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அலகுத் தேர்வு

கணங்களும் சார்புகளும்
பாடம் : கணிேம்

தேரம் : 1.15 மணி தேரம்

வகுப்பு : 10

மமாத்ே மதிப்மபண்கள் : 50

I.சரியான விடடடயத் தேர்ந்மேடுத்து எழுதுக :
1..

எனில் 3-ன் முன் உருக்கள்……… ……………

(அ) 5 மற்றும்

(ஆ) 6 மற்றும் 8

2.

மற்றும்
(அ) 50

(இ) 8 மற்றும்
எனில்

(ஆ) 10

3.

எனில்
(அ)

………………………….
(இ) 40

(ஈ) 70

……………………………

(ஆ)

4.

(ஈ) 6 மற்றும் 5

(இ)

(ஈ)

ஒரு மாறிச்சார்பைக் குறிக்கிறது எனில் “a”-ன் மதிப்பு………………………….
(அ) 7

5.

(ஆ) 11
ஒரு இருபுறச் சார்பு மற்றும்

(அ) 10

(இ) 5
மற்றும்

(ஆ) 4

6.

(ஈ) 9
…………………………..

(இ) 5

என்க.

(ஈ) 25

என்றவாறு வபையபற சசய்யப்ைட்ட சார்பு

இன்

வீச்சகம்…………………………
(அ) { 1, 4 ,5 )

(ஆ) { 1, 2, 3 , 4, 5 }

(இ) {2, 3, 4 }

(ஈ) {3, 4, 5 }

II.எடவதயனும் 7 வினாக்களுக்கு மட்டும் விடடயளிக்கவும்.
7.

எனில்

ஐக் காண்க.

8.

ஆகியவற்றிற்கு கணங்களின் சவட்டு, ைரிமாற்றுப்ைண்பு
உபடயது என்ைபை சரிைார்க்கவும்.

9.

-சவன்ைடம் வபைக.

10.

எனில்

11.

எனில்

12.

மற்றும்

ஆனது

மற்றும்

காண்க.

ஐக் காண்க.

என வபையறுக்கப்ைட்டுள்ளது. f-ன் வீச்சகத்பைக்

காண்க. மமலும் சார்பின் வபகபயக் காண்க.
13.

என்க. பின்வரும் உறவு X லிருந்து X க்கு சார்ைாகுமா என ஆைாய்க. உன் விபடக்கு ஏற்ற விளக்கம்
ைருக.

14.

-லிருந்து

க்கு

என்ைது

சார்ைாகுமா ? சார்பு எனில் அைன் வீச்சகத்பைக் காண்க.
15. சகாடுக்கப்ைட்டுள்ள

எனும் சார்பிற்கு , மதிப்ைகம் மற்றும் வீச்சகம்

ஆகியவற்பறக் காண்க.
16.

என்ற சார்பில் 2 மற்றும் 3 ஆகியவற்றின் முன் உருக்கபளக்
காண்க.
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III. எடவதயனும் 6 வினாக்களுக்கு மட்டும் விடடயளிக்கவும்.
17. சவன்ைடங்கபளப் ையன்ைடுத்தி

என்னும் டி-மார்கனின் கண வித்தியாச

விதிபயச் சரிைார்க்கவும்.
18.

என்க. டி-மார்கனின் கண நிைப்பி
விதிகபளச் சரிைார்க்கவும்.

19. 170 வாடிக்பகயாளர்களில் 115 மைர் சைாபைக்காட்சிபயயும் 110 மைர் வாசனாலிபயயும் மற்றும் 130 மைர்
ைத்திரிக்பககபளயும் ையன்ைடுத்துகிறார்கள் என்ைபை ஒரு விளம்ைை நிறுவனம் கண்டறிந்ைது. மமலும் 85 மைர்
சைாபைக்காட்சி மற்றும் ைத்திரிக்பகபயயும் , 75 மைர் சைாபைக்காட்சி மற்றும் வாசனாலிபயயும் , 95 மைர்
வாசனாலி மற்றும் ைத்திரிக்பகபயயும், 70 மைர் மூன்றிபனயும் ையன்ைடுத்துகிறார்கள் எனவும் கண்டறிந்ைது.
சவண்ைடத்தில் விவைங்கபளக் குறித்து பின்வருவனவற்பறக் காண்க.
(அ) வாசனாலிபய மட்டும் ையன்ைடுத்துைவர்களின் எண்ணிக்பக
(ஆ) சைாபைக்காட்சிபய மட்டும் ையன்ைடுத்துைவர்களின் எண்ணிக்பக
(இ) சைாபைக்காட்சி மற்றும் ைத்திரிக்பககபளப் ையன்ைடுத்தி வாசனாலிபயப் ையன்ைடுத்ைாைவர்களின்
எண்ணிக்பக
20.

என்ைன இரு கணங்கள் என்க.

என்னும் சார்பு

எனக்

சகாடுக்கப்ைட்டுள்ளது. இச்சார்பிபன (i) வரிபசச் மசாடிகளின் கணம் (ii) அட்டவபண (iii) அம்புக்குறிப் ைடம்
(iv) வபைைடம் ஆகியவற்றால் குறிக்க.
21.சார்பு

கீழ்க் கண்டவாறு வபறயறுக்கப்ைட்டுள்ளது.

பின்வருவனவற்பறக் காண்க.
(i)..

(ii).

(iii).

(iv)

22.X=

Y=
±ý¸. X Ä¢ÕóÐ Y ì¸¡É ¯È×¸û ¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ô ÀðÎûÇÉ.
þÅüÈ¢ø ±¨Å º¡÷À¡Ìõ? ¯ý Å¢¨¼ì¸¡É ¾Ìó¾ ¸¡Ã½õ ைருக. மமலும் அபவ சார்பு எனில்

எவ்வபகச் சார்ைாகும் ?
(i)..R1=
(iii)

R3=

(ii) R2=
(iv) R4=

என்க.

23.

என

வபையறுக்கப்ைட்டுள்ளது.
(i).. f-ன் உறுப்புகபள எழுதுக.

(ii) அைன் துபண மதிப்ைகம் யாது ?

(iii). வீச்சகம் காண்க.

(iv) எவ்வபகச் சார்பு எனக் காண்க.

24.

என்க.
(i)..
(ii). சவன்ைடங்கபளப் ையன்ைடுத்தி

எனக் காட்டுக.
என சரிைார்க்கவும்.
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அலகுத் தேர்வு
மமய்மயண்களின் மோடர்வரிடசகளும் மோடர்களும்
பாடம் : கணிேம்

தேரம் : 1.15 மணி தேரம்

வகுப்பு : 10

மமாத்ே மதிப்மபண்கள் : 50

I..சரியான விடடடயத் தேர்ந்மேடுத்து எழுதுக.
1. 1, 1, 2, 3, 5, 8, ……………. என்ற சைாடர்வரிபசயின் 8 ஆவது உறுப்பு………………………….
(அ) 25

(ஆ) 24

(இ) 23

(ஈ) 21

2. a , b , c என்ைன ஒரு கூட்டுத் சைாடர்வரிபசயில் உள்ளன எனில்
(அ)

(ஆ)

(இ

(ஈ) 1

3. a , b , c என்ைன ஒரு சைருக்குத் சைாடர் வரிபசயில் உள்ளன எனில்
(அ)
4.

………………………….

(ஆ)

…………………………

(இ

(ஈ)

………….. என்ற சைாடர்வரிபசயானது…………………………………
(அ) ஒரு கூட்டுத் சைாடர்வரிபச மட்டும்

(ஆ) ஒரு சைருக்குத் சைாடர்வரிபச மட்டும்

(இ) ஒரு கூட்டுத் சைாடர்வரிபசயும் அல்ை சைருக்குத் சைாடர்வரிபசயும் அல்ை
(ஈ) ஒரு கூட்டுத் சைாடர் வரிபச மற்றும் சைருக்குத் சைாடர் வரிபச
5. ஒரு சைருக்குத் சைாடர்வரிபசயில்
(அ)

(ஆ)

6.

மற்றும்

எனில் அைன் சைாதுவிகிைம் …………………….

(இ) 1
எனில்

(அ)

(ஆ)

(ஈ) 5
என்ைது …………………………..

(இ)

(ஈ)

II. எடவதயனும் 7 வினாக்களுக்கு மட்டும் விடடயளிக்கவும் .
7. பின்வரும் சைாடர்வரிபசயின் முைல் 5 உறுப்புகபளக் காண்க.

மற்றும்

…….
8. 4 , 9 , 14 , ………. என்ற கூட்டுத் சைாடர்வரிபசயின் 17 ஆவது உறுப்பைக் காண்க.
9. 13 ஆல் வகுைடும் ஈரிைக்க மிபக முழு எண்களின் எண்ணிக்பகபயக் காண்க.
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10.

என்ற சைருக்குத் சைாடர்வரிபசயில் 10 ஆவது உறுப்பையும் , சைாது விகிைத்பையும்
காண்க.

11. ஒரு சைருக்குத் சைாடர் வரிபசயின் முைல் உறுப்பு 3 மற்றும் ஐந்ைாவது உறுப்பு 1875 எனில் அைன்
சைாதுவிகிைம் காண்க.
12

என்ற கூட்டுத் சைாடரின் கூடுைல் காண்க.

13.

என்ற விவைங்கபளக் சகாண்ட கூட்டுத் சைாடரின் கூடுைல்

14.

என்ற விவைங்கபளக் சகாண்ட சைருக்குத் சைாடரின் கூடுைல்

15.

காண்க.
காண்க

என்ற சைாடரின் கூடுைல் காண்க.

16.

என்ற சைாடரின் கூடுைல் காண்க.

III. எடவதயனும் 6 வினாக்களுக்கு மட்டும் விடடயளிக்கவும்.
17.ஒரு கூட்டுத் சைாடர்வரிபசயின் 10 மற்றும் 18 ஆவது உறுப்புகள் முபறமய 41 மற்றும் 73 எனில் 27 ஆவது
உறுப்பைக் காண்க.
18.ஒரு சைருக்குத் சைாடர் வரிபசயின் நான்காவது உறுப்பு

மற்றும் அைன் ஏழாவது உறுப்பு

எனில்

அப்சைருக்குத் சைாடர்வரிபசபயக் காண்க.
19. 8 ஆல் வகுைடும் அபனத்து மூன்றிைக்க இயல் எண்களின் கூடுைபைக் காண்க.
20. ஒரு மைாட்டக்காைர் சரிவக வடிவில் சுவர் ஒன்றிபன அபமக்க திட்டமிடுகிறார். சரிவகத்தின் நீண்ட முைல்
வரிபசக்கு 97 சசங்கற்கள் மைபவப்ைடுகிறது. பின்பு ஒவ்சவாரு வரிபசயின் இருபுறமும் இைண்டிைண்டு
சசங்கற்கள் குபறவாக பவக்க மவண்டும். அவ்வடிவபமப்பில் 25 வரிபசகளிருப்பின் , அவர் வாங்க
மவண்டிய சசங்கற்களின் எண்ணிக்பகபயக் காண்க.
21.

எனும் சைாடரில் முைல் n உறுப்புகளின் கூடுைல் காண்க.

22. ஒரு சைருக்குத் சைாடரின் முைல் n , 2n மற்றும் 3n ஆகிய உறுப்புகளின் கூடுைல்கள் முபறமய
மற்றும்
23.

எனில்

என நிறுவுக.
என்ற சைாடரின் கூடுைபைக் காண்க.

24. 11 சச.மீ , 12 சச.மீ , 13 சச.மீ , ……….,24 சச.மீ ஆகியவற்பற முபறமய ைக்க அளவுகளாகக் சகாண்ட 14
சதுைங்களின் சமாத்ைப் ைைப்பு காண்க.
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அலகுத் தேர்வு

இயற்கணிேம்
பாடம் : கணிேம்

தேரம் : 1.15 மணி தேரம்

வகுப்பு : 10

மமாத்ே மதிப்மபண்கள் : 50

I..சரியான விடடடயத் தேர்ந்மேடுத்து எழுதுக.
1.இரு மாறிகளில் உள்ள மநரியல் சமன்ைாடுகளின் சைாகுப்பு ஒருங்கபமயாைது எனில் அவற்றின்
வபைைடங்கள்……………………………..
(அ) ஒன்றின் மீது ஒன்று சைாருந்தும்

(ஆ) ஒரு புள்ளியில் சவட்டிக் சகாள்ளும்

(இ) எந்ைப் புள்ளியிலும் சவட்டிக் சகாள்ளாது

(ஈ) x-அச்பச சவட்டும்

2.

என்ைபை
(அ) 28

ஆல் வகுக்கும் மைாது கிபடக்கும் மீதி…………………………...
(ஆ) 29

3.

என்ைபை
(அ)

(இ) 30

ஆல் வகுக்கும் மைாது கிபடக்கும் ஈவு…………………………

(ஆ)

4.

(ஈ) 31

(இ)

(ஈ)

–ன் வர்க்கமூைம்………………………………..
(அ)

(ஆ)

(இ)

(ஈ)

5. 3-ஐ ஒரு மூைமாகக் சகாண்ட இருைடிச் சமன்ைாடு………………………………..
(அ)
6.

(ஆ)
என்க,

(அ)

(இ)

(ஈ)

என்ற சமன்ைாட்டின் மூைங்கள் சமம் எனில்……………………………
(ஆ)

(இ)

(ஈ)

II, எடவதயனும் 7 வினாக்களுக்கு மட்டும் விடடயளிக்கவும்.
7.தீர்க்க.
8.ஒரு இருைடி ைல்லுறுப்புக் மகாபவயின் பூச்சியங்களின் கூடுைல்

மற்றும் அைன் சைருக்கற்ைைன் 3

எனில் அக்மகாபவபயக் காண்க.
9.

என்ைபை

10.
11.

ஆல் வகுக்க கிபடக்கும் ஈவு மற்றும் மீதி காண்க.
மீ. சைா. வ காண்க.

மீ. சைா. ம காண்க.
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12. சுருக்குக.
13.வர்க்க மூைம் காண்க.
14. ஒரு எண் மற்றும் அைன் ைபைகீழி ஆகியவற்றின் கூடுைல்

எனில் அந்ை எண்பணக் காண்க.

15. மூைங்களின் ைன்பமபயக் காண்க.
16.

மற்றும்

ஆகியவற்பறக் மூைங்களாகக் சகாண்ட இருைடிச் சமன்ைாடு ஒன்றிபனக் காண்க.

III. எடவதயனும் 6 வினாக்களுக்கு விடடயளிக்கவும்.
17. 11 சைன்சில்கள் மற்றும் 3 அழிப்ைான்களின் சமாத்ை விபை ரூ. 50. 8 சைன்சில்கள் மற்றும் 3
அழிப்ைான்களின் சமாத்ை விபை ரூ. 38 எனில் ஒரு சைன்சில் மற்றும் ஒரு அழிப்ைான் விபைபயக்
காண்க.
18. காைணிப்ைடுத்துக.
19. மீ.சைா.ம

மீ.சைா.வ =

எனில்

q(x) ஐக் காண்க.
20.

எனில்

21.

ஐக் காண்க.
ஆனது ஒரு முழு வர்க்கம் எனில் m , n ஆகியவற்றின் மதிப்புகபளக்

காண்க.
22. ஒரு மகிழுந்து புறப்ைட மவண்டிய மநைத்திலிருந்து 30 நிமிடம் ைாமைமாகப் புறப்ைட்டது. 150 கி.மீ தூைத்தில்
உள்ள மசருமிடத்பை சரியான மநைத்தில் சசன்றபடய அைனுபடய வழக்கமான மவகத்பை மணிக்கு 25 கி.மீ
அதிகப்ைடுத்ை மவண்டியிருந்ைது எனில் மகிழுந்தின் வழக்கமான மவகத்பைக் காண்க.
23. சமன்ைாடு

-ன் மூைங்கள் சமம் எனில்

என

நிறுவுக.
24.

மற்றும்

என்ைன

என்னும் சமன்ைாட்டின் மூைங்கள் எனில்

மற்றும்

ஆகியவற்பற மூைங்களாகக் சகாண்ட இருைடிச் சமன்ைாட்டிபன அபமக்க.
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அலகுத் தேர்வு

அணிகள்
பாடம் : கணிேம்

தேரம் : 1.15 மணி தேரம்

வகுப்பு : 10

மமாத்ே மதிப்மபண்கள் : 50

I..சரியான விடடடயத் தேர்ந்மேடுத்து எழுதுக .
1.ஒரு அணியின் வரிபச

எனில் , அவ்வணியில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்பக………………………

(அ) 5

(ஆ) 6

2. A-ன் வரிபச

மற்றும் B-ன் வரிபச

(அ)

(இ) 2

(ஆ)

3.

(ஈ) 3

எனில் BA –ன் வரிபச………………………..
(இ)

(ஈ) வபையறுக்கப்ைடவில்பை.

எனில் A-ன் வரிபச…………………………….
(அ)

4.

(ஆ)

(இ)

மற்றும்
(அ)

5.

எனில் B=…………………………..
(ஆ)

எனில்
(அ)

6. A –ன் வரிபச

(ஈ)

(இ)

(ஈ)

(இ)

(ஈ)

………………………..
(ஆ)

மற்றும் B-ன் வரிபச

என்க. மமலும் A மற்றும் B ஆகியவற்றின் கூடுைல் காண

இயலுசமனில்…………………………..
(அ)

(ஆ)

(இ)

(ஈ)

II. எடவதயனும் 7 வினாக்களுக்கு மட்டும் விடடயளிக்கவும்.
7..

என்ற உறுப்புகபளக் சகாண்ட , வரிபச

உள்ள அணி

-யிபன

அபமக்கவும்.
8.

எனில்

மற்றும்

ஆகியவற்பறக் காண்க.

9. 30 உறுப்புகள் சகாண்ட அணிக்கு எவ்வபக வரிபசகள் இருக்க இயலும் ?
10.

எனில் x மற்றும் y –களின் தீர்வுகபளக் காண்க.
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11.

எனில் A-ன் கூட்டல் மநர்மாறு அணிபயக் காண்க.

12.

மற்றும்

13.

எனில்

எனில்

என்ற அணிபயக் காண்க.

என்ைபைச் சரிைார்க்க. இங்கு I என்ைது வரிபச 2 சகாண்ட அைகு

அணி.
14.

மற்றும்

ஆகியன அணிப் சைருக்கபைப் சைாருத்து ஒன்றுக்சகான்று மநர்மாறு அணி

என நிறுவுக.
15.

சைருக்கல் ைைன் காண்க.

16. தீர்வு காண்க.

III.எடவதயனும் 6 வினாக்களுக்கு மட்டும் விடடயளிக்கவும்.
17.

மற்றும்

எனில் X மற்றும் Y ஆகிய அணிகபளக் காண்க.

18. தீர்க்க.

19.

எனில்
என்ைபைச் சரிைார்க்கவும்.

20.

எனில்

என்ைபைச்

சரிப்ைார்க்கவும்.
21.
22.

23.

24.

எனில்
மற்றும்

என நிறுவுக.
எனில்

எனில்

என்ற அணிகளுக்கு

என்ைபைச் சரிைார்க்கவும்.

என்ைபைச் சரிைார்க்கவும்.

என்ைபைச் சரிைார்க்கவும்.
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அலகுத் தேர்வு

ஆயத்மோடல வடிவியல்
பாடம் : கணிேம்

தேரம் : 1.15 மணி தேரம்

வகுப்பு : 10

மமாத்ே மதிப்மபண்கள் : 50

I..சரியான விடடடயத் தேர்ந்மேடுத்து எழுதுக.
1.

ஆகிய புள்ளிகபள முபனகளாகக் சகாண்ட முக்மகாணத்தின் நடுக்மகாட்டு
பமயம்…………………………..
(அ) ( 6, 6 )

(ஆ) ( 4, 4 )

(இ) ( 3, 3 )

(ஈ) ( 2, 2 )

2. ( 0, 0 ) , ( 2, 0 ), ( 0, 2 ) ஆகிய புள்ளிகளால் அபமயும் முக்மகாணத்தின் ைைப்பு …………………………………..
(அ) 1 ச.அ

(ஆ) 2 ச.அ

(இ ) 4 ச. அ

(ஈ) 8 ச.அ

3. x-அச்சுக்கு இபணயாண மநர்க்மகாட்டின் சாய்வுக் மகாணம்………………………………..
(அ)
4.

(ஆ)

(இ)

(ஈ)

என்ற மநர்க்மகாட்டின் சாய்வு………………………………
(அ)

5.

(ஆ)

(இ)

(ஈ)

என்ற புள்ளி வழிச் சசல்வதும் , x-அச்சுக்கு இபணயானதுமான மநர்க்மகாட்டின் சமன்ைாடு………….
(அ)

(ஆ)

(இ)

6. சாய்வு 3 ஆகவும், y-சவட்டுத்துண்டு
(அ)

(ஆ)

(ஈ)

ஆகவும் உள்ள மநர்க்மகாட்டின் சமன்ைாடு…………………………
(இ)

(ஈ)

II.எடவதயனும் 7 வினாக்களுக்கு மட்டும் விடடயளிக்கவும்.
7.

ஆகியவற்பற உச்சிகளாகக் சகாண்ட முக்மகாணத்தின் நடுக்மகாட்டு
பமயம் காண்க.

8.ஒரு வட்டத்தின் பமயம்

, அவ்வட்டத்தின் ஒரு விட்டத்தின் ஒரு முபன, ஆதிப்புள்ளி எனில்

மற்சறாரு முபனபயக் காண்க.
9.

ஆகியவற்பற முபனகளாகக் சகாண்ட

–ன் ைைப்பு 68 ச.அைகுகள்

எனில் a-ன் மதிப்பைக் காண்க.
10.

ஆகிய புள்ளிகள் ஒமை மநர்க்மகாட்டில் அபமந்துள்ளன என நிரூபி.
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11.

ஆகிய புள்ளிகபள இபணக்கும் மநர்க்மகாட்டின் சாய்பவக் காண்க.

12.

மற்றும்

என்ைன ஒமை மநர்க்மகாட்டில் அபமயும் புள்ளிகள் எனில்

என நிறுவுக.
13.

என்ற புள்ளி வழிச் சசல்வதும், சாய்வு

14.

உபடயதுமான மநர்க்மகாட்டின் சமன்ைாட்படக் காண்க.

ஆகிய புள்ளிகள் வழிச் சசல்லும் மநர்க்மகாட்டின் சமன்ைாட்படக் காண்க.

15.

ஆகிய மநர்க்மகாடுகள் ஒன்றுக்சகான்று சசங்குத்ைானபவ என நிறுவுக.

16.

என்ற மநர்க்மகாட்டிற்கு இபணயானதும் ,

என்ற புள்ளி வழிச் சசல்வதுமான

மநர்க்மகாட்டின் சமன்ைாட்படக் காண்க.

III. எடவதயனும் 6 வினாக்களுக்கு மட்டும் விடடயளிக்கவும்.
17.

மற்றும்

ஆகிய புள்ளிகபள இபணக்கும் மகாட்டுத் துண்டிபன உட்புறமாக

என்ற

விகிைத்தில் பிரிக்கும் புள்ளியின் அச்சுத் சைாபைவுகபளக் காண்க.
18.

ஆகிய புள்ளிகபள இபணக்கும் மகாட்டுத் துண்பட மூன்று சம ைாகங்களாகப்
பிரிக்கும் புள்ளிகபளக் காண்க.

19.

ஆகியவற்பற முபனகளாகக் சகாண்ட நாற்கைத்தின் ைைப்ைளபவக் காண்க.

20.

ஆகிய புள்ளிகபள வரிபசயாக எடுத்துக் சகாண்டு சாய்விபனப்

ையன்ைடுத்தி அபவ ஓர் இபணகைத்பை அபமக்கும் எனக் காட்டுக.
21.

ஆகியன

-ன் முபனகள் எனில் முக்மகாணத்தின் குத்துயைங்களின்

சாய்வுகபளக் காண்க.
22.

என்ைன

–ன் உச்சிகள். உச்சி A-லிருந்து வபையப்ைடும் நடுக்மகாட்டின்

சமன்ைாட்படக் காண்க.
23.

-ன் முபனகள்

என்க. A-யிலிருந்து வபையப்ைடும் குத்துக்மகாட்டின்

சமன்ைாட்படக் காண்க.
24.

ஆகிய மநர்க்மகாடுகள் சவட்டும் புள்ளியுடன்
ஆகிய மநர்க்மகாடுகள் சவட்டும் புள்ளிபய இபணக்கும் மநர்க்மகாட்டின்
சமன்ைாட்படக் காண்க.
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வடிவியல்
பாடம் : கணிேம்
வகுப்பு : 10
I..சரியான விடடடயத் தேர்ந்மேடுத்து எழுதுக .
1.

தேரம் : 1.15 மணி தேரம்
மமாத்ே மதிப்மபண்கள் : 50

-ன் ைக்கங்கள் AB மற்றும் AC ஆகியவற்பற ஒரு மநர்க்மகாடு முபறமய D மற்றும் E-களில்
சவட்டுகிறது. மமலும் அக்மகாடு BC-க்கு இபண எனில்
(அ)

2.

(ஆ)

……………………………..

(இ)

(ஈ)

-ல் AB மற்றும் AC - களிலுள்ள புள்ளிகள் D மற்றும் E என்ைன
மமலும்

என்றவாறு உள்ளன.

சச.மீ , DB= 2 சச.மீ AE= 2.7 சச.மீ எனில் AC=……………………….

(அ) 6.5 சச.மீ

(ஆ) 4.5 சச.மீ

(இ) 3.5 சச.மீ

(ஈ) 5.5 சச.மீ

3. இரு வடிசவாத்ை முக்மகாணங்களின் ைக்கங்களின் விகிைம் 2 : 3 எனில் , அவற்றின் ைைப்ைளவுகளின்
விகிைம்……………………………
(அ) 9 : 4

(ஆ) 4 : 9

(இ) 2 : 3

(ஈ) 3 : 2

4. முக்மகாணங்கள் ABC மற்றும் DEF வடிசவாத்ைபவ. அவற்றின் ைைப்ைளவுகள் முபறமய 100 சச.மீ 2 ,
49 சச.மீ 2 மற்றும் BC= 8.2 சச.மீ எனில் EF=…………………………….
(அ) 5.47 சச.மீ

(ஆ) 5.74 சச.மீ

(இ) 6.47 சச.மீ

(ஈ) 6.74 சச.மீ

5. AB , CD என்ைன ஒரு வட்டத்தின் இரு நாண்கள். அபவ நீட்டப்ைடும்மைாது p-ல் சந்திக்கின்றன மற்றும்
AB= 5 சச.மீ , AP= 8 சச.மீ , CD= 2 சச.மீ எனில் PD=……………………………..
(அ) 12சச.மீ

(ஆ) 5 சச.மீ

6. சசங்மகாண

-ல்

(அ) 24 சச.மீ

மற்றும்
(ஆ) 16 சச.மீ

(இ) 6 சச.மீ

(ஈ) 4 சச.மீ

சச,மீ , AD = 4 சச.மீ எனில் CD = …………
(இ) 32 சச.மீ

(ஈ) 8 சச.மீ

II.எடவதயனும் 7 வினாக்களுக்கு மட்டும் விடடயளிக்கவும்.
7.

-ல்

மற்றும்

8. D மற்றும் E ஆகிய புள்ளிகள் முபறமய

சச.மீ எனில் EC-ஐக் காண்க.
-ன் ைக்கங்கள் AB மற்றும் AC –களில்

என்றிருக்குமாறு அபமந்துள்ளன. AD= 6 சச.மீ DB = 9 சச.மீ மற்றும் AE=8 சச.மீ எனில் AC ஐக் காண்க.
9.

-ல்

என்ற மகாணத்தின் உட்புற இருசமசவட்டி AD ஆனது , ைக்கம் BC ஐ D-ல் சந்திக்கிறது.

BD= 2.5 சச.மீ , AB= 5 சச.மீ மற்றும் AC= 4.2 சச.மீ எனில் DC-ஐக் காண்க.
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–ல்

-ன் சவளிப்புற இருசமசவட்டி ஆனது BC –ன் நீட்சியிபன E-ல் சந்திக்கிறது , AB= 10 சச.மீ ,

AC= 6 சச.மீ மற்றும் BC= 12 சச.மீ எனில் , CE ஐக் காண்க.
11. MP என்ைது

-ல்

–ன் சவளிப்புற இருசமசவட்டி .மமலும் , இது NO-ன் நீட்சியிபன P-ல்

சந்திக்கிறது. MN = 10 சச.மீ MO= 6 சச.மீ , NO=12 சச.மீ எனில் OP ஐ காண்க.
12. A, B என்ைன

-ன் ைக்கங்கள், PQ , PR –களின் மமல் அபமந்ை புள்ளிகள் என்க. மமலும்

,

AB= 3 சச.மீ , PB=சச.மீ , PR= 6 சச.மீ எனில் QR-ன் நீளத்பைக் காண்க.
13. ஒரு வட்டத்தின் புள்ளி A-ல் வபையப்ைடும் சைாடுமகாடு PQ என்க. AB என்ைது நாண் என்க. மமலும்
மற்றும்

என்று அபமயுமாறு வட்டத்தின் மமல் உள்ள புள்ளி C எனில்

ஐ காண்க.
14. ABCD என்ற நாற்கைம் , அைன் எல்ைா ைக்கங்களும் ஒரு வட்டத்பை சைாடுமாறு அபமந்துள்ளது.
AB= 6 சச.மீ ,BC=6.5 சச.மீ , CD=7 சச.மீ எனில் AD –ன் நீளத்பைக் காண்க.
15. ஒரு வட்டத்தில் AB , CD என்ற இரு நாண்கள் ஒன்பறசயான்று உட்புறமாக P-ல் சவட்டிக்
சகாள்கின்றன . CP= 4 சச.மீ AP= 8 சச.மீ , PB= 2 சச.மீ எனில் PD –ஐக் காண்க.
16. AB மற்றும் CD என்ற இைநாண்கள் வட்டத்திற்கு சவளிமய P-ல் சவட்டிக் சகாள்கின்றன. AB= 4 சச.மீ
BP= 5 சச.மீ PD= 3 சச.மீ எனில் CD-ஐக் காண்க.

III.எடவதயனும் 6 வினாக்களுக்கு மட்டும் விடடயளிக்கவும்.
17. மைல்ஸ் மைற்றத்பை எழுதி நிருபிக்கவும்.
18. மகாண இருசமசவட்டி மைற்றத்பை எழுதி நிருபிக்கவும்.
19. பிைாகைஸ் மைற்றத்பை எழுதி நிருபிக்கவும்.
20. ABCD என்ற நாற்கைத்தில்
எனில்

மற்றும்

ஆகியவற்றின் இருசமசவட்டிகள் AC -ஐ E-ல்சவட்டுகின்றன

என நிறுவுக.

21. 1.8 மீ உயைமுள்ள ஒருவர் ஒரு பிைமிடின் அருமக நின்று சகாண்டிருக்கிறார். ஒரு குறிப்பிட்ட மநைத்தில்
அவருபடய நிழலின் நீளம் 2.7 மீ மற்றும் பிைமிடின் நிழலின் நீளம் 210 மீ எனில் பிைமிடின் உயைம் காண்க.
22. ஒரு நிழற்ைடக் கருவியின் ைடச்சுருளில் 1.8 மீ உயைமுள்ள ஒரு மனிைனின் பிம்ைத்தின் நீளம் 1.5 சச.மீ என்க.
கருவியின் சைன்ஸிலிருந்து ைடச்சுருள் 3 சச.மீ தூைத்தில் இருந்ைால் , அவர் நிழற்ைடக் கருவியிலிருந்து
எவ்வளவு தூைத்தில் இருப்ைர் ?
23. ஒரு இபணகைத்தின் எல்ைாப் ைக்கங்களும் ஒரு வட்டத்திபன சைாடுமானால் அவ்விபணகைம் ஒரு
சாய்சதுைமாகும் என நிறுவுக.
24. சசவ்வகம் ABCD –ன் உட்புற புள்ளி O-விலிருந்து சசவ்வகத்தின் முபனகள் A , B , C , D இபணக்கப்
ைட்டுள்ளன எனில்

என நிறுவுக.

PREPARED BY : M.MOHAMED RAFFICK .M.Sc.,B.Ed., B.T.Asst., GHSS,THALUDALI, VILLUPURAM DISTRICT-604 304 Page
12

கல்வி அமுது

http://kalviamuthu.blogspot.in

அலகுத் தேர்வு

முக்தகாணவியல்
பாடம் : கணிேம்

தேரம் : 1.15 மணி தேரம்

வகுப்பு : 10

மமாத்ே மதிப்மபண்கள் : 50

I.சரியான விடடடயத் தேர்ந்மேடுத்து எழுதுக.
1..

…………… ………….
(அ) 0

2.

(ஆ) 1

(இ)

(ஈ)

(இ) 1

(ஈ)

(இ)

(ஈ)

…………………….
(அ)

3.

(ஆ) 0
……………………………

(அ)

(ஆ)

4.ஒரு மகாபுைத்திலிருந்து 28.5 மீ தூைத்தில் நின்று சகாண்டிருக்கும் ஒருவர் மகாபுைத்தின் உச்சிபய

ஏற்றக்

மகாணத்தில் காண்கிறார். அவருபடய கிபட நிபைப் ைார்பவக்மகாடு ைபையிலிருந்து 1.5 மீ தூைத்தில்
உள்ளது எனில் மகாபுைத்தின் உயைம் ………………………..
(அ) 30 மீ

(ஆ) 27.5 மீ

5.

(இ) 28.5 மீ

(ஈ) 27 மீ

………………………..
(அ) 1

6.

(ஆ)

(இ) 2

(ஈ) 0

(இ) 9

(ஈ)

………………………..
(அ) 1

(ஆ) 0

II. எடவதயனும் 7 வினாக்களுக்கு மட்டும் விடடயளிக்கவும் .
7.

என்ற முற்சறாருபமபய நிறுவுக.

8.
9.
10.
11.

என்ற முற்சறாருபமபய நிறுவுக.
என நிறுவுக.
என்ற முற்சறாருபமபய நிறுவுக
என்ற முற்சறாருபமபய நிறுவுக.
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12. 200 மீ நீளமுள்ள நூலினால் ஒரு காற்றாடி கட்டப்ைட்டு ைறந்துக் சகாண்டிருக்கிறது. அந்ை நூல்
ைபைமட்டத்துடன்

மகாணத்பை ஏற்ைடுத்தினால் , காற்றாடி ைபைமட்டத்திலிருந்து எவ்வளவு

உயைத்தில் ைறக்கிறது எனக் காண்க. ( இங்கு நூல் ஒரு மநர்க்மகாட்டில் உள்ளைாக கருதுக )
13. சுவரில் சாய்த்து பவக்கப்ைட்ட ஒரு ஏணியானது ைபையுடன்

மகாணத்பை ஏற்ைடுத்துகிறது. ஏணியின்

அடி சுவற்றிலிருந்து 3.5 மீ தூைத்தில் உள்ளது எனில், ஏணியின் நீளத்பைக் காண்க.
14. 30 மீ நீளமுள்ள ஒரு கம்ைத்தின் நிழலின் நீளம்

மீ எனில் , சூரியனின் ஏற்றக்மகாணத்தின் ( ைபை

மட்டத்திலிருந்து ஏற்றக் மகாணம் ) அளவிபனக் காண்க.
15. உயைம் 150 சச.மீ உள்ள ஒரு சிறுமி ஒரு விளக்குக் கம்ைத்தின் முன் நின்றவாறு

சச.மீ நீளமுள்ள

நிழபை ஏற்ைடுத்துகிறாள் எனில் விளக்குக் கம்ைத்தின் உச்சியின் ஏற்றக்மகாணத்பைக் காண்க.
16. ஒரு சுபம ஊர்தியிலிருந்து சுபமபய இறக்க ஏதுவாக

ஏற்றக் மகாணத்தில் ஒரு சாய்வுத் ைளம் உள்ளது.

சாய்வுத் ைளத்தின் உச்சி, ைபையிலிருந்து 0.9 மீ உயைத்தில் உள்ளது எனில் சாய்வுத் ைளத்தின் நீளம் யாது ?

III.எடவதயனும் 6 வினாக்களுக்கு மட்டும் விடடயளிக்கவும்
17.

என்ற முற்சறாருபமபய நிறுவுக.

18.

மற்றும்

19.
20.

மற்றும்

எனில்

எனக் காட்டுக.

எனில்

மற்றும்

எனில்

என நிறுவுக.
என நிறுவுக.

21. மநர்க்குத்ைான ஒரு மைத்தின் மமல்ைாகம் காற்றினால் முறிந்து, அம்முறிந்ை ைகுதி கீமழ விழுந்துவிடாமல் ,
மைத்தின் உச்சி ைபையுடன்

மகாணத்பை ஏற்ைடுத்துகிறது, மைத்தின் உச்சி அைன் அடியிலிருந்து 30 மீ

சைாபைவில் ைபைபயத் சைாடுகிறது எனில் மைத்தின் முழு உயைத்பைக் காண்க.
22. ஒரு கட்டடத்தின் மமல் ஒரு சகாடிக் கம்ைம் நிற்கிறது. ைபையிலுள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து சகாடிக்
கம்ைத்தின் உச்சி மற்றும் அடி ஆகியவற்றின் ஏற்றக் மகாணங்கள் முபறமய

மற்றும்

என்க.

மமலும் சகாடிக் கம்ைத்தின் உயைம் 10 மீ எனில் கட்டடத்தின் உயைத்பைக் காண்க.
23. 700 மீ உயைத்தில் ைறந்து சகாண்டிருக்கும் ஒரு செலிகாப்டரிலிருந்து ஒருவர் ஓர் ஆற்றின் இரு கபைகளில்
மநசைதிைாக உள்ள இரு சைாருட்கபள

இறக்கக் மகாணங்களில் காண்கிறார் எனில் ஆற்றின்

அகைத்பைக் காண்க
24. 60 மீ உயைமுள்ள ஒரு மகாபுைத்திலிருந்து ஒரு கட்டடத்தின் உச்சி மற்றும் அடி ஆகியவற்றின் இறக்கக்
மகாணங்கள் முபறமய

மற்றும்

எனில் கட்டடத்தின் உயைத்பைக் காண்க.
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அலகுத் தேர்வு

அளவியல்
பாடம் : கணிேம்

தேரம் : 1.15 மணி தேரம்

வகுப்பு : 10

மமாத்ே மதிப்மபண்கள் : 50

I..சரியான விடடடயத் தேர்ந்மேடுத்து எழுதுக.
1.ஒரு மநர்வட்ட உருபளயின் சமாத்ை புறப்ைைப்பு

ச.சச.மீ மற்றும் அைன் ஆைம் 5 சச,மீ எனில்

அைன் உயைம் மற்றும் ஆைத்தின் கூடுைல்………………
(அ) 20 சச.மீ

(ஆ) 25 சச.மீ

(இ) 30 சச.மீ

(ஈ) 15 சச.மீ

2. மநர் வட்டக் கூம்பின் விட்டம் மற்றும் உயைம் முபறமய 12 சச.மீ மற்றும் 8 சச.மீ எனில் அைன்
சாயுயைம்…………….
(அ) 10 சச.மீ

(ஆ) 20 சச.மீ

(இ) 30 சச.மீ

(ஈ) 96 சச.மீ

3. a அைகுகள் ஆைமும், b அைகுகள் உயைமும் சகாண்ட ஒரு மநர்வட்ட உருபளயின் வபளைைப்பு……………..
(அ)

ச.சச.மீ

(ஆ)

ச.சச.மீ

4.இைண்டு உருபளகளின் உயைங்கள் முபறமய

(இ)

ச.சச.மீ

(ஈ) 2 ச.சச.மீ

மற்றும் அவற்றின் ஆைங்கள் முபறமய

ஆகிய

விகிைங்களில் இருப்பின் , அவற்றின் கன அளவுகளின் விகிைம்…………………..
(அ)

(ஆ)

(இ)

(ஈ)

5. a அைகுகள் ஆைம் சகாண்ட திண்ம அபைக்மகாளத்தின் சமாத்ைப் புறப்ைைப்பு…………………..
(அ)

ச.அ

(ஆ)

6.ஒரு மகாளத்தின் வபளைைப்பு
(அ)

சச.மீ 3

(ஆ)

(இ)

ச.அ

(ஈ)

ச.அ

ச.சச.மீ எனில் அைன் கன அளவு………………….
சச.மீ 3

(இ)

சச.மீ 3

(ஈ)

சச.மீ 3

II.எடவதயனும் 7 வினாக்களுக்கு மட்டும் விடடயளிக்கவும்.
7.ஒரு திண்ம மநர் வட்ட உருபளயின் ஆைம் 7 சச.மீ மற்றும் உயைம் 20 சச.மீ எனில் அைன் வபளைைப்பு
காண்க.
8. 21 சச.மீ ஆைமுள்ள ஒரு வட்டத்திலிருந்து

பமயக் மகாணம் சகாண்ட ஒரு வட்டக் மகாணப்

ைகுதிபய சவட்டி எடுத்து , அைன் ஆைங்கபள ஒன்றிபணத்து ஒரு கூம்ைாக்கினால் கிபடக்கும் கூம்பின்
வபளைைப்பைக் காண்க.
9. ஒரு திண்ம மநர் வட்டக் கூம்பின் அடிச்சுற்றளவு 236 சச.மீ மற்றும் அைன் சாயுயைம் 12 சச.மீ எனில்
அக்கூம்பின் வபளைைப்பைக் காண்க.
10. 98.56 ச.சச.மீ புறப்ைைப்பு சகாண்ட ஒரு திண்மக் மகாளத்தின் ஆைத்பைக் காண்க.
11. 8.4 சச.மீ விட்டம் சகாண்ட ஒரு மகாளவடிவ திண்ம உமைாக எறிகுண்டின் கன அளபவக் காண்க.
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12.ஒரு திண்ம உருபளயின் ஆைம் 14 சச.மீ அைன் உயைம் 30 சச.மீ எனில் அவ்வுருபளயின் கன அளபவக்
காண்க.
13. 14 சச,மீ ைக்க அளவுகள் சகாண்ட ஒரு கனச்சதுைத்தில் இருந்து சவட்டிசயடுக்கப்ைடும் மிகப்சைரிய
கூம்பின் கன அளபவக் காண்க.
14. ஒரு திண்ம கூம்பின் ஆைம் மற்றும் சாயுயைம் முபறமய 20 சச.மீ மற்றும் 29 சச.மீ எனில் அத்திண்மக்
கூம்பின் கன அளபவக் காண்க.
15. இைண்டு மநர் வட்ட உருபளகளின் ஆைங்களின் விகிைம்

. மமலும் உயைங்களின் விகிைம்

எனில் ,அவற்றின் கன அளவுகளின் விகிைத்பைக் காண்க.
16.இைண்டு மநர்வட்ட உருபளகளின் ஆைங்களின் விகிைம்
விகிைம்

என்க. மமலும் அவற்றின் உயைங்களின்

எனில், அவற்றின் வபளைைப்புகளின் விகிைத்பைக் காண்க.

III. எடவதயனும் 6 வினாக்களுக்கு மட்டும் விடடயளிக்கவும்.
17. 120 சச.மீ நீளமும், 84 சச.மீ விட்டமும் சகாண்ட ஒரு சாபைபய சமப்ைடுத்தும் உருபளபயக் சகாண்டு
ஒரு விபளயாட்டுத்திடல் சமப்ைடுத்ைப்ைடுகிறது. விபளயாட்டுத் திடபை சமப்ைடுத்ை இவ்வுருபள 500
முழுச் சுற்றுகள் சுழை மவண்டும். விபளயாட்டுத் திடபை சமப்ைடுத்ை ஒரு ச,மீட்டருக்கு 75 பைசா வீைம் ,
திடபைச் சமப்ைடுத்ை ஆகும் சசைபவக் காண்க.
18. மநர்வட்ட கூம்பு வடிவில் குவிக்கப்ைட்ட சநற்குவியலின் விட்டம் 4.2 மீ மற்றும் அைன் உயைம் 2.8 மீ
என்க. இந்சநற்குவியபை மபழயிலிருந்து ைாதுகாக்க கித்ைான் துணியால் மிகச்சரியாக மூடப்ைடுகிறது
எனில் மைபவயான கித்ைான் துணியின் ைைப்பைக் காண்க.
19. ஒரு மநர்வட்ட உருபளயின் வபளைைப்பு 704 ச.சச.மீ மற்றும் அைன் உயைம் 8 சச.மீ எனில்
அவ்வுருபளயின் கன அளபவ லிட்டரில் காண்க.
20. ஒரு இபடக்கண்ட வடிவிைான வாளியின் மமற்புற மற்றும் அடிப்புற ஆைங்கள் முபறமய 15 சச.மீ
மற்றும் 8 சச.மீ மமலும், ஆழம் 63 சச.மீ எனில் அைன் சகாள்ளளபவ லிட்டரில் காண்க.
21. ஒரு மகாப்பையானது அபைக்மகாளத்தின் மீது உருபள இபணந்ை வடிவில் உள்ளது. உருபளப் ைகுதியின்
உயைம் 8 சச.மீ மற்றும் மகாப்பையின் சமாத்ை உயைம் 11.5 சச.மீ எனில் அக்மகாப்பையின் சமாத்ைப்
புறப்ைைப்பைக் காண்க.
22. ஒரு கூடாைமானது உருபளயின் மீது கூம்பு இபணந்ை வடிவில் உள்ளது. கூடாைத்தின் சமாத்ை உயைம்
13.5 மீ மற்றும் விட்டம் 28 மீ .மமலும் உருபளப் ைாகத்தின் உயைம் 3 மீ எனில் கூடாைத்தின் சமாத்ை
புறப்ைைப்பைக் காண்க.
23. களிமண்பணப் ையன்ைடுத்தி ஒரு மாணவன் 48 சச.மீ உயைமும் 12 சச.மீ ஆைமும் சகாண்ட மநர் வட்ட
திண்ம கூம்பைச் சசய்ைார். அக்கூம்பை மற்சறாரு மாணவர் ஒரு திண்ம மகாளமாக மாற்றினார். அவ்வாறு
மாற்றப்ைட்ட புதிய மகாளத்தின் ஆைத்பைக் காண்க.
24. 18 சச.மீ ஆைமுள்ள திண்ம உமைாகக் மகாளமானது உருக்கப்ைட்டு மூன்று சிறிய சவவ்மவறு அளவுள்ள
மகாளங்களாக வார்க்கப்ைடுகிறது. அவ்வாறு வார்க்கப்ைட்ட இைண்டு திண்ம மகாளங்களின் ஆைங்கள்
முபறமய 2 சச.மீ மற்றும் 12 சச.மீ எனில் மூன்றாவது மகாளத்தின் ஆைத்பைக் காண்க.
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புள்ளியியல்
பாடம் : கணிேம்
வகுப்பு : 10
I.சரியான விடடடயத் தேர்ந்மேடுத்து எழுதுக .

தேரம் : 1.15 மணி தேரம்
மமாத்ே மதிப்மபண்கள் : 50

1.. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 என்ற முைல் 10 ைகா எண்களின் வீச்சு……………………
(அ) 28

(ஆ) 26

2. 11 மதிப்புகளின்
(அ) 11

(இ) 29

எனில் , அவற்றின் கூட்டுச் சைாசரி………………………….
(ஆ) 12

(இ) 14

3. n உறுப்புகள் சகாண்ட எந்ை ஒரு எண்களின் சைாகுப்பிற்கும்
(அ)

(ஈ) 27

(ஆ)

(இ)

(ஈ) 13
………………………
(ஈ) 0

4. ஒரு புள்ளி விவைத்தின் விைக்க வர்க்க சைாசரி 12.25 எனில் அைன் திட்ட விைக்கம் ……………………
(அ) 3.5

(ஆ) 3

(இ) 2.5

(ஈ) 3.25

5. முைல் 11 இயல் எண்களின் விைக்க வர்க்க சைாசரி ……………………
(அ)

(ஆ)

(இ)

(ஈ) 10

6. சிை விவைங்களின் கூட்டுச் சைாசரி மற்றும் திட்ட விைக்கம் முபறமய 48 , 12 எனில் மாறுைாட்டுக்
சகழு……………….
(அ) 42

(ஆ) 25

(இ) 28

(ஈ) 48

II.எடவதயனும் 7 வினாக்களுக்கு மட்டும் விடடயளிக்கவும்.
7. 43, 24, 38, 56, 22, 39, 45 ஆகிய புள்ளி விவைங்களின் வீச்சு மற்றும் வீச்சுக்சகழு காண்க.
8. ஒரு புள்ளி விவைத் சைாகுப்பின் மீப்சைரு மதிப்பு 7.44 மற்றும் அைன் வீச்சு 2.26 எனில் அத்சைாகுப்பின்
மீச்சிறு மதிப்பைக் காண்க.
9.ஒரு புள்ளி விவைத்தின் மீச்சிறு மதிப்பு 12. அைன் வீச்சு 59 எனில் அப்புள்ளி விவைத்தின் மீப்சைரு மதிப்பைக்
காண்க.
10. முைல் 13 இயல் எண்களின் திட்ட விைக்கத்பைக் காண்க.
11.ஒரு புள்ளி விவைத்தின் மாறுைாட்டுக் சகழு 57 மற்றும் திட்ட விைக்கம் 6.84 எனில் அைன் கூட்டுச்
சைாசரிபயக் காண்க.
12.

எனில் மாறுைாட்டுக் சகழுபவக் கணக்கிடுக.

13. ஒரு குழுவில் 100 மைர் உள்ளனர். அவர்களின் உயைங்களின் கூட்டுச் சைாசரி 163.8 சச.மீ மற்றும்
மாறுைாட்டுக் சகழு 3.2 எனில் அவர்களுபடய உயைங்களின் திட்ட விைக்கத்பைக் காண்க.
14. 50 அளவுகளில் மிகப்சைரிய மதிப்பு 3.84 கி.கி. அைன் வீச்சு 0.46 கி.கி எனில் , அபவகளின் மீச்சிறு
மதிப்பைக் காண்க.
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15.கண்டறிந்ை புள்ளி விவைத் சைாகுப்பிலுள்ள 20 மதிப்புகளின் திட்ட விைக்கம்

என்க. புள்ளி விவைத்தின்

ஒவ்சவாரு மதிப்பையும் 2 ஆல் சைருக்கினால் கிபடக்கும் புதிய புள்ளி விவைங்களின் திட்ட விைக்கம்
மற்றும் விைக்க வர்க்கச் சைாசரி காண்க.
16.

எனில்

ஐக் காண்க.

III. எடவதயனும் 6 வினாக்களுக்கு மட்டும் விடடயளிக்கவும்.
17. 38, 40, 34, 31, 28, 26, 34- என்ற புள்ளி விவைத்தின் திட்ட விைக்கத்பைக் காண்க.
18. ஒரு வகுப்பிற்கு நடத்ைப்ைட்ட சைாது அறிவுத்மைர்வில் சமாத்ை மதிப்சைண்கள் 40 –க்கு 6 மாணவர்கள்
சைற்ற மதிப்சைண்கள் 20, 14, 16, 30, 21 மற்றும் 25 . இப்புள்ளி விவைத்தின் திட்ட விைக்கம் காண்க.
19. கீழ்க்கண்ட அட்டவபணயில் சகாடுக்கப்ைட்டுள்ள புள்ளி விவைத்தின் திட்ட விைக்கத்பைக் கணக்கிடுக.
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20. பின்வரும் புள்ளி விவைத்தின் விைக்க வர்க்கச் சைாசரிபயக் கணக்கிடுக.
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21. பின்வரும் மதிப்புகளின் மாறுைாட்டுக் சகழுபவக் கணக்கிடுக.
22. ஒரு புள்ளி விவைத் சைாகுப்பிலுள்ள 100 மதிப்புகளின் சைாசரி மற்றும் திட்ட விைக்கம் முபறமய 48 மற்றும்
10 ஆகும். அபனத்து மதிப்புகளின் கூட்டுத் சைாபக மற்றும் அபவகளின் வர்க்கங்களின் கூட்டுத் சைாபக
ஆகியவற்பறக் காண்க.
23.

எனில்

மற்றும்

ஆகியவற்பறக் காண்க.

24. இரு புள்ளி விவைத் சைாடர்களின் மாறுைாட்டுக் சகழுக்கள் 58 மற்றும் 69 என்க. அவற்றின் திட்ட
விைக்கங்கள் முபறமய 21.2 மற்றும் 15.6 எனில் அவற்றின் கூட்டுச் சைாசரிபயக் காண்க.
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அலகுத் தேர்வு

நிகழ்ேகவு
பாடம் : கணிேம்
தேரம்வகுப்பு : 10

தேரம் : 1.15 மணி
மமாத்ே மதிப்மபண் : 50

I.சரியான விடடடயத் தேர்ந்மேடுத்து எழுதுக
1.

- என்ைது ஒரு இயைா நிகழ்ச்சி எனில் ,

…………………

(அ) 1

(இ) 0

(ஈ)

(இ) 100

(ஈ) 0.1

(ஆ)

2. ஒரு உறுதி நிகழ்ச்சியின் நிகழ்ைகவு………………..
(அ) 1

(ஆ) 0

3. ஒரு நாணயத்பை மூன்று முபற சுண்டும் மசாைபனயில் 3 ைபைகள் அல்ைது 3 பூக்கள் கிபடக்க
நிகழ்ைகவு……..
(அ)

(ஆ)

4.

(இ)

(ஈ)

எனில் P ( Aயும் அல்ை மற்றும் Bயும் அல்ை)=……………….
(அ) 0.39

(ஆ) 0.25

(இ) 0.11

(ஈ) 0.24

5.ஒரு சநட்டாண்டில் 5 3 சவள்ளிக்கிழபமகள் அல்ைது 53 சனிக்கிழபமகள் வருவைற்கான நிகழ்ைகவு………….
(அ)

(ஆ)

(இ)

(ஈ)

6. A மற்றும் B என்ற இரு நிகழ்ச்சிகளில்

எனில்

…………………….
(அ) 0.61

(ஆ) 0.16

(இ) 0.14

(ஈ) 0.6

II.எடவதயனும் 7 வினாக்களுக்கு மட்டும் விடடயளிக்கவும்.
7. முைல் இருைது இயல் எண்களிலிருந்து ஒரு முழு எண் சமவாய்ப்பு முபறயில் மைர்ந்சைடுக்கப்ைடுகிறது.
அந்ை எண் ஒரு ைகா எண்ணாக இருப்ைைற்கான நிகழ்ைகவிபனக் காண்க.
8. 35 சைாருட்கள் அடங்கிய சைாகுப்பு ஒன்றில் 7 சைாருட்கள் குபறைாடுபடயன. அத்சைாகுப்பிலிருந்து ஒரு
சைாருள் சமவாய்ப்பு முபறயில் மைர்ந்சைடுக்கும் மைாது அது குபறைாடற்ற சைாருளாக இருப்ைைற்கான
நிகழ்ைகவு யாது ?
9.ஒரு சீைான நாணயம் இைண்டு முபற சுண்டும்மைாது குபறந்ைது ஒரு ைபை கிபடப்ைைற்கான நிகழ்ைகவு
யாது?
10. இரு நாணயங்கள் ஒமை சமயத்தில் சுண்டும்மைாது , அதிகைட்சமாக ஒரு ைபை கிபடப்ைைற்கான நிகழ்ைகவு
யாது ?
11.ஒரு சீைான ைகபட இைண்டு முபற உருட்டப்ைடுகிறது. முக எண்களின் கூடுைல் 9 கிபடக்கப்
சைறுவைற்கான நிகழ்ைகவு காண்க.
12. மூன்று ைகபடகள் ஒமை மநைத்தில் உருட்டப்ைடும் மைாது , மூன்று ைகபடகளிலும் ஒமை எண்
கிபடப்ைைற்கான நிகழ்ச்சியின் நிகழ்ைகவிபனக் காண்க.
13. 20 சீட்டுகளில் 1 முைல் 20 வபையுள்ள முழு எண்கள் குறிக்கப்ைட்டுள்ளன.சமவாய்ப்பு முபறயில் ஒரு சீட்டு
எடுக்கப் ைடுகிறது. அவ்வாறு எடுக்கப்ைட்ட சீட்டிலுள்ள எண் 4-ன் மடங்காக இருக்க நிகழ்ைகவிபனக்
காண்க.
14.சமவாய்ப்பு முபறயில் மைர்ந்சைடுக்கப்ைடும் சநட்டாண்டில் 53 சவள்ளிக்கிழபமகள் இருப்ைைற்கான
நிகழ்ைகவு யாது ?
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15. A மற்றும் B என்ைன ஒன்பறசயான்று விைக்கும் நிகழ்ச்சிகள். மமலும்

எனில்

ஐக் காண்க.
16. A மற்றும் B என்ற இைண்டு நிகழ்ச்சிகளில்

எனில்

–ஐக்

காண்க.

III. எடவதயனும் 6 வினாக்களுக்கு மட்டும் விடடயளிக்கவும்.
17. இரு சீைான ைகபடகள் ஒரு முபற உருட்டப்ைடுகின்றன. கீழ்காணும் நிகழ்ச்சிகளுக்கான நிகழ்ைகவிபனக்
காண்க.
(i)..முக எண்களின் கூடுைல் 8 ஆக இருத்ைல்
(ii). முக எண்கள் ஒமை எண்களாக இருத்ைல்
(iii). முக எண்களின் கூடுைல் 8-ஐ விட அதிகமாக இருத்ைல்.
18.மூன்று நாணயங்கள் ஒமை மநைத்தில் சுண்டப்ைடுகின்றன. பின்வரும் நிகழ்ச்சிகளுக்கு நிகழ்ைகவிபனக்
காண்க.
(i)..குபறந்ைது ஒரு ைபை கிபடத்ைல்
(ii). இரு பூக்கள் மட்டும் கிபடப்ைது
(iii). குபறந்ைது இரு ைபைகள் கிபடப்ைது.
19. மூன்று நாணயங்கள் ஒமை மநைத்தில் சுண்டப்ைடுகின்றன. நிகழ்ைகவின் கூட்டல் மைற்றத்பைப் ையன்ைடுத்தி
சரியாக இரு பூக்கள் அல்ைது குபறந்ைைட்சம் ஒரு ைபையாவது கிபடக்கும் நிகழ்ச்சியின் நிகழ்ைகவிபனக்
காண்க.
20. ஒரு ைகபட இரு முபற உருட்டப்ைடுகின்றன. குபறந்ைது ஒரு உருட்டலிைாவது எண் 5 கிபடப்ைைற்கான
நிகழ்ைகவிபனக் காண்க. (கூட்டல் மைற்றத்பைப் ையன்ைடுத்துக)
21.ஒரு பையில் 10 சவள்பள , 5 கருப்பு, 3 ைச்பச மற்றும் 2 சிவப்பு நிறப் ைந்துகள் உள்ளன. சமவாய்ப்பு
முபறயில் மைர்ந்சைடுக்கப்ைடும் ஒரு ைந்து சவள்பள அல்ைது கருப்பு அல்ைது ைச்பச நிறமாக
இருப்ைைற்கான நிகழ்ைகவிபனக் காண்க.
22. ஒரு ைகபட இரு முபற உருட்டப்ைடுகிறது. முைைாவைாக உருட்டப்ைடும் மைாது ஒரு இைட்படப்ைபட
எண் கிபடத்ைல் அல்ைது அவ்விரு உருட்டலில் முக எண்களின் கூடுைல் 8-ஆக இருத்ைல் எனும்
நிகழ்ச்சியின் நிகழ்ைகவிபனக் காண்க.
23. நன்கு கபைத்து அடுக்கி பவக்கப்ைட்ட 52 சீட்டுகபளக் சகாண்ட சீட்டுக் கட்டிலிருந்து சமவாய்ப்பு
முபறயில் ஒரு சீட்டு எடுக்கப்ைடுகிறது. அந்ை சீட்டு ஸ்மைடாகமவா அல்ைது இைாசாவாகமவா
இருப்ைைற்கான நிகழ்ைகவிபனக் காண்க.
24. ஒரு புதிய மகிழ்வுந்து (car) அைனுபடய வடிவபமப்பிற்காக விருது சைறும் நிகழ்ைகவு 0.25 என்க. சிறந்ை
முபறயில் எரிசைாருள் ையன்ைாட்டிற்கான விருது சைறும் நிகழ்ைகவு 0.35 மற்றும் இரு விருதுகளும்
சைறுவைற்கான நிகழ்ைகவு 0.15 எனில் அம்மகிழ்வுந்து
(i).குபறந்ைது ஏைாவது ஒரு விருது சைறுைல்
(ii). ஒமை ஒரு விருது மட்டும் சைறுைல் ஆகிய நிகழ்ச்சிகளுக்கான நிகழ்ைகவிபனக் காண்க.
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