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                                                           SSLC   MODEL  QUESTION  PAPER -1 
                                                                                 MATHEMATICS 

    TIME : 3 HOURS                                 SECTION-A                                                  TOTAL MARKS:100 

I. Answer  all  the  questions .   ( Multiple  Choice  Questions ) 

      1.If    n(AXB)=6       &    A={1,3},   then    n(B)     is 

          1) 1                  2)2                       3)3                           4)6 

     2.If  the  ordered  pairs  (a+2 , 4)  and  (5 , 2a+b)  are  equal  than ( a , b)  is---- 

         1) (2,-2)                   2)(5,1)                    3)(2,3)                          4)(3,-2) 

     3.Given  F1=1  ,  F2=3   and    Fn=Fn-1  +Fn-2     then  F5    is 

        1)3                    2)5                       3)8                           4)11 

     4.The  value  of   (13+23+33+....+153) - (1+2+3+...+15)  is 

        1)14400    2)14200                  3)14280            4)14520 

     5.The  solution  of  the  system  x+y-3z=-6, -7y+7z=7 , 3z=9  is 

        1)x=1,y=2,z=3           2)x=-1,y=2,z=3  3)x=-1,y=-2,z=3         4)x=1,y=2,z=3 

     6.If A  is  a  2X3  matrix  and  B  is  a  3X4  matrix ,how  many  columns  does  AB  have  

        1)3                   2)4                                3)2                                 4)5 

     7. A  tangent  is  perpendicular  to  the  radius   at   the 

         1) centre       2)point of contact   3)infinity            4)chord 

     8.The  slope  of  the line joining  (12 , 3) ( 4 , a)  is  
 

 
 . The  value  of  ‘a’  is ------- 

          1) 1                  2)4                                 3)-5                           4)2 

     9. tan θcosec2 θ - tan θ  is  equal to --- 

         1)sec θ   2)cot2 θ                   3)sin θ             4)cot θ 

     10. A tower is  60m  height. Its shadow  is   x  metre  shorter  when  the  suns  altitude  is      , then  when  it  has  

            been      , then  x  is  equal  to 

         1) 41.92m        2)43.92m                    3)43m              4)45.6m 

     11. The  total  surface  area  of  a  hemi-sphere  is  how  much  times  the  square  of  its  radius---- 

         1)π  2)4 π                             3) 3π                  4) 2π 

     12.The  height  of  a  right  circular  cone  whose  radius  is  5cm  and  slant  height  is 13cm  will  be--- 

         1)12cm  2)10cm                     3)13cm                4)5cm 

     13.Variance  of  first  20  natural  numbers  is 

         1) 32.25      2)44.25                    3)33.25            4)30 

     14.Which  of   the   following  is  incorrect ? 

         1)P(A)>1  2)0≤P(A)≤1                    3)P($)=0                 4)P(A)+P(not A)=1 

 

                                                                                                 SECTION -B 

II. Answer  any 10 questions (Q.NO:28 is compulsory)                                                                                             10x2=20  

 

    15. If  BXA ={ (-2,3),(-2,4),(0,3),(0,4),(3,3),(3,4) }.  Find  A  and  B. 

    16. A  function  is  defined  by   ( )         Find  x  such  that    (  )  ( ( ))  . 

    17.Find  all  positive  integers , when  divided  by  3  leaves  remainder  2. 

    18. How  many  terms  of  the  series  1+5+9+....must  be  taken  so  that  their  sum  is  190? 

    19. Solve :  2m2+19m+30=0 

    20. Construct  a  3 X 3  matrix  whose  elements  are       
   . 

    21.Find  the length  of  the  tangent  drawn  from  a  point  whose  distance  from  the  centre  of  a  circle  is  5cm 

          and  radius  of  the  circle  is 3cm. 

    22.Show  that  the  points  P(-1,-5,3) ,   Q(6,-2) , R(-3,4)  are  collinear . 

    23.Find  the  equation  of  a  line  whose  points  are  (2,3)  and  (-7,-1) 

    24.Prove  that   tan2 θ -sin2 θ =tan2 θ sin2 θ . 

    25.Find  the  diameter  of  a  sphere  whose  surface  area  is  154 m2 . 

    26. Find  the  standard  deviation of  first  21 natural  numbers. 

    27. Two  coins  are  tossed  together what is  the  probability  of  getting  different  faces  of  the  coins? 

    28. If  the  total  surface  area   of  a  cone   of  radius  7cm is  704cm2,  then  find  its  slant  height . 

 



SECTION-C 

III. Answer any 10 questions(Q.No :42is  compulsory)                               10x5=50 

    29.   *     |        +     *      |        +  and   *      |     +    } then  verify  that                

              (   )  (   )  (   )   

    30. If  f(x)=x2  , g(x)=3x  and  h(x)=x-2 , prove   that    (fog)oh = fo(goh). 

    31.Find  the  15th , 24th   and  nth  term  of  an  AP  given  by  3 , 15 , 27 , 39 …....... 

    32.Find  the  sum  to  n  terms  of  the  series :  3+33+333+.... 

    33.Solve :   
 

 
   

 

 
   

 

 
         

 

 
 
 

 
    

    34.If      (
  
   

)Show that                . 

    35. State  and  prove  Thales  theorem. 

    36.Find  the  area  of  the  quadrilateral  formed  by  the  points  (8,6) , (5,11) , (-5,12) and (-4,3). 

    37.Find  the equation  of  the  perpendicular  bisector  of   the  line joining  the  points  A(-4,2) and  B(6,-4). 

    38.If  the  angle  of  elevation  of   a  cloud  from  a  point  ‘h’   metres  above  the  lake  is  θ1   and   the  angle  of  

         depression  of  its  reflection  in  the  lake  is  θ2.  Prove  that  the  height  that  the  cloud  is  located  from  the  

          ground  is    
 (                ) 

                
  . 

    39.If  the  radii  of  the  circular  ends  of  a  frustum  which is  45cm  height  are  28cm  and  7cm. Find  the  volume  

          of   frustum. 

    40.Find  the  mean  and  variance  of  the  first  n  natural  numbers. 

    41.A  coin  is  tossed  thrice. Find  the probability  of  getting  exactly  two  heads   or   atleast   one   tail   or   two  

          consecutive  heads. 

    42.If   
    

       
 
 

 
    then   prove    that     

      

      
           

SECTION  - D 

IV. Answer the following questions:                                                                     2x8=16 

     43.(a).Construct  a  triangle  similar  to   a  given  triangle  PQR  with  its   sides  equal   to  
 

 
  of   the  corresponding           

            sides  of  the  triangle  PQR. 

                                                                            (OR) 

         (b).Take  a  point  which  is  11cm  away  from  the  centre  of  a  circle  of  radius  4 cm  and  draw  the   two    

                Tangents  to  the circle  from  that  point. 

     44(a) .Discuss  the  nature  of   solution  for  quadratic  equation           x2 – 8 x + 16 = 0 

                                                                            (OR) 

            (b). Draw  the  graph  of    y = x2-4   and  hence  solve      x2 – x – 12 = 0 

 



பத்தாம் வகுப்பு  ாதிரி வினாத்தாள் – 1 

காலம்: 3 ணி          கணிதம்                                                     மாத்த  திப்மபண்கள் :100  

குதி  - 1 
I .அனனத்து  வினாக்களுக்கும் வினைளி                                  14x1=14 

1.  n(AXB) =6 நற்றும் A={1,3} , எில் n(B) ஆது----- 

     1)1                   2)2                     3)3                    4)6 

2. (a+2 , 4)  நற்றும் (5 , 2a+b)  ஆகின யரிசை சைோடிகள்  ைநம் எில்  (a , b) என்து 

           1)(2,-2)                    2)(5,1)                        3)(2,3)                          4)(3,-2) 

3. F1=1 , F2=3  நற்றும்  Fn=Fn-1  +Fn-2 எக் ககோடுக்கப்டின் F5 என்து---- 

          1)3                   2)5                                       3)8                                         4)11 

4.  (13+23+33+....+153) - (1+2+3+...+15)-ன் நதிப்பு 

         1)14400      2)14200                               3)14280                                   4)14520 

5.  x+y-3z=-6 , -7y+7z=7 , 3z=9  என் கதோகுப்ின் தீர்வு 

        1)x=1,y=2,z=3   2)x=-1,y=2,z=3                               3)x=-1,y=-2,z=3                          4)x=1,y=2,z=3 

6. A என் அணினின் யரிசை 2X3, B என்அணினின் யரிசை 3X4  எில் AB என் அணினின் ிபல்கின் எண்ணிக்சக           

   1)3                       2)4                                              3)2                                          4)5 

7. யட்டத்தின்  கதோடுககோடும்  அதன்  ஆபமும்  கைங்குத்தோக  அசநயும்  இடம்--- 

        1)சநனம்        2)கதோடுபுள்ி                3)முடியிி                            4)ோண் 

8. (12,3) , (4 , a) என் புள்ிகச  இசணக்கும் சகோட்டின் ைோய்வு   
 

 
 எில்  ‘a’ ன் நதிப்பு 

        1)1                                    2)4                                              3)-5                                            4)2 

9.  tan θcosec2 θ-tan θ-  ன்  நதிப்பு 

       1)sec θ        2)cot
2
 θ                                           3)sin θ                                        4)cot θ 

10. ரு சகோபுபத்தின்  உனபம் 60நீ ஆகும் , சூரினச கோணும்  ஏற்க்சகோணம் 30 ிருந்து    ஆக உனரும்சோது  

   சகோபுபத்தின் ிமோது x  நீ குசகிது எில் அன் நதிப்பு-------- 

      1)41.92நீ                    2)43.92நீ                             3)43 நீ                                  4)45.6 நீ 

11.ஒர் அசபக்சகோத்தின் கநோத்தபப்பு அதன் ஆபத்தினுசடன யர்க்கத்தின் -----நடங்கோகும் 

         1)π                        2)4 π                                              3) 3π                                             4) 2π 

12.ஆபம் 5 கை.நிநற்றும் ைோயுனபம் 13 கை.நீ உசடன சர்யட்டக்கூம்ின் உனபம்--- 

         1)12கை.நீ                          2)10 கை.நீ                                 3)13 கை.நீ                               4)5 கை.நீ 

13.  முதல் 20 இனல் எண்கின் யிக்க யர்க்கச்    ைபோைரினோது--- 

       1)32.25                        2)44.25                                           3)33.25                                             4)30 

14. ககோடுக்கப்ட்டசயகில் எது தயோது? 

        1)P(A)>1         2)0≤P(A)≤1                                3)P($)=0                                     4)P(A)+P( ̅)=1  

குதி -2 
II.ஏததனும் 10 வினாவிற்கு வினைளி (வினாஎண் 28-க்கு கட்ைாாக வினைளி )             10X2=20  

 

  15. B X A={(-2,3),(-2,4),(0,3),(0,4),(3,3),(3,4)} எில் A  நற்றும் B ஐக் கோண்க 

  16. f என் ைோர்பு f(x)=3-2x  எ யசபனறுக்கப்டுகிது   (  )  ( ( ))  எில் X ஐக்  கோண்க. 

    17. 3 ஆல் யகுக்கும் கோது நீதி 2-ஐதபக்கூடின அசத்து நிசக முழுக்கசயும் கோண்க. 

 18. 1+5+9+.... என் கதோடரில் எத்தச உறுப்புகசக் கூட்டிோல் கூடுதல் 190 கிசடக்கும்? 

 19.தீர்க்க : 2m2+19m+30=0 

 20.      
    என் அசநப்சக் ககோண்ட 3 X 3 யரிசையுசடன அணிசனக் கோண்க. 

  21. 3 கை.நீ ஆபமுள் யட்டத்தின் சநனத்திிருந்து 5 கை.நீ கதோசயில் உள் புள்ினில் இருந்து யட்டத்திற்கு  

    யசபனப்ட்ட கதோடுககோட்டின் ீம் கோண்க. 

 22. P(-1,-5,3), Q(6,-2) நற்றும் R(-3,4)  ஆகின புள்ிகள்சப சர்சகோட்டில் அசநயும் எக் கோட்டுக 

 23. (2 , 3) நற்றும் (-7 , -1) ஆகின புள்ிகள் யமிகைல்லும் சர்சகோட்டின்  ைநன்ோட்சடகோண்க 

 24.  tan2 θ -sin2 θ = tan2 θ sin2 θ  என்சத ிருி 
 25. ரு சகோத்தின் புப்பப்பு 154 ை.கை.நீ எில் அதன் யிட்டம் கோண்க 

 26. முதல் 21 இனல் எண்கில் திட்டயிகத்சதக் கோண்க 

 

 



 27. இபண்டு ோணனங்கள் ன்ோக சுண்டப்டுகின் இபண்டு ோணனங்கிலும் கயவ்சயறு  முகங்கள்  

    கிடப்தற்கோ ிகழ்தகவு என்? 

 28.704 ை.கை.நீ.கநோத்தப்புபப்பு ககோண்ட ரு கூம்ின் ஆபம் 7 கை.நீ எில் அதன் ைோயுனபம் கோண்க.  

பகுதி-3 

III. ஏததனும் 10 வினாவிற்கு வினைளி (வினாஎண் 42 ற்கு கட்ைாாக வினைளி )                   10X5=50 

  29.   *     |        +     *      |        +நற்றும்   *      |     + எில் AX(BUC)=(AXB)U(AXC)  

        என்சத கோண்க. 

  30.  f(x)=x2  , g(x)=3x  ,  h(x)=x-2 எில் (fog)oh=fo(goh)  எ ிறுவுக . 

  31.  3 , 15 , 27 , 39….....என் கதோடர்யரிசைனின் 15-யது , 24-யது நற்றும் n-யது உறுப்பு கோண்க 

 32.3+33+333+….என் கதோடர்யரிசைனின் முதல் n உறுப்புகின் கூடுதல் கோண்க 

 33. தீர்க்க :  
 

 
   

 

 
   

 

 
         

 

 
 
 

 
    

 34.    (
  
   

) எில்              எ ிறுவுக. 

 35. சதல்ஸ்  சதற்த்சத  எழுதி  ிறுவுக  

 36. (8 , 6) , (5 , 11) , (-5 , 12)  நற்றும்  (-4 , 3)  ஆகின புள்ிகச முசகோக ககோண்ட ோற்கபத்தின் பப்ச  

    கோண்க 

 37. A(_4 , 2) , B(6 , -4 )நற்றும் என் புள்ிகச இசணக்கும் சநனக் குத்துசகோட்டின் ைநன்ோட்டக் கோண்க 

 38. ஏரினின் ீர்நட்டத்திிருந்து ‘h’ நீ உனபத்திலுள் ரு புள்ினிிருந்து ரு சகோபுபத்தின் ஏற்சகோணம் θ1  

       நற்றும் ஏரிிரில் யிழும் சநகப் ிம்த்தின் இக்கசகோணம் θ2 எில்  தசபனிிருந்து சநகத்தின் உனபம்    

    
 (                ) 

                  எ ிருி  
  39. 45 செ.நீ  உனபபள்  ஓர்  இடைகண்ைத்தின்  இருபு ஆபங்கள் படயன  28 செ.நீ  நற்றும்  7 செ.நீ  எில்  

      இடைகண்ைத்தின்  க அடை  காண்க 

  40. பதல் n இனல் எண்கின்  ெபாொி   நற்றும்  ைிக்க ைர்க்க  ெபாொிகட காண்க 

  41.ஒரு ாணனம்  பன்று பட சுண்ைடுகிது. ொினாக இபண்டு தடகள் அல்து குடத்தட்ெம் ஒரு பூ அல்து  

      அடுத்தடுத்த  இபண்டு தடகள்  கிடைடதக்கா   ிகழ்தகவு காண்க 

  42. 
    

       
 
 

 
      எில் 

      

      
       என்டத ிருி.  

குதி – 4 

IV. அனனத்து வினாக்களுக்கும் வினைளி :                                                                                          

   43(அ).ககோடுக்கப்ட்ட முக்சகோணம்  த்த க்கங்கின் யிகிதம் 
 

 
 என்யோறு ரு யடிகயோத்த  முக்சகோணம்   

      யசபக 

                                    (அல்து) 

    (ஆ). 4 கை.நீ ஆபமுள் யட்டம் யசபந்து , யட்டத்தின் சநனத்திிருந்து 11 கை.நீ  கதோசயிலுள் ரு  

      புள்ிசனக் குித்து, அப்புள்ினிிருந்து யட்டத்திற்கு இபண்டு  கதோடுசகோடுகள் யசபக 

 44(அ). x2 – 8 x + 16 = 0ன் யசபடம் யசபந்து தீர்வுகின் தன்சநசனக் கோண்க 

                                 (அல்லது) 

    (ஆ). y = x2-4   ைடபைம் ைடபந்து அதட னன்டுத்தி என் x2 – x – 12 = 0 என் ெநன்ாட்டை தீர்க்கவும் 

 

 

 

 

 

 

 



SSLC MODEL QUESTION PAPER - 2 

Time: 3 Hours                                          MATHEMATICS                                                                        Total Marks:100 

 PART-1(MARKS-14) 

I.ANSWER  ALL  THE QUESTIONS .                                                                                                                                         
     1. If  n(AXB)=6  and  A={1,3} then  n(B)  is 

               1)1                      2)2                                         3)3                                 4)6 

     2.74K=------------( mod 100) 

              1)1                                    2) 2                                         3) 3                                 4) 4 

     3. The  next  terms  of  the  sequence 
 

  
   

 

 
  

 

  
  

 

  
        is  

             1)
 

  
                      2)

 

  
                                         3) 

 

 
                                 4)

 

  
 

     4. The  solution  of  (2x-1)2=9  is  equal  to 

             1)-1                       2)2                                          3)-1,2                                 4)none of these 

     5. Graph  of  a  linear  polynomial  is  a  

            1)straight line        2) circle                            3)parabola                   4)hyperbola 

     6. If  in  triangle  ABC , DE   BC. AB=3.6cm , AC=2.4cm , and AD=2.1cm  then  the  length  of  AE  is 

            1)1.4cm                       2)1.8cm                            3)1.2cm                                  4)1.05cm 

     7. The  point  of  intersection  of   3x-4=14  and    x + y=8   is  

            1)(5,3)                       2)(2,4)                            3)(3,5)                                   4)(4,4) 

      8. The  slope  of  the  line  which  is  perpendicular  to  a  line  joining  the points (0 , 0) and (8 , 8) is 

           1)-1                                     2)1                                           3) 
 

 
                                  4)-8 

      9. a cot θ + b cosec θ=p   and    b cot θ + a cosec θ=q  then p2-q2  is   equal    to  

           1)a2-b2                        2) b2-a2                              3) a2+b2                                    4)b-a 

     10. If  the  ratio  of  the  height  of  a  tower  and  the  length  of  its  shadow  is  √  : 1 then  the   angle  of  elevation  

           of  the  sum  had   measure  

             1)45                         2)30                               3)90                                    4)60  

     11. When  a  sector  of  a  circle  is  transformed  to  form  a  cone , then  arc  length  is  change  to 

             1)slant height          2)diameter                3)circumference of the base          4)altitude 

     12. The  ratio  of  the volumes  of  a  cylinder ,  a  cone  and  a  sphere , if  each  has  the  same  diameter  and   

            same  height  is 

             1)1:2:3                                       2)2:1:3                               3)1:3:2                       4)3:1:2 

     13. Which  of   the  following  is  incorrect ? 

            1)P(A)>1          2)0≤P(A)≤A                3)P( )=0                     4)P(A)+P(notA)=1 

     14.The standard deviation of a data is 2.8 , if 5 is added to all the data values then the new standard deviation is 

            1)2.8                         2)7.8                               3)14.0                                     4)8.2 

PART -2 (Marks-20) 

II. ANSWER ANY 10 QUESTION .Question No:42 Compulsory Answered                                                  

     15. Let  f(x)=2x-5 , if  x  not  equal  to  0 , then  find   
           

 
 

     16. Show  that  the  function  f:N N defined  by  f(m)=m2+m+3  is one-to-one function 

     17. Compute  x , such  that 104= x (mod19) 

     18. The  sum  of  the  squares  of   the  first  n  natural  numbers  is 285  , while  the  sum  of  the  cubes  is  2025.  

           Find  the  value  of  n. 

     19.Find  the  LCM   of   x4-1 ,  x2  -2x+1 

     20. Determine  the  nature  of  the  roots :   √ 𝑡 -3t+ 3 √ =0 

     21. In triangle ABC , If DE   BC , AD=x , DB=x-2 , AE=x+2 and EC=x-1 then find the lenghts of the sides AB and AC. 

     22. Find  the  area  of  the  triangle  whose  vertices  are  (-3 , 5) , (5 , 6)  and (5 , -2) 

     23. Find  the  equation  of  the  line  passing  through  the  point  (3 , -4)  and  having  slope 
  

 
 

     24.Prove  that :    sec6 θ=tan6 θ+3tan2 θsec2 θ+1    

     25. From  the  top  of  rock  50√   m  high , the angle  of  depression  of  a  car  on  the  ground  is  observed  to  be  

               ,  find  the  distance  of  the  car  from  the  rock. 

      26. If  the  total  surface  area  of  a  cone  of  radius  7cm   is  704cm2    ,   then  find  its  slant  height. 

      27. Find  the  Standard  deviation  of   first  21  natural  numbers. 



           28.  Solve   2x2-x-1=0   by  using    completing   square   method. 

 

PART-3 (Marks-50) 

 III. ANSWER TEN QUESTIONS ONLY . QUESTION NO 42 COMPULSORY .                                                                

         29. Find  the   domain  of   the    function   f(x) =√  √    √         

         30. Find  the remainder when 281  is   divided   by    17. 

         31.Find the sum   [ 
   

   
  

     

   
  

     

   
   𝑡𝑜 12 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠]. 

        32. Solve  
 

  
 + 

 

  
 –  

 

  
 = 

 

 
;   

 

 
 = 

 

  
;   

 

 
 

 

  
 

 

 
  

 

  
 

        33.Find  the  square  root  of  the  expression  
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   7     

 

 
 + 

  

  
 

        34.State and prove  Pythagoras theorem. 

        35. Let  P(11 , 7) , Q(13.5 , 4)  and  R(9.5 , 4) be the mid points of sides AB , BC and  AC respectively of  triangle  

              ABC. Find  the  coordinates  of  the  vertices  A , B, and  C. Hence  find  the  area  of  triangle  ABC. 

        36. Find  the  image  of  the  point (3 , 8)  with respect to the line x+3y=7  assuming the line to be  a plane mirror. 

       37. Prove  that    
                         

             
            

       38. If  the  angle  of  elevation  of  a  cloud  from  a  point  ‘h’  metres  above  a  lake  is  θ1 and  the  angle   of  

              Depression  of  its   reflection  in  the  lake  is  θ2 . Prove  that  the  height  that  the  cloud  is  located  from   

              the  ground  is  
                    

                
 . 

       39. 4  Persons  live  in  a  conical  tent  whose  slant  height  is  19 cm , if  each  person  require  22 cm2  at  the  

                floor   area , then  find  the  height  of  the  tent. 

       40. A  capsule  is  in  the  shape  of  a  cylinder  with  two  hemisphere  stuck  to  each  of  its  ends. If  the  length  

             of  the  capsules  is 12mm  and  the  diameter  of  the  capsule  is 3mm. How much medicine  it  can  hold? 

      41. The  mean  and  variance  of   seven  observations  are  8  and  16  respectively , if  five  of  these  are 2 , 4 , 10 ,  

             12 and  14 ,  then  find  the  remaining    two   observations. 

      42. If  two  dice  are  rolled , then  find  the  probability  of  getting  the product  of  face  values  6  or  the difference  

              Of    face   values   5 . 

PART - 4 

IV. Answer the following questions:                                                                     2x8=16 

      43(a).  Construct  a  triangle  similar  to  a  given  triangle  LMN  with  its  sides  equal  to  
 

 
  of  the  corresponding    

                    Sides  of  the  triangle  LMN (  Scale  factor 
 

 
  ) 

                                                                                                            (or) 

           (b).Draw  a circle  of  radius  4.5cm. Take  a  point  on  the  circle , draw  the  tangent  at  that  point  using  the  

                   alternate  segment   theorem. 

     44(a). Draw  a  graph   of    y=x2-4x+3   and   use  it   to solve    x2-6x+9=0 

                                                                                                          (or) 

            (b). Graph  the  quadratic  equation  and  state their  nature  of  solutions   (2x-3)(x+2)=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



பத்தாம் வகுப்பு  ாதிரி வினாத்தாள் – 2 

காலம்: 3 ணி    கணிதம்                                      மாத்த  திப்மபண்கள் :100  

பகுதி  - I 

I .அனனத்து  வினாக்களுக்கும் வினைளி                               14x1=14 

   1.n(AXB) =6  ற்ரம்     A={1,3},  எனில்  n(B)   ஆனது 
  1)1       2)2                 3)3               4)6 

   2. 74K=-----(ட்டு 100) 
     1)1                          2) 2                                     3) 3                                      4) 4 

   3. 
 

  
   

 

 
  

 

  
  

 

  
       ..என்ம ததொடர்லொிசைின் அடுத்த உரப்பு  

    1)
 

  
             2)

 

  
                                     3) 

 

 
                                      4)

 

  
 

  4. (2x-1)2=9 ன் தீர்வு  

        1)-1             2)2                                    3)-1,2                             4)எதுவும் இல்சய 

  5.ரு நேொி பல்லுரப்புக் ந ொசலின் லசபடம் ரு  

         1)நேர்க்ந ொடு                    2)லட்டம்                                 3)பலசரம்                        4)அதிபலசரம் 

  6.    ABC ில் DE   BC. AB=3.6 தை.ீ , AC=2.4 தை.ீ, ற்ரம்  AD=2.1 தை.ீ எனில் AE ன் ேீரம் 

        1)1.4 தை.ீ       2)1.8 தை.ீ                          3)1.2 தை.ீ                             4)1.05 தை.ீ 

  7. 3x-4=14  ற்ரம்  x + y=8  ஆ ி நேர்ந ொடு ள் ைந்திக்கும் புள்ரி  
        1)(5,3)            2)(2,4)                     3)(3,5)                      4)(4,4) 

 8. (0 , 0) ற்ரம்  (8 , 8) என்ம புள்ரி சர இசைக்கும் ந ொட்டிற்கு தைங்குத்தொன ந ொட்டின் ைொய்வு    

       1)-1                            2)1                                  3)
 

 
                                                4)-8 

  9. a cot θ + b cosec θ=p  ற்ரம்  b cot θ + a cosec θ=q   எனில் p2-q2ன் திப்பு 
       1)a2-b2          2) b2-a2                                    3) a2+b2                              4)b-a 

 10.ரு ந ொபுத்தின் உத்திற்கு அதன் ேிறலின் ேீரத்திற்கும் உள்ர லி ிதம் √  : 1  எனில் சூொிசனக்  ொணும்     

      ஏற்ரக் ந ொை அரலொனது 
       1)45            2)30                                    3)90                              4)60  

 11.ரு லட்டக்ந ொைப்பகுதி கூம்பொ  ொரம் நபொது அதன் லில்லின் ேீரத்தில் ஏற்ப்படும் ொற்மம் 

       1)ைொயும்                         2)லிட்டம்                    3)அடிப்பும சுற்மரவு              4)குத்தும் 

 12.ைொன  லிட்டம்  ற்ரம்  உம்  உசட  ர்  உருசர, ரு கூம்பு ற்ரம் ரு ந ொரத்தின்  ன அரவு ரின்  

        லி ிதம் 
        1)1:2:3            2)2:1:3                     3)1:3:2                              4)3:1:2 

 13.த ொடுக் பட்டசல ரில் எது தலமொனது 

        1)P(A)>1          2)0≤P(A)≤A                    3)P(Q)=0                             4)P(A)+P( ̅)=1 

 14.ரு தலின் திட்டலியக் ொனது  2.8 அசனத்து தவு புள்ரி ளுடன் 5 ஐக் கூட்டினொல்  ிசடக்கும் புதி   

       திட்டலியக் ம் 
    1)2.8     2)7.8                 3)14.0                        4)8.2 

பகுதி-II (திப்தபண் ள்-20) 

ஏததனும் 10வினாவிற்கு வினைளி(வினாஎண் 28-கு கட்ைாாக வினைளி)  10X2=20 

      15. f(x)=2x=5  என்        எ னில்  
           

 
   ஐக்  ொண்  

    16. f:N  N என்ம ைொர்பு f(m)=m2+m+3   என லசசக் ப்பட்டொல்  அது ன்ரக்த ொன்மொன ைொர்பு எனக்  

           ொட்டு  

    17. 104=x(ட்டு19) என்மலொர அசயும் x இன் திப்சப  ைக் ிடு  

   18. பதல்  n இல் எண் ரின் லர்க் ங் ரின் கூடுதல்  285, ற்ரம் பதல் n இல் எண் ரின்  ைங் ள்   

            கூடுதல்2025 எனில் n ன் திப்பு  ொண்  

   19. x4-1 ,  x2  -2x+1ன் ீ.தபொ.  ொண்  

   20. √   -3t+ 3 √ =0   என்ம இருபடிச்  ைன்பொட்டின் பயங் ரின் தன்சச  ொண்  

   21.  ABC-ில் DE   BC, AD=x,DB=x-2,AE=X+2, ற்ரம்  EC=X-1 எனில், பக் ங் ள் AB ற்ரம் AC ின் ேீரங் சர    

           ொண்  

    22. (-3,5),(5,6) ற்ரம் (5,-2) ஆ ிலற்சம பசன யொ க் த ொண்ட பக்ந ொைத்தின்  பப்சபக்  ொண்  

   23. (3,-4) என்ம புள்ரிின் லறிச் தைல்லதும் 
  

 
- ஐ ைொய்லொ  உசடதுொன நேர்க்ந ொட்டின் ைன்பொட்சடக்  

           ொண்  

   24. Sec6 θ=Tan6 θ+3tan2 θsec2 θ+1    என ேிரூபி 
 



   25. 50√   ீ உபள்ர ரு பொசமின் உச்ைத்திலிருந்து 30இமக் ந ொைத்தில் தசிலுள்ர  ிழுந்து ன்ர    

          பொர்க் ப்படு ிமது எனில்  ிழுந்தும் பொசமக்கும் இசடநயுள்ர ததொசயசலக்  ொண்  

   26.704ை.தை.ீ தொத்தப்புமப்பப்பு த ொண்ட ரு கூம்பின் ஆம் 7தை.ீ எனில் அதன் ைொயும்  ொண்  

   27.பதல் 21 இல் எண் ரின் திட்டலியக் த்சதக்  ொண்  

   28.லர்க் ப் பூர்த்திபசமில் தீர்க் : 2x2-x-1=0 

III. ஏததனும் 10 வினாவிற்கு வினைளி  (வினாஎண் 42 ற்கு கட்ைாாக வினைளி) :                      

       29. f(x) =√  √    √        என்ற சார்பின் மதிப்பகத்ததக் காண்க 

      30. 281 ஐ 17 ஆல் லகுக்கும் நபொது  ிசடக்கும் ீதிசக்  ொண்  

     31. [ 
   

   
  

     

   
  

     

   
   12உரப்பு ள்]. என்ம ததொடொின் கூடுதல்  ொண்  

     32.தீர்க் : 
 

  
 + 

 

  
 –  

 

  
 = 

 

 
;   

 

 
 = 

 

  
;   

 

 
 

 

  
 

 

 
  

 

  
 

     33. 
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   7     

 

 
 + 

  

  
    என்ம ந ொசலின் லர்க் பயம்  ொண்  

     34.பிதொ ஸ் நதற்மத்சத எழுதி ேீருபி 

     35.   ABC ின் பக் ங் ள் AB,BC ற்ரம் AC ஆ ிலற்மின் ேடுபுள்ரி ள் பசமந P(11,7),Q(13.5,4) ற்ரம்   

          R(9.5,4) எனில் பக்ந ொைத்தின் பசனப் புள்ரி ள்A,B ற்ரம்c  ொண் . நலும் . ABC ன் பப்பரவு  ொண்  

    36. x+3y=7என்ம நேர்த ொட்டிசனக் ைதர அடிொ க் த ொண்டு (3, 8) என்ம புள்ரிின்  பிம்பப் புள்ரிசக்    

            ொண்  

    37 
                         

             
             என்பசத ேிரபிக் வும் 

    38.ஏொிின் ேீர்ட்டத்திலிொிந்து h,ீ உத்திலுள்ர ரு புள்ரிிலிருந்து ரு ந த்தின் ஏற்மக்ந ொைம் θ1,  

          ற்ரம் ஏமி ேீொில் லிழும் ந  பிம்பத்தின் இக் க்ந ொைம் θ2 எனில் தசிலிருந்து ந த்தின் உம்  

          
                    

                
  என ேிரூபிக் வும். 

   39.ைொயும் 19 தை.ீ த ொண்ட கூம்பு லடில கூடொத்தில் ேொல்லர் உள்ரனர். ருலருக்கு 22 ை.தைீ பப்பு  

         நதசல  எனில் கூடொத்தின் உத்சத  ைக் ிடவும். 

   40.ரு ருந்து குப்பி ஒர் உருசரின் இருபுமம் அசக்ந ொரம் இசைந்த லடிலில் உள்ரது.குப்பிின் தொத்த  

        ேீரம் 12ி.ீ ற்ரம் லிட்டம் 3ி.ீ எனில் அதில் அசடக் ப்படும் ருந்தின்  ன அரசலக்  ொண்  

   41.ஏழு தவு  புள்ரி ரின் ைொைொி ற்ரம் லியக் லர்க்  ைொைொி பசமந 8 ,16 ஆகும். அதில் 5 தவு புள்ரி ள்  

         2 , 4 , 10 , 12  ற்ரம் 14 எனில் ீதம் உள்ர இரு தவு புள்ரி சரக்  ண்டமி . 

   42.இண்டு பசமொன ப சட ள்  உருட்டப்படும் தபொழுது ப  திப்பு ரின் தபருக் ல் 6 அல்யது ப   

         திப்பு ரின் லித்திொைம் 5 ஆ நலொ இருப்பதற் ொன ேி ழ்த சலக்   ொண் . 

பகுதி-IV (  திப்தபண் ள்-16 ) 

இரு வினாக்களுக்கும் வினைளிக்கவும்:                                                                                                        

 43(அ).த ொடுக் ப்பட்ட பக்ந ொைம் LMN-ன் த்த பக் ங் ரின் லி ிதம் 
 

 
 எனஅசயுொர ரு லடிதலொத்த  

              பக்ந ொைம் லச .(அரவு  ொைி  

 
 )                                                                                       (அல்யது) 

   (ஆ).4.5 தை.ீ ஆபள்ர லட்டம் லச . லட்டத்தின் ீது ஏநதனும் ரு புள்ரிக்கு ொற்ர லட்டத்துண்டு  

              நதற்மத்திசனப் பன்படுத்தித் ததொடுந ொடு லச . 

 44(அ). y=x2-4x+3 ன் லசபடம் லசந்து அதன் பயம் x2-6x+9=0 என்ம  ைன்பொட்சட தீர்க் வும்.   (அல்யது) 

   (ஆ)(2x-3)(x+2)=0 ன் லசபடம் லசந்து அலற்மின் தீர்வு ரின் தன்சசக் கூர  

 

 

 

 

 
 
  

 



SSLC MODEL QUESTION PAPER – 3 

Time: 3 Hours                                                      MATHEMATICS                                                                             Total Marks:100 

PART-1 (MARKS-14) 

I.ANSWER  ALL  THE QUESTIONS .                                                                                                                                                 

    1.If  n(A)=P , n(B)=q , then  the  total  number  of  relations  that  exist   between  A  and  B   is   

          1). p X q                              2). p + q                                  3). p-q                                     4). 2pq  

    2). f(x)=(x+1)3 -(x-1)3    represents  a  function  which  is 

          1).Linear                             2).Cubic                                 3).Reciprocal                         4).Quadratic 

    3).The  average  of  first   100  natural  numbers  is  

          1).50                                    2).51                                      3).50.5                                    4).50.75 

    4).The  Sum  of  the  exponents  of  the  prime  factors  in  the  prime  factorization  of  1729  is  

          1).1                                      2).2                                         3).3                                         4).4 

    5).The  Area  of  the  rectangle  is  
             

       
 (Km2),  its  length  is   

   

   
  Km  and  its  breadth  is  

          1) 
   

    
 km                           2) 

   

      
 km                             3) 

   

    
  km                             4) 

   

    
 km  

    6. The  number  of  points  of  Intersection  of  the  Quadratic  polynomial        x2+ 4x+ 4  with  the  X  axis  is  

         1)0                                        2)1                                          3)0 or 1                                  4)2 

    7.A  tangent  is  perpendicular  to  the  radius  at  the  

         1)Centre                              2)Point of Contact                3)infinity                                4)Chord 

    8.If  a  line with  slope  m,   makes  x  intercept d , then  the  equation  of  the  straight  line  is  

        1).y=mx + d                          2).y=mx                                  3).y=m(x-d)                           4).y=m(x + d) 

    9.If  (5 , 7) , (3 , P)  and  (6 , 6)  are  collinear , then  the  value  of  P  is  

         1).3                                       2).6                                         3).9                                        4).12 

    10. Sec θ = Cosec θ   if  θ  is  

         1).                                      2).                                        3).45                                     4).    

    11.Difference  between  total  surface  Area  and  Curved  Surface  Area  of  a  cube  is  

         1)4a2                                                           2)6a2                                       3)2a2                                      4)a2 

   12. The total  surface  area  of  a  hemi  sphere  is  how   much  times  the  square  of  it  radius  

         1)0π                                       2)4π                                       3)3π                                        4)2π 

  13. Which  of  the  following  is  not  a  measure  of  dispersion? 

        1) Range                                 2)Standard Deviation          3)Arithmetic Mean             4)Variance 

  14.A page  is  Selected  at  random from a book ,the  probability  that  the  digit  at  units  place  of  the  page  number  chosen  

          is  less  than   7   is  

        1). 
 

   
                                       2). 

 

   
                                     3). 

 

   
                                     4). 

 

  
 

 

PART -2 (Marks-20) 

II. ANSWER ANY 10 QUESTION .Question No:42 Compulsory Answered                                                                

      15.A  function  f  is  defined  by  f(x)=3-2x. Find  such  that                .  

      16.Let          .  Find   1).                2)     . 

     17. I f d  is  the  HCF  of  32  and  60 , find  x  and  y  satisfying  d=32x+60y. 

     18.In  a  GP  the  9th  term  is  32805 and  6th  term  is  1215 . Find  the  12th  term. 

     19.simply:  
           

   
 

     20. Construct  a  3X3  matrix  whose  elements  are  aij = i2j2 

     21. If  triangle  ABC  is  similar  to  triangle  DEF  such  that  BC=3cm ,EF= 4 cm  and  area  of  triangle  ABC=54cm2.Find  the  

           area  of  triangle  DEF. 

     22. If  the  points  A(-3 , 9) , B(a , b) and  C(4 ,-5)  are  collinear  and  if  a + b = 1 , then  find  a  and  b. 

     23. Find  the  value  of  ‘a’  if  the  line  through  (-2 , 3) and (8 , 5)  is  perpendicular  to  y =  ax + 2. 



     24.Prove  that  Sec4 θ(1-sin4 θ)-2tan2 θ=1 

     25.Find  the  angle  of  elevation  of  the  top  of  a  tower  from  a  point  m  the  ground ,  which  is  30m  away  from  the 

          on  foot  of  a  tower  of  height    √  m. 

     26.Find  the  diameter  of  a  sphere  whose  surface  area  is  154m2 

     27.The  mean  of  a  data  is  25.6  and  its  co-efficient  of  variation  is 18.75. Find  the  standard  deviation. 

      28. Subtract    
 

     
  f rom     

        

    
 

PART-III(Marks-50) 

 III. ANSWER TEN QUESTIONS ONLY . QUESTION NO 42 COMPULSORY .                                                                              

     29.   {     |              {      |            and    {      |         then verify that    

            AX(BUC)=(AXB)U(AXC) 

     30. Find  x , If  gff(x)=fgg(x) , given  f(x)=3x+1    and   g(x)=x+3 

     31.Prove  that  2n+6 X 9n  is  always  divisible  by  7  for  any  positive  integer   n. 

     32.Find  the  sum  of  n  terms : 3+33+333+….+ to  n  terms  

     33.Find  the  GCD of  6x3-30x2+60x-48  and   3x3-12x2+21x-18 

     34. If  α , β  are  the  roots  of  the  7x2+ax+2=0  and   β - α= 
   

 
. Find  the  value of    a 

     35.State  and  prove Thales  theorem. 

     36.Find  the  area  of  the  quadrilateral  whose  vertices  are (-9 , -2) , (_8 ,-4) , ( 2 , 2)  and  (1 , -3). 

     37.A line  makes   positive  intercepts  on  coordinate  axes  whose  sum  is  7  and  it  passes  through (-3 , 8). Find  its      

          equation. 

    38. If  sin θ + cos θ=p ,  sec θ + cosec θ=q , then  prove  that        q (p2 - 1) = 2p. 

    39.The  ratio  of  the  volumes  of  two  cones  is  2 : 3 . Find  the  ratio  if  their  radii  if  the  height  of  second  cone  is  

          double  the  height  of  the  first. 

    40.From  a  solid  cylinder  whose  height  is  2.4 cm , and  the  diameter  1.4 cm , a  cone  of  the  same  height  and  same   

         diameter  is  carved out . Find  the  volume  of  the  remaining  solid  to  the  nearest  cm3. 

   41. A  coin  is  tossed  thrice . Find  the  probability  of  getting  exactly  two  heads  or  atleast  one  tails or  two  consecutive  

          heads. 

    42.If  the  roots  of  the  equation  (c2-ab)x2- 2(a2-bc)x + b2-ac=0  are  read  and  equal . Prove   that  either   a=0 (or)  

          a3+b3+c3=3abc. 

PART-IV(MARKS-16)                       

IV.ANSWER ALL THE QUESTIONS                                                                                                                                                

    43.(a).Construct  a  triangle  PQR  which  the  base  PQ=4.5 cm ,        and  the  median  from  R  to  RG  is  6 cm. 

                                                                                             (or) 

         (b). Draw   the  two   tangents   from   a   point  which   is  10 cm  away  from   the  centre  of  a  circle  of  radius  5 cm.  

                 Also  measure  the  length  of  the  tangent. 

   44.(a).  Draw  a  graph  of   y = x2 + x – 2   and  hence  solve   x2 + x – 2 =0 

                                                                                            (or) 

         (b).Draw  a  graph  of     y=(x – 1 )(x + 3)    and   hence     solve    x2 – x – 6  = 0. 

  

 

 

 

 

 



பத்தாம் வகுப்பு  ாதிரி வினாத்தாள் – 3 

காலம்: 3 ணி    கணிதம்                                   மாத்த  திப்மபண்கள் :100 

பகுதி  - 1 
I .அனனத்து  வினாக்களுக்கும் வினைளி                               14x1=14 

   1.n(A)=P,  n(B)=q  எில்  A  நற்றும்  B-க்கு  இரையன  கிரைக்கும்   மநொத்த  உவுகின்  எண்ணிக்ரக 
          1)p x q                                    2)p + q                                         3) p-q                                         4)2pq  

    2. f(x)=(x+1)3 -(x-1)3   குிப்ிடும்    சொர்ொது 

          1)யொின சொர்பு                    2)ரு கணச் சொர்பு                   3)தரகீழ் சொர்பு                   4)இருடிச்சொர்பு 

    3. பதல் இனல் எண்கின் சபொசொி 
          1)50                                        2)51                                              3)50.5                                         4)50.75 

    4. 1729 -ஐ கொக் கொபணிடுத்தும் யொது,அந்தப் கொ எண்கின் அடுக்குகின் கூடுதல் 
          1)1                                           2)2                                                3)3                                               4)4 

   5. ரு மசவ்யகத்தின் பப்பு   
             

       
  கி.நீ2,ீம் 

   

   
    கி.நீ  எில் அகம் 

          1) 
   

    
 கி.நீ                           2) 

   

      
 கி.நீ                                3) 

   

    
  கி.நீ                                4) 

   

    
 கி.நீ   

   6. x2+ 4x+ 4   என் இருடி ல்லுறுப்புக் யகொரய X அச்யசொடு மயட்டும்  புள்ிகின் எண்ணிக்ரக 
          1)0                                           2)1                                                3)0 or 1                                      4)2 

   7.யட்ைத்தின்  மதொடுமகொடும்  அதன்  ஆபபம்  மசங்குத்தொக  அரநயும்  இைம்  

          1)ரநனம்                               2)மதொடுபுள்ி                         3)படியிலி                                 4)ொண் 

   8.ரு யகொட்டின் சொய்வு m  நற்றும் x மயட்டுத்துண்டு d எில், அந்த யர்யகொட்டின் சநன்ொடு 
          1)y=mx +d                             2)y=mx                                       3)y=m(x-d)                                4)y=m(x + d) 

   9. (5,7), (3,P) நற்றும்(6,6) என் ரு யகொட்ைரநந்தரய எில் pஇன் நதிப்பு   
           1)3                                           2)6                                               3)9                                                4)12 

   10. Sec θ=Cosec θ எில் θ=? 
           1).                                         2).                                             3).45                                           4).    

   11.ரு  கசதுபத்தின்  மநொத்த  புப்பப்ிற்கும், யரபப்புக்கும்   உள் யித்தினொசம் 
           1)4a2                                                               2)6a2                                           3)2a2                                                                   4)a2 

   12.ஒர் கசதுபத்தின் மநொத்த பப்பு அதன் ஆபத்தினுரைன யர்க்கத்தின்------ நைங்கொகும் 
     1)0π                  2)4π                    3)3π                     4)2π 

   13. கீயம  மகொடுக்கட்ைரயகில்  எது  பயல்  அரய  இல்ர  

     1)வீச்சு                            2)திையிக்கம்           3)கட்டுச் சபொசொி          4)யிக்கயர்க்க சபொசொி 

  14. ரு புத்தகத்திலிருந்து  சந யொய்ப்பு பரனில் ரு க்கம் யதர்ந்யதடுக்கடுகிது. அந்த  க்க எண்ணின்      

          ன்ொம் இை நதிப்ொது 7 ஐ யைக் குரயொக இருப்தற்கு ிகழ்தகயொது 

     1). 
 

   
                                     2). 

 

   
                                       3). 

 

   
                                         4). 

 

  
  

பகுதி -2 
II.ஏததனும்10வினாவிற்கு வினைளி (வினாஎண் 28-க்கு கட்ைாாக வினைளி )  10X2=20 

  15.f என்ற சார்பு f(x)=3-2x  எ  யரபனறுக்கடுகிது                எில் x-இக் கொண்க, 

    16. f          . எில்    1).                2)       இக் கொண்க. 

  17.32  நற்றும்  60 ஆகினயற்ின்  நீப்மறு மொது யகுத்தி  d  என்க  d=32x+60y எில் x நற்றும் y என்  

         பழுக்கர கொண்க. 

   18.ரு  மருக்குத்  மதொைர்யொிரசனின்  9-யது உறுப்பு 32805 நற்றும்  6-யது உறுப்பு 1215 எில் 12-யது  

        உறுப்ர கொண்க 

   19.   
           

   
- ஐ சுருக்குக. 

   20. aij=i2j2 என் அரநப்ரக் மகொண்ை 3x3 யொிரசயுரைன அணிரனக் கொண்க. 

    21.  ABC ஆது   DEF –க்கு யடிமொத்தரய யநலும் BC=3 மச.நீ,EF=4 மச.நீ நற்றும் பக்யகொணம் ABC-னின்  

        பப்பு 54- மச.நீ 2  எில்   DEF     னின்  பப்ரக் கொண்க. 

   22. A(-3 , 9),B(a , b) நற்றும் C(4,-5) என் ரு யகொட்ைரநந்த புள்ிகள் நற்றும் a + b=1, எில்  a நற்றும்  b  

          னின்  நதிப்ர கொண்க. 

   23. (-2 , 3) நற்றும்  (8 , 5)  என்  புள்ிகள்  யமிச் மசல்லும்  யகொைொது  y=ax+2. என் யர்யகொட்டிற்கு  

        மசங்குத்தொது எில் ‘a’ னின் நதிப்பு கொண்க. 

   24. Sec4 θ(1-sin4 θ)-2tan2 θ=1எ ிறுவுக. 
 
 



   25.   √  நீ உனபபள் யகொபுபத்தின் அடினிலிருந்து 30நீ மதொரயில் தரபனில் உள் ரு புள்ினிலிருந்து   

         யகொபுபத்தின் உச்சினின் ஏற்க் யகொணத்ரதக் கொண்க. 

    26. ரு யகொத்தின் புப்பப்பு 154 மசநீ எில் அதன் யிட்ைம் கொண்க. 

    27. தபயின்   சபொசொினொது   25.6   நற்றும்  அதன்   நொறுொட்டுக் மகழுயொது  18.75 எில்  அதன் திட்ை  

         யிக்கத்ரதக் கொண்க. 

    28.          

    
  லிருந்து 

 

     
 ஐக் கமிக்க .     

பகுதி-3 

III.ஏததனும் 10வினாவிற்கு வினைளி(வினாஎண் 42 ற்கு கட்ைாாக வினைளி ) 10X5=50 

 29.   {     |              {      |             நற்றும்   {      |       என்க  
         AX(BUC)=(AXB)U(AXC)  என்பனத சரிபார்க்க . 
  30. f(x)=3x+1 , g(x)=x+3  ஆகினரய  இரு சொர்புகள் , யநலும்  gff(x)=fgg(x),  எில்  x-இக் கொண்க. 

  31.எந்த ரு நிரக பழு எண்  n-இற்கும் 2n+6 X 9n  ஆது 7 ஆல் யடுப்டும் எ ிறுவுக. 

  32. ின்யரும் மதொைொின் n உறுப்புகள் யரப கூடுதல்  கொண்க  3+33+333+….+ n உறுப்புகள் கொண்க. 

  33. 6x3-30x2+60x-48 நற்றும்  3x3-12x2+21x-18 ஆகின ல்லுறுப்புக் யகொயிகின் நீ.மொ.ய கொண்க. 

  34. α,β என் 7x2+ax+2=0 இன் பங்கள் நற்றும் β - α= 
   

 
  எில் . α-இன் நதிப்புக் கொண்க. 

  35.யதல்ஸ் யதற்த்ரத எழுதி ிருி. 

  36.மகொடுக்கப்ட்ை புள்ிகர  பரகொகக்  மகொண்ை  ொற்கபத்தின் பப்ர கொண்க. (-9,-2),(_8,-4) ,(2,2)  

    நற்றும் (1,-3). 

  37. (-3,8) என் புள்ி யமி மசல்யதும், ஆன அச்சுகின் நிரக  யயட்டுதுண்டுகின் கூடுதல் 7  உரைனதுநொ  

      யர்யகொட்டின் சநன்ொட்ரைக் கொண்க. 

  38. sin θ + cos θ=p நற்றும் sec θ + cosec θ=q  எில், q (p2 - 1) = 2p  என்ரத ிருிக்கவும். 

  39. இரு  கூம்புகளுரைன  க அவுகின் யிகிதம்  2:3  ஆகும்.இபண்ைொம்  கூம்ின்  உனபம்  பதல்  கூம்ின்  

        உனபத்ரத யொல் இரு ,நைங்கு எில், அயற்ின் ஆபங்கின் யிகிதம் கொண்க. 

 40. உனபம்  2. 4 மசநீ  நற்றும்  யிட்ைம் 1. 4 மச.நீ  மகொண்ை  ரு  திண்ந  உருரனில்  இருந்து அயத யிட்ைபம்   

       உனபபம் உள் ரு கூம்பு மட்டி எடுக்கட்ைொல் நீதபள் தின்நத்தின் க அவு எவ்யவு க மச.நீ  

       ஆகும். 

 41.ரு ொணனம் பன்று பர சுண்ைப்டுகிது , சொினொக இபண்டு தரகள் அல்து குரந்தட்சம் ரு பூ  

       அல்து அடுத்தடுத்து இபண்டு தரகள் கிரைப்தற்கொ  ிகழ்தகவு  கொண்க. 

 42. (c2-ab)x2-2(a2-bc)x+b2-ac=0  என்  சநன்ொட்டில்  பங்கள்  சநம்  நற்றும்  மநய்  எில்   a=0   அல்து  

        a3+b3+c3=3abc எ ிருி. 

குதி – 4 

IV. அனனத்து வினாக்களுக்கும் வினைளி :                                                                                      

   43(அ).  PQ=4.5 மச.நீ,        நற்றும் உச்சி R-னிலிருந்து யரபனப்ட்ை டுமகொட்டின் ீம் RG –ன் 6 மச.நீ  

                  எ  அரநயுநொறு PQR யரபக 

                                                                           (அல்து) 

      (ஆ). 5 மச.நீ ஆபபள் ரநனத்திலிருந்து 10  மச.நீ மதொரயிலுள் புள்ினிலிருந்து யட்ைத்திற்கு மதொடு  

                 யகொடுகள் யரபனவும். யநலும் மதொடுயகொட்டின் ீங்கர கணக்கிடுக 

   44(அ). y = x2 + x – 2   ன் யரபைம் யரபந்து அதன் பம் x2 + x – 2 =0என் சநன்ொடிரத் தீர்க்கவும். 

                                                                               (அல்து) 

     (ஆ). y=(x-1)(x+3) ன் யரபைம் யரபந்து அதன் பம்  x2 – x – 6  = 0 என் சநன்ொட்ரைத் தீர்க்கவும். 

 
 

 

 

 



SSLC  MODEL QUESTION PAPER -4 

Time: 3  Hours                                          MATHEATICS                                                              Total Marks:100 

PART-I 

I..ANSWER ALL THE QUESTIONS:                                                                                                                                          

         1.. If  there  are 1024   relation  from  a  set  A={1,2,3,4,5}  to  a  set  B , then  the  number  of  elements  in  B. 

           1)3                               2)2                                       3)4                                  4)8 

  2.  If  tn  is  the  nth  term  of  an  A.P ,  then  t2n-tn  is 

          1)d                              2). nd                                        3)2nd                                   4)2n-d 

 3. If  the  HCF  of  65  and  117   is  expressible  in  the  form   of  65m-117 , then  the  value  of  m  is 

         1)4                              2)2                                        3)1                                   4)3 

 4. Which  of  the  following  should  be    added  to  make   x4 + 64   a  perfect  square. 

        1)4x2                                             2)16x2                                            3)8x2                                            4)-8x2 

 5. If  the  number  of  columns  and  rows  are  not  equal  in  a  matrix  then  it  is  said  to  be  a  

        1)diagonal matrix             2)rectangular matrix          3)square matrix                    4)identity matrix 

 6. In  a  right  angle  triangle  the  sum  of  the  other  two  angle  is  

       1)                                2)                                            3)                                       4)     

 7. The  equation  of  a  line  passing  through  the  origin  and  perpendicular  to  the  line  7x-3y+4=0 

       1) 7x-3y+4=0               2)3x-7y+4=0                               3)3x+7y=0                     4)7x-3y=0 

 8. If  sin θ + cos θ=a  and  sec θ +cosec θ=b , then  the  value  of  b(a
2
-1)  is  equal  to 

       1)2a                              2)3a                                        3)0                                    4)2ab 

 9. The  difference  between  the  C.S.A   and  T.S.A  of  a  right  circular   cylinder   is 

       1)πr2                                           2)2 πr2                                        3)2πrh                                    4)πrh 

 10. A  solid  sphere  of  radius  x cm is  melted  and  cast  into a  shape  of  a  solid  cone  of  same  radius . The  

       height  of  the  cone   is 

        1)3x cm               2)x cm                                         3)13 cm                                    4)5 cm 

 11. The  height  of  a  right  circular  cone  whose  radius  is  5 cm  and  slant  height  is  13 cm  will  be 

        1)12cm                             2)10cm                                  3)13cm                                    4)5cm 

  12. The   range  of  first  10  prime  numbers  is  

        1)9                                            2)17                                        3)27                                     4)29 

  13. If  the  mean  and  standard  deviation  of  a  data  are  8  and  2  respectively  then  the  coefficient  of  

         Variation  is 

        1)20%                                            2)25%                                       3)50%                                    4)75% 

  14. What  will  be  the  probability  that  a  non-leap  year  will  have  53  Saturdays? 

        1)
 

 
                                            2)

 

 
                                       3)0                                    4)

 

 
 

PART -2 (Marks-20) 

II. ANSWER ANY 10 QUESTION .Question No:42 Compulsory Answered                                                            

  15.Let  A={1,2,3}  and  B={x | x is  a  single  digit  prime  number}. Find A X B and B X A 

  16. Let  A={-1,1}  and  B={0,2}. If  the  function  f:A B  defined  by  f(x)=ax + b is an onto function? Find a and b. 

  17. If  13824= 2aX3b   then  find  a  and  b . 

  18.  Which  term  of  an  A.P 16 , 11 , 6 , 1.....is -54? 

  19. Simplify :      
       

         
 

  20. If  the  difference  between  the  roots  of  the  equation  x2-13x+k=0  is  17.  Find k. 

  21. In the  rectangle  WXYZ , XY + YZ=17cm , and  XZ+YW=26cm.   

         Calculate  the   length  and  breadth  of  the   rectangle? 

  22. State  Cevas  Theorem 

  23 .Find  the  value  of  ‘a’ for  which  the  given  points  are  collinear  (a , 2-2a) , (-a+1 , 2a) and (-4a-a , 6-2a) 

  24. Show  that  the  points (-2 , 5) , (6 , -1) and  (2 , 2)  are  collinear. 

  25. Prove  that    
      

    
 

    

      
       

  26. A  garden  roller   whose  length  is  3m  long  and  whose  diameter  is  2.8 m is  rolled  to  level  a  garden.   

        How  much  area  will  it  cover  in  8  revolutions? 

  27 . If  A  is  an  event  of  a  random  experiment  such  that  P(A):P(notA )=17:15  and  n(s)=640  then  find    

            1)P(not A)               2)n(A) 



    28. Find  LCM   of   x2-1 ,  x2-2x+1. 

PART-III(Marks-50) 

 III. ANSWER TEN QUESTIONS ONLY . QUESTION NO 42 COMPULSORY .                                                           

    29. A   function  f  is  defined  by  f(x)=2x-3 

                   (i) Find    
          

 
.                     (ii) Find x such that f(x) = 0.                (iii)  Find x such that f(x) = x. 

                 (iv) Find x such that    f(x) = f (1  x). 

           30. A function 𝑓: [  , ]   𝑅 is defined as follows: 𝑓(𝑥) = {
 𝑥         –      𝑥    

 𝑥  –                𝑥     
 𝑥                  𝑥    

 

               Find.    (i  𝑓     𝑓           (ii) 𝑓      𝑓           (iii)  𝑓    𝑓             (𝑖𝑣)  
            

          
. 

    31.In  an A.P sum of four consecutive terms in 28 and their sum of their squares is 276.Find the four numbers 

    32.The  sum  of  first  n , 2n and 3n terms of an AP are  S1 , S2 and S3 respectively . Prove  that  S3=3(S2-S1) 

    33. Solve the  following  system of  linear equations  in three variables  3x-2y+z=2 , 2x+3y-z=5 and  x+y+z=6. 

    34. Simplify:   
 

       
 

 

       
 

 

        
 

    35. The  perpendicular   PS  on  the  base  QR  of  a  Triangle  PQR  intersects  QR  at  S  .Such that  QS=3SR .    

            Prove  that  2PQ2=2PR2+QR2    

    36. Find  the  value  of  k  if  the  area   of  the  Quadrilateral  is  28 sq.units , whose  vertices  are  (-4,-2) , (-3,k),  

          (3,-2) and (2,3). 

    37. Find  the  area  of  the  triangle  formed  by  the  lines  3x+y-2=0 , 5x+2y-3=0  and  2x-y-3=0. 

    38. If     
    

      
 

 

 
   then prove that   

    

    
      

   39. From  a  point  on the  ground , the  angles  of  elevation  of  the  bottom  and  top  of  a  tower  fixed   

          at  the  top   of  a   30m  high   building   are        and       respectively. Find  the  height   of   the    

          tower ( √ =1.732) 

   40. If  the  radii  of  the  circular  ends  of  a  frustum  which  is  45cm  high  are  28cm  and  7cm. Find  the  

        volume  of  the  frustum. 

   41. Find  the  coefficient  of  variation  of data  are    24 , 26 , 33 , 37 , 29 , 31. 

   42.If A  (
  
  

)  and     (
  
  

).      Show  that   A2-(a + d) A = (bc-ad)I2 

 

PART-IV(MARKS-16)                       

IV.ANSWER ALL THE QUESTIONS                                                                                                                                                

         43.(a) Take  a  point  which  is  11cm  away  from  the  centre  of  a  circle  of  radius  4cm  and  draw  the  two  

                     Tangents  to  the  circle  from  that  point. 

     (or) 

                 (b). Construct  a  triangle  ABC  such  that  AB=5.5cm ,        and  the  attitude  from  C  to AB  is  4cm. 

          44.(a) Discuss  the  nature  of  solutions  of  the  quadratic  equation   x2-8x+16=0. 

        (or) 

                 (b). Draw  the  graph  of   y= x2 +x   and   hence   solve      x2 +1=0. 

 

 

 

 

 

 

 

 



பத்தாம் வகுப்பு  ாதிரி வினாத்தாள் – 4 

úSWm : 3 U¦     L¦Rm    ùUôjR U§lùTiLs : 

100 TÏ§ - 1 (U§lùTiLs - 14) 

  Aû]jÕ ®]ôdLÞdÏm ®ûPV° :-           14X1=14 

1. A={1,2,3,4,5}  ÚkÕ B Gu\ LQj§tÏ 1024 E\ÜLs Es[Õ G²p B-«p Es[ Eßl×L°u Gi¦dûL? 

A) 3       B) 2            C) 4            D) 8 

2. tn GuTÕ JÚ கூhÓjùRôPoY¬ûN«u n-BYÕ Eßl× G²p  t2n-tn  u U§l×? 

A) d       B) nd         C) 2nd       D) 2n-d 

3. 65 Utßm 117u Á.ùTô.Y-ûV 65m-117 Gu\ Y¥®p GÝÕm úTôÕ m-u U§l×? 
A) 4       B) 2         C) 1            D) 3 

4. x4 + 64  -ஐ ØÝYodLUôL Uôt\ ARàPu ©uYÚY]Ytßs GûRd áhP úYiÓm? 

A) 4x2
       B) 16x2

    C) 8x2
       D) -8x2

 

5. ¨WpLs Utßm ¨ûWLs NU Gi¦dûL«pXôR A¦? 

A) êûX®hP A¦ B) ùNqYL A¦   C) NÕW A¦  D) AXÏ A¦ 

6. JÚ ùNeúLôQ ØdúLôQj§p CÚ ÏßeúLôQeL°u áÓRp? 

A)            B)             C)                D)     

7. 7x-3y+4=0 Gu\ úSoúLôh¥tÏ ùNeÏjRôLÜm B§l×s° Y¯f ùNpÛm úSoúLôh¥u NUuTôÓ? 

A) 7x-3y+4=0   B) 3x-7y+4=0    C) 3x+7y=0   D) 7x-3y=0 

8. sin θ + cos θ=a  Utßm sec θ +cosec θ=b G²p b(a
2
-1)  u U§l×? 

A) 2a        B) 3a     C) ௦        D) 2ab 
9. JÚ úSoYhP EÚû[«u ùUôjRl×\lTWl× Utßm Yû[TWl©t¡ûPúV Es[ ®j§VôNm? 

A) πr2
        B) 2 πr2

     C) 2πrh        D) πrh 

10. x ùN.Á BWØs[ JÚ §iU úLô[m AúR BWØs[ JÚ ámTôL Uôt\lTÓ¡\Õ G²p ám©u EVWm? 

A) 3x ùN.Á       B) x ùN.Á          C) 13 ùN.Á       D) 5 ùN.Á 
11. BWm 5 ùN.Á Utßm NôÙVWm 13 ùN.Á EûPV úSoYhPd ám©u EVWm? 

A) 12 ùN.Á       B) 10 ùN.Á          C) 13 ùN.Á       D) 5  ùN.Á 
12. ØRp 10 TLô GiL°u ÅfÑ ?  

அ) 9          B) 17       C) 27          D) 29 
13. JÚ RW®u NWôN¬ Utßm §hP ®XdLUô]Õ 8 Utßm 2 G²p ARu UôßTôhÓdÏ ùLÝ 

A) 20%  B) 25%       C) 50%          D) 75% 
14. NôRôWQ Bi¥p 53 N²d¡ZûULs YÚYRtLô] ¨LrRLÜ?  

A) 

 

 
              B) 

 

 
              C) 0          D)  

 
 

 

TÏ§ - 2 (U§lùTiLs – 20) 

HúRàm 10 ®]ôdLÞdÏ ®ûPV°. ®]ô Gi 28 Li¥lTôL ®ûPV°dLÜm.                       10X2=20 

15. A={1,2,3} Utßm B={x | x GuTÕ K¬XdL TLô Gi } G²p A X B Utßm B X A B¡VYtû\d LôiL? 

16. A={-1,1}  Utßm B={0,2} GuL. úUÛm f:A B  B]Õ f(x)=ax + b G] YûWVßdLlThP úUpNôo× G²p a Utßm 

b ûVd LôiL? 

17. 13824= 2aX3b   
G²p a Utßm b u U§l× LôiL? 

18. 16 , 11 , 6 , 1.....Gu\ áhÓjùRôPoY¬ûN«p 54 GuTÕ GjRû]VôYÕ Eßl×? 

19. ÑÚdÏL :        

         
 

20. x2-13x+k=0  Gu\ NUuTôh¥u êXeL°u ®j§VôNm 17 G²p k u U§l× LôiL? 

21. WXYZ Gu\ ùNqYLj§u, , XY + YZ=17 ùN.Á Utßm XZ+YW=26 ùN.Á      
G²p  ùNqYLj§u ¿[m Utßm ALXjûRd LQd¡ÓL? 

22. ºYôv úRt\jûR áßL? 

23. (a , 2-2a) , (-a+1 , 2a) Utßm (-4a-a , 6-2a) B¡V ×s°Ls JúW úSodúLôh¥p AûUkRûY G²p ‘a’ u U§l× 
LôiL, 

24. (-2 , 5) , (6 , -1)  Ut\m (2 , 2)  B¡V ×s°Ls JúW úLôPûUkR ×s°Ls G]d LôhÓ? 

25. 
      

    
 

    

      
       G] ¨ì©dL? 

26. ¿[m 3Á Utßm ®hPm 2.8Á EûPV JÚ NUuTÓjÕm EÚû[ûVd ùLôiÓ JÚ úRôhPm 
NUlTÓjRlTÓ¡\Õ. 8 ÑtßL°p GqY[Ü TWlûT EÚû[ NUu ùNnÙm? 

27. JÚ Yônl×f úNôRû]«p JÚ ¨Lrf£ GuL. CeÏ P(A):P( ̅ )=17:15 Ukßm n(s)=640   G²p 

A) P( ̅)                 B) n(A) 

28. x2-1 ,  x2-2x+1.u Á.ùTô.U LôiL? 

 

 

 

 



TÏ§ - 3 (U§lùTiLs - 50) 

TjÕ ®]ôdLÞdÏ ®ûPV°dLÜm. ®]ô Gi 42dÏ Li¥lTôL ®ûPV°dLÜm.                        
10X5=50 

 

29. JÚ Nôo× f B]Õ f(x)=2x-3   Hà YûWVßdLlThPôp  

A) 

          

 
 LôiL?   B) f(x) = 0 G²p x I LôiL? C) f(x) = x G²p x I LôiL?  

 D) f(x) = f (1  x).G²p x I LôiL? 

30. 𝑓: [  , ]   𝑅 Gu\ NôoTô]Õ ©uYÚUôß YûWVßdLlTÓ¡\Õ. 𝑓(𝑥) = {
 𝑥         –      𝑥    

 𝑥  –                𝑥     
 𝑥                  𝑥    

 

(i  𝑓     𝑓           (ii) 𝑓      𝑓           (iii)  𝑓    𝑓             (𝑖𝑣)  
            

          
 B¡VYtû\d LôiL. 

31. JÚ ÑhÓjùRôPo Y¬ûN«p AÓjRÓjR SôuÏ Eßl×L°u áÓRp 28 Utßm AYt±u YodLeL°u áÓRp  

   276. AkR SôuÏ GiLû[d LôiL? 

32. S1 , S2, S3 GuT] Øû\úV JÚ áhÓj ùRôPoY¬ûN«u ØRp n , 2n , 3n Eßl×L°u áÓRp BÏm.  

   S3=3(S2-S1) G] ¨ßÜL? 
33. ©uYÚm êsß Uô±L°p AûUkR úS¬V NUuTôhÓ ùRôÏl©û] ¾odL: 3x-2y+z=2 , 2x+3y-z=5 ,  x+y+z=6. 

34. ÑÚdÏL : 

 

       
 

 

       
 

 

        
 

35. A¥lTdLRm QR dÏ ùNeÏjRôL Es[ PS B]Õ QR I S p Nk§d¡\Õ. úUÛm QS=3SR  G²p  

   2PQ2=2PR2+QR2   
G] ¨ßÜL? 

36. 3x+y-2=0 , 5x+2y-3=0  Utßm   2x-y-3=0B¡V úLôÓL[ôp AûUdLlTÓm ØdúLôQj§u TWl× LôiL? 

37. (-4,-2) , (-3,k),   (3,-2) Utßm (2,3). B¡VYtû\ Øû]L[ôLd ùLôiP SôtLWj§u TWl× 28 N.AXÏLs G²p «u  

  U§l× LôiL. 

38. 
    

      
 

 

 
 G²p GuTûR 

    

    
      ¨ì©dLÜm? 

39. RûW«u ÁÕ JÚ ×s°«ÚkÕ 30Á EVWØu] LhPj§u úUÛs[ JÚ úLô×Wj§u A¥ Utßm Ef£«u  

  Ht\dúLôQeLs Øû\úV     Utßm     G²p úLô×Wj§u EVWjûR LôiL. 

40. 45 ùN.ª EVWØs[ Ko CûPdLiPj§u CÚ×\ BWeLs 2 Øû\úV 28 ùN.Á Utßm 7 ùN.Á G²p  

   CûPdLiPj§u L] A[ûYd LôiL. 

41. 24,26,33,37,29,31 B¡VYt±u UôßTôhÓd ùLÝûYd LôiL? 

42. A  (
  
  

)  ,     (
  
  

)  G²p A2-(a + d) A = (bc-ad)I2 G] ¨ßÜL? 

  

                                 TÏ§ - 4 (U§lùTiLs - 16) 

CWiÓ ®]ôdLÞdÏm ®ûPV²:-                                   
43.(அ) 4 ùN.Á BWØs[ YhPm YûWkÕ ARu ûUVj§ÚkÕ 11 ùN.Á ùRôûX®Ûs[ ×s°«ÚkÕ JÚ  

      ×s°ûVd Ï±jÕ Al×s°«ÚkÕ YhPj§tÏ CWiÓ ùRôÓúLôÓLs YûWL? 

(ApXÕ) 

    (ஆ). AB=5.5ùN.Á,         Utßm Ef£ C «ÚkÕ ABdÏ YûWVlThP ÏjÕdúLôh¥u ¿[m 4 ùN.Á  

        EûPV           YûWL.  
44. (அ). ©uYÚm CÚT¥f NUuTôÓL°u ¾oÜL°u RuûUûV YûWTPm êXm BWônL? x2-8x+16=0 

(ApXÕ) 

   (ஆ). y= x2 +x   u YûWTPm YûWkÕ x2 +1=0 Gu\ NUuTôhûP ¾odLÜm. 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                     

    EXAM  NUMBER         
                 

                                                                                        SSLC   MODEL  QUESTION  PAPER -5 
  Class       :  10                                                                                                                                                             Total  Marks : 100 

  Subject  :  MATHEMATICS                                                                                                                                         Time  :  3  hours 

                                                                                            PART  -  I                                                                                                     

  NOTE :   Answer   all  the  14  questions.                                                                                                                                         

1.  A = , a , b , p - , B = , 2 , 3 - , C = , p , q , r , s -   , then  n* (AUC) X B + is …………… 

      (a).  8                                           (b). 20                                         (c). 12                                            (d). 16 

2.  If  A is the set of even numbers less than 8  and  B  is the  set of prime numbers  less than 7 , then the number of   

     relations  from  A  to  B   

      (a).  29                                         (b).  92                                         (c).  32                                            (d). 27 

3. The sum of the exponents of the prime factors in the prime factorization  of 1729  is   

      (a).  1                                          (b).  2                                           (c).  3                                              (d).  4  

4.  7th  term  of  a   G.P   2, 6, 18, ……….. is 

      (a).  5832                                   (b). 2919                                     (c).  1458                                        (d).   729   

5. If          is the  HCF of           and          , then the  value  of  k  is 

       (a).  3                                         (b).  5                                           (c).  6                                               (d). 8 

6. Graph  of  a linear  polynomial  is  a    

       (a). Straight  line                      (b). Circle                                    (c).  Parabola                                  (d). Hyperbola   

7.If  order  of  A , B , C are  3 X 4 ,  5 X 4  and  5 X 8  then  the  order  of           is  

        (a).   8 X 3                                 (b). 3 X 8                                     (c). 3 X 4                                          (d). 4 X 5 

8. In a        ,  AD  is the  bisector of         If  AB = 8 cm ,  BD = 6 cm  and  DC = 3 cm . Then length of the side  AC  is  

        (a).  6  cm                                 (b).  4 cm                                    (c) .  3  cm                                        (d).  8  cm   

9. If  ( 5 , 7 ) , ( 3 , p ) and ( 6 , 6 )  are collinear , then the value of  p  is  

        (a).  3                                        (b).  6                                           (c).   9                                               (d).    12   

10.  The  equation  of straight  line passes  through            and having  slope  
 

 
   is  

       (a).                       (b).                        (c) .                             (d).            

11.                  is  equal  to     

       (a).                                       (b).                                                                                          (d).       

12. The height of a right circular  cone whose radius  is  5 cm and slant  height  is 13 cm will be  

       (a). 12 cm                                 (b).  10 cm                                   (c).  13 cm                                        (d).  5 cm   

13. The sum of all deviations  of the data from its mean is ….. 

       (a). Always positive                (b). Always negative                  (c). Zero                                            (d). non-zero integer  

14. In  a single throw of die , the probability of getting a multiple of  3  is  

       (a). 
 

 
                                          (b). 

 

 
                                             (c). 

 

 
                                                   (d). 

 

 
  

                                                                                       PART  - II 

   Note :  Answer  10  questions . Question  Number  28  is   compulsory                                                                     

15.Let  A={1,2,3 }  and   B={x| x  is  a  prime  number  less  than  10  }  .  Find  A X B  and   B X A. 

16. Show  that  the  function         defined  by               is  one – one  function. 

17. Find  the  HCF  of  252525  and  363636. 

18.Find  the  number  of  terms  in  the  A.P . 3 , 6 , 9 , 12 ,…………..111.  

19. Find  the  LCM  of  polynomials                             whose  GCD   is           

20.If  the  difference  between  the roots  of   the               is   17.  Find  k . 

21. Define – Diagonal  Matrix  

22 A man goes 18 m due east and then 24 m due north. Find the distance of his current position from the starting point? 

23. Show  that  the  points                                are  collinear. 



24.Prove   that   √
      

      
               

25.From  the  top  of  a  rock     √  m  high , the angle  of depression  of  a  car  on  the  ground  is  observed  to  be          

      Find  the  distance  of  the  car  from  the  rock. 

26. If  the  ratio  of  radii  of  two  spheres  is   4 : 7 , find  the  ratio  of  their  volumes. 

27. A  die is  rolled   and  a  coin  is  tossed  simultaneously. Find  the  probability  that  the  die  shows  an  odd  number  

       and  the  coin  shows   a   head . 

28.How  many   terms   of   the   series   1+4+16+………….  Make    the  sum 1365 ? 

                                                                               PART  - III    

NOTE :  Answer  10  questions.   Question  Number 42  is  compulsory                                                                     

29. The  function  ‘t’ which  maps  temperature  in Celsius ( c ) into temperature  in  Fahrenheit  (F ) is defined by  t (c) =F.  

       Where    
 

 
     .  Find   (i). t( 0)            (ii). t (28)              (iii). t ( -10 )       (iv). the value of C when  t ( C ) = 212   

       (v). the temperature when the Celsius value is equal to the Fahrenheit value. 

30. If    f(x) = 2x + 3  ,  g(x) = 1 – 2x   and   h(x) = 3x  .Prove   that                   . 

31. In  a   G.P  the   9th  term   is   32805   and   6th  term  is   1215 .  Find   the  12th   term. 

32. Find   the   sum  of                           . 

33. A   passenger  train   takes   1 hr  more   than   an   express  train   to  travel  a  distance  of  240  km  from  Chennai  to  

      virudhachalam. The  speed   of  passenger   train   is  less   than  that   of   an   express  train  by  20  km  per hour. Find  

      the  average  speed  of  the  both  trains. 

34.  If    (
   
   

)     (
  
  
   

)   verify   that             .  

35. Show   that  in  a  triangle ,  the  medians  are  concurrent. 

36.  Find  the  area  of  the  quadrilateral  formed  by  the   points                                                   

37. Two  ships  are  sailing  in  the  sea  on  either  sides of a lighthouse. The angle of  elevation of  the top the  lighthouse  

       as  observed  from  the  ships   are         and        respectively. If  the  lighthouse  is  200 m  high , find  the  distance  

       between   the  two  ships.  ( √        . 

38.If the radii of the circular ends of a  frustum  which is 45 cm high are 28 cm and 7 cm. Find the volume of the frustum. 

39. A  solid  sphere  of  radius  6 cm  is  melted   into   a  hollow  cylinder  of  a  uniform  thickness. If  the  external  radius  

      of  the  base  of  the  cylinder  is  5 cm  and  its  height  is  32 cm , then  find  the  thickness  of  the  cylinder. 

40. Find  the  co efficient  of  variation  of   24 , 26 , 33  , 37  , 29  , 31  

41.  A  coin  is  tossed  thrice. Find  the  probability  of  getting  exactly  two  heads  or  atleast   one   tail   or   consecutive   

        two heads. 

42. Find   the   square   root   of                               

 

                                                                                       PART  -  IV 

   NOTE  :   Answer   both  questions.                                                                                                                                 

43.(a) Construct   a  triangle  similar  to  a  given  triangle  PQR  with  its  sides  equal   to  
 

 
   of   the  corresponding  sides  

            of   the   triangle  PQR . (  Scale  factor  
 

 
                                                                                            ( OR ) 

       (b).Draw   the  two  tangents   from  a  point   which  is  10 cm   away  from  the  centre  of  a  circle  of  radius  5  cm.  

            Also , measure  the  lengths  of   the   tangents. 

44. (a).Draw   the   graph  of               and   use   it   to   solve                                  ( OR  ) 

       (b) Draw   the  graph  of               and   hence   solve               

 
 

 

 



                                                 
     தேர்வு எண்       

                    

 த்தாம் வகுப்பு  நாதிரி விாத்தாள் – 5 

 
வகுப்பு : 10                                                                                          மநாத்த நதிப்மண்கள் : 100 
ாடம் : கணிதம்                                                                                          காம் : 3 நணி நபம் 
                                                      ிரிவு – அ  
குிப்பு : அனத்து விாக்களுக்கும் வினடனிக்கவும்.                                                                  
1. A = { a , b , p } ,  B = { 2 , 3 } , C = { p , q , r , s }   எனில்   n[ (AUC) X B ] ஆனது  
    (1).  8                                                           (2). 20                                                        (3). 12                                                  (4). 16 

2.A  என்பது 8 ஐ லிட குறமலன இட்றடபறட எண்கரின் கணம் ற்றும் B என்பது 7 ஐ லிட குறமலன பக எண்கரின் 
  கணம் எனில் A –ல் இருந்து B-க்கு உள்ர மத்ே உமவுகரின் எண்ணிக்றக  
    (1).  2

9
                                                         (2).  9

2
                                                         (3).  3

2
                                                  (4). 2

7 

3. 1729 –ஐ பகக் கணிப்படுத்தும்தபது , அந்ேப் பக எண்கரின் அடுக்குகரின் கூடுேல் 
    (1).  1                                                          (2).  2                                                           (3).  3                                                    (4).  4 

4.  2 , 6 , 18 ,……………… என்ம மபருக்குத் மேடரில் 7-லது உறுப்பு  
    (1).  5832                                                   (2). 2919                                                     (3).  1458                                              (4).   729   

5.           ற்றும்           –ின் ீ.மப.ல         எனில்  k-ின் ேப்பு  
    (1).  3                                                          (2).  5                                                           (3).  6                                                     (4). 8  
6. ரு தேரி பல்லுறுப்புக் தகறலின் லறபடம் ரு  
    (1). தேர்தகடு                 (2).லட்டம்                      (3). பலறரம்            (4). அேபலறரம் 
7. A , B , C –என்ம அணிகரின் லரிறைகள் பறமத 3 X 4 ,  5 X 4  ற்றும்  5 X 8  எனில்         -ின் லரிறை 
    (1).   8 X 3                                                  (2). 3 X 8                                                       (3). 3 X 4                                             (4). 4 X 5  

8.      -ில் AD  ஆனது      –ின் இருைமலட்டி.. AB = 8 மை.ீ ,  BD = 6 மை.ீ ற்றும்  DC = 3 மை.ீ  எனில் , பக்கம்  

   AC – ின் ேீரம்  
     (1).  6  மை.ீ                                  (2).  4 மை.ீ                                        (3). 3  மை.ீ                               (4).  8 மை.ீ 
9. ( 5 , 7 ) , ( 3 , p ) ற்றும் ( 6 , 6 )  என்பன ரு தகட்டறந்ேறல எனில் , p-ின் ேப்பு  
     (1).  3                                                      (2).  6                                                              (3).   9                                                  (4).    12   

10.ைய்வு   
 

 
  உறட           என்ம புள்ரி லறக மைல்லும் தேர்க்தகட்டின் ைன்படு  

    (1).                                       (2).                                            (3) .                                (4).            

11.                  –ின்  ேப்பு  
    (1).                                                        (2).                                                                                                                 (4).      

12. ஆம் 5 மை.ீ ற்றும் ைபம் 13 மை.ீ உறட தேர்லட்டக் கூம்பின் உம்  
    (1). 12 மை.ீ                                   (2).  10 மை.ீ                                       (3).  13 மை.ீ                               (4).  5 மை.ீ 
13. ைைரிியருந்து  கறடக்கப்  மபற்ம  ேவுப்  புள்ரிகளுறட  லியக்கங்கரின்  கூடுேயனது 
   (1).எப்மபழுதும் றகஎண்     (2).எப்மபழுதும் குறமஎண்       (3) பூச்ைம்                (4). பூச்ைற்ம பழுக்கள் 
14.ரு பகறடற  உருட்டும்தபது  3-ன்  டங்குகள்  கறடப்பேற்கன  ேகழ்ேகவு  
   (1).  

 

 
                                                          (2).  

 

 
                                                              (3).  

 

 
                                                   (4).  

 

 
  

                                                                                                              ிரிவு – ஆ  
குிப்பு : 10 விாக்களுக்கு வினடனிக்கவும். விா எண் 28-க்கு கட்டானம் வினடனிக்கவும்                      
15. A={1,2,3 }  ற்றும் B={x| x  என்பது 10-ஐ லிடக் ைமன பக எண் }  எனில் A X B   ற்றும்  B X A  ஆகலற்றமக் கண்க. 
16.       என்ம ைர்பு                என லறறுக்கப்பட்டல் அது ன்றுக்கு ன்மன ைர்பு எனக் கட்டுக. 
17. 252525 ற்றும் 363636 என்ம எண்கரின் ீ.மப.ல கண்க. 
18. 3,6,9,12,……………....111  என்ம கூட்டுத்மேடர்  லரிறைில் உள்ர உறுப்புகரின் எண்ணிக்றகறக் கண்க. 
19.           ற்றும்          என்ம பல்லுறுப்புக் தகறலகரின் ீ.மப.ல       எனில் ீ.மப. கண்க. 
20.             என்ம  ைன்பட்டின் பயங்கரின்  லித்ேைம்  17  எனில்  k-ின் ேப்றபக் கண்க.  
21. பறயலிட்ட அணி – லறறு. 
22.ரு னிேன் 18 ீ கறக்தக மைன்று பின்னர் 24 ீ லடக்தக மைல்கமன்.மேடக்க ேறயியருந்து அலர் இருக்கும்    



  மேறயறலக் கண்க. 
23.                ற்றும்          ஆக புள்ரிகள் ரு தகடறந்ே புள்ரிகள் எனக் கட்டுக. 

24. √      

      
              என்பறே ேரூபிக்கவும்..  

25.   √  ீ உபள்ர ரு பறமின் உச்ைியருந்து       இமக்கக்தகணத்ேல் ேறிலுள்ர கழுந்து ன்று பர்க்கப்  
   படுகமது  எனில் கழுந்ேற்கும்  பறமக்கும் இறடதபள்ர மேறயறலக் கண்க.  
26. இரு தகரங்கரின் ஆங்கரின் லிகேம் 4 : 7 எனில் அலற்மன் கன அரவுகரின் லிகேம் கண்க 
27. ரு பகறட உருட்டப்படும்  அதே  தேத்ேல்  ரு  ேணபம்  சுண்டப்படுகமது. பகறடில்  ற்றமப்பறட  எண்  
   கறடப்பேற்கும்  ேணத்ேல் ேறயக்  கறடப்பேற்குன ேகழ்ேகறலக் கண்க. 
28. 1+4+16+………….  என்ம மேடரின்  எத்ேறன  உறுப்புகறரக்  கூட்டினல் கூடுேல்  1365 கறடக்கும் ? 
                                                        ிரிவு – இ 
குிப்பு : 10 விாக்களுக்கு வினடனிக்கவும். விா எண் 42-க்கு கட்டானம் வினடனிக்கவும் .                      
29. ‘t’  என்ம  ைர்பனது  மைல்ைஸல் (c)   உள்ர  மலப்பேறயறபம்  பன்ஹடீ்டில் (F )  உள்ர  மலப்பேறயறபம்  
   இறணக்கும் ைர்பகும். தலும் அது t (c) =F என லறறுக்கப்பட்டல்  ( இங்கு   

 

 
     )   (i). t( 0)      (ii). t (28)               

      (iii). t ( -10 )       (iv) t ( C ) = 212  ஆக இருக்கும் தபது C – ின் ேப்பு    (v). மைல்ைஸ் ேப்பும் பன்ஹடீ் ேப்பும்  
   ைக இருக்கும் மபழுது மலப்ப ேறய ஆகலற்றமக் கண்டமக. 
30. f(x) = 2x + 3   ,   g(x) = 1 – 2x     ற்றும்   h(x) = 3x    எனில்                     என ேறுவுக. 
31.ரு மபருக்குத் மேடர்லரிறைின் 9-லது உறுப்பு 32805 ற்றும் 6-லது உறுப்பு 1215 எனில் 12-லது உறுப்றபக் கண்க. 
32.கூடுேல் கண்க.                          
33.மைன்றனியருந்து லிருேச்ையத்ேற்கு 240 க.ீ தூத்றேக் கடக்க ரு பணிகள் மேடர்லண்டி ரு லிறவு மேடர்  
   லண்டிற லிட 1 ணி தேம் கூடுேயகத் தேறலப்படுகமது. பணிகள்  மேடர்லண்டிின்  தலகம், லிறவு மேடர்   
   லண்டிின் தலகத்றேலிட 20 கீ / ணி குறமவு எனில் இரு மேடர்லண்டிகரின் ைைரி தலகங்கறரக் கணக்கடுக 

34.     (
   
   

)     (
  
  
   

)   எனில்              என்பறேச்  ைரிபர்க்கவும். 

35. ரு பக்தகணத்ேன்  ேடுக்தகடுகள்  ரு  புள்ரி  லறச் மைல்லும்  எனக்  கட்டுக. 
36.                                  ற்றும்         ஆக புள்ரிகறரக் பறனகரகக் மகண்ட ேற்கத்ேன் பப்றபக் கண்க. 

37. இரு  கப்பல்கள் கயங்கற  லிரக்கத்ேன் இரு பக்கங்கரிலும்  கடயல்  பணம் மைய்கன்மன. இரு கப்பல்கரியருந்து  
   கயங்கற லிரக்கத்ேன் உச்ைின் ஏற்மக்தகண்ங்கள் பறமத     ற்றும்     ஆகும். கயங்கற லிரக்கத்ேன் உம்  
   200 ீ எனில் , இரு கப்பல்களுக்கு இறடத உள்ர மேறயறலக் கண்க. ( √        . 

38. 45  மை.ீ உபள்ர ஒர் இறடக்கண்டத்ேன் இரு பும  ஆங்கள் பறமத  28 மை,ீ  ற்றும்  7 மை.ீ எனில் இறடக்  
   கண்டத்ேன் கன அரறலக் கண்க.  
39.6 மை.ீ ஆபள்ர ரு ேண்க்தகரம் உருக்கப்பட்டு ைன ேடினுள்ர ஒர் உள்ரடீற்ம உருறரக ற்மப்படுகமது 
    உருறரின் மலரி ஆம் 5 மை.ீ ற்றும் உம் 32 மை.ீ எனில் உருறரின் ேடிறனக் கண்க. 
40. 24 , 26 , 33 , 37 , 29 , 31  ஆகலற்மன் றுபட்டுக் மகழுறலக் கண்க. 
41. ரு ேணம் பன்று  பறம சுண்டப்படுகமது. ைரிக இண்டு ேறயகள்  அல்யது  குறமந்ேபட்ைம் ரு பூ அல்யது  
   அடுத்ேடுத்ே  இண்டு  ேறயகள்  கறடப்பேற்கன  ேகழ்ேகறலக்  கண்க. 
42.                            – ின் லர்க்கபயம் கண்க. 
                                                   ிரிவு – ஈ  
குிப்பு : இபண்டு விாக்களுக்கும் வினடனிக்கவும்.                                                                    

43. (அ). மகடுக்கப்பட்ட  பக்தகணம் PQR – க்கு த்ே  பக்கங்கரின்  லிகேம்   
 
  என  அறபறு  ரு லடிமலத்ே  

       பக்தகணம் லறக                    ( அல்து ) 
   (ஆ). 5 மை.ீ  ஆபள்ர  லட்டத்ேன்  றத்ேயருந்து  10 மை.ீ  மேறயலிலுள்ர  புள்ரிியருந்து  லட்டத்ேற்குத்  
       மேடுதகடுகள் லறவும். தலும் மேடுதகடுகரின் ேீரங்கறரக் கணக்கடுக.  
44. (அ).           –ின் லறபடம் லறந்து அேன்பயம்           என்ம ைன்பட்றடத் ேீர்க்கவும். 
                                               ( அல்து ) 
   (ஆ).            –ின் லறபடம் லறந்து, அேறனப் பன்படுத்ே            என்ம ைன்பட்றடத்  
       ேீர்க்கவும் 
    
 


