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மேல்நிலை முதைாம் ஆண்டு - கணினி அறிவியல் (தேிழ் வழி) 
SS உள்நிலைத் தேர்வு  பயிற்சி ஏடு - (S. சாமிநாேன்,GHSS-முகாசாபரூர் , கடலூர் Dt) 

    வருடம் : 202   –  202  
 

மதிப்பபண் சான்றிேழ் 
 

மதர்வு எண்   : 
 

பெயர்   : 
 

வகுப்பு   :   11         ெிரிவு :     
 

ெள்ளி      :   
 
    உள்நிலைத் தேர்வு  ேதிப்பெண்  : 25 

தேர்வு உள்நிலைத் 

தேர்வு  1 
உள்நிலைத் 

தேர்வு  2 
உள்நிலைத் 

தேர்வு  3 
உள்நிலைத் 

தேர்வு  4 
உள்நிலைத் 

தேர்வு  5 
 

மேிப்பெண்  
 

    

 
தேர்வு சிறந்ே 

உள்நிலைத் 

தேர்வு  1  
சிறந்ே 

உள்நிலைத் 

தேர்வு  2 
சிறந்ே 

உள்நிலைத் 

தேர்வு  3 
சிறந்ே 3 

உள்நிலைத் 

தேர்வுகளின் 

கூடுேல்   

மாணவர் பெற்ற 

மேிப்பெண் ( 4 ) 
(கூடுேல் / 75) * 4% 

 
மேிப்பெண்  

 
    

 

அகமேிப்பெண் பமொத்ே மேிப்பெண்கள் பெற்ற மேிப்பெண்கள் 
உள்நிலைத் தேர்வு  மாணவர் 

பெற்ற மேிப்பெண் (4) 
4  

வருககப் ெேிதவடு  
80% தமல் வருகக  ( 2) 
75% முேல் 80% வகை (1) 

 
2 
 

 

ஒப்ெகைப்பு / பெயல்ேிட்ைம் / 
களப்ெயணம் 2  

கல்வி இகணச் பெயல்ெொடுகள் 2 
 

 

பமொத்ே மேிப்பெண்கள் 10 
 

 

 
 

ெொை ஆெிரியர் ககபயொப்ெம்       ேகைகமயொெிரியர் ககபயொப்ெம் 
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SS 

 

உள்நிலைத் தேர்வு  1 
 கணினி அறிவியல் வகுப்பு :  11,           மேிப்பெண்கள்    
 தேர்வு எண்  :     நொள் :  
 பெயர்  :         தநைம் : 45 நிமிைங்கள்  
          பகுதி – I    அனைத்து விைாக்களுக்கும் வினையளிக்கவும்   10X1=10 
         1.  அனலடிக்கல் இன்ஜின் கருவியய வடிவயைத்தவர்…… 

 (அ) லலடி அடா அகஸ்டா (ஆ) சார்லஸ் பாலபஜ் (ஆ) ஹர்ைன் லஹாலரித் (இ) பியைஸ் பாஸ்கல் 

விகை : …………………………………………………………… 

        2. மூன்றாம் தயலமுயற கணினியில் பயன்படுத்தியது…………. 

 (அ) வவற்றிட குழாய்  (ஆ) திரிதயடயம் (ஆ) ஒருங்கியணந்த சுற்றுகள்(ஆ) நுண்வசயலி 

விகை : …………………………………………………………… 

        3. ஒரு கிலலா யபட் என்பது எத்தயன யபட்டுகயைக் வகாண்டது . (அ)1000    (ஆ) 8   (இ) 4    (ஈ) 1024 

     விகை : …………………………………………………………… 

        4. பதினாறு நியல எண்ணின் அடிைானம்……….     (அ)  2    (ஆ) 8    (இ) 10     (ஈ) 16 

     விகை : …………………………………………………………… 
 

5. எது லவகைாக வசயல்படும் நியனவகம் ஆகும்? 

 (அ) வன் வட்டு (ஆ) முதன்யை நியனவகம் (இ)  லகச் நியனவகம்  (ஈ.) புளு-லே நியனவகம் 

      

விகை : …………………………………………………………… 
6. ALU என்பதன் விரிவு…… 

(அ) Arithmetics Local Unit  (ஆ) Arithmetical Log Unit  இ) Arithmetic  Logical Unit (ஈ) Arithmetic  Logic Unit 
         

விகை : …………………………………………………………… 
7. லகாப்பு லைலாண்யை எவற்யற நிர்வகிக்கிறது?  

(அ) லகாப்புகள் (ஆ) லகாப்புயறகள் (இ) அயடவு அயைப்புகள்(ஈ) இயவயயனத்தும் 

 

விகை : …………………………………………………………… 
8. இயக்க அயைப்பானது ----      

 (அ)பயன்பாட்டு வைன்வபாருள் (ஆ)வன்வபாருள்(இ)அயைப்பு வைன்வபாருள்(ஈ.) உபகேணம் 

 

விகை : …………………………………………………………… 
9. சாைேங்கைில் ஒரு லகாப்பின் ைறுவபயரிட பயன்படுத்தப்படும் குறுக்குவழி வியச …… 

(அ) F2  (ஆ) F4  (இ) F5 (ஈ) F6 

 

விகை : …………………………………………………………… 
10. விண்லடாஸ் பயன்பாட்டில்  லகாப்புகள்  வகாடாநியலயாக  எந்த லகாப்புயறயில் 

லசைிக்கப்படும்? 

 அ)  MY documents  (ஆ)   MY  picture (இ)    Document  and  settings  (ஈ)  MY  Computer 

 
விகை : …………………………………………………………… 
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பகுதி-II  குறுவினொக்களுக்கும் வியடயைிக்கவும்      3X2=6 

11. கணிப்பெொறி என்றொல் என்ன? எ,கொட்டு ேருக. 
 
 
 
 
 
 

12. (1101)2 = (?)10 
 

 

 

 

 

 

13. இயக்க அயைப்பு  என்றொல் என்ன? எ,கொட்டு ேருக. 
 

 

 
 
 

பகுதி-III   ெிறுவினொக்களுக்கும் வியடயைிக்கவும்      3X3=9 
14. CD மற்றும் DVD தவறுெடுத்துக, 
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15. இயக்க அயைப்பு  முக்கிய ெிறப்ெியல்புககள கூறுக,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  விண்லடாஸ் ென்னல் ேிகைக் கூறுககளப் ெற்றி எழுதுக, 
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   உள்நிலைத் தேர்வு  2     

 கணினி அறிவியல் வகுப்பு :  11,        மேிப்பெண்கள்    
 தேர்வு எண்   :    நொள் :  
 பெயர்   :       தநைம் : 45 நிமிைங்கள்  
பகுதி – I    அயனத்து வினாக்களுக்கும் வியடயைிக்கவும்  10X1=10 

1. பணிக்குத் தகுதியற்ற விவேங்கயைத் தவிர்த்து அவசியைானவற்யற ைட்டுலை குறிக்கும் 

பணியின் அம்சங்கள் என  அயழக்கப்படுவது எது? 

 (அ) விவேக்குறுப்பு  (ஆ) அருவைாக்கம்(இ) ஒருங்கியனத்தல் (ஈ) பிரித்தல்  

விகை : …………………………………………………………… 
2. உள்ைடீ்டு பண்பு ைற்றும் உள்ைடீு-வவைியடீு வதாடர்யப ஒரு சிக்கலில் குறிப்பிடுவயத 

இவ்வாறு அயழக்கலாம்?    (அ) விவேக்குறிப்பு (ஆ) கூற்றுக்கள் (இ) வநறிமுயே  (ஈ) வயேயயே 

விகை : …………………………………………………………… 
3.  உள்ைடீு வவைியடீு உறயவ உறுதிபடுத்துவது? (அ) வநறிமுயற ைற்றும் பயனர் உரியையின் 

வபாறுப்பு(ஆ) பயனரின் வபாறுப்பு ைற்றும் வநறிமுயறயின் உரியை (இ) வநறிமுயறயின் 

வபாறுப்பு ஆனால் பயனரின் உரியை அல்ல (ஈ) பயனர் ைற்றும் வநறிமுயறயின் வபாறுப்பு  

 விகை : …………………………………………………………… 
4. ைதிப்பிருத்தலுக்கு u,v =5,10 எனில் வகாடுக்கப்பட்டுள்ை வதாடர் ைதிப்பிருத்தலுக்கு பின் u,ைற்றும் 

v     ைாறிகள் வபறும் ைதிப்பு என்ன? 1.u:=v   2.v:=u    (அ) u,v=5,5   (ஆ) u,v=10,5    (இ)u,v=5,10  (ஈ) u,v=10,10 

விகை : …………………………………………………………… 
         5.  ைதிப்பிருத்தலுக்கு பிறகு, வரியச எண் 3 க்கான கீழ்கண்ட எந்த பண்புக்கூறு  வைய்? 

 1.   - -i ,j=0      2 .  i ,j:=i+1,j-1  3.   - - ?      (அ)  i+j>0   (ஆ) i+j<0   (இ)  i+j=0    ( ஈ) i=j 

விகை : ……………………………………………………………  
         6. ஒரு வபரிய சிக்கயல பல சிறிய நிர்வகிக்க கூடிய சிக்கல்கயல பிரிக்கும் வசயல் ……….எனப்படும். 

  (அ) பிரிப்பு (ஆ) ஒருங்கியணப்பு  (இ) பாய்வுப்படம்  (ஈ) வநறிமுயற  

 
  விகை : …………………………………………………………… 

       7. ஒரு வநறிமுயற ைதிப்பிருத்து ைற்றும் கட்டுப்பாட்டு கூற்றுகயை உள்ைடக்கிறது? 

  (அ) பிரிப்பு (ஆ) ஒருங்கியணப்பு(இ) பாய்வுப்படம் (ஈ) வநறிமுயற 

        விகை : ………………………………………………………… 
.      8.  ைடக்கு ைாற்றைிலி  உண்யையாக  அவசியம் இல்யல 

 அ) ைடக்கின் வதாடக்கத்தில்  ஆ) ஒவ்வவாரு சுழற்சியின் வதாடக்கத்தில் 

 இ)  ஒவ்வவாரு தற்சுழற்சியின் முடிவில்  ஈ) வநறிமுயறயின் வதாடக்கத்தில்  

 

விகை : …………………………………………………………… 
      9. mxa+nxbஎன்பது a, b :=a+8,b+7 என்ற ைதிப்பிருத்தலின் ைாற்றைிலி என்றால்,m,n வின் ைதிப்புகள் 

 (அ) m=8,n=7  (ஆ) m=7,n=8  (இ) m=7,n=-8 (ஈ) m=8,n=-7 

விகை : …………………………………………………………… 
     10. தற்சுழற்சியின் பின்வரும் வயேயயறயயப் பயன்படுத்தி  a10 யய  ைதிப்பிட எத்தயனமுயற 

வபருக்க லவண்டும்? an          (a) 11 (b) 10  (c) 9  (d)  8 

 

விகை : …………………………………………………………… 
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பகுதி-II  குறுவினொக்களுக்கும் வியடயைிக்கவும்      3X2=6 

17. பநறிமுகற என்றொல் என்ன? 

 

 

 

 

 

 

18. பாய்வுப்படம் என்றொல் என்ன? 

 

 

 

 

 

 

19. மொற்றமிைி என்றொல் என்ன? 

 
 
 
 
 
 
 
 

பகுதி-III ெிறுவினொக்களுக்கும் வியடயைிக்கவும்      3X3=9 
20. சுழற்சி, தற்சுழற்சி பற்றி குறிப்பு வலைக. 
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21. பநறிமுகற குறியீட்டு முகறககள விளக்குக 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.  கட்டுப்பாட்டு பாய்வுகயை ைாற்றுவதற்கு மூன்று முயறகள் விளக்குக 
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உள்நிலைத் தேர்வு  3 

 கணினி அறிவியல் வகுப்பு :  11,       மேிப்பெண்கள்    
 தேர்வு எண்   :    நொள் :  
 பெயர்   :       தநைம் : 45 நிமிைங்கள்  
          பகுதி – I    அனைத்து விைாக்களுக்கும் வினையளிக்கவும்   10X1=10 
1. C++ வைாழியய உருவாகியவர் யார்? (அ) சார்லஸ் பாலபஜ் 

 (ஆ) லஜர்ன் ஸ்ட்வேைஸ்ட்ேப்(இ) பில் லகட்ஸ் (ஈ)சுந்தர் பிச்யச    

விகை : ……………………………………………………………  

2. C++ க்கு முதன் முதலில் யவக்கப்பட்ட வபயர் என்ன? 

(அ) சிபிபி(ஆ)லைம்பட்ட சி(இ) இனக்குழுக்கள் உடன் சி(ஈ) சி உடன் இனக்குழுக்கள் 

      விகை : ……………………………………………………………  

3. C++ என வபயர் சுட்டியவர் யார்? 

 (அ)  ரிக் ைாஸ்சிட்டி (ஆ) ரிக் பிஜர்லன (இ) பில் லகட்ஸ்  (ஈ) வடன்னிஸ் ரிட்சி  

விகை : ……………………………………………………………  

4. for(int  i=0; i<10;i++) என்ற ைடக்கு எத்தயன முயற இயங்கும்?   (அ) 0  (ஆ) 10 (இ) 9 (ஈ) 11 

 

விகை : ……………………………………………………………  

5. பின்வருவனவற்றிள் எது வவைிலயறல் லசாதிப்பு ைடக்கு?   (அ) for  (ஆ) while   (இ) do...while  (ஈ) if... else  

 

விகை : ……………………………………………………………  

6.  தாவுதல் கூற்றுகைின் சிறப்பு வசாற்கைில் வபாருந்தா ஒன்யற கண்டுபிடி?  

      (அ) break  (ஆ)  switch     (இ) goto  (ஈ) continue  

விகை : ………………………………………………………… 
7.. நிேலின் வசயலாக்கம் எந்த வசயற்கூறிலிருந்து வதாடங்கும்?   

அ) isapha( )   ஆ )isdigit ( )   இ) main ( )  ஈ)isiower( )    

விகை : ……………………………………………………………  

8. add( int, int ) ; என்ற வசயற்கூற்றின் முன்வடிவின் திருப்பி அனுப்பும் தேவினத்தின் வயக யாது? 

 அ) int ஆ) float     இ) char     ஈ) double 

விகை : …………………………………………………………… 

9. . இவற்றுள் எது வயேவயல்யல வசயற்குறியாகும்?   (அ) >    (ஆ) &   (இ) %   (ஈ) :: 

 

விகை : …………………………………………………………… 

10. சேங்கள் தானயைவாக இவற்றுள் எந்த குறியுருவுடன் முடிவயடயும்?   அ)  \0  ஆ)\t         இ)\n      ஈ)\b   

 

விகை : …………………………………………………………… 
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பகுதி-II  குறுவினொக்களுக்கும் வியடயைிக்கவும்      2X2=4 
11. ெிறப்பு பெொற்கள் என்றால் என்ன? எ.கொ ேருக. 

 

 

 

 

 

12. பெயற்கூறுகள் – வகையறு. 

 

 

 

 

 

பகுதி-III ெிறுவினொக்களுக்கும் வியடயைிக்கவும்      2X3=6 
 

13. Switch கூற்றின் பேொைரியகை எழுதுக. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   14..  அணி என்றால் என்ன? அதன் வகககள் யொகவ? 
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பகுதி-Iv பெருவினொக்களுக்கும் வியடயைிக்கவும்      1X5=5 
15.. ெி++ மொறியின் வகைபயல்கை என்றால் என்ன? அதன் வககககள விவரி 
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உள்நிலைத் தேர்வு  4 
 கணினி அறிவியல் வகுப்பு :  11,      மேிப்பெண்கள்    
 தேர்வு எண்   :    நொள் :  
 பெயர்   :       தநைம் : 45 நிமிைங்கள்  
  பகுதி – I அனைத்து விைாக்களுக்கும் வினையளிக்கவும்  10X1=10    
1.  தேவுகயையும் வசயற்கூறுகயையும் ஒரு வபாருள் என்னும் வயேயயறக்குள்  ஒன்றாகப்  பியனத்து  

யவக்கும் வசயல்நுட்பம்? (அ) ைேபுரிைம் (ஆ) உயறவபாதியாக்கம்(இ) பல்லுருவாக்கம் (ஈ) அருவைாக்கம்  

விகை : …………………………………………………………… 

2.  தேயவ நிேலின் லநேடி அணுகு முயறயிலிருந்து பாதுகாப்பது? 

 (அ) தேவு ையறப்பு (ஆ) உயறவபாதியாக்காம் (இ) பல்லுருவாக்கம் (ஈ) அருவைாக்கம்  

விகை : …………………………………………………………… 

3.. பின்வருவனற்றுள் எந்த கருத்துரு ஒரு வபாருைின் அவசியைான  பண்புகயை உருவாக்கப்படும்    

     வபாருளுக்குள் ையறத்து யவக்கிறது?  

(அ) இனக்குழு (ஆ)உயறவபாதியாக்கம்(இ) பல்லுருவாக்கம் (ஈ) அருவைாக்கம்  

விகை : …………………………………………………………… 

4. ஒரு உறுப்பு வசயற்கூறு இன்வனாரு உறுப்பு வசயற்கூயறப் புள்ைி வசயற்குறியயப் பயன்படுத்தாைல் 

லநேடியாக அணுகலாம் என்பயத எவ்வாறு குறிப்பிடலாம்? (அ) துயண வசயற்கூறு 

(ஆ)துயண உறுப்பு(இ)பின்னலான உறுப்பு வசயற்கூறு (ஈ)துயண உறுப்பு வசயற்கூறு 

விகை : …………………………………………………………… 

5. இனக்குழுக்கள் வயறயறுக்கப்படும் வசயற்கூறுகள் எந்த வசயற்கூறுகயைப் லபால் இயங்குகின்றன? 

(அ) inline வசயற்கூறுள்(ஆ) inline அல்லாத வசயற்கூறுகள் (இ) outline  வசயற்கூறுள் (ஈ) தேவு  வசயற்கூறுள் 

விகை : …………………………………………………………… 

6. பின்வரும் எந்த அணுகியல்பு வயேயறுப்பி தவறுதலான ைாற்றங்கைிலிருந்து தேயவப் 

பாதுகாக்கிறது?(அ) private    (ஆ) protected    (இ) public  (ஈ) முழுதைாவிய 

விகை : …………………………………………………………… 

7.  பின்வருவனவற்றுள்……….. எது வசயற்கூறுகளுக்கு லவறுபட்ட வபாருள் உள்ையத குறிக்கிறது? 

 (அ)வசயற்கூறு பணிைிகுப்பு (ஆ) உறுப்பு பணிைிகுப்பு    (இ)வசயற்படு பணிைிகுப்பு (ஈ)வசயற்பாடு பணிைிகுப்பு 

விகை : …………………………………………………………… 

8. பின்வருவனவற்றுள், எது நிேலின் ஒப்படீுகைின் எண்ணிக்யகயய குயறக்கிறது . 

 (அ) வசயற்கூறு பணிைிகுப்பு(ஆ) வசயற்பாடு பணிைிகுப்பு (இ) வசயற்கூறு பணிைிகுப்பு (ஈ) உறுப்பு பணிைிகுப்பு    

 

விகை : …………………………………………………………… 

9. பின்வருவனவற்றுள் எது ஏற்வகனலவ உள்ை இனக்குழுவின் அடிப்பயடயில் புதிய இனக்குழுயவ 

தருவிக்கும் முயறயாகும்?   (அ) பல்லுருவாக்கம் (ஆ) ைேபுரிைம் 

(இ) உயற வபாதியாக்கம் (ஈ) ைீ-இனக்குழு   விகை : …………………………………………………………… 

10.  பின்வருவனவற்றுள் எது school  என்ற அடிப்பயட இனக்குழுவிலிருந்து student  என்ற இனக்குழுயவ 

தருவிக்கும்? 

(அ) school : student   (ஆ) class student : public school  (இ) student : public school (ஈ) class school : public student  

விகை : …………………………………………………………… 
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SS 

 
பகுதி-II  குறுவினொக்களுக்கும் வியடயைிக்கவும்      2X2=4 
11. ெல்லுருவொக்கம் என்றால் என்ன? 

 

 

 

 

12.  ஆக்கி என்ெது என்ன? 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

பகுதி-III ெிறுவினொக்களுக்கும் வியடயைிக்கவும்      2X3=6 
13. பெயற்கூறு ெணிமிகுப்ெிற்கொன விேிமுகறகள் யாயவ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ேருவிக்கப்ெட்ை இனக்குழுகவ வகையறுப்ெேற்கொன குறிப்புகள் யொகவ? 
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பகுதி-Iv பெருவினொக்களுக்கும் வியடயைிக்கவும்      1X5=5 
15. பெயற்குறி ெணிமிகுப்ெிற்கொன விேிமுகறகள் யாயவ? 
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உள்நிலைத் தேர்வு  5 
 கணினி அறிவியல் வகுப்பு :  11,  மேிப்பெண்கள்   
 தேர்வு எண்   :    நொள் :  
 பெயர்   :       தநைம் : 45 நிமிைங்கள்  
 பகுதி – I    அனைத்து விைாக்களுக்கும் வினையளிக்கவும்   10X1=10 
1. கீழ்க்கண்டனவற்றில் எது வசயல்முயற, பயிற்சி ைற்றும் ைதிப்புடன் வதாடர்புயடயது? 

 (அ)  உரியையில்லா நகலாக்கம்  (ஆ)  நிேல்கள் (இ)  நச்சு நிேல்கள்  (ஈ)  கணிப்வபாறி நன்வனறி 

விகை : …………………………………………………………… 
2.  வணிக நிேல்கயை வபாது சட்ட விலோதைாக பயன்படுத்துவது?  

 (அ)  இலவச வபாருள்  (ஆ)  வார்ஸ் (worez) (இ)  இலவச வைன்வபாருள்  (ஈ)   வைன்வபாருள் 

விகை : …………………………………………………………… 

3. கீழ்கண்டவற்றுள் எது கணிப்வபாறி நிேல்கைின் லதயவயில்லாைல் ைற்றும் இயணத்து 

 வகாள்ைவும் வசய்யும் . (அ)  நச்சுநிேல்(ஆ) வார்ைஸ்  (இ)  ஸ்யபலவர்   (ஈ)  ட்லோஜன்  

விகை : …………………………………………………………… 

4. கீழ்கண்டவற்றில் எது பயனர் இயணய தைத்யத பார்வயிடுவயத கண்காணிக்கிறது? 

 (அ) ஸ்யபலவர்  (ஆ)  குக்கிகள்(இ)  வார்ைஸ்  (ஈ) ட்லோஜன்         

      விகை : …………………………………………………………… 
 

5. கீழ்கண்டவற்றில் எது தீங்கியழக்கும் நிேல்கள்? 

(அ) வார்ைஸ்   (ஆ) ட்லோஜன்  (இ) ட்லோஜன் (ஈ) குக்கிகள்            விகை : …………………………………………………………… 
 

6. கணிப்வபாறி வயலப்பின்னல் வழியாக உள்நுயழயவும், வவைிலயறவும், சைிக்கயை 

கண்காணிக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் வயக வசய்வது?         

(அ) குக்கிஸ்    (ஆ) நச்சுநிேல்   (இ) பயர்வால்(ஈ) வார்ைஸ்         விகை : …………………………………………………………… 
 

7. சிபர் எழுத்தயத தனி எழுத்தாக ைாற்றம் வசய்யுமுயற?  

(அ) குறியாக்கம் (ஆ) ையற குறியாக்கம் (இ)  நச்சு நிேல்கள்  (ஈ) பிோக்ஸி   
விகை : …………………………………………………………… 

8.. இ-வணிகம் என்பது… 

.(அ) ைின்னணு வணிகம்(ஆ)ைின்னணு தேவு ைாற்றம்(இ)ைின்சாே தேவு ைாற்றம்(ஈ)ைின்சாே 

வணிகையைாக்க 

விகை : …………………………………………………………… 

9. கணினியில்தைிழ்யில்தட்டச்சுவசய்யபயன்படும்வைன்வபாருள்: …………………………………………………… 

 
 

விகை : …………………………………………………………… 

 

10. முதல் தைிழ் நிேலாக்க வைாழி ……………………. 

                          விகை : ……………………………………………………………  
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பகுதி-II  குறுவினொக்களுக்கும் வியடயைிக்கவும்      2X2=4 
11. வார்ைஸ் என்றால் என்ன? 

 

 

 

 

 

 
 
12.  குக்கி என்றால் என்ன? 

 
 

 
 
 
 
 

பகுதி-III ெிறுவினொக்களுக்கும் வியடயைிக்கவும்      2X3=6 
13. பயர்வால் ெற்றி குறிப்பு வகைக. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14. தேடுபெொறி என்றால் என்ன? எ.கொ ேருக 
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பகுதி-Iv பெருவினொக்களுக்கும் வியடயைிக்கவும்      1X5=5 
15. கணிப்பெொறி குற்றங்ககள ெட்டியைிடுக. 
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