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                பத்தாம் வகுப்பு-கணிதம்-வரைபடங்கள். 

                                                         ம ாத்த  திப்மபண்கள்:90                    

                                                 காலம்:1.30  ணி 

1.ஒரு பபருந்து  ணிக்கு 40 கி. ீ பவகத்தில் மெல்கிறது.இதற்குறிய தூை கால மதாடர்பிரைக் காட்டும் 

வரைபடம் வரைக.இரதப் பயன்படுத்தி 3  ணிபேைத்தில் இப்பபருந்து பயணித்த மதாரலரவக் காண்க. 

2.ஒரு லிட்டர் பாலின் விரல   15 என்க.பாலின் அளவுக்கும் விரலக்கும் உள்ளத் மதாடர்பிரைக் காட்டும் 

வரைபடம் வரைக.அதரைப் பயன்படுத்தி                   

                                 (i) விகிதெ   ாறிலிரயக் காண்க. 

             (ii) 3 லிட்டர் பாலின் விரலரயக் காண்க. 

3.   XY=20.X,Y>0 என்பதன் வரைபடம் வரைக.அதரைப் பயன்படுத்தி x=5 எைில் y ன் 

  திப்ரபயும் , y=10 எைில் X  திப்ரபயும் காண்க. 

4.ஒரு வங்கி மூத்த குடி கைின் ரவப்புத்மதாரகக்கு 10% தைிவட்டி தருகிறது. ரவப்புத்மதாரகக்கும் 

அதற்கு கிரடக்கும் வட்டிக்கும் இரடபயயாை மதாடர்பிரைக் காட்டும் வரைபடம் வரைக.அதன் மூலம் ‘ 

(i) 650 ரவப்புத்மதாரகக்குக் கிரடக்கும் வட்டி  ற்றும்  

(ii) 45 வட்டியாக கிரடக்க வங்கியில் மெலுத்தப்படபவண்டிய ரவப்புத்மதாரக ஆகியவற்ரறக் காண்க. 

5.வாங்கிய போட்டுப் புத்தகங்களின் எண்ணிக்ரக  ற்றும் அதற்கான் விரல விவைம் பின்வரும் 

அட்டவரணயில் தைப்பட்டுள்ளது, 

போட்டுப் புத்தகங்களின் எண்ணிக்ரக 
x=5 

2 4 6 8 10 12 

விரல  30 60 90 120 150 180 

(i)ஏழு போட்டுப் புத்தகங்களின் விரலரயக் காண்க. 

(ii)165 க்கு வாங்கப்படும் போட்டுப் புத்தகங்களின் எண்ணிக்ரகரயக் காண்க. 

6 

x 1 3 5 7 8 

Y 2 6 10 14 16 

 

ப ற்கண்ட அட்டவரணயில் உள்ள விவைத்திற்கு வரைபடம் வரைந்து, 

(i) x=4 எைில் y ன்  திப்ரபக் காண்க 

 (ii) y=12எைில் X  திப்ரபயும் காண்க. 

7. 
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பவரலயாட்களின் 

எண்ணிக்ரக (x) 

3 4 6 8 9 16 

ோட்களின் 

எண்ணிக்ரக (y) 

96 72 48 36 32 18 

   

அட்டவரணயில் மகாடுக்கப்பட்டுள்ள விவைத்திற்காை வரைபடம்     வரைக.அதன் மூலம் 12 

பவரலயாட்கள் அவ்பவரலரய முழுவது ாக  மெய்து முடிக்க ஆகும் ோட்களின் எண்ணிக்ரகரயக் 

காண்க. 

8.கீழ்க்காணும் அட்டவரணக்குத் தகுந்த வரைபடம் வரைந்து  ாறிகளின்  ாறுபாட்டுத் தன்ர ரயக் 

காண்க.அம் ாறுபாட்டின்  ாறிலிரயயும் காண்க. 

 

x 2 3 5 8 10 

y 8 12 20 32 40 

 

ப லும் X=4 எைில் y ன்  திப்ரபயும் காண்க. 

9.ஒரு  ிதிவண்டி ஓட்டுபவர் A என்ற இட்த்திலிருந்து B என்ற இடத்திற்கு ஒரு ெீைாை பவகத்தில் ஒபை 

வழியில் மவவ்பவறு ோட்களில் பயணம் மெய்கிறார்.அவர் பயணம் மெய்த பவகம் ,அத்தூைத்திரைக் கடக்க 

எடுத்துக்மகாண்ட பேைம் ஆகியவற்ரறப் பற்றிய விவைங்கள் பின்வரும் பவக கால அட்டவரணயில் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளை. 

  

பவகம்(கி. ீ/ ணி) 

2 4 6 10 12 

பேைம்( ணியில்) 
 

60 30 20 12 10 

 

பவக கால வரைபடம் வரைந்து அதிலிருந்து 

(i) அவர்  ணிக்கு 5 கி. ீ பவகத்தில் மென்றால் தூைத்ரதக் கடக்க ஆகும் பயண பேைம் 

(ii) அவர் இக்குறிப்பிட்ட தூைத்ரத 40  ணிபேைத்தில் கடக்க எந்த பவகத்தில் பயணிக்க பவண்டும். 

ஆகியவற்ரறக் காண்க.    


