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                                                          fzpjk; 

1. ntz;glk; %yk; rhpghh;: A∪ (B∩C) = (A∪B)∩(A∪C) 

2. ntz;glk; %yk; rhpghh;: A∩ (B∪C) = (A∩B)∪(A∩C) 

3. A=  {0,1,2,3,4}    B= { 1,02,3,4,5,6 }   kw;Wk;  C= {2,4,6,7,}   

 vdpy; A∪ (B∩C) = (A∪B)∩(A∪C) vd;gijr; rhpghh;. 

4. A= {x/ -3  ≤x<4, x∈R,} B= {x/x <5, x∈N } kw;Wk; C={-5,-3,-1,0,1,3}    

 vdpy; A∩ (B∪C) = (A∩B)∪(A∩C) fhz;f. 

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

vdpy; A∪ (B∩C) = (A∪B)∩(A∪C) vdf; fhl;Lf. 

6. 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) vdf; fhl;Lf. 

7. 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) vdf; fhl;Lf. 

8. A={10,15,20,25,30,35,40,45,50 }     B=  {1,5,10,15,20,30 }    kw;Wk;   C= {7,8,15,20,35,45,48}   

vdpy; A\ (B∩C) = (A\B)∪(A\C) vdf; fhl;Lf. 

9. A= { 1,3,5,7,9,11,13,15 }    B= {1,2,5,7}  kw;Wk;  C= {3,9,10,12,13 }  

vdpy; A\ (B∪C) = (A\B)∩(A\C) vdf; fhl;Lf. 

10. A={1,3,5,7,9,11,12,15}    B=  {1,2,5,7  }  kw;Wk;   C={ 3,9,10,12,13}   

 vdpy; A\ (B∩C) = (A\B)∪(A\C) vdf; fhl;Lf. 

11. ntz;glk; %yk; rhpghh;. A\ (B∪C) = (A\B)∩(A\C) 

12. ntz;glk; %yk; rhpghh;: A\ (B∩C) = (A\B)∪(A\C) 

13. U= {-2,-1,0,1,2,3,........,10  }  , A={-2,2,3,4,5  }  B=  {1,3,5,8,9}  vdpy; Bkhh;fdpd; fz epug;gp 

tpjpfisr; rhpghh;. 

14. U={4,8,12,16,20,24,28 } A={  8,16,24  } B= {4,16,20,28 }vdpy;  (A∪B)
’
 = A

’∩B
’
 vdr; rhpghh; 

15. U= {a,b,c,d,e,f,g,h }   , A= {a,b,f,g  } B=  {a,b,c}   vdpy; Bkhh;fdpd; fz epug;gp tpjpfisr; 

rhpghh;. 

16. ntz;glk; %yk; rhpghh;: ;  (A∪B)
’
 = A

’∩B
’
 

17. ntz;glk; %yk; rhpghh;: ;  (A∩B)
’
 = A

’∪B
’
 

18. A={ 0,1,2,3 } B= {1,3,5,7,9}   vd;gd ,U fzq;fs; f: A    B vDk; rhh;G f(x) = 2x+1  vDk; 

rhh;ig (i)thpir Nrhbfspd; fzk; (ii)ml;ltiz (iii)mk;Gf;Fwp glk; (iv)tiuglk; 

Mfpatw;iw Fwpf;f. 

19. A={ 6,9,15,18,21}  B= {1,2,4,5,6}  f: A    B vd;gJ f(x) = 
𝑥−3

3
   vd tiuaWf;fg;gbd; rhh;G f I 

(i)thpir Nrhbfspd; fzk; (ii)ml;ltiz (iii)mk;Gf;Fwp glk; (iv)tiuglk; Mfpatw;iw 

Fwpf;f. 
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20. A= {4,6,8,10}  B= {3,4,5,6,7}  f: A    B vd;gJ f(x) = 
1

2
x+1 vd tiuaWf;fg;gbd; rhh;G f I 

(i)thpir Nrhbfspd; fzk; (ii)ml;ltiz (iii)mk;Gf;Fwp glk; (iv)tiuglk; Mfpatw;iw 

Fwpf;f. 

21. A=  {5,6,7,8 } B= {-11,4,7,-10,-7,-9,-13}   f= (x,y):y = 3-2x,x∈A,.y∈B vdpy; (1)f d; cWg;Gfs; (2) 

mjd; Jizkjpg;gfk; (3)tPr;rfk; (4)vt;tifr; rhh;G vdf; fhz;f. 

 

22. rhh;G f: [1,6 ]  R MdJ gpd;tUkhW tiuaWf;fg;gl;Ls;sJ. 

f (x)  = 

14x        :   1≤x<2
 

2x-1       :   2≤x<4
 

 3x
2
 -10  :   4≤x<6    vdpy;      

(i)f(5)  (ii)f(3)  (iii)f(1) (iv)f(2) – f(4)  (v)2f(5)-3f(1)  fhz;f 

 

 

23. rhh;G f: [3,-7 ]  R MdJ gpd;tUkhW tiuaWf;fg;gl;Ls;sJ. 

f (x)  = 

4x
2
-1        : -3≤x<2

 

3x-2         :   2≤x≤4
 

 2x-3        :   4<x<6      vdpy;      

(i)f(5)f+f(6)  (ii)f(1)-f(-3)  (iii)f(2)-f(4) (iv)
𝑓(3) – 𝑓(−1)

2𝑓 6 −𝑓(1)
 fhz;f 

 

24. rhh;G f: [-7,6 ]  R MdJ gpd;tUkhW tiuaWf;fg;gl;Ls;sJ. 

f (x)  = 

x
2
+2x+1       : -7≤x<-5

 

x+5              :   -5≤x≤2
 

  x-3             :  2<x<6      vdpy;      

(i)2f(-4)+3(2)  (ii)f(-7)-f(-3)   (iii)
4𝑓(−3) –2 𝑓(4)

𝑓 −6 −3𝑓(1)
 fhz;f 

 

 

25. xU FOtpy; 65 khzth;fs; fhy;ge;Jk;> 45 Ngh; `hf;fpAk;> 42 Ngh; fphpf;nfl;Lk; tpisahLfpwhh;fs;. 

20 Ngh; fhy;ge;Jk; `hf;fpAk;>25 Ngh; fhy;ge;Jk; fphpf;nfl;Lk;> 15 Ngh; `hf;fpAk; fphpf;nfl;Lk;>8 Ngh; 

%d;W tpisahl;LfisAk; tpisahLfpwhh;fs;. mf;FOtpy; cs;s khzth;fspd; vz;zpf;ifia 

fhz;f. 

 

26. 4000 khzth;fs; gapYk; xU gs;spapy; 2000k; NgUf;F gpnuQ;R> 3000 NgUf;F jkpo; >500 NgUf;F 

,e;jp njhpAk;. NkYk; 1500 NgUf;F gpnuQ;R kw;Wk; jkpo;> 300 NgUf;F gpnuQ;R kw;Wk; ,e;jp>200 

NgUf;F jkpo; kw;Wk; ,e;jp> 50 NgUf;F ,k;%d;W nkhopfSk; njhpAk; vdpy; (i)%d;W nkhopfSk; 

njhpahjth;fspd; vz;zpf;if (ii) VNjDk; xU nkhopahtJ njhpe;jth;fspd; vz;zpf;if (iii),U 

nkhopfs; kl;LNk njhpe;jth;fspd; vz;zpf;ifia fhz;f. 

 

27. xU fy;Y}hpapy; NrUtjw;fhf 60 khzth;fs; NtjpapaypYk;>40 khzth;fs; ,aw;gpaYk;> 30 Ngh; 

caphpaYk; gjpT nra;Js;sdh;.15 Ngh; NtjpapaYk; ,aw;gpaYk;>10 Ngh; ,aw;gpaYk; caphpaYk;>5 Ngh; 

caphpaYk; NtjpapaYk; gjpT nra;Js;sdh;.,k;%d;W ghlq;fspYk; xUtUNk gjpT nra;atpy;iy 

vdpy; VNjDk; xU ghlj;;jpw;fhtJ gjpT nra;Js;sth;fspd; vz;zpf;if ahJ? 
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28. 120 FLk;gq;fs; cs;s xU fpuhkj;;jpy; 93 FLk;gq;fs; rikay; nra;tjw;F tpwif 

gad;gLj;Jfpd;wdh;. 63 FLk;gq;fs; kz;nzz;nzapid gad;gLj;Jfpwhh;fs;. 45 FLk;gq;fs; 

rikay; vhpthAit gad;gLj;Jfpwhh;fs;.45 FLk;gq;fs; tpwifAk; kz;nzz;nzAk;>24 

FLk;gq;fs; kz;nzz;nzAk; rikay; vhpthAitAk;>27 FLk;gq;fs; vhpthA kw;Wk; tpwifAk; 

gad;gLj;Jfpwhh;fs; vdpy; tpwF> rikay; vhpthA kw;Wk; kz;nzz;nza; %d;iwAk; gad;gLj;Jk; 

FLk;gq;fspd; vz;zpf;ifia fhz;f. 

 

29. gy;fiyf;fof khzth;fspd; fzf;nfLg;gpy; 64 Ngh; fzpjk;> 94 Ngh; fzpg;nghwp mwptpay;> 58 Ngh; 

,aw;gpay; Mfpa ghlq;fisf; fw;fpd;wdh;. 28 Ngh; fzpjKk; ,aw;gpaYk;> 26 Ngh; fzpjKk; 

fzpg;nghwp mwptpaYk;> 22 Ngh; fzpg;nghwp mwptpaYk; ,aw;gpaYk;> 14 Ngh; %d;W ghlq;fisAk; 

fw;fpd;wdh;. fzf;nfLg;gpy; fye;J nfhz;l khzth;fspd; vz;zpf;ifiaf; fhz;f. NkYk; xU 

ghlj;ij kl;Lk; fw;Fk; khzth;fspd;  vz;zpf;ifiaf; fhz;f 

 

30. xU thndhyp epiyak; 190 khzth;fsplk; mth;fs; tpUk;Gk; ,irapd; tiffisj; jPh;khdpf;f xU 

fzf;nfLg;G elj;jpaJ. 114 Ngh; Nkw;fj;jpa ,iriaAk;> 50Ngh; fpuhkpa ,iriaAk;> 41 Ngh; 

fh;ehlf ,iriaAk;>14 Ngh; Nkw;fj;jpa ,iriaAk; fpuhkpa ,iriaAk;> 15 Ngh; Nkw;fj;jpa 

,iriaAk; fh;ehlf ,iriaAk;> 11 Ngh; fh;ehlf ,iriaAk; fpuhkpa ,iriaAk; kw;Wk; 5 Ngh; 

,k;%d;W ,irfisAk; tpUk;Gfpd;wdh;. vdpy;  fzf;nfLg;gpy; ntspaplg;gl;l jftypyUe;J 

gpd;tUtdtw;iwf; fhz;f.(i)%d;W tif ,iriaAk; tpUk;ghj khzth;fspd; vz;zpf;if (ii) ,U 

tif ,irfisAk; tpUk;Gk; khzth;fspd; vz;zpf;if (iii) fpuhkpa ,iria tpUk;gp Nkw;fj;jpa 

,iria tpUk;ghj khzth;fspd; vz;zpf;ifia fhz;f. 

 

31. 170 thbf;iffspy; 115 Ngh; njhiyf;fhl;rpiaAk;> 110 Ngh; thndhypiaAk; kw;Wk; 130 Ngh; 

gj;jphpf;iffisAk; gad;gLj;Jfpwhh;fs; vd;gij xU tpsk;gu epWtdk; fz;lwpe;jJ. NkYk; 85 Ngh; 

njhiyf;fhl;rp kw;Wk; gj;jphpf;iffisAk;> 75 Ngh; njhiyf;fhl;rp kw;Wk; thndhypiaAk;> 95 Ngh; 

thndhyp kw;Wk; gj;jphpf;ifAk;> 70 Ngh; %d;wpidAk; gad;gLj;Jfpwhh;fs; vdTk; fz;lwpe;jJ. 

ntz;glj;jpy; tptuq;fis Fwpj;J gpd;tUtdtw;iwf; fhz;f. 

(i) thndhyp kl;LNk gad;gLj;Jgth;fspd; vz;zpf;if 

 (ii) njhiyf;fhl;rp kl;Lk; gad;gLj;Jgth;fspd; vz;zpf;if  

(iii) njhiyf;fhl;rpiaAk; gj;jphpf;iffisAk; gad;gLj;jp thndhypiag;    gad;    

gLj;jhjth;fspd; vz;zpf;if Mfpatw;iwf; fhz;f. 
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nra;Kiw tbtpay; 

khjphp -1 

1. 3.2 nr.kP MuKs;s tl;lk; tiuf. tl;lj;jpd; Nky; P vd;w xU Gs;spiaf; Fwpj;J mg;Gs;sp topNa xU 

njhLNfhL tiuf. 

2. 4.2 nr.kP MuKs;s tl;lk; tiue;J mt;tl;lj;jpd; Nky; VNjDk; xU Gs;spiaf; Fwpf;f. 

tl;lj;jpd; ikaj;ijg; gad;gLj;jp  mg;Gs;sp topNa  njhLNfhL tiuf 

khjphp -2 

1. 3.2 nr.kP MuKs;s tl;lk; tiuf. tl;lj;jpd; Nky; P vd;w Gs;spiaf; Fwpj;J mg;Gs;spapy; njhLNfhL- 

ehz;Njw;wj;ij gad;gLj;jp njhLNfhL tiuf. 

2. 4.8 nr.kP MuKs;s tl;lk; tiuf. tl;lj;jpd; Nky; VNjDk; xU Gs;spiaf;Fwp. njhLNfhL-ehz; Njw;wj;ij 

gad;gLj;jp mg;Gs;sp topNa njhL NfhL tiuf. 

khjphp -3 

1. 3 nr.kP MuKs;s tl;lk; tiuf. tl;lj;jpd; ikaj;jpypUe;J 7 nr.kP njhiytpy; xU Gs;spiaf;Fwpj;J 

mg;Gs;spapypUe;J tl;lj;jpw;F njhLNfhLfs; tiuf. NkYk; njhL NfhLfspd; ePsj;ij mse;njOJf. 

ePsq;fis fzf;fPl;L Kiw %yk; rhpghh;. 

2. 6 nr.kP MuKs;s tl;lk; tiuf.tl;lj;jpd; ikaj;jpypUe;J 10 nr.kP njhiytpYs;s xU Gs;spiaf; Fwpf;f. 

mg;Gs;spapypUe;J tl;lj;jpw;F njhLNfhLfs; tiue;J mjd; ePsq;fisf; fzf;fpLf. 

3. 3 nr.kP MuKs;s tl;lk; tiuf.tl;lj;jpd; ikaj;jpypUe;J 9 nrkP njhiytpy; xU Gs;spiaf; Fwpf;f. 

mg;Gs;spapypUe;J tl;lj;jpw;F njhLNfhLfs; tiue;J mjd; ePsq;fis fzf;fpLf. 

4. 10 nrkP tpl;lKs;s tl;lk; tiuf. tl;lj;jpd; ikaj;jpypUe;J 13 nrkP njhiytpy; P vd;w Gs;spiaf; Fwpj;J 

mg;Gs;spapypUe;J tl;lj;jpw;F PA kw;Wk; PB vd;w njhLNfhLfs; tiue;J mjd; ePsq;fis fzf;fpLf. 

Kf;Nfhzk; tiujy; 

Fj;Jf;NfhL khjphp 

1. AB= 6 nrkP  ∠C=400
 kw;Wk; cr;rp C apypUe;J AB f;F tiuag;gl;l Fj;Jf;Nfhl;bd; ePsk; 4.2 nrkP nfhz;l 

Kf;Nfhzk; ABC tiuf. 

2. ΔPQR y; mbg;gf;fk; PQ=6 nrkP ∠R=60
0
 kw;Wk; cr;rp R y; ,Ue;J PQf;F tiuag;gl;l Fj;Jf;Nfhl;bd; ePsk; 4 

nrkP vd ,Uf;FkhWΔ PQR tiuf. 

3. PQ = 4 nrkP ∠R=25
0
 kw;Wk; cr;rp ∠R y; apUe;J PQf;F tiuag;gl;l Fj;Jf;Nfhl;bd; ePsk; 4.5 nrkP msTfs; 

nfhz;l ΔPQR tiuf. 

eLf;NfhL khjphp 

1. mbg;gf;fk; BC = 5.5 nrkP ∠A=60
0
 kw;Wk; cr;rp A apypUe;J tiuag;gl;l eLf;NfhL AM d; ePsk; 4.5 nfhz;lΔ 

ABC tiuf. 

2. ΔABC apy; BC=5nrkP ∠A =45
0
 kw;Wk; cr;rp A apypUe;J BC f;F tiuag;gl;l eLf;Nfhl;bd; ePsk; 4nrkP vd 

,Uf;Fk;gb ΔABC tiuf. 

eLf;NfhL tiue;J Fj;Jf;Nfhl;bd; ePsk; fhZk; khjphp 

1. BC= 4.5 nrkP ∠A= 40
0
 kw;Wk; cr;rp A apypUe;J BC f;F tiuag;gl;l eLf;Nfhl;bd; ePsk; AM = 4.7 nrkP vd 

,Uf;Fk;gb ΔABC tiuf. NkYk; A apypUe;J BC f;F tiuag;gl;l Fj;Jf;Nfhl;bd; ePsk; fhz;f. 

BC=5 nrkP ∠BAC =40
0
 kw;Wk; cr;rp A apypUe;J BC f;F tiuag;gl;l eLf;Nfhl;bd; ePsk; 6nrkP vd;w 

msTfSf;F ΔABC tiuf. NkYk; cr;rp A apypUe;J tiuag;gl;l Fj;Jf;Nfhl;bd; ePsk; fhz;f.  
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சிப்பு யரபடங்கள் 

நர்நால் கணக்குகள் 

1. கீழ்காணும் அட்டயரக்குத் தகுந்த யரபடம் யரபந்து நாிகின் நாராட்டுத் தன்ரநரனக் காண். 

அம்நாராட்டின் நாிலிரனயும் காண்க. 

X 2 3 5 8 10 

Y 8 12 20 32 40 

x ன் நதிப்பு 4 எில் y ன் நதிப்ரக் காண்க. 

2. யாங்கப்ட்ட நாட்டுப் புத்தகங்கின் எண்ணிக்ரக நற்ரம் அதற்கா யிரயிபம் அட்டயரனில் 

தபப்ட்டுள்து. 

நாட்டுப் புத்தகங்கின் எண்ணிக்ரக 2 4 6 8 10 12 

யிர ரூ 30 60 90 120 150 180 

இதற்கா யரபடம் யரபந்து அதன் மூம் 

i) ஏழு நாட்டுப் புத்தகங்கின் யிரரனக் காண்க 

ii)  ரூ. 165 க்கு யாங்கப்டும் நாட்டு புத்தகங்கின் எண்ணிக்ரகரனக் காண்க. 

3.  

X 1 3 5 7 8 

Y 2 6 10 14 16 

நநற்கண்ட அட்டயரனில் உள் யியபத்திற்கு யரபடம் யரபந்து அதன் மூம் 
 

i)  x = 4 எில்  yன் நதிப்ரக் காண்க. 

ii) y = 12 எில் xன் நதிப்ரக் காண்க. 
 

4. ஒரு யங்கி, மூத்த குடிநகின் ரயப்புத் ததாரகக்கு 10% தியட்டி யருகிது. ரயப்புத் ததாரகக்கும் அதற்கு 

ஒர் ஆண்டுக்குக் கிரடக்கும் யட்டிக்கும் இரடநனனா ததாடர்ிரக் காட்ட ஒரு யரபடம் யரபக. அதன் 

மூம், 

i) ரூ. 650 ரயப்புத் ததாரகக்குக் கிரடக்கும் யட்டி நற்ரம்  

ii) ரூ. 45 யட்டினாகக் கிரடக்க யங்கினில் தசலுத்தப்ட நயண்டின ரயப்புத் ததாரக ஆகினயற்ரக் காண்க.  

5. ஒரு நருந்து நணிக்கு 40 கீ.நீ நயகத்தில் தசல்கிது. இதற்குாின தூப – கா ததாடர்ிற்கா யரபடம் யரபக. 

இரதப் னன்டுத்தி 3 நணி நபத்தில் இப்நருந்து னணித்த தூபத்ரதக் கண்டுிடி. 

6. ஒரு லிட்டர் ாலின் யிர ரூ. 15 என்க. ாலின் அவுக்கும் யிரக்கும் உள் ததாடர்ிரக் காட்டும் 

யரபடம் யரபக. அதர னன்டுத்தி, 

i) யிகிதசந நாிலிரனக் காண்க. 

ii) 3 லிட்டர் ாலின் யிரரனக் காண்க. 
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எதிர் நாராடு கணக்குகள் 
 

1. ஒரு நிதியண்டி ஒட்டுயர் A என் இடத்திலிருந்து B என் இடத்திற்கு ஒரு சீபா நயகத்தில் ஒநப யமினில் 

தயவ்நயர ாட்கில் னணம் தசய்கிார். அயர் னணம் தசய்த நயகம், அத்தூபத்திரக் கடக்க எடுத்துக் 

தகாண்ட நபம் ஆகினயற்ரப் ற்ின யியபங்கள் (நயக – கா) ின்யரும் அட்டயரணனில் 

தகாடுக்கப்ட்டுள். 

நயகம் (கீ.நீ / நணி) 2 4 6 10 12 

நபம் (நணினில்) 60 30 20 12 10 

நயக – கா யரபடம் யரபந்து அதிலிருந்து, 

i) அயர் நணிக்கு 5 கீ.நீ நயகத்தில் தசன்ால் தூபத்ரதக் கடக்க ஆகும் னண நபம் 

ii) அயர் இக்குிப்ிட்ட தூபத்ரத 40 நணி நபத்தில் கடக்க எந்த நயகத்தில் னணிக்க நயண்டும் 

ஆகினயற்ரக் காண்க. 

2. அட்டயரனில் தகாடுக்கப்ட்டுள் யியபத்திற்கா யரபடம் யரபக. அதன் மூம் 12 நயரனாட்கள் 

அவ்நயரரன முழுயதுநாக தசய்து முடிக்க ஆகும் ாட்கின் எண்ணிக்ரகரனக் காண்க. 

நயரனாட்கின் எண்ணிக்ரக x 3 4 6 8 9 16 

ாட்கின் எண்ணிக்ரக y 96 72 48 36 32 18 

 

3. xy = 20 x,y >0 என்தன் யரபடம் யரபக. அரதப் னன்டுத்தி x = 5 எில் yன் நதிப்ரயும் y = 10 எில் 

 x ன் நதிப்ரயும் காண்க. 
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