
நிகᄈதகퟚ�

11th Standard

கண⠂தᄈ

*****************************************

எ崆ெபாퟭ�ퟂ�ᄈ ெவퟫ�றி இயퟆ�கᄈ

Time : 01:00:00 Hrs Total Marks : 20
அைனԇퟂ� வ⠂னாퟆ�கퟷ�ퟆ�ퟂ�ᄈ வ⠂ைடயள휺� 10 x 2 = 20

இퟔ� நிகᄈퟌ�சிக� ஒேர சமயԇதி堉 ஒ�ைறெயா�ퟴ� வ⠂லퟆ�கிய நிகᄈퟌ�சிக� மퟫ�ퟴ�ᄈ சா瘅ப⠂லா

நிகᄈퟌ�சிகளாக இퟔ�ퟆ�க இயퟙ�மா?

A மퟫ�ퟴ�ᄈ B எ�ற இퟔ� நிகᄈퟌ�சிகퟷ�ퟆ�ퟂ� P(AUB)=0.7, P(A∩B)=0.2 மퟫ�ퟴ�ᄈ P(B)=0.5 என휺�堉 A  மퟫ�ퟴ�ᄈ B

சா瘅ப⠂லா நிகᄈퟌ�சிக� எனퟆ�கா甇ퟣ�க.

A மퟫ�ퟴ�ᄈ B சா瘅ப⠂லா நிகᄈퟌ�சிகளாகퟚ�ᄈ P(AUB)=0.6, P(A)=0.2 என휺�堉 P(B) காퟡ�க.

P(A) =0.5, P(B) =0.8 மퟫ�ퟴ�ᄈ P (B /A) = 0.8, என휺�堉 P(AUB) காퟡ�க.

A, B எ�ற நிகᄈퟌ�சிகퟷ�ퟆ�ퟂ� P(A)=  , P(B)=  மퟫ�ퟴ�ᄈ AUB=S (ퟝ�ퟴ�ெவள휺�) என휺�堉 சா瘅崆 நிைல

நிகᄈதகퟚ� காퟡ�க.
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கண⠂தவ⠂யலி堉 ஒퟔ� வ⠂னாவானퟂ� ퟯ��ퟴ� மாணவ瘅கள휺�டᄈ த�瘅ퟚ� காퟡ�பதퟫ�காக

ெகாퟣ�ퟆ�க崆பퟣ�கிறퟂ�. அவ瘅க� தன휺�ԇ தன휺�ேய த�瘅崆பதퟫ�கான நிகᄈதகퟚ�  ,  மퟫ�ퟴ�ᄈ   

(i) அퟰ�த வ⠂னா த�瘅ퟚ� கퟡ�டதퟫ�கான நிகᄈதகퟚ� யாퟂ�? 

(ii) ச万யான ஒퟔ�வ瘅 ம甇ퟣ�ேம அퟰ�த வ⠂னாவ⠂ퟫ�ퟂ� த�瘅ퟚ� காퟡ�பதퟫ�கான நிகᄈதகퟚ� யாퟂ�?
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ெப甇ேரா堉 நிர崆ப崆ப甇ட ஒퟔ� மகிᄈퟚ�ퟰ�ퟂ�ퟆ�ퟂ� எퟡ�ெண䠈 மாퟫ�ற நிகᄈதகퟚ� 0.30, எퟡ�ெண䠈

வ씇崆பா� மாퟫ�ற நிகᄈதகퟚ� 0.4, எퟡ�ெண䠈 மퟫ�ퟴ�ᄈ எퟡ�ெண䠈 வ씇崆பா� இரퟡ�ைட䠈ᄈ

மாퟫ�ற நிகᄈதகퟚ� 0.15. 

(i) எퟡ�ெண䠈 மாퟫ�ற崆 படேவퟡ�ퟣ�ᄈ எ�றா堉 ஒퟔ� 崆திய எퟡ�ெண䠈 வ씇崆பா�

ேதைவ崆பퟣ�வதퟫ�கான நிகᄈதகퟚ� எ�ன? 

(ii) 崆திய எퟡ�ெண䠈 வ씇崆பா� ேதைவ崆ப甇டா堉 எퟡ�ெண䠈 மாퟫ�ற崆பட ேவퟡ�씇யதퟫ�கான

நிகᄈதகퟚ� எ�ன?

ஒퟔ� ைபய⠂堉 5 ெவ�ைள மퟫ�ퟴ�ᄈ 3 கퟔ�崆崆 நிற崆பퟰ�ퟂ�க� உ�ளன. மퟫ�ெறாퟔ� ைபய⠂堉 4

ெவ�ைள மퟫ�ퟴ�ᄈ 6 கퟔ�崆崆 நிற崆 பퟰ�ퟂ�க� உ�ளன. ஒퟚ�ெவாퟔ� ைபய⠂லிퟔ�ퟰ�ퟂ�ᄈ ஒퟔ� பퟰ�ퟂ�

எퟣ�ퟆ�க崆பퟣ�கிறퟂ� என휺�堉 

(i) இரퟡ�ퟣ�ᄈ ெவ�ைள நிற崆பퟰ�ퟂ�க� 

(ii) இரퟡ�ퟣ�ᄈ கퟔ�崆崆  நிற崆பퟰ�ퟂ�க� 

(iii) ஒퟔ� ெவ�ைள மퟫ�ퟴ�ᄈ ஒퟔ� கퟔ�崆崆崆 பퟰ�ퟂ� கிைட崆பதퟫ�கான நிகᄈதகퟚ�க� காퟡ�க.

ஒퟔ� வퟂ�崆ப⠂堉 ப吉ퟂ� மாணவ瘅கퟷ�ퟆ�ퟂ� மᛀ�தᄈ மாணவ⠂ய瘅கퟷ�ᄈ உ�ளன瘅. ஒퟔ� மாணவ⠂

ퟛ�த堉 தரԇதி堉 ேத瘅ퟌ�சி崆 ெபற நிகᄈதகퟚ� 0.85 மퟫ�ퟴ�ᄈ மாணவ瘅 ퟛ�த堉 தரԇதி堉 ேத瘅ퟌ�சி崆

ெபற நிகᄈதகퟚ� 0.70 சமவா䠈崆崆 ퟛ�ைறய⠂堉 ஒퟔ�வ瘅 ேத瘅ퟰ�ெதퟣ�ퟆ�க崆ப甇டா堉 அவ万� ퟛ�த堉

தரԇதி堉 ேத瘅ퟌ�சி ெபퟴ�வதퟫ�கான நிகᄈதகퟚ� யாퟂ�? 
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P(A) = 0.4 மퟫ�ퟴ�ᄈ P(AUB)=0.7 என휺�堉 P(B)-ஐ -கீᄈퟆ�காퟑ�ᄈ நிபퟰ�தைனகퟷ�ퟆ�ퟂ� உ甇ப甇ퟣ�ퟆ� காퟡ�க. 

(i) A மퟫ�ퟴ�ᄈ B ஒ�ைறெயா�ퟴ� வ⠂லퟆ�கிய நிகᄈퟌ�சிக�. 

(ii) ஆ மퟫ�ퟴ�ᄈ B சா瘅ப⠂லா நிகᄈퟌ�சிக� 

(iii) P(A / B) = 0.4 

(iv) P (B / A) = 0.5
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நிக벀�தக�

11th Standard

கண뿸�த竡�

*****************************************

எ럀�ெபா럀�큠�竡� ெவ�றி இய鴀�க竡�

Time : 01:00:00 Hrs Total Marks : 20
அைன㕀�큠� வ뿸�னா鴀�க𣣜鴀�쨂�竡� வ뿸�ைடயள숹� 10 x 2 = 20

சமவா�럀�� �ைறய뿸�� ஒ와� வ와�ட竡� ேத�붿�ெத�鴀�க럀�ப�கிற큠�. அ큠� 

(i) 53 ஞாய뿸��튁�கைள鴀� ெகா侀�டதாக இ와�럀�பத㏀� நிக벀�தக� யா큠�? 

(ii) 53 ஞாய뿸��튁�கைள鴀� ெகா侀�ட ஒ와� �럀� வ와�டமாக கிைட럀�பத�கான நிக벀�தக� யா큠�?

ஒ와� இல鴀�ைக 쨂�றிபா�㕀�큠� ㏀��竡� ேபா큠� 4 � 3 �ைற X-竡�, 5 இ� 4 �ைற Y-竡�, 3 � 2 �ைற Z-竡�

ச灀�யாக இல鴀�ைக栘 ㏀��竡�ேபா큠� ச灀�யாக இ와�வ� ம��ேம ㏀��வத�கான நிக벀�தக� யா큠�?

ப뿸�㏀�வ와�竡� ஒ㏀�ைறெயா㏀�튁� வ뿸�ல鴀�கிய A,B,C ம�튁�竡� D எ㏀�ற நா㏀�쨂� நிக벀�栘சிகைள ம��竡�

ெகா侀�� ஒ와� ேசாதைனய뿸�㏀� நிக벀�栘சிகள숹�㏀� நிக벀�தக�க� சா붿�தியமானைவயா என㕀�

த졍��மான숹�鴀�க�竡�. 

P(A) = 0.15, P (B ) = 0.30, P (C) = 0.43, P (D) = 0.12

ப뿸�㏀�வ와�竡� ஒ㏀�ைறெயா㏀�튁� வ뿸�ல鴀�கிய A,B,C ம�튁�竡� D எ㏀�ற நா㏀�쨂� நிக벀�栘சிகைள ம��竡�

ெகா侀�� ஒ와� ேசாதைனய뿸�㏀� நிக벀�栘சிகள숹�㏀� நிக벀�தக�க� சா붿�தியமானைவயா என㕀�

த졍��மான숹�鴀�க�竡�. 

P (A) = 0.22, P (B ) = 0.38, P (C ) = 0. 16, P (D) = 0.34

ப뿸�㏀�வ와�竡� ஒ㏀�ைறெயா㏀�튁� வ뿸�ல鴀�கிய A,B,C ம�튁�竡� D எ㏀�ற நா㏀�쨂� நிக벀�栘சிகைள ம��竡�

ெகா侀�� ஒ와� ேசாதைனய뿸�㏀� நிக벀�栘சிகள숹�㏀� நிக벀�தக�க� சா붿�தியமானைவயா என㕀�

த졍��மான숹�鴀�க�竡�. 

P (A) = .P (B) = .P (C) = − ,P (D) =2
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இர侀�� நாணய�க� ஒேர சமய㕀�தி� ㏀�侀�ட럀�ப�கி㏀�றன. 

அ. ஒ와� தைல ம�튁�竡� ஒ와� �  

ஆ.அதிகப�சமாக இ와� � கிைட럀�பத�கான நிக벀�தக�கைள鴀� கா侀�க.

ஒ와� ெப�栘ய뿸�� 5 மா竡�பழ�க𣣜竡� 4ஆ럀�ப뿸�� பழ�க𣣜竡� உ�ளன.சமவா�럀�� �ைறய뿸��

இர侀�� பழ�க� எ�鴀�க럀�ப�டா� (1) ஓ와� ஆ럀�ப뿸�� பழ�竡� (ii)இர侀��竡� ஒேர வைகைய栘

சா�붿�ததாக�竡� கிைட럀�பத�கான நிக벀�தக�கைள鴀� கா侀�க 

(i) ஒ와� சாதாரண வ와�ட㕀�தி� (ii) ஒ와� �럀� வ와�ட㕀�தி� 53 ஞாய뿸��튁�鴀� கிழைமக�

வ와�வத�கான நிக벀�தக�கைள鴀� கா侀�க.

ஒ㏀�ப큠� நாணய�க� ஒ와� �ைற ㏀�侀�ட럀�ப�竡�ேபா큠� 쨂�ைற붿�큠� இர侀�� தைலக�

கிைட럀�பத�கான நிக벀�கைவேக கா侀�க. 

ேபா�栘㕀� ேத��鴀�쨂� தயாரா쨂�竡� ஒ와� ெப侀�ண뿸��쨂� மாநில அர㏀�럀� பண뿸� கிைட럀�பத�கான

நிக벀�தக� 0.12, ம�튁�竡� ம㕀�திய அர㏀� ேவைல கிைட럀�பத�கான நிக벀�தக� 0.25, ம�튁�竡� இ와�

பண뿸�க𣣜竡� கிைட럀�பத�鴀�கான நிக벀�தக� 0.07 என숹�� (i) இர侀�栘� ஒ와� பண뿸� கிைட럀�பத�கான

நிக벀�தக�(ii) ஒேர ஒ와� பண뿸� ம��ேம கிைட럀�பத�கான நிக벀�தக� கா侀�க. 
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நிக럀�தக�

11th Standard

கண�த

*****************************************

எ�ெபா�앸� ெவ뮖�றி இய럂�க

Time : 01:00:00 Hrs Total Marks : 20

அைன�앸� வ�னா럂�க럀�럂�삘� வ�ைடயள� 10 x 2 = 20

A ம뮖�쩬� B ஒ�ைற�ெயா�쩬� வ�ல럂�கிய நிக럀�⯀�சிக⯀� P(A)=  ம뮖�쩬� P(B)=  என�버�  

(i)P( ) (ii)P(A B) (iii)P( B) (iv)P( ) கா럚�க.
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Ā ∪ ∩Ā ∪Ā B̄

A ம뮖�쩬� B எ�பன ஒ엌� சமவா���⯀� ேசாதைனய�� நிக럀�⯀�சிக⯀� ம뮖�쩬� P(A)=0.35, P(A அ버�ல앸� B)=0.85,

ம뮖�쩬� P(A ம뮖�쩬� B)=0.15 என�버� 

(i) P(B ம��) (ii) P( ) (iii) P(A ம��) கா럚�க.B̄

ஒ엌� பகைட இ엌��ைற உ엌��ட�ப�கிற앸�, '�த버� �ைற வ��வதி버� 5 வ��வ앸�' நிக럀�⯀�சி A என�

'இர럚�டாவ앸� �ைற வ��வதி버� 5 வ��வ앸�' B என럂�ெகா럚�டா버� P(A B)-ஐ கா럚�க.∪

A எ�ற நிக럀�⯀�சிய�� நிக럀�தக� 0.5, B எ�ற நிக럀�⯀�சிய�� நிக럀�தக� 0.3, ம뮖�쩬� A-ய B-ய

ஒ�ைறெயா�쩬� வ�ல럂�கிய நிக럀�⯀�சி என�버� கீ럀�럂�கா� நிக럀�தக�கைள கா럚�க. 

(i)P(A B) (ii)P(A ) (iii)P( B)∪ ∩B̄ ∩Ā

ஒ엌� நகர�தி버� இ엌� த쁘�யைண럂�삘� வ럚�⯚�க⯀� தன��தன�யாக⯀� ெசய버�ப� வைகய�버� உ⯀�ளன.

ஒ竡�ெவா엌� த쁘�யைண럂�삘� வ럚�⯚� கிைட�பத뮖�கான நிக럀�தக�0.96. 

(i) ேதைவயான ெபா�앸� த쁘�யைண럂�삘� வ럚�⯚� கிைட�பத뮖�கான நிக럀�தக� எ�ன? 

(ii) ேதைவயான ெபா�앸� ஒ엌� த쁘�யைண럂�삘� வ럚�⯚�� கிைட럂�காம버� இ엌��பத뮖�럂�கான நிக럀�தக� எ�ன?

ஒ엌� ெதாட�வ럚�⯚� ெச버�촬� �திய பால�தி� அைம�ப�뮖�காக வ�엌�앸� கிைட�பத뮖�கான நிக럀�தக� 0.48

ேந��தியான �ைறய�버� �ல�ெபா엌��கைள� பய�ப��தியத뮖�கான வ�엌�앸� கிைட�பத뮖�கான

நிக럀�தக� 0.36 ம뮖�쩬� ேம뮖�க럚�ட இ엌� வ�엌�앸�கைள� ெப쩬�வத뮖�கான நிக럀�தக� 0.2 என�버� (i)

삘�ைற�த앸� ஒ엌� வ�엌�தாவ앸� கிைட�பத뮖�삘� (ii) ஒேர ஒ엌� வ�엌�앸� ம�� கிைட�பத뮖�கான நிக럀�தக�க⯀�

யாைவ? 

ஒ엌� ெதாழி뮖�சாைலய�버� இய�திர릢�க⯀� I ம뮖�쩬� II என இ엌�வைக உ⯀�ளன. இய�திர I ெதாழி뮖�சாைலய��

உ뮖�ப�திய�버� 60% ம뮖�쩬� இய�திர -II உ뮖�ப�திய�버� 40% தயாƫ럂�கிற앸�. ேம촬� இய�திர I-� �ல

உ뮖�ப�தி ெச�ய�ப�ட [ெபா엌��கள�버� 2% 삘�ைறபா�⯀�ளதாக� இய�திர II-� �ல உ뮖�ப�தி

ெச�ய�ப�ட ெபா엌��கள�버� 4% 삘�ைறபா� உ⯀�ளதாக� இ엌�럂�கி�றன. உ뮖�ப�தி ெச�ய�ப�ட

ெபா엌��கள�லி엌��앸�, சமவா��� �ைறய�버� ஒ엌� ேபா쩬� ேத��ெத�럂�க�ப�கிற앸�. அ�ெபா엌�⯀�

삘�ைறபா�ட� இ엌��பத뮖�கான நிக럀�தக� யா앸�?

ஒ�த இ엌� ஜா⯚�கள�버� ஒ�றி버� 6 க엌��� ம뮖�쩬� 4 சிவ�� நிர�ப�앸�க⯀� உ⯀�ளன. ம뮖�ேறா엌� ஜா⯚�ய�버� 2

க엌��� ம뮖�쩬� 2 சிவ�� நிர�ப�앸�க⯀� உ⯀�ளன. சமவா��� �ைறய�버� ஒ엌� ஜாதி ேத��ெத�럂�க�ப��

அதிலி엌��앸� ஒ엌� ப�앸� எ�럂�க�ப�கிற앸�. 

(i) அ�ப�앸� க엌��பாக இ엌��பத뮖�கான நிக럀�தகைவ럂� கா럚�க. 

(ii) எ�럂�க�ப�ட ப�앸� க엌��� என�버� �த버� ஜா⯚�ய�லி엌��앸� எ�럂�க�ப�டத뮖�கான நிக럀�தக� யா앸�?

ஒ엌� PVC ைப� தயாƫ럂�삘� நி쩬�வன X, Y ம뮖�쩬� Z எ�ற ��쩬� ெதாழி뮖�சாைலக⯀� �ல உ뮖�ப�தி

ெச�கிற앸�.  X, Y ம뮖�쩬� Z கள�� தின�ேதா쩬� உ뮖�ப�தி ெச�� ைப�கள�� அள�க⯀� �ைறேய 2000

அல삘�க⯀�, 3000 அல삘�க⯀� ம뮖�쩬� 5000 அல삘�க⯀� ஆ삘�. ��ைதய திறைன� ெபா쩬��앸�  X, Y ம뮖�쩬� Z

ெதாழி뮖�சாைலகள�버� உ뮖�ப�தியா삘� ைப�கள�� 삘�ைறபா�க⯀� �ைறேய 3%, 4% ம뮖�쩬� 2% ஆ삘�.

சமவா��� �ைறய�버� ஒ엌� நா⯀� உ뮖�ப�தியான ைபகள�லி엌��앸� ஒ엌� ைப� ேத��ெத�럂�க� ப�கிற앸�. 

(i) ேத��ெத�럂�க�ப�ட ைப� 삘�ைறபா�⯀�ளதாக இ엌��பத뮖�கான நிக럀�ைவ럂� கா럚�க. 

(ii)  ேத��ெத�럂�க�ப�ட ைப� 삘�ைறபா�⯀�ளதாக இ엌��ப�� அ앸� ெதாழி뮖�சாைல Y-ய�버�

உ뮖�ப�தியானத뮖�கான நிக럀�தக� யா앸�?

ஒ엌� 삘�றி�ப��ட நி쩬�வன�தி버� A, B ம뮖�쩬� C ஆகிேயா� ேமலாள� ஆவத뮖�கான வா���க⯀� �ைறேய 5:3:2

எ�ற வ�கித�தி버� உ⯀�ளன�. A, B ம뮖�쩬� C ஆகிேயா� ேமலாள�களாக இ엌��தா버� அ촬�வலக

உணவக�திைன ேமப��앸�வத뮖�கான நிக럀�தக�க⯀� �ைறேய 0.4, 0.5 ம뮖�쩬� 0.3 ஆ삘�. B எ�பவைர

ேமலாளராக நியமன ெச�தா버� அ촬�வலக உணவக ேமப��앸�வத뮖�கான நிக럀�தக� எ�ன?
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நிக�தக�

11th Standard

கண쏘�த鴀�

*****************************************

எ럀�ெபா�쟚�鴀� ெவ럀�றி இய뷾�க鴀�

Time : 01:00:00 Hrs Total Marks : 20
அைன�쟚� வ쏘�னா뷾�க鯚�뷾�鴀�鴀� வ쏘�ைடயள에� 10 x 2 = 20

தி틠�மணமான ஆ쏚�க� ம럀�㏀�鴀� ெப쏚�க� ப쏘�ரதான ேநர�தி竡� கா竡�鴀� ெதாைலகா�சி

நிக�㏀�சிகைள럀� ப럀�றி ஒ틠� வ쏘�ள鴀�பர நி㏀�வன�தி� நி�வாகி ஆரா셵��த ெபா�쟚� கட�த கால럀�

பதி�கள에��ப쬩� ப쏘�ரதான ேநர�தி竡� ெதாைல뷾�கா�சி நிக�㏀�சிகைள뷾� கா竡�鴀� மைனவ쏘�ய� 60

சதவ 럀�த�தின� ஆவ�. மைனவ쏘�ய� ெதாைலகா�சி நிக�㏀�சிகைள뷾� கா竡�鴀� ேநர�தி竡� 40%

கணவ�க鯚�鴀� ெதாைல뷾�கா�சி நிக�㏀�சிகைள கா쏚�கி�றன�. மைனவ쏘�ய� ெதாைல뷾�கா�சி

நிக�㏀�சிகைள뷾� காணாத ேநர뽼�கள에�竡� 30% கணவ�க� ெதாைல뷾�கா�சி நிக�㏀�சிகைள뷾�

கா쏚�கி�றன� என에�竡�  

(i) ப쏘�ரதான ேநர�தி竡� கணவ� ெதாைல뷾�கா�சி கா竡�鴀� நிக�தக� 

(ii) கணவ� ெதாைல뷾�கா�சி கா竡�鴀� ேநர뽼�கள에�竡� மைனவ쏘�퀹�鴀� ெதாைல뷾�கா�சி கா竡�鴀�

நிக�தக� ஆகியவ럀�ைற뷾� கா쏚�க.  

இர쏚�㏀� ப�쟚� 퓘�பா셵�, 4�㏀� 퓘�பா셵� ம럀�㏀�鴀� 6 ஐ�쟚� 퓘�பா셵� தா�க�  ஒ틠�வ� பா뷾�ெக�쬩�竡�

உ�ள쟚�. சமவா셵�럀�ڇ� 찁�ைறய쏘�竡� 2தா�க� எ㏀�뷾�க럀�ப㏀�கி�றன. அ�வ쏘�ர쏚�㏀� தா�க� �㏀�

퓘�பா셵� தா�களாக இ틠�럀�பத럀�鴀�㏀� சாதக வ쏘�கித鴀� ம럀�㏀�鴀� அத� நிக�தக� எ�ன?

எ�㏀� நாணய뽼�க� ஒ틠� 찁�ைற �쏚�ட럀�ப㏀�கி�றன (i) ச�யாக இர쏚�㏀� }뷾�க�.(ii)鴀�ைற�த쟚�

இர쏚�㏀� }뷾�க� (iii) அதிகப�சமாக இர쏚�㏀� }뷾�க� கிைட럀�பத럀�கான நிக�தக�கைள뷾�

கா쏚�க.

찁�த竡� 100 மிைக 찁��뷾�கள에�லி틠��쟚� ஒ틠� எ쏚� ேத��ெத㏀�뷾�க럀�ப㏀�கிற쟚�. அ쟚� ஒ틠� பகா எ쏚�

அ竡�ல쟚� 8-இ� மட뽼�காக இ틠�뷾�க நிக�தக� யா쟚�?

ஒ틠� ைபய쏘�� 7சிவ럀�ڇ� ம럀�㏀�鴀� 4க틠�럀�ڇ� நிற럀� ப�쟚�க鯚�鴀� உ�ளன.3 ப�쟚�க� சமவா셵�럀�ڇ�

찁�ைறய쏘�竡� எ㏀�뷾�க럀�ப�டா竡�  

(i)எ竡�லா ப�쟚�க鯚�鴀� சிவ럀�ڇ� நிற럀� ப�쟚�க�  

(ii)ஒ틠� சிவ럀�ڇ� ம럀�㏀�鴀� இர쏚�㏀� க틠�럀�ڇ�நிற럀� ப�쟚�க� கிைட럀�பத럀�கான நிக�தக�கைள뷾�

கா쏚�க.

52 சீ�㏀�뷾�கைள뷾� ெகா쏚�ட ஒ틠� கா�쬩�லி틠��쟚� ஒ틠� சீ�㏀� உ틠�வ럀�ப㏀�கிற쟚�. அ㏀�சீ�㏀�  

(i) ஒ틠� ace அ竡�ல쟚� k ng  

(ii) 6 அ竡�ல쟚� அத럀�鴀�鴀� 鴀�ைறவான எ쏚�  

(iii) q en அ竡�ல쟚� 9 கிைட럀�பத럀�கான நிக�தக�கைள뷾� கா쏚�க.

ஒ틠� கி�뷾�ெக� ச뽼�க�தி竡� 16உ㏀�럀�ப쏘�ன�க� உ�ளன�. அவ�கள에�� 5 ேப� ம�㏀�ேம ப�쟚�

வ쏘��鴀� திற� பைட�தவ�க�. இவ�க鯚�� 11 ேப� ெகா쏚�ட ஒ틠� 鴀��வ쏘�竡� 鴀�ைற�த쟚� 3ப�쟚�

வ쏘�㏀�சாள�களாவ쟚�  இட鴀� ெப㏀�வத럀�கான நிக�தக� கா쏚�க.

(i)ஒ틠� நிக�㏀�சி A நிகழ சாதக வ쏘�கித鴀� 5뷾�鴀� 7என에�竡� P(A)-ஐ கா쏚�க  

(ii)P(B)= என에�竡� நிக�㏀�சி B நிகழ சாதகவ쏘�கி�ைத뷾� கா쏚�க 2

5

ஒ틠� பகைடைய உ틠��쬩�வ쏘�㏀�鴀�ேபா쟚� 7கிைட럀�பத럀�கான நிக�தகைவ뷾� கா쏚�க.

ஒ틠� பகைடைய ஒ틠� 찁�ைற உ틠��㏀�鴀�ேபா쟚� ஒ틠� ஒ럀�ைறபைட எ쏚� கிைட뷾�鴀�鴀� என에�竡� 5

கிைட럀�பத럀�கான நிக�தக� எ�ன?
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நிக�தக��

11th Standard

கண⯀�த�

*****************************************

எ竡�ெபா�р�� ெவ�றி இய�க�

Time : 01:00:00 Hrs Total Marks : 30

அைன멜�р� வ⯀�னா�க���� வ⯀�ைடயள럀� 10 x 3 = 30

ퟚ�த� 10 மிைக ퟚ�� எ숀�கள럀�� இ�⯀�р� ஒ� எ숀� ேத�⯀�ெத��க竡��கிறр�. அ⯀�த எ숀� (i) இர뻀�ைட竡� பைட (ii)

�럀�றி럀� மட�காக இ�竡�பத�கான நிக�தகைவ� கா숀�க.

�럀�⯀� நாணய�க鴀� ஒேர சமய멜�தி� 썐�숀�ட竡�ப�கி럀�றன. (i) ச䊀�யாக ஒ� தைல (ii) �ைற⯀�தр� ஒ� தைல

(iii) அதிகப뻀�சமான ஒ� தைல கிைட竡�பத�கான நிக�தக��கைள� கா숀�க.

ퟚ�த� 10 மிைக ퟚ�� எ숀�கள럀�� இ�⯀�р� ஒ� எ숀� ேத�ெத��க竡�ப�கிறр�. அ⯀�த எ숀� (i) இர뻀�ைட竡� பைட (ii)

�럀�றி럀� மட�காக இ�竡�பத�கான நிக�தகைவ� கா숀�க.

ஒ� ஜா�ய⯀�� 8 சிவ竡�鴀� 4 ந�ல நிற竡�ப⯀�р�க鴀� உ鴀�ளன. ம�ெறா� ஜா�ய⯀�� 5 சிவ竡�鴀� ம�⯀�� 10 ந�ல

நிறப⯀�р�க鴀� உ鴀�ளன. சமவா쟘�竡�鴀� ퟚ�ைறய⯀�� ஒ� ஜா� ேத�⯀�ெத��க竡�ப뻀�� அதிலி�⯀�р� இர숀��

ப⯀�р�க鴀� எ��க竡�ப�கி럀�றன. இ� ப⯀�р�க�� சிவ竡�鴀� நிற竡�ப⯀�р�களாக இ�竡�பத�கான நிக�தகைவ�

கா숀�க.

ஒ� ெதாழி�சாைலய⯀�� இய⯀�திர�க鴀� I ம�⯀�� II என இ�வைகக鴀� உ鴀�ளன. இய⯀�திர�-I

ெதாழி�சாைலக鴀� உ�ப멜�திய⯀�� 40% தயா䊀��கிறр� ம�⯀�� இய⯀�திர�-II உ�ப멜�திய⯀�� 60% தயா䊀��கிறр�.

ேம竡�� இய⯀�திர�-I-럀� �ல� உ�ப멜�தி ெச쟘�ய竡�ப뻀�ட ெபா�鴀�கள럀�� 4% �ைறபா�鴀�ளதாக��� இய⯀�திர�-

II -럀� �ல� உ�ப멜�தி ெச쟘�ய竡�ப뻀�ட ெபா�鴀�கள럀�� 5% �ைறபா�鴀�ளதாக��� இ��கி럀�றன. உ�ப멜�தி

ெச쟘�ய竡�ப뻀�ட ெபா�鴀�கள럀�லி�⯀�р�, சமவா쟘�竡�鴀� ퟚ�ைறய⯀�� ஒ� ெபா�鴀� ேத�⯀�ெத��க竡�ப�கிறр�.

அ竡�ெபா�鴀� �ைறபா�ட럀� இ�竡�பத�கான நிக�தக�� யாр�?

ஒ� ெதாழி�சாைலய⯀�� இய⯀�திர�க鴀� I ம�⯀�� II என இ�வைகக鴀� உ鴀�ளன. இய⯀�திர�-I

ெதாழி�சாைலய⯀�럀� உ�ப멜�திய⯀�� 40% தயா䊀��கிறр�. ம�⯀�� இய⯀�திர�-II உ�ப멜�திய⯀�� 60% தயா䊀��கிறр�.

ேம竡�� இய⯀�திர�-I 럀� �ல� உ�ப멜�தி ெச쟘�ய竡�ப뻀�ட ெபா�鴀�கள럀�� 4% �ைறபா�鴀�ளதாக��� இய⯀�திர�-

II-럀� �ல� உ�ப멜�தி ெச쟘�ய竡�ப뻀�ட ெபா�鴀�கள럀�� 5% �ைறபா�鴀�ளதாக��� இ��கி럀�றன. உ�ப멜�தி

ெச쟘�ய竡�ப뻀�ட ெபா�鴀�கள럀�லி�⯀�р� சமவா쟘�竡�鴀� ퟚ�ைறய⯀�� ேத�⯀�ெத��க竡�ப뻀�ட ஒ� ெபா�鴀�

�ைறபா�鴀�ளதாக இ�竡�ப⯀�럀�, அ竡�ெபா�鴀� இய⯀�திர� II-� உ�ப멜�தி ெச쟘�த�கான நிக�தக�� யாр�?

ஓ� அ竡�வலக멜�தி� X, Y ம�⯀�� Z ஆகிேயா� அ竡�வலக멜�தி럀� தைலைமயதிகா䊀�யாக ெபா⯀�竡�ேப�பத�கான

வா쟘�竡�鴀�க鴀� ퟚ�ைறேய 4:2:3 எ럀�ற வ⯀�கித멜�தி� அைம⯀�р�鴀�ளன. X, Y ம�⯀�� Z தைலைமயதிகா䊀�களாக

ெபா⯀�竡�ேப�ப⯀�럀� ேபானா� தி뻀�ட멜�ைத அퟚ��ப�멜�р�வத�கான நிக�தக��க鴀� ퟚ�ைறேய 0.3, 0.5 ம�⯀�� 0.4

ஆ��. அ竡�வலக멜�தி� ேபான몰� தி뻀�ட� அறிퟚ�க竡�ப�멜�த竡�ப뻀���竡�ப⯀�럀� Z  தைலைமயதிகா䊀�யாக

நியமன� ெச쟘�ய竡�ப�வத�கான நிக�தகவ⯀�ைன� கா숀�க.

ஒ� வ⯀�ைளயா뻀��竡� ேபா뻀��ய⯀�� ெவ�றி ெப⯀�பவ� ஏ⯀�� ெவ�றி ேமைடயானр� பட멜�தி� உ鴀�ளவா⯀�

�럀�⯀� நிைலகளாக அைம�க竡�ப뻀��鴀�ளன.சிவ竡�鴀� வ�ண� உ뻀�பட ஆ⯀� வ�ண�கைள� ெகா숀�� �럀�⯀�

நிைலக���� ெவ�ேவறான வ�ண�க鴀� �ச ேவ숀���.சிறிய நிைல ேமைட�� (3வр� நிைல) சிவ竡�鴀�

வ�ண� �ச竡�ப�வத�கான நிக�தக�� எ럀�ன? 

P(A)=0.6, P(B)=0.5 ம�⯀�� P(A∩B)=0.2 

(i) P(A/B) 

(ii)   

(iii) 

P ( /B)Ā

P (A/ )B̄

A ம�⯀�� B சா�ப⯀�� நிக��சிக鴀� என럀��  

P(A)=0.4ம�⯀�� P(AUB)=0.9.P(B)கா숀�க 
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நிக꼇தக埈�

11th Standard

கண⠂த렇

எெபா埄�埢�렇 ெவ្�றி இய韘�க렇

Time : 02:00:00 Hrs Total Marks : 70
அைன韬�埢� வ⠂னா韘�க頋韘�ퟜ�렇 வ⠂ைடயள휺� 14 x 5 = 70

A, B ம្�ퟔ�렇 C எ�ற ஒ�ைறெயா�ퟔ� வ⠂ல韘�கிய 逋�ퟔ� நிக꼇韼�சிகைள ம瀇埒�렇 ெகா្�ட ஒ䠉
ேசாதைனய⠂� நிக꼇韼�சிகள휺�� நிக꼇தக埈�க埚� ப⠂�வ䠉மாퟔ� ெகா埒�韘�கப瀇埒�埚�ளன. இைவ
நிக꼇தகவ⠂្�கான சா韬�தியமானைவயா என ஆரா க. 
(i)  

(ii)  

(iii) P(A) = 0.3, P(B) = 0.9, P(C) = 0.2 
(iv)  P(C) = 0 

(v) P(A) = 0.421, P(B) = 0.521, P(C) = 0.042   

P (A) = , P (B) = , P (C) =4
7

1
7

2
7

P (A) = , P (B) = , P (C) =2
5

1
5

3
5

P (A) = , P (B) = 1 − ,1
3√

1
3√

ப韬�埢� நாணய䠈க埚� 韨�្�டப埒�கி�றன (i)சဇயாக இ䠉 தைலக埚� (ii) அதிகப瀇சமாக இர្�埒�
தைலக埚� (iii)ퟜ�ைற�த埢� இர្�埒� தைலக埚� கிைடபத្�கான நிக꼇தகவ⠂ைன韘� கா្�க.

ஒ䠉 சீரான பகைடைய ஒ䠉 렋ைற உ䠉瀇逇 வ⠂埒�렇ேபா埢�  
(i)இர瀇ைடபைட எ្� (ii)逋�றி� மட䠈காக கிைடபத្�கான நிக꼇தகைவ韘� கா្�க.

ஒ䠉 ேசா逇 பகைடகைள உ䠉瀇逇 வ⠂埒�렇ேபா埢� அவ្�றி� 韮�瀇埒�韬� ெதாைக  
(i)7 
(ii)7 அ៶�ல埢� 9 
(iii) 7 அ៶�ல埢� 12 கிைடபத្�கான நிக꼇தகைவ韘� கா្�க?

நட젅 ஆ្�埒�韘�கான FIDE ச埢�ர䠈க ேபா瀇逇ய⠂៶� (World chess Federation) ேகாைபைய ெவ�றிட
X, Y ம្�ퟔ�렇 Z எ�ற 逋�ퟔ� நபக埚� ேபா瀇逇ய⠂埒�கி�றன.X-� ெவ្�றி வா 젅 Y-� ெவ្�றி
வா ைப ேபால 3மட䠈காக இ䠉韘�ퟜ�렇 .Y-� ெவ្�றி வா 젅 Z -� ெவ្�றி வா ைப
ேபால 3மட䠈காக இ䠉韘�ퟜ�렇என휺�៶� ஒ�ெவா䠉வ䠉렇 ேகாைபைய ெவ៶�ퟠ�வத្�கான
நிக꼇தகைவ韘� கா្�க. 

逋�ퟔ� ெவ៶�ேவퟔ� நபக頋韘�ퟜ� 逋�ퟔ� க逇த䠈க埚� எ埄�தப瀇埒� 逋�ퟔ� உைரகள휺�៶�
ைவ韘�கப瀇埒� அவக頋韘�கான வ⠂லாச렋렇 எ埄�தப瀇埒�埚�ளன. 렋கவဇைய பா韘�காமேல
க逇த䠈கைள உைரய⠂லி埒�렇ேபா埢� (i) ஒ䠉 க逇த렇 சဇயான உைரயாட (ii)எ៶�லா韘�
க逇த䠈க頋ேம தவறாக உைரய⠂லிட நிக꼇தக埈�கைள韘� கா្�க. 

 எ�ப埢� M எ�ற அண⠂ எ�க. சமவா 젅 렋ைறய⠂៶� x,y ம្�ퟔ�렇 z � மதி젅க埚� {1,2,3}

எ�ற கண韬�திலி䠉�埢� மதி젅கைள ெபறலா렇 .ேமퟠ�렇 மதி젅க埚� தி䠉렇ப韬� தி䠉렇ப
பய�ப埒�韬�தலா렇 (அதாவ埢�,x=y=z)என휺�៶�,அண⠂ M ஆன埢� 頇韼�சிய ேகாைவ அண⠂யாக
இ䠉பத្�கான நிக꼇தக埈� எ�ன?

[ ]x

z

y

1

க瀇逇ட렇 க瀇埒�렇 நிퟔ�வன韬�தி៶� 2 ெசய្�ெபாறியாளக埚� பண⠂ய⠂៶� அம韬�தப瀇埒�埚�ளன.
நிퟔ�வன韬�தி� 60% ம្�ퟔ�렇 40% ேவைலகைள 렋ைறேய ெசய្�ெபாறியாள-1 ம្�ퟔ�렇
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*****************************************

ெசய្�ெபாறியாள-2 ெச கிறாக埚�. 렋� அ基�பவ韬�ைத ெபாퟔ�韬�埢� ெசய្�ெபாறியாள-1
ம្�ퟔ�렇 ெசய្�ெபாறியாள ேவைல ெச வதி៶� தவறிைழ韘�க நிக꼇தக埈� 렋ைறேய 0.03
ம្�ퟔ�렇 0.04 ஆퟜ�렇. த្�ேபா埢� நைடெபퟔ�렇 க瀇埒�மான பண⠂ய⠂៶� ஒ䠉 ேமாசமான (வ⠂ைள埈�)
தவퟔ� நிக꼇வதாக ெகா្�டா៶� எ�த ெசய្�ெபாறியாள தவퟔ� இைழ韬�தி䠉韘�க韮�埒�렇
எ�பைத 뀉கி韘�க埈�렇.

逋�ퟔ� வாடைக மகி埄��埢� நிퟔ�வன䠈கள휺�டமி䠉�埢� ஆேலாசைன த䠉렇 ஒ䠉 நிퟔ�வன렇
மகி埄��埢�கைள வாடைக韘�ퟜ� வா䠈ퟜ�கிற埢�. 50% மகி埄��埢�கைள L நிퟔ�வன韬�திடமி䠉�埢�, 30%
ஐ M-ய⠂ட렋렇 ம្�ퟔ�렇 20%-ஐ N நிퟔ�வன䠈கள휺�டமி䠉�埢� வா䠈ퟜ�கிற埢�. L நிퟔ�வன韬�திடமி䠉�埢�
வா䠈கிய மகி埄��埢�கள휺�៶� 90% 렇 M நிퟔ�வன韬�திடமி䠉�埢� வா䠈கிய மகி埄��埢�கள휺�៶� 70%-렇 N
நிퟔ�வன韬�திடமி䠉�埢� வா䠈கிய மகி埄��埢�கள휺�៶� 60%-렇 ந៶�ல நிைலைமய⠂៶� உ埚�ளன என휺�៶� 
(i) ஆேலாசைன நிퟔ�வன렇 வா䠈கிய வாடைக மகி埄��埢� ந៶�ல நிைலைமய⠂៶� உ埚�ளத្�கான
நிக꼇தக埈� யா埢�? (ii) வாடைக韘�ퟜ� வா䠈கிய மகி埄��埢� ந៶�ல நிைலைமய⠂៶� உ埚�ள埢�. என휺�៶� N
நிퟔ�வன韬�திடமி䠉�埢� ெபறப瀇டத្�கான நிக꼇தகைவ韘� கா្�க.

ஒ䠉 நாணய렇 இ䠉렋ைற 韨�្�逇வ⠂டப埒�கிற埢�.E எ�ப埢� 렋த៶� 렋ைற 韨�្�埒�렇ேபா埢�
தைல வ⠂埄�த៶�,F எ�ப埢� இர្�டா렇 렋ைற 韨�្�埒�렇ேபா埢� தைல வ⠂埄�த៶� என
வைரயퟔ�韘�கப瀇டா៶� ப⠂�வ䠉렇 நிக꼇தகவ⠂ைன韘� கா្�க. 
(i)P(EUF) 
(ii)P(E/F) 

(iii)P( ) 
(iv) E ம្�ퟔ�렇 F சாப⠂லா நிக꼇韼�சிகளா?

/FE
¯ ¯¯̄

52 சீ瀇埒�க埚�ெகா្�ட ஒ䠉 சீ瀇埒�韘�க瀇逇லி䠉�埢� இர្�埒� சீ瀇埒�க埚� ஒ�ற�ப⠂� ஒ�றாக
எ埒�韘�கப埒�கி�றன. எ埒�韘�கப埒�렇 இ䠉 சீ瀇埒�க頋렇 ஜா韘� (Jack -ஆக இ䠉韘�க நிக꼇தகவ⠂ைன
ப⠂�வ䠉렇 நிப�தைனக埚� ப逇韘� கா្�க. 
(i) 렋தலி៶� எ埒�韘�கப瀇ட சீ瀇埒� ம�្�埒�렇 சீ瀇埒�韘� க瀇逇៶� ைவ韘�கப埒�கிற埢�. 
(ii) 렋தலி៶� எ埒�韘�கப瀇ட சீ瀇埒� ம�្�埒�렇 சீ瀇埒�韘� க瀇逇៶� ைவ韘�கபடவ⠂៶�ைல.

ேவகமாக ஊ埒�䠉埈�렇 ஓ எதிဇ நா瀇埒� வ⠂மான韬�ைத ஒ䠉 வ⠂மான எதி젅 埢�பா韘�கிய⠂�
உதவ⠂யா៶� அதிகப瀇சமாக நா�ퟜ� 렋ைற ம瀇埒�ேம 韨�ட (பய�ப埒�韬�த)렋逇栈렇. அ�த
வ⠂மான韬�ைத 렋த៶�, இர្�டாவ埢�, 逋�றாவ埢� ம្�ퟔ�렇 நா�காவ埢� 렋ைறய⠂៶� 韨�瀇埒�
வ⠂꼇韬�埢�வத្�கான நிக꼇தக埈�க埚� 렋ைறேய 0.2,0.4,0.2ம្�ퟔ�렇 0.1என휺�៶� அ�த வ⠂மான韬�ைத韼�
韨�瀇埒� வ⠂꼇韬�埢�தퟠ�韘�கான நிக꼇தகைவ韘� கா្�க. 

ஒ䠉 நகர韬�தி៶� உ埚�ள ப⠂ரதான சாைலய⠂៶� 4 ퟜ�ퟔ�韘�ퟜ�韼� சாைல栈ட� ேபா韘�ퟜ�வர韬�埢�
சமி韘�ைகக埚� உ埚�ளன. ஒ�ெவா䠉 ேபா韘�ퟜ�வர韬�埢� சமி韘�ைக திறபத្�ퟜ� அ៶�ல埢�
逋埒�வத្�கான நிக꼇தக埈� 렋ைறேய 0.4 ம្�ퟔ�렇 0.6 ஆퟜ�렇 
(i) 렋த៶� ퟜ�ퟔ�韘�ퟜ�韼�சாைலய⠂៶� ஒ䠉 மகி埄��தான埢� நி្�காம៶� ெச៶�வத្�கான நிக꼇தக埈�. 
(ii) 렋த៶� இர្�埒� ퟜ�ퟔ�韘�ퟜ�韼� சாைலய⠂៶� ஒ䠉 மகி埄��தான埢� நி្�காம៶� ெச៶�வத្�கான
நிக꼇தக埈� 
(iii) 逋�றாவ埢� ퟜ�ퟔ�韘�ퟜ�韼� சாைலய⠂៶� நி�ퟔ� ம្�ற ퟜ�ퟔ�韘�ퟜ�韼� சாைலகள휺�៶� நி្�காம៶�
ெச៶�வத្�கான நிக꼇தக埈� 
(iv) ஒ䠉 ퟜ�ퟔ�韘�ퟜ�韼� சாைலய⠂៶� நி�ퟔ� ம្�ற ퟜ�ퟔ�韘�ퟜ�韼� சாைலகள휺�៶� நி្�காம៶� ெச៶�வத្�கான
நிக꼇தக埈� கா្�க.

X எ�பவ 70% த䠉ண䠈கள휺�៶� உ្�ைமேய ேப韨�வா.Y எ�பவ 90% த䠉ண䠈கள휺�៶�
உ្�ைமேய ேப韨�வா என휺�៶� ஒேர க䠉韬�ைத இ䠉வ䠉렇 韮�ퟔ�ைகய⠂៶� ஒ䠉வ䠉韘�ெகா䠉வ
렋ர្�ப瀇ட க䠉韬�திைன韬� ெதဇவ⠂பத្�கான நிக꼇தக埈� யா埢�?
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