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பத்தாம் வகுப்பு அறிவியலில் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பபண் பபற்றவர்கள் 
எண்ணிக்கக அதிகரித்துக் பகாண்டே வந்தகமக்குக் காரணங்கள் 

YEAR 
NO OF QUESTIONS ASKED MARKS TOTAL NO 

OF 
QUESTIONS 

MARKS 
1 2 5 1 2 5 

2012-04 8 15 5 8 30 25 28 63 

2012-06 9 17 5 9 34 25 31 68 

2012-09 6 10 2 6 20 10 18 36 

2013-04 14 28 8 14 56 40 50 110 

2013-06 15 28 5 15 56 25 48 96 

2013-09 13 22 7 13 44 35 42 92 

2014-04 12 21 5 12 42 25 38 79 

2014-06 13 20 6 13 40 30 39 83 

2014-09 13 20 6 13 40 30 39 83 

2015-04 13 24 7 13 48 35 44 96 

2015-06 8 6 4 8 12 20 18 40 

2015-09 12 16 5 12 32 25 33 69 

MARKS TO GET 15 40 20  75 

 

யிாத்தாில் கேட்ேப்ட்ட யிாக்ேில் புத்தே யிாக்ேள் எண்ணிக்கே 
அதிேரித்தகநகன நிே முக்ேினக் ோபணம். புத்தேத்திற்குள்ிருந்து 
கேட்ேப்ட்ட யிாக்ேள் எண்ணிக்கே குகந்தகநயுகந ோபணம். அதிலும் 
அகய நீண்டும் நீண்டும் கேட்ேப்ட்ட யிாக்ேள்! 

 

அபசு நாதிரி யிாத்தாள்ேிலும், பற்கார் ஆசிரினர் ேமே நாதிரி 
யிாத்தாள்ேிலும் சுநார் 50% யிாக்ேள் ாடப்புத்தே யிாக்ோேவும், 
50% யிாக்ேள் புத்தேத்தில் இல்ாத, ஆால் ாடத்திிருந்து கேட்ேப்ட்ட 
யிாக்ோேவும் இருந்த.  

 

சிிது சிிதாே ாடப்புத்தே யிாக்ேின் சதயதீம் அதிேரித்தகநயும், 
சிிது சிிதாே ாடப்புத்தேத்தில் இல்ாத யிாக்ேின் சதயதீம் 
குகந்தகநயும், புதினதாே உருயாக்ேப்ட்ட யிாக்ேள் இல்ாகநயும், 
த்தாம் யகுப்பு அியினில் நூற்றுக்கு நூறு நடிப்பண் பற்யர்ேள் 
எண்ணிக்கே அதிேரித்துக் போண்கட யந்தகநக்குக் ோபணங்ேள் ஆகும். 



www.Padasalai.Net   www.TrbTnpsc.com 

2015 – 2016 ஆம் ேல்யினாண்டிற்ோ அியினல் புத்தேம் குித்த தேயல்ேள் 

01. ாடக்ேருத்துேள் அதிேரித்துள்யா? = இல்க. 
02. ாடங்ேள் ேடிநாக்ேப்ட்டுள்யா? = இல்க. எதுவும் 

கசர்க்ேப்டயில்க. 
03. புத்தே யிாக்ேள் எண்ணிக்கே அதிேரிக்ேப்ட்டுள்யா? = ஆம். 

பசன் யருடப் ாடப்புத்தேத்தில் இல்ாத, ஆால், இதுயகபனில் 
அபசு யிாத்தாள்ேில் கேட்ேப்ட்ட யிாக்ேள் ாடப்புத்தேத்தில் 
கசர்க்ேப்ட்டுள்.  புதின யடியிா யிாக்ேள் 
(எிகநனாகயகன) இடம் பற்றுள். 

04. அதிே அயிா ேணக்ேீட்டு யிாக்ேள் கேட்ேப்ட்டுள்யா? = 
ஆம். குிப்ாே இனற்ினில் நிே அதிே அயிா ேணக்ேீட்டு 
யிாக்ேள் கேட்ேப்ட்டுள். (அதிேட்சம் ரு நதிப்பண் 
யிாயில் 1 அல்து 2 யிாக்ேளும், அதிேட்சம் இரு நதிப்பண் 
யிாயில் 3 யிாக்ேளும், அதிேட்சம் ஐந்து நதிப்பண் யிாயில் 
அதிேட்சம் இரு யிாக்ேளும் கேட்ேப்டுயதற்ோ யாய்ப்புதான் 
யிாத்தாள் யடியகநப்ின்டி உள்து.) அதால் எதற்கு இவ்யவு 
யிாக்ேள் எ கேள்யி எழும்! இகதக் ேற்ோநககன 100 நதிப்பண் 
எடுக்ே இனலும் என்கத யிாத்தாள் யடியகநப்பு பதியாே 
எடுத்துகபக்ேிது. இவ்யாறு அதிே அயில் உள் ேணக்ேீட்டு 
யிாக்ேள் நாணய, நாணயினர்ேின் ேற்கதப் னன்டுத்தும் 
திக அதிேரிக்ேச் பசய்யும். 

05. யிாத்தாள் யடியகநப்பு நாற்ப்ட்டுள்தா? = ஆம். ிரிவு – II இல் 
முப்து யிாக்ேளுக்கு தில் 32 யிாக்ேள் கேட்ேப்டும். இப்ிரியில் 
ஏகதனும் 20 யிாக்ேளுக்கு நட்டும் யிகடனிக்ே கயண்டும் 
என்தில் எவ்யித நாற்மும் பசய்னப்டயில்க. 

06. நிே அதிே அயில் யிாக்ேள் இடம் பற்றுள்யா? = ஆம். 
ஆால், கமன யிாத்தாள்ேில் உள் யிாக்ேள் 
கசர்க்ேப்ட்டுள். புதின யடியில் அகநந்த (ஆால் எிகநனா) 
யிாக்ேள் கசர்க்ேப்ட்டுள். இப்காதுள் யிாக்ேகப் கால் 
இரு நடங்கு யிாக்ேக ாடப்புத்த்ேத்திிருந்து கேட்ே இனலும். 

07. ாடத்தில் இல்ாத ாடப்குதினிிருந்து யிாக்ேள் 
கேட்ேப்ட்டுள்யா? = ஆம். ஆால், 1 % - 2% யிாக்ேள் நட்டுகந 
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அவ்யாறு இடம் பற்றுள். சுநார் 10 ேணக்ேீட்டு யிாக்ேள் 
அவ்யாறு இடம் பற்றுள். 

08. இிகநல் அியினல் ாடத்தில் நூற்றுக்கு நூறு எடுப்து ேடிநா? = 
இல்க. நீத்தின் நாணயன் நூற்றுக்கு நூறு எடுப்து ேடிநல். 90 
நதிப்பண் எடுப்யர்ேள் எல்காரும் 100 நதிப்பண் எடுப்து என்து 
அயபயர் திகநகனப் பாறுத்கத அகநயும். அயர்ேள் 100 நதிப்பண் 
எடுப்து எிகந அல். 

09. த்திரிக்கே பசய்திேில் யந்துள்கதப் கான்று அியினல் 
யிாத்தாள் ேடிநாே அகநயுநா? = இல்க. இதுயகப ஏப்பல் 
நாதத்தில் டந்த அபசுப் பாதுத்கதர்வுேில், யிாத்தாள் 
யடியகநப்ில் உள்யாறு (எிகநனாது = 50%, சுநாபாது = 40%, 
ேடிநாது = 10%) கேட்ேப்டயில்க. எிகநனா யிாக்ேள் 
சுநார் 90% கேட்ேப்ட்டிருந்த. எகய, யிாத்தாள் ேடித்தன்கந 
குித்து ேயகப்ட கயண்டின அயசினநில்க. 

10. த்தாம் யகுப்பு அியினல் (நற் ாடங்ேளும் தான்) ாடத்தில் அதிே  
நதிப்பண் எடுப்து நிேநிே எிகந என்ேிார்ேக? உண்கநனா? = 
இல்க. யிாத்தாள் யடியகநப்ில் உள்யாறு (எிகநனாது = 
50%, சுநாபாது = 40%, ேடிநாது = 10%) கேட்ேப்டயில்க. 
எிகநனா யிாக்ேள் சுநார் 90% கேட்ேப்ட்டிருந்த. 

 


