
பத்தாம்  வகுப்பு பபாதுத் ததரவ்ில்  2.45  நிமிடங்களை அறிவியல் 

ததரவ்ில் எவ்வாறு பயன்படுத்துவது? 
  

1. வினாத்தாள் வாசிப்பதற்கு 15 நிமிடங்கள், இதில் வினாதத்ாள்  வழங்கிய   

உடன்  பதிவு எண் எழுதியபின்பு  வினாக்களள  ததளிவாகவும் 

முழுளமயாகவும்  வாசிக்கவவண்டும். 

2.  அறிவியலில் தமாதத்ம் மூன்று பகுதிகள் உள்ளன, இதில் எந்தபகுதி 

வினாக்கள் முழுவதும் ததரிகிறததா அந்தபகுதிளய வதரவ்ு தெய்யவும். 

தபாதுவாக பகுதி I வதரவ்ு தெய்தால் நல்லது. 

3. பகுதி I வதரவ்ு தெய்தால் ஒவ்தவாரு வினாவிற்கும் 1 நிமிடம் வீதம் 15 

நிமிடங்கள் வபாதுமானது. 

4. பகுதி II வில் ஒவ்தவாரு வினாவிற்கும் 3 நிமிடம் வீதம் 20 X 3 = 60 நிமிடங்கள் 

(1 மணி வநரம்) வபாதுமானது. 

5. பகுதி III வில் ஒவ்தவாரு வினாவிற்கும் 15 நிமிடம் வீதம் 4 X 5 = 60  

நிமிடங்கள் (1 மணி வநரம்) வபாதுமானது 

6. வினாத்தாள் வாசிப்பதற்கு 15 நிமிடங்கள்  0.15  மணி 

7.           பகுதி 1  ------  15  நிமிடங்கள்      0.15  மணி  

          பகுதி 2    -------60  நிமிடங்கள்      1.00  மணி 

          பகுதி 3    -------60  நிமிடங்கள்      1.00  மணி  

8. திருப்புதல்,மற்றும் மீதி பகுதிளய                     வகாடிடுதல் , நூல் கட்டுதல்                 

0.15  மணி 
                                             --------------- 

                             தமாத்தம்               2.45  மணி 
 

     வநரத்ளத ெரியாக பயன்படுத்தி அளனத்து வினாக்களுக்கும் பதில் எழுதி 

வதரவ்ில் முழுமதிப்தபண்கள் தபற்று தவற்றி தபற வாழ்தத்ுக்கள். 
 
 
 
 
 
 
 

                Prepared By ., 

            Mrs. S.Malathi  M.Sc.,M.Phil.,B.Ed 

            B.T.Assistant ., GHSS V.K.Pudur 

            Tirunelveli District. 
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