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1)  4.2 மசீ ஆமுள்ர ஒரு லட்டம் லரந்து 

அவ்லட்டத்ேின் பல் ஏபேனும் ஒரு புள்ரிரக் 

குமிக்க. லட்டத்ேின் ரத்ரேப் பன்படுத்ேி 

அப்புள்ரி லறிப மேோடுபகோடு லரக 

2. கீழ்கோணும் அட்டலரனக்குத் ேகுந்ே லரபடம் 

லரந்து ோமிகரின் ோரபோட்டுத் ேன்ரரக் 

கோண். அம்ோரபோட்டின் ோமிலிரயும் கோண்க. 

X 2 3 5 8 10 

Y 8 12 20 32 40 

x ன் ேிப்பு 4 எனில் y ன் ேிப்ரபக் கோண்க.  

 

3. bt©gl§fis¥ ga‹gL¤Â  rupghu; 

AU(B∩C)=(AUB) ∩ (AUC) 

 

 

4). A={6,9,15,18,21}, B={1,2,4,5,6} k‰W« f:A           B   

 v‹gJ 

3
( )

3

x
f x


   vd tiuaW¡f¥g£oU¥Ã‹ rh®ò.  

f -I (i) m«ò¡F¿gl« (ii) tçir nrhofë‹ fz« (iii) 

m£ltiz (iv) tiugl« M»at‰¿‹ _y« F¿¡fÎ«. 

L.Sankaranarayanan 
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1. 4.8 மசீ ஆமுள்ர ஒரு லட்டம் லரக. 

லட்டத்ேின் பல் ஏபேனும் ஒரு புள்ரிரக் குமி. 

மேோடுபகோடு – நோண் பேற்மத்ரேப் பன்படுத்ேி 

அப்புள்ரி லறிப மேோடுபகோடு லரக. 

2 லோங்கப்பட்ட பநோட்டுப் புத்ேகங்கரின் எண்ணிக்ரக ற்ரம் 

அேற்கோன லிரயலிபம் அட்டலரனில் ேப்பட்டுள்ரது. 

இேற்கோன லரபடம் லரந்து அேன் மூயம் 

i) ஏழு பநோட்டுப் புத்ேகங்கரின் லிரயரக் கோண்க 

ii)  ரூ. 165 க்கு லோங்கப்படும் பநோட்டு புத்ேகங்கரின் 

எண்ணிக்ரகரக் கோண்க. 

. A={10,15,20,25,30,35,40,45,50}, B={1,5,10,15,20,30} k‰W«  

C={7,8,15,20,35,48} M»a fz§fS¡F  

  A\(B∩C)=(A\B) U (AUC)      v‹gij¢ rçgh®¡f. 

  4. f: [(-7,6)         R] rh®ò. Ñœ¡f©thW 

tiuaW¡f¥g£LŸsJ. 

 

f(x) =   

 

våš Ã‹tUtdt‰iw¡ fh©f.2f(-4)+3f(2)  

 (ii)  f(-7)-f(-3)   (iii)
   

   

4f 3   2f 4

f 6 3f 1

 

 
 

L.Sankaranarayanan 

பநோட்டுப் 

புத்ேகங்கரின் 

எண்ணிக்ரக 
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லிரய ரூ 30 60 90 120 150 180 

x2+2x+1             -7≤x<-5 

    x+5                  -5≤x≤2 

    x-1                    2<x<6 
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1. 3 மசீ ஆமுள்ர லட்டம் லரக. லட்டத்ேின் 

ரத்ேிலிருந்து 7 மசீ மேோரயலில் ஒரு புள்ரிரக் 

குமித்து அப்புள்ரிிலிருந்து லட்டத்ேிற்கு மேோடுபகோடுகள் 

லரக. மேோடுபகோடுகரின் நீரத்ரே அரந்மேழுதுக. 

நீரங்கரர கணக்கீட்டு முரம மூயம் சோிபோர் 

2 

X 1 3 5 7 8 

Y 2 6 10 14 16 

பற்கண்ட அட்டலரனில் உள்ர லிலத்ேிற்கு லரபடம் 

லரந்து அேன் மூயம் 
 

             I)x = 4 எனில்  yன் ேிப்ரபக் கோண்க. 

ii) y = 12 எனில் xன் ேிப்ரபக் கோண்க 

3. bt©gl§fis¥ ga‹gL¤Â                                                        

A\(BUC) = (A\B)∩(A\C)  v‹gij¢ rçgh®¡f. 

. 4.   A={5,6,7,8}, B={-11,4,7,-10,-7,-9,-13} v‹f. 

       f x, y ;  y 3 2x,  x A.y B      

     vd tiuaW¡f¥g£LŸsJ. (i) f -‹ cW¥òfis vGJf.  

      (ii) Jiz kÂ¥gf« (iii) Å¢rf« (iv) v›tif¢ rh®ò  

      vd¡ fh©f.  

 

 

 

 

                                                                  L.Sankaranarayanan 
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1. 6 மசீ ஆமுள்ர லட்டம் லரக. லட்டத்ேின் 

ரத்ேிலிருந்து 10 மசீ மேோரயலிலுள்ர ஒரு 

புள்ரிரக் குமிக்க. அப்புள்ரிிலிருந்து 

லட்டத்ேிற்கு மேோடுபகோடுகள் லரந்து அேன் 

நீரங்கரர கணக்கிடுக 

2. ஒரு லங்கி, மூத்ே குடிகனின் ரலப்புத் மேோரகக்கு 

10% ேனிலட்டி லருகிமது. ரலப்புத் மேோரகக்கும் 

அேற்கு ஒர் ஆண்டுக்குக் கிரடக்கும் லட்டிக்கும் 

இரடபோன மேோடர்பிரனக் கோட்ட ஒரு 

லரபடம் லரக. அேன் மூயம், 

(i) ரூ. 650 ரலப்புத் மேோரகக்குக் கிரடக்கும் 

லட்டி ற்ரம்  

(ii)  ரூ.45லட்டிோகக்கிரடக்கலங்கிில்                                           

                மசலுத்ேப்படபலண்டிரலப்புத்மேோரக                                 

               ஆகினலற்ரமக் கோண்க 

3. gšfiy¡fHf khzt®fë‹ fz¡bfL¥Ãš  

64ng® fâj«, 94 ng® fâ¥bgh¿ 

m¿éaš,58ng®Ïa‰Ãaš M»a ghl§fis¡ 

f‰»‹wd®. 28 ng® fâjK« Ïa‰ÃaY«,26ng® 

fâjK« fâ¥bgh¿m¿éaY«, 22 ng® 

fâ¥bgh¿ m¿éaY«,Ïa‰ÃaY« k‰W« 14 ng® 

_‹W ghl§fisÍ« f‰»‹wd®. fz¡bfL¥Ãš 

fyªJ bfh©l khzt®fë‹ v©â¡ifia¡ 

fh©f. nkY« xU ghl¤ij k£L« f‰»‹w 

khzt®fë‹ v©â¡ifia¡ fh©f. 

4)    A={0,1,2,3} k‰W«  B={1,3,5,7,9} v‹gd ÏU 

fzq;fs; v‹f.  f:A → B   v‹D« rh®ò f(x)=2x+1  

vd¡ bfhL¡f¥g£LŸsJ. Ï¢rh®Ãid   (i) tçir 

nrhofë‹ fz« (ii) m£ltiz (iii) m«ò¡F¿gl«  

(iv) tiugl« M»at‰iw¡  F¿¡f. 

                                                                                                                            
L.Sankaranarayanan 
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1. 3 மசீ ஆமுள்ர லட்டம் லரக. லட்டத்ேின் 

ரத்ேிலிருந்து 9 மசீ மேோரயலில் ஒரு 

புள்ரிரக் குமிக்க. அப்புள்ரிிலிருந்து 

லட்டத்ேிற்கு மேோடுபகோடுகள் லரந்து அேன் 

நீரங்கரர கணக்கிடுக. 

2 ஒரு பபருந்து ணிக்கு 40 கீ.ீ பலகத்ேில் 

மசல்கிமது. இேற்குோி தூ – கோய 

மேோடர்பிற்கோன லரபடம் லரக. இரேப் 

பன்படுத்ேி 3 ணி பநத்ேில் இப்பபருந்து 

பணித்ே தூத்ரேக் கண்டுபிடி. 

2. U={4,8,12,16,20,24,28}, A={8,16,24} k‰W«    

     B={4,16,20,28} våš (A UB)’ = A’∩B’ v‹gij¢            

     rçgh®¡f. 

 
         5 f: [1,6]    →  R rh®ò. Ñœ¡f©thW 

tiuaW¡f¥g£LŸsJ. 

 

f(x) =   

 

 

våš Ã‹tUtdt‰iw¡ fh©f. 

(i) f(5)    (ii)f(3)   (iii)  f(1)      iv)f 2  -f 4
 

   iv)2f 5  -3f 1  L.Sankaranarayanan 
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1.) 10 மசீ லிட்டமுள்ர லட்டம் லரக. 

லட்டத்ேின் ரத்ேிலிருந்து 13 மசீ 

மேோரயலில் P என்ம புள்ரிரக் குமித்து 

அப்புள்ரிிலிருந்து லட்டத்ேிற்கு  PA ற்ரம் 

PB என்ம மேோடுபகோடுகள் லரந்து அேன் 

நீரங்கரர கணக்கிடுக 

 

2.  ஒரு லிட்டர் போலின் லிரய ரூ. 15 என்க.  

      போலின் அரவுக்கும் லிரயக்கும் உள்ர   

மேோடர்பிரனக் கோட்டும் லரபடம் லரக.  

அேரன பன்படுத்ேி, 

i)லிகிேச ோமிலிரக் கோண்க.                      

ii) 3 லிட்டர் போலின் லிரயரக் கோண்க 

3. bt©gl§fis¥ ga‹gL¤Â    (A ∩B)’ = A’∩B’  

v‹gij¢ rçgh®¡f. 

 

4.  𝐴={ 4 ,6 ,8 ,10} , kw;Wk; 𝐵= {3 ,4 ,5 ,6 ,7 } 

𝑓∶𝐴→𝐵vd;gJ
1

( ) 1
2

f x x  vd 

tiuaWf;fg;gl;bUg;gpd; rhh;G    𝑓− I 

 i ) thpirNrhbfspd; fzk;  

ii ) ml;ltiz iii ) mk;Gf;Fwpglk;  

iv ) tiuglk; Mfpatw;why; Fwpf;f. 
 

   L.Sankaranarayanan 

 

1 x              1 2x   

2 1x             2 4x   

23 10x         4 6x   
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       1.AB = 6 மசீ C = 400 ற்ரம் உச்சி C ிலிருந்து 

          AB க்கு லரப்பட்ட குத்துக் பகோட்டின் நீரம் 

         4.2மசீ மகோண்ட முக்பகோணம் ABC லரக 

2.  ஒரு ிேிலண்டி ஒட்டுபலர் A என்ம இடத்ேிலிருந்து 

B என்ம இடத்ேிற்கு ஒரு சீோன பலகத்ேில் ஒப 

லறிில் மலவ்பலர நோட்கரில் பணம் மசய்கிமோர். 

அலர் பணம் மசய்ே பலகம், அத்தூத்ேிரனக் கடக்க  

எடுத்துக் மகோண்ட பநம் ஆகிலற்ரமப் பற்மி  

லிலங்கள் (பலக – கோய) பின்லரும் அட்டலரணில்   

மகோடுக்கப்பட்டுள்ரன.                                                                

பலகம் (கீ.ீ / 

ணி) 

2 4 6 10 12 

பநம் (ணிில்) 60 30 20 12 10 

பலக – கோய லரபடம் லரந்து அேிலிருந்து, 
i) அலர் ணிக்கு 5 கீ.ீ பலகத்ேில் மசன்மோல் 

தூத்ரேக் கடக்க ஆகும் பண பநம் 
ii) ii) அலர் இக்குமிப்பிட்ட தூத்ரே 40 ணி 

பநத்ேில் கடக்க எந்ே பலகத்ேில் பணிக்க 
பலண்டும் ஆகினலற்ரமக் கோண்க. 

 3.A={ −3 ,−1 ,0 ,4 ,6 ,8 ,10 } ,B={ −1 ,−2 ,3 ,4 ,5 ,6 }   

kw;Wk; C={ −1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 } vdpy;   

A ∪ (B ∩ C )= (A ∪B )∩ (A ∪C)  rhpghh ;. 
           4. f: [(-3,7)         R] rh®ò. Ñœ¡f©thW                

tiuaW¡f¥g£LŸsJ. 

 

f(x) =   

våš Ã‹tUtdt‰iw¡ fh©f (i)  f(5)+f(6)  

(ii)  f(1)-f(-3)   (iii) f(-2)-f(4)      iv)
   

   

f 3   f -1

2f 6 f 1




 

L.Sankaranarayanan 

     மல்யக்கற்பபோருக்கோன சிரபேர்வு  08 

1. அடிப்பக்கம் BC  = 5.5 மசீ A = 600  ற்ரம் 

உச்சி A ிலிருந்து லரப்பட்ட நடுக்பகோடு 

AMன் நீரம்       4.5 மசீ மகோண்ட  ∆ ABC 

லரக 
2.  அட்டலரனில் மகோடுக்கப்பட்டுள்ர லிலத்ேிற்கோன லரபடம் 

லரக. அேன் மூயம் 12 பலரயோட்கள் அவ்பலரயர 

முழுலதுோக மசய்து முடிக்க ஆகும் நோட்கரின் எண்ணிக்ரகரக் 

கோண்க. 

 

3 A= {a ,b ,c ,d ,e ,f ,g ,x ,y ,z },B= {1 ,2 ,c ,d ,e }kw;Wk;   

C= {d ,e ,f ,g ,2 ,y }vdpy; 𝐴 \ (𝐵 ∪ 𝐶) =( 𝐴  ⃥ 𝐵)∩ (𝐴  ⃥ 𝐶) 
vd;gijr; rhpghu;;. 

 

 

4)  xU FGéš 65 khzt®fŸ fhšgªJ«, 45 ng® 

Ah¡»Í«, 42 ng® »ç¡bf£L« 

éisahL»wh®fŸ. 20 ng® fhšgªjh£lK« 

Ah¡»Í«, 25 ng® fhšgªjh£lK« »ç¡bf£L«, 

15 ng® Ah¡»Í« »ç¡bf£L« k‰W« 8 ng® _‹W 

éiah£LfisÍ« éisahL»wh®fŸ. 

m¡FGéš cŸs khzt®fë‹ 

v©â¡ifia¡ fh©f. 

   

                                                   L.Sankaranarayanan 

 

 

பலரயோட்கரின் 

எண்ணிக்ரக x 

3 4 6 8 9 16 

நோட்கரின் எண்ணிக்ரக y 96 72 48 36 32 18 

4x2-1                   -3≤x<2 

3x-2                     2≤x≤4 

 2x-3                     4<x≤6 
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1. ∆ PQR ல் அடிப்பக்கம் PQ = 6 மசீ R =

600   ற்ரம் உச்சி Rல் ிருந்து  PQ க்கு 

லரப்பட்ட குத்துக் பகோட்டின் நீரம் 4 

மசீ என இருக்குோர ∆ PQR லரக. 

 

2.) xy = 20 x,y >0 என்பேன் லரபடம் லரக. 

அரேப் பன்படுத்ேி x = 5 எனில் yன் 

ேிப்ரபயும் y = 10 எனில் x ன் ேிப்ரபயும் 

கோண்க. 

 

3) A={ 0 ,1 ,2 ,3 ,4 } , B={ 1 ,− 2 ,3 ,4 ,5 ,6 }     
kw;Wk; { 2 ,4 ,6 ,7 } vdpy;   

          A∪(B∩C) = (A∪B)∩(A∪C)                                            
                  v‹gij¢    rçgh®¡f.                                       

           
 

             4. U =( −2 ,−1 ,0 ,1 ,2 ,3 ,….,10 },A= {− 2 ,2 ,3 ,4 ,5}                         
              kw;Wk;  B= {1 ,3 ,5 ,8 ,9 }   vdpy; B – khh;fdpd;                

        fz epug;gp      tpjpfisr; rhpghh;. 

  

    

         L.Sankaranarayanan 
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1. ∆ ABC ில் BC  = 5  மசீ A = 450  ற்ரம் உச்சி 

   A ிலிருந்து BC க்கு லரப்பட்ட நடுக்பகோட்டின்                   

   நீரம்     4 மசீ என இருக்கும்படி ∆ ABC லரக. 

         

2. BC  = 4.5 மசீ A = 400  ற்ரம் உச்சி A ிலிருந்து 

BCக்கு லரப்பட்ட நடுக்பகோட்டின் நீரம் AM = 

4.7மசீ என இருக்கும்படி ∆ ABC லரக. பலும் 

A ிலிருந்து BC க்கு லரப்பட்ட குத்துக் 

பகோட்டின் நீரம் கோண்க. 

 

3. U = (a ,b ,c ,d ,e ,f ,g ,h ,A= a ,b ,f ,g )kw;Wk;  

B= {a ,b ,c} vdpy; B – khh;fdpd; fz epug;gp  

tpjpfisr;   rhpghh;. 

           

      4. A={ −3 ,−1 ,0 ,4 ,6 ,8 ,10 } , B={ −1 ,−2 ,3 ,4 ,5 ,6} 
}                 kw;Wk; C={ −1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 } vdpy 

       A ∩ (B ∪ C) = (A ∩B) ∪( A ∩C) Mfpatw;iwr;  

       rhpghh;. 
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