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             பத்தாம் வகுப்பு – முக்கிய கணித சூத்திரங்கள் 

                               கணங்களும் சார்புகளும் 

1. பரிமாற்று பண்பு  

    (i). AUB = BUA  

        (ii).  A∩B = B∩A 

2. சசர்ப்பு பண்பு 

    (i). AU(BUC) = (AUB)UC 

    (ii). A∩(B∩C) = (A∩B)∩C     

 3. பங்கீட்டு பண்பு 

    (i). AU(B∩C) = (AUB ) ∩ (AUC)  

    (ii). A∩(BUC) = (A∩B) U (A∩C   

   

 

4. டி-மார்கனின் கண நிரப்பி விதிகள் 

   (i)         =       

   (ii)              

5. டி-மார்கனின் கண வித்தியாச விதிகள்  

   (i)                             

   (ii)                         

6.கணங்களின் ஆதி எண் 

  (i) n(AUB) = n(A) + n(B) – n(A B)      

  (ii) n(AUBUC) = n(A) + n(B) + n(C)   n(A B)   n(B C)   n(A C)   n(A B C) 

7.சார்பின் வரரயரை: 

        A மற்றும் B என்பன வெற்றற்ற இரு கணங்கள் என்க. A-யிலிருந்து B-க்கு ஒரு சார்பு எனப்படுெது,  

    A என்ற கணத்திலுள்ள ஒவ்வொரு x-ம்  B என்னும் கணத்திலுள்ள y என்ற ஒரே ஒரு உறுப்ரபாடு  

    வதாடர்புபடுத்தும் ஒரு ெிதி ஆகும்  

7.சார்பின் வரககள்  

  (i). ஒன்றுக்கு ஒன்ைான சார்பு 

      கணம் A-ல் உள்ள வெவ்ரெறு உறுப்புகள், கணம் B –ல் உள்ள வெவ்ரெறு உறுப்புகளுடன்   

      வதாடர்புபடுத்தப்படும். 

  (ii). சமல் சார்பு  

       கணம் B-ல் உள்ள எல்லா உறுப்புகளுக்கும் கணம் A-ல் முன் உரு இருக்கும் 

               ( f-ன் ெசீ்சகம் =  f-ன் துணண மதிப்பகம் ) 

  (iii). இருபுைச் சார்பு 

         ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு மற்றும் ரமல் சார்பு இருக்கும் 

  (iv). மாைிலிச் சார்பு  

      கணம் A-ல் உள்ள எல்லா உறுப்புகளும் , கணம் B-ல் உள்ள ஒரே ஒரு உறுப்பிணன நிழல்   

      உருொகக்  வகாண்டு இருக்கும்.  

                  (f-ெசீ்சகம் = ஓருறுப்புக் கணம் ) 
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  (v). சமனிச் சார்பு 

        கணம் A-ல் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பும் , அதனுடரனரய வதாடர்புபடுத்தப்படும். 

             (ஒவ்வொரு உறுப்பின் நிழல்உரு அரத உறுப்பாகும் ) 

 

                மமய்மயண்களின் மதாடர்வரிரசகளும் மதாடர்களும் 

1. கூட்டுத் மதாடர் வரிரச 

    (i). வபாது ெடிெம்  a, a+d, a+2d, a+3d,……….. 

    (ii) .வதாடர்ச்சியான 3 உறுப்புகள்                   

    (iii). வபாது உறுப்பு அல்லது n-ஆெது உறுப்பு              

    (iv). உறுப்புகளின் எண்ணிக்ணக      
   

 
     

    (v). முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல்     

 
             (வபாது ெித்தியாசம் d   

        தேப்பட்டால் )  

    (vi). முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல்   =          (கணடசி உறுப்பு l தேப்பட்டால்) 

    (vii). பலரகாணத்தின் உட்ரகாணங்களின் கூடுதல்            

2. மபருக்குத் மதாடர் வரிரச  

    (i). வபாது ெடிெம்                   …… 

    (ii). வதாடர்ச்சியான 3 உறுப்புகள்   
 
         

    (iii). வபாது உறுப்பு அல்லது n-ஆெது உறுப்பு           

    (iv). முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் 

(a)     
       

   
   ,     

(b) .          

   
  ,     

(c) .                             
   (v). முடிெிலி எண்ணிக்ணகயில் மிணக எண்களின் கூடுதல்   

   
  

  
 3. சிைப்புத் மதாடர்கள்  

     (i). முதல் n இயல் எண்களின் கூடுதல்  

             1+2+3+…………………+n =       
 

  

     (ii). முதல் n இயல் எண்களின்  ெர்க்கங்களின் கூடுதல்  

                                                      
            

 
  

     (iii). முதல் n இயல் எண்களின்  கணங்களின் கூடுதல்  

                                   
      

 
 
 
  

     (iv). முதல் n ஒற்ணறப்பணட இயல் எண்களின் கூடுதல் 

             1+3+5+7+……………….+(2n 1) =     

     (v). முதல் n ஒற்ணறப்பணட இயல் எண்களின் கூடுதல் (கணடசி உறுப்பு l தேப்பட்டால் ) 

              1+3+5+7+………………+l =     
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                               இயற்கணிதம் 

1 .                           ஆகிய சமன்பாடுகளின் வதாகுப்பிற்கு 

      (i).             அல்லது   
  
 

  

  
 எனில் ஒரே ஒரு தீர்வு உண்டு. 

      (ii).   
  
 

  

  
 

  

  
 எனில் முடிெிலி எண்ணிக்ணகயில் தீர்வுகள் உண்டு 

      (iii).   
  
 

  

  
 

  

  
 எனில் தீர்வு இல்ணல. 

2. p(x) =           என்ற பல்லுறுப்புக் ரகாணெயில் 

       பூச்சியங்களின் கூடுதல்  =   
 
          

   ன் வகழு
   ன் வகழு  

       பூச்சியங்களின் வபருக்கல் பலன் =   
 
     

மாறிலி உறுப்பு
   ன்  வகழு  

3. மீ.வபா.ெ மற்றும் மீ.வபா.ம ஆகியெற்றுக்கு இணடரயயுள்ள வதாடர்பு  

                   மீ.வபா.ெ   மீ.வபா,ம 

4. இருபடிச் சமன்பாட்டின் தீர்வு காணும் சூத்திேம்  

                        

  
  

5.              என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்களின் தன்ணமக்காட்டி          

       (i).     , எனில் மூலங்கள் வமய்வயண்கள், சமமில்ணல. 

       (ii).     , எனில் மூலங்கள் வமய்வயண்கள் , சமம். 

       (iii).     , மூலங்கள் வமய்வயண்கள் அல்ல , கற்பணனயானணெ. 

6.             -ன் மூலங்கள்      எனில்  

        மூலங்களின் கூடுதல் =   
 
          

   ன் வகழு
   ன் வகழு  

        மூலங்களின் வபருக்கல் பலன் =  
 
    

மாறிலி உறுப்பு
   ன்  வகழு   

7. இருபடிச் சமன்பாடு 

          (மூலங்களின் கூடுதல்)x + மூலங்களின் வபருக்கல் பலன் = 0 

8.    மற்றும்   ஆகியெற்ணறக் வகாண்ட சில முடிவுகள். 

       (i).                    

       (ii).                      

       (iii).                                       

       (iv).                         

       (v).                       

       (vi).                                               

       (vii).                           

    

                                    அணிகள் 

1. ஒரு அணியில் m  நிணேகளும் n நிேல்களும் இருப்பின் அதன் ெரிணச     . 

2. இரு அணிகளின் ெரிணசகள் சமமாக இருப்பின் அந்த அணிகணள கூட்டரொ கழிக்கரொ முடியும். 
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3. அணி A-ன் ெரிணச      மற்றும் அணி B-ன் ெரிணச      எனில் வபருக்கல்பலன் அணி AB-ன் ெரிணச 
           . 

4. அணிகளின் கூட்டல். 

      (i). பரிமாற்று பண்பு உணடயது.          

      (ii). ரசர்ப்பு பண்பு உணடயது                 

      (iii). கூட்டல் சமனி           

      (iv). ரநர்மாறு அணி                 

5. அணிகளின் மபருக்கல். 

      (i). பரிமாற்று பண்பு உணடயது அல்ல.       

      (ii). ரசர்ப்பு பண்பு உணடயது.             

      (iii). பங்கீட்டு பண்பு உணடயது.              ,              

      (iv). வபருக்கல் சமனி,          

      (v). ரநர்மாறு அணி.        . 

6.                           ,                 

 

                           ஆயத்மதாரல வடிவியல் 

1. இரு புள்ளிகளுக்கு இணடரயயுள்ள வதாணலவு                       

2.. நடுப்புள்ளி    
     

 
 
     

 
  , 

3. நடுக்ரகாட்டு ணமயம்    
        

 
 
        

 
   

4.                   என்ற இருபுள்ளிகணள இணணக்கும் ரகாட்டுத்துண்ணட உட்புறமாக  l:m என்ற  

   ெிகிதத்தில் பிரிக்கும் புள்ளி =          

   
 
       

   
   

5.                   என்ற இருபுள்ளிகணள இணணக்கும் ரகாட்டுத்துண்ணட வெளிப்புறமாக l:m என்ற  

   ெிகிதத்தில் பிரிக்கும் புள்ளி =          

   
 
       

   
  

6. முக்ரகாணத்தின் பேப்பு   

 
 
        
        

     

 
                                        ச.அ 

7. நாற்கேத்தின் பேப்பு   

 
 
          
          

     

 
                                                ச.அ 

8. மூன்று புள்ளிகள் ஒரே ரநர்க்ரகாட்டில் அணமய நிபந்தணன      -ன்பேப்பு = 0    (அ) 

   AB-ன் சாய்வு = AC-ன் சாய்வு = BC-ன் சாய்வு  

9.  ஒரு ரநர்க்ரகாடு மிணக x-அச்சுடன்    ரகாணம் உண்டாக்கினால் , அக்ரகாட்டின்  சாய்வு         

10.                   என்ற இரு புள்ளிகணள இணணக்கும் ரநர்க்ரகாட்டின் சாய்வு   
     

     
  

11. ax+by+c=0 என்ற ரநர்க்ரகாட்டின் சாய்வு   
   ன்  வகழு
  ன் வகழு  

  

 
  

12. ax+by+c=0 என்ற ரநர்க்ரகாட்டின் y-வெட்டுத் துண்டு    

 
   மாறிலி  உறுப்பு

  ன் வகழு  

13.  இரு ரநர்க்ரகாடுகள் இணண எனில் சாய்வுகள் சமம்.         

14.  இரு ரநர்க்ரகாடுகள் ஒன்றுக்வகான்று வசங்குத்து எனில் சாய்வுகளின்  வபருக்கல்பலன்      
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   சநர்க்சகாட்டின் சமன்பாடுகள் 

15.  x-ன் சமன்பாடு   y=0 

16.  y–ன் சமன்பாடு   x=0 

17.  x– அச்சிற்கு இணணயான ரநர்க்ரகாட்டின் சமன்பாடு      

18.  y– அச்சிற்கு இணணயான ரநர்க்ரகாட்டின் சமன்பாடு      

19.  .ax+by+c=0 என்ற ரகாட்டிற்கு இணணயான ரகாட்டின் சமன்பாடு               

20.  .ax+by+c=0 என்ற ரகாட்டிற்கு வசங்குத்தான ரகாட்டின் சமன்பாடு                

21.  ஆதிெழிச் வசல்லும் ரநர்க்ரகாட்டின் சமன்பாடு        

22.  சாய்வு m மற்றும் y-வெட்டுத் துண்டு c வகாண்ட ரநர்க்ரகாட்டின் சமன்பாடு                              

23. சாய்வு m மற்றும் ஒரு புள்ளி         ெழிச் வசல்லும் ரநர்க்ரகாட்டின் சமன்பாடு                  

24.                 . ஆகிய இே புள்ளிகள் ெழிச் வசல்லும் ரநர்க்ரகாட்டின் சமன்பாடு           

     
 

    

     
 

25.  x-வெட்டுத்துண்டு a மற்றும் y-வெட்டுத்துண்டு b வகாண்ட ரநர்க்ரகாட்டின் சமன்பாடு       
 
 

 

 
   

 

                                   வடிவியல்  

 

1.. அடிப்பரட விகிதசமத் சதற்ைம் (அ) சதல்ஸ் சதற்ைம் 

    ஒரு ரநர்க்வகாடு ஒரு முக்ரகாணத்தின் ஒரு பக்கத்திற்கு இணணயாகவும் மற்ற  இேண்டு பக்கங்கணள  

    வெட்டுமாறும் ெணேயப்பட்டால் அக்ரகாடு அவ்ெிருப்  பக்கங்கணளயும் சம ெிகிதத்தில் பிரிக்கும்.  

2. சகாண இரு சமமவட்டித் சதற்ைம். 

   ஒரு முக்ரகாணத்தில் ஒரு ரகாணத்தின் உட்புற (வெளிப்புற) இருசம வெட்டியானது  அக்ரகாணத்தின்  

   எதிர் பக்கத்ணத உட்புறமாக (வெளிப்புறமாக) , அக்ரகாணத்திணன  அடக்கிய பக்கங்களின் ெிகிதத்தில்  

   பிரிக்கும். 

3. பிதாகரஸ் சதற்ைம்  (அ) மபளதயன் சதற்ைம்  

    ஒரு வசங்ரகாண முக்ரகாணத்தில் கர்ணத்தின் ெர்க்கம் மற்ற இரு பக்கங்களின் ெர்க்கங்களின்  

    கூடுதலுக்குச் சமம். 

4. மதாடுசகாடு- நாண் சதற்ைம்  

    ெட்டத்தில் வதாடுரகாட்டின் வதாடு புள்ளி ெழிரய ஒரு நாண் ெணேயப்பட்டால் , அந்த நாண்  

    வதாடுரகாட்டுடன் ஏற்படுத்தும் ரகாணங்கள் முணறரய ஒவ்வொன்றும்  தனித்தனியாக மாற்று  

    ெட்டத் துண்டுகளில் அணமந்த ரகாணங்களுக்குச் சமம். 

5.  ஒரு ெட்டத்தில் இரு நாண்கள் ஒன்ணறவயான்று உட்புறமாக ( வெளிப்புறமாக ) வெட்டிக் வகாண்டால்  

   ஒரு நாணின் வெட்டுத் துண்டுகளால் அணமக்கப்படும்  வசவ்ெகத்தின் பேப்பளவு மற்வறாரு நாணின்  

   வெட்டுத் துண்டுகளால் அணமக்கப்படும் வசவ்ெகத்தின் பேப்பளெிற்குச் சமம். 
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                                   முக்சகாணவியல்  

1. முக்சகாணவியல் விகிதங்கள் 

      1.      
எதிர்பக்கம்
கர்ணம்       2.      

அடுத்துள்ள பக்கம்
கர்ணம்        3.      

எதிர்பக்கம்
அடுத்துள்ள பக்கம்  

     4.      
கர்ணம்
எதிர்பக்கம்      5.      

கர்ணம்
அடுத்துள்ள பக்கம்       6.      

அடுத்துள்ள பக்கம்
எதிர்பக்கம்    

     7.          

    
          8.      

    

    
 

2. முக்சகாணவியல் தரலகீழ் விகிதங்கள்  

      1  .     
 

    
     ,          

    
    ,                  

      2.       
 

    
    ,         

 

    
    ,                 

      3.      
 

    
     ,          

    
     ,               

3. முக்சகாணவியல் நிரப்பு விகிதங்கள் 

      1.                        2.                

      3.                       4.                 

      5.                        6.                 

4. முக்சகாணவியல் முற்மைாருரமகள். 

      1.                                                               

      2.                                                              

      3.                                                               

5. மூக்சகாணவியல் சகாணங்களின் மதிப்புகளுக்கான அட்டவரண 

சகாணங்கள்                    

     0  

 
  

  
   

 
 1 

     1   

 
 

 

  
  

 
 0 

     0  

  
 1      

 

                                       அளவியல் 

வ. 

எண் 

உருவம் வரளபரப்பு 

 

மமாத்த புைப்பரப்பு கன அளவு 

1. சநர்வட்ட திண்ம உருரள                    

2. சநர்வட்ட உள்ளடீற்ை 
உருரள 

                                  

3. சநர்வட்ட திண்மக் கூம்பு              

 
     

4 இரடக்கண்டம் ---- ----  
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5 திண்மக்சகாளம்      ----  

 
    

6 உள்ளடீற்ை சகாளம் ----- -----  

 
         

7 திண்ம அரரக்சகாளம்            

 
    

8 உள்ளடீற்ை அரரக்சகாளம்                      

 
         

   

   9. கூம்பின் சாயுயேம்                 

  10. கூம்பின் உயேம்             

  11. கூம்பின் ஆேம்              

  12. கூம்பின் அடிச்சுற்றளவு      அலகு 

  13. கூம்பின் அடிப்பேப்பு       ச.அ 

  14. கூம்பின் ெணளபேப்பு = ெட்டக் ரகாணபகுதியின் பேப்பு  

                           

   
     

  15. ெில்லின் நீளம் = கூம்பின் அடிச்சுற்றளவு  

              

   
          

  16.  கனச்வசவ்ெகத்தின் கன அளவு =       க.அ 

  17.  குழாய் ெழிரய பாயும் தண்ணரீின்கன அளவு    = குழாயின் குறுக்கு வெட்டுபேப்பு   

                                                      ரெகம்   ரநேம் 

  18.          மீ    
     லிட்டர் ,             வடசி மீ    

  லிட்டர் ,  

          வச மீ     
   லிட்டர் ,                  லிட்டர்   கி லி 

                                    புள்ளியியல் 

   1. ெசீ்சு        

   2. ெசீ்சு வகழு     

   
  

   3. கூட்டுச்சோசரி      

 
  

   4. ெிலக்க ெர்க்க சோசரி   திட்டெிலக்கம்    

   5. திட்ட ெிலக்கம்    ெிலக்க ெர்க்க சோசரி   

   6. திட்டெிலக்க சூத்திேங்கள் 

 வதாகுக்கப்படாதணெ வதாகுக்கப்பட்டணெ 

 ரநேடி முணற 
   

   

 
  

  

 
 

 

 
 

கூட்டுச் சோசரி முணற 
   

   

 
                   

    

  
 

ஊகச் சோசரி முணற 
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படிெிலக்க முணற 
   

   

 
  

  

 
 

 

           
   

 
    

    

  
  

   

  
 

 

         

 

   7. முதல் n இயல் எண்களின் திட்ட ெிலக்கம்    
    

  
  

   8. மாறுபாட்டுக் வகழு     
 

   
      

குைிப்பு :  

  1.                                       மற்றும்                 . 

  2. ஒரு பேவுதலின் ஒவ்வொரு மதிப்புடனும் ஒரே எண்ணணக் கூட்டினாரலா அல்லது  கழித்தாரலா  

   அதன் திட்ட ெிலக்கம் மாறாமல் இருக்கும். 

 3. புள்ளி ெிெேத்தின் ஒவ்வொரு மதிப்ணபயும்  k , என்ற பூச்சியமற்ற மாறிலியால் வபருக்கினாரலா  

   அல்லது ெகுத்தாரலா கிணடக்கும் புதிய மதிப்புகளுக்கான  திட்டெிலக்கம் அதன் முதல் திட்ட  

   ெிலக்கத்ணத முணறரய , k ஆல் வபருக்க அல்லது ெகுக்க கிணடக்கும் எண்ணாக இருக்கும். 

4.  இேண்டு அல்லது அதற்கு ரமற்பட்ட புள்ளி ெிெேத் வதாகுப்புகளின் சீர்ணமத் தன்ணமணய அல்லது  

   நிணலப்புத் தன்ணமணய ஒப்பிட மாறுபாட்டுக் வகழு பயன்படுகிறது. 

5.  ஒரு புள்ளி ெிெேத்தின் மாறுபாட்டுக் வகழு அதிகமாக இருந்தால் , அந்தப் புள்ளி ெிெேம் குணறந்த  

   சீர்ணமத் தன்ணம அல்லது குணறந்த நிணலப்புத் தன்ணம வகாண்டுள்ளது. 

6.  மாறுபாட்டுக் வகழு குணறொக இருந்தால் , அந்தப் புள்ளி ெிெேம் அதிக சீர்ணமத் தன்ணம அல்லது  

   அதிக நிணலப்புத் தன்ணம வகாண்டுள்ளது.  

                                நிகழ் தகவு. 

1.. நிகழ் தகவு          

    
  

2.  A என்ற ஏரதனும் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கான நிகழ்தகவு 0-க்கும் 1-க்கும் இணடயிரலா அல்லது 0 ஆகரொ  

   அல்லது 1 ஆகரொ அணமயும். 

3. ஒரு நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவு             

4. உறுதியான நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவு 1 ஆகும். அதாெது         

5. நடக்க இயலா நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவு பூச்சியம் ஆகும்.        

6. A என்ற நிகழ்ச்சி நணடவபறாமல் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு               

7.               

   நிகழ்தகவின் கூட்டல் சதற்ைம் 

8. A-யும் B-யும் ஒன்ணறவயான்று ெிலக்கா நிகழ்ச்சிகள் எனில்  
                             

9. A-யும் B-யும் ஒன்ணறவயான்று ெிலக்கும் நிகழ்ச்சிகள் எனில்           
                          

10.                                                        

11.                      

12.                      
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