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1.உறவுகளும் சார்புகளும்  

1.           மற்றும்  A = { 1,3 }  எனில்   n(B)  

     ஆனது 

     (1)  1                    (2)  2                 (3)  3                 (4)  6 

  தரீ்வு : 

              n(A X B)  =  6 , n(A) = 2 , n(B) = ? 

            n(A) X n(B) = n( A X B ) 

                        n(B) = 
      

    
  

 

 
    

                        விடட  :  ( 3 )  3 

2. A = { a, b, p } ,  B = { 2, 3 } ,  C = { p, q, r, s }  எனில்  

                 ஆனது 

     (1)  8                  (2) 20                 (3) 12                 (4) 16 

  தரீ்வு : 

              = { a, b, p, q, r, s } ,  B = { 2, 3 } 

         n(     ) = 6     ,    n(B) = 2 

                    = n(    ) X n (B) = 6 X 2 = 12 

                          விடட  :  ( 3 ) 12  

3. A = { 1, 2 },B = { 1, 2, 3, 4 },C = { 5, 6 },D ={ 5, 6, 7, 8 }   

    எனில்  கீழே  பகாடுக்கப்பட்டடவகளில்  எது  

  சரியான கூற்று ? 

    (1).                    (2)              

    (3).                   (4)              

தரீ்வு : 

         = { (1,5),(1,6), (2,5),(2,6) } 

        = { (1,5) ,(1,6),(1,7),(1,8),(2,5),(2,6),(2,7),(2,8), 

                      (3,5),(3,6),(3,7),(3,8),(4,5),(4,6),(4.7),(4,8) } 

        எனவே                   

                 விடட  : ( 1 )                   

4. A = { 1,2,3,4,5} –லிருந்து  B  என்ற  கணத்திற்கு   

  1024   உறவுகள்   உள்ளபதனில்   B-லுள்ள  

  உறுப்புகளின் எண்ணிக்டக 

     (1).3                    (2).2                    (3) 4                   (4) 8 

தரீ்வு : 

        n(A) = 5  = m  ,   n(B) = n ,   n( A X B )  = 1024 

     உறவுகளின் எண்ணிக்கக  =     = 1024  

                                      

                               n =2        

                    விடட :  ( 2 )  2   

5. R =              ஆனது 13-ஐ விடக் குடறவான     

  பகா எண்கள் } என்ற உறவின் வசீ்சகமானது 

      (1). {2,3,5,7}                             (2).{2,3, 5,7,11}   

      (3). {4,9,25,49,121}                 (4). {1,4,9,25,49,121} 

  தரீ்வு : 

         R =              ஆனது 13- ஐ ேிடக் குகறோன     

            பகா எண்கள்} 

    13-ஐ ேிடக் குகறோன பகா எண்கள் = { 2,3,5,7,11 } 

        f(x)=    f(2)=4,f(3)=9,f(5)=25,f(7)=49,f(11)=121 

        ேசீ்சகம் = { 4, 9, 25, 49, 121 } 

                      விடட: (3 )  { 4, 9, 25, 49, 121 }         

6.           மற்றும் ( 5,       )  ஆகிய வரிடச   

   ழசாடிகள்  சமம்   எனில்  ( a, b )   என்பது 

     (1).(2,-2)         (2).(5, 1)           (3).(2, 3)         (4).(3, -2) 

தரீ்வு : 

                     =  ( 5,        

          a + 2 = 5     a = 5 – 2   a = 3 

         2a + b = 4   2(3) + b = 4    6 + b = 4   b =   2 

                          விடட : ( 4 )  ( 3,   2)                 

7.         மற்றும்          என்க.A-லிருந்து 

  B –க்குவடையறுக்கப்பட்ட பவற்றுகணமில்லாத  

  உறவுகளின் பமாத்த எண்ணிக்டக 

     (1).            (2).           (3).                 (4).     

தரீ்வு : 

             n ( A) = m ,   n (B) = n    எனில் 
   ம ாத்த உறவுகளின் எண்ணிக்கக  =        
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மேற்று கண ில்லாத  உறவுகளின் 

ம ாத்த  எண்ணிக்கக         

              விடட : ( 3 )       

8. {(a, 8), (6, b)}  ஆனது ஒரு சமனிச் சார்பு எனில்   

    a   மற்றும்  b   மதிப்புகளாவன  முடறழய 

    (1).(8, 6)        (2).(8,8)          (3). (6,8)             (4).(6,6) 

தரீ்வு : 

      { (a,8),(6,b)  }   ஆனது ஒரு ச னிச் சார்பு எனில்   

        { (8,8),(6,6)  }     எனவே  a = 8  ,  b = 6 

                          விடட: ( 1 )  ( 8, 6 ) 

9. A={1,2,3,4} , B={4,8,9,10}   என்க.. சார்பு                 

    ஆனது                                 எனக்   

  பகாடுக்கப்பட்டால்  f-என்பது  

  (1). பலவற்றிலிருந்து ஒன்றுக்கான சார்பு 

  (2). சமனிச் சார்பு (3).ஒன்றுக்பகான்றான சார்பு    

  (4). உட்சார்பு 

தரீ்வு : 

                                                        

       கணம் A உள்ள அகனத்து உறுப்புகளுக்கும் 
கணம் B-ல் தனித்த நிழல் உரு உள்ளது. எனவே 
f- ஒன்றுக்மகான்றான சார்பு    

        விடட : ( 3 ) ஒன்றுக்பகான்றான சார்பு    

10.  f (x) =        மற்றும்   g (x) = 
 

  
 ,   எனில்        

        ஆனது 

        (1). 
 

                (2). 
 

                (3). 
 

                (4). 
 

       

தரீ்வு : 

                   f(x)  =       ,      g(x) =  
 

  
 

          = f ( g(x))     
 

  
    

 

  
 

 
 

   
 

   
  

 

   
 

                    விடட : ( 3 ) 
 

    

11.             ஆனது  இருபுறச்சார்பு  மற்றும்  

       n (B) =  7  எனில்  n (A)   ஆனது  

      (1). 7               (2). 49                (3). 1                 (4). 14 

தரீ்வு : 

     f-ஆனது  இருபுறச்சார்பு   ற்றும்  n(B) =  7 

     f-ஆனது இருபுற சார்பு எனில் A  ற்றும் B ச  

எண்ணிக்ககயில் உறுப்புககளக் மகாண்டிருக்கும் 
            எனவே   n (A) = n (B)         n(A) = 7 

                        விடட :  ( 1 )  7   

12.  f   மற்றும் g   என்ற இைண்டு  சார்புகளும்  

                                            ,                         

                                             எனக்  

    பகாடுக்கப்பட்டால்      –ன் வசீ்சகமானது 

         (1).{0,2,3,4,5}                              (2). {-4,1,0,2,7}  ,  

         (3).{1,2,3,4,5}                              (4). {0,1,2}   

தரீ்வு : 

             (0) = f[g(0)]  = f(2)=0 

                   (1) = f[g(1) ]  = f(0)=1 

                  (2) = f[g(2)]     =  f(4) = 2 

                  (-4) = f[g( 4)] = f(2) = 0 

                 (7)  =  f[g(7)]     =  f(0) = 1 

                ேசீ்சகம் =  { 0, 1, 2 }  

                விடட: ( 4 )  { 0, 1, 2 } 

13.                 எனில் 

      (1).                    (2).                     

      (3).                 

     (4).இவற்றில்ஒன்றுமில்டல 

தரீ்வு : 

     f(x) =       , f(y) =       , f(xy) =         

                                      

                                                  

                                            

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Net                                                   www.TrbTnpsc.com



4 
 

  [PREPARED BY : M. MOHAMED RAFFICK .,M.Sc., B.Ed.,B.T.ASST., GOVT. HR. SEC. SCHOOL, THALUDALI, VILLUPURAM DISTRICT] Page 

                                    

       விடட :  ( 3 ).                 

14. g={ (1, 1), (2, 3), (3, 5), (4, 7 ) } என்ற சார்பானது   

                  எனக்  பகாடுக்கப்பட்டால்      

     மற்றும்    –வின்  மதிப்பானது  

     (1).(-1, 2)         (2).(2,-1)          (3).(-1,-2)      (4).(1, 2)  

தரீ்வு : 

               g     {(1,1), (2,3),(3,5),(4,7)} 

                       ,  

            g(1)  = 1         ,………….………(1) 

             g(2) = 3         ………………….(2) 

             (2) –லிருந்து ( 1 ) ஐ கேிக்க         

                    என  (1)             பிைதியிட        

        விடட :  ( 2 ). ( 2,-1 )        

15.                      குறிப்பிடும்  

    சார்பானது 

       (1). ழேரிய சார்பு                 (2). ஒரு கனச் சார்பு     

       (3).தடலகீழ்ச் சார்பு          (4).இருபடிச் சார்பு 

தரீ்வு : 

                      

                                           

                                     1 

                     இது இருபடிச் சார்பு 

           விடட : (4). இருபடிச் சார்பு     

2.எண்களும் பதாடர்வரிடசகளும் 

1..யூக்ளிடின்  வகுத்தல் துடணக்  ழதற்றத்தின்  

  படி   a  மற்றும்  b என்ற மிடக முழுக்களுக்கு,   

  தனித்த மிடக  முழுக்கள்  q மற்றும்  r , a=bq+r   

    என்றவாறு அடமயுமானால் , இங்கு r ஆனது 

      (1).                                  (2).          

      (3).                                  (4).          

தரீ்வு : 

 யூக்ளிடின் ேகுத்தல் துகணக் வதற்றத்தின் படி   

       

                   விடட :  ( 3 ).                        

2. யூக்ளிடின்  வகுத்தல்  துடணத் ழதற்றத்டதப்  

  பயன்படுத்தி  எந்தமிடக முழுவின்  கணத்டதயும்  

  9 –ஆல் வகுக்கும் ழபாது  கிடடக்கும் மீதிகள் 

    (1).0,1,8         (2).1,4,8           (3).0,1,3         (4). 1,3,5  

 தரீ்வு : 

                      ட்டு      

         x = 3  எனில் y = 0  (27 ஆனது 9 ஆல் ேகுபடும் ) 

         x = 4  எனில் y = 1 , (63 ஆனது 9 ஆல் ேகுபடும்) 

         x = 5  எனில்  y = 8 , (117 ஆனது 9 ஆல் ேகுபடும்) 

            ீதிகள் = 0, 1, 8  

                      விடட :  ( 1 ). 0,1,8          

3.65  மற்றும் 117 –யின் மீ.பபா.வ-டவ            

    என்ற வடிவில் எழுதும் ழபாது, m –ன் மதிப்பு 

     (1).4                  (2). 2                 (3).  1                 (4). 3  

தரீ்வு : 

     65   ற்றும் 117-யின்  ீ.மபா.ே =  13 

       65m – 117 = 13     65m = 130     m = 2  

                       விடட ( 2 ). 2                              

4. 1720 -ஐ பகாக் காைணிப்படுத்தும் ழபாது, அந்த  

   பகா எண்களின் அடுக்குகளின் கூடுதல்    

     (1). 1                 (2).  2                 (3).3                  (4). 4 

 தரீ்வு :  

  1729 = 7  X 13 X 19                   

        அடுக்குகளின் கூடுதல்   = 1 + 1 + 1 = 3 

                      விடட :   ( 3 ).3                

5. 1 முதல் 10   வடையுள்ள ( இைண்டு எண்களும்     

  உட்பட)  அடனத்து  எண்களாலும்  வகுபடும்  

  மிகச்சிறிய எண் 

     (1).2025         (2).5220           (3). 5025          (4).2520  

தரீ்வு : 

       வதகேயான  ிகச்சிறிய எண்  1, 2, 3, ……..10 
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  ஆகியேற்றின்  ீ.மபா.  ஆகும் 

                     

     1,2,3,…….10-ன் மீ.பபா.ம  = 2X2X3X5X7X2X3  

                                                       = 2520 

                       விடட : (4 ). 2520 

6.                      ட்டு       

      (1). 1               (2). 2                 (3). 3                   (4).  4 

தரீ்வு : 

          ட்டு                    ட்டு        

 k =1 எனில்    ஐ  100 ஆல் ேகுக்க  ீதி  1 கிகடக்கும் 

                       விடட :  ( 1 )   1 

7.               மற்றும்               ,   

    எனக்  பகாடுக்கப்படின்         ஆனது  

     (1).  3                (2).  5                (3).  8                 (4). 11 

தரீ்வு : 

                                     

                                      

                                       

                                       

                        விடட :  ( 4 ). 11 

8. ஒரு கூட்டுத்   பதாடர்  வரிடசயின்  முதல்  

 உறுப்பு  1  மற்றும்  பபாது  வித்தியாசம்  4  

 எனில்  பின்வரும்  எண்களில்  எது  இந்தக்  

 கூட்டுத்  பதாடர்  வரிடசயில்  அடமயும் ? 

     (1). 4551          (2).10091         (3).7881        (4).13531 

தரீ்வு :  

    முதல் உறுப்பு  a = 1 ,  மபாது ேித்தியாசம் d = 4  

           1, 5, 9, 13, 17 …………என்பது கூட்டுத் மதாடர்    

        இகத 4 ஆல் ேகுக்க  ீதி 1 கிகடக்கும் 

    7881 ஆனது 4 ஆல் ேகுக்க  ீதி 1 கிகடக்கும். 

                          விடட :  ( 3 ). 7881 

9. ஒரு  கூட்டுத்  பதாடர்  வரிடசயின்   6- வது  

  உறுப்பின்  6   மடங்கும்  7- வது  உறுப்பின்  7  

    மடங்கும் சமம் எனில் ,அந்தகூட்டுத்  பதாடர்  

  வரிடசயின்  13- வது உறுப்பு 

     (1). 0               (2).  6                   (3).  7               (4). 13 

தரீ்வு : 

                                                  

                                              

                                              

                        

                                                   

                          விடட  :    ( 1 ). 0                    

10. ஒரு கூட்டுத்  பதாடர் வரிடசயில் 31   உறுப்புகள்  

   உள்ளன. அதன்  16 –வது உறுப்பு  m  எனில்,   

   அந்த  கூட்டுத்பதாடர்  வரிடசயில்  உள்ள  

   எல்லா  உறுப்புகளின் கூடுதல் 

      (1).16 m         (2).  62 m        (3). 31 m         (4). 
  

 
  m 

தரீ்வு : 

    n = 31 ,                

               
  

 
            [   

 

 
            

                    
  

 
                      

                       

                     விடட :   ( 3 ). 31m                

11. ஒரு  கூட்டுத் பதாடர்  வரிடசயில்  முதல்  

   உறுப்பு 1  மற்றும்  பபாது வித்தியாசம்  4 . இந்தக்   

   கூட்டுத்  பதாடர்   வரிடசயின்  எத்தடனக்  

   உறுப்புகடள  கூட்டினால்  அதன்  கூடுதல்  

   120    கிடடக்கும் ? 

        (1). 6               (2). 7              (3).  8              (4).  9 

தரீ்வு : 

             a  = 1 , d = 4 ,                                  

          
 

 
                           

          
 

 
                      

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Org

www.Padasalai.Net                                                   www.TrbTnpsc.com



6 
 

  [PREPARED BY : M. MOHAMED RAFFICK .,M.Sc., B.Ed.,B.T.ASST., GOVT. HR. SEC. SCHOOL, THALUDALI, VILLUPURAM DISTRICT] Page 

                    
 

 
                                240 

                     
 

 
                         

   

 
       

  

 
  

                                                                   

                            

                        

                    
   

 
  ( n is not negative) 

                      விடட :  ( 3 ).  8               

12.        ற்றும்                        

      எனக் பகாடுக்கப்  பட்டுள்ளது. பின்வருவன  

   வற்றில்  எது உண்டம ? 

        (1). B ஆனது A  ஐ விட      அதிகம் 

       (2).  A  மற்றும் B சமம் 

        (3). B ஆனது  A- ஐ விட 1 அதிகம்  

    (4). A ஆனது  B- ஐ விட 1 அதிகம். 

தரீ்வு : 

               

                                

                             

                           .   

    இது மபருக்குத் மதாடர் ஆகும் 

               a = 1   , r = 2  ,  n = 65  

        கூடுதல்     
       

   
  

                                
        

   
         

                               B           

      விடட :  ( 4 ) A ஆனது  B- ஐ விட 1 அதிகம் 

13.  
 

  
 

 

 
 

 

   
 

 

  
    என்ற பதாடர் வரிடசயின்  

    அடுத்த உறுப்பு  

      (1).  
 

  
               (2). 

 

  
               (3). 

 

 
                (4).  

 

  
 

தரீ்வு : 

                
 

  
 
 

 
 

 

  
 

 

  
        

             r = 
 

 
 

  

 
 

 

 
         

 

  
 

 

 
 

 

 
   

             இது மபருக்குத் மதாடர் ஆகும் 

. அடுத்த உறுப்பு = 
 

  
 

 

 
 

 

  
 

                     விடட :  ( 2 ).  
 

  
 

14.               . என்பது  ஒரு  கூட்டுத் பதாடர்  

   வரிடச எனில்                    என்பது 

       (1). ஒரு பபருக்குத் பதாடர் வரிடச 

     (2). ஒரு கூட்டுத் பதாடர் வரிடச 

        (3 ).  ஒரு கூட்டுத் பதாடர் வரிடசயுமல்ல,  

        பபருக்குத் பதாடர் வரிடசயுமல்ல 

        (4).  ஒரு மாறிலித் பதாடர் வரிடச  

தரீ்வு : 

                என்பது ஒரு கூட்டுத் மதாடர்  

   ேரிகச எனில்                  என்பதும்     

   கூட்டுத் மதாடர் ேரிகச ஆகும் 

     விடட ( 2 ) ஒரு கூட்டுத் பதாடர் வரிடச 

15.                               ) -   

         யின் மதிப்பு  

       (1).14400       (2).14200      (3).14280      (4).14520 

 தரீ்வு : 

                               )  

                           
     

 
 

 

  
     

 
              

                                             

                    விடட :   ( 3 )  14280   

         3. இயற்கணிதம் 
1. மூன்று   மாறிகளில்   அடமந்த   மூன்று  

  ழேரியல்   சமன்பாடுகளின்  பதாகுப்பிற்கு   

  தரீ்வுகள்  இல்டல  எனில் , அத்பதாகுப்பில்   

  உள்ள  தளங்கள்  
      (1)..ஒழை ஒரு புள்ளியில் பவட்டுகின்றன 

    (2)..ஒழை ஒரு ழகாட்டில் பவட்டுகின்றன. 

      (3 ). ஒன்றின் மீது ஒன்று பபாருந்தும்  

   (4). ஒன்டறபயான்று பவட்டாது.  
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தரீ்வு :  

       ஒரு ச ன்பாடுகளின் மதாகுப்பிற்கு தீர்வு  

   இல்கல எனில்  அந்த  தளங்கள்  ஒன்கற  

   மயான்று மேட்டிக் மகாள்ளாது. 

   விடட : (4). ஒன்டறபயான்று பவட்டாது. 

2.           ,             ,         

     என்ற பதாகுப்பின் தரீ்வு 

      (1). x=1, y=2, z=3                        (2) .x= -1, y=2, z=3 

      (3).x= -1, y=-2, z=3                      (4).  x= 1 , y=2, z=3 

தரீ்வு : 

              ………………………….……..(1)       

                        ………….(2) 

                         ………………………………  ……(3) 

         (3)    3z = 9      

         (2)                          

         (1)                        

                             

              விடட:   ( 1 )   x=1, y=2, z=3                   

3                  மற்றும்             –யின்  

   மீ.பபா.வ         எனில்  k –யின் மதிப்பு 

      (1).3                  (2). 5                  (3). 6                 (4). 8 

தரீ்வு :  

                         –ன்  ீ.மபா.ே         

       ஆனது p(x)=         –ன் ஒரு காரணி 

        காரணி வதற்றப்படி  

                   p(6) = 0                          

                                  

                                

                   விடட :  ( 2 ). 5           

4. 
    

 
 

    

   
  என்பது 

       (1). 
  

 
                                             (2). 

   

        
   

       (3).
           

                                (4).
          

   

 

தரீ்வு : 

          
    

 
 

    

   
  

      

 
  

   

      
  

  

 
   

                விடட :  ( 1 ). 
  

 
    

5. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது     
 

  
  -க்குச் சமம்     

   இல்டல ? 

     (1). 
    

                                             (2).    
 

 
 

 

   

     (3).    
 

 
 

 

                             (4).   
 

 
 

 

   

தரீ்வு :  

                 
 

           
 

 
 

 

    

                 விடட : ( 2 )    
 

 
 

 

 

6. 
 

     
 

 

       
 – யின் சுருங்கிய வடிவம் 

      (1).  
       

          
                    (2). 

        

               
   

      (3 ). 
        

            
                       (4).  

     

            
 

தரீ்வு :  

     
 

     
 

 

       
  

 

          
 

 

          
                  

                                   
              

               
 

          

               
 

                                   
        

            
 

                  விடட :   ( 3 ). 
        

            
       

7.  
          

        
 –யின் வர்க்கமூலம்  

       (1). 
  

 
 
    

  
                                 (2).  16  

  

    
    

       (3 ). 
  

 
 

 

   
                                 (4).  

  

 
 
   

 
    

தரீ்வு :  

           
          

        
   

  

 
 
      

      
  

  

 
 
   

 
    

                  விடட :  (4 ).  
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8.          முழு வர்க்கமாக  மாற்ற அதனுடன்   

பின்வருவனவற்றுள் எடதக் கூட்ட ழவண்டும் ? 

   (1).              (2).               (3).              (4).       

தரீ்வு : 

                                

                                        

                         விடட:  ( 2 ).                                

9.            – யின் தரீ்வு  

      (1).                             (2). 2 

      (3).                          (4). இதில் எதுவும்இல்டல  

தரீ்வு :  

                                    

                                  

                                        

                                                    

                                                        

                       விடட  :  ( 3 ).             

10.                       ஒரு  முழு  

   வர்க்கம்  எனில் a  மற்றும் b –யின் மதிப்பு 

    (1).100,120    (2).10,12     (3).            (4). 12,10  

தரீ்வு :  

                                             

                                                   

                                4    

         4                             

                                                            

4                                                             

                                                                      

                                                                       0 

                 விடட :   ( 3 ).               

11.                  என்ற  சமன்பாட்டின்  

   மூலங்களின் வர்க்கங்கள்                

     என்ற சமன்பட்டின் மூலங்கள் எனில்  p, q, r   

       என்பன 

    (1). ஒரு கூட்டுத் பதாடர்வரிடசயில் உள்ளன    

    (2). ஒரு பபருக்குத்பதாடர் வரிடசயில்  உள்ளன       

     (3). கூட்டுத்  பதாடர்  வரிடச  மற்றும்  பபருக்குத்  

        பதாடர் வரிடச இைண்டிலும் உள்ளன 

      (4). இதில் எதுவும் இல்டல. 

தரீ்வு :  

                   என்ற  ச ன்பாட்டின்  

  மூலங்களின் ேர்க்கங்கள்                

    என்ற ச ன்பட்டின் மூலங்கள் எனில்         

          
   

                        
  

    

            
  

 
                           

 

 
        

       w.k.t                      

                                     
  

   
  

 
 

   

    

                                              
  

 
 

   

     

                                                 
  

 
 

                                                    

           மபருக்குத்மதாடர் ேரிகசயில்  உள்ளன       

விடட  : ( 2 )  ஒரு பபருக்குத்பதாடர் வரிடசயில்              

                உள்ளன       

12. ஒரு   ழேரிய  பல்லுறுப்புக்  ழகாடவயின்  

    வடைபடம் ஒரு 

        (1).  ழேர்ழகாடு                   (2).  வட்டம் 

        (3 ).  பைவடளயம்              (4). அதிபைவடளயம் 

தரீ்வு : 

   ஒரு   வநரிய  பல்லுறுப்புக்  வகாகேயின்  

  ேகரபடம்  ஒரு  வநர்வகாடு 

         விடட :  ( 1 ) ழேர்ழகாடு 

13.            என்ற   இருபடி  பல்லுறுப்புக்  

    ழகாடவ  X-அச்ழசாடு பவட்டும் புள்ளிகளின்  

    எண்ணிக்டக 

        (1). 0               (2). 1               (3). 0 or 1              (4). 2 
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தரீ்வு : 

                        

                         

 பல்லுறுப்புக் வகாகே  X- அச்கச  மேட்டும்  

 புள்ளி ( -2 , 0 )  

   மேட்டும் புள்ளிகளின் எண்ணிக்கக  = 1  

                        விடட  :  ( 2 ) 1  

14.  பகாடுக்கப்பட்ட அணி    
    
    
       

   

 – க்கான ேிடை ேிைல் மாற்று அணியின் வரிடச  

    (1). 2 X 3         (2). 3 X 2          (3 ). 3 X 4         (4). 4 X 3 

தரீ்வு : 

    
    
    
       

       A-ன் ேரிகச        

        

   
    
 
 

 
 

  
  

            -ன் ேரிகச =       

                 விடட :  ( 4 )  4 X 3  

15.  A   என்ற அணியின்  வரிடச  2 X 3 ,  B   என்ற  

    அணியின் வரிடச  3 X 4  , எனில்  AB  என்ற  

    அணியின் ேிைல்களின் எண்ணிக்டக    

        (1). 3                 (2) .4               (3). 2                 (4).  5 

தரீ்வு :   

                                A-ன் ேரிகச  =  2 X 3  

                                B –ன் ேரிகச = 3 X 4 

                              AB –ன் ேரிகச =  2 X 4  

   AB-ன் நிரல்களின் எண்ணிக்கக = 4  

                           விடட :  ( 2 )  4     

16.  ேிைல்கள் மற்றும் ேிடைகள் சம எண்ணிக்டகயில்  

    இல்லாத அணி 

    (1). மூடலவிட்ட அணி        (2). பசவ்வக அணி 

    (3 ). சதுை அணி                       (4). அலகு அணி 

தரீ்வு :  

  நிரல்கள்   ற்றும்  நிகரகள் ச   எண்ணிக்ககயில்  

  இல்லாத அணி மசவ்ேக அணி ஆகும். 

            விடட: ( 2 ). பசவ்வக அணி 

17. ஒரு ேிைல் அணியின் , ேிடை  ேிைல் மாற்று  

   அணி 

       (1). அலகு அணி           (2). மூடலவிட்ட அணி 

       (3 ). ேிைல் அணி            (4).ேிடை அணி 

தரீ்வு : 

   ஒரு நிரல் அணியின் , நிகர  நிரல்  ாற்று  

   அணி  நிகர அணி ஆகும். 

        விடட : (4). ேிடை அணி 

18          
  
  

     
  
  

     எனில்  X   என்ற  

   அணிடயக் காண்க. 

        (1).   
    
   

                         (2).  
  
   

   

        (3 ).   
  
  

                               (4).   
  
  

    

தரீ்வு :   

                  
  
  

   
  
  

   

                              
  
  

   
  
  

  

                               
  
   

   

                               
  
   

   

                      விடட :  ( 2 ).  
  
   

  

 

19.     
  
  
  

           
   
   
   

       ஆகிய   

    அணிகடளக்   பகாண்டு    எவ்வடக  

    அணிகடளக் கணக்கிட முடியும் ? 

       (i)..         (ii).           (iii). AB        (iv).  BA 

      (1).  (i) , (ii)  மட்டும்                  (2). (ii) , (iii) மட்டும் 

      (3 ). (ii) , (iv)  மட்டும்                (4). அடனத்தும் 

தரீ்வு :  

          A –ன் ேரிகச =  3 X 2       
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         (i). .   சாத்திய ல்ல. [ A X A = (3 X 2)(3 X 2)  

                 சாத்திய ல்ல ]         

               B-ன் ேரிகச  = 3 X 3  

         (ii).    சாத்திய ாகும் [B X B = (3 X 3)(3 X 3)] 

         (iii). AB சாத்திய ல்ல [ A-ன் நிரல்களின்  

         எண்ணிக்கக   B-ன் நிகரகளின்  

         எண்ணிக்கக ] 

          (iv). BA சாத்திய ாகும். [B-ன் நிரல்களின்  

         எண்ணிக்கக   A-ன் நிகரகளின்  

         எண்ணிக்கக ]   

              விடட : ( 3 ). (ii) , (iv)  மட்டும்                 

 20.     
   
   

      
  
   
  

     
  

   
   

        எனில் ,பின்வருவனவற்றின் எடவ சரி ? 

      (i)..        
  

           (ii).     
  
   

    
  

     (iii).         
  

        (iv).        
    
    

  

   (1).(i) மற்றும் (ii) மட்டும்    (2).(ii )மற்றும்(iii) மட்டும் 

  (3 ).(iii) மற்றும் (iv) மட்டும்         (4).  அடனத்தும் 

தரீ்வு :  

 (i).      
          
          

   
  

   
  

                             
  
  

   
  

   
   

  
  

  

   (ii). BC=  
      
      
       

    
  
   

    
    

 (iii).          
  

   [                          

(iv).(AB)C =   
  

  
  

   
   

       
      

  

                                                         
  

  

     விடட :   (1).(i ) மற்றும் ( ii ) மட்டும்     

                  4.வடிவியல் 

1. . 
  

  
   

  

  
  எனில் ABC  மற்றும் EDF  எப்ழபாழுது  

    வடிபவாத்தடவயாக அடமயும் ? 

       (1).                                       (2).        

       (3 ).                                     (4).       

தரீ்வு :  

                     A                                    E 

 

                 B                     C            D                         F 

                            எனில்    
  

  
 

  

  
     ற்றும் 

                                       

                    விடட  :  ( 3 ).                    

2.       யில்               .  ழமலும்    

                  எனில்      -யின்  மதிப்பு  

                                                                   

தரீ்வு :  

                    

                            ,  எனில்  

                                       

                                 

                                      

                              விடட:             

3.  இருசமபக்க   முக்ழகாணம்            –யில்  

          மற்றும் AC= 5 பச.மீ எனில் AB ஆனது   

   (1). 2.5 பச.மீ                                  (2).   5 பச.மீ   

       (3).10 பச.மீ                                  (4).       பச.மீ 

தரீ்வு : 

                             

                 இருச பக்க  முக்வகாணம்  எனில் 
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                      விடட :   ( 4 ).      பச.மீ 

4.பகாடுக்கப்பட்ட படத்தில் ST     , PS=2 பச.மீ,  

    மற்றும்  SQ = 3  பச.மீ  எனில்         -யின்  

  பைப்பளவுக்கும்        -யின்  பைப்பளவுக்கும்  

  உள்ள விகிதம் 

                          

    (1). 25:4         (2). 25:7         (3). 25:11        (4). 25:13 

தரீ்வு :  

  இரு ேடிமோத்த முக்வகாணங்களின் பரப்பளவுகளின்   

  ேிகிதம் அேற்றின் ஒத்த பக்கங்களின் ேர்க்கங்களின்  

  ேிகிதத்திற்குச் ச ம்  

          ன் பரப்பு
       ன் பரப்பு  

   

   
 

  

  
 

  

 
  

        ( இங்கு  PQ = PS + SQ =2 + 3= 5 )  

                         விடட  :  ( 1 ). 25:4    

5.  இரு  வடிபவாத்த  முக்ழகாணங்கள்           

    மற்றும்        –யின்  சுற்றளவுகள் முடறழய 

  36 பச.மீ மற்றும்  24 பச.மீ ஆகும். PQ = 10 பச.மீ  

  எனில்  AB –யின் ேீளம்  

      (a).  
 

 
  பச.மீ                              (b). 

    

 
  பச.மீ 

   (c).   
 

 
 பச.மீ                              (d). 15 பச.மீ 

தரீ்வு : 

              ன் சுற்றளவு
       ன் சுற்றளவு 

 
  

  
  

  

  
 

  

  
  

                          
  

  
            

                    விடட  :  ( 4 ). 15 பச,மீ 

6.        யில்         AB = 3.6 பச.மீ, AC = 2.4  

    பச.மீ மற்றும்  AD = 2.1  பச.மீ  எனில்  AE –யின்  

   ேீளம்  

        (1). 1.4 பச.மீ                                  (2). 1.8 பச.மீ  

        (3).1.2 பச.மீ                                   (4). 1.05பச.மீ 

தரீ்வு :                                                                                                                                      

                          

    வதல்ஸ் வதற்றப்படி 

            
  

  
 

  

  
  

   

   
 

  

   
   

                                
   

   
            

                     விடட  :  ( 1 )  1.4 பச.மீ 

7.       - யில்  AD  ஆனது       –யின் இருசம  

   பவட்டி. AB = 8 பச.மீ , BD = 6  பச.மீ   மற்றும் 

   DC = 3  பச.மீ எனில் , பக்கம்  AC –யின் ேீளம் 

  (1).6 பச.மீ     (2).4 பச.மீ   (3).3 பச.மீ     (4).8 பச.மீ 

தரீ்வு : 

                            

      வகாண இருச  மேட்டி வதற்றப்படி  

                
  

  
 

  

  
 

 

 
 

 

 
    

                                 
 

 
        

                       விடட :  ( 2 ) 4 பச.மீ 

8. பகாடுக்கப்பட்ட படத்தில்              

    மற்றும்         எனில் 
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    (1).                                 (2).            

    (3 ).                                (4).           

தரீ்வு : 

                                   

             
  

  
 

  

  
            

                  விடட  :  ( 3 ).           

9. 6  மீ மற்றும் 11  மீ உயைமுள்ள   இருகம்பங்கள்  

  சமதளத்   தடையில்  பசங்குத்தாக  உள்ளன.  

  அவற்றின்   அடிகளுக்கு   இடடழய   உள்ள    

 பதாடலவு 12 மீ எனில் அவற்றின்உச்சிகளுக்கு  

 இடடழய உள்ள பதாடலவு என்ன ?  

    (1).13 மீ     (2).14 மீ     (3).15 மீ     (4).12.8 மீ 

தரீ்வு :    

               

                      

                                     

                         

                  விடட :  ( 1 )  13 மீ 

10.பகாடுக்கப்பட்ட  படத்தில் , PR = 26  பச.மீ,  

   QR= 24  பச.மீ          , PA= 6 பச.மீ ,  

     மற்றும்  QA= 8   பச.மீ எனில்       – ஐக்   

  காண்க 

             

                                                                 

 

தரீ்வு :  

                  , PA= 6 மச. ீ ,  QA= 8 மச. ீ  

                           

                                     மச. ீ 

      PR= 26 மச. ீ, QR= 24 மச. ீ   , PQ= 10 மச. ீ  

           - ல் 

                                   

                                                 

                                              

                                              

                                            

                         விடட :           

11. வட்டத்தின்   பதாடுழகாடும்  அதன் ஆைமும்  

    பசங்குத்தாக  அடமயும்  இடம் 

        (1). டமயம்                          (2). பதாடு புள்ளி 

        (3 ). முடிவிலி              (4).  ோண்  

தரீ்வு :  

                     

        ேட்டத்தின்   மதாடுவகாடும்  அதன் ஆரமும்  

    மதாடுபுள்ளியில் மசங்குத்தாக  அக யும்.  

                விடட:  ( 2 )  பதாடு புள்ளி 

12. வட்டத்தின்  பவளிப்புறப்   புள்ளியிலிருந்து    

   வட்டத்திற்கு   எத்தடன   பதாடுழகாடுகள்  

   வடையலாம் ?      

       (1). ஒன்று                                          (2).  இைண்டு 

    (3 ).முடிவற்ற எண்ணிக்டக      (4). பூஜ்ஜியம் 

தரீ்வு :    
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  ேட்டத்தின்  மேளிப்புறப்   புள்ளியிலிருந்து    

 ேட்டத்திற்கு   இரண்டு    மதாடுவகாடுகள்   

 ேகரயலாம்      

     விடட : ( 2 ) இைண்டு 

13. O -டவ  டமயமாக  உடடய  வட்டத்திற்கு,     

  பவளிழயயுள்ள புள்ளி P –யிலிருந்து வடையப்  

  பட்ட பதாடுழகாடுகள்  PA  மற்றும் PB  ஆகும்.  

               எனில்        -யின் மதிப்பு       

                                                         

தரீ்வு :   

                      

                                

                                   

                                

            விடட :  ( 2 )         

14. படத்தில் O- டவ டமயமாக உடடய  வட்டத்தின்  

  பதாடுழகாடுகள் CP   மற்றும்  CQ ஆகும். ARD ஆனது   

  வட்டத்தின் மீதுள்ள  புள்ளி R வேியாகச் பசல்லும்  

  மற்பறாரு பதாடுழகாடுஆகும். CP = 11 பச.மீ மற்றும்   

     BC=7 பச.மீ எனில் BR –யின் ேீளம்      

                           
   (1).6 பச.மீ    (2).5 பச.மீ    (3 ).8 பச.மீ     (4).4 பச.மீ   

தரீ்வு :    

                       மச  ீ           மச  ீ   

                             மச  ீ  

                     மச  ீ   

                      விடட : ( 4 )  4 பச.மீ 

15. படத்தில்  உள்ளவாறு O -டவ  டமயமாகக்  

  பகாண்ட வட்டத்தின்  பதாடுழகாடு PR எனில்   

             ஆனது  

 

         

 

 

 

 

                                                          

தரீ்வு :  

                          

                         

                   

                     

                        

                             

                              

                               

                  விடட  :  ( 1 )       

               5.ஆயத்பதாடல வடிவியல்     

1.                       ற்றும்            ஆகிய  

புள்ளிகளால் அடமக்கப்படும் முக்ழகாணத்தின்  

 பைப்பு 

      (1). 0  ச.அலகுகள்                  (2). 25 ச.அலகுகள்     

      (3 ). 5 ச.அலகுகள்                   (4). எதுவுமில்டல. 

தரீ்வு :   

                     

            ன் பரப்பு   
 

 
     

 

 
       

                                          ச.அ 

           விடட  :   ( 2 ). 25 ச.அலகுகள்     
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2. ஒரு சுவரின் அருழக ேடந்து பசன்றுபகாண்டு   

இருக்கும் ஒரு ேபருக்கும் சுவருக்கும் இடடழய  

உள்ள தூைம்  10  அலகுகள். சுவடை  Y-  அச்சாகக்  

கருதினால்,அந்த ேபர் பசல்லும் பாடத என்பது   

(1). x=10             (2).  y=10           (3 ). x=0         (4). y=0   

தரீ்வு : 

    Y-  அச்சுக்கு இகணயாக 10 அலகுகள் தூரத்தில்    

  மசல்லும் நபரின் பாகத x =10    

            விடட : (1 ) x = 10              

3.x = 11   எனக் பகாடுக்கப்பட்ட ழேர்க்ழகாட்டின்  

  சமன்பாடானது 

    (1). X-அச்சுக்கு இடண    (2).Y-அச்சுக்கு இடண 

    (3 ). ஆதிப்புள்ளி வேிச் பசல்லும்  

    (4). ( 0, 11 ) என்ற புள்ளி வேிச் பசல்லும் 

தரீ்வு :  

  Y-அச்சுக்கு இகணயான வநர்வகாட்டின்  

  ச ன்பாடு x = C     

     x = 11 என்பது Y-அச்சுக்கு இகண  

    விடட: (2).Y-அச்சுக்கு இடண 

4.  ( 5, 7 ) ,   ( 3 , p )   மற்றும்  ( 6, 6 )   என்பன  ஒரு  

   ழகாட்டடமந்தடவ எனில்  p –யின் மதிப்பு 

     (1). 3                (2). 6              (3 ). 9                (4).  12 

தரீ்வு :  

    A ( 5, 7 ) , B ( 3 , p ) ,C ( 6, 6 ) ஒரு வகாடக ேன. 

            AB-ன் சாய்வு  =  BC –ன் சாய்வு    

                                 
   

   
 

   

   
            சாய்வு  

     

     
     

                               
   

  
 

   

 
  

             

                                          

                                                   

                              விடட  :  ( 3 ) 9 

 

5.           மற்றும்           ஆகிய  ழேர்   

   ழகாடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி 

    (1).( 5 , 3 )       (2).( 2 , 4 )       (3).( 3 , 5 )     (4).( 4 , 4 ) 

தரீ்வு : 

                               ……………  (1) 

                                    ……………. ..(2)  

        (1)+(2)                    

               (2)                          

                சந்திக்கும் புள்ளி ( 3, 5 ) 

                     விடட :   ( 3  )  ( 3 , 5 )       

6. (12 ,3 ), ( 4 ,a )  என்ற புள்ளிகடள இடணக்கும்  

  ழகாட்டின் சாய்வு   
 

 
  எனில், a –யின் மதிப்பு 

      (1).1                (2). 4                 (3).  5             (4). 2 

தரீ்வு : 

        ( 12 , 3 ) , ( 4 , a )     சாய்வு    
 

 
   

           சாய்வு  
     

     
  

   

    
 

 

 
   

           
   

  
 

 

 
            

                             

                       விடட : ( 4  ). 2    

7. ( 0 , 0 )  மற்றும்            என்ற  புள்ளிகடள  

   இடணக்கும்   ழகாட்டிற்குச்  பசங்குத்தான  

   ழகாட்டின் சாய்வு 

    (1).                                     
 

 
                   

தரீ்வு :  

         
                  

 ன் சாய்வு      
     

     
 

                                                    
   

    
 

                                                      
 

  
      

பகாடுக்கப்பட்ட ழகாட்டிற்கு பசங்குத்தான 

ழேர்க்ழகாட்டின் சாய்வு        
  

  
 

                                               
  

  
   

                        விடட :  ( 2 ) 1  
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8. ழகாட்டுத்துண்டு   PQ –யின்  சாய்வு    
  

    

   எனில்  PQ –க்கு  பசங்குத்தான  இரு சம  

  பவட்டியின் சாய்வு 

     (1).                                    
 

  
                

தரீ்வு :  

          PQ-ன் சாய்வு     
 

  
  

 PQ-க்கு பசங்குத்தான இருசம 

 பவட்டியின்  சாய்வு        
  

  
   

                                                     

                        விடட :           

9.Y-அச்சில் அடமயும் புள்ளி A –யின் பசங்குத்து  

  பதாடலவு  8  மற்றும் X-அச்சில்  அடமயும் புள்ளி   

  B - யின் கிடடமட்டத் பதாடலவு 5  எனில் AB  

   என்ற ழேர்ழகாட்டின் சமன்பாடு 

     (1).                                            

                                                            

தரீ்வு :  

   X -அச்சு மதாகலவு  a = 5, Y- அச்சு மதாகலவு  b =  8  

          வநர்க்வகாடின் ச ன்பாடு   
 

 
 

 

 
    

                                                         
 

 
 

 

 
    

                                                         
     

  
   

                                              

                     விடட  :  ( 1 ).                      

10.               என்ற   ழேர்ழகாட்டிற்கு  

    பசங்குத்தாகவும், ஆதிப்புள்ளி   வேிச்பசல்லும் 

    ழேர்ழகாட்டின்  சமன்பாடு 

                                             

                                               

தரீ்வு : 

   
            வகாட்டிற்கு

மசங்குத்தான வகாட்டின் ச ன்பாடு              

இக்ழகாடு  ( 0, 0 )  என்ற புள்ளி வேிச் பசன்றால் 

             3(0)+7(0)+k = 0     k = 0  

           வதகேயான ச ன்பாடு          

                     விடட :                     

11.                                              

                                                   

    எனக் பகாடுக்கப்பட்ட ோன்கு  ழேர்ழகாடுகளுக்கு 

    கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் எது உண்டம ? 

      (1).     ற்றும்     பசங்குத்தானடவ. 

      (2).     ற்றும்      இடணயானடவ 

      (3 ).     ற்றும்      பசங்குத்தானடவ 

      (4).      ற்றும்      இடணயானடவ 

தரீ்வு :  

                    சாய்வு   
     ன் மகழு
    ன் மகழு  

          i).    ன் சாய்வு  
 

 
   

         ii).   ன் சாய்வு   
 

 
   

         iii).   ன் சாய்வு  
  

 
    

         iv).   ன் சாய்வு  
  

 
   

         இரு வகாடுகள் மசங்குத்து எனில்           

          இரு வகாடுகள் இகண எனில்          

               ற்றும்      மசங்குத்தானகே. 

   விடட :  (3 ).     ற்றும்      பசங்குத்தானடவ 

12.             என்ற   ழேர்ழகாட்டின் சமன்  

  பாட்டிற்குக் கீழ்க்கண்டவற்றில் எதுஉண்டம ? 

     (1). சாய்வு 0.5   மற்றும்  y பவட்டுத்துண்டு 2.6 

     (2). சாய்வு 5     மற்றும்     y  பவட்டுத்துண்டு 1.6 

     (3). சாய்வு 0.5  மற்றும்     y பவட்டுத்துண்டு 1.6 

     (4).  சாய்வு 5    மற்றும்     y  பவட்டுத்துண்டு 2.6 

தரீ்வு :  

         வநர்வகாட்டின் ச ன்பாடு              

                                                               
 

 
  

  

 
  

                                                                         

             சாய்வு  m = 0.5 , y-மேட்டுத்துண்டு = 2.6  

 

விடட (1). சாய்வு 0.5  மற்றும் y பவட்டுத்துண்டு 2.6 
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13. ஒரு   ோற்கைமானது    ஒரு   சரிவகமாக  

    அடமய ழதடவயான ேிபந்தடன 

      (1). இரு பக்கங்கள் இடண 

      (2).  இரு பக்கங்கள் இடண மற்றும் இரு  

       பக்கங்கள் இடணயற்றடவ 

      (3 ). எதிபைதிர் பக்கங்கள் இடண 

      (4). அடனத்துப் பக்கங்களும் சமம் 

தரீ்வு :  

 ஒரு நாற்கர ானது  ஒரு சரிேக ாக  அக ய ஒரு    

 வசாடி எதிர்ப்பக்கங்கள்  இகணயாகவும்   ற்மறாரு   

 வசாடி எதிர்ப்பக்கங்கள் இகண இல்லா லும் இருக்க   

 வேண்டும்.  

 விடட : (2).  இரு பக்கங்கள் இடண மற்றும்  

            இரு பக்கங்கள் இடணயற்றடவ 

14. சாய்டவப்   பயன்படுத்தி   ோற்கைமானது   

   ஓர் இடணகைமாக உள்ளது எனக் கூற ோம்  

   காண ழவண்டியடவ  

      (1).  இரு பக்கங்களின் சாய்வுகள் 

      (2). இரு ழசாடி எதிர் பக்கங்களின் சாய்வுகள் 

      (3 ). அடனத்து பக்கங்களின்  ேீளங்கள் 

      (4).இரு பக்கங்களின் சாய்வுகள் மற்றும் ேீளங்கள் 

தரீ்வு :  

      நாற்கர ானது ஓர் இகணகர ாக அக ய   

  எதிமரதிர்  பக்கங்களின்  சாய்வுகள்  ச  ாக  

  இருக்க வேண்டும்.   

  விடட : (2). இரு ழசாடி எதிர் பக்கங்களின்  

                சாய்வுகள் 

15. ( 2 , 1 ) ஐ  பவட்டுப்  புள்ளியாகக்  பகாண்ட  

    இரு ழேர்ழகாடுகள் 

                                          

                                              

                                            

                                       

தரீ்வு :  

   ( 2 , 1 ) ஐ   ஒவ்பவாரு   சமன்பாடுகளிலும் 

பிைதியிட்டு ழசாதடனயிட                

 என்பது ேிடறவு பசய்கிறது.  

  விடட :                       

   6.முக்ழகாணவியல் 

1..       
 

       
   -ன் மதிப்பு 

                                                               

தரீ்வு :  

              
 

       
       

 

     
  

                                                      

                        விடட : ( 2 )  1 

2.                   -ன் மதிப்பு 

                                                        

தரீ்வு :  

                                            

                                                                 

                                                     
 

    
             

                         விடட :            

3.                              

                 , எனில்   k –ன் மதிப்பு  

     (1).  9               (2). 7                 (3). 5               (4). 3 

தரீ்வு : 

  LHS 

                                     

                                             

                                   

                                                

                                   

                         

  RHS  உடன் ஒப்பிட   k = 7   

                       

                     விடட :  ( 2 ) 7   
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4.             மற்றும்                

     எனில்          –ன்  மதிப்பு 

     (1). 2a             (2). 3a               (3). 0                (4). 2ab  

தரீ்வு :  

                                      

                                          

                                                   
                                             

                                                       

                           
 

    
 

 

    
              

                          
 

    
           

 

    
            

                                                        

                         விடட : ( 1 )  2a 

5.             மற்றும்      
 
         எனில்  

      
 

   - ன் மதிப்பு 

                           
 

  
                                           

தரீ்வு :  

                         
 

 
        

                               

                             
  

       

                      
 

      

                            
 

   
 

  
   

                    விடட :  ( 2 ) 
 

  
 

6.           எனில்                ன்  

  மதிப்பு  

          
  

 
               

 

 
                  

 

 
                    

  

 
   

தரீ்வு :  

                           

                                           

                                                       
 

  
 

 

     

                                                    
 

 
    

 

 
    

                        விடட :       
 

 
  

7.             மற்றும்               எனில் 

         
  

   
  

                                 
  

   
  

     

          
  

   
  

                                
  

   
  

     

தரீ்வு :  

                               
 

 
   

                                 
 

 
 

                             

                      
 

 
 

 

  
 

 
 

 

   

                               
  

   
  

      

                      விடட :        
  

   
  

                               

8.                              -ன்  

   மதிப்பு 

      (1). 0                 (2). 1               (3) . 2              (4) – 1 

தரீ்வு :  

                                         

                  
    

    
 

 

    
    

    

    
 

 

    
   

               
           

    
  

           

    
   

              
                               

        
   

               
               

        
     

              
                        

        
 

             

        
 

            
         

        
     

                       விடட : ( 3  )  2 

9.                                   

     எனில்        -ன் மதிப்பு 

                                                               

                                                              

தரீ்வு :  

                                     

 LHS: 
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                  விடட :            

10.  ஒரு    ழகாபுைத்தின்    உயைத்திற்கும்   அதன்  

   ேிேலின்  ேீளத்திற்கும்  உள்ள  விகிதம்        ,   

     எனில்   சூரியடனக்   காணும்   ஏற்றக்ழகாண  

  அளவானது  

                                                                   

தரீ்வு :     

                 

                 
  

  
 

  

 
       

                    விடட :              

11.ஒரு மின் கம்பமானது  அதன்   அடியில்  சமதள  

   பைப்பில் உள்ள ஒரு  புள்ளியில்      ழகாணத்டத  

   ஏற்படுத்துகிறது.முதல் புள்ளிக்கு   ‘b’  மீ உயைத்தில்  

   உள்ள  இைண்டாவது   புள்ளியில்  இருந்து  மின்    

   கம்பத்தின் அடிக்கு  இறக்கக் ழகாணம்      .எனில்    

  மின்கம்பத்தின் உயைமானது  

                             
 

 
                 

 

 
                  

 

  
  

தரீ்வு :  

               

           AB – ின் கம்பம்,      ின்கம்பத்தின் உயரம் =  x + b  

          CBD                                         ABD 

                
 

 
                                 

   

 
   

                    
 

 
                                   

 

  
 

   

 
  

                   
 

  
 …….(1)                          ……(2)  

 (1) & (2) லிருந்து                      
 

  
  

                                                       

                                                    
 

 
   

                             விடட  :        
 

 
 

12.ஒரு ழகாபுைத்தின் உயைம்  60 மீ ஆகும். சூரியடன   

   காணும்  ஏற்றக்ழகாணம்      -லிருந்து      ஆக  

   உயரும்ழபாது  ழகாபுைத்தின்   ேிேலானது   x  மீ   

   குடறகிறது  எனில்  x  -ன் மதிப்பு 

       (1).41.92 மீ   (2).43.92 மீ      (3).43 மீ     (4).45.6 மீ   

தரீ்வு :   

                

                                                          

              
  

  
 

  

 
                       

  

  
  

                    
  

 
                                      

 

  
 

  

   
    

                     ……..(1)                         ….(2) 

        (2)               

                                        

                                            

                                                   

                      விடட :  ( 2 )  43.92 m 

13. பல அடுக்குக்  கட்டடத்தின் உச்சியிலிருந்து 20  மீ   

   உயைமுள்ள கட்டடத்தின்  உச்சி,அடி ஆகியவற்றின்  

      இறக்க ழகாணங்கள்  முடறழய        மற்றும்       

   எனில்  பல  அடுக்குக்   கட்டடத்தின்   உயைம்  

   மற்றும்  இரு   கட்டடங்களுக்கு  இடடழயயுள்ள  

   பதாடலவானது  (மீட்டரில்)  
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தரீ்வு :    

                 

           In                              In       

                
  

  
                             

  

  
  

             
 

  
 

 

 
                                        

    

 
   

                    ………(1)                     
    

  
……...(2) 

        (1) & (2)-லிருந்து            
    

  
  

                                                         

                                                      

                            ீ 

          (1)……….                  

      
பல அடுக்குக் கட்ட ட்த்தின் 

உயரம்   =                ீ    

      இரு   கட்டடங்களுக்கு  இகடவயயுள்ள  

  மதாகலவு          ீ 

            விடட  :                  

14. இைண்டு ேபர்களுக்கு  இடடழயயுள்ள பதாடலவு  

    ‘x’  மீ  ஆகும். முதல்  ேபரின்  உயைமானது    

   இைண்டாவது ேபரின் உயைத்டதப் ழபால இரு   

   மடங்காக உள்ளது.அவர்களுக்குஇடடப்பட்ட  

   பதாடலவு ழேர்ழகாட்டின் டமயப் புள்ளியில்  

   இருந்து   இரு ேபர்களின்  உச்சியின்  ஏற்றக்  

   ழகாணங்கள்  ேிைப்புக்ழகாணங்கள்  எனில்  

    குட்டடயாக உள்ள ேபரின் உயைம் (மீட்டரில்)  

    காண்க 

                             
 

    
               

 

  
                  

தரீ்வு :   

                  

            குட்கடயான நபரின் உயரம்  CD = h 

             உயர ான நபரின் உயரம்   AB = 2h  

                        
 

 
  

                                                       

             
  
 

  
                                   

 
 

  
  

              
  

 
  ……….(1)                  

  

 
 

                                                              
 

  
 …………(2)  

     (1) & (2)-லிருந்து    
  

 
 

 

  
              

                                     
  

 
      

 

   
    

                     விடட  :       
 

    
  

15. ஒரு  ஏரியின்   ழமழல  h   மீ   உயைத்தில்  உள்ள  

  ஒரு  புள்ளியிலிருந்து  ழமகத்திற்கு  உள்ள  ஏற்றக்    

  ழகாணம்   .  ழமக  பிம்பத்தின்  இறக்கக் ழகாணம்   

       .  எனில்,  ஏரியில்  இருந்து  ழமகத்திற்கு  

  உள்ள  உயைமானது 

          
         

      
              

         

      
              

       (3 ).                    இடவ  

                                    ஒன்றும்இல்டல 

தரீ்வு :  

                      

        LE -ஏரியின் பைப்பு     P – உற்றுழோக்கும் புள்ளி   
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               - ழமகம் மற்றும் ழமக பிம்பத்தின் ேிடல  

         PL = CE = h    ,  AC  = x    

                       

                                                            

               
 

 
                                  

    

 
  

              
 

    
 ………..(1)                   

    

 
  

                                                                   ……(2)  

            (1)  & (2) -லிருந்து  

               
 

    
             

 

    
      

               
 

    
            

      

    
   

                  
      

      
  

          ழமகத்தின் உயைம்  =       

                                       
      

      
     

     

      
    

                                       
            

      
    

      

      
   

                       விடட  :       
         

      
 

              7.அளவியல் 
1.15  பச.மீ  உயைமும் 16  பச.மீ விட்டமும்  பகாண்ட  

     ஒரு ழேர்வட்டக் கூம்பின்  வடளபைப்பு 

               ச.பச.மீ           (2) .     ச.பச.மீ 

                ச.பச.மீ                              ச.பச.மீ 

தரீ்வு : 

              h = 15 cm  , r = 8 cm  

                                         

        கூம்பின் ேகளபரப்பு                  

                                                         

                           விடட :           ச.பச.மீ 

2.  r –அலகுகள் ஆைம் உடடய இரு சம அடைக்  

ழகாளங்களின் அடிப்பகுதிகள் இடணக்கப்படும்  

ழபாது உருவாகும் திண்மத்தின் புறப்பைப்பு  

                  ச.அ                         ச.அ 

                ச.அ                                      ச.அ 

தரீ்வு :  

         இரு ச   அகரக்  வகாளங்களின்  அடிப்பகுதிகள் 

இகணக்கப்படும் வபாது ஒரு முழு வகாளம் கிகடக்கும். 

 வகாளத்தின் ேகளபரப்பு  =        ச அ                 

               விடட :           ச அ 
3.  ஆைம்  5  பச.மீ  மற்றும்  சாயுயைம் 13  பச.மீ  

   உடடய ழேர்வட்டக் கூம்பின் உயைம் 

        (1). 12 பச.மீ                                  (2). 10 பச.மீ   

        (3). 13 பச.மீ                                  (4). 5 பச.மீ      

தரீ்வு :      

       ஆரம்  r = 5 cm ,  சாயுயரம்  l = 13 cm 

                        

                                              

                 விடட : ( 1 ). 12 பச.மீ     

4. ஒரு  உருடளயின்  உயைத்டத  மாற்றாமல்  

  அதன்  ஆைத்டத பாதியாகக்  பகாண்டு புதிய  

  உருடள  உருவாக்கப்படுகிறது. புதிய மற்றும்  

  முந்டதய உருடளகளின்  கன  அளவுகளின்  

  விகிதம்  

      (1).  1 : 2          (2). 1 : 4           (3). 1 : 6         (4). 1 : 8  

தரீ்வு : 

    
புதிய உருகளயின் கன அளவு
பகழய உருகளயின் கன அளவு   

    

    
    

                                                   =  
  

    
 
 

 
 
 

   
  

 
 

 

   
 

 
   

        [இங்கு     
 

 
  ] 

                      விடட :   ( 2 ). 1 : 4           

5. ஒரு  உருடளயின்  ஆைம்  அதன்  உயைத்தில்  

  மூன்றில் ஒரு பங்கு எனில் , அதன் பமாத்தப்  

   புறப்பைப்பு 

          
    

 
   ச அ                                 ச அ    

       (3 ).  
    

 
   ச அ                       

     

 
  ச அ  
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தரீ்வு :  

உருகளயின் ம ாத்தப் புறப்பரப்பு            , 

 [ இங்கு   
 

 
     ]                                    

 

 
   

 

 
  

                                                                  
   

 
 

  

 
  

                                                                  
    

 
 ச.அ  

                   விடட  :  ( 3  ).  
    

 
   ச அ          

6. ஒரு உள்ளடீற்ற உருடளயின் பவளிப்புற மற்றும்  

  உட்புற  ஆைங்களின்  கூடுதல்   14  பச.மீ  மற்றும்  

  அதன்  தடிமன்   4   பச.மீ  ஆகும்.  உருடளயின்   

  உயைம்  20  பச.மீ  எனில்  அதடன  உருவாக்கப்  

  பயன்பட்ட பபாருளின் கன அளவு, 

                 க.பச.மீ                        க.பச.மீ             

                க.பச.மீ                           க.பச.மீ           

தரீ்வு :   

  R+r = 14 cm ,  w = R – r = 4 cm  ,   h = 20 cm 

   உள்ளடீற்ற உருகளயின் கன அளவு             

                                                                          

                                                                        

                                                      க மச  ீ 

                       விடட ;  ( 2 )         க.பச.மீ 

7. ஓரு  கூம்பின் அடிப்புற ஆைம்  மும்மடங்காகவும் 

  உயைம் இரு மடங்காகவும் மாறினால் கனஅளவு   

  எத்தடன மடங்காக மாறும் ? 

      (1). 6 மடங்கு                         (2).  18 மடங்கு  

      (3). 12 மடங்கு                        (4). மாற்றமில்டல 

தரீ்வு :  

              ஆைம் r  = 3r   ,  உயைம்  h = 2h    

         கூம்பின் கன அளவு    
 

 
      

                                                    
 

 
              

                                                    
 

 
          

                                                       
 

 
        

                        விடட :  ( 2 ). 18 மடங்கு 

8. ஓர் அடைக்ழகாளத்தின் பமாத்தப்பைப்பு அதன்  

  ஆைத்தினுடடய  வர்க்கத்தின்….……….மடங்காகும் 

                                                                     

தரீ்வு :  

   அகரக்வகாளத்தின் ம ாத்த பரப்பு         

                                                      (ஆரத்தின் ேர்க்கம்) 

                                                            

                          விடட :            

9.‘x’ பச.மீ ஆைமுள்ள ஒரு திண்மழகாளம் அழத  

  ஆைமுள்ள  ஒரு  கூம்பாக   மாற்றப்படுகிறது 

  எனில், கூம்பின் உயைம் 

       (1). 3x பச.மீ                                  (2). x பச.மீ    

      (3 ). 4x பச.மீ                                  (4). 2x பச.மீ 

தரீ்வு :  

              ஆரம்   r =  x 

      வகாளத்தின் கன அளவு  =  கூம்பின் கன அளவு 

                                          
 

 
    

 

 
       

                                         
 

 
    

 

 
       

                                  
 

 
    

 

    

                                    

                          விடட :   ( 3  ). 4x பச.மீ      

10.16 பச.மீ  உயைமுள்ள  ஒரு ழேர்வட்டக்  கூம்பின்  

   இடடக்கண்ட ஆைங்கள்  8 பச.மீ  மற்றும்  20  பச.மீ   

        எனில் அதன் கன அளவு  

               க மச  ீ                            க மச  ீ  

                க மச  ீ                           க மச  ீ  

தரீ்வு :  

               h=16 cm , R = 20 cm   , r = 8 cm  

இகடக்கண்டத்தின் கனஅளவு   
 

 
             

                                          
 

 
                  

                                        
 

 
                  

                                        
 

 
                     

                        விடட :                க.பச.மீ 
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 11. கீழ்க்காணும்    எந்த    இரு    உருவங்கடள  

   இடணத்தால்   ஓர்   இறகு பந்தின்    வடிவம்  

   கிடடக்கும் ?   

        (1). உருடள மற்றும் ழகாளம் 

        (2). அடைக்ழகாளம் மற்றும் கூம்பு 

        (3). ழகாளம் மற்றும் கூம்பு 

        (4). கூம்பின் இடடக்கண்டம் மற்றும்  

       அடைக்ழகாளம் 

தரீ்வு :  

  விடட : (4 ). கூம்பின் இடடக்கண்டம் மற்றும்  

               அடைக்ழகாளம் 

12.    அலகுகள் ஆைமுள்ள  ஒரு ழகாளப்பந்து    

  உருக்கப்பட்டு     அலகுகள் ஆைமுடடய 8 சம  

  ழகாளபந்துகளாக ஆக்கப்படுகிறது எனில்    

             

       (1).  2 : 1          (2). 1 : 2          (3). 4 : 1         (4). 1 : 4 

தரீ்வு : 

 வகாளத்தின் கனஅளவு = 8 [ புதிய வகாளத்தின்  

                            கனஅளவு ] 

                              
 

 
   

    
 

 
   

    

                                     
  

 

  
  

 

 
 

  

     

                                             

                          விடட :  ( 1 ). 2 : 1 

13. 1 பச.மீ ஆைமும்  5  உயைமும் பகாண்ட ஒரு  

    மை உருடளயிலிருந்து  அதிகபட்சக்  கன   

   அளவு பகாண்ட  ழகாளம்  பவட்டி எடுக்கப்  

   படுகிறது எனில்,அதன் கன அளவு (க.பச.மீ-ல்)         

        
 

 
               

  

 
                                  

  

   
     

தரீ்வு :  

                  ஆரம் r = 1 cm  ,  உயரம்  h = 5 cm 

           வகாளத்தின் கன அளவு  
 

 
     

                                                           
 

 
      

 

 
    

                          விடட  :  ( 1 )  
 

 
    

14. இடடக்கண்டத்டத   ஒரு பகுதியாகக்  பகாண்ட  

   ஒருகூம்பின் உயைம் மற்றும்  ஆைம் முடறழய       

     அலகுகள் மற்றும்        அலகுகள்  ஆகும். இடடக்  

   கண்டத்தின்  உயைம்  மற்றும்  சிறிய   பக்க ஆைம்  

    முடறழய      அலகுகள்  மற்றும்       அலகுகள்  

   மற்றும்               எனில்           -ன்  

    மதிப்பு 

       (1). 1 : 3          (2). 1 : 2          (3). 2 : 1          (4). 3 : 1  

தரீ்வு : 

       

                                    

                          

                                 

                            
  

  
 

 

 
   

                                        

                             
  

  
 

  

  
 

                         
     

  
 

  

  
          [              

                                
 

 
   

  

  
              

                   விடட :  ( 2 )   1 : 2 

15.சமமான விட்டம் மற்றும்உயைம் உடடய ஓர்  

  உருடள,ஒரு கூம்பு மற்றும் ஒரு ழகாளத்தின்  

  கன அளவுகளின் விகிதம் 

    (1). 1 : 2 : 3     (2). 2 : 1 : 3    (3). 1 : 3 : 2   (4). 3 : 1 : 2 
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தரீ்வு : 

ஒரு உருகள ,ஒரு கூம்பு  ற்றும் ஒரு வகாளத்தின்  

கன அளவுகளின் ேிகிதம்         
 

 
      

 

 
      

    உருகள,கூம்பு, வகாளம் ஆகியன ச  ான 
ேிட்டம்  ற்றும் உயரம் உகடயது.எனவே h =2r 

                                                  
 

 
          

 

 
    

                                              
 

 
       

 

 
        

                                           
 

 
  

 

 
  

                                                      

                                               

                        விடட :  ( 4 ).3 : 1 : 2    

        8.புள்ளியியலும் ேிகழ்தகவும்   

1..கீழே  பகாடுக்கப்பட்டுள்ளடவகளில்    எது  

   பைவல் அளடவ இல்டல ? 

   (1). வசீ்சு                     (2). திட்டவிலக்கம் 

   (3).கூட்டுச்சைாசரி    (4).விலக்க வர்க்கச் சைாசரி 

தரீ்வு : 

   கூட்டுச் சராசரி பரேல் அளகே இல்கல  

    விடட : ( 3 ). கூட்டுச்சைாசரி     

2. 8, 8, 8, 8, 8……..….8   ஆகிய தைவின் வசீ்சு 

        (1). 0               (2). 1                (3). 8                 (4). 3 

தரீ்வு : 

                        வசீ்சு R = L – S    

                                          = 8 – 8 = 0   

                           விடட : ( 1 ). 0                

3.சைாசரியிலிருந்து  கிடடக்கப்  பபற்ற  தைவுப்   

  புள்ளிகளுடடய விலக்கங்களின் கூடுதலானது 

       (1). எப்பபாழுதும் மிடக எண் 

       (2) . எப்பபாழுதும் குடற எண் 

       (3) .பூச்சியம்          (4).பூச்சியமற்ற முழுக்கள்  

தரீ்வு :  

   சராசரியிலிருந்து   கிகடக்கப்  மபற்ற   தரவுப்   

  புள்ளிகளுகடய  ேிலக்கங்களின்  கூடுதலானது  

  பூஜ்ஜியம் ஆகும்.              

           விடட : ( 3 ) .பூச்சியம்           

4. 100  தைவுப்  புள்ளிகளின்  சைாசரி  40  மற்றும்  

   திட்டவிலக்கம்  3 .   எனில்  விலக்கங்களின் 

   வர்க்கக் கூடுதலானது 

        (1). 40000     (2).160900    (3). 160000    (4). 30000 

தரீ்வு :  

                            
  

 
           

                                   
   

 
  

  

 
 

 

 

                                     
   

   
        

                               
   

   
               

                                         

                        விடட  :   ( 2 ).160900      

5. முதல் 20   இயல் எண்களின்  விலக்கவர்க்கச்  

   சைாசரியானது  

     (1).  32.25        (2). 44.25       (3).33.25         (4). 30 

தரீ்வு :  

    
முதல்    இயல் எண்களின்
ேிலக்கேர்க்கச் சராசரி      

    

  
   

                                                                        
     

  
 

                                                                           
     

  
 

                                                                         
   

  
 

                                                                         

                                     விடட :  ( 3 ).33.25 

6. ஒரு  தைவின் திட்டவிலக்கமானது   3. ஒவ்பவாரு  

     மதிப்டபயும் 5 ஆல்  பபருக்கினால்  கிடடக்கும்   

  புதிய தைவின் விலக்க வர்க்கச் சைாசரியானது 

       (1). 3                (2). 15            (3). 5                 (4).225 

தரீ்வு :  

       திட்ட விலக்கம்         

    ஒவ்பவாரு  மதிப்டபயும் 5 ஆல்  பபருக்கினால்    
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   புதிய திட்ட விலக்கத்டதயும் 5 ஆல் பபருக்க  
   ழவண்டும் 

       புதிய திட்ட விலக்கம்            

விலக்க வர்க்கச் சைாசரி              
 
     

                    விடட :  ( 4 ) 225 

7. x ,y ,z ஆகியவற்றின் திட்டவிலக்கம்  p  எனில்    

     3x+5 ,  3y+5 ,  3z+5     ஆகியவற்றின்   திட்ட 

   விலக்கமானது 

      (1). 3p + 5        (2). 3p        (3). p + 5        (4). 9p + 15 

தரீ்வு :  

    திட்ட விலக்கம்    p  

  ஓவ்மோரு  திப்கபயும் 3 ஆல் மபருக்கினால்  
       திட்ட ேிலக்கம்       3p  

  ஒவ்மோரு  திப்புடனும் 5 ஐ கூட்டினால்     
 திட்டேிலக்கம்  ாறாது. 
 எனவே  திட்ட ேிலக்கம்    3p  

               விடட : ( 2 ). 3p         
8. ஒரு தைவின் சைாசரி  மற்றும்  மாறுபாட்டுக்  

  பகழு  4   மற்றும்   87.5 % ,  எனில்  திட்ட  

  விலக்கமானது  

      (1). 3.5              (2). 3            (3). 4.5           (4).  2.5 

தரீ்வு :  

                                    

                            
 

  
      

                             
 

 
     

                               
      

   
   

   

   
           

                           விடட :  ( 1 )  3.5 

9. பகாடுக்கப்பட்டடவகளில் எது தவறானது ? 

                                                      

                                                       

தரீ்வு :   

              என்பது தவறானது.  

  ஏபனனில்              

                       விடட :   ( 1 ).           

10. p  சிவப்பு , q  ேீல, r   பச்டச  ேிறக் கூோங் 

    கற்கள்  உள்ள ஒரு குடுடவயில் இருந்து  

    ஒரு சிவப்பு கூோங்கல் எடுப்பதற்கான  

    ேிகழ்தகவானது  

           
 

     
                                  

 

     
   

            
   

     
                                 

   

     
 

தரீ்வு :  

      சிேப்பு கற்கள்    =  p ,  

           நீள கற்கள்    =  q  ,  

            பச்கச கற்கள்  =  r   

                                 n(S) = p + q + r   

                நிகழ்தகவு  P(A)  
  சிேப்பு 

    
 

                                        
 

     
   

                    விடட :        
 

     
 

11. ஒரு  புத்தகத்திலிருந்து  சமவாய்ப்பு  முடறயில்   

    ஒரு   பக்கம்   ழதர்ந்பதடுக்கப்படுகிறது.  அந்தப்  

    பக்க   எண்ணின்   ஒன்றாம்   இட மதிப்பானது  

    7-ஐ     விடக்   குடறவாக     இருப்பதற்கான  

    ேிகழ்தகவானது 

           
 

  
               

 

  
                   

 

 
                     

 

 
  

தரீ்வு :  

ஒன்றாம்  இட  இலக்கம் S={0,1,2,…….9}     n(S) = 10 

  7 ஐ ேிட  குகறோன  ஒன்றாம்  இட  இலக்கம்    

         A = {0,1,2,….6)             n(A) = 7 

          நிகழ்தகவு   P(A)  
    

    
 

 

  
    

                         விடட :        
 

  
 

12. ஒரு  ேபருக்கு  ழவடல  கிடடப்பதற்கான  ேிகழ்  

  தகவானது  
 

 
 .ழவடலகிடடக்காமல் இருப்பதற்கான   

  ேிகழ்தகவு   
 

 
  ,எனில்  x –யின்  மதிப்பானது 

        (1). 2               (2). 1                (3). 3                 (4). 1.5 
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தரீ்வு :  

                
 

 
                          

 

 
   

                               

                              
 

 
 

 

 
          

   

 
     

                                       

                                                

                         விடட :  ( 2 ) 1  

13. கமலம் , குலுக்கல்  ழபாட்டியில்  கலந்து  

   பகாண்டாள். அங்கு  135   சடீ்டுகள்  விற்கப்  

   பட்டன. கமலம்  பவற்றி  பபறுவதற்கான  

   வாய்ப்பு   
 

 
  , எனில்   கமலம்   வாங்கிய  

   சடீ்டுகள் எண்ணிக்டக  

        (1).  5            (2). 10                 (3). 15               (4). 20 

தரீ்வு :  

     n(S)=135  ,    P(A) = 
 

 
  ,     Let  n( A)= x  

                  
    

    
 

                
 

 
 

 

   
    

                  
   

 
     

                   விடட :  ( 3  )  15 

14. ஆங்கில  எழுத்துக்கள்   { a, b, c, …….z } –யில்  

   இருந்து  ஓர் எழுத்து சமவாய்ப்பு முடறயில்  

   ழதர்வு    பசய்யப்படுகிறது.  அந்த  எழுத்து  

   x-க்கு  முந்டதய    எழுத்துகளில்  ஒன்றாக  

   இருப்பதற்கான  ேிகழ்தகவு     

           
  

  
                  

 

  
                 

  

  
                   

 

  
  

தரீ்வு :  

         S = { a,b,c,…..z}               n(S) = 26 

            A =  x-க்கு முந்கதய ஆங்கில 

          எழுத்துகள் = {a,b,c,…..w}   n(A) = 23 

                              P(A) = 
  

   
   

                              விடட  :        
  

  
   

15. ஒரு பணப்டபயில் ரூ.2000 ழோட்டுகள் 10-ம், 

   ரூ.500 ழோட்டுகள்15-ம்,ரூ.200  ழோட்டுகள் 25-ம் 

  உள்ளன. ஒரு ழோட்டு சமவாய்ப்பு முடறயில்  

 எடுக்கப்படுகிறது எனில், அந்த ழோட்டு ரூ.500      

   ழோட்டாகழவா அல்லது ரூ.200 ழோட்டாகழவா 

 இருப்பதற்கான ேிகழ்தகவு என்ன ?  

               
 

 
                   

 

  
                  

 

 
                   

 

 
  

தரீ்வு :  

       ரூ.2000  வநாட்டு   n(A) = 10  

         ரூ.500    வநாட்டு       n(B) = 15   

         ரூ.200    வநாட்டு     n (C ) = 25       

                                  n(S) = 10+15+25=50  

                            P(BUC) = P(B)+P(C)          

                                          
  

  
 

  

  
   

                                           
  

  
 

 

 
     

                               விடட :        
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