுக்காண அநிவுரத்ல்கள்


ிணாப்தத்ிம் தகுி A ற்ரம் B எண இண்டு தகுிகலபக் தகாண்டது.



இவ்ிணாப்தத்ித்ில் தல்தர்வு ிணாக்களும் சுருக்காக ிலடதழுதும் ிணாக்களும்
உள்படங்கியுள்பண.



தகுி A இலுள்ப வ்தாரு ிணாிலும் ான்கு ிலடகள் ப்தட்டுள்பண. அற்ரள்
ிகவும் ததாருத்ாண ிலடக்கு ட்டும் னள்படி (X) இடுக.



இவ்ிணாப்தத்ிம் ஏழு (07) தக்கங்கலபக் தகாண்டுள்பது.

தகுி A
01. முன்தள்பிதான்நில் கற்கும் சூதனான்லந ிர்ாிக்லகில் இருக்க தண்டி மூலனகள்
(ட்டங்கள்)
a) சூல் மூலன, ல் மூலன, ல் மூலன, னத்க மூலன, தசந்ர் கனா (அகில்)
மூலன
b) உவு மூலன, குடிீர் மூலன, னத்க மூலன, கல் மூலன
c) சூல் மூலன, ிலபாட்டு மூலன, கல மூலன, னத்க மூலன
d) கி மூலன, ிர்ா மூலன, கல் மூலன, ல் மூலன
02. கற்நல் தசற்தாதடான்லந ிட்டிடும்ததாது கருத்ிற்தகடுக்க தண்டி ிடங்கள்
a) தல்லன, வ்தாருாிணதும் ஆற்நல் ட்டம், தாதுகாப்ன ற்ரம் காப்னரி
b) ஆசிாிாின் ஆற்நல், தல்லன, திள்லபகபின் சுக ிலனல
c) தல்லன, வ்தாருாிணது ஆற்நல், அனங்காாக இருத்ல்
d) கற்கும் சூல், தலாண பங்கள்
03. கற்தித்ல் தசற்தாட்டுக்காக கற்திப்னத் ிட்டங்கலப ாாிக்லகில் உள்படக்கப்தட தண்டி
ிடங்கள்
a) கருப்ததாருள், உத கருப்ததாருள், தசற்தாடு, கானம், கற்நல் ிலபவு,தலாண
ததாருட்கள், அநிமுகப்தடுத்ல் ாிலசக்கிங்கள், தின்னூட்டம்
b) கடாசி, தலச, கத்ாிக்தகால்,தடங்கள், திாிஸ்ஸல் அட்லட,அப்னநப்தடுத்தும் ததாருள்,
தடிமுலந
c) கருப்ததாருள், தலாண ததாருட்கள், தபிவுதடுத்துல், திள்லபகலபக்தகாண்டு
தசற்தாட்லடச் தசய்ித்ல்.
d) கருப்ததாருள், உத கருப்ததாருள், கானம், தசற்தாடு
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04. கட்திப்ன உிப்ததாருட்கள் (கற்நல் சாணங்கள்) எண அநிப்தடுது
a) கில, தலச, னத்கங்கள், ிலபாட்டுப் ததாருட்கள் ஆகும்.
b) ததணா, ததன்சில்,தசார்க், திாிஸ்சில் அட்லட, தலச, கத்ாிக்தகால் ஆகும்.
c) தனுரிாண கற்தித்ல் தசற்தாட்டிற்காக திதாசணாக தன்தடுத்ப்தடும்
ததாருட்கள் ற்ரம் தண்டங்கள் ஆகும்.
d) ஆசிாிாின் ததாிக்கும் ஆற்நல்.
05. கற்நல் தசற்தாதடான்நில் இருக்க தண்டி தண்னகள்
a) எல்னாப் திள்லபகளும் ன்நாக கனந்துதகாள்ப லக்கக்கூடி ஆற்நல் இருக்க
தண்டும்.
b) த ாபில் முற்நாக ிலநவுதசய்க்கூடி ஆற்நல் இருக்க தண்டும்.
c) ஐம்னனன்கள் அலணத்தும் ன்தநாடு ன்ர சம்தந்ப்தடக்கூடிாய் இருக்க தண்டும்.
d) திள்லபகளுக்கு சீதத்ி அனுதம் அடிப்தலடாக இருக்க தண்டும்
06. அங்க அலசவு தாி (Body language) என்தது
a) ாலப் தாிக்காது லககலப ட்டும் தாித்ல்.
b) உடனால் உலத்து அலுல்கள் தற்தகாள்பல்.
c) உடல் ிலனகலப ததாருத்ாண லகில் ாற்நி தாடர்தாடலன தற்தகாள்பல்.
d) தற்கூநி அலணத்தும் சாி.
07. ல்ன சுகாா தக்கக்கங்கலப ஏற்தடுத்துற்கு ததற்தநார்கபின் த்துலப்லதப்
ததற்ரக்தகாள்ப ீங்கள் தசய் தண்டி ிடம்
a) ததற்தநார் கூட்டதான்லந டாத்ி அங்கு அற்நின் முக்கித்தும் தாடர்தாக
தாிப்தடுத்ல்.
b) வ்தாரு ாளும் ததற்தநார்கள் ந் திநகு அல தாடர்தாக தாிப்தடுத்ல்.
c) ாட்ட லத்ி அலுனர்/ குடும்த சுகாா உத்ிதாகத்ர் மூனாக ததற்தநால
தாிப்தடுத்தும் தலனத்ிட்டதான்லந தசற்தடுத்ல்.
d) சுதாட்டிகள் ற்ரம் தாலகலப காட்சிப்தடுத்ல்.
08. முன்தள்பி திள்லபகபின் தர்ச்சில அபவீடு தசய்ற்கு ிகவும் ததாருத்ாண கிப்னட்டு முலந
a) தசல்கலப கண்காித்ல்
b) ிணாத்ாளுக்கு ிலட எழுதுல்
c) திள்லபகளுடன் கனந்துலாடுல்
d) தகள்ி தகட்டல்
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09. ஆம்த குந்லப்தரு அதிிருத்ி ிலனதான்லநத் ாதிக்லகில் கருப்தட தண்டி ங்கள்
a) தாதுகாப்தாண சூல்
b) லிச்சத்ம் ற்ரம் பிாசலடல் குலநாக இருத்ல்.
c) உள்பக ற்ரம் தபிக கற்கும் சூல்.
d) தற்கூநி அலணத்தும்.
10. கற்கும் சூலனத் ிட்டிடுலகில் குந்லப்தரு ிலனத்ில் இருக்கக் கூடா ிடங்கள்,
a) ிலபாடும் முற்நம் ற்ரம் ல் மூலன
b) தசந்ர் கனா (அகில்) மூலன ற்ரம் னத்க மூலன
c) ீர் பம் ற்ரம் இற்லக னர்கள்
d) தலட ற்ரம் ிலபாட்டு உதகங்கள்
11. ார்களுடன் அனுதத்ல தாிாற்நம் தசய்லகில் ிகவும் ததாருத்ாண கற்நல் சந்ர்ப்தாக
அலது,
a) கற்கும் சூலன ஏற்தாடுதசய்ல்/ பங்கலப ங்குல்/ தசற்தாடுகலபச் தசய்ல்.
b) கற்கும் சூலன ிர்கித்ல்/கிப்னடு/தசற்தாடுகலபச் தசய்ல்.
c) பங்கலப ங்குல்/ தசற்தாடுகள்/ சூலின் தூய்ல
d)

தசற்தாடுகள்/ பங்கலப ங்குல்/ கிப்னடு.

12. ஆம்த குந்லப்தரு அதிிருத்ி தசய்யும் ஆசிாிாிடம் அசிாக இருக்க தண்டி ிநன்கள்
a) தலடக்கும் ிநன்கள்.
b) தாடர்தாடல்.
c) ஏற்தாடு தசய்யும் ிநன்கள்.
d) தற்கூநி அலணத்தும்.
13. ரு ாணின் (திள்லபின்) சுகாா தாதுகாப்னக்காக தாடசாலனில் (முன்தள்பி) இருக்க
தண்டி தப்தபவு
a) 25 சது அடி
b) 20 சது அடி
c) 150 தசன்ாீ ீட்டர்
d) 01 சது ீட்டர்
14. திள்லபகபின் கணம் ற்ரம் தாதுகாப்னக்காக ஆம்த குந்லப்தரு அதிிருத்ி ிலனத்ில்
இருக்க தண்டிலகள்
a) தனிக ிநப்ன (சாி)/ ார்கபின் ததர் ிதம் அடங்கி ஆம்
b) தாதுகாப்ன தாடர்தாண ிட்டம்/ தனாக் குநிப்னப் னத்கம்
c) ார் தர்ச்சி அநிக்லக/ னள்பிகள் அடங்கி னத்கம்
d) ததற்தநார்கபின் ததர் ிதம் அடங்கி ஆம்/ தன்தடுத்ப்தடும் உதகங்கபின்
தட்டில்
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15. கற்தித்ல் கற்நல் தசற்தாட்டினுள் ார்கபின் தில்கலப அிகாக ததற்ரக்தகாள்ற்கு
ஆசிாிர் திற்சி ததந தண்டி ிநன்
a) கற்திப்தல ஏற்தாடு தசய்யும் ஆற்நல்
b) ததசும் ிநன்
c) உன்ணிப்தாக தசிடுத்ல்
d) சுரசுரப்தாக தசற்தடல்
16. தாடர்தாடல் சம்தந்ாக கீத குநிப்திடப்தட்ட கூற்ரகளுள் ிகவும் சாிாண கூற்ர
a) ாசிப்னப் திற்சி அசிாகும்
b) ாசிப்ன ற்ரம் அங்க அலசல ிாக திற்ரித்ல் அசிாகும்
c) ிாண முலநில் ாசிப்ன ற்ரம் எழுதுல திற்ரித்ல் அசிாகும்
d) எழுதுற்கு திற்ரித்ல் அசிாகும்.
17. ார்களுக்கிலடத சுகாா தக்கக்கங்கலப ஏற்தடுத்துற்காக முன்தள்பி
ஆசிாிதாருர் திதாகிக்கக் கூடி கற்தித்ல் முலநதன்நாது
a) ிாிவுலகலப டாத்துல்.
b) கனந்துலாடலன தற்தகாள்பல்.
c) அநிித்ல் ட்டுல்.
d) எபி சிர உலாடல் அடங்கி ாடகம் மூனம்
18. ிதசட தலயுள்ப ார்களுக்காக ீங்கள் தன்தடுத்தும் அடிப்தலட கற்தித்ல்
மூதனாதாங்கள்
a) ஆசிாிருக்கு அருகாலில் அ லத்ல்
b) ார்கபின் ிருப்திற்கல கற்தித்லன ிட்டிடல்
c) ஆசிாிாின் அநிவுக்கல கற்தித்ல்
d) ால தாடசாலனிலிருந்து தபிதற்நல்
19. திள்லபின் உபிக்க தசற்தாட்டிற்காக தன்தடுத்ப்தடும் உடல் உரப்னக்கள் ால?
a) லன/ கண்கள்
b) லககள்/ கால்கள்
c) கால்கள் ற்ரம் ில்கள்
d) தாம் ற்ரம் ில் திகள்
20. உபிக்க தசற்தாடு என்தது
a) மூலபில் ஏற்தடும் தசல்கபின் இக்கம்
b) லககபின் உிால் இடம்ததரம் தசல்
c) இக்க உரப்னகலபத் தாிற்தடுத்ி இடம்ததரம் தசல்
d) உபாீிாண சந்ர்ப்தங்கபின் திகாம் இடம்ததரம் தசல்
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21. திள்லபின் தலடப்னத் ிநன்கள் ிருத்ிக்காக தலப்தடுது
a) மூலபின் தசற்தாட்லட ிருத்ிதசய்
b) தபிப்னந உடல் உரப்னக்கலப ருங்கிலக்க
c) னத்ாக்கங்கலப உருாக்க
d) ததாழுதுததாக்கு ற்ரம் ஒய்வுக்காக
22. முன்தள்பி ஆசிாிர் என்நலகில் சிரர்கபின் சித்ிம் லல் அசிாகுற்காண காம்,
a) ார்கள் அலிாணர்கபாக பருற்கு.
b) ஆசிாிருக்கு இனகு கற்நல் தசற்தாடு என்தால்.
c) ார்கபின் ணப்தான்லல ிருத்ிதசய்ற்கு
d) ார்கபின் கற்தலணச் சக்ில ிருத்ிதசய்ற்கு.
23. தல்முல அநிாற்நல் திள்லபகபிடம் உள்பதணக் கூநி உபில் ஞாணி
a) ஆர் சீ. கிபார்க்
b) த

ாார்ட் காட்ணர்

c) ததாசிாிர் கார்தனா ததான்தசகா
d) திாதே
24. ாற்நங்கலப ாங்கிக்தகாள்ற்காக திள்லபல ார்தடுத்துற்காண தல ாதணில்
a) எிர்கானத் தலக்காக.
b) சு ம்திக்லகல ஏற்தடுத்துற்காக.
c) ணாீிாக ிழும்ததாது தற்நிகாக முகம் தகாடுப்தற்காக
d) ற்லநர்களுக்கு உவுற்காக.
25. கற்நல் ற்ரம் கற்தித்ல் தசற்தாட்டிதன திள்லபக்கு தாம்தாிப்தண்ன ற்ரம் சூல் ஆகி
இண்டு ிடங்கள் தாிப்லதச் தசலுத்தும் எணக் கூநி உபில் ஞாணி
a) அல்தர்ட் தாண்டுா
b) அல்தர்ட் அின்ஸ்லடன்
c) ன.எப். ஸ்கின்ணர்
d) ாாிா தான்டசூாி
26. திள்லபின் மூலபக்கு கற்நல் உர்வுகலப தகாண்டு தசல்ற்காக உடலில் அலந்துள்ப
உரப்னக்கள்?
a) லககள்
b) கால்கள்
c) கண்கள்
d) ஐம்னனன்கள்
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27. ேீன் திதேின் திகாம் முன்தாிற்தாட்டு கட்டம் ஆது,
a) து 0 – 2 ல
b) து 2 – 7 ல
c) து 7 – 12 ல
d) து 11 – 18 ல
28. முன்தள்பிதான்நிற்கு தலாண ஆகக் குலநந் திி
a) வ்தாரு 10 திள்லபகளுக்கும் னா ரு ஆசிாிர் ற்ரம் ரு உிிாபர்
b) வ்தாரு 25 திள்லபகளுக்கும் னா ரு ஆசிாிர் ற்ரம் ரு உிிாபர்
c) வ்தாரு 20 திள்லபகளுக்கும் னா ரு ஆசிாிர் ற்ரம் ரு உிிாபர்
d) வ்தாரு 30 திள்லபகளுக்கும் னா ரு ஆசிாிர் ற்ரம் ரு உிிாபர்
29. “உனகுக்குப் ததாருந்தும் திள்லப அன்நி திள்லபக்குப் ததாருந்தும் உனலகத உருாக்க தண்டும்”
என்ந கருத்ல முன்லத்ர்
a) ாாிா தான்டசூாி
b) ேீன் தேக் ரூதசா
c) ப்தட்ாிக் ப்ாிததல்
d) ஆதாஸ் தகாதாணிஸ்
30. ததாி லசகபின் பர்ச்சிக்கு சம்தந்ப்தட்ட தசற்தாடு அல்னாது
a) எநில்.
b) ில் திகபால் ின்ரதகாண்டிருத்ல்.
c) திடித்ல்.
d) லகால் அடித்ல்.

(45 marks)
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தகுி B
முனாம் ிணா உள்படங்கனாக ன்தது (09) ிணாக்களுக்கு ிலடபிக்க

1. ஆம்த குந்லப்தருத்ில், 3-4 தல்லனிலுள்ப திள்லபகளுக்கு சம்தந்ப்தடும் கி
தாடத்ில் “ட்டம்” என்ந கி

தகாட்தாட்லட கற்திப்தற்காக 08 ிிடங்கலபக் தகாண்ட

முலநாண கற்தித்ல் ிட்டத்ல எழுிக்காட்டுக.
2. ஆம்த குந்லப்தரு ிலனத்ில் கற்நல் தசற்தாடாணது தகிழ்ாண த அட்டலின்
தடி ாாிக்கதட தண்டிற்காண காம் ாது? ிபக்கம் ருக.

3. முன்தள்பிிலுள்ப

திள்லபகளுக்காக

முலநாண

கற்நல்

சாணங்கள்

(கற்திப்ன

உிப்ததாருட்கள்) தன்தாட்டின் திதாசங்கள் ஐந்ல (05) எழுதுக.
4. ாாிா தான்டசூாி அர்கள் அநிமுகப்தடுத்ி முன்தள்பி கல்ிின் அடிப்தலடகள் ால
எண சுருக்காக எழுதுக.
5. கற்நல் கற்தித்ல் தசற்தாட்டிதன தர்ச்சி என்நால் என்ண? மூன்ர (03) ிடங்கலப
அடிப்தலடாகக் தகாண்டு சுருக்காக ிபக்குக.
6. ஆம்த குந்லப்தரு ிலனத்ிதன ருடாந் ிட்தடதான்ர இருப்தன் தல ாது?

7. “Integrated Curriculum (ருங்கிலந் தாடிாணம்)” என்தல ிபக்குக.

8. கல்ிசார் உபினாபர்கள் கூநின்தடி ஆம்த குந்லகளுக்கு அர்ந்துதகாண்டு தசய்யும்
திகலப ஆகவும் குலநாக தகாடுக்க தண்டும். அற்காண காத்ல குநிப்திடுக.
9. ஆம்த குந்லப்தரு ிலனத்ிலிருந்த ல்ன தக்கங்கலபப் திலுற்கு திள்லபகலப
அனுப்னற்காண காம் ாது?
10. உபில் ஞாணி ேீன் திாதே அர்கள் அநிமுகப்தடுத்ி குந்ல (சிரர்) அதிிருத்ி
கட்டங்கலப எழுதுக.
(15 marks for 1st question, 05 marks for the other questions)
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