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அல� ேத�� – 6 
ேம�நிைல �தலா� ஆ��------- கண���பதிவிய� 

அல� 9 – பிைழ! தி"!த� 
கால�  :   45  நிமிட�                                              மதி�ெப�க% :  40 

 அைன!' வினா�க(��� விைடயளி�க��.                          5 × � = 5 
 

1. ”அறி�1ெச�வ3�� கட3�� சர�� வி5ற' வி5பைன ஏ78� பதி� 

ெச9ய�படவி�ைல.”  இ' கீ<க�ட எ� பிைழ�� உதாரண�? 

                (அ) விதி�பிைழ         (ஆ) �@வி� பிைழ       (இ) ப�தி வி� பிைழ 

2. கீ<�க�ட பிைழகளி�, எCத�பிைழ அனாம!'� கண�ைக� பயDப�!தி தி"!த� 
ெச9ய�ப��?  

          (அ) ெகா%�த� தி"�ப ஏ78� `̀̀̀    . . . . 1,000 �ைறவாக� H7ட�ப7�%ள'.  

          (ஆ) நேரCதிரனா� சர�� தி"�பி! தர�ப7ட', ஏ�களி� பதி� ெச9ய�படாம� உ%ள'.  

  (இ) அகிலாவா� `̀̀̀    ....    900 மதி�I%ளசர�� தி"�பி! தர�ப7ட', வி5பைன! தி"�ப ஏ78� 

      `̀̀̀    . . . . 90 என பதி�ெச9ய�ப7�%ள'. 
 

3. கீ<க�ட வா�கியKகைள� க"!தி� ெகா%க:  
           H5M ( A ) : ஒ" நடவ8�ைகைய, �றி�ேப78ேலா அ�ல' 'ைணஏ78ேலா பதி�  
                          ெச9ய! தவMவ' அ�ல' ேபேர78� எ�!' எ@'�ேபா' இ"  

                                                தDைமகைளP� பதி�  ெச9ய! தவMவேத ப�தி வி� பிைழயா��. 
         H5M ( B ) :  ப�தி வி� பிைழ, ெபா'வாக, ேபேர78� எ�!' எ@'� ேபா' நிக@�.  
                          இ�பிைழ, ஒ" கண�ைகம7�ேம பாதி���.   

          கீேழ ெகா��க�ப7�%ள �றியீ7ைட� பயDப�!தி சSயான விைடைய! ேத�Cெத��க��. 

           அ. ( A ) ம5M� ( B ) இர��� சS        ஆ. ( A ) ம5M� ( B ) இர��� தவM 
           இ. ( A ) சS , ஆனா�  ( B ) தவM          ஈ. ( A ) தவM, ஆனா�,  ( B )  சS 

 
4. கணினிமயமா�க�ப7ட கண�கியV�� ப�ேவM ெதாழி� நிMவனKக% மாறிவி7ட 

நிைலயி�, கீ<�காW� எ� பிைழக% தவி��க �8யாதைவயாகிDறன? 

                       (அ)    ப�தி வி� பிைழ       (ஆ)  அதிகமாக� H7�த� பிைழக%   (இ) விதி� பிைழ 

5. கீ<�க�ட பிைழகளி� எ' இ"�பா9ைவ�பாதி�கா'?  

             (அ)  ஒ" கண�கி� தவறாக இ"�I� க7�த� 

             (ஆ)  ேபேர78� எ�!' எ@'� ேபா' தவறான கண�கி� சSயான ப�க!தி� பதி�  

                   ெச9த� 

             (இ)  ஒ" கண�கி�தவறாக� H7�த� 

ப�தி --- II 
   எைவேய3� 4 வினா�க(�� விைடயளி�க��.அவ5றி� வினா எ� 6- �� க7டாய�            

   விைடயளி�க��.                                             												�	 ×	2 = 8 
 

6. ஈ�ெச9 பிைழக% எDறா�எDன? 

7. இ"�பா9� தயாS��� �D க�டறிய�ப7ட பிDவ"� பிைழகைள! தி"!த� ெச9ய��.  

        (அ) வி5பைன ஏ78D ெமா!த! ெதாைகயி� `̀̀̀    . . . . 100 �ைறவாக� H7ட�ப7�%ள'.  
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   (ஆ) ெகா%�த� தி"�ப ஏ78D ெமா!த!தி� `̀̀̀    ....    200 அதிகமாக� H7ட�ப7�%ள'. 
 

8. பிDவ"� பிைழக% இ"�பா9� தயாS��� �D க�டறிய�ப7டன. அவ5ைற! தி"!'க. 
      ( அ ) நளியினிடமி"C' சர��  `.`.`.`.    1,1,1,1,    500500500500     - �� வாKகிய', தவMதலாக வி5பைன ஏ78�    

             பதி� ெச9ய�ப7�%ள'. 
          (ஆ)  இயCதிர� நிM�வத5�1 ெசV!திய Hலி `.`.`.`.500500500500    ,,,,        Hலி� கண�கி� ப5M  
                 ைவ�க�ப7�%ள'. 

9. பிDவ"� பிைழக% இ"�பா9� தயாS���ேபா' க�டறிய�ப7டன. அவ5ைற! தி"!த��. 
        (அ)   `.`.`.`.    1,0001,0001,0001,000     ெரா�க!தி5� அைறகலD வாKகிய', ேபேர78� அைறகலD கண�கி�  

              எ�!' எ@த�படாம� உ%ள'. 
           (ஆ)  ெகா%�த� ஏ78D H7�!ெதாைக `.`.`.`.525525525525             �D எ�!' எ@'� ேபா' `.`.`.`.    252525252 2 2 2  என         
                 எ@த�ப7�%ள'. 
 

10. பிDவ"� பிைழக% இ"�பா9� தயாS!தபிD க�டறிய�ப7டன. அனாம!'� கண��      
இ"�பதாக� க"தி பிைழகைள! தி"!த� ெச9ய��. 

        (அ) அ"W��  `.`.`.`.    125125125125            - �� கட3�� சர�� வி5ற', அ"ணிD கண�கி� `.`.`.`.    111152525252            என      

             எ�!ெத@த� ப7�%ள'. 

           (ஆ) ல7[மியிட� கட3�� `.`.`.`.    550  550  550  550   �� சர�� ெகா%�த� ெச9த', அவர' கண�கி�      
                `.`.`.`.505505505505            என வர� ைவ�க�ப7�%ள'.  

ப�தி --- III 

 எைவேய3� 4 வினா�க(�� விைடயளி�க��.அவ5றி� வினா எ� 11 - �� க7டாய�  

      விைடயளி�க��.                                          																	� × �	= 12 
11. அனாம!'� கண��� ப5றி� �றி�I எ@த��. 
12. ஒ" ப�க�பிைழக% ம5M� இ" ப�க�பிைழக% ப5றிய �றி�I எ@த��. 
13. பிDவ"� ஒ\ெவா" பிைழயிV� பாதி�க�ப7�%ள கண��கைள� Hற��.  

         (அ)  ேகாகிலா���  `.`.`.`.    1,1,1,1,    500500500500     - �� கட3�� சர�� வி5ற', வி5பைன ஏ78� பதி�  

                ெச9ய�படாம� உ%ள'.  

   (ஆ) ெகா%�த� ஏ78D ெமா!த� `.`.`.`.    1,1,1,1,    000000000000     இ"�ைற ேபேர78� எ�!ெத@த�ப7�%ள'. 
 

14. பிDவ"� பிைழக%, இ"�பா9� தயாS��� �D க�டறிய�ப7டன. அவ5ைற தி"!த�    
ெச9ய��. 

       (அ) க7டட� மீதான ேத9மான� `.`.`.`.    3, 3, 3, 3, 000000000000     ேத9மான� கண�கி� எ�!ெத@த�படவி�ைல. 

       (ஆ) ெவKக7��� `.`.`.`.    1,1,1,1,    000000000000     Hலி ெசV!திய', Hலிக கண�கி� இ"�ைற எ�!'  

             எ@த�ப7�%ள'. 
           (இ) நிலா��� கட3�� `.`.`.`.    888800000000     - �� சர�� வி5ற', சSயாக வி5பைன ஏ78� பதி�  
                ெச9ய�ப7ட ேபாதிV�, ேபேர78� `.`.`.`.    555500000000     என எ�!ெத@த�ப7�%ள'. 
 

15. இ"�பா9� தயாS�க�ப7� வி!தியாச� அனாம!'� கண���� எ�!'1ெச�ல�ப7ட' 
என� க"தி பிDவ"� பிைழகைள! தி"!த� ெச9ய��.  

           (அ) வி5பைன ஏ78D H7�!ெதாைக `.`.`.`.    222200000000     �ைறவாக� H7ட�ப7�%ள'.  

           (ஆ) ெகா%�த� ஏ78� `.`.`.`.    121212120000      �ைறவாக� H7ட�ப7�%ள'.  

            (இ) ெபMத5�Sய மா5M1ச7ீ� ஏ78� `.`.`.`.    88880000      �ைறவாக� H7ட�ப7�%ள'. 
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ப�தி --- IV 

எைவேய3� 3 வினா�க(�� விைடயளி�க��.                                        3	×	5 = 15 
16. பிDவ"� பிைழகைள! தி"!'க. 

1) ெகா%�த� ஏ78D ெமா!த� `.`.`.`.    888855550000      �ைறவாக ^�கி எ@த�ப7�%ள'. 

2) வி5பைன ஏ78D ெமா!த� `.`.`.`.    2,502,502,502,500000      அதிகமாக ^�கி எ@த�ப7�%ள'. 

3) ெகா%�த� ஏ78D ெமா!த� `.`.`.`.    7,57,57,57,588880000     - ஐ `.`.`.`.    8888,57,57,57,570000        என ^�கி எ@த�ப7�%ள'. 

4) வி5பைன ஏ78D ெமா!த� `.`.`.`.    7,57,57,57,555550000    ----ஐ  ஒ" ப�க!திலி"C' இDெனா" 
ப�க!திெல�!' எ@'�ேபா'  `.`.`.`.    5,5705,5705,5705,570  என ^�கி எ@த�ப7�%ள'. 

5) ெகா%�த� தி"�ப ஏ78D ெமா!த� `.`.`.`.    5555,12,12,12,120000    ,,,,   `.`.`.`.    1111,5,5,5,522220000        என ^�கி எ@த�ப7�%ள'. 
 
 

17. கீ<காW� பதி�கைள! தி"!த� ெச9ய��. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. ஒ" கண�காள� இ"�பா9� சமD ெச9ய �8யாத ெபா@' ேவ5Mைம! 
ெதாைக அநாம!'� கண�கி5� மா5ற�ப7ட'. பிDன� கீ<�காW� பிைழக% 
க��பி8�க�ப7டன. 

1. வி5பைன ஏ78D ெமா!த� `.`.`.`.    1,501,501,501,500000     அதிகமாக� H7ட�ப7�%ள'. 
2. வாணியிடமி"C' ெப5ற ெரா�க� `.`.`.`.    2,902,902,902,900000      அவ� கண�� `.`.`.`.    3,003,003,003,000000       த`��க�ப7ட', 

ெரா�க ஏ78� பதிய�ப7�%ள'. ஆனா� அவ� கண�கி� பதிய�படவி�ைல. 
3. வி5பைன ஏ78D ெமா!த� `.`.`.`.    12,00012,00012,00012,000  வி5பைன! தி"�ப� கண�கி� ப5M 

ைவ�க�ப7�%ள'. 
4. வ78 ெப5ற' `.`.`.`.    1,001,001,001,000000 , வ78� கண�கி�  `.`.`.`.    101010100000      வர� ைவ�க�ப7�%ள'.  

 
தி"!த� பதி�க% தC', அநாம!'� கண�� தயாS�க. 

 

 விவர� ேப.ப.எ ப5M 

   `.`.`.`. 

வர�  

   `.`.`.`. 

     
   அ 

மதD  க/�                         ப 
    ெரா�க  க/ � 
( மத3�� ச�பள� வழKகிய' ) 

 25,000  
 25,000 

 
ஆ 

ெகா%�த�  க / �               ப 
          ெரா�க  க / � 
( அைறகலD வாKகிய' )  

 5,000  
5,000 

 
இ 

 அDI   க/�                      ப 
       ெரா�க  க / � 
( வாடைக ெசV!திய' ) 

 7,500  
7,500 

 
ஈ 

ெரா�க க / �                      ப   
     பாI  க / � 
(  ெரா�க வி5பைன ) 

 12,000  
12,000 

 
உ 

வி5பைன  க / �                  ப 
        ெரா�க  க / � 
( கமV�� கடD வி5பைன  
ெச9த' ) 

 1,500  
1,500 
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19. ஒ" நிMவன!திD கண�காள� இ"�பா9� சமDபடாம�  `.`.`.`.    9999    2222    2222     வி!தியாச� (H�த�வர�) 
இ"�பைத அறிCதா�. அவ� அCத! ெதாைகைய அனாம!'� கண�கி� பதிC' வி7�, 
அைத! ெதாட�C' பிDவ"� பிைழகைள� க�டறிCதா�.  
 

1. ெரா�க ஏ78D வர��ப�க� உ%ள த%(ப8�ப!தியிD H7�!ெதாைக `.`.`.`.    78787878      
ேபேர78� எ�!' எ@த�படவி�ைல.  
 

2. ெகா%�த� ஏ78D H7�! ெதாைகயி� `.`.`.`.    1111,0,0,0,000000000      �ைறவாக உ%ள'. 
 

3. கட3�� நடராஜ3�� `.`.`.`.    375375375375    - �� சர�� வி5ற', வி5பைனஏ78� `.`.`.`.    735735735735  எDM பதி� 
ெச9ய�ப7�%ள'.  

 
4. ேமகலா��� கட3�� `.`.`.`.    777700000000      �� சர�� வி5ற', ெகா%�த� ஏ78� பதி� 

ெச9ய�ப7�%ள'.  
 

பிைழ தி"!த� பதி�கைள தC' அனாம!'� கண�ைக! தயாS�க�� 
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