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1 3 11 2 21 5 31 4 41 4 

2 1 12 3 22 4 32 4 42 2 

3 3 13 3 23 4 33 2 43 2 

4 1 14 3 24 3 34 2 44 2 

5 4 15 5 25 5 35 3 45 2 

6 2 16 1 26 2 36 2 46 3 

7 5 17 3 27 1 37 2 47 1 

8 4 18 3 28 2 38 2 48 3 

9 2 19 4 29 5 39 3 49 1 

10 2 20 1 30 5 40 2 50 2 
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1.  

a. gpd;tUk; $w;Wf;fSf;Fg; nghUj;jkhd Ez;zq;fp xd;W jUf? 

i. jdpf;fyj;jhyhd my;fh - Chlamydomonas 

ii. mழுfpa itf;Nfhypy; fhzg;gLk; Ez;zq;fp - Chlamydomonas 

iii. jw;Nghriz Gul;NlhNrhth - Euglena 

iv. fpuhk; kiw gw;wPhpah – E-coli 

b. gpd;tUk; Gd;dq;fq;fspd; gpujhd njhopiy jUf 

i. ,iokzp  - fyr;Rthrk; 

ii. iwNghNrhk;  - fyr;Rthrk; 

iii. nfhy;fpAly; - flj;jy; / er;RePf;fk; 

iv. fU   - fyj;jpd; nraw;ghLfis fl;Lg;gLj;jy; 

c. gq;fRf;fs; fyf;fl;likg;Gila a+f;fhpNahl;lh tiff;Fhpa mq;fpfshFk; 

i. ,dg;ngUf;f fl;likg;Gf;fspd; mbg;gilapy; gq;fRfs; vt;thW 

tifg;gLj;jg;gLfpd;wd? 

Chytridiomycota 

Zygomycota 

Ascomycota 

Basidiomycota 

ii. fhshd;fs; vd;wiof;fg;gLk; fdpAlyj;ij Nkw;Fwpj;j vt;tif 

gq;fRfs; cUthf;Ffpd;wd?  

Basidiomycota 

iii. gq;fRf;fspd; fyr;Rth; vk;%yf;$WfshyhdJ? 

Chitin, Glucan, Mannans 

iv. gq;fRf;fspd; R+oypay; Kf;fpaj;Jtk; 4 jUf? 

gpupifahf;fpfs; 

jhtuq;fspYk; tpyq;ffspYk; Nehia Vw;gLj;jy; 

raNdh gw;wPupahf;fSlDk;> gr;ir my;fhf;fSlDk; xd;wpa 

thopfshfp ,iyf;fd;fis cUthf;Fk;. 

jhtuq;fis #o Ntu;g;g+Q;rz mikg;ig cUthf;fy;. 

d. capu;r; rlg;nghUspy; cs;s ehd;F gpujhd Nrjdr; Nru;itfisg; 

ngahpl;L mtw;wpy; fhzg;gLk; %yfq;fis Fwpg;gpLf? 

Nrjdr;Nru;it    %yfq;fள் 

fhNghitjNuw;    C, H, O 
Gujk;      C, H, O, N, S 
,ypg;gpl;L     C, H, O 
epa+f;fpspf;fkpyk;    C, H, O, N, P 

gFjp A – mikg;Gf;fl;Liu 
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e. பிd;tUtdtw;wpd; fl;likg;G $Wfs; vit? 

i. – jhtu fyr;Rtu;  nrYNyhR> miur;nrYNyhR> ngf;upd 

ii. – gw;wPhpah fyr;Rtu;  kpa+upd; 

iii. – gq;fR fyr;Rtu;  ifw;wpd; 

iv. – Eukaryota fynkd;rt;T Phospholipids, fpisf;Nfh Guj  

f. பிd;tUtdtw;wpw;F nghUj;jkhd /fhzg;gLfpd;w Gujq;fs; vவை? 

i. – Fருjp  Haemoglobin  

ii. – ghy;  Nfrpd;  

iii. – Njhy;  nful;bd;  

iv. – Kl;il  Ovalbumin  
 

g. புரதத்தின் முக்கியத்துைம் நான்கு தருக 

                                 . 
                            . 
                               
                 
                   
                   
                  
                    
 

2. கீழே தரப்பட்டிருப்பது ததாேில்நுட்பைியல் பாடத்வதக்கற்கும் மாணைர் ஒருைரால் உருக்கி ஒட்டும் 
தெய்முவையின் தபாருட்டு அெற்ைலீன் ைாயுவைத் தயாரிப்பதற்கான அடிப்பவடத் தத்துைங்கவை 
ைிைக்குைதற்கான பரீட்ொர்த்த ஒழுங்கவமப்பாகும். இத்ததாகுதியில் நவடதபறும் 
இரொயனத்தாக்கம் பின்ைருமாறு. 
 

CaC2(s) +  H2O(l)    C2H2(g) + Ca(OH)2(aq) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. தாக்கம் நவடதபறுகின்ை ழபாது தகாள்கலன் தைப்பமாகின்ைவம அைதானிக்கப்படுகின்ைது. 
a) ழமற்படி இரொயனத்தாக்கம் அகதைப்பத்தாக்கமா? அல்லது புைதைப்பத்தாக்கமா? 

Gwntg;gj;jhf;fk; 
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b) ழமற்படி இரொயனத் தாக்கத்தின் தபாருட்டான ெமப்படுத்தப்பட்ட இரொயனச் ெமன்பாட்வட 

மீண்டும் எழுதுக. 

CaC2(s) +  2H2O(l)    C2H2(g) + Ca(OH)2(aq) 

c) ழமற்படி தாக்கத்தின் தபாருட்டான ெக்திமட்ட ைவரபடத்வத ைவரக. 

 

 

 

 

 

 

 

d) ழமற்படி கட்டவமப்பில் A, B, C ஆகியைற்ைால் குைிக்கப்படும் இரொயனப் பதார்த்தங்கள் 
யாவை? 

A = CaC2 my;yJ fyrpak; fhigl  B = H2O my;yJ ePu;  

C = C2 H2 my;yJ mrw;wyPd 

e) ழமற்படி தாக்கத்தின் தாக்கைதீத்வத அதிகரிப்பதன் தபாருட்டு ழமற்தகாள்ைக்கூடிய  

நவடமுவைவய குைிப்பிடுக 
CaC2 ,id rpwpa Jz;Lfshf my;yJ Jfs;fshfg; gad;gLj;Jjy;. 

 
f) ஒரு நிமிட காலைைவுள் Ca(OH)2 இன்தெைிவு 0.12 moldm-3 இனால் அதிகரிக்கின்ைவம 

அைதானிக்கப் பட்டதாயின் Ca(OH)2 உருைாகும் ெராெரி ழைகத்வதக் காண்க. 
Ca(OH)2 cw;gj;jp tPjk; =  Ca (OH)2 ,dJ nrwpT NtWghL 

fhytsT 

 
g) அெற்ைலீவனப் பயன்படுத்தி பேங்கள் பழுக்கும் ழைகத்வத அதிகரித்துக் தகாள்ைலாம். இங்கு 

அெற்ைலீனினால் நவடதபறுைது யாது? 
,urhadj; jhf;ftPjj;jpy; Cf;fpfs; ghjpg;ig Vw;gLj;Jgit. 
goq;fs; gOj;jypy; mrw;wyPd; Cf;fpahfj; njhopw;gLtJ. 
 

h) குோய் X இவன நீரினுள் அமிழ்த்தும் தபாழுது நவடதபறுைனைற்வைச் சுருக்கமாக ைிைக்குக. 
mrw;wyPd; thA ntspg;glhJ nfhs;fydpdJ mKf;fk; mjpfupf;Fk;. nfhs;fyd; 
ntbf;fyhk;. 
,uz;L Foha;fspYk; ePu;kl;lk; Nknyor; nra;ayhk;. 

II. 2 moldm-3, HCl(aq), 50cm3 உம் 2 mol dm-3, KOH(aq), 50cm3 உம் ஒன்றுடன் ஒன்று கலந்து 

HCl(aq), KOH(aq) என்பனைற்ைிவடயிலான அமில கார நடுநிவலயாக்கல் தாக்கதைப்பத்வத 
நிர்ணயிப்பதற்கான ைாெிப்புகள் ைருமாறு. 
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ஆரம்ப KOH(aq)இனது தைப்பநிவல 300C 

ஆரம்ப HCl(aq) இனது தைப்பநிவல 300C 

கலவையினது இறுதி தைப்பநிவல 420C 

நீரினது அடர்த்தி 1000 kg m-3, தன்தைப்பக் தகாள்ைைவு 4.2 J g-1K-1  

 

a) கலவையினது திணிவைக் கணிக்க 
m  =  dv 

     = 1 gcm
-3

 x 100 cm
3
 = 100 g 

 

b) ழமற்படி பரிழொதவனயில் பயன்படுத்தப்பட்ட எடுழகாவைக் குைிப்பிடுக. 
fyitapdJ mlu;j;jp ePupdJ mlu;j;jpf;F rkdhdjhFk;. 
jputj;ijf; fyf;Fk; nghOJ fyitapdJ fdtstpy; khw;wk; cz;lhtjpy;iy. 

 
c) நவடதபற்ை தைப்ப மாற்ைத்வதக் கணிக்க. 

           
     = 100 g x 4.2 J g

-1
K

-1
 x 12 K = 5040 J = 5.04 KJ 

 

d) ழமற்படி தாக்கத்தில் இடம்தபற்ை தைப்ப உள்ளுவை மாற்ைத்வதக் கணிக்க. 
KOH (aq) + HCl (aq)     KCl(aq)  + H2O (l) 

 KOH %y; vz;zpf;if = 1/10 mole 
HCl %y; vz;zpf;if = 1/10 mole 

 
 KOH ,d; 1 %y; HCl ,d; 1 %y; cld; jhf;fp 1 %y; H2O cUthFk;. 
 KOH ,d; 1/10    HCl ,d; 1/10 %y; cld; jhf;fkile;J 1/10 %y; H2O 
 fpilf;Fk;. 
 1/10 %y; ePu; cUthFk;NghJ Vw;gLk; ntg;gTs;Siw khw;wk; = - 5.04 KJ 

     1 %y; ePu; cUthFk;NghJ Vw;gLk; ntg;gTs;Siw = - 50.4 KJ  

 
e) ழமற்படி தைப்பஉள்ளுவை மாற்ைத்வதக் கணிக்வகயில் பயன்படுத்தப்படும் எடுழகாள் யாவை? 

01. fyitapdJ jd;ntg;gf; nfhs;ssT ePupdJ jd;ntg;gf; nfhs;ssTf;F rkdhFk;. 
02. ntg;g ,og;G Vw;gLtjpy;iy 

 

III.        யிலுள்ை பனிக்கட்டிவய தைப்பமாக்கி        யிலுள்ை நீராைியாக மாற்றும் 
தபாழுது பதார்த்தத்தின் தைப்பநிவலயில் ஏற்படும் மாற்ைத்வதக் காண்பிப்பதற்கான ைவரவப 
பருமட்டாக ைவரக. (பவப் நிசை Vs பவப் ைக்தி) 

  

பவப் நிசை 

பவப் ைக்தி 
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3. Ma;Tகூlj;jpy; fz;zhடிapd; mlu;j;jpiaj; Jzptjw;F xU gf;fj;jpd; ePsk; Vwj;jhை 3 cm 

MdJk; Vwj;jhே 60g jpzpவுs;sJkhd xU fz;zhடிr; rJuKfp ckf;F tேங்fg;gl;Ls;sJ. 
 

(a)      (i)  rJuKfpapd; xU gf;fj;jpd; ePsj;ij        ,Yk; கூடிய தெம்வமயுடன் 
msg;gjw;F Ma;Tlj;jpy; ePu; gad;gLj;Jk; cgfuzk; ahJ> 

                 

       (ii)  fz;zhடிr; rJuKfpapd; fdtstpw;fhd xU ழகாitia ℓ ,d; rhu;gpy; vழுJf. 

      = ℓ3 

 (b)    jpUg;gf; ழகாl;ghl;ilg; gad;gLj;jpr; rJuKfpapd; jpzpitf; fhz;gjw;Fg; gpd;tUk; 

cUg;gடிfs; ckf;F tேங்fg;gl;Ls;sd. 

• kPw;wu;f; ழகாy; 

• fj;jpழயாuk; 

• 20 g, 50 g, 100 g epiwfs;, ,வேj; Jz;Lfs;. 

(i) rJuKfpapd; jpzpitf; கூடிய தெம்வமயுடன் ; Jzptjw;Fj; jug;gl;Ls;s epiwfspilழய 

ePu; ததரிந்ததடுf;Fk; epiw ahJ> ckJ ததரிைிற்fhd fhuzj;ijj; jUf. 
 

epiw: = 20 g  

fhuzk: jpUg;gf; ழகாl;ghl;ilg; gad;gL        ,                      
       ,                 .  

 

(ii) Kjypy; kPw;wu;f; ழகாiyf; fj;jpழயாuj;jpd; kPJ itf;f ழைz;Lk;. kPw;wu;f; ழகாypd; 

vj;jhdj;ijf; fj;jpழயாuj;jpd; kPJ itf;f ழைz;Lk; vd;gij ePu; vங்கdk; fhz;gPu;> 

                                                             

          .  

 

(iii) jpzpitf; fhz;gjw;F ePu; gad;gLj;Jk; xழுங்fikg;gpd; தபaupl;l tupg;glj;ij tiuf. 

ழமழல jug;gl;Ls;s cUg;gடிfis khj;jpuk; gad;gLj;Jf. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

  

      

X M 

l 

kPw;wu;f; ழகா  

fj;jpழயாuk; 
    mg     Mg 

fz;zhடிr; rJuKfp epiw 
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(iv) fz;zhடிr; rJuKfpapd; jpzpவு, ததரிந்ததLj;j epiwapd; jpzpவு Mfpad Kiwழய     

vdf; தகாள்ழைாம். ,ங்F தபwg;gLk; J}u mstPLfis         ழமழல (b)(iii) ,y; 

tiue;j tupg;glj;jpd; kPJ Fwpj;J           Mfpatw;iwj; ததாடர்புgLj;Jk; 

ழகாitia vழுJf 

                  

               

 

(v) ழமழல (a) (ii) ,Yk; (b) (iv) ,Yk; vழுjpa ழகாitfisg; gad;gLj;jpf; fz;zhடிapd; 

mlu;j;jp (dg) ,w;Fupa xU ழகாitia vழுJf. 

               

        = ℓ3  dg      

 

(vi) xU ePu; Kfit ைேங்கப்பட்டிUg;gpd;, rJuKfpapd; fdtsitf; fzpf;fhky; fz;zhடிapd; 

mlu;j;jpia (dg) Jzpayhk;. fj;jpழயாuj;jpypUe;J fz;zhடிr; rJuKfpf;F cs;s J}uj;ij 

khwhky; itj;Jf;தகாz;L dg iaj; Jzptjw;Fg; தபைழைண்டிய ழமyjpf mstPL      
ahJ> 
 

fj;jpழயாuj;jpypUe;J ததரிந்ததLj;j epiwap  cs;s J}u  
 

(vii) dg apw;Fupa xU ழகாitia           ePupd; mlu;j;jp (dw) Mfpatw;wpd; rhu;gpy; தபWf. 
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4.  Xu; cNyhfj;jpd; ntg;gf; flj;jhiwf; fhz;gjw;Fj; jahu;nra;j xU gupNrhjidKiw 

xOq;fikg;gpd; பூuzkw;w tupg;glk; fPNo fhzg;gLfpd;wJ. cUis cNyhff; Nfhypd; xU 
Kid nfhjpePuhtpapd; %yk; ntg;gkhf;fg;gLk; mNj Ntis Nfhy; topNa flj;jg;gLk; ntg;gk; 
mjd; kw;iwa Kidapy; Rw;wg;gl;Ls;s nrg;Gf; FohapD}lhfg; ghAk; ePupd; %yk; 
cwpQ;rg;gLkhW nra;ag;gLfpd;wJ. 

 

a. miwapDs;Ns nfhjpePuhtpiag; GFj;Jtjw;Fk; ntspNaw;Wtjw;Fk; gad;gLj;jg;gLk; 

EiotopiaAk; ntsptopiaAk; ngaupLf. (A ck; B ck;) 

Eiotop : A 

ntsptop : B 

ckJ njupTf;Fupa fhuzj;ijf; fhl;Lf.  

             NfhypD}lhf Xu; cWjp epiyiag;Ngz, nfhjpePuhtpapd; mlu;j;jp 

Fiwthifahy; fzprkhd msT Neuj;jpy; Nfhiy ntg;gkhf;fj;jf;fjhf ,Uj;jy; 

     . 
 

b. ,q;F nfhjpePuhtpf;Fg; gjpyhf nte;ePiug; gad;gLj;jyhkh? ckJ tpilia tpsf;Ff. 
KbahJ 

miwapy; ntg;gepiy 100 C° Ig; Ngzg;gl Kbahjhifahy; NfhypD}lhf Xu; cWjp 
epiyiag; Ngz KbahJ. nfhjpePuhtpapd; mlu;j;jp Fiwthifahy; fzprkhd msT 
Neuj;jpy; Nfhiy ntg;gkhf;fj;jf;fjhf ,Uj;jy;. 
 

c. ,q;F nrg;Gr; RUspapD}lhf khwh tPjj;jpy; ePiug; ghar; nra;jy; Ntz;Lk;. ,jw;Fg; 
gad;gLj;jg;gLk; cgfuzj;jpd; xU tupg;glj;ij cupa ,lj;jpy; (Kwpe;j Nfhl;bdhy; 
fhl;lg;gLk;) tiue;J mt;Tgfuzj;ijf; FohAld; njhLf;Fk; tpjj;ij tpsf;fkhff; 
fhl;Lf. 
 

d.   J}uj;jpy; cs;s T1, T2 vd;Dk; ntg;gkhdpfspd; epj;jpar; re;ju;g;gj;jpy; ntg;gepiyfs; 

KiwNa θ1 , θ2 MfTk; Nfhypd; xU FWf;Fntl;bD}lhf Neuk; t ,y; ghAk; ntg;gj;jpd; 
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fzpak;   MfTk; ,Ug;gpd;> 
 

 
   

       

 
  ,d; %yk; jug;gLfpd;wJ. ,q;F   

MdJ Nfhypd; FWf;Fntl;Lg; gug;gsTk;   MdJ Nfhy; nra;ag;gl;Ls;s jputpaj;jpd; 
ntg;gf;flj;jhWk; MFk;. gpd;tUk; fzpaq;fis mwpKfQ; nra;f. 

i. 
 

 
                               

ii. 
       

 
                   /                

e. cWjpepiyf;F te;Js;sJ vd;gij ePu; vq;qdk; cWjpg;gLj;JtPu;? 

ntg;gkhdpfspd; thrpg;Gfs; khwhky; ,Uj;jy;. 

 

f. T1, T2, T3,T4 Mfpa ntg;gkhdpfspd; thrpg;Gfs; KiwNa θ1, θ2 , θ3 , θ4 MFk;.   If; 

fhz;gjw;F ,t;tstPLfSf;F Nkyjpfkhf ePu; ngw Ntz;ba Vida mstPLfisf; 

Fwpg;gpLf. 

Nfhypd; FWf;Fntl;L      

T1 ,w;Fk; T2 ,w;FkpilNa cs;s J}uk; 

Xu; mwpe;j Neuj;jpy; XuyFf; FohapD}lhfg; ghAk; gha;kf; fdtsT / jpzpT 
 

g.   இw;fhd xU Nfhitia Nkw;Fwpj;j mstPLfspd; rhu;gpy; vOJf. 

 

 
  

          

 
 

   
 

 

 

         
 

 

h. nrg;Gr; RUspapD}lhf ePu; ghAk; tPjk; kpfTk; mjpfkhf ,Ue;jhy; vjpu;nfhs;sg;gLk; 
gpur;rpidiaf; Fwpg;gpLf. 

ePu; ntg;gkhtjw;F Neuk; Nghjhikahy; T3 ,T4 Mfpa ntg;gkhdpfspd; thrpg;Gfs; fzprkhd 
NtWghl;ilf; fhl;lhik. 
 

i. eype;j flj;Jk; jputpaq;fspd; ntg;gf; flj;jhiwf; fhz;gjw;F ,k;Kiwiag; gad;gLj;j 
KbAkh? fhuzj;ij tpsf;Ff. 

KbahJ. 

ntg;gkhdpfspd; thrpg;Gfspy; fzprkhd NtWghL ,uhik. 
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5. (I) பாடொவலமட்ட இல்ல தமய்ைன்வமப் ழபாட்டியின் சுைட்டு நிகழ்ச்ெிக்காக (Track Event) 

வமதானத்வத தயார்ப்படுத்த ழைண்டியுள்ைது. இதன்ழபாது       சுவட்டிச  (     Running 

Track) தயொர்ப் டுத்துதல் ப ொருத்தேொ தொகவிருக்கும். அத்துடன்      ஓட்டப் 

ன ொட்டிபயொன்றில் எட்டு  ங்கு ற்று ர்கள் ஒனரனநரத்தில்  ங்கு ற்றக் கூடியதொகவும் சுவடு 

ஒன்றின் அகைம்        ஆகவும் (Each lane on the track is 1.00 meters wide) இருக்கக் 

கூடியதொகவும் உருவில் கொட்டியவொறு எட்டு சுவட்டுப்  ொசதகசை (lane) தயொர்ப் டுத்த  

னவண்டியுள்ைது. சுவட்டுப்  ொசதயொ து இரண்டு ழநரான பக்கங்கைினாலும் (made up of two 

straight sides), இரண்டு அவர ைட்ட ைவைவுகைாலும் (two semi-circular curves) 
உருைாக்கப்படுகிைது. 

      

a) அவர ைட்டப்பகுதியின் ஆவர 𝑟     5   எனின் ழநரான பக்கங்கைின் ஒரு பக்க 
நீைம்    எத்தவன மீற்ைராக அவமய ழைண்டும்.  
  𝑟           
         

  

 
    5 

        
 

b)      ஓட்டப் ன ொட்டிபயொன்றில் ஒவ்பவொரு  ங்கு ற்று ர்களும் தேக்கு வழங்கப் ட்ட 
சுவட்டுப்  ொசதயின் (lane) வழினய ஆரம் ம் முதல் இறுதிவசர ஓட னவண்டும். 
வழசேயொக முடிவிடம் அச த்துப்  ங்கு ற்று ர்களுக்கும் ஒனர இடேொக அசேயும். 
இதற்கொக முதைொவது  ங்கு ற்று சர விட இரண்டொவது  ங்கு ற்று ர் எவ்வைவு தூரம் 
இரண்டொவது  ங்கு ற்று ரது சுவட்டின் வழினய முன் ொல் நிசை நிறுத்தப் ட 

னவண்டும். (In order to run the intended 200 meters in a lap, how far away from the 

inside of the first lane would a runner need to be?) உமது ைிவடவய மீற்ைரின் 
இரண்டு தெம தானத்திற்கு காண்க.   

away from the inside of the first lane =     𝑟  – 𝑟   

      =   
  

 
     5     5  

           5           

    

𝑟   

    

𝑟   

200m 
ஆரம்பம் 

gFjp B 
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c) எட்டொவது சுவட்டின் பவைிப் க்கக் னகொட்டின் வழினயயொ  சுற்றைவு யொது? 
 சுற்றைவு      𝑟     

     
  

 
    5       

  5       

 

d) தடகை ைிவையாட்டுக் கூட்டவமப்புகைின் பன்னாட்டுச் ெங்கத்தின் (International 

Association of Athletics Federations) ைிதிக்கவமய ைரீ  / ைரீாங்கவனகள் 
பாதுகாப்பாக ழபாட்டியில் பங்குபற்றுைவத உறுதிப்படுத்துைதற்காக இறுதிச் 
சுைட்டின் தைைிப்பக்கத்திலிருந்து  m தூரத்திற்கு வமதானமானது தவடகள் அற்று 
ததைிைாக இருத்தல் ழைண்டும்  .இதற்கவமய சுைட்வட அவமப்பதற்கு வமதானம் 
தகாண்டிருக்க ழைண்டிய இேிவுப் பரப்பைவு யாது?  

 

Area = Two semi-circular area + Rectangular area 

    𝑟        

       
  

 
      5             

            

 

 

(II)       உயரமுவடய திண்ம உழலாகத்தால் 
தெய்யப்பட்ட ஒரு தெவ்ைட்டக் கூம்பின் 
உச்ெிக்ழகாணம்     ஆகும். இக்கூம்பானது 
ெரியாக அதன் உயரத்தின் அவரைாெியாக அதன் 
அடிக்கு ெமாந்தரமாக தைட்டப்படுகின்ைது. 

(         
   
  ,      

     

a) தைட்டப்பட்ட கூம்பின் அடியின் கனைைவைக் 
காண்க?  
In right-angled triangle AEG 

        
  

  
 

  EG =  
    

 
     

 

In right-angled triangle ABD 

        
  

  
 

  BD =  
    

 
    

Volume of frustum (அடியின் கனைைவு) =  
  
      

    

 
 
 

       
    

 
 
 

       

 =       

 
     = 2444.44     
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b) தைட்டப்பட்ட கூம்பின் அடிவய நீவரக் தகாண்ட பாத்திரதமான்ைினுள் இட்ட ழபாது 
கூம்பின் அடி முற்ைாக நீரினுள் அமிழ்ந்தது, அப்ழபாது குைிப்பிடப்பட்டைவு நீரானது 

பாத்திரத்தினுள் உயர்ந்தது.  
        ைிட்டமுவடய mNj cNyhfj;jpனால் 

தெய்யப்பட்ட ைடம் ஒன்ைின் எவ்ைைவு நீைத்வத Kd;ida mNj msT ePu; 

cs;s ru;trkkhd பாத்திரத்தினுள் இட்டால் அழதயைவு நீரானது பாத்திரத்தினுள் 

உயரும்? (உழலாகத்தின் அடர்த்தி    நீரின் அடர்த்தி)  
      ைடத்தின் கனைைவு = குறுக்குதைட்டுப் பரப்பு × நீைம்  

        

 
     =  π ×   

 

  
   ×    

              
 

6. (I) fPNo jug;gl;bUg;gJ vOkhwhd juTf;$l;lk; xd;whFk;. 

20, 16, 32, 17, 13,  , 14, 18 

a) Nkw;gb juTfsJ ,il 18.5 Mapd;   ,dJ ngWkhdj;ijf; fhz;f? 

     =    

 
 

18.5  = 
     

 
 

x  = 18 

b) Nkw;gb juTfsJ ,ilak;> Mfhuk; Mfpatw;iwf; fhz;f. 

13, 14,16,17,18,18,20,32 

Mfhuk;  = 18 

,ila   = 
     

 
    5 

c) Nkw;gb juTfsJ fhyவண tPr;சுக்கவை fhz;f. 

Q1          = 
 

 
               

   = 
 

 
       = 

 

 
     5        

 

Q1 = 14 + 
  

 
            5 

 

Q3          = 
 

 
               

   = 
 

 
       = 

  

 
     5        

 

Q1 = 18 + 
  

 
            5 

     = Q3 – Q1 = 19.5 – 14.5 = 5 

 

d) Nkw;gb juTf;$l;lj;jpy; xUngWkhdk; NtWgl;likahy; ,ilak; 17 MdJ. 

(i) Mfhuk; NtWgLkh? fhuzk; jUf. 

 13, 14,16,17,18,18,20,32 

   
,ilak; 17 Mtjw;F 5tJ      ngWkhdk; 17 Mf my;yJ 4 tJ      

ngWkhdk; 16 Mf mika Ntz;Lk;.      Mfhuk; NtWglr; nra;Ak;. 
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(ii) fhyவண tPr;சு NtWgLkh fhuzk; jUf. 

Q1 2 1/4 MtJ ngWkhdk; MFk;. 

Q1 = 2 tJ juTld; +        (3 MtJ juT - 2tJjuT ) 

Q3 6 3/4 MtJ ngWkhdk; MFk;. 

Q3 = 6 tJ juTld; + 3 / 4 (7 MtJ juT - 6 tJjuT ) 
2tJ 3tJ 6tJ 7 tJ juTfspy; khw;wq;fs; Vw;glhjgbahy; fhy;khd ,ilfspy; 
khw;wk; Vw;glkhl;lhJ. 

(II) l vDk; ழநர்ழகாட்டின் படித்திைன்   ஆைழதாடு அது         எனும் புள்ைிக்கூடாகச் 

தெல்லுகின்ைது. P apD}lhf l ,w;Fr; nrq;Fj;jhfr; nry;Yk; Neu;Nfhl;bd; kPJ Q 

MdJ PQ ,d; ePsk;  5 myF MFkhW mike;Js;sJ. Q ,w;F ,U epiyfs; 
cs;snjdf; fhl;b mjd; Ms;$Wfisf; fhz;f. 
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7. I. mq;fpfisAk; mq;fpfspd; nra;KiwfisAk; kdpjdpd; Njitfis epiwT 
nra;J nfhs;tjw;fhd gad;gLj;jNy capupay; njhopy;El;gtpayhFk;. 

a) Ez;zpapu; nfhy;ypfspd; cw;gj;jpapy; Ez;zq;fpfspd; tfpghfk; mgupமிதkhனJ. 
Ez;zpapu; nfhy;ypfs; vd;gjhy; ePu; tpsq;fp nfhs;tij nghUj;jkhd 
cjhuzq;fSld; tpsf;Ff. 

Ez;zq;fpfshy; jkJ ghJfhg;gpw;fhf mtw;wpd; epyTifia 
cWjpg;gLj;Jtjw;fhf Vida Ez;zq;fpfis mopg;gjw;fhf my;yJ mtw;wpd; 
tsu;r;rpiaj; jLg;gjw;fhf cw;gj;jp nra;ag;gLk; capu; ,urhad gjhu;j;jq;fNs 
Ez;Zapu; nfhy;ypfshFk;. 

         (10 Gs;spfs;) 

c.k; - .Penicilin – Penicillium chrysogenum 

  Streptomycin – Streptomyces griseus 

  Tetracyclin – Streptomyces rimosus  

          10 Gs;spfs; 

for any two 

b) gpwg;Gupikapay; uPjpahf khw;wpaikg;Gr; nra;ag;gl;l mq;fpfspy; 
tptrhaJiwapy; gad;gLj;Jtjhy; vOe;Js;s gpur;ridfs; vit? 

 czT xt;thikfs; Vw;gly;. 

 GJikahd / Gjpa er;Rg;gjhu;j;jq;fs; cw;gj;jpahfk;. 

 Bt jhtuq;fshy; ed;ik gaf;Fk; g+r;rpfs; ghjpf;fg;gly; 

 mad; kfue;j Nru;f;if %yk; rhjhuz jhtuq;fSf;F guk;giuayF 
gha;r;ry; Vw;glyhk;. 

 cyf czT cw;gj;jpapy; gy;Njrpa fk;gdpfspd; Mjpf;fk; 

 ,aw;ifahd capug;gy;tifikf;F ghjpg;G 

 tpyq;F guk;giuayif jhtuq;fSf;F GFj;Jtjhy; jhtu Nghrid 
cz;zpfshy; vjpu;g;G Njhd;wy;. 

 vjpu;g;G jpwDila fisfs;> g+r;rpfs; Njhd;wy; 

 kdpjdpy; tpyq;Ffspy; Vw;glf;$ba kyl;Lj; jd;ik> fUr;rpijT> 
ePu;g;gPlz njhFjpapy; ghjpg;G. 

 ,aw;ifia kPwpa nray; 

(10 x 2 = 20 Gs;spfs;) 

c) capu;thA cw;gj;jpahdJ rkfhyj;jpy; epyTk; tspkz;ly gpur;ridf;F 
jPu;thf fUjg;gLfpd;wJ. ,f;$w;wpd; nghUj;jg;ghl;il Muha;f. 

 rkfhyj;jpy; epyTk; tspkz;lyk; rhu;e;j gpur;ridfshf g+Nfhsk; 
ntg;gkhjy;. 

 mkpy kio. 

 XNrhd; glyk; ghjpg;giljy; Mfpatw;iwf; $wyhk;. 

5 Gs;spfs; 

gFjp C 
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 tspkz;lyj;jpYs;s CO2, CH4, CFC, N2O Nghd;w gr;ir tPl;L thAf;fspd; 
kl;lk; mjpfupj;jy; Gtpf;Nfhsk; ntg;gkiljYf;F VJthfpd;wJ. 

 tpyq;f Nt  z;ikapd; fopTfs; fhuzkhf 18% gr;irtPl;L thAf;fs; 

CH4, CO2 ntspNaw;wg;gLfpd;wJ. 

7.5 Gs;spfs; 

 ,f;fopTfis capu;thA cw;gj;jpf;F gad;gLj;Jtjd; %yk; gr;irtPl;L 
thAf;fspd; ntspaPl;L msit Fiwf;f KbAk;. 

 tspkz;lyj;jpw;F NH3, NO2, NO, SO2 vd;gd tpLtpf;fg;glyhy; mit 
kioePUld; Nru;e;J mkpy kio Vw;gLfpd;wJ. 

 gz;iz tpyq;F fopTfspypUe;J cyf mNkhdpah ntspNaw;wypy; 2/3 
gq;F ntspaPlg;gLfpwJ. 

7.5 Gs;spfs; 

d) gpau; cw;gj;jpapy; gad;gLj;jg;gடுk; jhdpaq;fisAk; mt;Tw;gj;jpapd; gpujhd 
gbKiwfisAk; jUf? 

ghu;yp> NfhJik> muprp           5 Gs;spfs; 
1. Matting 

2. Mashing 
3. Kd; nehjpj;jy; mtj;ij 
4. nehjpj;jy; mtj;ij 
5. Kjpu;r;nra;jy; 
6. Pasteurization 
7. tbj;jy; 

nghjp nra;jy;   (tpsf;fq;fSld; 15 Gs;spfs;) 
 

e) capu;g;gupfhuk; (Bioremediation) vd;why; vd;gijAk; mtw;wpw;F 
gad;gLj;jg;gLk; mq;fpfisAk; jUf? 

capuq;fpfisg; gad;gLj;jp er;Rj;jd;ikahdJk;> Mgj;ij tpdhtpf;ff; 
$baJk; kPs; Row;rpf;F cl;gLj;j KbahjJkhd gjhu;j;jq;fis Fiwe;j 
er;Rj;jf;ikAila gjhu;j;jq;fshf khw;wy; capu;ggupfhuk; vdyhk;. 
         10 Gs;spfs; 
Pseudomonas – ngapd;w; thinner, eg;jypd;> ngw;Nwhypak; Nghd;wtw;iw 
mfw;w gad;gLk;. 

Nitrosamines – Njitaw;w N Nru;itfis ePupypUe;J mfw;w  

Nitrobacteria 

Deinococcus – ,urk; Nghd;w ghu cNyhfq;fSf;F 
         10 Gs;spfs; 

II. jhf;ftPjj;ij mjpfupf;Fk; fhuzpfshd ntg;gepiy> nrwpT> ngsjpfj; jd;ik> 
Cf;கி Mfpatw;wpd; nry;thf;fpid தனித்தனிழய tptupf;f. 
     (tpsf;fq;fSld; 12.5 x 4 = 50 Gs;spfs;) 
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8. I. khztnuhUtuhy; Ma;T$lj;jpy; fuhk;gpலிருந்து  A vdg;gLk; rhw;Wg;  
gpupj;njLg;igg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf gpd;tUk; eilKiw gpd;gw;wg;gl;lJ. 
 

nghb nra;ag;gl;l fuhk;Gj;தூள் 15g tl;l mbf;FLitAs; ,lg;gl;L mjw;F JhaePu; 

150ml ck; fz;zhbj; Jz;Lfs; rpyTk; Nru;f;fg;gl;L fha;r;rptbf;fg;gl;ld. 

,jd;NghJ ngwg;gLk; gpupj;njLg;G (B) KfitAs; Nrfupf;fg;gl;lJ. Nkw;gb 

gpupj;njLg;G gpupGdYs; ,lg;gl;L B ற்கு வடFNshNuh nkNjd; Nrjdf; fiug;ghd; 

CH2Cl2 45ml xU jlitf;F 15ml fshf 3 jlitfs; Nru;f;fg;gl;L ed;F fyf;fp A 
apidf; nfhz;l Nkw;Gwg;gil cyu;e;j KfitAs; Nrfupf;fg;gl;lJ. 

gpupj;njLg;Gf;F C vdg;gLk; Nru;it Nru;f;fg;gl;L Nrjdg;gjhu;j;jg;gil 

Ntwhf;fg;gl;lJ. ,e;jf; fyit ePu;j;njhl;bapy; itj;J gjhuj;jk; B Mtpahfp 

mfw;wg;gl;lJ. kQ;rs; epw vz;nzahf jputk; A Ntwhf;fg;gl;lJ. 
 

i. Ma;T$lj;jpy; fuhk;gpdpd;Wk; Ntwhf;fg;gl;l A vd;Dk; Nru;it ahJ?  

A - ,A[pNdhy; 
 

ii. Nkw;gb nra;Kiwapy; gpd;tUk; eltbf;iffspd; nghUl;lhd fhuzq;fisf; 
Fwpg;gpLf. 

a. nfhjpf;f itf;Fk; nghOJ fz;zhbj; Jz;Lfs; ,lg;gl;lik 
fyit rPuhf ntg;gkiljy;  

b. jputk; B Nru;f;fg;gl;lik 
Nrjdg; nghUis NtWgLj;jpf; nfhs;sy;  

c. gpupj;njLg;Gf;F jputk; C Nru;f;fg;gl;lik 
gpupj;njLg;gpy; fhzg;gLk; ePiu Ntwhf;Fjy;. 
  

iii. fiug;ghd; B apy; fhzg;gl Ntz;ba ,uz;L ,ay;Gfisf; Fwpg;gpLf.  
Fiwe;j Mtpg;gwg;Gila gjhu;j;jq;fs; ed;Ffyf;f Ntz;Lk;. 
Nrjdg; gjhu;j;jj;Jld; jhf;fk; GupjyhfhJ 
 

iv. gpupj;njLg;G A apidg; ngw;Wf; nfhs;tjw;Fg; gad;gLj;jg;gLk; 
gupNrhjidiaj; jUf. 
ePuhtpg;gpwg;ghf;fp 
ePUld; jhtug; gjhu;j;jq;fisf; fye;J ntg;gg;gLj;Jjy;. 
jhtug; gjhu;j;jq;fSld; ePuhtpia Nkhj Vw;ghL nra;jy; 
 

v. Nkw;gb gupNrhjidapdJ khjpupfs; ,uz;bidf; Fwpg;gpLf.  

vi. Nrjdg; gjhu;j;jk; A ngUk;ghYk; gad;gLj;jg;gLk; ifj;njhopy; Jiwfs; 
,uz;bidf; Fwpg;gpLf.  
gw;girfsJ jahupg;G czTg; nghUs;fsJ jahupg;G 
 

vii. gpupj;njLg;gpdJ Jha;ikiag; gFg;gha;T nra;tjw;Fg; gad;gLj;jg;gLk; 
epwg;gjptpay; El;gq;fs; ,uz;bidf; Fwpg;gpLf.  
jhs;epwk;gFkpay; nkd;gly;  epwk;gFkpay; fk;gepwk;gFkpay; 
 

viii. NkNy Fwpg;gplg;gl;l KiwfSs; ve;j xd;W ngupJk; jpUj;jkhdJ? 
nkd;gly; epwk;gFkpay; 
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ix. mKf;Ftjd; %yk; capu; ,urhadr;Nru;itfisg; gpupj;njLg;gjd; nghUl;Lg; 
gad;gLj;jg;gLk; fz;zhbfis glypLtjw;fhfg; gad;gLj;Jம் ,urhadg; 
gjhu;j;jk; ahJ?  
gugpd; nkOF 

 

II. gpd;tUk; gjq;fis tiuaWf;f 

(a)  njhFjp - mfpyj;jpypUe;J fw;iff;nfdj; njupe;njLf;fg;gl;l gFjp; 

(b)  #oy; - fw;iff;nfdj; njupe;njLf;fg;gl;l gjhu;j;jq;fs; jtpu;e;j 
 mfpyj;jpYs;s  Vidait midj;Jk; 

(c)  jpwe;j njhFjp - njhFjpf;Fk; #oYf;Fkpilapy; rf;jp gjhu;j;jq;fs; Mfpad 
 gupkhw;wkilAk; 

(d)  %ba njhFjp - njhFjpf;Fk; #oYf;Fkpilapy; rf;jp gjhu;j;jq;fs; Mfpad 
 gupkhw;wkilahJ 

(e)  jdpikg;gLj;jg;gl;l njhFjp - vy;iyapD}lhf rf;jpNahgjhu;j;jq;fNsh 
 gupkhw;wkilahJ 

 
 

9. cy;yhrg; gazf; ifj;njhopYld; njhlu;Ggl;l gzpfs; eilngWk; ePu;j;Njf;fq;fsp;ல் 
cy;yhrg;gazpfis kfpo;tpg;gjw;Fg; glFr; Nrit elj;jg;gLfpd;wJ. mg;glFfisr; Rw;wpf; 

fhw;W epug;gpa upயூg;fs; njhq;ftplg;gl;bUg;gijf; fhzyhk;. ,g;glFfspd; gpw;gf;fj;jpy; 
nghUj;jg;gl;Ls;s vQ;rpdpd; %yk; vupnghUs; jfdkilar; nra;ag;gl;L mJ Kd;Ndhf;fpr; 
nry;yj; Njitahd tpir Xl;bfspd; %yk; ngwg;gLfpd;wJ. kdpju;fs; ,y;yhky; vQ;rpd; cs;s 

glfpd; jpzpT 600 kg MFk;. mjpy; cau;e;jgl;rk; jpzpT 70 kg Md 8 kdpju;fs; VWfpd;wdu;. 

,jw;F Nkyjpfkhf NkYk; kdpju;fs; VWk;NghJ Rw;wp cs;s upயூg;fs; ePupy; mkpOtjw;F 
Nkyjpfkhf xU tpir toq;fg;gLfpd;wJ. glfpy; nghUj;jg;gl;Ls;s vQ;rpDld; 
,izf;fg;gl;Ls;s Xl;bfspd; %yk; ePu; gpd;Ndhf;fpj; js;sg;gl;L> glif Kd;Ndhf;fp ,Of;fj; 
Njitahd tpir ngwg;gLfpd;wJ. Xl;bfs; Rod;W ePiuj; js;Sk;NghJ jput mKf;fj;jpd; 
%yk; cz;lhf;Fk; tpirf;F vjpuhfTk; Ntiy nra;ag;gLjy; Ntz;Lk;. Xl;bfspd; gypj 

(gad;gLk;) gug;gsT 0.05 m2 MFk;. ePupd; mlu;j;jp 1000 kg m−3 MFk;. 
 

 
 

 

 

0.8 m 

 gFjp D 
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a. ePu; kPJ glF kpjg;gjw;Fg; பூu;j;jpnra;a Ntz;ba epge;jidfs; ahit? 
glfpd; epiw cz;lhf;Fk; NkYijg;G tpirf;Fr; rkkhf ,Uj;jy;. NkYijg;G tpirapd; 
jhf;ff; NfhLk; epiwapd; jhf;ff; NfhLk; Neu;Nfhlhjy;. 
 

b. ntWk; glF kPJ jhf;Fk; tpirfisf; fhl;Lf. 
 
 

 
 
 

c. glfpy; 8 kdpju;fs; VWk;NghJ mjd; kPJ jhf;Fk; NkYijg;G tpiriaf; fhz;f. 

U  = 600 + 70 × 8  

 = 600 + 560 

 =1160 kg 
 =11600 N 

 

d. glif Kd;Ndhf;fp ,Of;Fk;NghJ mjd; kPJ xU Nkyjpfj; jil tpir 0.6 Nkg−1 
cz;lhFnkdpd;> Kd;Ndhf;fp ,Of;fj; Njitahd ,opT tpiriaf; fhz;f. 

jil tpir  = 1160 × 0.6 N 

  = 6960 N 

  = 696 N 

 

e. mt;tpopT tpiriag; ngWtjw;F ePu; gpd;Ndhf;fpj; js;s Ntz;ba fjpiaf; fhz;f. 

F  = ma 

696  = (   ) V 

696  = AV
2  

 = 0.05 × 1000 × V
2
 

696 = 50 × V
2
 

V = 3.73 ms
−1

  

 

f. Xl;bfspd; %yk; Ntiy nra;ag;gLk; tPjj;ijf; fhz;f. 

P  = FV 

 = 696 x 3.73 

 = 2596 W 

U 

Mg 
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g. vQ;rpdpd; jpwd; 40% vdpd;> ஓuyF Neuj;jpy; vQ;rpDf;F toq;f Ntz;ba rf;jpiaf; fhz;f. 

P  = FV x 
   

  
 = 6490 W 

 

h. glF nry;Yk; ghijapy; tspf;Fkpopfs; cs;s gpuNjrj;jpw;F tUk;NghJ glifr; Rw;wpj; 

njhq;f tplg;gl;Ls;s MW (6) upயூப்fSk; Kw;whf ePu; kl;lk; tiuf;Fk; mkpo;e;J glifg; 

ghJfhg;ghfr; nry;yr; nra;fpd;wd. mg;gpuNjrj;jpy; ePupd;> gypj (gad;gLk;) mlu;j;jp 800 

kgm−3 vdpd;> Nkyjpfkhf mkpo Ntz;ba fdtsitf; fhz;f. 
 

Kjy; NkYijg;Gf;Fj; Njitahd fstsT =  
     

     
 

tspf; Fkpopfs; cs;s gpuNjrj;jpy; mkpOk; fdtsT = 
     

    
  

Nkyjpf fdtsT  =  
     

     
 -  

     

    
 = 0.29 m

3
 

 

i. glF mkpOk; Nkyjpf fdtstpy; upயூg;fs; 60 % Ij; jhq;fpf; nfhs;Snkdpd;> xU upயூg;gpd; 
fdtsitf; fhz;f. 

 =0.29     
   

  
   

 

 
 = 0.029 m

3
 

10. fpuhkத்J ைதீடான்ைின் மின்சுற்ைில் இவணக்கப்பட்டுள்ை 60W ,io மின்குமிழ்கள் 5, 

நாதைான்றுக்கு 4 kzp Neuk; xspUfpd;wd. Vida kpd; cgfuzq;fSf;F ehnshd;Wf;F 0.8 

kWh kpd; tpuakhfpwJ. 

a)  1.  xU kpd;Fkpo; xU kzp Neuk; xspUk;NghJ tpuakhFk; kpd;rf;jpapd; msit 

யூypy; fzpக்க. 

               
  = 60 x 3600 

  = 216 x 10
3
 J 

2.  tPl;bd; ehshe;j kpd; Efu;it fpNyhthw;W kzpapy; fzpf;f. 

 fpNyhthw;W kzpapy; = 
  

    
  5               

 

b) ,t;thwhd 50 tPLfSf;fhd rpwpa ePu;kpd; cw;gj;jp epiyankhd;iw mikf;f 

ழைண்டியுள்ைJ vdf; தகாள்க இதற்தகன 20 m உயரத்திலிருந்து ைிழும் நீவரப் 

பயன்படுத்தக்கூடியதாகவுள்ைது. 80% tpidj;jpwDld; njhopw;gLk; kpd;gpwg;ghf;fp 
jug;gl;Ls;sJ. 

 

1. 50 tPLfSf;Fkhf kpd;gpwg;ghf;fp %yk; ehnshd;Wf;F tpepNahfpf;f Ntz;ba gag;Gr; 

rf;jpia யூypy; fzpf;f. 

gpwg;ghf;fpapd; gag;Gr; rf;jp  = 2 kwh x 50 =         

    =                   

         8 
J 

 

2. kpd;gpwg;ghf;fpapy; ehnshd;Wf;F cs;spl Ntz;ba nga;g;Gr; rf;jpapidf; fzpf;f. 



Page 21 of 21 
 

ngag;Gr; rf;jp         
   

  
          8 J  

   = 4.5      8 J  
 

3. Roypapd; xU ,wfpy; tpOk; ePupd; rf;jp KOtJk; ,og;NgJkpd;wp kpd;gpwg;ghf;fpf;F 
toq;fg;gLnkdpd; ehnshd;Wf;Fj; Njitahd ePu;epuypd; jpzpitf; fzpf;f. 
 

       5    8 

           5    8 

     5    6 kg 

 

c) ,uz;lhtJ khjk; 60W  ,io kpd;Fkpo;fs; 5 w;Fg;gjpyhf 5W LED kpd;Fkpo;fs; 5, 

ehnshd;Wf;F 4 kzpj;jpahyம் tPjk; gad;gLj;jg;gl;l mNjNtis Vida 
kpd;Dgfuzq;fs; Kjy; khjj;jpy; NghyNt gad;gLj;jg;gl;ld. 
 

1. khjk; xd;Wf;F 30 ehl;fs; vdf;nfhz;L Nkw;gb tPl;by;        khjk; Efug;gl;l 

kpd;rf;jpia                 fzpf;f. 

fpNyhthw;W kzpapy;   =  
 

    
  5            

        

        

 

2. khjhe;j kpd;Efu;itf; fzpf;Fk; nghOJ Kjy; 30 myFfSf;Fk; &gh 8.00 tPjKk; 

Nkyjpfkhd xt;nthU myFf;Fk; &gh 10 tPjKk; mwtpLtjhfj; 
jPu;khdpf;fg;gl;bUg;gpd; Nkw;gb ,uz;L khjq;fspd; nghUl;Lkhd kpd;fl;lzq;fisj; 
jdpj;jdpahff; fzpf;f. khjj;jpy; 30 ehl;fshfTk; fzpg;Gf;fis Nkw;nfhs;ifapy; 
toikahd kl;lk; jl;liyAk; eilKiwg; gLj;Jtjhff; nfhz;L fzpg;Gfis 
Nkw;nfhs;f. 

        kpd;Ef   fpNyhthw;W kzpapy; =  
  

    
  5            

      

        
Kjy; 30 myFfspd; nghUl;L & 8 X 30  = & 240 

kPjp 30 myFfspd; nghUl;L & 10 X 30  = & 300 

 

            kpd;rhuj;jpd; nghUl;L nrythFk; njhif = & 540.00 

 

       kpd;rhuj;jpd; nghUl;L nrythFk; njhif  = & 8 x 27  

        = & 216.00 

 

********* 


