
  வைக
  

  
 

(   * 
 )

 
 

 

 

   - 2018   
    

01  20 வைர

 
,
 

,
,
 

 
1 1*20=20

 20 

1
20*1=20

21  27 வைர  
5/7

  
3 

3*5=15
15 

2 5*2=10

5/7

28  34 வைர

உைரநைட
 

5/7
  

3 
3*5=15

15 
2

5*2=10

35  39 வைர
 

3/5
  

 5 
5*3=15

15 

4 3*4=12

உைரநைட
3/5

40  44 வைர

உைரநைட
 

3/5
  

 5 
5*3=15

15 

4 3*4=12
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யிா எண் யிா யகை யிகைனிக்ை 
வயண்டினகய

ருயிா 
யிற்கு 
ஆகும் வபம்

மநாத்த வபம்
(ரு யிா * 

மநாத்த யிா)

ரு 
யிாயிற்கு 
நதிப்மண்

மநாத்த 
நதிப்மண்

01 முதல் 20 யகப
சரினா யிகை,

வைாடிட்ை இைம்,

மநாமித்தின்னிற்சி

அனைத்து 
விைாக்களுக்கும்
யிகைனிக்ைவும்

1 ிநிைம் 1*20=20

 20 ிநிைங்ைள்
1

நதிப்
மண்ைள்

20*1=20

21 முதல் 27 யகப
இக்ைணம் இரு
நதிப்மண்
யிாக்ைள்

5/7

ஏழு விைாக்களில் 
ஐந்திற்கு மட்டும்
யிகைனிக்ை

3 ிநிைங்ைள்
3*5=15

15 ிநிைங்ைள்
2

நதிப்
மண்ைள்

5*2=10

நதிப்
மண்ைள்

28 முதல் 30 யகப
அணி,ாயகை,

அைிட்டு யாய்ாடு
(ஐந்து நதிப்மண்
யிாக்ைள்)

2/3     மூன்று 
விைாக்களில் 
இரண்டிற்கு மட்டும் 
யிகைனிக்ை

8 ிநிைங்ைள் 8*2=16

16 ிநிைங்ைள்
5

நதிப்
மண்ைள்

2*5=10

நதிப்
மண்ைள்

31 முதல் 33 யகப

துகணப்ாைக்
ைட்டுகப(குிப்புச்சட்ைைம்,மு
ன்னுகப,மாருளுகப,முடிவு
கப எ முகனாை 
எழுதவும்)

2/3    மூன்று
விைாக்களில் 
இரண்டிற்கு மட்டும் 
யிகைனிக்ை 8 ிநிைங்ைள் 8*2=16

16 ிநிைங்ைள்
5

நதிப்
மண்ைள்

2*5=10

நதிப்
மண்ைள்

34 (அ),(ஆ)

ஆங்ைிச் மசாற்ைள் 
தநிமாக்ைம் மசய்தல்,

தநிழ் எண்ைாை 
எழுதுதல்(3+2=5)

நதிப்மண்ைள்

34(அ),(ஆ)

அகத்திற்கும் 
யிகைனிக்ைவும்

யாசிக்ை 3 

ிநிைங்ைள் +

எழுத 4 

ிநிைங்ைள் =

7ிநிைங்ைள்

7*1=7

 ிநிைங்ைள்
5

நதிப்
மண்ைள்

1*5=5

நதிப்
மண்ைள்

35 (அ) (ஆ)

ஆங்ைி உகபப்த்தி 
தநிமாக்ைம் மசய்தல்,

தநிமில் மமநாமிைள் 
எழுதுதல்(3+2=5)

நதிப்மண்ைள்

35(அ)

(ஆ- 1,2 )

அகத்திற்கும் 
யிகைனிக்ைவும்

யாசிக்ை 3 

ிநிைங்ைள் +

எழுத 4 

ிநிைங்ைள் =

7ிநிைங்ைள்

7*1=7

 ிநிைங்ைள்
5

நதிப்
மண்ைள்

1*5=5

நதிப்
மண்ைள்

36 (அ) அல்து(ஆ)
36 (அ) ைகத  அல்து       
 (ஆ) ையிகத

36(அ) அல்து(ஆ)

ஏதாயது ன்றுக்கு 
நட்டும் 
யிகைனிக்ைவும்




7 ிநிைங்ைள்
7*1=7

 ிநிைங்ைள்
5

நதிப்
மண்ைள்

1*5=5

நதிப்
மண்ைள்

த்தாம் யகுப்பு மாதுத்வதர்வு - 2018 தநிழ் இபண்ைாம் தாள் 
யிாக்ைளுக்கு யிகைனிக்கும்  வபம் வநாண்கந
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37

ாைின் திபண்ைக் 
ைருத்கத எழுதி, ாைில் 
அகநந்துள் ஏற்புகைன 
னங்ைில் ஏவதனும் ஐந்து 
நட்டும் எழுதுை.

குகந்தது ஐந்து 
னங்ைள் எழுதவும்




7 ிநிைங்ைள்
7*1=7

 ிநிைங்ைள்
5

நதிப்
மண்ைள்

1*5=5

நதிப்
மண்ைள்

38

படிவம் (யிாத்தாில்
வைட்டுள் டியத்கத
நட்டும் ிபப்வும் )

யிாத்தாில்
வைட்டுள் டியத்திற்கு
நட்டும் யிா எண் எழுதி, 
நற் டியத்கத 
மன்சிால் அடித்து 
யிைவும்




5 ிநிைங்ைள்
5*1=5

 ிநிைங்ைள்
5

நதிப்
மண்ைள்

1*5=5

நதிப்
மண்ைள்

39(அ) நற்றும்(ஆ)

யாழ்யினல் சூமகப் 
டித்து யிாக்ைளுக்கு 
யிகை எழுதுதல் நற்றும் 
தின்ைள் எழுதுதல்

39 அ(1,2,3) ஆ(1,2)

அகத்தும்

யாசிக்ை 3 

ிநிைங்ைள் +

எழுத 4 

ிநிைங்ைள் =

7ிநிைங்ைள்

7*1=7

 ிநிைங்ைள்
5

நதிப்
மண்ைள்

1*5=5

நதிப்
மண்ைள்

40 (அ) அல்து (ஆ)

கடிதம் (ண்னுக்கு 
ைடிதத்தில் இைம்,ாள்
உகவநல் முையரி 
எழுதவயண்டும்.)                

(யசதிக்ைடிதத்தில் 
அனுப்புர்,மறுர்,ஐனா, 

மாருள்,தங்ைள் 
உண்கநமள்,இைம்,ாள்,உ
கவநல் முையரி 
இைம்ம வயண்டும்)

40 (அ) அல்து (ஆ)

இயற்ில் ஏவதனும் 
ன்று நட்டும் எழுதவும்

15 

ிநிைங்ைள் 15 ிநிைங்ைள்    10 நதிப் 
மண்ைள்

1*10=10    

நதிப் 
மண்ைள்

41 (அ) அல்து (ஆ) மாதுக்ைட்டுகப

40 (அ) அல்து (ஆ)

இயற்ில் ஏவதனும் 
ன்றுக்கு நட்டும் 
யிாத்தாில் 

மைாடுக்ைப்ட்டுள் 
குிப்புச்சட்ைைத்தில் 
உள்யாறு  எழுதவும்

15 

ிநிைங்ைள் 15 ிநிைங்ைள்    10 நதிப் 
மண்ைள்

1*10=10    

நதிப் 
மண்ைள்

மநாத்தம்
137

ிநிைங்ைள் 100

திருப்புதல்
13 

ிநிைங்ைள் 0

கூடுதல் 150
ிநிைங்ைள் 100

வநா ஆவாசகைள் rajasekaran.tr@gmail.com மூம் யபவயற்ைப்டுைின்.

www.Padasalai.Net                                          www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/10th-study-materials.html

www.Padasalai.Net


