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்தசிய ஒரு்மப்்பாடடு உறுதிதமாழி

 ‘நாடடின உரி்ம வாழ்்வயும் ஒரு்மப்்பாட்டயும் 
்்பணிக்காதது வலுப்்படுததச் த�யற்்படு்வன’ எனறு உைமார 
நான உறுதி கூறுகி்றன.

 ‘ஒரு்்பாதும் வனமு்ற்ய நா்டன எனறும், �மயம், 
தமாழி, வடடாரம் முதலிய்வ காரணமாக எழும் 
்வறு்பாடுகளுக்கும் பூ�ல்களுக்கும் ஏ்னய அரசியல் 
த்பாருைாதாரக் கு்ற்பாடுகளுக்கும் அ்மதி தநறியிலும் 
அரசியல் அ்மப்பின வழியிலும் நினறு தீர்வு காண்்்பன’ 
எனறும் நான ்மலும் உறுதியளிக்கி்றன.

உறுதிதமாழி

 இநதியா எனது நாடு. இநதியர் அ்னவரும் என உடன 
பிறநதவர்கள். என நாட்ட நான த்பரிதும் ்நசிக்கி்றன. 
இநநாடடின ்பழம்த்பரு்மக்காகவும் ்பனமுக மரபுச் 
சிறப்புக்காகவும் நான த்பருமிதம் அ்டகி்றன. இநநாடடின 
த்பரு்மக்குத தகுநது விைங்கிட எனறும் ்பாடு்படு்வன.

 எனனு்டய த்பற்்றார், ஆசிரியர்கள், எனக்கு வயதில் 
மூத்தார் அ்னவ்ரயும் மதிப்்்பன; எல்லாரிடமும் அனபும் 
மரியா்தயும் காடடு்வன.

 என நாடடிற்கும் என மக்களுக்கும் உ்ழததிட மு்னநது 
நிற்்்பன.  அவர்கள் நலமும் வைமும் த்பறுவதி்லதான 
எனறும் மகிழ்ச்சி காண்்்பன.
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அன்றாட வாழ்விலும், இயற்ைகயிலும் எல்லா இடங்களிலும் கணித அனுபவம் 
இயற்ைகேயாடு இைணந்ேத உள்ளது என்பைத உணர்ந்து ெகாள்ளுதல்

கணித அனுபவம் இயற்ைகேயாடு இைணந்தும் 
அன்றாட வாழ்வில் எல்லா இடங்களிலும் பரவி உள்ளது 

என்பைத உணர்ந்து ெகாள்ளுதல்.

பாடநூலில் உள்ள விைரவுக் குறியீட்ைட (QR Code) பயன்படுத்துேவாம்! எப்படி?
•  உங்கள் திறன்ேபசியில், கூகுள் playstore /ஆப்பிள் app store ெகாண்டு QR Code ஸ்ேகனர் ெசயலிைய இலவசமாகப் பதிவிறக்கம் 

ெசய்து நிறுவிக்ெகாள்க.
•  ெசயலிையத் திறந்தவுடன், ஸ்ேகன் ெசய்யும் ெபாத்தாைன அழுத்தி திைரயில் ேதான்றும் ேகமராைவ 

QR Code-இன் அருகில் ெகாண்டு ெசல்லவும்.
• நுட்பமாய்ச் ேசாதிப்பதன் (scan) மூலம் திைரயில் ேதான்றும் உரலிைய (URL) ெசாடுக்க, அதன் விளக்கப் பக்கத்திற்கு ெசல்லும்.

உலகில் பல ேபசும் ெமாழிகள் இருந்தாலும், உலகின் ஒேர ெபாது ெமாழி 
கணிதமாகும்.  இதைன எளிய முைறயில் மாணவர்களுக்கு அளிப்பேத 

இப்பாடநூலின் அடிப்பைட ேநாக்கமாகும்.

கணிதமானது எண்கள், சமன்பாடுகள், அடிப்பைடச் ெசயலிகள் 
படிநிைலகள் என்பைதவிட புரிதைல அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டது.

- வில்லியம் பவுல் தர்ஸ்டன்

ெசயல்பாடு
ெசய்து கற்றல் மூலமாக 

கணிதத்ைதக் கற்று 
மகிழ்ச்சியைடதல்

உங்களுக்குத்
ெதரியுமா?

ஆர்வத்ைதத் தூண்டுவதற்கு 
பாடப்ெபாருள் ெதாடர்பான 

கூடுதல் தகவல்கைள அறிதல்

சிந்திக்க
ஆழமாகச் சிந்திக்கவும், 

ெவளிப்படுத்தவும் 
வாய்ப்புகள்

இவற்ைற முயல்க
கற்றுக் ெகாண்ட 
பாடப்ெபாருைள 

வலுவூட்டும் வைகயில் சில 
பயிற்சி வினாக்கள்

குறிப்பு
இன்றியைமயாக் 

கருத்துகளும், விதிகளும்.

இைணயச் ெசயல்பாடு
அறிவுத் ேதடல்

பல்வைகத் திறனறி வினாக்கள்
உயர்மட்டச் சிந்தைனையத் தூண்டும் 

வைகயிலும், ேபாட்டித் ேதர்வுகைள 
பயமின்றி எதிர் ெகாள்ளும் வைகயிலும் 

அைமந்த வினாக்கள்
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1எண்கள்

கற்றல் ந�ோககஙகள்
 ● 	பெரிய	எண்களைப்	புரிந்து	ப்கொள்ளுதல்	மற்றும்	அவற்ளறைக்	குறிப்பிடும்	முளறைளய	அறிதல்.
 ● 	பெரிய	எண்களை	ஒப்பிடுதல்	மற்றும்	வரிளைப்ெடுத்துதல்.
 ● 	பெரிய	எண்களுக்குத்	ததொரொய	மதிப்பீடளடைப்	ெயனெடுத்துதல்.
 ● 	நொனகு	அடிப்ெளடைச்	பையலி்களைக்	ப்கொணடு,	்கணக்கு்களுக்குத்		தீர்வு	்கொணுதல்.
 ● 	முழு	எண்களின	ெணபு்களைப்	புரிந்து	ப்கொள்ளுதல்	மற்றும்	ெயனெடுத்துதல்.

1.1 அறிமுகம்
நணெர்்கள்	இருவரின	கீழ்கொணும்	உளரயொடைளை	உற்றுதநொக்கு்க.
மணி	 :		 (நொளிதழின	 தளைப்புச்	 பைய்தி்களைப்	

ெடிக்கிறைொன)	“தநற்று,	பதொழில்	பெொருட்கொடசிளயப்	
ெத்தொயிரம்	தெர்	ெொர்ளவயிடடைனர்”.

மல்லிள்க  :		 அதடையப்ெொ!	எவவைவு	கூடடைம்.	
மணி	 :		 நல்ை	தவளை,	நொன	ைரியொ்க	தநற்தறை	

பெொருட்கொடசிக்குச்		பைனறு	வந்து	விடதடைன.
மல்லிள்க  :		 ஏன…	அதளன	அவவைவு	முக்கியமொ்கக்	

கூறுகிறைொய்?
மணி	 :		 உனக்குத்	 பதரியவில்ளையொ?	 நொன	

பைல்ைொமல்	 இருந்திருந்தொல்	 அவர்்கள்	
“ஒனெதொயிரத்து	 பதொள்ைொயிரத்து	
பதொணணூற்று	ஒனெது	தெர்	பதொழில்	பெொருட்கொடசிளயப்	ெொர்த்தனர்”	எனறைல்ைவொ	
எழுதியிருப்ெொர்்கள்.	அது	ெடிக்்கவும்,	புரிந்து	ப்கொள்ைவும்	்கடினமொ்க	இருந்திருக்குதம!

இந்த	உளரயொடைளைப்	ெற்றி	நீ	எனன	நிளனக்கிறைொய்?		மணி	கூறுவது	ைரியொ?	
இல்ளை	!	மணி	பெொருட்கொடசிக்குச்	பைல்ைொமல்	இருந்திருந்தொலும்	“ெத்தொயிரம்	தெர்	ெொர்ளவயிடடைனர்”	
எனதறை	கூறுவர்.	 	 நொளிதழ்கள்,	மி்கச்	 ைரியொன	எண	மதிப்ளெச்	 பைொல்ைொமல்,	அதன	அரு்களமந்த	
முழுளமப்ெடுத்தப்ெடடை	எண	மதிப்ளெதய	அச்சிடடு	பவளியிடும்.	ெடிப்தெொரும்	அளததய	விரும்புவர்.
பெரியவர்்கள்,	 'இைடைம்'	 மற்றும்	 'த்கொடி'	 எனறை	 பெயர்்களைப்	 ெயனெடுத்துவளத	 நீங்கள்	
த்கடடிருக்்கக்	கூடும்.
அனறைொடை	வொழவில்	பெரிய	எண்களை	உள்ைடைக்கிய	சூழநிளை்களைப்	பெரும்ெொைொன	தநரங்களில்	
எதிர்ப்கொள்கிதறைொம்.	 	 ஒரு	 மொவடடைத்தில்	வசிக்கும்	 மக்்களின	 எணணிக்ள்க,	 அரைொங்கத்தின	நிதி	
ஒதுக்கீடு,	 விணமீன்களின	 பதொளைவு,	 ஓர்	 ஆணடில்	 விற்ெளன	 பைய்யப்ெடடை	 மிதிவணடி்களின	
எணணிக்ள்க	 எனப்	 ெை	 சூழநிளை்கள்…	 இந்த	 எல்ைொச்	 சூழநிளை்களிலும்,	 பெரிய	 எண்களின	
பெயர்்களைதய	நொம்	ெயனெடுத்தி	வருகினதறைொம்.

எண்கள்1 
இயல்
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2 6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு

எஙகும் கணிதம் - அன்றோட வோழ்வில் எணகள்

தமிழநொடடில்	ஏறைத்தொழ	26,345	ை.	கிமீ	 
வனப்ெகுதி	உள்ைது.

ெொல்பவளித்	திரளில்	ஏறைத்தொழ	20,000 த்கொடி	
விணமீன்கள்	உள்ைன.

நொம்	இதுவளர	்கற்றை	எண்களுடைன,	பெரிய	எண்களை	தமலும்	விரிவொ்கப்	புரிந்து	ப்கொள்தவொம்.
ததோடரி மறறும் முனனியை நியைவு கூரதல்

 ● 	ஓர்	எணணுடைன	1 ஐக்	கூடடினொல்	கிளடைப்ெது,	அந்த	எணணின	‘பதொடைரி’	ஆகும்.
 ● ஓர்	எணணிலிருந்து	1	ஐக்	்கழித்தொல்	கிளடைப்ெது,	அந்த	எணணின	‘முனனி’	ஆகும்.

இவறய்ற முைல்க
 ● 4576	இன	பதொடைரி		__________.
 ● 8970	இன	முனனி		__________.
 ● 999 + 1 = __________.
 ● 10000 − 1 = __________.
 ● சிறிய	5	இைக்்க	எணணின	முனனி		__________.

1.2 தெரிை எணகளின உருவோககம்
பெரிய	எண்களின	உருவொக்்கம்	ெற்றி	இப்பெொழுது	நொம்	அறியப்	தெொகிதறைொம்.	பினவரும்	அடடைவளணளய	
உற்றுதநொக்கி	மற்றும்	பூர்த்தி	பைய்து	பெரிய	எண்களின	வைர்	ெடிநிளைளயப்	ெற்றி	அறிதவொம்.

மிகப் தெரிை எண கூட்டுக சமம் மிகச் சிறிை எண எணணின தெைர

மி்கப்	பெரிய	ஓரிைக்்க	எண 
 9

 +   1  = மி்கச்	சிறிய	ஈரிைக்்க	எண 
10

ெத்து

மி்கப்	பெரிய		ஈரிைக்்க	எண 
99

 +   1  = மி்கச்	சிறிய	மூவிைக்்க	எண 
100

நூறு

மி்கப்	பெரிய		மூவிைக்்க	எண	 
999 

 +   1  = மி்கச்	சிறிய	நொனகிைக்்க	எண 
________

ஆயிரம்

மி்கப்	பெரிய		நொனகிைக்்க	எண 
________

 +   1  = மி்கச்	சிறிய	ஐந்திைக்்க	எண 
10000

ெத்தொயிரம்

  Alive

 M

athematics
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3எண்கள்

மி்கப்	பெரிய		ஐந்திைக்்க	எண 
________

 +   1  = மி்கச்	சிறிய	ஆறிைக்்க	எண 
________ 

இைடைம்

மி்கப்	பெரிய	ஆறிைக்்க	எண 
________

 +   1  = மி்கச்	சிறிய	ஏழிைக்்க	எண 
________

ெத்து	இைடைம்

மி்கப்	பெரிய	ஏழிைக்்க	எண 
9999999 

 +   1  = மி்கச்	சிறிய	எடடிைக்்க	எண 
10000000

ஒரு	த்கொடி

(நொன்கொம்	 மற்றும்	 ஐந்தொம்	 நிரலில்	(Column),	 மி்கச்சிறிய	 எணணும்	 அவற்றின	 எண	 பெயரும்	
ப்கொடுக்்கப்ெடடுள்ைன.)	அடுத்து	வரும்	நிளர்களை	(Row)	உற்று	தநொக்குள்கயில்	10	உடைன	பூச்சியம்	
(சுழியம்)	கூடுதைொ்க	தைர்ந்து	ப்கொணதடை	பைல்வளத	்கொணகிதறைொம்.	முக்கியத்துவம்	வொய்ந்த	10-ஐ	
அடிப்ெளடையொ்கக்	 ப்கொணடை	 இந்த	 எணமுளறையினம்	 முதலில்	 இந்தியர்்கைொல்	 ்கணடைறியப்ெடடைது.	
தற்தெொது	உை்கம்	முழுவதும்	ெயனெடுத்தப்ெடடு	வருகிறைது.
10 இன	வைர்ச்சிளயப்	பினவரும்	அடடைவளணயில்	்கொணதெொம்.

1 × 10  = 10 (ெத்து)
10 × 10  = 100 (நூறு)

100 × 10  = 1000 (ஆயிரம்)
1000 × 10  = 10000 (ெத்தொயிரம்)

10000 × 10  = 100000 (இைடைம்)
100000 × 10  = 1000000 (ெத்து	இைடைம்)

ஒவபவொரு	புதிய	வரிளையும்	ஓர்	எணணின	ெத்து	மடைங்கொ்கவும்,		2	வரிளை்களைக்	்கடைந்து	பைனறைொல்	
எணணின	மதிப்ெொனது	நூறு	மடைங்கொ்கவும்	அதி்கரிக்கிறைது.	

எடுத்துக்்கொடடைொ்க, 1000 = 10	இன	100	மடைஙகு	அல்ைது	ஓரொயிரத்தில்	நூறு	ெத்து்கள்	இருக்கும்!

குறிப்பு
எண்களின	மதிப்பு	 அதி்கமொகும்தெொது,	 இைக்்கங்களின	எணணிக்ள்களயயும்,	 இடைமதிப்ளெயும்	
்கொணுவது	 ்கடினம்.	 	 பெரும்ெொைொன	 தநரங்களில்	 இைடைம்	 மற்றும்	 த்கொடிளய	 பூச்சியங்கைொல்	
விரித்பதழுதுவதற்குப்	ெதிைொ்கச்	பைொற்்களைப்	ெயனெடுத்துகிதறைொம்.		இருப்பினும்,	ததளவ	எனில்	
பெரிய	எண்களின	ைரியொன	மதிப்ளெயும்	எழுதுதல்	தவணடும்.

1. 5	இைக்்க	எண	அல்ைது	அதற்கு	தமைொன	இைக்்கங்களுளடைய	எண்கள்	வருமொறு	அளமந்த	
மூனறு	பெொருட்களின	பெயர்்களை	எண்களுடைன	கூறு்க.

2.	 ஒரு	மொவடடைத்தில்	10	இைடைம்	மக்்கள்	உள்ைனர்.		அதத	தெொனறு	10	மொவடடைங்களில்	உள்ை	
பமொத்த	மக்்கள்	பதொள்க	யொது?

3.	 அரைொனது	்கல்விக்்கொ்கக்	குறிப்பிடடை	ஒரு	மொவடடைத்திற்கு	ஒவபவொரு	மொதமும்	`2	த்கொடிளயச்	
பைைவு	பைய்கிறைது	எனில்,	10	மொதத்தில்	பைைவிடைப்ெடும்	பமொத்தத்	பதொள்க	யொது?

இவறய்ற முைல்க
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4 6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு

1.3 இடமதிப்பு விளககம்
1.3.1  இந்திை எண முய்ற

பிரிவுகள் த்கொடி்கள் இைடைங்கள் ஆயிரங்கள் ஒனறு்கள்

இட 
மதிப்பு

ெ.நகோ. நகோ ெ.இல. இல ெ.ஆ. ஆ நூ ெ ஒ
ெத்

து
	

த்க
ொடி

்கள்

த்க
ொடி

்கள்

ெத்
து
	

இ
ைட

ைங
்கள்

இ
ைட

ைங
்கள்

ெத்
து
	

ஆ
யி
ரங

்கள்

ஆ
யி
ரங

்கள்

நூ
று
்கள்

ெத்
து
்கள்

ஒன
று
்கள்

பெரிய	 எண்களை	 எழுதும்தெொது	 நொம்	 இடைமதிப்பு	 அடடைவளணளயப்	 ெயனெடுத்தினொல்,	
இளடையில்	 எந்த	 ஓர்	 இைக்்கமும்	 விடுெடைொமல்	 இருப்ெளத	 உறுதி	 பைய்ய	 முடியும்.	 இம்முளறையில்	
ப்கொடுக்்கப்ெடடை	எணணிளன	வைப்புறைத்திலிருந்து	பிரிக்ள்கயில்	முதல்	மூனறு	இடைங்கள்	ஒனறு்கள்	
பிரிளவயும்,	 அடுத்த	 இரணடு	 இடைங்கள்	 ஆயிரங்கள்	 பிரிளவயும்,	 அடுத்த	 இரணடு	 இடைங்கள்	
இைடைங்கள்	பிரிளவயும்,	அடுத்த	இரணடு	இடைங்கள்	த்கொடி்கள்	பிரிளவயும்	குறிக்கினதறைொம்.

359468421	எனறை	எணணிளனப்	ெடிக்்க	முயல்்க.	்கடினமொ்க	உள்ைதொ?	ஆம்.	இது	எளிதொனது	அல்ை.	
ஆனொல்	பிரிவு்களைக்	ப்கொணடு	359468421	ஐ	பினவருமொறு	எளிதில்	ெடிக்்கவும்,	எழுதவும்	பைய்யைொம்.
பிரிவு்கள் த்கொடி்கள் இைடைங்கள் ஆயிரங்கள் ஒனறு்கள்
இடைமதிப்பு ெ.த்கொ. த்கொ ெ.இை இை ெ.ஆ. ஆ நூ ெ ஒ
எணணுரு 3 5 9 4 6 8 4 2 1

எணணின	
பெயர்

முப்ெத்து	ஐந்து	த்கொடிதய	பதொணணூற்று	நொனகு	இைடைத்து	அறுெத்து	
எடடைொயிரத்து	நொனூற்று	இருெத்து	ஒனறு

கோறபுள்ளியைப் ெைனெடுத்துதல்
ஒரு	எணணின	பிரிவு்களை	்கொற்புள்ளிப்	 ெயனெடுத்தி	பிரிக்கிதறைொம்.	இந்திய	எணமுளறையில்	

நொம்	்கொற்புள்ளிளய	வைப்புறைத்திலிருந்து	ெயனெடுத்துகிதறைொம்.	முதற்்கொற்புள்ளி	நூறு்கள்	இடைத்திற்கு	
முனெொ்கவும்	(வைப்புறைத்திலிருந்து	மூனறு	இைக்்கங்கள்),	இரணடைொவது	்கொற்புள்ளி	ெத்தொயிரமொவது	
இடைத்திற்கு	 முனெொ்கவும்	 (வைப்புறைத்திலிருந்து	 5	 இைக்்கங்கள்),	 மூனறைொவது	 ்கொற்புள்ளி	 ெத்து	
இைடைங்கள்	இடைத்திற்கு	முனெொ்கவும்		(வைப்புறைத்திலிருந்து	7	இைக்்கங்கள்),	நொன்கொவது	்கொற்புள்ளி	
த்கொடி்கள்	இடைத்திற்கு	முனெொ்கவும்	(வைப்புறைத்திலிருந்து	9	இைக்்கங்கள்)	….	அளமயும்.

எடுத்துககோட்டு 1.1
சூரியனுக்கும்	பூமிக்கும்	இளடைதய	உள்ை	தூரம்	ஏறைக்குளறைய	92900000 ளமல்்கள்.	இதளன	இந்திய	
எண	முளறையில்	்கொற்புள்ளிளயப்	ெயனெடுத்திப்	ெடிக்்க	மற்றும்	எழுது்க.
தீரவு
பிரிவு்கள் த்கொடி்கள் இைடைங்கள் ஆயிரங்கள் ஒனறு்கள்
இடைமதிப்பு ெ.த்கொ. த்கொ ெ.இை இை ெ.ஆ. ஆ நூ ெ ஒ
எணணுரு 9 2 9 0 0 0 0 0

்கொற்புள்ளிளயப்	
ெயனெடுத்துதல் 9,29,00,000

எணணின	பெயர் ஒனெது	த்கொடிதய	இருெத்து	ஒனெது	இைடைம்
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5எண்கள்

அடடைவளணளய	நிரப்பு்க.

ெ.	
த்கொ. த்கொ ெ.	

இை. இை ெ.	
ஆ. ஆ நூ ெ ஒ எணணின	பெயர்

1670

47684

120001

7800500 7 8 0 0 5 0 0 எழுெத்து	எடடு	
இைடைத்து	ஐநூறு

53409098

198765912

குறிப்பு	:	ஓர்	எணணின	இைக்்கங்களின	இடைமதிப்பு	வைதுப்புறைத்திலிருந்து	இடைதுப்புறைமொ்கச்	பைல்ை	
பைல்ை	அதி்கரிக்கும்.

இவறய்ற முைல்க

 இட மதிப்பு
எண

1.3.2  ெனைோட்டு எணமுய்ற
இந்த	எணமுளறை	உை்கத்திலுள்ை	ெல்தவறு	நொடு்கைொல்	பினெற்றைப்ெடுகினறைன.

பிரிவுகள் பில்லியன்கள் மில்லியன்கள் ஆயிரங்கள் ஒனறு்கள்

இட 
மதிப்பு

நூ.பி ெ.பி பி நூ.மி ெ.மி மி நூ.ஆ ெ.ஆ. ஆ நூ ெ ஒ

நூ
று
		

பில்
லி
யன

்கள்
ெத்

து
	

பில்
லி
யன

்கள்

பில்
லி
யன

்கள்

நூ
று
		

மி
ல்லி

யன
்கள்

ெத்
து
	

மி
ல்லி

யன
்கள்

மி
ல்லி

யன
்கள்

நூ
று
	

ஆ
யி
ரங

்கள்

ெத்
து
	

ஆ
யி
ரங

்கள்

ஆ
யி
ரங

்கள்

நூ
று
்கள்

ெத்
து
்கள்

ஒன
று
்கள்

இம்முளறையில்	 ப்கொடுக்்கப்ெடடை	 எணணிளன	 வைப்புறைத்திலிருந்து	 பிரிக்கும்தெொது,	 முதல்	 மூனறு	
இடைங்கள்	 ஒனறு்கள்	 பிரிளவயும்,	 அடுத்த	 மூனறு	 இடைங்கள்	 ஆயிரங்கள்	 பிரிளவயும்,	 அடுத்த	 மூனறு	
இடைங்கள்	மில்லியன்கள்	பிரிளவயும்,	அடுத்த	மூனறு	இடைங்கள்	பில்லியன்கள்	பிரிளவயும்	குறிக்கினதறைொம்.

குறியீடு	 அல்ைது	 பிரிவு்கள்	 இளடைபவளி்களைக்	 ப்கொணடு	 35694568421	 ஐப்	 பினவருமொறு	
ெடிக்்கவும்,	எழுதவும்	பைய்யைொம்.

பிரிவு்கள் பில்லியன்கள் மில்லியன்கள் ஆயிரங்கள் ஒனறு்கள்
இடைமதிப்பு நூ.பி ெ.பி பி நூ.மி ெ.மி மி நூ.ஆ ெ.ஆ ஆ நூ ெ ஒ
எணணுரு 3 5 6 9 4 5 6 8 4 2 1

எணணின	
பெயர்

முப்ெத்து	ஐந்து	பில்லியதன	அறுநூற்று	பதொணணூற்று	நொனகு	மில்லியதன	
ஐநூற்று	அறுெத்து	எடடைொயிரத்து	நொனூற்று	இருெத்து	ஒனறு

கோறபுள்ளியைப் ெைனெடுத்துதல்
ெனனொடடு	 எண	 முளறையில்,	 நொம்	 ஒனறு்கள்,	 ெத்து்கள்,	 நூறு்கள்,	 ஆயிரங்கள்,	 ெத்தொயிரங்கள்,	
நூறைொயிரங்கள்,	 மில்லியன்கள்	 மற்றும்	 பில்லியன்கள்,...	 எனப்	 ெயனெடுத்துகிதறைொம்.	 ஆயிரங்கள்,	
மில்லியன்கள்	மற்றும்	பில்லியன்களுக்கு	நொம்	்கொற்புள்ளிளயப்	ெயனெடுத்துகிதறைொம்.
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6 6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு

எடுத்துககோட்டு 1.2
சூரியனுக்கும்	 பூமிக்கும்	 இளடைதய	 உள்ை	 தூரம்	 ஏறைக்குளறைய	 92900000 ளமல்்கள்.	 இதளன	
ெனனொடடு	எணமுளறையில்	்கொற்புள்ளிளயப்	ெயனெடுத்திப்	ெடிக்்க	மற்றும்	எழுது்க.
தீரவு
பிரிவு்கள் பில்லியன்கள் மில்லியன்கள் ஆயிரங்கள் ஒனறு்கள்

இடைமதிப்பு நூ.பி ெ.பி பி நூ.மி ெ.மி மி நூ.ஆ ெ.ஆ ஆ நூ ெ ஒ

எணணுரு 9 2 9 0 0 0 0 0

்கொற்புள்ளிளயப்	
ெயனெடுத்துதல் 92,900,000

எணணின	பெயர் பதொணணூற்று	இரணடு	மில்லியன	பதொள்ைொயிரம்	ஆயிரங்கள்	

1.3.3  எணமுய்றகயள ஒப்பிடுதல்
பினவரும்	அடடைவளணயின	மூைம்	 நொம்	இந்திய	 மற்றும்	 ெனனொடடு	 எண	முளறை்களை	 எளிதில்	
புரிந்து	ப்கொள்ை	முடியும்.

இந்திை எண முய்ற ெனைோட்டு எணமுய்ற

பிரிவு்கள் பெயர் எணணுருக்்கள் பெயர் எணணுருக்்கள் பிரிவு்கள்

ஒன
று
்கள்

ஒனறு 1 ஒனறு 1

ஒன
று
்கள்

ெத்து 10 ெத்து 10

நூறு 100 நூறு 100

ஆ
யி
ரங

்கள் ஆயிரம் 1,000 ஆயிரம் 1,000
ஆ

யி
ரங

்கள்

ெத்தொயிரம் 10,000 ெத்தொயிரம் 10,000

இ
ை
டை

ங
்கள் இைடைம் 1,00,000 நூறு	ஆயிரம் 100,000

ெத்து	இைடைம் 10,00,000 மில்லியன 1,000,000

மி
ல்லி

யன
்கள்

த்க
ொடி

்கள்

த்கொடி 1,00,00,000 ெத்து	மில்லியன 10,000,000

ெத்துக்	த்கொடி 10,00,00,000 நூறு	மில்லியன 100,000,000

நூறு	த்கொடி 100,00,00,000 பில்லியன 1,000,000,000

பில்
லி
யன

்கள்

ஆயிரம்	த்கொடி 1000,00,00,000 ெத்துப்	பில்லியன 10,000,000,000
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7எண்கள்

அடடைவளணயின	உதவியொல்	நொம்	57340000	ஐ,	5,73,40,000	 (ஐந்து	த்கொடிதய	எழுெத்தி	மூனறு	
இைடைத்து	 நொற்ெதொயிரம்)	 எனறு	 இந்திய	 முளறையிலும்,	 57,340,000	 (ஐம்ெத்து	 ஏழு	 மில்லியன	
முனனூற்று	நொற்ெதொயிரம்)	எனறு	ெனனொடடு	முளறையிலும்	ெடிக்்கைொம்..

1.3.4 தெரிை எணகளின இடமதிப்பு
ஓர்	எணணிலுள்ை	ஒவதவொர்	இைக்்கத்திற்கும்	ஓர்	இடை	மதிப்பு	உணடு.	 	அது	அந்த	இைக்்கத்தின	
மதிப்ளெத்	தரும்.		

6,76,097	எனறை	எணணிளன	விரிவொக்்க	முளறையில்	எழுதுதல்:
ப்கொடுக்்கப்ெடடை	எண	 :		6,76,097

விரிவொக்்கம்	 :	 6	இைடைங்கள் + 7	ெத்து	ஆயிரங்கள் + 6	ஆயிரங்கள் + 0	நூறு்கள் + 
9	ெத்து்கள் + 7	ஒனறு்கள்

: 6 × 100000 + 7 × 10000 + 6 × 1000 + 0 × 100 + 9 × 10 + 7 × 1

: 600000 + 70000 + 6000 + 90 + 7

9847056	இன	ஒவதவொர்	இைக்்கத்திற்குமொன	இடை	மதிப்பு	்கொணுதல்:
6	இன	இடைமதிப்பு	 = 6	ஒனறு்கள் = 6 × 1  =  6

5	இன	இடைமதிப்பு	 = 5	ெத்து்கள்	 =	 5 × 10  =  50

0	இன	இடைமதிப்பு	 = 0	நூறு்கள்	 =	 0 × 100  =  0

7	இன	இடைமதிப்பு	 = 7	ஆயிரங்கள்	 = 7 × 1000  = 7,000

4	இன	இடைமதிப்பு	 = 4	ெத்தொயிரங்கள்	 =	 4 × 10000  = 40,000

8	இன	இடைமதிப்பு	 = 8	இைடைங்கள்	 =	 8 × 100000  = 8,00,000

9	இன	இடைமதிப்பு	 = 9	ெத்து	இைடைங்கள்	 =	 9 × 1000000  = 90,00,000

ஆ்கதவ		98,47,056	எனறை	எணணுருவொனது	பதொணணூற்று	எடடு	இைடைத்து	நொற்ெத்து	ஏழொயிரத்து	
ஐம்ெத்தொறு	எனெதொகும்.

Try these
	 தவறைொ்க	இடைம்பெற்றுள்ை	்கொற்புள்ளிளயக்	்கணடுபிடித்துச்	ைரியொன	முளறையில்	எழுது்க.

இந்திய	முளறை					:		 56,12,34,0,1,5 

   9,90,03,2245 

ெனனொடடு	முளறை	:	 7,5613,4534

   30,30,304,040

இவறய்ற முைல்க

தசைல்ெோடு
ஒரு	பவள்ளை	அடளடைளய	எடுத்து	அளத	ஒனெது	ைம	ெொ்கங்கைொ்க	பவடடி	எடுக்்கவும்.	ஒவதவொர்	
அடளடையிலும்	 பவவதவறு	 எண்களை	 எழுதவும்.	 	 ெைமுளறை	 அடளடை்களை	 மொற்றி	 மொற்றி	
கிளடைமடடைமொ்க	ளவத்துப்	ெை	எண்கள்	அளமயுமொறு	வரிளைப்ெடுத்தவும்.	 	அதில்	எளவதயனும் 
5	எண்களை	இந்திய	முளறையிலும்	ெனனொடடு	முளறையிலும்	எழுதவும்.
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8 6 ஆம் வகுப்பு ்கணக்கு

1.	 கீழக்்கொணும்	எணணுருக்்களை	விரிவொக்்கம்	பைய்்க.
 (i) 2304567    (ii) 4509888    (iii) 9553556

2. அடிக்த்கொடிடடை	இைக்்கத்தின	இடைமதிப்ளெக்	்கொண்க.
 (i) 3841567  (ii) 9443810

3.  பினவரும்	 எண	 பெயர்்களிலிருந்து,	 எணணுருக்்களை	 எழுதி,	 அவபவண்களில்	 5	 இன	
இடைமதிப்ளெக்	்கொண்க.

 (i) நொற்ெத்து	ஏழு	இைடைத்து	முப்ெத்து	எடடைொயிரத்து	ஐநூற்று	அறுெத்து	ஒனறு
 (ii) ஒனெது	த்கொடிதய	எணெத்து	இரணடு	இைடைத்து	ஐம்ெதொயிரத்து	இருநூற்று	நொற்ெத்து	ஒனறு.
 (iii) ெத்பதொனெது	த்கொடிதய	ஐம்ெத்து	ஏழு	இைடைத்து	அறுெதொயிரத்து	முனனூற்று	எழுெது

இவறய்ற முைல்க

எடுத்துககோட்டு 1.3
ஓர்	இைடைத்தில்	எத்தளன	ஆயிரங்கள்	உள்ைன?
தீரவு
இடைமதிப்பு இை ெ.ஆ. ஆ நூ ெ ஒ

1	இைடைம் 1 0 0 0 0 0
1
1

1000
100000 100= =1000= =1000= =

1	ஆயிரம் 1 0 0 0

இைடைமொனது	ஆயிரத்திலிருந்து	2	இடைங்கள்	இடைப்புறைமொ்க	உள்ைது.	இது	10 × 10 = 100	முளறை	
ஆயிரங்கள்	ஆகும்.	எனதவ,	1	இைடைம் = 100	ஆயிரங்கள்	ஆகும்.	

எடுத்துககோட்டு 1.4
ஒரு	மில்லியனில்	எத்தளன	ஆயிரங்கள்	உள்ைன?
தீரவு

இடைமதிப்பு மி நூ.ஆ ெ.ஆ ஆ நூ ெ ஒ
1 மில்லியன 1 0 0 0 0 0 0

1	ஆயிரம் 1 0 0 0

மில்லியன	 ஆயிரத்திலிருந்து	 3	 இடைங்கள்	 இடைப்புறைமொ்க	 உள்ைது.	 எனதவ,	 1	 மில்லியன = 
1000 ஆயிரங்கள்	ஆகும்.	

1  மில்லியன்
1  ஆயிரம்

1000000
1000

1000

1. 10	இைடைத்தில்	எத்தளன	நூறு்கள்	உள்ைன?
2. ஒரு	மில்லியனில்	எத்தளன	இைடைங்கள்	உள்ைன?
3. 10 இைடைம்	மொணவர்்கள்	இவவொணடு	பெொதுத்	ததர்ளவ	எழுதுகினறைனர்.	ஒவபவொரு	ததர்வு	

ளமயத்திலும்	1000 மொணவர்்கள்	ததர்வு	எழுதினொல்	எத்தளனத்	ததர்வு	ளமயங்கள்	ததளவ?

இவறய்ற முைல்க
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9எண்கள்

ெயிறசி 1.1

1. த்கொடிடடை	இடைங்களை	நிரப்பு்க.

 (i)	 மி்கச்	சிறிய	ஏழிைக்்க	எண	_________.

 (ii)	 மி்கப்	பெரிய	எடடு	இைக்்க	எண	_________.

 (iii) 7005380	எனறை	எணணில்	5	இன	இடைமதிப்பு	_________.

 (iv)  76,70,905	எனறை	எணணின	விரிவொக்்கம்	_________.

2. ைரியொ,	தவறைொ	எனக்	கூறு்க.

(i) 	 இந்திய	முளறையில்	67999037	எனறை	எணளண	6,79,99,037 என	எழுதுகிதறைொம்.

 (ii)	 ஓரிைக்்க	எணணின	பதொடைரி	எப்தெொதும்	ஓரிைக்்க	எணணொகும்.

 (iii)		 மூவிைக்்க	எணணின	முனனி	எப்தெொதும்	மூனறு	அல்ைது	நொனகு	இைக்்க	எணணொகும்.

 (iv)  88,888 = 8 × 10000 + 8 × 100 + 8 × 10 + 8 × 1

3. மி்கச்	சிறிய	ஆறிைக்்க	எண்களில்	எத்தளன	ெத்தொயிரங்கள்	உள்ைன?

4. ்கொற்புள்ளிளய	உற்றுதநொக்கி	பினவரும்	எண்களில்	7	இன	இடைமதிப்ளெ	எழுது்க.

 (i) 56,74,56,345 (ii) 567,456,345

5. ்கொற்புள்ளிளயப்	ெயனெடுத்திப்	பினவரும்	எண்களைப்	ெனனொடடு	முளறையில்	எழுது்க.

 (i) 347056 (ii) 7345671 (iii) 634567105 (iv) 1234567890

6. 	மி்கப்பெரிய	 ஆறிைக்்க	 எணளண	 எழுதி,	 அளத	 இந்திய	 மற்றும்	 ெனனொடடு	 முளறை்களில்	
்கொற்புள்ளி	இடு்க.

7. பினவரும்	எணணுருக்்களின	எண	பெயர்்களை	இந்திய	முளறையில்	எழுது்க.
 (i) 75,32,105 (ii) 9,75,63,453

8. பினவரும்	எணணுருக்்களின	எண	பெயர்்களை	ெனனொடடு	முளறையில்	எழுது்க.
 (i) 345,678 (ii) 8,343,710 (iii) 103,456,789

9. எண	பெயர்்களை	எணணுருக்்கைொல்	எழுது்க.
 (i)	 இரணடு	த்கொடிதய	முப்ெது	இைடைத்து	ஐம்ெத்து	ஓரொயிரத்து	பதொள்ைொயிரத்து	எணெது
 (ii)		 அறுெத்து	ஆறு	மில்லியன	முனனூற்று	நொற்ெத்ளதந்து	ஆயிரத்து	இருெத்து	ஏழு.

(iii)		 எழுநூற்று	 எணெத்து	 ஒனெது	 மில்லியன	 இருநூற்று	 ெதிமூனறைொயிரத்து	 நொனூற்று	
ஐம்ெத்து	ஆறு.

10. 	தமிழநொடடில்,	இருெத்து	ஆறைொயிரத்து	முந்நூற்று	நொற்ெத்து	ஐந்து	ைதுர	கிதைொமீடடைர்	ெரப்ெைவு	
்கொடு்கள்	உள்ைன	எனெளத	இந்திய	எண	முளறையில்	எழுது்க.

11. 	இந்தியத்	பதொடைர்வணடிப்	தெொக்குவரத்தில்	ஏறைத்தொழப்	ெத்து	இைடைம்	ஊழியர்்கள்	உள்ைனர்.		
இளதப்	ெனனொடடு	எண	முளறையில்	எழுது்க.
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பு்றவை விைோககள்
12. 10	மில்லியனின	பதொடைரி
	 (அ)	1000001	 (ஆ)	10000001 
	 (இ)	9999999	 (ஈ)	100001

13. 99999	இன	பதொடைரி	மற்றும்	முனனியின	தவறுெொடு
	 (அ)	90000		 (ஆ) 1  
	 (இ)	2		 (ஈ)	99001

14. 1	பில்லியனுக்குச்	ைமமொனது	
	 (அ)	100	த்கொடி		 (ஆ)	100	மில்லியன	
	 (இ)	100	இைடைம்	 (ஈ)	10,000	இைடைம்
15. 6,70,905	எனறை	எணணின	விரிவொன	வடிவம்
	 (அ)	6 × 10000 + 7 × 1000 + 9 × 100 + 5 × 1

	 (ஆ)	6 × 10000 + 7 × 1000 + 0 × 100 + 9 × 100 + 0 × 10 + 5 × 1

	 (இ)	6 × 1000000 + 7 × 10000 + 0 × 1000 + 9 × 100 + 0 × 10 + 5 × 1

	 (ஈ)	6 × 100000 + 7 × 10000 + 0 × 1000 + 9 × 100 + 0 × 10 + 5 × 1

1.4 எணகயள ஒப்பிடுதல்
எண்களை	 ஒப்பிடடு,	 அவற்றுள்	 மி்கப்பெரிய	 எணளணக்	 ்கொணும்	 முளறைளய	 நொம்	 முனதெ	
அறிந்துள்தைொம்.		இரு	எண்களை	ஒப்பிடை	<, >	மற்றும்		= ஆகிய	குறியீடு்களை	நொம்	ெயனெடுத்துகிதறைொம்.
1.4.1  சமமில்லோத இலககஙகளுயடை எணகயள ஒப்பிடுதல்

1. 16090	மற்றும் 100616	எனறை	இரணடு	எண்களை	ஒப்பிடும்தெொது	அதி்க	இைக்்கங்களைக்	
ப்கொணடை	எணணொனது	பெரிய	எண	எனெளத	முனதெ	்கற்றுள்தைொம்.

	 ஆ்கதவ, 1,00,616 (6	இைக்்க	எண)	> 16,090 (5	இைக்்க	எண)	ஆகும்.
2. 1468, 5, 201, 69	 மற்றும் 70000	 என	 இரணடு	 எண்களுக்கும்	 தமல்	 நமக்குக்	

ப்கொடுக்்கப்ெடடைொல் 70000	எனெது	பெரிய	எண	எனறும்	5	எனெது	சிறிய	எண	எனறும்	
அதன	இைக்்கங்களை	ளவத்து	உடைதன	கூறி	விடைைொம்.

1.		 பினவரும்	எண்களை	ஏறுவரிளையில்	எழுது்க.	688; 9; 23005; 50; 7500.

2.		 மி்கப்	பெரிய	எணளணயும்,	மி்கச்	சிறிய	எணளணயும்	்கொண்க.	478; 98; 6348; 3; 6007; 
50935.

இவறய்ற முைல்க

1.4.2  சம இலககஙகளுயடை எணகயள ஒப்பிடுதல்
இந்தச் சூழ்நியலயைப் ெறறிச் சிந்திகக.
பதொளைவு	்கொடடும்	விைக்்கப்ெடைத்தில்,	பைனளனக்கும்	புதுத்	தில்லிக்கும்	இளடைதய	ஆன	பதொளைவு 
2180	கி.மீ.	எனவும்	பைனளனக்கும்	பநொய்டைொவுக்கும்	இளடைதயயொன	பதொளைவு	2158	கி.மீ.	எனவும்	
உள்ைன.		இவற்றில்	எந்தத்	பதொளைவு	அதி்கம்?
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ெடி 1 ெடி 2 ெடி 3
இரணடு	எண்களிலும்	
ஆயிரமொவது	இடைத்ளத	
ஒப்பிடு்க.
2  1  8  0
2  1  5  8
இஙகு	ஆயிரமொவது	
இடைத்தில்	உள்ை	இரு	
இைக்்கங்களும்	2	ஆ்க	
உள்ைதொல்	நம்மொல்	எந்த	
முடிவுக்கும்	வர	இயைொது.		
எனதவ,	நொம்	அடுத்த	
இைக்்கத்ளதப்	ெொர்க்்க	
தவணடும்.

இரணடு	எண்களிலும்	
நூறைொவது	இடைத்ளத	
ஒப்பிடு்க.	
2  1  8  0
2  1  5  8
நூறைொவது	இடைத்தில்	
இரு	இைக்்கங்களிலும்	1 
எனறை	எண	உள்ைதொல்,	
இஙகும்	நம்மொல்	
எந்த	முடிவுக்கும்	வர	
இயைொது.	எனதவ,	
அடுத்த	இைக்்கத்ளதப்	
ெொர்ப்தெொம்.

இரணடு	எண்களிலும்	
ெத்தொவது	இடைத்ளத	
ஒப்பிடு்க.
2  1  8  0
2  1  5  8
ெத்தொவது	இடைத்தில்	
உள்ை	இைக்்கங்கள்	
இரு	பவவதவறு	
எண்கைொ்க	உள்ைன.		
எனதவ,	ெத்தொவது	இடை	
மதிப்பில்	எந்த	எண	
பெரியதொ்க	உள்ைததொ	
அந்த	எணதண	பெரிய	
எணணொகும்.	அதொவது	
2180 > 2158

சிந்திக்்க!	 
ஏன	நொம்	
இரு	
எண்களிலும்	
ஒனறு்கள்	
இடைமதிப்ளெ	
ஒப்பிடைத்	
ததளவ	
இல்ளை?

2180	மற்றும்	2158	எனறை	எண்களை	தமதை	குறிப்பிடடைெடி	ஒப்பிடைைொம்.

2 = 2 1 = 1 8 > 5

எனதவ,	2180 > 2158. புதுபடைல்லி,	பைனளனயில்	இருந்து	அதி்க	தூரத்தில்	உள்ைது.

எடுத்துக்்கொடடு	1.5

59283746	மற்றும்	59283748 எனறை	எண்களை	இடைமதிப்பு	அடடைவளணளயப்	ெயனெடுத்தி	ஒப்பிடு்க.	
தீரவு
ெடி 1 :  இரணடு	எண்களிலும்	இைக்்கங்களின	எணணிக்ள்க்கள்	ைமமொ்க	உள்ைன.
ெடி 2 : 	இடை	மதிப்பு	அடடைவளணளயப்	ெயனெடுத்தி	இடைமதிப்பு்களை	ஒப்பிடுதல்

இட மதிப்பு நகோடி ெ. இல. இல ெ.ஆ. ஆ நூ ெ ஒ
முதல்	எண 5 9 2 8 3 7 4 6

இரணடைொம்	எண 5 9 2 8 3 7 4 8

கீதழயுள்ைவொறு	இரு	எண்களை	உயர்	இடைமதிப்பிலிருந்து	ஒவபவொரு	இைக்்கமொ்க	ஒப்பிடு்க.	
5 = 5 9 = 9 2 = 2 8 = 8 3 = 3 7 = 7 4 = 4 6 < 8

இஙகு,	ஒனறு்கள்	இடைத்தில்	அளமந்த	இைக்்கங்கள்	மடடும்	ைமமொ்க	இல்ளை	6 < 8. 

எனதவ,	59283746 < 59283748.

இடைமதிப்பு	அடடைவளணளயப்	ெயனெடுத்தி	இரு	எண்களை	ஒப்பிடடு	<, >	மற்றும்	= எனறை	குறியீடு்களை	இடு்க.

15475 3214

73204 973561

8975430 8975430

1899799 1899799

இவறய்ற முைல்க
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1.4.3  ஏறு வரியச மறறும் இ்றஙகு வரியசயில் எணகயள வரியசப்ெடுத்துதல்

A, B, C, D மற்றும் E எனப்	பெயரிடைப்ெடடை	5 அடுக்கு	
மொடிக்	 ்கடடைடைங்களின	 பவவதவறு	 உயரங்கள்	
முளறைதய	985	அடி,	1245 அடி,	1865 அடி,	355 அடி	
மற்றும்	 585 அடி.	 இக்்கடடிடைங்களின	 உயரங்கள்	
ெடைத்தில்	்கொடடைப்ெடடுள்ைன.
அவற்றின	உயரங்களின	அடிப்ெளடையில்	அவற்ளறை	
ஏறு	 வரிளையில்	 உனனொல்	 வரிளைப்ெடுத்த	
முடியுமொ?		ஆம்,	இடை	மதிப்ளெப்	பெொறுத்து	எண்களை	
ஒப்பிடடு	வரிளைப்ெடுத்தைொம்.

ெடி 1

முதலில்,	 1245 மற்றும்	 1865	 எனறை	 4	 இைக்்க	
எண்களை	ஒப்பிடு்க.		ஒதர	எணணிக்ள்கயிைொன	
இைக்்கங்களைக்	ப்கொணடை	எண்களை,	தமதை	
ஏற்்கனதவ	 பதரிந்த	 ெடி்களினெடி	 ஒப்பிடை	
நமக்குக்	கிளடைப்ெது	1865 > 1245

ஆ்கதவ,	மி்க	உயரமொன	்கடடைடைம்	‘C’ (1865 அடி)

அடுத்த	உயரமொன	்கடடைடைம்	‘B’ (1245	அடி)	

ெடி 2

985, 585	 மற்றும்	 355 எனறை	 மூனறிைக்்க	 எண்களை	 ஒப்பிடை	 தவணடும்.	 தமதையுள்ை	
அடடைவளணயினெடி,	985 > 585 > 355 எனப்	பெறைைொம்.	இஙகு	அவற்றுள்	மி்கச்	சிறியது	355.

	 எனதவ,	்கடடைடைங்களின	உயரங்களைப்	பினவருமொறு	ஏறு	வரிளையில்	எழுதைொம்.

355  <  585  <  985  <   1245  <  1865

D           E         A            B           C

985 அடி
1245	அடி

1865	அடி

355 அடி
585 அடி

ஆ நூ ெ ஒ

A 9 8 5

B 1 2 4 5

C 1 8 6 5

D 3 5 5

E 5 8 5

அடுககு மோடிக  
கட்டடம்

இட மதிப்பு 

இந்தப்	பு்கழபெற்றை	்கணித	தமளததய	
“<”	 மற்றும்	 “>” குறியீடு்களை	
முதலில்	ெயனெடுத்தியவர்.

தோமஸ் ஹோரிைோட்
(1560 - 1621)

நொனகு	 இந்திய	 மொநிைங்களின	 ெரப்ெைவு்கள்	 ைதுர	
கிதைொ	மீடடைரில்	கீதழ	ப்கொடுக்்கப்ெடடுள்ைன.

மொநிைம்	 ெரப்ெைவு	(ைதுர	கிமீ)
தமிழநொடு	 1,30,058

த்கரைொ 38,863

்கர்நொடை்கொ 1,91,791

ஆந்திரப்	பிரததைம் 1,62,968

தமற்்கொணும்	நொனகு	இந்திய	மொநிைங்களின	ெரப்ெைளவ	
ஏறுவரிளை	மற்றும்	இறைஙகு	வரிளையில்	எழுது்க.

இவறய்ற முைல்க
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1.5 புதிை எணகயள உருவோககுதல்
9, 4, 8	மற்றும்	5 ஆகிய	நொனகு	இைக்்கங்களைப்	ெயனெடுத்தி,	
இைக்்கங்கள்	மீணடும்	வரொமல்	4 இைக்்க	எண்களை	நொம்	
அளமக்்க	தவணடும்.	 	பினவரும்	வரிளை்களில்	பவவதவறு	
4	இைக்்க	எண்கள்	நமக்குக்	கிளடைக்கும்.	

இவறய்ற முைல்க
இவவொதறை,	ஆயிரமொவது	இடைத்தில்	4	எனறை	எணளண	நிளையொ்க	ளவத்தொல்	ஆறு	வள்கயொன	
நொனகு	இைக்்க	எண்களை	உருவொக்்கைொம்.		இளதப்	தெொனதறை	மற்றை	எண்கள்	8, 5	ஐ	ஆயிரமொவது	
இடைத்தில்	நிளையொ்கக்	ப்கொணடு	தமலும்	பவவதவறு	4	இைக்்க	எண்களை	அளமக்்கவும்.

ஒரு	்கொகித	அடளடைளய	எடடுச்	ைமப்	ெொ்கங்கைொ்கப்	பிரிக்்கவும்.	ஒவபவொரு	ெொ்கத்திலும்	பவவதவறு	
ஓரிைக்்க	எணளண	எழுத	தவணடும்.		கிளடைக்கும்	எடடு	இைக்்க	எண்களைப்	ெடடியலிடு்க.		தமலும்		
அவற்றுள்	மி்கப்	பெரிய	எண	மற்றும்	மி்கச்	சிறிய	எணளணயும்	எழுது்க.

தசைல்ெோடு

இட மதிப்பின முககிைத்துவம்
3795	 எனறை	 4 இைக்்க	 எணளண	 எடுத்துக்	 ப்கொள்்க.	 	 இந்த	 எணணில்	 ஏததனும்	 இரணடு	
இைக்்கங்களை	 இடைம்	 மொற்றினொல்	 கிளடைக்கும்	 புதிய	 எணணொனது	 ப்கொடுக்்கப்ெடடை	 எணளண	
விடைப்	 பெரியதொ்கதவொ	 அல்ைது	 சிறியதொ்கதவொ	 மொறுவளதக்	 ்கொணைொம்.	 	 எடுத்துக்்கொடடைொ்க,	 3795 
எனறை	 எணணில்	 9	 மற்றும்	 5	ஆகிய	 எண்களை	இடைமொற்றினொல்	 3759	 எனறை	 எண	கிளடைக்கும்.		
இந்த	எண	ப்கொடுத்துள்ை	எணளண	விடைச்	சிறிய	எண	ஆகும்.	இவவொறைொன	சூழநிளை்கள்	ெணப்	
ெரிவர்த்தளன்களில்	ள்கயொளுவது	மிகுந்த	முக்கியத்துவம்	பெறுகிறைது.

 ● இவவொதறை,	4	இைக்்க	எண்களில்	உள்ை	இைக்்கங்களை	இடைமொற்றைம்	பைய்து,	ஒவபவொரு	முளறையும்	
அந்த	எண	பெரிய	எணணொ	அல்ைது	சிறிய	எணணொ	எனச்	ைரிப்ெொர்க்்கவும்.

 ● 	நளடைப்	ெயிற்சியில்	ெயனெடுத்தப்ெடும்	பெதடைொமீடடைர்	்கருவியில்	5 இைக்்க	
எண்கள்	உள்ைன.		இதில்	மி்கப்	பெரிய	அைவு	எனனவொ்க	இருக்கும்?

இவறய்ற முைல்க
	இைக்்க	எண்களில்	உள்ை	இைக்்கங்களை	இடைமொற்றைம்	பைய்து,	ஒவபவொரு	முளறையும்	

ெயிறசி 1.2

1.	 த்கொடிடடை	இடைங்களில்	 > அல்ைது	< அல்ைது	= குறியீடு்களைக்	ப்கொணடு	நிரப்பு்க.
 (i) 48792 _____ 48972

 (ii) 1248654 _____ 1246854

 (iii) 658794 _____ 658794

2.	 ைரியொ,	தவறைொ	எனக்	கூறு்க.
(i)	 மி்கச்	சிறிய	ஏழு	இைக்்க	எணணிற்கும்	மி்கப்	பெரிய	ஆறு	இைக்்க	எணணிற்கும்	இளடைதய	

உள்ை	தவறுெொடு	10	ஆகும்.

ஆ நூ ெ ஒ
9 4 8 5
9 4 5 8
9 8 4 5
9 8 5 4
9 5 4 8
9 5 8 4
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(ii) 8, 6, 0, 9	எனறை	எண்களை	ஒதர	ஒரு	முளறை	மடடும்	ெயனெடுத்திக்	கிளடைக்்கப்பெறும்	
மி்கப்	பெரிய	4	இைக்்க	எண	9086	ஆகும்.

(iii)	 நொனகு	இைக்்க	எண்களின	பமொத்த	எணணிக்ள்க	9000

3. 1386787215, 137698890, 86720560	எனறை	எண்களில்	எந்த	எண	மி்கப்	பெரியது?	எந்த	
எண	மி்கச்	சிறியது?

4. கீதழக்	ப்கொடுக்்கப்ெடடுள்ைவற்ளறை	இறைஙகு	வரிளையில்	எழுது்க.
 128435, 10835, 21354, 6348, 25840

5. ெத்து	ைடைம்	இடைத்தில்	6	எனறை	எணணும்	ெத்தொயிரம்	இடைத்தில்	9	எனறை	எணணும்	உள்ைவொறு	
ஏததனும்	ஓர்	எடடு	இைக்்க	எணளண	எழுது்க.	

6. இரொஜன		4, 7 மற்றும்	9 எனறை	இைக்்கங்களைப்	ெயனெடுத்தி	3	இைக்்க	எண்களை	எழுதுகிறைொன.		
எத்தளன	எண்களை	அவனொல்	எழுத	முடியும்?

7.	 எனனுளடைய	ெணம்	பெறும்	அடளடையின	(ATM அடளடை)	்கடைவுச்	பைொல்	9, 4, 6 மற்றும்	8	ஆகிய	
இைக்்கங்களைக்	ப்கொணடைது.		இது	மி்கச்	சிறிய	4	இைக்்க	இரடளடை	எண	ஆகும்.	எனது	ெணம்	
பெறும்	அடளடையின	(ATM	அடளடை)	்கடைவுச்	பைொல்	்கொண்க.

8.	 அஞைை்கக்	குறியீடடு	எண	6	இைக்்கங்களைக்	ப்கொணடைது.		இதன	முதல்	3	இைக்்க	எண்கள்	6, 
3 மற்றும்	1 ஆகும். தமலும்	0, 3	மற்றும்	6	எனறை	மூனறு	இைக்்கங்களை	ஒரு	முளறை	மடடுதம	
ெயனெடுத்தி	மி்கப்	பெரிய	மற்றும்	மி்கச்	சிறிய	அஞைை்கக்	குறியீடடு	எண்களை	அளமக்்க.

9.	 தமிழநொடடிலுள்ை	மளை்களின	உயரங்கள்	(மீடடைரில்)	கீதழக்	ப்கொடுக்்கப்ெடடுள்ைன.

வ. எண மயலகள் உைரம் (மீட்டரில்)
1 பதொடடைபெடடைொ 2637

2 மத்கந்திரகிரி 1647

3 ஆளனமுடி 2695

4 பவள்ளியஙகிரி 1778

(i) தமற்்கணடை	மளை்களில்	உயரமொன	மளை	எது?
(ii) உயரத்ளதக்	ப்கொணடு	மளை்களின	பெயர்்களை	மி்கப்	பெரியதிலிருந்து	சிறியது	வளர	

வரிளைப்ெடுத்தி	எழுதவும்.
(iii) ஆளனமுடி	மற்றும்	மத்கந்திரகிரி	ஆகிய	மளை்களின	உயரங்களின	தவறுெொடு	எனன?	

பு்றவை விைோககள்
10. ெடடியலில்	எந்த	எண	வரிளை	சிறியதிலிருந்து	பெரியதொ்க	வரிளைப்ெடுத்தப்ெடடு	உள்ைது?
	 (அ)	 1468, 1486, 1484	 (ஆ)		 2345, 2435, 2235

	 (இ)	 134205, 134208, 154203 	 (ஈ)		 383553, 383548, 383642

11.	 அரபிக்	்கடைலின	ெரப்ெைவு	1491000	ைதுர	ளமல்்கள்.		இது	எந்த	இரு	எண்களுக்கு	இளடையில்	
அளமந்துள்ைது?

	 (அ)	 1489000	மற்றும்	1492540	 (ஆ)		 1489000	மற்றும்	1490540

	 (இ)	 1490000 மற்றும்	1490100 	 (ஈ)		 1480000 மற்றும்	1490000
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12.	 இந்திய	 நொளிதழ	 ெடிப்ெவர்்கள்	 ்கணக்கீடடினெடி,	 2018இல்	 விற்றை	 நொளிதழ்களின	
எணணிக்ள்களயக்	 ்கொடடும்	 அடடைவளண	 கீதழக்	 ப்கொடுக்்கப்ெடடுள்ைது.	 அடடைவளணயில்	
விடுெடடை	எண	எனனவொ்க	இருக்கும்?

�ோளிதழின தெைர தரம் விறெயை (இலட்சத்தில்)

A 1 70

B 2 50

C 3 ?

D 4 10

	 (அ)	8	 (ஆ)	52	 (இ)	77	 (ஈ)	26

1.6 அன்றோட வோழ்கயகச் சூழ்நியலயில் தெரிை எணகளின ெைனெோடு
நொனகு	 அடிப்ெளடைச்	 பையலி்களை	 எப்ெடிப்	 ெயனெடுத்துவது	 எனெது	 ெற்றி	 முனதெ	 அறிதவொம்.		
தமலும்	சிை	எடுத்துக்்கொடடு்களைக்	கூடடைல்,	்கழித்தல்,	பெருக்்கல்	மற்றும்	வகுத்தளைப்	ெயனெடுத்திப்	
ெொர்ப்தெொம்.	

எடுத்துககோட்டு 1.6

ஒரு	பெொருட்கொடசியில்	1 ஆவது	2	ஆவது	3 ஆவது	மற்றும்	4	ஆவது	நொள்்களில்	விற்றை	நுளழவுச்	
சீடடு்கள்	 முளறைதய	 1,10,000, 75,060, 25,700 மற்றும்	 30,606. 4 நொள்்களிலும்	 பமொத்தமொ்க	
விற்ெளன	பைய்யப்ெடடை	பமொத்த	நுளழவுச்	சீடடு்கள்	எத்தளன?

தீரவு
	 முதல்	நொள்	விற்றை	நுளழவுச்	சீடடு்களின	எணணிக்ள்க		  =   1,10,000

 2	ஆம்	நொள்	விற்றை	நுளழவுச்	சீடடு்களின	எணணிக்ள்க			  =   75,060

 3	ஆம்	நொள்	விற்றை	நுளழவுச்	சீடடு்களின	எணணிக்ள்க			  =   25,700

 4	ஆம்	நொள்	விற்றை	நுளழவுச்	சீடடு்களின	எணணிக்ள்க			  =   30,606 

	 நொனகு	நொட்களில்	விற்றை	பமொத்த	நுளழவுச்	சீடடு்களின	எணணிக்ள்க		  =   2,41,366

எடுத்துககோட்டு 1.7

ஓர்	ஆணடில்,	பமொத்த	்கொகித	விற்ெளன	நிறுவனம் (Whole-sale) 7,50,000	குறிப்தெடு்களில்	6,25,600 
குறிப்தெடு்களை	விற்ெளன	பைய்துள்ைது.	விற்ெளன	ஆ்கொத	குறிப்தெடு்களின	எணணிக்ள்களயக்	
்கொண்க.

தீரவு
	 	 பமொத்தக்	குறிப்தெடு்களின	எணணிக்ள்க	  =  7,50,000

	 	 விற்றை	குறிப்தெடு்களின	எணணிக்ள்க		  =  6,25,600

	 	 விற்ெளன	ஆ்கொத	குறிப்தெடு்களின	எணணிக்ள்க	  =  1,24,400
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எடுத்துககோட்டு 1.8

ஒரு	 ள்கதெசிக்	 ்களடையில்,	 ஒரு	 மொதத்தில்	 விற்ெளனயொன	 ள்கதெசி்களின	 எணணிக்ள்க	 1250 
ஆகும்.	 ஒவபவொரு	 மொதமும்	 அதத	 எணணிக்ள்கயில்	 விற்ெளனயொனொல்	 இரணடு	 ஆணடு்களில்	
விற்ெளனயொகும்	பமொத்த	ள்கதெசி்களின	எணணிக்ள்களயக்	்கொண்க.
தீரவு
ஒரு	மொதத்தில்	விற்ெளனயொன	 
ள்கதெசி்களின	எணணிக்ள்க	   =  1250

 1	ஆணடு		 =  12 மொதங்கள்
 2	ஆணடு்கள்		 =  2 × 12

   =  24	மொதங்கள்
 24	மொதத்தில்	விற்ெளனயொன	பமொத்த	ள்கதெசி்களின	எணணிக்ள்க	   = 1250 × 24 = 30,000

 2	ஆணடு்களில்	விற்ெளனயொன	பமொத்த		ள்கதெசி்களின	எணணிக்ள்க  = 30,000

எடுத்துககோட்டு 1.9

ஓர்	அரசுத்	திடடைத்தில்	ம்களிர்	சுய	உதவிக்	குழுவில்	உள்ை	500	பெண்களுக்கு	`10,00,000 ஆனது	
ைமமொ்கப்	பிரித்துக்	ப்கொடுக்்கப்ெடடைது.		ஒவபவொரு	பெணணுக்கும்	ப்கொடுக்்கப்ெடடை	பதொள்களயக்	்கொண்க.	

தீரவு
 500 பெண்களுக்குக்	ப்கொடுக்்கப்ெடடைத்	பதொள்க		   =   `10,00,000

	 ஒரு	பெணணுக்குக்	ப்கொடுக்்கப்ெடடைத்	பதொள்க		   =   10,00,000 ÷ 500 = `2,000

	 ஒவபவொரு	பெணணுக்கும்	ப்கொடுக்்கப்ெடடைத்	பதொள்க		=   `2,000.

1.7 தசைலிகளின வரியச 
இந்தச் சூழ்நியலயைச் சிந்தித்துப் ெோரகக.
வள்ளியும்	 அவைது	 நொனகு	 ததொழி்களும்,	 ்களடைக்குச்	 பைனறு	
ஒவபவொருவரும்	 ஒரு	 குவளை	 	 தமொர்	 குடித்தொர்்கள்.	 1	 தமொரின	
விளை		̀  6	என	நிளனத்து,	வள்ளி	்களடைக்்கொரரிடைம்	̀ 30	ப்கொடுத்தொள்.	
ஆனொல்,	்களடைக்்கொரர்	தமொரின	விளை	`2	அதி்கரித்துவிடடைது	எனக்	
கூறை,	 வள்ளி	 தமலும்	 `2	 என,	 பமொத்தம்	 	 `32 ஐக்	 ப்கொடுத்தொள்.		
ஆனொல்	்களடைக்்கொரர்	`40		ஐக்	த்கடடைொர்.		இதில்,	யொர்	கூறுவது	ைரி?	

வள்ளி	
்கணக்கீடடினெடி,

 =  (5 × 6) + 2

 =  30 + 2 

 =  32

்களடைக்்கொரர்	
்கணக்கீடடினெடி,

 =  5 × (6 + 2)

 =  5 × 8

 =  40
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17எண்கள்

்களடைக்்கொரர்	 த்கடடை	 பதொள்கதய	 ைரியொனது.	 இந்தக்	 குழப்ெத்ளதத்	 தவிர்க்்க	 அளடைப்புக்	 குறிளயப்	
பினவருமொறு	ைரியொ்கப்	ெயனெடுத்த	தவணடும்	5 × (6 + 2)  

இந்தச்	 பையலி்களின	 வரிளை	 விதி்கள்	 BIDMAS விதி	 எனப்ெடும்.	 தமலும்	 BIDMAS-இல்	
இடைதுெக்்கத்திலிருந்து	வைதுெக்்கமொ்கச்	பைல்லுதல்	தவணடும்.

BIDMAS இன விரிவோககம்
B அளடைப்புக்குறி	(Brackets)  (  )

I அடுக்கு்கள்	(Indices) இது	ெற்றிப்	பிறைகு	்கற்பீர்்கள்
D வகுத்தல்	(Division) 	÷		அல்ைது	/
M பெருக்்கல்		(Multiplication)  × 

A கூடடைல்	(Addition)  + 

S ்கழித்தல்	(Subtraction)  − 

	 இப்பெொழுது	நொம், 9 + 5 × 2 ஐ		BIDMAS	ஐப்	ெயனெடுத்தித்	தீர்க்்க,	

    9 + (5 × 2)   =  9 + 10 

       =  19.
எடுத்துககோட்டு 1.10

	 சுருக்கு்க		: 24 + 2 × 8 ÷ 2 − 1

தீர்வு	
   24 + 2 × 8 ÷ 2 − 1  
   =  24 + 2 × 4 − 1	 (முதலில்	÷ பையல்	பைய்யப்ெடடைது)

   =  24 + 8 − 1	 (இரணடைொவதொ்க	× பையல்	பைய்யப்ெடடைது)

   =  32 − 1	 (மூனறைொவதொ்க	+ பையல்	பைய்யப்ெடடைது)

   =  31	 (இறுதியொ்க	− பையல்	பைய்யப்ெடடைது)

எடுத்துககோட்டு 1.11

	 சுருக்கு்க	 : 20 + [8 × 2 + {(6 × 3) − (10 ÷ 5)}]

தீரவு
   20 + [8 × 2 + {(6 × 3) − (10 ÷ 5)}] 

   =  20 + [8 × 2 + {(6 × 3) − 2}]	 (முதலில்	÷ பைய்யப்ெடடைது)
   =  20 + [8 × 2 + {18 − 2}]	 (இரணடைொவதொ்க	× பையல்	பைய்யப்ெடடைது)

   =  20 + [8 × 2 + 16]	 (மூனறைொவதொ்க	{ }	பைய்யப்ெடடைது)

   =  20 + [16 + 16]	 (நொன்கொவதொ்க	× 	பையல்	பைய்யப்ெடடைது)
   =  20 + 32	 (ஐந்தொவதொ்க	[ ]	பைய்யப்ெடடைது)
   =  52	 (இறுதியொ்க	+ 	பையல்	பைய்யப்ெடடைது)
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18 6 ஆம் வகுப்பு ்கணக்கு

ெயிறசி 1.3
1.	 த்கொடிடடை	இடைங்களை	நிரப்பு்க.
 (i) அருள்பமொழி	ஒரு	நொளில்	`12	தைமித்தொல்	30 நொட்களில்		` ________	தைமிப்ெொள்.

(ii) A எனெவர்	12	நொட்களில்	`1800	வருமொனம்	பெறுகிறைொர்,	எனில்	ஒரு	நொளில்	` ____ஐப்	
பெறுவொர்.

 (iii) 45 ÷ (7 + 8) − 2 = ________.

2. ைரியொ	தவறைொ		எனக்	கூறு்க.
 (i) 3 + 9 × 8 = 96  (ii) 7 × 20 − 4 = 136  (iii) 40 + (56 − 6) ÷ 2 = 45

3. ்கடைந்த	 ஐந்து	 மொதங்களில்	 ஒரு	 குறிப்பிடடை	 பெொது	 நூை்கத்திற்கு	 வருள்க	 புரிந்தவர்்களின	
எணணிக்ள்க	முளறைதய	1200, 2000, 2450, 3060 மற்றும் 3200. ஐந்து	மொதங்களில்	அந்த	
நூை்கத்திற்கு	வருள்க	புரிந்தவர்்கள்	பமொத்தம்	எத்தளன	தெர்?

4.	 தைரன	 வஙகியில்	 தைமிப்ெொ்க	 `7,50,250	 ஐ	 ளவத்திருந்தொர்.	 ்கல்விச்	 பைைவிற்்கொ்க		
`5,34,500	ஐத்	திரும்ெ	எடுத்தொர்.	அவரின	்கணக்கிலுள்ை	மீதித்	பதொள்களயக்	்கொண்க?

5. ஒரு	 மிதிவணடித்	 பதொழிற்ைொளையில்,	 ஒரு	 நொளைக்கு	 1560	 மிதிவணடி்கள்	 உற்ெத்தி	
பைய்யப்ெடடைன	எனில்,		25 நொள்்களில்	எத்தளன	மிதி	வணடி்கள்	உற்ெத்தி	பைய்யப்ெடடைன.

6.	 ஒரு	 நிறுவனம்	 புது	 ஆணடிற்்கொன	 பவகுமதித்	 பதொள்கயொ்க	 (தெொனஸ)	 `62500	 ஐ	 25 
ஊழியர்்களுக்குச்	ைமமொ்கப்	ெஙகிடடு	வழஙகியது.	ஒவபவொருவரும்	பெற்றைத்	பதொள்க	எவவைவு?

7. சுருக்கு்க:	
 (i) (10 + 17) ÷ 3

 (ii) 12 − [3 − {6 − (5 − 1)}]

 (iii) 100 + 8 ÷ 2 + {(3 × 2) − 6 ÷ 2}

பு்றவை விைோககள்
8. 3 + 5 − 7 × 1 இன	மதிப்பு		________.

	 (அ)	5	 (ஆ)	7	 (இ)	8	 (ஈ)	1

9.	 24 ÷ {8 − (3 x 2)} இன	மதிப்பு	________.
	 (அ)	0	 (ஆ)	12	 (இ)	3	 (ஈ)	4
10. BIDMAS ஐப்	ெயனெடுத்திச்,	ைரியொன	குறியீடளடைக்	்கடடைத்தில்	நிரப்பு்க..
 2  6 − 12 ÷ (4 + 2) = 10
	 (அ)	+ 	 (ஆ)	 − 	 (இ)	× 	 (ஈ)	÷ 

1.8 எணகளின மதிப்பீடு
மதிப்பீடு	குறித்த	சிை	எடுத்துக்்கொடடு்கள்	பினவருமொறு:
i)	 புதுதில்லியிலுள்ை	 இரொஜ்ெத்தில்	 ஏறைத்தொழ	 60,000 மக்்கள்	

குடியரசு	நொள்	விழொவின	அணிவகுப்ளெக்	்கணடு்களித்தனர்.	
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19எண்கள்

ii)	 	இந்தியப்	பெருங்கடைலில்	்கடைந்த	2004	ஆம்	ஆணடு	டிைம்ெர்	மொதம்	26	ஆம்	தததி	ஏற்ெடடை	நிை	
நடுக்்கம்	 மற்றும்	 ்கடைற்த்கொளினொல்	 (சுனொமியினொல்)	 ெல்தவறு	 நொடு்களைச்	 தைர்ந்த	 சுமொர்	
2,80,000  மக்்கள்	இறைந்துள்ைனர்.

iii)	 	இந்தியொ	 -	 ெொகிஸதொனுக்கு	 இளடைதய	 நடைந்த	 கிரிக்ப்கட	 தெொடடிளயத்	 பதொளைக்்கொடசியில்	
உை்கம்	முழுவதும்		ததொரொயமொ்க	30	மில்லியன	கிரிக்ப்கட	விரும்பி்கள்		ெொர்த்து	மகிழந்தனர்.	

இதுதெொனறை	 பைய்தி்களை	 நொம்	 அவவப்தெொது	 பதொளைக்்கொடசி்களிலும்	 நொளிதழ்களிலும்	
ெொர்க்கினதறைொம்.	இளவ	மி்கச்	ைரியொன	எணணிக்ள்களயக்	ப்கொடுக்கினறைனவொ?	இல்ளை.	இஙத்க	
ப்கொடுக்்கப்ெடடை	 எண்கள்	 துல்லியமொனளவ	 அல்ை.	 ததொரொயமொன	 அல்ைது	 ஓரைவுக்குச்	 ைரியொன	
எணணிக்ள்கக்கு	அருகில்	உள்ை	மதிப்பு்களைக்	 	 ப்கொடுக்்கைொம்.	இதன	்கொரணமொ்கத்தொன	 	நொம்	
பெொதுவொ்க	‘சுமொர்’,	‘அருகில்’	மற்றும்	‘ததொரொயம்’	தெொனறை	பைொற்்களைப்	ெயனெடுத்துகிதறைொம்.		இந்த	
எண்கள்	ைரியொன	எணணிற்கு	மி்க	அருகில்	உள்ை	ததொரொய	மதிப்ெொகும்.		சுமொர்	எனறை	பைொல்	மி்கச்	
ைரியொன	மதிப்ளெக்	குறிப்பிடுவது	அல்ை.		சிறிது	கூடுதைொ்கதவொ	குளறைவொ்கதவொ	குறிப்பிடுவதொகும்.		
இத்தள்கய	மதிப்பு	உத்ததை	மதிப்பு	எனப்ெடும்.	
முதல்	எடுத்துக்்கொடடில்	கூறியது	தெொை	ைரியொன	மதிப்பு	59,853 ஆ்கதவொ	அல்ைது	61,142 ஆ்கதவொ	
இருக்்கைொம்.		இரணடைொவது	எடுத்துக்்கொடடில்	கூறியது	தெொை	ைரியொன	மதிப்பு		2,78,955	ஆ்கதவொ	
அல்ைது 2,80,984	 ஆ்கதவொ	 இருக்்கைொம்.	 	 மூனறைொவது	 எடுத்துக்்கொடடுக்குச்	 சிந்தித்து	 ைரியொன	
எணணிக்ள்களய	ஊகித்து	எழுதவும்.	இவவொறைொ்கப்	ெைவள்கயொன	எண்கள்	உருவொகும்.
ஆ்கதவ,

 ● ஓரைவு	்கணித்துச்	பைொல்ை	உத்ததை	மதிப்பு	ததளவ.
 ● 	பெொதுவொ்க	உத்ததை	மதிப்பு்களைப்	பெறை,	நொம்	எண்களை	அருகில்	உள்ை	ெத்து்கள்,	நூறு்கள்	

அல்ைது	ஆயிரங்களுக்கு	முழுளமயொக்குதவொம்.
அனறைொடை	வொழக்ள்கயில்	ததொரொய	மதிப்பு்களைப்	ெயனெடுத்தும்	சிை	சூழல்்கள்

(அ)	 பதொளைக்்கொடசி,	குளிர்	ைொதனப்	பெடடி,	அரளவ	இயந்திரம்,	…	ஆகியவற்றின	விளைளயப்	
பெொதுவொ்க	ஆயிரங்களில்	குறிப்பிடுவர்.

(ஆ)	 மொநிைத்தில்	உள்ை	ஒரு	ைடடைைளெத்	பதொகுதியிலுள்ை	வொக்்கொைர்்களின	எணணிக்ள்களயப்	
பெொதுவொ்க	இைடைத்தில்	குறிப்பிடுவர்.

(இ)	 மத்திய,	மொநிை	அரசு்களின	ஆணடு	நிதிநிளை	அறிக்ள்க	பெொதுவொ்க	இைடைம்	த்கொடியில் 
வழங்கப்ெடும்.

இவவொறைொன	 நி்கழவிற்கு	 மி்கச்	 ைரியொன	 எண்கள்	 ப்கொடுக்்க	 தவணடும்	 எனறை	 ததளவயில்ளை.	
ஓரைவு	உத்ததை	அைவொ்க	இருந்தொல்	தெொதுமொனது.

1. ஒரு	குடுளவயில்	(ைொடி)	புளியஙப்கொடளடைளயப்	தெொனறு	சிைவற்ளறைக்	ப்கொணடு	நிரப்பு்க.		
ஒவபவொரு	மொணவரும்	உத்ததைமொ்க	எவவைவு	புளியஙப்கொடளடை்கள்	இருக்கினறைன.	எனக்	
கூறை	 தவணடும்.	 	 உணளமயில்	 நிரப்ெப்ெடடை	 புளியஙப்கொடளடை்களுக்கும்	 மொணவர்்கள்	
கூறிய	உத்ததை		மதிப்பு்களுக்கும்	இளடைதய	உள்ை	வித்தியொைத்ளதக்	்கணடு	ெடடியலிடு்க.

2. ஒரு	பெரிய	குடுளவளயயும்,	ஒரு	ளெ	நிளறைய	புளியஙப்கொடளடை்களையும்	எடுத்துக்	ப்கொணடு.		
30	புளியஙப்கொடளடை்களை	குடுளவயில்	தெொடைவும்.	தெொடடை	பின	எவவைவு	ப்கொடளடை்களைப்	
தெொடடைொல்	 குடுளவ	நிரம்பும்	 என	உத்ததைமொ்கக்	கூறை	 தவணடும்.	 பினபு	 ப்கொடளடை்களை	
எணணிக்	குடுளவயில்	தெொடடுச்	ைரியொன	எணணிக்ள்களயக்	்கொண	தவணடும்.

தசைல்ெோடு
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முழுளமயொக்குதல் எனெது	 நமக்கு	 ஏற்றைவொறு	 ஓர்	 உத்ததை	 அைளவ	 ்கொணும்	 வழி	 ஆகும்.	
அது	 எண்களை	 அருகிலுள்ை	 இைக்்கங்களைக்	 ப்கொணடு,	 பெொருத்தமொன	 எணளணத்	 தரும்.	
முழுளமயொக்குதலில்	 நொனகு	 வள்கயொன	 ெடி	 நிளை்கள்	 உணடு.	 	 அவற்ளறைப்	 பினவரும்	
எடுத்துக்்கொடடு்களில்	்கொணைொம்.

எடுத்துககோட்டு 1.12

 8,436	ஐ	நூறு்களுக்கு	முழுளமப்ெடுத்து்க.

ெடி பைய்ய	தவணடியளவ 8,436-ஐ	 நூறு்களுக்கு 
முழுளமயொக்குதல்.

ெடி 1 நூறைொவது	இடைமதிப்பில்	உள்ை	எணளணக்	்கொண்க 8,436

ெடி 2 4	இன	வைதுெக்்க	எணளணப்	ெொர்க்்க	(ெத்தொம்	இடை	மதிப்பு) 8,436

ெடி 3
4	இன	வைதுெக்்க	எண	5	இக்குச்	ைமமொ்கதவொ	அல்ைது	5 ஐ	
விடை	அதி்கமொ்கதவொ	இருந்தொல்	1	ஐக்	கூடடை	தவணடும்.	 5	ஐ	
விடைக்	குளறைவொ்க	இருந்தொல்,	அளத	மொற்றைத்	ததளவயில்ளை

8,436 (3 < 5)  
ஆ்கதவ	4 - ஐ	மொற்றைத்	
ததளவயில்ளை.	

ெடி 4 4	எனறை	எணணின	வைதுெக்்க	இைக்்கங்களைப்	
பூச்சியங்கைொ்க	ஆக்கு்க

8,400

எடுத்துககோட்டு 1.13

 78,794 ஐ	ஆயிரங்களுக்கு	முழுளமப்ெடுத்து்க.

ெடி பைய்ய	தவணடியளவ 78,794-ஐ	ஆயிரங்களுக்கு 
முழுளமயொக்குதல்.

ெடி 1 ஆயிரமொவது	இடைமதிப்பில்	உள்ை	எணளணக்	்கொண்க 78,794

ெடி 2 8	இன	வைதுெக்்க	எணளணப்	ெொர்க்்க	(நூறின	இடை	மதிப்பு) 78,794

ெடி 3

8	இன	வைதுெக்்க	எண	5	இக்குச்	ைமமொ்கதவொ	அல்ைது	
5	ஐ	விடை	அதி்கமொ்கதவொ	இருந்தொல்	1	ஐக்	கூடடை	
தவணடும்.		5	ஐ	விடைக்	குளறைவொ்க	இருந்தொல்,	அளத	
மொற்றைத்	ததளவயில்ளை

78,794
8	உடைன	1	ஐச்	தைர்த்து	9 
என	எழுதைொம்.	(அதொவது,	
8 + 1 = 9)	(ஏபனனில்,	7 > 5)

ெடி 4 79 எனறை	எணணின	வைதுெக்்க	இைக்்கங்களைப்	
பூச்சியங்கைொ்க	ஆக்கு்க

79,000

i)	 பினவரும்	எண்களை	அருகிலுள்ை	ெத்து்களுக்கு	முழுளமயொக்கு்க.
 (i) 57  (ii) 189    (iii) 3,956  (iv) 57,312

ii)	  பினவரும்	எண்களை	அருகிலுள்ை	ெத்து்கள்,	நூறு்கள்	மற்றும்	ஆயிரங்களுக்கு	முழுளமயொக்கு்க.
 (i) 9,34,678 (ii) 73,43,489 (iii) 17,98,45,673

iii)	 உை்கத்தில்	மி்க	உயரமொன	சி்கரமொகிய,	தநெொளில்	உள்ை	எவபரஸடின	உயரம்	8848	மீடடைர்	
ஆகும்.	இதன	உயரமொனது	அருகிலுள்ை	ஆயிரங்களுக்கு	______	என	முழுளமயொக்்கைொம்.	

இவறய்ற முைல்க
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1.8.1 கூட்டல் மறறும் கழித்தலின உத்நதச மதிப்பு
எடுத்துககோட்டு 1.14 
ஒரு	 நள்க	 வியொெொரி	 தனது	 வஙகிக்	 ்கணக்கில்	 ஜனவரி	
மொதம்	 `17,53,740	உம்	பிப்ரவரி	மொதம்	 `15,34,300 உம்	
பைலுத்துகிறைொர்.	 	 அவர்	 	 இரு	 மொதங்களில்	 பைலுத்திய	
பதொள்கயின	கூடுதளையும்	வித்தியொைத்ளதயும்	ஆயிரத்தில்	
முழுளமப்ெடுத்தி	உத்ததை	மதிப்ளெக்	்கொண்க.

தீரவு
கீழக்்கணடைவொறு	ஆயிரங்களில்	முழுளமப்ெடுத்த	தவணடும்.

உணயமைோை 
ததோயக

உத்நதச 
ததோயக

ஜனவரி	மொதத்தில்	
பைலுத்தியத்	பதொள்க	

`17,53,740 `17,54,000

பிப்ரவரி	மொதத்தில்	
பைலுத்தியத்	பதொள்க	

`15,34,300 `15,34,000

பமொத்தம்	பைலுத்தியத்	
பதொள்க	

`32,88,040 `32,88,000

பைலுத்தியத்	
பதொள்க்களின	
வித்தியொைம்

`2,19,440 `2,20,000

1.8.2 தெருககல் மறறும் வகுத்தலின உத்நதச மதிப்பு
எடுத்துககோட்டு 1.15
திருக்குறைள்	நூலின	ஒரு	பிரதியின	விளை	̀  188	எனில்,	31 திருக்குறைள்	நூல்		பிரதி்களின	உத்ததைத்	
பதொள்க	எவவைவு?	(குறிப்பு		:	188	ஐ	நூற்றுக்கும்	மற்றும் 31 ஐ	ெத்துக்கும்	அருகிலுள்ை	எணணிற்கு	
முழுளமப்ெடுத்து்க.)

தீரவு
188 எனறை	எண	200 இக்கு	அருகில்	உள்ைது.	31	எனறை	எண	30	இக்கு	அருகில்	உள்ைது.		
ஆ்கதவ	31	பிரதி்களின	
ைரியொன	விளை	 	=  188 × 31 = ` 5828 ஆ்கவும், 

உத்ததை	விளை	 	= 200 × 30 = ` 6000 ஆ்கவும்	இருக்கும்.
ஆ்கதவ, 31 திருக்குறைள்	நூல்	பிரதி்களின	உத்ததைத்	பதொள்க	` 6000.

2,19,440 ஆனது	அருகிலுள்ை	
ஆயிரங்களில்	2,19,000 என	
முழுளமெடுத்தப்ெடடு	உள்ைதொ?	ஏன?

சிந்திகக
! !! !!

10100 	ஐ googol	எனறு	
அளழக்கிதறைொம்.	(இஙகு,	ெத்து 
100	முளறை	பெருக்்கப்ெடுகிறைது) 
10googol = 10(10100) எனெது	
googolplex	எனறு	அளழக்கிதறைொம்.
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எடுத்துககோட்டு 1.16

5598 ÷ 689 இன	உத்ததை	மதிப்ளெக்	்கொண்க.

தீரவு

5598	மற்றும்	689	ஐ	நூறு்களுக்கு	
முழுளமப்ெடுத்தக்	கிளடைப்ெது	5600 

மற்றும்	700	ஆகும்

	 ைரியொன	மதிப்பு	 உத்ததை	மதிப்பு	 	 	
8 8

689 5598 700 5600

5512 5600

86 0

ஆ்கதவ,	5598 ÷ 689	இன	உத்ததை	மதிப்பு	8	ஆகும்.	

i)	 8457 மற்றும்	4573 கூடடைல்	மற்றும்	வித்தியொைம்	ஆகியவற்றின	உத்ததை	மதிப்ளெக்	்கொண்க.
ii)	 39 × 53	இன	உத்ததை	மதிப்ளெக்	்கொண்க.
iii)	 6845 ÷ 395	இன	உத்ததை	மதிப்ளெக்	்கொண்க.

இவறய்ற முைல்க

ெயிறசி 1.4
1. த்கொடிடடை	இடைங்களை	நிரப்பு்க.
 (i) 843 இன	அருகிலுள்ை	100 இன	மதிப்பு		___________.
 (ii) 756 இன	அருகிலுள்ை	1000 இன	மதிப்பு		___________.
 (iii) 85654	இன	அருகிலுள்ை	10000 இன	மதிப்பு	___________.
2.	 ைரியொ,	தவறைொ	எனக்	கூறு்க.

(i) 8567 ஆனது	8600 என	அருகிலுள்ை	10 இக்கு	முழுளமப்ெடுத்தப்ெடடுள்ைது.
(ii) 139	ஆனது	100 என	அருகிலுள்ை	100 இக்கு	முழுளமப்ெடுத்தப்ெடடுள்ைது.
(iii) 1,70,51,972 ஆனது	1,70,00,000 என	அருகிலுள்ை	இைடைத்திற்கு	

முழுளமப்ெடுத்தப்ெடடுள்ைது.
3. பினவரும்	எண்களைக்	ப்கொடுக்்கப்ெடடை	இடை	மதிப்பிற்கு	முழுளமப்ெடுத்து்க.
 (i)  4,065; நூறு		 (ii) 44,555;	ஆயிரம்	
 (iii) 86,943;	ெத்தொயிரம்	 (iv) 50,81,739; இைடைம்	 (v) 33,75,98,482; ெத்துக்	த்கொடி
4. 157826 மற்றும்	32469	இன	கூடடைளைப்	ெத்தொயிரத்திற்கு	முழுளமயொக்கி	உத்ததை	மதிப்பு	்கொண்க.
5. ஒவதவொர்	எணளணயும்	அருகிலுள்ை		நூறு்களுக்கு		முழுளமப்ெடுத்து்க.
 (i)  8074 + 4178  (ii) 1768977 + 130589

6. ஒரு	ந்கரத்தில்	2001ஆம்	ஆணடு	மக்்கள்	பதொள்க	43,43,645 ஆ்கவும்	2011	ஆம்	ஆணடில்	
46,81,087	 ஆ்கவும்	 இருந்தது.	 அதி்கரித்துள்ை	 மக்்கள்	 பதொள்கயின	 உத்ததை	 மதிப்ளெ	
ஆயிரங்களில்	முழுளமயொக்கு்க.
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பு்றவை விைோககள்
7. ஓர்	எணளண	ஆயிரங்களில்	முழுளமயொக்கினொல்	கிளடைப்ெது	11000	எனில்	அந்த	எண
	 (அ)	10345	 (ஆ)	10855	 (இ)	11799	 (ஈ)	10056

8. 76812 இன	அருகிலுள்ை	நூறு்களின	உத்ததை	மதிப்பு
	 (அ)	77000	 (ஆ)	76000	 (இ)	76800	 (ஈ)	76900

9. 9785764	இன	அருகிலுள்ை	இைடைத்தின	உத்ததை	மதிப்பு	
	 (அ)	9800000	 (ஆ)	9786000	 (இ)	9795600	 (ஈ)	9795000

10. 167826 மற்றும்	2765 ஆகியவற்றின	்கழித்தளை	அருகிலுள்ை	ஆயிரங்களுக்கு	
முழுளமயொக்்கக்	கிளடைக்கும்	உத்ததை	மதிப்பு

	 (அ)	180000	 (ஆ)	165000	 (இ)	140000	 (ஈ)	155000

1.9 முழு எணகள் 
்கணிதம்	எனெது	எளதப்	ெற்றியது?	்கணிதம்	எண்களைப்	ெற்றியது	மடடுமல்ைொமல்	வடிவங்களைப்	
ெற்றியதும்	ஆகும்.	பெொதுவொ்க,	மக்்கள் 1,2,3,...	என	பவவதவறு	சூழநிளை்களில்	எணணுவளத	நொம்	
அறிதவொம்.		எணணும்	எண்கைொன {1,2,3,...}	எனறை	இந்த	பதொகுப்ளெ	"இயல்	எண்கள்"		எனகிதறைொம்.		
இது	 N (Natural Numbers) எனறு	 குறிப்பிடைப்ெடுகிறைது.	 	 இந்தத்	 பதொகுப்புடைன	 0	 ஐச்	 தைர்த்தொல்,  
{0, 1, 2, 3, ...} எனறை	இந்த	பதொகுப்ளெ	"முழு	எண்கள்"	எனகிதறைொம்.		இது	W (Whole Numbers) 
எனறு	குறிப்பிடைப்ெடுகிறைது.

1.9.1  இைல் எணகள் மறறும் முழு எணகள் மீதோை கூறறுகயள 
நியைவு கூரதல் 

 ● மி்கச்	சிறிய	இயல்	எண	1	ஆகும்.
 ● மி்கச்	சிறிய	முழு	எண	0	ஆகும்.
 ● ஒவதவொர்	எணணிற்கும்	பதொடைரி	உணடு.		ப்கொடுக்்கப்ெடடை	எணணிற்கு	அடுத்து	வரும்	எண	

அதன	பதொடைரி	ஆகும்.
 ● ஒவதவொர்	 எணணிற்கும்	 முனனி	 உணடு.	 'W'	 இல்	 எண	 '1'	 இக்கு	 முனனி	 '0' உணடு.		

ஆனொல், '1'	இக்கு	'N' இல்	முனனி	இல்ளை.	'0'	இக்கு	'W' இல்	முனனி	இல்ளை.
 ● 	எண்களுக்கு	வரிளை	உணடு.		ப்கொடுக்்கப்ெடடை	இரணடு	பெரிய	எண்களை	ஒப்பிடடுப்	ெொர்த்து,	

அவற்றுள்	பெரிய	எணளணக்	்கணடைறிய	முடியும்.
 ● 	எண்கள்	முடிவற்றைளவ.		ததர்ந்பதடுக்்கப்ெடடை	எந்த	ஒரு		பெரிய	எணணுடைன	1	ஐக்	கூடடை	அடுத்த	

எணளணப்	பெறைைொம்.	
அனறைொடை	 எண	 ்கணிதத்தில்	 எண்களின	 தர்க்்க	 மற்றும்	 ்கணிதச்	 பையல்ெொடு்கள்	
ெயனெடுத்தப்ெடுகினறைன.	 	இந்தச்	பையல்ெொடு்களைப்	ெணபு்கள்	ப்கொணடு	எளிளமயொக்்க	முடியும்.		
சிை	குறிப்பிடடை	எண்களின	ெணபு்களைத்	பதரியொமதைதய	அவற்ளறை	நொம்	முனதெ	ெயனெடுத்தி	
இருக்கிதறைொம்.		எடுத்துக்்கொடடைொ்க	8 + 2 + 7ஐக்	கூடடுகினறை	தெொது	8 மற்றும்	2 ஐ	முதலில்	கூடடி	
10	ஐப்	பெற்று	பினபு	அதனுடைன	7 ஐக்	கூடடை	கிளடைப்ெது	17	ஆகும்.	

NW

6th_Chp1_TM.indd   23 1/27/2020   2:15:31 PM



24 6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு

 ● 6 + 3 + 8 மற்றும்	3 + 6 + 8 இன	மதிப்ளெக்	்கொண்க.	
 i) அந்த	மதிப்பு்கள்	இரணடும்	ைமமொ?
 ii) இந்த	மூனறு	எண்களையும்	மொற்றியளமக்்க	தவறு	ஏததனும்	வழி	உணடைொ?

 ● 5 × 2 × 6	மற்றும்	2 × 5 × 6 இன	மதிப்பு்களைக்	்கொண்க.
 i) அந்த	மதிப்பு்கள்	இரணடும்	ைமமொ?
 ii) இந்த	மூனறு	எண்களையும்	மொற்றியளமக்்க	தவறு	ஏததனும்	வழி	உணடைொ?

 ● 7 – 5 உம்	5 – 7 உம்	ைமமொ?	ஏன?
 ● (15 – 8) – 6	இன	மதிப்பு	எனன?	அதன	மதிப்பும் 15 – ( 8 – 6) இன	மதிப்பும்	ைமமொ?	ஏன?
 ● 15 ÷ 5 இன	மதிப்பு	எனன?	அதுவும் 5 ÷ 15	இன	மதிப்பும்	ைமமொ?	ஏன?
 ● (100 ÷ 10) ÷5	இன	மதிப்பு	எனன?	100÷(10÷5) இன	மதிப்பும்	ைமமொ?	ஏன?

இவறய்ற முைல்க

1.10 முழு எணகளின ெணபுகள் 
எண்களின	 ெணபு்கள்	 எனென	 நிளனவில்	 ப்கொள்ை	 தவணடிய	 முக்கியமொன	 கூற்று்கைொகும்.	
ஏபனனில்	எண	்கணிதச்	பையல்ெொடு்களை	மி்கச்	ைரியொ்கவும்	பிளழயினறியும்	பைய்ய	இப்ெணபு்கள்	
ெயனெடுகினறைன.

1.10.1 கூட்டல் மறறும் தெருககலின ெரிமோறறுப் ெணபு
இரணடு	 எண்களைக்	 கூடடும்	 தெொது	 (அல்ைது	 பெருக்கும்தெொது)	 அவபவண்களின	 வரிளை	
அவற்றின	கூடுதளைப்	(அல்ைது	பெருக்்களை)	ெொதிக்்கொது.	 	இது	கூடடைல்	(அல்ைது	பெருக்்கல்) இன  
ெரிமொற்றுப்	ெணபு	எனப்ெடும்.
ப்கொடுக்்கப்ெடடை	கூற்று்களைக்	கூர்ந்து	தநொக்கு்க.
  43 + 57   =   57 + 43

  12 × 15   =   15 × 12 

  35,784 + 48,12,69,841   =   48,12,69,841 + 35,784

  39,458 × 84,321   =   84,321 × 39,458

இத்தள்கய	்கணிதக்	கூற்று்கள்	ைமனெொடு்கள்	எனப்ெடும்.		தமற்்கணடை	ஒவபவொரு	ைமனெொடடிலும்	இரு	
புறைங்களிலும்	கிளடைக்கும்	விளடை்கள்	ைமமொ்க	உள்ைன.		மூனறு	மற்றும்	நொன்கொவது	ைமனெொடு்களுக்கு	
விளடை	 ்கொண	 அதி்க	 தநரம்	 ததளவ.	 	 ஆனொல்	 இந்தச்	 ைமனெொடு்கள்	 எண்களின	 ெணபு்களைப்	
பிரதிெலிக்கினறைன.		கூடடைலின	ெரிமொற்றுப்	ெணபினெடி,	மூனறைொவது	ைமனெொடு	ைரியொனது	மற்றும்	
பெருக்்கலின	ெரிமொற்றுப்	ெணபினெடி	நொன்கொவது	ைமனெொடு	ைரியொனது.
பினவரும்	ெடைங்களைக்	ப்கொணடு	பெருக்்கலின	ெரிமொற்றுப்	ெணளெ	எளிளமயொ்கப்	புரிந்து	ப்கொள்ை	
முடியும்.	ெடைத்தில்	(ெடைம்	1.2)	ஒவபவொரு	வரிளையிலும் 4	விணமீன்களைக்	ப்கொணடு,	5 வரிளை்களில்	
விணமீன்களை	எடுத்துக்ப்கொணடைொல்	20	விணமீன்களைக்	ப்கொணடை	பைவவ்கத்ளத	(5 × 4 = 20) 
நம்மொல்	வளரய	முடியும்.		கீதழயுள்ை	ெடைம்	1.2	ஐப்	ெொர்க்்க.		இப்தெொது	அச்பைவவ்கத்ளதச்	(ெடைம்	1.2 
(அ))	சுழற்றிப்	ெடைம் 1.2 (இ)	பெறைப்ெடுகிறைது.		இப்ெடைமும்	அதத	பைவவ்கம்தொன.		இதிலும்	பமொத்தம்	20 
விணமீன்கதை	உள்ைன.		ஆனொல்	இப்தெொது	ஒவபவொரு	வரிளையும்	5	விணமீன்களைக்	ப்கொணடு	
4	வரிளை்களில்	உள்ைன.		அதொவது	5 × 4 = 4 × 5.
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25எண்கள்

	 	 (அ)	 (ஆ)	 (இ)

ெடைம்	1.2
இப்தெொது,	பினவரும்	எடுத்துக்்கொடடிளன	தநொக்கு்க.	
7 – 3 = 4	ஆனொல்,	3 – 7 இக்கு	அதத	விளடை	கிளடைக்்கொது.	 
இதத	தெொனறு, 12 ÷ 6	மற்றும்	6 ÷ 12 ்களின	விளடை்களும்	ைமமல்ை.
அதொவது,	7  –  3 ≠ 3  –  7 மற்றும் 12 ÷ 6 ≠ 6 ÷ 12
எனதவ,	்கழித்தல் மற்றும் வகுத்தளைப் பெொருத்து முழு	எண்கள் ெரிமொற்றுப்	ெணளெ	நிளறைவு	பைய்யொது.

Try these
 ● குளறைந்தது	 மூனறு	 தைொடி	 எண்களைப்	 ெயனெடுத்தி,	 முழு	 எண்களின	 ்கழித்தைொனது	

ெரிமொற்றுப்	ெணளெ	நிளறைவு	பைய்யொது	எனெதளனச்	ைரிெொர்க்்க.
 ● 10 ÷ 5	உம்	5 ÷ 10 உம்	ஒனறைொ?		தமலும்	இரணடு	எணதைொடி்களை	எடுத்துக்	ப்கொணடு	

இச்பையல்ெொடடிளன	பமய்ப்பிக்்கவும்.

இவறய்ற முைல்க

1.10.2 கூட்டல் மறறும் தெருககலின நசரப்புப் ெணபு
ெை	 எண்களைக்	 கூடடும்தெொது,	 அவபவண்களின	 வரிளைளயப்	 ெற்றிக்	 ்கருத்தில்	 ப்கொள்ைத்	
ததளவயில்ளை.	 	 இது	கூடடைலின	 தைர்ப்புப்	 ெணபு	 எனப்ெடும்.	 	 இதத	 தெொனறு	 ெை	 எண்களைப்	
பெருக்கும்தெொது	அவபவண்களின	வரிளைளயப்	ெற்றிக்	்கருத்தில்	ப்கொள்ைத்	ததளவயில்ளை.		இது	
பெருக்்கலின	தைர்ப்புப்	ெணபு	எனப்ெடும்.
இந்தச்	 தைர்ப்புப்	 ெணபிளனப்	 ெயனெடுத்திப்	 பினவரும்	 ைமனெொடு்களுக்குத்	 தீர்வு	 
்கணடுபிடிக்்கொமதைதய	 அளவ	 ைரியொனளவ	 எனறு	 கூறை	 முடியும்.	 சிை	 எடுத்துக்்கொடடு்கள்	 கீதழ	
ப்கொடுக்்கப்ெடடுள்ைன.
 (43 + 57) + 25   =   43 + (57 + 25)

 12 × (15 × 7)   =   (12 × 15) × 7

 35,784 + (48,12,69,841 + 3)   =   (35,784 + 48,12,69,841) + 3

 (39,458 × 84,321) × 17  =   39,458 × (84,321 × 17) 

இஙகும்,	 முழு	 எண்களில் ்கழித்தல் மற்றும் வகுத்தைொனது தைர்ப்புப்	 ெணளெ நிளறைவு	 பைய்யொது 
எனெது	குறிப்பிடைத்தக்்கது.
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1.10.3 கூட்டல் மறறும் கழித்தல் மீதோை தெருககலின ெஙகீடு
கூடடைல்	மற்றும்	பெருக்்கல்	பதொடைர்ெொன	ஆர்வமிக்்க	ஒரு	கூற்ளறைப்	பினவரும்	அளமப்பு்களிலிருந்து	
பெறைைொம்.
 (72 × 13) + (28 × 13)   =   (72 + 28) × 13 

 37 × 102   =   (37 × 100) + (37 × 2) 

 37 × 98   =   (37 × 100)  –  (37 × 2)

்களடைசி	இரணடு	அளமப்பு்களிலிருந்து,	பினவரும்	ைமனெொடு்களை	நொம்	பெறை	இயலும்.
 37 × (100 + 2)   =   (37 × 100) + (37 × 2) 

  37 × (100 − 2)   =   (37 × 100)  –  (37 × 2)
ஓர்	எணளண	இரணடு	எண்களின	கூடுததைொடு	பெருக்கிக்	கிளடைக்கும்	பெருக்குத்	பதொள்களய,	
இரணடு	பெருக்குத்	பதொள்க்களின	கூடுதைொ்கக்	குறிப்பிடை	முடியும்.	 	இதத	தெொனறு,	ஓர்	எணளண	
இரணடு	 எண்களுக்கு	 இளடைதயயொன	 வித்தியொைத்ளத	 பெருக்கிக்	 கிளடைக்கும்	 பெருக்குத் 
பதொள்களய	இரணடு	பெருக்குத்	பதொள்கயின	வித்தியொைமொ்க	குறிப்பிடை	முடியும்.		இது	கூடடைல்	மற்றும்	
்கழித்தல்	மீதொன	பெருக்்கலின	ெஙகீடடு	ெணபு	எனப்ெடும்.	ததளவக்த்கற்ெ	எண்களைத்	பதொகுக்்க	
இப்ெணபு	மி்கவும்	ெயனுள்ைதொ்க	உள்ைது.	18 × 6 = (10 + 8) × 6	எனக்	்கணக்கிடுவளத	எளிளமயொ்க	 
ெடைம்	1.3	இல்	உள்ைவொறு	்கொணைொம்.

18 8

6 =  + 6 6

10

	 	 (அ)	 (ஆ)	 (இ)
ெடைம்	1.3

ஆ்கதவ	18 × 6 = (10 + 8) × 6	எனெது	தமதையுள்ை	ெடைத்தின	மூைம்	பதளிவொகிறைது.
தமலும்,	முழு	எண்களில்	பெருக்்கலின	மீதொன	கூடடைல்	ெஙகீடடு	ெணளெ நிளறைவு	பைய்யொது.
எடுத்துக்்கொடடைொ்க,
10 + (10 × 5) = 60	மற்றும்  (10 + 10) × (10 + 5) = 300	இளவ	இரணடும்	ைமமல்ை.

1.10.4 கூட்டல் மறறும் தெருககல் சமனி
எந்த	ஓர்	எணணுடைனும்	பூச்சியத்ளதக்	கூடடும்தெொது	நமக்கு	அதத	எண	கிளடைக்கும்.		அதத	தெொனறு	
எந்த	ஓர்	எணளணயும் 1 ஆல்	பெருக்கும்தெொது	நமக்கு	அதத	எண	கிளடைக்கும்.	ஆ்கதவ, '0'	கூடடைல்	
ைமனி	எனவும் '1' பெருக்்கல்	ைமனி	எனவும்	அளழக்்கப்ெடும்.

	பினவரும்	அடடைவளணளய	நிளறைவு	பைய்்க.
9  + 0  = 9 11  × 1  = 11
7  + 0  = 1  × 55  = 55
0  + 17  = 17 1  × 12  = 
0  +  = 37 1  ×  = 100
0  +  = 1  ×  = 

இவறய்ற முைல்க
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இறுதியொ்கச்	சிை	முக்கிய	எளிய	கூற்று்களை	தநொக்குதவொம்
 ● 	இரணடு	இயல்	எண்களைக்	கூடடும்தெொது	நமக்கு	ஓர்	இயல்	எண	கிளடைக்கும்.		அதத	தெொனறு,	

இரணடு	இயல்	எண்களைப்	பெருக்கும்தெொதும்	இயல்	எண	கிளடைக்கும்.
 ● 	இரணடு	முழு	எண்களைக்	கூடடும்தெொது	நமக்கு	ஒரு	முழு	எண	கிளடைக்கும்.		அதத	தெொனறு,	

இரணடு	முழு	எண்களைப்	பெருக்கும்தெொதும்	முழு	எண	கிளடைக்கும்.
 ● ஒரு	முழு	எணதணொடு	ஓர்	இயல்	எணளணக்	கூடடும்தெொது	நமக்கு	ஓர்	இயல்	எண	கிளடைக்கும்.	

ஓர்	இயல்	எணளண	ஒரு	முழு	எணதணொடு	பெருக்கும்தெொது	நமக்கு	ஒரு	முழு	எண	கிளடைக்கும்.

 ● எந்தபவொரு	எணளணயும்	பூச்சியத்தொல்	பெருக்்கப்	பூச்சியதம	கிளடைக்கும்.
 ● பூச்சியத்தொல்	வகுப்ெது	எனெது	வளரயறுக்்கப்ெடைவில்ளை.

குறிப்பு

அடடைவளணளய	நிளறைவு	பைய்்க.
6  + 8  = 14,	ஓர்	இயல்	எண
4  + 5  = 9,	ஓர்	இயல்	எண
4  × 5  = 20,	ஓர்	இயல்	எணr
6  × 8  = 48,	ஓர்	இயல்	எண

 +  = 
 +  = 
 ×  = 
 ×  = 

6  + 8  = 14,	ஓர்	முழு	எண
4  + 5  = 9,	ஓர்	முழு	எண
15  × 0  = 0,	ஓர்	முழு	எண
11  × 2  = 22,	ஓர்	முழு	எண

 +  = 
 +  = 
 ×  = 
 ×  = 

இவறய்ற முைல்க

இத்தள்கய	 ெணபு்கள்	 அளனத்தும்	 ஒனறு	 தைர்ந்து,	 எண	 முளறையினத்ளத	 அளிக்கினறைன.		 
இயற்்கணிதம்	்கற்றை	பிறைகு,	எண	முளறையினத்தின	இந்தப்	ெணபு்களின	ெயனெொடு்களை	உணரைொம்.	
தமலும்	அவற்ளறை	விரிவொக்கும்	வழிமுளறை்களையும்	்கணடைறியைொம்.

கீதழக்	ப்கொடுக்்கப்ெடடுள்ை	எணணுருளவ	எவவொறு	ெடிப்ெொய்?
731,687,303,715,884,105,727

இதளன	731 குயினடில்லியன (quintillion),	687 குவொடடிரில்லியன	(quadrillion),	303 
டிரில்லியன	(trillion),	715 பில்லியன	(billion),	884 மில்லியன	(million),	105 ஆயிரம்	(thousand),	
727 ஒனறு்கள்	(ones) எனப்	ெடிக்்க	தவணடும்.
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ெயிறசி 1.5

1.	 த்கொடிடடை	இடைங்களை	நிரப்பு்க.
(i) மி்கச்	 சிறிய	 இயல்	 எணணிற்கும்	 மி்கச்	 சிறிய	 முழு	 எணணிற்கும்	 இளடைதய	 உள்ை	

வித்தியொைம்	__________.
(ii) 17 × __________ = 34 × 17

(iii)	 ஓர்	எணணுடைன		__________ஐக்	கூடடும்தெொது,	அந்த	எண	மொறைொமல்	இருக்கும்.	
 (iv) __________	ஆல்	வகுப்ெது	எனெது	வளரயறுக்்கப்ெடைவில்ளை.
 (v)	 ஓர்	எணளண		__________	ஆல்	பெருக்கும்தெொது	அந்த	எண	மொறைொமல்	இருக்கும்.
2. ைரியொ	தவறைொ	எனக்	கூறு்க.
 (i)	 முழு	எண்களின	பெருக்்கல்	ைமனி	பூச்சியம்	ஆகும்.

(ii) இரு	முழு	 எண்களின	கூடுதல்	 அதன	 பெருக்குத்	 பதொள்களய	விடைக்	 குளறைவொனதொ்க	
இருக்கும்.

 (iii) முழு	எண்களில்	கூடடைல்	மற்றும்	பெருக்்கல்	ஆகியளவ	தைர்ப்புப்	ெணபுளடையளவ.
 (iv)	 முழு	எண்களில்	கூடடைல்	மற்றும்	பெருக்்கல்	ஆகியளவ	ெரிமொற்றுப்	ெணபுளடையளவ.
 (v)	 முழு	எண்களில்	கூடடைலின	மீதொன	பெருக்்கல்	ெஙகீடடுப்	ெணபுளடையது.
3. கீழ்கொணும்	வினொக்்களில்	பெறும்	ெணபு	யொது?
 (i) 75 + 34 = 34 + 75

 (ii) (12 × 4) × 8 = 12 × (4 × 8)

 (iii) 50 + 0 = 50

 (iv) 50 × 1 = 50

 (v) 50 × 42 = 50 × 40 + 50 × 2

4. முழு	எண்களின	ெணபு்களைப்	ெயனெடுத்திச்	சுருக்கு்க.
 (i) 50 × 102 

 (ii) 500 × 689 − 500 × 89 

 (iii) 4 × 132 × 25 

 (iv) 196 + 34 + 104

பு்றவை விைோககள்

5. (53 + 49) × 0	எனெது

	 (அ)	102	 (ஆ)	0	 (இ)	1	 (ஈ)	53 + 49 × 0

6. 1
59 	எனெது	

	 (அ)	1	 (ஆ)	0	 (இ)	 59
1 	 (ஈ)	59 
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7.	 ஒரு	பூச்சியமற்றை	முழு	எண	மற்றும்	அதனுளடைய	பதொடைரியின	பெருக்குத்	பதொள்க	எப்தெொதும்

	 (அ)	ஓர்	இரடளடை	எண		 (ஆ)	ஓர்	ஒற்ளறை	எண		
	 (இ)	பூச்சியம்		 	 (ஈ)	இவற்றுள்	ஏதுமில்ளை
8. முனனி	இல்ைொத	ஒரு	முழு	எண
	 (அ)	10	 (ஆ)	0	 (இ)	1	 (ஈ)	இவற்றுள்	ஏதுமில்ளை
9.	 பினவரும்	த்கொளவ்களில்	எது	பூச்சியமல்ை?
	 (அ)	0 × 0	 (ஆ)	0 + 0	 (இ)	2 / 0	 (ஈ)	0 / 2

10. பினவருவனவற்றுள்	எது	உணளம	அல்ை?
	 (அ)	(4237  + 5498) + 3439 = 4237 + (5498 + 3439)

	 (ஆ) (4237 × 5498) × 3439 =  4237 × (5498 × 3439)

	 (இ)	4237 +  5498 × 3439 = (4237 + 5498) × 3439

	 (ஈ) 4237 × (5498 + 3439) = (4237 × 5498) + (4237 × 3439)

ெயிறசி 1.6

ெல்வயகத் தி்றைறிப் ெயிறசிக கணககுகள் 
1.	 எனனுளடைய	 பூடடைப்ெடடை	 பெடடிளயத்	திறைக்்கப்	 ெயனெடும்	 ்கடைவுச்	 பைொல்ைொனது	மி்கப்பெரிய	

5 இைக்்க	ஒற்ளறை	எண	ஆகும்.	இது	7, 5, 4, 3 மற்றும்	8 ஆகிய	இைக்்கங்களைக்	ப்கொணடைது	
எனில்	அக்்கடைவுச்	பைொல்ளைக்	்கணடைறி்க.

2. 2001	 இல்	 மக்்கள்	 பதொள்க	 ்கணக்ப்கடுப்பினெடி,	 நொனகு	 மொநிைங்களின	 மக்்கள்	 பதொள்க	
கீதழ	ப்கொடுக்்கப்ெடடுள்ைன.		மக்்கள்	பதொள்கயினெடி	அம்மொநிைங்களை	ஏறு	மற்றும்	இறைஙகு	
வரிளையில்	வரிளைப்ெடுத்து்க.

மொநிைம் மக்்கள்பதொள்க
தமிழநொடு 72147030

இரொஜஸதொன 68548437

மத்தியபிரததைம் 72626809

தமற்குவங்கொைம் 91276115

3. பினவரும்	அடடைவளணளய	உற்றுதநொக்கி,	கீதழயுள்ை	வினொக்்களுக்கு	விளடையளிக்்கவும்.
ஆணடு புலிகளின எணணிகயக

1990 3500

2008 1400

2011 1706

2014 2226
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(i) 2011	இல்	இருந்த	புலி்கள்	எத்தளன?
(ii) 1990 ஐ	விடை	2008	இல்	எத்தளன	புலி்கள்	குளறைந்துள்ைன?
(iii) 2011	மற்றும்	2014	இக்கும்	இளடைதய	உள்ை	புலி்களின	எணணிக்ள்க	அதி்கரித்துள்ைதொ	

அல்ைது	குளறைந்துள்ைதொ?
4.	 முல்ளைக்ப்கொடி,	ஒவபவொரு	ளெயிலும்	9	ஆப்பிள்்கள்	ப்கொணடை	25	ளெ்கள்	ளவத்திருந்தொள்.		

அவளுளடைய	6	நணெர்்களுக்கு	அவற்ளறைச்	ைமமொ்கப்	ெஙகிடடுக்	ப்கொடுத்தொள்	எனில்,	ஒவபவொரு	
நணெரும்	 எத்தளன	ஆப்பிள்்களைப்	 பெற்றிருப்ெர்?	 	 ஆப்பிள்்கள்	 மீதமிருக்்க	 வொய்ப்புணடைொ?	
உணபடைனில்	எத்தளன?

5.	 ஒரு	த்கொழிப்ெணளணயிலிருந்து	15472 முடளடை்களை,	ஓர்	அடுக்கு	அடளடையில்	30	முடளடை்கள்	
வீதம்	அடுக்கினொல்,	பமொத்தம்	எத்தளன	அடுக்கு	அடளடை்கள்	ததளவப்ெடும்?	

நமறசிந்தயைக கணககுகள்
6.	 அடடைவளணளயப்	ெடித்துப்	பினவரும்	வினொக்்களுக்கு	விளடையளிக்்க.

விணமீன தெைர விட்டம் (யமல்களில்)

சூரியன 864730

சிரியஸ 1556500

அ்கத்தியம் 25941900

ஆல்ஃெொ	பைனடைொரி 1037700

சுவொதி	விணமீன 19888800

தவ்கொ 2594200

(i) அ்கத்தியம்	விணமீன	விடடைத்ளத	இந்திய	மற்றும்	ெனனொடடு	முளறையில்	எழுது்க.
(ii)	 சிரியஸ	விணமீன	விடடைத்தில்	உள்ை	5இன	மதிப்பு்களின	கூடுதளை	இந்திய	முளறையில்	

எழுது்க.
(iii) எணணூற்று	 அறுெத்து	 நொனகு	 மில்லியன	 எழுநூற்று	 முப்ெது	 எனெளத	 இந்திய	

முளறையில்	எழுது்க.
(iv)	 சுவொதி	விணமீன	விடடைத்ளதப்	ெனனொடடு	முளறையில்	எழுது்க.
(v)	 அ்கத்தியம்	மற்றைம்	சுவொதி	விணமீன்களின	விடடைங்களின	தவறுெொடளடை	இந்திய	மற்றும்	

ெனனொடடு	முளறையில்	எழுது்க.
7. அனபு,	 அறிவுச்பைல்வியிடைம்	 ஓர்	 ஐந்து	 இைக்்க	 ஒற்ளறைப்ெளடை	 எணளண	 நிளனவில்	

ப்கொள்ளுமொறுக்	கூறினொன.		தமலும்	பினவரும்	குறிப்பு்களைக்	கூறுகிறைொன.
 ● 1000 ஆவது	இடை	மதிப்பில்	உள்ை	இைக்்கம்	5	ஐ	விடைக்	குளறைவு.
 ● 100 ஆவது	இடைமதிப்பில்	உள்ை	இைக்்கம்	6	ஐ	விடைக்	குளறைவு.
 ● 10 ஆவது	இடைமதிப்பில்	உள்ை	இைக்்கம்	8.

	 அறிவுச்பைல்வி	கூறிய	விளடை	எனனவொ்க	இருக்கும்?	அவள்	ஒனறுக்கு	தமற்ெடடை	விளடை்களைக்	
கூறுவொைொ?
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8. ஓர்	அரஙகில்	இளை	நி்கழச்சி	ஒனறு	நளடைபெறை	உள்ைது.	பமொத்தமுள்ை	7689 நொற்்கொலி்களை	
வரிளைக்கு	90 நொற்்கொலி்கள்	வீதம்	தெொடைப்ெடுகிறைது	எனில்.

  (i)	 எத்தளன	வரிளை்களில்	இருக்கும்?			 	(ii)		எத்தளன	நொற்்கொலி்கள்	மீதம்	இருக்கும்?
9.	 ஏழு	 இைக்்க	 எண	 29,75,842 ஐ	 இைடைம்	 மற்றும்	 ெத்து	 இைடைத்துக்கு	 முழுளமயொக்கு்க.		

அம்மதிப்பு்கள்	ைமமொ்க	இருக்குமொ?
10. பைய்தித்தொள்	மற்றும்	இதழ்களிலிருந்து	5	அல்ைது	6	அல்ைது	7	இைக்்க	எண்களைக்	

்கணடுபிடித்துப்	ெத்தொயிரத்துக்கு	முழுளமயொக்கு்க.

நியைவில் தகோள்க
 ● பெரிய	எண்களைப்	ெடிக்்கவும்,	எழுதவும்	்கொற்புள்ளி	ெயனெடுகிறைது.	
 ● இந்திய	மற்றும்	ெனனொடடு	முளறையில்	்கொற்புள்ளியின	ெயனெொடு	தவறுெடுகிறைது.
 ● இரணடு	 எண்களை	 ஒப்பிடும்தெொது,	 அதி்க	 இைக்்கங்களைக்	 ப்கொணடை	 எண	 பெரிய	

எணணொகும்.
 ● 	இரணடு	எண்களை	ஒப்பிடும்தெொது,	ைம	எணணிக்ள்கயில்	இைக்்கங்களைப்	பெற்றிருந்தொல்,	

இடைப்புறைம்	பெரிய	இைக்்கத்ளதக்	ப்கொணடை	எண	பெரிய	எணணொகும்.	
 ● 	எண	்கணிதக்	்கணக்கீடு்களைச்	ைரியொ்கச்	பைய்ய	BIDMAS	ெயனெடுகிறைது.
 ● 	அனறைொடை	வொழக்ள்கயில்	ெல்தவறு	சூழநிளை்களில்	பெரிய	எண்கள்	ததளவப்ெடுகினறைன.
 ● 	ைரியொன	 மதிப்பு்கள்	 ததளவப்ெடைொத	 சூழலில்	 எண்களின	 மதிப்பீடும்,	 முழுளமப்ெடுத்தலும்	

ததளவப்ெடுகினறைன.
 ● 	ப்கொடுக்்கப்ெடடை	 எணணின	 மதிப்பிளன	 ததொரொயமொ்க	 குறிப்ெளத	 உத்ததை	 மதிப்பு	

எனகிதறைொம்.
 ● 	எணளண	 முழுளமயொக்குவதொல்	 அதன	 மதிப்பிளன	 எளிதொ்கவும்	 ததளவக்த்கற்ெவும்	

்கணக்கிடை	முடியும்.
 ● 	இயல்	 எண்களின	 (N)	 பதொகுப்தெொடு	 பூச்சியத்ளதச்	 தைர்க்கும்தெொது	முழு	 எண்கள்	 (W) 

கிளடைக்கினறைன.		W = {0, 1, 2, ...}.

 ● 	முழு	எண்களில்	மி்கச்	சிறிய	எண	‘0’	ஆகும்.
 ● 0	மற்றும்	1	முளறைதய	முழு	எண்களின	கூடடைல்	ைமனி	மற்றும்	பெருக்்கல்	ைமனி	ஆகும்.
 ● முழு	எண்களை	எவவரிளையிலும்	கூடடைவும்	அல்ைது	பெருக்்கவும்	முடியும்.		எனதவ,	இது	

ெரிமொற்றுப்	ெணபுளடையது.	
 ● 	முழு	எண்களின	பெருக்்கைொனது	ெரிமொற்று	மற்றும்	தைர்ப்புப்	ெணபு்களை	உளடையது.
 ● 	கூடடைலின	மீதொன	பெருக்்கலின	ெஙகீடடுப்	ெணளெ	முழு	எண்கள்	நிளறைவு	பைய்யும்.
 ● முழு	எண்களைப்	பூச்சியத்தொல்	வகுப்ெது	வளரயறுக்்கப்ெடைவில்ளை.	
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32 6 ஆம் வகுப்பு ்கணக்கு

இயணைச் தசைல்ெோடு

	 	 	 	 இறுதியில்	கிளடைக்்கப்பெறும்	ெடைம்	→

ெடி– 1 :  	உைொவியில்	 கீதழ	 ப்கொடுக்்கப்ெடடுள்ை	 உரலிளயத்	 தடடைச்சு	 பைய்்க	 அல்ைது	 துரித		
துைங்கல்	குறியீடளடை	ஸத்கன	பைய்்க.	

ெடி- 2 : 	ஜிதயொஜீப்ரொவில்		(இடைமதிப்பு)		“Place Value”	எனறை	ெகுதி	ததொனறும்.	அஙத்க	ஒரு	இயல்	
எண	 ப்கொடுக்்கப்ெடடிருக்கும்.	 அடுத்த	 ்கணக்கிற்கு	 பைல்ை “Problem”	 பெொத்தொளன	
பைொடுக்்கவும்.

ெடி	-3 : 	அந்த	 ெக்்கத்தின	 கீழப்ெகுதியில்	ளடைப்	 பைய்யப்ெடை	 எண	 மற்றும்	 த்கட்கப்ெடடை	 த்கள்வி	
பதொடைர்ெொன	விளடைளய	அளிக்்கவும்.

ெடி	-4 : 	இப்தெொது “Place Value”-ளவ	 	 பைொடுக்கி	 	 தமதை	 உள்ை	 	 எண்களுக்்கொன		
இடைமதிப்பு்களை	அறி்க.	அடுத்தடுத்த	 ெயிற்சி்களுக்கு	 	 பைல்ை “Problem”	 பெொத்தொளன	
பைொடுக்்கவும்.

ெடி – 1 ெடி - 2

ெடி – 3 ெடி - 4

பையல்ெொடடிற்்கொன		உரலி

இடைமதிப்பு:  https://www.geogebra.org/m/XG3PPt3U

எண்கள்
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33இயற்கணிதம் - ஓர் அறிமு்கம்

கற்றல் ந�ோககஙகள் : 
 ● எண்கள் மற்றும் வடிவியல் சார்ந்த அமமப்பு்கமை விவரித்தல், விரிவாக்கு்தல் மற்றும் 

உருவாக்கு்தல்.
 ● அமமப்பு்களின் ்தன்மமமயக் ்கணிதது, த்தாடர அமமப்பு்கமை ஆராய்தல்.  

 ● அமமப்பு்களில் 'மாறி்களின்' இன் பங்கிமைப் புரி்நதுக்த்காள்ளு்தல்.
 ● எளிய இயற்்கணி்தக் க்காமவ்களிலும், சமன்பாடு்களிலும் மாறி்கமைப் பயன்படுததித 

த்தாடரபு்கமை விைக்கு்தல்.

2.1 அறிமுகம்
 எண விமையாட்டுக்கு நீங்்கள் ்தயாரா்க இருக்கிறீர்கைா? பின்வரும் படி்கமைக் ்கவைமா்கப் 
பின்பற்றுங்்கள்.

படி 1 படி 2 படி 3 படி 4 படி 5
ஏக்தனும் ஓர 
எணமணை நிமைததுக் 
த்காள்ளுங்்கள்

அவதவணமணை 
2 ஆல் 
தபருக்்கவும்.

20 ஐக் 
கூட்டவும்.

2 ஆல் 
வகுக்்கவும்.

படி 1 இல் நிமைத்த 
எணமணைக் 
்கழிக்்கவும்.

உன்னுமடய விமட 10 ்தாைா? வகுப்பில் உள்ை அமைவருக்கும் ஒகர விமட கிமடததுள்ை்தா? நீ 
நிமைத்த எணணும் உன் நணபர நிமைத்த எணணும் ஒகர எண ்தாைா என்பம்த சரிபாரத்தால் 
வியப்பா்க உள்ைது அல்்லவா?  த்தாடங்கும் எணமணை mšyJ mšyJ2

1
4
3

5
4  எை பின்ைங்்கைா்க 

எடுததுக்த்காணடால் விமட என்ைவா்க அமமயும்?
இ்ந்த விமையாட்மட எ்ந்த எணணில் த்தாடங்கிைாலும் விமட 10 ஆ்கத்தான் அமமயும்.  

இரணடு எண்கமைக் த்காணடு இவ விமையாட்மட சரிபாரப்கபாம்.
 ● த்தாடங்கும் மு்தல் எண 4 எனில்,

படி 1 படி 2 படி 3 படி 4 படி 5

4 4 × 2 = 8 8 + 20 = 28 28 ÷ 2 = 14  14 − 4  = 10

 ● த்தாடங்கும் மு்தல் எண 9 எனில், 
படி 1 படி 2 படி 3 படி 4 படி 5

9 9  × 2 = 18 18 + 20 = 38 38 ÷ 2 = 19 19 − 9 = 10

கவறுபட்ட எண்களுக்கு ஒகர எண விமடயா்க எவவாறு கிமடக்கிறது என்பது உைக்குத த்தரியுமா?

இயற்கணிதம் - ஓர் அறிமு்கம்2 
இயல்
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இயற்்கணி்தம் ஆரவதம்த ஏற்படுததுவக்தாடு மட்டுமல்்லாமல் அன்றாட வாழக்ம்கயில் ஏற்படும் 
சிக்்கல்்களுக்குத தீரவு ்காணைப் பயன்படுகிறது. அவற்றுள் சி்ல,

 ●  தபாருள்்களின் விம்ல்களுக்கு ஏற்ப அ்தன் எணணிக்ம்கமயக் ்காணு்தல்.
 ●  ்கட்நது தசன்ற த்தாம்லவிமை, கவ்கம் மற்றும் கநரம் மூ்லம் எழுது்தல்.
 ●  மமல்்கமைக் கிக்லாமீட்டரா்கவும், கிராமமக் கிக்லாகிராமா்கவும் மாற்று்தல் கபான்றமவ.
 ●  சுற்றைவின் நீைங்்கமை நூல் த்காணடு அைத்தல், முள்்கம்பி கவலியால் ஆை க்தாட்டததின் 

நீைதம்த அைத்தல்.
 ●  பூங்்காவின் பரப்பைமவக் ்காணு்தல்.
 ●  த்தாடர வரிமசயில் விடுபட்ட எணமணைக் ்காணு்தல்.

எஙகும் கணிதம் - அன்றோட வோழ்வில் இயறகணிதம்

           

4 குச்சி்கள் 8 குச்சி்கள் 12 குச்சி்கள்

1 × 4 குச்சி்கள் 2 × 4 குச்சி்கள் 3 × 4 குச்சி்கள்

2.2 அமைப்புகள்
அமமப்பு்கமை ஆராய்நது ்கற்றுக்த்காள்ளும்கபாது, ்கணி்தம் எளி்தா்கத க்தான்றும். இத்தம்கய 
அமமப்பு்கள் ்காரணை ்காரியதக்தாடு ஊகிக்கின்ற திறமை வைரக்கின்றை. அமமப்பு்கமைச் 
சரியா்க புரி்நது த்காணடால் அது தீரவு ்காணும் திறமைப் தபற அடிப்பமடயா்க அமமகிறது. 
இவவியலில் எண்கமைப் பயன்படுததும் கபாது ஏற்படும் அமமப்பு முமற்கமைப் பற்றிப் பாரக்்க்லாம். 
எடுததுக்்காட்டா்க, 

   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... எனும் எண்கமை எடுததுக் த்காள்கவாம்.

இ்ந்த எண்கமைக் ்கவனித்தால், 1 ஒற்மற எண, 2 இரட்மட எண, 3 ஒற்மற எண, 4 இரட்மட எண 
எைக் கூறிக் த்காணகடச் தசல்்ல்லாம். எைகவ, ஒற்மற எணணும் இரட்மட எணணும் அடுத்தடுதது 
வரும் எை அறிகிகறாம்.  

கமலும் 12, 8, 4,… என்ற த்தாடர வரிமசயில், அடுத்த எணமணை உன்ைால் கூற முடியுமா? 
எளிமமயா்கக் கூற்லாம். ஒவகவார எணணிலிரு்நதும் 4ஐக் ்கழித்தால் அடுத்த எண கிமடக்கும். 
எைகவ, 4ஆவது எண ‘0’ ஆகும்.

  Alive

 M

athematics

6th_Chp2_TM.indd   34 1/27/2020   2:16:46 PM



35இயற்கணிதம் - ஓர் அறிமு்கம்

இவவாறாை, அமமப்பு முமற பற்றி அறிய உ்தவும் ்கணி்தததின் உட்பிரிகவ இயற்்கணி்தமாகும்.  
இன்மறய ்கா்ல்கட்டததில் இயற்்கணி்தமாைது வங்கி, ்காப்புறுதி நிறுவைம், ்கணைக்கியல், 
புள்ளியியல், அறிவியல், தபாறியியல், உற்பததி மற்றும் ப்ல துமற்களில் பயன்படுகிறது.

இவறம்ற முயல்க
 ● கீகேயுள்ை அமமப்பு முமறமய உற்று கநாக்கி விமடயளிக்்கவும்.

 (i) 5, 8, 11, 14, ___ , ___ , ___

 (ii) 15873 × 7 = 111111 மற்றும் 15873 × 14 = 222222 எனில்

  15873 × 21 மற்றும் 15873 × 28 ஐக் ்காண்க.  

 ● கீகேயுள்ை அமமப்பு்கமை உற்றுகநாக்கி அடுத்த இரணடு அமமப்பு்கமை வமர்நது, 
அட்டவமணைமய நிரப்பு்க.

 

வடிவஙகள் முதல் 
அமைப்பு

இரணடோம் 
அமைப்பு

மூன்றோம் 
அமைப்பு

�ோனகோம் 
அமைப்பு

ஐநதோம் 
அமைப்பு

சதுரம் 1 2 3

வட்டம் 3 6 9 

 ● வடிவங்்கமைப் பயன்படுததிப் புதிய அமமப்மப உருவாக்கி, அ்தற்்காை 
அட்டவமணைமயயும் அமமக்்க.

2.2.1  எண செயலிகளில் உள்்ள அமைப்புகள்
மு்த்லாம் இயலில் முழுஎண்களில் ஓர எணமணை 0 மற்றும் 1 ஆல் தபருக்கிைால் என்ை கிமடக்கும் 
என்பம்தக் ்கற்கறாம்.  
எடுததுக்்காட்டா்க, 57 × 1 = 57 மற்றும் 43 × 0 = 0. முன்பு அறி்ந்த இ்ந்த கூற்றாைது இ்ந்த இரணடு 
எடுததுக்்காட்டு்களுக்கு மட்டுமல்்லாமல் எல்்லா எண்களுக்கும் உணமமயாகிறது.
எைகவ “ஏக்தனும் ஓர எண" × 1 = "அக்த எண” ஆகும்.
இயற்்கணி்தம், ்த்கவல்்கமைச் சுருக்்கமா்கவும், எளிமமயா்கவும் எழு்த வழி வகுக்கிறது. கமக்லயுள்ை 
கூற்றிமை n × 1 = n, எை எழு்த்லாம்.  இங்கு n என்பது ஓர எணணைாகும். இடதுபுறததிலுள்ை ‘n’ 
என்பது ஏக்தனும் ஓர எண என்பம்தக் குறிக்்கப் பயன்படும் எழுத்தாகும்.  வ்லதுபுறததிலுள்ை எண 
அக்த ‘n’ ஆகும். இதுகவ, நாம் சரியாை கூற்மறப் தபறு்தம்ல உறுதி தசயகிறது.
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36 6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு

இயற்்கணி்தததில், நாம் ‘n’ என்பம்த மாறி என்கிகறாம். மாறி (தபாதுவா்க ஆங்கி்ல சிறிய எழுதது்கள் 
‘n’ அல்்லது ‘x’ கபான்ற) என்பது ஓர எணமணைக் குறிக்கும் குறியீடாகும். ஒரு த்தாடரபிமைச் 
சுருக்்கமா்க எழு்த மாறி்கள் பயன்படுகின்றை. n × 1 = n இல், 1 ஆைது மாறா்த எணமதிப்பா்க 
உள்ைது.  இம்த இயற்்கணி்தததில் மாறிலி என்கிகறாம்.
எடுததுக்்காட்டா்க, பின்வரும் அமமப்பு்கமை ்காண்க.
 7 + 9   =   9 + 7

 57 + 43   =   43 + 57

 123 + 456   =   456 + 123

 7098 + 2018   =   2018 + 7098

 35784 + 481269841   =   481269841 + 35784

எனும் இ்ந்த அமமப்பு்கமை a + b = b + a  எைச் சுருக்்கமா்கவும், எளிமமயா்கவும் எழு்த்லாம்.
இங்கு ‘a’ மற்றும் ‘b’ என்ற இரணடு மாறி்கள் உள்ைை. ‘a’ என்ற மாறிக்கு ஒகர எணமணை இரணடு 
பக்்கமும் எடுததுக் த்காள்ை கவணடும். அக்தகபால் ‘b’ என்ற மாறிக்கு இரணடு பக்்கமும் ஒகர எணமணை 
எடுததுக்த்காள்ை கவணடும். ஆைால், ‘a’ மற்றும் ‘b’ ஒகர எணணைா்க இருக்்க கவணடியதில்ம்ல.
இவவாகற, a × b = b × a என்ப்தற்கு ஒரு விைக்்கம் அளிக்்க முயலுங்்கள்.

குறிப்பு
்கழித்தலில் ‘7 – 3’ ஐ ‘3 – 7’ எை எழு்த இய்லாது. எைகவ ‘a – b’ மற்றும் ‘b – a’ ஆகியை 
சமமல்்ல.

2.3 ைோறிகளின மீதோன செயலிகம்ளப் புரிநது சகோள்ளுதல்
கீகே உள்ை சூழநிம்லமய உற்று கநாக்்கவும்.
சூழ்நிமை 1
்தங்ம்க நி்லாவின் வயம்தக் ்காட்டிலும் மூன்று வயது தபரியவன் மதி.  நி்லாவின் வயது நமக்குத 
த்தரியும் எனில், மதியின் வயம்தக் ்காணை முடியுமா? 
நி்லாவின் வயது ‘n’ எனில், மதியின் வயது எப்கபாதுகம ‘n + 3’ ஆ்க 
இருப்பம்தக் ்காணை முடியும். இதுகவ மாறி்கள் பயன்படுததுவதின் சிறப்பாகும். 
வயது மாற்றததிற்கு தவவகவறு கூற்று பயன்படுத்தகவணடிய அவசியம் 
இல்ம்ல. ‘n’ இன் மதிப்பு மாறும்கபாது ‘n + 3’ இன் மதிப்பும் மாறுகிறது. 
இங்கு 3 என்பது ஒரு மாறிலியாகும்.
இ்தமைப் பின்வரும் அட்டவமணையில் த்தளிவா்கக் ்காணை முடிகிறது.

நிைோவின  வயது  ‘n’ ைதியின  வயது ‘n + 3’

n = 4 எனில் 4 + 3 = 7

n = 8 எனில் 8 + 3 = 11

n = 12 எனில் 12 + 3 = 15

6th_Chp2_TM.indd   36 1/27/2020   2:16:47 PM



37இயற்கணிதம் - ஓர் அறிமு்கம்

சூழ்நிமை 2

பனி இனிப்புக (ஐஸ்) குச்சிகம்ளப் பயனபடுத்தி அமைப்புகம்ள உருவோககுதல்

பாரி மற்றும் மணிகம்கம்ல இருவரும் பனி இனிப்புக் (ஐஸ்) குச்சி்கமைக் த்காணடு சி்ல
அமமப்பு்கமை உருவாக்குகின்றைர.
ஒரு ‘T’ உருவாக்்க எத்தமைக் குச்சி்கள் க்தமவப்படும்? (2 குச்சி்கள்)

இரணடு ‘T’ உருவாக்்க எத்தமைக் குச்சி்கள் க்தமவப்படும்? (4 குச்சி்கள்)

த்தாடர்நது குச்சி்கமைப் பயன்படுததிப் பின்வரும் அட்டவமணைமயத ்தயார தசயய்லாம்.

‘T’இன எணணிகமக 1 2 3 4 .  .   .  k .  .   .   

நதமவயோன பனி இனிப்புக 
குச்சிகளின எணணிகமக

2 4 6 8 .  .   .  2k .  .   .   

2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × 4 .  .   .  2 × k .  .   .   

கமக்லயுள்ை அட்டவமணையிலிரு்நது, க்தமவயாை ‘T’ இக்்களின் எணணிக்ம்க k எனில்,
க்தமவயாை பனி இனிப்புக் குச்சி்களின் எணணிக்ம்க  2 × k = 2k.  இங்கு k என்பது மாறியாகும்.

2.4 இயறகணிதக கூறறுகம்ள அமைத்தல்
ஒரு கூமடயில் ‘n’ ஆப்பிள்்கள் உள்ை்தா்கக் த்காள்்க. அ்தனுடன் 5 ஆப்பிள்்கமைச் 
கசரக்்க கூமடயில் தமாத்தம் எத்தமை ஆப்பிள்்கள் உள்ைை? 
தமாத்த ஆப்பிள்்களின் எணணிக்ம்கமய ‘n + 5’ எை எளி்தா்க எழு்த்லாம். ‘n + 5’ என்ற 
இயற்்கணி்தக் கூற்று முன்பு இரு்ந்த ஆப்பிள்்களின் எணணிக்ம்க எவவைவா்க இரு்ந்தாலும் 
அ்தனுடன் 5 ஆப்பிள்்கள் கூடு்த்லா்க இருப்பம்தக் குறிக்கிறது.
இம்தப் கபான்கற,

 ● ஒரு கபரு்நதில் ‘x’ எணணிக்ம்கயில் மக்்கள் பயணிக்கின்றைர.  2 நபர கமலும் கபரு்நதில் 
ஏறிைால் ‘x + 2’ மக்்கள் கபரு்நதில் இருப்பர.  

இவறம்ற முயல்க
பின்வரும் உருவங்்கமை அமமக்்க எத்தமை பனி இனிப்புக் குச்சி்கள் க்தமவப்படும்? மாறியின் 
விதிமய எழுது்க.  

 (i) C இன் அமமப்பு     (ii) M இன் அமமப்பு  
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 ● ஒரு தவணதணையக் ்கட்டியின் நிமற ‘w’ கிராம். அக்்கட்டியிலிரு்நது 100 கிராம் அைவு தவட்டி 
எடுக்்கப்பட்டால் மீதி ‘w-100’ கிராம் இருக்கும்.  

 ●  ஓர எணமணை ‘y’ எைக் குறிப்பிட்டால், அ்தன் இருமடங்ம்க‘2y’ எைக் குறிக்்க்லாம். 
(2y என்பது ‘y’ ஐ 2 ஆல் தபருக்குவது ஆகும்.)

2.4.1 இயறகணிதக கூறறுகம்ள வோககியஙக்ளோக ைோறறுதல். 
கீழக்்காணும் அட்டவமணையில் சி்ல எடுததுக்்காட்டு்கமைக் ்காணகபாம்.

வ. எண இயறகணிதக கூறறு வோயசைோழி கூறறு
1. m + 14 ‘m’  உடன் 14 ஐ  அதி்கரிக்்க.
2. x − 6 ‘x’ இலிரு்நது 6 ஐக் குமறத்தல்
3. 3y அல்்லது 3 × y 3 மற்றும் ‘y’ இன் தபருக்்கல் ப்லன்

4. 5 ÷ z அல்்லது 5z 5 ஐ ‘z’ ஆல் வகுக்்க

5. 2p − 5 ‘p’ இன் 2 மடங்கில்  5 குமறவு.

 இக்தகபான்று வாயதமாழிக் கூற்மற இயற்்கணி்தக் கூற்றா்க எழு்த்லாம்.

இவறம்ற முயல்க

வ. எண இயறகணிதக கூறறு வோயசைோழிக கூறறு
1. a + 5

2. 6z − 1

3. 12y

4. 6
x

2.4.2 வோயசைோழிக கூறம்ற இயறகணிதக கூற்றோக ைோறறுதல்
 கீழக்்காணும் அட்டவமணையில் சி்ல எடுததுக்்காட்டு்கமைக் ்காணகபாம்.

வ. எண வோயசைோழிக கூறறு இயறகணிதக கூறறு

1. ‘x’ உடன் 21 ஐ அதி்கரிக்்க. x + 21

2. ‘a’ இலிரு்நது 7 ஐ நீக்கு்தல். a − 7

3. ‘p’ இன் இரு மடங்கு 2p

4. 10 ஐ ‘m’ ஆல் வகுக்்க. 10 ÷ m

5. 7 மற்றும்‘y’ இன் தபருக்்கல் ப்லமை 2 ஆல் வகுக்்க. 7y ÷ 2
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இவறம்ற முயல்க

வ. எண வோயசைோழிக கூறறு இயறகணிதக கூறறு

1.
‘n’ இன் ஏழு மடங்கிலிரு்நது  

5 ஐக் ்கழிக்்க.
2. ‘x’ மற்றும் 4 ஐ கூட்டு்க.

3. ‘y’ இன் 3 மடங்ம்க 8 ஆல் வகுக்்க.

4. 11 ஐ ‘m’ ஆல் தபருக்கு்க.

2.5 எடுத்துககோட்டுகளில் இடம்சபறும் சதரியோத எணகம்ளக கோணுதல்
 கீழக்்காணும் ்கட்டங்்கமை நிரப்பு்க.

  (அ)  + 3 = 8

  (ஆ) 2 +  = 9

  (இ) 11 − 5 = 

 இங்கு,  என்பது த்தரியா்த எணமணைக் குறிக்கும்.

இ்ந்தச் சமன்பாடு்கமைப் தபாருளுமடய்தா்க மாற்ற, மு்தல் ்கட்டததில் 5, இரணடாவது ்கட்டததில் 
7 மற்றும் 3 ஆவது ்கட்டததில் 6 ஆகிய எண்கள் இடம் தபறு்தல் கவணடும்.  

இவறம்ற முயல்க

த்தரியா்தவற்மறக் ்கணடுபிடி

(i) 37 + 43 = 43 + 

(ii) (22 + 10) + 15 =  + (10 + 15)

(iii) 7 × 46 = 322 எனில் 46 × 7 = 

எடுத்துககோட்டு 2.1
ஒரு ்தட்டில் சி்ல முட்மட்கள் உள்ைை. ்தட்டிலிரு்நது 6 முட்மட்கமை எடுதது விட்டால் மீ்தம் 
10 முட்மட்கள் உள்ைை எனில் தமாத்தம் எத்தமை முட்மட்கள் ்தட்டில் இரு்நதிருக்கும்? 
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–    

 
எனில்

   

  

   

த்காடுக்்கப்பட்ட கூற்றிலிரு்நது,

த்தரியா்த எணணிக்ம்கயில் 
்தட்டில் உள்ை முட்மட்கள் - 6 முட்மட்கமை 

தவளிகய எடுத்தல் எனில் மீ்தம் 10 முட்மட்கள் 
கிமடக்கும்

இ்தமை, ‘x – 6’ எை எழு்த்லாம்.  இங்கு ‘x’ என்பது த்தரியா்த எண ஆகும்.

அடுத்த்தா்க, x இல் எம்மதிப்மப பிரதியிட்டால், ‘x – 6’ ஆைது 10 ஐத ்தரும் எைக் ்கணடறிகவாம்.

‘x’ ன ைதிப்பு x – 6 முடிவு முடிவு 10 ஆக உள்்ளதோ?
ஆம் / இல்மை

7 7 − 6 1 இல்ம்ல
10 10 − 6 4 இல்ம்ல
12 12 − 6 6 இல்ம்ல
15 15 − 6 9 இல்ம்ல
16 16 − 6 10 ஆம்
18 18 − 6 12 இல்ம்ல

எைகவ, த்தரியா்த எண ‘x’ (மாறி) ஆைது 16 ஆகும். 

இவறம்ற முயல்க

m + 4 இன் கூடு்தல் 9 எைப் தபற உரிய 'm' இன் மதிப்மபக் ்காண்க.

m m + 4 முடிவு  முடிவு 9 ஆக உள்்ளதோ ?
ஆம்/இல்மை

1 1 + 4 5 இல்ம்ல
2 ______ ______ ______
3 ______ ______ ______
4 ______ ______ ______
5 ______ ______ ______

எடுத்துககோட்டு 2.2

அதியன் மற்றும் முகி்லன் இருவரும் உடன் பிற்ந்தவர்கள். அதியனின் வயது ‘p’. முகி்லன், 
அதியமை விட 6 வயது மூத்தவன் என்பம்த இயற்்கணி்தக் கூற்றா்க எழுது்க. அதியனின் வயது 
20 எனில், முகி்லனின் வயது என்ை?
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 அதியனின் வயது   =  ‘p’

 முகி்லனின் வயது   =  ‘p + 6’ (இயற்்கணி்தக் கூற்று)
 p = 20, எனில், முகி்லனின் வயது   =  20 + 6

   =  26 வயது.  

பயிறசி 2.1

1. க்காடிட்ட இடங்்கமை நிரப்பு்க.
(i) a, b, c, … x, y, z ஆகிய எழுதது்கள் _______ குறிப்ப்தற்குப் பயன்படுகின்றை. 

(ii) ‘f ’ இலிரு்நது 5 ஐக் குமறத்தல் என்ப்தற்்காை இயற்்கணி்தக் கூற்று ___________ 
(iii) ‘s’ ஐ 5 ஆல் வகுத்தல் என்ப்தற்்காை இயற்்கணி்தக் கூற்று ___________

(iv) ்தற்கபாது ‘A’ இன் வயது ‘n’ எனில் 7 ஆணடு்களுக்கு முன்பு ‘A’ இன் வயது ___________

(v) ‘p − 5’ ஆைது 12 எனில் ‘p’ இன் மதிப்பு ___________

2. சரியா, ்தவறா எைக் கூறு்க.
 (i)  

6 cm

A B

a cm ? cm

 எழுதுக்காலின் ‘B’ பகுதியின் நீைம் ‘a – 6’. 

(ii)  இன் விம்ல ‘x’ மற்றும்  இன் விம்ல ` 5 எனில், இவவிரு பேங்்களின் 
தமாத்த விம்ல ‘` x + 5’ ஆகும்.

 (iii) c இன் மூன்று மடங்ம்க விட 10 அதி்கம் எனும் கூற்று ‘10c + 3’ ஐக் குறிக்கிறது.
(iv) 10 அரிசிப் மப்களின் விம்ல ` 't' எனில் 1 அரிசிப் மபயின் விம்ல ` ‘  t    10 ’ ஆகும்.  

(iv) q மற்றும் 20 இன் தபருக்்கற்ப்லன் 20q.

3.   அடுத்த இரணடு அமமப்பு்கமை வமரயவும் மற்றும் அட்டவமணைமய நிரப்பவும்.  

 

வடிவஙகள் முதைோம் 
அமைப்பு

இரணடோம் 
அமைப்பு

மூன்றோம் 
அமைப்பு

�ோனகோம் 
அமைப்பு

ஐநதோம் 
அமைப்பு

சதுரங்்கள் 1 2 3

வட்டங்்கள் 1 2 3

முக்க்காணைங்்கள் 2 4 6

4. அறிவே்கன் அவரது ்த்நம்தமயவிட 30 வயது இமையவன். அறிவே்கனின் வயம்த அவரது 
்த்நம்தயின் வயம்தக் த்காணடு எழு்தவும்.
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5. ‘u’ என்பது இரட்மட எண எனில் பின்வருவைவற்மற எவவாறு குறிப்பிடுவாய?
 (i) ‘u’ இன் அடுத்த இரட்மட எண எது? (ii) ‘u’ இன் மு்நம்தய இரட்மட எண எது?
6. பின்வரும் வாயதமாழிக் கூற்று்கமை இயற்்கணி்தக் கூற்று்கைா்க மாற்று்க.

(i) ‘t’ உடன் 100 ஐக் அதி்கரிக்்க.  (ii) ‘q’ இன் 4 மடங்கு
(v) ‘y’ இன் 9 மடங்கிலி்நது 4 ஐக் குமறக்்க.

7. பின்வரும் இயற்்கணி்தக் கூற்று்கமை வாயதமாழிக் கூற்று்கைா்க மாற்று்க. 
 (i) x ÷ 3 (ii) 11 + 10x  (iii) 70s 

8. ஆசிரியர இரணடு மாணைவர்களிடம் “ஓர எணமணை விட 8 அதி்கம்” என்ற வாயதமாழிக் 
கூற்மற இயற்்கணி்தக் கூற்றா்க எழுதுமாறு கூறுகிறார. தவற்றி ‘8 + x’ எைவும், மாறன் ‘8x’ 
எைவும் எழுதிைர. யாருமடய விமட சரியாைது?

9. பின்வரும் விைாக்்களுக்கு விமடயளிக்்க.
 (ii) ‘g’ ஆைது 300 எனில், ‘g − 1’ மற்றும் ‘g + 1’ இன் மதிப்பு யாது?

(iii) ‘2s-6’ ஆைது 30 எனில், ‘s’ இன் மதிப்பு யாது?

10. பின்வரும் அட்டவமணைமய நிரப்பு்க.  கமலும் ‘k3’  இன் மதிப்பு 5 எனில் 'k' இன் மதிப்மபக் ்காண்க.

k 3 6 9 12 15 18

3
k 1 2

பு்றவய வினோககள்
11. மாறி என்ப்தன் தபாருள் 
 (அ) சி்ல மதிப்பு்கமை மட்டும் ஏற்்கக் கூடியது   ஆ) நிம்லயாை மதிப்மபக் த்காணடது
 இ) கவறுபட்ட மதிப்பு்கமை ஏற்்கக் கூடியது   ஈ) 8 மதிப்பு்கமை மட்டும் ஏற்்கக் கூடியது

12. ‘w’ வாரங்்களில் உள்ை நாட்்களின் எணணிக்ம்க 
 (அ) 30 + w (ஆ) 30w  (இ) 7 + w  (ஈ) 7w 

13. வட்டததில் ‘x’ இன் மதிப்பு
 (அ) 6 (ஆ) 8 (இ) 21 (ஈ) 22

14. ‘y + 7 = 13’ எனில் ‘y’ இன் மதிப்பு
 (அ) y = 5  (ஆ) y = 6  (இ) y = 7  (ஈ) y = 8

15. ‘n’ இலிரு்நது 6 ஐக் ்கழிக்்க 8 கிமடக்கிறது என்பம்தக் குறிக்கும் கூற்று
 (அ) n − 6 = 8 (ஆ) 6 − n = 8  (இ) 8 − n = 6 (ஈ) n − 8 = 6

x 2
416

11 7

6th_Chp2_TM.indd   42 1/27/2020   2:16:50 PM



43இயற்கணிதம் - ஓர் அறிமு்கம்

பயிறசி 2.2

பல்வமகப் தி்றனறிப் பயிறசிக கணககுகள்
1. பின்வரும் எண அமமப்பிமை நிரப்பு்க.

   9 − 1   =  

   98 − 21   =   

   987 − 321  = 

   9876 − 4321  = 

    98765 − 54321   =  

 அடுதது வரும் எண அமமப்மப எழுது்க.
2. ஒரு ்கம்பியின் நீைம் ‘12s’ தச.மீ. அம்தப் பயன்படுததிப் பின்வரும் வடிவங்்கமை 

உருவாக்கிைால் அவற்றின் பக்்கங்்களின் நீைதம்தக் ்காண்க.  

 (i) சமபக்்க முக்க்காணைம் 
 (ii) சதுரம்

3. பின்வரும் அட்டவமணைலுள்ை வடிவங்்கள் மற்றும் உருவங்்களின் மதிப்மபக் ்காண்க. கமலும் 
அவற்றின் கிமடமட்ட மற்றும் தசங்குதது வரிமச்களின் கூடு்தம்லச் சரிபாரக்்க.

  

 = 30

  

 = 36

 

 = 

 

 = 

 = 32  =  =  =  = 
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4. பின்வரும் அட்டவமணையில், ்கால் புடி (்கபடி) விமையாட்டுத த்தாடர கபாட்டியில் தவற்றி தபற்ற 
8 அணி்களின் முடிவு்கள் த்காடுக்்கப்பட்டுள்ைை.

அணிகள் A B C D E F G H

பங்க்கற்ற கபாட்டி்களின் 
எணணிக்ம்க

8 7 n a 9 10 8 y

தவற்றிப் தபற்றப் கபாட்டி்கள் 5 6 4 7 b 6 x 3

க்தால்வி அமட்ந்த கபாட்டி்கள் k m 6 2 3 c 4 6

 அட்டவமணையில் உள்ை மாறி்களின் மதிப்மபக் ்காண்க.

நைறசிநதமனக கணககுகள்
5. க்காபால், ்கரணைமை விட 8 வயது இமையவன். அவர்களின் வயது்களின் கூடு்தல் 30 எனில், 

்கரணைனின் வயது என்ை?
6. ஒகர அைவுள்ை சதுரக் ்கட்டங்்கமைக் த்காணடு அமமக்்கப்பட்ட பின்வரும் தசவவ்கங்்கள் ஒகர 

அைவு அ்க்லமும் தவவகவறாை நீைமும் த்காணடுள்ைை.

   P Q  R    S    T

 (i) P, Q, R மற்றும் S இல் எத்தமை சிறிய சதுரங்்கள் உள்ைை?
 (ii) கீழக்்காணும் அட்டவமணையில் விடுபட்டக் ்கட்டங்்கமை நிரப்பு்க.

செவவகம் P Q R S T

அகைத்மதப் சபோறுத்துச் ெதுரஙகளின 
எணணிகமக

2 2 ? 2 2

நீ்ளத்மதப் சபோறுத்துச் ெதுரஙகளின எணணிகமக 1 4 3 ? x

செவவகத்தில் உள்்ள சைோத்தச் ெதுரஙகளின 
எணணிகமக ? 8 ? 10 ?
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7. கீகேக் த்காடுக்்கப்பட்டுள்ை மாறி்களுக்்காை குறிப்பு்கமைப் பயன்படுததிக் குறுக்த்கழுததுப் 
புதிமர நிமறவு தசய்க.

x t

z p

v k

u

a m

s

இடமிருநது வைைோக நைலிருநது கீழோக

x + 40 இன் மதிப்பு 100 ‘x’ என்பது 1005 ஐ 6 ஆல் தபருக்்கக் கிமடப்பது
‘t’ இலிரு்நது 7 ஐக் ்கழிக்்கக் கிமடக்கும் மதிப்பு 31. t ÷ 7 = 5

z என்பது 5 ஐ 5 முமற கூட்டக் கிமடப்பது p என்பது மு்தல் 3 இ்லக்்க எணணின் முன்னி
v என்பது 0 என்ற முழு எணணுடன் சா்தாரணை 
ஆணடிலுள்ை நாட்்களின் எணணிக்ம்கமயக் 
கூட்டக் கிமடப்பது

z என்பது ஓர ஆணடில் உள்ை வாரங்்களின் 
எணணிக்ம்க.  (இ்லக்்கங்்கள் இடம் மாறி 
உள்ைை)

k என்பது 25 உடன் 24 ஐக் கூட்டக் கிமடப்பது k என்பது 4 இன் பதிதைாரு மடங்்காகும்

u என்பது 11 இன் இரு மடங்குடன் 2 ஐக் கூட்டக் 
கிமடக்கும் எணணைாைது, ஒரு நாளுக்குரிய 
தமாத்த மணிகநரங்்களின் எணணிக்ம்க

u என்பது 23 மற்றும் 9 இன் தபருக்்கற்ப்லன்

a என்பது 40 ஐ விட 20 அதி்கம் 12 மற்றும் 5 ஆகியவற்றின் தபருக்்கற்ப்லனுடன் 
4 ஐ கூட்டக் கிமடப்பது a ஆகும்

s இலிரு்நது 1 ஐக் ்கழிக்்க 246 கிமடப்பது 
என்பது ்தமிழிலுள்ை தமாத்த எழுததுக்்களின் 
எணணிக்ம்க ஆகும்

m என்பது 9 இன் த்தாடரி

நிமனவில் சகோள்க
 ● மாறி என்பது தவவகவறு எண மதிப்பு்கமை ஏற்கும் அைவீடாகும். இம்த a, b, c, d, ... x, y, 

z என்ற சிறிய ஆங்கி்ல எழுதது்கைால் குறிக்்க்லாம்.
 ● மாறிலி என்பது ஒரு நிம்லயாை மதிப்மப ஏற்கும் எணணுரு / எழுததுரு ஆகும்.
 ● நமடமுமறச் சூேல்்களில் உள்ை த்தாடரபு்கமை தவளிப்படுத்த மாறி்கமைப் பயன்படுததுகிகறாம்.
 ● எணணியல் மற்றும் வடிவியலில் உள்ை பல்கவறு விதி்கமைப் தபாதுமமப்படுததி 

தவளிப்படுத்த மாறி்கமைப் பயன்படுத்த்லாம்.

6th_Chp2_TM.indd   45 1/27/2020   2:16:51 PM



46 6 ஆம் வகுப்பு ்கணக்கு

    இறுதியில் கிமடக்்கப்தபறும் படம் →

படி– 1 : இமணைய உ்லாவிமய திற்நது கீகே த்காடுக்்கப்பட்டுள்ை இமணைப்மப copy தசயது 
paste தசயயவும்.  (அல்்லது) கீகே த்காடுக்்கப்பட்டுள்ை உறலிமய ்தட்டச்சு தசயயவும். 
(அல்்லது) த்காடுக்்கப்பட்டுள்ை துரி்த து்லங்்கள் குறியீட்மட ஸ்க்கன் தசயயவும். 

படி- 2 :  ்கணி்த பயிற்சி புத்த்கததில்  “ஆறாம் வகுப்பு இயற்்கணி்தம்”க்தான்றும். இங்க்க பற்ப்ல 
பயிற்சி ்தாள்்கள் இருப்பம்தக் ்காணை்லாம். அங்கு உள்ை  “Linear Equation Generator” 
என்ற பகுதிமய திறக்்கவும்.

படி -3 :  இ்ந்த பக்்கததில் “difficulty level”-ஐ க்தர்நத்தடுக்்கவும். “Linear equation” என்ற பகுதி 
கமக்ல க்தான்றும் அங்க்க உங்்கள் விமடமய “x” என்ற தபட்டியில் மடப் தசயது enter 
தபாத்தாமை தசாடுக்்கவும்.  

படி -4 :  உங்்கள் விமட  சரியாை்தா்க இரு்ந்தால் “Correct!!!”  எைத திமரயில் க்தான்றும். 
க்தான்றும்.  புதிய ்கணைக்கு்கமை தசயய “New Problem” என்ற பகுதிமயத 
க்தர்நத்தடுக்்கவும்.

படி – 1 படி - 2

படி – 3 படி - 4

Try the remaining worksheets given in this work book related to your lesson

தசயல்பாட்டிற்்காை உரலி

இயற்்கணி்தம்: - https://ggbm.at/GUafZjxr

இயறகணிதம்
இமணயச் செயல்போடு
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47விகிதம் மற்றும் விகித சமம்

கற்றல் ந�ோககஙகள்
 ● 	விகிதங்களின்	்கருதததாக்கத்தப்	புரிந்து	க்கதாள்ளுதல்.
 ● 	விகிதததின்	குறியீட்டைப்	பயன்படுததுதல்,	விகிதங்க்ைச்	சுருககுதல்.
 ● 	க்கதாடுக்கப்படடை	விகிதததிற்கு	ஏற்ப	ஓர்	அை்ை	இரண்டு	பகுதி்கைதா்கப்	பிரிததல்.
 ● 	விகிதததிற்கும்	விகித	சமததிற்கும்	இ்டையயயுள்ை	கததாடைர்்ப	அறிதல்.
 ● 	அலகு	மு்ை்யப்	பயன்படுததி,	விகிதக	்கணககு்க்ைத	தீர்ததல்.

மீள்்ோர்வை             

1. கீழக்கண்டைைற்றில்	எது	தகுபின்்னம்	அல்ல?

	 (அ)	 3
1 	 	 (ஆ)	 3

2 		 (இ)	10
5 	 	 (ஈ)	 5

10  

2. 7
1 	இன்	சமதா்ன	பின்்னம்	______.

	 (அ)	15
2 	 	 (ஆ)	 49

1  	 (இ)	 49
7  	 (ஈ)	 7

100

3.    க்கதாடுக்கப்படடை	கபடடி்களில் > ,<	அல்லது	= பயன்படுததி	எழுது்க.
 (i) 8

5   10
1   (ii) 12

9  4
3

4. 		 க்கதாடுக்கப்படடுள்ை	 முகய்கதாணங்களில்	 6
2 	 பஙகு	 நீல	 ைண்ணம்	உ்டையது	 எ்ன	 அன்பன்	

கசதால்கிைதான். இது	சரியதா?	

5.   ய�தாசப்	வீடடில்	ஒரு	பூந்யததாடடைம்	இருககிைது. இதில்	10
2 	பஙகு	பூக்கள்	சிைப்பதா்கவும்	மற்ை்ை	

மஞசைதா்கவும்	உள்ைைதாறு	ஒரு	படைம்	ை்ர்க.
6. 	 மலர்கக்கதாடியிடைம்	 10	 ஆரஞசு	 பழங்கள்	 உள்ை்ன.	 அைள்	 4	 ஆரஞசுப்	 பழங்க்ை	

உண்டுவிடடைதால்,	உண்ணதாத	பழங்களின்	பின்்னம்	என்்ன?

7. 	 வி்தக்கப்படடை	முதல்	நதாளிலிருந்து,	இரண்டு	ததாைரங்களின்	ைைர்ச்சி்ய	நதாள்யததாறும்	முதது	

குறிததுக	 க்கதாண்டிருககிைதான்.	 10 நதாள்்களில்,	 முதல்	 கசடி	 4
1 	 அஙகுலமும்,	 மற்கைதான்று	 

8
3 	அஙகுலமும்	ைைர்ந்திருககிைது	எனில், அதி்கம்	ைைர்ந்திருந்த	கசடி	எது?

விகிதம் மறறும் விகித சமம்3 
இயல்
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48 6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு

3.1 அறிமுகம்
இரண்டு	அைவு்க்ை	ஒப்பிடும்		சூழநி்ல	பல	இடைங்களில்	நதாள்யததாறும்	நமககு	ஏற்படுகிைது.	நமது 
உயரங்கள்,	 எ்டை்கள்,	 யதர்வில்	 கபற்ை	 மதிப்கபண்்கள்,	 ைண்டி்களின்	யை்கம்,	 ்கடைந்த	 கததா்லவு,	
ைஙகிக	்கணககிலுள்ை	கததா்்க	யபதான்ை	பலைற்்ை	நதாம்	ஒப்பிடையைண்டிைருகிைது. கபரும்பதாலும்,	
ஒப்பீடைதா்னது	ஒயர	ை்்கயதா்ன	அைவு்களின்	மீது	யமற்க்கதாள்ைப்படுகிைது.	 கைவயைறு	அைவு்க்ை	
ஒப்பிடுைது	 இல்்ல. ஒரு	 மனிதனின்	 உயரத்த	 மற்கைதாரு	 மனிதனின்	 ையயததாடு	 ஒப்பிடுைது	
கபதாருளுள்ைததா்க	இருக்கதாது.	எ்னயை,	ஒப்பிடுைதற்்கதா்ன	திடடை	அைவீடு	யத்ைப்படுகிைது.
ஓர்	அைவி்்ன	மற்யைதார்	அைவின்	மடைங்கதா்க	கைளிப்படுததி	ஒப்பிடுை்த	விகிதம்	என்கியைதாம்.

எஙகும் கணிதம்  - அன்றோட வைோழ்வில் விகிதம்

ஒரு	சதுர	கி.மீ	இககு	555	நபர்்கள்	 உயரங்கள்,	எ்டை்கள்	ஒப்பிடை	விகிதம்	பயன்படுகிைது

3.2 விகிதம்   
கீழ்ககோணும் சூழ்நி்ை்ைப் ்றறிச் சிந்திகக
இருைருககுத	 யத்ையதா்ன	 யசதாறு	
ச்மக்க	 யைண்டும்	 என்ை	 சூழநி்ல்ய	
எடுததுகக்கதாள்யைதாம். அதற்கு	இரண்டு	யபருககு	ஒரு	
குை்ை	அரிசி	அைவு யத்ைப்படுகிைது.	ஒவகைதாரு	
குை்ை	 அரிசிககும்	 இரண்டு	 குை்ை	 தண்ணீர்	
யசர்க்க	யைண்டியுள்ைது.	யமலும்	8	விருந்தி்னர்்கள்	
மதிய	உணவிற்கு	ைந்துவிடடைதால்,	இச்சூழநி்ல்ய	
்்கயதாளுைதற்கு	விகிதம்	எவைதாறு	உதவும்?
கீயழ	 அரிசிக	 குை்ை்கள்	 மற்றும்	 யத்ையதா்ன	
தண்ணீர்க	குை்ை்களின்	எண்ணிக்்க	க்கதாடுக்கப்படடுள்ைது.

அரிசிக	குை்ை்களின்	எண்ணிக்்க 1 2 3 4 5

தண்ணீர்க	குை்ை்கள்	(அ)	நபர்்களின்	எண்ணிக்்க	 2 4 6 8 10

  Alive

 M

athematics

எ்டை	ஒப்பீடு	மற்றும்	உயரம்	ஓப்பீடு	-	விகித	அடடைை்ண
ஆண் கபண்

Height Ideal Weight Height Ideal Weight

4' 6" 28 - 35 Kg. 4' 6" 28 - 35 Kg.
4' 7" 30 - 39 Kg. 4' 7" 30 - 37 Kg.
4' 8" 33 - 40 Kg. 4' 8" 32 - 40 Kg.
4' 9" 35 - 44 Kg. 4' 9" 35 - 42 Kg.
4' 10" 38 - 46 Kg. 4' 10" 36 - 45 Kg.
4' 11" 40 - 50 Kg. 4' 11" 39 - 47 Kg.
5' 0" 43 - 53 Kg. 5' 0" 40 - 50 Kg.
5' 1" 45 - 55 Kg. 5' 1" 43 - 52 Kg.
5' 2" 48 - 59 Kg. 5' 2" 45 - 55 Kg.
5' 3" 50 - 61 Kg. 5' 3" 47 - 57 Kg.
5' 4" 53 - 65 Kg. 5' 4" 49 - 60 Kg.
5' 5" 55 - 68 Kg. 5' 5" 51 - 62 Kg.
5' 6" 58 - 70 Kg. 5' 6" 53 - 65 Kg.
5' 7" 60 - 74 Kg. 5' 7" 55 - 67 Kg.
5' 8" 63 - 76 Kg. 5' 8" 57 - 70 Kg.
5' 9" 65 - 80 Kg. 5' 9" 59 - 72 Kg.
5' 10" 67 - 83 Kg. 5' 10" 61 - 75 Kg.
5' 11" 70 - 85 Kg. 5' 11" 63 - 77 Kg.
6' 0" 72 - 89 Kg. 6' 0" 65 - 80 Kg.

"Ratio" (விகிதம்)	 என்ை	
இச்கசதால்லின்	 மூலததி்்னப்	
பழங்கதாலக	 கியரக்கததின்	 மததிய	
்கதாலததில்	 அறிய	 இயலும்.	 எழுதததாைர்்கள்	
"proportio" என்ை 	 இச்கசதால்்ல	
விகிதததிற்கும்,	 "proportionality" என்ப்த	
விகிதசமததிற்கும்	 பயன்படுததி்னர். கததாடைக்க	
கமதாழிகபயர்ப்பதாைர்்கள்	 இத்்ன	 இலததீன்	
கமதாழியில்	 "ratios" எ்ன	 ைழஙகி்னர். 
("rational" என்ை	கசதால்லில்	உள்ை	"reason" 
யபதான்று)
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அ்்னததுச்	 சூழநி்லயிலும்	 தண்ணீர்க	 குை்ை்களின்	 எண்ணிக்்க	 அல்லது	 நபர்்களின்	
எண்ணிக்்கயதா்னது	 அரிசிக	 குை்ை்களின்	 அல்லது	 நபர்்களின்	 எண்ணிக்்க்யப்	 யபதால்	
இரண்டு	மடைங்கதாகும்.	
எ்னயை,	அரிசிக	குை்ை்களின்	எண்ணிக்்க	: தண்ணீர்க	குை்ை்கள்	அல்லது	நபர்்களின்	
எண்ணிக்்க	= 1 : 2. இவைதாறு	ஒப்பீடு	கசயைது	விகிதம் எ்னப்படும்.

3.2.1  விகிதஙகளின ்ண்புகள்
 ● விகிதங்களுககு	அலகு	இல்்ல. இது	ஓர்	எண்	மதிப்பு. எடுததுக்கதாடடைதா்க,	

 8	கி.மீ.	இககும்	4	கி.மீ.	இககும்	உள்ை	விகிதம் 2 : 1 ஆகும்	மற்றும்	2	கி.மீ.	: 1	கி.மீ. அல்ல.
 ● 	விகிதங்களின்	இரு	அைவு்களும்	ஒயர	அலகு்டையததா்க	இருக்க	யைண்டும்.	எடுததுக்கதாடடைதா்க,	

4 கி.மீ.	மற்றும்	400	மீ	ஆகியைற்றிற்்கதா்ன	விகிதம்	்கதாணும்யபதாது,	அைற்்ை	(4 x 1000) : 400 
= 4000 : 400 = 10 : 1 எ்னக	குறிப்பிடைலதாம்.

 ● 	விகிதததில்	ஒவயைதார்	எண்ணும்	உறுப்பு	எ்ன	அ்ழக்கப்படும்.
 ● 	விகிதததின்	உறுப்பு்களின்	ைரி்ச்ய	மதாற்றி	எழுத	முடியதாது.

குறிப்பு
 ● ஒயர	அலகுயு்டைய	இரண்டு	அைவு்களின்	ஒப்பீடு	விகிதமதாகும்.
 ● a,	b	என்ப்ன	ஒயர	அலகு	க்கதாண்டை	இரண்டு	கைவயைறு	அைவு்கள்	எனில்	இைற்றின்	விகிதம்	

a:b	எ்னக	குறிப்பிடுகியைதாம்.	இ்த	a	is	to	b	எ்னப்	படிககியைதாம்.
 ● விகிதத்தப்	 பின்்னமதா்கவும்	 எழுதலதாம். விகிதத்தப்	 கபரும்பதாலும்	 எளிய	 ைடிைததில்	

எழுத	யைண்டும்.
 ● யமயல	 க்கதாடுக்கப்படடை	 சூழநி்லயில்	 உள்ை	 அரிசி	 மற்றும்	 தண்ணீர்க	 குை்ை்களின்	

எண்ணிக்்க்களுககு	இ்டையயயதா்ன	விகிதத்த	1 : 2	அல்லது	 2
1 	அல்லது	1	இககு	2 

எ்ன	மூன்று	ைழி்களில்	எழுதலதாம்.

இவைற்்ற முைல்க
1. சிைப்பு	 ைண்ண	 ஓடு்களுககும்	 நீல	 ைண்ண	 ஓடு்களுககும்	 மற்றும்	 மஞசள்	 ைண்ண	

ஓடு்களுககும்	சிைப்பு	ைண்ண	ஓடு்களுககும்	உள்ை	விகிதத்த	எழுது்க.

2. நீல	 ைண்ண	 ஓடு்களுககும்	 சிைப்பு	 ைண்ண	 ஓடு்களுககும்	 மற்றும்	 சிைப்பு	 ைண்ண	
ஓடு்களுககும்	கமதாதத	ஓடு்களுககும்	இ்டையய	உள்ை	விகிதத்த	எழுது்க.

3. நிழலிடைப்படடை	 மற்றும்	 நிழலிடைப்படைதாத	 பகுதி்களுககி்டையய	 உள்ை	 விகிதங்க்ைக	
கீழக்கதாணும்	ைடிைங்களுககு	எழுது்க.

விகிதம்__________ விகிதம்__________
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யமலும்	சில	எடுததுக்கதாடடு்கள்	கீயழக	க்கதாடுக்கப்படடுள்ை்ன.

 

(அ) (ஆ)

சிறிய	மீன்்களின்	எண்ணிக்்கககும்	
கபரிய	மீன்்களின்	எண்ணிக்்கககும்	

உள்ை	விகிதம்	5 : 1

மதாணைர்்களின் எண்ணிக்்கககும்	
மதாணவி்களின்	எண்ணிக்்கககும்	

உள்ை	விகிதம்	5 : 4

யமயல	 உள்ை	 எடுததுக்கதாடடில்,	 சிறிய	 மீன்்களின்	 எண்ணிக்்கககும்	 கபரிய	 மீன்்களின்	
எண்ணிக்்கககும்	இ்டையய	உள்ை	விகிதமதா்ன	5 : 1	என்ப்த 1 : 5	என்று	எழுதுதல்	தைைதா்னது	
ஆகும்.	எ்னயை	5 : 1	மற்றும்	1 : 5	என்ை	விகிதங்கள்	சமமல்ல.
மற்யைதார்	எடுததுக்கதாடடில்,	ஒரு	ைகுப்பில்	12	மதாணைர்்களும்,	12	மதாணவி்களும்	உள்ை்னர்	எனில், 
மதாணை	-	மதாணவியரின்	விகிதம்	12 : 12 என்பதும்	1 : 1 என்பதும்	ஒன்யை.

இவைற்்ற முைல்க
கீயழ	க்கதாடுக்கப்படடை	அைவு்க்ை	விகிதப்படுததிடை	இயலும்	எனில்		எ்னவும்,	இயலதாது	எனில்	 
எ்னவும்	குறியிடைவும்.

வை.எண் அளவு   அல்ைது   இடுக
1 5 மீ.	மற்றும்	100 கச.மீ.
2 ` 5 மற்றும்	50 ஆரஞசு்கள்
3 2	மீ.	மற்றும்	75	மி.லி.
4 7	கி.மீ.	மற்றும்	700	மீ.

5 3	கி.கி.	உரு்ைககிழஙகு்கள்	மற்றும்	
2	கி.கி.	கைங்கதாயங்கள்

6 10	கச.மீ.	மற்றும்	32	எழுதுய்கதால்்கள்

3.2.2  விகிதஙகளின எளிை வைடிவைம்
கீழ்ககண்ட சூழல்க்ளப் ்றறிச் சிந்திகக.

` 5,00,000

` 50,000

	 	 (அ)		 படைம்	3.1	 (ஆ)

4	மீ

2	மீ
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1.	 நீைமதா்ன	 ்கயிறு	ஒன்று,	 சிறிய	 ்கயிற்்ை	விடை	 	 2	 மீ.	 நீைமு்டையது.	 	 எ்னயை,	 கபரிய	 மற்றும்	
சிறிய	 ்கயிறு்களின்	 நீைங்களுககி்டையய	 உள்ை	 விகிதம் 4 : 2. அதன்	 எளிய	 ைடிைம்	 
2 : 1  (4 : 2 = 2 : 1) ஆகும்.		(படைம்	3.1	(அ)	பதார்க்க)

2.	 ஓர்	 மகிழுந்தின்	 வி்ல	 `5,00,000	 மற்றும்	 ஓர்	 இரு	 சக்கர	 ைண்டியின்	 வி்ல	 `50,000. 
இத்்ன	5,00,000 : 50,000 = 50 : 5	எ்ன	எழுதலதாம்.	மகிழுந்து	மற்றும்	இரு	சக்கர	ைண்டியின்	
வி்ல்களுககி்டையய	உள்ை	விகிதததின்	எளிய	ைடிைம்	10 : 1 (படைம் 3.1 (ஆ)	பதார்க்க)

3.2.3  ஒநே அைகு்டை விகிதஙகளின எளிை வைடிவைம்
எடுத்துககோட்டு 3.1 
20:5 என்ை	விகிதத்தச்	எளிய	ைடிவில்	்கதாண்்க.
தீரவு
படி	1 : 20:5 என்ை	விகிதத்தப்	பின்்ன	ைடிவில்	 5

20 	எ்ன	எழுது்க..

படி	2 : கததாகுதி்யயும்,	பகுதி்யயும்	5 ஆல்	ைகுக்க  5 5
20 5
'
' = 1

4 = 4 : 1

இதுயை	க்கதாடுக்கப்படடை	விகிதததின்	எளிய	ைடிைமதாகும்.

எடுத்துககோட்டு 3.2
500 கி	இககும்		250 கி	இககும்	உள்ை	விகிதத்த	எளிய	ைடிவில்	்கதாண்்க.
தீரவு
500 கி	மற்றும்	250 கி	இன்	விகிதம் = 500 : 250 &  250

500  = 250 250
500 250
'
'  = 1

2  = 2 : 1

இதுயை	க்கதாடுக்கப்படடை	விகிதததின்	எளிய	ைடிைமதாகும்.
எடுத்துககோட்டு 3.3

மதாதவியும்	அன்புவும்	இரண்டு	யம்ச்க்ை	மு்ையய	` 750 மற்றும் ` 900	இககு	ைதாஙகி்னதார்்கள்.		
அன்புவும்	மதாதவியும்	ைதாஙகிய	யம்ச்களின்	வி்ல்களின்	விகிதத்த	எளிய	ைடிவில்	்கதாண்்க.
தீரவு
அன்பு	மற்றும்	மதாதவி	ைதாஙகிய	யம்ச	வி்ல்களின்	விகிதம்	

900:750 750
900

750 150
900 150

5
6 6:5&

'
'= = =

இதுயை	க்கதாடுக்கப்படடை	விகிதததின்	எளிய	ைடிைமதாகும்.	

3.2.4  வவைவநவை்றோன அைகு்டை விகிதஙகளின எளிை வைடிவைம்
எடுத்துககோட்டு 3.4

40 நிமிடைததிற்கும்	1	மணி	யநரததிற்கும்	இ்டையய	உள்ை	விகிதத்தக	்கதாண்்க.
தீரவு
படி1 : முதலில்	அைவு்க்ை	ஓயர	அலகிற்கு	மதாற்றிக	க்கதாள்ைவும்.	 

(1	மணி	= 60	நிமிடைங்கள்) 
படி	2 :  40 நிமிடைததிற்கும்	60	நிமிடைததிற்கும்	இ்டையயயுள்ை	விகிதம்	

40:60 60
40

60 20
40 20

3
2 2:3&

'
'= = =

 

இதுயை	க்கதாடுக்கப்படடை	விகிதததின்	எளிய	ைடிைமதாகும்.	

5 x 1 =   5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

5 x 4 = 20

1 மணி	=	60 நிமிடைங்கள்
20 x 1 = 20

20 x 2 = 40

20 x 3 = 60
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Try this
விகிதத்த	எளிய	ைடிவில்	எழுதி,	அடடைை்ண்ய	நிரப்பு்க.

வை. 
எண் அளவுகள் விகித வைடிவைம் பினன 

வைடிவைம்
ஓநே எண்்ோல் 

வைகுகக
எளிை 

வைடிவைம்

1
15	மதாணவி்களுககும்	
10	மதாணைர்்களுககும்	
உள்ை	விகிதம்

15 : 10
10
15

10 5
15 5

2
3

'
' = 3 : 2

2 1 மீ	25	கச.மீ	இககும் 2	மீ	
இககும்	உள்ை	விகிதம்

125 : 200
(1 மீ.	= 100	கச.மீ.) 200

125

3 3	கி.கி	இககும்	750	கி	
இககும்	உள்ை	விகிதம்

3000 : 750
(1	கி.கி.	= 1000 கி.)

4
70	நிமிடைததிற்கும்	30 
நிமிடைததிற்கும்	உள்ை	
விகிதம்

இவைற்்ற முைல்க

்யிறசி 3.1

1. ய்கதாடிடடை	இடைங்க்ை	நிரப்பு்க.
 (i) `3	இககும்	`5	இககும்	உள்ை	விகிதம் __________.

 (ii) 3	மீ	இககும்	200	கசமீ	இககும்	உள்ை	விகிதம் __________.

 (iii) 5	கி.மீ	இககும்	400	மீ	இககும்	உள்ை	விகிதம் __________.

 (iv) 75	்பசதாவுககும்	`2	இககும்	உள்ை	விகிதம் __________.

2.	 கீழக்கதாணும்	கூற்று்கள்	சரியதா	தைைதா	எ்னக	கூறு்க.
 (i) 130	கச.மீ	இககும்	1 மீ	இககும்	உள்ை	விகிதம்	13:10 

 (ii)	 விகிதததின்	ஏயதனும்	ஓர்	உறுப்பின்	மதிப்பு 1	ஆ்க	இருக்கதாது.
3. கீழக்கதாணும்	விகிதங்களுககு	எளிய	ைடிைம்	்கதாண்்க.
 (i) 15 : 20 (ii) 32 : 24 (iii) 7 : 15  (iv) 12 : 27   (v) 75 : 100

4.	 அகிலன்	1	மணி	யநரததில்	10	கி.மீ	நடைககிைதான். கசல்வி	1	மணி	யநரததில்	6	கி.மீ	நடைககிைதாள்.	
எனில்,	அகிலன்	மற்றும்	கசல்வி	நடைந்த	கததா்லவு்களுககு	இ்டையய	உள்ை	விகிதத்த	எளிய	
ைடிவில்	்கதாண்்க.

5.	 ஒரு	மிதிைண்டியின்	நிறுததக	்கடடைணம்	`5.	யமலும்,	ஓர்	இருசக்கர	யமதாடடைதார்	ைதா்க்னததின்	
நிறுததக	 ்கடடைணம்	 `15.	 மிதிைண்டி	 மற்றும்	 இருசக்கர	 யமதாடடைதார்	 ைதா்க்ன	 நிறுததக	
்கடடைணங்களுககு	இ்டையய	உள்ை	விகிதத்தக	்கதாண்்க.

6.	 ஒரு	ைகுப்பில்	உள்ை 50	மதாணதாக்கர்்களில்	30	யபர்	மதாணைர்்கள்	எனில்,	
(i)	 மதாணைர்்களின்	எண்ணிக்்கககும்	மதாணவி்களின்	எண்ணிக்்கககும்	

இ்டையயயுள்ை	விகிதம்	்கதாண்்க.
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(ii)	 மதாணவி்களின்	எண்ணிக்்கககும்	கமதாதத	மதாணதாக்கர்்களின்	எண்ணிக்்கககும்	
இ்டையயயுள்ை	விகிதம்	்கதாண்்க.

(iii)	 மதாணைர்்களின்	எண்ணிக்்கககும்	கமதாதத	மதாணதாக்கர்்களின்	எண்ணிக்்கககும்	
இ்டையயயுள்ை	விகிதம்	்கதாண்்க.

பு்றவைை வினோககள்
7. `1	இககும்	20	்பசதாவுககும்	உள்ை	விகிதம் __________.

	 (அ)	1 : 5		 	 (ஆ)	1 : 2		 	 (இ)	2 : 1	 	 (ஈ)	5 : 1

8. 1	லி	இககும்	50	மி.லி	இககும்	உள்ை	விகிதம்	__________.
	 (அ)	1 : 5 	 	 (ஆ)	1 : 20	 	 (இ)	20 : 1	 	 (ஈ)	5 : 1

9.	 ஒரு	 சன்்னலின்	 நீை	 அ்கலங்கள்	 மு்ையய	 1	 மீ மற்றும்	 70	 கச.மீ எனில்	 நீைததிற்கும்	
அ்கலததிற்கும்	உள்ை	விகிதம்	____________.

	 (அ)	1 : 7		 	 (ஆ)	7 : 1		 	 (இ)	7 : 10		 	 (ஈ)	10 : 7

10.		 முகய்கதாணம்	 மற்றும்	 கசவை்கததின்	 பக்கங்களின்	 எண்ணிக்்க்களுககு	 இ்டையயயுள்ை	
விகிதம்	

	 (அ)	4 : 3 	 (ஆ)	3 : 4	 	 (இ)	3 : 5	 	 (ஈ)	3 : 2

11. 	 அழ்கனின்	 ையது	 50 மற்றும்	 அைரது	 ம்கனின்	 ையது	 10	 எனில்	 அழ்கன்	 மற்றும்	 அைரது	
ம்கனின்	ையதுக்கதா்ன	விகிதததின்	எளிய	ைடிைம்

	 	(அ)	10 : 50	 	 (ஆ)	50 : 10	 	 (இ)	5 : 1	 	 (ஈ)	1 : 5

3.2.5  சமோன விகிதஙகள்
கததாகுதி	 மற்றும்	 பகுதி்ய	 ஓயர	 எண்ணதால்	 கபருக்கயைதா	 அல்லது	 ைகுக்கயைதா	 கசயததால்	 சமதா்ன	
விகிதங்க்ைப்	 கபைலதாம். கீழக்கண்டை	 எடுததுக்கதாடடின்	 மூலம்	 இத்்னப்	 புரிந்துக்கதாள்ைலதாம்,	 கீயழ	
க்கதாடுக்கப்படடை	கசவை்கங்களின்	அ்கலம்	மற்றும்	நீைததிற்கு	இ்டையயயுள்ை	விகிதங்க்ைக	்கதாண்்க.

2	கச.மீ

1	க
ச.
மீ

4	கச.மீ

2	க
ச.
மீ

8	கச.மீ

4	க
ச.
மீ

A
B

C

●	 கசவை்கம்	(A)	இன்	அ்கலம்	மற்றும்	நீைங்களின்	விகிதம்	1 : 2 

● கசவை்கம் (B)	இன்	அ்கலம்	மற்றும்	நீைங்களின்	விகிதம் 2 : 4 (எளிய	ைடிைம்	1 : 2)

● கசவை்கம் (C) இன்	அ்கலம்	மற்றும்	நீைங்களின்	விகிதம்	4 : 8 (எளிய	ைடிைம் 1 : 2)

●	 இஙகு,	 A,	 B	 மற்றும்	 C	 ஆகிய	 கசவை்கங்களின்	 அ்கலம்	 மற்றும்	 நீைங்களின்	 விகிதங்கள்	 
சமதா்ன	விகிதங்கைதாகும்.

●	 அததாைது,	1 : 2,	2 : 4	மற்றும்	4 : 8	ஆகிய்ை	சமதா்ன	விகிதங்கைதாகும்.	
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1.	 கீயழக	 க்கதாடுக்கப்படடை	 விகிதங்களுககு	 இரண்டு	 சமதா்ன	 விகிதங்கள்	 ்கதாண்்க	 மற்றும்	
அடடைை்ண்ய	நிரப்பு்க.

விகிதம் பினன வைடிவைம் சமோன விகிதம்

(i) 1 : 3 3
1  3

1
2
2

6
2 2:6= =× 	மற்றும்	 3

1
3
3

9
3 3:9= =#

(ii) 3 : 7 7
3

(iii) 5 : 8 8
5

2.	 க்கதாடுக்கப்படடை	விகிதங்களுககு	மூன்று	 சமதா்ன	விகிதங்க்ைக	 ்கண்டைறிந்து	 கபடடி்களில்	
நிரப்பு்க.

விகிதம் சமோன விகிதஙகள்
(i) 4 : 5 8 :  : 50 12 : 

(ii) 7 : 2  : 10 14 : 49 : 

(iii) 8 : 5 32 :  : 50 16 : 

3.	 கீயழக	க்கதாடுக்கப்படடை	விகிதங்களுககு	எளிய	ைடிைத்தக	்கண்டு	அடடைை்ண்ய	நிரப்பு்க.

விகிதம் பினன வைடிவைம் சமோன விகிதம்

(i) 5 : 60 60
5

60 5
5 5

12
1 1:12

'
' = =

(ii) 4000 : 6000 6000
4000

(iii) 1100 : 5500

இவைற்்ற முைல்க

3.2.6  விகிதஙக்ள ஒப்பிடுதல்
கீழக்கண்டை	சூழநி்ல்க்ை	எடுததுகக்கதாள்யைதாம்.
சூழ்நி்ை 1

இடலி மதாவில்,	உளுந்தம்	பருப்பு	மற்றும்	
அரிசிககு	இ்டையயயுள்ை	விகிதம்	1 : 4

இடலி மதாவில்,	உளுந்தம்	பருப்பு	மற்றும்	
அரிசிககு	இ்டையயயுள்ை	விகிதம்	1 : 3

	 (அ)	 		 (ஆ)
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இைற்றில்	(படைம்	3.2)	எது	கபரிய	விகிதம்	எ்னக	்கதாண	முடியுமதா? 
க்கதாடுக்கப்படடை	விகிதங்க்ைப்	பின்்ன	ைடிவில்	எழுதி,	ஒயர	பகுதியு்டைய	சமதா்னப்	பின்்னங்கைதா்க	
மதாற்றிய	பிைகு	கததாகுதி்ய	ஒப்பிடடு	எது	கபரியது	எ்னக	கூை	இயலும்.	

இட்லி மோவு விகிதம் - (அ) இட்லி மோவு விகிதம் - (ஆ)

2
1
2
2

8
2=#4

1
3
3

12
3=# 3

1
2
2

6
2=#

4
1
3
3

12
3=# 3

1
3
3

9
3=#

4
1
4
4

16
4=# 3

1
4
4

12
4=#

 12
4

12
3> .என்ை	சமதா்னப்	பின்்னததிலிருந்து	1 : 4	ஐ	விடை	1 : 3	கபரியது	எ்ன	அறிய	முடியும்.

சூழ்நி்ை 2
யைறு	 ஒரு	 சூழநி்ல்ய	 எடுததுகக்கதாள்யைதாம்.	 எடுததுக்கதாடடைதா்க,	 5 மீ	 நீைமுள்ை	நூ்ல	 3 மீ	
மற்றும்	 2 மீ	 நீைம்	 க்கதாண்டைததா்க	 கைடடி்னதால்,	 அததுண்டு்களின்	நீைங்களுககு	இ்டையய	உள்ை	
விகிதம்	3 : 2. இதிலிருந்து	விகிதம்	‘a : b’ இல் ‘a + b’	பஙகு்கள்	உள்ை்ன	எ்னக	கூை	முடியும்.
எடுத்துககோட்டு 3.5

குமரனிடைம்	 `600	 உள்ைது. அத்்ன	 விமலதாவிற்கும்	 யதாழினிககும்	 2 : 3	 என்ை	 விகிதததில்	
பகிர்ந்தளிககிைதார். இருைரில்	யதாருககு	அதி்கத	கததா்்க	கி்டைககும்? எவைைவு?
தீரவு
	 கமதாததத	கததா்்க்ய	2 + 3 = 5	எ்னச்	சமப்	பதா்கங்கைதா்கப்	பிரிக்க	யைண்டும். விமலதாவிற்கு	

5	இல்	2	பஙகும்	யதாழினிககு	5	இல்	3	பஙகும்	உள்ைததா்கப்	பகிர்ந்தளிக்க	யைண்டும்.	
	 விமலதாவிற்குக	கி்டைககும்	கததா்்க		= `600 × 5

2   = `240 

	 யதாழினிககுக	கி்டைககும்	கததா்்க  = `600 × 5
3   = `360 

	 விமலதாவிற்கு	`240	உம்	யதாழினிககும்	`360	உம்	கி்டைககும். எ்னயை,	 
விமலதா்ை	விடை	யதாழினிககு	`120	அதி்கமதா்கக	கி்டைககும்.

்யிறசி 3.2

1.	 கீழக்கதாணும்	சமதா்ன	விகிதங்களில்	விடுபடடை	எண்்க்ை	நிரப்பு்க.
 (i) 3 : 5 = 9 : ___  (ii) 4 : 5 = ___ : 10  (iii) 6 : ___ = 1 : 2

2.	 அடடைை்ண்ய	நி்ைவு	கசய்க.

(i)	 அடி 1 2 3 ?

அஙகுைம் 12 24 ? 72

(ii)	 �ோட்கள் 28 21 ? 63

வைோேஙகள் 4 3 2 ?
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3.	 சரியதா,	தைைதா	எ்னக	கூறு்க.
 (i) 5 : 7	என்பது 21 : 15	இககுச்	சமதா்ன	விகிதம்	ஆகும்.
 (ii) 40	ஐ	3 : 2	என்ை	விகிதததில்	பிரிதததால்	கி்டைககும்	மி்கப்கபரிய	பஙகு	24	ஆகும்.
4.	 கீழக்கதாணும்	விகிதங்களுககு	இரண்டு	சமதா்ன	விகிதங்க்ை	எழுது்க.	
 (i) 3 : 2    (ii) 1 : 6   (iii) 5 : 4

5. 	 கீழக்கதாணும்	விகிதங்களில்	எது	கபரிய	விகிதம்?
 (i) 4 : 5	அல்லது	8 : 15  (ii) 3 : 4	அல்லது 7 : 8 (iii) 1 : 2	அல்லது	2 : 1

6.		 கீழக்கதாணும்	எண்்க்ைக	க்கதாடுக்கப்படடை	விகிதததில்	பிரிக்கவும்.
 (i) 3 : 2	என்ை	விகிதததில்	20	ஐப்	பிரிக்கவும்  (ii) 4 : 5	என்ை	விகிதததில்	27	ஐப்	பிரிக்கவும்	
 (iii) 6 : 14	என்ை	விகிதததில்	40	ஐப்	பிரிக்கவும்
7. 	 ஓர்	 குடும்பததில்	 மதாதச்	 கசலவு்களில்	 மளி்்கககும்	 ்கதாய்கறி்களுககும்	 ஆகும்	 கசலவு்களின்	

விகிதம் 3 : 2. இ்ை	 இரண்டிற்கும்	 ஒரு	 மதாதததிற்கு	 `4000,	 ஒதுக்கப்படடைதால் 
(i)	மளி்்க	 (ii)	்கதாய்கறி		 ஆகியைற்றிற்்கதாகும்	கசலவு்க்ைக	்கதாண்்க.

 8. 	 63	கசமீ	நீைமுள்ை	ஒரு	ய்கதாடடுத	துண்்டை	3 : 4	என்ை	விகிதததில்	பிரிதததால்	கி்டைககும்	
ய்கதாடடுத	துண்டு்களின்	நீைங்க்ைக	்கதாண்்க.

பு்றவைை வினோககள்
9.  2 : 3	மற்றும் 4 : ___ ஆகிய்ை	சமதா்ன	விகிதங்கள்	எனில்	விடுபடடை	உறுப்பு.	
	 (அ) 6		 (ஆ) 2	 (இ) 4	 (ஈ) 3
10.  4 : 7	இன்	சமதா்ன	விகிதமதா்னது.
	 (அ)	1 : 3	 (ஆ)	8 : 15	 (இ)	14 : 8	 (ஈ)	12 : 21

11.  24
16 	இககு	எது	சமதா்ன	விகிதம்	அல்ல?

	 (அ)	 9
6 	 (ஆ)	18

12 	 (இ)	15
10 	 (ஈ)	 28

20

12. `1600	ஐ A	மற்றும்	B	என்ை	இரு	நபர்்களுககு 3 : 5 என்ை	விகிதததில்	பிரிததுகக்கதாடுதததால்,	
B	இககுக	கி்டைககும்	கததா்்க	எவைைவு?

	 (அ)	` 480	 (ஆ)	` 800	 (இ)	` 1000	 (ஈ)	` 200

3.3 விகித சமம்
இரண்டு	விகிதங்கள்	சமமதா்க  இருந்ததால், விகித	சமம்	எ்னப்படும்.	இத்்ன	a	 :	 b	 :	 : c : d 
எ்னக	குறிப்பிடைலதாம். யமலும்	இத்்ன	‘a	:	b	விகித	சமம்	c : d’	எ்னப்	படிக்கலதாம்.	
பின்ைரும்	சூழல்்க்ை	உற்று	யநதாககு்க.

சூழ்நி்ை 1
	 ஆசிரியர்	 மதாணைர்்க்ை	 யநதாககி,	 “நீங்கள்	 ்கணிதததில்	அதி்கைவு	 4	 கசயல்திடடைங்க்ைச்	
கசயயலதாம்”	 எ்னக	 கூறி்னதார். “யமலும்,	 நீங்கள்	 கசயயும்	 ஒவகைதாரு	 கசயல்திடடைததிற்கும்	 
5	 அ்கமதிப்கபண்்கள்	 கி்டைககும்”	 என்றும்	 கூறி்னதார். ்கமலதா	 என்ை	 மதாணவி	 “ஐயதா!	 நதான்	 
2	அல்லது	3	அல்லது	4	கசயல்	திடடைங்க்ைச்	கசயததால்	எதத்்ன	மதிப்கபண்்கள்	கி்டைககும்?”	எ்னக	
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ய்கடடைதாள்.	“2	இககு	10	மதிப்கபண்்களும்,	3	இககு	15	மதிப்கபண்்களும்,	4	இககு	20	மதிப்கபண்்களும்	
கி்டைககும்”	எ்ன	ஆசிரியர்	பதிலளிதததார்.
	 இஙகு,	ஒரு	கசயல்	திடடைததிற்கு	5	 மதிப்கபண்்கள்	என்பதும்	இரண்டு	கசயல்	திடடைங்களுககு	10 
மதிப்கபண்்கள்	என்பதும்	சமதா்னமதாகும். அததாைது	1 : 5 = 2 : 10 = 3 : 15 = 4 : 20. இரண்டு	விகிதங்கள்	
சமமதா்க	இருந்ததால்	அ்த	விகித	 சமம்	என்கியைதாம். எ்னயை,	1 : 5	 மற்றும் 2 : 10	ஆகிய்ை	விகித	
சமங்கைதாகும்.	இ்த	1 : 5 : : 2 : 10	எ்னக	குறிக்கலதாம்.
சூழ்நி்ை 2

படைம் 3.2 (அ) இல்	 ்கணித	 யம்த	 சீனிைதாச	 இரதாமதானு�ரின்	 பு்்கப்படைம் 5 ்கடடைங்கள்	 நீைமும் 
3 ்கடடைங்கள்	 அ்கலமும்	 உ்டையது.	 படைம் 3.2 (ஆ)	 இல்	 அப்பு்்கப்படைம்	 10 ்கடடைங்கள்	 நீைமும்  
6 ்கடடைங்கள்	அ்கலமு்டையததா்கவும்	கபரிததாக்கப்படுகிைது.
பு்்கப்படைங்களின்	அைவு்கள்	விகிதச்	சமமதா்க	உள்ை்த	எப்படி	உறுதி	கசயயலதாம்,

பு்
்கப்

படை
ததி

ன்
	

நீை
ம்	

 : 

கப
ரித

தாக
்கப்

பட
டை	

பு்
்கப்

படை
ததி

ன்
	

நீை
ம்

=
5 : 10 
(1 : 2) மற்
று
ம்

பு்
்கப்

படை
ததி

ன்
	

அ்க
லம்  : 

கப
ரித

தாக
்கப்

பட
டை	

பு்
்கப்

படை
ததி

ன்
	

அ்க
ல
ம்

=
3 : 6 

(1 : 2)

விகிதங்கள்	 சமமதா்க	 இருந்ததால்,	 க்கதாடுக்கப்படடை	 படைங்கள்	 விகிதச்சமம்	 ஆகும். இத்்ன, 
3 : 6 :: 5 : 10	அல்லது	3 : 6 = 5 : 10	எ்னக	குறிப்பிடைலதாம். யமலும்,	3	இககு	6	யபதால	5	இககு	10 
எ்னப்	படிக்க	யைண்டும்.

3.3.1  விகித சமன விதி
a	 :	 b	 மற்றும்	 c	 :	 d	 என்ை	 இரு	 விகிதங்கள்	 விகித	 சமததில்	 இருந்ததால்	 ய்கதாடி	 உறுப்பு்களின்	
கபருக்கற்பல்னதா்னது	 நடு	 உறுப்பு்களின்	 கபருக்கற்பலனுககுச்	 சமமதாகும்.	 இத்்ன	 விகிதசம	 விதி	
எ்னலதாம்.	இஙகு	a	மற்றும்	d	ஆ்னது	ய்கதாடி	உறுப்பு்கள்	எ்னவும்	b	மற்றும்	c	ஆ்னது	நடு	உறுப்பு்கள்	எ்னவும்	
அ்ழககியைதாம்.	எ்னயை	 b

a
d
c ad bc&= = 	என்பது	விகிதசமனின்	குறுககுப்	கபருக்கல்	ஆகும்.	

படைம்	3.2(ஆ)படைம்	3.2(அ)
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எடுத்துககோட்டு  3.6

விகிதசம	விதி்யப்	பயன்படுததி,	3 : 2	மற்றும்	30 : 20	ஆகிய்ன	விகிதச்	சமமதா	எ்ன	ஆரதாய்க.
தீரவு
ய்கதாடி உறுப்பு்களின்	கபருக்கற்பலன்,	ad = 3 × 20 = 60.

நடு	உறுப்பு்களின்	கபருக்கற்பலன்,	bc = 2 × 30 = 60.

இஙகு, ad = bc.	எ்னயை,	க்கதாடுக்கப்படடை	விகிதங்கள்	விகித	சமததில்	உள்ை்ன.
எடுத்துககோட்டு  3.7

ஒரு	்கணினி்யப்	பயன்படுததி	ஒரு	படைததின்	அைவு	பின்ைருமதாறு	மதாற்ைம்	கசயயப்படுகிைது.

5

2
4

3

படைம்	3.3	(அ) படைம்	3.3	(ஆ)

படைததில்	ைடிைம்	மற்றும்	அைவில்	மதாற்ைம்	உள்ை்த	உங்கைதால்	்கைனிக்க	முடிகிைததா?	குறுககுப்	
கபருக்கல்	மு்ை்யப்	பயன்படுததி	இரு	படைங்களின்	நீைததிற்கும்	அ்கலததிற்கும்	உள்ை	விகிதங்கள்,	
விகித	சமததில்	உள்ைததா	எ்ன	ஆரதாய்க.	

தீரவு
க்கதாடுக்கப்படடை	படைங்களின்	விகிதங்கள்	மு்ையய	2 : 5	மற்றும்	4 : 3	ஆகும்.
ய்கதாடி உறுப்பு்களின்	கபருக்கற்பலன்,	ad = 2 × 3 = 6.

நடு	உறுப்பு்களின்	கபருக்கற்பலன்,	bc  = 5 × 4 = 20.

இஙகு,	ad !  bc	எ்னயை,	2 : 5	மற்றும்	4 : 3	விகிதங்கள்	விகித	சமததில்	இல்்ல.

இவைற்்ற முைல்க

1.	குறுககுப்	கபருக்கல்	விதி்யப்	பயன்படுததிப்	கபடடி்ய	நிரப்பு்க.	 8
1 5=  

2. 1	முதல்	9	ை்ரயுள்ை	இலக்கங்க்ை	ஒரு	மு்ை	மடடும்	பயன்படுததி முடிந்த	அைவு	விகித	
சமன்்க்ை	எழுது்க.	(எடுததுக்கதாடடு : 4

2
6
3= )

3.4 ஓேைகு மு்்ற
ஓர்	அலகின்	மதிப்்பக	்கணககிடடு	அதிலிருந்து	யத்ையதா்ன	அலகு்களின்	மதிப்்பக	்கண்டைறியும்	
மு்ையய	ஓரலகு	மு்ை	எ்னப்படும்.
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ஓேைகு மு்்றயில் உள்ள ்டிநி்ைகள்
 ● க்கதாடுக்கப்படடை	்கணக்்கக	்கணிதக	கூற்ைதா்க	மதாற்ைவும்
 ● ஓரலகின்	மதிப்்ப	ைகுததல்	மூலம்	்கண்டைறிய	யைண்டும்
 ● யத்ையதா்ன	 அைவு	 எண்ணிக்்கயிலதா்ன	 கபதாருட்களின்	 மதிப்்பப்	 கபருக்கல்	 மூலம்	

்கண்டைறிய	யைண்டும்.
எடுத்துககோட்டு 3.8

பதாரி,	5	இைகுப்	பந்து்க்ை	ஒரு	வி்ையதாடடுப்	கபதாருட்கள்	விற்கும்	்க்டையில்	ைதாங்க	விரும்புகிைதான். 
ஒரு	கபடடி	 (12	 பந்து்கள்)	 பந்து்களின்	வி்ல	`180	 எனில்,	 பதாரி	5	 பந்து்க்ை	ைதாங்க	எவைைவு	
கததா்்க	கசலுதத	யைண்டும்?

தீரவு
இந்தக	்கணககிற்கு	ஓரலகு	மு்ை்யப்	பயன்படுததி	வி்டை்யக	்கதாணலதாம்.	

ஒரு	கபடடிப்	பந்து்களின்	வி்ல		 =  ` 180 
அததாைது,	12	பந்து்களின்	வி்ல		 =  ` 180

1	பந்தின்	வி்ல  =  12
180  = ` 15

5	பந்து்களின்	வி்ல   =  5 x 15  = ` 75

ஆ்கயை,	பதாரி	5	பந்து்களுககு	` 75	கசலுதத	யைண்டும்.	
எடுத்துககோட்டு 3.9

ஒரு	 சூயடைற்றி	 40	 நிமிடைங்களில்	 3	 அலகு்கள்	 மின்சதாரத்தப்	 பயன்படுததுகிைது. இரண்டு	 மணி	
யநரததில்	எதத்்ன	அலகு்கள்	மின்சதாரத்த	அது	பயன்படுததும்?
தீரவு
40	நிமிடைததில்	பயன்படுததப்படடை	மின்சதாரம்		 =  3	அலகு்கள்
ஒரு	நிமிடைததில்	பயன்படுததப்படடை	மின்சதாரம்		 =  40

3 	அலகு்கள்

120	நிமிடைததில்	பயன்படுததப்படடை	மின்சதாரம்	 =  40
3 120#  = 9	அலகு்கள்

ஆ்கயை,	2	மணி	யநரததில்	சூயடைற்றிப்	பயன்படுததிய	மின்சதாரததின்	அைவு	9	அலகு்கைதாகும்.

்யிறசி 3.3

1.	 விடுபடடை	எண்்க்ை	நிரப்பு்க.
 (i) 3 : 5 : :  : 20     (ii)  : 24 : : 3 : 8

 (iii) 5 :  : : 10 : 8 : : 15 :   (iv) 12 :  =  : 4 = 8 : 16

2.	 சரியதா,	தைைதா	எ்னக	கூறு்க. 
(i) 7	 நபர்்களுககும்	 49	 நபர்்களுககும்	 உள்ை	 விகிதமும்,	 11	 கிகி	 எ்டைககும்	 88	 கிகி	

எ்டைககும்	உள்ை	விகிதமும்	விகித	சமத்த	அ்மககும். 
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(ii) 10	நூல்்களுககும்	15	நூல்்களுககும்	உள்ை	விகிதமும்,	3	நூல்்களுககும்	15	நூல்்களுககும்	
உள்ை	விகிதமும்	விகித	சமத்த	அ்மககும்.

 (iii) 40	நூல்்களின்	எ்டை	8	கிகி	எனில்,	15	நூல்்களின்	எ்டை	3	கிகி.
(iv)	 சீரதா்ன	யை்கததில்,	ஒரு	மகிழுந்து	3	மணி	யநரததில்	90	கிமீ	எ்னப்	பயணிககிைது.	அயத	

யை்கததில்,	5	மணி	யநரததில்	அது	140கிமீ	கததா்ல்ைப்	பயணிககும்.
3.	 ய்கதாடிடடை	இடைங்க்ை	நிரப்பு்க.
 (i) 3	எழுதுய்கதால்்களின்	வி்ல `18	எனில்,	5	எழுதுய்கதால்்களின்	வி்ல __________.

(ii) 15	 நதாள்்களில்	 ்கதார்குழலி	 `1800	 ஐ	 ைருமதா்னமதா்கப்	 கபறுகிைதார்	 எனில்,	 `3000	 ஐ	
__________	நதாள்்களில்	ைருமதா்னமதா்கப்	கபறுைதார்.

4. 12,24,18,36	ஆகிய	எண்்க்ைக	க்கதாடுக்கப்படடை	ைரி்சயில்,	விகித	சமமதா்க	இரு	விகிதங்கைதா்க	
எழுத	முடியுமதா?

5.	 கீழக்கதாணும்	 விகிதங்கள்	 விகித	 சமமதா	 எ்னக	 ்கதாண்்க. விகித	 சமம்	 எனில்	 அதன்	 ய்கதாடி	
மதிப்பு்க்ையும்	மற்றும்	நடு	மதிப்பு்க்ையும்	்கண்டைறிந்து	எழுது்க.
(i)  78	 லிடடைருககும்	 130	 லிடடைருககும்	 உள்ை	 விகிதம்	 மற்றும்	 12	 குப்பி்களுககும்,	 

20	குப்பி்களுககும்	உள்ை	விகிதம்
(ii)  400 கிரதாமுககும்,	 50	 கிரதாமுககும்	உள்ை	விகிதம்	 மற்றும்	 `25	 இககும்,	 `625	 இககும்	

உள்ை	விகிதம்
6.	 அகமரிக்கதாவின்	 பிரபலமதா்ன	 தங்க	 நு்ழவு	 ைதாயில்	 பதாலம்	 

6480	அடி	நீைமும்	756	அடி	உயரமும்	க்கதாண்டை	ய்கதாபுரங்க்ைக	
க்கதாண்டைது. ஒரு	 ்கண்்கதாடசியில்	 பயன்படுததப்படடை அதன்	
மதாதிரிப்	பதாலததின்	நீைம்	60	அடி	மற்றும்	உயரம்	7	அடியதாகும். 
பயன்படுததப்படடை	 பதாலததின்	 மதாதிரி	 ஆ்னது	 உண்்மப்	
பதாலததிற்கு	விகித	சமமதா்க	உள்ைததா?	

7.	 ஒரு	நபர்	2	மணி	யநரததில்	20	 பக்கங்க்ைப்	படிககிைதார்	எனில்	அயத	யை்கததில்	8	மணி	
யநரததில்	அைரதால்	எதத்்ன	பக்கங்கள்	படிக்க	முடியும்?

8.	 யசதாழன்	சீரதா்ன	யை்கததில்	நடைந்து	6	கி.மீ.	கததா்ல்ை	1	மணி	யநரததில்	்கடைககிைதார். அயத	
யை்கததில்	அைர்	20	நிமிடைங்களில்	நடைந்து	்கடைககும்	கததா்லவு	எவைைவு?

9.	 ஒரு	வி்னதாடி	வி்னதா	யபதாடடியில்	்கதார்முகிலன்	மற்றும்	்கவிததா	ைழஙகிய	சரியதா்ன	வி்டை்களின்	
எண்ணிக்்கயின்	விகிதம் 10 : 11. அப்யபதாடடியில்	 அைர்்கள்	 கமதாததமதா்க	 84	 புள்ளி்கள்	
கபற்ை்னர்	எனில்,	்கவிததா	கபற்ை	புள்ளி்கள்	எதத்்ன?

10.	 ்கதார்யம்கன்	 9	 ஓைர்்களில்	 54	 ஓடடைங்க்ையும்	ஆசிிஃப்	 11	 ஓைர்்களில்	 77	 ஓடடைங்க்ையும்	
எடுதததார்்கள்	எனில் யதாரு்டைய	ஓடடை	விகிதம்	சிைப்பதா்னது? (ஓடடை	விகிதம்	=	ஓடடைம்	÷	ஓைர்)

11.	 உன்	நண்பன்	5	ஆப்பிள்்க்ை `70	இககும்,	நீ	6	ஆப்பிள்்க்ை	`90	இககும்	ைதாஙகி்னதால். யதார்	
ைதாஙகியது	சிைப்பு?

பு்றவைை வினோககள்
12.	 பின்ைரும்	விகிதங்களில்	எது	விகித	சமமதாகும்?
	 (அ)	3 : 5 , 6 : 11	 (ஆ)	2 : 3, 9 : 6 	 (இ)	2 : 5, 10 : 25 	 (ஈ) 3 : 1, 1 : 3
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13. 2, 5, x, 20	ஆகிய	எண்்க்ை	அயத	ைரி்சயில்	பயன்படுததி	அ்மயும்	விகிதங்கள்	விகித	
சமமதா்க	இருப்பின்,	‘x’ = ?

	 (அ)	50	 (ஆ)	4	 (இ)	10	 (ஈ)	8
14.	 7:5	ஆ்னது	x	:	25	இககு	விகித	சமம்	எனில்,	‘x’	இன்	மதிப்பு	்கதாண்்க.	
	 (அ)	27	 (ஆ)	49	 (இ)	35		 (ஈ)	14

15.	 ஒரு	மரப்பதாச்சிப்	கபதாம்்மயின்	வி்ல	`90 அயதயபதான்று	3	கபதாம்்ம்களின்	வி்ல	______.
	 (அ)	`260	 (ஆ)	`270	 (இ)	`30 (ஈ)	`93

16.	 ஒரு	நபர்	15	நிமிடைங்களில்	2	கி.மீ	நடைககிைதார்	எனில்,		45	நிமிடைங்களில்	அைர்	_______	நடைப்பதார்.
	 (அ)	10 கி.மீ.	 (ஆ)	8 கி.மீ.	 (இ)	6 கி.மீ.		 (ஈ)	12 கி.மீ.

்யிறசி 3.4

்ல்வை்கத் தி்றனறிப் ்யிறசிக க்ககுகள் 
1.	 சில	விலஙகு்களின்	அதி்கைவு	யை்கம்	க்கதாடுக்கப்படடுள்ைது. 
	 யதா்்ன = 20	கி.மீ./மணி,	சிங்கம்	= 80 கி.மீ./மணி,	சிறுத்த = 100 கி.மீ./மணி.	
 (i) யதா்்ன	மற்றும்	சிங்கம்	 (ii)	சிங்கம்	மற்றும்	சிறுத்த	  (iii)	யதா்்ன	மற்றும்	சிறுத்த
	 ஆகியைற்றின்	யை்கங்களின்	விகிதங்க்ை	எளிய	ைடிவில்	்கதாண்்க. யமலும்,	 எந்த	விகிதம்	

மி்கச்	சிறியது	எ்னக	்கதாண்்க.
2.	 ஒரு	பள்ளியில்	1500	மதாணைர்்கள்,	50	ஆசிரியர்்கள்	மற்றும்	5	நிர்ைதாகி்கள்	எ்ன	உள்ை்னர். 

பள்ளியில்	 மதாணைர்்களின்	 எண்ணிக்்க	 1800	 ஆ்க	உயர்ந்ததால், யமற்்கண்டை	விகிதததில்	
எதத்்ன	ஆசிரியர்்கள்	மற்றும்	நிர்ைதாகி்கள்	இருப்பர்	எ்னக	்கதாண்்க.

3.	 என்னிடைமுள்ை	ஒரு	கபடடியில்	3 பச்்ச,	9 நீலம்,	4 மஞசள்,	8 ஆரஞசு 
எ்ன	24	ைண்ணக	்க்னச்	சதுரங்கள்	உள்ை்ன	எனில்	
(அ)	ஆரஞசு	மற்றும்	மஞசள்	்க்னச்	சதுரங்களின்	விகிதம்	என்்ன?
(ஆ)	பச்்ச	மற்றும்	நீலம்	்க்னச்	சதுரங்களின்	விகிதம்	என்்ன?
(இ)	ஒரு	ைண்ணத்த	மற்ை	ைண்ணங்கயைதாடு	ஒப்பிடடு	எதத்்ன	விகிதங்கள்	்கதாணலதாம்.

4. B கபறுைது	யபதால்	இருமடைஙகு	A	 கபறுகிைதார்.	C	 கபறுைது	யபதால்	இருமடைஙகு	B	 கபறுகிைதார்.
A : B	மற்றும் B : C ஆகியைற்்ைக	்கதாண்்க.	இ்ை	விகிதச்	சமமதா	எ்னச்	சரிபதார்க்க.

5.	 தமிழநதாடடின்	 சததுமிக்க	 உணைதா்ன	 ய்கழைரகுக	 ்களி-்யச்	 கசயைதற்குத	 யத்ையதா்ன	
கபதாருட்கள்	கீயழ	க்கதாடுக்கப்படடுள்ை்ன.

வ்ோருள் அளவு
ய்கழைரகு	மதாவு 4	குை்ை்கள்
உ்டைதத	பச்சரிசி 1	குை்ை

தண்ணீர் 8	குை்ை்கள்
நல்கலண்கணய 15	மிலி

உப்பு 10	மிகி

(அ)	 	ஒரு	குை்ை	ய்கழைரகு	மதா்ைப்	பயன்படுததும்யபதாது	
யத்ைப்படும்	உ்டைதத	பச்சரிசியின்	அைவு	எவைைவு?

(ஆ)	 	16	 குை்ை்கள்	 தண்ணீ்ரப்	 பயன்படுததி்னதால்	
எதத்்னக	 குை்ை்கள்	 ய்கழைரகு	 மதாவு
பயன்படுததப்படை	யைண்டும்?

(இ)	 	யமற்குறிப்பிடடைைற்றில்	 எந்கதந்த	 அைவு்க்ை	
விகிதததில்	கததாடைர்புபடுதத	முடியதாது? ஏன்?
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நமறசிந்த்னக க்ககுகள்
6.	 அந்யததானி	ஒரு	ைதாரததின்	எல்லதா	நதாட்களிலும்	்கதா்லயிலும்	மதா்லயிலும்	பல்	துலககுகிைதார். 

சபீன்	்கதா்லயில்	மடடும்	பல்	துலககுகிைதார்.	ஒரு	ைதாரததில்	அைர்்கள்	பல்துலககும்	தடை்ை்களின் 
எண்ணிக்்க்களின்	விகிதம்	என்்ன?

7.	 திரும்களின்	 ததாய	 35	 சிைப்பு	 மணி்கள்	 மற்றும்	 30	 நீல	 மணி்க்ைக	
க்கதாண்டை	 ்்கக்கதாப்பு	 அணிந்திருககிைதார். திரும்கள்	 அயத	 விகிதததில்	
சிறிய	 ்்கக்கதாப்்ப	 அயத	 இரு	 ைண்ண	 மணி்க்ைப்	 பயன்படுததிச்	
கசயய	 விரும்புகிைதாள். அைைதால்	 எதத்்ன	 கைவயைறு	 ைழி்களில்	
்்கக்கதாப்பு்க்ைச் கசயய	இயலும்?	

8.	 அணி	A	ஆ்னது	52	யபதாடடி்களில்	26	யபதாடடி்க்ை	கைல்கிைது.	அணி	B	ஆ்னது	52	யபதாடடி்களில்	
4	இல்	3	யபதாடடி்க்ை	கைல்கிைது எனில்,	எந்த	அணியின்	கைற்றிப்	பதிவு	சிைப்பதா்னது?	

9.	 ஒரு	பள்ளிச்	சுற்றுலதாவில்	6ஆம்	ைகுப்பிலிருந்து	6	ஆசிரியர்்களும்	12	மதாணைர்்களும்,	7ஆம்	
ைகுப்பிலிருந்து 9	ஆசிரியர்்களும்	27 மதாணைர்்களும்,	8	ஆம்	ைகுப்பிலிருந்து	4	ஆசிரியர்்களும்	
16	 மதாணைர்்களும்	 பஙகு	 க்கதாள்கிைதார்்கள்	 எனில்,	 எந்த	 ைகுப்பில்	 ஆசிரியர்	 –	 மதாணைர்	
விகிதம்	கு்ைைதா்க	உள்ைது?

10.	 கபதாருததமதா்ன	எண்்க்ைக	க்கதாண்டு	கபடடி்க்ை	நிரப்பு்க.	6 :  : :  : 15.

11. உன்	 பள்ளி	 நதாடகுறிப்பிலிருந்து	 நடைப்புக	 ்கல்வியதாண்டின்	 விடுமு்ை	 நதாட்களின்	
எண்ணிக்்கககும்	யை்ல	நதாட்களின்	எண்ணிக்்கககும்	உள்ை	விகிதத்தக	்கதாண்்க.

12.	 ஒரு	்பயிலுள்ை	பச்்ச,	மஞசள்	மற்றும்	்கருப்புப்	பந்து்களின்	விகிதம்	4 : 3 : 5	எனில், 
	 (அ)		 ்பயில்,	எடுக்க	அதி்க	ைதாயப்பு்டைய	பந்து	எது?

(ஆ)		 ்பயில்	 ்கருப்புப்	 பந்து்களின்	 எண்ணிக்்க	 40	 எனில்,	 கமதாததப்	 பந்து்களின்	
எண்ணிக்்க	எவைைவு?

(இ)		 பச்்ச	மற்றும்	மஞசள்	பந்து்களின்	எண்ணிக்்க்யக	்கதாண்்க.

நி்னவில் வகோள்க
 ● 	இரண்டு	அைவு்க்ை	ைகுததலின்	மூலம்	ஒப்பிடுைது	விகிதம்	ஆகும்.
 ● 	கபதாதுைதா்க	விகிதங்கள்	பின்்னங்கைதா்க	எளிய	ைடிைததில்	எழுதப்படும்.
 ● 	விகிதததிற்கு	அலகு	இல்்ல.
 ● 	விகிதததின்	இரண்டு	அைவு்களும்	ஒயர	அலகி்்னப்	கபற்றிருககும்.
 ● 	விகிதததின்	உறுப்பு்களின்	ைரி்ச்ய	மதாற்ை	முடியதாது.
 ● 	சமதா்ன	 விகிதத்தப்	 கபை	 விகிதததின்	 பகுதி்யயும்	 கததாகுதி்யயும்	 ஒயர	 எண்ணதால்	

கபருக்க	யைண்டும்.
 ● 	இரண்டு	விகிதங்கள்	சமம்	எனில்,	அ்ை	விகித	சமம்	எ்னப்படும்.
 ● 	விகிதசம	 விதிப்படி,	 ய்கதாடி	 உறுப்பு்களின்	 கபருக்கற்பல்னதா்னது,	 நடுஉறுப்பு்களின்	

கபருக்கற்பலனுககுச்	சமம்.
 ● 	ஓரலகு	 மு்ை	 என்பது	 ஓர்	 அலகின்	 மதிப்பி்்னக	 ்கண்டைறிந்து,	 யத்ைப்படும்	 அலகின்	

எண்ணிக்்கயின்	மதிப்பி்்னக	்கண்டைறிதல்	ஆகும்.
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விகிதம் மறறும் விகித சமம்
	 	 	 	 இறுதியில்	கி்டைக்கப்கபறும்	படைம்	→

படி– 1 : 	உலதாவியில்	 கீயழ	 க்கதாடுக்கப்படடுள்ை	 உரலி்யத	 தடடைச்சு	 கசய்க.	 அல்லது	 துரித	
துலங்கல்	குறியீட்டை	ஸ்ய்கன்	கசய்க. 

படி- 2 :		ஜியயதாஜீப்ரதாவில்	 “Ratio and Proportion”	 என்ை	 பயிற்சிததாள்	 யததான்றும்.	 இரண்டு	
ை்்க	ைண்ணங்களில்	மணிதகததாகுப்பு்கள்	யததான்றும்.

படி	-3 :  அதில்	 ஒவகைதாரு	 ய�தாடி	 ைண்ணமணி்களின்	 	 விகிதங்க்ை	 ்கண்டைறி்க.	 ைலது	
பக்கததில்	 உள்ை	 “+” and “-“	 கபதாதததா்்ன	 கசதாடுககுைதன்	 மூலம்	 மணி்களின்	
எண்ணிக்்க்ய	அதி்கரிக்கயைதா	கு்ைக்கயைதா	முடியும்.

படி	-4 :  உங்கள்	 வி்டை்ய	 	 சரிபதார்க்க	 “Pattern 1”	 மற்றும்	 “Pattern 2”	 கபதாதததா்்ன	
அழுததவும்.	மணி்களின்	எண்ணிக்்க்ய	அதி்கரிதது	மற்றும்	கு்ைதது	கைவயைறு	
்கணககு்க்ை	கசயது	பதார்க்கலதாம்.

்டி – 1 ்டி - 2

்டி – 3 ்டி - 4

   

கசயல்பதாடடிற்்கதா்ன உரலி

விகிதம்	மற்றும்	விகித	சமம்	:	-	https://www.geogebra.org/m/fcHk4eRW

இ்்ைச் வசைல்்ோடு
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கற்றல் ந�ோககஙகள்
 ● 	க�ோடு�ள்,	க�ோட்டுத்	துண்டு�ள்	மற்றும்	�திர�ள்	பற்றி	அறிதல்.
 ● 	க�ோணங�ள்	மற்றும்		அதன்	வக��கை	அறிதல்.
 ● 	அைவுக�ோல்	மற்றும்	க�ோணமோனிகைப்	பைன்படுத்துதல்.
 ● 	இகணக�ோடு�ள்	மற்றும்		வவட்டும்	க�ோடு�கைக்	�ண்்டறிதல்.
 ● நிரப்புக்	க�ோணம்	மற்றும்	மிக�	நிரப்புக்	க�ோணச்	க�ோடி�கைக்	�ண்்டறிதல்.
 ● ஒரு	க�ோ்டகமப்	புள்ளி�ள்	மற்றும்	ஒருங�கமப்	புள்ளி�ள்	பற்றி	அறிதல்.

4.1 அறிமுகம்

வடிவிைல்	 என்பது	 புவியின்	 அைவீடு	 ஆகும்.	 இது	 வடிவங�ளின்	 பண்பு�கையும்,	 அவற்றின்	
அைகவ�கையும்	 உள்ை்டக்கிைதோகும்.	 பழங�ோலங�ளில்	 �ட்டுமோனத்திற்கும்,	 நிலங�கை	
அைப்பதற்கும்,	 பல்கவறு	 க�விகனத்	 வதோழில்�ள்	 கபோன்்ற	 வ�ைல்�ளின்	 கதகவ�ளுக்கும்,	
வடிவிைல்	உருவோக்�ப்பட்்டது.
	 இைற்க�,	 சிறிை	 அணுவிலிருந்து	 வபரிை	 அண்்டங�ள்	 வகர	 வடிவிைல்	 வடிவங�கையும்	
அகமப்பு�கையும்	 வ�ோண்டு	 பரிணமிக்கி்றது.	 	 உன்	 சுற்றுப்பு்றத்தில்	 நீ	 �ோணும்	 வபோருட்�ளில்	
வடிவிைலின்	 தோக்�ம்	 இருக்கி்றது.	 வடிவிைல்	 எண்ணங�கை	 வீடு�ள்	 மற்றும்	 �ட்்ட்டங�ளின்	
அழகிை	 கதோற்்றத்கத	 வடிவகமக்�	 உதவுகின்்றன.	 மிதிவண்டி,	 மகிழுந்து,	 கபருந்து	 கபோன்்ற	
வோ�னங�ளின்	வடிவகமப்பிற்கும்	வடிவிைல்	�ருத்து�ள்	பைன்படுத்தப்படுகின்்றன.		நீ	விகைைோ்டப்	
பைன்படுத்தும்	 வபோம்கம�ள்,	 நீ	 பைன்படுத்தும்	எழுதுக�ோல்,	அைவுக�ோல்	மற்றும்	நூல்�ள்	இகவ	
வடிவிைல்	�ருத்து�ள்	மற்றும்	வடிவங�கைத்	வதளிவுபடுத்துகின்்றன.
	 இந்த	 இைலில்	வடிவிைல்	 �ருத்து�ைோன	 க�ோடு�ள்,	 க�ோட்டுத்	 துண்டு�ள்,	 �திர�ள்	 மற்றும்	
க�ோணங�கை	அறிை	இருக்கிக்றோம்.

எஙகும் கணிதம் - அன்றோட வோழ்வில் வடிவியல்

கதன்	கூட்டில்	அறுஙக�ோண	வடிவம் �கலயில்	வடிவிைல்	அகமப்பு�ள்

  Alive

 M

athematics

வடிவியல்4 
இைல்
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4.1.1  நகோடுகந�ோடு விள�யோடு
3 	க�ோடு�ள்	அல்லது	4	க�ோடு�ள்	அல்லது	5	க�ோடு�கைக்	வ�ோண்டு	என்வனன்ன	வடிவங�கை	
உன்னோல்	 வகரை	 முடியும்?	 நோம்	 முன்கப	 சில	 வடிவங�ளின்	 வபைர�கை	 முக்க�ோணங�ள்,	
வ�வவ�ங�ள்,	�துரங�ள்	என	அறிந்திருக்கின்க்றோம்.

 

ப்டம்	4.1

கமகல	(ப்டம்	4.1)	மீன்	கபோன்்ற	ஒரு	வடிவம்	உள்ைது. 
இதில்	5	க�ோடு�ள்	உள்ைன.		4	க�ோடு�ள்	அல்லது	3	க�ோடு�கைக்	வ�ோண்டு	ஒரு	மீனின்	வடிவத்கத	
உன்னோல்	வகரை	முடியுமோ?	சிந்திக்�!

4.1.2  இரண்டு நகோடுகள்
இரண்டு	க�ோடு�கை	மட்டும்	பைன்படுத்தி	என்வனன்ன	வடிவங�கைவைல்லோம்	உன்னோல்	வகரை	
முடியும்?	பின்வருமோறு	வடிவங�கை	இரு	க�ோடு�கைக்	வ�ோண்டு	வப்றலோம்	அல்லவோ!

ப்டம்	.	4.2

இந்த	வடிவங�கை	எல்லோம்	போரக்கும்கபோது	ஏதோவது	�ண்்டறிை	முடிகி்றதோ	?

4.1.3 ஒநர ஒரு நகோடு மட்டும்
ஒகர	 ஒரு	 க�ோட்க்ட	 மட்டும்	 வ�ோண்டு	 என்ன	 வடிவத்கத	 வகரை	 முடியும்?	 க�ோடு	
கநரோ�கவோ,	கிக்டமட்்டமோ�கவோ,	�ோயவோ�கவோ	இருக்�லோம்.		கமலும்,	அகத	வலப்பு்றம்	
�ோயவோ�கவோ	 அல்லது	 	 இ்டப்பு்றம்	 �ோயவோ�கவோ	 வகரைலோம்.	 அது	 நீைமோ�கவோ	
குட்க்டைோ�கவோ	இருக்�லோம்.		
இப்கபோது,	பின்வரும்	சூழ்நிகலகை	எடுத்துக்வ�ோள்கவோம்
ஒரு	 க�ோடு	 வகரைப்பட்டிருந்த	 தோகை	 ைோழினியி்டம்	
ஆசிரிைர	 வ�ோடுத்தோர.	 ைோழினி	 குறிப்பு	 வழங�,	

அகிலகன	 அதுகபோன்்ற	 க�ோட்டிகனக்	 �ரும்பலக�யில்	
வகரைச்	வ�ோன்னோர.		பி்றகு	இருவரும்	இந்த	வகரதகல	மோற்றிச்	
வ�யதோர�ள்.	 	 அவர�ள்	 இரண்டு	 மற்றும்	 மூன்று	 க�ோடு�கைக்	
வ�ோண்டு	மற்்ற	வடிவங�கை		வகரந்துக்	�ோட்டினர.	இவவோ்றோ�ச்	
வ�யவது	எளிதோன	வழிதோகன!		
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பின்வரும்	உகரைோ்டகல	உற்று	கநோக்கு�.
ஆசிரிைர			:	�க்தி,	க�ோடு�கை	வகரை	எப்படிக்	குறிப்பு	அளிப்பது	என்று	உன்னோல்	கூ்றமுடியுமோ?		
�க்தி			 :	ஆம்,	ஐைோ.	க�ோடு�கை	மட்டும்	தோனோ?		நோன்	வகைவு�கையும்	வட்்டங�கையும்	கூ்ட	

வகரை	விரும்புகிக்றன்.	
ஆசிரிைர	 :	 �க்தி,	 நீ	 விரும்பும்	 வடிவங�கை	 எல்லோம்	 வகர.	 	 ஆனோல்,	 க�ோடு�ைோல்	உருவோன	

வடிவங�கை	வகரை	குறிப்பு�ள்	வழஙகுவது	�டினமோ�	உள்ைது.		வகைவு�கையும்,	
வட்்டங�கையும்	வகரவது	பற்றிப்	பி்றகு	போரக்�லோம்.			

�க்தி			 :	 ஐைோ,	 ஏன்	 வடிவங�கை	 வகரைறுக்�	 கவண்டும்?	 	 நமக்குத்	 கதகவப்படும்கபோது	
அவற்க்ற	வகரந்து	வ�ோள்ைலோகம?		

�க்தி	கூறுவது	�ரிைோ?
�ணிதத்தில்	 ஒவவவோரு	 சிந்தகனயும்,	 ஆரவமுக்டைதோ�வும்,	 எல்கலைற்்றதோ�வும்	
இருக்கும்.	 எண்�கை	நிகனவுப்படுத்துங�ள்.	 2	 இலக்�ங�கைக்	கூட்டுவகதோடு	நின்று	
விடுவதில்கல.	 	 எண்�ள்	 முடிவின்றிச்	 வ�ன்று	 வ�ோண்க்ட	 இருப்பதோல்,	 அது	 எவவைவு	
வபரிைதோ�	இருந்தோலும்	�ரி,	அந்த		எண்�கைக்		கூட்்ட	முடியும்.	37	இலக்�ங�கைக்	வ�ோண்்ட	 
எண்	0	வில்	முடிந்தோல்	அந்த	எண்	5	ஆல்	வகுபடும்	என்பகத	நோம்	அறிகவோம்.

	 இது	 வடிவங�ளுக்கும்	 வபோருந்தும்.	 க�ோடு�ள்,	 முக்க�ோணங�ள்,	 வ�வவ�ங�ள்	 எந்த	
வடிவங�ைோனோலும்	�ரி,	எவவைவு	வபரிைதோனோலும்	�ரி,	சிறிைதோனோலும்		�ரி,	 	இவற்றில்	நோம்	அதி�	
விருப்பம்	வ�ோண்டுள்கைோம்.		அதனோல்	அவற்றிற்கு	நோம்	வபைரி்ட	கவண்டும்	என்பது	கதகவைோனதோகும்.		
அவற்க்ற		நோம்	வகரைறுக்�வும்,	அவற்க்றக்	குறித்து	அறிந்துவ�ோள்ைவும்	கவண்டும்.

4.2 நகோடுகள் - வி�ககம்
க�ோடு�ள்	என்பன	கநரோ�வும்	வதோ்டரச்சிைோன	புள்ளி�ைோல்	இக்டவவளி	இன்றி	இகணக்�ப்பட்்டதோகும்.
ஒரு	க�ோ்டோனது	வபரிைதோ�கவோ	அல்லது	சிறிைதோ�கவோ	இருக்�லோம்.	க�ோடு	கிக்டமட்்டமோ�கவோ,	
�ோயவோ�கவோ,	வ�ஙகுத்தோ�கவோ	இருக்�லோம்.		ஒரு	க�ோட்டிகன	எத்திக�யில்	திருப்பினோலும்	அது	
க�ோ்டோ�கவ	இருக்கும்.		எனகவ,	கீகழ	வ�ோடுக்�ப்பட்்ட	அகனத்துகம	(ப்டம்	4.3)	க�ோடு�ள் ஆகும்.

ப்டம்	4.3	

 ஆனோல்,	பின்வருபகவ	(ப்டம்	4.4) க�ோடு�ள்	அல்ல.

ப்டம்	4.4
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க�ோட்டின்	 நீைத்கதத்	 தவிரத்தோல்	 ப்டம்	 4.5	 இல்	 �ோட்டியுள்ைவோறு	 அவற்க்ற	இரு	திக��ளிலும்	
முடிவில்லோமல்	நீட்்ட	முடியும்.	 	இரண்டு	புள்ளி�ள்	A	மற்றும்	B	வழிகை	வ�ல்லும்	க�ோட்டிகன	 AB  
அல்லது	BA 	என்று	எழுதலோம்.		கமலும்,	இகத	l		என்்ற	எழுத்தோல்	குறிப்பி்டலோம்.

A B
l

	ப்டம்	4.5

4.2.1  நகோட்டுத்துண்டு
நீைம்	குக்றவோனதும்,	இருபு்றமும்	முடியும்	க�ோட்டிகன	நோம்	எவவோறு	அகழப்கபோம்?	அகத	நோம்	
"க�ோட்டுத்துண்டு"	என்று	அகழப்கபோம்	மற்றும்	அதன்	இரண்டு	முகன�கையும்	ப்டத்தில்	(ப்டம்	4.6)
�ோட்டியுள்ைவோறு	ஆஙகில	எழுத்து�ைோல்	வபைரிடுகவோம்.	

A B
P Q

C

D

ப்டம்	4.6

வபோதுவோ�	 நோம்	 ஆஙகில	 எழுத்து�ளில்	 வபரிை	 எழுத்து�கைக்	
க�ோட்டுத்துண்டின்	முகன�கைக்	குறிக்�ப்		பைன்படுத்துகிக்றோம்.	
ஒரு	 க�ோட்டுத்துண்டிகன	 AB 	 எனக்	 குறிக்�லோம்.	
க�ோட்டுத்துண்டிகன	 கவத்து	 என்ன	 வ�யை	 முடியும்?	 	 நோம்	
அதன்	நீைத்கத	அைக்�	முடியும்.	 	இரண்டு	க�ோட்டுத்துண்டு�ள்	
வ�ோடுக்�ப்பட்்டோல்	 	 எது	 குறுகிைது	 ?	 எது	 நீைமுக்டைது	 ?	 என	
ஒப்பிட்டுப்	போரக்�	முடியும்.		
நீைத்கத	 அைக்கும்கபோது	 நமக்கு	 நிக்றை	 க�ோட்டுத்துண்டு�ள்	
கிக்டக்கும்.	ஒவவவோன்றும்	ஒவவவோரு	நீைமுக்டைதோ�	இருக்கும்.	
அைவுக�ோகலப்	பைன்படுத்திப்	பின்வரும்	க�ோட்டுத்துண்டு�கை	
வகரைலோம்.	

1	வ�.மீ.			 A  B 
2	வ�.மீ.			 A  B
3	வ�.மீ.			 A   B
...
10	வ�.மீ.			 A   B
17	 வ�.மீ.	 அல்லது	 20	 வ�.மீ	அல்லது	 30	 வ�.மீ	அல்லது	 378	 வ�.மீ	அைவு�ள்	 வ�ோண்்டக்	க�ோட்டுத்	
துண்க்ட	வகரை	இைலுமோ?	எண்�கைப்	கபோன்று	க�ோட்டுத்துண்டு�ளின்	நீைம்	நீண்டு	வ�ோண்க்ட	
இருக்கும்.

இவறள்ற முயல்க

E

C

A

ப்டத்தில்	 உள்ை	 க�ோட்டுத்	
துண்டு�ளின்	 வபைர�கை	
எழுது�.

D

B
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4.2.2  நகோட்டுத்துண்டுகள� வளரதல்
அைவுக�ோகலப்	பைன்படுத்திக்	க�ோட்டுத்துண்டு�கை	அைத்தல்.
அ�வுநகோளைப் போர்ககும் சரியோன முள்ற

ப்டம்	4.7

நகோட்டுத்துண்டுகள� அ�ப்பதறகோன எடுத்துககோட்டுகள்

	ப்டம்	4.8

AB= 5	வ�.மீ.	எனில்	கீகழ	வ�ோடுக்�ப்பட்்ட	அைவு�ளில்	எகவ	�ரிவைனக்	கூறு�.

இவறள்ற முயல்க

ப்டம் 4.9 (i) ப்டம் 4.9 (ii)

ப்டம்		4.9 (iii)
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‘Geo’	என்பது	புவி	மற்றும் ‘metron’ 	என்பது	அைவீடு.	இந்த	இரு	கிகரக்�ச்	வ�ோற்�ளிலிருந்து	
Geometry	 என்்ற	 வ�ோல்	 வப்றப்பட்்டது.	 வடிவிைல்	 என்பது	 புவியின்	 அைவீடு	 ஆகும்.	
கி.மு.	600	இல்	கிகரக்�	ந�ரம்	மிலட்்டஸ்-ஐச்	�ோரந்த		கதல்ஸ்	என்பர	முதலில்	வடிவிைல்	
�ருத்து�கைப்	பைன்படுத்தினோர.	கிகரக்�க்	�ணிதவிைலறிஞர	பிதோ�ரஸ்	வடிவிைலின்	முக்றைோன	
வைரச்சிக்கு	உதவினோர.	

எடுத்துககோட்டு 4.1

அைவுக�ோல்	 மற்றும்	 �வரோைத்கதப்	 பைன்படுத்தி	 PQ  = 5.5	 வ�.மீ.	 நீைமுக்டை	க�ோட்டுத்துண்டு	
வகர�.

தீர்வு
 ● 'l'	என்்ற	க�ோடு	வகர�		மற்றும்	அதில்	P	என்்ற	புள்ளிகைக்	குறிக்�:	(ப்டம்	4.10.)

P
l

ப்டம்	4.10

 ● ப்டம்	 4.11	 இல்	 �ோட்டியுள்ைவோறு	 �வரோைத்கதப்	 பைன்படுத்தி	 5.5	 வ�.மீ	 நீைத்கத	 அைக்�,	
�வரோைத்தின்	 உகலோ�	 முகனகை	 0	 விலும்	 மற்றும்	 எழுதுக�ோல்	 முகனகை 5.5 
வ�.மீட்்டரிலும்	அைவுக�ோலின்	கமல்	கவக்�வும்.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5.5

ப்டம்	4.11

 ● �வரோைத்தின்	 உகலோ�	 முகனகை	 P	 யில்	 கவத்துப்	 பின்பு	 l	இன்	 மீது	 எழுதுக�ோல்	 
முகனகைக்	 வ�ோண்டு	 ஒரு	 சிறிை	 வில்	 வகர�.	 இது	 l	ஐ	 ஒரு	 புள்ளியில்	 வவட்டும். 
இப்புள்ளிகை	Q எனக்	குறிக்�.	(ப்டம்	4.12)
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ப்டம்	4.12 ப்டம்	4.13

 ● இஙகு,	PQ  = 5.5	வ�.மீ.		என்பது	கதகவைோன	க�ோட்டுத்துண்டு	ஆகும்.	(ப்டம்	4.13)

சசயல்போடு
இந்த	 விகைைோட்க்டச்	 சிறு	 குழுக்�ைோ�	 விகைைோ்டலோம்.	 	 �ம	 அைவுள்ை	 10 
குச்சி�கை	எடுத்துக்	வ�ோள்ைலோம்.	அவற்க்ற	�ட்டு�ைோ�க்	�ட்டித்,	தகரயில்	அகவ	
ஒன்்றன்	மீது	ஒன்்றோ�	விழுமோறு	கபோ்டவும்.	குச்சி�கை	ஒன்்றன்	பின்	ஒன்்றோ�	
எடுக்�கவண்டும்.	 இதில்	 �வனிக்�	 கவண்டிைது	 என்னவவன்்றோல்	 குச்சி�கை	
எடுக்கும்கபோது	மற்வ்றோரு	குச்சியிகன	அக�க்�ோமல்	எடுக்�	கவண்டும்.

க�ோட்டுத்துண்டு�கைப்		பைன்படுத்திக்	க�ோலங�கை	வகரந்து	மகிழ்�!

சசயல்போடு

4.2.3  இரண்டு நகோடுகள்
இரண்டு	 க�ோடு�கை	 மீண்டும்	 எடுத்துக்வ�ோள்கவோம்	 (ப்டம் 4.14).	 அக்க�ோடு�ள்	 நோம்	 
வகரைறுத்தவோறு,	இருபு்றங�ளிலும்	முடிவின்றி	ஒன்க்றவைோன்று	�ந்திக்�ோமல்	வ�ன்று	வ�ோண்க்ட	
இருக்கின்்றன.	 	 இவவிரு	 க�ோடு�ளுக்கும்	 இக்டகை	 மோ்றோதச்	 வ�ஙகுத்துத்	 வதோகலவு	 உள்ைது.	
எனகவ	 இவவிரு	 க�ோடு�ள், "இகண	 க�ோடு�ள்" எனப்படுகின்்றன.	 அவவோறு	 வ�ல்லும்கபோது	
இகணைோ�	உள்ை	இரண்டு	க�ோடு�கைப்	வப்ற	முடியும்.	

5.5

P Q

5.5cm cm l
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l1

 l2ப்டம்	4.14

இகண	க�ோடு�ள்	ஒன்க்றவைோன்று	�ந்திக்�ோமல்	வ�ன்று	வ�ோண்க்ட	இருக்கும்.		
இரண்டு	க�ோடு�ள்	இகணைோ�	இல்கலவைன்்றோல்	எவவோறு	இருக்கும்?
பின்பு	அகவ,	ஓர	இ்டத்தில்	ஒன்க்றவைோன்று	�ந்தித்துக்வ�ோள்ை	கவண்டும்.		அகவ	�ந்தித்த	பி்றகும்	
நீண்டு	வ�ோண்க்ட	வ�ல்லும்.	

l1 l2

ப்டம்	4.15

இஙகு	 க�ோடு�ள்	 l1 மற்றும்	 l2	 ஆகிைகவ	 "வவட்டும்	 க�ோடு�ள்" எனப்படுகின்்றன.	 க�ோடு�கைப்	
கபோலகவ,	இகண	க�ோட்டுத்துண்டு�ள்	மற்றும்	வவட்டும்	க�ோட்டுத்துண்டு�கையும்	(ப்டம்	4.16)	நோம்	
வப்ற	முடியும்.	

A
A

C C

B

BD

D

O

ப்டம்	4.16

AB 	 மற்றும்	 CD 	 என்்ற	 இரண்டு	 க�ோட்டுத்	 துண்டு�ள்	 O	 என்்ற	 புள்ளியில்	 வவட்டிக்வ�ோள்வதோல்,	
அப்புள்ளி	"வவட்டும்	புள்ளி" எனப்படும்.

இகண	 க�ோடு�ள்	 மற்றும்	 வவட்டும்	 க�ோடு�ளுக்�ோன	
�ோகித	 மடிப்புச்	 வ�ைல்போடு:	 ஒரு	 �ோகிதத்	 துண்டிகன	
எடுத்துக்வ�ோண்டு,	 இகண	 க�ோடு�கை	 அல்லது	 வவட்டும்	
க�ோடு�கைப்	வபறுமோறு	பல	வழி�ளில்	மடிக்�வும்.	ஒரு	சில	
எடுத்துக்�ோட்டு�கைப்	ப்டத்தில்	�ோணலோம்.

சசயல்போடு

க�ோட்டிற்கு	முடிவுப்	புள்ளி�ள்	இல்கல.		ஆனோல்,	க�ோட்டுத்துண்டிற்கு	முடிவுப்	புள்ளி�ள்	உண்டு.		
ஒரு	க�ோட்டுத்	துண்டின்	நீைத்கத	அைக்�	முடியும்.	(ப்டத்கதப்	போரக்�).

A B
A B

குறிப்பு  

4.2.4  கதிர்கள் 
க�ோடு�ளின்	 ஒரு	 முகன	முடிவுற்றும்	 அடுத்த	 முகன	முடிவு்றோமல்	 வதோ்டரந்தோல்	 என்னவோகும்?		
அவற்க்ற	நோம்	"க�ோடு�ள்"	என்று	அகழப்பதில்கல.		அவற்க்றக்	"�திர�ள்"	என்று	அகழக்கிக்றோம்.	
இதகனAB,PQ,MN ,...	எனக்	குறித்துக்	�ோட்டுகிக்றோம்.	ஒரு	�திரின்	முடிவுறுப்	புள்ளிகை	வதோ்டக்�ப்	
புள்ளி என்கிக்றோம். (ப்டம்	4.17	இல்	�ோணலோம்).
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A B MN

Q

P

ப்டம்	4.17

4.2.5  இரண்டு கதிர்கள்
இரண்டு	 �திர�கைக்	 வ�ோண்டு	 கமலும்	 பல	 வ�ைல்போடு�கைச்	 வ�யைலோம்.	 ப்டத்திலுள்ைவோறு	
அக்�திர�ள்		இகணைோ�கவோ,	ஒன்க்றோடு	ஒன்று	வவட்டிக்வ�ோள்பகவைோ�கவோ	இருக்�லோம்.	

  

ப்டம்	.	4.18

இரண்டு	�திர�ள்	ஒகர	வதோ்டக்�ப்	புள்ளியிகனப்	 
வபற்றிருக்�லோம்.	(ப்டம்	4.19) 

  

ப்டம்	.	4.19

A

B

C

பயிறசி 4.1
1.	 க�ோடிட்்ட	இ்டங�கை	நிரப்பு�.

(i) A	மற்றும்	B		என்்ற	இரண்டு	புள்ளி�ள்	வழிைோ�ச்	வ�ல்லும்	க�ோட்டிகன	____________ 
எனக்	குறிப்கபோம்.

(ii)	 புள்ளி	 B	 இலிருந்து	 புள்ளி	 A	 விற்குச்	 வ�ல்லும்	 க�ோட்டுத்துண்க்ட	 ____________ 
எனக்	குறிப்கபோம்.

(iii)	 ஒரு	�திரோனது	____________ 	முடிவுப்	புள்ளிகைப்	வபற்றிருக்கும்.
2.	 வ�ோடுக்�ப்பட்்ட	க�ோட்டில்	எத்தகனக்	க�ோட்டுத்	துண்டு�ள்	உள்ைன?	அவற்றின்	வபைர�கைக்	

குறிப்பிடு�.

P A B C Q

l

3.	 பின்வரும்	க�ோட்டுத்துண்டு�ளின்	நீைங�கை	அைக்�.	
 X

Y

A B

E

F

P

Q

 ● வ�ோடுக்�ப்பட்்ட	ப்டத்தில்	உள்ை	
�திர�ளுக்குப்	வபைரிடு�.

 ● இக்�திர�ள்	எல்லோவற்றிற்கும்	
வபோதுவோன	புள்ளி	எது?

D

T

A
B

C

இவறள்ற முயல்க
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 4.	 அைவுக�ோல்		மற்்றம்	�வரோைத்கதப்	பைன்படுத்திப்	பின்வரும்	க�ோட்டுத்	துண்டு�கை	வகர�.
 (i) AB   = 7.5	வ�.மீ.	
 (ii) CD   = 3.6 வ�.மீ.
 (iii)  QR  = 10 வ�.மீ.
5.	 ப்டத்திலிருந்து,	பின்வருவனவற்க்றக்	�ண்்டறி�.	
 (i)	 இகண	க�ோடு�ள்
 (ii)	 வவட்டும்	க�ோடு�ள்
 (iii)	 வவட்டும்	புள்ளி�ள்	
6.	 ப்டத்திலிருந்து,	பின்வருவனவற்க்றக்	�ண்்டறி�.
 (i)	 அகனத்துச்	க�ோடி	இகண	க�ோடு�ள்
 (ii)	 அகனத்துச்	க�ோடி	வவட்டும்	க�ோடு�ள்
 (iii) V-ஐ	வவட்டும்	புள்ளிைோ�க்	வ�ோண்்ட	க�ோடு�ள்	
 (iv)	 க�ோடு�ள்		‘	l2	’	மற்றும்	‘l3’		இன்	வவட்டும்	புள்ளி
 (v)	 க�ோடு�ள்		‘l1’		மற்றும்	‘l5’	இன்	வவட்டும்	புள்ளி

பு்றவய வினோககள்
7. 

A B C
	இல்	உள்ை	க�ோட்டுத்	துண்டு�ளின்	

எண்ணிக்க�.
 (அ) 1   (ஆ) 2    (இ) 3    (ஈ) 4
8.	 பின்வருவனவற்றுள்	எது	க�ோட்டுத்	துண்டிகனக்	குறிக்கும்?
 (அ) AB   (ஆ) AB    (இ) AB    (ஈ) AB

4.3 நகோணஙகள்
இவவடிவங�கை	 வகரைறுக்�	 ஏகதனும்	 வழி�கைக்	 �ண்்டறிை	 முடியுமோ?	 (ப்டம்	 4.20	 இல்	
�ோணலோம்)

ஒரு	 �திரோனது	 (க�ோட்டுத்துண்டு)	 மற்வ்றோரு	 �திருக்கு	 (க�ோட்டுத்துண்டு)	 கநரோ�கவோ	 அல்லது	
�ோயவோ�கவோ	உள்ைது	என்பதகன	எவவோறு	விைக்குவது?

C E G I

P Q R
B

HJFD

A
l1

l2 l5

l4

l3

l1 l2

l3

l4

l5UT

V

R S

QP

C

C

A

C

B BA A B
B

B

C
C

A

A

ப்டம்	4.20

இரண்டு	க�ோட்டுத்துண்டு�கைக்	வ�ோண்டு	இகத	கபோன்று	வடிவங�கை	உருவோக்�	முடியும்.		கீகழ	
வ�ோடுக்�ப்பட்்ட	ப்டத்கத	உற்று	கநோக்�வும்.

B

B

C C

A

A

C C
C

A B B
B

A A

குறிப்பு
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க�ோட்டுத்துண்டு	 மற்றும்	 க�ோணங�ள்	 கபோன்்ற	 வடிவிைல்	
�ருத்துக்�ள்	சுண்்டோட்்டப்	பலக�	 (Carrom)	விகைைோட்டில்	இ்டம்	

வபற்றுள்ைன.	 அடிக்கும்�ோய	 (Striker)	 பி்ற	 �ோய�ளு்டன்	 கமோதும்	 கபோது,	
�ோய�ள்	கநரக்க�ோட்டில்	ந�ரகின்்றன.	அடிக்கும்	�ோகைோ	அல்லது	பி்ற	�ோய�கைோ	
சுண்்டோட்்டப்	 பலக�யின்	 மீது	 இறுதித்	 தடுப்பில்	 கமோதித்	 திரும்புக�யில்	
வவவகவறு	க�ோணங�ள்	உருவோகின்்றன.

இரண்டு	 �திர�ள்	 அல்லது	 க�ோட்டுத்துண்டு�ள்	 அவற்றின்	 வதோ்டக்�ப்	 புள்ளியில்	 �ந்திக்கும்கபோது			
அகவ	அந்தப்	புள்ளியில்	க�ோணத்கத	உருவோக்குகின்்றன.	

A C

B

ப்டம்	4.21

ப்டம்	4.21	உள்ை	�திர�ள்	 AB 	 மற்றும்	 AC 	யிகனப்	 பக்�ங�ள்	எனவும்,	அக்�திர�ள்	 �ந்திக்கும்	
புள்ளியிகன	முகன எனவும்	கூ்றப்படும்.
4.3.1  நகோணஙகள�ப் சபயரிடுதல்
க�ோணத்தின்	வதோ்டக்�ப்	புள்ளிகைப்	ப்டம் 4.22 இல்	�ோட்டியுள்ைவோறு	குறிக்�லோம்.

     
BQ

AP

CR
(i) (ii)ப்டம்	4.22

ப்டம்	4.22 (i),	க�ோணம்		ஆகும்.	 ,QP QR 	ஆகிைகவ	பக்�ங�ள்.	P	ஆனது	QP 	யின்	மீதும்,	R	ஆனது	
QR 	மீதும்	அகமந்துள்ைன.
ப்டம்	4.22 (ii),	க�ோணம்		ஆகும்.	BA,BC 	ஆகிைகவ	பக்�ங�ள்.		A	ஆனது	BA 	யின்	மீதும்,	C	ஆனது	
BC 	மீதும்	அகமந்துள்ைன.	
ப்டம்	 4.22 (i)	 இல்,	 க�ோணத்கத	 Q+ 	 அல்லது	 	 அல்லது	 RQP+ எனக்	 குறிக்�லோம்.	
இகத	கபோல்	ப்டம்	4.22 (ii) இல்,	க�ோணத்கத	 B+ 	அல்லது		அல்லது	 CBA+ 	என	குறிக்�லோம்.	

B C

A

ப்டம்	4.23

ப்டம்	4.23	இல்,	இரண்டு	க�ோணங�ள்	குறிக்�ப்பட்டுள்ைன.	
BAC+ 	 மற்றும்	 	 ஆகிை	 க�ோண	 அைவு�ள்	 �மமில்கல,	

கமலும்	 அகவ�ள்	 வவவகவறு	 உச்சிப்	 புள்ளி�கையும்,	
பக்�ங�கையும்	வபற்றுள்ைன.
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4.3.2  நகோணஙகள� அ�த்தல்
க�ோணங�கை	அைக்�	முடியுமோ?	ஆம்,	அகவ	க�ோணமோனிைோல்		அைந்து,	அக்க�ோணத்கத	போக�	
என்்ற	அல�ோல்	குறிக்�ப்படுகின்்றன.	க�ோணமோனது	எண்ணிற்கு	கமகல " ° " என்்ற	குறியீட்்டோல்	
குறிக்�ப்படுகி்றது.	க�ோணங�கை		35°, 78°, 90°, 110°		என	எழுதுகிக்றோம்.

 

36°
A B

C

36°

A B

C

130°

R

P Q

130°

R

P Q

ப்டம்	4.24

ப்டம்	4.24	இலிருந்து,	ஏற்படும்	க�ோணங�ள்	இ்டத்தோலும்	திக�ைோலும்	கவறுபட்டுத்	கதோன்றினோலும்,	
அகவ	க�ோண	அைவில்	மோறுப்டவில்கல	என்பகத	அறிைலோம்.
4.3.3  சி்றப்புக நகோணஙகள்
சில	க�ோணங�ள்,	சி்றப்புக்	க�ோணங�ள்	எனப்படுகின்்றன.		அவற்றில் 90°	க�ோணமும்	ஒன்று.	
இதகன	வ�ஙக�ோணம்	என	அகழக்கிக்றோம்.

C

A B
C

A B
ப்டம்	4.25

நமது	வோழ்க்க�யில்		வ�ஙக�ோணம்	மி�	அதி�மோ�க்		�ோணப்படுகி்றது.	இகதச்	�ோகல�ளின்	�ந்திப்பு,	
வதோகலக்�ோட்சி,	�துரங�ப்பலக�,	சுவர,	�தவு	கபோன்்றகவ�ளில்	�ோணலோம்.	

குறுஙநகோணஙகள் 
1211

10
9
8
7 6 5

4
3
2

112 12 12 12 1211 11 11 11
10 10 10 10
9 9 9 9
8 8 8 8
7 7 7 76 6 6 65 5 5 5

4 4 4 4
3 3 3 3
2 2 2 2

1 1 1 112 12 12 12

ப்டம்	4.26

ப்டம்	 4.26	 இல்	 உள்ை எல்லோக்	 க�ோணங�ளும்	 வ�ஙக�ோணத்கத	 வி்டக்	 குக்றவோ�	 உள்ைன.	 
க�ோணத்கத	வி்ட	குக்றவோ�	உள்ை	க�ோணங�ள்	குறுஙக�ோணங�ள்	எனப்படும்.
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விரிநகோணஙகள் 
1211

10
9
8
7 6 5

4
3
2

112 12 12 12 1211 11 11 11
10 10 10 10
9 9 9 9
8 8 8 8
7 7 7 76 6 6 65 5 5 5

4 4 4 4
3 3 3 3
2 2 2 2

1 1 1 112 12 12 12

 
ப்டம்	4.27

ப்டம் 4.27	 இல்	 உள்ை	 எல்லோக்	 க�ோணங�ளும்	 வ�ஙக�ோணத்கத	 வி்ட	 அதி�மோ�	 உள்ைன.	 
90°-கை வி்ட	 	 அதி�மோ�வும்	 மற்றும்	 180°-கை வி்ட	 	 குக்றவோ�வும்	 உள்ை	 க�ோணங�ள்	
விரிக�ோணங�ள்	எனப்படும்.

வ்டதிக�கை	கநோக்கி	நிற்�வும்.		�டி�ோரத்	திக�யில்	வ�ஙக�ோணமோ�த்	திரும்பவும்.		இப்கபோது	
நீங�ள்	கிழக்குத்	திக�கை	கநோக்கி	இருப்பீர�ள்.		மறுபடியும்	அகத	திக�யில்	வ�ஙக�ோணமோ�த்	
திரும்பவும்.		நீங�ள்	வதற்குத்	திக�கை	கநோக்கி	இருப்பீர�ள்.		இன்வனோரு	முக்ற	நீங�ள்	அகத	
திக�யில்	 வ�ஙக�ோணமோ�த்	திரும்பவும்.	 	 நீங�ள்	 கமற்குத்	திக�கை	 கநோக்கி	இருப்பீர�ள்.		
இகத	 முக்றகைப்	 பைன்படுத்தித்	 	 திரும்பினோல்	 நீங�ள்	 முன்பு	 வதோ்டஙகிை	 அகத	 நிகலக்கு	
வருவீர�ள்.	 	இப்படி	ஒரு	சுற்று	சுற்றி	வருவது	 "ஒரு	சுழற்சி"	 எனப்படும்.	 	வ்டதிக�யிலிருந்து	
வதன்திக�க்குத்	திரும்பிைதில்	இரண்டு	வ�ஙக�ோணங�ள்	உள்ைன.	 	இகத	கநர	 க�ோணம் 
என்கிக்றோம்.		இரண்டு	கநரக்	க�ோணங�ள்	ஒரு	முழுச்	சுழற்சிகை	உருவோக்குகின்்றன.

N

E

S

W

N

E

S

W

N

E

S

W

N

E

S

W

சசயல்போடு

1.	கமற்குத்	திக�கை	கநோக்கி	நின்று	வ�ோண்டு	�டி�ோரத்	திக�யில்	வ�ஙக�ோணமோ�	மூன்று	
முக்ற	திரும்பினோல்,	நீ	எந்தத்	திக�கை	கநோக்கி	நிற்போய?

2.	வ்டதிக�கை	கநோக்கி	நின்றுவ�ோண்டு,	 வ�ஙக�ோணமோ�	இரண்டு	முக்ற	திரும்பினோல்,	நீ	
எந்தத்	திக�கை	கநோக்கி	நிற்போய?

இவறள்ற முயல்க

4.3.4  நகோணமோனிளயப் பயனபடுத்திக நகோணத்ளத அ�த்தல்
க�ோணத்கத	நோம்	எவவோறு	அைக்�லோம்?		க�ோணமோனிகைப்	பைன்படுத்தி	நோம்	ஒரு	க�ோணத்கத	
அைக்�	முடியும்.		

வவளி	அைவு

அடிப்பக்�	க�ோடுநடுப்புள்ளிஉள்	அைவு
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க�ோணமோனியில்	ஒரு	நடுப்	புள்ளியும்	ஓர	அடிப்பக்�க்	க�ோடும்	உண்டு.		இதில்	இரண்டு	அைவுக�ோல்�ள்	
உள்ைன.	உள்	அைவுக�ோல்	0°	முதல்	180° �டி�ோர	எதிரதிக�யிலும்.	வவளி	அைவுக�ோல்	0° முதல் 
180° வகர	�டி�ோர	திக�யிலும்	இருக்கும்.	ஏன்	க�ோணமோனிைோனது 180° உ்டன்	நின்றுவிடுகி்றது?	
நோம்	க�ோணமோனிகைச்	சுழற்றி	அைக்�	முடியும்	என்பதோல்,	180°	என்பது	கபோதுமோனது	ஆகும்.	

நகோணத்ளத அ�ககும் வழிமுள்றகள்
படி 1 : 	 க�ோணமோனியின்	 நடுப்புள்ளிகைக்	 க�ோணத்தின்	 உச்சியிலும்	 க�ோணத்தின்	 அடிபக்�க்	

க�ோடு	0°	உ்டன்	க�ருமோறு	கவக்�	கவண்டும்.	
படி	2 : 		மற்வ்றோரு	�திரோனது	க�ோணமோனிகை	வவட்டும்	க�ோண	அைகவ	நோம்	குறிக்�லோம்.

4.3.5  நகோணமோனிளயப் பயனபடுத்திச் சசஙநகோணத்ளத (90°) வளரதல்
எடுத்துககோட்டு 4.2

க�ோணமோனிகைப்	பைன்படுத்திக்	க�ோணம் 90°	வகரதல்.
அடிப்பக்�க்	�திர	வகரதல்

P Q

அடிப்பக்�க்	�திர	வகரதல்
PQ

P Q

R

க�ோணமோனியின்	நடுப்	புள்ளிகை	உச்சிப்	புள்ளி	
P	இல்	கவக்�வும்.	0°	க�ோட்க்டோடு	PQ 	�திகர	
க�ருமோறு	கவக்�வும்.		உள்	அைவுக�ோலில்	90° 
இல்	ஒரு	புள்ளிகைக்	குறித்து	R	எனப்	வபைரிடு�	
(�டி�ோர	எதிரத்திக�யில்) 

PQ

R

க�ோணமோனியின்	நடுப்	புள்ளிகை	உச்சிப்	புள்ளி	
P	இல்	கவக்�வும்.	0°	க�ோட்க்டோடு	PQ 	�திகர	
க�ருமோறு	கவக்�வும்.	 	 வவளி	அைவுக�ோலில்	
90°	 	 இல்	 ஒரு	 புள்ளிகைக்	 குறித்து	 R	 எனப்	
வபைரிடு�	(�டி�ோரத்	திக�யில்) 

R

P Q
க�ோணமோனிகை	 எடுத்துவிட்டு	 க�ோணத்கத	
அகமக்�க்	�திர		PR  வகர�.
இஙகு,	 P QPR RPQ 900+ + += = =

R

PQ
க�ோணமோனிகை	 எடுத்துவிட்டு	 க�ோணத்கத	
அகமக்�க்	�திர		PR  வகர�.
இஙகு,	 P QPR RPQ 900+ + + == =
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4.3.6  நகோணமோனிளயப் பயனபடுத்திக குறுஙநகோணத்ளத வளரதல்
எடுத்துககோட்டு 4.3

க�ோணமோனிகைப்	பைன்படுத்திக்	க�ோணம்	45° வகரதல்.

அடிப்பக்�க்	�திர

P Q

அடிப்பக்�க்	�திர

PQ

R

QP

க�ோணமோனியின்	நடுப்	புள்ளிகை	உச்சிப்	புள்ளி	
P	இல்	கவக்�வும்.	0° க�ோட்க்டோடு	PQ 	�திகரச்	
க�ருமோறு	கவக்�வும்.	உள்	அைவுக�ோலில்	45°  
இல்	ஒரு	புள்ளிகைக்	குறித்து	R	எனப்	வபைரிடு�	
(�டி�ோர	எதிரத்திக�யில்)

R

Q P

க�ோணமோனியின்	 நடுப்	 புள்ளிகை	 உச்சிப்	
புள்ளி	 P	 இல்	 கவக்�வும்.	 0°	 க�ோட்க்டோடு	
PQ 	 �திகரச்	 க�ருமோறு	 கவக்�வும்.	 	 வவளி	
அைவுக�ோலில்	 45°	 இல்	 ஒரு	 புள்ளிகைக்	
குறித்து	R	எனப்	வபைரிடு�	(�டி�ோரத்	திக�யில்)

R

QP

45°

க�ோணமோனிகை	 எடுத்துவிட்டு	 க�ோணத்கத	
அகமக்�க்	�திர	PR 	வகர�.
இஙகு,	 P QPR RPQ 450+ + += ==

R

Q P

45°

க�ோணமோனிகை	 எடுத்துவிட்டு	 க�ோணத்கத	
அகமக்�க்	�திர	PR 	வகர�.		
இஙகு,	 P QPR RPQ 450+ + += = =

4.3.7  நகோணமோனிளயப் பயனபடுத்தி விரிநகோணத்ளத வளரதல்
எடுத்துககோட்டு 4.4

க�ோணமோனிகைப்	பைன்படுத்திக்	க�ோணம்	120°	வகரதல்.

அடிப்	பக்�க்	�திர

P Q

அடிப்	பக்�க்	�திர

PQ
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P

R

Q

க�ோணமோனியின்	நடுப்	புள்ளிகை	உச்சிப்	புள்ளி	
P	இல்	கவக்�வும்.	0°	க�ோட்க்டோடு	PQ 	�திகரச்	
க�ருமோறு	 கவக்�வும்.	 உள்	 அைவுக�ோலில்	
120°	 இல்	 ஒரு	 புள்ளிகைக்	 குறித்து	 R	 எனப்	
வபைரிடு�	(�டி�ோர	எதிரத்திக�யில்) 

P

R

Q

க�ோணமோனியின்	நடுப்	புள்ளிகை	உச்சிப்	புள்ளி	
P	இல்	கவக்�வும்.	0°	க�ோட்க்டோடு	PQ 	�திகரச்	
க�ருமோறு	கவக்�வும்.	 	 வவளி	 அைவுக�ோலில்	
120°	 இல்	 ஒரு	 புள்ளிகைக்	 குறித்து	 R	 எனப்	
வபைரிடு�	(�டி�ோரத்	திக�யில்) 

P

120°

R

Q

க�ோணமோனிகை	 எடுத்துவிட்டு	 க�ோணத்கத	
அகமக்�க்	�திர	PR  வகர�.		
இஙகு,	∠P = ∠QPR = ∠RPQ =120°

P

120°

R

Q

க�ோணமோனிகை	 எடுத்துவிட்டு	 க�ோணத்கத	
அகமக்�க்	�திர		PR  வகர�.	 	
இஙகு,	∠P = ∠QPR = ∠RPQ =120°

180°		இக்கும்	அதி�மோன	க�ோண	அைவு	பின்வகை	க�ோணம் 
எனப்படும்.		வ�ோடுக்�ப்பட்்ட	க�ோணத்கத,	360°		க�ோணத்தில்	
இருந்து	�ழிக்�	பின்வகை	க�ோணம்	கிக்டக்கி்றது. பின்வகை	க�ோணம்

60°
300°

கீகழ	 வ�ோடுக்�ப்பட்்ட	 கநரத்திற்கு	 ஏற்பக்	 �டி�ோர	 முட்�கைத்	 திருப்பு�.	
�டி�ோரத்தில்	மணி	முள்ளுக்கும்				நிமி்ட	முள்ளுக்கும்	இக்டகை	ஏற்படும்		க�ோண	
அைவு�கைக்	வ�ோண்டு,	அதன்	க�ோண	வக�யிகன	பின்வருமோறு	எழுது�.

12.10 12.40 3.25 9.40 5.55 1.25 4.25 7.05

குறுஙக�ோணம்

12
11

10

9

8

7
6

5

4

3

2

1
12

இவறள்ற முயல்க
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4.3.8  மிகச் சி்றப்புக நகோணஙகள்
 ● AC 	ஆனது	AB 	இல்	மி�ச்	�ரிைோ�ப்	வபோருந்தி	உள்ைது	எனில்	க�ோணமோனது 0° ஆகும்.	இது	

பூச்சிைக்	க�ோணம்	ஆகும்.
A c B

 ● ‘C’	ஆனது	‘B’	இக்கு	மி�ச்	�ரிைோ�	எதிரத்	திக�யில்	அகமந்துள்ைது.	உச்சிப்	புள்ளி	‘A’ 	ஆனது		
நடுவில்	உள்ைது	எனில்	க�ோணமோனது 180° ஆகும்.		இது	கநரக�ோணம்	ஆகும்.

Ac B

க�ோட்டுத்துண்டு	 AB 	ஐ	எடுத்துக்	வ�ோள்�.	கமலும்	மற்வ்றோரு	க�ோட்டுத்துண்டு	 AC 	யும்	அகமக்�.	
AC 	ஐ	இ்டப்பு்றமோ�ச்	சுழற்று�.

A B

C

A B

C

A B

C

A A AB B
B

C

C

C

A AB B

C

C

சசயல்போடு  

இவவோ்றோன	சுழற்சியில்,	ஒரு	நி�ழ்வில்	 AC 	ஆனது	 AB 	இன்	மீது	
வபோருந்தும்.	 	 பி்றகு	 திரும்பவும்	 பகழை	 நிகலகை	 அக்டயும்.	
ஆ�கவ	க�ோணம்	அதி�ரித்துக்வ�ோண்க்ட	வ�ன்று,	குறிப்பிட்்ட	ஒரு	
புள்ளியில்			மீண்டும் 0° அக்டயும்.
இது	அறிந்ததோ�	உள்ைதோ?	ஆம்.	�டி�ோரத்தில்	போரத்து	இருப்பீர�ள். A B

C

6th_Chp4_TM.indd   80 1/27/2020   2:25:10 PM



81வடிவியல்

4.3.9  சி்றப்புச் நசோடிக நகோணஙகள்
இரு	 க�ோணங�ளின்	 கூட்டுத்	 வதோக� 90° எனில்,	 அவவிரு	 க�ோணங�ள்	 ஒன்றுக்வ�ோன்று	
நிரப்புக்	 க�ோணங�ள் (ப்டம் 4.28 (i)	 ஐப்	 போரக்�)	 ஆகும்.	 	 அதுகவ	 இரு	 க�ோணங�ளின்	 
கூட்டுத்	வதோக�	180°	எனில்,	அவவிரு	க�ோணங�ள்	ஒன்றுக்வ�ோன்று	மிக�	நிரப்புக்	க�ோணங�ள் 
(ப்டம் 4.28 (ii) ஐ	போரக்�)	ஆகும்.	

(i)
20°

70°

33°

147°

(ii)
ப்டம்	4.28

கமற்�ோணும்	 ப்டத்தில்,	 20°	 மற்றும்	 70°	 ஆகிைன	 நிரப்புக்	 க�ோணங�ள்	 ஆகும்.	 147°	 மற்றும்	
33°	 ஆகிைன	 மிக�	 நிரப்புக்	 க�ோணங�ள்	 ஆகும்.	 ஆனோல்	 35°	 மற்றும்	 75°	 ஆகிைன	 நிரப்புக்	
க�ோணங�கைோ,	மிக�	நிரப்புக்	க�ோணங�கைோ		அன்று.

பயிறசி 4.2

1. 	 வ�ோடுக்�ப்பட்்ட	புள்ளி�கைப்	பைன்படுத்தி,	வவவகவறு	க�ோணங�கை	உருவோக்கு�.
 1) 	குறுஙக�ோணம்
	 	 .				.				.
	 	 .				.				.
 3) 	வ�ஙக�ோணம்
	 	 .				.				.
	 	 .				.				.

 2)	விரிக�ோணம்
	 	 .				.				.
	 	 .				.				.
 4)	கநர	க�ோணம்
	 	 .				.				.
	 	 .				.				.

2.	 ப்டத்தில்	உள்ை	ஒவவவோரு	க�ோணத்திற்கும்	அதன்	உச்சி	மற்றும்	பக்�ங�கை	எழுது�.
 

(i)

E

D F (ii)

C

D E

	 	 உச்சி		 _____________		 உச்சி		 _____________  
	 	 பக்�ங�ள்			 _____________		 பக்�ங�ள்	 	_____________

3. 	 வ�ோடுக்�ப்பட்டுள்ை	ப்டங�ளில்	வ�ஙக�ோணங�கைக்	�ண்்டறி�.

90° 46° 105°

(i) (ii) (iii) (iv) (v)
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4.		 வ�ோடுக்�ப்பட்டுள்ை	ப்டங�ளில்	குறுஙக�ோணங�கைக்	�ண்்டறி�.

90°
33°

89°

56°
100°

(i) (ii) (iii) (iv) (v)

5. 	 வ�ோடுக்�ப்பட்டுள்ை	ப்டங�ளில்	விரிக�ோணங�கைக்	�ண்்டறி�.

6.	 கீகழ	வ�ோடுக்�ப்பட்டுள்ை	ஒவவவோரு	ப்டத்தில்	உள்ை	க�ோணத்திற்கும்	பல	வழிமுக்ற�ளில்	வபைரிடு�.

7.	 �ரிைோ?	தவ்றோ?	எனக்	கூறு�.
(i) 20°	மற்றும்		70°	நிரப்புக்	க�ோணங�ள்.
(ii) 88°	மற்றும்		12°	நிரப்புக்	க�ோணங�ள்.
(iii) 80°	மற்றும்		180°	மிக�	நிரப்புக்	க�ோணங�ள்.
(iv) 0°	மற்றும்		180°	மிக�	நிரப்புக்	க�ோணங�ள்.

8.	 பின்வரும்	க�ோணங�கை	வகரந்து	வபைரிடு�.
	 (i)	∠NAS = 90°	 (ii)	∠BIG = 35°	 (iii)	∠SMC = 145°	 (iv)	∠ABC = 180°
9.	 வ�ோடுக்�ப்பட்டுள்ை	ப்டங�ளில்,	�டி�ோரத்தின்	முட்�ள்	�ோட்டும்	க�ோணங�ளின்	வக��கைக்	�ண்்டறி�.

(i) (iii)(ii) (v)

101°
12

9°

89°

38
°

(iv)

(iv)

S

AT
(iii)

M

N O

M

N

L

(i)

Q

R
P

(ii)

12

9

6

3

12 12

9

6

3

12 12

9

6

3

12 12

9

6

3

12 12

9

6

3

12

(i) (ii) (iii) (iv) (v)
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10.	 பின்வரும்	க�ோணங�ளின்	நிரப்புக்	க�ோணங�கைக்	�ோண்�.
 (i) 30°   (ii) 26°  (iii) 85°  (iv) 0°  (v) 90° 

11.	 பின்வரும்	க�ோணங�ளின்	மிக�	நிரப்புக்	க�ோணங�கைக்	�ோண்�.
 (i) 70°   (ii) 35°  (iii) 165°  (iv) 90°  (v) 0°

12.	 வ�ோடுக்�ப்பட்டுள்ை	ப்டங�ளில்,		நிரப்புக்	க�ோணங�ள்	அல்லது	மிக�	நிரப்புக்	க�ோணங�கைக்	�ண்்டறி�.

பு்றவய வினோககள்
13.	 ப்டத்தில்	உள்ை	க�ோணத்கதக்	குறிக்�	எது	�ரிைோன	முக்ற	அல்ல?		

X

Y Z

 (அ) ∠Y    (ஆ) ∠ZXY    (இ) ∠ZYX   (ஈ) ∠XYZ

14.	 ப்டத்தில்,	∠AYZ =45°	 �திரின்	 மீது	அகமந்த	 புள்ளி	 A-ஆனது	 	 B-க்கு	 	 ந�ரகி்றது	 எனில்		
க�ோண	அைவு	∠BYZ ____________.

X
B

A

Y Z

 (அ) > 45°  (ஆ) 45°  (இ) < 45°  (ஈ) 90°

4.4 புள்ளிகள் மறறும் நகோடுகள்
வ�ோடுக்�ப்பட்்ட	ஒரு	புள்ளிைோனது,	ஒரு	க�ோட்டின்	மீது	இருக்கும்	அல்லது	இருக்�ோது.

B

l2A
l1

ப்டம்	4.29

‘A’	ஆனது		க�ோடு	‘l1’	இன்		மீது	உள்ைது.	‘B’	ஆனது	‘l1’	இன்	மீது	இல்கல	‘l2’	மீதும்	இல்கல.	அப்புள்ளி	
‘B’	 க�ோட்டிற்கு	 அருகிகலோ	 அல்லது	 வதோகலவிகலோ	 இருக்�லோம்.	 ஆனோல்	 க�ோடு�ள்	 ‘l1’	 மற்றும்	
‘l2’	 மீது	இல்கல.	இரண்டு	புள்ளி�ள்	வ�ோடுக்�ப்பட்்டோல்	அப்புள்ளி�ள்	வழிகை	�ரிைோ�	ஒரு	க�ோடு	
மட்டுகம	இருக்கும்.		பல	க�ோடி	புள்ளி�கை	எடுத்துக்வ�ோண்டு	கமகல	கூறிை	கூற்க்றச்	�ரிபோரக்�.

25°
?

D

CBA
(i)

30°

?

A

D

C B
(ii)

46°

?

A

D

CB
(iv)

67°

?

D

CB

E

A

(iii)
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மூன்று	புள்ளி�ள்	மற்றும்	ஒரு	க�ோடு	என்னவோகும்?		‘l1’,		‘l2’,		‘l3’		மற்றும்	‘l4’	ஆகிைகவ	க�ோடு�ள்	
மற்றும்	A,	B,	C	என்பன	மூன்று	புள்ளி�ள்	என்�.

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

l1

l3

l2

l4

ப்டம்	4.30

மூன்று	அல்லது	அதற்கு	கமற்பட்்ட	புள்ளி�ள்	ஒரு	க�ோட்டின்	மீது	அகமந்தோல்,	அகவ	‘ஒரு	க�ோ்டகமப்	
புள்ளி�ள்’	எனச்	சி்றப்புப்	வபைரிட்டு	அகழக்�ப்படும்.	

இரண்டு	 க�ோடு�ள்	 ஒன்க்றவைோன்று	 90°	 க�ோண	 அைவில்	 வவட்டிக்வ�ோண்்டோல்	 அக்க�ோடு�ள்	
‘வ�ஙகுத்துக்	க�ோடு�ள்’ எனப்படும்.

90°

O

l1

l2

ப்டம்	4.31

நூலில்	 உள்ை	 இகணக்க�ோடு�ள்,	 வ�ஙகுத்துக்	 க�ோடு�ள்	 மற்றும்	
வவட்டும்	க�ோடு�கைக்	�ோண்�.	
இகணக�ோடு�ள்,	 வ�ஙகுத்துக்	 க�ோடு�ள்	 மற்றும்	 வவட்டும்	
க�ோடு�ளுக்குக்	குக்றந்தது	இரண்டு	எடுத்துக்�ோட்டு�கைத்	தரு�.

சசயல்போடு

இரண்டு	வவட்டும்	க�ோடு�ள்	ஒரு	புள்ளியில்	வவட்டிக்	வ�ோள்கின்்றன.		மூன்று	க�ோடு�ள்	ஒகர	புள்ளியில்	
வவட்டிக்	வ�ோள்ளுமோ?		இந்தக்	க�ள்விக்�ோன	விக்ட	கீகழ	வ�ோடுக்�ப்பட்்ட	ப்டத்தில்	�ோட்்டப்பட்டுள்ைது.

l2

l3

l1

l2

l1

l3

P

ப்டம் 4.32

பல	க�ோடு�ள்	ஒரு	புள்ளியில்	வவட்டிக்	வ�ோள்ளும்கபோது,		அகவ	ஒரு	சி்றப்புப்	வபைரிட்டு	அகழக்�ப்படும்.		
அந்தப்	 புள்ளி	 P	 ஐ	 "ஒருங�கமப்	 புள்ளி"  எனவும்,	 அக்க�ோடு�கை	 "ஒரு	 புள்ளி	வழிக்	 க�ோடு�ள்" 
என்றும்	அகழக்�லோம்.
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பயிறசி 4.3

1.	 வ�ோடுக்�ப்பட்்ட	வட்்டத்கத	உற்று	கநோக்கி		க�ோடிட்்ட	இ்டத்கத	நிரப்பு�.
 (i)	 ‘A’,	‘O’	மற்றும்		‘B’	என்பன		_________	புள்ளி�ள்.
 (ii)	 ‘A’,	‘O’	மற்றும்	‘C’	என்பன	_________	புள்ளி�ள்.
 (iii)	 ‘A’,	‘B’	மற்றும்	‘C’	என்பன	_________	புள்ளி�ள்.
 (iv) _________என்பது	ஒருங�கமப்	புள்ளி.
2.	 மூன்று	புள்ளி�ள்	ஒரு	க�ோ்டகமப்	புள்ளி�ைோ�	இருக்குமோறு	ஒரு	க�ோடு	வகர�.
3.	 ஒரு	க�ோடு	வகரந்து,	எகவகைனும்	4	புள்ளி�கை	அக்க�ோட்டில்	அகமைோதவோறு	குறிக்�.
4.	 மூன்று	க�ோடு�ள்	ஒகர	புள்ளி	வழிச்	வ�ல்லுமோறு	வகர�.
5.	 ஒரு	புள்ளி	வழிச்	வ�ல்லோத	மூன்று	க�ோடு�ள்	வகரந்து	வவட்டும்	

புள்ளி�ளின்	எண்ணிக்க�கைக்	�ோண்�.
பு்றவய வினோககள்

6.	 ப்டத்தில்	உள்ை	ஒரு	க�ோ்டகமப்	புள்ளி�ள்		_________.
 (அ) A, B, C  (ஆ) A, F, C  (இ) B, C, D  (ஈ) A, C, D

7.	 ப்டத்தில்	உள்ை	ஒரு	க�ோ்டகமைோப்	புள்ளி�ள்		_________.
 (அ) A, F, C  (ஆ) B, F, D  (இ) E, F, G  (ஈ) A, D, C

8.	 ப்டத்தில்	எது	ஒருங�கமப்	புள்ளி?
 (அ) E (ஆ) F  (இ) G  (ஈ) H

பயிறசி 4.4

பல்வளகத் தி்றனறிப் பயிறசிக கணககுகள் 
1.	 தடித்து	 வகரைப்பட்்ட	 க�ோடு�கை	 (இகண,	 வவட்டு	 அல்லது	 வ�ஙகுத்துக்	 க�ோடு�ள்)	 என	

வக�ப்படுத்தி	எழுது�.

2. கீகழ	வ�ோடுக்�ப்பட்டுள்ை	ப்டத்தில்	உள்ை	இகணக�ோடு�ள்	மற்றும்	வவட்டும்	க�ோடு�கைக்	�ோண்�.

A B

C

O

A

D

B

C

FH

E

G

வக�ப்படுத்தி	எழுது�.

A

B C

D

E

F G

H
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86 6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு

3.	 ப்டத்தில்	உள்ை	பின்வரும்	க�ோணங�ளுக்குப்	வபைரிடு�.
  (i)  1+        =
 (ii)  2+      =
 (iii) 3+         =
 (iv) 1+  + 2+     =
 (v)  2+  + 3+     =

 (vi) 1+  + 2+   +  3+  =

4.	 க�ோணமோனிகைப்	பைன்படுத்திக்	வ�ோடுக்�ப்பட்்ட	ப்டத்திலுள்ை	க�ோணங�கை	அைக்�.		அவற்க்றக்	
குறுஙக�ோணம்,	விரிக�ோணம்,	வ�ஙக�ோணம்	அல்லது	கநரக்க�ோணம்	என	வக�ப்படுத்து�.

5.		 கீகழ	வ�ோடுக்�ப்பட்டுள்ை	ப்டங�ளிலிருந்து,	நிரப்புக்	க�ோணங�ள்	மற்றும்	நிரப்புக்	க�ோணங�ள்	
அல்லோத	க�ோணச்	க�ோடி�கை	வக�ப்படுத்து�.

6.	 கீகழ	 வ�ோடுக்�ப்பட்்ட	 ப்டங�ளிலிருந்து,	 மிக�	நிரப்புக்	 க�ோணங�ள்	 மற்றும்	மிக�	நிரப்புக்	
க�ோணங�ள்	அல்லோத	க�ோணச்	க�ோடி�கை	வக�ப்படுத்து�.

(i) (iv)

30°

120°

(iii)

120°

110°

150°

30°(ii)

95°85°

7.	 ப்டத்திலிருத்து,
 (i) நிரப்புக்	க�ோணச்	க�ோடி�ளுக்குப்	வபைரிடு�.	
 (ii)	மிக�	நிரப்புக்	க�ோணச்	க�ோடி�ளுக்குப்	வபைரிடு�

C

D3 2
1

E

A

B

(i) (ii) (iv)(iii)

(iv)

38°
52°

(ii)

25°

25°

(iii)

105°75°

(i)

45°
45°

E

D

C

B

AF
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நமறசிநதளனக கணககுகள்

8.	 பின்வரும்	க�ோடு�கை	உள்ை்டக்கிைப்	வபோருட்�கைச்	சிந்தித்து	எழுது�.	
	 இகணக்	க�ோடு�ள்	 (1) __________ (2) __________ (3) __________

	 வ�ஙகுத்துக்	க�ோடு�ள் (1) __________ (2) __________ (3) __________

	 வவட்டும்	க�ோடு�ள்	 (1) __________ (2) __________ (3) __________

9. எந்தக்	க�ோணம்	அதன்	நிரப்புக்	க�ோணத்தின்	இரும்டஙகிற்குச்	�மமோ�	இருக்கும்?
10.	 எந்தக்	க�ோணம்	அதன்	மிக�	நிரப்புக்	க�ோணத்தின்	மூன்றில்	இரு	ம்டஙகிற்குச்	�மமோ�	இருக்கும்?
11.	 இரண்டு	க�ோணங�ள்	மிக�	நிரப்புக்	க�ோணங�ைோ�வும்,	 	அதில்	ஒரு	க�ோணம்	மற்வ்றோரு	

க�ோணத்கத	வி்ட	20°	அதி�மோ�	உள்ைது		எனில்,	அக்க�ோணங�கைக்	�ோண்�.
12.	 இரண்டு	நிரப்புக்	க�ோணங�ள்	7:2	என்்ற	விகிதத்தில்	உள்ைன	எனில்	அக்க�ோணங�கைக்	�ோண்�.
13.	 இரண்டு	 மிக�	 நிரப்புக்	 க�ோணங�ள்	 5:4	 என்்ற	 விகிதத்தில்	 உள்ைன	 எனில்,		 

அக்க�ோணங�கைக்	�ோண்�.

நிளனவில் சகோள்க
 ● க�ோடு	என்பது	இருபு்றங�ளிலும்	முடிவின்றி	நீண்டுவ�ோண்க்ட	வ�ல்லும்.
 ● க�ோட்டுத்துண்டிற்கு	இரு	முகன�ள்	உண்டு.		இதன்	இருபு்றங�ளும்	முடிவு	வபற்று	இருக்கும்.
 ● இகணக�ோடு�ள்	ஒன்க்றவைோன்று	�ந்திக்�ோமல்	வ�ன்று	வ�ோண்க்ட	இருக்கும்.
 ● இரண்டு	 க�ோடு�ள்	 இகணைோ�	 இல்கலவைனில்,	 அகவ	 ஏகதோ	 ஓர	 இ்டத்தில்	 �ந்தித்துக்	

வ�ோள்ளும்.		அவற்க்ற	வவட்டும்	க�ோடு�ள்	என்று	அகழக்கின்க்றோம்.
 ● இரண்டு	�திர�ள்	ஒன்க்றவைோன்று	ஒரு	 புள்ளியில்	 �ந்தித்துக்	 வ�ோள்ளும்கபோது,	 அப்புள்ளியில்	

அக்�திர�ள்	க�ோணத்கத	உருவோக்குகின்்றன.
 ● க�ோணமோனிகைப்	பைன்படுத்திக்	க�ோணத்கத	அைக்கின்க்றோம்.
 ● 90°	இக்கும்	குக்றவோன	க�ோண	அைவு	குறுஙக�ோணம்	எனப்படும்.
 ● 90°	க�ோண	அைகவ	வ�ோண்்டக்	க�ோணம்	வ�ஙக�ோணம்	எனப்படும்.
 ● 90°	இக்கும்	அதி�மோன	க�ோண	அைவு	விரிக�ோணம்	எனப்படும்.
 ● இரண்டு	�திர�ள்	அல்லது	க�ோடு�ள்	�ரிைோ�	ஒன்க்றோவ்டோன்று	வபோருந்தும்	கபோது	அகவ	பூச்சிைக்	

க�ோணத்கத	உருவோக்குகின்்றன.		அது	0°	க�ோணமோகும்.
 ● ஒரு	 க�ோணம்	 வ�ோடுக்�ப்பட்டிருக்கும்கபோது,	 மற்வ்றோரு	 க�ோணம்	 அக்க�ோணத்கதச்	

வ�ஙக�ோணமோ�	அல்லது	90°	ஆ�	அக்டை	கவத்தோல்	அக்க�ோணம்	நிரப்பு	க�ோண்ம்	எனப்படும்.
 ● ஒரு	க�ோணம்	வ�ோடுக்�ப்பட்டிருக்கும்கபோது,	மற்வ்றோரு	க�ோணம்	அக்க�ோணத்கத	180°	அல்லது	

கநர	க�ோணமோ�	அகமந்தோல்	அக்க�ோணம்	மிக�	நிரப்பு	க�ோணம்	எனப்படும்.
 ● A	மற்றும்	B	என்்ற	இரண்டு	புள்ளி�ளுக்கு,	அவற்றின்	வழிகை	வ�ல்லும்	தனித்த	ஒரு	க�ோடு	இருக்கும்.
 ● மூன்று	புள்ளி�ள்	ஒரு	க�ோட்டின்	மீது	அகமந்தோல்,	அப்புள்ளி�ள்	ஒரு	க�ோ்டகமப்	புள்ளி�ள்	எனப்படும்.
 ● இரண்டு	க�ோடு�ள்	ஒன்க்றவைோன்று	90°	க�ோணத்தில்	வவட்டிக்	வ�ோண்்டோல்	அகவ	வ�ஙகுத்துக்	

க�ோடு�ள்	எனப்படும்.
 ● மூன்று	அல்லது	அதற்கு	கமற்பட்்ட	க�ோடு�ள்	ஒரு	புள்ளி	வழிச்	வ�ன்்றோல்	அக்க�ோடு�ள்	ஒரு	புள்ளி	

வழிக்	க�ோடு�ள்	எனப்படும்.	அப்புள்ளி,	ஒருங�கமப்	புள்ளி	எனப்படும்.
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	 	 	 	 இறுதியில்	கிக்டக்�ப்வபறும்	ப்டம்	→

படி– 1 : இகணை	உலோவிகை	தி்றந்து	கீகழ	வ�ோடுக்�ப்பட்டுள்ை	இகணப்கப	 copy	 வ�யது	
paste	 வ�யைவும்.	 (அல்லது)	கீகழ	வ�ோடுக்�ப்பட்டுள்ை	உரலிகை	தட்்டச்சு	வ�யைவும்.	
(அல்லது)	வ�ோடுக்�ப்பட்டுள்ை	துரித	துலங�ள்	குறியீட்க்ட	ஸ்க�ன்	வ�யைவும்.

படி- 2 :  GeoGebra	 பயிற்சி	புத்த�த்தில்	 “Measuring Angles Using Protractor”என்்ற	பகுதி	
கதோன்றும்.	ஒரு	க�ோணமும்	அதன்	அருகில்	ஒரு	க�ோணமோனியும்	கதோன்றும்.	

படி	-3 :  க�ோணமோனிகை	சுட்டியின்	மூலம்	இழுத்து	அந்த	க�ோணத்தின்	மீது	கவத்து	அந்தக்	
க�ோணத்கதக்	 �ணக்கிடு.	 இப்வபோழுது	 நீங�ள்	 அைவிட்்டது	 �ரிைோ	 என	 அறிை	
“Answer”	என்்ற	வபட்டிகை	வ�ோடுக்�வும்.	 “Random”	என்்ற	வபோத்தோகன	வ�ோடுக்கி	
புதிை	பல்கவறு	க�ோணங�கை	அைந்து	போரத்து	க�ோணங�கை	அைவிடும்	முக்றகை	
புரிந்து	வ�ோள்ைவும்.

Step – 1 Step - 2

Step – 3

வ�ைல்போட்டிற்�ோன		உரலி

வடிவிைல்	:	-	https://www.geogebra.org/m/fMnsdbzv 

இளணயச் சசயல்போடு

வடிவிைல்
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கறறல் வநோக்கங்கள்
 ● தரவு்கலளச் சே்கரித்தலின் சதலவலய அறிதல்.
 ●  சநர்க்ச்காடடுக் குறி்கலளப் பயன்படுத்திச் சே்கரித்த தரவு்கலள முல்றப்படுத்துதல்.
 ● பட விளக்்கப்படத்தில் அளவுத் திடடத்தின் சதலவலய அறிதல்.
 ●  பட விளக்்கப்படங்்கலள வலரதல் ைறறும் விளக்குதல்.
 ●  படலட வலரபடங்்கலள வலரதல் ைறறும் விளக்குதல்.

மீள்ெோர்ல்வ
கீசழயுள்ள படத்தில்  உள்ள தபாருட்கலள எண்ணிப் பின்வரும் அடடவலணலய நில்றவு தேய்்க.

படம் 5.1

அடடவலணயிலிருந்து பின்வரும் வினாக்்களுக்கு விலடயளிக்்கவும்.
(i) படத்தில் உள்ள தபாருள்்களின் தைாத்த எண்ணிக்ல்க ____________.

(ii) ேதுரங்்கள் ைறறும் ைடலட்களின் எண்ணிக்ல்க்களின் சவறுபாடு _______.

(iii) பந்து்கள் ைறறும் ைடலட்களின் எண்ணிக்ல்க்களின் விகிதம் __________.

(iv) ேை எண்ணிக்ல்கயில் உள்ள தபாருள்்கள் எலவ?  
(v) ைடலட்களின் எண்ணிக்ல்கலய விடப் பந்து்களின் எண்ணிக்ல்க கூடுதைா்க எவவளவு உள்ளன?

பெோருள் பந்து ைடலட புனல் ேதுர அடலட

பெோருடகளின எண்ணிக்லக 8

புள்ளியிைல்5
இயல்
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5.1 அறிமுகம்
பின்வரும் சூழ்நிலைலைக் கருதுவ்வோம்.
ஒரு பள்ளித் தலைலை ஆசிரியர் (படம் 5.2 இல்) தனது 
ைாணவர்்களுக்கு வங்கி சேமிப்புக் ்கணக்கு்கள் ததாடங்்க 
விரும்பினார். இதற்கா்க ைாணவர்்களின் தரவு்கள் அவருக்குத் 
சதலவப்படடன. ைாணவர்்களால் ‘தரவு்கள்’ என்்ற தோல்லின் 
தபாருலளப் புரிந்துத்காள்ள முடியவில்லை.விவரம் என்பது 
எதலனக் குறிக்கி்றது? தரவு என்பது ஒரு குறிப்பிடட 
த்கவல்்கலள சே்கரிப்பதாகும். தரவு என்பது த்கவல்்கலளச் 
சே்கரிப்பது, அளவிடுவது ைறறும் பகுப்பது, பி்றகு அவறல்றப் படைா்கசவா அல்ைது வலரபடைா்கசவா 
்காடசிபடுத்துவது ஆகும். அவவாத்றனில் ஒவதவாருவராலும் த்காடுக்்கப்படட தேய்தி்கள் குடும்ப 
அடலட (மு்கவரிச் ோன்று), ைாணவரின் தபயர், ஆதார் அலடயாள அடலட, பி்றப்புச் ோன்று (பி்றந்த 
சததிக்்கா்க), ததாடர்பு த்காள்ளத் ததாலைசபசி  எண் சபான்்றவறல்றக் த்காண்டலவ எனத் தலைலை 
ஆசிரியர் விளக்கினார். இந்தத் தரவு்கள் எதிர்்காைப் பயன்பாடடிற்கா்கப் பாது்காக்்கப்படுகின்்றன.

மோண்வர் பெைர் ஆதோர் எண் பிறநத வததி பதோலைவெசி எண்
த. நல்ைதம்பி .......................... ........................ .........................

எங்கும் கணிதம் – அனறோட ்வோழ்வில் புள்ளியிைல்

ைக்்கள் ததால்கக் ்கணக்த்கடுப்பு ்கலடசி 5 சபாடடி்களில் ஒரு பந்து வீச்ோளரால் 
ல்கப்பற்றப்படட விக்த்கடடு்கள்

5.2 தரவுகள்
நைது அன்்றாட வாழ்வில் தேய்தி்களா்கசவா 
அல்ைது எண்்களா்கசவா உள்ள த்கவல்்கலளச் 
சே்கரிக்்க சவண்டிய பை சூழல்்கள் 
ஏறபடுகின்்றன. எடுத்துக்்காடடா்க,

 ●  உனது வகுப்பில் ்கணிப்பாலனப் 
பயன்படுத்தும் ைாணவர்்களின்  
எண்ணிக்ல்க.

 ● உன் உடன்பி்றந்தவர்்களின் 
எண்ணிக்ல்க.

படம் 5.2

  Alive

 M

athematics

"தரவு" (Data) என்்ற தோல் முதன் முதலில் 
1640 ்களில் பயன்படுத்தப்படடது. 1946 
இல் "தரவு" என்்ற தோல் "பரிைாற்றத்திறகும், 
்கணினியில் சேமித்து லவப்பதறகும் உ்கந்த" 
என்று தபாருள்படடது. 1954 இல் த்கவல் 
தேயைாக்்கம் (Data Processing) என்்ற தோல் 
அறிமு்கப்படுத்தப்படடது. இது இைத்தீன் தைாழியில் 
"த்காடுத்த" அல்ைது "த்காடுக்்க" எனப் தபாருள்படும்.
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91புள்ளியியல்

 ● ஒரு கிராைத்தில் உள்ள தவவசவறு வல்கயான வீடு்களின் எண்ணிக்ல்க.
 ● வலளயல் அணிந்துள்ள ைாணவி்களின் எண்ணிக்ல்க.
 ● குறிப்பிடட ்காை சநரத்திறகுள் ோலையில் இயங்கும் சபருந்து்களின் எண்ணிக்ல்க.
 ● ஒரு ததருவில் ஒரு நாலளக்கு இரண்டு ைணி சநரத்திறகு சைல் ததாலைக்்காடசி 

பார்ப்பவரின் எண்ணிக்ல்க.
 ● ஒரு வணி்க வளா்கத்தில் உள்ள துணிக் ்கலட்களின் எண்ணிக்ல்க.
 ● ஒரு குறிப்பிடட தநடுஞோலையில் தேல்லும் ஈருளி, ைகிழுந்து வண்டி ைறறும் பி்ற 

வண்டி்களின் சவ்கங்்கள்.
திரடடப்படட த்கவல்்கள் அல்ைது உண்லை்கலளத் தரவு்கள் என்கிச்றாம்.
5.2.1  தரவுகலைச் வேகரிததல்
ோந்தி, தனது பி்றந்த நாளில் ்கைந்து த்காள்ளவிருக்கும் தனது நண்பர்்கள் என்தனன்ன இனிப்பு்கள் 
சுலவக்்க விரும்புகின்்றனர் என்்ற தரவு்கலளப் பின்வருைாறு சே்கரித்தாள்.

அடட்வலண: 5.1 
நண்ெரின பெைர் விரும்புகினற இனிப்பு நண்ெரின பெைர் விரும்புகினற இனிப்பு
தவறறி குசைாப்்ாமுன் ேலடயன் ைடடு
குறிஞசி ைடடு இரபீக் குசைாப்்ாமுன்
முல்லை ச்கக் பிரான்சிஸ் ைடடு
ைாதவி குசைாப்்ாமுன் தவறறிச்தேல்வி ைடடு
சப்கன் ச்கக் சைரி குசைாப்்ாமுன்
ரஹீம் ைடடு பாத்திைா ைடடு
நவாஸ் ச்கக் இரா்ூ ச்கக்
சிவன் குசைாப்்ாமுன் இராபர்ட குசைாப்்ாமுன்
ச்ாேப் ைடடு ்கலை ச்கக்
தமிழ் குசைாப்்ாமுன் அன்பு ச்கேரி
ைைர் ைடடு தாைலர குசைாப்்ாமுன்
சவைன் ச்கேரி ைரியா ைடடு
ைைர்க்த்காடி ச்கக் ைணிதைாழி ச்கேரி
தேல்வி குசைாப்்ாமுன் முபினா குசைாப்்ாமுன்
அறிவு ைடடு த்காற்றலவ குசைாப்்ாமுன்

இவவாறு திரடடப்படட தரவு்கலளக்த்காண்டு தன் பி்றந்த நாளில் இனிப்பு வல்க்கலள ோந்தி தயாரித்தார்.

 ● ஒரு கிராைத்தில் உள்ள விவோயி்களால் பயிரிடப்படும் பல்சவறு 
வல்கயான பயிர்்கலள அடடவலணப்படுத்து்க.

 ● உங்்கள் பள்ளி வளா்கத்தில் ்காணும் பல்சவறு வல்கயான 
தேடி்களின் / ைரங்்களின் தபயர்்கலளப் படடியலிடு்க.

உங்்கள் வகுப்பு 
ைாணவர்்களின் பி்றந்த 
ைாதங்்களின் தரவு்கலளச் 
சே்கரிக்்கவும்

பேைல்ெோடுஇ்வறலற முைல்க

5.2.2  தரவுகளின ்வலககள்
சே்கரிக்கும் அடிப்பலடயில் தரவு்கலள  இரண்டு வல்க்களா்கப் பிரிக்்கைாம். அலவ முதல் நிலைத் 
தரவு்கள் ைறறும் இரண்டாம் நிலைத் தரவு்கள். 

உங்்கள் ததருவில் உள்ள 
எழுத்தறிவு தபற்ற ைக்்களின் 
த்கவல்்கலளத் திரடடவும்.

பேைல்ெோடு
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முதல் நிலைத தரவுகள்
முதல் நிலைத் தரவு என்பது மூைத்தரவிலிருந்து தப்றப்படட ததாகுக்்கப்படாத த்கவல்்கள் ஆகும். 
சைலும் இத்தரவு்கள் வல்கப்படுத்துதல் ைறறும் அடடவலணப்படுத்துதல் சபான்்ற புள்ளியியல் ோர்ந்த 
தேயல்முல்றக்கு உடபடாத தரவு்களாகும்.
எடுததுக்கோடடு

 ● வகுப்பிறகு வருல்க தராத ைாணவர்்களின் படடியலை ஆசிரியர் தயாரித்தல்.
 ● ைாணவர்்களின் எழுதும் பழக்்கங்்கலளப் பறறி எழுதுச்கால் தயாரிக்கும் ஒரு நிறுவனம் நடத்தும் 

்கணக்த்கடுப்பு
 ● ைாணவர்்கள் பல்சவறு வல்கயான இலை்கலளச் சே்கரித்து வல்கப்படுத்துதல்

இரண்டோம் நிலைத தரவு
இரண்டாம் நிலைத் தரவு்கள் என்பன ஏற்கனசவ, திரடடப்படட தரவு்களிலிருந்து தப்றப்படும் 
த்கவல்்கள்  ஆகும். இது ஒரு குறிப்பிடட சநாக்்கத்திற்கா்க ஒரு குறிப்பிடட நபரால் திரடடப்படடுப் 
பி்றரால் அத் தரவு்கள் பயன்படுத்தப்படுவதாகும்.

எடுததுக்கோடடு
 ● வகுப்பிறகு வருல்க தராத ைாணவர்்களின் படடியலைத் 

தலைலை ஆசிரியர் பள்ளி அலுவை்கத்திலிருந்து தபறுதல்
 ● ஒரு வலைதளத்திலிருந்து ைடலடப்பந்து (கிரிக்த்கட) 

தரவு்கலளப் தபறுதல்
 ● ததாலைக்்காடசி ைறறும் தேய்தித்தாள்்களிலிருந்து தபறும் தரவு்கள்
 ● ததாலைசபசி எண்்கலள ததாகுப்பு நூலிலிருந்து தபறுதல்

5.2.3  தரவுகலை முலறப்ெடுததுதல்
திரடடப்படட தரவு்கலள விலரவா்கவும், எளிதா்கவும், தி்றம்படக் ல்கயாளவும், புரிந்து த்காள்ளும் 
வல்கயில் ைாற்றவும் ஒரு குறிப்பிடட வல்கயில் முல்றப்படுத்த சவண்டியுள்ளது. தரவு்கலள 
முல்றப்படுத்தும் வழிமுல்ற்கள் குறித்து பார்ப்சபாம்.

வநர் வகோடடுக் குறிகள்
ோந்தியால் திரடடப்படடத் தரவு்கலளக் (அடடவலண-5.1) ்கருது்க. 
ஆனால் இந்தத் தரவு்களிலிருந்து சதலவயான தேய்தி்கலள 
எளிதில் தப்ற முடிகி்றதா? இல்லை,  எடுத்துக்்காடடா்க, ைடடு்கள் 
விரும்பாதவர்்கள் எத்தலனப்சபர் என உடனடியா்கக் கூ்ற 
இயலுைா? இல்லை. எனசவ இக்்காரணங்்களால் ோந்தி, தரவு்கலள 
முல்றப்படுத்த முடிவு தேய்கி்றாள் (படம் 5.3 இல் ்காணைாம்). 
அவளுலடய நண்பர்்கள் அவளுக்கு உதவுகின்்றனர். 

ைைர் பின்வருைாறு அடடவலணயில் தரவு்கலள முல்றப்படுத்துகி்றாள். ஒவதவாரு நண்பரும் 
விரும்பும் இனிப்பு்கலளக் குறித்துக்த்காண்டு, அதறகு ஏற்றவாறு ‘’ ஐ பயன்படுத்துகி்றாள். ஒவசவார் 
இனிப்பு்களின் எண்ணிக்ல்கலய நி்கழ்தவண் என்கிச்றாம். 

முதல்நிலை தரவு்கள் இரண்டாம் 
நிலை தரவு்கலளவிட 
நம்ப்கத்தன்லை வாய்ந்தலவ.  
ஏதனனில் அலவ சநரடியா்கச் 
சே்கரிக்்கப்படுகி்றது.

படம் 5.3
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இனிப்பு குறிகள் நிகழ் ப்வண்

ச்கேரி  3

குசைாப் ்ாமுன்  11

ைடடு  10

ச்கக்  6

ஆனால், இரஹீம் அசத தரவு்கலளப் பின்வருைாறு முல்றப்படுத்தினான். .

இனிப்பு குறிகள் நிகழ் ப்வண்

ச்கேரி ||| 3

குசைாப் ்ாமுன் ||||||||||| 11

ைடடு |||||||||| 10

ச்கக் |||||| 6

இருவரும் மி்கச் ேரியா்கச் தேய்தனர். ஆனால் நாம் சநர்க்ச்காடடுக் குறி்கசள எளிலையா்க இருப்பதால்  
அதலனசய பயன்படுத்துசவாம்.

ஒனறு இரண்டு மூனறு நோனகு ஐநது

| || ||| ||||

இவவா்றா்க, சைசையுள்ள அடடவலணலயக் த்காண்டு ஆசிரியர் பின்வருைாறு தரவு்கலள 
வல்கப்படுத்தினார்

இனிப்பு குறிகள் நிகழ்ப்வண்

ச்கேரி ||| 3

குசைாப்்ாமுன்   | 11

ைடடு  10

ச்கக்  | 6

‘சநர்க்ச்காடடுக் குறி்கலளப்’ பயன்படுத்தித் தரவு்கலள வல்கப்படுத்தும் இந்த முல்றசய நிலையான 
திடட முல்றயாகும்.

‘’ அல்ைது ‘|’  
குறிகலைப் 

ெைனெடுதது்வது 
ஒரு பெோருடடல்ை 

எனெலத கோணைோம்.

வநர்க்வகோடடுக் 
குறி முலறயில் 

குறிததுக் 
கோடடு்வது மிக 

எளிதோக  உள்ைது.
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 ● ஒவதவாரு த்கவலின் நி்கழ்வும் ஒரு குத்துக்ச்காடடுக் குறி ‘|’ ஐக் த்காண்டு குறிக்்கைாம்
 ●  ஒவதவாரு ஐந்தாவது குறியும் முந்லதய நான்கு குறி்களின் குறுக்ச்க  ‘ ’ எனக் 

குறிக்்கப்படுகி்றது
 ● இம்முல்ற சநர்க்ச்காடடுக் குறி்கலள எளிதா்க எண்ணுவதறகு உதவுகி்றது 

குறிப்பு

எடுததுக்கோடடு 5.1

தாைலர நூல்்கலளப் படிப்பதில் ஆர்வமுலடயவள். 40 நாட்கள் விடுமுல்றயில் ஒவதவாரு நாளும் 
அவளால் படிக்்கப்படட நூல்்களின் பக்்கங்்களின் எண்ணிக்ல்க பின்வருைாறு த்காடுக்்கப்படடுள்ளது. 
இத்தரவிறகு சநர்க்ச்காடடுக்குறி அடடவலண அலைக்்கவும்
  1 3 5 6 6 3 5 4 1 6 2 5 3 4 1 6 6 5 5 1

  1 2 3 2 5 2 4 1 6 2 5 5 6 5 5 3 5 2 5 1

தீர்வு
சநர்க்ச்காடடுக் குறி அடடவலண பின்வருைாறு.

ெக்கங்களின 
எண்ணிக்லக

வநர்க்வகோடடுக் 
குறிகள் நிகழ்ப்வண்

1  || 7

2  | 6

3  5

4 ||| 3

5   || 12

6  || 7

தைாத்தம் 40

ெயிறசி 5.1

1. ச்காடிடட இடங்்கலள நிரப்பு்க.
(i) திரடடப்படட த்கவல்்கள் _________ எனப்படும்
(ii) முதல் நிலைத் தரவிறகு ஓர் எடுத்துக்்காடடு ________.

(iii) இரண்டாம் நிலைத் தரவிறகு ஓர் எடுத்துக்்காடடு ________.

(iv) 8 என்்ற எண்ணுக்்கான சநர்க்ச்காடடுக் குறி ___________.

2. விஜி ஒரு ப்கலடலய 30 முல்ற்கள் உருடடும்சபாது கிலடக்கும் விலளவு்கலளப் பின்வருைாறு 
குறித்துள்ளார். அதறகு சநர்க்ச்காடடுக் குறி அடடவலண அலைக்்கவும்

  1 4 3 5 5 6 6 4 3 5 4 5 6 5 2

  4 2 6 5 5 6 6 4 5 6 6 5 4 1 1

இப்சபாது யாசரனும் ஒருவர்  
வழக்்கைா்கத் தாைலர ஒரு நாளில் 
எத்தலனப் பக்்கங்்கள் படிக்கி்றாள் 
எனக் ச்கடடால் உனது விலட 
என்ன?

சிநதிக்க
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3. பின்வரும் வண்ணங்்கள் 25 ைாணவர்்களால் விரும்பப்படுகின்்றன. அத்தரவுக்கு  
சநர்க்ச்காடடுக் குறி அடடவலண அலைக்்கவும்.
சிவப்பு நீைம் தவள்லள ோம்பல் தவள்லள
பச்லே ோம்பல் நீைம் பச்லே ோம்பல்
நீைம்   ோம்பல் சிவப்பு பச்லே சிவப்பு
நீைம்   நீைம் பச்லே நீைம் பச்லே
ோம்பல் ோம்பல் பச்லே ோம்பல் சிவப்பு

4. 20  ைதிப்தபண்்களுக்கு நடத்தப்படட ்கணித வகுப்புத் சதர்வில் 30 ைாணவர்்கள் தபற்ற 
ைதிப்தபண்்கள் பின் வருைாறு.

  11  12  13  12  12  15  16  17  18  12

  20  13  13  14  14  14  15  15  15  15

  16  16  16  15  14  13  12  11  19  17

 சநர்க்ச்காடடுக் குறி அடடவலண அலைக்்கவும்
5. ஓர் ஆண்டில் ஒரு தீயலணப்பு நிலையத்தில் பதிவு தேய்யப்படட அலழப்பு்களின் எண்ணிக்ல்க 

பின்வரும் அடடவலணயில் உள்ளது.
அலைப்புகளின ்வலக வநர்க்வகோடடுக் குறிகள் நிகழ்ப்வண்

்கடடடங்்களில் தீ  |

ைற்ற வல்க தீ   |

ஆபத்தான ்கருவி்கள் பயன்பாடு 7
ஆபத்திலிருந்து ்காத்தல் 4
தவ்றான அறிவிப்பு ைணி  ||

தைாத்தம்

அடடவலணலய நில்றவு தேய்து கீழ்க்்கண்ட வினாக்்களுக்கு விலடயளிக்்கவும்.
(i) எந்த வல்க அலழப்பு மி்க அதி்கைா்கப் பதிவு தேய்யப்படடுள்ளது?
(ii) எந்த வல்க அலழப்பு மி்கக் குல்றவா்கப் பதிவு தேய்யப்படடுள்ளது?
(iii)  பதிவு தேய்யப்படட தைாத்த அலழப்பு்கள் எத்தலன?
(iv) எத்தலன அலழப்பு்கள் தவ்றான அறிவிப்பு ைணிக்குப் பதிவு தேய்யப்படடன?

புற்வை வினோக்கள்

6. திடட வடிவில் 7 என்்ற எண் ைதிப்பிற்கான சநர்க்ச்காடடுக்குறி்கள் __________ எனக் 
குறிக்்கப்படுகின்்றன. 

 (அ) 7   (ஆ)   ||  (இ)  (ஈ)  

7.  |||| என்்ற சநர்க்ச்காடடுக்குறி குறிக்கும் எண்ைதிப்பு என்ன?
(அ) 5   (ஆ) 8    (இ) 9    (ஈ) 10 

6th_Chp5_TM.indd   95 1/27/2020   2:27:39 PM



96 6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு

5.3 ெட விைக்கப்ெடம் மூைம்  தரவுகலைக் குறிததல்
வண்டி்களால் ஏறபடும் ைாசு பறறி ஆசிரியர் விளக்கிக் த்காண்டு இருந்தார். ைாணவர்்கள்  
பள்ளிக்கு வருவதற்கா்கப் சபருந்து நிலையத்தில் நின்று த்காண்டிருந்த சபாது பை வண்டி்கலளப் 
பார்த்ததா்கக் கூறினர். பைர் பைவிதைா்க விளக்கினர். ஆனால், அழகி, தான் பார்த்த வண்டி்கலளக் 
கீழ்க்்கண்டவாறு படைா்க வலரந்துக் ்காடடினாள். 

எல்ைா  ைாணவர்்களில், அழகி பார்த்தது  5 ைகிழுந்து்கள், 3 ேரக்குந்து்கள் ைறறும் 2 சபருந்து்கள் 
என எளிதா்கப் புரிந்து த்காண்டனர். தரவு்கலளப் படங்்கள்  மூைம் குறிப்பிடும் இந்த முல்ற 
பட விளக்்கப்படம் எனப்படும்.

இந்நாள்்களில், சுறறுைா, வானிலை முன்னறிவிப்பு, புவியியல் சபான்்ற துல்ற்களில் பட 
விளக்்கப்படங்்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்்றன.

 ெட விைக்கப்ெடததின ெைனெோடு
 ● தரவு்கலள எளிதா்க விளக்்கவும் பகுத்தாய்வு தேய்யவும் முடியும்.
 ● படங்்களும் குறியீடு்களும் நைது புரிதலை சைம்படுத்தும்.

 ● ஒரு தோல் அல்ைது தோறத்றாடலரப் படம் வழிசய குறிப்பிடுவது பட விளக்்கப்படம் ஆகும்
 ● படவிளக்்கப்படைானது Pictogram என்று ஆங்கிைத்தில் அலழக்்கப்படுகி்றது.
 ● முற்காைத்தில்  பட விளக்்கப்படங்்கசள  எழுத்து வடிவைா்கப் பயன்படுத்தப்படடன. கி.மு. (தபா.ஆ.மு) 
3000 ஆண்டு்களுக்கு முன்பா்கசவ எகிப்து ைறறும் தைேபசடாமியாவில் இம்முல்றலயப் 
பயன்படுத்தினர்

5.3.1  ெட விைக்கப்ெடததில் அைவுததிடடததின வதல்வ

ஒரு பழ அங்்காடியில் (படம் 5.4) 40 ைாம்பழங்்களும், 55 
ஆப்பிள்்களும், 35 ஆரஞசு்களும் ைறறும் 60 வாலழப்பழங்்களும் 
உள்ளன. இவறல்றப் படங்்கள் மூைம் நாம் எப்படிக் 
குறிப்பிடைாம்? தரவு்கள் அதி்க அளவில் இருந்தால் அவறல்றப் 
படங்்கள் மூைம் குறிப்பிடுவது மி்கக்்கடினம் ைடடுைல்ை அதி்கக் 
்காை அளவும் சதலவப்படும். இத்தல்கய சூழலில் ஒரு படத்தின் 
மூைம் அசத வல்கயான தபாருட்கள் பைவறல்றக் குறிப்பிடைாம். 
இம்முல்ற அளவுத்திடடம் எனப்படும்.

குறிப்பு
பட விளக்்கப்படம் என்பது 
தரவு்கலள, படங்்கள் மூைம் 
குறிப்பிடுவது ஆகும்.

படம் 5.4
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5.3.2  ெட விைக்கப்ெடம் ்வலரதல்

சைற்கண்ட பழங்்களின் தரவு்கலளக் ்கருது்க.  40 ைறறும் 60 ஆகியலவ 10 இன் 
ைடங்கு்கள் சைலும், 55 ைறறும் 35 ஆகியலவ 5 இன் ைடங்கு்களா்க இருக்கின்்றன. 
ஒரு முழுப் பழத்தின் படம் 10 பழங்்கலளயும், ஓர் அலரப் பழத்தின் படம் 
5 பழங்்கலளயும் குறிப்பதா்கக் த்காள்சவாம்.

.பட விளக்்கப்படம் பின் வருைாறு அலையைாம்.

ெைததின பெைர் ெைங்களின எண்ணிக்லக

ைாம்பழம்    
ஆப்பிள்

வாலழப்பழம்

ஆரஞசு

5.3.3  ெட விைக்கப்ெடதலத வி்வரிததல்
சைற்கண்ட விளக்்கப்படத்திலிருந்து பழங்்களின் எண்ணிக்ல்கலய மி்க எளிதில் ்கணக்கிடைாம்.. 

ைாம்பழங்்களின் எண்ணிக்ல்க   =  4 முழுப் படங்்கள்  ⇒ 4 × 10 = 40 ைாம்பழங்்கள்

ஆப்பிள்்களின் எண்ணிக்ல்க  =  5 முழுப் படங்்கள் ைறறும் 1 அலரப் படம்    
     ⇒ (5 x 10) + 5 = 55 ஆப்பிள்்கள்

வாலழப்பழங்்களின் எண்ணிக்ல்க   =  6 முழுப் படங்்கள்  ⇒ 6 × 10 = 60  வாலழப்பழங்்கள்

ஆரஞசு்களின் எண்ணிக்ல்க  =  3 முழுப் படங்்கள் ைறறும் 1 அலரப் படம்
     ⇒ (3 x 10) + 5 = 35 ஆரஞசு்கள்

எடுததுக்கோடடு 5.2 
ஓர் ஆண்டில் விறபலனயான வண்டி்களின் எண்ணிக்ல்க பின்வரும் அடடவலணயில் 
த்காடுக்்கப்படடுள்ளது.
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ைகிழுந்து

சுலையுந்து

ஈருளி (அ) 
இருேக்்கர 
வா்கனம்

சபருந்து
  

மிதிவண்டி

குறிப்பு : ஒரு படம் பத்து வண்டி்கலளக் குறிக்கும்.   

விளக்்கப்படத்லதப் பார்த்துப் பின் வரும் வினாக்்களுக்கு விலடயளிக்்கவும்.

(i) ஓர் ஆண்டில் விறபலனயான இருேக்்கர வா்கனங்்கள் (அ) ஈருளி்கள் எத்தலன?

(ii) ஓர் ஆண்டில் 20 சபருந்து்கள் விறபலன தேய்யப்படடுள்ளன. ேரியா, தவ்றா எனக் கூறு்க.

(iii) எத்தலன மிதிவண்டி்கள் விறபலன தேய்யப்படடுள்ளன?

(iv) எத்தலன ைகிழுந்து்கள் ைறறும் சுலையுந்து்கள் விறபலன தேய்யப்படடுள்ளன?

(v) தைாத்தம் எத்தலன வண்டி்கள் விறபலன தேய்யப்படடுள்ளன?

தீர்வு
த்காடுக்்கப்படடலவ : ஒரு படம் 10 வண்டி்கலளக் குறிக்கி்றது.

(i) 9 × 10 = 90 இருேக்்கர வண்டி்கள் விறபலன தேய்யப்படடுள்ளன.
(ii) ேரி
(iii) 4 × 10 = 40 மிதிவண்டி்கள் விறபலன தேய்யப்படடுள்ளன.
(iv) படத்தில், 7 ைகிழுந்து்கள் ைறறும் 3 சுலையுந்து்களின் 

படங்்கள் உள்ளன. ஆ்கசவ, 70 ைகிழுந்து்கள் ைறறும் 
30 சுலையுந்து்கள் என 100 வண்டி்களின் விறபலன 
தேய்யப்படடுள்ளன.

(v)  7 ைகிழுந்து்கள், 3 சுலையுந்து்கள், 9 இரு ேக்்கரவண்டி்கள்,  
2 சபருந்து்கள் ைறறும் 4 மிதிவண்டி்களின் படங்்கள் 
உள்ளன. 

ஆ்கசவ,  70 + 30 + 90 + 20 + 40 = 250 வண்டி்கள் விறபலன தேய்யப்படடுள்ளன.

ஆ்றாம் வகுப்பு 
ைாணவர்்களிடம் அவர்்கள் 
விரும்பும் விலளயாடடு்கள் 
குறித்த தரவு்கலளக் 
த்காண்டு ஒரு பட 
விளக்்கப்படம் வலர்க.

பேைல்ெோடு
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ெயிறசி 5.2

1. ச்காடிடட இடத்லத நிரப்பு்க.

(i) ஒரு  நூறு பந்து்கலளக் குறிக்கும் எனில்    ________ பந்து்கலளக் குறிக்கும்.

(ii) 200 என்பது    -ஆல் குறிக்்கப்படடால் 600 என்பது  ________ ஆல் குறிக்்கப்படும்..

(iii) படங்்கலளக் த்காண்டு தரவு்கலளக் குறித்தல் ________ எனப்படும்.

2. த்காடுக்்கப்படட தரவு்களுக்குப் பட விளக்்கப்படம் வலர்க: 
 உனக்கு ஏற்றாறசபால் அளவுத் திடடத்லத எடுத்துக்த்காள்்க

மோதம் ஜூன ஜூலை ஆகஸ்டு பேப்டம்ெர்

விறபலனயான ்கணினி்களின் எண்ணிக்ல்க 300 450 600 550

3. சை ைாதத்தில், சுறறுைாப் பயணி்கள் பார்லவயிடட இடங்்கள் குறித்துக் கீசழ  
த்காடுக்்கப்படடுள்ளது. இதறகுப் பட விளக்்கப்படம் ஒன்று வலர்க (உனக்குத் தகுந்தாறசபால் 
அளவுத் திடடத்லத எடுத்துக்த்காள்்க).

இடம் மகோெலிபுரம் வ்வடநதோங்கல் ஒவகனக்கல் ஊடடி

பயணி்களின் 
எண்ணிக்ல்க 20,000 15,000 40,000 35,000

4. ைாணவர்்கள் பள்ளியில் விலளயாடும் பை விலளயாடடு்கலள இந்தப் பட விளக்்கப்படம் 
்காடடுகி்றது.

விலைைோடடு மோண்வர்களின எண்ணிக்லக                     

ச்கா-ச்கா

்கபடி

கூலடப்பந்து

ல்கப்பந்து

வலளச்கால் ஆடடம் 
(ஹாக்கி)

 என்பது    -ஆல் குறிக்்கப்படடால் 

ஒரு  
10 ைாணவர்்கலளக் 

குறிக்கும்
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 கீசழ உள்ள வினாக்்களுக்கு விலடயளிக்்கவும்.
(i) ைாணவர்்கள் அதி்கம் விரும்பி விலளயாடும் விலளயாடடு எது?
(ii) ்கபடி விலளயாடும் ைாணவர்்களின் எண்ணிக்ல்கலயக் ்காண்்க.
(iii) ைாணவர்்கள் ேை எண்ணிக்ல்கயில் விலளயாடும் இரு விலளயாடடு்கள் எலவ?
(iv) ச்கா-ச்கா ைறறும் ஹாக்கி ஆகிய விலளயாடடு்கள் விலளயாடும் ைாணவர்்களின் 

எண்ணிக்ல்கயில் உள்ள வித்தியாேம் எவவளவு?
(v) ைாணவர்்களிலடசய மி்கக்குல்றந்த விருப்பத்லதப் தபற்ற விலளயாடடு எது?

புற்வை வினோக்கள்
5. பட விளக்்கப்படத்தில் ஒரு படத்தின் வழியா்கப் பைதபாருட்கலளக் குறித்தல் ______ எனப்படும்.
 (அ) சநர்க்ச்காடடுக் குறி்கள் (ஆ) பிக்சடா சவர்டு  

(இ) அளவிடுதல் (ஈ)  நி்கழ்தவண்

6. பட விளக்்கப்படத்லத ஆங்கிைத்தில் __________ எனவும்  அலழக்்கைாம்.
 (அ) Pictoword  (ஆ) Pictogram  

(இ) Pictophrase  (ஈ)  Pictograft

5.4 தரவுகலைப் ெடலட ்வலரெடம் மூைம் குறிததல்
ரா்கவியின் தந்லத ஒரு ல்கப்சபசிக் ்கலடயின் உரிலையாளர் ஆவார். அவள், ஒரு வாரத்தில் 
விறபலனயான ல்கப்சபசி்களின் தரவு்கலளப் பின்வருைாறு ்காண்கி்றாள். 

நோள்
விறெலனைோன 
லகப்வெசிகளின 
எண்ணிக்லக

ஞாயிறு 50

திங்்கள் 45

தேவவாய் 40

புதன் 20

வியாழன் 35

தவள்ளி 30

ேனி 55

ஒருபடலட வலரபடம் என்பது (தேங்குத்து அல்ைது கிலடைடட) இலணப் படலட்கள் 
ேை நீளங்்களிலும் / ேை உயரங்்களிலும் த்காடுக்்கப்படட எண்ணிக்ல்கக்கு விகிதத்தில் 
அலைந்துள்ளலவ ஆகும்.

குறிப்பு

0

1

2

3

4

5

6

4 ைறறும் 37 ைறறும் 305 எனக் 
ல்கப்சபசி்கள் விறபலனயாகி 

இருப்பின் என்ன தேய்ய  
சவண்டும்? எத்தலன படங்்கள் 

பயன்படுத்த சவண்டும்?

இந்தத் தரவு்கலளக் 
குறிக்்கப் 

படவிளக்்கப்படத்திறகுப் 
பதிைா்க சவறு ஏசதனும் 

பயன்படுத்தைாைா?

ஆம் இலதச் 
பேயவ்வோம்
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5.4.1  ெடலட ்வலரெடம் ்வலரதல்

ெடி 1. ஒன்றுக் த்கான்று தேங்குத்தான 
இரண்டு ச்காடு்கள் வலர்க. அவறறில் ஒன்று 
கிலடைடடைானது ைறத்றான்று தேங்குத்தானது.

ெடி 2. தபாருத்தைான தலைப்பு (ஒரு வாரத்தில் 
விற்ற  ல்கப்சபசி்களின் தரவு) த்காடுக்்கப்படுகி்றது.  
(கிலடைடடக் ச்காடு → வாரத்தின் நாட்கள்; 
தேங்குத்துக் ச்காடு ↑ விறபலனயான 
ல்கப்சபசி்களின் எண்ணிக்ல்க).

ெடி 3. தபாருத்தைான அளவுத்திடடம் 
சதர்ந்ததடுக்்கப்படுகி்றது.  பயன்படுத்தப்படட 
அளவுத்திடடம் வலரபடத்தில் ்காடடப்படடுள்ளது.

ெடி 4. தேங்குத்துக் ச்காடு ‘0’  இல் ததாடங்குைாறு 
எடுத்துக்த்காள்சவாம் ைறறும்  தரவு்களின் 
ைதிப்பு்கள்  அளவுத்திடடத்தின்படி ேைத் 
ததாலைவில் இருக்குைாறு குறிக்்கசவண்டும்.

ெடி 5. ஒவதவாரு த்கவலுக்கும் கிலடைடடக் ச்காடடின் மீது தேங்குத்துப் படலட்கள் வலரயப்படுகின்்றன. 
அவறறுக்்கான த்கவல்்களா்கத் ஞாயிறு, திங்்கள், தேவவாய்,..., ேனி எனக் குறிக்்கப்படுகின்்றன.

இந்த வலரபடம் தேங்குத்து வலரபடம் எனப்படும்.
இதுசபான்ச்ற கிலடைடடப் படலட 
வலரபடமும் வலரயைாம்.
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5.4.2  ெடலட ்வலரெடதலத விைக்குதல்
சைற்கண்ட படலட வலரபடத்லதக் ்கவனித்துத் தரவு்கலள எளிதில் விளக்்கவும் பகுப்பாய்வு 
தேய்யவும் முடியும்

 ● அதி்க எண்ணிக்ல்கயிைான ல்கப்சபசி்கள் ேனி அன்று விறபலனயாயின (55).
 ● குல்றந்த எண்ணிக்ல்கயிைான ல்கப்சபசி்கள் புதன் அன்று விறபலனயாயின (20).
 ● ஒரு வாரத்தில் விறபலனயான தைாத்த ல்கப்சபசி்களின் 

எண்ணிக்ல்க (50+45+40+20+35+30+55 = 275).
 ● ஒரு குறிப்பிடட நாளில் விறபலனயான 

ல்கப்சபசி்களின் எண்ணிக்ல்க  
(எடுத்துக்்காடடா்க, தவள்ளியன்று 30, சபான்்றலவ).

எடுததுக்கோடடு 5.3

பின்வரும் படலட வலரபடத்லதக் ்கவனித்து  வினாக்்களுக்கு விலடயளிக்்கவும் 
(i) எந்தச் தேயல்பாடு அதி்க எண்ணிக்ல்க ைாணவர்்களால் ்கலடபிடிக்்கப்படுகி்றது?
(ii) புதிர்்கலளத் தீர்ப்பதில் ஈடுபடும் ைாணவர்்கள் தைாத்தம் எத்தலன சபர்?
(iii) ்கலத்கலளசயா அல்ைது பாடங்்கலளசயா படிப்பவர்்களின் தைாத்த எண்ணிக்ல்க 

_____.
(iv) குல்றந்த எண்ணிக்ல்கயுள்ள ைாணவர்்களால் ்கலட பிடிக்்கப்படும் தேயல்பாடு _____.
(v) நல்கச்சுலவ நூல்்கலளப் படிக்கும் ைாணவர்்களின் எண்ணிக்ல்க _____.

தீர்வு
(i) ்கலத்கலளப் படிப்பதில் அதி்க எண்ணிக்ல்கயில் ைாணவர்்கள் ஈடுபடுகின்்றனர்.
(ii) புதிர்்கலளத் தீர்ப்பதில் 7 ைாணவர்்கள் ஈடுபடுகின்்றனர். 
(iii) 8 + 4 = 12  ைாணவர்்கள் ்கலத்கலளசயா அல்ைது பாடங்்கலளசயா படிப்பதில் 

ஈடுபடுகின்்றனர்.
(iv) பாடங்்கலளப் படிப்பதில் குல்றந்த எண்ணிக்ல்கயில் ைாணவர்்கள் ஈடுபடுகின்்றனர்.
(v) 5 ைாணவர்்கள் நல்கச்சுலவ நூல்்கலளப் படிப்பதில் ஈடுபடுகின்்றனர்.

தேய்தித்தாள் ைறறும் ைாத 
இதழ்்களிலிருந்து திரடடப்படட 
தரவு்களுக்குப்  படலட வலரபடம் 
வலரந்து விளக்கு்க.

பேைல்ெோடு

 ● ஒவதவாரு படலடயின் அ்கைமும் 
ேைம்

 ●  அடுத்தடுத்த இரண்டு 
படலட்களுக்கிலடசயயான 
இலடதவளி்களும் ேைம். 
இவறறின் சி்றப்பு என்ன?

 ● 1 அைகு = 1 ைாணவர்  
என்்ற அளவுத்திடடத்லதப் 
பயன்படுத்த முடியுைா? உங்்கள்  
விலடலய சோதிக்்க.

சிநதிக்க
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ெயிறசி 5.3

1. பிருந்தா தவவசவறு பாடங்்களின் அலடவுத்சதர்வு்களில் தபற்ற ைதிப்தபண்்களின் விழுக்்காடு 
படலட வலரபடைா்கத் தரப்படடுள்ளது.

 படலட வலரபடத்லத உறறுசநாக்கிப் பின்வரும் வினாக்்களுக்கு விலடயளிக்்கவும்
(i) தேங்குத்துக்ச்காடடில் 1 அைகு = __________ % ைதிப்தபண்்கள்.
(ii) பிருந்தா __________ பாடத்தில் மி்கவும் அதி்க ைதிப்தபண் தபறறுள்ளாள்.
(iii) பிருந்தா __________ பாடத்தில் மி்கக் குல்றந்த ைதிப்தபண் தபறறுள்ளாள்.
(iv) அறிவியல் பாடத்தில் பிருந்தா தபற்ற ைதிப்தபண் விழுக்்காடு __________.   
(v) __________ பாடத்தில் பிருந்தா 60% ைதிப்தபண்்கள் தபறறுள்ளார்.
(vi) பிருந்தா _____ பாடத்லதவிட _____ பாடத்தில் 20% அதி்க ைதிப்தபண் தபறறுள்ளாள்.

2. சித்ரா ைடடு்கள் வாங்கிக் கீழ்க்்கண்டவாறு வகுப்பு வாரியா்கத் தன் நண்பர்்களுக்கு வழங்குகி்றாள்.
்வகுப்பு VI VII VIII IX X

இனிப்பு்களின் எண்ணிக்ல்க 70 60 45 80 55

 இந்தத் தரவு்களுக்குப் படலட வலரபடம் வலர்க.

3. ஒரு வகுப்பில் உள்ள ைாணவர்்கள் விரும்பும் பழ வல்க்கள் த்காடுக்்கப்படடுள்ளன.

ெைங்கள் ்வோலைப்ெைம் திரோடலே ஆப்பிள் மோம்ெைம் பகோயைோ ெப்ெோளி இல்வஎதுவும் 
இல்லை

ைாணவர்்களின் 
எண்ணிக்ல்க 8 10 8 7 12 3 2

 இந்தத் தரவு்களுக்குப் படலட வலரபடம் வலர்க.

4. பின்வரும் பட விளக்்கப்படத்தில் ஒரு வாரத்தில் தவவசவறு நாட்களில் ஆ்றாம் வகுப்பு 
ைாணவர்்களில் பள்ளிக்கு வருல்க புரியாதவர்்களின் எண்ணிக்ல்க்கள் த்காடுக்்கப்படடுள்ளது. 
இந்தத் தரவு்களுக்குப் படலட வலரபடம் அலைக்்க

நோள் திங்்கள் தேவவாய் புதன் வியாழன் தவள்ளி ேனி

்வருலக 
புரிைோவதோர் 

எண்ணிக்லக  
     --

ஒரு  - 4 ைாணவர்்கலளக் 
குறிக்கும்

 - 2 ைாணவர்்கலளக் குறிக்கும்
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புற்வை வினோக்கள்
5. ஒரு படலட  வலரபடைானது பின்வருவனவறறுள் எதலனக் த்காண்டிருக்கும்?

(அ) கிலடைடடப் படலட்கள் ைடடும் உலடயது
(ஆ) தேங்குத்துப் படலட்கள் ைடடும் உலடயது
(இ) கிலடைடட  ைறறும்  தேங்குத்துப்படலட்கள் எனும் இரண்லடயும் உலடயது

 (ஈ) கிலடைடட  அல்ைது  தேங்குத்துப்படலட்கள் இரண்டில் ஏசதனும் ஒன்ல்ற உலடயது

6. படலட வலரபடத்தில் உள்ள படலட்களின் இலடதவளியானது __________.
(அ) தவவசவ்றா்க இருக்கும்     (ஆ) ேைைா்க இருக்கும் 
(இ) ேைைா்க இருக்்காது     (ஈ) இலவ அலனத்தும்.

ெயிறசி 5.4

ெல்்வலகத திறனறிப் ெயிறசிக் கணக்குகள்

1. 40 குழந்லத்களின் உயரங்்கள் (தே.மீ.இல்) பின்வருைாறு.

110   112  112  116  119  111  113  115  118  120

110   113  114  111  114  113  110  120  118  115

112   110  116  111  115  120  113  111  113  120

115   111  116  112  110  111  120  111  120  111

 சநர்க்ச்காடடுக் குறி அடடவலண அலைக்்கவும்.. 

2. ஓர் ஆண்டில் 5 நண்பர்்கள் சேமித்த தைாத்த ததால்க பின்வரும் பட விளக்்கப்படத்தில் 
்காண்பிக்்கப்படடுள்ளது. ஒரு படத்தின் ைதிப்பு 100. பின்வரும் வினாக்்களுக்கு விலடயளிக்்கவும்.

ரூபி
 

ைைர்க்த்காடி
  

தஸ்னிம்

குழலி
 

இனியா
 

ஒரு  ஆனது

` 100 ஐக் குறிக்கும்
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(i) ரூபி  ைறறும் தஸ்னிம் இவர்்களின் சேமிப்பு்களின் விகிதம் என்ன?
(ii) குழலியின் சேமிப்பு ைறறும் ைற்ற அலனவரின் சேமிப்பு்களின் விகிதம் என்ன?
(iii) இனியாவின் சேமிப்பு எவவளவு?
(iv) அலனத்து நண்பர்்களின் சேமிப்புத்ததால்கலயக் ்காண்்க?
(v) ரூபி ைறறும் குழலி ஆகிசயார் ஒசர அளவுலடய ததால்கலயச் சேமித்தார்்கள் என்பது 

ேரியா, தவ்றா?
3. ஒரு பள்ளியில் 1000 ைாணவர்்கள் உள்ளனர். இம்ைாணவர்்கள் பள்ளிக்கு வரும் விதம் பறறிய 

தரவு்கள் பின்வரும் அடடவலணயில் தரப்படடுள்ளன. இத்தரவுக்குப் பட விளக்்கப்படம் வலர்க.

ெள்ளிக்கு ்வரும் விதம் நலடப் ெைணம் மிதி்வண்டி ஈருளி வெருநது மகிழுநது
ைாணவர்்கள் 

எண்ணிக்ல்க 350 300 150 100 100

 வமறசிநதலனக் கணக்குகள்
6. தேப்டம்பர் ைாதத்தில் ்கணிக்்கப்படட தவப்பநிலை அடடவலண பின்வருைாறு.

பேப்டம்ெர்

ஞோயிறு திங்கள் பேவ்்வோய புதன விைோைன ப்வள்ளி ேனி

1  2 

3 4  5  6 7  8  9  

10 11 12 13  14 15  16  

17  18  19  20  21 22 23 

24  25 26 27 28  29  30  

  தவயில்     பகுதி சை்கம்   சை்கம்   ைலழ

(i) நாட்காடடிலயக் ்கவனித்து வானிலை வல்க்களின் நி்கழ்தவண் அடடவலண அலைக்்க. 
(ii) எத்தலன நாட்கள் சை்க மூடடைா்கசவா அல்ைது பகுதி சை்க மூடடைா்கசவா இருக்கும்?
(iii) எத்தலன நாட்களில் ைலழ இருக்்காது? இரு வழி்களில் விலடலயக் ்காண வழிலயக் 

கூறு்க.
(iv) சூரிய ஒளிமிக்்க நாட்களுக்கும் ைலழ நாட்களுக்கும் உள்ள விகிதம் என்ன? 

6th_Chp5_TM.indd   105 1/27/2020   2:27:57 PM



106 6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு

5. ஒவதவாரு ச்காலளயும் சுறறி வரும் நிைவு்களின் எண்ணிக்ல்க்கள் பின்வரும் 
அடடவலணயில் த்காடுக்்கப்படடுள்ளன.

வகோள்கள் புதன ப்வள்ளி பூமி பேவ்்வோய விைோைன ேனி யுவரனஸ் பநப்டியூன

நிைவு்களின் 
எண்ணிக்ல்க 0 0 1 2 28 30 21 8

 இத்தரவுக்குப் படலட வலரபடம் வலர்க.
6. 26 ைாணவர்்களிடம் அவர்்களது எதிர்்காை விருப்பம் அறிய சநர்்காணல் நடத்தப்படடது.

அவர்்களுலடய விருப்பங்்கள் பின்வரும் அடடவலணயில் த்காடுக்்கப்படடுள்ளன.

 இத்தரவு்களுக்குப் பட விளக்்கப்படம் வலர்க.

7.  ஆ்றாம் வகுப்பிலுள்ள யாஸ்மினுக்கு அவரது பள்ளி நூை்கத்திலுள்ள தன்வரைாறறு நூல்்கலள 
எண்ணும் பணிக் த்காடுக்்கப்படடது. அவரால் சே்கரிக்்கப்படட நூல்்களின் எண்ணிக்ல்க 
தரவு்கள் பின் வருைாறு குறிப்பிடப்படடன.

தன்வரைோறறு நூல்கள் நூல்களின எண்ணிக்லக

்கணிதவியைாளர்்கள்    

அறிவியைாளர்்கள்  

புதினப் பலடப்பாளி்கள்      

விலளயாடடு வீரர்்கள்   

அரசியல்வாதி்கள்   

  பட விளக்்கப்படத்லதக் ்கவனித்துப் பின் வரும் வினாக்்களுக்கு விலடயளிக்்கவும். 
(i) எந்தத் தலைப்பில் அதி்க எண்ணிக்ல்கயில் தன்வரைாறறு  நூல்்கள் உள்ளன?
(ii) எந்தத் தலைப்பில் குல்றந்த எண்ணிக்ல்கயில் தன்வரைாறறு நூல்்கள் உள்ளன?
(iii) புதினப் பலடப்பாளி்கள் எண்ணிக்ல்கயில் பாதியளசவ எண்ணிக்ல்க த்காண்ட 

தன்வரைாறறு நூல்்கள் எந்தத் தலைப்பில் உள்ளன?
(iv) விலளயாடடு வீரர்்கள் தலைப்பில் எத்தலன தன்வரைாறறு நூல்்கள் உள்ளன?
(v) நூை்கத்தில் உள்ள தைாத்த தன்வரைாறறு நூல்்கள் எத்தலன?

பதோழில் ஆசிரியர் விைானி வங்கி 
சைைாளர் ைருத்துவர் தபாறியாளர் ைற்ற 

ததாழில்்கள் 

வநர்க்வகோடடுக்குறிகள்  || |||  ||| |||

குறிப்பு :
20 நூல்்கலளக் 
குறிக்கும்.
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8. ஒரு சுங்்கச்ோவடியில் 1 ைணி சநரத்தில் ்கடந்து தேல்லும் வண்டி்களின் தரவு்கள் படலட 
வலரபடத்தில்  ்காடடப்படடுள்ளன.

படம் 5.13

 சைற்கண்ட படலட வலரபடத்லதக் ்கவனித்துப் பின்வரும் அடடவலணலய நிரப்பு்க.

்வண்டிகள் வெருநதுகள் மகிழுநதுகள் சிறறுநதுகள் மறறல்வ பமோதத 
்வண்டிகள்

வண்டி்களின் 
எண்ணிக்ல்க 45 30

9. 30 முருங்ல்கக் ்காய்்களின் நீளங்்கள் (தே.மீ.இல்) பின் வருைாறு த்காடுக்்கப்படடுள்ளன.

 இந்தத் தரவிறகுப் படலட வலரப்படம் வலர்க.

நிலனவில் பகோள்க
 ●  திரடடப்படடத் த்கவல்்கள் தரவு்கள் எனப்படும்.
 ●  சநரடித்த்கவல்்கள் முதல் நிலைத் தரவு்கள் எனப்படும்.
 ●  ைறத்றாருவர் மூைம் திரடடப்படடத் தரவு்கள் இரண்டாம் நிலைத் தரவு்கள் எனப்படும்.
 ● திரடடப்படடத் தரவு்கள் சநர்க்ச்காடடுக் குறி்கலளப் பயன்படுத்தி வல்கப்படுத்தப்படுகின்்றன.
 ●  வல்கப்படுத்தப்படட தரவு்கள் பட விளக்்கப்படம் அல்ைது படலட வலரபடம் மூைம் 

குறிக்்கப்படுகின்்றன.
 ●  பட விளக்்கப்படம் என்பது தரவு்கலளப் தபாருட்களின் படங்்களால் குறிப்பதாகும்.
 ●  படலட வலரபடம் என்பது (கிலடைடட அல்ைது தேங்குத்து) படலட்களால் ஆனது ஆகும். 

அதன் நீளைானது எண்ணிக்ல்கலயப் தபாருத்து அலையும்.
 ●  பட விளக்்கப்படம் அல்ைது படலட வலரபடம் த்காண்டு தரவு்களுக்்கான வினாக்்களுக்கு 

விலடயளிக்்கைாம்.

நீைங்கள் (பே.மீ.) 24 25 26 27 28 29 30 31

முருங்லகக் 
கோயகளின 

எண்ணிக்லக
-- --  | --  |||  |
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108 6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு

    இறுதியில் கிலடக்்கப்தபறும் படம் →

படி–1 : இலணய உைாவியில் கீசழ த்காடுக்்கப்படடுள்ள உரலிலய தடடச்சு தேய்யவும் அல்ைது 
துரித துைங்்கல் குறியீடலட ஸ்ச்கன் தேய்யவும்.

படி–2 : ஜிசயாஜீப்ராவின் “Tally Mark Addition” பக்்கம் சதான்றும். “Click here to generate a 
new set” என்பலத தோடுக்கி புதிய இலணப்பு குறிலய உருவாக்்கவும்.

படி–3 :  “Show Answer” என்்ற  ்கடடத்லத தோடுக்கி இலணப்புக்குறியின் விலடலய ்காணவும்.
படி–4 :  ஒவசவாரு எண்ணிறகும் ஏறப உருவாகும் தவவசவறு இலணப்புக்குறியிலன 

உறறுசநாக்்கவும்.

படி – 1 படி - 2

படி – 3 படி - 4

தேயல்பாடடிற்கான  உரலி

புள்ளியியல்: - https://www.geogebra.org/m/gzRAnHKw

இலணைச் பேைல்ெோடு

புள்ளியியல்
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109தகவல் செயலாககம்

கற்றல் ந�ோககஙகள்
 ● முறையாக பட்டியலிடுதல் மற்றும் முறையாக எண்ணுதறை கற்றுக்காள்ளுதல்.
 ●  சுட�ாகு மற்றும்  மாய முகடகாணதறத பட்டியறை முழுறமயாககுதல் மூைம் தீரததல்.

6.1 அறிமுகம்
்பான்மாழி தனனுற�ய உைவினர வீட்டுத திருமண விழாவில் கைந்து்காண்�ார.  அங்கு 
நூற்றுககணககான மககள் கூடியிருந்தனர. அபடபாது அவருற�ய மாமா அங்கு வந்து, 
“விருந்தினரகளுககு விருந்தளிககத தயாராக டவண்டும். உங்களில் யாராவது ஒருவர 
விருந்தினரகளின எண்ணிகறகறய எண்ணி எனனி�ம் கூறுங்கள்” எனைார.  பிைகு, 
“்பான்மாழி, கணககிடுவதில் நீ ஆற்ைல் மிககவள்; எனககு விறரவாக எண்ணிக கூறு, நான 
அதற்டகற்ப வாறழயிறைகறைக ்காண்டுவரடவண்டும் எனைார”.
்பான்மாழிககு அங்கு கூடியிருககும் கூட்�ததினறர ஒவ்வாருவராக எண்ணுவது கடினமாக 
இருந்தது. அதனால், அவள் நாற்காலி மீது ஏறி நினறு எண்ணத ்தா�ங்கினாள். தனனுற�ய 
எண்ணிகறக சரியாக இல்றை எனத டதானறியது. டமலும் எந்த விருந்தினறரயும் இரு முறை 
எண்ணிவி�க கூ�ாது என விரும்பினாள்.
உண்றமயில் திருமண விழாவில் இவவாறு எண்ணுவது சரியாக இருககாது.  சிை டநரங்களில் 
எண்ணிகறக கூடி விடும்.  அதாவது ஒருவறர இரண்டு முறை எண்ணிவிடுடவாம்.  சிை டநரங்களில் 
குறைவாக எண்ணிவிடுடவாம்.  ஏ்னனில் சிைர உள்டை வந்து ் காண்டும், சிைர அங்குமிங்கும் என 
இ�ம் மாறிக்காண்டும் இருபபர.  சிைர ்வளிடய ்சனறு விட்டும் இருபபர.  அதனால் எண்ணிகறக 
சரியானதுதான எனறு முடிவு ்சயவது சற்டை கடினமான ்சயல். 

ப�ம் 6.1  ப�ம் 6.2

தகவல் செயலோககம்6
இயல்
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110 6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு

ஆனால் திருமண விழாவில் எண்ணிகறகயில் ஏற்படும் சிறு தவறுகள் ் பரிய பாதிபறப ஏற்படுததாது.  
விருந்தினரகளின எண்ணிகறக 384 அல்ைது 417 ஆக இருந்தாலும் அதிக விததியாசதறத 
ஏற்படுததாது.  400 நபரகளுககுத தயார ் சயத உணவானது டமலும் 20 நபரகளுககுப டபாதுமானதாக 
இருககும்.  இவவாறு கணிதக டகாட்பாடுகள் கணககிடுவதற்கு மட்டுமல்ைாமல் மதிபபிடுவதற்கும் 
பயனபடுகிைது.
டமடை கூறியபடி, திருமண விழாவில் எண்ணுவறத வி� உனனுற�ய வகுபபறையில் 
மாணவரகளின எண்ணிகறகறய எண்ணுவது எளிதாகடவ இருககும்.  இதற்குப பை காரணங்கள் 
உள்ைன.
வகுபபறையில் உள்ை மாணவரகளின எண்ணிகறக நூைாக இல்ைாமல் பததுகைாக இருககும்.  
மாணவரகள் இருகறககளில் அமரந்து இருபபாரகள்.  அந்த இருகறககள் நிரல், நிறரயாக 
வரிறசபபடுததபபட்டிருககும்.  மாணவரகளின எண்ணிகறக குறைவாக இருககும்டபாது 1,2,3,... 
எனக கூைச் ்சயயைாம்.  இம்முறையில் மட்டும் தான எண்ண டவண்டும் எனறில்றை. இதறன 
பினவருமாறும் முயற்சி ்சயயைாம் ஒரு நீண்� இருகறகயில் 3 மாணவரகள் முறைடய ஒரு 
வரிறசயில் 3 நீண்� இருகறககள் இருககுமாறு 4 வரிறசகளில் அமர றவததால் 3 × 3 × 4 = 
36 மாணவரகள் என எளிதாகக கூறிவி�ைாம்.  ஆனால் எல்ைா இருகறககளிலும் மாணவரகளின 
எண்ணிகறக முழுறமயாக இல்ைாவிடில் எனன ்சயயைாம்?
கற�சி வரிறசயில் உள்ை மூனறு நீண்� இருகறககளில் 2 மாணவரகளும், டமலும் அதற்கு 
முனனுள்ை ஒரு நீண்� இருகறகயில் ஒடர ஒரு மாணவரும் அமரந்திருந்தால் 36 இலிருந்து 5 ஐக 
கழிதது 31 மாணவரகள் உள்ைனர எனக கூறிவி�ைாம்.
எனடவ, வகுபபறையில் எண்ணுவது எளிதானது. ஆனால் திருமண விழாவில் எண்ணுவது கடினம்.  
ஆகடவ, ்பாதுவாக நாம் எண்ணும்டபாது எறதயும் விடுப�ாமலும் இரு முறை எண்ணாமலும் இ�ம் 
மாற்ைாமலும் வரிறசயாக றவததுக கணிதக டகாட்பாடுகறைப பயனபடுததினால் மிகவும் எளிதாக 
எண்ணைாம். நிறையான வரிறசயில் இருககும் ்பாருட்கறைடய எளிதாக எண்ண முடியும்.

ப�ம் 6.3
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எஙகும் கணிதம் – அன்றோட வோழ்வில் தகவல் செயலோககம்
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2 × 6 = 12
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முகடகாணதறத முறையாக 
வரிறசபபடுததுதல் மூனறு கல் ஆட்�ததில் நுண் அறிவு

ப�ம் 6.4 ப�ம் 6.5

6.2 முற்றயோகப் பட்டியலிடுதல்
உனனி�ம் இரண்டு கால்சட்ற�கள் மற்றும் மூனறு டமல்சட்ற�கள் உள்ைன. உனனால் ஒடர 
டநரததில் ஒரு கால்சட்ற�றயயும், ஒரு டமல்சட்ற�றயயும் எததறன ்வவடவறு விதங்களில் 
உடுததைாம்? எனபறதப பாரபடபாம்.
ஒடர டநரததில் ஒரு கால்சட்ற�யும், ்வவடவறு சட்ற�யும் எடுகக டவண்டும் எனக ்காள்டவாம். 
கால்சட்ற�றய A, B எனறும் சட்ற�றய p,q,r எனவும் எடுததுக்காண்�ால் ஆற�றயப பினவரும் 
வழிகளில் அணிந்து ்காள்ைைாம். Ap, Aq, Ar, Bp, Bq மற்றும் Br என ஆறு ்வவடவறு வழிகளில் 
ஆற�றய அணியைாம்.  இதுடவ, முறையான பட்டியலிடுதல் எனபபடும்.

சூழ்நிறல 1

உனனுற�ய நண்பன மூனறு தைங்கள் ் காண்� வீட்ற�க கட்டி உள்ைார.  அககட்��ததின ஒவ்வாரு 
தைததிற்கும் சிவபபு, நீைம் மற்றும் பச்றச என ்வவடவறு வண்ணங்கள் தீட்� விரும்புகிைார.  உன 
நண்பன வீட்டுககு வண்ணம் தீட்� ்வவடவறு வழிகளில் உனனால் உதவ முடியுமா?  எததறன 
வழிகளில் இந்த மூனறு வண்ணங்கறைக ்காண்டு 
வண்ணம் தீட்� முடியும்?
கட்��தறத முதல் தைம், இரண்�ாம் தைம், மூனைாம் 
தைம் என எடுததுக ்காள்டவாம்.  R-சிவபபு, B-நீைம், 
G-பச்றச எனக ்காள்க. நாம் உ�டன, RBG, BRG, 
GRB, … எனக கூறுடவாம்.  இவவாறு கூறும்டபாது சிை 
வண்ணங்களின அறமபபு விடுப� வாயபபுள்ைது.

ஆதைால் முறையாக வரிறசபபடுததிப பினவருமாறு 
எழுதைாம்.

ப�ம் 6.6
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படி 1:  ஒரு வண்ணதறத நிறையாக றவததுக்காண்டு மற்ை வண்ணங்கறை வரிறசபபடுததைாம்.
எடுததுககாட்�ாக, மூனைாம் தைம் சிவபபு என எடுததுக்காண்�ால், நாம் பினவரும் 
இருவழிகறைப ்பைைாம்.

மூன்றோம் தளம் இரணடோம் தளம் முதல் தளம்

சிவப்பு (R) நீைம் (B) பச்றச (G)

சிவப்பு (R) பச்றச (G) நீைம் (B)

படி 2: மூனைாம் தைம் நீைமாக எடுததுக்காண்�ால்.

மூன்றோம் தளம் இரணடோம் தளம் முதல் தளம்

நீலம் (B) பச்றச (G) சிவபபு (R)

நீலம் (B) சிவபபு (R) பச்றச (G)

என இரண்டு வழிகளில் வண்ணம் தீட்�ைாம்.
படி 3: மூனைாம் தைம் பச்றச வண்ணம் என எடுததுக்காள்டவாம்.

மூன்றோம் தளம் இரணடோம் தளம் முதல் தளம்
பசறெ (G) நீைம் (B) சிவபபு (R)

பசறெ (G) சிவபபு (R) நீைம் (B)

இவவாறு, R-B-G, R-G-B, B-G-R, B-R-G, G-B-R மற்றும் G-R-B என 6 ்வவடவறு வழிகளில்  
3 தைங்களுககும் வண்ணம் தீட்�ைாம்.

சூழ்நிறல 2
3, 6, 9 மற்றும் 5 ஆகிய இைககங்கறை ஒடர ஒரு முறை மட்டும் பயனபடுததி எததறன நானகு 
இைகக எண்கள் எழுத வாயபபுண்டு?
எடுததுககாட்�ாக, நானகு இைகக எண்கறை 9365, 3695, 5639, … என எழுதிக ்காண்ட� 
்சல்ைைாம்.  அவவாறு எழுதும் டபாது சிை எண்கள் விடுப� வாயபபுண்டு.  முதலில் எண்கறை ஏறு 
வரிறசயில் 3, 5, 6 மற்றும் 9 எனறு எடுததுக ்காள்டவாம்.
முதலில் 3 இல் ்தா�ங்கும் எண்கறை எடுததுக ்காள்க.  அடுதத இைகக எண்றண, நிறைபபடுததி 
மற்ை இரு இைககங்கறை மாற்றியறமகக, நமககுக கிற�பபறவ:

 ● 3 இல் ்தா�ங்கும் எண்கள் : 3569, 3596, 3659, 3695, 3956, 3965.

இவவாைாக,
 ● 5 இல் ்தா�ங்கும் எண்கள் : 5369, 5396, 5639, 5693, 5936, 5963

 ● 6 இல் ்தா�ங்கும் எண்கள் : 6359, 6395, 6539, 6593, 6935, 6953

 ● 9 இல் ்தா�ங்கும் எண்கள் : 9356, 9365, 9536, 9563, 9635, 9653

 என ்மாததமாக, 6 + 6 + 6 + 6 = 24 நானகு இைகக எண்கறைப ்பைைாம்.
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கண்ணகி, மதன இருவருககும் அவரகளுற�ய அம்மா இரண்டு வறகயான வடிவங்கறைக 
்காடுககிைாள்.  கண்ணகிககு 6 முகடகாணமும் மதனுககு 6 வட்� வடிவமும் ்காடுதது 
வடிவங்கறைச் ்சயயச் ்சால்கிைாள்.  அவரகள் இவற்றை முயனறு சிை வடிவங்கறை 
உருவாககினாரகள்.  உங்கைால் டமலும் பல்டவறு வடிவங்கறை உருவாகக முடியுமா?

4 5 6

2 3

1

1

2

3

4

5

6

1)

2)

1)

2)

3)

4)

இவறற்ற முயல்க

புதிய வடிவங்கறை வறரவதற்கான இ�ம்

ப�ம் 6.7

6.3 முற்றயோன பட்டியறல முழுறமயோககுதல்
ஒரு பட்டியலில் விடுபட்� எண்கறை நிரபபும் பயிற்சியிறன 4 இைகக எண்கறைப 
பயனபடுததிப பயினறுள்ளீரகள். எந்்தந்த வழிமுறைகளில் ஒரு பட்டியலில் விடுபட்� எண்கறை 
வரிறசபபடுததினீரகடைா அடத டபாை மற்ைவற்றுககும் பயனபடுதத டவண்டும்.

6.3.1  சுநடோகு
சுட�ாகு எனபது ஓர எண் விறையாட்�ாகும். இது பல்டவறு விதிகறைப பினபற்றிச் சுட�ாகுறவ 
நிறைவுச் ்சயவது எனபது எபடபாதும் நமககு மகிழச்சிறயக ்காடுககும். இதில் சிை கட்�ங்களில் 
எண்கள் நிரபபபபட்டும், சிை கட்�ங்களில் எண்கள் நிரபபபப�ாமலும் இருககும். டமலும் இங்கு 
கிற�மட்�க கட்�ங்களும் (நிறர), ்சங்குததான கட்�ங்களும் (நிரல்) இருககும். கிற� மட்�ததிலும், 
்சங்குதது வரிறசயிலும் எண்கள் 1 முதல் 9 வறர உள்ை நிரபபபப� டவண்டும். ஆனால் இந்த 
எண்கள் ஒரு முறைககு டமல் வரககூ�ாது.  இடத வரிறசயில் 3 × 3,  4 ×  4, …. என 1 லிருந்து 3 
வறர, 1 லிருந்து 4 வறர என முறையாகப பயனபடுதத டவண்டும்.

(i) 3 × 3 சுட�ாகு
சுநடோகு

சுட�ாகு எனை ்சால்ைானது ஜபபானிய 
்மாழியிலிருந்து வந்தாகும்.  இதில் ‘சு’ எனபதற்கு 
‘எண்’ எனறும் ‘ட�ாகு’ எனபதற்கு ‘ஒற்றை’ எனறும் 
்பாருள்.  அதாவது இதில் உள்ை கிற�மட்� 
மற்றும் ்சங்குதது வரிறசயில் உள்ை கட்�ங்களில் 
உள்ை எண்கள் ஒரு த�றவ மட்டுடம வருதல் 
டவண்டும். நவீன சுட�ாகுறவக கண்�றிந்தவர 
ஹாவரடு காரனஸ். 

1 2 3

2 3 1

(அ)

 வறர என முறையாகப பயனபடுதத டவண்டும்.

 சுட�ாகு

1 2 3

2 3 1

3 1 2

(ஆ)
ப�ம் 6.8
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ப�ம் 6.8 (அ) இல், 3 × 3 சுட�ாகுவில் முதல் இரண்டு கிற�மட்� வரிறசறய நிறையாக றவததுக 
்காண்�ால், ப�ம் 6.8 (ஆ) இல் காட்டியுள்ைவாறு, மூனைாவது வரிறசறய ஒடர ஒரு வழியில்தான 
நிரபப இயலும்.   
(ii) 3 × 3 சுட�ாகு

1 2 3

ப�ம் 6.9

ப�ம் 6.9 இல், 3 × 3 சுட�ாகுவில் முதல் கிற�மட்� வரிறசயில் உள்ை எண்கறை நிறையாக 
றவததுக ்காண்�ால் இரண்�ாவது கிற�மட்� வரிறசறய 2 3 1 அல்ைது 3 1 2 என இரண்டு 
வழிகளில் நிரபபைாம்.

1 2 3

2 3 1

3 1 2

(அ)

1 2 3

3 1 2

2 3 1

(ஆ)ப�ம் 6.10

மூனைாவது வரிறசயில் எந்த எண்ணும் நிரல் மற்றும் நிறரயில் ஒரு முறைககு டமல் வரக கூ�ாது.  
எனடவ, 3 × 3 சுட�ாகுவில் மூனைாவது வரிறசயில் ஒரு வழியில் மட்டுடம நிரபப முடியும் எனபறத 
நிறனவில் ்காள்க.   
(iii) 3 × 3 சுட�ாகு  

முதல் வரிறசறய எததறன வழிகளில் நிரபபைாம்?
முதல் வரிறசறயக கீழககண்�வாறு 6 வழிகளில் நிரபபைாம்
(1,2,3), (1,3,2), (2,1,3), (2,3,1), (3,1,2) மற்றும் (3,2,1).

(iv) ஆறகயால், 3 × 3 சுட�ாகுறவப பினவருமாறு தீரககைாம்.

1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1

2 3 1 3 1 2 3 1 2 1 2 3

3 1 2 2 3 1 1 2 3 3 1 2

(அ) (ஆ) (இ) (ஈ)
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1 3 2 1 3 2 3 2 1 3 2 1

3 2 1 2 1 3 2 1 3 1 3 2

2 1 3 3 2 1 1 3 2 2 1 3

(உ) (ஊ) (எ) (ஏ)
2 1 3 2 1 3 3 1 2 3 1 2

1 3 2 3 2 1 1 2 3 2 3 1

3 2 1 1 3 2 2 3 1 1 2 3

(ஐ) (ஒ) (ஓ) (ஓை)
ப�ம் 6.11

நமககு 12 வழிகளில் விற�கள் கிற�ககும்.

(iv) 4 × 4 சுட�ாகுவில் விடுபட்� எண்கறை நிரபபுக.

1 4 3

3 4

1 2

2 4 1

ப�ம் 6.12

ஒரு தீரவு ்காடுககபபட்டுள்ைது.  டவறு வழிகளில் நிரபப இயலுமா? 

1 4 3 2

3 2 1 4

4 1 2 3

2 3 4 1

ப�ம் 6.13

4 × 4 சுட�ாகுவில் ஒரு விதிறயக குறிபபாக உற்று டநாககுக.
4 × 4 சுட�ாகுவில் நானகு 2 × 2 கட்�ங்கள் உள்ைன.
ஒவ்வாரு 2 × 2 கட்�ங்களிலும் 1 இலிருந்து 4 வறர எந்த எண்ணும் திரும்ப வராமல் இருததல் டவண்டும்.

6.3.2  மோய முகநகோணம்
மாய முகடகாணததில் எண்கறை ஒரு முறை மட்டுடம பயனபடுததி 
ஒவ்வாரு பககங்களின கூடுதலும் சமமாக இருககுமாறு அறமததல் 
டவண்டும்.
மாய முகடகாணததில் 1 முதல் 6 வறர எண்கறை ஒரு முறை 
மட்டுடம பயனபடுததித முகடகாணததின ஒவ்வாரு பககங்களின 
கூடுதல் 12 ஆக வருமாறு அறமககவும். ப�ம் 6.14
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படி 1 :  முகடகாணததின மூறைகளில் ்பரிய எண்கறை நிரபபவும். (4, 5 மற்றும் 6)

படி 2 :  சிறிய எண்கள் (1, 2 மற்றும் 3) பககங்களின நடுவில் நிரபபவும்.
படி 3 :   அதாவது 1 ஐ 4 இககும் 5 இககும் இற�யிலும், 2 ஐ 5, 6 இககு இற�யிலும், 3 ஐ 6, 4 இககு 

இற�யிலும் றவததால்  பினவருமாறு கிற�ககும்.

5

1 3

4

2 6

ப�ம் 6.15

முதல் வரிறசயில் 4, இரண்�ாவது வரிறசயில் 1, 3 மற்றும் மூனைாவது வரிறசயில் 5, 2, 6 என 
குறிபபது தவைான முறையாகும்.

முகடகாணததின பககங்களின கூடுதல் 10, 13, மற்றும் 13.  முகடகாணததின மூனறு பககங்களிலும் 
ஒடர எண் கிற�ககவில்றை.  எனடவ இது தவைான முறையாகும்.  மீண்டும் நடுவில் உள்ை 
எண்கறைக கீடழ ப�ததில் உள்ைவாறு மாற்றினால் 11, 14, 11 எனக கிற�ககினைது.  இதுவும் 
தவைான முறையாகும்.

5

2 1

4

3 6

ப�ம் 6.16

முதல் வரிறசயில் 4, இரண்�ாவது வரிறசயில் 2, 1 மற்றும் மூனைாவது வரிறசயில் 5, 3, 6 எனக 
குறிபபது தவைான அறமபபாகும்.

5

3 2

4

1 6

ப�ம் 6.17

முதல் வரிறசயில் 4, இரண்�ாவது வரிறசயில் 3, 2 மற்றும் மூனைாவது வரிறசயில் 5, 1, 6 
எனக குறிபபது சரியான முறையாகும். தற்டபாது நடுவில் உள்ை எண்கறை மறுபடியும் மாற்றி 
அறமககும்டபாது முகடகாணததின மூனறு பககங்களிலும் கூடுதல் 12 ஆகக கிற�ககிைது.  இதுடவ 
நமககுத டதறவயான மாய முகடகாணமாகும்.

4 + 1 + 5 =  10                                                                                  
5 + 2 + 6 =  13
4 + 3 + 6 =  13

4 + 2 + 5 = 11                                                                                  
5 + 3 + 6 = 14
4 + 1 + 6 = 11

4 + 3 + 5 = 12                                                                                  
5 + 1 + 6 = 12
4 + 2 + 6 = 12
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6.3.3  படத்திறகுள் பல படஙகள்
எடுத்துககோட்டுகள்
ப�ததில் எததறன முகடகாணங்கள் உள்ைன?
(i)         (ii) 

    (அ) (ஆ)
ப�ம் 6.18

(i) தீர்வு
A,B,C,D எனபன 4 முகடகாணங்கள். 
A மற்றும் D; B மற்றும் D; D மற்றும் C 
இன இறணபபுகள் முகடகாணதறத அறமககாது.
AB மற்றும் D; AC மற்றும் D; BD மற்றும் C 
களின இறணபபுகளும் முகடகாணதறத அறமககாது.
ABC மற்றும் D ஒரு முகடகாணதறத அறமககும்.
ஃ ்மாதத முகடகாணங்கள் = 4 + 1 = 5

(ii) தீர்வு
A, B, C, D மற்றும் E எனபன 5 முகடகாணங்கள்.
இவற்றில் எந்த இரு முகடகாணங்களும் இறணந்து புதிய 
முகடகாணதறத அறமககாது. 
A, F & C; A, F & D; B, F & E;  B, F & D மற்றும் C, F & 
E எனபன முகடகாணதறத அறமககும்.
அதாவது, 1 + 1 + 1 + 1 + 1=5 முகடகாணங்கள்
ஃ ்மாதத முகடகாணங்கள் = 5 + 5 =10 

பயிறசி 6.1

1.    கருபபு மற்றும்  நீை வண்ணததில் தைா ஒரு கால் சட்ற�யும், ்வள்றை, நீைம், 
சிவபபு வண்ணங்களில் தைா ஒரு டமல் சட்ற�யும் உனனி�ம் உள்ைன 
எனைால் ஒடர வண்ணததில் உள்ை ஆற�கறைத தவிரதது எததறன 
வழிகளில் ஆற�கறை ்வவடவைாக மாற்றி அணியைாம்?

2.    உனனி�ம் இரண்டு சிவபபு மற்றும் இரண்டு நீை வண்ணங்களில் கட்ற�கள் உள்ைன.  
அககட்ற�கறை ஒனறின டமல் ஒனைாக அடுககி எததறன நானகு தைக கட்டி�ம் 
அறமககைாம்? அவற்றை வரிறசபபடுததுக.

A

B C

D

(அ)

A

B

C D

E
F

(ஆ) 
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118 6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு

3. மாய முகடகாணததில் 1 லிருந்து 6 வறர எண்கறை ஒரு முறை மட்டுடம 
பயனபடுததி எததறன விற�கறைக ்காண்டு வரைாம்? ஆனால் 
அறனததுப பககங்களிலும் ஒடர கூடுதல் வரடவண்டும்.

4.  1 இலிருந்து 9 வறர எண்கறை ஒரு முறை மட்டுடம பயனபடுததி
(அ)  மாய முகடகாணதறத அறமகக முடியுமா?
(ஆ)  எததறன மாய முகடகாணங்கறை அறமககைாம்? 
(இ)  மாய முகடகாணததில் பககங்களின கூடுதறை எழுதுக.

5.  1 இலிருந்து 17 வறர உள்ை ஒற்றை எண்கறை ஒரு முறை மட்டுடம பயனபடுததி மாய 
முகடகாணததின ஒவ்வாரு பககங்களின கூடுதல் 30 என வருமாறு அறமகக.

1

5 3

6.   1 இலிருந்து 7 வறர எண்கறைப பயனபடுததி வட்�ங்கறை நிரபபி, 
ஒவ்வாரு டநரகடகாட்டிலும் கூடுதல் ஒடர எண்ணாக வருமாறு 
அறமகக. 

7. 1 இலிருந்து 12 வறர எண்கறைப பயனபடுததி 12 வட்�ங்களில் 
நிரபப டவண்டும்.  ஓர எண்றண ஒடர ஒரு முறை மட்டுடம பயனபடுதத 
டவண்டும். 6 பககங்களிலும் தனிததனியாகக கூடுதல் 26 என வருமாறு 
எததறன வழிகளில் அறமககைாம்?

8.  பினவரும் ப�ங்கள் ஒவ்வானறிலும் எததறன முகடகாணங்கள் உள்ைன?

9.  பினவரும் ப�ததில் 10 ஆவது அறமபபில் எததறன புள்ளிகள் இருககும் எனக காண்க.
 i) 

 (ii) 

(i) (ii) (iii) (iv)
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10.  

 டமற்கண்� புள்ளி அறமபபில்  
 (i)  அடுதத அறமபறப வறரக.

(ii) ஒவடவார அறமபபிலும் எததறன புள்ளிகள் பயனபடுததபபட்டுள்ைன எனபறத 
அட்�வறணபபடுததுக.

(iii)  அறமபபு விதிறய விைககுக.
(iv)  25 ஆவது அறமபபில் எததறன புள்ளிகள் இருககும் எனக காண்க.

11.  பினவரும் ப�ங்களில் எததறன சதுரங்கள் உள்ைன?
 (i)   (ii) 

12.  கீடழ உள்ை ப�ததில் எததறன வட்�ங்கள் உள்ைன?   

13.  பினவரும் ப�ங்கள் அறமயப பயனபடுததபபட்� குறைந்த அைவு டநரகடகாடுகளின 
எண்ணிகறகறயக காண்க.

 (i)              (ii)   
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120 6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு

    இறுதியில் கிற�ககப்பறும் ப�ம் →

படி–1 : இறணய உைாவிறய திைந்து கீடழ ்காடுககபபட்டுள்ை இறணபறப copy ்சயது 
paste ்சயயவும். (அல்ைது) கீடழ ்காடுககபபட்டுள்ை உரலிறய தட்�ச்சு ்சயயவும். 
(அல்ைது) ்காடுககபபட்டுள்ை துரித துைங்கள் குறியீட்ற� ஸ்டகன ்சயயவும்.

படி– 2 : “Genius Puzzles” எனை பககம் டதானறும். அங்டக முகடகாணம் ்தா�ரபான பல்டவறு 
புதிரகள் இ�ம்்பற்றிருககும். இந்த பககததில் “HOW MANY TRIANGLES ARE THERE” 
எனை பகுதிறய ்தரிவு ்சயயவும்..

படி–3 :  புதிரகறைக கணககிட்டு அதற்கான உங்கள் விற�றயக காண “View Answer” எனை 
பகுதிறய ்சாடுககவும்.

படி – 1 படி – 2

படி – 3

்சயல்பாட்டிற்கான  உரலி

தகவல் ்சயைாககம் : - https://gpuzzles.com/quiz/how-many-triangles-are-there-puzzles-with-answers/

இறணயச செயல்போடு

தகவல் ்சயைாககம்
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எண்கள்
பயிற்சி 1.1

1) (i) 10,00,000 (ii) 9,99,99,999 (iii) ஐந்தாயிரம் (iv) 7000000+600000+70000+900+5
2) (i) ்வறு (ii) ்வறு (iii) சரி (iv) ்வறு
3) 10  4) (i) 70,00,000 (ii) 7,000,000
5) (i) 347,056 (ii) 7,345,671 (iii) 634,567,105 (iv) 1,234,567,890
6)   இநதிய முறை: 9,99,999 (ஒன்பது இலடசத்து த்தாண்ணூற்று ஒன்பது ஆயிரத்து த்தாள்தாயிரத்து 

த்தாண்ணூற்று ஒன்பது)
   ்பன்தாடடு முறை: 999,999 (த்தாள்தாயிரத்து த்தாண்ணூற்று ஒன்பது ஆயிரத்து த்தாள்தாயிரத்து 

த்தாண்ணூற்று ஒன்பது)
7) (i) எழு்பத்து ஐநது இலடசத்து முப்பத்து இரண்்தாயிரத்து நூற்று ஐநது
 (ii) ஒன்பது க�தாடி எழு்பத்து ஐநது இலடசத்து அறு்பத்து மூனறு ஆயிரத்து நதானூற்று ஐம்்பத்து மூனறு
8) (i) முனனூற்று நதாற்்பத்து ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்று எழு்பத்து எடடு
 (ii) எடடு மில்லியன முனனூற்று நதாற்்பத்து மூனறு ஆயிரத்து எழுநூற்று ்பத்து
 iii) நூற்று மூனறு மில்லியன நதானூற்று ஐம்்பத்து ஆறு ஆயிரத்து எழுநூற்று எண்்பத்து ஒன்பது
9) (i) 2,30,51,980 (ii) 66,345,027 (iii) 789,213,456   10) 26,345
11) 1,000,000 (ஒரு மில்லியன)

புறவய வினாக்கள்
12) (அ) 100 க�தாடி  13) (ஆ) 10000001   14) (இ) 2
15) (ஈ) 6× 100000 + 7 × 10000 +0× 1000 +9× 100 +0× 10 +5× 1

பயிற்சி 1.2
1) (i) 48792< 48972 (ii) 1248654> 1246854 (iii) 658794 = 658794
2) (i) ்வறு  (ii) ்வறு   (iii) சரி
3) மி�ப த்பரிய எண் 1386787215
 மி�ச் சிறிய எண்  86720560
4) 128435 > 25840 > 21354 > 10835 > 6348
5) 76095321, 86593214 (இக் க்பதானறு நதாம் ்பல எண்�ற் எழு்லதாம்.)
6) 479, 497, 749, 794, 947, 974    7) 4698
8) மி�ச்சிறிய அஞசல�க் குறியீடடு எண் 631036
 மி�ப த்பரிய அஞசல�க் குறியீடடு எண்  631630
9) (i) ஆற்முடி (ii) ஆற்முடி > த்தாட்த்பட்தா > தவள்யங்கிரி > மக�நதிரகிரி (iii) 1048 மீ

புறவய வினாக்கள்
10) (இ) 134205, 134208, 154203   11) (அ) 1489000 and 1492540   12) (ஈ) 26

விடை்கள்
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பயிற்சி 1.3
1) (i) 360 (ii) 150 (iii) 1    2) (i) ்வறு (ii) சரி (iii) ்வறு  3) 11910
4) 2,15,750  5) 39,000 மிதிவண்டி�ள 6) `2500  7) (i) 9  (ii) 11  (ii) 107
8) (ஈ) 1   9) (ஆ) 12   10) (இ) ×   

பயிற்சி 1.4
1) (i) 800 (ii) 1000 (iii) 90,000    2) (i) ்வறு (ii) சரி (iii) ்வறு
3) (i) 4100 (ii) 45,000 (iii) 90,000 (iv) 51,00,000 (v) 30,00,00,000
4) 1,90,000  5) (i) 12,300 (ii) 18,99,600  6) 3,37,000

புறவய வினாக்கள்
7) (ஆ) 10855 8) (இ) 76800 9) (அ) 9800000 10) (ஆ) 165000

பயிற்சி 1.5
1) (i) 1 (ii) 34 (iii) 0 (iv) சுழியம் (v) ஒனறு
2) (i) ்வறு (ii) ்வறு (iii) சரி (iv) சரி (v) சரி
3) (i) கூட்லின ்பரிமதாற்றுப ்பண்பு (ii) த்பருக்�லின கசர்பபுப ்பண்பு
 (iii) ‘0’ கூட்ல் சமனி  (iv) ‘1’ த்பருக்�ல் சமனி
 (v) கூட்ல் மீ்தா் த்பருக்�லின ்பங்கீடு
4) (i) 5100 (ii) 3,00,000 (iii) 13,200 (iv) 334

புறவய வினாக்கள்
5) (ஆ) 0 6) (ஈ) 59 7) (அ) ஓர் இரடற் எண்
8) (ஆ) 0 9) (இ) 2/0 10) (இ) 4237+ 5498 × 3439 = (4237 + 5498) × 3439

பயிற்சி 1.6
1) 87543 2)  ஏறுவரிறச : 6,85,48,437 < 7,21,47,030 < 7,26,26,809 < 9,12,76,115 

இரதாஜஸ்தான <  ்மிழநதாடு < மத்தியபிரக்சம் < கமற்குவங்�தா்ம்
இைங்குவரிறச: 9,12,76,115 >7,26,26,809 >7,21,47,030 > 6,85,48,437 
கமற்குவங்�தா்ம் <  மத்தியபிரக்சம் < ்மிழநதாடு <  இரதாஜஸ்தான

3) (i) 2011 இல் புலி�ளின எண்ணிக்ற� 1706  (ii) 2100
 (iii)  2011 மற்றும் 2014 ஆம் ஆண்டு�ளுக்கு இற்கய புலி�ளின எண்ணிக்ற� 520 

அதி�ரித்துள்து. 
4) 6 நண்்பர்�ளில் ஒவதவதாருவரும் 37 ஆபபிள�ள த்பற்றிருப்பர். 3 ஆபபிள�ள மீ்மிருக்கும்.
5) 515 + 1 = 516 அடுக்கு அடற்�ள க்றவப்படும்.
6) (i) இநதிய முறை:  இரண்டு க�தாடி ஐம்்பத்து ஒன்பது இலடசத்து நதாற்்பத்து ஓரதாயிரத்து  த்தாள்தாயிரம்
 ்பன்தாடடு முறை:  இரு்பத்து ஐநது மில்லியன த்தாள்தாயிரத்து நதாற்்பத்து ஓரதாயிரத்து  த்தாள்தாயிரம்
 (ii) 5,50,500  
 (iii) எண்்பத்து ஆறு க�தாடி நதாற்்பது இலடசத்து எழுநூற்று முப்பது
 (iv) ்பத்த்தான்பது மில்லியன எண்ணூற்று எண்்பத்து எடடு ஆயிரத்து எண்ணூறு
 (v) இநதிய முறை :  60,53,100 - அறு்பது இலடசத்து ஐம்்பத்து மூனைதாயிரத்து நூறு
 ்பன்தாடடு முறை: 6,053,100 - ஆறு மில்லியன ஐம்்பத்து மூனறு ஆயிரத்து நூறு 
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7) 43781 என்பது ஒரு விற். கமலும் ்பல விற்�ள உண்டு. முயற்சி தசயயவும்.
8) (i) 7650 நதாற்�தாலி�ற் 85 வரிறசயில் (நிரலில்) க்பதா்லதாம்.
 (ii) மீ்ம் 39 நதாற்�தாலி�ள இருக்கும்.
9) ஆம், இரண்டும் சமமதா்து. (30,00,000)   10) ்குந் விற்�ள உனனுற்யது.

இயற்்கணிதம் – ஓர் அறிமு்கம்
பயிற்சி 2.1

1) (i) மதாறி�ள (ii) f - 5  (iii) 
s
5   (iv) n - 7  (v) 17

2) (i) ்வறு  (ii) சரி  (iii) ்வறு (iv) சரி (v) சரி

3)
 

வடிவங்கள் முதலாம் 
அடைப்பு

இரணைாம் 
அடைப்பு

மூனறாம் 
அடைப்பு

நான்காம் 
அடைப்பு

ஐநதாம் 
அடைப்பு

சதுரங்கள் 1 2 3 4 5

வடைங்கள் 1 2 3 4 5

முக்்காணங்கள் 2 4 6 8 10

4) அறிவழ�னின வயது ‘n-30’   5) (i) u + 2 (ii) u – 2

6) (i) t + 100 (ii) 4q  (iii) 9y - 4

7) (i) x ஐ 3 ஆல் வகுக்�   (ii) x இன 10 ம்ங்கு்ன 11 ஐக் கூடடு�
 (iii) 70 மற்றும் s இன த்பருக்�ல்
8) தவற்றியின விற் சரியதா்து  9) (i) 299; 301   (ii)18

10)  k 3 6 9 12 15 18

3
k 1 2 3 4 5 6

 ‘k’ இன மதிபபு 15.

புறவய வினாக்கள்

11) இ) கவறு்பட் மதிபபு�ற் ஏற்�க் கூடியது.  12) ஈ) 7w    13) ஈ) 22
14) ஆ) y = 6      15) அ) n - 6 = 8

பயிற்சி 2.2
1) 8; 77; 666; 5555; 44444; 333333    2) (i) 4s   (ii) 3s

3) 
 

8 7 7 8 =30
8 8 10 10 =36
8 10 7 7 =32
8 7 10 7 =32

=32 =32 =34 =32 =130
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124 6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு

4)  k = 3; m = 1; n = 10; a = 9; b = 6; c = 4; x = 4; y = 9.  5) 19

6) (i) P=2; Q=8; R=6; S=10

 (ii) தசவவ�ம் P Q R S T

அ�லத்ற்ப த்பதாறுத்துச் சதுரங்�ளின எண்ணிக்ற� 2 2 2 2 2

நீ்த்ற்ப த்பதாறுத்துச் சதுரங்�ளின எண்ணிக்ற� 1 4 3 5 x

தசவவ�த்தில் உள் தமதாத்்ச் சதுரங்�ளின எண்ணிக்ற� 2 8 6 10 2x

7) x 0 t

z p

v k

u

a m

s

6

0

3

0

6 0 1

0742

6 5 4

42

9

2 5 9

30 8

 

விகிதம் ைற்றும் விகித சைம்
பயிற்சி 3.1

1)  (i) 3 : 5  (ii) 3 : 2  (iii)25 : 2  (iv)3 : 8    2) (i) சரி  (ii) ்வறு

3)  (i) 3 : 4  (ii) 4 : 3  (iii) 7 : 15  (iv) 4 : 9  (v) 3 : 4  4) 5 : 3   5) 1 : 3

6)  (i) 3 : 5  (ii)2 : 5  (iii)3 : 2   7) (ஈ) 5 : 1  8) (இ) 20 : 1  9) (ஈ) 10 : 7

10.  (ஆ) 3 : 4   11. (இ) 5 : 1

பயிற்சி 3.2

1)  (i) 15  (ii) 8  (iii) 12  2) (i) 36 அங்குலம், 6 அடி  (ii) 14 நதாள�ள, 9 வதாரங்�ள

3)  (i) ்வறு  (ii) சரி   4) (i) 6 : 4,  9 : 6   (ii) 2 : 12,  3 : 18  (iii) 10 : 8,  15 : 12

5) (i) 8 : 15 ஐ வி் 4 : 5 த்பரிய விகி்ம்  (ii) 3 : 4 ஐ வி் 7 : 8 த்பரிய விகி்ம்
 (iii) 1 : 2 ஐ வி் 2 : 1 த்பரிய விகி்ம்

6)  (i) 12, 8  (ii) 12, 15  (iii) 12,  28   7) (i) Rs.2400  (ii) Rs.1600

8) 21 தச.மீ,  42 தச.மீ  9) (அ) 6  10) (ஈ) 12 : 21  11) (ஈ) 28
20   12) (இ) Rs.1000
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125விடைகள்

பயிற்சி 3.3

1) (i) 12 (ii) 9 (iii) 4; 12 (iv) 24; 2

2) (i) ்வறு (ii) ்வறு (iii) சரி (iv) ்வறு

3) (i) Rs.30 (ii) 25 நதாள�ள 4) ஆம்: 12:24, 18:36

5) (i) ஆம். க�தாடி உறுபபு�ள - 78, 20; நடு உறுபபு�ள - 130, 12

 (ii) இல்றல. க�தாடி உறுபபு�ள  - 400, 625; நடு உறுபபு�ள - 50, 25

6) ஆம் 7) 80 ்பக்�ங்�ள 8) 2 கிமீ 9) 44 புளளி�ள

10) ஆசிிஃப இன ஓட் விகி்ம் சிைப்பதா்து 11) உன நண்்பன வதாங்கியக் சிைபபு.

புறவய வினாக்கள்
12) (இ) 2 : 5 , 10 : 25 13) (ஈ) 8 14) (இ) 35 15) (ஆ) 270  16) (இ) 6 கிமீ

பயிற்சி 3.4

1)  (i) 1 : 4 (ii) 4 : 5 (iii) 1 : 5 (iv) யதாற் மற்றும் சிறுத்ற்யின விகி்ம் மி�ச் சிறியது

2)  60 ஆசிரியர்�ள மற்றும் 6 நிர்வதாகி�ள இருப்பர் 3) (i) 2 : 1 (ii) 1 : 3  (iii) 12 விகி்ங்�ள

4)  A : B = 2 : 1,  B : C = 2 : 1; ஆம். விகி் சமம்.

5) (அ) 4
1  குவற்  (ஆ) 8 குவற்�ள

 (இ)  க�ழவரகு, ்பச்சரிசி மற்றும் ்ண்ணீர் ஓர் அலகில் உள்். நல்தலண்தணெய மற்றும் 
உபபு தவவகவறு அலகு�ளில் உள்். ஆற�யதால், அவற்றை ஒபபி்கவதா, விகி்மதா� 
எழு்கவதா முடியதாது.

6)  2 : 1  7) 4 தவவகவறு வழி�ள உண்டு.  8) B அணியின தவற்றிப ்பதிவு சிைப்பதா்து

9) 8 ஆம் வகுபபு ஆசிரியர்-மதாணெவர் விகி்ம் குறைவதா்து.

10)  ஆறு தவவகவறு விற்�ள: 1 மற்றும் 90;  2 மற்றும் 45;  30 மற்றும் 3;  5 மற்றும் 18; 
 6 மற்றும் 15, 9 மற்றும் 10.

11)  29 : 44  12) (அ) �ருபபுப ்பநது�ள  (ஆ) 96 ்பநது�ள  (இ) 32 ்பநது�ள,  24 ்பநது�ள

வடிவியல்
பயிற்சி 4.1

1) i) AB ii) BA iii) ஒகர ஒரு    2) 10, PQ, PA, PB, PC, AB, BC, CQ, AQ, BQ, AC 

3) XY =2.4 தசமீ, AB = 3.4 தசமீ, EF = 4 தசமீ, PQ = 3 தசமீ.

5) (i)  CDand EF, ABand EF, CDand GH, ABand GH மற்றும் CDand EF, ABand EF, CDand GH, ABand GH  மற்றும்  மற்றும்   (iii)  P, Q மற்றும் R

 (ii) AB and CD,AB and EF,AB and IJ,GH and IJ, AB and GH மற்றும் AB and CD,AB and EF,AB and IJ,GH and IJ, AB and GH மற்றும் AB and CD,AB and EF,AB and IJ,GH and IJ, AB and GH மற்றும் AB and CD,AB and EF,AB and IJ,GH and IJ, AB and GH மற்றும் AB and CD,AB and EF,AB and IJ,GH and IJ, AB and GH மற்றும் AB and CD,AB and EF,AB and IJ,GH and IJ, AB and GH  
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126 6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு

6) (i) l3 மற்றும் l4 , l4 மற்றும் l5 , l3 மற்றும் l5

 (ii) l1 மற்றும் l2, l1 மற்றும் l3 , l1 மற்றும் l4 , l1 மற்றும் l5 , l2 மற்றும் l3 , l2 மற்றும் l4 , l2 மற்றும் l5

 (iii) l1 மற்றும் l2   (iv) Q  (v) U      

புறவய வினாக்கள்
7) இ) 3   8) ஈ) AB

பயிற்சி 4.2

2) i) D,DE and DF மற்றும் D,DE and DF   ii) D,DE, DC 

3) i), iii), v) ஆகியறவ தசங்க�தாணெங்�ள   4) i), ii), iii) ஆகியறவ குறுங்க�தாணெங்�ள

5) i), iii) ஆகியறவ விரிக�தாணெங்�ள

6) i) ∠LMN, ∠NML, ∠M ii) ∠PQR, ∠RQP, ∠Q

 iii) ∠MNO, ∠ONM, ∠N iv) ∠TAS, ∠SAT, ∠A

7) i) சரி  ii) ்வறு  iii) ்வறு iv) சரி

9) i) விரிக�தாணெம் ii) பூச்சிய க�தாணெம் iii) கநர்க�தாணெம் iv) குறுங்க�தாணெம் v) தசங்க�தாணெம்

10) i) 60˚  ii) 64˚  iii) 5˚  iv) 90˚  v) 0˚

11)  i) 110˚  ii) 145˚ iii) 15˚ iv) 90˚  v) 180˚

12) i) 155˚   ii) 60˚   iii) 44˚   iv) 113˚

புறவய வினாக்கள்
13) ஆ) ∠ZXY   14) ஆ) 45˚ 

பயிற்சி 4.3

1) i) ஒரு க�தா்றம ii) ஒரு க�தாடடிலறமயதா் iii) ஒரு க�தாடடிலறமயதா்  iv) O

2) P Q R l

3) 

A B C

D

D B

B

C

A A

C

D
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127விடைகள்

4) 
l2

l1
l3

  5)

புறவய வினாக்கள்
6) ஆ) A, F, C  7) ஈ) A, D, C  8) ஆ) F

பயிற்சி 4.4
1) i) இறணெக�தாடு�ள  ii) இறணெ மற்றும் தசங்குத்து க�தாடு�ள  iii) தவடடும் க�தாடு�ள
2) இறணெக�தாடு�ள    தவடடும் க�தாடு�ள
 AB மற்றும் DC     AB, AE, AD
 AD மற்றும் BC     DA, DH, DC 
 DC மற்றும் HG     CB, CG, CD 
 AD மற்றும் EH     HD, HG, HE 
 AE மற்றும் DH     EA, EH...
 DH மற்றும் CG     

3) i) ∠1 = ∠CBD அல்லது ∠DBC  ii) ∠2 = ∠DBE அல்லது ∠EBD
 iii) ∠3 = ∠ABE அல்லது ∠EBA  iv) ∠1+∠2 = ∠CBE அல்லது ∠EBC
 v) ∠2 + ∠3 = ∠ABD அல்லது ∠DBA vi) ∠1 + ∠2 + ∠3 = ∠ABC அல்லது ∠CBA

4) i) தசங்க�தாணெம் ii) குறுங்க�தாணெம்   iii) கநர்க்க�தாணெம்   iv) விரிக�தாணெம்
5) (i) மற்றும் (iv) ஆகியறவ நிரபபுக் க�தாணெங்�ள 
 (ii) மற்றும் (iii) ஆகியறவ நிரபபுக் க�தாணெங்�ள அல்ல 
6) ii) மற்றும் iv) ஆகியறவ மிற� நிரபபுக் க�தாணெங்�ள
 i) மற்றும் iii) ஆகியறவ மிற� நிரபபுக் க�தாணெங்�ள அல்ல
7) i) ∠FAE; ∠EAD

 ii) ∠FAD; ∠DAC  ∠BAC; ∠CAE  ∠DAB; ∠DAE  ∠FAB; ∠BAC  ∠FAB; ∠FAE

8)  i) கமறசயின �தால்�ள,  த்தா்ர்வண்டி ்ண்்வதா்ம், அ்வுக�தாலின எதிர் விளிம்பு�ள
 ii)  எழுது ்பலற�யின அடுத்துள் விளிம்பு�ள, சன்ல்�ளின அடுத்துள் சட்ங்�ள, நூலின 

அடுத்துள் ்பக்�ங்�ள
 iii)  சன்லின அற்த்து சட்ங்�ள, ஏணியின குறுக்கு மற்றும் தநடிய சட்ங்�ள, �த்்ரியின 

இரு முற்�ள
9)  60˚ என்பது அ்ன நிரபபுக் க�தாணெத்தின இரு ம்ங்கு.   10) 72
11) இரு க�தாணெங்�ளின அ்வு�ள 80˚ மற்றும்  100˚
12)  இரு க�தாணெங்�ளின அ்வு�ள 70˚ மற்றும் 20˚.
13) இரு க�தாணெங்�ளின அ்வு�ள 100˚ மற்றும் 80˚.

l2

l3

l1  , 3
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128 6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு

புள்ளியியல்
பயிற்சி 5.1

1)  (i) ்ரவு  (ii) ஒரு வகுப்பறையில் வருற�புரியதா் மதாணெவர்�ளின ்படடியல்  

(iii) இறணெயத்தின வழி திரடடிய மடற்ப ்பந்தாட்த்தின விவரங்�ள (iv)  |||

2)
 

ப்கடையின 
பக்க எண

்நர்க்்காடடு 
குறி்கள் நி்கழ்வண

1 ||| 3
2 || 2
3 || 2
4  | 6
5  |||| 9
6  ||| 8

30

4)
 

எண்கள் ்நர்க்்காடடு குறி்கள் நி்கழ்வண
11 || 2
12 5
13 |||| 4
14 |||| 4
15  | 6
16 |||| 4
17 || 2
18 | 1
19 | 1
20 | 1

30

5)
 

அடைப்பு்களின வட்க்கள் ்நர்க்்காடடு குறி்கள் நி்கழ்வண
�ட்்ங்�ளில் தீ  | 6
மற்ை வற� தீ   | 11
ஆ்பத்்தா் �ருவி�ள  || 7
ஆ்பத்திலிருநது �தாத்்ல் |||| 4

அறிவிபபு மணி  || 7
35

 (i) மற்ை வற� தீ (ii) ஆ்பத்திலிருநது �தாத்்ல் (iii) 35 (iv) 7

புறவய வினாக்கள்
6)  (ஆ)  ||     7) (இ) 9

3)
வணணம் ்நர்க்்காடடு 

குறி்கள் நி்கழ்வண

சிவபபு |||| 4
நீலம்  | 6
தவளற் || 2
சதாம்்பல்  || 7
்பச்றச  | 6

25
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பயிற்சி 5.2

1) i) 150 ii)       iii) ்ப்வி்க்�ப ்ப்ம்

4) i) �்படி  ii) 110  iii) க�தா-க�தா மற்றும் வற்க�தால்  ஆட்ம் iv) 0 v) கூற்ப்பநது

புறவய வினாக்கள்
5) (இ) அ்விடு்ல்        6) (ஆ) Pictogram

பயிற்சி 5.3

1) i) 10  ii) �ணெக்கு iii) தமதாழிப்பதா்ம்  iv) 65% v) ஆங்கிலம்  
 vi) �ணெக்கு; ஆங்கிலம்

5) (இ) கிற்மட் மற்றும் தசங்குத்து ்படற்�ள எனும் இரண்ற்யும் உற்யது.

6) (ஆ) சமமதா� இருக்கும்
பயிற்சி 5.4

Heights (in Cms) Tally Marks Frequency
110 5
111  ||| 8
112 |||| 4
113 5
114 || 2
115 |||| 4
116 ||| 3
117
118 || 2
119 | 1
120  | 6

40

2) i) 5 : 4  ii) 5 : 19 iii) ` 300 iv) ` 2400 v) சரி
4) ii) 14 நதாள�ள  iii) 24 நதாள�ள iv) 5 : 3

7) i) புதி் ்பற்ப்பதாளி�ள ii) அறிவியலதா்ர்�ள iii) விற்யதாடடு வீரர்�ள iv) 25 v) 160

த்கவல் ்சயலாக்கம்
பயிற்சி 6.1

1) 5 வழி�ள உள்், �ருபபு - தவளற்  �ருபபு - நீலம் �ருபபு - சிவபபு
      நீலம் - தவளற்  நீலம் - சிவபபு

2) 6 வழி�ள உள்், சி-நீ-சி-நீ  சி-சி-நீ-நீ  நீ-சி-சி-நீ
    நீ-சி-நீ-சி  நீ-நீ-சி-சி  சி-நீ-நீ-சி  

புள்ளியியல்
பயிற்சி 5.1

1)  (i) ்ரவு  (ii) ஒரு வகுப்பறையில் வருற�புரியதா் மதாணெவர்�ளின ்படடியல்  

(iii) இறணெயத்தின வழி திரடடிய மடற்ப ்பந்தாட்த்தின விவரங்�ள (iv)  |||

2)
 

ப்கடையின 
பக்க எண

்நர்க்்காடடு 
குறி்கள் நி்கழ்வண

1 ||| 3
2 || 2
3 || 2
4  | 6
5  |||| 9
6  ||| 8

30

4)
 

எண்கள் ்நர்க்்காடடு குறி்கள் நி்கழ்வண
11 || 2
12 5
13 |||| 4
14 |||| 4
15  | 6
16 |||| 4
17 || 2
18 | 1
19 | 1
20 | 1

30

5)
 

அடைப்பு்களின வட்க்கள் ்நர்க்்காடடு குறி்கள் நி்கழ்வண
�ட்்ங்�ளில் தீ  | 6
மற்ை வற� தீ   | 11
ஆ்பத்்தா் �ருவி�ள  || 7
ஆ்பத்திலிருநது �தாத்்ல் |||| 4

அறிவிபபு மணி  || 7
35

 (i) மற்ை வற� தீ (ii) ஆ்பத்திலிருநது �தாத்்ல் (iii) 35 (iv) 7

புறவய வினாக்கள்
6)  (ஆ)  ||     7) (இ) 9

3)
வணணம் ்நர்க்்காடடு 

குறி்கள் நி்கழ்வண

சிவபபு |||| 4
நீலம்  | 6
தவளற் || 2
சதாம்்பல்  || 7
்பச்றச  | 6

25
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130 6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு

3) இ்ன ஒரு விற், 

1

23 4

5 6

4) (i) ஆம்

 (ii) 5

 (iii) 17, 19, 20, 21, 23

5)

       

1

17

7

5 13 9 3

15

11

6)

       

1

2

3 6

7 5

4

7) ்பல வழி�ள உண்டு.
4

3 12

8

2 6 11 7

9

5

10 1

8) (i) 12 முக்க�தாணெங்�ள

 (ii) 16 முக்க�தாணெங்�ள

 (iii) 32 முக்க�தாணெங்�ள

 (iv) 35 முக்க�தாணெங்�ள

9) (i) 55  (ii) 100

10) (i)  

 

(iii)
அறமபபு 1 2 3 4
புளளி�ளின 
எண்ணிக்ற�

2 2 + 3 2 + 3 + 4 2 + 3 + 4 + 5

(iv) 350

(11) (i) 20 சதுரங்�ள  (ii) 10 சதுரங்�ள

12) 7 வட்ங்�ள  13) (i) 10  (ii) 12

(ii)
அறமபபு 1 2 3 4
புளளி�ளின 
எண்ணிக்ற�

2 5 9 14
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131விடைகள்

அடைவு பண்பு Closure

அடைப்பு Pattern

அலகு முடை Unitary method

அளவீடு Measure

அளவுக�ோல் Ruler

அளவுத்திடைம் Scaling

இைைதிப்பு அடைவடை Place Value Chart

இடை க�ோடு�ள் Parallel lines

இயல் எண்�ள் Natural Numbers

இயற�ணித கூறறு Algebraic Statement

இயற�ணித க�ோடவ�ள் Algebraic Expressions

இரண்ைோம் நிடல த�வல் Secondary data

இலக�ங�ளின் இைைோறைம் Interchanging Digits

இலட்சம் Lakh

இைஙகுவரிட்ச Descending order

ஈவு Quotient

உண்டை�ள் Facts

எண் அடைப்பு�ள் Number patterns

எதிரைோைோ� Vice-versa

ஏறுவரிட்ச Ascending order

ஒரு க�ோைடை புள்ளி�ள் Collinear points

ஒருங�டை புள்ளி�ள் Points of concurrency

�திர�ள் Rays

கிடைைடை படடை�ள் Horizontal bars

குறியீடு Notation

குறுஙக�ோைம் Acute angle

கூடைல் ்சைனி Additive Identity

க�ோடி Crore

க�ோடு�ள் Lines

க�ோடடுத்துண்டு Line segment

க�ோைம் Angle

்சைதளம் Planes

்சைன்போடு Equation

்சைோன விகிதம் Equivalent Ratio

சுகைோகு Sudoku

ச்சஙகுத்து படடை�ள் Vertical bars

ச்சஙக�ோைம் Right angle

ச்சவவ� வடரபைம் Bar diagram

க்சரப்பு பண்பு Associative

ச்சோறசைோைர கூறறு Verbal statements

த�வல் ஒருஙகிடைப்பு Organizing data

திடை வடிவம் Standard form

தீரவு �ோைல் Solve

சதோகுதி Numerator

சதோைரி Successor

சதோைர�ள் Sequence

சதோைரச்சியறை Discrete

கதோரோய ைதிப்பு Estimated Value

கதோரோயம் Estimation

நி�ழசவண் Frequency

நிரப்புக க�ோைங�ள் Complementary angles

நிழலிைப்பைோத பகுதி Unshaded portion

நிழலிைப்படைபகுதி Shaded portion

கேரக�ோடடு குறி�ள் Tally mark

கேரக�ோைம் Straight angle

பகுதி Denominator

பஙகீடடு பண்பு Distributive

படடியலிடுதல் Tabulation

பண்பு�ள் Properties

பரிைோறறு  Commutative

போட�ைோணி Protractor

பின்னங�ள் Fractions

புள்ளி�ள் Points 

சபருக�ல் ்சைனி Multiplicative identity

சபருக�றபலன் Product

ைோய முகக�ோைம் Magic triangle

ைோைல் Variation

ைோறி�ள் Variables

ைோறி�ள் மீதோன ச்சயல்போடு Operation on Variables

மிட� நிரப்புக க�ோைங�ள் Supplementary angles

முகக�ோைைோனி�ள் Set Square

முதல்நிடல விவரம் First hand information

முதன்டை/கேரடி த�வல் Primary data

முழு எண்�ள் Whole Numbers

முழுக�ள் Integers

முழுடையோக�ல் Rounding off

முடையோன படடியல் Systematic listing

முடன Vertex

முன்னி Predecessor

வட�ப்படுத்துதல்	 Classification

வட�ப்படுத்துதல் Sorting

வடரமுடை Construction

விகித ்சை விதி Proportionality law

விகித ்சைம் Proportion

விகிதம் Ratio

விரிக�ோைம் Obtuse angle

விரிவோக�ம் Expanded form

விவரங�டளச் க்ச�ரித்தல் Collecting data

விவரம் / தரவு Data/Information

விவரித்தல் Interpret

விளக�ப்பைம் Pictograph

சவடடுதல் /்சந்தித்தல் Coincide

சவடடும் க�ோடு�ள் Intersecting lines

சவடடும் புள்ளி Point of Intersection

்கணிதக ்கடலச்சாற்்கள்
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132 6 ஆம் வகுப்பு கணக்கு

கமலதாயவதா்ர்குழு
முற்வர். இரதா. இரதாமதானுஜம் 
க்பரதாசிரியர், �ணி் அறிவியல் நிறுவ்ம், 
்ரமணி,தசனற்
 முற்வர். கிரு்ய�தாநத் க்வன 
இயக்குநர், மத்திய �ல்வியியல் நிறுவ்ம், 
வித்யதா்பவன, தஜயபபூர்.
முற்வர். அ. ரவிசங்�ர் 
இயக்குநர், சு்ர் �ல்வியில் நிறுவ்ம், 
தசனற்.
்பதா் வல்லுநர்குழு  
முற்வர். ஒய. ்பதாலசநதிரன 
க்பரதாசிரியர், மதாநிலக் �ல்லூரி,தசனற்
 டி. ஐயப்பன  
விரிவுறரயதா்ர் 
மதாவட் ஆசிரியர் �ல்வி மற்றும் ்பயிற்சி 
நிறுவ்ம், இரதாணிபக்படற்,  கவலூர் 
 எஸ. க�. சரவணென  
விரிவுறரயதா்ர் 
மதாவட் ஆசிரியர் �ல்வி மற்றும் ்பயிற்சி 
நிறுவ்ம், கிருஷணெகிரி .

�ல்வி ஒருங்கிறணெப்பதா்ர்
 ்பதா. ்மிழதசல்வி 
துறணெ இயக்குநர் 
மதாநிலக் �ல்வியியல் ஆரதாயச்சி மற்றும் 
்பயிற்சி நிறுவ்ம், தசனற் 
்பதா் ஒருங்கிறணெப்பதா்ர்�ள
 கவ. இற்யரதாணி கமதா�ன 
உ்வி க்பரதாசிரியர் 
மதாநிலக் �ல்வியியல் ஆரதாயச்சி மற்றும் 
்பயிற்சி நிறுவ்ம், தசனற்
 டி. கஜதாஸவதா எடிசன 
விரிவுறரயதா்ர் 
மதாவட் ஆசிரியர் �ல்வி மற்றும் ்பயிற்சி 
நிறுவ்ம், �தாஞசிபுரம்
இறணெயச்தசயல்்பதாடு 
ஒருங்கிறணெப்பதா்ர்�ள
 டி. வதாசுரதாஜ் 
்பட்்தாரி ஆசிரியர், ்பஞசதாயத்து ஒனறியம் 
த்தா்க்�நிறலப ்பளளி,  திருவளளூர்.
 க�. சங்�ர் 
்பட்்தாரி ஆசிரியர் 
அரசி்ர் கமல்நிறலப ்பளளி, கவலூர்
்பதா்நூல் உருவதாக்�ம்
எம். தசல்லமுத்து 
முது�றல ஆசிரியர்,  
அரசி்ர் கமல்நிறலப ்பளளி , 
தலடசுமிபுரம், திருவளளூர்.
ஆர். �தார்த்தி�தா 
முது�றல ஆசிரியர்,  
அரசி்ர் கமல்நிறலப ்பளளி, 
த்பரிய்பதாற்யம், திருவளளூர்.

�. �மலநதா்ன 
்பட்்தாரி ஆசிரியர், 
அரசி்ர் கமல்நிறலப ்பளளி, 
ஆரதாப்பதாக்�ம், �தாஞசிபுரம்.
 எஸ. மரியமக்தானமணி 
 ்பட்்தாரி ஆசிரியர் 
அரசி்ர் கமல்நிறலப ்பளளி, க்வி�தாபுரம், 
திருவண்ணெதாமறல.
 இ. மலர்விழி 
்பட்்தாரி ஆசிரியர் 
எஸ.பி.ஓ.ஏ தமடரிக் கமல்நிறலப ்பளளி, 
தசனற்.
 ஆர். விஜய குமதார் 
்பட்்தாரி ஆசிரியர் 
்பஞசதாயத்து ஒனறியம் நடுநிறலப ்பளளி, 
சநதிரபுரம், திருபபூர்
 ஏ. ரவி�தாந்ன 
்பட்்தாரி ஆசிரியர்  
அரசி்ர் கமல்நிறலப ்பளளி,  
த்பரியசிறுவத்தூர், விழுபபுரம்
பி. மதா்வில்தா 
்பட்்தாரி ஆசிரியர் 
க�ஆர்எம் கமல்நிறலப ்பளளி,  
தசம்பியம், தசனற்.
 எம். சு்பதாஷினி 
்பட்்தாரி ஆசிரியர் 
அரசி்ர் கமல்நிறலப ்பளளி, 
கசதாமங்�லம், �தாஞசிபுரம்.
 டி. �ண்ணெகி 
்பட்்தாரி ஆசிரியர் 
மதாந�ரதாடசி கமல்நிறலப ்பளளி,  
ஆழவதார்க்படற், தசனற்
 வி. எம். கரவதி 
்பட்்தாரி ஆசிரியர், 
கஜ.ஜி இநது வித்யதாலய தமடரிக் 
கமல்நிறலப ்பளளி,  
கமற்கு மதாம்்பலம், தசனற்.
 கஜ. ்்ஞதசயன 
்பட்்தாரி ஆசிரியர், எம்.எம்.எஸ தமயின 
்பஜதார், கவலூர்.
 எம். தியதாகு 
முது�றல ஆசிரியர், 
கவலம்மதாள தமடரிக் கமல்நிறலப ்பளளி,  
கிழக்கு மு�பக்பர், தசனற்.
 க�. �ரி�தாலன 
்பட்்தாரி ஆசிரியர், ்பஞசதாயத்து ஒனறியம் 
த்தா்க்�நிறலப ்பளளி,  புளிக்�ல், 
�ரிமங்�்ம், ்ர்மபுரி.
ம. அமல்ரதாஜ்
்பட்்தாரி ஆசிரியர் 
்பல்லவபுரம் ந�ரதாடசி கமல்நிறலப ்பளளி, 
ஜமீன இரதாயபக்படற்,  
தசங்�ல்்படடு.

ஆயவதா்ர்�ள
 முற்வர் மு.்ப. தஜயரதாமன 
உ்விப க்பரதாசிரியர் 
L.N. அரசு �ல்லூரி 
த்பதானக்ரி-601204
முற்வர் நதா. கீ்தா 
உ்வி க்பரதாசிரியர் 
L.N. அரசு �ல்லூரி 
த்பதானக்ரி-601204
 சீ. �தார்த்திக�யன 
துறணெ க்பரதாசிரியர் 
L.N. அரசு �ல்லூரி 
த்பதானக்ரி-601204

பாைநூல் உருவாக்க குழு 

இநநூல் 80 ஜி.எஸ.எம்  எலி�ண்ட 
கமபலித்க்தா ்தாளில் அச்சி்ப்படடுள்து 
ஆபதசட முறையில் அச்சிடக்தார்:

�றல மற்றும் வடிவறமபபுக்குழு
வறர்ப்ம் 
 ஆர். தரங்� ்பதாசியம் 
ஓவிய ஆசிரியர் 
ந்ரதாஜன ்மயநதி உயர்நிறலப ்பளளி, 
தவளி்பதாற்யம், நதா�ப்படடி்ம்
ஜி. கசதாமசுந்ரம் 
ஓவிய ஆசிரியர் 
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தமிழ்நாடு அரசு

௧ணக்கு

தமிழ்நாடு அரசு விலையிலைநாப் பநாடநூல வழங்கும் திடடத்தின்கீழ வவளியிடப்படடது

பள்ளிக் கல்வித்துறை

ஆைாம் வகுப்பு
இரண்ாம் பருவம்

த�ாகுதி - 2

தீண்டா்ம மனித ்நயமற்ற த�யலும் த்பருங்குற்றமும் ஆகும்

்தசிய ஒரு்மப்்பாடடு உறுதிதமாழி

 ‘நாடடின உரி்ம வாழ்்வயும் ஒரு்மப்்பாட்டயும் 
்்பணிக்காதது வலுப்்படுததச் த�யற்்படு்வன’ எனறு உைமார 
நான உறுதி கூறுகி்றன.

 ‘ஒரு்்பாதும் வனமு்ற்ய நா்டன எனறும், �மயம், 
தமாழி, வடடாரம் முதலிய்வ காரணமாக எழும் 
்வறு்பாடுகளுக்கும் பூ�ல்களுக்கும் ஏ்னய அரசியல் 
த்பாருைாதாரக் கு்ற்பாடுகளுக்கும் அ்மதி தநறியிலும் 
அரசியல் அ்மப்பின வழியிலும் நினறு தீர்வு காண்்்பன’ 
எனறும் நான ்மலும் உறுதியளிக்கி்றன.

உறுதிதமாழி

 இநதியா எனது நாடு. இநதியர் அ்னவரும் என உடன 
பிறநதவர்கள். என நாட்ட நான த்பரிதும் ்நசிக்கி்றன. 
இநநாடடின ்பழம்த்பரு்மக்காகவும் ்பனமுக மரபுச் 
சிறப்புக்காகவும் நான த்பருமிதம் அ்டகி்றன. இநநாடடின 
த்பரு்மக்குத தகுநது விைங்கிட எனறும் ்பாடு்படு்வன.

 எனனு்டய த்பற்்றார், ஆசிரியர்கள், எனக்கு வயதில் 
மூத்தார் அ்னவ்ரயும் மதிப்்்பன; எல்லாரிடமும் அனபும் 
மரியா்தயும் காடடு்வன.

 என நாடடிற்கும் என மக்களுக்கும் உ்ழததிட மு்னநது 
நிற்்்பன.  அவர்கள் நலமும் வைமும் த்பறுவதி்லதான 
எனறும் மகிழ்ச்சி காண்்்பன.

VI
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அனறறாட வறாழ்விலும், இயற்கயிலும் எல்றா இடஙகளிலும் கணித அனுபவம் 
இயற்கயயறாடு இ்ைநயத உள்ளது எனப்த உைர்நது ககறாளளுதல

கணித அனுபவம் இயற்கயயறாடு இ்ைநதும்  
அனறறாட வறாழ்வில எல்றா இடஙகளிலும் பரவி உள்ளது  

எனப்த உைர்நது ககறாளளுதல.

பறாடநூலில உள்ள வி்ரவுக் குறியீட்ட (QR Code) பயனபடுத்துயவறாம்! எபபடி?
•  உஙகள திறனயபசியில, கூகுள playstore /ஆபபிள app store ககறாண்டு QR Code ஸயகனர் கசயலி்ய இ்வசமறாகப பதிவிறக்கம் 

கசய்து நிறுவிக்ககறாளக.
•  கசயலி்யத் திறநதவுடன, ஸயகன கசய்யும் கபறாத்தறா்ன அழுத்தி தி்ரயில யதறானறும் யகமரறா்வ  

QR Code-இன அருகில ககறாண்டு கசல்வும்.
• நுடபமறாய்ச் யசறாதிபபதன (scan) மூ்ம் தி்ரயில யதறானறும் உரலி்ய (URL) கசறாடுக்க, அதன வி்ளக்கப பக்கத்திறகு கசலலும்.

உ்கில ப் யபசும் கமறாழிகள இருநதறாலும், உ்கின ஒயர கபறாது கமறாழி கணிதமறாகும்.  
இத்ன எளிய மு்றயில மறாைவர்களுக்கு அளிபபயத இபபறாடநூலின அடிபப்ட 

ய�றாக்கமறாகும்.

கணி�மானது எணகள், சமனபாடுகள், அடிப்பற்ச் தசயலிகள் 
படிநிறைகள் எனபற�வி் புரி�றை அடிப்பற்யாகக் தகாண்து.

- வில்லியம் பவுல் �ர்ஸ்ன

தசயல்பாடு
கசய்து கறறல மூ்மறாக 

கணிதத்்தக் கறறு 
மகிழ்ச்சிய்டதல

உஙகளுக்குத் 
த�ரியுமா?

ஆர்வத்்தத் தூண்டுவதறகு 
பறாடபகபறாருள கதறாடர்பறான 

கூடுதல தகவலக்்ள அறிதல

சிந்திக்க
ஆழமறாகச் சிநதிக்கவும், 

கவளிபபடுத்தவும் 
வறாய்பபுகள

இவறறை முயல்க
கறறுக் ககறாண்ட 
பறாடபகபறாரு்்ள 

வலுவூடடும் வ்கயில சி் 
பயிறசி வினறாக்கள

குறிப்பு
இனறிய்மயறாக் 

கருத்துகளும், விதிகளும்.

இறணயச் தசயல்பாடு
அறிவுத் யதடல

பல்வறகத் திைனறி வினாக்கள்
உயர்மடடச் சிநத்ன்யத் தூண்டும் 

வ்கயிலும், யபறாடடித் யதர்வுக்்ள 
பயமினறி எதிர் ககறாளளும் வ்கயிலும் 

அ்மநத வினறாக்கள

  Alive

 M

athematics
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1எண்க

இயல்

1 எண்க

்ற்றல் ந�ோக்ங்க:
● பகா மற்றும் பகு எணகளை அளையாைம் காணுதல். 
● வகுபடும் தனளம விதிகளை அறிதல், அதளைப் பயனபடுத்தி ஓர் எணணின காரணிகளைக் 

காணுதல்.
● ஒரு பகு எணளணை, பகா எணகளின பபருக்கற்பலைாக எழுதுதல்.
● இரணடு அல்லது அதற்கு மமற்படை எணகளுக்கு மீப்பபரு பபாதுக் காரணி (மீ.பப.கா) மற்றும் 

மீச்சிறு பபாது மைஙளகக் (மீ.சி.ம) காணுதல் மற்றும் அவற்ளறை அனறைாை வாழக்ளகச் சூழலில் 
பயனபடுத்துதல்.

நினைவு கூர்தல்:
1. ஒறன்ற மறறும் இரடனடை எண்க 

 ● ஓர் எணளணை இரணடு சம குழுக்கைாகப் (இரணடு இரணைாக) பகுக்க 
இயலாது எனில், அது ஒறன்ற எண எைப்படும்.  
1, 3, 5, 7,…, 73, 75, …, 2009, … ஆகியளவ ‘ஒறன்ற எண்க’ ஆகும்.  

 ● ஓர் எணளணை இரணடு சம குழுக்கைாகப் (இரணடு இரணைாக) பகுக்க 
இயலும் எனில், அது இரடனடை எண எைப்படும்.  
2, 4, 6, 8, …, 68, 70, …, 4592, … ஆகியளவ ‘இரடனடை எண்க’ ஆகும். 

 ● எல்லா ஒற்ளறை எணகளும் 1, 3, 5, 7 அல்லது 9 ஆகிய ஏதாவது ஓர் இலக்கத்தில் முடியும்.
 ● எல்லா இரடளை எணகளும் 0, 2, 4, 6 அல்லது 8 ஆகிய ஏதாவது ஓர் இலக்கத்தில் முடியும்.
 ● முழு எணகளில்,  ஒற்ளறை எணகளும் இரடளை எணகளும் 

அடுத்தடுத்து வரும்.

(i) கவனித்து நிளறைவு பசயக
     1 + 3 = ?  5 + 11 = ?
21 + 47 = ?  __ + __ = ?

இதிலிருந்து நாம் முடிவு பசயவது யாபதனில் 
“இரு ஒற்ளறை எணகளின கூடுதலாைது 
எப்மபாதும் ஓர் ___________ஆகும்”.

 (ii) கவனித்து நிளறைவு பசயக 
    5 x 3 = ?  7 x 9 = ?
11 x 13 = ?  ___ x ___ = ?

இதிலிருந்து நாம் முடிவு பசயவது யாபதனில் 
“இரு ஒற்ளறை எணகளின பபருக்கற்பலன 
எப்மபாதும் ஓர் _____________ ஆகும்“.

பினவரும் கூற்றுகளைத் தகுந்த எடுத்துக்காடடுகளுைன பமயப்பிக்க.
(iii)  ஓர் ஒற்ளறை எணளணையும் ஓர் இரடளை எணளணையும் கூடடிைால் எப்மபாதும் ஓர் ஒற்ளறை 

எணமணை கிளைக்கும்.
(iv)  ஓர் ஒற்ளறை எணளணையும் ஓர் இரடளை எணளணையும் பபருக்கிைால் எப்மபாதும் ஓர் இரடளை 

எணமணை கிளைக்கும்.
(v) மூனறு ஒற்ளறை எணகளைப் பபருக்கிைால் எப்மபாதும் ஓர் ஒற்ளறை எணமணை கிளைக்கும்.

இவறன்ற முயல்்

3 7
• • • • • •

• • • •

4 8
• • • • • •

• • • • • •
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2 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

2. ்ோரணி்க
இந்தச் சூழல் குறித்துச் சிநதிக்:
ஆசிரியர் மவலவனிைம் 8 மற்றும் 20 எனறை இரு எணகளை வழஙகி அவற்ளறை இரு எணகளின 
பபருக்கற்பலைாக எழுதச் பசால்கிறைார். மவலவன தைது கணித மைத்திறைன மற்றும் பபருக்கல் 
வாயப்பாடுகளைக் பகாணடு 8 = 2 x 4 ; 20 = 2 x 10 மற்றும் 20 =  4 x 5  எை உைைடியாகக் காணகிறைான. 
இதிலிருந்து, நாம் 2 மற்றும் 4 ஆகிய எணகளை 8 இன காரணிகள் எைக் கூறைலாம். அவவாமறை, 2 , 4, 
5 மற்றும் 10 ஆகிய எணகள் 20 இன காரணிகள் ஆகும். 
நாம் மமலும் 8 ஐ 1 x 8 எை எழுதலாம். அதன மூலம் 1 மற்றும் 8 ஆகிய எணகளும் 8 இன காரணிகள் 
எை முடிவு பசயகிமறைாம்.  
இதிலிருந்து, நாம் கவனிப்பது,

 ● க்ோடுக்ப்படடை ஓர எணனணை  மீதியின்றி வகுககும் ஓர எணணைோைது அ்தன் ‘்ோரணி’ ஆகும். 
 ● ஒவநவோர எணணிறகும், 1 மறறும் அந்த எண ்ோரணி்ளோ் அனமயும்.
 ● ஓர எணணின் ஒவகவோரு ்ோரணியும், அந்த எணணின் மதிபபிறகுக குன்றவோ்நவோ அல்்லது 

சமமோ்நவோ இருககும். 
3. மடைஙகு்க
7 இன  பபருக்கல் அடைவளணைளயப் பார்ப்மபாம்.
       1 x 7 =   7
       2 x 7 = 14
       3 x 7 = 21
       4 x 7 = 28
       5 x 7 = 35 ...

இஙகு 7, 14, 21, 28, 35……. ஆகிய எணகள் 7 இன ‘மைஙகுகள்’ ஆகும். 
இதிலிருந்து , நாம் உற்றுமநாக்குவது, 

 ● ஓர எணணின் ஒவகவோரு மடைஙகும் அந்த எணனணை விடை அதி்மோ்நவோ அல்்லது சமமோ்நவோ 
இருககி்றது.  
7 இன மைஙகுகைாை 7, 14, 21, 28, … ஆகியளவ 7-ஐ விை அதிகமாகமவா அல்லது சமமாகமவா 
இருக்கினறைை. 

 ● ஓர எணணின் மடைஙகு்க முடிவற்றனவ. 
5 இன மைஙகுகைாை 5, 10, 15, 20, … ஆகியளவ முடிவற்றைளவ.

 ● 1 எனறை எண ஓர் ஒற்ளறை எண ஆதலால் அதன பதாைரியாை 2 ஓர் இரடளை எண ஆகும். 
ஆகமவ, 1 இன  முனனியாை 0 எனறை எணணைாைது ஓர் இரடளை எண ஆகும். 

 ● இயல் எணகளில் முதல் எண 1 ஆைது ஓர் ஒற்ளறை எண மற்றும் முழு எணகளில் முதல் எண 
0 ஆைது ஓர் இரடளை எண ஆகும். 

குறிபபு 
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(i) சரியா, தவறைா எைக் கூறுக 
அ) மிகச் சிறிய ஒற்ளறை இயல் எண 1 ஆகும்.
ஆ) 2 எனறை எணணைாைது மிகச் சிறிய இரடளை முழு எண ஆகும்.
இ) 12345 + 5063 எனபது ஓர் ஒற்ளறை எண ஆகும்.
ஈ) ஒவமவார் எணணிற்கும் அமத எண ஒரு காரணியாக அளமயும். 
உ) 6 இன மைஙகாை ஓர் எணணைாைது, 2 மற்றும் 3 இன மைஙகாகவும் இருக்கும்.

(ii) 7 எனபது 27 இன ஒரு காரணியா?
(iii)  12 எனறை எண, 12 எனறை எணணுக்குக் காரணியாகுமா? அல்லது மைஙகாகுமா?
(iv)  30 எனறை எண, 10 இன மைஙகா? காரணியா?
(v)  பினவரும் எணகளில் எது 3-ஐக் காரணியாகக் பகாணடுள்ைது?

அ) 8   ஆ) 10  இ) 12  ஈ) 14
(vi)  24 இன காரணிகள் 1, 2, 3,  6, , 12 மற்றும் 24. இதில் விடுபடை காரணிகளைக் 

கணைறிக.
(vii)  பினவரும் எணகளை உற்று மநாக்கி, விடுபடைவற்ளறைக் கணைறிக : 

9 4 8 27 16 45 24

இவறன்ற முயல்்

1.1 அறிமு்ம் 
முதல் பருவத்தில் நாம் இயல் மற்றும் முழு எணகளைப் பற்றிக் கற்மறைாம். தற்பபாழுது, நாம் சிறைப்பு 
எணகைாை பகா மற்றும் பகு எணகள், எணகளின வகுபடும் தனளம விதிகள், மீப்பபரு பபாதுக் 
காரணி (மீ.பப.கா) மற்றும் மீச்சிறு பபாது மைஙகு (மீ.சி.ம) பற்றி அறிமவாம்.

எஙகும் ்ணி்தம் – அன்்றோடை வோழ்வில் எண்க

ஒரு நிறுவைத்தின தகவல்களைப் பாதுகாக்கும் 
சாவியாகப் பகா எணகளைப் பயனபடுத்துதல் 
(பபரிய பகு எணகளை இரு பபரிய பகா 
எணகளின பபருக்கற்பலைாக அளமத்தல்)

அனறைாை வாழவில் மீப்பபரு பபாதுக் காரணி 

  Alive

 M

athematics
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4 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

1.2  ்ப்ோ மறறும் ்பகு எண்க 
இந்தச் சூழல் குறித்துச் சிநதிக்: 
ஆசிரியர், அனபுச்பசல்வனிைம் 5 பபாத்தானகளையும் கயல்விழியிைம் 6 பபாத்தானகளையும் வழஙகி, 
அவர்கைால் முடிந்த வழிகளில், ஒவபவாரு வரிளசயிலும் சம எணணிக்ளகயிலாை பபாத்தானகள்  
இருக்குமாறு அளமக்கக் கூறுகிறைார். கீமழ காடடியுள்ைவாறு பவவமவறு வழிகளில் இருவரும் 
பபாத்தானகளை அளமக்கினறைைர்.

அன்புச்கசல்வன் அனமத்்த முன்ற
ஒரு வரிளசயில் 5 பபாத்தானகளை அளமத்தால், 
அவன 1 வரிளசளயப் பபறுகிறைான.

    

1×5=5

ஒவபவாரு வரிளசயிலும் 1 பபாத்தான 
அளமத்தால், அவன 5 வரிளசகளைப் பபறுகிறைான. 

5×1=5

5 பபாத்தானகளைக் பகாணடு 2 வழிகளில் (பசவவகஙகைாக) மடடுமம அளமக்க முடியும் எை 
அவன உணைர்கிறைான. ஆகமவ, 5 இன காரணிகள் 1 மற்றும் 5 மடடுமம (வரிளசகளின 
எணணிக்ளகளயக் கவனிக்க).

்யல்விழி அனமத்்த முன்ற

ஒரு வரிளசயில் 6 
பபாத்தானகளை 
அளமத்தால், அவள் 1 
வரிளசளயப் 
பபறுகிறைாள்.

     

1×6=6

ஒவபவாரு 
வரிளசயிலும் 3 
பபாத்தானகளை 
அளமத்தால், அவள் 2 
வரிளசகளைப் 
பபறுகிறைாள்.

  
  

2×3=6

ஒவபவாரு 
வரிளசயிலும் 2 
பபாத்தானகளை 
அளமத்தால், அவள் 3 
வரிளசகளைப் 
பபறுகிறைாள்.

  
  
  

3×2=6

ஒவபவாரு 
வரிளசயிலும் 1 
பபாத்தான 
அளமத்தால், அவள் 6 
வரிளசகளைப் 
பபறுகிறைாள்.

6×1=6

6 பபாத்தானகளைக் பகாணடு 4 வழிகளில் (பசவவகஙகைாக) அளமக்கலாம் எை அவள் 
உணைர்கிறைாள். ஆகமவ, 6 இன காரணிகள் 1, 2, 3 மற்றும் 6 ஆகும் (வரிளசகளின 
எணணிக்ளகளயக் கவனிக்க).

இப்மபாது, பினவரும் விைாக்களுக்கு விளையளிக்கவும் : 
 ● 2 பபாத்தானகள், 3 பபாத்தானகள், 4 பபாத்தானகள்……….. எை 10 பபாத்தானகள் வளர 

எத்தளை பவவமவறு வழிகளில் பசவவகஙகளை (மமற்கணைவாறு) அளமக்கலாம்?
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அடைவளணைளய நிளறைவு பசயக:

எண அளமயக்கூடிய பசவவகஙகளின  அளமப்புகள் காரணிகள் காரணிகளின எணணிக்ளக
1 1

2 1 × 2; 2 × 1 1, 2 2

3

……
10 1 × 10; 10 × 1; 2 × 5; 5 × 2

ஓர் எணணின, அந்த எணளணைத் தவிர்த்த மற்றை காரணிகளின கூடுதலாைது, அமத 
எணளணைத் தரும் எனில், அது  ‘கசவவிய எண’ அல்லது 'நின்றவு எண' எைப்படும். 
எடுத்துக்காடைாக, எண 6 ஆைது ஒரு 'கசவவிய எண' ஆகும். ஏபைனில், அதன 
காரணிகள் 1, 2 மற்றும் 3 (6 ஐ தவிர்த்து) ஆகிய எணகளின கூடுதலாைது 1 + 2 + 3 = 6 எனபது 
பகாடுக்கப்படை எண ஆகும். 28,  54 மற்றும் 496 ஆகிய எணகள் பசவவிய எணகைா? எை ஆராயக. 

கசயல்்போடு
(i)  அக்மைாபர் மாத நாள்காடடியில் உள்ை நாள்களுள் பகா மற்றும் பகு 

எணகளைப் படடியலிடுக.
(ii)  இரணடு அல்லது அதற்கு மமற்படை இயல் எணகளின பபருக்களலப் 

பயனபடுத்தி சில பகு எணகளை உருவாக்குக. 
(iii)  பினவரும் எணகளைப் பகா அல்லது பகு எணகள் எை வளகப்படுத்துக. 

34 , 57 , 71 , 93 , 101 , 111 , 291

அடைவளணையிலிருந்து, நாம் அறிவது,
● 1 ஐ விடை அதி்மோை ஓர இயல் எணணைோைது, 1 மறறும் அந்த எணனணை மடடுநம 

்ோரணி்ளோ்ப க்பறறிருபபின், அந்த எண  ்ப்ோ எண எைப்படும். எடுத்துக்காடைாக, 2 (1 ×2) ஒரு 
பகா எணணைாகும். அவவாமறை 13 (1 ×13) ஒரு பகா எணணைாகும். 

● ஓர இயல் எணணைோைது இரணடிறகும் நமற்படடை   ்ோரணி்னளப க்பறறிருபபின், அந்த எண  
்பகு எண எைப்படும். எடுத்துக்காடைாக, 15 (1 × 3 × 5)  ஒரு பகு எணணைாகும்.  
அவவாமறை 70 (1 ×2 × 5 × 7) ஒரு பகு எணணைாகும்.

1.2.1 எரநடைோஸ்தனிஸ சல்்லனடை முன்றயின் மூ்லம் ்ப்ோ எண்னளக ்ணடைறி்தல் 
எரமைாஸதனிஸ சல்லளை எனபது பகாடுக்கப்படை எண வளரயில் உள்ை பகா எணகளைக் கணைறிய 
உதவும் ஓர் எளிய நீக்கல் முளறை ஆகும். இந்த முளறைளயக் கிமரக்க நாடடின அபலக்சாணடிரியாளவச் 
சார்ந்த கணிதவியலாைர் எரமைாஸதனிஸ எனபவர் கணைறிந்தார். இதில் கீமழ படடியலிைப்படடுள்ை 
சில எளிய படிநிளலகளைக் பகாணடு, நாம் பகா எணகளைக் கணைறியலாம்.
்படி  1 :  10 நிளரகள் மற்றும் 10 நிரல்களை உருவாக்குக. மமலும், ஒவபவாரு நிளரயிலும் 1 முதல் 10 

வளர, 11 முதல் 20 வளர,………. 91 முதல் 100 வளர எை 10 எணகளை எழுதுக. 
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்படி 2 :  1 எனறை எணணைாைது பகா எணணும் அல்ல பகு எணணும் அல்ல (ஏன?). ஆகமவ, 1-ஐத்  
தவிர்த்து, அடுத்த சிறிய பகா எணணைாை 2-ஐக் பகாணடு பதாைஙகுக. 2–ஐ வணணை 
வடைமிடுக. கடைத்திலுள்ை அதன மைஙகுகளை அடித்து விைவும்.

்படி 3 :  இப்மபாது, அடுத்த பகா எண 3-ஐ எடுத்துக்பகாள்ைவும். 3-ஐ வணணை வடைமிடடுக் 
கடைத்திலுள்ை அதன எல்லா மைஙகுகளையும் அடித்து விைவும்.

்படி 4 :  முனமப 4 அடிக்கப்படடுவிடைதால், அடுத்த பகா எணணைாை 5–ஐ எடுக்கவும்.  
5-ஐத் தவிர்த்து அதன எல்லா மைஙகுகளையும் அடித்து விைவும்.

்படி 5 :   பகா எணகைாை 7 மற்றும் 11 ஆகிய எணகளுக்கு இவவாமறை பசயது நிறுத்தவும்!  
(ஏன? சிந்திக்க!)  

மமற்காணும் படிகளைக் பகாணடு முழுளமயாக்கப்படை பினவரும் கடைத்தில் 100 வளரயிலாை பகா 
எணகளைக் காணைலாம்.

எரநடைோஸ்தனிஸ சல்்லனடை 

எரமைாஸதனிஸின சல்லளை முளறையிலிருந்து, பினவருவைவற்ளறைப் பபறைலாம்.
 ● அடிக்கப்படை எணகள் அளைத்தும் பகு எணகள். வணணை வடைமிைப்படை எணகள் அளைத்தும் 

பகா எணகள்.  மமலும், 100 வளரயிலாை எண பதாகுதியில் பமாத்தம் 25 பகா எணகள் உள்ைை.
 ● 5 இல் முடியும் ஒமர பகா எண 5 ஆகும்.

1.2.2 ஓர எணனணைப ்ப்ோ எண்ளின் கூடு்த்லோ் எழுது்தல் 
மூனளறை விைப் பபரிய எந்தமவார் எணளணையும் இரணடு அல்லது அதற்கு மமற்படை பகா எணகளின 
கூடுதலாக எழுதலாம். இதற்காை விைக்கத்ளதக் கீழக்காணும் எடுத்துக்காடடுகள்  மூலம் அறியலாம்.
எடுத்துக்ோடடு 1 :
42 மற்றும் 100 ஆகிய எணகளை அடுத்தடுத்த இரு பகா எணகளின கூடுதலாக எழுதுக.
தீரவு :   42 = 19 + 23
            100  = 47 + 53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
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1.2.3 இரடனடைப ்ப்ோ எண்க 
ஒரு மசாடி பகா எணகளின மவறுபாடு 2 எனில், அது ‘இரடனடைப ்ப்ோ எண்க’ எைப்படும். 
எடுத்துக்காடைாக  (5 , 7) எனபது இரடளைப் பகா எணகள் ஆகும். அவவாமறை (17, 19) எனபதும் 
இரடளைப் பகா எணகள் ஆகும்.  
மமலும் ஒரு சில ‘இரடளைப் பகா’ மசாடிகளைக் காணைவும் !

1.3 எண்ளின் வகு்படும் ்தன்னமக்ோை விதி்க
உனனிைம் 126/216 எனறை ஒரு பினைத்ளதச் சுருக்குமாறு மகடகப்படைது எனறு ளவத்துக் 
பகாள்மவாம். பகாடுக்கப்படை எணகள் சற்மறை பபரியளவ எனபதால், சுருக்குவது எனபது எளிதல்ல. 
இஙகு, இந்த எணகள் 2 மற்றும் 9 ஆல் மடடுமம மீதியினறி வகுபடும் எனறைல்லாமல் மவறு சில 
எணகைாலும் வகுபடும் எனபளதக் கவனிக்க! 126 மற்றும் 216 இன காரணிகள் 2 மற்றும் 9 
ஆகியவற்ளறை எவவாறு கணைறிய இயலும்? அவவாறைாை காரணிகளைக் கணைறிவதற்காை கணித 
மைத்திறைளை மமம்படுத்த வகுபடும் தனளம விதிகள் பயனபடுகினறைை. நமது கணித மைத்திறைளை 
மமம்படுத்தவும், அவவாறைாை காரணிகளைக் காணைவும் ‘வகு்படும் ்தன்னம விதி்க’ பயனபடுகினறைை. 
இவற்ளறைப் பற்றி இந்தப் பகுதியில் காணமபாம்.
பபாதுவாக, வகுபடும் தனளம விதிகள் ஓர் எணளணைப் பகாக் காரணிகைாகப் பிரித்பதழுத 
பயனபடுகினறைை. மமலும், பகாடுக்கப்படை ஒரு பபரிய எணணைாைது 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 அல்லது 
11 (மமலும் பல எணகைால்) சரியாக வகுபடுமா எனபளத ஆராயவதுைன அந்த எணணில் உள்ை 
இலக்கஙகளுக்குச் சில அடிப்பளைச் பசயல்களைச் பசயதும், வழக்கமாை வகுத்தல் அல்லாமல் 
எளிளமயாக காணபதும் மதளவயாைளவ ஆகும். பினவரும் எளிளமயாை விதிகளை நிளைவில் 
பகாள்மவாம்! 2, 3 மற்றும் 5 ஆல் வகுபடுதல் எனபது பகாக் காரணிப்படுத்தலில் மிக முக்கியமாகும். 
எைமவ, அவற்றின விதிகளை முதலில் இஙகுக் காணமபாம். 
2 ஆல் வகு்படும் ்தன்னம    
ஓர் எணணின ஒனறைாம் இலக்கம் 2, 4, 6, 8 மற்றும் 0 ஆகிய எணகளில் ஏமதனும் ஓர் எணணைாக 
இருந்தால் அந்த எண 2 ஆல் வகுபடும். 

எடுத்துக்ோடடு 2 :
31 மற்றும் 55 ஆகிய எணகளை எளவமயனும் மூனறு ஒற்ளறைப் பகா எணகளின கூடுதலாக எழுதுக.
தீரவு :  31 = 5 + 7  + 19  (மவறு வழி எளவமயனும் இருப்பின அவற்ளறையும் கணைறியவும்!)
           55 = 3 + 23 + 29

(i)  68 மற்றும் 128 ஆகிய எணகளை அடுத்தடுத்த இரு பகா எணகளின கூடுதலாக எழுதவும். 
(ii)  79 மற்றும் 104 ஆகிய எணகளை எளவமயனும் மூனறு பகா எணகளின கூடுதலாக எழுதுக.

மூனறு பதாைர்ச்சியாை பகா எணகளுக்கு இளைமய உள்ை மவறுபாடு 2 எனில், அந்தப் 
பகா எணகள் ஒரு பகா மூனறைன பதாகுதிளய அளமக்கும். அவவாறு அளமயும் ஒமர பகா மூனறைன 
பதாகுதியாைது (3, 5, 7) ஆகும். 

இவறன்ற முயல்்
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எடுத்துக்ோடடு்க: 
(i) 456368  எனறை எண  2 ஆல் வகுபடும். ஏபைனில், அதன ஒனறைாம் இலக்கமாை 8 ஆைது ஓர் 

இரடளை எணணைாகும். 
(ii) 1234567 எனறை எண 2 ஆல் வகுபைாது. ஏபைனில், அதன ஒனறைாம் இலக்கமாை 7 ஆைது ஓர் 

இரடளை எண அனறு. 
3 ஆல் வகு்படும் ்தன்னம
3 ஆல் வகுபடும் தனளம எனபது சுவாரஸயமாைது! 96 ஆைது 3 ஆல் வகுபடுமா எனபளத நாம் 
ஆராயலாம். இஙகு, அதன இலக்கஙகளின கூடுதல் 9 + 6 = 15 எனபது 3 ஆல் வகுபடும், மமலும்  
1 + 5 = 6 எனபதும் 3 ஆல் வகுபடும். இது மீணடும் மீணடும் பசயகிறை கூடைல் எைப்படும். ஆகமவ,  
ஓர் எணணின இலக்கஙகளின கூடுதல் 3 ஆல் வகுபடும் எனில், அந்த எண 3ஆல் வகுபடும். 
எடுத்துக்ோடடு்க: 
(i) 654321 எனறை எணணைாைது 3 ஆல் வகுபடும். ஏபைனில், இஙகு இலக்கஙகளின கூடுதல்  

6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21. மமலும் 2 + 1 = 3 எனபது 3ஆல் வகுபடும். ஆகமவ, 654321 எனறை 
எணணைாைது 3 ஆல் வகுபடும். 

(ii) எளவமயனும் 3 அடுத்தடுத்த எணகளின கூடுதலாைது 3 ஆல் வகுபடும். எடுத்துக்காடைாக,  
(33 + 34 + 35 = 102 ஆைது 3 ஆல் வகுபடும்).

(iii) 107 எனறை எணணைாைது 3 ஆல் வகுபைாது. ஏபைனில், 1 + 0 + 7 = 8 எனபது 3 ஆல் வகுபைாது.
5 ஆல் வகு்படும் ்தன்னம   
5 இன  மைஙகுகளைக் கவனிக்க. அளவ 5, 10, 15, 20, 25………..95, 100, 105……. எைச் பசனறு 
பகாணமை இருக்கும். இதிலிருந்து 5 இன மைஙகுகளில் ஒனறைாம் இலக்கமாைது 0 அல்லது 5 ஆக 
இருப்பது பதளிவாகிறைது. ஆகமவ, 
ஓர் எணணின ஒனறைாம் இலக்கத்தில் 0 அல்லது 5 எனறு இருந்தால் அந்த எண 5 ஆல் வகுபடும்.
எடுத்துக்ோடடு்க: 5225 மற்றும் 280 ஆகியை 5 ஆல் வகுபடும். 

(i) லீப் ஆணடுகள் 2 ஆல் வகுபடுமா?
(ii) முதல் 4 இலக்க எணணைாைது 3 ஆல் வகுபடுமா?
(iii) உனனுளைய பிறைந்தநாள் (DDMMYYYY) 3 ஆல் வகுபடுமா?
(iv) அடுத்தடுத்த 5 எணகளின கூடுதலாைது 5 ஆல் வகுபடுமா எை ஆராயக.
 (v)  2000, 2006, 2010, 2015, 2019, 2025 எனறை எண பதாைர்வரிளசயில் 2 மற்றும் 5 ஆல் 

வகுபடும் எணகளை அளையாைம் காணக. 

4 ஆல் வகு்படும் ்தன்னம 
ஓர் எணணின களைசி இரணடு இலக்கஙகள் 4 ஆல் வகுபடும் எனில், அந்த எண 4 ஆல் வகுபடும். 
குறிப்பாகக் களைசி இரு இலக்கஙகள் பூச்சியஙகைாக இருந்தாலும் அந்த எண 4 ஆல் வகுபடும்.  

இவறன்ற முயல்்

6th_Maths_Term2_TM_Chapter 1.indd   8 29-06-2020   03:08:30 PM



9எண்க

எடுத்துக்ோடடு்க: 71628, 492, 2900 ஆகிய எணகள் 4 ஆல் வகுபடும். ஏபைனில்,  28 மற்றும் 92 
ஆகியை 4 ஆல் வகுபடும். மமலும் 2900 எனறை எணணின  களைசி இரு இலக்கஙகள் பூச்சியம் 
ஆதலால், அது 4 ஆல் வகுபடும். 
6 ஆல் வகு்படும் ்தன்னம 
ஓர் எணணைாைது 2 மற்றும் 3 ஆல் வகுபடும் எனில், அந்த எண 6 ஆல் வகுபடும்.

எடுத்துக்ோடடு்க:  138, 3246, 6552 மற்றும் 65784 ஆகியை 6 ஆல் வகுபடும்.

குறிபபு 

7 ஆல் வகுபடுந்தனளமக்கு ஒரு விதி இருந்தாலும் கூை, அது சற்றுக் கூடுதல் காலம் எடுத்துக் 
பகாள்ளும் எனபதால் வழக்கமாக 7 ஆல் வகுப்பது எளிதாக இருக்கும். 

8 ஆல் வகு்படும் ்தன்னம 
ஓர் எணணின களைசி மூனறு இலக்கஙகள் 8 ஆல் வகுபடும் எனில், அந்த எண 8 ஆல் வகுபடும். 
குறிப்பாகக் களைசி மூனறு இலக்கஙகள் பூச்சியமாக இருந்தாலும் அந்த எண 8 ஆல் வகுபடும்.
எடுத்துக்ோடடு்க :   2992 எனறை எண 8 ஆல் வகுபடும். ஏபைனில் 992 ஆைது 8 ஆல் வகுபடும். 3000 

எனறை எண 8 ஆல் வகுபடும். ஏபைனில், 3000 இல் களைசி மூனறு இலக்கஙகள் 
பூச்சியஙகள் ஆகும்.

9 ஆல் வகு்படும் ்தன்னம  
ஓர் எணணின இலக்கஙகளின கூடுதல் 9 ஆல் வகுபடும் எனில், அந்த எண 9 ஆல் வகுபடும். 
எடுத்துக்ோடடு:  9567 எனறை எண 9 ஆல் வகுபடும். ஏபைனில்,  9 + 5 + 6 + 7 = 27 ஆைது 9 ஆல் 

வகுபடும். குறிப்பாக, 9 ஆல் வகுபடும் எணகள் அளைத்தும் 3 ஆல் வகுபடும்.
10 ஆல் வகு்படும் ்தன்னம
ஓர் எணணின ஒனறைாம் இலக்கம் பூச்சியம் எனில், அந்த எண 10 ஆல் வகுபடும். 10 ஆல் வகுபடும் 
எணகள் அளைத்தும் 5 ஆல் வகுபடும் எனபளதக் கவனிக்க.
எடுத்துக்ோடடு்க:
1. 2020 எனறை எண 10 ஆல் வகுபடும். (2020 ÷ 10 = 202) ஆைால், 2021 எனறை எண 10 ஆல் 

வகுபைாது. 
2. 26011950 எனறை எண 10 ஆல் வகுபடும். மமலும் அது 5 ஆல் வகுபடும்.
11 ஆல் வகு்படும் ்தன்னம 
ஓர் எண 11 ஆல் வகுபை, அவபவணணின, ஒனறுவிடை இலக்கஙகளின கூடுதல்களின மவறுபாடு 
0 ஆகமவா அல்லது 11 ஆல் வகுபடுவதாகமவா இருந்தால் அந்த எண 11 ஆல் வகுபடும்.
எடுத்துக்ோடடு :  இஙகு 256795 எனறை எணணில், ஒனறுவிடை இலக்கஙகளின கூடுதலுக்கு இளைமய 
உள்ை மவறுபாடு = (5 + 7 + 5) - (9 + 6 + 2)  = 17 – 17 = 0.  ஆகமவ, 256795 ஆைது 11 ஆல் வகுபடும்.
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10 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

கசயல்்போடு 
ஆசிரியர் மாணைவர்களிைம் சில எணகளைக் பகாடுத்து அளவ வகுபடும் தனளம விதிகள்  மூலம் 2, 
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 மற்றும் 11 ஆகிய எணகைால் வகுபடுமா எைக் மகடகலாம். வகுபடும் எனில், 
அவர்கள் ‘ஆம்’ எை எழுத மவணடும்.  இல்ளலபயனில், ‘இல்ளல’ எை எழுத மவணடும்.(முதல் 
கணைக்கு உஙகளுக்காகச் பசயயப்படடுள்ைது!)  

எண்க ÷ 2 ÷ 3 ÷ 4 ÷ 5 ÷ 6 ÷8 ÷9 ÷10 ÷11

68 ஆம் இல்ளல ஆம் இல்ளல இல்ளல இல்ளல இல்ளல இல்ளல இல்ளல
99

300
495

1260
7920

11880
13650

600600
15081947

1.4 ்ப்ோக ்ோரணிப்படுத்து்தல் 
பகாடுக்கப்படை ஓர் எணளணைப் பகாக் காரணிகளின பபருக்கற்பலைாக எழுதுவது  
“்ப்ோக ்ோரணிப்படுத்து்தல்” எைப்படும்.  எடுத்துக்காடைாக, 36-ளயக் காரணிகளின பபருக்கற்பலைாகப் 
பினவருமாறு எழுதலாம் : 36 = 1 × 36, 36 = 2 × 18, 36 = 3 × 12, 36 = 4 × 9, 36 = 6 × 6.
இஙகு, 36 இன காரணிகைாை 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 மற்றும் 36 ஆகிய அளைத்தும் பகா எணகள் 
அல்ல. பினவரும் இரணடு முளறைகளில் 36 இன பகாக் காரணிகளைக் கணைறியலாம். 
1.  வகுத்்தல் முன்ற  2.  ்ோரணிச்கசடி முன்ற 

1. வகுத்்தல் முன்ற: 36 இன பகாக் காரணிப்படுத்துதளல நாம் பினவருமாறு காணைலாம்.

2 36
2 18
3 9
3 3

1

36 = 2 × 2 × 3 × 3

3 36
2 12
2 6
3 3

1

36 = 3 × 2 × 2 × 3

மமற்காணும் முளறையில், நாம் ஏன 2 அல்லது 3 ஆகிய எணகளைக் பகாணடு பதாைஙகுகிமறைாம்? 
ஏன 5 எனறை எணளணைக் பகாணடு பதாைஙகவில்ளல? ஏபைனில், 36 எனறை எண 5 இன மைஙகாக 
அளமயாததால், அது 5 ஆல் வகுபைாது. எைமவ, ஓர் எணணின பகாக் காரணிகளைக் காணை ஏமதனும் 
ஓர் எணணைால் வகுப்பளதக் காடடிலும் 2, 3 அல்லது 5 எைச் சிறிய பகா எணகைால் வகுத்துப் பார்ப்பது 
பயைளிக்கும்.
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2. ்ோரணிச்கசடி முன்ற:
ஓர் எணணின பகாக் காரணிப்படுத்துதளல, மற்றுபமாரு முளறையில் ஒரு காரணிச் பசடியாகக் பகாணடு 
காடசிப்படுத்தலாம். இதில், நாம் பல கிளைகளைச் மசர்த்தால், நம்மால் ஒரு தளலகீழாை மரம் மபானறை 
ஒரு காடசிளயப் பபறைமுடியும். நாம் 36 இன பகாக் காரணிப்படுத்துதளலப் பினவருமாறு காணைலாம். 
(முதல் கணைக்கிற்காை தீர்வு உஙகளுக்குக் பகாடுக்கப்படடுள்ைது. மீதமுள்ைவற்ளறை நிளறைவு பசயக).

ஆகமவ, 36 இன பகாக் காரணிகளின வரிளசகள் மாறி இருந்தாலும், அளைத்து முளறைகளிலும் 
காரணிகள் ஒனமறை எை நாம் அறிகிமறைாம். பபாதுவாகப் பகாக் காரணிகளை 2 x 2 x 3 x 3 எைச் சிறிய 
எணணிலிருந்து பபரிய எண வளர வரிளசப்படுத்துவது வழக்கமாகும். 

்பயிறசி 1.1
1. ந்ோடிடடை இடைங்னள நிரபபு்.

(i) 11 மற்றும் 60 ஆகிய எணகளுக்கு இளைமய உள்ை பகா எணகளின எணணிக்ளக  
 ஆகும்.

(ii) 29 மற்றும்  ஆகிய எணகள் இரடளைப் பகா எணகள் ஆகும்.
(iii) 3753 எனறை எணணைாைது 9 ஆல் வகுபடும். ஆளகயால் அவபவண  ஆல் 

வகுபடும்.

36

182

92

3 3
36 = 2 x 18 = 2 x 2 x 9 = 2 x 2 x 3 x 3

36

3

6

2
   36 = ..............................

36

9

2 3  
   36 = ......................................

36

6

3 2  
   36 = ......................................

1

3

2

4

குறிபபு 

 ● பபருக்கலாைது பரிமாற்றுப் 
பணளப நிளறைவு பசயயும் 
எனபதால், பபருக்கலில் 
காரணிகளின வரிளசயாைது 
எணணின மதிப்ளபப் பாதிக்காது.

2 மற்றும் 3 எனறை எணகளைத் தவிர 
எல்லாப் பகா எணகளும் 6 இன 
மைஙகுகளை விை 1 அதிகமாகமவா அல்லது 1 
குளறைவாகமவா  இருக்கும். எடுத்துக்காடைாக,   
37 = (6 x 6) + 1. இந்தக் கூற்ளறை மவறு பகா 
எணகளுக்கும் சரிபார்க்க.
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12 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

(iv) மிகச்சிறிய 4 இலக்க எணணின மாறுபடை பகாக் காரணிகளின எணணிக்ளக 
.

(v) 30 எனறை எணணின மாறுபடை பகாக் காரணிகளின கூடுதல்  .

2. சரியோ, ்தவ்றோ எைக கூறு்.
(i) எந்த எணணிக்ளகயிலாை ஒற்ளறை எணகளைக் கூடடிைாலும் ஓர் இரடளை எண 

கிளைக்கும். 
(ii) ஒவமவார் இயல் எணணும் பகா எணணைாகமவா அல்லது பகு எணணைாகமவா இருக்கும்.

(iii) ஓர் எணணைாைது 6 ஆல் வகுபடும் எனில் அது 3 ஆலும் வகுபடும்.

(iv) 16254 எனறை எணணைாைது 2, 3, 6 மற்றும் 9 ஆகிய எணகைால் வகுபடும்.

(v) 105 எனறை எணணின பவவமவறு பகாக் காரணிகளின எணணிக்ளக 3 ஆகும்.

3. மிகச்சிறிய மற்றும் மிகப்பபரிய ஈரிலக்கப் பகா எணகளை எழுதுக.

4. மிகச்சிறிய மற்றும் மிகப்பபரிய மூனறிலக்கப் பகு எணகளை எழுதுக. 

5. எளவமயனும் மூனறு ஒற்ளறை இயல் எணகளின கூடுதலாைது ஓர் ஒற்ளறை எணணைாகும். 
இந்தக் கூற்ளறை ஓர் எடுத்துக்காடடுைன உறுதிப்படுத்துக.

6.  13 எனறை பகா எணணின இலக்கஙகளை இைம் மாற்றிைால் கிளைக்கும் மற்றுபமாரு பகா எண  
31 ஆகும். 100 வளரயிலாை எணகளில், இவவாறைாை மசாடிகள்  அளமயும் எனில், அவற்ளறைக் 
காணக. 

7. ஒவமவார் ஒற்ளறை எணணும் பகா எண எனறு உைது நணபன கூறுகிறைான. அவைது கூற்று 
தவறு எனபளத ஓர் எடுத்துக்காடடுைன பமயப்பிக்க.

8. பகு எணகள் ஒவபவானறும் குளறைந்தது மூனறு காரணிகளைப் பபற்றிருக்கும் எனபளத ஓர் 
எடுத்துக்காடடுைன பமயப்பிக்க.

9. ஒரு நாள்காடடியிலிருந்து ஏமதனும் ஒரு மாதத்தில், 2 மற்றும் 3 எனறை எணகைால் வகுபடும் 
மததிகளைக் காணக.

10. நான ஓர் ஈரிலக்கப் பகா எண. எைது இலக்கஙகளின கூடுதல் 10. மமலும் நான 57 எனறை 
எணணின ஒரு காரணி ஆமவன எனில், நான யார்? 

11. ஒவமவார் எணளணையும்  காரணிச்பசடி முளறை மற்றும் வகுத்தல் முளறை மூலம் பகாக் 
காரணிப்படுத்துக. 

(i) 60  (ii) 128  (iii) 144  (iv) 198  (v) 420  (vi) 999

12. 143 கணித நூல்களை எல்லா அடுக்குகளிலும் சம எணணிக்ளகயில் அடுக்கி ளவத்தால், 
ஒவமவார் அடுக்கிலும் உள்ை நூல்களின எணணிக்ளக மற்றும் அடுக்குகளின 
எணணிக்ளகளயக் காணக.
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க்ோககுறி வன் விைோக்க
13. இரு அடுத்தடுத்த ஒற்ளறை எணகளின மவறுபாடு 

அ) 1  ஆ) 2  இ) 3   ஈ) 0
14. இரடளை எணகளில் ஒமர பகா எண 

அ) 4  ஆ) 6   இ) 2  ஈ) 0
15. பினவரும் எணகளில் எது பகா எண அல்ல?

அ) 53  ஆ) 92  இ) 97  ஈ) 71
16.  27  எனறை எணணின காரணிகளின கூடுதல் 

அ) 28  ஆ) 37  இ) 40  ஈ) 31
17.  ஓர் எணணின காரணிகள் 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 மற்றும் 80 ஆகும் எனில் அந்த எண 

எனை?
அ) 80  ஆ) 100  இ) 128  ஈ) 160

18.  60 எனறை எணளணை 2 x 2 x 3 x 5 எைப் பகாக் காரணிப்படுத்தலாம். இளதப் மபானறை பகாக் 
காரணிப்படுத்துதளலப் பபற்றை மற்பறைாரு எண 
அ) 30  ஆ) 120  இ) 90  ஈ) சாத்தியமில்ளல

19. 6354*97ஆைது 9 ஆல் வகுபடும் எனில், * இன மதிப்பு 
அ) 2  ஆ) 4   இ) 6  ஈ) 7

20. 87846 எனறை எணணைாைது ____________ வகுபடும்.
அ) 2 ஆல் மடடும்   ஆ) 3 ஆல் மடடும்   
இ) 11 ஆல் மடடும்   ஈ) இளவ அளைத்தாலும்

1.5 க்போதுக்ோரணி்க 
45 மற்றும் 60 ஆகிய எணகளைக் கருதுக. இந்த எணகளின காரணிகளைக் காணை வகுபடும் 
தனளம விதிகள் நமக்குப் பயனபடும். 45 இன காரணிகள் 1, 3, 5, 9, 15 மற்றும் 45 ஆகும்.  
60 இன காரணிகள் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 மற்றும் 60 ஆகும். இஙகு, 45 மற்றும் 60 இன 
பபாதுக்காரணிகள் 1, 3, 5 மற்றும் 15 ஆகும்.
ஓர் எணணின காரணிகளின எணணிக்ளக முடிவுறும் எனபதால் நாம் எணகளின  மீபக்பரு க்போதுக 
்ோரணி (மீ.பப.கா) குறித்துச் சிந்திக்கலாம். 

1.5.1 மீபக்பரு க்போதுக ்ோரணி (மீ.க்ப.்ோ)
இந்தச் சூழல் குறித்துச் சிநதிக்:
சூழல் 1:
பவித்ரா தீபாவளிளயக் பகாணைாடும் விதமாக, இனிப்புகள் மற்றும் காரஙகளை, ஏளழக் 
குடும்பஙகளுக்கு பகிர்ந்தளிக்க திடைமிடுகிறைாள். அவளின அம்மா அவளிைம் 63 அதிரசஙகளையும் 
மற்றும் 42 முறுக்குகளையும் வழஙகுகிறைார். ஒவபவாரு குடும்பத்திற்கும் சம எணணிக்ளகயிலாை 
அதிரசஙகளையும் மற்றும் சம எணணிக்ளகயிலாை முறுக்குகளையும்  வழஙக மவணடுபமனில், 
அதிகபடசமாக, அவைால் எத்தளை குடும்பஙகளுக்குப் பகிர்ந்தளிக்க இயலும்?
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14 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

இச்சூழளலப் பவித்ரா, மீப்பபரு பபாதுக் காரணிளயக் (மீ.பப.கா) பகாணடு தீர்ப்பளதப் பினவரும் 
விைக்கத்தின மூலம் காணைலாம்.

விளக்ம் : 63 மற்றும் 42 ஆகியவற்றின மீ.பப.கா காணக.

தீரவு: 
63 இன பகாக் காரணிகளின பபருக்கற்பலன 3 × 3 × 7 மற்றும்  
42 இன பகாக் காரணிகளின பபருக்கற்பலன 2 × 3 × 7.  
63 மற்றும் 42 இன பபாதுப் பகாக் காரணிகள் 3 மற்றும் 7 
(பைத்தில் காணக) எனபளத நாம் காணகிமறைாம். ஆளகயால், 
இவற்றின மீப்பபரு பபாதுக் காரணி 3 × 7 = 21 ஆகும். எைமவ, 
பவித்ரா ஒவபவாரு குடும்பத்திற்கும் தலா 3 அதிரசஙகள் மற்றும் 2 
முறுக்குகள் வீதம் அதிகபடசமாக 21 குடும்பஙகளுக்கு வழஙக இயலும்.

சூழல் 2: 

8 அடி மற்றும் 12 அடி நீைமுள்ை இரு கம்பிகளை எடுத்துக்பகாள்மவாம்.  இவற்ளறை நாம் சம நீைமுள்ை 
துணடுகைாக பவடடிைால், எத்தளை துணடுகளை நாம் பபறை முடியும் ? அவவாறு இரணடு கம்பிகளை 
பவடடிைால் கிளைக்கும் துணடின அதிகபடச நீைம் யாது?
8 அடி நீைமுளைய கம்பியிளை 1 அடி அல்லது 2 அடி அல்லது 4 அடி நீைம் பகாணை கம்பிகைாக 
பவடைலாம் (இளவ 8 இன காரணிகள் ஆகும்). 12 அடி நீைமுளைய கம்பியிளை 1 அடி அல்லது 3 அடி 
அல்லது 4 அடி அல்லது 6 அடி நீைம் பகாணை கம்பிகைாக பவடைலாம் (இளவ 12 இன காரணிகள் 
ஆகும்). இதற்காை விைக்கத்திளைப் பினவருமாறு பபறைலாம்.

முதலில், 8 அடி மற்றும்  12 அடி நீைமுளைய கம்பிகளை 1 அடி நீைமுள்ை சமமாை 
கம்பிகைாக பவடை இயலும்.

துணடுகளின 
எணணிக்ளக
8

12

இரணைாவதாக, 8 அடி மற்றும் 12 அடி நீைமுளைய கம்பிகளை 2 அடி நீைமுள்ை 
சமமாை கம்பிகைாக பவடை இயலும்.

4

6

மூனறைாவதாக, 8 அடி மற்றும் 12 அடி நீைமுளைய கம்பிகளை 4 அடி நீைமுள்ை 
சமமாை கம்பிகைாகவும் பவடை இயலும்.

2

3

3 2

42

3  
7  

63
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இரணடு கம்பிகளையும் சம அைவில் பவடடிைால் கிளைக்கும் துணடுகளின நீைமாைது 1 அடி, 2 அடி 
மற்றும் 4 அடி (இளவ 8 மற்றும் 12 இன பபாதுக் காரணிகள்) ஆகும்.
 ஆகமவ,  4 அடி நீைம் பகாணை துணைாைது  8 அடி மற்றும் 12 அடி நீைமுள்ை கம்பிகளைச் சமமாை 
அைவுகைாக பவடடும் மீப்பபரு துணைாகும். அதாவது, 8 அடி மற்றும் 12 அடி நீைமுள்ை கம்பிகளின  
மீ.பப.கா எனபது 4 அடி துணைாகும்.
ஆகமவ, மீபக்பரு க்போதுக்ோரணி (மீ.பப.கா) எனபது இரணடு எணகளின மிகப் பபரிய பபாதுக் காரணி 
ஆகும். x மற்றும் y இன மீப்பபரு பபாதுக்காரணிளய மீ.பப.கா (x, y) எை எழுதலாம்.

குறிபபு 

 ● மீப்பபரு பபாதுக் காரணிளய மீப்பபரு பபாது வகுத்தி  (மீ.பப.வ) எைவும் கூறைலாம்.

 ● மீ.பப. கா ( 1, x ) = 1

 ● y எனபது x இன மைஙகு எனில், மீ.பப.கா (x, y) = x.  எடுத்துக்காடைாக,  மீ.பப.கா (3, 6) = 3

 ● இரணடு எணகளுக்காை மீப்பபரு பபாதுக்காரணி (மீ.பப.கா) 1 எனில், அவபவணகள் சார்பகா 
எணகள் அல்லது இளணைப்பகா எணகள் எைப்படும். சார்பகா எணகளில் இரணடு எணகளும் 
பகா எணகைாகமவா (5 மற்றும் 7) இரணடு எணகளும் பகு எணகைாகமவா (14 மற்றும் 27) 
அல்லது ஓர் எண பகா எண மற்மறைார் எண பகு எணணைாகமவா (11 மற்றும் 12) இருக்கலாம்.

எடுத்துக்ோடடு 3: வகுத்தல் முளறையில் 40 மற்றும் 56 ஆகிய எணகளுக்கு மீ.பப.கா. காணக.  

தீரவு: 2 40
2 20
2 10
5 5

1

2 56
2 28
2 14
7 7

1

40 எனறை எணணின பகாக் காரணிகளின பபருக்கற்பலன  =  2  ×  2  ×  2  ×  5
56 எனறை எணணின பகாக் காரணிகளின பபருக்கற்பலன  =  2  ×  2  ×  2  ×  7
40 மற்றும் 56 ஆகிய எணகளின பபாதுக் காரணிகளின பபருக்கற்பலன = 2 × 2 × 2 = 8.  
ஆகமவ, மீ.பப.கா (40, 56) = 8.

2 40, 56
2 20, 28
2 10, 14

  5, 7

பபாதுக்காரணி 2-ஐக் பகாணடு வகுத்தால் (3 படிகளில்) 
மீ.பப.கா = பபாதுக்காரணிகளின பபருக்கற்பலன 
  = 2 × 2 × 2 = 8.

(அல்லது)
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16 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

எடுத்துக்ோடடு 4: 18, 24 மற்றும் 30 ஆகிய எணகளின மீ.பப.கா காணக. 
தீரவு:

நாம், 24 எனறை எணணின 
காரணிகளைக் காரணிச் பசடி 
முளறையில் காணைலாம்.

24

122

62

2 3
இஙகு, 24 = 2 × 2 × 2 × 3 ஆகும்.
இவவாமறை, 18 = 2 × 3 × 3
30 = 2 × 3 × 5 எைக் காரணிச் 
பசடி முளறையில் காரணிகளைக் 
காணைலாம். இவற்றிலிருந்து மீ.
பப.கா (18, 24, 30) = 6 எைக் 
கணைறியலாம்

18, 24 மற்றும் 30 ஆகியவற்றின காரணிகளை நாம் 
காணமபாம்.
(வகுபடும் தனளம விதிகள் இஙகுப் பயனபடும்.)
18 இன காரணிகள்  1 , 2 , 3 , 6 , 9 மற்றும் 18 ஆகும்.
24 இன காரணிகள்  1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 8, 12 மற்றும் 24 ஆகும்.
30 இன காரணிகள் 1 , 2 , 3 , 5, 6 , 10, 15 மற்றும் 30 ஆகும்.
1, 2, 3 மற்றும் 6 ஆகியளவ இந்த மூனறு எணகளுக்குப் 
பபாதுவாை காரணிகள் ஆகும். இவற்றுள் மிகப் பபரிய 
காரணி 6 ஆகும். எைமவ,  மீ.பப.கா  (18, 24, 30) = 6 ஆகும். 
அளைத்து எணகளுக்கும் 1 ஆைது ஒரு பபாதுக் காரணி 
எனபது குறிப்பிைத்தக்கதாகும்.

1.6 க்போது மடைஙகு்க  
நாம் இப்மபாது  5 மற்றும் 7 ஆகிய எணகளின பபாது மைஙகுகளை எழுதுமவாம். 
5 இன மைஙகுகள்  5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, … ஆகும்.
7 இன மைஙகுகள்  7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, … ஆகும்.
இஙகு, 5 மற்றும் 7 ஆகிய எணகளின பபாது மைஙகுகள் 35, 70, … எை மமலும் முடிவில்லாமல் 
பசல்லும். 
ஓர் எணணின மைஙகுகளின எணணிக்ளக முடிவில்லாமல் பதாைர்வதால், நாம் எணகளின  
மி்ச்சிறிய க்போது மடைஙன்க குறித்துச் சிந்திக்கலாம். 

1.6.1 மீச்சிறு க்போது மடைஙகு (மீ.சி.ம)
பின்வரும் சூழல் குறித்துச் சிநதிக்: 
சூழல் 1 : 4 மற்றும் 5 இன பபருக்கல் வாயப்பாடுகளைப் 
(10 வளர) பினவருமாறு எழுதுக :
பபருக்கல் வாயப்பாடுகளை உற்றுமநாக்கி, 4 மற்றும் 5 
இன எந்பதந்த மைஙகுகள் (எணகளின பபருக்கற்பலன) 
சமமாக உள்ைை? எை உனைால் காணை முடிகிறைதா ? 
முடியும் எனில், அளவ யாளவ? ஆம். அளவ 20, 40, …. 
மபானறைளவயாகும். 4 மற்றும் 5 இன மைஙகுகளிலிருந்து 
நாம் 20-ஐ 4 மற்றும் 5 இன மீச்சிறு பபாது மைஙகு எை  
எளிதாகக் கணைறியலாம்.

4 ஆவது  
வோய்ப்போடு 

5 ஆவது 
வோய்ப்போடு 

1×4 = 4
2×4 = 8
3×4 = 12
4×4 = 16
5×4 =    
6×4 = 24
7×4 = 28
8×4 = 32
9×4 = 36

10×4 = 

1×5 = 5
2×5 = 10
3×5 = 15
4×5 =  
5×5 = 25
6×5 = 30
7×5 = 35
8×5 = 
9×5 = 45

10×5 = 50

20
20

40

40
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சூழல் 2:
அனு தைது தஙளகயின பிறைந்தநாள் விழாவில் வழஙகுவதற்காகக் மகழவரகு இலடடுகளையும் தடளை 
முறுக்குகளையும் வாஙக விரும்புகிறைாள். மகழவரகு இலடடுகள் ஒரு பபாடைலத்திற்கு 4 வீதமும், தடளை 
முறுக்குகள் ஒரு பபாடைலத்திற்கு 6 வீதமும் கிளைக்கும். விழாவில் சம எணணிக்ளகயில் மகழவரகு 
இலடடுகளும், தடளை முறுக்குகளும் இருக்குமாறு அனு இவற்ளறை வாஙக மவணடும் எனில், இந்தச் 
சூழளல அனு எவவாறு அணுகுவாள்?
இந்தச் சூழளல அனு மீச்சிறு பபாது மைஙகுக் கருத்தின 
மூலம் அணுகிைாள். இஙகு 4 இன மைஙகுகள் 4, 8, 12, 
16, 20, 24, …. எைச் பசல்லும் மற்றும் 6 இன மைஙகுகள் 
6, 12, 18, 24, 30, 36, … எைச் பசல்லும். இஙகு நாம், 
12, 24, …. மபானறை எணகளைப் பபாது மைஙகுகைாகக் 
காணகிமறைாம். அவற்றுள் மீச்சிறு பபாது மைஙகு 12 
ஆகும். ஆகமவ, அனு குளறைந்தபடசம் 3 மகழவரகு 
இலடடு பபாடைலஙகளையும் 2 தடளை முறுக்குப் 
பபாடைலஙகளையும் வாஙகிைால், சம எணணிக்ளகயிலாை 12 மகழவரகு இலடடுகளையும், 12 
தடளை முறுக்குகளையும் விழாவில் வழஙகலாம். 

சூழல் 3:
4 அலகுகள் மற்றும் 5 அலகுகள் நீைமுளைய சிவப்பு மற்றும் நீல வணணைப் பாயகளைப் பினவருமாறு 
கருதுமவாம். 

4 அ்லகு்க 5 அ்லகு்க

4 அலகுகள் நீைம் பகாணை ஐந்து சிவப்பு வணணைப் பாயகளைப் பினவருமாறு அளமக்கலாம். அதன 
பமாத்த நீைம் 5 × 4 = 20 அலகுகள் ஆகும்.

4 அ்லகு்க 4 அ்லகு்க 4 அ்லகு்க 4 அ்லகு்க 4 அ்லகு்க
5 அலகுகள் நீைம் பகாணை நானகு நீல வணணைப் பாயகளைப் பினவருமாறு அளமக்கலாம். அதன 
பமாத்த நீைமும் 4 × 5 = 20 அலகுகள் ஆகும்.

5 அ்லகு்க 5 அ்லகு்க 5 அ்லகு்க 5 அ்லகு்க

மமற்படி, 5 அலகுகள் நீைமுள்ை நானகு பாயகைாைது, 4 அலகுகள் நீைமுள்ை ஐந்து பாயகளைச் 
சமப்படுத்த இயலும். ஆகமவ, இரு அைவு பாயகளுக்கிளைமய உருவாகும் பபாதுவாை மீச்சிறு பபாது 
மைஙகு 4 × 5 = 20 ஆகும் 
பூச்சியமற்றை இரு முழு எணகளின மீச்சிறு க்போது மடைஙகு எனபது அவவிரு எணகளின மிகச் சிறிய 
பபாது மைஙகாகும். x மற்றும் y ஆகிய எணகளின மீச்சிறு பபாது மைஙகிளை மீ.சி.ம (x,y) எை எழுதலாம்.
கீழக்காணும் முளறைகளைக் பகாணடு இரணடு அல்லது அதற்கு மமற்படை எணகளின மீச்சிறு பபாது 
மைஙளகக் கணைறியலாம். 
1. வகுத்்தல் முன்ற  2. ்ப்ோக ்ோரணிப்படுத்து்தல் முன்ற 
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18 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

எடுத்துக்ோடடு 5: 156 மற்றும் 124 ஆகிய எணகளின மீ.சி.ம காணக.
தீரவு : வகுத்்தல் முன்ற 
்படி 1 :   சிறிய பகாக் காரணியில் பதாைஙகி, பிறை எணகைால் வகுத்துக் பகாணமை 

பசல்வளதப் பினவருமாறு காணைலாம்: 
 மீ.சி.ம = பகாக் காரணிகள் பபருக்கற்பலன = 2 x 2 x 3 x 13 x 31 = 4836.
 156 மற்றும் 124 இன மீ.சி.ம 4836.
 ்ப்ோக ்ோரணிப்படுத்து்தல் முன்ற 
்படி 1 :  156 மற்றும் 124 இன பகாக் காரணிகளை எழுதுமவாம் (வகுபடும் 

தனளம விதிகளைப் பயனபடுத்தலாம்!)
 156 = 2 × 78 = 2 × 2 × 39 = 2 × 2 × 3 × 13 
 124 = 2 × 62 = 2 × 2 × 31

்படி 2 :  இரு எணகளிலும்  இைம்பபறும் பபாதுக்காரணிகளின பபருக்கற்பலன 2 × 2 மற்றும் பபாதுவாக 
அளமயாத காரணிகளின பபருக்கற்பலன 3 × 13 × 31

்படி 3 :  ஆகமவ, மீ.சி.ம = பபாதுக் காரணிகளின பபருக்கற்பலன × பபாதுவாக அளமயாத காரணிகளின 
பபருக்கற்பலன = (2 × 2) × (3 × 13 × 31) = 4 × 1209 = 4836.

  எைமவ, 156 மற்றும் 124 இன மீ.சி.ம 4836 ஆகும் (அல்லது) 
 156 = 2 × 78 = 2 × 2 × 39 = 2 × 2 × 3 × 13 
 124 =  2 × 62 = 2 × 2 × 31

இதில், 156 மற்றும்  124 இன  பகாக் காரணிப்படுத்துதலில் 2 ஆைது இரு எணகளிலும் அதிகபடசம் 
இரு முளறையும், 156 இல் பகாக் காரணிகைாை 3 மற்றும் 13 ஆைது தலா ஒரு முளறையும், 
124 இல் பகா காரணியாை 31 ஒரு முளறையும் இைம் பபற்றுள்ைை. ஆகமவ, மதளவயாை  
மீ.சி.ம = 2 × 2 × 3 × 13 × 31 = 4836 ஆகும்.

1.7 மீ.க்ப.்ோ மறறும் மீ.சி.ம – வின் ்பயன்்போடடுக ்ணைககு்க
அனறைாை வாழக்ளகச் சூழல்களில் மீ.பப.கா மற்றும் மீ.சி.ம கருத்துகள் இைம்பபறும் வாக்கியக் 
கணைக்குகளைக் கீமழ காணைலாம்.
எடுத்துக்ோடடு 6:
62, 78 மற்றும் 109-ஐ வகுத்து  முளறைமய 2, 3 மற்றும் 4-ஐ மீதிகைாகக் பகாடுக்கும் மீப்பபரு பபாதுக் 
காரணி எனை?
தீரவு:
பகாடுக்கப்படை  எணகளில் மீதிளயக் கழிக்க. 62 - 2, 78 - 3 மற்றும் 109 - 4, அதாவது 60, 75 மற்றும் 
105-ஐ வகுக்கும் பபாதுக் காரணிகளைக் காணைவும்.  60, 75 மற்றும் 105–ஐ வகுக்கும் மிகப்பபரிய 
எணணைாைது அவற்றின மீ.பப.கா. ஆகும்.

 60 = 2 × 2 × 3 × 5 75 = 3 × 5 × 5 105 = 3 × 5 × 7

2 156,124
2 78, 62
3 39, 31
13 13, 31
31 1, 31

1,1

6th_Maths_Term2_TM_Chapter 1.indd   18 29-06-2020   03:08:35 PM



19எண்க

  ஆகமவ, மீ.பப.கா = 3 × 5 = 15 ஆைது 62, 78, 109-ஐ வகுத்து  முளறைமய 2, 3 ,4-ஐ மீதியாகக் 
பகாடுக்கும் மிகப் பபரிய எண ஆகும்.

எடுத்துக்ோடடு 7: நூல் விற்பளையாைர் 175 ஆஙகில நூல்களையும் 245 அறிவியல் நூல்களையும் 
385 கணித நூல்களையும் ளவத்துள்ைார்.  ஒவபவாரு பபடடியிலும் பாை வாரியாகச் சம 
எணணிக்ளகயில் மூனறு பாை நூல்களையும் ளவத்து விற்க விரும்புகிறைார்.  அதிகபடசமாக எத்தளைப் 
பபடடிகள் மதளவப்படும்? ஒரு பபடடியில் உள்ை ஒவபவாரு பாை நூல்களின எணணிக்ளகளயக் 
காணக.
தீரவு :
மீ.பப.கா-ளவ பயனபடுத்தி இந்தக் கணைக்ளகத் தீர்க்கலாம்.

எைமவ, 175, 245 மற்றும் 385 இன மீ.பப.கா. காணை மவணடும்.
 175 = 5 × 5 × 7; 245 = 5 × 7 × 7; 385 = 5 × 7 × 11 

175, 245 மற்றும் 385இன மீ.பப.கா = 5 × 7 = 35
ஒவபவாரு பபடடியிலும் சம எணணிக்ளகயில் நூல்கள் உள்ைதால் மதளவப்படும் அதிகபடசப் 
பபடடிகளின  எணணிக்ளக = 35
ஒவபவாரு பபடடியிலும் உள்ை ஆஙகில நூல்களின எணணிக்ளக  = 175÷35=5
ஒவபவாரு பபடடியிலும் உள்ை அறிவியல் நூல்களின எணணிக்ளக  = 245÷35=7
ஒவபவாரு பபடடியிலும் உள்ை கணித நூல்களின எணணிக்ளக = 385÷35=11
ஆகமவ, பபடடியிலுள்ை நூல்களின பமாத்த எணணிக்ளக =  5 + 7 + 11 = 23.

குறிபபு 

 ● மீ.சி.ம ஆைது எப்பபாழுதும் பகாடுக்கப்படை எணகளில் பபரிய எணளணை விைப் பபரியதாகமவா 
அல்லது சமமாகமவா இருக்கும்.

 ● மீ.சி.ம ஆைது எப்மபாதும் மீ.பப.கா-வின மைஙகாக இருக்கும்.

5 175
5 35
7 7

1

5 245
7 49
7 7

1

5 385
7 77
11 11

1

எடுத்துக்ோடடு 8:
18 மற்றும் 30 ஆகிய எணகளின மீ.பப.கா மற்றும் மீ.சி.ம-வின விகிதத்ளதக் காணக.
தீரவு :
18 = 2 × 3 × 3 மற்றும் 30 = 2 × 3 × 5 
இதன மீ.பப.கா = 2 × 3 = 6
மீ.சி.ம               = 2 × 3 × 3 × 5 = 90
ஆகமவ, மீ.பப.கா மற்றும் மீ.சி.ம-வின  விகிதம்  =  6 : 90 = 1 : 15
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எடுத்துக்ோடடு 9:

254 மற்றும் 508 ஆகிய எணகைால் வகுக்கும் மபாது மீதியாக  4-ஐத் தரும் மிகச்சிறிய எணளணைக் 
காணக 

தீரவு :

 254 மற்றும் 508 இன எல்லாப் பபாது மைஙகுகளும் இவவிரு 
எணகைால் வகுபடும்.

 நாம், வகுத்தல் முளறையில் 254 மற்றும் 508 ஆகிய எணகளின 
மீ.சி.ம-ளவக் காணைலாம்.

254 மற்றும் 508 இன மீ.சி.ம = 2 x 2 x 127 = 508

ஆகமவ, 508 ஆைது, 254 மற்றும் 508 ஆகிய எணகைால் வகுபடும்  மிகச்சிறிய பபாது மைஙகு ஆகும். 
இப்பபாழுது, 254 மற்றும் 508 ஆல் வகுக்கும் மபாது நமக்கு மீதி 4 மதளவ எனபதால்,  மதளவயாை எண 
மீ.சி.ம-ளவக் காடடிலும் 4 அதிகம். ஆகமவ, மதளவயாை  எண 508 + 4 = 512 ஆகும்.

எடுத்துக்ோடடு 10:

72 மற்றும் 108 ஆகிய எணகைால் சரியாக வகுபைக்கூடிய மிகச்சிறிய 5 இலக்க எண எனை?

தீரவு:

முதலில், நாம் வகுத்தல் முளறையில் 72 மற்றும் 108 ஆகிய 
எணகளின மீ.சி.ம-ளவக்  காணமபாம்.

72 மற்றும் 108 இன மீ.சி.ம = 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 3 = 216

இப்மபாது, 216 இன எல்லா மைஙகுகளும் 72 மற்றும் 108 ஆகிய 
எணகைால் சரியாக வகுபடும்.

மிகச்சிறிய ஐந்திலக்க எண = 10000 ஆகும்.

10000-ஐ 216 ஆல் வகுத்தால் ஈவு 46 மற்றும் மீதி 64. எைமவ, 216 இன அடுத்த   மைஙகாை,  
216 x 47 = 10152 எனபது 72 மற்றும் 108 ஆல் சரியாக வகுபைக் கூடிய மிகச்சிறிய 5 இலக்க எண 
ஆகும்.

எடுத்துக்ோடடு 11:

ஒரு வீடடில் நானகு அளலமபசிகள் உள்ைை.  காளல 5 மணிக்கு, எல்லா அளலமபசிகளும் ஒனறைாக 
ஒலிக்கும். அதன பின, முதல் அளலமபசியாைது ஒவபவாரு 15 நிமிைஙகளிலும் இரணைாவது 
அளலமபசியாைது ஒவபவாரு 20 நிமிைஙகளிலும் மூனறைாவது அளலமபசியாைது ஒவபவாரு 25 
நிமிைஙகளிலும் மற்றும் நானகாவது அளலமபசியாைது ஒவபவாரு 30 நிமிைஙகளிலும் ஒலிக்கினறைை 
எனில், அளவ மீணடும் எப்மபாது ஒனறைாக ஒலிக்கும்? 

2 72,108
2 36,54
2 18,27
3 9,27
3 3,9
3 1,3

1,1

2 254, 508
2 127, 254
127 127, 127

   1,    1
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தீரவு:
இது மீ.சி.ம பதாைர்பாை கணைக்கு ஆகும். ஆகமவ, நாம் 15, 20, 25 மற்றும் 30 ஆகிய எணகளின 
மீ.சி.ம-ளவக் காணை மவணடும்.

2 15, 20, 25, 30
2 15, 10, 25, 15
5 15,  5,  25, 15
3   3,  1,    5,  3
5  1,  1,    5,   1

 1,  1,    1,  1

15, 20, 25 மற்றும் 30 இன மீ.சி.ம = 2 × 2 × 3 × 5 × 5
 = 300 நிமிைஙகள் 
 = 5 × 60 நிமிைஙகள்
 = 5 × 1 மணி மநரம் 
 = 5 மணி மநரம்
எைமவ, நானகு அளலமபசிகளும் மீணடும் காளல 10 மணிக்கு ஒனறைாக ஒலிக்கும்.

ஒரு சிறுவன கூளையிலுள்ை விைாம்பழஙகளை விற்பதற்காக ஒரு படைணைத்துக்கு எடுத்துச் 
பசனறைான. பகாணடு பசல்லும் வழியில் வழிப்பறிக் பகாள்ளையர்கள் சிறுவனிைம் இருந்த 
பழஙகளைக் பகாள்ளையடித்துத் தினறு விடைார்கள். அச்சிறுவன அரசனிைம் முளறையிை, அரசன “நீ 
பகாணடு வந்த பழஙகள் எத்தளை?” எனறு மகடைார். “எைக்குத் பதரியாது. ஆைால் நான பகாணடு 
வந்த பழஙகளை இரணடிரணைாகப் பிரித்தால், ஒரு பழம் மிஞ்சும். மூனறு மூனறைாகப் பிரித்தால், 
இரணடு பழஙகள் மிஞ்சும். நானகு நானகாகப் பிரித்தால், மூனறு பழஙகள் மிஞ்சும். ஐந்து ஐந்தாகப் 
பிரித்தால், நானகு பழஙகள் மிஞ்சும். ஆறு ஆறைாகப் பிரித்தால், ஐந்து பழஙகள் மிஞ்சும். ஏழு ஏழாகப் 
பிரித்தால், மீதி ஏதும் இருக்காது” எைக் கூறிைான எனில், அச்சிறுவன பகாணடு வந்த 
விைாம்பழஙகள் எத்தளை? (இந்தக் கணைக்கு, “விளோம்்பழக ்ணைககு” எனறை தளலப்பில், 
கணைக்குகளின தமிழத் பதாகுப்பு நூலாை “்ணைக்தி்ோரம்” எனறை நூலிலிருந்து எடுக்கப்படைது).

இவறன்ற முயல்்

The main goal of  Mathematics in School Education is to mathematise
the child’s thought process. It will be useful to know how to

mathematise than to know a lot of  Mathematics.  

Mathematics is not about numbers, equations, computations
or algorithms; it is about understanding

— William Paul Th urston 

To think deep
and explore

yourself! 

Th ink

Go, Search the content 
and Learn more!

ICT Corner

To know
important facts
and concepts

Note

To enjoy learning Math-
ematics by doing

Activity

A few questions which 
provide scope for 

reinforcement of  the 
content learnt.

Try this/these

Do you know?
To know additional

information
related to the topic to cre-

ate interest.

To give space for learning more 
and to face higher challenges 
in Mathematics  and to face 

Competitive
Examinations.

Miscellaneous
and Challenging 

problems

  Alive

 M

athematics

To understand that Mathematics can be
experienced everywhere in

nature and real life.

Mathematics is a unique symbolic language in which the whole world works
and acts accordingly. This text book is an attempt to make learning of

Mathematics easy for the students community.

Let's use the QR code in the text books! How?
• Download the QR code scanner from the Google PlayStore/ Apple App Store into your smartphone
• Open the QR code scanner application
• Once the scanner button in the application is clicked, camera opens and then bring it closer to the QR code in the text 

book.
• Once the camera detects the QR code, a url appears in the screen.Click the url and go to the content page.
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Learning Objectives

 ● To understand large numbers and the terms used to represent them.

 ● To compare large numbers and order them.

 ● To employ estimation for large numbers.

 ● To solve word problems involving four fundamental operations.

 ● To understand and use the properties of Whole Numbers.

1.1 Introduction

Read the following conversation between two classmates.                                    

Mani  :  (Reading Newspaper Headlines) 
“Ten thousand people visited the trade 
fair yesterday”.

Mallika :  Wow! That's a lot of people. 

Mani  :  Thank goodness, I went to the 
trade fair exactly yesterday!

Mallika :  Why… what is so important about it?

Mani  :  Don’t you see? If I had not gone, they 
would have written “Nine thousand 
nine hundred and ninety-nine people only visited the trade fair yesterday”. 
It would have been diffi cult to read and understand!

What do you think about this conversation? Was Mani right?

No! it would still be “Ten thousand people visited!”. Newspapers give (and readers want) 
a sense of the size, NOT exact values when numbers are large.

You have probably heard names like “lakhs” and “crores” used by elders.

1
Chapter

NUMBERS
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Learning Objectives
 ● To describe, extend, create numeric and geometric patterns.

 ● To make predictions related to the patterns and investigate repeating patterns.

 ● To understand the role of 'variables' in patterns.

 ● To use variables in simple algebraic expressions and equations to describe 
relationships.

2.1 Introduction  

 Are you ready for a number game? Follow the steps below carefully:

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5

Think of any 
number

Multiply it 
by 2

Add 20 Divide by 2
Subtract the original number 
you had thought in step 1

Is your answer 10? Is it the same for all in the class? Verify it with your friend who might 
have started with a number other than your number. Surprised? What if you started with 

a fraction, say 2
1 or 4

3 or 5
4 ? In this game, regardless of the number you started with, the 

answer will be 10. 

Let us verify the game for two more numbers, say 4 and 9.

 ● If the initial number is 4,

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5

4 4 × 2 = 8 8 + 20 = 28 28 ÷ 2 = 14 14 − 4  = 10

 ● If the initial number is 9,  

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5

9 9  × 2 = 18 18 + 20 = 38 38 ÷ 2 = 19 19 − 9 = 10

2
Chapter

INTRODUCTION TO ALGEBRA
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Learning Objectives

 ● To understand the concept of ratio.

 ● To use ratio notation and simplify ratios.

 ● To divide a quantity into two parts in a given ratio.

 ● To recognise the relationship between ratio and proportion.

 ● To use the unitary method and solve simple ratio problems.

Recap             

1. Which of the following fractions is not a proper fraction?

 (a) 3
1   (b) 3

2   (c) 10
5   (d) 5

10   

2. The equivalent fraction of 7
1  is _________.  

 (a) 15
2   (b) 49

1    (c) 49
7    (d) 7

100

3.    Write > ,< or = in the box.

 (i) 8
5   10

1   (ii) 12
9  4

3

4. Arrange these fractions from the least to the greatest :  2
1 , 4

1 , 8
6 , 8

1  

5.    Anban says that 6
2  th of the group of triangles given below are blue. Is he correct? 

 

6.   Joseph has a flower garden. Draw a picture which shows that 10
2  th of the flowers 

are red and the rest of them are yellow.

7.  Malarkodi has 10 oranges. If she ate 4 oranges, what fraction of oranges was not 
eaten by her?

3
Chapter
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1.8  எண்க மறறும் அ்தன் மீ.க்ப.்ோ மறறும் மீ.சி.ம ஆகியவறறுககு இனடைநய 
உகள க்தோடைரபு

நாம் 36 மற்றும் 48 இன மீ.பப.கா மற்றும் மீ.சி.ம காணமபாம். முதலில், வகுத்தல் முளறையில் 36 மற்றும் 
48 இன காரணிகளைக் காணை மவணடும்.
36 = 2 × 2 × 3 × 3 ;  48 = 2 × 2 × 2 × 2 × 3
மீ.பப.கா = 2 × 2 × 3 = 12
மீ.சி.ம =  2 × 2 × 3 × 2 × 2 × 3 = 144, இளதக் கவனித்தால்,
36 × 48 = 144 × 12 = 1728  ஆகக் கிளைக்கிறைது. 

2 36
2 18
3 9
3 3

1

2 48
2 24
2 12
2 6
3 3

1
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22 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

இதிலிருந்து, நாம் பபறுவது 

பகாடுக்கப்படை எண்ளின் க்பருக்ற்ப்லன் = அவற்றின மீ.க்ப.்ோ ×  மீ.சி.ம.

பபாதுவாக, எளவமயனும் 2 எணகள் x மற்றும் y ஆகியவற்றிற்கு, 

x × y = மீ.க்ப.்ோ (x , y)  ×  மீ.சி.ம (x , y)

எண்க

படி 1  கீழக்காணும் உரலி / விளரவுக் குறியீடளைப் பயனபடுத்தி Geo Gebra பணித்தாளின 
“Numbers” எனனும் பக்கத்திற்குச் பசல்லவும். இப்பணித்தாளில் இரணடு 
பசயல்பாடுகள் இைம்பபற்றிருக்கும்.  அளவ,

 1. LCM and HCF மற்றும் 2.  Prime number game.
  அவற்றில் முதல் பசயல்பாடடில் New Problem எனபளதச் பசாடுக்கி அதற்காை 

விளைகளைக் கணடுபிடித்துச் சரிபார்க்க..
படி 2  முதல் பசயல்பாடடின கீழப்பக்கத்தில் உள்ை Open Link in New Tab எனபளதச் பசாடுக்கி, 

பகா எணகைாக (Prime Numbers) வரும் முடளைகளை மவகமாகச் மசகரிக்கவும். 
பசயல்பாடடின துவக்கத்திமலமய விளையாடடின மவகத்ளதத் மதர்ந்பதடுத்துக் 
பகாள்ைலாம்.

கசயல்்போடடிற்ோை உரலி:
எணகள்: https://ggbm.at/Exu3mtz5 அல்லது விளரவுக் குறியீடளை ஸமகன பசயக.

இனணையச் கசயல்்போடு

்படி1 ்படி2

கசயல்்போடடின் இறுதியில் 
கினடைக்பக்பறுவது 
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எடுத்துக்ோடடு 12: இரு எணகளின மீ.சி.ம 432 மற்றும் அவற்றின மீ.பப.கா 36. ஓர் எண 108 எனில், 
மற்மறைார் எண எனை?
தீரவு:
இரு எணகளின பபருக்கற்பலன = அவற்றின மீ.பப.கா × மீ.சி.ம
108 × மற்மறைார் எண = 432 × 36

ஆகமவ,  மற்மறைார் எண = (432 × 36) ÷ 108 = 144

எடுத்துக்ோடடு 13: 
இரு சார்பகா எணகளின மீ.சி.ம 5005. ஓர் எண 65 எனில், மற்மறைார் எண எனை?
தீரவு :  
இரு எணகளின பபருக்கற்பலன = அவற்றின மீ.பப.கா × மீ.சி.ம.
மமலும்,  எணகள் சார்பகா எனபதால் அவற்றின  மீ.பப.கா. 1 ஆகும்.
65 × மற்மறைார் எண = 5005 × 1
ஆகமவ, மற்மறைார் எண = 5005 ÷ 65 = 77

்பயிறசி 1.2
1. ந்ோடிடடை இடைங்னள நிரபபு்.

(i) 45 மற்றும் 75 இன மீ.பப.கா  ஆகும்.
(ii) இரு அடுத்தடுத்த இரடளை எணகளின மீ.பப.கா  ஆகும்.
(iii) 3 மற்றும் 9 ஆகிய எணகளின மீ.சி.ம 9 எனில், அவற்றில் மீ.பப.கா  ஆகும்.
(iv) 26, 39  மற்றும் 52 ஆகிய எணகளின மீ.சி.ம  ஆகும்.
(v)  57 உைன  எனறை சிறிய எணளணைக் கூடடிைால், அது 2, 3, 4 மற்றும்  

5 ஆல் சரியாக வகுபடும்.

2. சரியோ, ்தவ்றோ எைக கூறு்.
(i) 57 மற்றும் 69 ஆகியளவ சார்பகா எணகள்.
(ii) 17 மற்றும் 18 ஆகிய எணகளின மீ.பப.கா 1 ஆகும்.
(iii) இரு அடுத்தடுத்த எணகளின மீ.சி.ம, அவவிரு எணகளின பபருக்கற்பலனுக்குச் சமமாகும்.
(iv) இரு சார்பகா எணகளின மீ.சி.ம, அவபவணகளின கூடுதலுக்குச் சமம்.
(v) இரு எணகளின மீ.பப.கா எப்மபாதும் அவற்றின மீ.சி.ம-வின காரணியாக இருக்கும்.

3. கீழக்காணும் எணகளுக்குப் பகாக் காரணிப்படுத்துதல் முளறையில் மீ.பப.கா காணக.  
 (i) 18, 24  (ii) 51, 85 (iii) 61, 76 (iv) 84, 120 (v) 27, 45, 81 (vi) 45, 55, 95

4. கீழக்காணும் எணகளுக்குப் பகாக் காரணிப்படுத்துதல் முளறையில் மீ.சி.ம-ளவக் காணக.
 (i) 6, 9 (ii) 8, 12  (iii) 10, 15 (iv) 14, 42  (v) 30, 40, 60  (vi) 15, 25, 75
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5. 154, 198 மற்றும் 286 ஆகிய எணகளுக்கு மீ.பப.கா மற்றும் மீ.சி.ம காணக.
6. முழுவதுமாக நிரப்பப்படடுள்ை 80 லிடைர், 100 லிடைர் மற்றும் 120 லிடைர் பகாள்ைைவு உள்ை 

கலனகளில் பாலிளைச் சரியாக அைக்கக் கூடிய பாத்திரத்தின அதிகபடசக் பகாள்ைைவு எனை?
7. மூனறு  மபாக்குவரத்து சந்திப்புகளில் உள்ை பநரிசல் விைக்குகள் ஒவபவானறும் முளறைமய 

40 விநாடிகளில், 60 விநாடிகளில் மற்றும் 72 விநாடிகளில் ஒளிர்கினறைை. அவவிைக்குகள் 
அளைத்தும் காளல 8 மணிக்குச்  சந்திப்புகளில் ஒனறைாக ஒளிர்ந்தை எனில், மீணடும் அளவ 
எப்மபாது ஒனறைாக ஒளிரும்?

8. இரு எணகளின மீ.சி.ம 210 மற்றும் மீ.பப.கா 14 எனறுள்ைவாறு எத்தளை எணமசாடிகள் 
சாத்தியமாகும் ?

9. இரு எணகளின மீ.சி.ம ஆைது மீ.பப.கா-வின 6 மைஙகாகும். மீ.பப.கா 12 மற்றும் ஓர் எண 36 
எனில், மற்மறைார் எணளணைக் காணக.

க்ோககுறி வன் விைோக்க
10. பினவரும் இளணைகளில், எளவ சார்பகா எணகள் ஆகும்? 

  அ) 51, 63 ஆ) 52, 91 இ) 71, 81 ஈ) 81, 99
11. 8, 9 மற்றும் 12 ஆகிய எணகைால் வகுபடும் மிகப்பபரிய 4 இலக்க எண எனை? 

 அ) 9999 ஆ) 9996 இ) 9696 ஈ) 9936
12. இரு எணகளின மீ.பப.கா 2 மற்றும் அவற்றின மீ.சி.ம 154. அவவிரு எணகளுக்கிளைமய உள்ை 

மவறுபாடு 8 எனில், அவற்றின கூடுதல் ----------
 அ) 26 ஆ) 36 இ) 46 ஈ) 56

13. 120-ஐ மீ.சி.ம-ஆகக் பகாணை எணகளுக்குப் பினவரும் எந்த எணணைாைது அவற்றின  
மீ.பப.கா-ஆக இருக்க இயலாது?

 அ) 60 ஆ) 40 இ) 80 ஈ) 30

்பயிறசி 1.3
்பல்வன்த் தி்றைறிப ்பயிறசிக ்ணைககு்க

1.  2-ஐ விைப் பபரிய இரடளை எண ஒவபவானளறையும் இரணடு பகா எணகளின கூடுதலாக 
பவளிப்படுத்தலாம். இதளை, 16 வளரயுள்ை ஒவமவார் இரடளை எணணுக்கும்  
சரிபார்க்க. 

2.  173, ஒரு பகா எணணைா? ஏன?
3.  n = 2 முதல் 8 வளர உள்ை எந்த எணகளுக்கு, 2n-1 ஆைது, ஒரு பகா எண ஆகும்?
4.  பினவரும் கூற்றுகளைக்  காரணைத்மதாடு விைக்குக.
  அ) ஓர் எண 3 ஆல் வகுபடும் எனில்,  அவபவண 9 ஆல் வகுபடும்.
  ஆ) ஓர் எண 12 ஆல் வகுபடும் எனில்,  அவபவண 6 ஆல் வகுபடும்.
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25எண்க

5.  கீழக்காணும் கூற்றுகளுக்கு ஏற்ப A இன மதிப்ளபக் காணக
  (i) 2 ஆல் வகுபடும் மிகப்பபரிய ஈரிலக்க எண 9A ஆகும்.
  (ii) 3 ஆல் வகுபடும் மிகச்சிறிய எண 567A ஆகும்.
  (iii) 6 ஆல் வகுபடும் மிகப்பபரிய மூனறிலக்க எண 9A6 ஆகும்.
  (iv) 4 மற்றும் 9 ஆல் வகுபடும் எண A08  ஆகும்.
  (v) 11 ஆல் வகுபடும் எண 225A85 ஆகும்.
6.  4 மற்றும் 6 ஆல் வகுபடும் எணகள் 24 ஆல் வகுபடும். இந்தக் கூற்ளறை ஓர் எடுத்துக்காடடுைன 

சரிபார்க்க.
7.  எளவமயனும் இரு அடுத்தடுத்த ஒற்ளறை எணகளின கூடுதலாைது 4 ஆல் வகுபடும். இந்தக் 

கூற்ளறை ஓர் எடுத்துக்காடடுைன பமயப்பிக்க.
8.  1 மீ 20 பச.மீ,  3 மீ 60 பச.மீ மற்றும் 4 மீ அைவுகளைக் பகாணை கயிறுகளின நீைஙகளைச் 

சரியாக அைக்கப் பயனபடும் கயிற்றின அதிகபடச நீைம் எனை?  

நமறசிந்தனைக ்ணைககு்க

9.  மூனறு பகா எணகளின கூடுதல் 80. அவற்றுள் இரு எணகளின மவறுபாடு 4 எனில், அந்த 
எணகளைக் காணக.

10.  10 முதல் 20 வளரயுள்ை அளைத்துப் பகா எணகளின கூடுதலாைது அளைத்து ஓரிலக்க 
எணகைால் வகுபடுமா எை ஆராயக.

11.  1 இலிருந்து 9 வளரயிலாை அளைத்து எணகைாலும் வகுபடும் மிகச்சிறிய எணளணைக் 
காணக.

12.  மூனறு பதாைர்ச்சியாை எணகளின பபருக்கற்பலன எப்மபாதும் 6 ஆல் வகுபடும் எனபளத ஓர் 
எடுத்துக்காடடுைன பமயப்பிக்க.

13.  மலர்விழி, கார்த்திகா மற்றும் கணணைகி ஆகிய மூவரும் ஒமர கிராமத்ளதச் மசர்ந்த மதாழிகள். 
இவர்கள் பவவமவறு இைஙகளில் மவளல பசயகினறைைர். மலர்விழி 5 நாடகளுக்கு ஒரு 
முளறையும், கார்த்திகா மற்றும் கணணைகி முளறைமய 6 மற்றும் 10 நாடகளுக்கு ஒரு முளறையும், 
அவர்தம்  வீடுகளுக்கு வந்து பசல்வர். அவர்கள் மூவரும், அக்மைாபர் மாதம் முதல் நாள் 
ஒனறைாகச் சந்தித்தார்கள் எனில்,  மீணடும் அவர்கள் எப்மபாது ஒனறைாகச் சந்திப்பார்கள்?

14.  108 தைஙகளைக் பகாணை ஓர் அடுக்கு மாடிக் குடியிருப்பில்  A மற்றும் B எை இரணடு 
மினதூக்கிகள் உள்ைை. இரணடு மின தூக்கிகளும் தளர தைத்திலிருந்து பதாைஙகி, முளறைமய 
ஒவபவாரு 3வது மற்றும் 5வது தைத்தில் நினறு பசல்கினறைை. எந்பதந்தத் தைஙகளில்,  இந்த 
இரணடு மினதூக்கிகளும் ஒனறைாக நினறு பசல்லும்?

15.  இரணடு ஈரிலக்க எணகளின பபருக்கற்பலன 300 மற்றும் அவற்றின மீ.பப.கா. 5 எனில், 
அவபவணகள் யாளவ?
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26 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

16.  564872 எனறை எணணைாைது 88 ஆல் வகுபடுமா எை ஆராயக. (8 மற்றும் 11 இன 
வகுபடுந்தனளம விதிகளைப் பயனபடுத்தலாம்!)

17.  வில்சன, மதன மற்றும் குணைமசகரன ஆகிமயார் ஒரு வடை வடிவிலாை ஓடுபாளதயின ஒரு 
சுற்ளறை முளறைமய 10, 15 மற்றும் 20 நிமிைஙகளில் சுற்றி முடிக்கினறைைர். அவர்கள் பதாைக்கப் 
புள்ளியில்  காளல 7 மணிக்கு ஒனறைாகச் சுற்றைத் பதாைஙகிைால், அவர்கள் மீணடும் எப்மபாது 
பதாைக்கப் புள்ளியில் ஒனறைாகச் சந்திப்பார்கள்?

இரு எணகளில், ஓர் எணணின காரணிகளின (அந்த எணளணைத் தவிர்த்து) கூடுதலாைது 
மற்மறைார் எணளணைத் தரும் எனில், அளவ ‘இணைக்கமாை எணகள்’ எைப்படும்.
220 மற்றும் 284 ஆகிய எணகள் ‘இணைக்கமாை எணகள்’ ஆகும். ஏபைனில், 220 இன காரணிகளின 
(220-ஐத் தவிர) கூடுதலாை 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284 
ஆகும். மமலும், 284 இன காரணிகளின (284-ஐத் தவிர) கூடுதலாை 1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220 
ஆகும். 
1184 மற்றும் 1210 ஆகிய எணகள் இணைக்கமாை எணகைா எை ஆராயக.

நினைவில் க்ோக்:
  1-ஐ விை அதிகமாை ஓர் இயல் எணணைாைது, 1 மற்றும் அமத எணளணை மடடுமம 

காரணிகைாகப் பபற்றிருப்பின, அது ்ப்ோ எண எைப்படும்.
  ஓர் இயல் எணணைாைது இரணடிற்கு மமற்படை காரணிகளைப் பபற்றிருப்பின, அது  

்பகு எண எைப்படும்.
  ஒரு மசாடி பகா எணகளுக்கிளைமய உள்ை மவறுபாடு 2 எனில், அளவ இரடனடைப ்ப்ோ 

எண்க எைப்படும்.
  ஒவபவாரு பகு எணணும் பகா எணகளின பபருக்கற்பலைாக ஒமர ஒரு வழியில் மடடுமம 

எழுத முடியும். 
  எளவமயனும் இரு பூச்சியமற்றை முழு எணகளின மீபக்பரு க்போதுக்ோரணி எனபது அந்த 

இரு எணகளின மிகப்பபரிய  பபாதுவாை காரணி ஆகும்.
  எளவமயனும் இரு பூச்சியமற்றை முழு எணகளின மீச்சிறு க்போது மடைஙகு எனபது அந்த இரு 

எணகளின மிகச்சிறிய  பபாதுவாை மைஙகு ஆகும்.
  இரு எணகளின  மீப்பபரு பபாதுக் காரணி 1 எனில், அளவ "சோர்ப்ோ" அல்லது  

"இனணைப்ப்ோ" எணகள் எைப்படும்.
  பகாடுக்கப்படை இரு எணகளின பபருக்கற்பலன அவற்றின மீ.பப.கா மற்றும்  

மீ.சி.ம.-வின பபருக்கற்பலனுக்குச் சமமாகும்.
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27அளவைகள

இயல்

2 அளவைகள

கற்றல் ந�ோககஙகள:
 ● கீழின அலகுகளை மேலின அலகுகைாக ோற்றுதலில் (ேறுதளல) தசேப் புள்ளியின் இடதளதப் 

புரிந்துககாள்ைல். 
 ● கெவமெறு அலகுகள் உள்ை அைளெகளில் நான்கு அடிப்்பளடச் கசயல்களைச் கசயதல்
 ● கடிகாரததில் மநரதளதக் கணடறிதல். 12 ேணி மநர அளேப்பிலிருந்து 24 ேணி மநர 

அளேப்பிற்கு மநரதளத ோற்றுதல் ேற்றும் அதன் ேறுதளலளயயும் அறிதல்.
 ● மநர அலகுகளை ோற்றுதல்
 ● இரணடு மநர இளடகெளிக்கு இளடப்்படட  மநரதளதக் காணல்

2.1 அறிமுகம் 
கீழக்காணும் ஆசிரியர் - ோணெர் கலந்துளரயாடளலக் கெனிப்ம்பாம்.
ஆசிரியர்:  உன் அம்ோ பூச்சரம் ொங்கும் ம்பாது கெனிதது இருக்கிறாயா? எப்்படி 

அதளன அைக்கிறார்கள்?
மோணைர்:  ஆம். ஐயா ! பூச்சரம் விற்்பெர் தன்னுளடய ளககளைப் ்பயன்்படுததி 

முழததில் அைக்கிறார். 
ஆசிரியர்:  ொங்கிய பூளெ உன் ளககைால் அைந்து ்பார்ததால்  நீ என்ன 

கெனிக்கின்றாய?
மோணைர்:  எனக்கு அது 1 முழததிற்கு அதிகோக இருக்கும். ஏகனனில் என்னுளடய ளக சிறியது.
ஆசிரியர்:  ஆம், சரி. உன்னுளடய வீடு, ்பள்ளியில் இருந்து எவெைவு தூரததில் உள்ைது?
மோணைர்: 100 அடி தூரததில் உள்ைது, ஐயா !
ஆசிரியர்: களடகளில் இருந்து அரிசி, ்பால், துணிளய எப்்படி ொங்குவீர்கள்?
மோணைர்: அரிசிளயக் கிமலா கிராமிலும், ்பாளல லிடடரிலும், துணிளய மீடடரிலும் ொங்குமொம்.
ஆசிரியர்: நீ வீடடுப் ்பாடம் கசயய எவெைவு மநரம் எடுததுக் ககாள்ொய?
மோணைர்: என் வீடடுப் ்பாடதளத ெழக்கோக 1 ேணி மநரததில் கசயது முடிப்ம்பன்.
ஆசிரியர்: உயரதளதயும், எளடளயயும் எப்்படி அைக்கிமறாம்?
மோணைர்: உயரதளதச் கசன்டிமீடடரிலும், எளடளயக் கிமலாகிராமிலும் அைக்கிமறாம்.
ஆசிரியர்: ்பழங்காலததில் ்பயன்்படுததப்்படட மெறு அைளெகள் ்பற்றிக் மகள்விப்்படடு இருக்கிறாயா?
மோணைர்:  என்னுளடய தாததாவும் ்பாடடியும் அெர்கைது காலங்களில் ்பயன்்படுததிய அைளெகைான 

உழக்கு, ்படி, ேரக்கால், முழம், சாண, அடி, தராசு ்பற்றிப் ம்பசுொர்கள்.

உழக்கு ்படி ேரக்கால் முழம் சாண அடி தரோசு 
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28 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

ஆசிரியர்:  பிறகு ஏன் அந்த அைளெகளுக்குப் ்பதிலாகக் கிமலாகிராம், மீடடர், லிடடர் ம்பான்ற 
அைளெகளைப் ்பயன்்படுததுகிமறாம்?

மோணைர்: எனக்குத கதரியவில்ளல ஆசிரியமர! ஏன், அெற்ளறப் ்பயன்்படுததவில்ளல எனக் கூறுங்கள்.
ஆசிரியர்:  உலக அைவில் ெணிகம் கசயயும்ம்பாது கெவமெறு இடங்களில் ேக்கள் ோறு்படட 

அைளெகளைப் ்பயன்்படுததுெது கதரியெந்தது. ்பழங்காலததில் கெவமெறு இடங்களில்  
‘அரசரின் காலடி’,  ‘அரசரின் ளக’ ேற்றும் 'யார்டு’ (அரசரின் மூக்கு நுனி முதல் அெரின் 
கடளட விரல் ெளர உள்ை கதாளலவு) ம்பான்றெற்ளற, குளறந்த கதாளலவுகளை 
அைப்்பதற்குரிய நிளலயான அைவுகைாகப் ்பயன்்படுததினார்கள். அளனதது 
இடங்களிலும், இளெ தவிர்க்க முடியாத அைளெகைாகப் ்பயன்்பாடடில் இருந்தன. இந்த 
அைவுகள் இடததிற்கு இடமும் ஒவகொருெருக்கும் ோறு்படடு இருந்தன. இதனால் உலகம் 
முழுெதும் நிளலயான அைவீடடு முளறளய  ககாணடு ெர 
மெணடியத மதளெ ஏற்்படடது. 1971ஆம் ஆணடு நடந்த 
‘எளடகள் ேற்றும் அைளெகள்’ க்பாது ோநாடடில் க்பாதுொன 
கேடரிக் அைளெகள் ெளரயறுக்கப்்படடன.

 அடிப்்பளட கேடரிக் அைளெகள் மீடடர், லிடடர், கிராம், வினாடி ம்பான்றன.  இளெ அளனததும் 
தசே எண முளறயிளன (10 அடிோனம்) அடிப்்பளடயாகக் ககாணடளெ. கேடரிக் அைளெகளை ஓர் 
அலகில் இருந்து ேற்மறார் அலகிற்கு ோற்றுெது எளிது. நீைதளத அைப்்பதற்குக் கிமலாமீடடர், மீடடர், 
கசன்டிமீடடர், மில்லிமீடடர் ஆகியனவும், எளடளய அைப்்பதற்குக் கிமலாகிராம், கிராம், மில்லிகிராம் 
ஆகியனவும், ககாள்ைைளெ அைப்்பதற்குக் கிமலாலிடடர், லிடடர், மில்லிலிடடர் ஆகியனவும் களடகள்,  
்பள்ளிகள், அலுெலகங்கள், ம்பாக்குெரதது  ேற்றும் ்பல இடங்களில் ்பயன்்படுததப்்படுகின்றன. 
 கண சிமிடடுெளத வினாடியிலும், இதயத துடிப்ள்ப நிமிடததிலும் குறிக்கிமறாம். ஒருெர் 
உளழக்கும் மநரதளத ேணிக் கணக்கில் குறிப்பிடுகின்மறாம்.

எஙகும் கணிதம்- அன்றோட ைோழ்வில் அளவைகள

துணிக்களடயில் துணிளய 
அைததல் 

சந்ளதயில் காயகறிகளை 
எளட ம்பாடுதல் 

்பால் விற்்பளனயாைர் 
்பால் அைததல்

  Alive

 M

athematics

2.2 மீள்ோர்வை
 நீைததிற்கு மீடடரும், எளடக்குக் கிராமும், ககாள்ைைவுக்கு லிடடரும் உலக அைவில் அடிப்்பளட 
அலகுகைாக ஏற்றுக் ககாள்ைப்்படட கேடரிக் அலகுகள் ஆகும்.
 நாம் கெவமெறு சூழநிளலகளில், கெவமெறு அைவுகளுக்கு ஏற்்பப்  ்பல்மெறு கேடரிக் 
அலகுமுளறளயப் ்பயன்்படுததுகிமறாம்.

யார்டு  
(yard)

6th_Maths_Term2_TM_Chapter 2.indd   28 29-06-2020   03:11:07 PM



29அளவைகள

இைறவ்ற முயல்க
1. கீழக்காணும் அடடெளணளய முழுளேப் ்படுததுக 

மமட்ரிக அளவைகள அட்டைவண (அலகின ைரிவை முவ்ற)
நீளம்

கிமலாமீடடர் 
(கி.மீ)

கெக்டாமீடடர் 
(கெ.மீ)

கடகாமீடடர் 
(கடகா. மீ) மீட்டர் (மீ) கடசிமீடடர் 

(கடசி. மீ)
கசன்டிமீடடர் 

(கச.மீ)
மில்லிமீடடர் 

(மி.மீ)

எவட
கிரோம்

மகோளளளவு
லிட்டர்

2. கீழக்கணடெற்ளற எந்த அலகில் அைக்கலாம் எனத தீர்ோனிக்க.

2.3 மமட்ரிக அளவைகளில் இனமோற்றம்
கேடரிக் அைளெகளில் உள்ை நீை அலகுகள் 
அளனததும் மீடடளர அடிப்்பளடயாகக் 
ககாணடளெ. இெற்றுடன் ஒரு முன்கனாடடு 
அலகுச் மசர்க்கப்்படும்ம்பாது ்பததடிோன 
எணமுளறயில் ோற்றம் க்பறுகிறது. இமதம்பால் 
எளட ேற்றும் ககாள்ைைவின் (கன அைவு) அலகுகள் 
முளறமய   கிராம் ேற்றும் லிடடரில் 
குறிக்கப்்படுகின்றன. இனோற்ற அடடெளணளயக் 
கெனிப்ம்பாம். 

�ேலா
 1000

 அல�க� ெஹ�டா
 100

 அல�க� ெடகா
  10

அல�க� ப�
1

அல� ெட�
 0.1

அல�க� ெச��
 0.01

அல�க� 
	�
 0.001

அல�க�

அைவுகள் கேடரிக் அலகுகள்
க்பரிய அைவு கிமலாமீடடர் / கிமலாலிடடர் / கிமலாகிராம்
நடுததர அைவு மீடடர் / லிடடர் / கிராம்
சிறிய அைவு கசன்டிமீடடர் / கசன்டிலிடடர் / கசன்டிகிராம்

மிகச் சிறிய அைவு மில்லிமீடடர் / மில்லிலிடடர் / மில்லிகிராம்

i. உன்னுளடய நடு விரலின் நீைம்.
ii. ஒரு யாளனயின் எளட.
iii. ஒரு மோதிரததின் எளட.
iv. ஒரு ோததிளரயின் எளட.
v. ஒரு பூடடூசியின் (safety pin) நீைம்.

vi. ஒரு கடடடததின் உயரம்.
vii. தமிழகக் கடற்களரயின் நீைம்

viii.  ஒரு மகாப்ள்பயில் உள்ை 
குைம்பியின் (Coffee) அைவு.

ix. தணணீர்த கதாடடியின் ககாள்ைைவு.
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பினைரும் இனமோறறு அட்டைவணவய அறிநைோம்.
நீளம் எவட மகோளளளவு

• 1 கி.மீ = 1000  மீ
• 1 மீ = 100 கச.மீ
• 1 மீ = 1000 மி. மீ
• 1 கச.மீ = 10 மி.மீ

• 1 கி.கி = 1000 கி
• 1 கி = 1000 மி. கி

• 1 கி.லி = 1000 லி
• 1 லி = 1000 மி. லி

கேடரிக் அலகு ோற்றங்களைப் ்படிப்்பதற்கு முன், தசே எணகளைப் 10 இன் அடுக்குகைால்  
க்பருக்கும் அல்லது ெகுக்கும் ம்பாது ஏற்்படும் தசேப் புள்ளிகளின் இட நகர்ளெப் ்பற்றித 
கதரிந்துககாள்ை மெணடும்.

ஒரு தைம எணவண 10, 100, 1000, 
10000ததோல் ம்ருககும் ந்ோது, தைமப்புளளிவய 
முவ்றநய ைலப்பு்றமோக 1, 2, 3, 4 இடஙகளுககு 
�கர்தத நைணடும். 

ஒரு தைம எணவண 10, 100, 1000, 
10000ததோல் ைகுககும் ந்ோது, தைமப்புளளிவய 
முவ்றநய இடப்பு்றமோக 1, 2, 3, 4 இடஙகளுககு 
�கர்தத நைணடும்.

எடுததுககோட்டு:
345.972 ஐ 10, 100, 1000 மறறும் 
10000ததோல் ம்ருககுக.

i)  345.972 × 10 = 3459.72   
(தசேப்புள்ளிளய ெலப்புறோக ஓர் இடம் நகர்ததுக.)

ii)  345.972 × 100 = 34597.2   
(தசேப்புள்ளிளய ெலப்புறோக இரணடு இடம் நகர்ததுக.)

iii)  345.972 × 1000 = 345972   
(தசேப்புள்ளிளய ெலப்புறோக மூன்று இடம் நகர்ததுக.)

iv)  345.9720 × 10000 = 3459720   
(தசேப்புள்ளிளய ெலப்புறோக நான்கு இடம் நகர்ததுக.)

தசேப்்பகுதியில் மூன்று இலக்கங்கள் ேடடுமே 
இருக்கும்ம்பாது ெலப்புறோக ஒரு பூச்சியதளதச் 
மசர்ததுப் பிறகு தசேப்புள்ளிளய நகர்ததவும்.

எடுததுககோட்டு:
647.39 ஐ 10, 100, 1000 மறறும் 
10000ததோல் ைகுகக.
647.39 64.73910 =  
(தசேப்புள்ளிளய இடப்புறோக ஓர் இடம் நகர்ததுக.)

647.39 6.4739100 =
(தசேப்புள்ளிளய இடப்புறோக இரணடு இடம் நகர்ததுக.)

647.39 0.647391000 =
(தசேப்புள்ளிளய இடப்புறோக மூன்று இடம் நகர்ததுக.)

0647.39 0.06473910000 =
(தசேப்புள்ளிளய இடப்புறோக நான்கு இடம் நகர்ததுக.)

முழு எண ்பகுதியில் மூன்று இலக்கங்கள் 
ேடடுமே இருக்கும்ம்பாது இடப்புறோக ஒரு 
பூச்சியதளதச் மசர்ததுப் பிறகு தசேப்புள்ளிளய 
நகர்ததவும்.

• மேலின அலகிளனக் கீழின அலகாக ோற்றுெதற்குக் ககாடுக்கப்்படட அைளெப் ்பததின் 
அடுக்குகைால் க்பருக்க மெணடும். 

• கீழின அலகிளனக் மேலின அலகாக ோற்றுெதற்குக் ககாடுக்கப்்படட அைளெப் ்பததின் 
அடுக்குகைால் ெகுக்க மெணடும்.  
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எடுததுககோட்டு 1:
  ோரததான் ஓடடததில் ஓடும் கதாளலவு 42.195 கி.மீ. ஆகும் இந்தத கதாளலவிளன மீடடரில் கூறுக.
தீர்வு: ோரததான் ஓடடததில் ஓடும் கதாளலவு = 42.195 கி.மீ. 

 = 42.195 X 1000 மீ
 = 42195 மீ
எடுததுககோட்டு 2:
தமிழகததின் ஆணடு சராசரி ேளழ அைவு 998 மி.மீ. இதளனச் கசன்டி மீடடரில் ோற்றுக.
தீர்வு:  தமிழகததின் ஆணடு சராசரி ேளழ அைவு = 998 மி.மீ.
  = 998.0 x 1

10  
கச.மீ

  = 998 0
10

. ெச.�

  = 99.8 கச.மீ
எடுததுககோட்டு 3: 
ஒரு ககாடிக் கம்்பததின் நீைம் 5 மீ 35 கச.மீ அந்தக் ககாடிக் கம்்பததின் நீைதளத கசன்டி மீடடரில் குறிப்பிடுக.
தீர்வு:  ஒரு ககாடிக் கம்்பததின் நீைம் = 5 மீ 35 கச.மீ 

 = (5× 100) கச.மீ + 35 கச.மீ 
 = 500 கச.மீ + 35 கச.மீ

 ககாடிக் கம்்பததின் நீைம் = 535 கச.மீ
எடுததுககோட்டு 4: ேலர்க்ககாடி 650 மி.கி அைவுள்ை ஒரு ோததிளரளய ொங்கினார். அதன் எளடளயக் 
கிராமில் குறிப்பிடுக.   
தீர்வு: ேலர்க்ககாடி ொங்கிய ோததிளரயின் அைவு = 650 மி.கி

 = 650.0× 1
1000�  

 = 
650.0
1000 கி

  
= 0.65 கி

எடுததுககோட்டு 5: 
முரளியிடம்  உள்ை ஒரு ள்பயின் எளட 3 கி.கி 450 கி. இந்த எளடளயக் கிராமில் குறிப்பிடுக.
தீர்வு: முரளியிடம் உள்ை ள்பயின் எளட = 3 கி.கி ேற்றும் 450 கி,
 = (3x1000 கி) + 450 கி
 = 3000 கி + 450 கி
 = 3450 கி
எடுததுககோட்டு 6: ஒரு கன்றுக் குடடி 5.750 லி தணணீர் குடிக்கிறது. இதளன மில்லி லிடடராக ோற்றுக
தீர்வு:  கன்றுக்குடடி குடிக்கும் தணணீரின் அைவு = 5.750 லி 

= 5.750 x 1000 மி.லி
= 5750 மி.லி

எடுததுககோட்டு 7: 526 மில்லி லிடடளர, லிடடராக ோற்றுக 
தீர்வு: 526 மி.லி = 526 0 1

1000. × �
  

 = 526 0
1000

. �

 
= 0.526 லி

 

1 மீ = 100 கச.மீ

1 கி	 = 1000	மி.கி
1

1000 கி = 1 மி.கி

1 கி.கி	 = 1000	கி

1 லி	 = 1000	மி.லி

1 லி	 = 1000	மி.லி
1

1000 லி = 1 மி.லி

அதிக எளட ககாணடது எது? 5 கிமலா கிராம் ்பஞ்சு ; 5000 கிராம் இரும்பு
சிந்திக்க

 1 கச.மீ	 = 10	மி.மீ
1
10  கச.மீ = 1 மி.மீ
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32 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

பாடல் (புதிர்)
முபபத்தி ரண்டு முழம்உளமுட் பனைனைத்
தபபாமல் ஒந்தித் தவழந்்தறிச் - செபபமுடச்
ொ்ேறி நான்குவிரற்கிழியும் என்ப்ர
நாோ சதாரு நாள் நகர்ந்து

புதிரின ம்ோருள விளககம்
32 முழம் உயரம் உளடய ்பளனேரததில், 
்பச்மசாந்தி ஒன்று ேர உச்சிளய அளடய 
முயல்கிறது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாண ஏறி, 
நாலு விரல் கீமழ இறங்குகிறது எனில் 
எததளன நாளில் ்பச்மசாந்தி ஏறி முடிக்கும் ?

தீர்வு: 
ஒரு சாண = 12 விரல்கள் 
ஒரு முழம் = 2 சாணகள் = 24  விரல்கள்
்பளனேரததின் உயரம் = 32 முழம் = 32  x 24 விரல்கள் = 768 விரல்கள்
ஒரு நாளைக்கு ஏறும் கதாளலவு = ஒரு சாண = 12 விரல்கள்
ஒரு நாளைக்கு இறங்கும் கதாளலவு = 4 விரல்கள்
சரியாக ஒரு நாளைக்குக் கடக்கும் கதாளலவு = 12 - 4 = 8 விரல்கள்
ேரததின் உச்சிளய அளடயப் ்பச்மசாந்தி எடுததுக் ககாள்ளும் நாள்கள் = 768 ÷ 8 = 96 நாள்கள்

கீழக்காணும் புதிர்க் கணக்கானது ‘கணக்கதிகாரம்’ என்ற தமிழில் எழுதப்்படட நூலில் இடம் 
க்பற்றுள்ைது. இது கதாளலவு சார்ந்த அலளக ோற்றுெதற்கான சிறந்த எடுததுக்காடடுக் கணக்காகும்

 1 அங்குலம்  = 2.54 கச.மீ  1 டன்  = 1000 கி.கி
 1 மீ = 3.281 அடி  1 குவிணடால் = 100 கி.கி
 1 மீ = 39.37 அங்குலம்  1 டன் = 10 குவிணடால்
 1 அடி = 0.305 மீ = 30.59 கச.மீ  1 செரன் = 8 கிராம்
 1 ளேல் = 1.609 கி.மீ  �1 TMC = 28, 316, 846, 592 லிடடர்
 1 யார்டு = 0.944 மீடடர்

1 கி.கி  = 1000 கி
¼ கி.கி = 250 கி
½ கி.கி = 500 கி
¾ கி.கி = 750 கி

கேடரிக் அைளெகள் அல்லாத சில அைளெகள்

2.4 மைவநைறு அலகுகவளயுவடய அளவுகளின அடிப்்வடச் மையல்கள
தசே எணகளின் அடிப்்பளடச் கசயல்களைச் கசயெது ம்பான்மற, ஒமர கேடரிக் அலகுகளில் 
இடம்க்பறும் அடிப்்பளடச் கசயல்களையும் கசயயலாம். குறிப்்பாக, ஒமர அலகில் உள்ை அைவுகளைக் 
கூடடமொ / கழிக்கமொ முடியும். ஆனால் கெவமெறு அலகுகளில் உள்ை அைவுகளை ஒமர அலகாக 
ோற்றிய பிறமக கூடடமொ / கழிக்கமொ முடியும்.

i 23 கி.மீ ஐ மீடடருக்கு v 40 மி.கி லிருந்து கி ix 16லி இருந்து மி.லிடடருக்கு
ii 1.78 மீ ஐ கச.மீடடருக்கு vi 1550 கி லிருந்து கி.கி x 1500 மி.லி இருந்து லிடடருக்கு
iii 7814 மீ ஐ கி.மீடடருக்கு vii 6.5 கி.கி லிருந்து மி.கி xi 2360லி இருந்து கி.லிடடருக்கு
iv 8.67 மி.மீ ஐ கச.மீடடருக்கு viii 723 கி லிருந்து மி.கி xii 873லி இருந்து மி.லிடடருக்கு

இைறவ்ற முயல்கபின்ெருெனெற்ளறக் குறிப்பிடட அலகுகைாக ோற்றுக.

TMC-Thousand 
million cubic feet 

ஆயிரம் மில்லியன் கன அடி
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33அளவைகள

எடுததுககோட்டு 8:  சரிதா தனக்கு 6 மீ 40 கச.மீ துணியும், தன்னுளடய தங்ளகக்கு 3 மீ 80 கச.மீ துணியும் 
ொங்கினாள். அெள் ொங்கிய துணியின் கோதத நீைம் என்ன ?

மீ கச.மீ

சரிதா தனக்காக ொங்கிய துணியின் நீைம்
1
6 40

தன் தங்ளகக்காக ொங்கிய துணியின் நீைம் 3 80

துணிகளின் கோதத நீைம் 10 மீ 20 மை.மீ

எடுததுககோட்டு 9:  பிரதீப் சந்ளதளயச் கசன்றளடய 4 கி.மீ 350 மீ ்பயணம் கசயகிறார். அமத 
சந்ளதக்கு, கந்தன் 6 கி.மீ 200 மீ ்பயணம் கசயகிறார், எனில் கந்தன், பிரதீப்ள்ப 
விட எவெைவு கதாளலவு கூடுதலாகப் ்பயணம் கசயகிறார்? 

கி.மீ மீ

5 1200
கந்தன் ்பயணம் கசயத கதாளலவு 6 200

பிரதீப் ்பயணம் கசயத கதாளலவு 4 350

்பயணத கதாளலவின் மெறு்பாடு 1 கி.மீ 850மீ

தீர்வு:

 
கந்தன் பிரதீப்ள்ப விட 1 கி.மீ 850 மீ அதிகோகப் ்பயணம் கசயகிறார். 

தீர்வு:

எடுததுககோட்டு 10:  ஒரு குழந்ளதக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 100 கிராம் காயகறிகள் மதளெப்்படுகிறது.  
90 குழந்ளதகள் உள்ை ்பள்ளிக்கு எததளன கிமலாகிராம் காயகறிகள் மதளெப்்படும்?

தீர்வு:
்பள்ளியில் உள்ை கோததக் குழந்ளதகள்  = 90
ஒவகொரு குழந்ளதக்கும் மதளெப்்படும் காயகறிகள் = 100 கிராம்
ஒரு நாளைக்கு 90 குழந்ளதகளுக்கு 
மதளெயான கோததக் காயகறிகளின் அைவு = 90 × 100 கிராம்
 = 9000 கிராம் = 9 கி.கி.
எடுததுககோட்டு 11:  ஒரு மூடளடயில் 81 கி.கி சர்க்களர உள்ைது. களடக்காரர் இதளன 750 கி 

எளடயில் சிறிய ள்பகளில் நிரப்புகிறார் எனில், 81 கிமலா கிராம் சர்க்களரளய 
எததளன சிறிய ள்பகளில் நிரப்்பலாம்?

தீர்வு: 
ஒரு மூடளடயில் உள்ை சர்க்களரயின் அைவு = 81 கி.கி. 

சிறிய ள்பகளில் நிரப்்பப்்படட சர்க்களரயின் அைவு = 750 கி.
மதளெப்்படும் சிறிய ள்பகளின் எணணிக்ளக  = 81 கி.கி ÷ 750 கி
 = (81 × 1000) கி ÷ 750 கி
 = 81000 கி ÷ 750 கி
 = 108 

?
81 000
750

750
108

6000
6000

0

1000 மீ
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்யிறசி 2.1
1. நகோடிட்ட இடஙகவள நிரப்புக

(i) 250 மி.லி + ½ லி = ------ லி
(ii) 150 கி.கி 200 கி + 55 கி.கி 750 கி = ------கி.கி ------ கி
(iii) 20 லி − 1 லி 500 மி.லி = ------ லி  ------ மி.லி
(iv) 450 மி.லி x 5 = ------ லி ------ மி.லி
(v) 50 கி.கி ÷ 100 கி = ------

2. ைரியோ? தை்றோ?
(i) புகமழந்தி 100கி மெர்க்கடளல சாப்பிடடான். அது 0.1 கி.கி-க்குச் சேம்.
(ii) மீனா 250 மி.லி மோர் ொங்கினாள். அது 2.50 லி-க்குச் சேம்.
(iii)  கார்குழலியின் ள்பயின் எளட 1 கி.கி 250 கி, பூங்ககாடியின் ள்பயின் எளட 2 கி.கி 750 கி. 

அந்தப் ள்பகளின் கோதத எளட 4 கி.கி.
(iv)  ொன்ேதி ஒவகொன்றும் 500 கிராம் எளடயுள்ை 4 நூல்களை ொங்கினாள். அந்த 

4 நூல்களின் கோதத எளட 2 கி.கி
(v)  காயதரி 1 கி.கி எளடயுள்ை பிறந்தநாள் மகக்ளக ொங்கினாள். அந்தக் மகக்கில் 450 கி  

தன் நண்பர்களுக்கு ்பகிர்ந்தளிக்கிறாள் எனில் மீதம் உள்ை மகக்கின் எளட 650 கி.
3. குறிப்பிடப்்படட அலகிற்கு ோற்றுக

(i) 10 லி 5 மி.லி-இலிருந்து மி.லி (ii) 4 கி.மீ 300 மீ-இலிருந்து மீ (iii) 300 மி.கி-இலிருந்து கி
4. மேலின அலகாக ோற்றுக:

(i) 13000  மி.மீ (கி.மீ, மீ, கச.மீ) (ii) 8257 மி.லி (கி.லி, லி)
5. கீழின அலகாக ோற்றுக:

(i) 15 கி.மீ (மீ, கச.மீ, மி.மீ) (ii) 12 கி.கி (கி, மி.கி)
6. கீழக்கணடெற்ளற ஒப்பிடடு > (அ) < (அ) =  என்ற குறியீடு இடடு நிரப்புக.

(i) 800 கி + 150 கி 	 	1 கி.கி
(ii) 600 மி.லி + 400 மி.லி 	 	1 லி
(iii) 6 மீ 25 கச.மீ 	 	600 கச.மீ + 25 கச.மீ
(iv) 88 கச.மீ 	 	8 மீ 8 கச.மீ
(v) 55 கி 	 	550 மி.கி

1. ஒவகொரு 6 ோதததிற்கும் ஒரு கதன்ளன ேரததிற்கு 5 கி.கி கதாழு உரம் மதளெப்்படுகிறது. 
இமத ம்பான்று 50 கதன்ளன ேரங்களுக்கு 1½ ஆணடுகளுக்குத மதளெப்்படும் கதாழு 
உரததின் அைளெக் காணக .

2. சரியா? தெறா? எனக் கணடறிந்து காரணம் கூறுக.
4 மீ + 3 கச.மீ = 7 மீ

3. கீழக்கணடெற்ளறக் கூடட முடியுோ?
 அ) 6 லி + 7 கி.கி  ஆ) 3 மீ + 5 லி  இ) 400 மி.லி + 300 கி

சிந்திகக
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7.  கீதா 2 லி 250 மி.லி ககாள்ைைவு ககாணட தணணீர்க் குடுளெளயக் ககாணடு ெந்தாள். அதிலிருந்து 
அெளுளடய நண்பர்கள் 300 மி.லி தணணீர் குடிதது விடடனர். குடுளெயில் உள்ை மீதித 
தணணீரின் அைவு எவெைவு?

8.  மதன்கோழியின் தற்ம்பாளதய உயரம் 1.25 மீ. ஒவமொர் ஆணடும் அெள் 5 கச.மீ ெைருகிறாள் எனில், 
6 ஆணடுகளுக்குப் பிறகு அெளின் உயரம் என்ன?

9.  பிரியா 22½ கி.கி எளடயுள்ை கெங்காயம் ொங்கினாள். கணணன் 18¾ கி.கி எளடயுள்ை கெங்காயம் 
ொங்கினான். ோலன் 9 கி.கி 250 கி எளடயுள்ை கெங்காயம் ொங்கினான். இெர்கள் ொங்கிய 
கெங்காயததின் கோதத எளட எவெைவு?

10.  ோறன் ஒவகொரு நாளும் 1.5 கி.மீ கதாளலவு நடந்து ்பள்ளிளய அளடகிறார். அமத மநரம் ேகிழன் 
1400 மீ கதாளலவு நடந்து ்பள்ளிளய அளடகிறார். இெர்களுள் யார் கூடுதல் கதாளலவு நடக்கிறார்? 
எவெைவு கதாளலவு கூடுதலாக நடக்கிறார்?

11.  இைஞ்கசஞ்சிலுளெச் சங்கததின் ஒரு நாள் முகாமில், ஒரு ோணெருக்கு 150 கி அரிசி ேற்றும் 
15 மி.லி எணகணயும் மதளெப்்படுகின்றன. அந்த முகாமில் 40 ோணெர்கள் ்பங்மகற்றனர் எனில், 
அெர்களுக்கு எததளன கி.கி அரிசியும், எததளன லிடடர் எணகணயும் மதளெப்்படும்?

12.  ஒரு ்பள்ளியில், 200 லி எலுமிச்ளசப் ்பழச்சாறு தயாரிக்கப்்படடது. ஒவகொரு ோணெருக்கும் 
250 மி.லி ்பழச்சாறு ககாடுததால் எததளன ோணெர்களுக்கு அது ம்பாதுோனதாக இருக்கும்?

13.  2 லி ககாள்ைைவுள்ை சாடியில் தணணீர் நிரப்்பக் கீழக்கணட ககாள்ைைவுகளில் உள்ை குெளைகளில் 
எததளன முளற தணணீர் ஊற்ற மெணடும் ?

(i) 100 மி.லி   (ii) 50 மி.லி   (iii) 500 மி.லி   (iv) 1 லி   (v) 250 மி.லி

மகோளகுறி ைவக வினோககள
14. 9 மீ 4 கச.மீ-க்குச் சேோனது

(அ) 94 கச. மீ (ஆ) 904 கச. மீ  (இ) 9.4 கச. மீ (ஈ) 0.94 கச. மீ
15. 1006  கிராமுக்குச் சேோனது.

(அ) 1 கி.கி 6 கி (ஆ) 10 கி.கி 6 கி (இ) 100 கி.கி 6 கி (ஈ) 1 கி.கி 600 கி
16.  ஒரு மதாடடததில் ஒவகொரு நாளும் 150 லி தணணீர் கதளிக்கப்்படுகிறது எனில் ஒரு ொரததில் 

கதளிக்கப்்படட தணணீரின் அைவு
(அ) 700 லி (ஆ) 1000 லி (இ) 950 லி (ஈ) 1050 லி

17. எது க்பரியது? 0.007 கி, 70 மி.கி, 0.07 கச.கி.
(அ) 0.07 கச.கி (ஆ) 0.007 கி (இ) 70 மி.கி (ஈ) அளனததும் சேம் 

18. 7 கி.மீ - 4200 மீ-க்கு சேோனது ---------
(அ) 3 கி.மீ 800 மீ (ஆ) 2 கி.மீ 800 மீ (இ) 3 கி.மீ 200 மீ (ஈ) 2 கி.மீ 200 மீ
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2.5 கோல அளவைகள
ஆசிரியர் கீழக்கணட வினாக்களை ோணெர்களிடம் எழுப்பி விளடளயப் க்பறுதல்:

 100 மீ கதாளலவு ஓட எவெைவு மநரம் எடுததுக் ககாள்ொய?
 1 கி.மீ கதாளலவு நடக்க எவெைவு மநரம் எடுததுக் ககாள்ொய?
 1 குெளை அரிசி மெக ளெக்க எவெைவு மநரம் ஆகும்?
 நிலக்கடளல விளைவிக்க ஆகும் காலம் எவெைவு?

 இந்த வினாக்கள் அன்றாட ொழக்ளகயில் மநரததின் முக்கியததுெதளத உணர்ததப் ்பயன்்படும். 
கால அைளெகளின் ெைர்ச்சிளய நாம் இங்கு விொதிப்ம்பாம். 
 ்பழங்காலததில் இருந்மத காலதளத அைவிடும் முளறகளில் ்பல்மெறு ோற்றங்கள் ஏற்்படடுள்ைன. 
கதாடக்கததில், ேணற்்பரப்பில் நிறுததி ளெக்கப்்படட குச்சியின் நிழல் மூலம் மநரக் கணக்கீடு 
கசயதார்கள். பிறகு, கிளடேடட ேற்றும் கசங்குதது ெடடுகளைக் சூரியனின் ெடடுகைாகப் ்பயன்்படுததிக் 
சூரியனின் மதாற்றம் ேற்றும் ேளறவுக்கு இளடப்்படட காலதளதக் கணக்கிடடார்கள். அது ்பகல் மநரம் 
ஆகும். இரவு மநரதளத முடிம்பாடட கயிறுகளை எரிய விடடுக் கணக்கிடடார்கள். கநருப்பு ஒரு முடிச்சில் 
இருந்து ேற்கறாரு முடிச்சிற்கு எரிந்து கசல்ல எடுததுக் ககாள்ளும் மநரதளதத மதாராயோக, இரவின் ஒரு 
்பாகோகக் கணக்கிடடார்கள். பிறகு ெந்த நாடகளில், ஒரு நாளிளன 24 சே ்பாகங்கைாக்கி (ேணி) அதில் 
12 ேணி மநரதளதப் ்பகல் க்பாழுதாகவும், 12  ேணி மநரதளத இரவுப் க்பாழுதாகவும் பிரிததார்கள்.
 பூமி, சூரிய ளன ஒரு முழுச் சுற்றுச் சுற்றி ெர எடுததுக் ககாள்ளும் காலம் ஒரு சூரிய ஆணடு ஆகும். இது 
12 சேப் ்பாகங்கைாகப் பிரிக்கப்்படடு அளெ சூரிய ோதங்கள் என்று அளழக்கப்்படுகின்றன. இரணடு முழு 
நிலவுக்கு இளடப்்படட காலதளத நிலவு ோதம் எனவும் ேற்றும் 12 நிலவு (முழு நிலவு) ோதங்களைச்  
மசர்தது ஒரு நிலவு ஆணடு எனவும் குறிப்பிடப்்படுகிறது. எனினும் நாம் சூரிய ஆணடு ேற்றும் ோததளதப் 
்பயன்்படுததுகிமறாம்.
 உலகின் ்பல்மெறு ்பகுதிகளில், மநரதளத அைவிட நீர்க் கடிகாரம், கேழுகுக் கடிகாரம், கயிறுக் கடிகாரம், 
சூரிய நிழல் கடிகாரம், ேணல் கடிகாரம் ம்பான்ற கெவமெறு ெளகயான கடிகாரங்களை உருொக்கிப் 
்பயன்்படுததினார்கள். அந்தக் கடிகாரங்களைப் ்பார்தது இருக்கிறிர்கைா? கீமழ உள்ை ்படததில் நாம் காணலாம்.

நீர்க் கடிகோரம் சூரிய நிழல் கடிகோரம் மமழுகுக் கடிகோரம் மணல் கடிகோரம்
காலதளத அைக்கும் கடிகாரங்களைப் ்பற்றிய ்படிப்பிற்கு ‘ஹோரோலஜி’ என்று க்பயர். இக்காலததில் 
நாம் ஊசல் கடிகாரம், எணசார் கடிகாரம், குொர்டஸ் கடிகாரம், அணுக் கடிகாரம் ம்பான்றெற்ளறப் 
்பயன்்படுததி மநரதளதத துல்லியோகக் காணகிமறாம்.

தமிழ ேக்கள் ொனவியல் அறிவியலில் சிறந்த ெல்லுநர்கைாக இருந்துள்ைனர். 
கதால்காப்பியம் என்ற நூலானது க்பாழுது (காலம்) ்பற்றி விைக்குகிறது. அதில் 
ஒரு நாளை 6 சே பிரிவுகைாகப் பிரிதது அெற்ளறச் ‘சிறுக்பாழுது’ என்றும், ஓர் ஆணளட 
6 சே பிரிவுகைாகப் பிரிதது அெற்ளறப் ‘க்பரும்க்பாழுது’ என்றும் அளழததனர்.
1 நாழிளக = 24 நிமிடங்கள்; 1 ேணி = 2.5 நாழிளக = 1 ஓளர;
1 நாள் = 24 ேணி மநரம் = 60 நாழிளக;
தமிழர்கள் இரவுப் க்பாழுதிளனக் கணக்கிட 'குறுநீர்க் கன்னல்' என்ற கருவிளயப் ்பயன் ்படுததினர்.
மநரதளதக் கணக்கிடமடார் 'க்பாழுது அைந்து அறியும் க்பாயயா ேக்கள்' எனப்்படடனர்.
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2.5.1 ந�ரதவதப் ்டிததல்
இரணடு ைழிகளில் ந�ரதவதப் ்டிககப் ்யிறசி மையநைோம்.

நிமிட முள் கடிகாரததின் இடது ்பக்கம் 
இருந்தால் (6 ேணியிலிருந்து 12 
ேணி ெளர) ___ ேணிக்கு ___ 
நிமிடம் உள்ைது என்று குறிப்ம்பாம்.
எ.கா: 10 ேணிக்கு  
20 நிமிடங்கள் உள்ைன.

நிமிடமுள் கடிகாரததில் ெலது ்பக்கம் 
இருந்தால் (12 ேணி முதல் 6 ேணி 
ெளர) ___ ேணி கடந்து ___ நிமிடம் .
எ.கா: 4 ேணி கடந்து  
25 நிமிடங்கள் ஆகின்றன.
(அ) 4 ேணி 25 நிமிடங்கள்

கட
ந்து

கட
க்க

4:35
(i)  5 ேணிக்கு 

25 நிமிடங்கள்

4:40
(i)  5 ேணிக்கு 

20 நிமிடங்கள்

4:45
(i)  5 ேணிக்கு 

15 நிமிடங்கள்

4:50
(i)  5 ேணிக்கு 

10 நிமிடங்கள்

4:55
(i)  5 ேணிக்கு 

5 நிமிடங்கள்

கடககப் ந்ோகும் ந�ரதவதக கூ்ற : ‘ககு’ப் ்யன்டுததுதல்

4:00
4 ேணி

4:05
4 ேணி கடந்து 

5 நிமிடம்

4:10
4 ேணி கடந்து 

10 நிமிடம்

4:15
4 ேணி கடந்து 

15 நிமிடம்

4:20
4 ேணி கடந்து 

20 நிமிடம்

4:25
4 ேணி கடந்து 

25 நிமிடம்

4:30
4 ேணி கடந்து 

30 நிமிடம்

'கடந்து' என்ற மைோல்வலப்  ்யன்டுததி ந�ரதவத அறிைதில் ்யிறசி ம்றுநைோம்.

கோலததின அலகு: 
தற்காலங்களில் மநரதளதத துல்லியோக நாம் அைவிடுகிமறாம். காலததின் அலகுகள் வினாடி, நிமிடம், 
ேணி, நாள், ொரம், ோதம், ஆணடு ம்பான்ளறெயாகும். இளெ ஒன்மறாடு ஒன்று கதாடர்புளடயன.
மீள்ோர்வை:
1. கீழக்காணும் கடிகாரங்களைப் ்பார்தது மநரதளதக் குறிக்க.

---------------- ---------------- ---------------- ----------------
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2.5.2 ந�ர அலகிவன மோறறுதல்
கசயற்ளகக்மகாள் ஏவுதல், ஓடடப் ்பந்தயம், கதாடர்ெணடி நிளலயம் 
ம்பான்ற ்பல சூழநிளலகளில்  மநரதளத வினாடிக்குத துல்லியோக 
கணிக்க மெணடியது மிகத மத ளெ. எனமெ, இந்தக் கால மநர 
அலகு ோற்றதளதத கதரிந்துக் ககாள்ை மெணடியது மிகத மத ளெயாகும்.

மநர ோற்றம் கதாடர்்பான அடடெளணளய நிளனவில் ககாள்மொம்.
எடுததுககோட்டு 12 :  ஒரு விெசாயி நிலதளத 3 ேணி 35 நிமிடங்களில் உழுகிறார். எனில், அெர் உழுத 

மநரதளத முழுெதுோக நிமிட அலகில் ோற்றுக.
தீர்வு: 
விெசாயி நிலதளத உழுெதற்கு ஆன மநரம் = 3 ேணி 35 நிமிடங்கள்
 = 3 × 60 நிமிடங்கள் + 35 நிமிடங்கள்
 = 180 நிமிடங்கள் + 35 நிமிடங்கள் = 215 நிமிடங்கள்
எடுததுககோட்டு 13:  ஒரு ளகததறி கநசொைர் இரணடு ்படடுப்புடளெகளை கநயெதற்கு 6 ேணி 20 

நிமிடங்கள் 30 வினாடிகள் ேற்றும் 5 ேணி 50 நிமிடங்கள் 45 வினாடிகள் எடுததுக் 
ககாள்கிறார் எனில் அந்த இரணடு ்படடுப்புடளெகளை உருொக்க எடுததுக் ககாணட 
கோதத மநரம் எவெைவு?

தீர்வு: 

நாள் ேணி நிமிடம் வினாடி

×24 

÷24  

×60 

÷60  

×60 

÷60 

கீழ்ககணட ந�ரதவதப் ம்ோருததமோன ைழிகளில் கூறுக.
அ) 9:20 ஆ) 4:50 இ) 5:15 ஈ) 6:45 உ) 11:30

இைறவ்ற முயல்க

மணி நிமிடஙகள வினோடிகள
முதல் ்படடுப்புடளெ 
கநயெதற்காக 
எடுததுக்ககாணட மநரம்

6 20 30

இரணடாெது ்படடுப்புடளெ 
கநயெதற்காக 
எடுததுக்ககாணட மநரம்

5 50 45

இரணடு ்படடுப்புடளெகளை 
கநயெதற்காக எடுததுக் 
ககாணட கோதத மநரம்

11 ேணி 70 நிமிடங்கள் 75 வினாடிகள்
= 11 ேணி 60 நிமிடங்கள்+10 நிமிடங்கள் 60 வினாடிகள்+15 வினாடிகள்

= 11 ேணி

= 12 ேணி

1 ேணி +10 நிமிடங்கள்

11 நிமிடங்கள்

1 நிமிடம் + 15 வினாடிகள்

15 வினாடிகள்
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எடுததுககோட்டு 14:  ஒரு கசயற்ளகக்மகாள் 7 ேணி 16 நிமிடங்கள் 20 வினாடிகளில் தன்னுளடய சுற்று ெடடப் 
்பாளதளய அளடகிறது. இதளன வினாடிகளில் கணக்கிடுக.

தீர்வு : 
கசயற்ளகக்மகாள் தன்னுளடய சுற்று ெடடப் ்பாளதளய அளடய  எடுததுக்ககாணட மநரம்
 = (7 ேணி) + (16 நிமிடங்கள்) + (20 வினாடிகள்)
 = (7 x 60 x 60) வினாடிகள் +(16 x 60) வினாடிகள் +20 வினாடிகள்
 = 25200 வினாடிகள் + 960 வினாடிகள்+ 20 வினாடிகள் 

 = 26,180 வினாடிகள்
 கசயற்ளகக்மகாள் எடுததுக் ககாணட மநரம் 26,180 வினாடிகள்

எடுததுககோட்டு 15:  இரணடு மிதி ெணடியாைர்கள் ஒரு குறிப்பிடட தூரதளதக் கடக்க முளறமய 5 
ேணி 35 நிமிடங்கள் 10 வினாடிகள் ேற்றும் 8 ேணி மநரம் எடுததுக் ககாணடார்கள். 
அெர்கள் எடுததுக் ககாணட மநரங்களின் மெறு்பாடு காணக? 

தீர்வு : 
மணி நிமிடஙகள வினோடிகள

7
8

59 

60 
00

60 

00
5 35 10
2 24 50

1 ேணி 1 நிமிடம்

2.5.3 12 மணி ந�ர அவமப்பு
12 ேணி மநர அளேப்புக் கடிகாரததில் முற்்பகல் (மு.்ப) ேற்றும் பிற்்பகல் (பி.்ப) எனக் குறிப்பிடப்்படுகிறது. 
ஏகனனில் ஒரு முழு நாளில் உள்ை கோதத மநரதளதப் ்பகல் ேற்றும் இரவு ஆகப் பிரிக்கிமறாம். 
இந்தக் கடிகாரததில் சரியாக இரவு 12 ேணிளய நள்ளிரவு என்றும் சரியாகப் ்பகல் 12 ேணிளய 
நண்பகல் என்றும் அளழக்கிமறாம். 
•  முற்்பகல் (மு.்-a.m.) என்்பது  நள்ளிரவு (midnight) 12 ேணிக்குப் பிறகும் நண்பகல் 12 ேணிக்கு முன்பு 

ெளரயும் ஆகும். 
•  பிற்்பகல் (பி.்-p.m.) என்்பது நண்பகல் (noon) 12 ேணிக்குப் பிறகும் நள்ளிரவு 12 ேணிக்கு முன்பு 

ெளரயும் ஆகும்.

எடுததுககோட்டு:
(i) காளல 5 ேணிளய 5 மு.்ப எனக் குறிக்கிமறாம்.
(ii) ோளல 5 ேணிளய 5 பி.்ப எனக் குறிக்கிமறாம்.
(iii) 3.20 மு.்ப-இல் இடம் க்பறும் புள்ளியானது ெழக்கோன தசேப்புள்ளிளயக் குறிக்காது.

கீழக்கணடெற்ளற உகந்த 
அலகுகைாக ோற்றுக:
i) 4 ேணி =____ நிமிடங்கள்
ii) 240 நிமிடங்கள் =____ ேணி
iii) 30 நிமிடங்கள் =____ வினாடிகள்
iv) 3600 வினாடிகள் =____  ேணி
v) 2 ேணி = ____ வினாடிகள்

இைறவ்ற முயல்க
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2.5.4 மதோடர்ைணடி ந�ரம் அல்லது 24 மணி ந�ர அவமப்பு 
க்பாதுொக, நாம் 12 ேணி மநரக் கடிகாரதளதப் ்பயன்்படுததுகிமறாம். 
ஆனால், காளல, ோளல குழப்்பதளதத தவிர்க்கும் ெ ளகயில் கதாடர்ெணடி, 
நிளலயம், ்பாதுகாப்புத துளற, கதாளலக்காடசி, இளணயம் ம்பான்றெற்றில் 
24 ேணி மநரக் கடிகாரம் ்பயன்்படுததப்்படுகிறது. கதாடர்ெணடி நிளலயததில் 
நீங்கள் இருக்கும் ம்பாதும், அறிவிப்புகளைக் மகடகும்ம்பாதும் ேற்றும் 
கதாடர்ெணடி கால அடடெளணளயப் ்படிக்கும்ம்பாதும் அதில் மு.்ப. ேற்றும் பி.்ப என்ற அளேப்பு 
இருக்காது. ஏகனனில் அெர்கள் 24 ேணி மநரதளதத கதாடர்ந்து பின்்பற்றுகிறார்கள். எனமெ, 
அெர்கள் முற்்பகல், பிற்்பகல் என்று கூறத மதளெயில்ளல. கதாடர்ெணடி மநரம் க்பாதுொக 
4 இலக்கததில் குறிக்கப்்படுகிறது. இதில் முதல் இரணடு இலக்கங்கள் ேணிகளையும் களடசி 
இரணடு இலக்கங்கள் நிமிடங்களையும் குறிக்கும்.

எடுததுககோட்டு:
(i) 5 பி.்ப என்்ப ளத 17 : 00 ேணி எனக் குறிக்கலாம்
(ii) முற்்பகல் 7 ேணிளய 07 : 00 ேணி எனக் குறிக்கலாம்
(iii)  பிற்்பகல் 1 ேணிளய 13 : 00 ேணி (12 + 1 ேணி) எனக் 

குறிக்கலாம்
அதாெது, பிற்்பகல் 12 ேணிக்குப் பிறகு கதாடரும் மநரதளத 24 ேணி ெளர 
கணக்கிடுொர்கள்.
(iv) நள்ளிரவு 12 என்்ப ளத 00:00 ேணி அல்லது 24:00 என எழுதலாம். 

(v) நண்பகல் 12 என்்ப ளத 12 ேணி என எழுதலாம்.

2.5.5 ந�ர அவமப்பு மோற்றம் 
ககாடுக்கப்்படடுள்ை கடிகாரதளத உற்று மநாக்குக. கீழக்கணட 
கருததுகளை நிளனவு்படுததுக.
ஒரு குறிப்பிடட மநர அளேப்பிளன ேற்கறாரு மநர அளேப்புக்கு  ோற்றும் 
க்பாழுது நிளனவில் ககாள்ை மெணடிய கருததுகள் பின்ெருோறு
 12 ேணி மநர அளேப்ள்ப 24 ேணி மநர அளேப்்பாக ோற்றும்ம்பாது, 

மநரோனது நள்ளிரவு 12.00 ேணி முதல் 01.00 மு.்ப ெளர இருப்பின் 
12 ேணிளய 00:00 என ோற்றவும். 01.00 பி.்ப ெளர மநர அளேப்பில் ோற்றமில்ளல, பிற்்பகல் 1.00 
ேணியிலிருந்து கதாடர்ந்து ெரும் ேணிகளுடன் 12:00 ேணிளயக் கூடட மெணடும்.

 24 ேணி மநர அளேப்ள்ப 12 ேணி மநர அளேப்்பாக ோற்றும்ம்பாது, மநரோனது 00.00 ேணி முதல் 
01:00 ேணி ெளர இருப்பின் 00:00 இக்குப் ்பதிலாக 12 ேணியாக ோற்றவும். 13.00 ேணிக்குள் 
மநர அளேப்பில் ோற்றமில்ளல. 13.00 ேணியிலிருந்து கதாடர்ந்து ெரும் ேணிகளை 12:00 
ேணியால் கழிக்கவும்.

 ஒரு மநர அளேப்பிலிருந்து ேற்மறார் அளேப்பிற்கு ோற்றுளகயில், இரணடு மநர அளேப்பிலும் 
நிமிடததில் ோற்றம் இருக்காது.
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12 மணி ந�ர அவமப்புககு மோறறுதல்:

24 மணி ந�ர அவமப்பு >12 மணி >12 மணி எனில் 12 ஐக கழிகக 12 மணி ந�ர 
அவமப்பு

09:25 ேணி இல்ளல - 9:25 மு.்ப
18:40 ேணி ஆம் 18-12= 6 6:40 பி.்ப
03:15 ேணி இல்ளல - 3:15 மு.்ப
15:30 ேணி ஆம் (15-12=3) 3:30 பி.்ப
23:50 ேணி ஆம் (23-12=11) 11.50 பி.்ப

24 மணி ந�ர அவமப்புககு (மதோடர்ைணடி ந�ரம்) மோறறுதல்:

12 மணி ந�ரம் மு.் / பி.் பி.் உடன 12 ஐக கூட்டுக 24 மணி ந�ர 
அவமப்பு

04.15 மு.்ப மு.்ப - 04:15 ேணி
07.40 பி.்ப பி.்ப (7+12) ேணி 19:40 ேணி
10.05 பி.்ப பி.்ப (10+12) ேணி 22:05 ேணி
06.00 மு.்ப மு.்ப - 06:00 ேணி
12.25 மு.்ப மு.்ப - 00:25 ேணி

10:40 மு.்ப = 10:40 ேணி 1 பி.்ப = 13:00 ேணி
11 மு.்ப = 11:00 ேணி 11.15 பி.்ப = 23:15 ேணி
1:15 மு.்ப =            ேணி 3 பி.்ப =           ேணி
5 மு.்ப =           ேணி 12 நள்ளிரவு =           ேணி
16:20 ேணி =            மு.்ப / பி.்ப 12:25 ேணி =            மு.்ப / பி.்ப
00:40 ேணி =           மு.்ப / பி.்ப 4:10 ேணி =            மு.்ப / பி.்ப

இைறவ்ற முயல்க
உகந்த ந�ர அவமப்பிறகு மோறறுக.

தீர்வு: ெழிமுளற 1 ெழிமுளற 2
6 மு.்ப  ேணிளய  கதாடர்ெணடி மநரோக 
ோற்ற   = 06:00 ேணி
4 பி.்ப.  ேணிளய  கதாடர்ெணடி மநரோக 
ோற்ற   = (4 + 12) ேணி  = 16:00 ேணி
6 மு.்ப. ேணிக்கும் 4 பி.்ப. ேணிக்கும் இளடப்்படட
மநர இளடகெளி
= 16 ேணிக்கும் 6 ேணிக்கும் உள்ை மெறு்பாடு
= 16:00 ேணி - 6:00 ேணி  =  10 ேணி

6 மு.்ப 7 8 9 10 11 1 2 3 4 பி.்ப12நண்பகல்

6 ேணி 4 ேணி

= 6 ேணி + 4 ேணி = 10 ேணி
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2.5.6 இரணடு ந�ரததிறகு இவடப்்ட்ட கோல இவடமைளிவயக கோணல்
எடுததுககோட்டு 16:  6 மு.்ப. ேற்றும் 4 பி.்ப -இக்கு இளடப்்படட கால இளடகெளிளயக் காணக.
எடுததுககோட்டு 17: கசன்ளன - திருச்சி விளரவு ெணடியின் ெந்து மசரும் மநரமும், புறப்்படும் 
மநரமும் கீமழ ககாடுக்கப்்படடுள்ைன.

நிவலயம் ைந்து நைரும் ந�ரம் பு்றப்்டும் ந�ரம்
கசன்ளன எழும்பூர் - 20.30

கசங்கல்்படடு 21.30 21.32

விழுப்புரம் சந்திப்பு 23.15 23.25

விருததாசலம் சந்திப்பு 00.07 00.10

திருச்சி 04.30 -

தீர்வு: 
1.  இந்தத கதாடர்ெணடி எததளன ேணிக்குச் கசன்ளன எழும்பூரில் புறப்்படடு எததளன 

ேணிக்குத திருச்சி ெந்தளடகிறது? 
இந்தத கதாடர்ெணடி எழும்பூரில் 20:30 ேணிக்குப் புறப்்படடுத திருச்சிளய 4:30 ேணிக்கு 
ெந்தளடகிறது.

2.  விழுப்புரததில் எவெைவு மநரம் நிற்கிறது ? 
விழுப்புரததில் 10 நிமிட மநரம் நிற்கிறது (23:25 – 23:15 = 10 நிமிடங்கள்)

3.  கசன்ளனயில் இருந்து திருச்சி ெளர எததளன நிறுததங்கள் உள்ைன? 
3 நிறுததங்கள்: 1. கசங்கல்்படடு: 2. விழுப்புரம் சந்திப்பு: 3.விருதாச்சலம் சந்திப்பு

4.  கசன்ளனயில் இருந்து திருச்சிக்குச் கசல்லும் இதகதாடர் ெணடியின் ்பயண மநரதளதக் 
கணக்கிடுக.

(குறிப்பு: ்பயண மநரம் நள்ளிரளெக் கடந்து கசன்றால், ்பயணம் கதாடங்கிய மநரததில் இருந்து நள்ளிரவு 
ெளரயும், பிறகு நள்ளிரவு முதல் ெந்து மசரும் மநரம் ெளரயும் மநர இளடகெளி காண மெணடும்)

ைழிமுவ்ற 1 ைழிமுவ்ற 2
 

எடுததுககோட்டு 18:  முற்்பகல் 7 ேணிக்கு சரியான மநரததில் ளெக்கப்்படட ஒரு கடிகாரோனது, 
ேணிக்கு 2 நிமிடங்கள் வீதம் தாேதோக இயங்கினால் பிற்்பகல் 6 ேணிக்கு அக்கடிகாரம் காடடும் 
மநரதளதக் காணக. 12 மணி ந�ரம் மதோடர்ைணடி ந�ரம்

6.00 பி.்ப 18:00 ேணி
7.00 மு.்ப 07:00 ேணி
இளடப்்படட கால அைவு 11:00 ேணி

்டி 2:  நள்ளிரவு முதல் ெந்து மசரும் மநரம் = 04 : 30
்டி 3: கோததப் ்பயண மநரம் =  நள்ளிரவு ெளரயிலான ்பயண மநரம் + நள்ளிரவு முதல் ெந்து மசரும் 

ெளரயிலான ்பயண மநரம்
 = 3 ேணி 30 நிமிடங்கள் + 4 ேணி 30 நிமிடங்கள்
 = 7 ேணி 60 நிமிடங்கள்
 = 7 ேணி + 1 ேணி = 8 ேணி

 

கோததப் ்பயண மநரம்  = 3 ேணி 30 நிமிடங்கள்+4 ேணி 30 நிமிடங்கள்  
= 7 ேணி 60  நிமிடங்கள்  
= 7 ேணி +1 ேணி = 8 ேணி

்டி 1: நள்ளிரவு ெளர ்பயண மநரம்

 நள்ளிரவு : 24 :00 ேணி 
 கதாடங்கிய மநரம் : 20 :30 ேணி
 ்பயண இளடகெளி   03:30 ேணி

23 60
1 ேணி

கசன்ளன
20:30 ேணி

திருச்சி
4:30 ேணி

21 22 23 1 2 3 400:00

4 ேணி 30 நிமிடங்கள்3 ேணி30 நிமிடங்கள்
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தீர்வு: 
்டி 1: 1 ேணி மநரததில் கடிகாரம் தாேதோக இயங்கும் மநரம் = 2 நிமிடங்கள்
்டி 2: 11 ேணி மநரததில் கடிகாரம் தாேதோக இயங்கும் மநரம் = 11 x 2 = 22 நிமிடங்கள்
  எனமெ பிற்்பகல் 6 ேணிக்குச் சரியான மநரதளத விட 22 நிமிடங்கள் தாேதோக மநரதளதக் 

காடடும். அதாெது பிற்்பகல் 6 ேணிக்குக் கடிகாரம் காடடும் மநரம் பிற்்பகல் 5 ேணி 38 நிமிடங்கள்.
2.5.7 ஆணடு 
 பூமி, சூரியளன ஒரு சுற்றுச் சுற்றி ெர எடுததுக் ககாள்ளும் காலம் ஓர் ஆணடு ஆகும். ஓர் ஆணடானது 
12 ோதங்கள் அல்லது 365 நாள்களைப் க்பற்றிருக்கும். ஒவகொரு ோதமும் ொரங்கைாகப் 
்பகுக்கப்்படுகின்றன. ஒரு ோதோனது, 4 ொரங்கள் ேற்றும் சில நாள்களைக் ககாணடுள்ைது. ஒரு ொரம் 
என்்பது 7 நாள்களைக் ககாணடது. ஒரு ோதததில் 30 நாள்கள் அல்லது 31 நாள்கள் இருக்கும். பிப்ரெரி 
ோதம் ேடடும் 28 அல்லது 29 நாள்களைப் க்பற்று இருக்கும். 

லீப் ஆணடு (ம�ட்டோணடு)
 பூமி தன்ளனததாமன சுற்றிக் ககாணடு 
சூரியளனச் சுற்றி ெருகிறது என்று நேக்குத 
கதரியும். பூமி, சூரியளன ஒரு முழுச் சுற்றுச் சுற்றி 
ெர 365 நாள்கள் ேற்றும் 6 ேணி எடுததுக் 
ககாள்ளும். நாம் 365 நாள்க ளை 1 ஆணடாக 
எடுததுக் ககாள்கிமறாம். ஒவமொர் ஆணடிலும் மீதம் 6 ேணி மநரதளதச் சரி கசயய, ஒவகொரு 
4 ஆணடிற்கு ஒரு முளற ஒரு நாளைச் மசர்ததுக் ககாள்கிமறாம் (4 ஆணடுகள் x 6 ேணி = 24 ேணி = 
1 நாள்). ஒவகொரு 4ஆெது ஆணடும் 365 நாள்கள் + 1 நாள் = 366 நாள்களைப் க்பற்றிருக்கும். 
 இந்த 1 நாள் ஒவகொரு 4ஆெது ஆணடில் ெரும் பிப்ரெரி ோதததில் மசர்க்கப்்படும். எனமெ 366 
நாள்கள் ககாணட ஆணளட லீப் ஆணடு என்கிமறாம். லீப் ஆணடில் பிப்ரெரி ோதததில் 29 நாள்கள் 
உள்ைன. ஒவமொர் ஆணடும் நீங்கள் பிறந்த நாள் ககாணடாடுவீர்கள். ஆனால் பிப்ரெரி 29ஆம் நாள் 
பிறந்த ஒருெரால் 4 ஆணடுகளுக்கு ஒரு முளற தான் பிறந்த நாள் ககாணடாட முடியும்.

லீப் ஆணடிவன எவைோறு கணடுபிடிப்்து?
I.   க்பாதுொகக் ககாடுக்கப்்படட ஆணடு 4 ஆல் 

மீதியின்றி ெகு்படடால் அது லீப் ஆணடு. ஆகும்

எடுததுககோட்டு:
(i) 2016-ஆம் ஆணடு லீப் ஆணடு ஏகனனில் 
2016 ஆனது 4 ஆல் மீதியின்றி ெகு்படும்.
(ii)  2018-ஆம் ஆணடு லீப் ஆணடு இல்ளல ஏகனனில் 2018 ஆனது 4 ஆல் ெகுக்கப்்படடால் மீதிளயத தரும்.

II. நூற்றோணடுகளில்
நூறின் ேடங்குகைாக உள்ை ஆணடுகள் நூற்றாணடுகள் 
ஆகும். 1100, 1200, 1300, ……… 1900, 2000, 2100, ………… 
ஆகியளெ நூற்றாணடுகள் ஆகும். 400 ஆல் ெகு்படும் 
நூற்றாணடுகள் லீப் ஆணடுகள ஆகும்.

நூற்றாணடுகளை நாம் ஏன் 400 
ஆல் ெகுக்க மெணடும்?

சிந்திகக

சாதாரண ஆணடு
பூமி - 365 நாடகள்

சூரியன்

லீப் ஆணடு
பூமி - 366 நாடகள்

சூரியன்

லீப் என்்பது ஒரு புள்ளியில் இருந்து ேற்கறாரு புள்ளிக்குத தாவுெது ஆகும்

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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எடுததுககோட்டு:
(i) 1200 ஆம் ஆணடு 400 ஆல் ெகு்படும், எனமெ 1200 ஆம் ஆணடு லீப் ஆணடு ஆகும்.
(ii) 1700 ஆம் ஆணடு 400 ஆல் ெகு்படாது, எனமெ 1700 ெது ஆணடு லீப் ஆணடு அல்ல.

எடுததுக்காடடு 20:  ேலரின் பிறந்த நாள் 20.11.1999 ஆகும். 05.10.2018 அன்று உள்ை்படி அெளுளடய 
ெயளதக் கணக்கிடுக.

தீர்வு: 
 ஆணடு : ோதம் : நாள் அளேப்புக்கு ோற்றுக

  

2018 10 05
1999 11 20
 18 ஆணடுகள்  10 ோதங்கள்  15 நாள்கள்

ேலரின் ெயது : 18 ஆணடுகள்  10 ோதங்கள்  15 நாள்கள்

2017 21 35

1 ஆணடு 12 மோதம்

(9+12) (5+30)

30 நாள்

1. 	பிப்ரெரி 29 இல் பிறந்த முக்கியப் பிர்பலங்களின் க்பயர்களைச் மசகரிக்கவும்.

2. 	இலணடனிலுள்ை பிக்க்பன் கடிகாரம் குறிதத சுளெயான தகெல்களைச் 
மசகரிக்கவும்.

மையல்்ோடு

1.  கீமழ ககாடுக்கப்்படடுள்ை ஆணடுகள் சாதாரண ஆணடா? அல்லது லீப் ஆணடா எனச் 
சரி்பார்க்க. 
1994, 1985, 2000, 2007, 2010, 2100

2. ஏப்ரல் 1 முதல் சூன் 30 ெளர எததளன நாள்கள் உள்ைன?

இைறவ்ற முயல்க 

எடுததுககோட்டு 19:  2017ஆம் ஆணடு டிசம்்பர் ோதம் 20ஆம் மததி புதன்கிழளே எனில் 2018ஆம் 
ஆணடு சூன் ோதம் 8ஆம் மததி என்ன கிழளே?

தீர்வு:

170 நாள்கள் ÷ 7 (ஏன்?)
170 நாள்கள் = 24 ொரங்கள் +2 நாள்கள்
 மதளெயான கிழளே புதன்கிழளேக்கு 2ெது நாள். 
எனமெ, சூன் ோதம் 8ஆம் மததி கெள்ளிக்கிழளே.

மோதம் �ோளகள எணணிகவக
டிசம்்பர் 12  (31 – 19)
சனெரி 31 
பிப்ரெரி 28 (2018 சாதாரண ஆணடு)

ோர்ச் 31
ஏப்ரல் 30
மே 31 
சூன் 07
மமோததம் 170 �ோளகள 

170
14

7
24

30
28

2
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அளவைகள 

மையல்்ோட்டின இறுதியில் 
கிவடககப்ம்றுைது

்டி1 ்டி2

மையல்்ோட்டிறகோன உரலி:
அளவைகள: https://ggbm.at/p7DZHP6K அல்லது விளரவுக் குறியீடளட ஸ்மகன் கசயக.

இவணயச் மையல்்ோடு

 
 10 ஆணடுகள் = 1 ்பததாணடு
 100 ஆணடுகள் = 1 நூற்றாணடு
 1000 ஆணடுகள் = 1 புததாயிரம்
 21ஆம் நூற்றாணடு = 2001 – 2100  
 நாம் இந்த நூற்றாணடில் ொழகிமறாம்.
 3ெது புததாயிரம் = 2001 - 3000 ஆணடுகள் 
 நாம் இந்தப் புததாயிரததில் ொழகிமறாம். 

ஒரு குறிப்பிடட ஆணடு நிகழவிற்கான 
க்பரு விழாக் ககாணடாடடங்கள்
கெள்ளி விழா 25 ெது ஆணடு
ோணிக்க விழா 40 ெது ஆணடு
க்பான் விழா 50 ெது ஆணடு
ளெர விழா 60 ெது ஆணடு
ேணி விழா 65 ெது ஆணடு
பிைாடடின விழா 70 ெது ஆணடு

்டி 1  கீழக்காணும் உரலி / விளரவுக் குறியீடளடப் ்பயன்்படுததி, GeoGebra இளணயப் 
்பக்கததில் “Measurement Unit convertor”என்னும் ்பணிததாளிற்குச் கசல்லவும்.

   இப்்பணிததாளில் 1. Length convertor and 2. Weight convertor and 3. Convertor for 
all measurements ஆகிய மூன்று கசயல்்பாடுகள் ககாடுக்கப்்படடிருக்கும்.முதல் 
கசயல்்பாடடில், நழுெல்களை நகர்ததிக் கிமலாமீடடர், மீடடர் ேற்றும் கசன்டிமீடடர் 
ஆகியெற்றின் ேதிப்புகளை ோற்றி அெற்றின் ோற்றங்களையும் சரி்பார்க்கலாம்.

்டி 2  இரணடாெது கசயல்்பாடாக, நழுெல்களை நகர்ததிக் கிமலாகிராம், கிராம் ேற்றும் 
மில்லிகிராம் ஆகியெற்றின் ேதிப்புகளை ோற்றிச் சரி்பார்க்கலாம்.
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2. க்பாருததுக:
(i) 09.55 அ. 2 ேணி கடந்து 20 நிமிடங்கள்
(ii) 11.50 ஆ. 4 ேணி கடந்து 15 நிமிடங்கள்
(iii) 04.15 இ. 8 ேணிக்கு 15 நிமிடங்கள்
(iv) 07.45 ஈ. 10 ேணிக்கு 5 நிமிடங்கள்
(v) 02.20 உ. 12 ேணிக்கு 10 நிமிடங்கள்

3. கீழக்கணடெற்ளற ோற்றுக
(i) 20 நிமிடங்க ளை வினாடிக்கு.
(ii) 5 ேணி 35 நிமிடங்கள் 40 வினாடிக ளை முழுெதுோக வினாடிக்கு.
(iii)  3½ ேணியிளன நிமிடததிற்கு.
(iv) 580 நிமிடங்க ளை ேணிக்கு.
(v) 25200 வினாடிக ளை ேணிக்கு.

4. ஒரு விெசாயி தன்னுளடய மின்சார மோடடாருக்காகத திங்கள் ேற்றும் கசவொயக் கிழளேகளில் 
மின்சாரதளதப் ்பயன்்படுததிய மநரம் முளறமய 7 ேணி 20 நிமிடம் 35 வினாடி ேற்றும் 3 ேணி 
44 நிமிட 50 வினாடி எனில் அெர் மின்சாரதளதப் ்பயன்்படுததிய கோதத மநரதளதக் கணக்கிடுக.

5.  12 ேணி 18 நிமிடங்கள் 40 வினாடிகளில் இருந்து 10 ேணி 20 நிமிடங்கள் 35 வினாடிகளைக் 
கழிக்க

6. கீழக்கணடெற்ளற 12 ேணி மநர அளேப்புக்கு ோற்றுக
 (i) 02 : 00 ேணி (ii) 08 : 45 ேணி (iii) 21 : 10 ேணி
 (iv) 11 : 20 ேணி (v) 00 : 00 ேணி

7. கீழக்கணடெற்ளற 24 ேணி மநர அளேப்புக்கு ோற்றுக
 (i) 3 : 15 மு.்ப (ii) 12 : 35 பி.்ப (iii) 12 : 00 நண்பகல் (iv) 12 : 00 நள்ளிரவு
8. கீழக்கணட மநரங்களுக்கு இளடப்்படட கால இளடகெளிளயக் காணக
 (i) 5.30 மு.்ப. முதல் 12.40 பி.்ப ெளர
 (ii) 1.30 பி.்ப முதல் 10.25 பி.்ப ெளர
 (iii) 20 ேணி முதல் 4 ேணி ெளர
 (iv) 17 ேணி முதல் 5.15 ேணி ெளர

்யிறசி 2.2
1. கீழக்கணட மநரதளத இரு முளறகளிலும் கூறுக 

i. ii. iii. iv. v
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9.  கசன்ளன எழும்பூரிலிருந்து ேதுளர ெளரச் கசல்லும் ளெளக அதிவிளரவுத கதாடர்ெணடி 
(எண 12635)-இன் புறப்்படும் மநரம் ேற்றும் ெந்து மசரும் மநரம் ககாடுக்கப்்படடுள்ைன.  
கீழக்கணட தகெல்களைப் ்படிததுப் ்பதிலளிக்கவும். 
நிவலயம் ைந்து நைரும் ந�ரம் பு்றப்்டும் ந�ரம்

கசன்ளன எழும்பூர் - 13:40

தாம்்பரம் 14:08 14:10

கசங்கல்்படடு 14:38 14:40

விழுப்புரம் 15:50 15:55

விருததாசலம் 16:28 16:30

அரியலூர் 17:04 17:05

திருச்சி 18:30 18:35

திணடுக்கல் 20:03 20:05

மசாழெந்தான் 20:34 20:35

ேதுளர 21:20 -

(i) ளெளக அதி விளரவு ெணடி எததளன ேணிக்குச் கசன்ளனயிலிருந்து புறப்்படடு ேதுளரக்கு 
ெந்து மசருகிறது ?

(ii) கசன்ளன ேற்றும் ேதுளரக்கு இளடயில் எததளன நிறுததங்கள் உள்ைன?
(iii) விழுப்புரம் நிளலயததில் எவெைவு மநரம் நிற்கிறது ?
(iv) மசாழெந்தானுக்கு ெந்து மசரும் மநரம் என்ன ?
(v) கசன்ளன எழும்பூரில் இருந்து ேதுளர ெந்து மசர ஆகும் கோததப் ்பயண மநரதளதக் காணக.

10.  ோணிக்கம் 20.02.2017 அன்று சதுரங்க ெகுப்பில் மசர்ந்தார். மதர்வின் காரணோக 20 
நாடகளுக்குப் பிறகு ்பயிற்சி ெகுப்புக்குச் கசல்லவில்ளல. மீணடும் அெர் 10.07.2017 முதல் 
31.03.2018 ெளர சதுரங்கப் ்பயிற்சி ெகுப்புக்குச் கசன்றார். எததளன நாள்கள் அெர் ்பயிற்சி 
ெகுப்பிற்குச் கசன்றார் எனக் கணக்கிடுக.

11.  முற்்பகல் 5 ேணிக்கு சரியான மநரததில் ளெக்கப்்படட ஒரு கடிகாரோனது, ேணிக்கு 3 நிமிடங்கள் 
வீதம் மெகோக இயங்கினால் பிற்்பகல் 7 ேணிக்கு அக்கடிகாரம் காடடும் மநரதளதக் காணக.

12.  2020 ஆம் ஆணடில் இந்தியக் குடியரசு தினததிற்கும், கல்வி ெைர்ச்சி நாளுக்கும் இளடயில் 
உள்ை நாள்களைக் கணக்கிடுக.

13.  2018 ஆம் ஆணடு சனெரி ோதம் 11ஆம் மததி வியாழக்கிழளே எனில் அமத ஆணடு சூளல 
20ஆம் மததி என்ன கிழளே?

14. (i) 480 நாள்களை ஆணடுகைாக ோற்றுக.
     (ii) 38 ோதங்களை ஆணடுகைாக ோற்றுக.
15. உன்னுளடய ெயளத 01.06.2018 அன்றுள்ை்படி கணக்கிடுக.

மகோளகுறி ைவக வினோககள
16. 2 நாள்கள் = ------------------ ேணி
 அ) 38  ஆ) 48 இ) 28 ஈ) 40
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17. 3 ொரங்கள் = ------------------ நாள்கள்
 அ) 21 ஆ) 7 இ) 14 ஈ) 28
18. அடுததடுதத இரணடு லீப் ஆணடுகளுக்கு இளடப்்படட சாதாரண ஆணடுகளின் எணணிக்ளக
 அ) 4 ஆணடுகள் ஆ) 2 ஆணடுகள் இ) 1 ஆணடு ஈ) 3 ஆணடுகள்
19. 22 : 35 ேணியில் இருந்து 5 ேணி மநரம் கடந்த பிறகு காடடும் மநரம் ------------
 அ) 2 : 30 ேணி ஆ) 3 : 35 ேணி இ) 4 : 35 ேணி ஈ) 5 : 35 ேணி
20. 2½ ஆணடுகள் என்்பது ------------ ோதங்கள்
 அ) 25 ஆ) 30 இ) 24 ஈ) 5

்யிறசி 2.3 
்ல்ைவகத தி்றனறி ்யிறசிக கணககுகள

1.  7 மீ 25 கச.மீ ேற்றும் 8 மீ 13 கச.மீ நீைமுள்ை இரணடு குழாயகள் இளணக்கப்்படடு அதிலிருந்து  
60 கச.மீ நீைமுள்ை சிறிய துணடு கெடடி எடுக்கப்்படுகிறது எனில் மீதியுள்ை குழாயின் நீைம் 
எவெைவு?

2.  சரெணன் என்்பெர் 5 கி.மீ கதாளலவுள்ை சாளலயின் ஒரு புறததில் 2 மீ 50 கச.மீ இளடகெளியில் 
ேரக்கன்றுகளை நடுகிறார். அெரிடம் 2560 ேரக்கன்றுகள் இருந்தால் எததளன ேரக் கன்றுகளை 
நடடிருப்்பார்? மீதமுள்ை ேரக்கன்றுகள் எததளன?

3.  கோதத அைளெக் குறிக்கும் ெளகயில் மதளெயான ெடடங்களில்  இடுக.

1. 1 கி.கி  
500 கி

 
50 கி

 
100 கி

 
200 கி

 
250 கி

2. 1 மீ  
10 கச.மீ 

 
30 கச.மீ

 
40 கச.மீ

 
25 கச.மீ

 
5 கச.மீ

3. 1 லி  
200 மி.லி

 
100 மி.லி

 
50 மி.லி

 
500 மி.லி

 
200 மி.லி

4.  பிப்ரெரி 2020 இக்கான ோத அடடெளணளய உருொக்குக  (குறிப்பு : 2020ஆம் ஆணடு சனெரி 
முதல் நாள் புதன் கிழளே)

5.  கீழக்கணட கசயல்களை 1 நிமிடததிற்கு உற்று மநாக்கித தகெல்களைச் மசகரிக்க.

i. மூச்சுகளின் எணணிக்ளக ii. மதாப்புக்கரணங்களின் எணணிக்ளக

ii. இதயத துடிப்புகளின் எணணிக்ளக iv. ளகதடடுகளின் எணணிக்ளக

iii. கணசிமிடடும் எணணிக்ளக vi. எழுதும் ெரிகளின் எணணிக்ளக

iv. நடக்கும் கதாளலவு viii. ்படிக்கும் ெரிகளின் எணணிக்ளக

v. ஓடும் கதாளலவு x. கூறும் தமிழ விளனச் கசாற்களின் எணணிக்ளக
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நிளனவில் ககாள்க:
  நீைததிற்கு மீடடரும், எளடக்குக் கிராமும், ககாள்ைைவுக்கு லிடடரும் அடிப்்பளட கேடரிக் அலகுகள் ஆகும்.
  கெவமெறு அலகுகளில் உள்ை அைளெக ளை ஒமர அலகாக ோற்றிக் கூடடமொ, கழிக்கமொ இயலும்.
  முற்்பகல் (மு.்ப) என்்பது நள்ளிரவு 12 ேணிக்கு மேல் ேற்றும் நண்பகல் 12 ேணிக்குள்ைான மநரதளதக் 

குறிக்கும்.
  பிற்்பகல் (பி.்ப) என்்பது நண்பகல் 12 ேணிக்கு மேல் ேற்றும் நள்ளிரவு 12 ேணிக்குள்ைான மநரதளதக் 

குறிக்கும்.
  12 ேணி மநர அளேப்ள்ப 24 ேணி மநர அளேப்்பாக ோற்றும்ம்பாது, மநரோனது நள்ளிரவு 12.00 ேணி 

முதல் 01.00 மு.்ப ெளர இருப்பின் 12 ேணிளய 00:00  என ோற்றவும். 01.00 பி.்ப ெளர மநர அளேப்பில் 
ோற்றமில்ளல, பிற்்பகல் 1.00 கதாடர்ந்து ெரும் ேணிகளுடன் 12:00 ேணிளயக் கூடட மெணடும்.

  24 ேணி மநர அளேப்ள்ப 12 ேணி மநர அளேப்்பாக ோற்றும்ம்பாது, மநரோனது 00.00 ேணி முதல் 
01:00 ேணி ெளர இருப்பின் 00:00 இக்குப் ்பதிலாக 12 ேணியாக ோற்றவும். 13.00 ேணிக்குள் மநர 
அளேப்பில் ோற்றமில்ளல. 13.00 ேணியிலிருந்து கதாடர்ந்து ெரும் ேணிகளை 12:00 ேணியால் 
கழிக்கவும். இரணடு மநர அளேப்பிலும் நிமிடததில் ோற்றம் இல்ளல.

  4ஆல் ெகு்படும் ஆணடுகள் லீப் ஆணடுகள் ஆகும்.
  நூற்றாணடுகள் 400 ஆல் ெகு்படடால் அளெ லீப் ஆணடுகள் ஆகும்.

நமறசிந்தவனக கணககுகள
6.  ஓர் அணில் தானியங்கள் உள்ை இடதளத விளரொக அளடய விரும்புகிறது. அது கசல்ல 

மெணடிய குளறந்த கதாளலவுள்ை ்பாளதளயக் கணடுபிடிக்க உதவுங்கள்.  
(அைவுமகாளலப் ்பயன்்படுததிக் மகாடடுத துணடுகளை அைக்கவும்)

A

B C

D

E

F

G

H

I

J

7.  ஓர் அளறயின் கதவு 1 மீ அகலம் ேற்றும் 2 மீ 50 கச.மீ உயரம் உளடயது. 2 மீ ேற்றும் 20 கச.மீ 
நீைம் ேற்றும் 90 கச.மீ அகலம் உள்ை கடடிளல அளறக்குள் எடுததுச் கசல்ல முடியுோ ?

8.  ஓர் அஞ்சல் அலுெலகம் முற்்பகல் 10 ேணி முதல் பிற்்பகல் 5.45 ேணி ெளர இயங்குகிறது. ேதியம் 
1 ேணி மநரம் உணவு இளடமெளை ஆகும். அஞ்சல் அலுெலகம் ொரததில் 6 நாடகள் 
இயங்கினால், ஒரு ொரததின் கோதத மெளல மநரதளதக் கணக்கிடுக.

9.  சீதா முற்்பகல் 5.20 ேணிக்குத துயில் எழுந்து 35 நிமிடங்கள் தன்ளனத தயார் கசயது ககாணடு, 
15 நிமிடததில் கதாடர் ெணடி நிளலயதளத அளடந்தாள். கதாடர் ெணடி சரியாக முற்்பகல் 6 
ேணிக்குப் புறப்்படடுச் கசன்றது எனில் பூங்மகாளத அந்தத கதாடர் ெணடியில் ்பயணம் 
கசயதிருப்்பாரா?

10.  முதல் நாள் 6 ேணி மநரததிற்கு ஒரு முளறயும், இரணடு ேற்றும் மூன்றாம் நாளில் 8 ேணி 
மநரததிற்கு ஒரு முளறயும் ேருந்து எடுததுக்ககாள்ளுோறு ேருததுெர் ளெரெனுக்கு அறிவுளர 
ெழங்கி உள்ைார். அெர் முதல் நாள் முற்்பகல் 9.30 ேணிக்கு முதல் மெளைக்கான ோததிளர 
எடுததுக் ககாணடால், அெர் எடுததுக் ககாள்ளும் ோததிளரக்கான கால அடடெளணளய 
கதாடர் ெணடி மநர முளறயில் தயார் கசயக.
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இயல்

3
கற்றல் ந�ோககஙகள்:
● பட்டியல் தயாரிததல் மற்றும் பட்டியல் ததாகைகயச் சரிபாரததல்.

● இலாபம் மற்றும் நட்்டதகத ைணக்கி்டல்.

● அ்டக்ை விகல, விற்்ற விகல, குறிதத விகல மற்றும் தள்ளுபடி ஆகியவற்க்றக் ைணக்கி்டல்.

3.1 அறிமுகம் 

எநத ஒரு தனி மனிதனும் தன் அன்்றா்ட வாழ்வில் பயன்படுததும் எநததவாரு தபாருகையும் தானே 

தயாரிபபதில்கல. அபதபாருள்ைகை நிறுவேஙைள், ைக்டைள் அல்லது தனிநபரைளி்டமிருநது 

வாஙகுகின்்றேர. இவவகைச் தசயல்ைளின் மூலனம வரததைம் நக்டதபறுகி்றது. எேனவ, வரததைம் 

என்பது சமூைததின் னதகவைகை நிக்றனவற்்றத தனிநபரைளின் ஒருஙகிகணநத முயற்சியால் 

தபாருள்ைகைத தயாரிதது விற்பதாகும். ஒவதவாரு வரததைமும் பட்டியல், இலாபம், நட்்டம் 

னபான்்றவற்க்ற உள்ை்டக்கியதாகும்.

இநத இயலில் நமது அன்்றா்ட வாழ்வில் எதிர தைாள்ளும் பட்டியல் (Bill) பற்றியும் வணிைப 

பரிவரததகேயில் ஏற்படும் இலாபம் மற்றும் நட்்டதகதப பற்றியும் ைற்னபாம்.

எஙகும் கணிதம் - அன்றோட வோழ்வில் பட்டியல், இலோபம் மறறும் �ட்டம்

பட்டியலின் மாதிரி  விற்பகே நிகலயததின் மாதிரி

3.2 பட்டியல்
னைாகத தேது இரண்டாம் பருவக் ைற்்றலுக்குத தயாராகிக் தைாணடிருக்கி்றாள். அதற்ைாைக் 

குறிபனபடு, எழுதுனைால், தபன்சில், ைணித உபைரணப தபட்டி னபான்்றவற்க்ற வாஙகுவதற்ைாைக்  

  Alive

 M

athematics

பட்டியல், இலோபம் 
மறறும் �ட்டம்
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னைாகதக்கு அவைது அம்மா `300 தருகி்றார. னைாகத பின்வரும் பட்டியலில் ைாணும் தபாருள்ைகை 

வாஙகிோள்.

ர�ோககபபட்டியல்
ஏபிசி பல்ரபோருள் அஙகோடி, ரபரியோர் சோலல, ஈந�ோடு

  பட்டியல் எண் : 75                                                                                          �ோள் : 03.10.2018

வ.எண தபாருள்ைள்
தபாருள்ைளின் 

எணணிக்கை

விகல

(` இல்)

ததாகை

(` இல்)

1.

2.

3.

4.

5.

192 பக்ைக் னைாடி்டபப்டாத 

குறிபனபடு

எழுதுனைால்

ைரிக்னைால்

அழிபபான்

ைணித உபைரணப தபட்டி

3

2
2
1
1

21

35
15
5
52

63

70
30
 5
52

தமாததம் 9 220

நமறகண்ட பட்டியலிலிருந்து நகோலத பினவரும் விவ�ஙகலைப புரிந்து ரகோள்கி்றோள்.
1.  அஙைாடியின் தபயர. 5. ஒவதவாரு தபாருளின் விகல.

2. பட்டியலின் வரிகச எண. 6. வாஙைபபட்்ட தபாருள்ைளின் தமாதத எணணிக்கை.

3. பட்டியல் தயாரிக்ைபபட்்ட நாள். 7. தபாருள்ைள் வாஙகியதற்ைாே ததாகை.

4. வாஙைபபட்்ட தபாருள்ைளின் விவரம். 8. வரி விவரம் (அடுதத வகுபபில் ைற்பீரைள்).

தபாருள்ைகை வாஙகிய பி்றகு அவளி்டம் சிறிது ததாகை மீதம் இருநதது. அவள் தசயத தசலவுை கை 

சரிபாரக்ை விரும்புகி்றாள். 

3.2.1 பட்டியல் சரிபோர்்ததல்
நமறகண்ட பட்டியலலப பினவருமோறு நகோலத சரிபோர்ககி்றோள் :
தபாருள் 1. 21 × 3 = 63 

தபாருள் 2. 35 × 2 = 70 

தபாருள் 3. 15 × 2 = 30 

தபாருள் 4.   5 × 1 =   5 

தபாருள் 5. 52 × 1 = 52 

 220 

னைாகதயின் அபபா னமற்ைண்ட பட்டியல் மீது சில விோக்ைள்  

எழுபபக் னைாகத பின்வருமாறு விக்டயளிக்கி்றாள். 

(i) எததகே குறிபனபடுைள் வாஙைபபட்்டே?  3

(ii) ஓர எழுதுனைாலின் விகல என்ே? `35

(iii) தபன்சில்ைளுக்ைாைச் தசலவி்டபபட்்ட ததாகை எவவைவு ? `30

(iv) ைக்டக்ைாரரி்டம் 3 நூறு ரூபாயைள் தைாடுததால் அவர உேக்கு மீதி எவவைவு தருவார? `80

ஒரு நாளில் 55 பட்டியல்ைள் 

தயாரிக்ைபபட்்டால், அகவ 

அகேததிலும் மா்றாமல் 

இருக்கும் விவரம் என்ே?

சிந்திகக

இநதப பட்டியல் மீது னமலும் சில 

விோக்ைகை எழுபபுை.

ரசயல்போடு
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3.2.2 பட்டியல் தயோரி்ததல்
அறிவு, ஒரு தபட்டிக்ைக்டயிலிருநது பின்வரும் ைாயைறிைகை 

வாஙகிோர.

கினலா `12 வீதம் (@ `12) 2 கி.கி ைததரிக்ைாய, கினலா `16 வீதம் 

3 கி.கி தவஙைாயம், கினலா `20 வீதம்  3 கி.கி தக்ைாளி மற்றும் 

கினலா `24 வீதம்  2 கி.கி உருகைக்கிழஙகு.

தபட்டிக் ைக்டக்ைாரர அதற்ைாே பட்டியகலத தரவில்கல. ஆைனவ, 

அறிவு பின்வருமாறு தானே பட்டியல் தயாரிக்கி்றார. தான் தசலுததிய 

ததாகைகயச் சரிபாரக்ை இது அவருக்கு உதவுகி்றது.

எடு்ததுககோட்டு 1:  இரம்யா சில ஒபபகேப தபாருள்ைகை வாஙகிக் தைாணடு பின்வரும் பட்டியகலப 

தபறுகி்றார.

ர�ோககப பட்டியல்
சோந்தி அலஙகோ�ப ரபோருள்கள் அஙகோடி, தஞசோவூர்.

பட்டியல் எண் : 100                                                                                         �ோள் : 15.05.2018

வ.எண் ரபோருள்கள் விலல (` இல்) அைவு ரதோலக (` இல்)

1.

2.

3.

4.

தகலமுடிக் ைவவி (Hair clip)

தகலமுடிச் தசருகி (Hair pin)

நா்டா (Ribbon)

கைக்குட்க்ட (Hand kerchief)

15 /ஒன்று

10 /ஒன்று

12 /மீட்்டர

25 /ஒன்று

6
4
3
2

90
40
36
50

தமாததம் 216

ர�ோககப பட்டியல்
பி.கயூ.ஆர் கோயகறி அஙகோடி,

விநவகோனந்தோ ரதரு, திருச்சி
பட்டியல் எண் : 786                                      �ோள் : 25.04.2018

வ.எண ரபோருள்கள் அைவு 

(கி.கி.இல்)

விகல

(` இல்)

ததாகை

(` இல்)

1.

2.

3.

4.

ைததரிக்ைாய

தவஙைாயம்

தக்ைாளி

உருகைக்கிழஙகு

2
3
3
2

12
16
20
24

24
48
60
48

தமாததம் 180

@ (at the rate of) என்பது 

வீதம் ஆகும். கினலா `12 

வீதம் 2 கி.கி ைததரிக்ைாய 

என்பகத ஆஙகிலததில் 

'2 Kg of Brinjal @ `12 per Kg' 

எே குறிக்ைலாம்.

விகல மற்றும் அைவு 

நிரல்ைள் தமக்குள் இ்டமாற்்றம் 

தசயயபபட்்டால் பட்டியலில் 

உள்ை தமாததத ததாகையில் 

மாற்்றம் ஏற்படுமா? 

சிநதிக்ை
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பட்டியகலக் ைவனிததுப பின்வரும் விோக்ைளுக்கு விக்டயளி.

(i) பட்டியல் எண என்ே? 

(ii) தபாருள்ைள் வாஙைபபட்்ட னததிகயக் குறிபபிடுை.

(iii) வாஙைபபட்்ட தபாருள்ைள் எததகே?

(iv) ஒரு தகலமுடிக் ைவவியின் விகல என்ே?

(v) நா்டாவின் தமாதத விகல என்ே?

தீர்வு :
(i) பட்டியலின் எண 100.

(ii) தபாருள்ைள் 15.05. 2018 அன்று வாஙைபபட்்டே.

(iii) நான்கு தவவனவறு தபாருள்ைள் வாஙைபபட்்டே.

(iv) ஒரு தகலமுடிக்ைவவியின் விகல `15.

(v) நா்டாவின் தமாதத விகல `36.

எடு்ததுககோட்டு 2 : னைாயம்புததூரிலுள்ை ஆவின் 

விற்பகே நிகலயததில் 25.06.2018 அன்று 

வாஙைபபட்்ட பின்வரும் தபாருள்ைளுக்கு பட்டியல் எண  

160 உள்ை பட்டியல் தயார தசயை.

(i) ஒன்று `40 வீதம் 100கி பால்னைாவா பாக்தைட்டுைள் 5 

(ii) ஒன்று `8 வீதம் னமார பாக்தைட்டுைள் 5 

(iii) ஒன்று `25 வீதம் 500 மி.லி பால் பாக்தைட்டுைள் 6 

(iv) ஒன்று `40 வீதம் 100கி  தநய பாக்தைட்டுைள் 5

தீர்வு :
1. பால்னைாவா  5 × 40 = `200
2. னமார  5 ×   8 = `  40
3. பால்  6 × 25  = `150

4. தநய  5 × 40 = `200
 தமாததம் `590

ர�ோககப பட்டியல்  
ஆவின விறபலன நிலலயம், நகோயம்பு்ததூர்.

பட்டியல் எண் : 160                                                                                         �ோள் : 25.06.2018

வ.எண் ரபோருள்கள் விலல (` இல்) அைவு (போகரகட்டுகளில்) ரதோலக (` இல்)
1.

2.

3.

4.

பால்னைாவா

னமார

பால்

தநய

40/பாக்தைட்டு

8/பாக்தைட்டு

25/பாக்தைட்டு

40/பாக்தைட்டு

5
5
6
5

200
  40
150
200

தமாததம் 590

குறிபபு
தபரும்பாலாே பட்டியல்ைளில், 

தபாருள்ைள் மற்றும் னசகவ வரி (GST) 

குறிபபி்டபபட்டிருக்கும். முன்பிருநத 

னசகவ வரி, மதிபபுக்கூட்டு வரி 

னபான்்ற அகேதது மக்றமுை 

வரிைளுக்கும் பதிலாை இநதிய அரசால் 

அணகமயில் ஒனர வரியாை  இது 

அறிமுைபபடுததபபட்்டது. தவவனவறு 

தபாருள்ைளுக்கு ஏற்ப இநத வரியின் 

அைவு னவறுபடுகி்றது. தபாருள்ைள் 

மற்றும் னசகவ வரி (GST) ஆேது மாநிலப 

தபாருள்ைள் மற்றும் னசகவ வரி (SGST);  

மததியப தபாருள்ைள் மற்றும் னசகவ வரி 

(CGST) எே இரு வகைபபடும்.
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3.3 இலோபம் மறறும் �ட்டம்
நமது அன்்றா்ட வாழ்வில் உணவு, ஆக்ட, வணடி, 

புததைம் னபான்்றவற்க்றப பயன்படுததுகின்றாம். இகவ 

ஒவதவான்றும் ஒருவரால் அல்லது குறிபபிட்்ட ஒரு 

குழுவால் தயாரிக்ைபபட்டு மக்ைளுக்கு னநரிக்டயாைனவா 

அல்லது முைவரைள் மூலமாைனவா விற்பகே 

தசயயபபடுகின்்றே. நாம் ஒரு தபாருகை வாஙகும் னபாது அதன் விகலயில் அபதபாருகைத 

தயாரிபபவகர வி்ட முைவரதான் அதிைத ததாகைகய நிரணயிக்கி்றார. ஏதேனில் முைவர 

தபாருள்ைகை வாஙைக் குறிபபிட்்ட ததாகைகய முதலீடு தசயவதாலும், னநரதகதச் தசலவிட்டுத 

தேது இ்டததிற்குப தபாருள்ைகை எடுதது வருவதாலும், தேது முதலீட்டுக்கு னமல் சிறிது ததாகைகய 

அதிைமாைப தப்ற விரும்புகி்றார. முைவர தபறும் இநதக் கூடுதல் ததாகைனய அவருக்ைாே இலாபம் 

ஆகும். முைவரின் அவசரத னதகவ அல்லது னவறு ைாரணஙைைால் தயாரிபபாைருக்கு முைவர தசலுததிய 

ததாகைகயவி்டக் குக்றவாை விற்கும் சூழலில் முைவருக்கு இழபபு ஏற்படுகி்றது. அவருக்டய 

முதலீட்டின் மீது ஏற்படும் இநதத ததாகை இழபபு நட்்டம் ஆகும். தபாருள்ைகை வாஙகி விற்கும் இநதச் 

தசயலில் இலாபனமா அல்லது நட்்டனமா ஏற்ப்டலாம். இகதப பற்றி நாம் விரிவாைக் ைாணனபாம்.

அடகக விலல
தயாரிபபாைர அல்லது முைவரி்டமிருநது ஒரு விற்பகேயாைர தபாருள்ைகை வாஙகுகி்றார. இது 

வாஙகிய விகல எேபபடும். னமலும் அவர னபாக்குவரதது, கூலி னபான்்றவற்றிற்குக் கூடுதலாைச் 

தசலவிடுகி்றார. ஆைனவ, முதலீடு, மூலப தபாருள்ைளின் விகல, னவகலயாள்ைளின் கூலி, மின் 

ைட்்டணம், னபாக்குவரததுச் தசலவுைள் னபான்்றவற்க்ற உள்ை்டக்கியனத அ்டக்ை விகல ஆகும்.

அடகக விலல = வோஙகிய விலல + கூடுதல் ரசலவுகள்
எடுததுக்ைாட்்டாை, ஏபிசி மகிழுநது நிறுவேம், ஒரு மகிழுநது தயாரிக்ை மூலப தபாருள்ைள் வாஙை 

`2,00,000 ; னவகலயாள்ைளுக்கு ஊதியம் வழஙை `70,000 ;  மின் ைட்்டணம் தசலுதத `15,000 ; 

னபாக்குவரததுச் தசலவுக்ைாை  `10,000 எேச் தசலவிடுகி்றது. ஆைனவ, தயாரிதத ஒரு மகிழுநதின் 

அ்டக்ை விகல  = `2,00,000 + `70,000 +  ̀ 15,000 + `10,000 = `2,95,000 ஆகும்.

குறிபபு
வாஙைபபட்்ட தபாருள்ைகைத தேது இ்டததிற்கு எடுதது வரப னபாக்குவரததுச் தசலவு, னவகலயாள்ைளின் 

கூலி, சுஙை வரி னபான்்றவற்றிற்குச் தசலவிடும் ததாகையாேது ‘கூடுதல் தசலவுைளில்’ ஒரு 

பகுதியாகின்்றே.

குறி்தத விலல
ஒரு விற்பகேயாைர தபாருள்ைகை முைவரி்டமிருநது விற்பகே நிகலயததிற்கு எடுததுச் தசன்்றபின் 

அவர தம் விற்பகேயில் இலாபம் ஈட்்ட னவணடும். எேனவ, அவர அ்டக்ை விகலகய வி்ட அதிைமாைப 

தபாருளின் மீது விகலகயக் குறிக்கி்றார. இதுனவ, குறிதத விகல எேபபடும்.

னமற்ைண்ட எடுததுக்ைாட்டில், ஏபிசி மகிழுநது நிறுவேம் ̀ 50,000 இலாபம் தப்ற விரும்புகி்றது. எேனவ, 

அநநிறுவேம் மகிழுநதின் விகலகய `2,95,000 + `50,000 = `3,45,000 எே குறிதத விகலயாை 

அகமக்கி்றது.

வாஙகிய விகலயாேது தயாரிபபாைர, 

முைவர, விற்பகேயாைர ஆகினயாகரப 

தபாறுதது மாறும். ஏன்? விவாதிக்ை

சிந்திகக
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தள்ளுபடி
குறிதத விகலயிலிருநது நுைரனவாகர ஈரபபதற்ைாைனவா அல்லது 

பி்ற ைாரணஙைளுக்ைாைனவா வழஙைபபடும் விகலக்குக்றபனப 

தள்ளுபடி ஆகும்.

ஏபிசி மகிழுநது நிறுவேம், தேது விற்பகேகய அதிைபடுததும் 

தபாருட்டு மகிழுநது வாஙகும் தேது வாடிக்கையாைரைளுக்கு `5,000 விகலகயக் குக்றக்ை முடிவு 

தசயகி்றது. இஙகுத தள்ளுபடி `5,000 ஆகும்.

குறிதத விகல, அ்டக்ை 

விகல இவற்றில் எது 

தபரியது?

அதிைபட்ச விற்பகே விகல (MRP) என்பது தயாரிபபவரால் 

நிரணயிக்ைபபடுகி்றது. எநத ஒரு தபாருளும் இநத விகலக்கு 

னமலாை விற்பகே தசயயபப்டக் கூ்டாது.

சிநதிக்ைகுறிபபு

விறபலன விலல
தள்ளுபடி இருபபின், குறிதத விகலயில் தள்ளுபடிகயக் குக்றததபின் ஒரு தபாருளுக்கு 

வாடிக்கையாைர தசலுததும்  ததாகை விற்பகே விகல எேபபடும்.

மகிழுநதின் குறிதத விகல `3,45,000. ஏபிசி நிறுவேததில் விற்பகே தசயயபபடும் மகிழுநதின் 

விற்பகே விகல = `3,45,000 - ` 5,000 = `3,40,000. 

அதாவது,         குறி்தத விலல – தள்ளுபடி = விறபலன விலல      

நமறகண்ட விவ�ஙகளிலிருந்து பினவருவனவறல்ற்த தீர்மோனிககலோம். 
•  அ்டக்ை விகல < விற்பகே விகல எனில் இலாபம் ஆகும்.  இலாபம் = விற்பகே விகல – அ்டக்ை விகல.

•  அ்டக்ை விகல > விற்பகே விகல எனில் நட்்டம் ஆகும்.  நட்்டம் = அ்டக்ை விகல – விற்பகே விகல.

•  அ்டக்ை விகல = விற்பகே விகல எனில் இலாபமுமில்கல நட்்டமுமில்கல. 

•  தள்ளுபடி = குறிதத விகல – விற்பகே விகல (அ) விற்பகே விகல = குறிதத விகல – தள்ளுபடி.

• தள்ளுபடி இல்கலதயனில் குறிதத விகல = விற்பகே விகல.

எடு்ததுககோட்டு 3: பின்வரும் அட்்டவகணயில் தபாருததமாே விவரஙைகை நிரபபுை.

அடகக 
விலல

விறபலன 
விலல இலோபம் �ட்டம்

(i) `50 `60
(ii) `70 `60
(iii) `100 `20
(iv) `80 `15
(v) `70 `25
(vi) `100 `30

M.R.P
 `3

,45
,000

DISCOUNT
 `5000

ஏறு வரிகசயில் அகமக்ை.

(i)  அ்டக்ை விகல, குறிதத விகல, 

தள்ளுபடி 

(ii)  குறிதத விகல, விற்பகே விகல, 

தள்ளுபடி

இவறல்ற முயல்க
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தீர்வு :
(i) அ்டக்ை விகல < விற்பகே விகல  
 இலாபம் = விற்பகே விகல – அ்டக்ை விகல 
 = `60 – `50 
 = `10
(ii) அ்டக்ை விகல > விற்பகே விகல

 நட்்டம் = அ்டக்ை விகல – விற்பகே விகல 
  = `70 – `60 
  = `10
(iii) இலாபம் = விற்பகே விகல – அ்டக்ை விகல

 `20 = விற்பகே விகல – `100
 விற்பகே விகல  = `20 + `100  

= `120
(iv) நட்்டம் = அ்டக்ை விகல – விற்பகே விகல

 `15 = `80 – விற்பகே விகல

 விற்பகே விகல  = `80 – `15  
= `65

(v) இலாபம் = விற்பகே விகல – அ்டக்ை விகல

 `25 = `70 – அ்டக்ை விகல

 அ்டக்ை விகல  = `70 – `25  
= `45

(vi) நட்்டம் = அ்டக்ை விகல – விற்பகே விகல

 `30 = அ்டக்ை விகல – `100
 அ்டக்ை விகல  = `30 + `100  

= `130

எடு்ததுககோட்டு 4:   ஒரு னமகசயாேது `4500இக்கு வாஙைபபட்டு 

`4800 இக்கு விற்ைபபடுகி்றது எனில் இலாபம் அல்லது 

நட்்டம் ைாணை. 

தீர்வு:
அ்டக்ை விகல = `4500 
விற்பகே விகல = `4800
இஙகு, அ்டக்ை விகல < விற்பகே விகல 
இலாபம்  = விற்பகே விகல – அ்டக்ை விகல

= `4800 – `4500 
 = `300

எடு்ததுககோட்டு 5:   ஒரு பழ வணிைர ஒரு கூக்டப பழஙைகை `500இக்கு வாஙகிோர. எடுதது வரும்னபாது 

சில பழஙைள் நசுஙகிவிட்்டே. மீதம் உள்ை பழஙைகை `480இக்கு அவரால் விற்பகே 

தசயய முடிநதது எனில் அவருக்டய இலாபம் அல்லது நட்்டம் ைாணை. 

தீர்வு:
அ்டக்ை விகல = `500
விற்பகே விகல = `480
இஙகு, அ்டக்ை விகல  > விற்பகே விகல

நட்்டம் = அ்டக்ை விகல  – விற்பகே விகல 
 = `500 – `480 
 = `20

குறிதத விகல, விற்பகே விகல 

இவற்றில் எது தபரியது?

சிநதிக்ை
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எடு்ததுககோட்டு 6:  பாரி ஓர உநது வணடிகய `55,000இக்கு வாஙகி `5500 இலாபததிற்கு விற்பகே 

தசயதார எனில் உநது வணடியின் விற்பகே விகல என்ே?

தீர்வு:
அ்டக்ை விகல = `55,000
இலாபம் = `5,500
இலாபம் = விற்பகே விகல – அ்டக்ை விகல 
`5,500 = விற்பகே விகல – `55,000
விற்பகே விகல = `5,500 + `55,000 
 = `60,500

எடு்ததுககோட்டு 7:  மணினமைகல `25,52,500இக்கு ஒரு வீட்க்ட வாஙகி அகதச் சீரகமக்ை `2,28,350 

தசலவு தசயதார. அவர அவவீட்க்ட `30,52,000இக்கு விற்்றார எனில் அவரது 

இலாபம் அல்லது நட்்டம் ைாணை.

தீர்வு:
அ்டக்ை விகல = ` 25,52,500 + `2,28,350 
 = `27,80,850
விற்பகே விகல = `30,52,000
அ்டக்ை விகல  < விற்பகே விகல 
இலாபம்   = விற்பகே விகல – அ்டக்ை விகல  

= `30,52,000 – `27,80,850  
= `2,71,150

எடு்ததுககோட்டு 8:  ஒருவர ` 300 இக்கு 75 மாம்பழஙைள் வாஙகி அவற்றில் 50 மாம்பழஙைகை 

`300 இக்கு விற்பகே தசயதார. அகேதது மாம்பழஙைளும் விற்பகேயாே 

பின் அவரது இலாபம் அல்லது நட்்டம் ைாணை. 

தீர்வு:
75 மாம்பழஙைளின் அ்டக்ை விகல `300 எனில் 1 மாம்பழததின் அ்டக்ை விகல = 300/75 = `4 

50 மாம்பழஙைளின் விற்பகே விகல ̀ 300 எனில் ஒரு மாம்பழததின் விற்பகே விகல = 300/50 = ̀ 6
எேனவ 75 மாம்பழஙைளின் விற்பகே விகல = 75 x 6 = `450
விற்பகே விகல > அ்டக்ை விகல

\ இலாபம் = விற்பகே விகல – அ்டக்ை விகல = 450 – 300 = `150

எடு்ததுககோட்டு 9:  ஒரு பழ வணிைர ஒரு ்டசன் ஆபபிள்ைகை `84இக்கு வாஙகிோர. 2 ஆபபிள்ைள் 

அழுகிவிட்்டே. அவருக்கு `16 இலாபம் கிக்டக்ை னவணடும் எனில், ஒரு ஆபபிளின் 

விற்பகே விகலகயக் ைாணை. 

தீர்வு:
12 ஆபபிள்ைளின் அ்டக்ை விகல = `84.
2 ஆபபிள்ைள் அழுகியதால், மீதமுள்ை ஆபபிள்ைளின் எணணிக்கை = 10
இலாபம் `16 என்பதால் 10 ஆபபிள்ைளின் விற்பகே விகல  = அ்டக்ை விகல + இலாபம்  

= `84 + `16 

= `100
\  1 ஆபபிளின் விற்பகே விகல = 100 / 10 = `10 
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எடு்ததுககோட்டு 10:  25 கி.கி எக்டயுள்ை னைாதுகமபகப ஒன்று `1550 இக்கு விற்பகே தசயயபபட்டு 

`150 இலாபம் தப்றபபடுகி்றது எனில் னைாதுகமபகபயின் அ்டக்ை விகலகயக் 

ைாணை. 

தீர்வு : விற்பகே விகல = `1550
இலாபம் = `150

இலாபம் = விற்பகே விகல – அ்டக்ை விகல

`150 = `1550 – அ்டக்ை விகல

அ்டக்ை விகல = `1550 –  `150 
  = `1400

எடு்ததுககோட்டு 11: பின்வரும் அட்்டவகணகய தபாருததமாே விவரஙைகைக் தைாணடு நிரபபுை.

வ. 
எண்

அடகக விலல
(` இல்)

குறி்தத விலல  
(` இல்)

விறபலன விலல  
(` இல்)

தள்ளுபடி  
(` இல்)

இலோபம்  
(` இல்)

�ட்டம்  
(` இல்)

i 110 130 5
ii 110 130 20
iii 130 15 30
iv 130 இல்கல 25
v 125 இல்கல இல்கல இல்கல 
vi 350 50 100 இல்கல 

தீர்வு : (i) அ்டக்ை விகல  = `110
 குறிதத விகல  = `130
 தள்ளுபடி = `5
 விற்பகே விகல = குறிதத விகல – தள்ளுபடி 

 = `130 – `5 
 = `125
 இலாபம் = விற்பகே விகல – அ்டக்ை விகல 
 = `125 – `110 
 = `15
(ii) அ்டக்ை விகல  = `110
 குறிதத விகல  = `130
 தள்ளுபடி = `20
 விற்பகே விகல = குறிதத விகல – தள்ளுபடி 
 = `130 – `20 
 = `110
 அ்டக்ை விகல = விற்பகே விகல 
 இலாபம் இல்கல / நட்்டம் இல்கல.
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(iii) குறிதத விகல  = `130
 தள்ளுபடி = `15
 விற்பகே விகல = குறிதத விகல – தள்ளுபடி

 = `130 – `15 
 = `115
 இலாபம் = `30
 இலாபம் = விற்பகே விகல – அ்டக்ை விகல  
 ` 30 = `115 – அ்டக்ை விகல

 அ்டக்ை விகல  = `115 – `30 
 = `85
(iv) குறிதத விகல  = `130
 நட்்டம்   = `25
 விற்பகே விகல = குறிதத விகல – தள்ளுபடி 
 = `130 – `0 
 = `130
 நட்்டம்   = அ்டக்ை விகல – விற்பகே விகல

 `25 =  அ்டக்ை விகல – `130
 அ்டக்ை விகல = `25 + `130 
 = `155
(v) குறிதத விகல = `125
 தள்ளுபடி  = `0
 விற்பகே விகல = குறிதத விகல – தள்ளுபடி 
 = `125 – `0 
 = `125
 இலாபம் இல்கல / நட்்டம் இல்கல

 அ்டக்ை விகல = விற்பகே விகல 

 அ்டக்ை விகல  = `125
(vi) விற்பகே விகல = `350
 தள்ளுபடி = `50
 இலாபம் = `100
 குறிதத விகல =  விற்பகே விகல + தள்ளுபடி 
  = `350+`50 
  = `400
 இலாபம் =  விற்பகே விகல – அ்டக்ை விகல

 `100 = `350 – அ்டக்ை விகல

 அ்டக்ை விகல = `350 – `100 
  = `250
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எடு்ததுககோட்டு 12:  பரதன் தேது வாடிக்கையாைரைளுக்கு ஒரு சட்க்டயின் விகலயில் `50 தள்ளுபடி 

தசயத பி்றகும் ஒரு சட்க்டக்கு `100 இலாபம் தபறுகி்றார. குறிதத விகல `800 

எனில் ஒரு சட்க்டயின் அ்டக்ை விகல என்ே? 

தீர்வு :   தள்ளுபடி   = `50
 இலாபம் = `100
 குறிதத விகல = `800
 விற்பகே விகல = குறிதத விகல – தள்ளுபடி 
 = `800 – `50 
 = `750
 `இலாபம் =  விற்பகே விகல – அ்டக்ை விகல

 `100 = `750 – அ்டக்ை விகல

 அ்டக்ை விகல = `750 – `100 
 = `650

எடு்ததுககோட்டு 13:    இரகு ஒரு நாற்ைாலிகய `3000இக்கு வாஙகுகி்றார. அநநாற்ைாலியின் விகலயில் 

`300 தள்ளுபடி தசயத பின் `500 இலாபம் தபறுகி்றார எனில் அநநாற்ைாலியின் 

குறிதத விகல என்ே? 

தீர்வு :
 அ்டக்ை விகல = `3000
 இலாபம் = `500
 தள்ளுபடி = `300
 விற்பகே விகல = குறிதத விகல – தள்ளுபடி 
 = குறிதத விகல – `300
 இலாபம் = விற்பகே விகல – அ்டக்ை விகல

 `500 = குறிதத விகல – `300 – `3000
 குறிதத விகல = `500 + `300 + `3000 
 = `3800

எடு்ததுககோட்டு 14:  மணி ஓர அன்பளிபபுப தபாருகை `1500இக்கு வாஙகுகி்றார. அபதபாருகை 

விற்பகே தசயயும் னபாது `150 இலாபம் தப்ற விரும்பி `1800 எே விகல 

குறிக்கி்றார. அவர தேது வாடிக்கையாைரைளுக்கு எவவைவு தள்ளுபடி தர 

னவணடும்?

தீர்வு :
 அ்டக்ை விகல = `1500 
 இலாபம் = `150 
 குறிதத விகல = `1800
 விற்பகே விகல =  குறிதத விகல – தள்ளுபடி 
 = `1800 – தள்ளுபடி

  இலாபம் =  விற்பகே விகல – அ்டக்ை விகல

  `150 = `1800 – தள்ளுபடி – `1500
 தள்ளுபடி = `1800 – `1500 – `150
 = `150
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பயிறசி 3.1
1. ஒரு பள்ளி நிரவாைம் மரபதபாருள்ைள் சிலவற்க்ற வாஙகிக் தைாணடு பின்வரும் பட்டியகலப தபறுகி்றது.

ர�ோககப பட்டியல்
முல்லல ம�பரபோருள்கள் அஙகோடி, தஞசோவூர்

பட்டியல் எண : 728                                                                                     நாள் : 23.04.2018

வ.எண தபாருள்ைள் அைவு விகல (` இல்) ததாகை (` இல்)

1.

2.

3.

4.

5.

அமரும் பலகை

எழுதும் பலகை

ைரும்பலகை

நாற்ைாலி

னமகச

50
50
2
10
10

1200
1500
3000
950

1750

60, 000
75, 000
6, 000
9, 500

17, 500

தமாததம் 1, 68, 000

பட்டியல், இலோபம் மறறும் �ட்டம்

படி 1 படி 2

ரசயல்போட்டிறகோன உ�லி:
பட்டியல்,  இலோபம் மறறும் �ட்டம்: https://ggbm.at/PZAyakpv அல்லது விகரவு குறியீட்க்ட ஸனைன் தசயை.

படி 1   கீழ்க்ைாணும் உரலி / விகரவுக் குறியீட்க்டப பயன்படுததி, GeoGebra இகணயப 

பக்ைததில் “Profit and Loss”என்னும் பணிததாளிற்குச்  தசல்லவும். இபபணிததாளில் 

இரணடு தசயல்பாடுைள் இ்டம் தபற்றிருக்கும்.ைணக்குைகை மாற்றுவதற்கு “New 

Problem” என்பகதச் தசாடுக்கி, தைாடுக்ைபபட்டிருபபகதக் ைவேமாைப படிக்ைவும்.

படி 2   நீஙைைாைனவ ைணக்குைகை முடிதது விக்ட சரியா என்பகதச் சரி பாரக்ைவும். 

தசயல்பாட்டின் இறுதியில்  

கிக்டக்ைபதபறுவது 

இலையச் ரசயல்போடு
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 விோக்ைள்:

(i) அஙைாடியின் தபயர என்ே?

(ii) பட்டியல் எண என்ே?

(iii) ஒரு ைரும்பலகையின் விகல என்ே?

(iv)  எததகே னசாடி அமரும் மற்றும் எழுதும் பலகைைகைப   

பள்ளி வாஙகியது?

(v) பட்டியலின் தமாததத ததாகைகயச் சரிபார.

2.  சிதம்பரம், மருது நூல் அஙைாடியிலிருநது 12.04.2018 அன்று வாஙைபபட்்ட பின்வரும் வாழ்க்கை 

வரலாறு நூல்ைளுக்கு 507 ஆம் பட்டியல் எணணுக்டய பட்டியல் தயாரிக்ை. 

  ஒன்று ̀ 55 வீதம் சுபபிரமணியப பாரதியார நூல்ைள் 10, ஒன்று ̀ 75 வீதம் திருவள்ளுவர நூல்ைள் 15,  

ஒன்று `60 வீதம் வீரமாமுனிவர நூல்ைள் 12 மற்றும் ஒன்று `70 வீதம் திரு.வி.ை நூல்ைள் 12.

3. பின்வரும் அட்்டவகணயில் தபாருததமாேவற்க்றக் தைாணடு நிரபபுை.

வ. 

எண

அ்டக்ை விகல 

(` இல்)

விற்பகே விகல  

(` இல்)

இலாபம் 

 (` இல்)

நட்்டம் 

 (` இல்)

(i) 100 120

(ii) 110 120

(iii) 120 20

(iv) 100 90

(v) 120 25

4. பின்வரும் அட்்டவகணயில் தபாருததமாேவற்க்றக் தைாணடு நிரபபுை.

வ. 

எண

அ்டக்ை விகல 

(` இல்)

குறிதத  விகல 

(` இல்)

விற்பகே விகல 

 (` இல்)

தள்ளுபடி 

(` இல்)

இலாபம் 

 (` இல்)

நட்்டம் 

 (` இல்)

(i) 110 130 இல்கல 
(ii) 110 130 10

(iii) 110 130 30

(iv) 100 120 இல்கல 10

(v) 120 10 20 இல்கல 

5.  இராணி ஒரு னசாடி வகையல்ைகை `310இக்கு வாஙகிோர. அவளுக்டய னதாழி அகத மிைவும் 

விரும்பியதால், இராணி அவவகையகல `325 விற்கி்றார எனில் இராணியின் இலாபம் அல்லது 

நட்்டம் ைாணை. 

6.  சுைன் ஒரு ஜீன்ஸ (Jeans pant) ைால் சட்க்டகய `750இக்கு வாஙகிோர. அது அவருக்குப 

தபாருநதவில்கல. அகத அவருக்டய நணபருக்கு ̀ 710இக்கு விற்பகே தசயதார எனில் சுைனுக்கு 

இலாபம் அல்லது நட்்டம் ைாணை. 
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63பட்டியல், இலோபம் மறறும் �ட்டம்

7.  னசாமு ஓர உநது வணடிகய மற்த்றாருவரி்டமிருநது ̀ 28,000இக்கு வாஙகி, அதகேப பழுது பாரக்ை 

`2000 தசலவு தசயதார. பி்றகு அதகே `30,000இக்கு விற்பகே தசயதார எனில் அவருக்டய 

இலாபம் அல்லது நட்்டம் ைாணை. 

8.  முதது ஒரு மகிழுநது வணடிகய `8,50,000இக்கு வாஙகிோர, அகத `25,000 இலாபததிற்கு 

விற்பகே தசயய விரும்பிோர எனில் மகிழுநதின் விற்பகே விகல என்ேவாை இருக்கும்?

9.  வைரமதி தன்னுக்டய முதது மாகலகய `30,000இக்கு விற்பகே தசயது, அதோல் இலாபம் 

`5000 தபறுகி்றார எனில் முதது மாகலயின் அ்டக்ை விகலகயக் ைாணை. 

10.  குணா தேது தபாருகை `325 எேக் குறிதது `30 தள்ளுபடியில் விற்பகே தசயதார எனில், 

விற்பகே விகலகயக் ைாணை. 

11.  ஒருவர ஒரு நாற்ைாலிகய `1500இக்கு வாஙகிோர. தள்ளுபடி `100 அளிதத பின் `250 இலாபம் 

தபறுமாறு விற்பகே தசயய விரும்பிோர எனில் நாற்ைாலியின் குறிதத விகல எவவைவு? 

12.  அமுதா அவரது வீட்டில் தயார தசயத ஊறுைாகய  ஒரு தபாட்்டலம் ஒன்றுக்கு `300 எே விகல 

குறிததார. ஆோல் ஒரு தபாட்்டலம் `275இக்கு விற்பகே தசயதார எனில் ஒரு தபாட்்டலததிற்கு 

அவரால் அளிக்ைபபட்்ட தள்ளுபடி எவவைவு? 

13.  வைவன் 24 முட்க்டைகை `96இக்கு வாஙகிோர. அவற்றில் 4 முட்க்டைள் உக்டநது விட்்டே. 

மீதிகய விற்பகே தசயததில் ̀ 36 நட்்டம் எனில் ஒரு முட்க்டக்ைாே விற்பகே விகல எவவைவு? 

14.  மஙகை ஒரு அகலனபசிகய `12585இக்கு வாஙகிோர. அது கீனழ விழுநது பழுதாகி விட்்டது. 

அகதச் சரி தசயய `500 தசலவு தசயது அகத அவர `7500இக்கு விற்பகே தசயதார. அவருக்டய 

இலாபம் அல்லது நட்்டம் ைாணை.

ரகோள்குறி வலக வினோககள் 
15.  தள்ளுபடியாேது _______________ லிருநது ைழிக்ைபபட்டு விற்பகே விகல தப்றபபடுகி்றது. 

 அ) குறிதத விகல    ஆ) அ்டக்ை விகல

 இ) நட்்டம்     ஈ) இலாபம்

16. ‘கூடுதல் தசலவுைள்’ எபனபாதும் _____________ ல் அ்டஙகியுள்ைது.

 அ) விற்பகே விகல    ஆ) அ்டக்ை விகல

 இ) இலாபம்     ஈ) நட்்டம்

17. இலாபமும் இல்கல, நட்்டமும் இல்கல எனில் 

 அ) அ்டக்ை விகல = விற்பகே விகல ஆ) அ்டக்ை விகல > விற்பகே விகல

 இ) அ்டக்ை விகல <  விற்பகே விகல ஈ) குறிதத விகல = தள்ளுபடி

18. தள்ளுபடி = குறிதத விகல - ___________.

 அ) இலாபம்     ஆ) விற்பகே விகல

 இ) நட்்டம்     ஈ) அ்டக்ை விகல

பயிறசி 3.2
பல்வலக்த தி்றனறிப பயிறசிக கைககுகள்

1.  ஒரு விற்பகேயாைர மூன்று தபாருட்ைகை ̀ 325, ̀ 450 மற்றும் ̀ 510 எே வாஙகுகி்றார. அவற்க்ற 

முக்றனய `350, `425 மற்றும் `525 எே விற்பகே தசயகி்றார. அவருக்டய தமாதத இலாபம் 

அல்லது நட்்டம் ைாணை. 
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64 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

நிலனவில் ரகோள்க:

�  ஒவதவாரு பட்டியலும் அஙைாடியின் தபயர, பட்டியல் எண, நாள், தபாருள்ைளின் 

எணணிக்கை, விகல, ஒவதவாரு தபாருளின் மதிபபு மற்றும் பட்டியலின் தமாததத 

ததாகை னபான்்றவற்க்றப தபற்றிருக்கும். 

�  ஒரு தபாருகை விற்பதற்ைாே விகல விற்பகே விகல எேபபடும்.   

�  விற்பகே விகல > அ்டக்ை விகல எனும்னபாது இலாபம் என்பது  விற்பகே விகலக்கும் 

அ்டக்ை விகலக்குமாே னவறுபாடு ஆகும். 

�  அ்டக்ை விகல > விற்பகே விகல எனும்னபாது, நட்்டமாேது  அ்டக்ை விகலக்கும்  

விற்பகே விகலக்குமாே னவறுபாடு ஆகும். 

�  தள்ளுபடி = குறிதத விகல – விற்பகே விகல. 

அதாவது, விற்பகே விகல = குறிதத விகல – தள்ளுபடி.

2.  ஒரு பல்தபாருள் அஙைாடி விற்பகேயாைர ̀ 750இக்கு ஒரு ைணிபபாகே வாஙகிோர. அதனுள் ̀ 100 

மதிபபுள்ை மின்ைலம் தபாருததிோர. அதன் தவளி உக்றக்ைாை `50 தசலவிட்்டார. அகத `850இக்கு 

அவரால் விற்பகே தசயய முடிநதது எனில் அவருக்டய இலாபம் அல்லது நட்்டம் ைாணை. 

3.  நாதன் ஒரு கிராமதது விற்பகேயாைரி்டமிருநது `800இக்கு 10 குடுகவைள் னதன் வாஙகிோர. 

அவற்க்ற ஒரு நைரததில் ஒரு குடுகவ `100 வீதம் விற்பகே தசயதார. அவருக்டய இலாபம் 

அல்லது நட்்டம் ைாணை. 

4.  ஒருவர 400 மீட்்டர நீைமுள்ை துணிகய `60,000இக்கு வாஙகி, ஒரு மீட்்டர  `400 வீதம் விற்பகே 

தசயதார எனில் அவருக்டய இலாபம் அல்லது நட்்டம் ைாணை.

நமறசிந்தலனக கைககுகள்

5.  ஒரு வியாபாரி ஒரு ்டசன் `20 வீதம் 2 ்டசன் வாகழபபழஙைள் வாஙகிோர. ஒரு வாகழபபழம் 

`3 வீதம் அவற்க்ற விற்பகே தசயதார எனில் அவருக்டய இலாபம் அல்லது நட்்டம் ைாணை. 

6.  ஒரு விற்பகே நிகலயம் ஒரு ்டசன் னபோக்ைகை `216இக்கு வாஙகியது. னமலும் சில்லகர 

தசலவாை `58 தசலவு தசயதது. பின்பு ஒரு னபோவிற்கு `2 குக்றதது விற்பகே தசயததில் இலாபம் 

`50 கிக்டததது எனில் ஒரு னபோவின் குறிதத விகல எவவைவு? 

7.  ஒரு ைாயைறி விற்பகேயாைர ஒரு வாரததின் முதல் மூன்று நாட்ைளில் ஒரு நாளுக்குக் கினலா 

ஒன்றுக்கு ` 10 வீதம் 10 கி.கி தக்ைாளி வாஙகிோர. இநத 3 நாட்ைளில் நாள் ஒன்றுக்கு 1 கி.கி 

தக்ைாளி நசுஙகிவிட்்டது. வாரததின் மீதமுள்ை 4 நாட்ைளில் திேமும் கினலா ஒன்றுக்கு `8 வீதம்  

15 கி.கி தக்ைாளி வாஙகிோர. வாரம் முழுவதிலுனம ஒரு கி.கி தக்ைாளி `20 வீதம் விற்பகே 

தசயகி்றார எனில் அநத வாரததின் அவரது இலாபம் அல்லது நட்்டம் ைாணை. 

8.  ஒரு எலக்ட்ரீசியன் பயன்படுததபபட்்ட ததாகலக்ைாட்சிப தபட்டி ஒன்க்றயும், குளிரசாதேப தபட்டி 

ஒன்க்றயும் முக்றனய `12,000இக்கும், `11,000இக்கும் வாஙகிோர. ததாகலக்ைாட்சிப தபட்டிகயச் 

சரி தசயய `1000உம், குளிரசாதேப தபட்டிக்கு வணணம் தசயய `1500உம் தசலவு தசயத  பின் 

ததாகலக்ைாட்சி தபட்டிக்கு ̀ 15,000 மற்றும் குளிர சாதேப தபட்டிக்கு ̀ 15,500 எே விகல நிரணயம் 

தசயதார. இகவ ஒவதவான்றுக்கும் ̀ 1000 தள்ளுபடி தசயதார எனில் அவருக்டய இலாபம் அல்லது 

நட்்டம் ைாணை.
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65வடிவி

கற்றி ந�ோககஙகள்:
●	 முக்கோணம்	அமைவமைப்	புரிந்து	ககோள்ளுைல்	ைற்றும்	அவற்றின்	அடிப்்பமைக	கூறுகமை	

அறிைல்.
●	 முக்கோணஙகளின்	வமககள்	ைற்றும்	்பண்புகமை	அறிைல்.
●	 மூமைைடைதமைப்	்பயன்்படுததி	இமண்கோடுகள்	ைற்றும்	கெஙகுததுக்கோடுகள்	வமைைல்.

4.1 அறிமுகம்
முைல்	்பருவததில்	்கோணஙகள்	ைற்றும்	அைன்	வமககள்,	்கோடடுததுண்டு	வமைைல்,	்கோணஙகமை	
அைதைல்	 ைற்றும்	 வமைைல்	 ்்போன்்ற	 அடிப்்பமை	 வடிவியல்	 கருததுகமைப்	 ்பற்றிக	 கற்்்றோம்.	
இப்்பருவததில்	 முக்கோணஙகள்	 ைற்றும்	 அைன்	 வமககள்,	 ககோடுககப்்படை	 ்கோடடுததுண்டிற்கு	
இமண்கோடுகள்	ைற்றும்	கெஙகுததுக்கோடுகள்	வமைைல்	ஆகியவற்ம்றப்	்பற்றிக	கற்்்போம்.

     எஙகும் கணிதம் - அன்றோட வோழ்ிி முகநகோணஙகள்

்போைஙகள்,	 கடைைஙகள்,	 மகப்்்பசி	 ்கோபுைஙகள்,	 விைோன	 இ்றகமககள்	 ைற்றும்	 வீடடின்	
கூமைப்்பகுதிகள்	அமைதைல்	உள்ளிடை	க்பரும்்போைோன	கடடுைோன	் வமைகளில்	முக்கோணஙகள்	
்பயன்்படுதைப்்படுகின்்றன.	 கடடுைோனப்	 ்பணிகளில்	 நிமையோன,	 கடடுறுதியோன	 ைற்றும்	
வலிமையோன	கடைமைப்ம்ப	முக்கோணஙகள்	வழஙகுகின்்றன.	

இநதச் சூழி குறித்துச் சிநதிகக:
ஆசிரியர்	நோன்கு	ைோணவர்களுககு	2,	3,	4	ைற்றும்	5	எண்ணிகமகயிைோன	ெை	நீைமுள்ை	குச்சிகமைக	
ககோடுதது	 மூடிய	 வடிவஙகமை	 உருவோககச்	 கெோல்கி்றோர்.	 அவர்களுள்	 மூன்று	 ைோணவர்கள்	
பின்வருைோறு	வடிவஙகமை	உருவோககுகி்றோர்கள்.

  Alive

 M

athematics

இவி

4 வடிவி
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ஆனோல்	ஒரு	ைோணவர்	ைடடும்	ைன்னிைமுள்ை	இைண்டு	குச்சிகமைக	ககோண்டு	 
பின்வரும்	வடிவதமை	உருவோககுகி்றோர்.  
அவைோல்	மூடிய	வடிவதமை	உருவோகக	இயைவில்மை.	 ஏகனன்று	உஙகளுககுத	கைரியுைோ?	ஒரு	
மூடிய	வடிவதமை	உருவோககக	கும்றந்ை்படெம்	எதைமன	குச்சிகள்	் ைமவ	என	உஙகைோல்	சிந்திகக	
முடிகி்றைோ?	 மூன்று	 குச்சிகள்.	 அவவோறு	 மூன்று	 குச்சிகமைக	 ககோண்டு	 ஒரு	 மூடிய	 வடிவதமை	
உருவோகக	 முடிகி்றது	 எனில்,	 எந்ை	 வடிவதமை	 நீஙகள்	 க்பறுகிறீர்கள்?	 அைற்கு	 ஏ்ைனும்	 சி்றப்புப்	
க்பயர்	உண்ைோ?	ஆம்.	அது	ஒரு	முக்கோணம்	ஆகும்.
மூன்று	்நர்க்கோடடுததுண்டுகைோல்	அமைந்ை	ஒரு	மூடிய	உருவ்ை	முக்கோணம்	ஆகும்.	

செவி்ோடு
பினவருவனவறறுள் முகநகோணம் மறறும் முகநகோணம் அி்ோத வடவஙகளை வளகப்டுத்துக. 
               

i) ii) iii) iv) v)

vi) vii)

xi) xii) xiii)

viii) ix) x)

4.2 முகநகோணத்தின அடப்ளடக கூறுகள்
ஒரு	கோகிைததில்	ஒ்ை	்நர்க்கோடடில்	அமையோைவோறு	A,	B,	C		என்்ற	மூன்று	புள்ளிகமைக	குறிதது	
AB,	BC	ைற்றும்	CA	ஆகிய	மூன்று	்கோடடுததுண்டுகமை	இமணககவும்.

 

A 
B 

C 

 
 

 

A 
B 

C 

 
 

இது	ABC	என்்ற	முக்கோணதமை	உருவோககுகி்றது.		இைமன	∆ABC	அல்ைது ∆BCA	அல்ைது ∆CAB 
என்றும்	குறிககைோம்.	
∆ABC	இல்	்கோடடுததுண்டுகள்	AB, BC ைற்றும் CA	ஆகியமவ	முக்கோணததின்	்பககஙகைோகவும்,	
∠CAB,	∠ABC ைற்றும்	∠BCA (∠A,	∠B	ைற்றும்	∠C)	ஆகியமவ	முக்கோணததின்	் கோணஙகைோகவும் 
அமைகின்்றன.	முக்கோணததின்	எமவ்யனும்	இைண்டு	்பககஙகள்	கவடடிகககோள்ளும்	புள்ளிமய	
முமன		என்கி்்றோம்.	∆ABC	இல் A, B ைற்றும் C 	ஆகியமவ	மூன்று	முமனகள்	ஆகும்.	என்வ,	ஒரு	
முக்கோணைோனது	3	்பககஙகள்,	3	்கோணஙகள்	ைற்றும்	3	முமனகமைப்	க்பற்றிருககும்.

ஒ்ை	 ்நர்க்கோடடில்	 அமைந்ை	மூன்று	 புள்ளிகமைக	 ககோண்டு	
முக்கோணம்	வமைய	இயலுைோ?

சிந்திகக
•  •  •
A  B  C
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4.3 முகநகோணத்தின வளககள் மறறும் ்ண்புகள்
புள்ளிதைோளில்	 சிை	 முக்கோணஙகள்	 வமையப்்படடுள்ைன.	 மீைமுள்ை	 புள்ளிகமைப்	 ்பயன்்படுததி	
இயன்்றவமை	 ்பை	 முக்கோணஙகள்	 வமைக.	 அமனதது	 முக்கோணஙகளின்	 ்பககஙகள்	 ைற்றும்	
்கோணஙகமை	அைந்து	கீ்ழ	ககோடுககப்்படடுள்ை	அடைவமணயில்	நிைப்புக.

வ.	
எண்

்கோண 
அைவுகள்

மூன்று	
்கோணஙகளின்	

கூடுைல்
்கோணஙகளின்	 

ைன்மை
்பகக 

அைவுகள்
்பககஙகளின்	

ைன்மை

1 60°, 60°, 60° 180°
மூன்று	

்கோணஙகளும்	
ெைம்

3	கெ.மீ., 
3	கெ.மீ.,	3	கெ.மீ.

மூன்று	
்பககஙகளும்	

ெைம்
 

அடைவமணயிலிருந்து,	பின்வருவனவற்ம்ற	உற்று்நோககைோம்	:
•  ஒரு	முக்கோணததின்	மூன்று	் கோணஙகளும்	கவவ்வ்றோனமவ	எனில்	மூன்று	்பககஙகளும்	

கவவ்வ்றோனமவ.
•  ஒரு	முக்கோணததின்	இைண்டு	்கோணஙகள்	ெைம்	எனில்	இைண்டு	்பககஙகள்	ெைம்.
•  ஒரு	 முக்கோணததின்	 மூன்று	 ்கோணஙகளும்	 ெைம்	 எனில்	 மூன்று	 ்பககஙகளும்	 ெைம்.	

ஒவகவோரு	்கோணமும்	60°	ஆக	இருககும்.
•  ஒரு	முக்கோணததின்	மூன்று	்கோணஙகளின்	கூடுைல்	180°.	
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4.3.1 ்ககஙகளின அடப்ளடயிி முகநகோணஙகளின வளககள்
(i)	 	ஒரு	 முக்கோணததின்	 மூன்று	 ்பககஙகளும்	 கவவ்வறு	 அைவுமையமவ	 எனில்	 அது	 ஓர்	

அெம்கக முகநகோணம் ஆகும்.
எடுத்துககோட்டுகள்:

5	கெ.மீ.

10	கெ.மீ.

6	கெ.மீ.

2	கெ.மீ.4	க
ெ.மீ

.

3	கெ.மீ
.

4	கெ.மீ.

5	கெ.மீ.

3	
கெ

.மீ
.

(ii)	 	ஒரு	முக்கோணததில்	எமவ்யனும்	இைண்டு	்பககஙகள்	ெை	அைவுமையமவ	எனில்	அது	ஓர்	
இருெம்கக முகநகோணம் ஆகும்.

எடுத்துககோட்டுகள்:

11	கெ.மீ.

8	கெ.மீ.

5	கெ.மீ.

5	கெ
.மீ.

4	கெ.மீ. 8	
கெ

.மீ
.

13	கெ.மீ.

7	கெ.மீ.

7	கெ.மீ.

(iii)	 	ஒரு	 முக்கோணததின்	 மூன்று	 ்பககஙகளும்	 ெை	 அைவுமையமவ	 எனில்	 அது	 ஒரு		 
ெம்கக முகநகோணம் ஆகும்.

எடுத்துககோட்டுகள்:

2.5
	கெ

.மீ.

4	கெ
.மீ.

6	கெ.மீ.

6	க
ெ.மீ

. 6	கெ.மீ.

4	கெ.மீ.

4	
கெ

.மீ
. 2.5	கெ.மீ.

2.5	கெ.மீ.

இவ்வாறு பக்கங்களின் அடிபபடையில் முக்்கவாணங்கடை 3 ்ட்க்கைவா்கப பிரிக்கலவாம்.

செவி்ோடு
ைோணவர்கமைக	 குழுககைோகப்	 பிரிதது	 ஒவகவோரு	குழுவிற்கும்	 9	 அைகுகள்	 ககோண்ை	மூன்று	
குச்சிகளும்,	3	அைகுகள்	ககோண்ை	இைண்டு	குச்சிகளும்,	2	அைகுகள்	ககோண்ை	இைண்டு	குச்சிகளும்,	
5	அைகுகள்	ககோண்ை	ஒரு	குச்சியும்,	4	அைகுகள்	ககோண்ை	ஒரு	குச்சியும்	ககோடுதது,	அககுச்சிகமைப்	
்பயன்்படுததி	மூன்று	முக்கோணஙகமை	உருவோககி	அம்முக்கோணஙகளின்	்பகக	அைவுகமைக	
கண்ைறிந்து	அடைவமணப்்படுதைச்	கெயக.

முக்கோணம் ்பகக	 
அைவு	1

்பகக	 
அைவு	2

்பகக	 
அைவு	3

அமனததுப்	்பககஙகளும்	ெைம்	/	 
இைண்டு	்பககஙகள்	ெைம்	/	 

மூன்று	்பககஙகளும்	கவவ்வ்றோனமவ
1
2
3

அட்டவளணயிலிருநது பினவரும் ினோககளுககு ிளடவளி.
1.	 ஒவகவோரு	குழுவும்	மூன்று	முக்கோணஙகமை	உருவோகக	முடிந்ைைோ?
2.	 நீஙகள்	உருவோககிய	முக்கோணஙகள்	ஒவகவோன்றிலும்	எதைமன	்பககஙகள்	ெைம்?
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4.3.2 நகோணஙகளின அடப்ளடயிி முகநகோணஙகளின வளககள்
AB மறறும் AC நகோட்டுத்துண்டுகைோி அளமநத பினவரும் நகோணஙகளைக  
குறுஙநகோணம், செஙநகோணம் அி்து ிரிநகோணம் என வளகப்டுத்துக.

A A A

C C C

B B B

∠  A என்்பது __________ ∠ A என்்பது ___________ ∠ A என்்பது ___________

இப்க்போழுது,	 மூன்்றோவது	 ்பககதமை	 வமைந்து	 முக்கோணம்	 அமைதது,	 அம்மூன்று	 
்கோணஙகளின்	வமககமையும்	கண்ைறிந்து	எழுதுக.

A A A

C C C

B B B

∠ A என்்பது ____________ ∠ A என்்பது ___________ ∠ A என்்பது ___________

∠ B என்்பது  ____________ ∠ B என்்பது  __________ ∠ B என்்பது  ___________

∠ C என்்பது ___________ ∠ C என்்பது ___________ ∠ C என்்பது ___________

இந்ை	மூன்று	முக்கோணஙகமையும்	உற்று	்நோககவும்.

Try these
அடைவமணமய	நிைப்புக.	ஒரு	முக்கோணததில்,

வ. எண் ்ககம் 1 ்ககம் 2 ்ககம் 3 முகநகோணத்தின வளக

1. 6	கெ.மீ. 7	கெ.மீ. 8	கெ.மீ. அெை்பகக	முக்கோணம்
2. 5	கெ.மீ. 5	கெ.மீ. 5	கெ.மீ.
3. 2.2	கெ.மீ. 2.5	கெ.மீ. 3.2	கெ.மீ.
4. 7	கெ.மீ. 7	கெ.மீ. 10	கெ.மீ.
5. 10	கெ.மீ. 10	கெ.மீ. 10	கெ.மீ.
6. 10	கெ.மீ. 8	கெ.மீ. 8	கெ.மீ.

இவறள்ற முவிக

6th_Maths_Term2_TM_Chapter 4.indd   69 06-06-2020   01:02:30 PM



70 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

(i)  ஒரு	முக்கோணததின்	மூன்று	் கோணஙகளும்	குறுங்கோணஙகைோக	(0°	இககு	் ைல்	90°இககுள்)	 
இருப்பின்	அது	ஒரு	குறுஙநகோண முகநகோணம் ஆகும்.

எடுத்துககோட்டுகள்:

 

60

60

50

80

50 60

40

80

60

(ii)  ஒரு	 முக்கோணததின்	 ஏ்ைனும்	 ஒரு	 ்கோணம்	 கெங்கோணைோக	 (90°)	 இருப்பின்	 அது	 ஒரு	
செஙநகோண முகநகோணம் ஆகும்.

எடுத்துககோட்டுகள்:

30

60

90

90

45

45

(iii)		ஒரு	முக்கோணததின்	ஏ்ைனும்	ஒரு	்கோணம்	விரி்கோணைோக	(90°இககு	்ைல்	180°இககுள்)	
இருப்பின்	அது	ஒரு	ிரிநகோண முகநகோணம் ஆகும்.

எடுத்துககோட்டுகள்:

50

110
20 4040

100

இவவோறு, நகோணஙகளின அடப்ளடயிி முகநகோணஙகளை 3 வளககைோகப பிரிகக்ோம்.

அடைவமணமய	முழுமைப்்படுததுக.

வ.எண் ÐA ÐB ÐC
மூனறு 

நகோணஙகளின 
கூடுதி

∆ABC  
அளமகக 
இவலுமோ?

முகநகோணத்தின வளக

1 60° 60° 60° 180° ஆம் குறுங்கோண	முக்கோணம்
2 50° 40° 90°
3 60° 30° 90°
4 95° 40° 35°
5 110° 40° 30°
6 150° 60° 70°

Try theseஇவறள்ற முவிக
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4.3.3 முகநகோணச் ெமனினளமப ்ண்பு
இநதச் சூழி குறித்துச் சிநதிகக:
கைைோ,		ைைன்		ைற்றும்		சுைதி		ஆகிய	மூன்று	ைோணவர்களிைம்	
மும்ற்ய	6 செ.மீ, 8 செ.மீ, 5 செ.மீ ; 4 செ.மீ, 10 செ.மீ,  
5 செ.மீ	 ைற்றும்	 10 செ.மீ, 6 செ.மீ, 4 செ.மீ.	 நீைமுள்ை	
குச்சிகள்	 ககோடுககப்்படடுள்ைன.	 மூவரும்	 முக்கோணம்	
அமைகக	 முயல்கின்்றனர்.	 முைைோவைோக	 உள்ை	 கைைோ	
கவற்றிகைைோக	 முக்கோணதமை	 அமைதைோள்.	 ஆனோல்	
கைைோவிற்கு	 அடுததுள்ை	 ைைன்	 ைற்றும்	 சுைதி	 ஆகிய	
இருவைோலும்	முக்கோணஙகள்	அமைகக	இயைவில்மை.	
ஏன்?
இருவரும்	 குச்சிகளின்	 முமனகமை	 இமணகக	 முயற்சி	
கெயயும்	 க்போழுது,	 இைண்டு	 சிறிய	 குச்சிகளும்,	 நீைைோன	
குச்சியின்	் ைல்	ஒன்்்றோகைோன்று	க்போருந்துகின்்றன	அல்ைது	
நீைைோன	 குச்சிமய	 விைக	 கும்றவோக	 உள்ைன.	 என்வ	
அவர்கைோல்	முக்கோணம்	அமைகக	இயைவில்மை.	இதிலிருந்து,	இரு	சிறிய	்பககஙகளின்	நீைஙகளின்	
கூடுைல்	மூன்்றோவது	்பககததின்	நீைதமை	விை	அதிகைோக	இருந்ைோல்	ைோன்	முக்கோணம்	அமைகக	
இயலும்	என்்பமைப்	புரிந்து	ககோள்கின்்றனர்.	
ஒரு முக்்கவாணத்தின் எட்்ேனும் இரு பக்க 
அைவு்களின் கூடுதல் மூன்்வா்து பக்க அைட் விை 
அதி்கமவா்க இருககும். இது முக்்கவாணச் சமனின்டமப 
பணபவாகும்.

AB + BC ˃  CA
BC + CA ˃  AB
CA + AB ˃  BC

A

B C

மூன்று	 ்பகக	 அைவுகளும்	 ெைம்	
எனில்	உறுதியோக	முக்கோணம்	
அமைகக	இயலும்.

குறிப்பு	

ஒரு	 முக்கோணததில்	 மூன்று	 
்கோணஙகளும்	 குறுங்கோணஙகைோக	
இருககைோம்.	 ஆனோல்	 ஒன்றுககு	 ்ைற்்படை	
்கோணஙகள்	 கெங்கோணஙகைோக்வோ	
அல்ைது	 விரி்கோணஙகைோக்வோ	 இருகக	
இயைோது.

ஒரு	முக்கோணததின்	எமவ்யனும்	
இரு	 ்பககஙகள்	 ககோடுககப்்படடிருப்பின்	
மூன்்றோவது	 ்பககைோனது,	 இரு	
்பககஙகளின்	 விததியோெம்	 ைற்றும்	
கூடுைல்	 ஆகியவற்றின்	 இமையில்	
அமையும்.

ககோடுககப்்படை	்பைததில்	சிை	முக்கோணஙகள்	
உள்ைன.	 அவற்றின்	 ்பககஙகமையும்,	
்கோணஙகமையும்	 அைந்து	 இரு	 ்வறு	
மும்றகளில்	 க்பயரிடுக.	 உஙகளுககோக	 ஒரு	
முக்கோணம்	க்பயரிைப்்படடுள்ைது.	

ெை்பகக	&	 
குறுங்கோண 
முக்கோணம்

கெயல்்போடு
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எடுத்துககோட்டு 1 :  7	கெ.மீ,	 10	கெ.மீ	 ைற்றும்	 5	கெ.மீ	 ஆகிய	 ்பகக	 அைவுகமைக	 ககோண்டு	 
ஒரு		முக்கோணம்	அமைகக	இயலுைோ?

தீர்வு : 		முக்கோணச்	 ெைனின்மை	விதிமய	அமனததுப்	 ்பககஙகளுககும்	 ெரி்போர்ப்்பைற்குப்	 ்பதிைோக,	 
இரு	சிறிய	்பகக	அைவுகமைக	ககோண்டு	ெரி்போர்கக	இயலும்.

இரு	சிறிய	்பகக	அைவுகளின்	கூடுைல்	=	7 + 5	=	12	கெ.மீ		>	10	கெ.மீ,	மூன்்றோவது	்பககம்.	
	இரு	சிறிய	்பககஙகளின்	கூடுைல்	மூன்்றோவது	்பககதமைவிை	அதிகைோக	உள்ைது.	 
என்வ,	ககோடுககப்்படை	்பகக	அைவுகமைக	ககோண்டு	ஒரு	முக்கோணம்	அமைகக	இயலும்.

எடுத்துககோட்டு 2 :  7	கெ.மீ,	 7	கெ.மீ	 ைற்றும்	 7	கெ.மீ	 ஆகிய	 ்பகக	 அைவுகமைக	 ககோண்டு	 
ஒரு	முக்கோணம்	அமைகக	இயலுைோ?	

தீர்வு :			மூன்று	 ்பகக	 அைவுகளும்	 ெைைோக	உள்ைன.	 என்வ	முக்கோணச்	 ெைனின்மைப்	 ்பண்ம்ப	
இமவ	 நிம்றவு	 கெயயும்	 என்்பைோல்	 இவற்ம்றக	 ககோண்டு	 உறுதியோக	 முக்கோணம்	
அமைகக	இயலும்.	

எடுத்துககோட்டு 3 :  8	கெ.மீ,	 3	கெ.மீ	 ைற்றும்	 4	கெ.மீ	 ஆகிய	 ்பகக	 அைவுகமைக	 ககோண்டு	 
ஒரு	முக்கோணம்	அமைகக	இயலுைோ?

தீர்வு :	இரு	சிறிய	்பககஙகளின்	கூடுைல்	=	3 + 4	=	7	கெ.மீ	<	8	கெ.மீ,	மூன்்றோவது	்பககம்.	
இரு	சிறிய	்பககஙகளின்	கூடுைல்	மூன்்றோவது	்பககதமைவிைக	கும்றவோக	உள்ைது.	
என்வ,	ககோடுககப்்படை	்பகக	அைவுகமைக	ககோண்டு	ஒரு	முக்கோணம்	அமைகக	இயைோது. 

எடுத்துககோட்டு 4 :  80°,	30°,		40°		ஆகிய	்கோண	அைவுகமைக	ககோண்டு	ஒரு	முக்கோணம்	அமைகக	
இயலுைோ?

தீர்வு :	மூன்று	்கோணஙகளின்	கூடுைல்	=	80°+ 30°+ 40°	=	150°  (180°	இககுச்	ெைமில்மை).	
என்வ,	ககோடுககப்்படை	்கோண	அைவுகமைக	ககோண்டு	ஒரு	முக்கோணம்	அமைகக	இயைோது.

ஒரு	முக்கோணததின்	இைண்டு	க்பரிய	்பககஙகளின்	விததியோெம்	மூன்்றோவது	்பககதமை	விைக	
கும்றவோக	இருககுைோ?

ககோடுககப்்படடுள்ை	 ்பகக	 அைவுகமைக	 ககோண்டு	 ஒரு	 முக்கோணம்	 அமைகக	 இயலுைோ?	 ஆம்	
எனில்,	அைன்	வமகயிமன	எழுதுக.

வ.எண் AB BC CA
∆ABC 

அளமகக 
இவலுமோ?

முகநகோணத்தின வளக

1 7 கெ.மீ. 10 கெ.மீ. 6 கெ.மீ.
2 10 கெ.மீ. 8 கெ.மீ. 8 கெ.மீ.
3 8.5	மீ. 7.3 மீ. 6.8	மீ.
4 4 கெ.மீ. 5 கெ.மீ. 12 கெ.மீ.
5 15 மீ. 20	மீ. 20 மீ.
6 23 கெ.மீ. 20 கெ.மீ. 18 கெ.மீ.
7 3.2 கெ.மீ. 1.5 கெ.மீ. 1.5 கெ.மீ.

இவறள்ற முவிக

சிந்திகக
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்யிறசி 4.1
1. நகோடட்ட இடஙகளை நிரபபுக

(i)	 ஒவகவோரு	முக்கோணததிலும்	கும்றந்ை	்படெம்	______ குறுங்கோணஙகள்	இருககும்.
(ii)	 ஒரு	 முக்கோணததின்	 மூன்று	 ்பககஙகளும்	 கவவ்வ்றோனமவ	 எனில்	 அது	 ______ 

ஆகும்.
(iii)	 இரு	ெை்பகக	முக்கோணததில்	______	்கோணஙகள்	ெைம்.
(iv)	 ஒரு	முக்கோணததின்	மூன்று	்கோணஙகளின்	கூடுைல்	______.
(v)	 ஒரு	கெங்கோண	முக்கோணததில்	இரு	்பககஙகள்	ெைம்	எனில்	 

அது	______.
2. ச்ோருத்துக

(i) அமனததுப்	்பககஙகளும்	 
கவவ்வ்றோனமவ 

- இரு	ெை்பகக	முக்கோணம்

(ii) ஏ்ைனும்	ஒரு	்கோணம்	கெங்கோணம் - அெை்பகக	முக்கோணம்
(iii) ஏ்ைனும்	ஒரு	்கோணம்	விரி்கோணம் - கெங்கோண	முக்கோணம்
(iv) எமவ்யனும்	இரு	்பககஙகள்	ெைம் - ெை்பகக	முக்கோணம்
(v)  மூன்று	்பககஙகளும்	ெைம் - விரி்கோண	முக்கோணம்

முகநகோண ிளைவோட்டு : ைோணவர்கள்	ஒவகவோருவரும்	ைஙகள்	மும்ற	வரும்	் ்போது	இரு்வறு	
புள்ளிகமை	இமணததுக	்கோடடுததுண்டிமன	வமைய	்வண்டும்.	அக்கோடடுததுண்டு	்வறு	
புள்ளியிமனத	கைோைககூைோது,	பி்ற	்கோடடுததுண்டுகளின்	குறுககோகச்	கெல்லுைோறும்	வமையக	
கூைோது.	ைோணவர்	ைோன்	வமையும்	்கோடடினோல்	ஒரு	முக்கோணதமை	உருவோககினோல்	அைற்கு	
ஒரு	 கவற்றிப்புள்ளிமயப்	 க்பறுவோர்.	 விமையோடடின்	முடிவில்	 அதிக	 கவற்றிப்புள்ளிகள்	 க்பற்்ற	
ைோணவ்ை	கவற்றியோைர்	ஆவோர்.

S1

S2

கெயல்்போடு

ஒரு	கெங்கோண	முக்கோணததில்	ைற்்ற	இரு	்கோணஙகள்	எந்கைந்ை	 
அைவுகமைப்	க்பற்றிருககைோம்?

சிந்திகக
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3.  ΔABC இல்	பின்வருவனவற்றுககுப்	க்பயரிடுக.
அ)	மூன்று	்பககஙகள் : ______ , ______ , _______

ஆ)	மூன்று	்கோணஙகள்	 : ______ , ______ , _______

இ)	மூன்று	முமனகள்	 : ______ , ______ , _______

4.  ்பககஙகளின்	அடிப்்பமையில்	ககோடுககப்்படை	முக்கோணஙகமை	அெை்பகக	அல்ைது	
இருெை்பகக	அல்ைது	ெை்பகக	முக்கோணம்	என	வமகப்்படுததுக.

3.2 ெச.மீ. 4 ெச.மீ.
3 ெச.மீ.2 ெச.மீ.

2 ெச.மீ.

2 
ெச
.மீ. 3.9 ெச.மீ.2.

5 
ெச

.மீ
.

5.1ெச
.மீ.

3.
2 
ெச

.மீ
. 2.2 ெச.மீ.

3 ெச
.மீ.

i) ii) iii) iv)

5.  ் கோணஙகளின்	அடிப்்பமையில்	ககோடுககப்்படை	முக்கோணஙகமைக	குறுங்கோண	அல்ைது	
கெங்கோண	அல்ைது	விரி்கோண	முக்கோணம்	என	வமகப்்படுததுக.

45 7060
125 35

9065

60

55

45

20

50

i) ii) iii) iv)

6.  பின்வரும்	முக்கோணஙகமைப்	்பககஙகள்	ைற்றும்	்கோணஙகளின்	அடிப்்பமையில்	
வமகப்்படுததுக.

 4.1 ெச.மீ.6.1 ெச.மீ.10 ெச.மீ.6 ெச.மீ.8 ெச.மீ.4 ெச.மீ.

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

6 
ெச

.மீ
. 6 ெச.மீ.

17 ெச.மீ.15
 ெ
ச.மீ

.

6 
ெச

.மீ.

10
 ெ
ச.மீ

.

6.
1 
ெச

.மீ. 6.1 ெச.மீ. 7.3 ெச.
மீ.

4.
6 

ெச
.மீ
.

 

7.  பின்வரும்	்பகக	அைவுகமைக	ககோண்டு	முக்கோணம்	அமைகக	இயலுைோ?	 
ஆம்	எனில்,	அம்முக்கோணததின்	வமகமயக	குறிப்பிடுக.

 (i) 8 கெ.மீ., 6 கெ.மீ., 4 கெ.மீ. (ii) 10 கெ.மீ., 8 கெ.மீ., 5 கெ.மீ. 
 (iii) 6.2 கெ.மீ., 1.3 கெ.மீ., 3.5 கெ.மீ. (iv) 6 கெ.மீ., 6 கெ.மீ., 4 கெ.மீ. 
 (v) 3.5 கெ.மீ., 3.5 கெ.மீ., 3.5 கெ.மீ. (vi) 9 கெ.மீ., 4 கெ.மீ., 5 கெ.மீ.
8.  பின்வரும்	 ்கோண	 அைவுகமைக	 ககோண்டு	 முக்கோணம்	 அமைகக	 இயலுைோ?	 ஆம்	 எனில்,	

அம்முக்கோணததின்	வமகமயக	குறிப்பிடுக.

 (i) 60°, 60°, 60° (ii) 90°, 55°, 35° (iii) 60°, 40°, 42°

 (iv) 60°, 90°, 90° (v) 70°, 60°, 50° (vi) 100°, 50°, 30°

9.  ஒரு	முக்கோணததின்	இரு	் கோணஙகள்	ககோடுககப்்படடுள்ைன.	மூன்்றோவது	் கோணம்	கோண்க.

 (i) 80°, 60° (ii) 75°, 35° (iii) 52°, 68° (iv) 50°, 90° (v) 120°, 30° (vi) 55°, 85°

A

B

C
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10.  நோன்,	மூன்று	்கோணஙகளும்	60°ஆகக	ககோண்ை	ஒரு	மூடிய	உருவம்	ஆ்வன்.	நோன்	யோர்?

11.  ககோடுககப்்படடுள்ை	 ைகவல்கமைக	 ககோண்டு	 முக்கோணததின்	 வமகமயப்	 பின்வரும்	
அடைவமணயில்	எழுதுக.

வ.எண் Ð1 Ð2 Ð3
நகோணஙகளின 
அடப்ளடயிி 

முகநகோணத்தின வளக

்ககஙகளின 
அடப்ளடயிி 

முகநகோணத்தின வளக
i 60° 40° 80° குறுங்கோண	முக்கோணம் அெை்பகக	முக்கோணம்
ii 50° 50° 80°
iii 45° 45° 90°
iv 55° 45° 80°
v 75° 35° 70°
vi 60° 30° 90°
vii 25° 64° 91°
viii 120° 30° 30°

சகோள்குறிவளக ினோககள்

12.  ககோடுககப்்படை	முக்கோணம்	ஒரு	_______.
(அ)	கெங்கோண	முக்கோணம்	 (ஆ)	ெை்பகக	முக்கோணம்
(இ)	அெை்பகக	முக்கோணம்	 (ஈ)	விரி்கோண	முக்கோணம்	

13.  ஒரு	முக்கோணததின்	அமனததுக	்கோணஙகளும்	கெங்கோணதமை	விைக	கும்றவு	எனில்	
அது	ஒரு	_______.
(அ)	விரி்கோண	முக்கோணம்	 	 (ஆ)	கெங்கோண	முக்கோணம்
(இ)	இருெை்பககச்	கெங்கோண	முக்கோணம்	 (ஈ)	குறுங்கோண	முக்கோணம்

14.  ஒரு	முக்கோணததின்	 	இரு	்பககஙகள்	5	 கெ.மீ	 	ைற்றும்	 	9	 கெ.மீ	எனில்	மூன்்றோவது	்பககம்	
_______	ஆகும்.	

	 (அ)	5	கெ.மீ	 (ஆ)	3	கெ.மீ	 (இ)	4	கெ.மீ	 (ஈ)	14	கெ.மீ

15.  ஒரு	கெங்கோண	முக்கோணததின்	்கோணஙகள்	_______.
(அ)	குறுங்கோணம்,	குறுங்கோணம்,	விரி்கோணம்
(ஆ)	குறுங்கோணம்,	கெங்கோணம்,	கெங்கோணம்
(இ)	கெங்கோணம்,	விரி்கோணம்,	குறுங்கோணம்
(ஈ)	குறுங்கோணம்,	குறுங்கோணம்,	கெங்கோணம்

16.  ெை்பகக	முக்கோணம்	ஆனது	ஒரு	_______	ஆகும்.
(அ)	விரி்கோண	முக்கோணம்	 (ஆ)	கெங்கோண	முக்கோணம்
(இ)	குறுங்கோண	முக்கோணம்	 (ஈ)	அெை்பகக	முக்கோணம்
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4.4.2 மூள்மட்டஙகள்
கணிை	உ்பகைணப்க்படடியில்	முக்கோண	வடிவில்	இைண்டு	மூமைைடைஙகள்	உள்ைன.	ஒவகவோரு	
மூமைைடைததிலும்	 ஒரு	 கெங்கோணம்	 உள்ைது.	 ஒரு	 மூமைைடைததின்	 ்கோணஙகள்	 
30°,		60°,		90°		எனவும்,	ைற்க்றோரு	மூமைைடைததின்	்கோணஙகள்	45°,	45°,	90°	எனவும்	இருககும்.	
கெங்கோணதமை	 உருவோககும்	 இைண்டு	 விளிம்புகளிலும்	 கென்டிமீடைரில்	 அைவுகள்	
குறிககப்்படடிருககும்.

மூள்மட்டஙகளின சி் ்வனகள்:
• 30°,	45°,	60°,	90°	ஆகிய	்கோணஙகமை	அமைதைல்	
• இமண்கோடுகள்	ைற்றும்	கெஙகுததுக்கோடுகள்	வமைைல்	
• வடிவஙகளின்	உயைஙகமை	அைதைல்	

4.4 செஙகுத்துகநகோடுகள் வளரதி
4.4.1 அறிமுகம்
க்பரும்்போைோன	 கடைைஙகளில்	 சுவரும்	 ைமையும்	 ஒன்றுகககோன்று	
கெஙகுதைோக	இருப்்பமைப்	்போர்ததிருப்பீர்கள்.	ஆமகயோல்	நம்முமைய	
உயைதமை	அைகக	்பைததில்	கோடடியுள்ைவோறு	சுவரில்	அைவுகமைக	
குறிததுப்	்பயன்்படுததுகி்்றோம்.		
வடிவியலில்,	 உருவஙகளின்	 உயைம்	 கோண	 நோம்	
கெஙகுததுக்கோடுகமைப்	 ்பயன்்படுததுகி்்றோம்.	 மூமைைடைதமைப்	
்பயன்்படுததிப்	பின்வரும்	வடிவஙகளின்	உயைம்	கோண்க. 

P

A BQ

P	 என்்ற	 புள்ளியிலிருந்து	 AB	 என்்ற	 ்கோடடுததுண்டிற்கு	
வமையப்்படும்	 கெஙகுததுக்கோடு	 Q	 என்்ற	 புள்ளியில்	 ெந்திககி்றது	
எனில்	 Q	 ஆனது	 கெஙகுததுக்கோடடின்	 அடி	 ஆகும்.	 “┴”	 ஆனது	
கெஙகுதது	எனககோடடும்	குறியீடு	ஆகும்.	அைோவது	PQ	┴	AB.

மூமைைடைதமைப்	்பயன்்படுததிச்	கெஙகுததுக்கோடுகள்	வமைைமை	இப்்பகுதியில்	கற்்்போம்.

h
h h 

 

h

h=____கெ.மீ. h=____கெ.மீ. h=____கெ.மீ. h=____கெ.மீ.
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எடுத்துககோட்டு 5:		ககோடுககப்்படடுள்ை	்கோடடின்	மீதுள்ை	ஒரு	புள்ளியில்	இருந்து	அக்கோடடிற்குச்	
கெஙகுததுக்கோடு	வமைக.

எடுத்துககோட்டு 6:		ககோடுககப்்படடுள்ை	்கோடடிற்கு	்ை்ை	உள்ை	ஒரு	புள்ளி	வழி்ய	அக்கோடடிற்குச்	
கெஙகுததுக்கோடு	வமைக.

்ட 1: AB 	என்்ற	்கோடு	வமைந்து,	்கோடடின்	 
மீது	P		என்்ற	புள்ளிமயக	குறிகக.
்ட 2: மூமைைடைததின்	கெங்கோணம்	
உருவோககும்	முமனயோனது	P	என்்ற	
புள்ளியிலும்		ைற்றும்	கெங்கோணதமை	
உருவோககும்	ஒரு	்பககம்	AB	என்்ற	்கோடடின்	
மீதும்	்பைததில்	கோடடியுள்ைவோறு	க்போருததுக.	

்ட 3:	மூமைைடைததின்	கெங்கோணதமை	
உருவோககும்	ைற்க்றோரு	்பககததின்	விளிம்ம்ப	
ஒடடி	P		என்்ற	புள்ளியிலிருந்து	PQ		என்்ற	்கோடு	
வமைக.

்ட 4: ்கோடு	PQ	ஆனது	AB	இககுச்	கெஙகுததுக	
்கோைோகும்.	அைோவது	PQ	┴ AB	ைற்றும்	 
∠APQ	=	∠BPQ	=	90°.

A P B

A P B

12345678910

 
1

2
3

4
5

A P B

12345678910

 
1

2
3

4
5

A P B

Q

்ட 1:	PQ		என்்ற	்கோடு	வமைக.	்கோடு	PQ	
விற்கு	்ை்ை	X		என்்ற	புள்ளிமயக	குறிகக.

்ட 2:	மூமைைடைததின்	கெங்கோணதமை	
உருவோககும்	ஒரு	்பககம்	PQ	்கோடடின்	மீதும்	
ைற்க்றோரு	்பககம்		X		என்்ற	புள்ளிமயத	
கைோடுைோறும்	்பைததில்	கோடடியுள்ைவோறு	
அமைகக.

்ட 3:	மூமைைடைததின்	ைற்க்றோரு	விளிம்ம்ப	
ஒடடி	X	இன்	வழி்ய	்கோடு	PQ	ஐ	Y	இல்	
ெந்திககுைோறு	ஒரு	்கோடு	வமைக.

்ட 4:		்கோடு	XY	ஆனது	PQ	இககுச்	கெஙகுததுக	
்கோைோகும்.	அைோவது	XY	┴	PQ.

Y
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P Q
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4.5 இளணநகோடுகள் வளரதி
ஒரு	கோகிைததின்	மீது	அைவு்கோமை	மவதது	அைன்	இரு	விளிம்புகமையும்	ஒடடிக	் கோடுகள்	வமைக.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

123456789101112131415

l

l

 ₁

₂

 l1	என்்ற	்கோடடின்	மீது	எமவ்யனும்	இரு	இைஙகளில்	மூமைைடைதமை	மவதது,	்கோடுகள்	
l1	ைற்றும்	l2 இககு	இமை்யயுள்ை	தூைதமை	அைககவும்.	அமவ	ெைைோக	உள்ைனவோ?	ஆம்.	இவவோறு	
இைண்டு	இமண்கோடுகளுககு	இமைப்்படை	கெஙகுததுத	கைோமைவு	ைோ்றோைல்	இருககும்.

எடுத்துககோட்டு 7:	 	AB	=	6.5	கெ.மீ	அைவுள்ை	்கோடடுததுண்டு	வமைந்து	்கோடடுததுண்டிற்கு	்ை்ை	M		
என்்ற	 புள்ளிமயக	 குறிகக.	 M	 வழி்ய	 AB	 ்கோடடுததுண்டிற்கு	 இமண்கோடு	
வமைக.

்ட 1 : AB	=	6.5	கெ.மீ	அைவுள்ை	ஒரு	
்கோடடுததுண்டு	வமைந்து	AB	இககு	்ை்ை	 
M	என்்ற	புள்ளிமயக	குறிகக.

்ட 2 : 	்கோடடுததுண்டு	ABஇன்	கீழோக,		
மூமைைடைதமைப்	்பைததில்	கோடடியவோறு	
க்போருததுக.	மூமைைடைததின்	ைற்க்றோரு	
விளிம்ம்ப	ஒடடி	அைவு்கோமைப்	க்போருததுக.

்ட 3 :	 அைவு்கோமை	நகர்தைோைல்	
மூமைைடைதமை	M		என்்ற	புள்ளி	வமை	
நகர்ததுக.	மூமைைடைததின்	விளிம்ம்ப	ஒடடி	M	
வழியோக	MN	என்்ற	்கோடு	வமைக.

்ட 4 : 	 ்கோடு	MN	ஆனது	AB	இககு	
இமண்கோைோகும்.	அைோவது	MN	║	AB.

M

A B  6.5 ெச.மீ.

A B  
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M

6.5 ெச.மீ.

M

A B  

N 

6.5 ெச.மீ.

இமணயோக	 அமைந்ை	 ்கோடடுததுண்டுகள்	 ெை	
நீைமுமையைோக	இருகக	்வண்டிய	அவசியமில்மை.

குறிப்பு	
ஆஙகிைப்	க்பரிய	எழுததுகளில்,	
இமண்கோடுகள்	உள்ை	எழுததுகமை	
அமையோைம்	கண்டு	்படடியலிடுக.

எடுத்துககோட்டுகள் : E W 

சிந்திகக
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்ட 1: 	 அைவு்கோமைப்	்பயன்்படுததி	AB	என்்ற	்கோடு	
வமைக.	்கோடடின்	மீது	Q		என்்ற	புள்ளிமயக	குறிகக.
்ட 2:  மூமைைடைததின்	கெங்கோணதமை	உருவோககும்	
ஒரு	்பககம்	AB	என்்ற	்கோடடின்		மீதும்,	கெங்கோணதமை	
உருவோககும்	 முமன	 	 Q	 	 என்்ற	 புள்ளியிலும்	 ்பைததில்	
கோடடியுள்ைவோறு	 அமைகக.	 Q	விலிருந்து	 4.8	 கெ.மீ	
தூைததில்	R	என்்ற	புள்ளிமயக	குறிகக.

 

்ட 3:	 அைவு்கோல்	 ைற்றும்	 மூமைைடைதமைப்	 ்பைததில்	
கோடடியவோறு	க்போருததுக.

   

்ட 4: 	 அைவு்கோமை	நகர்தைோைல்	மூமைைடைதமை	R	
என்்ற	புள்ளி	வமை	நகர்ததுக.	மூமைைடைததின்	
விளிம்ம்ப	ஒடடி	R	வழி்ய	RS	என்்ற	்கோடு	வமைக.

்ட 5:	 RS	ஆனது	AB	என்்ற	்கோடடிற்கு	 
இமண்கோைோகும்.	RS	║	AB.

எடுத்துககோட்டு 8: 	 	ஒரு	 ்கோடு	 வமைக.	 அக்கோடடிற்கு	 ்ை்ை	 4.8	கெ.மீ	 தூைததில்	 R	 என்்ற	 
புள்ளிமயக	குறிகக.	R	வழி்ய	அக்கோடடிற்கு	இமண்கோடு	வமைக.

A BQ

்ட 1 : 	 அைவு்கோமைப்	்பயன்்படுததி	PQ	=	12	கெ.மீ.	
அைவில்	ஒரு	்கோடடுததுண்டு	வமைந்து,	அைன்	்ைல்	
A	ைற்றும்	B		என	இரு	புள்ளிகமைக	குறிகக.
்ட 2 :  மூமைைடைதமைப்	்பயன்்படுததிக	்கோடடிற்கு	
்ை்ை	AM	=	BN	=	5	கெ.மீ	என்்றவோறு	M	ைற்றும்	N		
என்்ற	இரு	புள்ளிகமைக	குறிகக.

்ட 3 : அைவு்கோமைக	ககோண்டு	M	ைற்றும்		N	
வழி்ய	ஒரு	்கோடு	வமைக.	MN	ஆனது	PQ	இககு	
இமண்கோைோகும்.	அைோவது	MN	║	PQ.
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A BP Q 12 ெச.மீ.
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A BP Q 12 ெச.மீ.

எடுத்துககோட்டு 9: 	 	PQ	=	12	கெ.மீ	அைவில்	ஒரு	்கோடடுததுண்டு	வமைக.	்கோடடுததுண்டிற்கு	்ை்ை	
5	 கெ.மீ	 தூைததில்	 M	 ைற்றும்	 N	 என	 இரு	 புள்ளிகமைக	 குறிகக.	 
M	ைற்றும்	N	வழி்ய	PQ	்கோடடுததுண்டிற்கு	ஓர்	இமண்கோடு	வமைக.

R S

A BQ
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வடிவி

்ட 1:  கீழககோணும்	உைலி	 /	 விமைவுக	 குறியீடமைப்	 ்பயன்்படுததி,	 GeoGebra	
இமணயப்	்பககததில்	“Geometry”	என்னும்	்பணிதைோளிற்குச்		கெல்ைவும்.	
அதில்	 1.	 Types	 of	 triangles,	 2.	Perpendicular	 line	 construction	 ைற்றும்	
3.	Parallel	 line	construction	ஆகிய	மூன்று	கெயல்்போடுகள்	ககோடுககப்்படடு	
இருககும்.

	 	முைல்	கெயல்்போடடில்	திமையில்	கைரியும்	நழுவமை	நகர்ததி்யோ	அல்ைது	
்கோணதமை	உள்ளீடு	கெய்ைோ	முக்கோணஙகளின்	்கோணஙகமை	
ைோற்்றவும்.	்ைலும்	அம்முக்கோணம்	எவவமக	என்றும்	அைன்	
்கோணஙகமையும்	ஒப்பீடு	கெயக.

்ட 2:  இைண்டு	ைற்றும்	மூன்்றோம்	கெயல்்போைோக	கோகணோலிகமைப்	்பயன்்படுததி	
இமண	ைற்றும்	கெஙகுததுக	்கோடுகள்	வமைவமை	அறியைோம்.

செவி்ோட்டறகோன உரலி:
வடிவி: https://ggbm.at/p7DZHP6K அல்ைது	விமைவு	குறியீடமை	ஸ்கன்	கெயக.

இளணவச் செவி்ோடு

்ட 1 ்ட 2

கெயல்்போடடின்	இறுதியில்	
கிமைககப்க்பறுவது	

6th_Maths_Term2_TM_Chapter 4.indd   80 06-06-2020   01:02:34 PM



81வடிவி

்யிறசி 4.2
1.	 AB	=	7	கெ.மீ	 அைவில்	 ஒரு	 ்கோடடுததுண்டு	 வமைந்து	 ்கோடடுததுண்டின்	 மீது	 P	 என்்ற	 

புள்ளிமயக	குறிககவும்.	P	வழி்ய	AB		்கோடடுததுண்டிற்குச்	கெஙகுததுக்கோடு	வமைக.
2.	 LM	=	6.5	கெ.மீ	அைவில்	ஒரு	்கோடடுததுண்டு	வமைக.	்கோடடுததுண்டின்	மீது	அமையோைவோறு	

(்ை்ை/கீ்ழ)	 P	 என்்ற	 புள்ளிமயக	 குறிகக.	 மூமைைடைதமைப்	 ்பயன்்படுததி	 P	 வழி்ய	 
LM	்கோடடுததுண்டிற்குச்	கெஙகுததுக்கோடு	வமைக.

3.	 ககோடுககப்்படை	 ஒவகவோரு	 ்ெோடி	 ்கோடுகளுககும்	 இமை்யயோன	 கைோமைமவ	 இரு	 ்வறு	
புள்ளிகளில்	மூமைைடைதமைப்	்பயன்்படுததிக	கண்ைறிக.	அமவ	இமண்கோடுகைோ?	என்்பமைச்	
்ெோதிதைறிக.

4.	 7.8	கெ.மீ	அைவில்	ஒரு	்கோடடுததுண்டு	வமைக.	்கோடடுததுண்டிற்கு	்ை்ை	5	கெ.மீ	தூைததில்	B	
என்்ற	புள்ளிமயக	குறிகக.	B	வழி்ய	்கோடடுததுண்டிற்கு	இமண்கோடு	வமைக.

5.	 ஒரு	் கோடு	வமைக.	் கோடடிற்குக	கீ்ழ	5.4	கெ.மீ	தூைததில்	R	என்்ற	புள்ளிமயக	குறிகக.	R	வழி்ய	
அக்கோடடிற்கு	இமண்கோடு	வமைக.

்யிறசி 4.3
்பல்வமகத	தி்றனறிப்	்பயிற்சிக	கணககுகள்

1.	 ஓர்	இரு	ெை்பககச்	கெங்கோண	முக்கோணததின்	்கோணஙகள்	யோமவ?
2.	 ககோடுககப்்படை	முக்கோணம்	எவவமகமயச்	ெோர்ந்ைது?

அ)	இருெை்பககச்	கெங்கோண	முக்கோணம்
ஆ)	இருெை்பககக	குறுங்கோண	முக்கோணம்
இ)	இருெை்பகக	விரி்கோண	முக்கோணம்
ஈ)	அெை்பகக	விரி்கோண	முக்கோணம்

3.	 பின்வருவனவற்றுள்	க்போருதைமில்ைோைது	எது?
அ)	இருெை்பகக	விரி்கோண	முக்கோணம்	 ஆ)	இருெை்பககக	குறுங்கோண	முக்கோணம்
இ)	ெை்பகக	விரி்கோண	முக்கோணம்	 	 ஈ)	ெை்பககக	குறுங்கோண	முக்கோணம்

4.	 இருெை்பகக	முக்கோணததின்	ஒரு	் கோணம்	124°	எனில்	ைற்்ற	இரு	் கோணஙகமைக	கண்டுபிடி.
5.	 ்பைம்	 ABCD	 	 என்்பது	 ஒரு	 ெதுைைோகும்.	 A	 ைற்றும்	 C	 ஐ	 இமணதது	 ஒரு	 ்கோடு	

வமைந்ைோல்	உருவோகும்	இரு	முக்கோணஙகள்	எவவமகமயச்	ெோர்ந்ைது?
6.	 AB	=	6	கெ.மீ		அைவுள்ை	் கோடடுததுண்டு	வமைக.	அக்கோடடுததுண்டின்	ஒவகவோரு	

முமனயிலும்	 AB	இககுச்	 கெஙகுததுக்கோடு	 வமைக.	 அவவிரு	 கெஙகுததுக 
்கோடுகளும்	ஒன்றுகககோன்று	இமணயோக	உள்ைனவோ?

10கெ.மீ

6கெ.மீ

6கெ.மீ

A

D

B

C
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்ைற்சிந்ைமனக	கணககுகள்
7.	 90°,	90°,	0°		ஆகிய	்கோணஙகமைக	ககோண்டு	ஒரு	முக்கோணம்	அமைகக	இயலுைோ?	ஏன்?
8.	 பின்வருவனவற்றுள்	எது	ெரியோன	கூற்று?	ஏன்?	

அ)		ஒவகவோரு	ெை்பகக	முக்கோணமும்	ஓர்	இருெை்பகக	முக்கோணைோகும்.
ஆ)	ஒவ்வோர்	இருெை்பகக	முக்கோணமும்	ஒரு	ெை்பகக	முக்கோணைோகும்.

9.	 ஓர்	இருெை்பகக	முக்கோணததின்	ஒரு	்கோணம்	70°	எனில்	ைற்்ற	இரு	்கோணஙகளின்	அைவுகள்	
என்கனன்னவோக	இருககைோம்?

10.	பின்வருவனவற்றுள்	எமவ	இருெை்பகக	முக்கோணததின்	்பககஙகைோக	அமையும்	?
அ)	6	கெ.மீ.,	3	கெ.மீ.,	3	கெ.மீ.				 ஆ)	5	கெ.மீ.,	2	கெ.மீ.,	2	கெ.மீ.
இ)	6	கெ.மீ.,	6	கெ.மீ.,	7	கெ.மீ.	 ஈ)	4	கெ.மீ.,	4	கெ.மீ.,	8	கெ.மீ.

11.	்பைதமைப்	்போர்ததுப்	பின்வரும்	முக்கோணஙகமைக	கண்ைறிக.
அ)	ெை்பகக	முக்கோணம்	 ஆ)	இருெை்பகக	முக்கோணஙகள்
இ)	அெை்பகக	முக்கோணஙகள்	 ஈ)	குறுங்கோண	முக்கோணஙகள்
உ)	விரி்கோண	முக்கோணஙகள்	 ஊ)	கெங்கோண	முக்கோணஙகள்

12	 முக்கோணததின்	இரு	்பககஙகள்	அடைவமணயில்	ைைப்்படடுள்ைன.	மூன்்றோவது	்பககதமைக	கோண்க.
வ.எண் ்பககம்	-	1 ்பககம்	-	2 மூன்்றோவது	்பகக	அைவு	(எமவ்யனும்	3	அைவுகள்)

i 7	கெ.மீ. 4	கெ.மீ.
ii 8	கெ.மீ. 8	கெ.மீ.
iii 7.5	கெ.மீ. 3.5	கெ.மீ.
iv 10	கெ.மீ. 14	கெ.மீ.

13.	அடைவமணமய	நிம்றவு	கெயக:
முக்கோணததின்	வமககள்	/	

்கோணஙகள்
குறுங்கோண	
முக்கோணம்

கெங்கோண
முக்கோணம்

விரி்கோண
முக்கோணம்

எமவ்யனும்	இரு	
்கோணஙகள்

எப்க்போழுதும்	
குறுங்கோணஙகள்

i) எப்க்போழுதும்	
குறுங்கோணஙகள்

மூன்்றோவது	்கோணம் ii) கெங்கோணம் iii)

4cm

4c
m

1cm 1cm 1cm 1cm

A

B C
E D F

நிளனிி சகோள்க:
 மூன்று	்கோடடுததுண்டுகைோல்	அமைந்ை	ஒரு	மூடிய	உருவ்ை	முக்கோணம்	ஆகும்.	
  ஒரு	முக்கோணைோனது	3	்பககஙகள்,	3	்கோணஙகள்	ைற்றும்	3	முமனகமைப்	க்பற்றிருககும்.
  ்பககஙகளின்	 அடிப்்பமையில்,	 முக்கோணஙகமை	 அெை்பகக	 முக்கோணம்,	 இருெை்பகக	

முக்கோணம்,	ெை்பகக	முக்கோணம்	என	3	வமககைோகப்	பிரிககைோம்.
  ் கோணஙகளின்	அடிப்்பமையில்,	முக்கோணஙகமைக	குறுங்கோண	முக்கோணம்,	கெங்கோண	

முக்கோணம்	ைற்றும்	விரி்கோண	முக்கோணம்	என	3	வமககைோகப்	பிரிககைோம்.
  ஒரு	 முக்கோணததின்	 எமவ்யனும்	 இரு	 ்பகக	 அைவுகளின்	 கூடுைல்	 மூன்்றோவது	 ்பகக	

அைமவ	விை	அதிகைோக	இருககும்.	இது	முக்கோணச்	ெைனின்மைப்	்பண்பு	ஆகும்.
  ஒரு	முக்கோணததின்	மூன்று	்கோணஙகளின்	கூடுைல்	180°.
  மூமைைடைஙகமைப்	 ்பயன்்படுததி	 இமண	 ைற்றும்	 கெஙகுததுக்கோடுகமை	 எளிைோக	

வமையைோம்.
 இரு	இமண்கோடுகளுககு	இமைப்்படை	கெஙகுததுத	கைோமைவு	ைோ்றோைல்		இருககும்.
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கற்றல்ந�லாகஙகள்:்
 ● எண் க�ோவை மற்றும் இயற்�ணிதக் க�ோவைவய மரவுரு ைவரபடத்தில் குறிப்பிடுதல்
 ● மரவுரு ைவரபடத்திலிருந்து எண் க�ோவை மற்றும் இயற்�ணிதக் க�ோவைவய எழுதுதல்.

5.1் அறிமுக்
இனவறைய ததோழில்நுடப �ோல�டடத்தில் �ணினி இல்லோத ஒரு நோவை �ற்பவை தெய்து கூடப் 
போரக்� இயலோது. சிறிய �வட�ள் முதல் மி�ப் தபரிய தமனதபோருள் நிறுைைங�ள் ைவர �ணினியின 
பயனபோடு தவிரக்� முடியோததோகிறைது. �ணினி இல்வலதயனில் அவைத்துச் தெயல்போடு�ளும் 
தபருமைவில் முடஙகிவிடும். �ணினியோைது மி�வும் �டிைமோை மற்றும் சிக்�லோை எண் 
க�ோவை�வையும் இயற்�ணிதக் க�ோவை�வையும் எளிவமயோ�த் தீரத்து விவட�வை மி�க் 
குறுகிய கநரத்தில் த�ோடுத்து விடும். அவ்விவட�ள் மி�வும் துல்லியமோ�வும் மீண்டும் �ணக்கிட 
கைண்டியத் கதவை இல்லோமலும் இருக்கும். �ணினி நோம் த�ோடுக்கும் க�ோவை�வை எவ்ைோறு 
எடுத்துக்த�ோள்ளும் எனறை விைோ நமக்குள் எழுகினறைதல்லைோ? 
ஆம். மரவுரு்வரரபட் முவறையில் �ணினியோைது பில்லியன தெயல்போடு�வை ஒகர  கநரத்தில் 
சீரோை முவறையில் �ணக்கிடடு நமக்கு விவட�வைக் த�ோடுக்கினறைது.   இந்த இயலில் எண்்நகலரவ்
மறறு்் இெறகணிதா் நகலரவ் இரண்ரடயு்் எவவலறு் மரவுரு் வரரபடத்தில் குறிப்பிடயல் 
எனபவதப் பற்றி �ற்றுக் த�ோள்கைோம்.

எஙகும் �ணிதம்-அனறைோட ைோழ்வில் த�ைல் தெயலோக்�ம்

 

மனித மூவையில் த�ைல் தெயலோக்�ம் �ணினியில் த�ைல் தெயலோக்�ம்

  Alive

 M

athematics

[(9 - 4) × 8] ÷ [(8 + 2) × 3] எனறை எண் க�ோவைவய எடுத்துக் த�ோள்�. மரவுரு ைவரபடம் ைழியோ� 
க�ோவை�வை நனறைோ� புரிந்து த�ோள்ைலோம்.
1) e1 = ( 9 – 4) × 8 மறறு் e2 = (8+2 ) × 3 எைவும் எடுத்துக்த�ோள்� 

e1 e2

÷

5
இெல தகவல்்

 செயலாக்
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2) e1=f1× f2

  இஙகு f1 = 9 − 4 மற்றும் f2  = 8
e1

f1 f2

×

3) f1 = r1 − r2  இஙகு r1 = 9 மற்றும் r2 = 4.
  f1 ஐப் பினைருமோறு எழுதலோம்.

f1

r1 r2

−

  இவதப் கபோனகறை மரவுரு ைவரபடம் மூலம் e2 வையும் குறிப்பிடலோம்.
4)  இவை அவைத்வதயும் ஒனறைோ� இவணத்தோல் நமக்குப் பினைரும் மரவுரு ைவரபடம் 

கிவடக்கினறைது.

÷

× ×

+−

9 4 8

8

2

3

கமற்�ண்ட படமோைது போரப்பதற்கு தவலகீழோ� ைைரும் மரவுருைத்வதப் கபோல் கதோனறும். இரண்டு 
கிவை�ள் இவணயும் பகுதி கணு்ஆகும். ஒவ்தைோரு �ணுவிலும் ஒனறு அல்லது  இரண்டு கிவை�ள் 
இருக்கும். ஒவ்தைோரு �ணுவிலும் �ணிதக் குறியீடு�வையும் கிவை�ளில் எண்�வையும் எழுதிப் 
படம் ைவரந்தோல் மரவுரு்வரரபட் நமக்குக்  கிவடக்கினறைது. மரவுரு ைவரபடம் எண் க�ோவைவயக் 
குறிக்கும் தபோதுைோை ைழியோகும். இஙகு மரவுருைங�ள் தவலகீழோ� ைவரயப்படுகினறைது.
 கைர கமலோ�வும் கிவை�ள் கீழோ�வும் உள்ைது. �ணிதச் தெயல்போடு�ள் அவைத்தும் இருமச் 
தெயல்போடடிவைக் த�ோண்டுள்ைதோல் தபரும்போலும் இரு கிவை�ள் த�ோண்ட மரவுரு ைவரபடம் 
மடடுகம உள்ைது.  

நோனகு எண்�வைக் கூடடல் குறியீடடில் இகத கபோல் எழுதலோமோ? ஆம்.
மரவுரு ைவரபடத்தில் 4 எண்�ளின கூடுதவல இவ்ைோறு எழுதலோம். 3 172

+

27 84
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எ.கல.் 4: ஒரு நியோய விவலக் �வடயில் 5000 குடும்பங�ளுக்கு 1,00,000 கிகலோ கிரோம் அரிசி 
ைழங�ப்படுகிறைது எனில் ஒவ்தைோரு குடும்பத்திற்கும் ைழங�ப்படட அரிசியின அைவைக் �ோண்�?

எ.கல்3 :் ைோணி, �லோ மற்றும் அைர�ளுவடய மூனறு கதோழி�ள் கமோர �வடக்குச் தெனறைைர. கமலும் 
9 கதோழி�ள் அைர�ளுடன இவணந்து கமோர குடித்தைர. ஒரு குைவை கமோரின விவல `6 எனில், 
ைோணி எவ்ைைவு ததோவ� த�ோடுத்திருப்போள்? ைோணி `84 த�ோடுக்� கைண்டும்  எனகிறைோள். ஆைோல்  
�லோ `59 த�ோடுக்� கைண்டும் எைக் கூறுகிறைோள். இதில் யோர கூறியது ெரி?

தீர்வு:
இந்தக் குழப்பத்வதத் தீரக்�ச் ெரியோை இடத்தில்  
அவடப்புக் குறி�வை இடடு எளிதோ�க் �ணக்கிடலோம். 
(5 + 9) × 6. கமலும் எளிதோ� மரவுரு ைவரபடம் 
மூலம் இதவைக் �ோணலோம்.
ஆவ�யோல் ைோணி கூறியது ெரி.

மரவுரு்வரரபட் (5 + 9) x 6

6

×

5 9

+

எ.கல்1: ஊடடியில் நவடதபற்றை பூக்�ண்�ோடசியில் முதல், இரண்டு, மூனறு மற்றும் நோன�ோைது 
நோட�ளில் விற்றை நுவழவுச் சீடடு�ள் முவறைகய 1,10,010, 75,070, 25,720 மற்றும் 30,636 ஆகும். 
4 நோட�ளிலும் தமோத்தமோ� விற்பவை தெய்யப்படட தமோத்த நுவழவுச் சீடடு�ள் எத்தவை ?

தீர்வு:
முதல் நோள் விற்றை நுவழவுச் சீடடு�ளின எண்ணிக்வ� = 1,10,010

இரண்டோம் நோள் விற்றை நுவழவுச் சீடடு�ளின எண்ணிக்வ� =   75,070

மூனறைோம் நோள் விற்றை நுவழவுச் சீடடு�ளின எண்ணிக்வ� =    25,720 

நோன�ோம் நோள் விற்றை நுவழவுச் சீடடு�ளின எண்ணிக்வ� =   30,636

�லன்கு்�லடகளில்விற்ற் மலத்த்நுரைவுச்்
சீடடுகளின்்எண்ணிாரக =  2,41,436

1,10,010 30,636

+

75,070 25,720

மரவுரு்வரரபட்

எ.கல்2 :் ஒரு �ோகித விற்பவை நிறுைைம் தனனுவடய இருப்பில் உள்ை 7,50,800 குறிப்கபடு�ளில் 
6,25,610 குறிப்கபடு�வை ஓர ஆண்டில் விற்பவை தெய்துள்ைது எனில் அந்நிறுைைத்தில்  விற்பவை 
ஆ�ோத குறிப்கபடு�ளின எண்ணிக்வ�வயக் �ோண்�.

தீர்வு:்்
இருப்பில் உள்ை தமோத்தக் குறிப்கபடு�ளின எண்ணிக்வ� = 7,50,800

விற்றை குறிப்கபடு�ளின எண்ணிக்வ� = 6,25,610

விற்பவை ஆ�ோத குறிப்கபடு�ளின எண்ணிக்வ� = 1,25,190

மரவுரு்வரரபட்

7,50,800 6,25,610

−

ைோக்கியக் �ணக்கு�வை  மரவுரு ைவரபடத்தில் எவ்ைோறு  குறிப்பிடலோம் எனபதவைக் �ற்கபோம்
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எ.கல. 6: (10×9) − [(8×2)+3] ஐ மரவுரு 
ைவரபடமோ� மோற்று�.

−

10 9

×

3

+

8 2

×

தீர்வு:

எ.கல. 10:்்20+[8×2+{(6×3)−(10÷5)}] ஐ 
மரவுரு ைவரபடமோ� மோற்று�. 

+

3

8 2

×
× ÷

−

+
20

10 56

தீர்வு:

எ.கல.்9: {[(10 × 5)+6]×[5+(6−2)]}÷[8×(4+2)] 
ஐ மரவுரு ைவரபடமோ� மோற்று�.

தீர்வு:
÷

× 

× ×

×

10 5

46

+
+

× 

8

5−

6 2

2

+

தீர்வு:
5000 குடும்பங�ளுக்கு ைழங�ப்படட 
அரிசியின அைவு =1,00,000 கி.கி
ஒவ்தைோரு குடும்பத்திற்கும் ைழங�ப்படட 
அரிசியின அைவு =1,00,000÷5,000

=20 கி.கி
ஒவ்தைோரு குடும்பத்திற்கும் 20 கிகலோ கிரோம் அரிசி ைழங�ப்படடது.

மரவுரு்வரரபட்

1,00,000 5,000

÷

எ.கல.்5: (9×5) + (10×12) ஐ மரவுரு 
ைவரபடமோ� மோற்று�.

+

9 5

×

10 12

×

எ.கல. 7: [8+(5×2)] − [(2×3)+5] ஐ மரவுரு 
ைவரபடமோ� மோற்று�.

−

8

+

5

+

5 2

×

2 3

×

எ.கல.்8:்[(9−4)×8] + [(8+2)×3] ஐ 
மரவுரு ைவரபடமோ� மோற்று�.

8

+

×

3

×

9 4

−

8 2

+

தீர்வு:

தீர்வு: தீர்வு:
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5.2் மரவுரு்வரரபடத்ரத்எண்்நகலரவெலக்மலறறுதல
பினைரும் மரவுரு ைவரபடத்வத எடுத்துக்த�ோள்�. 

விவல 10 மற்றும் 5ஐ தபருக்கிைோல் நமக்கு 50 கிவடக்கும். �ணுவில் உள்ை கூடடவல  அல்லது 
�ழித்தவல மோற்றி அவமத்தோல்  விவட மோறைோது எனபதோல் கீகழ த�ோடுக்�ப்படடதுகபோல் மரவுரு 
ைவரபடத்வத மோற்றி அவமக்�லோம். 

×

+ −

8 2 10 5   

×

− +

10 5 8 2

=

ஆவ�யோல், இவதப்கபோலகை கிவை�வை மோற்றி அவமக்� இயலுமோ? ஆம், �ணுவில் கூடடல் 
தெயலி இருந்தோல் மோற்றி அவமக்�லோம். 

+ +

8 82 2

=

ஆைோல், �ணுவில் �ழித்தல் தெயலி இருந்தோல் மோற்றி 
அவமக்� இயலோது, ஏதைனில்

− −

10 105 5

≠

ஆவ�யோல், கீகழ உள்ை ைவரப்படத்திலிருந்து,
×

+ −

8 2 10 5

(10-5) × (8 + 2) அல்லது (8 + 2) × (10-5) அல்லது (2 + 8) × (10-5) அல்லது (10-5) × (2 + 8) எை 
எழுதலோம்.

×

+ −

8 2 10 5

+

8 2

−

10 5

எனறை மரவுரு படம் 
மூலம் 10 கிவடக்கும் 
மற்றும்

எனறை மரவுரு படம் 
மூலம் 5 கிவடக்கும்

எ.கல.்11: மரவுரு ைவரபடத்வத எண் 
க�ோவையோ�  மோற்று�.

எண்நகலரவ
15 - (6 + 9)

மரவுரு்வரரபட்

−

6 9

+15

தீர்வு:
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எ.கல.்12: மரவுரு ைவரபடத்வத எண் 
க�ோவையோ� மோற்று�.

எண்்நகலரவ
(8×9) +10

மரவுரு்வரரபட்

+

8 9

×
10

எ.கல.்13: மரவுரு ைவரபடத்வத எண் 
க�ோவையோ� மோற்று�.

எண்்நகலரவ
(10×6) + (6 ÷ 2)

மரவுரு்வரரபட்

+

× ÷

10 6 6 2

எ.கல.்14: மரவுரு ைவரபடத்வத எண் க�ோவையோ� மோற்று�.

எண்்நகலரவ
[7×(9 + 2)] + [(6-3) ÷ 3]

மரவுரு்வரரபட் +

×

+ −

÷

7 3

9 2 36

5.3் இெறகணிதா்நகலரவரெ்மரவுரு்வரரபடமலக்மலறறுதல
மரவுரு ைவரபடத்தில் கமலும் பல தெயல்போடு�வைக் �ோணலோம். பினைரும் மரவுரு ைவரபடத்வத 
உற்றுகநோக்கு�.

+

a b

×

a c

×a

b

×

+

c

கமற்�ோணும் மரவுரு ைவரபடமோைது நோம் அறிந்த ெமனபோகட ஆகும். a×(b + c) = (a×b) + (a×c). 
இது கபோனறை இயற்�ணிதச் ெமனபோடு�வையும் மரவுரு ைவரபடத்தில் எளிதில் �ோணலோம்.
1) இடது பக்�ம் உள்ை மரவுரு ைவரபடத்தில் குவறைந்த எண்ணிக்வ�யில் �ணுக்�ள் உள்ைை 

இது போரப்பதற்கும் எளிதோ� உள்ைது.
2) ைலது பக்�ம் உள்ை மரவுரு ைவரபடத்தில் அதி� எண்ணிக்வ�யில் �ணுக்�ள் உள்ைை.
3) த�ோடுக்�ப்படட இரண்டு மரவுரு ைவரபடங�ளின மதிப்பு�ள் தைவ்கைறைோைவை எனறை 

முடிவுக்கு நம்மோல் ைர இயலுமோ?

தீர்வு: தீர்வு:

தீர்வு:
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எ.கல.்15: 5a்ஐ்மரவுரு்வரரபடமலக்மலறறுக

5 a

×

a

a

a

aa

+

+

+

+

அலயது
தீர்வு:

எ.கல.்16: 3a்+்b்ஐ்மரவுரு்வரரபடமலக்
மலறறுக

இெறகணிதா்
நகலரவ
3a+b

b

+

3 a

×

மரவுரு்வரரபட்

எ.கல.்20: த�ோடுக்�ப்படட மரவுரு ைவரபடத்தின 
மதிப்பு�ள் ெமமோ அல்லது இல்வலயோ எைச் 
ெரிபோரக்�

மரவுரு்வரரபட்

a

c a

bb

+

+

+

   ( a + b) + c = a + (b+c) 
ஆம்.  இவை�ள் இரண்டும் ெமம்

  ( a + b) + c a + (b+c)
c

+

எ.கல.்19: த�ோடுக்�ப்படட மரவுரு ைவரபடத்வத 
இயற்�ணிதக் க�ோவையோ� மோற்று�. 

மரவுரு்வரரபட் இயற்�ணிதக் 
க�ோவை 
(7 + t)5

7

5

t

×

+

எ.கல.்17: a இன 6 மடஙகிலிருந்து 7 குவறைவு.  
இதவை மரவுரு ைவரபடமோ� மோற்று�.

−

6 a

7
×

மரவுரு்வரரபட்
இயற்�ணிதக் 
க�ோவை 
6a −7

தீர்வு:

தீர்வு:

எ.கல.்18: கீகழ த�ோடுக்�ப்படட மரவுரு 
ைவரபடத்வத இயற்�ணிதக் க�ோவையோ� 
எழுது�

6

8 b

÷

×

மரவுரு்வரரபட் இயற்�ணிதக் 
க�ோவை 
8b÷6

தீர்வு:

தீர்வு:
தீர்வு:
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1) பினைரும் மரவுரு ைவரபடங�ள் ெமமோ ? இல்வலயோ? எை ஆரோய்�.

b

a

a ca bc

×

−

−

××

i)

மற்றும்

b

a c

a bc

×

−

−

×

ii)

மற்றும்

2)   பினைரும் இயற்�ணிதக் க�ோவை�ள் ெமமோ? இல்வலயோ? எனபவத மரவுரு ைவரபடம் மூலம் 
ெரிபோரக்�.

அ) (x – y) + z மற்றும் x – (y + z)
ஆ) (p × q) × r மற்றும் p × (q × r) 
இ) a – (b – c) மற்றும் (a – b) – c

இவறர்ற்முெலக

9 – 4 எனறை எண்க�ோவைவய எடுத்துக் 
த�ோள்�. அதோைது 9லிருந்து 4 ஐக் �ழிக்� 
எை இதன  தபோருள்படும். 9 - 4 ஐ – 9 4 எை 
எழுதலோம். (இதுைவர இரண்டு எண்�ளுக்கு 
இவடயில் குறியீடு�வைக் த�ோண்டு ைருதல் 
பற்றித் ததரிந்துள்கைோம்).
9 – 4 x 2  எனறை க�ோவைவய x – 9 4 2 எை 
எழுதலோம். இதவைப் பினைரும் படி�வைக் 
த�ோண்டு விைக்�லோம்.
படி.1் : x  9 – 4    2
படி.2் : (9 – 4) x 2
+ x – 9 4 2 5 எனறை க�ோவைவய 
எடுத்துக்த�ோள்கைோம்.
படி.1் :் + x 9 – 4 2 5
படி.2் :  + (9 – 4) x 2 5
படி.3் :் [(9 – 4) x 2] 5
இடமிருந்து ைலமோ� இக்க�ோவைவயப் 
படிக்கினகறைோம். இகத கபோல் ைலமிருந்து 
இடமோ�வும் படிக்�லோம்.

9 4 2 5 + x – ஐ ைலமிருந்து 
இடமோ�ப் படிக்கும்கபோது பினைரும் 
விைக்�த்வதக் த�ோடுக்கிறைது.
9 4 2 5 + x – => (9 – 4) 2 5 + x
 => (9 – 4) x 2 5 +
 => [(9 – 4) x 2] + 5
4 எனறை எண்வணத் தமிழில் நோனகு எைவும் 
ஆஙகிலத்தில் four எைவும்  இந்தியில்  
(ெோர) எைவும் ததலுஙகில்  (நோலுகு) 
எைவும் கூறுைவதப் கபோலகை, ஒரு 
க�ோவைவய இடமிருந்து ைலமோ�கைோ 
அல்லது ைலமிருந்து இடமோ�கைோ 
தெயலி�வைப் பயனபடுத்தி, ஒகர 
விவடவயப் தபறைலோம். 
[(9 – 4) x 8] ÷ [(8 + 2) x 3] எனறை எண் 
க�ோவைவய ÷ x – 9 4 8 x + 8 2 3 
(இடமிருந்து ைலம்) அல்லது 
8 9 4 – x 3 8 2 + x ÷ (ைலமிருந்து  
இடம்) எை எழுதலோம்.
இைற்வறை முயல்�   i) x – + 9 7 8 2

ii)  ÷ x + 2 3 8 5
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பயிறசி 5.1
1. கீழ்க்�ோணும் எண்�ணிதக் க�ோவை�வை மரவுரு ைவரபடமோ� மோற்று�
 (i)  8 + (6 × 2) (ii) 9 − (2 × 3)
 (iii) (3 × 5) − (4 ÷ 2) (iv) [(2 x 4)+2] × (8 ÷ 2)
 (v) [(6 +4) × 7] ÷ [ 2 × (10 −5)] (vi) [(4 × 3) ÷ 2] + [8 × (5 − 3)] 

2. பினைரும் மரவுரு ைவரபடத்வத எண்�ணிதக் க�ோவையோ� மோற்றி எழுது�

   

(i)

9 8

×

  

(ii)

5

−

7 6

+

 

(iii)
−

8 2

+

6 1

+

  

(iv)
−

5 6

×

10 2

÷

3.  பினைரும் இயற்�ணிதக் க�ோவைவய மரவுரு ைவரபடமோ� மோற்று�

 (i) 10v (ii) 3a−b (iii) 5x + y

 (iv) 20×t×p (v) 2(a+b) (vi) (x x y) − (y × z)

 (vii) 4x + 5y (viii) (lm − n) ÷ (pq + r) 

4. பினைரும் மரவுரு ைவரபடத்வத இயற்�ணிதக் க�ோவையோ� மோற்றி எழுது�

     

(i)

p q

+

 

(ii)

l m

−

 

(iii)

c
a b

−
×

   

(v)
+

8 a

÷

b 4

3
÷

+

(iv)

−

+ +

a b c d

6th_Maths_Term2_TM_Chapter 5.indd   91 08-06-2020   10:26:58 AM



92 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

பயிறசி 5.2

பலவரகத்்தி்றனறிப்்பயிறசிா்கணாகுகள்்
1. த�ோடுக்�ப்படட மரவுரு ைவரபடத்தில் விடுபடட எண்�வை எழுது�

 

(i)

×

? ?

? ÷

15 × (9÷3)

 

(ii)

÷

+

65 ÷ (9+3)

?

? ?  

(iii)

−

? ?

+

? ?

+

(8+5) − (9+2)

2. த�ோடுக்�ப்படட மரவுரு ைவரபடத்தில் விடுபடட �ணிதக் குறியீடு�வை எழுது�

 

(i)

?

6 2

8 ÷

8 + (6÷2)

 

(ii)

?

6 5

39

39 − (6×5)

?

  
3. பினைரும் மரவுரு ைவரபடங�ள் ெமமோ இல்வலயோ எை ஆரோய்�.

 a

c

b

÷

÷ a

cb

÷

÷மற்றும் 

நமறசிநதரனா்கணாகுகள்
4. பினைரும் விைோக்�வை மரவுரு ைவரபடமோ� மோற்று�.

(i)  ஒரு தபோது நூல�த்திற்கு �டந்த ஐந்து மோதங�ளில் ைருவ� புரிந்தைர�ளின எண்ணிக்வ� 
முவறைகய 1210, 2100, 2550, 3160 மற்றும் 3310 ஆகும்.  அந்த நூல�த்திற்கு ஐந்து  மோதங�ளில் 
ைருவ� புரிந்தைர�ளின தமோத்த எண்ணிக்வ�வய மரவுரு ைவரபடமோ� மோற்று�.

(ii)  இரோம் ைஙகியில் கெமிப்போ� ̀ 7,55,250ஐ வைத்திருந்தோர. �ல்விச் தெலவிற்�ோ� ̀  5,34,500ஐத் 
திரும்ப எடுத்தோர. அைரின �ணக்கிலுள்ை மீதித் ததோவ�வய மரவுரு ைவரபடமோ� மோற்று�.

(iii)  ஒரு மிதிைண்டித் ததோழிற்ெோவலயில் ஒரு நோவைக்கு 1600 மிதிைண்டி�ள் உற்பத்தி தெய்யப்படடது 
எனில், 20 நோட�ளில் எத்தவை மிதி ைண்டி�ள் உற்பத்திவய மரவுரு ைவரபடமோ� மோற்று�.

(iv)  ஒரு நிறுைைம் புது ைருடத்திற்கு தைகுமதி ததோவ�யோ� (கபோைஸ்) ` 90,000ஐ 30 
ஊழியர�ளுக்குச் ெமமோ�ப் பஙகிடடு ைழஙகியது எனில், ஒவ்தைோருைரும் தபற்றைத் ததோவ�வய 
மரவுரு ைவரபடமோ� மோற்று�.

5.  10 ஐ விவடயோ�த்  தரக்கூடிய எண்க�ோவைவய  எழுது�. அதவை மரவுரு ைவரபடமோ� மோற்று�.
6.  எண்க�ோவை 3 x 8 – 5 இன மதிப்பு 19 ஆ� கிவடக்குமோறு தகுந்த இடத்தில் அவடப்புக்குறிவயப் 

பயனபடுத்தவும். கமலும் எண்க�ோவைவய மரவுருவில் ைவர�. 
7.  ஒரு �ோல்பந்துக் குழு அடுத்தடுத்த 2 நோட�ளில் 3 மற்றும் 4 புள்ளி�வைப் தபற்றைது.  3ஆைது நோளில் 5 

புள்ளி�வை  இழந்தது. அக்குழு தபற்றை தமோத்தப் புள்ளி�ள் எத்தவை? கமலும் இதவை மரவுரு 
ைவரபடத்தில்  குறிக்�.
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93விடைக

இயல் 1 எணைக 
பயிற்சி  1.1

1. i) 12 ii) 31 iii) 3 iv) 2 v) 10
2. i) தவறு ii) தவறு  

iii) சரி iv) சரி v) சரி
3. மிகச் சிறியது → 11;  மிகப் பபரியது → 97
4. மிகச் சிறியது → 100;  மிகப் பபரியது → 999
5. சரி. 3 + 7 + 9= 19 எனபது ஓர் ஒற்்றை எண்.
6. (17, 71), (37,73) மற்றும் (79,97)
7. தவறு. 9 ஆனது ஓர் ஒற்்றை எண். ஆனால் பகா 

எண் அல்்ல.
8. சரி. 4 எனறை பகு எண்ணுக்கு 1, 2 மற்றும் 4 ஆகிய 

மூனறு காரணிகள் உள்்ளன. 
9. 6, 12, 18, 24, 30 (பிப்ரவரி மாதம் தவிர்த்து)
10. 19
11. அ) 60 = 2 x 2 x 3 x 5 

ஆ) 128 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2  
இ) 144 = 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 
ஈ) 198 = 2 x 3 x 3 x 11 
உ) 420 = 2 x 2 x 3 x 5 x 7 
ஊ) 999 = 3 x 3 x 3 x 37

12. (11, 13) அல்்லது (13, 11)

கைொககுறி விை வனொகைக
13. ஆ) 2 14. இ) 2 15. ஆ) 92 16. இ) 40 
17. அ) 80 18. ஈ) சாத்தியமில்்்ல 19. அ) 2
20. ஈ) இ்வ அ்னத்தாலும்

பயிற்சி 1.2
1. i) 15 ii) 2  

iii) 3 iv) 156 v) 3
2. i) தவறு ii) சரி 

iii) சரி iv) தவறு  v) சரி
3. i) 6  ii) 17 

iii) 1  iv) 12 
v) 9 vi) 5

4. i) 18  ii) 24 
iii) 30 iv) 42 
v) 120  vi)75

5. மீ.பப.கா → 22; மீ.சி.ம → 18018 
6. மீ.பப.கா=20 லிட்டர்
7. 360 வினாடிகளுக்குப் பிறைகு (6 நிமி்டஙகள்), 

8.06 மு.ப. மணிக்கு. 
8. 2 சசாடிகள்  9. 24
கைொககுறி விை வனொகைக
10. இ) 71, 81 11. ஈ) 9936  
12. ஆ) 36  13. இ) 80

பயிற்சி 1.3
1.   4 = 2 + 2; 6 = 3 + 3; 8 = 3 + 5; 

10 = 3 + 7 அல்்லது 5 + 5; 12 = 5 + 7; 
14 = 7 + 7 அல்்லது 3 + 11; 
16 = 5 + 11 அல்்லது 3 + 13

2.  ஆம். ஏபனனில் அது இரண்டு காரணிக்்ள 
மடடுசம பபற்றிருக்கும்.

3. n = 2, 3, 4, 6 மற்றும் 7  ஆகிய எண்களுக்கு
4. அ) தவறு  ஆ) சரி 
5. i) 8 ii) 0 iii) 9 iv) 1 v) 8
6.  தவறு. 12 ஆனது 4 மற்றும் 6 ஆல் வகுபடும். ஆனால், 

24 ஆல் வகுப்டாது.
7. சரி.  17 + 19 = 36,  4 ஆல் வகுபடும்.
8. 40 பச.மீ 
மேற்சிந்தினக ைணககுைக
9. 2, 37, 41
10.  11, 13, 17, 19; கூடுதல் 60 ஆனது 1, 2, 3, 4, 5 

மற்றும் 6 ஆல் வகுபடும்.
11. 2520 
12.  ஆம். 2 x 3 x 4 = 24, 6 ஆல் வகுபடும்.
13. 30 நாள்களுக்கு ஒருமு்றை, அக்ச்டாபர் 31
14.  மினதூக்கியானது 15, 30, 45, 60, 75, 90 மற்றும் 

105 ஆகிய த்ளஙகளில் நினறு பசல்லும்.
15. (15, 20)
16.  ஆம். ஏபனனில் அது 8 மற்றும் 11 ஆல் வகுபடுவதால் 

88 ஆல் வகுபடும்.
17. 60 நிமி்டஙகளுக்குப் பிறைகு, கா்்ல 8 மணிக்கு.

விடைக
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94 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

இயல் 2 அளிவைக 
பயிற்சி  2.1

1. i. ¾ லி  ii. ) 205 கி.கி 950 கி    
iii) 18 லி 500 மி.லி  iv) 2 லி 250 மி.லி  v. 500

2. i) சரி  ii) தவறு  iii) சரி  iv) சரி  v) தவறு
3. i) 10005 மி.லி  ii) 4300 மீ  iii) 0.3 கி
4. i) 1300பச.மீ, 13 மீ, 0.013 கி.மீ 

ii) 8.257 லி, 0.008257 கி.லி
5. i) 15000 மீ, 1500000 பச.மீ, 15000000 மி.மீ 

ii) 12000 கி, 12000000 மி.கி
6. i) < ii) = iii) = iv) < v) >
7. 1 லி 950 மி.லி
8. 155 பச.மீ 
9. 50 கி.கி 500 கி
10. மாறைன ,100 மீ
11. 6 கி.கி, 0.6 லி
12. 800 மாணவர்கள்
13. i. 20 குவ்்ளகள்  ii. 40 குவ்்ளகள் 

iii. 4 குவ்்ளகள்  iv. 2  குவ்்ளகள் 
v. 8 குவ்்ளகள்

கைொககுறி விை வனொகைக
14. ஆ) 904 பச.மீ 
15. அ) 1 கி.கி 6 கி
16. ஈ) 1050 லி
17. ஈ) 70 மி.கி
18. ஆ) 2 கி.மீ 800 மீ

பயிற்சி 2.2
1. i) 10.15 மணி ; 10 மணி க்டந்து கால் மணி 

ii) 6.45 மணி  ; 7மணிக்கு கால் மணி 
iii) 4.10 மணி ; 4 மணி க்டந்து 10 நிமி்டஙகள்    
iv) 3.30 மணி; 3 மணி க்டந்து அ்ர மணி 
v)  9.40 மணி; 10 மணிக்கு 20 நிமி்டஙகள் 

2. i. (ஈ)  ii. (உ)  iii. (ஆ)  iv. (இ)  v. (அ) 
3. i) 1200 வினாடிகள்  ii) 20140 வினாடிகள் 

iii) 210 நிமி்டஙகள்  iv) 9 மணி 40 நிமி்டஙகள்
v) 7 மணி

4. 11 மணி 5 நிமி்டஙகள் 25 வினாடிகள்
5. 1 மணி 58 நிமி்டஙகள் 5 வினாடிகள்
6. i) 2.00 மு. ப  ii) 8.45 மு.ப  iii) 9.10 பி.ப 

iv) 11.20 மு. ப  v) 12.00 நள்ளிரவு
7. i) 03:15 மணி ii) 12:35 மணி iii) 12:00 மணி 

iv) 00:00 அல்்லது 24 : 00 மணி
8. i) 7 மணி 10 நிமி்டஙகள்  ii) 8 மணி  55 நிமி்டஙகள் 

iii) 8 மணி  iv) 12 மணி 15 நிமி்டஙகள்

9. i) 13:40 மணி, 21:20 மணி  ii) 8 நிறுத்தஙகள்  
iii) 5 நிமி்டஙகள்  iv) 20:34 மணி 
v) 7 மணி 40 நிமி்டஙகள்

10. 285 நாள்கள் 11. 7 மணி 42 நிமி்டஙகள்
12. 172 நாள்கள் 13. பவள்ளிக்கிழ்ம
14. i) 1 வரு்டம் 3 மாதஙகள் 25 நாள்கள் 

ii) 3 வரு்டம் 2 மாதஙகள் 
கைொககுறி விை வனொகைக
16. ஆ) 48  17. அ) 21  18. ஈ) 3 
19. ஆ) 03:35 மணி  20. ஆ) 30

பயிற்சி  2.3
1. 14 மீ 78 பச.மீ 2.  2000; 560
6. i) ஆம்  ii) இல்்்ல
7. 40 மணி 30 நிமி்டஙகள்
9. அவள் பதா்டர் வண்டியில் பயணம் பசயய மாட்டாள்

இயல் 3 பட்டியல், இலொபம் ேற்றும் நட்டம்
பயிற்சி 3.1

1.  i) முல்்்ல மரச்சாமானகள் அஙகாடி 
ii) படடியல் எண்: 728  iii) `3000 
iv) 50  சசாடிகள்  v) சரியாக உள்்ளது

2.
க�ொகைப் பட்டியல்

ேருது புத்தை அஙைொடி, சி்தம்ப�ம்
பட்டியல் எண.570 நொக : 12.04.2018

வ.எண வவ�ஙைக அளவு வில க்தொிை
1. சுப்பிரமணிய பாரதியார் 10 55 550
2. திருவள்ளுவர் 15 75 1125
3. வீரமாமுனிவர் 12 60 720
4. திரு.வி.க 12 70 840

பமாத்தம் 3235

3. i) இ்லாபம் = `20  ii) இ்லாபம் = `10 
iii) விற்றை வி்்ல = `140  iv) நட்டம் = `10

 v) விற்றை வி்்ல = `145
4. i) விற்றை வி்்ல = `130,  இ்லாபம் = `20 

ii) விற்றை வி்்ல = `120, இ்லாபம் = `10 
iii) விற்றை வி்்ல = `100, நட்டம் = `10 
iv) விற்றை வி்்ல = `90, தள்ளுபடி = `30 
v) விற்றை வி்்ல = `110, அ்டக்க வி்்ல = `90

5. இ்லாபம் = `15 6. நட்டம் = `40
7. இ்லாபமும் இல்்்ல / நட்டமும் இல்்்ல
8. விற்றை வி்்ல = `8,75,000 
9. அ்டக்க வி்்ல = `25,000
10. தள்ளுபடி = `295 11. குறித்த வி்்ல = `1850
12. தள்ளுபடி = `25 13. விற்றை வி்்ல = `3
14. நட்டம் = `5585
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95விடைக

கைொககுறி விை வனொகைக
15. அ) குறித்த வி்்ல 17. அ)  அ்டக்க வி்்ல 

= விற்றை வி்்ல
16. ஆ) அ்டக்க வி்்ல 18. ஆ) விற்றை வி்்ல

பயிற்சி 3.2
1. இ்லாபம் = `15 5. இ்லாபம் = `32
2. நட்டம் = `50 6. குறித்த வி்்ல = `29
3. இ்லாபம் = `200 7. இ்லாபம் =`960
4. இ்லாபம் =`1,00,000 8. இ்லாபம் = `3000 

இயல் 4 வடிவயல்
பயிற்சி 4.1

1. i) இரண்டு  ii) அசமபக்க முக்சகாணம்  
iii) இரண்டு  iv) 180° 
v) இருசமபக்கச் பசஙசகாண முக்சகாணம்

2. i) அசமபக்க முக்சகாணம்  
ii) பசஙசகாண முக்சகாணம் 
iii) விரிசகாண முக்சகாணம் 
iv) இருசமபக்க முக்சகாணம் 
v) சமபக்க முக்சகாணம்

3. a) AB  BC, CA,

 b) ∠ ∠ ∠ ∠ ∠ ∠ABC, BCA, CAB அ�ல�  A, B, C

 c) A, B, C 
4. i) சமபக்க முக்சகாணம் 

ii) அசமபக்க முக்சகாணம்  
iii) இருசமபக்க முக்சகாணம் 
iv) அசமபக்க முக்சகாணம்

5. i) குறுஙசகாண முக்சகாணம் 
ii) பசஙசகாண முக்சகாணம் 
iii) விரிசகாண முக்சகாணம் 
iv) குறுஙசகாண முக்சகாணம்

6. i) இருசமபக்கக் குறுஙசகாண முக்சகாணம் 
ii) அசமபக்கச் பசஙசகாண முக்சகாணம் 
iii) இருசமபக்க விரிசகாண முக்சகாணம் 
iv) இருசமபக்கச் பசஙசகாண முக்சகாணம் 
v) சமபக்கக் குறுஙசகாண முக்சகாணம் 
vi) அசமபக்க விரிசகாண முக்சகாணம்

7. i) ஆம், அசமபக்க முக்சகாணம் 
ii) ஆம், அசமபக்க முக்சகாணம் 
iii) இல்்்ல, முக்சகாணம் அ்மக்க இய்லாது 
iv) ஆம், இருசமபக்க முக்சகாணம் 
v) ஆம்,சமபக்க முக்சகாணம் 
vi) இல்்்ல, முக்சகாணம் அ்மக்க இய்லாது

8. i) ஆம், குறுஙசகாண முக்சகாணம் 
ii) ஆம், பசஙசகாண முக்சகாணம் 
iii) இல்்்ல, முக்சகாணம் அ்மக்க இய்லாது 
iv) இல்்்ல, முக்சகாணம் அ்மக்க இய்லாது 
v) ஆம், குறுஙசகாண முக்சகாணம் 
vi) ஆம், விரிசகாண முக்சகாணம்  

9. i) 40°  ii) 70°  iii) 60° 
iv) 40° v) 30°  vi) 40°

10. சமபக்க முக்சகாணம்

11. ii)  குறுஙசகாண முக்சகாணம், 
இருசமபக்க முக்சகாணம்

 iii)  பசஙசகாண முக்சகாணம், 
இருசமபக்க முக்சகாணம்

 iv)  குறுஙசகாண முக்சகாணம், 
அசமபக்க முக்சகாணம்

 v)  குறுஙசகாண முக்சகாணம், 
அசமபக்க முக்சகாணம்

 vi)  பசஙசகாண முக்சகாணம், 
அசமபக்க முக்சகாணம்

 vii)  விரிசகாண முக்சகாணம், 
அசமபக்க முக்சகாணம்

 viii)  விரிசகாண முக்சகாணம், 
இருசமபக்க முக்சகாணம் 

கைொககுறி விை வனொகைக

12. ஆ   13. ஈ   14. அ   15. ஈ   16. இ 

பயிற்சி 4.3
1. 90°, 45° , 45° 2. இ 
3. இ 4. 28°, 28° 
5. இரண்டு முக்சகாணஙகளும் இருசமபக்கச் 

பசஙசகாண முக்சகாணஙகள் ஆகும். 
6. ஆம் 
7.  இல்்்ல, ஒரு முக்சகாணத்தில் ஒனறுக்கு 

சமற்பட்ட பசஙசகாணஙகள் இருக்க இய்லாது.
8. “அ” கூற்று சரியானது, ஏபனனில் இருசமபக்க 

முக்சகாணத்தில் மூனறு பக்கஙகள் சமமாக 
இருக்க சவண்டிய அவசியமில்்்ல.

9. 70°,40° அல்்லது 55°,55°  10. இ
11. அ) ∆ABC ஆ) ∆ABC , ∆AEF 
 இ)  ∆AEB, ∆AED, ∆ADF, ∆AFC, ∆ABD, ∆ADC, 

∆ABF, ∆AEC 
 ஈ) ∆ABC, ∆AEF, ∆ABF, ∆AEC 
 உ) ∆AEB, ∆AFC 
 ஊ) ∆ADB, ∆ADC, ∆ADE, ∆ADF
12. i) 3 பச.மீ மற்றும் 11 பச.மீ க்கு இ்்டயில்  

ii) 0 பச.மீ மற்றும் 16 பச.மீ க்கு இ்்டயில்   
iii) 4 பச.மீ மற்றும் 11 பச.மீ க்கு இ்்டயில் 
iv) 4 பச.மீ மற்றும் 24 பச.மீ க்கு இ்்டயில்

13.   i. எப்பபாழுதும் குறுஙசகாணஙகள், 
ii. குறுஙசகாணம்  iii. விரிசகாணம்
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96 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

இயல் 5 ்தைவல் கெயலொகைம்
பயிற்சி 5.1

1)
 

×

+

6

8

2

(i)

v. ÷

×

+ −7

6 10

×

4 5

2

vi. +
÷

× −
2

4 5

×

3 3

8

2) (i) 9 × 8  (ii)  (7 + 6) – 5  (iii)  (8 + 2) – (6 + 1)  (iv)  (5 × 6) – (10 ÷ 2)

3)

(vi) −

×

x

×

yy z

(vii)
+

×

4

×

5x y

(viii) ÷

−

××

l p

+

m

n

q

r

4) இயற்கணித சகா்வ

(i) p+q (ii) l−m (iii) ab−c (iv) (a+b)−(c+d) (v) (8÷a)+[(b÷4 + 3)]

பயிற்சி 5.2

1)

 

÷

×

9

15

3

(i)

+

÷

9

65

3
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÷
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+
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(iii)

÷

90000 30

(iv)

+
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2100 2550 3160

(i)

−
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(ii)
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+

−
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×
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97ைண்தக ைிலலகெொற்ைக

ைண்தக ைிலலகெொற்ைக

அசமபக்க முக்்கோணம் Scalene triangle சசவ்விய எண் / நிறைவு எண் Perfect Number

அடக்க விறை Cost price தள்ளுபடி Discount

அடி Foot தனறனைத் தோ்னை சுற்றுவது Rotate

அணு ்கடி்கோரம் Atomic clock திடட அைகு்கள் Standard Units

அதி்கபடச விற்பறனை விறை Maximum retail price திடட அளறவ்கள் Standardised measure

அளறவ்கள் Measurement நடடம் / இழப்புத் சதோற்க Loss

ஆயிரம் ஆண்டு்கள் Millennium நள்ளிரவு Midnight

இணக்கமோனை எண்்கள் / நடபு 
எண்்கள்

Amicable numbers நிமிட முள் Minute hand

இறண ்்கோடு்கள் Parallel lines நீர் ்கடி்கோரம் Water clock

இயற்்கணித ்்கோறவ Algebraic expression நூற்ைோண்டு Century

இரடறட எண் Even number ்நர இறடசவளி Duration

இரடறட ப்கோ எண்்கள் Twin primes சநோடிமுள் Seconds  hand

இரயில்வ ்நரம் Railway time ப்கோ எண் Prime number

இருசமபக்க முக்்கோணம் Isosceles triangle பகு எண் Composite number

இைக்க முறை ்கடி்கோரம் Digital clock பக்கம் Side

உச்சி / முறனை Vertex படடியல Bill

உற்பத்தியோளர் Manufacturer புைப்படும் ்நரம் Departure time

ஊசல ்கடி்கோரம் Pendulum clock பிற்ப்கல Post meridiam

எண்்கணித ்்கோறவ Numerical expression மடங்கு Multiple

ஒளியோண்டு Light year மணற்்கடி்கோரம் Sand clock

ஒற்றை எண் Odd number மணி முள் Hour hand

்கறடக்கோரர் Shopkeeper மரவுரு படம் / மரச் சசடி 
வறரபடம்

Tree diagram

்கணு Node மீச்சிறு சபோது மடங்கு Least Common Multiple

்கனைஅளவு Volume மீப்சபரு சபோது ்கோரணி Highest Common Factor

்கோரணி Factor முக்்கோணச் சமனினறம Triangle Inequality

்கோைங்்கோடடி்கறள பற்றிய படிப்பு Horology முக்்கோணமோனி /  
மூறை மடடம்

Set square

கிறள்கள் Branches முக்்கோணம் Triangle

கீழினை அைகு்கள் Lower units மு்கவர் Dealer

கீழ் போ்கம் Bottom முழம் Cubit

குவோர்டஸ் ்கடி்கோரம் Quartz clock முற்ப்கல Ante meridiam

குறித்த விறை Marked price மூனைன சதோகுதி Triplet

குறுங்்்கோண முக்்கோணம் Acute angled triangle சமடரிக அளறவ்கள் Metric units

ச்கோள்ளளவு Capacity சமழுகுவர்த்தி ்கடி்கோரம் Candle clock

்்கோடடுத்துண்டு Line segment ்மலினை அைகு்கள் Higher units

்்கோணங்்கள் Angles ைோபம் / ஈடடுத் சதோற்க Profit

சமபக்க முக்்கோணம் Equilateral triangle லீப் ஆண்டு / சநடடோண்டு Leap year

சோண் Span வந்து ்சரும் ்நரம் Arrival time

சோதோரண ்நரம் Ordinary time வோனைவியல அைகு Astronomical units

சோர் ப்கோ எண்்கள் Co-prime numbers விரி்்கோண முக்்கோணம் Obtuse angled triangle

சுற்றி வருவது Revolves விளிம்பு Edge

சசங்குத்துக ்்கோடு்கள் Perpendicular lines விற்ை விறை Selling price

சசங்்்கோண முக்்கோணம் Right angled triangle சவற்றிடம் Vacuum
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98 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

க்்ல மற்றும் வடிவ்மப்புக்குழு
வ்ரப்டம்
 ப. இராமர்
ஓவிய ஆசிரியர், 
அரசினர் (ஆ)சமல்நி்்லப் பள்ளி, 
ஆவடி, திருவள்ளூர்.

தட்டச்சர்
்ல. சுகந்தினி, தட்டச்சர், பசன்ன.

பக்க வடிவ்மப்பா்ளர்
ப. அருண் காமராஜ், பசஞ்சி.  
ர. மதனராஜ், பசஞ்சி.  
கி. பெரால்டு வில்சன, பசஞ்சி.  
சி. பிரசாந்த், பசஞ்சி. 
In-House - QC 
ப. சயாசகஷ், பசன்ன.
சகாபு ராசுசவல், பசன்ன.
ராசெஷ், பசன்ன.
 
அட்்ட வடி்வ்மப்பு 
கதிர் ஆறுமுகம், பசன்ன.
ஒருஙகி்ணப்பா்ளர்
ரசமஷ் முனிசாமி

ஆறைாம் வகுப்பு  
கணக்கு – இரண்்டாம் பருவம்

பா்டநூல் உருவாக்கக் குழு 
சம்லாயவா்ளர் குழு
மு்னவர். இரா. இராமானுெம்
சபராசிரியர், கணித அறிவியல் நிறுவனம், தரமணி,பசன்ன
 மு்னவர். கிருதயகாந்த் சதவன
இயக்குநர், மத்திய கல்வியியல் நிறுவனம், வித்யாபவன, பெயப்பூர்.
மு்னவர். அ. ரவிசஙகர்
இயக்குநர், சு்டர் கல்வியில் நிறுவனம், பசன்ன.

கல்வி  ஒருஙகி்ணப்பா்ளர்கள்
 பா. தமிழபசல்வி
து்ண இயக்குநர் 
மாநி்லக் கல்வியியல் ஆராயச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,  
பசன்ன 
ப. இராமலிஙகம்
முதல்வர், 
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,  
கீழபபண்ணாத்தூர், திருவண்ணாம்்ல.

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம்  எலிகண்ட சமப்லித்சதா  
தாளில் அச்சி்டப்படடுள்்ளது 
ஆப்பசட மு்றையில் அச்சிடச்டார்:

பா்டக்குழுப் பபாறுப்பா்ளர்
வா இரமாபிரபா
முதுநி்்ல விரிவு்ரயா்ளர் 
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,  
திரூர், திருவள்ளூர்.
பா்டக்குழு ஒருஙகி்ணப்பா்ளர்
 சவ. இ்்ளயராணி
உதவி சபராசிரியர் 
மாநி்லக் கல்வியியல் ஆராயச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், 
பசன்ன
பா்டநூல் உருவாக்கம்
 த. ஐயப்பன 
விரிவு்ரயா்ளர் 
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,  
இராணிப்சபட்்ட, சவலூர்
 எஸ். சக. சரவணன 
விரிவு்ரயா்ளர் 
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், 
கிருஷ்ணகிரி.
எம். பசல்்லமுத்து
முதுக்்ல ஆசிரியர்,  
அரசினர் சமல்நி்்லப் பள்ளி, 
ப்லடசுமிபுரம், திருவள்ளூர்.
ஆர். கார்த்திகா
முதுக்்ல ஆசிரியர்,  
அரசினர் சமல்நி்்லப் பள்ளி, பபரியபா்்ளயம், திருவள்ளூர்.
ஜி. கம்லநாதன
பட்டதாரி ஆசிரியர், 
அரசினர் சமல்நி்்லப் பள்ளி, 
ஆராப்பாக்கம், காஞ்சிபுரம்.
கு. பழனி 
பட்டதாரி ஆசிரியர், 
அரசினர் உயர்நி்்லப் பள்ளி, ெகதாப், கிருஷ்ணகிரி.
கி. குணசசகர்
ஊராடசி ஒனறிய நடுநி்்ல பள்ளி, வ்ளவனூர் சமற்கு, 
விழுப்புரம்.
  வ.சு. மரியமசனானமணி
 பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசினர் சமல்நி்்லப் பள்ளி, 
சதவிகாபுரம், 
திருவண்ணாம்்ல. 
பா்டப்பபாருள் ஆயவா்ளர்கள்
 மு்னவர் மு.ப. பெயராமன
து்ண சபராசிரியர் 
L.N. அரசு க்்லக் கல்லூரி 
பபானசனரி-601204
மு்னவர் நா. கீதா 
து்ண சபராசிரியர் 
L.N. அரசு க்்லக் கல்லூரி 
பபானசனரி-601204
ம. அமல்ராஜ் 
பட்டதாரி ஆசிரியர் 
பல்்லவபுரம் நகராடசி சமல்நி்்லப் பள்ளி, 
ெமீன இராயப்சபட்்ட, பசஙகல்படடு
இ்ணயச்பசயல்பாடு
 டி. வாசுராஜ்
பட்டதாரி ஆசிரியர் (ஓயவு)

வி்ரவுக் குறியீடு சம்லாண்்மக் குழு 
இரா. பெகநாதன
ந. பெகன 
செ.எப். பால் எடவின ராய
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குறிப்பு
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100 ஆறொம் வகுப்பு  ைணககு

குறிப்பு
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தமிழ்நாடு அரசு

௧ணககு

தமிழ்நாடு அரசு விைலயில்லாப் பாடநூல் வழங்கும் திட்டத்தின்கீழ் ெவளியிடப்பட்டது

பள்ளிக ்கல்வித்துை்ற

ஆ்றாம் வகுப்பு
மூன்்றாம் பருவம்

சதாகுதி-2

தீண்ைாைம மனிதேநயமற்ற சசயலும் சபருஙகுற்றமும் ஆகும்
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தமிழ்நாடு அரசு

முதல் பதிப்பு         -     2018

திருத்திய பதிப்பு   -     2019

(புதிய பாடத்திட்டத்தின் கீழ் 
ெவளியிடப்பட்ட முப்பருவ நூல்)

மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி 
மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்
© SCERT 2018

பாடநூல் உருவாக்கமும் 
ெதாகுப்பும்

தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் 
கல்வியியல் பணிகள் கழகம்

www.textbooksonline.tn.nic.in

நூல் அச்சாக்கம்

க ற் க  க ச ட ற

விற்பைனக்கு அன்று

 ெசன்ைன-600 006 

மா
நில

க் 
கல்

வி
யியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நி

று
வ

ன
ம்.  

அறிவுைடயார் 
எல்லாம் உைடயார் 

II

6th_ Maths _Tamil_Term_new III_Front page.indd   2 17-10-2019   15:21:41



அன்றாட வாழ்விலும், இயற்ைகயிலும் எல்லா இடங்களிலும் கணித அனுபவம் 
இயற்ைகேயாடு இைணந்ேத உள்ளது என்பைத உணர்ந்துெகாள்ளுதல்

்கணிதமா்னது எண்்கள், சமன்பாடு்கள், அடிப்பைைச் சசயலி்கள் படிநிைை்கள் என்பைதவிைப் புரிதைை 
அடிப்பைையா்கக ச்காண்ைது.
- வில்லியம் பவுல் தர்ஸ்ைன்

கணித அனுபவம் இயற்ைகேயாடு இைணந்தும் 
அன்றாட வாழ்வில் எல்லா இடங்களிலும் பரவி உள்ளது 

என்பைத உணர்ந்து ெகாள்ளுதல்.

பாடநூலில் உள்ள விைரவுக் குறியீட்ைடப் (QR Code) பயன்படுத்துேவாம்! எப்படி?
•  உங்கள் திறன்ேபசியில், கூகுள் play store /ஆப்பிள் app store ெகாண்டு QR Code ஸ்ேகனர் ெசயலிைய இலவசமாகப் பதிவிறக்கம் 

ெசய்து நிறுவிக்ெகாள்க.
•  ெசயலிையத் திறந்தவுடன், ஸ்ேகன் ெசய்யும் ெபாத்தாைன அழுத்தித் திைரயில் ேதான்றும் ேகமராைவ 

QR Code-இன் அருகில் ெகாண்டு ெசல்லவும்.
• நுட்பமாய்ச் ேசாதிப்பதன் (scan) மூலம் திைரயில் ேதான்றும் உரலிையச் (URL) ெசாடுக்க, அதன் விளக்கப் பக்கத்திற்குச் ெசல்லும்.

III

சசயல்பாடு
ெசய்து கற்றல் மூலமாகக் 

கணிதத்ைதக் கற்று 
மகிழ்ச்சியைடதல்

இவறை்ற முயல்்க
கற்றுக்ெகாண்ட 
பாடப்ெபாருைள 

வலுவூட்டும் வைகயில் சில 
பயிற்சி வினாக்கள்

சிந்திக்க
ஆழமாகச் சிந்திக்கவும், 

ெவளிப்படுத்தவும் 
வாய்ப்புகள்

குறிப்பு
இன்றியைமயாக் 

கருத்துகளும், விதிகளும்.

இைணயச் சசயல்பாடு
அறிவுத் ேதடல்

பல்வை்கத் தி்ற்னறி வி்னாக்கள்
உயர்மட்டச் சிந்தைனையத் தூண்டும் 

வைகயிலும், ேபாட்டித் ேதர்வுகைள 
பயமின்றி எதிர்ெகாள்ளும் வைகயிலும் 

அைமந்த வினாக்கள்

உங்களுககுத் 
சதரியுமா?

ஆர்வத்ைதத் தூண்டுவதற்குப் 
பாடப்ெபாருள் ெதாடர்பான 

கூடுதல் தகவல்கைள அறிதல்

எங்

கும் கணி

தம்

உலகில் பல ேபசும் ெமாழிகள் இருந்தாலும், உலகின் ஒேர ெபாது ெமாழி 
கணிதமாகும்.  இதைன எளிய முைறயில் மாணவர்களுக்கு அளிப்பேத 

இப்பாடநூலின் அடிப்பைட ேநாக்கமாகும்.
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IV

மின்நூல் இைணய 
வளங்கள்

மதிப்பீடு

இயல் தைைப்பு பக்க 
எண் மாதம்

1 பின்்னங்கள் 1-26 ச்னவரி

2 முழுக்கள் 27-42 ச்னவரி

3 சுற்றளவு மறறும் பரப்பளவு 43-60 பிப்ரவரி

4 சமச்சீர்த் தன்ைம 61-79 பிப்ரவரி மறறும் 
மார்ச்

5 த்கவல் சசயைாக்கம் 80-92 மார்ச்

விைை்கள் 93-96

்கணிதக ்கைைச்சசாற்கள் 97

சபாருளைக்கம்
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1பினைஙகள  | இைல் 1

 ● ்்வற்றிைப் பினைஙகளின கூடடல் மற்றும் கழித்தல்.
 ● தகா பினைஙகள  மற்றும் கைப்பு பினைஙகவ்ளப் பற்றி புரிநதுககாளளுதல்.
 ● தகா பினைத்வதக கைப்பு பினைமாகக குறிப்பிடுதல் மற்றும் அ்வற்றின ்நர்மாறு.
 ● கைப்பு பினைஙகளில் நானகு அடிப்பவடச் கைைல்கவ்ளச் கைய்தல்.

மீள்்ார்ைவ  

I பினனங்கள்

அனபுவின பிறநதநாள விழாவிற்காக, அ்வருவடை அப்பா, அம்மா மற்றும் மாமா ஆகி்ைார் 
தனித்தனிைாக ஒ்ர அ்ளவுவடை கடடிவகவை (Cake) ்வாஙகிைார்கள. பிறநதநாவ்ளக ககாணடாடும் 
விதமாக, கடடிவகவை க்வடடும்்பாது அ்வருவடை இரணடு நணபர்கள ்வநதிருநதைர். 
ஆக்்வ, அனபு ஒரு கடடிவகவைச் ைம அ்ளவுவடை 2 துணடுக்ளாக க்வடடி, நணபர்களுககு 
அளித்தார். சிறிது ்நரத்திற்குப் பிறகு, மூனறு நணபர்கள ்வநதார்கள. மற்கறாரு கடடிவகவை 
3 ைமத் துணடுக்ளாக க்வடடி, அ்வர்களுககு அத்துணடுகவ்ள அளித்தார். இநநிவையில், அ்வர் 
வீடடில் ்மலும் ஒரு கடடிவக இருநதது. எை்்வ, அனபு அநதக கடடிவகவை அ்வருவடை 
நானகு  குடும்ப உறுப்பிைர்க்்ளாடு பஙகிடடுகககாள்ள விரும்பிைார். மூனறா்வது கடடிவகவை
4 ைமத் துணடுக்ளாக க்வடடி அ்வர்களுககு அளித்தார்.

நபர்களின எணணிகவகக்கற்ப, அனபு எப்படி கடடிவகவைச் ைமமாகப் பகிர்நதளித்தார் 
எனபவதப் பின்வரும் அடட்வவணக காணபிககினறது.

்கட்டிை்கையப் 

்ஙகிடுதல

்கிர்ந்து ச்காணட ந்ர்்களின 

எணணிகை்க
ஒவ்சவாருவரும் ச்றும் ்ஙகு 

 
   1
2

  அல்ைது இரணடில 

ஒரு ்ஙகு கடடிவக

  
   1
3

  அல்ைது மூனறில 
ஒரு ்ஙகு கடடிவக

   
   1
4

  அல்ைது நானகில 
ஒரு ்ஙகு கடடிவக

்கற்றல வநாக்கங்கள்

இயல 

1 பினனங்கள்
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2 இைல் 1  | பினைஙகள

்ம்ை குறிப்பிடட சூழநிவையில், பிறநதநாள ககாணடாடடத்தில் பங்கற்ற நபர்களின 
எணணிகவகக்கற்ப 3 கடடிவககளில் ஒவக்வானறும்  ைமத் துணடுக்ளாகப் பகிர்நதளிககப்படடை. 
அனபு ஒரு கடடிவகவை 4 ்பருககுப் பகிர்நதளித்த்பாது, ஒவக்வாரு்வரும் கடடிவகயின 
காற்பகுதிவைப் கபற்றைர். அநதக காற்பகுதிைாைது, 2 மற்றும் 3 நபர்களுககிவட்ை ைமமாகப் 
பகிர்நதளிககப்படட கடடிவகயின அ்ளவுடன ஒப்பிடும்்பாது சிறிைது. நபர்களின எணணிகவக 
அதிகரிககும் ்பாது, அ்வர்கள கபறும் கடடிவகயின அ்ளவு குவறகிறது. 

்கட்டிை்கையப் 

்ஙகிடுதல

்கிர்ந்து ச்காணட ந்ர்்களின 

எணணிகை்க
ஒவ்சவாருவரும் ச்றும் ்ஙகு 

3
4

  அல்ைது நானகில மூனறு 

்ஙகு கடடிவக 

ைம அ்ளவுவடை மூனறு கடடிவககவ்ள அனபுவின குடும்ப உறுப்பிைர்களுககுச் ைமமாகப் 
பஙகிடடால், அ்வர்கள ஒவக்வாரு்வருவடை பஙகும் எனை்வாக இருககும்? ஒவக்வாரு்வரும்
3
4  பஙகு கடடிவகவைப் கபறு்வார்கள.

இஙகு ஒரு முழுப் கபாருவ்ளச் ைமப் பகுதிக்ளாகப் பிரித்து, அதில்  ஒவக்வாரு பகுதிவையும் 
பினனம் எனகி்றாம். ஒரு கபாருளிலிருநது அல்ைது குழு்வாக உள்ள கபாருளகளின கமாத்தச் ைமப் 
பகுதிகளிலிருநது ்தர்நகதடுககப்படட பகுதி அல்ைது பகுதிகவ்ளக குறிப்பவதப் பினைம் எைக 
கூறைாம். ஒரு கடடிவகவை 2 நபர்கள, 3 நபர்கள மற்றும் 4 நபர்களுககிவட்ை பகிர்நதுககாள்வவதப் 
பின்வருமாறு குறிப்பிடைாம்.

 
1
2  

1
3  

1
4

மூனறு கடடிவககவ்ளயும் விழாவின கமாத்தப் பங்கற்பா்ளர்களுககும் ைமமாகப் பிரித்தால் 
ஒவக்வாரு்வரும் கபறும் பஙகு ைாது? வி்வாதிகக.

சிந்திக்க

இவற்ைற முயல்க

1. பின்வரு்வை்வற்வற உற்று்நாககுக. அதில் நிழலிடப்படட பகுதிகவ்ளப் பினைமாகக குறிப்பிடுக.
i) iv)iii)ii)
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3பின்னங்கள்  |  இயல் 1

2. பின்வரும் குடுவ்வவைப்  பார்த்து, அ்வற்றில் உள்ள நீரின அ்ளவிவைப் பினைமாக எழுதி 
அதவை ஏறு ்வரிவையில் அவமகக.

3. பின்வரு்வை்வற்றின நிழலிடப்படட பகுதியிவைப் பினைமாக எழுதுக.

4. முக்காணத்தில் உள்ள புளளிகவ்ளக 
குறிககும்  பினைத்வத எழுதுக.

5. பின்வரு்வை்வற்றில் நிழலிடப்படட 
மற்றும் நிழலிடப்படாத பகுதிகவ்ளக 
குறிககும்  பினைஙகவ்ளக காணக.

i) ii) iii)

II சமானப் பினனங்கள்

முரளியிடம் ஒரு கடவை மிடடாய் இருநதது. அவத இராணி்ைாடு ைமமாகப் 
பகிர்நதுககாள்ள விரும்பிைார். எை்்வ அவத இரணடு ைமப் பாகஙக்ளாகப் 
பிரித்தார். ஒவக்வாரு்வருககும் இரணடில் ஒரு துணடு கிவடத்தது. இது 
கடவை மிடடாயில் பாதிைாகும். அ்வர்களுவடை பஙகில் ஒரு பாதிவைக காவை 
இவட்்வவ்ளயிலும், மற்கறாரு பாதிவை மாவை இவட்்வவ்ளயிலும் ைாப்பிட 
முடிவு கைய்தார்கள. அ்வர்களிடம் இப்்பாதுள்ள துணடுகளின எணணிகவக 4 
ஆக மாறியுள்ளது. ஒவக்வாரு்வருககும் 4 துணடுகளில் 2 துணடுகள கிவடககப் 
கபற்றுள்ளை. அதா்வது 24 . இதுவும் முழுக கடவை மிடடாயில் பாதிைாகும். 
படஙகவ்ளப் பார்ககவும். இரணடு ்வவகைாை பஙகீடடிலும் அ்வர்களுககுப் பாதி 
கடவை மிடடா்ை கிவடத்துள்ளது.

எை்்வ, 12  = 24 . ஆக்்வ,  24  எனபது 12  இககுச் ைமாைப் பினைமாகும்.
கடவை மிடடாவை 6 ைமதுணடுக்ளாகப் பிரித்தால் ஒவக்வாரு்வருககும் 36  

பஙகு கிவடககும். கடவை மிடடாவை 8 ைம துணடுக்ளாகப் பிரித்தால் ஒவக்வாரு்வரும் கபறும் பஙகு 
எனை? இதிலிருநது நாம் உற்று ்நாககு்வது 1

2
2
4
3
6

= = . 
1
2  இன ைமாைப் பினைஙகவ்ளப் கபறு்வது எப்படி?

2
4
1 2
2 2

3
6
1 3
2 3

=
×
×

=
×
×

,
      2

4
1 2
2 2

3
6
1 3
2 3

=
×
×

=
×
×

,

எை்்வ, ககாடுககப்படட பினைத்தின ைமாைப் பினைத்வதக கணடறிை, அப்பினைத்தின 
கதாகுதி மற்றும் பகுதிவை ஒ்ர எணணால் கபருகக ்்வணடும்.

1
2

1
2

3
6

3
6

2
4

2
4
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4 இயல் 1  | பின்னங்கள்

சசயல்ாடு

கைவ்வக ்வடி்வத் தாளிவை எடுத்துகககாளக. அவத இரணடு 
ைமப் பகுதிக்ளாக  மடிககவும். அதில் ஒரு பகுதிவை நிழலிடடு 
அதன பினைத்வத எழுதுக. மீணடும் அதவைச் ைரிபாதிைாக 
மடிககவும். அதில் நிழலிடப்படட பகுதியின பினைத்வத எழுதுக. இச்கைைல்பாடடிவை  ஐநது 
முவற கதாடர்நது கைய்து,  நிழலிடப்படட பகுதியின பினைத்வத எழுதுக. மடிககப்படட தாளில் 
உரு்வாகும் 12  இன ைமாை பினைஙகவ்ள உஙகளுவடை நணபர்களுககு நிரூபித்துக 
காடடுக. 

எடுத்துக்காட்டு  1 

   3
4  மற்றும் 27  

இன மூனறு ைமாைப் பினைஙகவ்ளக காணக.

3
4

 இன ைமாைப் பினைஙகள 2
7

 இன ைமாைப் பினைஙகள

3
4

3
4 2

=
×
×
=
2 6
8

3
4

3
4 3

=
×
×
=
3 9
12

3
4

3
4 4

=
×
×
=
4 12
16

2
7
2
7 2

=
×
×
=
2 4
14

2
7
2
7 3

=
×
×
=
3 6
21

2
7
2
7 4

=
×
×
=
4 8
28

3
4  இன ைமாைப் பினைஙகள : 34  = 

6
8  = 912  = 

12
16

2
7  இன ைமாைப் பினைஙகள : 27  = 414  = 621  = 

8
28

இவற்ைற முயல்க

i)

ii)

3 9
5
=

16
7 28
=

iii)

iv)

15
10

3
=

42
48 8
=

i)

ii)

3 9
5
=

16
7 28
=

iii)

iv)

15
10

3
=

42
48 8
=

பின்வரும் ைமாை பினைஙகளில் விடுபடட எணகவ்ளக காணக. 

1.1  அறிமு்கம்

 ● மூன்ற கால், நானகவர , ஐந்தகால் மணி ்நரம் உள்ளது எை ்நரத்வதக குறிப்பிடைாம் ;
 ● ‘கால் / அவர / முககால் அ்ளவு ்்வவை முடிநதுள்ளது’ எை முடிககப்படட ்்வவையின அ்ளவ்வக 

கூறைாம் ;
 ● ‘அவர கி்ைா மீடடர் / இரணடவர கி்ைா மீடடர்’ எை இரணடு இடஙகளுககு இவட்ை உள்ள 

கதாவைவ்வக குறிப்பிடைாம் ;
 ● ‘பாதி அ்ளவு அரிசி, பாதி அ்ளவு பருப்பு’ எைச் ைவமப்பதற்குத் ் தவ்வைாை  கபாருளகளின அ்ளவ்வக 

கூறைாம், இவ்வாறாை அனறாட ்வாழகவகச் சூழலில் பினைஙகள  பைனபடுகினறை.

  தீர்வு  
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5பின்னங்கள்  |  இயல் 1

எஙகும் ்கணிதம் - அனறாட வாழ்வில பினனங்கள்

பூமியில் பத்தில் ஒனபது பஙகு நீர் 
உப்புநீராகும்.

கைனவை எழும்பூருககும் மற்றும் டி.பி.ஐ (DPI) -இககும்  
இவடப்படட கதாவைவு 112  கி.மீ ஆகும்.

1.2  வவற்றினப் பினனங்கைை ஒப்பிடுதல

கீழ்க்கணட சூழல்கைைக குறித்துச் சிந்திக்க 

சூழல 1
முருகன கணிதத் ்தர்வில் 10 இககு 9 மதிப்கபணணும் 9

10







  மற்றும் அறிவிைல் ்தர்வில்  

10 இககு 7 மதிப்கபணணும் 
 
7
10







  கபற்றுள்ளார் எனில், எநதப் பாடத்தில் அ்வர் சிறநத மதிப்கபணவணப் 

கபற்றுள்ளார்? கணிதப் பாடத்தில் தான சிறநத மதிப்கபணவணப் கபற்றுள்ளார் எனறு எளிதில் 

கூறைாம். ஆைால் இரணடு கணிதத் ்தர்வுகளில் முருகன கபற்றுள்ள மதிப்கபணக்ளாை 910  மற்றும்  
13
20  ஐ வ்வத்து, எத்்தர்வில் அ்வர் சிறப்பாக எழுதியுள்ளார் எனறு கணடறிை முடியுமா? அவ்வாறு 
கணடறிை ்்வற்றிைப் பினைத்தில் உள்ள மதிப்கபணகவ்ள ஓரிைப் பினைஙக்ளாக மாற்ற ்்வணடும்.

9
10  இன ைமாைப் பினைம் 1820  ஆகும். இநத மதிப்கபணவண, இரணடா்வது ்தர்வின 

மதிப்கபண்ணாடு 13
20







  ஒப்பிடடுப் பார்கக முடியும். ஏகைனில் இரணடு ்தர்வின மதிப்கபணகளும் 

20 இககு எவ்வ்ளவு கபற்றுள்ளார் எனறு இருககிறது. இஙகு கதாகுதிவை ஒப்பிடடால் 18 > 13, எை்்வ 
18
20 > 

13
20 .  ஆக்்வ முருகன முதல் ்தர்வ்வச் சிறப்பாகச் கைய்துள்ளார்.

சூழல 2
ஒரு ்வவ்ள்கால் பநதுத் கதாடர் ்பாடடியில் A எனற அணி 6 ்பாடடிகளில் விவ்ளைாடி, 5 

்பாடடிகளில் க்வற்றி கபற்றது. B எனற அணி 5 ்பாடடிகளில் விவ்ளைாடி, 4 ்பாடடிகளில் க்வற்றி 
கபற்றது. இவவிரு அணிகளும் இவவிதமாக்்வ கதாடர்நது விவ்ளைாடிைால், எநத அணி கதாடர் 
்பாடடியில் க்வற்றிகபறும் ?

இதற்கு நாம் 56  மற்றும்  45  இல் எது கபரிைது எைக காண ் ்வணடும். இவத எப்படிக கணடறி்வது? 
ஒவக்வாரு அணியும் விவ்ளைாடிை கமாத்தப் ்பாடடிகளின எணணிகவக ்்வறுபடுகிறது.  56  மற்றும்  
4
5 இககுச் ைமாை பினைஙகவ்ளக கணடறிநது அணி A மற்றும் அணி B ஆல் விவ்ளைாடப்படட 
்பாடடிகளின எணணிகவகவைச் ைமமாககைாம். 
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5
6
10
12

15
18

20
24

25
30

= = = =
             

மற்றும்
 

4
5

8
10

12
15

20
25

24
30

= = = =

இ்வற்றின ைமாைப்  பினைஙகளின  கபாது்வாை பகுதி 30 ஆக அவமகிறது. அதா்வது  
5 x 6. இது 5 மற்றும் 6 இன கபாது மடஙகு ஆகும்.

இஙகு , 2530  > 
24
30 . ஆக்்வ அணி A க்வற்றி கபறும்.

இரணடு அல்ைது அதற்கு ்மற்படட ்்வற்றிைப் பினைஙகவ்ள ஒப்பிட, நாம் முதலில் அ்வற்வற 
ஓரிைப் பினைஙக்ளாக மாற்ற ் ்வணடும். இநத ஓரிைப் பினைஙகள ககாடுககப்படட பினைஙகளின 
ைமாைப் பினைஙக்ளாகும்.  ஓரிைப் பினைஙகளின பகுதிக்ளாைது ககாடுககப்படட ்்வற்றிைப் 
பினைப் பகுதிகளின மீச்சிறு  கபாது மடஙகு ஆகும்.

குறிப்பு

எடுத்துக்காட்டு  2   
  மதி ஒரு ைாககைட கடடியில் 2

5
 பகுதிவைச் ைாப்பிடடார். நநதினி அ்த்பானற மற்கறாரு ைாககைட 

கடடியில் 13  பகுதிவைச் ைாப்பிடடார் எனில், அதிகமாை ைாககைட பகுதிவைச் ைாப்பிடட்வர் ைார்?

 தீர்வு  
மதிைால் ைாப்பிடப்படட ைாககைடடின அ்ளவு	 =  2

5

நநதினிைால் ைாப்பிடப்படட ைாககைடடின அ்ளவு	 =  13
இஙகு, அ்வர்க்ளால் ைாப்பிடப்படட ைாககைடடுகளின அ்ளவு ்்வறுபடுகினறை. அநத அ்ளவிவைச்  

ைமமாகக, அ்வற்றின ைமாைப் பினைஙகவ்ளக கணடறிை ்்வணடும்.
2
5  மற்றும் 13  ஆகிை்வற்றின ைமாைப் பினைஙகளின கபாதுப் பகுதிைாைது அவவிரு பினைப் 

பகுதிகளுககுக கணடறிைப்படும் மீச்சிறு கபாது மடஙகிற்குச் ைமம்.  

எை்்வ,
 
2
5
2 3
5 3

6
15

=
×
×
=

 
மற்றும்

 
1
3
1 5
3 5

5
15

=
×
×
=

 
ஆக்்வ,

 
6
15  

>
 
5
15  

ஆவகைால், மதி அதிகமாை ைாககைட பகுதிகவ்ளச் ைாப்பிடடுள்ளார் எை முடிவு கைய்ைைாம்.

ககாடுககப்படட ்்வற்றிைப் பினைஙகவ்ள ஓரிைப் பினைஙக்ளாக மாற்றும் முவறவை 
எளிவமைாகக அவ்்வற்றிைப் பினைஙகளின  பகுதிகளுககு  மீச்சிறு கபாது மடஙகிவைக 
கணடுபிடித்த்ை ்பாதுமாைதாக இருககும்.

குறிப்பு

எடுத்துக்காட்டு  3   
வி்ைாதா, கைநதமிழ மற்றும் முகிைரசி ஆகி்ைார் நீர் நிரப்பும் ்பாடடியில் பங்கற்கிறார்கள. 

அ்வர்கள ஒவக்வாரு்வருககும் 30 விைாடிககுள நீர் நிரப்ப ்்வணடி ைமக ககாள்ள்ளவ்வக ககாணட 
புடடிகள ்வழஙகப்படடை. வி்ைாதா தன புடடியில் 12  பகுதியும்,  கைநதமிழ  தன புடடியில்  34  பகுதியும், 

முகிைரசி தன புடடியில் 14  பகுதியும் நிரப்பிைார்கள எனில்,  முதைா்வது, இரணடா்வது மற்றும் 
மூனறா்வது பரிசு ைாருககுக கிவடககும் ?
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  தீர்வு   
  ககாடுககப்படட பினைஙகளின பகுதிைாைது, 4 ஆக அவமயும் ்வவர ைமாைப் பினைஙகவ்ள 
எழுதவும். இது 2 மற்றும் 4 இன மீச்சிறு கபாது மடஙகு  ஆகும்.
1
2  

இன ைமாைப் பினைம் 24  ஆகும்.

விவனாதாவின ்ஙகு முகிலரசியின ்ஙகு சசந்தமிழின ்ஙகு

1
2
2
4

=
1
4

3
4

இஙகு, 14
2
4
3
4

< < . எை்்வ, கைநதமிழ முதல் பரிவையும், வி்ைாதா இரணடா்வது பரிவையும், 
முகிைரசி மூனறா்வது பரிவையும் கபறு்வார்கள.
எடுத்துக்காட்டு  4 

 
2
3
1
6
4
9

, ,
 மற்றும் 2
3
1
6
4
9

, , -ஐ ஏறு்வரிவையில் அவமகக.

  தீர்வு   
2
3  இன ைமாைப் பினைஙகள 46

6
9
8
12
10
15
12
18

, , , ,
 
,4

6
6
9
8
12
10
15
12
18

, , , ,
 
,...

1
6 இன ைமாைப் பினைஙகள 212

3
18

=
 
, 

2
12

3
18

= ,…
4
9இன ைமாைப் பினைஙகள 818…

எை்்வ,  318 < <
8
18

12
18

எை்்வ, ககாடுககப்படட பினைஙகளின ஏறு்வரிவை  23
1
6
4
9

, ,
2
3
1
6
4
9

, ,
2
3
1
6
4
9

, ,
2
3
1
6
4
9

, ,  ஆகும்.

ஓரலகு பினனங்கைை ஒப்பிடுதல: ஒரு பினைத்தின கதாகுதி 1 ஆக இருப்பின, அப்பினைம் 
ஓரலகு பினனம் எைப்படும். எடுத்துககாடடாக 17  மற்றும் 15  ஐ ஒப்பிடுக.

படத்திலிருநது 1
5
1
7

>  எைக கணடறிைைாம். ஆக்்வ, ஓரைகு பினைஙகளில் கபரிை பகுதிவைப் 
கபற்றுள்ள பினை்ம சிறிை பினைமாக அவமயும். எை்்வ, ஒ்ர கதாகுதிவை உவடை இரணடு 
பினைஙகளில் சிறிை பகுதிவைக ககாணடுள்ள பினை்ம அ்வற்றுள கபரிை பினைமாக அவமயும் 
எனற முடிவுககு ்வரைாம்.

1
7

1
5
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8 இயல் 1  | பின்னங்கள்

1. ககாடுககப்படட ்ைாடி பினைத்வதக குறிககும்  கைவ்வகஙகவ்ள நிழலிடடு, அ்வற்றுள எது 
கபரிைது எைக கூறுக.

i)
 
1
3 

மற்றும்  15 ii)  2
5  

மற்றும் 58
1
3  

ஐ
 
நிழலிடுக 

1
5  

ஐ நிழலிடுக 2
5  

ஐ நிழலிடுக 5
8  

ஐ நிழலிடுக

1
3  ஆைது  

1
5  விட .

அதா்வது 
1
3   

1
5 .

2
5  ஆைது  

5
8  

விட .

அதா்வது  
2
5  

5
8

.

2. 
3
8  

அல்ைது 35  
இல் எது கபரிைது?

3. 
3
5
9
10
11
15

, ,
 ஆகிை பினைஙகவ்ள ஏறு்வரிவையில் அவமகக.

4. 920
3
4
7
12

, ,
 ஆகிை பினைஙகவ்ள இறஙகு ்வரிவையில் அவமகக.

இவற்ைற முயல்க

1.3  வவற்றினப் பினனங்களின கூட்டல மற்றும் ்கழித்தல

இந்தச் சூழல குறித்துச்  சிந்திக்க 

க்வஙகட பால் ்வாஙகு்வதற்குச் கைனறார். அ்வர் முதலில் 12  லிடடர் பால் ்வாஙகிைார், பிறகு 
1
4  லிடடர் பாலிவை ்வாஙகிைார். அ்வர் கமாத்தமாக எவ்வ்ளவு பால் ்வாஙகிைார் எனபதவைக 

கணடறிை விரும்பிைார். எை்்வ பாலின கமாத்த அ்ளவ்வ அறிை, அ்வர் 12  மற்றும் 14  
ஐக கூடட 

்்வணடும். அதா்வது 12
1
4

+ . இரணடு ்்வற்றிைப் பினைஙகவ்ளக கூடட்்வா அல்ைது கழிகக்்வா 

்்வணடுகமனில், அ்வற்வற முதலில் ஓரிைப் பினைஙக்ளாக மாற்ற ்்வணடும். 

எடுத்துக்காட்டு  5 
ஆசிரிைர் ் ம்ை குறிப்பிடட அ்த சூழநிவைவை இரவி, அருண ஆகிை இரணடு மாண்வர்களுககு 

அளித்து, அ்வற்றிற்காை தீர்விவைக கணடுபிடிககுமாறு கூறிைார். இரவி மற்றும் அருண 
1
2
1
4

+  இககாை விவடவைப் பின்வருமாறு கணடுபிடித்தைர். 

6th_ Maths _Tamil_Term_III_Chapter 1.indd   8 14-10-2019   19:27:45



9பின்னங்கள்  |  இயல் 1

 தீர்வு 

இரவி தீர்வு ்காணும் முைற அருண தீர்வு ்காணும் முைற

2 மற்றும் 4 இன கபாதுமடஙகு 4.
1
2 -இன ைமாைப் பினைம் 12

1 2
2 2

2
4

=
×
×
=

 
கூடடுக 12

1
4

2
4
1
4

+ = +

=
+
+
=

2 1
4 4

3
8

 எை்்வ, க்வஙகட 38  லிடடர் பாவை 
்வாஙகிைார்.

2 மற்றும் 4 இன கபாதுமடஙகு 4. 
1
2 -இன ைமாைப் பினைம் 12

1 2
2 2

2
4

=
×
×
=

 
கூடடுக 12

1
4

2
4
1
4

+ = +

=
+
=

2 1
4

3
4

 எை்்வ, க்வஙகட 34  லிடடர் பாவை 
்வாஙகிைார்.

அருணின தீர்வு காணும் முவற்ை ைரிைாைது எனறு ஆசிரிைர் கூறிைார். பின்வரும் படத்தின 
மூைமாக இதவைச் ைரிபார்கக முடியும்.

 
2
4   + 1

4  = 
3
4

்மற்கணட வி்ளககத்திலிருநது, இரணடு ஓரிைப் பினைஙகவ்ளக கூடடும்கபாழுது, கமாத்தப் 
பகுதிகள (பகுதி) மாறாது எனபவதயும், இரணடிலும் நிழலிடப்படட பகுதிகவ்ளக (கதாகுதிகள) கூடட 

்்வணடும் எனபவதயும் நாம் அறிைைாம்.

எடுத்துக்காட்டு  6 

   23  மற்றும்  35  ஐக கூடடுக.

  தீர்வு    

இவ்வ ்்வற்றிைப் பினைஙகள! அதைால் நாம் முதலில் இ்வற்வற ஓரிைப் பினைஙக்ளாக மாற்ற 

்்வணடும். அது முடியுமா? ஆம். எப்்பாதும். அவத எப்படிச் கைய்்வது? 3 மற்றும் 5 இன கபாது மடஙகு 15. 

எை்்வ 23  மற்றும் 35  இன பகுதிகள 15 ஆகக ககாணட ைமாைப் பினைஙகவ்ளக கணடுபிடிகக 

்்வணடும்.  
2
3
2 5
3 5

10
15

=
×
×
=

 
மற்றும்

 
3
5
3 3
5 3

9
15

=
×
×
=

  
2
3
3
5
10
15

9
15

19
15

+ = + =

்ம்ை ககாடுககப்படட எடுத்துககாடடில், கபாது்வாை பகுதி 15 ஆகும். (3×5) 
இதிலிருநது நாம் கணடறி்வது, முதல் பினைத்தின கதாகுதி மற்றும் பகுதிைாைது 5 ஆல் 
கபருககப்படடுள்ளது. இநத 5 இரணடா்வது பினைத்தின பகுதிைாகும். அ்த ்பாை்்வ, 
இரணடா்வது பினைம் 3 ஆல் கபருககப்படுகிறது. அது முதல் பினைத்தின பகுதிைாகும். 
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10 இயல் 1  | பின்னங்கள்

ஆக்்வ, ஓரிைப் பினைஙகளின கதாகுதிவைக கணடறிை, முதல் பினைத்தின கதாகுதிவை 5 ஆலும் 
இரணடா்வது பினைத்தின கதாகுதிவை 3 ஆலும் கபருகக ் ்வணடும். பகுதியில் உள்ள (3×5) மற்றும் 
(5×3) ைமம். இவ்வாறு ஓரிைப் பினைஙகவ்ளக கணடறியும் முவறயிவைக குறுககுப் கபருககல் 
முவற எனகி்றாம். 

 அதா்வது  
2
3
3
5

2 5 3 3
3 5

10 9
15

19
15

+ =
× + ×
×

=
+
=

( ) ( )
  

எடுத்துக்காட்டு  7 

 சுருககுக :	 37
2
3

+  

  தீர்வு   

 குறுககுப் கபருககல் முவறயில் கைய்க 
3
7
2
3

3 3 2 7
7 3

9 14
21

23
21

+ =
× + ×

×
=
+

=
( ) ( ) .

இந்தச் சூழல குறித்துச்  சிந்திக்க

்வாணி, தனனுவடை புடடியில் 34  லிடடர் நீவர வ்வத்திருநதார். அதில் அ்வர் 12  லிடடர் நீவரக 
குடித்துவிடடார். எனில், புடடியில் எவ்வ்ளவு நீர் மீதம் இருககும்? புடடியில் மீதம் இருககும் நீரின 
அ்ளவ்வக கணடறிை அ்வர் கதாடககத்தில் வ்வத்திருநத நீரின அ்ளவிலிருநது அ்வரால் குடிககப்படட 
நீரின அ்ளவ்வக கழிகக ்்வணடும். அதா்வது 3

4
1
2

- . இதற்காை தீர்வ்வப் பின்வரும் எடுத்துககாடடில் 
காணைாம்.

எடுத்துக்காட்டு  8 

 சுருககுக: 34
1
2

-

  தீர்வு  
 2 மற்றும் 4 இன கபாதுமடஙகு 4 ஆகும்.
1
2  இன ைமாைப் பினைம் 
1
2
1 2
2 2

2
4

=
×
×
=

3
4
1
2
3
4
2
4
3 2
4

1
4

− = − =
−
=

  
எை்்வ ்வாணி, தைது புடடியில் 1

4
 
 
லிடடர் நீவர மீதம்  வ்வத்திருப்பார். இதவைப் பின்வரும் 

படத்தின மூைம் ைரிபார்ககைாம்.

 3
4   −	

2
4  = 

1
4

எடுத்துக்காட்டு  9 

  34  
 
மற்றும் 27  இககு இவட்ை உள்ள ்்வறுபாடவடக காணக.
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11பின்னங்கள்  |  இயல் 1

  தீர்வு  

்்வறுபாடு கணடறிைக ககாடுககப்படட இரணடு பினைஙகளில் எது கபரிைது எை முதலில் 

கணடறிை ்்வணடும். இவத நாம் எப்படிக கணடறி்வது?
ஓரிைப் பினைஙகவ்ள ஒப்பிடு்வது எளிது. ஆைால் இவ்வ ்்வற்றிைப் பினைஙகள. எை்்வ, 

அ்வற்வற ஓரிைப் பினைஙக்ளாக மாற்றி, பிறகு ஒப்பிடு்்வாம். மீணடும் கபாது்வாை மடஙகு 28 (4×7) ஐப்  
பைனபடுத்தி 34  மற்றும் 27  இன ைமாைப் பினைஙக்ளாை 21

28
 மற்றும் 8

28   
ஐப் கபறைாம். 

இஙகு, 2128  > 8
28

. எை்்வ, 3
4
2
7

>

ஆக்்வ, 34
2
7
21
28

8
28

13
28

− = − = .

இககணககிவைக குறுககுப் கபருககல் முவறயில் பின்வருமாறு கைய்ைைாம்.  
3
4
2
7

3 7 2 4
4 7

21 8
28

13
28

− =
× − ×

×
=

−
=

( ) ( )

1.4 த்கா பினனங்கள் மற்றும் ்கலப்பு பினனங்கள்

இந்தச் சூழல குறித்துச் சிந்திக்க

இனிைன, தனனுவடை காவை உணவிற்காக 5 இடலிகள 
வ்வத்திருநதார். அ்வர் ைாப்பிடும் ்்வவ்ளயில் அ்வருவடை நணபர் 
அப்துல் ்வநதார். எை்்வ, அ்வர் தான வ்வத்திருநத இடலிகவ்ள 
அப்து்ைாடு ைரிைமமாகப் பஙகிடடுகககாள்ள விரும்பிைார். இரணடு 
்பரும் 2 முழு இடலிகவ்ளயும், மீதம் இருநத 1 இடலியில் 12  

ஐயும் 
எடுத்துக ககாணடைர்.

அப்படிகைனறால், ஒவக்வாரு்வரும் 2 முழு இடலிகவ்ளயும் 
ஒரு 12  இடலிவையும் ைாப்பிடடார்கள. இவத 2 1

2
2 1
2

+ =
 

எைக 
குறிப்பிடைாம். இவ்வாறு குறிப்பிடு்வவதக கைப்பு பினைம் 
எனகி்றாம். எை்்வ கைப்பு பினைம் எனபது முழு எண மற்றும் 
தகுபினைத்தின கூடுதல் ஆகும். 

இநத இடலிகவ்ள மற்கறாரு முவறயில் பஙகிடடுக ககாளளும் ்வழி பின்வருமாறு: 
இப்்பாது, படத்தில் 5 இடலிகளில் எத்தவை அவர இடலிகள உள்ளை? 10 அவர இடலிகள உள்ளை.

சசயல்ாடு

ககாடுககப்படட 3x3 மாைச்ைதுரத்தில் உள்ள பினைஙகவ்ள 
கிவடமடட ்வரிவைகள, கைஙகுத்து ்வரிவைகள மற்றும் மூவை 
விடட ்வரிவைகள ்வழிைாகக கூடடிைால் விவட 12  கிவடகக, 
விடுபடட கடடஙகவ்ள 1

5
1
6
1
10

1
15

2
15

4
15

1
30

7
30

9
30

, , , , , , ,  மற்றும் 1
5
1
6
1
10

1
15

2
15

4
15

1
30

7
30

9
30

, , , , , , ,  ஆகிை 
பினைஙகவ்ளப் பைனபடுத்தி நிரப்புக.

1
30

1
6

2
15

i) 
2
3
5
7

+  ii) 
3
5
3
8

-

இவற்ைற முயல்க:
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12 இயல் 1  | பின்னங்கள்

ஒவக்வாரு முவறயும் அ்வர்கள 12  இடலிகவ்ளப் பகிர்நது ககாணடால், இனிைன மற்றும் அப்துல் 
ஒவக்வாரு்வரும் 5 அவர இடலிகவ்ளச் ைாப்பிடு்வார்கள. அதா்வது 12

1
2
1
2
1
2
1
2
5
2+ + + + = . இவ்வாறு 

குறிப்பிடு்வவத தகா பினைம் எனகி்றாம். தகாபினைத்தில் பகுதிவை விடத் கதாகுதி கபரிைதாக 
இருககும். ்மலும் தகா பினைத்தின கதாகுதிவைப் பகுதிைால் ்வகுககக கிவடககும் ஈவு மற்றும் 
மீதிவைக ககாணடு தகா பினைத்வதக கைப்பு பினைமாக எழுதைாம். 

்வகுககும் எண ்வகுககும் எண

மீதி மீதி
கைப்பு பினைம் =   ஈவு ஈவு

இது 2 1
2
2 1
2

2 2 1
2

5
2

= + =
× +

=
( )

 
இககுச் ைமம். எை்்வ,  எநத ஒரு கைப்பு பினைத்வதயும் 

தகா பினைமாகப் பின்வருமாறு எழுதைாம்.  

தகா பினைம்
பகுதி

(முழு எண × பகுதி) + கதாகுதி

1. பின்வரும் அடட்வவணவை நிவறவு கைய்க. உஙகளுககாக முதல் ்வரிவை நிரப்பப்படடுள்ளது.

்கலப்பு பினனம் ்டம் த்காபினனம்

 i)  3 ்வடடஙகள முழுவமைாக 
நிழலிடப்படடுள்ளை. மற்கறாரு 
்வடடத்தின 12  பகுதி 
நிழலிடப்படடுள்ளது. அதா்வது 
கமாத்தமாக 3 1

2
 ்வடடஙகள 

நிழலிடப்படடுள்ளை.

ஒவக்வாரு ்வடடமும் அவர 
பகுதிக்ளாகப்      பிரிககப்படடுள்ளை.  
கமாத்தம் 7 அவர ்வடடஙகள 
நிழலிடப்படடுள்ளை. இது 7

2
 

இககுச் ைமம். 

ii)  _____ கைவ்வகஙகள 
முழுவமைாக நிழலிடப்படடுள்ளை. 
மூனறா்வது கைவ்வகத்தில் 
_____  பகுதி நிழலிடப்படடுள்ளது. 
அதா்வது கமாத்தமாக _______ 
கைவ்வகஙகள நிழலிடப்படடுள்ளை.

ஒவக்வாரு கைவ்வகமும் 1
4

 அல்ைது 
காற்பகுதிக்ளாக அல்ைது நானகில் 
ஒனறாகப் பிரிககப்படடுள்ளை.
கமாத்தமாக _____ காற்பகுதி 
கைவ்வகஙகள நிழலிடப்படடுள்ளை. 
இது _____ இககுச் ைமம். 

iii)  _____ அறுங்காணஙகள 
முழுவமைாக நிழலிடப் 
-படடுள்ளை. ஐநதா்வது 
அறுங்காணத்தில் _____ 
பகுதி நிழலிடப்படடுள்ளது. 
அதா்வது கமாத்தமாக 
_____ அறுங்காணஙகள 
நிழலிடப்படடுள்ளை.

ஒவ்்வார் அறுங்காணமும் 
1
6  அல்ைது ஆறில் ஒனறாகப் 
பிரிககப்படடுள்ளை. 
கமாத்தமாக _____ ஆறில் 
ஒனறு அறுங்காணஙகள 
நிழலிடப்படடுள்ளை.
இது _____ இககுச் ைமம்.

இவற்ைற முயல்க
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13பின்னங்கள்  |  இயல் 1

எடுத்துக்காட்டு  10 

  5 3
7

 ஐத் தகா பினைமாக மாற்றுக

  தீர்வு   

தகாபினைம்
பகுதி

(முழு எண ×பகுதி) +கதாகுதி

5 3
7

5 7 3
7

=
× +( )

=
+
=

35 3
7

38
7

எடுத்துக்காட்டு  11  

 
 
17
3  

ஐக கைப்பு பினைமாக மாற்றுக.

  தீர்வு  

்வகுககும் எண
மீதிகைப்பு பினைம் = ஈவு

 

்வகுககும் எண
மீதி17

3
5 2
3

= =Quotient Remainder
Divisor

ஈவு
 

17
3

5 2
3

= =Quotient Remainder
Divisor  

1.5 ்கலப்பு பினனங்களின கூட்டல மற்றும் ்கழித்தல

இந்தச் சூழல குறித்துச்  சிந்திக்க 

ைர்வணனின கூடடுக குடும்பத்தில், கபாஙகல் திருநாள 
ககாணடாடடத்தின ்பாது ைர்வணன, அ்வருவடை  தாத்தா மற்றும் 
அப்பா ஆகிை மூனறு ்பரும் ஒ்ர ்வணணமுவடை ைடவடவை 
அணிை விரும்பிைார்கள. 3 ைடவடகவ்ளத்  வதப்பதற்காகத் 
்தவ்வப்படும் துணியின அ்ளவுகள முவற்ை 2 3

4  
மீ, 2 1

2  
மீ மற்றும் 

1 1
4  

மீ. கமாத்தமாக ்வாஙக ்்வணடிை துணியின அ்ளவு எனை?

எை்்வ, ைர்வணனின தநவத ்வாஙகிை துணியின கமாத்த நீ்ளம் 2 3
4
2 1
2
1 1
4

+ +  ஆகும்.

பின்வரும் எடுத்துககாடடில் இது தீர்ககப்படடுள்ளது.

i)  31
3  

ஐத் தகா பினைமாக மாற்றுக.

ii)  45
7

 ஐக கைப்பு  பினைமாக மாற்றுக.

இவற்ைற முயல்க

்வகுககும் எண  )3

2

5
17
15−

 

 ஈவு

 மீதி

i) 5
2
3

 மற்றும் 5
4
6

 ஆகியைவ சமமா?

ii) 3
2

3 1
2

≠  ஏன ?

சிந்திக்க

வானவில ஆைடய்கம்
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14 இயல் 1  | பின்னங்கள்

எடுத்துக்காட்டு  12 

  ைர்வணனுவடை தநவத ்வாஙகிை துணியின அ்ளவுகள 2 34  மீ, 2 12  
மீ மற்றும் 1 1

4  
மீ எனில், 

அ்வர் ்வாஙக ்்வணடிை துணியின கமாத்த நீ்ளம் காணக?

 தீர்வு  
துணியின கமாத்த நீ்ளம் = 2 34 2 1

2
1 1
4

+ +








   மீ

முதலில் முழு எணகவ்ளக கூடடுக : 2 + 2 + 1 = 5 மீ
பிறகு பினைஙகவ்ளக கூடடுக

 34
1
2
1
4

+ +








=
3
4
2
4
1
4

+ + = 3 2 1
4

6
4
3 2
2 2

3
2
11
2

+ +
= =

×/

×/
= = மீ

எை்்வ, ்வாஙகப்படட துணியின கமாத்த நீ்ளம் = 5 1 1
2

+ +  =  6 1
2

  மீ

எடுத்துக்காட்டு  13 

 கூடடுக: 3 2
4
7 2
5

+

 தீர்வு  

3 2
4
7 2
5
3 2
4
7 2
5

+ = + + +

= + + +








3 7 2

4
2
5

= + +








10 10

20
8
20

= + = + =10 18
20

10 9
10

10 9
10

இந்தச் சூழல குறித்துச்  சிந்திக்க

ஒரு நாள அனிதாவின அம்மா 5 1
2

 லிடடர் பால் ்வாஙகிைார்கள. அ்வர் 3 1
4

 லிடடர் பாவைப் 

பாைாைம் கைய்ைப் பைனபடுத்திைார் எனில், எவ்வ்ளவு பால் மீதம் இருககும்? அதா்வது 5 1
2
3 1
4

- .

எடுத்துக்காட்டு  14 
  ்ம்ை ககாடுககப்படட சூழநிவையில், மீதம் இருககும் பாலின அ்ளவ்வக கணடறிை, 
5 1
2

 லிடடரிலிருநது 3 1
4

 லிடடவரக கழிகக ்்வணடும்.

 தீர்வு  

மீதம் இருககும் பாலின அ்ளவு =  5 1
2
3 1
4

-  இஙகு, 5 > 3 மற்றும் 12
1
4

>  எனபவதக க்வனிகக.

முழு எணகள 5 மற்றும் 3 ஐயும்  பினை எணகள 1
2  

மற்றும் 
 
1
4  

ஐத் தனித்தனி்ை கழிகக.

எை்்வ,  5 12 3 14 5 3 1
2
1
4− = − + −







( )
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15பினைஙகள  | இைல் 1

= 2
2
4
1
4+ −







   

(ஏகைனில் 1
2  

இன ைமாைப் பினைம் 
 
2
4  

ஆகும்)

= 2
1
4 2 14+ =

 
லிடடர்

எடுத்துக்காட்டு  15 

 சுருககுக: 9 1
4
3 5
6

-  

  தீர்வு  

இஙகு, 9 > 3 மற்றும் 14
5
6

<   ஆக்்வ,  நாம் பின்வருமாறு கதாடரைாம்.

கைப்பு பினைத்வதத் தகா பினைமாக மாற்ற ்்வணடும். அதன பிறகு கழிகக ்்வணடும்.

3 5
6

3 6 5
6

23
6

=
× +

=
( )

 
 மற்றும்  3 5

6
3 6 5
6

23
6

=
× +

=
( )

 
இஙகு 4 மற்றும் 6 இன கபாது மடஙகு 12 ஆகும். 

37
4

23
6

37 3
12

23 2
12− = × − ×

= 111
12

46
12

65
12

5 5
12

− = =

1.6  பினனங்களின ச்ருக்கல

கீழ்க்கணட சூழல்கைைக குறித்துச் சிந்திக்க (ஒரு பினனத்ைத ஒரு முழு எணணால ச்ருககுதல)

சூழல 1
சுனிதா, தனனுவடை 3 நணபர்களுககுத் தனித்தனி்ை 1

4  
கி.கி இனிப்புகள ்வழஙக 

விரும்பிைார். எை்்வ, அ்வர் இனிப்பகம் கைனறு, விற்பவைைா்ளரிடம் மூனறு 1
4  

கி.கி இனிப்புப் 
கபாடடைஙகள ்வழஙகுமாறு ்கடடார். அ்வர் ்வாஙகிை இனிப்பின அ்ளவு எவ்வ்ளவு?

  தீர்வு  

மூனறு 1
4  

கி.கி இனிப்புப் கபாடடைஙகளின எவட = + + =
+ +

=
1
4
1
4
1
4
1 1 1
4

3
4  

கி.கி

+ + =

i) 5 49  
 
மற்றும் 

 
3 1
6  

இன கூடுதல் காணக.

ii)
 
12 3
8  

லிருநது 7 1
6

 ஐக கழிகக.

iii) 9 2
3  

மற்றும் 2 1
2  

ஆகிை்வற்றின 

கூடுதலிலிருநது 6 1
6  

மற்றும் 31
5  

ஆகிை்வற்றின கூடுதவைக கழிகக.

இவற்ைற முயல்க

ைடடு
250 கி 250 கி 250 கி

750 கிைடடு ைடடு
ைடடு

கழிககும் கைப்பு பினைத்தின முழுப் பகுதி 
மற்றும் பினைப் பகுதிைாைது, கழிககப்படும் 
கைப்பு பினைத்தின முழுப் பகுதி மற்றும் 
பினைப் பகுதிவை விடப் கபரிைதாக 
இருநதால் மடடு்ம இம்முவறவைப் 
பைனபடுத்த முடியும். 

குறிப்பு
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16 இயல் 1  | பின்னங்கள்

நாம் இச்சூழநிவைவைப் பின்வரும் படஙகள மூைமாக வி்ளககைாம். இ்வற்றில் ஒவக்வாரு 
்வடடத்திலும் 1

4  
பகுதி நிழலிடப்படடுள்ளது. 3 ்வடடஙகளிலும் கமாத்தமாக நிழலிடப்படட பகுதிகவ்ளக 

காண முடியுமா? 

மூனறு ்வடடஙகளிலும் நிழலிடப்படட பகுதியின பினைத்வத அறிை, ஒவக்வாரு ்வடடத்திலும் 
நிழலிடப்படடப் பகுதிவைக குறிககும் பினைஙகவ்ளக கூடடுக. எை்்வ 3 1

4
3
4

× = . பின்வரும் 
படமாைது ்வடடத்தின 3

4  
பகுதிகவ்ளக குறிககிறது.

சூழல 2  (‘மடஙகு’ அலலது ‘்ஙகு’ (of) எனற சசயலியின ்யன்ாடு) 

கணணனிடம் 30 மணிகள இருநதை. அ்வற்றில் ஆறில் ஒரு பஙகு கணமணியிடம் இருநதை. 
எனில் கணமணியிடம் இருநத மணிகள எத்தவை?
 தீர்வு  
 கணமணியிடம் இருககும் மணிகளின எணணிகவக = 30 மணிகளில் 1

6  
பஙகு

 = 1
6
30´  = 306  = 5 மணிகள

சூழல 3 (பினனத்ைத மற்சறாரு பினனத்தால ச்ருககுதல)

சுனிதா, தனனுவடை மூனறு நணபர்களுககாக,  இனிப்பகத்திலிருநது மூனறு 1
4  

கி.கி இனிப்புப் 
கபாடடைஙகவ்ள ்வாஙகிைார். ஆைால் அ்வருவடை இல்ைத்திற்கு ஆறு நணபர்கள ்வநதைர். 
எை்்வ, அ்வர் ஒவக்வாரு 1

4  
கி.கி எவடயுள்ள இனிப்புப் கபாடடைஙகவ்ளச் ைரிபாதிைாகப் பிரிககத் 

தீர்மானித்தார். அ்வர் இவ்வாறு கைய்தால் அ்வருவடை ஒவக்வாரு நணபர்களும் கபறும் இனிப்புப் 
கபாடடைத்தின எவட எனை்வாக இருககும்?

  தீர்வு   

அ்வருவடை ஒவக்வாரு நணபர்களும் கபறும்  கி்ைா கிராமில் பாதி
இனிப்புப் கபாடடைத்தின எவட 

= 
1
4  கி்ைா கிராமில் 12  பஙகு

 
= 12  x 1

4
 

1
2  

மற்றும் 1
4

 கபருககற்பைன எனபது 1
4

 இல் 1
2

 பஙகு ஆகும். இதவைப் பின்வருமாறு 

வி்ளககைாம். படத்தில் 4 பகுதிகளில் 1 பகுதிவை நிழலிடு்வது 1
4

 ஐக குறிககும். இப்்பாது இப்படத்திவை 

2 ைமப் பகுதிக்ளாகக கிவடமடடமாகப் பிரித்து,  அ்வற்றில் 1 பகுதிவை நிழலிடவும். 

} =  1
4
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17பின்னங்கள்  |  இயல் 1

1
4

1
8

இரணடு ்வணணஙக்ளால் நிழலிடப்படட பகுதியின கபருககுத்கதாவக 1
8  

ஐக குறிககும். 
ககாடுககப்படட பினைத் கதாகுதிகளின கபருககற்பைன மற்றும் பகுதிகளின கபருககற்பைன 
ஆகிை்வற்வறக  கணடறி்வதன மூைம் 1

8  
ஐப் பின்வருமாறு கபறுகின்றாம்.

எை்்வ     1
2
1
4

1 1
2 4

1
8

× =
×
×
=

எடுத்துக்காட்டு  16 
   மருது எனற பால்காரரிடம் 4 பால் புடடிகள இருநதை. ஒவக்வானறிலும் 11

2  
லிடடர்  பால் இருநதது  

எனில், அ்வரிடம் இருநத கமாத்தப் பாலின அ்ளவு எவ்வ்ளவு?

 தீர்வு  

மருதுவிடம் 4 புடடிகள இருநதை. ஒவக்வானறிலும் 112  லிடடர் பால் உள்ளதால் அ்வரிடம் 4 மடஙகு 
11
2  

லிடடர் பால் உள்ளது.

 மருதுவிடம் இருநத பாலின அ்ளவு = 4 மடஙகு  11
2  

லிடடர்

 = 1
1
2
4 1 1

2
4× = +









× = +4 4

2

	  = + =4 2 6  லிடடர்.

எடுத்துக்காட்டு  17 

  ஒரு்வர் 3 34  
கி.கி அரிசிவை 3 வபகளில் ைரிைமமாக நிரப்ப விரும்பிைார் எனில், ஒவக்வாரு 

வபயிலும் எவ்வ்ளவு அரிசி இருககும்?

  தீர்வு  

ஒவக்வாரு வபயிலும் 3 34  
கி.கி அரிசியில் 13  

பஙகு உள்ளது.

அதா்வது, 1
3
3 3
4
1
3
3 3
4

3
3

1
3
3
4

× = × +








 =







+ ×










= 1 1
4
1 1
4

+ =  கி.கி

 2 1
4
3´  எனபது 6 1

4
 இககுச் ைமமில்வை. ஏன?

சிந்திக்க
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எடுத்துக்காட்டு  18 
  ஒரு பழச்ைாறு கவடயில் ஒரு்வர் 1 கி.கி ஆரஞ்சுப் பழத்திலிருநது 112  லிடடர் பழச்ைாறிவைத் 

தைாரிககினறார் எனில், 12 3
4

 கி.கி ஆரஞ்சுப் பழஙகளிலிருநது எவ்வ்ளவு பழச்ைாறிவைத் தைாரிகக முடியும்?

  தீர்வு  

1 கி.கி ஆரஞ்சுப் பழஙகளிலிருநது கபறப்படட பழச்ைாறின அ்ளவு  = 112  லி

12 3
4  கி.கி ஆரஞ்சுப் பழஙகளிலிருநது கபறப்படட பழச்ைாறின அ்ளவு  = 12

3
4
11
2

´

 = 51
4
3
2

´ = 153
8

 = 19 18  லி

i) சுருககுக: 35 3
7´ 	 	 	 ii)		 	15 இல்  1

5
 இன மதிப்பிவைக காணக.

iii) 	3
4  

இல் 1
3  

இன பஙகு எனை?	 iv) 	 7 3
4

 ஐ  5 1
2

 ஆல் கபருககுக

இவற்ைற முயல்க

சசயல்ாடு

ஒரு கைவ்வக ்வடி்வத் தாளிவை எடுத்துகககாளக. அத்தாளிவைச் 
கைஙகுத்தாக 4 ைம அ்ளவுவடை பகுதிக்ளாக மடிககவும். அதில் 
ஒரு பகுதிவைச் சி்வப்பு ்வணணமிடுக. பிறகு அத்தாளிவைக 
கிவடமடடமாக 3 ைம அ்ளவுவடை பகுதிக்ளாக மடிககவும். 
அதில் 2 பகுதிகவ்ள மடடும் நீை ்வணணமிடுக. இப்்பாது 
நீஙகள இரணடு நிறஙகளிலும் ்வணணமிடப்படட கடடஙகவ்ள எணணுக. 
(குறிப்பு : இரணடு நிறஙகளிலும் ்வணணமிடப்படட கமாத்தக கடடஙகளின 
எணணிகவக= 2

3
மற்றும் 1

4
 இன கபருககற்பைன 212  ஆகும்).

1.7  பினனங்களின வகுத்தல

இந்தச் சூழல குறித்துச் சிந்திக்க 

பளளியில் முகாம் ஒனறு ஏற்பாடு கைய்ைப்படடிருநதது. அதில் 12 மாண்வர்கள பங்கற்றைர். 
முகாம் தவை்வர் மாண்வர்கவ்ள 2 ்பர் ககாணட குழுகக்ளாகப் பிரிகக விரும்பிைார் எனில், 
எத்தவை குழுககள அஙகு இருககும்?

அஙகு 6 குழுககள இருககும். 12 ஐ 2 ஆல் ்வகுப்பதால் 6 கிவடககும். அதா்வது 12 ÷ 2 = 6 எனில் 12 
இல் ஆறு 2-கள உள்ளை. 
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6 லிடடர் நீவர 12  
லிடடர் புடடியில் மாண்வர்களுககுக ககாடுகக விரும்பிைால் எத்தவை 

மாண்வர்களுககு நீர் புடடிகள கிவடககும்? இநத 6 லிடடரில் எத்தவை 12லிடடர்கள உள்ளை 
எனபவதக கணடறிை ்்வணடும். இதற்கு நாம் 

 
6 ÷ 1
2   

எனபதவைக கணககிட ்்வணடும்.

  தீர்வு   

இச்சூழநிவைவைப் பின்வருமாறு வி்ளககைாம்.

நீரின

அைவு

்டம்
்ஙகிடப்்ட்ட 

நீரின அைவு

்கணடு - 

பிடிககும் 

முைற

ந்ர்்களின 

எணணிகை்க

6 லிடடர் 1 லிடடர் 6 1 6÷ = 6

6 லிடடர் 1
2

 லிடடர் 6÷1
2 12

6 லிடடர் 1
4

 லிடடர் 6÷ 1
4

 24

6 லி நீவர 1 லி புடடியில் பகிர்நதால் 6 நபர்களுககு நீர் கிவடககும். 12  
லி புடடியில் பகிர்நதால், 

12 நபர்களுககு நீர் கிவடககும். 14  
லி புடடியில் பகிர்நதால்,  24 நபர்களுககு நீர் கிவடககும்.

6 1 6÷ = 6 1
2
12÷ = 6 1

4
24÷ =

நாம் இதவைப் பின்வரும் படஙகள மூைமாக வி்ளககைாம்.

ஒவக்வாரு ்வடடமும் பாதிைாகப் பிரிககப்படடுள்ளை. பிரிககப்படட ஒவக்வாரு பகுதியும் 
அவ்வடடத்தின 12  

ஐக குறிககும். அவ்வாறு கிவடககும் அவரப் பகுதிகளின எணணிகவக 6÷1
2

 ஆகும்.
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படத்தில் எத்தவை அவர ்வடடஙகவ்ளக காணகிறாய்? 12 அவர ்வடடஙகள உள்ளை. 

ஏகைனில் ஒரு ்வடடம் 2 அவர ்வடடஙகவ்ளக ககாணடுள்ளதால், 6 ்வடடஙகள 12 அவர ்வடடஙகவ்ளக 

ககாணடிருககும். இது 6 x 2 இககுச் ைமம். எை்்வ, 6 1
2
6 2 12÷ = × = .

இஙகு, முழு எண 6 ஐப் பினைம் 1
2  

ஆல் ்வகுப்பது முழு எண 6 ஐ 2 ஆல் கபருககு்வதற்குச் ைமம் 

எனபதவைக காண முடிகிறது. எை்்வ 2 எனபது 1
2  

இன தவைகீழ ஆகும். கபாது்வாக ஓர் எணவண 

ஒரு பினைத்தால் ்வகுப்பது அநத எணவண அப்பினைத்தின தவைகீழால் கபருககு்வதற்குச் ைமம். 
இ்த சூழநிவைவை மற்கறாரு ்வழியில் வி்வாதிககைாம். 12 கை.மீ நீ்ளமுள்ள ஒரு படவடவை 

எடுத்துகககாளக. 
12 கை.மீ படவடயில் எத்தவை 2 கை.மீ படவடகள உள்ளை?

பின்வரு்வை்வற்வற உற்று ்நாககி நிவறவு கைய்க:

i) 3
7
7
3
21
21

1× = =   ii)	 1
9
9 9
9
1× = =   iii)	 8 1

8
8
8

× = = ?  iv) 13
4

1× =?   v) 4
3

1× =?

்மற்கணட கூற்றுகளிலிருநது, பினைம் மற்றும் அ்வற்றின தவைகீழியின கபருககற்பைன எப்்பாதும் 1 
எனபதவைக காணமுடியும்.

எடுத்துக்காட்டு  19 
  கநதன 12  

துணடு கடடிவகவை 2 நபர்களுககிவட்ை பகிர்கினறார். எனில் ஒவக்வாரு்வருககும் 
கிவடககும் பஙகு எனை?

  தீர்வு   
ஒவக்வாரு்வரும் கபறும் பஙகிவைக கணடறிை 1

2
÷2

 
எனபதவைக கணடுபிடிகக ்்வணடும்

 
1
2
2 1
2
1
2
1 1
2 2

1
4

÷ = × =
×
×
= (2 இன தவைகீழி 12 )

 
1
2
2 1
2
1
2
1 1
2 2

1
4

÷ = × =
×
×
=

12 2 6÷ =

படவடகள

12 1
2
24÷ =

படவடகள

12 கை.மீ படவடயிலிருநது எத்தவை 1
2

 கை.மீ படவடகவ்ள உரு்வாககைாம் எனபவதக கணடுபிடிகக.
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எடுத்துக்காட்டு  20 

  4
1
2  ஐ  3

1
2  ஆல் ்வகுகக

  தீர்வு   

  4
1
2
3 1
2
9
2
7
2

÷ = ÷

   = ×
9
2
2
7   ( 72  இன தவைகீழி 

2
7 )

   =
9
7

எடுத்துக்காட்டு  21  

எணகணய் தகரப் கபடடியில் 7 12  
லிடடர் எணகணய் இருககிறது. அவத 2 12  லிடடர் அ்ளவுவடை 

புடடியில் ஊற்றிைால்,  7 12  
லிடடர் எணகணவை நிரப்ப எத்தவை புடடிகள ்தவ்வப்படும் ?

 தீர்வு   

்தவ்வப்படும் புடடிகளின எணணிகவக = 7 12
15
2
÷ 5
2
2 12  

 = 152 ÷
5
2  =

15
2
2
5

´  ( 5
2

 இன தவைகீழி 2
5
 )

 = 3 புடடிகள
எடுத்துக்காட்டு  22   
  6 மீ நீ்ளமுள்ள கம்பியிவை 11

2
 மீ நீ்ளமுவடை சிறிை கம்பிக்ளாக க்வடடிைால் எத்தவை சிறிை 

கம்பிகள கிவடககும்?
  தீர்வு  
சிறிை கம்பிகளின எணணிகவக = 6÷1

1
2  

    = 6÷ 32

    = 6 2
3

´  ( 3
2

 இன தவைகீழி 2
3

)

    = 4 கம்பிகள

i) 5÷2 1
2

 இன மதிப்வபக காணக.

ii) சுருககுக : 112 ÷
1
2

iii) 8 1
2

 ஐ 4 14  ஆல் ்வகுகக.

இவற்ைற முயல்க

i) 18 இல் எத்தவை 6 கள உள்ளை?

ii)  5 இல் எத்தவை 
1
4  கள உள்ளை?

iii) 13 5÷ = ?

இவற்ைற முயல்க

பழஙகாைத்  தமிழப் பாடலில் பினைஙகள இடம்கபற்றுள்ள புதிர்க கணககு மற்றும் அதன வி்ளககம்
புதிர்க ்கணககுப் ்ாடல

கடடிைால் எடடு கடடி
கால்அவர முககால் மாற்று

விைாபாரி கைனறு விடடார்
சிறுபிளவ்ள மூனறு ்பர்கள

கடடியும் புக ககாணாது
கணககிலும் பிை ககாணாது

கடடிைாய்ப் பகர ்வல்ைார்
கணககினில் ்வல்ைா ரா்வார்

விைக்கம்

க்வல்ைம் விற்கும் விைாபாரியிடம் க்வவ்்வறு 
எவட ககாணட 8 க்வல்ைக கடடிகள இருநதை. 
அவ்வக்ளா்வை: 14  கி.கி, 12  கி.கி மற்றும் 34  கி.கி. 
அ்வர் மூனறு பிளவ்ளகவ்ள அவழத்து அநத க்வல்ைக 
கடடிகவ்ளச் ைமமாகப் பிரித்துகககாள்ளச் கைானைார். 
பிளவ்ளகள தஙகளுககுள எப்படிச் ைமமாகப் பிரித்துக 
ககாள்வார்கள? (குறிப்பு : ஒவக்வாரு எவடயிலும் உள்ள 
க்வல்ைக கடடிகளின எணணிகவக முவற்ை 5, 2 
மற்றும் 1 ஆகும்).
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கைைல்பாடடின இறுதியில் 
கிவடககப் கபறு்வை

படி 1:

கீழககாணும் உரலி/விவரவுக குறியீடவடப் 
பைனபடுத்தி Geo Gebra இவணைப் பககத்தில் 
"Fraction Basic" எனும் பணித்தாளிற்குச் கைல்ைவும். 
'New problem' ஐச் கைாடுககிக கணககுகளுககுத் 
தீர்வு காணக.

படி 2:

விவடகவ்ளச் ைரிபார்கக ்வைப்புற மூவையில் 
உள்ள தகுநத கபடடிகவ்ளச் கைாடுககவும்.

்டி 1 ்டி 2

சசயல்ாட்டிற்்கான உரலி:

பினைஙகள: https://ggbm.at/jafpsnjb அல்ைது விவரவுக 
குறியீடவட ஸ்்கன கைய்க.

பினனங்கள் இைணயச் சசயல்ாடு
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்யிற்சி 1.1
1. வ்காடிட்ட இடங்கைை நிரப்பு்க

 i) 7 6 1
2

3
4
+ =

 
  

 ii) முழுஎண மற்றும் தகு பினைத்தின கூடுதல்   எைப்படும்.

 iii) 5 3 1
2

1
3
− =

 
 

 iv) 8÷1
2

=   
 v)  எனற எணணிற்கு அநத எண்ண தவைகீழாக அவமயும்.
2. சரியா தவறா  எனக கூறு்க.

 i) 3 1
2  

எனபவத 3+12  
எைவும் எழுதைாம். 

 ii) இரணடு தகு பினைஙகளின கூடுதல் எப்்பாதும் தகா பினைமாக இருககும். 

 iii) 134  இன கைப்பு பினைம் 3 14  ஆகும். 

 iv) தகா பினைத்தின தவைகீழ எப்்பாதும் ஒரு தகு பினைமாக இருககும். 

 v) 3 14× =3 1
4
9 1
16

3. பினவருவனவற்றிற்கு விைடயளிக்க.

  i) 1
7

மற்றும் 39  இன கூடுதல் காணக.

  ii) 31
3

மற்றும் 4 1
6

இன கூடுதல் எனை? 

 iii) சுருககுக : 1 35 + 5
4
7 .

 iv) 89 மற்றும் 27 இககு இவட்ை உள்ள ்்வறுபாடவடக காணக. 

 v) 2 13  இலிருநது  1 35  ஐக கழிகக.

 vi) சுருககுக : 7 2
7
-3 4
21

4. கைப்பு பினைத்வதத் தகா பினைமாக மாற்றுக மற்றும் அ்வற்றின ்நர்மாறு காணக.

 i) 3 718  ii) 997  iii) 
47
6  iv) 12 19

5. பின்வரு்வை்வற்வறப் கபருககுக.

 i) 
2
3
6´  ii) 8

1
3
5´  iii) 

3
8
4
5

´  iv) 3
5
7
1 1
13

´

6. பின்வரு்வை்வற்வற ்வகுகக.

 i) 37 ÷4  ii) 
4
3
÷ 5
9  iii) 4

1
5
÷3 3
4  iv) 9

2
3
÷1 2
3  
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7.  ககௗரி 3 12கி.கி தககாளிவையும் 34 கி.கி கத்தரிககாவையும் 1 14  கி.கி க்வஙகாைத்வதயும்  
்வாஙகிைார். அ்வர் ்வாஙகிை காய்கறிகளின கமாத்த எவட எவ்வ்ளவு?

8.  ஒரு தகரப் எணகணய் கபடடியில் 3 3
4

 லிடடர் எணகணய் இருநதது. அதிலிருநது 2 1
2

லிடடர் 
எணகணய் பைனபடுத்தப்படடுவிடடது எனில், எவ்வ்ளவு எணகணய் மீதம் இருககும்?

9.  நிை்வன ஒரு மணி ்நரத்தில் 4 1
2

கி.மீ நடகக முடியுகமனறால் அ்வர் 3 1
2

மணி ்நரத்தில் 
எவ்வ்ளவு தூரத்வதக கடப்பார்?

10.  15 34  மீ நீ்ளமுள்ள திவரச்சீவைவை (curtain) ரவி ்வாஙகிைார்.  அ்வர் அவத ஒவக்வானறும் 2 14  மீ 
நீ்ளமுள்ள சிறிை திவரச்சீவைக்ளாக க்வடடிைால் அ்வருககு எத்தவைச் சிறிை திவரச்சீவைகள 
கிவடககும்?

ச்காள்குறி வை்க வினாக்கள்

11. பின்வரும் கூற்றில் எது த்வறாைது?
 அ) 

1
2
>
1
3  ஆ) 

7
8
>
6
7  இ) 

8
9
<
9
10  ஈ) 

10
11

<
9
10  

12. 3
7  

மற்றும் 29  இககும் இவட்ை உள்ள ்்வறுபாடு 
அ) 1363 ஆ)

1
9 இ) 17 ஈ)

9
16

13. 53
17 இன தவைகீழி

 அ) 5317  ஆ) 5
3
17   இ) 

17
53   ஈ) 3

5
17

14. 6
7
=
Α
49  எனில் A இன மதிப்பு எனை?

 அ) 42 ஆ) 36 இ) 25 ஈ) 48
15.  புகழ, தைது வகச் கைைவிற்காகத் தன தநவதயிடமிருநது கபறும் கதாவகககு நானகு ்வாய்ப்புகள 

அளிககப்படடை. அ்வர் அதிகப் பணத்வதப் கபற, அவ்வாய்ப்புகளில் எவதத் ்தர்நகதடுகக 
்்வணடும்?
அ) ` 150 இல் 2

3
 ஆ) ` 150 இல் 35  இ) ` 150 இல் 

1
5  ஈ) ` 150 இல் 15

்யிற்சி 1.2

்லவை்கத் திறனறிப் ்யிற்சி வினாக்கள் 

1.  ைஙகரி 2 1
2

 மீ துணிவை முழுப் பா்வாவட வதககவும் மற்றும் 1 34  மீ துணிவை ்மல் ைடவட 
வதககவும் ்வாஙகிைார். ஒரு மீடடர் துணியின விவை `.120 எனில் அ்வர் ்வாஙகிை துணியின 
விவை எனை?

2.  ஒரு்வர் தன அலு்வைகத்திலிருநது 5 3
4

கி.மீ கதாவைவிலுள்ள தன வீடடிற்கு நடநது கைல்ை 
விரும்பிைார். அ்வர் 2

1
2 கி.மீ கடநத பினைர் அ்வரது வீடவட அவடை எவ்வ்ளவு கதாவைவு 

நடநது கைல்ை ்்வணடும்?
3.  இ்வற்றில் எது சிறிைது : 

 
2 1
2

இககும் 3 2
3

இககும் இவட்ை உள்ள ்்வறுபாடு அல்ைது 112  மற்றும் 
2 1
4 இன கூடுதல்.

6th_ Maths _Tamil_Term_III_Chapter 1.indd   24 14-10-2019   19:30:04



25பின்னங்கள்  |  இயல் 1

4.  மஙவக 6 3
4

கி.கி எவடயுள்ள ஆப்பிளகள ்வாஙகிைார். கவை, மஙவக ்வாஙகிைது ்பால் 112  
மடஙகு ஆப்பிளகவ்ள ்வாஙகிைார் எனில், கவை எவ்வ்ளவு கி்ைா கிராம் ஆப்பிளகவ்ள 
்வாஙகிைார்?

5.  மாடிப்படிகளின கமாத்த நீ்ளம் 5 12 மீ. அ்வற்றில் ஒவக்வாரு படியும் 14
மீ உைரத்தில் அவமககப்படடால் அநதப் படிககடடில் எத்தவை படிகள 
இருககும்?

வமற்சிந்தைனக ்கணககு்கள்

6.  பின்வரும் குறிப்புகவ்ளப் பைனபடுத்தி நான ைார் எைக காணக. 
i) எனனுவடை ஒவக்வாரு கதாகுதியும் பகுதியும் ஓரிைகக எணணாகும்.
ii) எனனுவடை கதாகுதி மற்றும் பகுதியின கூடுதல் 3 இன மடஙகாகும்.
iii) கதாகுதி மற்றும் பகுதிகளின கபருககற்பைன 4 இன மடஙகாகும்.

7.  113  இககும் 3 1
6  இககும்  இவட்ை  உள்ள ்்வறுபாடவடயும், 4 1

6  
இககும் 2 1

3
 இககும் இவட்ை 

உள்ள ்்வறுபாடவடயும் கூடடுக.

8.  315  எனற பினைத்வதப் கபற 9 37  எனற பினைத்திலிருநது எநதப் பினைத்வதக கழிகக 
்்வணடும்?

9.  இரணடு பினைஙகளின கூடுதல் 5 3
9

. அ்வற்றில் ஒரு பினைம் 2 3
4  எனில், மற்கறாரு பினைம் 

காணக
10.  9 316  எனற பினைத்வதப் கபற 3 116  எனற பினைத்்தாடு எநதப் பினைத்வதப் கபருகக 

்்வணடும்?
11.  கழித்தவை அடிப்பவடைாகக ககாணட கீழககணட லீப்கைஸ் (LEIBNITZ) முக்காணத்தின 

ஐநதா்வது ்வரிவைவை நிரப்புக.

 

1
2

1
2

1
3

1
6

1
3

1
4

1
12

1
12

1
4

1
5

1
5

12.  ்வணணம் பூசுப்வர் சு்வற்றின 38   பகுதிவை ்வணணம் 
பூசிைார். அதில் 

 
மூனறில் ஒரு பஙகு மஞ்ைள நிற 

்வணணம் பூசிைார் எனில், கமாத்தச் சு்வற்றில் மஞ்ைள 
நிறம் பூைப்படட பகுதியின பினைம் எனை?
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13.  முைல் தைது உணவ்வ எடுகக 26 14  மீ தூரத்வதக கடகக ்்வணடும். ஒரு தா்வலுககு 1 3
4

மீ 
தூரத்வதக கடககுமாைால் தைது உணவ்வ எடுகக எத்தவை முவற தா்வ ்்வணடும்? 

14. பின்வரும் படத்வதப் பார்த்துக ்களவிகளுககுப் பதிைளிகக.

1
1

4

3
1

2

4
1

2

3

4

ேப��� ���த�

ம���வமைன

�லக�

ப�

ேப��� ���த�

ம���வமைன

�லக�

ப�school

library

i) ்பருநது நிறுத்தம் ்வழிைாக, பளளியிலிருநது நூைகத்திற்கு உள்ள கதாவைவு எனை?
ii) மருத்து்வமவை ்வழிைாக, பளளிககும் நூைகத்திற்கும் இவட்ை உள்ள கதாவைவு எனை? 
iii) ்களவி எண (i) மற்றும் (ii) இல்  மிகக குவறநத கதாவைவு எது?
iv)  பளளி மற்றும் மருத்து்வமவை இ்வற்றிற்கு இவட்ை உள்ள கதாவைவு ________  முவற 

பளளி மற்றும் ்பருநது நிறுத்தம் இ்வற்றிற்கு இவட்ை உள்ள கதாவைவு ஆகும்.

்ாடச் சுருக்கம்
 

• பினைம் எனபது முழுப்கபாருளின பகுதிைாகும். முழுப்கபாரு்ளாைது ஒனறாக்்வா அல்ைது 
குழுகக்ளாக்்வா இருககும்.

• ககாடுககப்படட பினைத்தின கதாகுதி மற்றும் பகுதிவை ஒ்ர எணணால் கபருககிைால் 
ைமாை பினைஙகள கிவடககும்.

• ்்வற்றிை பினைஙகவ்ள ஓரிை பினைஙக்ளாக மாற்றிை பிறகு தான கூடட்்வா அல்ைது 
கழிகக்்வா முடியும்.

• முழு எண மற்றும் தகு பினைத்தின கூடுதல் கைப்பு பினைம் ஆகும்.

• இரணடு பினைஙகளின கபருககற்பைன = இரணடு பினைஙகளின கதாகுதிகளின கபருககற்பைன
இரணடு பினைஙகளின பகுதிகளின கபருககற்பைன

• பினைத்தின கதாகுதி மற்றும் பகுதிவை மாற்று்வதால் கிவடப்பது அப்பினைத்தின 
தவைகீழி  ஆகும்.

• ஓர் எணவண, ஒரு பினைத்தால் ்வகுப்பது அநத எணவண அப்பினைத்தின தவைகீழிைால் 
கபருககு்வதற்குச் ைமம்.
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• முழு எண்களிலிருந்து குறை எண்களுக்ககான விரிவகாக்கத்தின் தேறவறைப் புரிந்துக்ககாள்ளுேல்.

• பூச்சிைம், மிற்க எண்கள் மற்றும் குறை எண்கள் ஆகிைவற்றின் கேகாகுப்பு, முழுக்கறை 

உருவகாககும் என அறிேல்.

• முழுக்கறை எணத்ககாட்டில் குறித்ேல்.

• முழுக்கறை ஒப்பிட்டு, அவற்றை ஏறுவரிறை மற்றும் இைங்குவரிறையில் அறமத்ேல்.

2.1 அறிமுகம்

இைல் எண்கள், முழு எண்கள் மற்றும் அவற்றின் பணபு்கறைப் பற்றி முேல் பருவத்திதேதை நகாம் 

அறிந்திருககிதைகாம். இப்தபகாது, நகாம் புதிைதேகார் எண கேகாகுப்றப அறிை இருககிதைகாம்.

இந்தச் சூழலைப் பற்றிச் சிநதிகக

யுவன் மற்றும் சுபகா ஆகிை இருவரும் சீட்டுக ்கட்டு்கறைக 

க்ககாணடு ஒரு விறைைகாட்றடை விறைைகாடைத் ேைகாரகா்க 

உள்ைறே ஆசிரிைர் ்கவனிககிைகார். இவ்விறைைகாட்டில் 

எணணிற்்ககான ந்கர்றவக குறிக்க நீேம் மற்றும் மஞைள் நிை 

வில்றே்கறையும் (tokens), 0 முேல் 20 வறரயில் குறிக்கப்பட்டை  

ஓர் எண பட்றடைறையும் (Number Strip) பைன்படுத்துகிதைகாம். 

இதில், பூச்சிைமகானது கேகாடைக்கப் புள்ளிைகா்கக ்கருேப்படும். இந்ே 

எண பட்றடைறை தமலும் நீட்டிப்புச் கையைேகாம்.

சீட்டுக்கட்டில் A, J, Q, K ஆகிை எழுத்து அட்றடை்களும், 2 முேல் 10 வறரயிேகான எண அட்றடை்களும்  

உணடு. இங்கு A, J, Q, மற்றும் K ஆகிைறவ முறைதை 1, 11, 12 மற்றும் 13 ஆகிை எண்கறைக குறிப்பேகா்கக 

்கருதுதவகாம். இந்ேச் சீட்டுக்கட்டில் கருப்பு நிைத்தில்    என இரு  வடிவங்்களிலும் சிவப்பு நிைத்தில் 

  என இரு வடிவங்்களிலும் சீட்டு்கள் உள்ைன. ப்கடிைர் (Joker) அட்றடைறை 0 எனக க்ககாள்தவகாம்.

விலையாட்டிற்கான விதிமுலைகள்

i) விறைைகாடுபவர், ஒரு ்கருப்பு நிைச் சீட்டிறன எடுத்ேகால் வில்றேறை முன்தனகாககியும், ஒரு சிவப்பு 

நிைச் சீட்டிறன எடுத்ேகால் வில்றேறைப் பின்தனகாககியும், அந்ேச் சீட்டில் உள்ை எணணிற்த்கற்ப 

ந்கர்த்துேல் தவணடும்.

ii) ைகார் எண 20 ஐ முேேகாவேகா்க அறடைகிைகார்்கதைகா, அவதர கவற்றிைகாைரகா்க அறிவிக்கப்படுவகார்.

(கவவ்தவறு நிை வில்றே்கறைக க்ககாணடு தமலும் பே மகாணவர்்கள் இந்ே விறைைகாட்றடை விறைைகாடைேகாம்.)

இயல் 

2
கற்ைல் ந�ாககஙகள்

முழுககள்
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பினவரும் உலையாடலை உற்று ந�ாககுக

யுவன் : சுபகா, நகான் நீே நிை வில்றேறைத் (token) தேர்ந்கேடுத்துள்தைன்.

சுபகா : ைரி, அப்படிகைன்ைகால், நகான் மஞைள் நிை வில்றேறை எடுத்துக க்ககாள்கிதைன்.

யுவன் : எண பட்றடை (Number Strip) கீதே இருககிைது பகார். இரு வில்றே்கறையும் கேகாடைக்கப் 

புள்ளிைகான பூச்சிைத்தில் றவத்து, நகாம் விறைைகாடைத் கேகாடைங்்கேகாமகா?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

சுபகா : ைரி, முேலில் நகான் ஒரு சீட்றடை எடுககிதைன். அது எண 5ஐக குறிககும் ்கருப்புச் 

சீட்டைகா்க உள்ைது. ஆ்கதவ, எனது மஞைள் வில்றேறை எண பட்றடையில் 5 அேகு்கள் 

முன்தனகாககி ந்கர்த்தி, 5 இன் மீது றவககிதைன்.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

யுவன் : இப்தபகாது, நகான் எடுககிதைன். மீணடும் எனககும் ்கருப்பு நிைச் சீட்டு கிறடைத்துள்ைது. அது 

A-றவக  ்ககாட்டுகிைது. எனதவ, நகான் எனது நீே நிை வில்றேறை  எண பட்றடையில் 

1 அேகு முன்தனகாககி ந்கர்த்தி,  1 இன் மீது றவககிதைன்.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

சுபகா : இப்தபகாது நகான் சிவப்பு சீட்டிறன எடுத்துள்தைன். அது 2 ஐக ்ககாட்டுகிைது. ஆ்கதவ, நகான் 

எண பட்றடையில் 2 அேகு்கள் பின்தனகாககி ந்கர்த்தி எனது வில்றேறை 3 இன் மீது 

றவககிதைன். இது ைரிேகானகா?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

யுவன் : நன்று சுபகா. நகான் இப்தபகாது ஒரு சிவப்புச் சீட்டிறன எடுத்துள்தைன். மீணடும் அது 

A-றவக ்ககாட்டுகிைது. ஐைத்ககா…! எண த்ககாட்டில் நகான் மீணடும் 1 அேகு பின்தனகாககி 

வில்றேறை ந்கர்த்தி, கேகாடைக்கப் புள்ளிைகான பூச்சிைத்திதேதை றவககிதைன்!

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

சுபகா : உன்றன விடை நகான் 3 அேகு்கள் முன்தன உள்தைன். இப்தபகாது, என்னிடைம் 

4 ஐக ்ககாட்டும் சிவப்பு நிைச் சீட்டு கிறடைத்துள்ைது. ஆ்கதவ 3-லிருந்து 4 இடைங்்கள் 

பின்தனகாககி ந்கர தவணடும். 3 இடைங்்கள் ந்கர்ந்து விட்தடைன். ஆனகால், நகான் எங்த்க 

எனது வில்றேறை றவப்பது யுவன்? பூச்சிைத்திற்குப் பின்னகால் தமலும் ஓர் இடைம் 

தேறவப்படுகிைது. ஆனகால், பூச்சிைத்தின் இடைது புைத்தில் எந்ே எணணும் இல்றேதை!

0? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 20

சுபகா : நகான், அந்ே இடைத்றே மீணடும் 1 எனக குறிக்கேகாமகா?
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யுவன் : இல்றே சுபகா. அது ைரிைகா்க இருக்ககாது. ஏகனனில், பூச்சிைத்தின் வேது புைத்தில் 

ஏற்க்கனதவ 1 உள்ைறே நகாம் அறிதவகாம்.

சுபகா : பிைகு, நகான் என்ன கையைட்டும்? பூச்சிைத்தின் இடைதுபுைம் என்னகால் ந்கர  

முடிைகாதே. விறைைகாட்டு முடிந்ேேகா? அல்ேது நகான் தவறு ஒரு சீட்டிறன எடுத்துத் 

கேகாடைரேகாமகா? 

ஆசிரியர் இலடவிலனயாற்ைல் ….

ஆசிரிைர் : யுவன்  மற்றும்  சுபகா,  நீங்்கள்  ஏன் எண  பட்றடைறைப்  பூச்சிைத்திற்கு   இடைதுபுைமகா்க  

*1, *2, *3 , …    என நீட்டிப்பு கையவது பற்றிச் சிந்திக்கககூடைகாது? தமலும், 0 இககும் 

*1 இககும் இறடையில் உள்ை கேகாறேவகானது 0 இககும் 1 இககும் இறடையில் உள்ை 

கேகாறேவிற்குச் ைமமகா்கவும்,  0 இககும் *2 இககும் இறடையில் உள்ை கேகாறேவகானது 0 

இககும் 2 இககும் இறடையில் உள்ை கேகாறேவிற்குச் ைமமகா்கவும் உள்ைவகாறு அறமத்து 

அறேப்தபகான்று நீட்டிக்கேகாதம? 

சுபகா : ஆம், ஐைகா/அம்மகா. இப்தபகாது * என்பது பூச்சிைத்திற்கு இடைது பக்கம் அறமயும் எண்கறைக 

குறிப்பேகாகும். தமலும் அறவ பூச்சிைத்றே விடைச் சிறிைறவைகாகும்.   

ஆசிரிைர் : விறைைகாட்டின் ஆர்வத்றேத் ேக்க றவத்துகக்ககாள்ை முேலில் ைகார் *20 ஐ 

அறடைந்ேகாலும் கூடை, அவரும் கவற்றிைகாைர் ஆவகார் என விதிமுறை்களில் தைர்த்து, 

இப்தபகாது விறைைகாட்றடைத் கேகாடைருங்்கள். 

யுவன் : ஆ்கதவ சுபகா, நீ உனது வில்றேறை *1 இல் றவக்கேகாம்.

*20 ... *8 *7 *6 *5 *4 *3 *2 *1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 20

யுவன் : நீ, மீணடும் 4 ஐக ்ககாட்டும் சிவப்புச் சீட்டிறன எடுத்ேகால் என்ன கையவகாய?

சுபகா : யுவன், நகான் கேளிவகா்க உள்தைன். நகான் வில்றேறை *1 இலிருந்து 4 அேகு்கள் 

பின்தனகாககி  ந்கர்த்தி எண அட்றடையில் *5 இல் றவப்தபன்.

*20 *8 *7 *6 *5 *4 *3 *2 *1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 20... ...

யுவன் : ைரிைகா்கக கூறினகாய! நகான் இப்தபகாது 5 இல் உள்தைன் என றவத்துகக்ககாணடைகால், நீ 

என்ன கூறுவகாய?

சுபகா : ஆம், யுவன். நகாம் இருவரும் 0 இலிருந்து ஒதர கேகாறேவில் ஆனகால் எதிகரதிர் 

பக்கத்தில் இருப்தபகாம். ைரிைகா?

யுவன் : ஆம், நீ கூறுவது ைரிதை. ஆனகால்  பூச்சிைத்திற்கு இடைதுபுைத்தில் உள்ை உனது 

எணணின் மதிப்பகானது, எனது எணணின் மதிப்றபவிடைக குறைவகாகும். 

இறுதியில் கவற்றி கபறுவது ைகார்? கவற்றிைகாைறரத் தீர்மகானிககும் ்ககாரணி எது? எண 

பட்றடையின் இருபுைமும் எவ்வைவு கேகாறேவு உங்்கைகால் எண்கறை நீட்டிப்பு கையை இைலும்?

சிநதிகக
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தமற்்கணடை விறைைகாட்டிலிருந்து, 0 இககு இடைதுபுைம் கைல்ே தவணடிை தேறவ உள்ைது 

என்பறேப் புரிந்துக்ககாள்கிதைகாம். பூச்சிைத்திற்கு வேதுபுைம் 1 இருப்பறேப் தபகான்று, அேன் 

இடைதுபுைத்தில் அதே கேகாறேவில் *1 இருக்க தவணடிைதின் தேறவறை நகாம் ்கவனிககிதைகாம். 

தமலும், இவ்வகாதை எண்கள் இருபுைமும் விரிவகாக்கம் கபறுகின்ைன.

நகாம் பூச்சிைத்திற்குக குறைவகா்க இருககும் எண்கறைக குறிக்க ‘*’ என்னும் குறியீட்டுககுப் 

பதிேகா்க  ‘−’ (குறை குறியீடு) என்ை குறியீட்றடைப் கபகாதுறமப்படுத்துகிதைகாம் . தமலும் ‘−’ என்பது 

குறைவு, பற்ைகாககுறை, குறைத்ேல், கீதே, இடைது தபகான்ை ்கருத்து்கறை உணர்த்தும் குறியீடைகா்கவும் 

அறமகிைது.

எஙகும் கணி்தம் - அனைாட வாழ்வில் முழுககள்

மரிைகானகா நத்றே மீன்்கள் ்கடைல் மட்டைத்திலிருந்து 

26,200 அடிககுக கீதே மரிைகானகா அ்கழியில் 

வகாழ்கின்ைன.

இந்திைகாவின் இேடைகாக பகுதியில் ஒவ்தவகார் 

ஆணடும் ைனவரி மகாேத்தில் ைரகாைரிைகா்க 

கவப்ப நிறே 0°C இககும் கீதே -14°C ஆ்கப் 

பதிவகாகிைது.

2.2 முழுககளின அறிமுகமும், அவற்லை எணநகாட்டின மீது குறித்தலும்

இைல் எண்களின் கேகாகுப்புடைன் பூச்சிைத்றேச் தைர்த்ேகால் கிறடைககும் எண்களின் கேகாகுப்றப முழு 

எண்கள் என்பறே நகாம் அறிதவகாம். இப்தபகாது, நகாம் முழு எண்கறை எவ்வகாறு எண த்ககாட்டில் 

குறித்தேகாம் என்பேறன நிறனவு கூர்தவகாம்.

முழு எணகள்

 பூச்சிைத்திற்கு இடைதுபுைமகா்க எணத்ககாடைகானது விரிவறடைை தவணடிைேன் அவசிைத்றே நகாம் 

ஏற்க்கனதவ பகார்த்தேகாம். 0 இககு இடைதுபுைம் உள்ை −1, −2, −3, …  ஆகிை எண்கறை நகாம் ‘குறை 

எண்கள்’ அல்ேது ‘குறை முழுக்கள்’ என அறேககிதைகாம். தமலும்,  0 இககு வேதுபுைம் உள்ை 

1, 2, 3, … ஆகிை எண்கறை ‘மிலக எணகள்’ அல்ேது ‘மிலக முழுககள்’ என அறேககிதைகாம். 

ஆ்கதவ, …−3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, …. என்ை புதிை எண்களின்  கேகாகுப்பிறன ‘முழுககள்’ 

என்று அறேககிதைகாம். இந்ே எண கேகாகுப்பிறன ‘Z’ என்ை எழுத்ேகால் குறிககிதைகாம். பின்வரும் 

எணத்ககாட்டில் முழுககலைக ்ககாணேகாம்.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...
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ஓர் எணணிற்கு முன்பகா்க உள்ை ‘மிற்க’ மற்றும் ‘குறை’ குறி்கள், அவ்கவண 0 இககு எப்பக்கத்தில் 

அறமகின்ைன என்பேறன அறிை உேவும். ஓர் எணணிற்கு முன்பகா்க உள்ை ‘−’ என்ை குறியீடு ‘குறை’ 

எனப் கபகாருள்படும். எடுத்துக்ககாட்டைகா்க, −5 என்பேறனக குறை எண 5 எனக கூறுகின்தைகாம்.

• எண த்ககாட்டிறனக கிறடைமட்டைமகா்கவும் கைங்குத்ேகா்கவும் என இரு திறை்களில் வறரந்து 

்ககாட்டைேகாம்.

• 0 என்பது மிற்க முழுவும் அல்ே குறை முழுவும் அல்ே. ஆற்கைகால் அேற்குக குறியீடு எதுவும் 

இல்றே. 

• இைல் எண்கள் ‘மிலக முழுககள்’ எனவும், முழு எண்கள் “குலையற்ை முழுககள்” எனவும்  

அறேக்கப்படும்.

• மிற்க மற்றும் குறை எண்களின் கேகாகுப்பகானது “குறியீட்டு எணகள்” என்று அறேக்கப்படும். 

தமலும் குறியீட்டு எண்கள், “திலை எணகள்” என்றும் அறேக்கப்படும்.

• குறியீடு இல்ேகாே எண்கள் மிற்க எண்கைகா்கக ்கருேப்படும். 

எடுத்துக்ககாட்டைகா்க எண 5 ஐ +5 எனக ்கருேேகாம்.

குறிப்பு

எடுததுககாட்டு  1  ஓர் எணநகாட்லட வலைநது, அ்தன மீது 6, −5, −1, 4 மற்றும் −7 ஆகிய 

முழுககலைக குறிககவும்.

தீர்வு

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ......

�ைற ���க�
���ய�

�ைக ���க�

முழுக்கறைக குறிப்பேற்கு Z  என்ை எழுத்திறன முேலில் பைன்படுத்திைது 

கெர்மகானிைர்்கள் ஆவர். ஏகனனில், கெர்மன் கமகாழியில் “Zahlen” (ைகாகேன்) என்ை 

கைகால்ேகானது ‘எண’ எனப் கபகாருள்படும்.

1. பின்வரும் எண்கறை வகாயகமகாழிைகா்கப் படிக்கவும்.

i) +24  ii) −13  iii) −9   iv) 8
2. ஓர் எணத்ககாட்றடை வறரந்து பின்வரும் முழுக்கறைக குறிக்கவும்.

i) 0  ii) −6  iii) 5  iv) −8
3. எல்ேகா இைல் எண்களும் முழுக்கைகாகுமகா?

4. முழுக்களின் எந்ேப் பகுதி முழு எண்கள் அல்ே?

5.  எண த்ககாட்டில் −4 ஐ அறடைை 3 இன் இடைதுபுைம் நீ எத்ேறன அேகு்கள் 

ந்கர தவணடும்?

இவற்லை முயல்க
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2.2.1 முழுககள் இடம்்பறும் பல்நவறு சூழல்கள்

0

200

5000

ஒரு வகானூர்திைகானது 

்கடைல் மட்டைத்திற்கு  

தமதே 5000 மீ 

உைரத்தில் பைத்ேல். 

தமலும் நீர்மூழ்கிக 

்கப்பேகானது ்கடைல் 

மட்டைத்திலிருந்து 200 மீ 

கீதே இருத்ேல்.

மிகக்கன்தே (McKinley) 

சி்கரத்தின் உைரம் ்கடைல் 

மட்டைத்திலிருந்து 20,310 

அடிைகாகும். தமலும், 

மரணப் பள்ைத்ேகாககின் 

ஆேமகானது ்கடைல் 

மட்டைத்திலிருந்து 282 

அடிைகாகும்.

‘சுைகா’ மீன்்கள் ்கடைல் 

மட்டைத்திலிருந்து 800 மீ 

கீ த ே  ஆ ழ் ்க டை லி ல் 

்ககாணப்படும்.

ரஷை நகாட்டின் 

‘ ஒ ை ம் ை கா ்க ன் ’ 

(Oymyakon) என்ை 

மி்கக குளிர்ச்சிைகான 

ம ற ே ப் ப கு தி யி ல் 

கவப்ப நிறேைகானது 

0°Cககுக கீதே -45°C 

வறர கைல்கிைது. 

2.2.2 ஓர் எணணின எதி்ைண 

ஓர் எணணின் எதிகரண என்ை ்கருத்து புதிேகான ஒன்ைல்ே. ஒரு நபர் ஒரு கபகாருறை விற்பதினகால் 

`500 இேகாபதமகா  அல்ேது `500 நட்டைதமகா  அறடைவதும் ; ஒரு வணி்கப் பணப்பரிமகாற்ைத்தில் 

`75,000 ஐக ்கடைனகா்கதவகா பற்ைகா்கதவகா வரவு றவப்பதும் ஒன்றுகக்ககான்று  எதிகரதிரகா்க அறமயும். 

இறவ, ‘எதிகரண்கள்’ எனப்படும்.

இந்தச் சூழல் குறிததுச்  சிநதிகக

இரணடு முைல்்கள் R மற்றும் S  ஆனது ஓர் எண த்ககாட்டின் மீது பூச்சிைத்திற்கு எதிர்ப்பக்கங்்களில் 

ேகாவிக குதித்து ஓடுவேகா்கக ்கருதுதவகாம். படைத்தில், முைல் R-ஆனது ஒரு ேகாவலில் 2 அேகு்கள் என 

3 முறை பூச்சிைத்திற்கு வேதுபுைமகா்கவும்  முைல் S-ஆனது ஒரு ேகாவலில் 3 அேகு்கள் என 2 முறை 

பூச்சிைத்திற்கு இடைதுபுைமகா்கவும் குதித்து ஓடுவறேக ்ககாணேகாம். இரணடு முைல்்களும் எணத்ககாட்டின் 

மீது எங்கு நிற்கும்? பூச்சிைத்திலிருந்து இரணடும் ைம கேகாறேவில் உள்ைனவகா?

0-1-2-3-4-5-6-7-8 1 2 3 4 5 6 7 8

�ய� S �ய� R

6 அல�க�6 அல�க�

உன்னுறடைை கபற்தைகார் அல்ேது ேகாத்ேகா, பகாட்டியிடைம் பல்தவறு ்ககாய்கறி்கள் (விறே்கள்)  எத்ேறன 

அடி ஆேத்தில் நட்டைகால், அறவ ஆற்ைதேகாடு திைம்படை வைரும் என்பேறனக த்கட்டைறி்க. பல்தவறு 

்ககாய்கறி்களின் விறே்கறை விறேககும் ஆேத்றேக குறிககும் ஓர் எணத்ககாட்டிறன வறர்க. 

(நடுேல் விைக்கப் படைம் வறர்க)

்ையல்பாடு
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கேளிவகா்க, எணத்ககாட்டில் முைல் R ஆனது 6 இலும், முைல் S ஆனது −6 இலும் நிற்கும். 

பூச்சிைத்திற்கும் 6 இககும் இறடைதை உள்ை கேகாறேவகானது 6 அேகு்கைகா்கவும், பூச்சிைத்திற்கும் 

−6 இககும் இறடைதை உள்ை கேகாறேவகானது 6 அேகு்கைகா்க அறமகின்ைன. எனதவ 6 மற்றும் −6 

ஆனது பூச்சிைத்திலிருந்து ஒதர கேகாறேவில் அறமகின்ைன. அேகாவது, முைல்்கள் R மற்றும் S ஆனது 

பூச்சிைத்திலிருந்து ஒதர கேகாறேவிலும் ஆனகால் எதிகரதிர் திறையிலும் நிற்கின்ைன.

இங்கு, −6 மற்றும் 6 ஆனது ஒன்றுகக்ககான்று  ‘எதி்ைண’ ஆகும். இரணடு எண்கைகானது ஓர் 

எணத்ககாட்டில் பூச்சிைத்திலிருந்து ைம கேகாறேவிலும் ஆனகால் எதி்ைதிர் திறையிலும் அறமந்ேகால் 

அறவ ஒன்றுகக்ககான்று ‘எதிகரண’ எனப்படும். ஒவ்கவகாரு மிற்க முழுவிற்கும், அேற்்ககான குறை 

முழு உணடு. இேன் மறுேறேயும் உணறமைகாகும். கீதே உள்ை படைத்தில் ஒவ்கவகாரு முழுவின் 

எதிகரணணும் க்ககாடுக்கப்பட்டுள்ைது. 

0-1-2-3-4-5-6 1 2 3 4 5 6 ......

எ�ெர�க�

ஓர் எணணின் எதிகரணணின் எதிகரண என்பது அதே  எண ஆகும். எடுத்துக்ககாட்டைகா்க, 

−(−5) என்பறே 5 இன் எதிகரணணின் எதிகரண என்தபகாம். தமலும், இது 5 இககுச் ைமமகாகும்.

குறிப்பு

இப்கபகாழுது, −7, 12, −225 மற்றும் 6000 தபகான்ை எண்களுககு எதிர் எண்கள் எழுதுவது என்பது 

எளிேகாகும். மிற்க முழுவின் எதிகரண குறை முழுவகா்கவும் குறை முழுவின் எதிகரண மிற்க 

முழுவகா்கவும் அறமவது குறிப்பிடைத்ேக்கது. தமலும், பூச்சிைத்தின் எதிகரண பூச்சிைம் ஆகும்.

எண அ்தன எதிை்ண

12 (அல்ேது) +12 −12

−7 +7 (அல்ேது) − (−7) = 7
−225 +225

6000 (அல்ேது) +6000 −6000

‘எதிகரண’்கறை இைற்ற்கதைகாடு எளிதில் கேகாடைர்புபடுத்துவது மட்டுமின்றி நமது அன்ைகாடைச் 

சூேல்்கைகான தைமிப்பு - கைேவு, பற்று - வரவு, தமதே - கீதே தபகான்ைவற்றைப் புரிந்துக்ககாள்ை ஏதுவகா்க 

அறமகின்ைன. அறவைகாவன:

i) தைமிப்பகானது மிற்க முழுவகா்கவும், கைேவகானது குறை முழுவகா்கவும் ்கருேப்படுகிைது.

ii) ்கடைன் ஆனது மிற்க முழுவகா்கவும், பற்ைகானது குறை முழுவகா்கவும் ்கருேப்படுகிைது.

iii) ்கடைல் மட்டைத்திற்கு தமதே உள்ை உைரத்றே மிற்க முழுவகா்கவும், ்கடைல் மட்டைத்திற்குக கீதே உள்ை 

ஆேத்றேக குறை முழுவகா்கவும் ்கருதுகிதைகாம்.

எடுததுககாட்டு  2   பின்வரும் சூேல்்கறை முழுக்கைகா்கக குறிப்பிடு்க.

i) ` 1000 இேகாபம் ii) 0°C இககுக கீழ் 20°C 

iii) கி.மு (கபகா.ஆ.மு) 1990  iv) ` 15,847 றவப்புத்கேகாற்க

v) இைல்பகான எறடைறை விடை 10 கி.கி குறைவு
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தீர்வு 

i) இேகாபம் என்பது மிற்கைகாேேகால், ` 1000 என்பறே ` +1000 எனக குறிப்பிடைேகாம்.

i) 0°C இககுக கீழ்  20°C என்பது −20°C எனக குறிப்பிடைேகாம்.

i) கி.மு (கபகா.ஆ.மு - கபகாது ஆணடுககு முன்) உள்ை ஓர் ஆணறடைக குறை எணணகா்கவும், 

கி.பி (கபகா.ஆ. - கபகாது ஆணடில்) உள்ை ஓர் ஆணறடை மிற்க  எணணகா்கவும் ்கருதுகிதைகாம். 

ஆ்கதவ கி.மு (கபகா.ஆ.மு) 1990 என்பறே −1990 எனக குறிப்பிடைேகாம்.

i) `15,847 றவப்புத்கேகாற்க என்பது `+15,847 எனக குறிப்பிடைேகாம்.

i) இைல்பகான எறடைறை விடை 10 கி.கி குறைவு என்பறே −10 கி.கி எனக குறிப்பிடைேகாம்.

எடுததுககாட்டு  3   எணத்ககாட்டிறனப் பைன்படுத்தி −6 ஐ விடை 5 அேகு்கள் கூடுேேகான முழுறவ 

எழுது்க.

தீர்வு 

−6 இலிருந்து நகாம் அேன் வேதுபுைம் 5 அேகு்கள் ந்கர்ந்து படைத்தில் உள்ைவகாறு −1 ஐ அறடைைேகாம்.

0-1-2-3-4-5-6-7-8 1 2 3 4

5 அல�க�

எடுததுககாட்டு  4    −2 இககு எதிகரதிர் திறை்களில் 3 அேகு்கள் கேகாறேவிலுள்ை எண்கறை 

எணத்ககாட்டில் ்ககாண்க

தீர்வு 

−2 இலிருந்து, நகாம் இடைதுபுைமகா்கவும் வேதுபுைமகா்கவும் 3 அேகு்கள் கேகாறேறவப் படைத்தில் 

உள்ைவகாறு ந்கர தவணடும். எனதவ, −2 இன் வேதுபுைம் 3 அேகு்கள் கேகாறேவில் 1 உம், 

−2 இன் இடைதுபுைம் 3 அேகு்கள் கேகாறேவில் −5 உம் கிறடைககின்ைன.

0-1-2-3-4-5-6 1 2 3 4 5 6

3 அல�க� 3 அல�க�

1. பின்வரும் எண்களுககு ‘எதிகரண’ ்ககாண்க.

      i) 55 ii) −300 iii) +5080 iv) −2500 v) 0
2. பின்வரும் சூேல்்கறை முழுக்கைகா்கக குறிப்பிடு்க.

i) ` 2000 நட்டைம் iv) 0°C இககுக கீழ் 18°C 

ii) கி.பி (கபகா. ஆ.பி) 2018 v) 13 புள்ளி்கள் இேகாபம் அறடைேல்

iii) மீன்்கள் ்கடைல் மட்டைத்திலிருந்து 60   மீ கீதே 

்ககாணப்படுவது

vi) ஒரு விறைப்பீறி (Jet) விமகானம் 2500 மீ 

உைரத்தில் இருப்பது

3. ஒரு ்கட்டிடைத்தில் ேறரத் ேைத்திற்குக கீதே 2 ேைங்்கள் உள்ைேகா்கக க்ககாள்தவகாம். ேறரத் ேைத்றே 

0 எனக  க்ககாணடைகால் அேற்குக கீதே உள்ை ேைங்்கறை நகாம் எவ்வகாறு குறிக்கேகாம்?

இவற்லை முயல்க
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இஸதரகா (ISRO) விஞ்கானி்கள், க்ககாடுக்கப்பட்டை ஒரு 

தநரத்றேப் பூச்சிை தநரமகா்கக ்கருதி அந்ே தநரத்திற்கு முன் 

தநரத்றேக குறைைகா்கவும் பின் தநரத்றே மிற்கைகா்கவும் 

்கருதுவறே வேக்கமகா்கக க்ககாணடுள்ைனர். இறே ஏவு்கறண 

கைலுத்துவதில் அவர்்கள் பின்பற்றுவறே நகாம் ்ககாணேகாம். 

ஏவுேைத்திலிருந்து ஏவு்கறணறை ஏவ 1 நிமிடைம் முன்பகா்க 

உள்ை நிறேறை −1 நிமிடைம் எனக குறிப்பர்.

2.3 முழுககலை வரிலைப்படுதது்தல்

நகாம் இைல் எண்களிலும், முழு எண்களிலும் எண்களின் வரிறைப்படுத்துேறே அறிந்திருககிதைகாம். 

அவ்வகாதை முழுக்கறையும் வரிறைப்படுத்ே இைலும்.

2.3.1 முழுககளின முனனி மற்றும் ்்தாடரி

ஒரு எணணின் முன்னிைகானது அறே விடை 1 குறைவு என்பறேயும் அேன் கேகாடைரிைகானது அறே 

விடை 1 அதி்கம் என்பறேயும் நகாம் நிறனவு கூர்தவகாம். முழுக்களுககும் இது கபகாருந்தும்.

எடுததுககாட்டு  5   ஓர் எணத்ககாட்டில், 0  மற்றும் −8 ஆகிை எண்களின் முன்னி மற்றும் 

கேகாடைரிறைக ்ககாண்க.

தீர்வு 

க்ககாடுக்கப்பட்டை எண்கறை எணத்ககாட்டின் மீது குறித்து, அவற்றின் முன்னும் பின்னும் 1 அேகு 

ந்கர்வேகால் அந்ே எண்களின் முன்னி மற்றும் கேகாடைரிறைப் கபைேகாம்.

இங்கு, 0 இன் கேகாடைரி +1 எனவும்,  0 இன் முன்னி −1 எனவும் ்ககாணகிதைகாம். தமலும், −8 இன் 

கேகாடைரி −7 எனவும் −8 இன் முன்னி −9 எனவும் ்ககாணகிதைகாம்.

• ஒவ்கவகாரு மிற்க முழுவும் ஒவ்கவகாரு குறை முழுறவ விடைப் கபரிைேகாகும். 

எடுத்துக்ககாட்டு :  3 > −5.

• 0 ஆனது ஒவ்கவகாரு மிற்க முழுறவவிடைக குறைவகாகும். ஆனகால் ஒவ்கவகாரு குறை 

முழுறவவிடைப் கபரிைேகாகும். எடுத்துக்ககாட்டு : 0 < 2 ஆனகால் 0 > −2.

குறிப்பு

2.3.2 முழுககலை ஒப்பிடு்தல்

முழுக்கறை வரிறைப்படுத்துேல் என்பது அவற்றை ஒப்பிடுேல் ஆகும். ஓர் எணத்ககாட்டின் மூேம் 

முழுக்கறை வரிறைப்படுத்துேலும், ஒப்பிடுேலும் எளிறமைகானேகாகும்.

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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எணத்ககாட்டில் ஓர் எணணின் வேதுபுைம் கைல்ேச் கைல்ே எண்கள் கபரிேகாகிக க்ககாணதடை கைல்லும். 

அதே ைமைம் ஓர் எணணின் இடைது புைம் கைல்ேச் கைல்ே, எண்கள் சிறிைேகாகிக க்ககாணதடை கைல்லும்.

4 < 6, 8 > 5…. என நமககுத் கேரியும். இங்கு −4 மற்றும் 2 என்ை இரு முழுக்கறை எடுத்துக 

க்ககாள்தவகாம். அவற்றைப் பின்வருமகாறு எணத்ககாட்டில் குறிப்தபகாம்.

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

�ைற எ�க�� �ைச �ைக எ�க���ைச���ய����ய�

−4 ஐக குறித்து, 2 ஆனது அேன் வேதுபுைத்தில் அறமகிைேகா அல்ேது இடைதுபுைத்தில் அறமகிைேகா 

என்பறேப் பகார்க்க. இங்கு, 2 ஆனது −4 என்ை எணணிற்கு வேதுபுைம் மற்றும் மிற்க எண திறையில் 

அறமவேகால், 2 > −4 ஆகும். இேறன −4 < 2 எனவும் எழுேேகாம்.

எடுததுககாட்டு  6   −14 மற்றும் −11 ஐ ஒப்பிடு்க

தீர்வு 

எணத்ககாட்றடை வறரந்து −14 மற்றும் −11 ஐக குறிக்கவும். −11 ஐ றவத்துப் 

பகார்ககும்தபகாது நகாம் அறிவது ைகாகேனில் −14 ஆனது −11 இககு இடைதுபுைமகா்க 

அறமகிைது. ஆ்கதவ, −14 ஆனது −11 ஐ விடைக குறைவகாகும். அேகாவது, −14 < −11.

0 1 2 3 4 5-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

எ�க�� ம��� அ�க���� எ�க�� ம��� �ைற��

3 மற்றும் 5 ஆகிை இரு எண்களில், 5 > 3 என்பறே நகாம் அறிதவகாம்!  இவ்விரு எண்களும் குறை 

குறியிறனப் கபற்ைகால் ைமனின்றமயில் மகாற்ைம் இருககுமகா?

சிநதிகக

விறைைகாட்டிற்்ககான சீட்டுக்கட்டிலிருந்து எறவதைனும் இரு சீட்டு்கறை எடுத்து, அவற்றில் 

எது கபரிைது எனக ்ககாண்க. இங்கு ப்கடிைர் (Joker) அட்றடை என்பது 0 ஐயும், A, J, Q, K சீட்டு்கள் 

முறைதை 1, 11, 12, 13 ஆகிை எண்கறையும், ்கருப்புச் சீட்டு்கள் மிற்க முழுக்கறையும் மற்றும் 

சிவப்புச் சீட்டு்கள் குறை முழுக்கறையும் குறிககும்.

்ையல்பாடு

எடுததுககாட்டு  7    பின்வரும் முழுக்கறை ஏறுவரிறையில் எழுது்க. 

−15, 0, −7, 12, 3, −5, 1, −20, 25, 18
தீர்வு 

படி 1 :  முேலில், மிற்க முழுக்கறை 12, 3, 1, 25 மற்றும் 18 எனவும், குறை முழுக்கறை 

−15, −7, −5, −20 எனவும் பகுக்க தவணடும்.
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படி 2 :  மிற்க முழுக்கறை 1, 3, 12, 18, 25 என எளிதில் ஏறுவரிறையில் எழுேேகாம். குறை முழுக்கறை 

−20, −15, −7, −5 என ஏறுவரிறையில் எழுேேகாம்.

படி 3 :  0 என்பது மிற்கயும் அல்ே குறையும் அல்ே என்பேகால் மிற்க மற்றும் குறை முழுக்களின் 

நடுவில் அது அறமயும். ஆ்கதவ, −20, −15, −7, −5, 0, 1, 3, 12, 18, 25 என்பது க்ககாடுக்கப்பட்டை 

முழுக்களின் ஏறுவரிறை ஆகும். 

i) −15 <−26 என்பது  ைரிைகா? ஏன்?

ii) எது சிறிைது :  −3 அல்ேது −5? ஏன்?

iii) எது கபரிைது :  7 அல்ேது −4? ஏன்?

iv) மி்கப்கபரிை குறை முழு எது?

v) மி்கச் சிறிை மிற்க முழு எது?

இவற்லை முயல்க

கைைல்பகாட்டின் இறுதியில் 

கிறடைக்கப் கபறுவது

படி 1:

கீழ்்ககாணும் உரலி/விறரவுக குறியீட்றடைப் 

பைன்படுத்தி Geo Gebra இறணைப் பக்கத்தில் 

முழுக்கள் என்னும் பணித்ேகாளிற்குச் கைல்ேவும். 

எண த்ககாட்டின் அடிப்பறடை எனும் பணித்ேகாள் இடைம் 

கபற்றிருககும்.

படி 2:

புதிை த்கள்விறை கபை 'New Number' ஐச் கைகாடுக்கவும். 

முன்னி மற்றும் கேகாடைரிறைக ்ககாண அடுத்துள்ை ேகுந்ே 

கபட்டியில் விறடைறை ேட்டைச்சு கையது ' உள்நுறே 

(enter)' ஐ அழுத்ேவும்.

படி 1 படி 2

்ையல்பாட்டிற்கான உைலி:

முழுக்கள்: https://ggbm.at/mt7qxxn7 அல்ேது விறரவுக குறியீட்றடை ஸத்கன் கைய்க.

முழுககள் இலணயச் ் ையல்பாடு

6th_ Maths _Tamil_Term_III_Chapter 2.indd   37 14-10-2019   20:29:35



38 இயல் 2  | முழுக்கள்

பயிற்சி  2.1 

1. நகாடிட்ட இடஙகலை நிைப்புக.

i) அருந்ேககூடிை ேணணீரகானது ேறரமட்டைத்திலிருந்து 100 மீட்டைருககுக கீதே 

கிறடைககிைது. இேறன ________________  மீ எனக குறிப்பிடைேகாம். 

ii) ஒரு நீச்ைல் வீரர், நீச்ைல் குைத்தில் ேறரமட்டைத்திலிருந்து 7அடி ஆேத்திற்குக குதிககிைகார். 

இேறனக குறிககும் முழு ________________  அடி ஆகும்.

iii) எணத்ககாட்டில், −46 என்பது −35 இககு________________  அறமயும்.

iv) −5 முேல் +5 வறரயிேகான (இரு எண்கறையும் உள்ைடைககி) முழுக்களின் எணணிகற்க 

________________.

v) ________________ ஆனது மிற்க முழுவும் அல்ே, குறை முழுவும் அல்ே.

2. ைரியா , ்தவைா  எனக கூறுக. 

i) −18, 6,−12, 0 ஆகிை முழுக்கள் ஒவ்கவகான்றும் −20 ஐ விடைப் கபரிைது.

ii) −1 ஆனது 0 இககு வேது புைம் அறமயும்.

iii) −10 மற்றும்  10 ஆகிைறவ 1 இலிருந்து ைம கேகாறேவில் உள்ைன.

iv) எல்ேகாக குறை எண்களும் பூச்சிைத்றே விடைப் கபரிேகானறவ.

v) எல்ேகா முழு எண்களும் முழுக்கதை.

3. ஓர் எணத்ககாட்றடை வறரந்து, 4, −3, 6, −1 மற்றும்−5 ஆகிை முழுக்கறை அேன் மீது குறிக்கவும்.

4. எணத்ககாட்டில்

i)  −7 என்ை எணணிற்கு 4 அேகு்கள் கேகாறேவில் வேதுபுைத்தில் இருககும் எண என்ன?

ii)  3 என்ை எணணிற்கு 5 அேகு்கள் கேகாறேவில் இடைதுபுைத்தில் இருககும் எண என்ன?

5. பின்வரும் எண்களுககு எதிகரண ்ககாண்க.

 i) 44  ii) −19  iii) 0   iv) −312  v) 789

6. +15 கி.மீ என்பது ஓர்  இடைத்திலிருந்து 15 கி.மீ கிேகற்கக குறிககும் எனில், அந்ே இடைத்திலிருந்து 

15 கி.மீ தமற்ற்க எவ்வகாறு குறிக்கேகாம்?

7. பின்வரும் எணத்ககாடு்களில், எறவ ைரிைகா்கவும், எறவ ேவைகா்கவும் குறிப்பிடைப்பட்டுள்ைன 

என்பறேக ்ககாரணத்துடைன் கூறு்க.

0-2-4-6-8-10-12 2 4 6 8 10 12 14

0-1-2-3-4-5-6 2 4 6 8 10 12 14

0-6-5-4-3-2-1 1 2 3 4 5 6 7

0-1-2-3-4-5-6 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 70-1-2-3-4-5

i)

ii)

iii)

iv)

v)
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8. க்ககாடுக்கப்பட்டை எண்களுககு இறடைதை உள்ை அறனத்து முழுக்கறையும் எழுது்க.

i) 7 மற்றும் 10  ii)−5 மற்றும் 4  iii) −3 மற்றும் 3 iv) −5 மற்றும் 0

9. கபட்டியில் ,  < , > அல்ேது = எனப் கபகாருத்ேமகான குறியீட்றடை இடு்க.

i) −7  8 ii) −8  −7 iii) −999  −1000

iv) −111  −111 v) 0  −200

10. பின்வரும் முழுக்கறை ஏறு வரிறையில் எழுது்க.

i) −11, 12, −13, 14, −15, 16, −17, 18, −19, −20
ii) −28, 6, −5, −40,  8,  0, 12, −1, 4, 22
iii) −100, 10, −1000, 100, 0, −1, 1000, 1, −10

11. பின்வரும் முழுக்கறை இைங்கு வரிறையில் எழுது்க.

i) 14, 27, 15, −14, −9, 0, 11, −17
ii) −99, −120, 65, −46, 78, 400, −600
iii) 111, −222, 333, −444, 555, −666, 777, −888

்காள்குறி வலக வினாககள்

12. −5 முேல் 6 வறரயிேகான எண்களில் _______மிற்க முழுக்கள் உள்ைன.

அ) 5  ஆ) 6  இ) 7  ஈ) 11

13. பூச்சிைத்திற்கு இடைது புைம் 20 அேகு்கள் கேகாறேவில் உள்ை எணணின் எதிகரண

அ) 20  ஆ) 0  இ) −20  ஈ) 40

14. −7 இன் வேதுபுைம் 1 அேகு கேகாறேவில் உள்ை எண

அ) +1  ஆ) −8  இ) −7  ஈ) −6

15. 1 இன் இடைதுபுைம் 3 அேகு கேகாறேவில் உள்ை எண

அ) −4  ஆ) −3  இ) −2  ஈ) 3

16. எந்ே ஓர் எணணின் நிறேறையும் அேன் எதிகரணறணயும் தீர்மகானிககும் எண

அ) −1  ஆ) 1  இ) 0  ஈ) 10

பயி ற் சி   2.2 

பல்வலகத திைனறிப் பயிற்சிக கணககுகள்

1. −3 என்ை முழுறவக குறிப்பிடும் இருதவறு அன்ைகாடைச் சூேல்்கறை எழுது்க. 

2. பின்வரும் எண்கறை எணத்ககாட்டில் குறிக்கவும்.

i) −7 ஐ விடைப் கபரிைதும் 7 ஐ விடைக குறைவகானதுமகான முழுக்கள்.

ii) 3 என்ை முழுவின் எதிகரண.

iii) −1 இன் இடைதுபுைம் 5 அேகு்கள் கேகாறேவில் உள்ை ஓர் எண.
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3. ேறரமட்டைத்திலிருந்து 10 அடி ஆேத்றேயும் அேன் எதிகரணறணயும் குறிககுமகாறு 

ஓர் எணத்ககாட்டிறன வறர்க.

4. −6 இலிருந்து, 8 அேகு்கள் கேகாறேவில் இருககும் முழுக்கறை அறடைைகாைம் ்கணடு, 

எணத்ககாட்டில் குறிக்கவும்.

5. கீதேயுள்ை எணத்ககாட்டிலிருந்து, பின்வரும் வினகாக்களுககு விறடைைளிக்கவும்.

0

A E C G K F B H J D I

i) எது கபரிை முழு : G அல்ேது K? ஏன்?

ii) C ஐக குறிககும் முழு எது?

iii) G மற்றும் H இககு இறடைதை எத்ேறன  முழுக்கள் உள்ைன?

iv) எதிகரண முழுக்களுறடைை தைகாடி எழுத்துக்கறைக ்ககாண்க.

v) D இன் இடைதுபுைம் 6 அேகு்களில் உள்ை எண −6. ைரிைகா? ேவைகா?

6. G  ஆனது  எண 3 ஐயும்,  C  ஆனது எண −1 ஐயும் குறிககும் எனில், பின்வரும் எணத்ககாட்டில் 

A மற்றும் K ஆனது எந்ே முழுக்கறைக குறிககும் ?

7. எணத்ககாட்டில் 0 இன் இடைதுபுைம் 4 அேகு்களும், −3 இன் வேதுபுைம் 2 அேகு்களும் உள்ை 

முழுக்கறைக ்ககாண்க.

நமற்சிந்தலனக கணககுகள்

8. முழுக்கள் கேகாகுப்பில் மி்கச்சிறிை எண மற்றும் மி்கப்கபரிை எண 

உள்ைேகா? ்ககாரணம் கூறு்க.

9. கைல்சிைஸ கேர்தமகாமீட்டைறரப் பகார்த்து, பின்வரும் வினகாக்களுககு 

விறடைைளிக்கவும்.

i) கவப்பமகானி ்ககாட்டும் கவப்ப நிறே அைவு என்ன?

ii) கவப்பமகானியில் 0°C இககுக கீதே 5°C ஐ எங்கு குறிப்பகாய?

iii) கவப்பமகானியில் உள்ை கவப்பநிறேறை 10°C குறைத்ேகால் 

கவப்பமகானி ்ககாட்டும் கவப்பநிறே என்ன?

iv) கவப்பமகானியில் 15°C இககு எதிகரணறணக குறிக்கவும்.

GFEDCBA H I J K
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10. P, Q, R மற்றும் S ஆகிைன ஓர் எணத்ககாட்டில் உள்ை நகான்கு கவவ்தவறு முழுக்கறைக குறிககும். 

பின்வரும் குறிப்பு்கறைப் பைன்படுத்தி இந்ே முழுக்கறைக ்கணடு, அவற்றை ஏறுவரிறையில் 

எழுேவும்.

i) S ஆனது க்ககாடுக்கப்பட்டை முழுக்களில் மி்கச் சிறிைேகாகும்.

ii) R ஆனது மி்கச்சிறிை மிற்க முழு ஆகும்.

iii) முழுக்கள் P மற்றும் S ஆனது 0 இலிருந்து ைம தூரத்தில் உள்ைன.

iv) Q ஆனது முழு R இன் இடைதுபுைம் 2 அேகு்கள் கேகாறேவில் உள்ைது.

11. வீடு (0) என்பேறனத் கேகாடைக்கப் புள்ளிைகா்கக க்ககாணடு, பின்வரும் இடைங்்கறை எணத்ககாட்டில் 

வரிறைைகா்கக க்ககாடுக்கப்பட்டுள்ை குறிப்பு்களின்படி குறித்து, அேற்குரிை முழுக்கறை  எழுது்க. 

0-1-2-3-4-5-6-7 1 2 3 4 5 6 7 8 9

��

இடஙகள் :  வீடு, பள்ளி, நூே்கம், விறைைகாட்டுத் திடைல், பூங்்ககா, பல்கபகாருள் அங்்ககாடி, தபருந்து நிறுத்ேம், 

கேகாடைர்வணடி நிறேைம், அஞைே்கம், மின்ைகார அலுவே்கம். 

குறிப்புகள்:

i) தபருந்து நிறுத்ேம், வீட்டிற்கு வேதுபுைம் 3 அேகு்கள் கேகாறேவில் உள்ைது.

ii) நூே்கம், வீட்டிற்கு இடைதுபுைம் 2 அேகு்கள் கேகாறேவில் உள்ைது.

iii) பல்கபகாருள் அங்்ககாடி, வீட்டிலிருந்து இடைதுபுைமகா்க 6 அேகு்கள் கேகாறேவில் உள்ைது.

iv) அஞைே்கம், நூே்கத்தின் வேதுபுைம் ஓர் அேகு கேகாறேவில் உள்ைது.

v) பூங்்ககா, பல்கபகாருள் அங்்ககாடிககு வேதுபுைம் 1 அேகு கேகாறேவில் உள்ைது.

vi) கேகாடைர்வணடி நிறேைம், அஞைே்கத்தின் இடைதுபுைம் 4 அேகு்கள் கேகாறேவில் உள்ைது.

vii) பள்ளிைகானது, தபருந்து நிறுத்ேத்றே அடுத்து வேதுபுைத்தில் உள்ைது.

viii) விறைைகாட்டுத் திடைலும், நூே்கமும் ஒன்றுகக்ககான்று எதிகரதிதர உள்ைன.

xi) மின்ைகார அலுவே்கமும், பல்கபகாருள் அங்்ககாடியும் வீட்டிலிருந்து ைம கேகாறேவில் 

அறமந்துள்ைன.

12. பின்வரும் குறிப்பு்கறைக க்ககாணடு அட்டைவறணறை நிறைவு கைய்க.

C1 : முேல் குறைைற்ை முழு எண

C3 : இரணடைகாம் குறை எணணின் எதிகரண

C5 : முழு எண்களின் கூட்டைல் ைமனி

C6 : C2 இல் உள்ை முழுவின் கேகாடைரி

C8 : C7 இல் உள்ை முழுவின் முன்னி

C9 : C5 இல் உள்ை முழுவின் எதிகரண

C1

C4

C7

C2

C5

C8

C3

C6

C9

-5

6

-7
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13. கீதே உள்ை பட்றடை வறரபடைமகானது, ஒரு சிறு வர்த்ே்க நிறுவனத்தின் 2011 ஆம் ஆணடு முேல் 

2017 ஆம் ஆணடு வறரயிேகான இேகாபம் (+) மற்றும் நட்டைத்றே (−) விைககுகிைது.
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பினவரும் வினாககளுககு விலடயளிககவும்

i) 2014 ஆம் ஆணடில் நிறுவனத்திற்கு இேகாபமகா, நட்டைமகா என்பறேக குறிககும் முழுவிறன 

எழுது்க.

ii) 2016 ஆம் ஆணடில் நிறுவனத்திற்கு இேகாபமகா, நட்டைமகா என்பறேக குறிககும் முழுவிறன 

எழுது்க.

iii) 2011 மற்றும் 2012 ஆம் ஆணடு்களில் நிறுவனத்திற்கு ஏற்பட்டை நட்டைத்றே முழுக்கைகால் 

எழுது்க.

iv) 2012 ஆம் ஆணடில் நிறுவனத்தின் நட்டைம் மி்கக குறைவகா்க உள்ைது. இககூற்று ைரிைகா? 

ேவைகா?

v) நிரப்பு்க: 2011 ஆம் ஆணடில் உள்ை நட்டைமும், 2013 ஆம் ஆணடில் உள்ை இேகாபமும்_______.

பாடச் சுருககம்

• … −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, … என்ை எண்களின் கேகாகுப்பு ‘முழுக்கள்’ 

எனப்படும். இந்ே எண கேகாகுப்றப Z என்ை எழுத்ேகால் குறிப்பிடுகிதைகாம்.

• 0 என்பது மிற்க முழுவும் அல்ே குறை முழுவும் அல்ே. ஆற்கைகால், அேற்குக குறியீடு 

எதுவும் இல்றே.

• எணத்ககாட்டில் 0 இககுச் ைம கேகாறேவில் இரு எண்கள் எதிகரதிர் திறை்களில் இருககுமகானகால், 

அறவ ஒன்றுகக்ககான்று ‘எதிகரண’ எனப்படும்.

• இைல்எண்கறை மிற்க முழுக்கள் என்றும், முழு எண்கறைக குறைைற்ை முழுக்கள் என்றும் 

அறேக்கப்படும்.

• மிற்க மற்றும் குறை எண்களின் கேகாகுப்பகானது ‘குறியீட்டு எண்கள்’ எனப்படும். 

• குறியீட்டு எண்கள் ‘திறை எண்கள்’ என்றும் அறேக்கப்படும்.
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 ● மூடிய வடிவங்களின் சுற்றளவு மறறும் பரபபளவு பறறிய ்கருத்து்களளப புரிந்துக்கொள்ளுதல்.

 ● சதுரம், கசவவ்கம், கசங்்கொண முக்்கொணம் மறறும் இவறள்ற உள்ளடககிய கூட்டு 

வடிவங்களின் சுற்றளவு மறறும் பரபபளளவக ்கணககிடல்.

 ● சுற்றளவு மறறும் பரபபளவில் அலகு்களளச் சரியொ்கப பயன்படுத்துவளதப புரிந்துக்கொள்ளுதல்.

3.1 அறிமுகம்
 நமது அன்்றொட வொழ்வில், சில வடிவங்களளயும், அவவடிவங்களின் எல்ளல்கள் மறறும் 

்மறபரபபு்களள அணுகும் பல சூழல்்களளயும் நொம் ்கடந்து வந்துள்்ளொம். எடுத்துக்கொட்டொ்க,

 ● ஒரு நிலத்ளதச் சுறறி ்வலி அளமத்தல்.

 ● ஒரு புள்கபபடத்திறகுச் சட்டம் அளமத்தல்.

 ● ஒரு சுவரின் ்மறபரபளபக ்கணககிட்டு, ்தளவயொன வணணத்தின் (paint) அளளவக 

்கணடறிதல்.

 ●  பொடபபுத்த்கம் மறறும் குறிப்படு்களுககு மொணவர்கள் பழுபபு நி்றத் தொளினொல் உள்றயிடுதல்.

 ● தளரளய நிரபபத் ்தளவயொன தள நிரபபி்களின்  (tiles)  எணணிகள்களயக ்கணித்தல்.

இது்பொன்்ற சில சூழல்்களளக கீழ்க்கணட ்கொரணங்களுக்கொ்கத்  தி்றளமயுடன் அணுகுவது 

அவசியமொகும்.

 ● க்கொடுக்கபபட்ட நிலத்தில் மு்கபபுககூடம், சளமயல் அள்ற, படுகள்க அள்ற ்பொன்்றவறள்றப 

்பொதிய இட அளமபபில் ்கட்டுதல் மறறும் ்தளவயொன அளவில் கபொருள்்களள வொங்கத் திட்டமிடல்.

 ● வீட்டில் படுகள்க, கதொளலக்கொட்சிப  கபட்டி, அலமொரி, ்மளச ்பொன்்றவறள்றப கபொருத்தமொன 

இடத்தில் ளவத்தல்.

 ● ்மற்கணட அளனத்துச் கசயல்்களிலும் கசலவினங்களளக குள்றத்தல்.

இவவள்கயொன சூழல்்களில் சுற்றளவு மறறும் பரபபளவு குறித்துக ்கறபது மி்கவும் ் தளவயொனதொகும்.

இயல் 

3
சுற்றளவு 

மறறும் 
பரபபளவு

கற்றல் ந�ோககஙகள்
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இந்தச் சூழல் குறித்துச் சிந்திகக
 அபூரவொவும் அவளது அணணனும்  பள்ளியிலிருந்து திரும்புகி்றொர்கள். அவளது அம்மொ 

அவர்களுககுச் சில பிஸ்்கட்டு்களளத் தருகி்றொர. அவர்கள் அவறள்ற ஒவகவொன்்றொ்க உணணும்்பொது, 

அபூரவொ பிஸ்்கட்டு்களளத் தட்டின் மீது அடுககி விளளயொடுகி்றொள். அப்பொது தட்டில் 12 பிஸ்்கட்டு்களள 

மட்டும் அடுக்க முடிவளதக ்கவனிககி்றொள். அவள் அவவொ்்ற பிஸ்்கட்டு்களளத் கதொடரந்து அடுக்க 

்வணடும் எனில் அவளுககு இளத விட ஒரு கபரிய தட்டு ்தளவபபடுகி்றது. ஏகனனில் தட்டின் 

்மறபகுதி முழுவதும் 12 பிஸ்்கட்டு்களொல் நிரம்பி விட்டது. ்கணணிறகுப புலபபடும் விளிம்பு்களின் 

கமொத்த நீளம் அத்தட்டின் சுற்றளவு எனவும் பிஸ்்கட்டு்களொல் நிரபபபபட்ட தட்டின் ்மறபகுதி தட்டின் 

பரபபளவு எனவும் அளழக்கபபடுகின்்றன. சுற்றளவு மறறும் பரபபளவு குறித்து இந்த இயலில் 

விரிவொ்கக ்கற்பொம்.

எஙகும் கணிதம் - அன்்றோ்ட வோழ்வில் சுற்றளவு மறறும் பரபபளவு

தச்சர இருகள்களயத் தயொரிக்கத் ்தளவயொன 

மரக்கட்ளடயின் நீளத்ளத அளத்தல்.

தளரயின் ்மறபரபபில் க்கொத்தனொர 

தளநிரபபி்களளப கபொருத்துதல்.

சுற்றளவு 

A B

CD

பரபபளவு 

AA B C D
சுற்றளவு
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3.2 சுற்றளவு

i) மூடிய வடிவங்களள () எனவும் மூடபபடொத வடிவங்களள (x) எனவும் குறிக்கவும்.

ii) அளவு்்கொளலப  பயன்படுத்தி மூடிய வடிவங்களின் எல்ளலளய அளக்கவும்.

iii) எந்த மூடிய வடிவம் மி்கககுள்றந்த எல்ளலளயப கபறறுள்ளது?

iv) எந்த மூடிய வடிவம் மி்க அதி்கமொன எல்ளலளயப கபறறுள்ளது?

பின்வரும் வடிவங்களள உறறு்நொககிக கீ்ழ க்கொடுக்கபபட்ட வினொக்களுககு விளடயளிக்கவும்.

ஒரு மூடிய வடிவத்தின் எல்ளலயின் நீளம் அவவடிவத்தின் சுற்றளவு எனபபடும். என்வ, 

சுற்றளவு என்பது ஒரு  மூடிய வடிவத்ளதச் ‘சுறறியுள்ள அளவு’ ஆகும். சுற்றளவின் அல்கொனது 

நீளத்தின் அல்்க ஆகும். மீட்டர,  மில்லி மீட்டர, கசன்டி மீட்டர, கி்லொ மீட்டர, அஙகுலம், அடி, க்கஜம் 

(yard) ்பொன்்ற அலகு்களொல் சுற்றளவு குறிக்கபபடுகி்றது.

சுற்றளவு (Perimeter) என்்ற கசொல்லொனது கி்ரக்கச் கசொற்களொன ‘peri’ மறறும் 

‘metron’ என்்ற கசொற்களிலிருந்து கப்றபபட்டது. இஙகு ‘peri’ என்பது ‘சுறறிலும்’ எனவும் 

‘metron’ என்பது ‘அளவு’ எனவும் கபொருள் க்கொள்ளபபடுகின்்றன.

3.2.1 சசவ்வகத்தின் சுற்றளவு
கசவவ்கத்தின் சுற்றளவு  = கசவவ்கத்தின் கமொத்த எல்ளலயின் நீளம்

= நீளம் + அ்கலம் + நீளம் + அ்கலம்

= 2 நீளம் + 2 அ்கலம்

= 2 (நீளம் + அ்கலம்)

ஒரு கசவவ்கத்தின் நீளம், அ்கலம் மறறும் சுற்றளவு 

ஆகியவறள்ற முள்ற்ய l, b மறறும் P எனக குறிப்பொம்.

என்வ, கசவவ்கத்தின் சுற்றளவு, P = 2 (l + b) அலகு்கள்

எடுத்துககோட்டு  1   ஒரு கசவவ்கத்தின் நீளம் 12 கச.மீ 

மறறும் அ்கலம் 10 கச.மீ எனில், அதன் 

சுற்றளவு ்கொண்க.

சசயல்போடு

ஒரு கசவவ்கத்தின் எதிகரதிர 

பக்கங்கள் சம நீளமுளடயளவ.

குறிபபு

படத்தில் PQRS என்பது நளடபொளதயின் கவளிபபு்ற 

எல்ளலளயயும் ABCD என்பது நளடபொளதயின் உட்பு்ற 

எல்ளலளயயும் குறிககி்றது.
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எடுத்துககோட்டு  1   ஒரு சதுரத்தின் நீளம் 12 கச.மீ. மறறும் அ்கலம் 10 கச.மீ. எனில் அதன் சுற்றளவு 

்கொண்க.

 தீர்வு  l  = 12 கச.மீ

 b  = 10 கச.மீ

கசவவ்கத்தின் சுற்றளவு, P = 2 (l + b) அலகு்கள்                   
  = 2 (12 + 10)                                        
  = 2 × 22 
  = 44 கச.மீ

ஆ்க்வ, கசவவ்கத்தின் சுற்றளவு 44 கச.மீ ஆகும்.

3.2.2 சதுரத்தின் சுற்றளவு
சதுரத்தின் சுற்றளவு  = சதுரத்தின் கமொத்த எல்ளலயின் நீளம் 

= பக்கம் + பக்கம் + பக்கம் + பக்கம் 

= (4 × பக்கம்) அலகு்கள்

சதுரத்தின் ஒரு பக்கம் ‘s’ எனில் சதுரத்தின் சுற்றளவு, P = 4 × s அலகு்கள் = 4 s அலகு்கள்

 ● ஒரு சதுரத்தின் அளனத்துப பக்கங்களும் சம நீளமுளடயளவ.

 ● பல பக்கங்களளக க்கொணட ஒரு ஒழுஙகு பல்்கொணத்தின் 

சுற்றளவு = பக்கங்களின் எணணிகள்க × ஒரு பக்கத்தின் நீளம்.

குறிபபு

எடுத்துககோட்டு  2   ஒரு சதுரத்தின் பக்கம் 5 கச.மீ. எனில், அதன் சுற்றளவு ்கொண்க.

 தீர்வு  s = 5 கச.மீ

சதுரத்தின் சுற்றளவு, P = (4 × s) அலகு்கள்                   
  = 4 × 5                                                     
  = 20 கச.மீ

சதுரத்தின் சுற்றளவு 20 கச.மீ ஆகும்.

3.2.3 முகநகோணத்தின் சுற்றளவு
முக்்கொணத்தின் சுற்றளவு  = முக்்கொணத்தின் கமொத்த எல்ளலயின் நீளம் 

= பக்கம் 1 + பக்கம் 2 + பக்கம் 3
ஒரு முக்்கொணத்தின் மூன்று பக்கங்களள a, b மறறும் c எனக க்கொணடொல்,  

அதன் சுற்றளவு,  P = (a + b + c) அலகு்கள்.

எடுத்துககோட்டு  3   3 கச.மீ, 4 கச.மீ மறறும் 5 கச.மீ பக்க அளவு்கள் 

க்கொணட ஒரு முக்்கொணத்தின் சுற்றளவு 

்கொண்க.

 தீர்வு  a = 3 கச.மீ

 b = 4 கச.மீ

 c = 5 கச.மீ

முக்்கொணத்தின் சுற்றளவு, P  = (a + b + c) அலகு்கள்  

= 3 + 4 + 5 = 12 கச.மீ

முக்்கொணத்தின் சுற்றளவு 12 கச.மீ ஆகும்.
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க்கொடுக்கபபட்ட வடிவத்திறகு சுற்றளவு 

்கணடறிய இயலுமொ? ஏன் ?
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   i) ஒரு புள்ளித் தொளில் 16 கச.மீ சுற்றளவு க்கொணட ஒரு வடிவம் வளர்க.

  ii)  ஒரு கசவவ்கத்தின் நீளமொனது அதன் அ்கலத்ளதப ்பொல் இரணடு மடஙகு எனில் அதன் சுற்றளவு 

என்ன?

 iii) ஒரு சதுரத்தின் பக்கம் பொதியொக்கபபட்டொல் கிளடக்கபகபற்ற சதுரத்தின் சுற்றளவு என்ன?

iv)  ஒரு முக்்கொணத்தின் அளனத்துப பக்கங்களும் சம நீளமுளடயளவ எனில் அதன் சுற்றளவு என்ன?

இவறை்ற முயல்க

வகுபபள்றயில் உள்ள ்மளச, A4 தொள், குறிப்படு ்பொன்்ற எளவ்யனும் ஐந்து கபொருள்்களளத் 

்தரந்கதடுக்கவும். அவறறின் பக்க அளவு்களளத் ்தொரொயமொ்கக ்கணககிட்டு ஒவகவொன்றின் 

சுற்றளளவயும் மதிபபீடு கசய்்க. பின்னர அளவு்்கொல் க்கொணடு உணளமயொன சுற்றளளவ 

அளந்து பின்வரும் அட்டவளணளய நிரபபி வித்தியொசத்ளத  கச.மீ. இககுத் திருத்தமொ்கக ்கொண்க.

சபோருள் மதிபபீடு சசய்யபபட்்ட சுற்றளவு உண்ைமயோன சுற்றளவு வித்தியோசம்

சசயல்போடு

எடுத்துககோட்டு  4   ஒரு ்கரும்பலள்கயின் சுற்றளவு 6 மீ மறறும் அ்கலம் 1 மீ எனில் நீளத்ளதக 

்கொண்க.

 தீர்வு  ்கரும்பலள்கயின் சுற்றளவு, P=6�மீ 
  ்கரும்பலள்கயின் அ்கலம், ��b=1 மீ
  நீளம்,  l =?
  2 ( l + b) = 6
  2 (l + 1) = 6

  l + 1 = 62  

   
= 3

  l = 3 – 1  
   = 2 மீ 

்கரும்பலள்கயின் நீளம் 2 மீ ஆகும்.

எடுத்துககோட்டு  5   ஒரு சதுர வடிவமொன தபொல் வில்ளலயின் சுற்றளவு 8 கச.மீ  எனில் அதன் பக்க 

அளளவக  ்கொண்க.

 தீர்வு  சதுரத்தின் சுற்றளவு, P= 8 கச.மீ

 4 x s = 8 

  s = 8
4

= 2 கச.மீ

தபொல் வில்ளலயின் பக்க அளவு 2 கச.மீ ஆகும்.
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எடுத்துககோட்டு  6   ஒரு சமபக்க முக்்கொணத்தின் சுற்றளவு 129 கச.மீ எனில் அதன் ஒரு பக்க 

அளளவக ்கொண்க.

 தீர்வு   சமபக்க முக்்கொணத்தின் சுற்றளவு, P = 129 கச.மீ

 a + a + a = 129
 3 x a = 129

 a = 1293  
 = 43 கச.மீ

 சமபக்க முக்்கொணத்தின் ஒரு பக்க அளவு 43 கச.மீ ஆகும்.

எடுத்துககோட்டு  7   சதன்்றல், தோரணி மறறும் தனம் ஆகி்யொருககு முள்ற்ய 12 கச.மீ நீளமுள்ள 

நூல் துணடு்கள் வழங்கபபடுகின்்றன. இந்த நூலிளனக க்கொணடு கசவவ்கம், 

சதுரம் மறறும் முக்்கொணம் ஆகியவறள்ற உருவொககுமொறு அவர்கள் ்்கட்டுக 

க்கொள்ளபபடுகி்றொர்கள். இது ஒரு ்கணிதச் கசயல்பொடு ஆகும். அவர்கள் 

ஒவகவொருவரும் எத்தளன வடிவங்களள உருவொக்க முடியும் ?

 தீர்வு  சதன்்றல்
 கசவவ்கத்தின் சுற்றளவு, P = 12 கச.மீ

 2 (l + b) = 12

  + b = 
12
2 � = 6 கச.மீ 

கூட்டுத்கதொள்க 6-ஐத் தரககூடிய ்சொடி அளவு்கள் (5, 1) மறறும் (4, 2) ஆகும். 

என்வ, இரு வழி்களில் கசவவ்கத்ளத உருவொக்க முடியும். 5 கச.மீ நீளமும் 1 கச.மீ 

அ்கலமும் க்கொணட ஒரு கசவவ்கத்ளதயும், 4 கச.மீ நீளமும் 2 கச.மீ அ்கலமும் க்கொணட 

மறக்றொரு கசவவ்கத்ளதயும் கதன்்றலொல் உருவொக்க முடியும்.

 தோரணி
 சதுரத்தின் சுற்றளவு, P = 12 கச.மீ

 4 × s = 12

 s = 12
4  

 = 3 கச.மீ

என்வ, 3 கச.மீ பக்கமுள்ள ஒ்ர ஒரு சதுரத்ளத மட்டு்ம தொரணியொல் உருவொக்க முடியும்.

 தனம்
 முக்்கொணத்தின் சுற்றளவு, P = 12 கச.மீ

 a + b + c = 12 கச.மீ

  கூட்டுத்கதொள்க 12-ஐத் தரககூடியதும் முக்்கொணச் சமனின்ளம விதிளய நிள்றவு 

கசய்வதுமொன மூன்்றன் கதொகுதி அளவு்கள் (2, 5, 5) ; (3, 4, 5) ; (4, 4, 4) ஆகும். என்வ தனத்தொல், 

2 கச.மீ, 5 கச.மீ & 5 கச.மீ; 3 கச.மீ, 4 கச.மீ & 5 கச.மீ மறறும் 4 கச.மீ,  4 கச.மீ & 4 கச.மீ ஆகியவறள்றப 

பக்க அளவு்களொ்க உளடய 3 முக்்கொணங்களள உருவொக்க முடியும்.
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எடுத்துககோட்டு  8   12 மீ பக்க அளவுளடய ஒரு சதுர வடிவிலொன வீட்டு மளனககு ்வலி அளமக்க 

மீட்டருககு ` 15/-  வீதம் ஆகும் கசலளவக ்கொண்க. 

 தீர்வு  சதுர வடிவிலொன வீட்டு மளனயின் ஒரு பக்கம் = 12 மீ

 சதுர வடிவிலொன வீட்டு மளனயின் சுற்றளவு = (4 × s) அலகு்கள் 

  = 4 × 12 = 48 மீ 
  மீட்டருககு ` 15/-  வீதம் மளனககு ்வலி

அளமக்க ஆகும் கதொள்க = 48 × 15 = ` 720

i) ஒரு கசவவ்கத்தின் சுற்றளவு 14 மீ. அதன் நீளம் 4 மீ. எனில் அதன் அ்கலம் ்கொண்க.

ii)  ஓர இரு சமபக்க முக்்கொணத்தின் சுற்றளவு 21 கச.மீ மூன்்றொவது பக்கம் 5 கச.மீ எனில்

சம பக்கங்களின் அளவு்கள் ்கொண்க.

இவறை்ற முயல்க

3.3 பரபபளவு
 இந்த இயலின் கதொடக்கத்தில் ‘அபூரவொ பிஸ்்கட் அடுககியளத’ 

நிளனவு கூர்வொம். பிஸ்்கட்டின் ஒரு பக்கத்தின் அளவு என்னகவன 

நமககுத் கதரியொது. ஆனொல் அது ஒரு சதுர வடிவம் க்கொணடது என்பளத 

நொம் அறி்வொம். பிஸ்்கட்டின் ஒரு பக்க அளவு 1 அலகு எனக க்கொள்்க. 

அதொவது 12 சதுரப பிஸ்்கட்டு்கள் (சதுர அலகு்கள்) தட்டின் ்மறபகுதி 

முழுவளதயும் நிரபபுகின்்றன. இந்த ்மறபகுதி்ய தட்டின் ‘பரபபளவு’ 

எனபபடுகி்றது. இதன் மூலம், எந்த ஒரு மூடிய வடிவத்தின் பரபபளவு என்பது அதன் எல்ளலககுள் 

ஓரலகுச் சதுரங்களொல் அளடபட்ட பகுதி ஆகும். பிஸ்்கட்டின் ஒவகவொரு பக்கமும் 1 அஙகுல நீளம்  எனக 

க்கொணடொல், தட்டின் பரபபளவு 12 சதுர அஙகுலங்கள் ஆகும்.

3.3.1 சசவ்வகத்தின் பரபபளவு
்மற்கணட தட்டு கசவவ்க வடிவத்தில் உள்ளது. இளதச் சம அளவுள்ள 

சிறு சிறு ஓரலகுச் சதுரங்களொ்கப பிரித்துக க்கொள்்க. அதன் நீளத்தில் 4 

ஓரலகுச் சதுரங்களும், அ்கலத்தில் 3 ஓரலகுச் சதுரங்களும் அளமகின்்றன. 

கமொத்தத்தில் 12 சதுர பிஸ்்கட்டு்கள் இந்தச் கசவவ்கத்ளத அளடத்துள்ளன. 

ஆள்கயொல் இந்தச் கசவவ்கத்தின் பரபபளவு 12 சதுர அலகு்கள் ஆகும்.

சு்ரஷ் பள்ளியில் இளட்வளளயின் ்பொது உணணுவதற்கொ்க ஒரு 

்கடளல மிட்டொய் பொகக்கட்ளடக க்கொணடு வந்தொன். அதன் உள்றளயப 

பிரிககும்்பொது 3 வரிளச்களில், ஒவகவொரு வரிளசயிலும் 5 சதுரத் 

துணடு்கள் உள்ளளதப பொரத்தொன். அந்தப பொகக்கட்டில் 15 சிறு சதுர ்கடளல 

மிட்டொய்்கள் இருந்தன. ஆள்கயொல், இந்தச் கசவவ்க வடிவ ்கடளல மிட்டொய் 

பொகக்கட்டின் பரபபளவு 15 சதுர ்கடளல மிட்டொய் துணடு்கள் ஆகும்.

தமிழழகி தனது பி்றந்த நொளில் தனது நணபர்களுடன் ஒரு சொக்லட் 

பொளரப பகிரந்து க்கொள்ள விரும்பினொள். அவள் வொஙகிய சொக்லட் பொரில் 

கிளடமட்டமொ்க 5 சதுரத் துணடு்களும் கசஙகுத்தொ்க 4 சதுரத் துணடு்களும் 

இருந்தன. தனது 19 நணபர்களுககும் க்கொடுத்த பி்றகு தனககு ஒரு 

துணளட எடுத்துகக்கொள்ளும் வள்கயில் 20 சம அளவுள்ள சதுர சொக்லட் 

துணடு்கள் இருபபளதக ்கணடொள். இஙகு கமொத்த சொக்லட் துணடு்களின் 

1
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எணணிகள்க 20 ஆனது, சொக்லட் பொரின் பரபபளளவக குறிககி்றது. அதொவது சொககலட் பொரின் 

பரபபளவு 20 சதுர அலகு்கள் ஆகும். 

்மற்கணட அளனத்து நிளல்களிலும் கமொத்த அலகுச் 

சதுரங்களளயும் எணணிக ்கொணபதறகுப பதிலொ்க நீளத்தில் அளமந்த 

சதுரங்களின் எணணிகள்களயயும் அ்கலத்தில் அளமந்த சதுரங்களின் 

எணணிகள்களயயும் கபருககியும் ்கொணலொம். 

ஆ்க்வ, கசவவ்கத்தின் பரபபளவு  = (நீளம் × அ்கலம்) சதுர அலகு்கள்

 = l × b சதுர அலகு்கள்.

பின்வரும் படத்தில் கவறறிடத்ளத நிரபபத் ்தளவபபடும் தளநிரபபி்களின்  எணணிகள்களயக ்கொண்க.

இவறை்ற முயல்க

 i) ii) iii) iv)

எடுத்துககோட்டு   9   �12 கச.மீ நீளமும் 7 கச.மீ அ்கலமும் க்கொணட கசவவ்கத்தின் பரபபளவு ்கொண்க.

 தீர்வு  கசவவ்கத்தின் நீளம், l  = 12 கச.மீ

 கசவவ்கத்தின் அ்கலம், b = 7 கச.மீ

 கசவவ்கத்தின் பரபபளவு, A = (l × b) சதுர அலகு்கள்

  = 12 × 7 = 84 சதுர கச.மீ

3.3.2 சதுரத்தின் பரபபளவு
ஒரு கசவவ்கத்தின் நீளமும், அ்கலமும் சமம் எனில் அது சதுரமொ்க  மொறுகி்றது.

கசவவ்கத்தின் பரபபளவு = (நீளம் × அ்கலம்) சதுர அலகு்கள்

  = (பக்கம் × பக்கம்) சதுர அலகு்கள்

 = (s × s) சதுர அலகு்கள்

 = சதுரத்தின் பரபபளவு

என்வ, சதுரத்தின் பரபபளவு = (s × s) சதுர அலகு்கள்

எடுத்துககோட்டு  10  15 கச.மீ பக்க அளவுள்ள ஒரு சதுரத்தின் பரபபளவு ்கொண்க.

 தீர்வு  சதுரத்தின் பக்கம், s = 15 கச.மீ 

 சதுரத்தின் பரபபளவு, A = s × s சதுர அலகு்கள்

  = 15 × 15
  = 225 சதுர கச.மீ (அல்லது) 225 கச.மீ

2

3.3.3 சசஙநகோண முகநகோணத்தின் பரபபளவு
ஒரு கசங்்கொண முக்்கொணத்தில் கசங்்கொணத்ளதத் தொஙகும் பக்கங்களில் ஒன்ள்ற 

முக்்கொணத்தின் அடிபபக்கமொ்கவும் (b அலகு்கள்) மறக்றொரு பக்கத்ளத முக்்கொணத்தின் உயரமொ்கவும் 

(h அலகு்கள்) ்கருது்வொம்.

ஒரு கசவவ்கத்ளதச் சதுரமொ்க 

மொறறும்கபொழுது, அதன்

நீளம் (l ) = அ்கலம் (b) = பக்கம் (s)

குறிபபு

"சதுர அலகு்கள்" என்பளத 

"அலகு்கள்
2
" எனவும் 

குறிபபிடலொம்.

குறிபபு
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ஒரு கசவவ்க வடிவத் தொளள அதன் மூளலவிட்டங்களில் ஒன்றின் வழி்ய கவட்டும்்பொது, இரணடு 

கசங்்கொண முக்்கொணங்கள் கப்றபபடுகின்்றன.

இரணடு கசங்்கொண முக்்கொணங்களின் பரபபளவு = கசவவ்கத்தின் பரபபளவு

2 × கசங்்கொண முக்்கொணத்தின் பரபபளவு = l × b

கசங்்கொண முக்்கொணத்தின் பரபபளவு = 
1
2  

(l × b) சதுர அலகு்கள்

 இஙகு, கசவவ்கத்தின் நீளம் மறறும் அ்கலங்களளச் கசங்்கொண 

முக்்கொணத்தின் அடிபபக்கம் (b) மறறும் உயரம் (h) ஆ்கக ்கருது்வொம். 

என்வ, கசங்்கொண முக்்கொணத்தின் பரபபளவு = 
1
2  

(b × h) சதுரஅலகு்கள்

பின்வரும் கசங்்கொண முக்்கொணங்களின் அடிபபக்கம் மறறும் உயரம் ஆகியவறள்றக குறிக்கவும்.

சசயல்போடு

எடுத்துககோட்டு  11  �அடிபபக்கம் 18 கச.மீ மறறும் உயரம் 12 கச.மீ அளவு்கள் உள்ள ஒரு கசங்்கொண 

முக்்கொணத்தின் பரபபளவு ்கொண்க.

 தீர்வு  அடிபபக்கம்,  b = 18 கச.மீ

 உயரம், h = 12 கச.மீ

 பரபபளவு,  A = 12  
(b × h) சதுரஅலகு்கள்

   = 12 (18 × 12) 

   = 108 சதுர கச.மீ (அல்லது) 108 கச.மீ
2

பின்வருவனவறள்ற வளரபடத்தொளில் வளர்க.

 i) 16 கச.மீ
2
 பரபபளவு க்கொணட இரு கவவ்வறு கசவவ்கங்கள்.

 ii) 14 கச.மீ சுற்றளவும் 12 சதுர கச.மீ பரபபளவும் க்கொணட ஒரு வடிவம்.

 iii) 36 சதுர கச.மீ பரபபளவு க்கொணட ஒரு வடிவம்.

 iv)  நொன்கு ஓரலகுச் சதுரங்களளக க்கொணடு கவவ்வறு வடிவங்கள் அளமக்கவும். ்மலும் 

அவறறின் சுற்றளவு மறறும் பரபபளவு ஆகியவறள்றக ்கொண்க. (சதுரங்களின் பக்கங்கள் 

சரியொ்கப கபொருத்தபபட ்வணடும்)

இவறை்ற முயல்க

3.4 கூட்டு வடிவஙகளின் சுற்றளவு மறறும் பரபபளவு
பல்்வறு மூடிய வடிவங்களின் கதொகுப்ப ஒரு கூட்டு வடிவம் ஆகும். அவவடிவத்தின் 

ஒட்டு கமொத்த கவளிபபக்க அளவு்களின் (எல்ளல்கள்) கூட்டுத் கதொள்க்ய அதன் சுற்றளவு எனக 

்கணககிடபபடுகி்றது. அளனத்து மூடிய வடிவங்களின் பரபபளவு்களின் கூட்டுத் கதொள்கயொனது 

அககூட்டு வடிவத்தின் பரபபளவொ்கக ்கணககிடபபடுகி்றது.

b

h
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எடுத்துககோட்டு  12   க்கொடுக்கபபட்ட வடிவத்தின் சுற்றளவு ்கொண்க.

 தீர்வு  சுற்றளவு = கமொத்த எல்ளலயின் நீளம் 

  = (6 + 2 + 10 + 3 + 2 + 1 + 3
     + 4 + 2 + 6 + 9) கச.மீ.

  = 48 கச.மீ.

எடுத்துககோட்டு  13  பின்வரும் ‘L’ வடிவ அட்ளடயின் சுற்றளவு மறறும் பரபபளவு ்கொண்க.

 தீர்வு  சுற்றளவு = (28 + 7 + 21 + 21 + 7 + 28) கச.மீ.
   = 112 கச.மீ.
 ‘L’ வடிவ அட்ளடயின் பரபபளவு ்கொண, அது 

 இரணடு கசவவ்கங்களொ்க A மறறும் B எனப பிரிக்கபபடுகி்றது. 

 கசவவ்கம்-A கசவவ்கம்-B
 l  = 28 கச.மீ l  = 21 கச.மீ

 b  = 7 கச.மீ b = 7 கச.மீ

 A  = l × b ச.கச.மீ A = l × b ச.கச.மீ.

  = 28 x 7    = 21 x 7
  = 196 ச.கச.மீ  = 147 ச.கச.மீ.

 ‘L’ வடிவ அட்ளடயின் பரபபளவு   = (196 + 147) ச.கச.மீ.  
    = 343 ச.கச.மீ.

இரு கசவவ்கங்களளக க்கொணடு 

அளமயும் ‘L’ வடிவ அட்ளடயிளனச் 

சம அளவு சதுரங்களொ்கப பிரித்து 

பரபபளளவக ்கொண்க.

சசயல்போடு

  

‘L’ வடிவ அட்ளடயின் பரபபளளவ இரணடு 

பரபபளவு்களின் ்வறுபொடொ்கக ்கொண இயலுமொ? 

சிந்திகக

அளவு்்கொலொல் அளந்து பின்வரும் உருவங்களுககுச் சுற்றளவு ்கொண்க.

இவறை்ற முயல்க

ஒவகவொன்றும் 4 கச.மீ பக்க அளவுள்ள 9 சதுரங்களளக க்கொணடு 80 கச.மீ சுற்றளவு க்கொணட 

அளனத்து சொத்தியமொன வடிவங்களளயும் உருவொககு்க.

சசயல்போடு
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3.4.1   சகோடுககபபட்்ட வடிவத்திலிருந்து ஒரு குறிபபிட்்ட பகுதிைய நீககுதலின் / 
நசர்த்தலின் தோககம்

 8 கச.மீ அ்கலமும் 12 கச.மீ நீளமும் க்கொணட ஒரு கசவவ்கத்ளதக ்கருது்க.
 நீளம், l  = 12 கச.மீ; அ்கலம் b = 8 கச.மீ.

 பரபபளவு,  A = (l × b) சதுர அலகு்கள்.

   = 12 × 8
   = 96 சதுர கச.மீ.

 சுற்றளவு, P = 2 (l + b) சதுர அலகு்கள்.

   = 2 (12 + 8)
   = 40 கச.மீ.
  பின்வரும் சூழல்்களில் கசவவ்கத்தின் சுற்றளவு மறறும் பரபபளவு இவறறில் ஏறபடும் 

மொற்றங்களள உறறு ்நொககு்க.

சூழல் 1 
 கசவவ்கத்தின் ஒரு மூளலயில் 3 கச.மீ பக்க அளவுள்ள ஒரு சதுரம் கவட்டபபட்டொல் அதன் .

 பரபபளவு, A = (l × b) – (s × s) சதுர அலகு்கள்

    = (12 × 8) – (3 × 3) 
    = 87 சதுர கச.மீ.
 சுற்றளவு, P = (கமொத்த எல்ளல்கள்) அலகு்கள்

    = 8+12+5+3+3+9  = 40 கச.மீ.
 சுற்றளவு மொ்றவில்ளல. ஆனொல் பரபபளவு குள்றகி்றது.
சூழல் 2
  3 கச.மீ பக்க அளவுள்ள ஒரு சதுரம் கசவவ்கத்்தொடு 

இளணக்கபபடுகி்றது எனில் அதன் 

 பரபபளவு, A = (l × b) + (s × s) சதுர அலகு்கள்.
   = (12 × 8) + (3 × 3)
   = 105 சதுர கச.மீ.
 சுற்றளவு, P = (கமொத்த எல்ளல்கள்) அலகு்கள்.
   = 8+12+11+3+3+9 = 46 கச.மீ.
 இஙகு, சுற்றளவு மறறும் பரபபளவு இரணடு்ம அதி்கரிககின்்றன.

எடுத்துககோட்டு  14   15 கச.மீ பக்க அளவுளடய நொன்கு சதுர தளர விரிபபு்கள் இளணக்கபபட்டு ஒரு 

கசவவ்க விரிப்பொ அல்லது ஒரு சதுர விரிப்பொ உருவொக்கலொம் எனில் எந்தத் 

தளர விரிபபு அதி்கமொன பரபபளவு மறறும் நீணட சுற்றளவு கபறறிருககும்?

 தீர்வு  கசவவ்கத்தின் சுற்றளவு, P = 2 (l + b) அலகு்கள்.
  = 2 (60+15)  = 150 கச.மீ.

 கசவவ்கத்தின் பரபபளவு, A = (l × b) சதுர அலகு்கள்.
  = 60 × 15 = 900 சதுர கச.மீ

 சதுரத்தின் சுற்றளவு, P = (4 × s) அலகு்கள்.
  = (4 × 30) = 120 கச.மீ.

 சதுரத்தின் பரபபளவு, A = (s × s) சதுர அலகு்கள்.
  = 30 × 30 = 900 சதுர கச.மீ

பரபபளவு்களில் எந்த மொற்றமும் இல்ளல. ஆனொல், கசவவ்க வடிவத் தளர விரிபபு அதி்கச் சுற்றளளவப கபறறுள்ளது.

l = 12 கச.மீ

b 
=

8 
க

ச
.மீ

9 கச.மீ

12 கச.மீ

3 கச.மீ

3
 க

ச
.மீ

5
 க

ச
.மீ

8 
க

ச
.மீ

9 கச.மீ

12 கச.மீ

3 கச.மீ

3 
க

ச
.மீ

11
 க

ச
.மீ

8 
க

ச
.மீ

15
 க

ச
.மீ

15 கச.மீ

15 கச.மீ
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ஒரு கசவவ்க வடிவத் தொளள அதன் மூளலவிட்டத்தின் வழி்ய 

கவட்டவும். இரணடு சரவ சம அசமபக்க கசங்்கொண முக்்கொணங்கள் 

கிளடககின்்றன. அவறறின் ஒத்த பக்கங்களளப பின்வருமொறு 

இளணத்தொல் ஆறு வடிவங்களளப கப்ற முடியும். அவறறுள் நொன்கு 

வடிவங்கள் க்கொடுக்கபபட்டுள்ளன. மற்ற இரணடு வடிவங்களளக 

்கொண்க. ்மலும் ஆறு வடிவங்களின் சுற்றளவு்களளயும் ்கணடறிந்து 

அவறள்ற அட்டவளணபபடுத்து்க.

்ம்ல உள்ள கசயல்பொடு்களின் அடிபபளடயில், கீ்ழ உள்ள வினொக்களுககு விளடயளிக்கவும்.

i) அளனத்து வடிவங்களும் ஒ்ர சுற்றளளவப கபறறுள்ளனவொ?

ii) எந்த வடிவம் அதி்க பட்ச சுற்றளளவப கபறறுள்ளது?

iii) எந்த வடிவம் குள்றந்த பட்ச சுற்றளளவப கபறறுள்ளது?

iv) அளனத்து வடிவங்களின் பரபபளவு்கள் சமமொ? ஏன்?

சசயல்போடு
24 கச.மீ 7

 க
ச

.மீ

25 கச.மீ

வ.எண
கிளடக்கபகபற்ற வடிவம் சுற்றளவு

1

2

3

4

5

6
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•  ஒ்ர சுற்றளவு க்கொணட வடிவங்கள் கவவ்வறு 

பரபபளவு்களளப கபறறிருக்கலொம்.

•  ஒ்ர பரபபளவு க்கொணட வடிவங்கள் கவவ்வறு சுற்றளவு்களளப 

கபறறிருக்கலொம்.

3.5 ஒழுஙகற்ற வடிவஙகளின் பரபபளவு
  முக்்கொணம், சதுரம் ்பொன்்ற வடிவங்களின் பரபபளவு்களளக 

குறிபபிட்ட வொய்பபொடு்களளப பயன்படுத்திக ்கொண முடியும். 

ஆனொல், இளல்கள் ்பொன்்ற சில ஒழுங்கற்ற வடிவங்களின் 

்தொரொயமொன பரபபளளவப பின்வருமொறு ்கொண முடியும். ஓர 

இளலளய ஒரு வளரபடத்தொளின் மீது ளவத்து அதனுளடய 

எல்ளலயின் பதிவு எடுக்கவும். இப்பொது எல்ளலயின்   

உள்்ள அளமயும். 1 கச.மீ × 1 கச.மீ சதுரங்களள உறறு 

்நொக்கவும். முழுளமயொன சதுரங்கள் (பச்ளச நி்றம்), பகுதி 

அளவு அதொவது அளர சதுரத்திறகும் அதி்கமொனளவ ( ஆரஞ்சு நி்றம்) மறறும் அளர சதுரங்கள் 

(நீல நி்றம்) ஆகியளவ கிளடககின்்றன. அளர சதுரத்திறகும் குள்றவொன பரபபளவு க்கொணட 

பகுதி்களளத் தவிரக்கலொம். இப்பொது,

 இளலயின் ்தொரொயப பரபபளவு = முழுச்சதுரங்களின் எணணிகள்க

 +  அளரச் சதுரத்திறகும் அதி்கமொன பரபபு க்கொணட சதுரங்களின் எணணிகள்க

 + 
1
2  × அளரச் சதுரங்களின் எணணிகள்க 

 = (14 + 6 + 12  × 2) = 21 சதுர கச.மீ.

இளல்கள் ்பொன்்ற ஒழுங்கற்ற வடிவங்களுககுத் துல்லியமொன பரபபளவு உணடு. அவறள்ற உங்களது 

உயர வகுபபு்களில் ்கறபீர்கள்.

குறிபபு

இவறை்ற முயல்க

பின்வரும் வடிவங்களின் ்தொரொயமொன பரபபளவு ்கொண்க

3.6 பரபபளைவச் சதுர அலகுகளில் குறித்தல்
1 கச.மீ பக்க அளவுளடய ஒரு சதுரத்ளதக ்கருது்க. ஆ்க்வ, அச்சதுரத்தின் பரபபளவு 1 சதுர கச.மீ 

(1 கச.மீ
2
) ஆகும். இதன் ஒரு பக்கத்ளத 10 சம பகுதி்களொ்கப பிரிக்கவும். இவறறில் 1 சம பகுதியொனது 

1 மி.மீககுச் சமம் ஆகும். 1 கச.மீ = 10 மி.மீ என்பளத நொம் அறி்வொம். அதொவது, 1 கச.மீ பக்க அளவுளடய 

சதுரமொனது ஒவகவொன்றும் 1 மி.மீ சதுர பரபபளவுள்ள 100 சதுரங்களளப கபறறுள்ளது. ஆ்க்வ, 
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அந்தச் சதுரத்தின் பக்க அளவு 10 மி.மீ மறறும் பரபபளவு = பக்கம் × பக்கம் = 10 மி.மீ × 10 மி.மீ = 100 

சதுர மி.மீ (100 மி.மீ
2
). என்வ, 1 கச.மீ பக்க அளவுளடய 

சதுரத்தின் பரபபளவு = 1 கச.மீ
2
 = 100 மி.மீ

2
.

இளதப ்பொல்வ பின்வரும் மொற்றங்கள் 

கப்றபபடுகின்்றன எடுத்துக்கொட்டொ்க,

 i) 1 கச.மீ
2
 = 10 மி.மீ × 10 மி.மீ = 100 மி.மீ

2

 ii) 1 மீ
2 = 100 கச.மீ × 100 கச.மீ = 10,000 கச.மீ

2

 iii) 1 கி.மீ
2 = 1000 மீ × 1000 மீ = 10,00,000 மீ

2

எடுத்துககோட்டு  16  பின்வருவனவறள்ற நிரபபு்க.

 i) 2 கச.மீ
2 = _____ மி.மீ

2

 ii) 18 மீ2 = _____ கச.மீ
2

 iii) 5 கி.மீ
2 = _____ மீ2

 தீர்வு 
 i) 2 கச.மீ

2  = 2 x 100 = 200 மி.மீ
2

 ii) 18 மீ2 =18 x 10000 = 1,80,000 கச.மீ
2

 iii) 5 கி.மீ
2 = 5 x 1000000 = 50,00,000 மீ2

பின்வருவனவறள்ற நிரபபு்க.

i) 7 கச.மீ
2
 =  மி.மீ

2

ii) 10 மீ
2 =  கச.மீ

2

iii) 3 கி.மீ
2
 =  மீ

2

இவறை்ற முயல்க

1 ஏக்கர = 4,046.86 மீ
2

1 கஹக்டர = 10,000 மீ
2

கசயல்பொட்டின் இறுதியில் 

கிளடக்கப கபறுவது

படி 1:

கீழ்்கொணும் உரலி/விளரவுக குறியீட்ளடப 

பயன்படுத்தி Geo Gebra இளணயப 

பக்கத்தில் சுற்றளவு மறறும் பரபபளவு என்னும் 

பணித்தொளிறகுச் கசல்லவும். சதுரங்களொ்க 

எணணுதல் என்்ற தளலபபில் பணித்தொள் இடம் 

கபறறிருககும்.

படி 2:

'New Problem' என்பளதச் கசொடுககிச் சதுரங்களள 

எணணி க்கொடுக்கபபட்டுள்ள வடிவத்தின் சுற்றளவு 

மறறும் பரபபளவிளன ்கொண்க. தகுந்த கபட்டி்களள 

கசொடுககி தங்கள் விளடளய சரிபொரக்கவும். 

படி 1 படி 2

சசயல்போட்டிறகோன உரலி:
சுற்றளவு மறறும் பரபபளவு: https://ggbm.at/dxv8xvhr  அல்லது விளரவுக குறியீட்ளட ஸ்்்கன் கசய்்க. 

சுற்றளவு மறறும் பரபபளவு இைணயச் சசயல்போடு
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பயிறசி  3.1 
1. பின்வரும் அட்டவளணயில் ஒரு கசவவ்கத்தின் சில அளவு்கள் க்கொடுக்கபபட்டுள்ளன. கதரியொத 

அளவு்களளக ்கொண்க.

வ.எண நீளம் அ்கலம் சுற்றளவு பரபபளவு

i) 5 கச.மீ 8 கச.மீ ? ?

ii) 13 கச.மீ ? 54 கச.மீ ?

iii) ? 15 கச.மீ 60 கச.மீ ?

iv) 10 மீ ? ? 120 ச.மீ

v) 4 அடி ? 20 ச.அடி

2. பின்வரும் அட்டவளணயில் ஒரு சதுரத்தின் சில அளவு்கள் க்கொடுக்கபபட்டுள்ளன. கதரியொத 

அளவு்களளக ்கொண்க.

வ.எண பக்கம் சுற்றளவு பரபபளவு

i) 6 கச.மீ ? ?

ii) ? 100 மீ ?

iii) ? ? 49 ச.அடி

3. பின்வரும் அட்டவளணயில் ஒரு கசங்்கொண முக்்கொணத்தின் சில அளவு்கள் 

க்கொடுக்கபபட்டுள்ளன. கதரியொத அளவு்களளக ்கொண்க.

வ.எண பக்கம் உயரம் பரபபளவு

i) 20  கச.மீ 40  கச.மீ ?

ii) 5 அடி ? 20 ச.அடி

iii) ? 12 மீ 24 ச.மீ

4. பின்வரும் அட்டவளணயில் ஒரு முக்்கொணத்தின் சில அளவு்கள் க்கொடுக்கபபட்டுள்ளன. 

கதரியொத அளவு்களளக ்கொண்க.

வ.எண பக்கம் 1 பக்கம் 2 பக்கம் 3 சுற்றளவு

i) 6 கச.மீ 5 கச.மீ 2 கச.மீ ?

ii) ? 8 மீ 3 மீ 17 மீ

iii) 11 அடி ? 9 அடி 28 அடி

5. விடுபட்ட இடங்களள நிரபபு்க.

 i) 5 கச.மீ
2
 =  மி.மீ

2

 ii) 26 மீ
2
 =  கச.மீ

2

 iii) 8 கி.மீ
2
 =  மீ

2
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6. பின்வரும் வடிவங்களின்  சுற்றளவு மறறும் பரபபளவு ்கொண்க.

 i) ii) iii)

4 கச.மீ

4 கச.மீ
4 கச.மீ

4 கச.மீ

5 க
ச
.மீ

5 க
ச
.மீ

5 
க

ச
.மீ

50 கச.மீ

10 கச.மீ

13 க
ச
.மீ

3 கச.மீ

3 
க

ச
.மீ

15
 க

ச
.மீ

 

5 க
ச
.மீ4 

க
ச

.மீ

4 கச.மீ

7. 6 மீ நீளமும் 4 மீ அ்கலமும் க்கொணட கசவவ்கத்தின் சுற்றளவு மறறும் பரபபளவு ்கொண்க.

8.  8 கச.மீ பக்கமுள்ள சதுரத்தின் சுற்றளவு மறறும் பரபபளவு ்கொண்க.

9.  6 அடி, 8 அடி மறறும் 10 அடி பக்க அளவு்களுள்ள கசங்்கொண முக்்கொணத்தின் சுற்றளவு மறறும் 

பரபபளவு ்கொண்க.

10.  கீழ்க்கணடவறறிறகுச் சுற்றளவு ்கொண்க.

 i)  7 மீ, 8 மீ, 10 மீ பக்கங்கள் க்கொணட அசமபக்க முக்்கொணம்.

 ii)  ஓர இரு சமபக்க முக்்கொணத்தில் 10 கச.மீ அளவுள்ள சமபக்கங்கள்  மறறும் மூன்்றொவது 

பக்கம் 7 கச.மீ.

 iii) 6 கச.மீ பக்க அளவுள்ள ஒரு சமபக்க முக்்கொணம்.

11. ஒரு கசவவ்க வடிவிலொன புள்கபபடம் ஒன்றின் பரபபளவு 820 சதுர கச.மீ மறறும் அ்கலம்  

20 கச.மீ எனில் அதன் நீளம் என்ன? ்மலும் அதனுளடய சுற்றளளவக ்கொண்க.

12. ஒரு சதுர வடிவ பூங்கொவின் சுற்றளவு 40 மீ எனில் பூங்கொவின் ஒரு பக்கத்தின் அளவு என்ன? 

்மலும் பூங்கொவின் பரபபளவு ்கொண்க.

13. ஓர அசமபக்க முக்்கொணத்தின் சுற்றளவு 40 கச.மீ. அதன் இரணடு பக்கங்கள் 13 கச.மீ மறறும் 

15 கச.மீ எனில் மூன்்றொவது பக்கம் ்கொண்க.

14. கசங்்கொண முக்்கொண வடிவிலொன ஒரு வயலின் அடிபபக்கம் 25 மீ மறறும் உயரம் 20 மீ. 

அந்த வயளலச் கசபபனிடுவதறகு ஒரு சதுர மீட்டருககு ` 45/- வீதம் ஆகும் எனில் கமொத்தச் 

கசலளவக ்கொண்க.

15. 2 கச.மீ பக்க அளவுள்ள ஒரு சதுரத்ளத 15 கச.மீ நீளமும் 10 கச.மீ அ்கலமும் க்கொணட 

கசவவ்கத்துடன் இளணக்கபபடுகி்றது எனில் அககூட்டு வடிவத்தின் சுற்றளவு ்கொண்க.

சகோள்குறி வைக வினோககள்
16. பின்வரும் வடிவங்கள் சம பரபபளவுளடயளவ எனில் எந்த வடிவம் மி்கக குள்றந்த சுற்றளளவப கபறறுள்ளது?

அ) ஆ இ) ஈ

12 கச.மீ
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17. ஒ்ர அளவிலொன 30 கச.மீ சுற்றளவுள்ள இரணடு கசவவ்கங்கள் ஒன்்்றொகடொன்று 

இளணக்கபபடுகின்்றன எனில் புதிய வடிவத்தின் சுற்றளவு

அ) 60 கச.மீ இககுச் சமம் ஆ) 60 கச.மீ-ஐ விடக குள்றவு

இ) 60 கச.மீ-ஐ விட அதி்கம் ஈ) 45 கச.மீ இககுச் சமம்

18. ஒரு கசவவ்கத்தின் ஒவகவொரு பக்கமும் இரு மடங்கொகும் ்பொது, அதனுளடய பரபபளவு …….. 

மடங்கொகும்.

 அ) 2   ஆ) 3   இ) 4   ஈ) 6
19. ஒரு சதுரத்தின் பக்கம் 10 கச.மீ. அதனுளடய பக்கம் மூன்று மடங்கொகும் ்பொது, சுற்றளவு 

எத்தளன மடங்கொ்க அதி்கரிககும்?

 அ) 2 மடஙகு  ஆ) 4 மடஙகு  இ) 6 மடஙகு  ஈ) 3 மடஙகு

20. ஒரு கசவவ்க வடிவத் தொளின் நீளம் மறறும் அ்கலம் முள்ற்ய 15 கச.மீ மறறும் 12 கச.மீ. தொளின் 

ஒரு மூளலயிலிருந்து ஒரு கசவவ்க வடிவத் துணடு கவட்டபபடுகி்றது. மீதியுள்ள தொள் பறறிய 

்கருத்தில்  பின்வருவனவறறுள் எது சரியொனது?

 அ) சுற்றளவு மொ்றொது ஆனொல் பரபபளவு மொறும்.

 ஆ) பரபபளவு மொ்றொது ஆனொல் சுற்றளவு மொறும்.

 இ) பரபபளவு மறறும் சுற்றளவு இரணடு்ம மொறும்.

 ஈ) பரபபளவு மறறும் சுற்றளவு இரணடு்ம மொ்றொது.

பயிறசி  3.2 

பல்வைகத் தி்றனறிப பயிறசிக கணககுகள்
1. ஒரு துணடுக ்கம்பியின் நீளம் 36 கச.மீ. அக்கம்பிளயக கீழ்க்கொணும் வடிவங்களொ்க 

உருவொககினொல் ஒவகவொரு பக்கத்தின் நீளம் என்னவொ்க இருககும்?

  i) ஒரு சதுரம்  ii) ஒரு சமபக்க முக்்கொணம்

2. 40 கச.மீ பக்க அளவுள்ள ஒரு சமபக்க முக்்கொணத்தின் ஒரு முளனயிலிருந்து 6 கச.மீ பக்கமுள்ள 

ஒரு சமபக்க முக்்கொணம் நீக்கபபடுகி்றது எனில் மீதியுள்ள பகுதியின் சுற்றளவு என்ன?

3. இரஹீம் மறறும் பீட்டர இருவரும் ்கொளல நளடபபயிறசிககுச் கசல்கின்்றனர. இரஹீம் 50 மீட்டர  

பக்கமுள்ள  ஒரு  சதுர  வடிவ நளடபொளதயிலும், பீட்டர 40 மீ நீளம் மறறும் 30 மீ அ்கலம் உள்ள கசவவ்க 

வடிவ நளடபொளதயிலும் நடககின்்றனர. அவர்கள் ஒவகவொருவரும் 2 சுறறு்கள் நடந்திருந்தொல் 

அதி்கமொன கதொளலவு நடந்துள்ளவர யொர? எவவளவு கதொளலவு அதி்கமொ்க நடந்துள்ளொர?

4. ஒரு கசவவ்க வடிவப பூங்கொவின் நீளம் அ்கலத்ளதவிட 14 மீ அதி்கமொ்க உள்ளது. அபபூங்கொவின் 

சுற்றளவு 200 மீ எனில் அதன் நீளம் மறறும்  பரபபளவு ்கொண்க.

5. உன்னுளடய ்தொட்டம் 5 மீ பக்க அளவுளடய சதுர வடிவில் உள்ளது. ஒவகவொரு பக்கமும் 2 

சுறறு்கள் ்கம்பியொல் ்வலி அளமக்க ்வணடும். மீட்டருககு ` 10 வீதம் ்தொட்டத்திறகு ்வலி 

அளமக்கத் ்தளவபபடும் கதொள்கயிளனக ்கொண்க.

நமறசிந்தைனக கணககுகள்

6. 20 சமபக்கங்கள் க்கொணட வடிவத்தின் ஒரு பக்க அளவு 3 கச.மீ எனில் அதன் சுற்றளவு ்கொண்க.

7. ஒரு கசவவ்கத்தின் நீளம் 40 கச.மீ மறறும் அ்கலம் 20 கச.மீ எனில் அச்கசவவ்கத்திலிருந்து 

எத்தளன 10 கச.மீ பக்க அளவுள்ள சதுரங்களள உருவொக்க முடியும்?
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8. ஒரு கசவவ்கத்தின் நீளமொனது அதன் அ்கலத்ளதப ்பொல் மூன்று மடங்கொகும். அதன் சுற்றளவு 

64 கச.மீ எனில் கசவவ்கத்தின் பக்கங்களளக ்கொண்க.

9. 48 கச.மீ நீளமுள்ள ஒரு ்கம்பிளயக க்கொணடு எத்தளன கவவ்வறு கசவவ்கங்களள உருவொக்க 

முடியும்? அச்கசவவ்கங்களின் சொத்தியமொன நீளம் மறறும் அ்கலம் ்கொண்க.

10. சதுரம் A இன் பக்கங்களளப ்பொன்று இரணடு மடஙகு பக்கங்கள் க்கொணட சதுரம் B ஐ வளர்க. 

A மறறும் B இன் சுற்றளவு்களளக ்கொண்க.

11. ஒரு சதுரத்தின் பக்கத்ளத நொன்கில் ஒரு பங்கொ்கக குள்றத்தொல் உருவொகும் புதிய சதுரத்தின் 

பரபபளவில் என்ன மொற்றம் ஏறபடும்?

12. இரணடு வீட்டு மளன்கள் ஒ்ர சுற்றளளவப கபறறுள்ளன. அதில் ஒன்று 10 மீ பக்கம் க்கொணட 

சதுர வடிவமொகும்.  மறக்றொன்று 8 மீ அ்கலம் க்கொணட கசவவ்க வடிவமொகும் எனில் எந்த வீட்டு 

மளன அதி்கப பரபபளவு கபறறுள்ளது? எவவளவு அதி்கம் ?

4 
ெச

.�

6 
ெச

.�

6 ெச.�

3 ெச.�

9 ெச.�

13. க்கொடுக்கபபட்ட வீட்டின்  படத்ளத 

உறறு்நொககி நிழலிடபபட்ட பகுதியின் 

கமொத்தப பரபபளளவக ்கொண்க. 

14. சதுரக  ்கட்டத்தில் க்கொடுக்கபபட்ட மலரின் 

்தொரொய பரபபளளவக ்கொண்க.

போ்டச் சுருககம்

 ● ஒரு மூடிய வடிவத்தின் எல்ளலயின் நீளம் அவவடிவத்தின் சுற்றளவு எனபபடும்.

 ● கசவவ்கத்தின் சுற்றளவு, P = 2 × (l + b) அலகு்கள்.

 ● சதுரத்தின் சுற்றளவு, P = 4 × s அலகு்கள்.

 ● முக்்கொணத்தின் சுற்றளவு, P = (a + b + c) அலகு்கள்.

 ● சமபக்கமுளடய ஓர ஒழுஙகு வடிவத்தின்,

சுற்றளவு = பக்கங்களின் எணணிகள்க × ஒரு பக்கத்தின் அளவு.

 ● ஒரு மூடிய வடிவத்தொல் அளடபடும் பகுதி அதனுளடய பரபபளவு ஆகும்.

 ● கசவவ்கத்தின் பரபபளவு, A = நீளம் × அ்கலம் =l × b சதுர அலகு்கள்.

 ● சதுரத்தின் பரபபளவு, A = பக்கம் × பக்கம் = s × s சதுர அலகு்கள்.

 ● கசங்்கொண முக்்கொணத்தின் பரபபளவு, A = 12 (b × h) சதுர அலகு்கள்.

 ● ஒரு கூட்டு வடிவத்தின் சுற்றளவு ஆனது அவவடிவத்தின் அளனத்து கவளிப பக்கங்களின் 

நீளங்களின் கூடுதலுககுச் சமம்.

 ● ஒரு கூட்டு வடிவத்தின் பரபபளவு ஆனது அளத உருவொககிய ஒழுஙகு / எளிய வடிவங்களின் 

பரபபளவு்களின் கூட்டுத்கதொள்க ஆகும்.
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• �மது சுறறுச்சூழலில் உள்்ள சமச்சீர்த் தன்்ம ெகைாண்ட ெ்பாருட்கை்்ள அ்்டயா்ளம் கைாணுதல். 

• சமச்சீர்த் தன்்மயின் வ்கைகை்்ளப புரிந்து ெகைாள்ளுதல். 

4.1 அறிமு்ம் 

�மது சுறறுச்சூழலில் ெ்பரும்்பாைாை ெ்பாருள்கைள் அழகிய தன்்மநயாடு கைாட்சியளிப்ப்த �ாம் 

கைாணகிநறாம். ஏன் அ்வ அழகைாகைக கைாட்சியளிககின்றை எை உங்கைளுககுத் ெதரியுமா? ஏெைனில், 

அபெ்பாருள்கைள் சரியாை விகிதத்தில் அ்மந்து ெ்பறற ஒத்தி்சவு சமநி்ை்யயும் ெ்பறறிருப்பதால் 

அழகைாகைக கைாட்சியளிககின்றை. இவவாறாை ஒருங்கை்மவுத் தன்்மயி்ைச் சமச்சீர்த் தன்ம 

என்கிநறாம். ெ்பாம்்மகைள் ெசயதல், ஓவியங்கைள் வ்ரதல், நகைாைமிடுதல், வீட்டிறகுத் நத்வயாை 

ெ்பாருள்கை்்ள வடிவ்மத்தல் வாகைைங்கைள் உற்பத்தி ெசயதல் மறறும் கைட்்ட்டங்கைள் கைட்டுதல் ந்பான்ற 

்பல்நவறு து்றசார் ்பணிகைளில் சமச்சீர்த் தன்்மயாைது முககியப ்பங்கி்ை வகிககிறது.

எஙகும் ்ணிதம்-அனறகா்ட வகாழ்வில் சமச்சீர்த் தன்ம

பூங்கைாவில் சமச்சீர்த் தன்்ம ெகைாண்ட தாவரங்கைள் ெசம்்பருத்தி மைரில் சுழல் சமச்சீர்த் தன்்ம 

4.2 சமச்சீர்க்க்காடு

4
்ற்றல் கநகாக்்ங்ள்

இயல் 

சமச்சீர்த் தன்ம
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ெகைாடுககைப்பட்டுள்்ள ்ப்டங்கைளில் சிவபபு நிறக நகைாடு ஒவெவாரு ்ப்டத்்தயும் இரு சம்பாகைங்கை்ளாகைப 

பிரிககிறது. அப்ப்டங்கைள் ஒவெவான்்றயும் நகைாட்டின் வழிநய மடித்தால் ஓர் அ்ர ்பாகைம் மறநறார் 

அ்ர ்பாகைத்து்டன் ஒன்நறாெ்டான்று சரியாகைப ெ்பாருந்துவ்தக கைாணைாம். இவவாறாை ெ்பாருள்கைள் 

நகைாட்டி்ைப ெ்பாறுத்துச் சமச்சீர்த் தன்்ம ெகைாணடிருககின்றை. அகநகைாட்டி்ைச் சமச்சீர்க்க்காடு 

அல்ைது சமச்சீர் அச்சு என்கிநறாம்.

ெகைாடுககைப்பட்டுள்்ள அ்ழபபிதழ 

அட்்்டகை்்ளக கைவனிககை. முதல் 

அட்்்டயில் உள்்ள மடிபபுகநகைாடு அந்த 

அட்்்ட்ய இரு சம்பாகைங்கை்ளாகைப 

பிரிககிறது. அத்து்டன் ஒரு 

்பகுதியாைது மறெறாரு ்பகுதியு்டன் 

சரியாகைப ெ்பாருந்துகிறது. ஆகைநவ, 

அது ஒரு சமச்சீர்கநகைாடு ஆகும். 

ஆைால் இரண்டாவதாகை உள்்ள அட்்்டயில், மடிபபுகநகைாடு அந்த அட்்்ட்ய இரு சம்பாகைங்கை்ளாகைப 

பிரிககைவில்்ை. எைநவ, அது சமச்சீர்கநகைாடு அல்ை.  ஒரு வடிவமாைது ஒன்று, இரணடு, மூன்று 

அல்ைது ்பை சமச்சீர்கநகைாடுகை்்ளப ெ்பறறிருககைைாம் அல்ைது சமச்சீர்கநகைாடு அறற்வயாகை 

இருககைைாம்.

(ஒன்று) (இரணடு) (மூன்று) (ஆறு) (இல்்ை)

“Symmetros”  எனும் கிநரககைச் ெசால்லிலிருந்து “Symmetry” என்ற ெசால் ெ்பறப்பட்்டது. 

இச்ெசால்  “ஒத்த அ்ளவி்ையு்்டய” எனும் ெ்பாருளி்ைக குறிககும்.

ஒரு ெசவவகைத்்த அதன் மூ்ைவிட்்டம் 

இரு சம்பாகைங்கை்ளாகைப பிரிககிறது. ஆைால் 

அது சமச்சீர்கநகைாடு அல்ை. ஏன்?

சிந்திக்்

சமச்சீர்கநகைா்டாைது ெசங்குத்தாகைநவா, கி்்டமட்்டமாகைநவா 

அல்ைது சாயவாகைநவா இருககும்.

குறிப்பு
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சமச்சீர்த் தன்மக்குச் சில எடுத்துக்்காட்டு்ள்

இயற்கையில் மட்டுமின்றி ெசயற்கையாகை உருவாககைப்பட்்ட ெ்பாருட்கைளிலும் சமச்சீர்த் 

தன்்மயி்ைக கைாண முடிகிறது. இ்ைகைள், பூச்சிகைள், மைர்கைள், விைங்குகைள், ந�ாட்டுப புத்தகைங்கைள், 

குடு்வகைள், கைட்்ட்டககை்ை, வடிவ்மபபுகைள் மறறும் வடிவங்கைள் ந்பான்ற்வ சிை உதாரணங்கைள் 

ஆகும். அன்றா்டச் சூழலில் �ாம் கைாணும் சமச்சீர்த் தன்்ம ெகைாண்ட சிை ெ்பாருள்கைள்.

மைர்கைளில் பூச்சிகைளில் ெசயற்கையாகை உருவாககைப்படும் 

ெ்பாருள்கைளில்

சூரியகைாந்தி வணணத்துபபூச்சி வாயிறகைதவு

க்காலங்ளில் சமச்சீர்த் தன்ம

தமிழ�ாட்டில், �மது மககைள் தங்கைள் முறறங்கைளில் அரிசிமாவிைால் அழகைாகைக க்காலங்ளிட்டு 

அைங்கைரிப்பது வழககைமாகும். அக்க்காலங்ளில் ெ்பரும்்பாைாை்வ சமச்சீர்த் தன்்ம ெ்பறறிருப்பதால் 

அழகைாகைக கைாட்சியளிககின்றை.

இவற்்ற முயல்்

1.  ஒவெவாரு ்ப்டத்திலும் குறிககைப்பட்டுள்்ள புள்ளிகநகைாடு அதறகுச் சமச்சீர்கநகைாடு ஆகுமா? ஆம் 

எனில் ‘’ குறியிடுகை, இல்்ைெயனில்  x குறியிடுகை. உைது வி்்ட்ய நியாயப்படுத்துகை. 
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எடுத்துக்்காட்டு  1   ெகைாடுககைப்பட்டுள்்ள ்ப்டங்கைளுககுச் சமச்சீர்க நகைாடுகைள் வ்ரகை. நமலும் 

அவறறின் எணணிக்கை்யக கைாணகை.

    
 

i) 
 

ii)  iii) 

தீர்வு 

வ.எண சமச்சீர்க நகைாடுகைள் வ்ரதல் சமச்சீர்க நகைாடுகைளின் எணணிக்கை

i)
2

ii) 1

iii)
2

எடுத்துக்்காட்டு  2   RHOMBUS எனற ெசகால்லில் உள்்ள ஒவ்கவகார் எழுத்திற்கும் 

சமச்சீர்க்க்காடு்ள் வ்ைந்து அவற்றின எண்ணிக்்்்யக் ்ண்டுபிடி. 

(குறிப்பு :  இஙகு ‘O’  எனற எழுத்தகானது வட்்ட வடிவில் உள்்ளது).

தீர்வு 

எழுத்துககைள்

சமச்சீர்க நகைாடுகைளின் 

எணணிக்கை
0 2 எணணிை்டங்கைாதது 1 1 1 0

இவற்்ற முயல்்

2. பின்வரும் ்ப்டங்கைளில் எ்வ சமச்சீர்த் தன்்ம ெ்பறறுள்்ளை என்்ப்தச் சரி்பார்ககை? ‘ஆம்’ 

அல்ைது ‘இல்்ை’ எை எழுதுகை.

Q
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எடுத்துக்்காட்டு  3   சம்பககை முகநகைாணம், சதுரம், ஒழுங்கு ஐங்நகைாணம் மறறும் ஒழுங்கு அறுநகைாணம் 

ஆகியவறறிறகுச் சமச்சீர்க நகைாடுகைள் வ்ரந்து அவறறின் எணணிக்கை்யக கைாணகை.

தீர்வு 

i) ii) iii) iv)

சம்பககை 

முகநகைாணத்திறகு 

3 சமச்சீர்கநகைாடுகைள் 

உள்்ளை 

சதுரத்திறகு 4 

சமச்சீர்கநகைாடுகைள் 

உள்்ளை

ஒழுங்கு 

ஐங்நகைாணத்திறகு 

5 சமச்சீர்கநகைாடுகைள் 

உள்்ளை

ஒழுங்கு 

அறுநகைாணத்திறகு 

6 சமச்சீர்கநகைாடுகைள் 

உள்்ளை

ஒழுங்கு ்பைநகைாணத்தின் (அ்ைத்துப ்பககைங்கை்்ளயும் மறறும் அ்ைத்து நகைாணங்கை்்ளயும் 

சமமாகைக ெகைாண்ட ஒரு மூடிய வடிவம்) சமச்சீர்கநகைாடுகைளின் எணணிக்கை அதன் ்பககைங்கைளின் 

எணணிக்கைககுச் சமமாகை இருககும்.

குறிப்பு

 

1. ஒரு கைாகிதத்தில் பின்வரும் ்ப்டங்கை்்ள வ்ரகை. ஒவெவான்்றயும் தனித்தனிநய 

ெவட்டிெயடுத்து,  ஒரு ்பகுதி்ய மறெறாரு ்பகுதியு்டன் சரியாகைப ெ்பாருந்துமாறு மடிககைவும்.

அ)  நமறகைாணும் ்ப்டங்கைளில் எ்வ ஒன்று, இரணடு அல்ைது ்பை சமச்சீர்கநகைாடுகை்்ளக  

ெகைாணடுள்்ளை? 

ஆ) நமறகைாணும் ்ப்டங்கைளில் எ்வ சமச்சீர்கநகைாட்டி்ைப ெ்பறறிருககைவில்்ை?

2. 0 முதல் 9 வ்ரயுள்்ள எணகை்்ள எழுதுகை.

அ) சமச்சீர்கநகைாட்டி்ைப ெ்பறறுள்்ள எணகைள் எ்வ?

ஆ) சமச்சீர்கநகைா்டறற எணகை்்ளப ்பட்டியலிடுகை.

இவற்்ற முயல்்

எடுத்துக்்காட்டு  4   புள்ளிகநகைாட்டி்ைச் சமச்சீர்கநகைா்டாகைக ெகைாணடு பின்வரும் ்ப்டங்கைளின் 

மறெறாரு ்பகுதி்ய வ்ரந்து நி்றவு ெசயகை. 

i) ii) iii) iv)
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தீர்வு 

i) ii) iii) iv)

ெசயல்்காடு

புள்ளிகநகைாட்டி்ைச் சமச்சீர்கநகைா்டாகைக ெகைாணடு பின்வரும் ்ப்டங்கைளின் மறெறாரு 

்பகுதி்ய வ்ரந்து நி்றவு ெசயகை.

4.3 எதிெைகாளிப்பு சமச்சீர்த் தன்ம :

குமரன் கைணணாடியின் முன் நின்று, தன்னு்்டய பிறந்த�ாள் 

ெகைாண்டாட்்டத்திறகுத் தயாராகிக ெகைாணடிருந்தான். தன்னு்்டய 

மாமா அன்்பளிப்பாகை அளித்த டி-சர்ட் மீது I LOVE MOM என்ற 

அழகைாை வாககியத்்தக கைவனித்தான். 

அவறறுள் I மறறும் MOM என்ற ெசாறகைளின் எழுத்துகைள் 

கைணணாடியில் எவவித மாறறமும் இல்ைாமல் அநதந்பான்று 

இருப்ப்தயும் LOVE என்ற ெசால்  என்றவாறு 

மாறியிருப்ப்தயும் ்பார்த்தான். 

ஆர்வத்தின் கைாரணமாகை, நமலும் சிை ஆங்கிைப ெ்பரிய 

எழுத்துகை்்ளக ெகைாண்ட அட்்்டகை்்ளக கைணணாடியில் 

கைாணபித்து எந்ெதந்த எழுத்துகைள் மாறாமல் அநதந்பான்று 

ெதரிகிறது என்்ப்தச் சரி்பார்த்தான். அவன் கைண்டறிந்த சிை 

எழுத்துகைள் A, H மறறும் I ஆகிய்வ கைணணாடியில் அநத 

ந்பான்று பிரதி்பலித்தை. ஏெைனில் அ்வ சமச்சீர்கநகைாட்டி்ைப 

ெ்பறறிருககின்றை.

ஏறெகைைநவ, சமச்சீர்க நகைா்டாைது ஒரு வடிவத்்த இரு 

சம்பாகைங்கை்ளாகைப பிரிககும் என்்பது �ாம் அறிந்தநத. அகநகைாட்டின் மீது �ாம் கைணணாடி்ய ் வத்தால், 

அந்த வடிவத்தின் மறெறாரு ்பகுதி ஆடியால் எதிெராளிபபுச் ெசயயப்பட்டு, முழு்மயாை வடிவம் 

கி்்டககிறது.  இது எதிெைகாளிப்பு சமச்சீர்த் தன்ம அல்ைது ஆடிச் சமச்சீர்த் தன்ம எைப்படுகிறது.

கைணணாடியில் எவவித 

மாறறமில்ைாமல் அநதந்பான்று 

ெதரியும் மறற ெ்பரிய ஆங்கிை 

எழுத்துகைள் யா்வ?

சிந்திக்்
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ஒரு வடிவம் சமச்சீர்கநகைாட்டி்ைப ெ்பறறிருந்தால் அது ஆடிச் சமச்சீர்த் தன்்ம்யப 

ெ்பறறிருககும்.

குறிப்பு

ஒரு ெ்பாரு்்ளக கைணணாடியில் கைாணபிககும் ெ்பாழுது, ஆடியில் கி்்டககும் அபெ்பாருளின் 

பிம்்பத்்த எதிெைகாளிப்பு என்கிநறாம். பின்வரும் ்ப்டமாைது ஆங்கிை எழுத்தாை A இன் 

எதிெராளிப்்பக கைாட்டுகிறது. A மறறும் அதன் பிம்்பத்திறகு இ்்டயில் கைணணாடிககுப ்பதிைாகை ஒரு 

நகைாடு இருப்பதாகை நி்ைத்துகெகைாள்நவாம்.

ெபா�ள் �ம்பம் 
A A

ெ்பாருளும் அதன் கைணணாடி பிம்்பமும் நகைாட்டி்ைப (mirror line) ெ்பாறுத்து சமச்சீர்த் தன்்ம 

ெ்பறறிருப்ப்த �ாம் கைாணைாம். கைாகிதத்்தக நகைாட்டின் வழியாகை மடித்தால் அகநகைா்டாைது 

சமச்சீர்கநகைா்டாகை மாறுகிறது.

• ஒரு ெ்பாருளும் அதன் பிம்்பமும் ஆடியிலிருந்து சமதூரத்தில் இருககும்.

•  ெ்பாருளுககும் அதன் ஆடிப பிம்்பத்திறகும் இ்்டநய உள்்ள ஒநர நவறு்பாடு அதன் இ்ட வை 

மாறறம் ஆகும்.

குறிப்பு

எடுத்துக்்காட்டு  5    ஒரு ்பகுதியாைது மறெறாரு ்பகுதியின் எதிெராளிபபு எனில், ெகைாடுககைப்பட்்ட 

்ப்டங்கைளுககு ஆடிச் சமச்சீர்கநகைாடு (mirror line) வ்ரகை.

 தீர்வு i) ii) iii)

i) ii) iii)
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எடுத்துக்்காட்டு  6  ெகைாடுககைப்பட்டுள்்ள நகைாட்டி்ைப ெ்பாருத்துப பின்வரும் ்ப்டங்கை்்ள எதிெராளிபபு ெசயகை

i) ii) iii) iv)

i) ii) iii) iv)

எடுத்துக்்காட்டு  7   MOM, COM, HIDE மறறும் WICK ஆகிய ெசாறகைளின் கீழப்பகுதியில் ஆடி்ய 

்வத்தால், ஆடியில் கி்்டககும் ெசாறகைளின் வடிவங்கை்்ளக கைண்டறிகை?

MOMMOM COMCOM HIDEHIDE WICKWICK

எடுத்துக்்காட்டு  8   ெகைாடுககைப்பட்டுள்்ள கைட்்டங்கை்்ள உ்்டய தாள் ஆடிச் 

சமச்சீர்த் தன்்ம ெ்பறும் வ்கையில் ஏதாவது ஒரு கைட்்டத்்த 

மட்டும் வணணமிடுகை  மறறும் சமச்சீர்கநகைாடு வ்ரகை. 

 

அல்ைது  

எடுத்துக்்காட்டு  9   ெகைாடுககைப்பட்்ட ்ப்டத்தில் உள்்ள வணணப ்பகுதி்ய 

முதலில் l என்ற நகைாட்்்டப ெ்பாருத்தும் பிறகு m என்ற 

நகைாட்்்டப ெ்பாருத்தும் எதிெராளிபபு ெசயகை.

‘l’ஐப ெ்பாருத்து எதிெராளிபபு ‘m’ ஐப ெ்பாருத்து எதிெராளிபபு

 தீர்வு 

 தீர்வு 

 தீர்வு 

m

l

m

l

m

l
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ெசயல்்காடு

்மத்துளி்ள் மூலம் சமச்சீர்த் தன்மயுள்்ள ்்டங்்்ள உருவகாக்குதல்.

்டி 1 :  ஒரு கைாகிதத்்த எடுத்து அ்த இரு சம்பாகைங்கை்ளாகை மடித்து மடிபபுகநகைாடு உருவாககுகை.

்டி 2 : மடிபபுகநகைாட்டிறகு  ஒரு ்பகுதியில் மட்டும் ்மத்துளிகைள் இடுகை.

்டி 3 :  கைாகிதத்்த மடிபபுகநகைாட்டின் வழிநய மடித்து அழுத்துகை.

்டி 4 :  கைாகிதத்தி்ைத் திறந்தால் ்மத்துளிகைள் அடுத்த ்பகுதியில் ்பதிந்திருப்ப்தயும் 

அ்வ மடிபபுகநகைாட்டி்ைப ெ்பாறுத்துச் சமச்சீர்த் தன்்ம ெ்பறறிருப்ப்தயும் 

நீங்கைள் கைாணைாம்.

்டி 1 ்டி 2 ்டி 3 ்டி 4

1. கை்டவுச்ெசால் கைண்டறிகை.:
  கைணணுககினியாள் கை்டவுச்ெசால்ைால் ்பாதுகைாககைப்பட்்ட தைது மடிககைணினியில் ஒரு புதிய 

வி்்ளயாட்டுச் ெசயலி்ய ்வத்துள்்ளாள். கீநழயுள்்ள ஆங்கிை ்பத்தியில் அந்தக கை்டவுச் ெசால் 

உள்்ளதாகைவும் அத்ைக கைணடுபிடிககுமாறும் தைது �ண்பர்கைளுககுச் சவால் வி்ட முடிவு 

ெசயகிறாள்.

 "Kannukkiniyal has a new game app in her laptop protected with a password. She has 
decided to challenge her friends with this paragraph which contains that password".

  கீநழ ெகைாடுககைப்பட்டுள்்ள ்படிகை்்ளப பின்்பறறிைால் அ்தக கைண்டறியைாம்.

 ்படிகைள் :

 i) ஒரு கைாகிதத்தில், நமநையுள்்ள ்பத்தி்யப ெ்பரிய ஆங்கிை எழுத்துகைளில் எழுதுகை.

 ii) அககைாகிதத்தி்ைத் த்ைகீழாகைத் திருபபிக கைணணாடியில் கைாணபிககை.

 iii) எவவித மாறறமுமின்றித் ெதரியும் வார்த்்தநய அந்தக கை்டவுச்ெசால் ஆகும்.

2.  B, C, D, E, H, I, K, O மறறும் X ஆகிய எழுத்துகை்்ளப ்பயன்்படுத்திச் ெசாறகை்்ளக கைண்டறிகை. 

அவற்ற ஒரு கைாகிதத்தில் எழுதுகை. கைாகிதத்்தத் த்ைகீழாகைத் திருபபிக கைணணாடியில் 

கைாணபிககை.

 i)  நி்ைககுத்து மறறும் கி்்டமட்்டச் சமச்சீர்கநகைாட்டி்ைக ெகைாண்ட எழுத்துகை்்ளப 

்பட்டியலிடுகை.

 ii)  HIKE, DICE, COOK ஆகிய ெசாறகைள் எவவித மாறறமும் இல்ைாமல் கைணணாடியில் 

ெதரிகிறதா?

 iii)  நீங்கைள் கைண்டறிந்த ெசாறகைளில், எவவித மாறறமும் இல்ைாமல் அநதந்பான்று கைணணாடியில் 

ெதரியும் ெசாறகைள் _____________, _____________,  _____________, …

இவற்்ற முயல்்
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4.4 சுழல் சமச்சீர்த் தன்ம

�ாம் ஏறெகைைநவ சுழறசி்யப (rotation) ்பறறிக கைறறிருககிநறாம். சுழறசி என்்பது ஒரு 

்மயபபுள்ளி்யப ெ்பாருத்துச் சுறறி வருவ்தக குறிககிறது. கைாகிதக கைாறறாடி, கு்்ட இராட்டிைம், 

மின்விசிறி, ்பம்்பரங்கைள், வணடியின் சககைரங்கைள், ஸபின்ைர் (Fidget spinner) ஆகிய்வ 

அன்றா்ட வாழவில் �ாம் கைாணும் சுழலும் ெ்பாருள்கைளுககுச் சிை எடுத்துககைாட்டுகைள் ஆகும். 

கைாகிதக கைாறறாடி சககைரங்கைள் மின்விசிறி கு்்ட இராட்டிைம்

ஒரு முழுச்சுறறு நி்றவ்்டயும் ெ்பாழுது சுழலும் ெ்பாரு்ளாைது தன் ஆரம்்ப நி்ைகநகை மீணடும் 

வந்த்்டகிறது. ஒரு முழுச்சுறறில் அபெ்பாரு்ளாைது 360° நகைாணத்்த அ்்டகிறது.

இந்தச் சூழல் குறித்துச் சிந்திக்்

1.)  ஒத்த அ்ளவு்்டய இரு ெசவவகை வடிவிைாை பிஸகைட்டுகை்்ள ஒன்றன் மீது ஒன்றாகை ்வககைவும். 

ஒரு பிஸகைட்்்ட நி்ையாகைப பிடித்துக ெகைாணடு மறெறான்்ற அதன் மீது ்வத்துப ்ப்டத்தில் 

கைாட்டியுள்்ளவாறு சுறறவும்.

ஆரம்்பநி்ை சுழறசி
முதல் மு்ற 

ெ்பாருந்துகிறது
சுழறசி

இரண்டாவது 

மு்ற 

ெ்பாருந்துகிறது

ஒரு முழுச்சுறறில் எத்த்ை மு்ற அது மறெறான்றின் மீது சரியாகைப ெ்பாருந்துகிறது? இரணடு மு்ற

2.)  கீநழயுள்்ள எடுத்துககைாட்டிலிருந்து ஒரு ஸபின்ை்ர (Fidget spinner)  அதன் ் மயத்்தப ெ்பாருத்துச் 

சுழறறிைால் ஒரு முழுச்சுறறில் மூன்று நி்ைகைளில் சரியாகைப ெ்பாருந்துகிறது.

ஆரம்்பநி்ை சுழறசி
முதல் மு்ற 

ெ்பாருந்துகிறது
சுழறசி

இரண்டாவது 

மு்ற 

ெ்பாருந்துகிறது

சுழறசி

மூன்றாவது 

மு்ற 

ெ்பாருந்துகிறது
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3.) ஒரு மூ்ைமட்்டத்்தக (நகைாணங்கைள் 60°, 30° மறறும் 90° ெகைாண்ட்வ) கைாகிதத்தின் மீது ் வத்து 

அ்தச் சுறறி ெவளிபபுறமாகை எல்்ைகநகைாடு வ்ரகை. நீங்கைள் எந்த வடிவத்்தப ெ்பறுகிறீர்கைள்? 

ஆம், அசம்பககை முகநகைாணம். ்ப்டத்தில் கைாட்டியுள்்ளவாறு ்மயப புள்ளி்யப ெ்பாருத்து சுழறறும் 

ந்பாது ஒரு முழுச்சுறறில் ஒநரெயாரு மு்ற மட்டுநம அது எல்்ைககுள் சரியாகைப ெ்பாருந்துகிறது.

நமநை ெகைாடுககைப்பட்டுள்்ள சூழல்கைள் 1 மறறும் 2 இல் ெசவவகை வடிவப பிஸகைட் மறறும் ஸபின்ைர் 

ஆகிய்வ ஒரு முழுச்சுறறில் மு்றநய 2 மறறும் 3 மு்ற தைககுத்தாநை சரியாகைப ெ்பாருந்துகின்றை. 

இத்ைச் சுழல் சமச்சீர் வரி்ச என்கிநறாம். சூழல் 3 இல் மூ்ைமட்்டம் ஆைது ஒரு முழுச்சுறறில் ஒநர 

ஒரு மு்ற மட்டுநம ெ்பாருந்துகிறது. ஆகைநவ, அது சுழல் சமச்சீர்த் தன்்ம்யப ெ்பறறிருககைவில்்ை.

ஒரு வடிவம், அதன் ்மயத்்தப ெ்பாருத்து 360°இககுக கு்றவாகைச் சுழலும் ெ்பாழுது அநத 

நி்ை்ய அ்்டயுமாைால் (கு்றந்த ்பட்சம் இரணடு சுழல்சமச்சீர் வரி்ச ெ்பறறிருபபின்) 

அவவடிவமாைது சுழல் சமச்சீர்த் தன்ம ெ்பறறிருககிறது எைைாம்.

நமநை ெகைாடுககைப்பட்்ட சூழலில் எந்தப ெ்பாருளுககுச் சுழல் சமச்சீர்த் தன்்ம 

இல்்ை என்்ப்த உங்கை்ளால் கைண்டறிய இயலுமா? ஏன் ?

சிந்திக்்

எடுத்துக்்காட்டு  10   ஒரு தணணீர்த் ெதாட்டியின் மூடி (manhole cover) சதுர 

வடிவில் உள்்ளது. 

i) தணணீர் ெதாட்டி்ய மூடுவதறகு எத்த்ை 

வழிகைளில் அந்த மூடி்யப  ெ்பாருத்த இயலும்? 

ii) அதன் சுழல் சமச்சீர் வரி்ச என்ை? 

i) அத்ெதாட்டியி்ை 4 வழிகைளில் மூ்டைாம்.

ii) சுழல் சமச்சீர் வரி்ச 4 ஆகும். 

A B

CD

 தீர்வு 

A B

CD

A

BC

D

AB

C D

A

B C

D

தணணீர்த் ெதாட்டியின் மூடி (manhole cover) வட்்ட வடிவமாகை 

இருப்பதாகைக ெகைாள்நவாம்.

i) வட்்ட வடிவ மூடி்யக ெகைாணடு தணணீர்த்ெதாட்டி்ய மூடும் 

வழிகைளின் எணணிக்கை ………….

ii) அதன் சுழல் சமச்சீர் வரி்ச என்ை?

சிந்திக்்
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எடுத்துக்்காட்டு  11  பின்வரும் ்ப்டங்கைளுககுச் சுழல் சமச்சீர் வரி்ச்யக கைணடுபிடி.

்ப்டங்கைள்

சுழல் சமச்சீர் 

வரி்ச
4 5 2 5

எடுத்துக்்காட்டு  12  பின்வரும் வடிவங்கைளின் சுழல் சமச்சீர் வரி்ச்யக கைணடுபிடி

வடிவங்கைள்

சுழல் சமச்சீர் 

வரி்ச
2 2 3 8 2

i) ii) iii) iv) v)

எடுத்துக்்காட்டு  13   சம அ்ளவுள்்ள 6 சதுரங்கை்்ளக ெகைாணடு கு்றந்தது ஒரு ்பககைத்்த மறெறாரு 

சதுரத்தின் ்பககைத்து்டன் சரியாகைப ெ்பாருந்துமாறும் மறறும் சுழல் சமச்சீர்த் 

தன்்ம உள்்ளவாறும் ெ்பாருத்துகை (ஏநதனும் 3 வழிகைளில்). 

ஒரு திருகு கைருவி (Spanner) அறுநகைாண வடிவில் உள்்ளது. 

அககைருவியின் சுழல் சமச்சீர் வரி்ச 6 மறறும் அத்ை ஆறு

வழிகைளில், அறுநகைாண வடிவத் திருகு்டன் ெ்பாருத்த இயலும்.

ஒரு திருகு கைருவி (Spanner) அறுநகைாண வடிவில் உள்்ளது. 

 மறறும் அத்ை ஆறு

 தீர்வு 

i) ii) iii) iv)

i) ii) iii) iv)

 தீர்வு 

 தீர்வு 

ெசயல்்காடு

ெகைாடுககைப்பட்்ட வடிவங்கைள் ஒவெவான்்றயும் 

அதறகுரிய இ்டத்தில் ெவவநவறு வழிகைளில் ெ்பாருத்தி,  

அவவடிவங்கைளின் சுழல் சமச்சீர் வரி்ச்யக 

கைணடுபிடி.

v)i) ii) iii) iv)
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4.5 இ்டப்ெ்யர்வு சமச்சீர்த் தன்ம

பின்வரும் ்ப்டங்கை்்ள உறறுந�ாககுகை

நகைாைம் வடிவ்மபபு
உருளிப்பட்்்ட 

வடிவ்மபபு
நச்ை வடிவ்மபபு ்கை-கைாபபு வடிவ்மபபு 

இங்கு, ஒரு குறிபபிட்்ட வடிவ்மபபு (design) 

அல்ைது அ்மபபு (pattern) ஆைது முழு்மய்்டயும் 

வ்ர ெதா்டர்கிறது. அந்த வடிவ்மபபு எவவிதச் 

சுழறசியும், எதிெராளிபபும் இன்றி இ்டபெ்பயர்்வ 

மட்டும் அ்்டகிறது. அநத வடிவ்மப்்ப எந்த 

மாறறமும் இன்றி மறநறார் இ்டத்தில் கைாணைாம்.

இவவாறு ஒரு ெ்பாருளின் வடிவ்மப்பாைது 

புதிய இ்டத்திறகு �கைர்வ்த இ்டப்ெ்யர்வு சமச்சீர் 

என்கிநறாம். இந்த இ்டபெ்பயர்வு ஆைது சுழறசி 

மறறும் எதிெராளிபபு இன்றி அ்மகிறது

எடுத்துக்்காட்டு  14   ெகைாடுககைப்பட்்ட நகைாைங்கைளில் 

எந்த அ்மபபு (pattern) இ்டபெ்பயர்வு அ்்டகிறது?

i) ii) iii) 

i) ii) iii) 

எடுத்துக்்காட்டு  15   ெகைாடுககைப்பட்்ட அ்மபபி்ைப ்பயன்்படுத்தி, இ்டபெ்பயர்வு 

சமச்சீர்த் தன்்ம ெ்பறும் வ்கையில் உரிய கைட்்டங்கைளுககு 

வணணமிடுகை

 தீர்வு 

 தீர்வு 

கை்ையில் (Art) 

இ்டபெ்பயர்வு 

சமச்சீர்த் தன்்ம 

சதுரங்கை 

வி்்ளயாட்டுப 

்பை்கையில் 

ெவள்்்ள மறறும் 

கைருபபு வணணக 

கைட்்டங்கைள் இ்டம் 

ெ்பயர்வ்தக 

கைாணைாம்.
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எடுத்துக்்காட்டு  16   ெசவவகைப ்பட்்்டயில் ெகைாடுககைப்பட்்ட அ்மப்்ப இ்டபெ்பயர்வு ெசயது, 

வடிவ்மப்்ப நி்றவு ெசயகை.

    
 தீர்வு 

i)

ii)

iii)

i) ii) iii)

ெசயல்்பாட்டின் இறுதியில் 

கி்்டககைப ெ்பறுவது

்படி 1:

கீழகைாணும் உரலி/வி்ரவுக குறியீட்்்டப ்பயன்்படுத்தி Geo Gebra இ்ணயப ்பககைத்தில் சமச்சீர்த் 

தன்்ம என்னும் ்பணித்தாளிறகுச் ெசல்ைவும். சமச்சீர் நகைாடு மறறும் சுழல் சமச்சீர் எனும் இரு 

்பணிதாள்கைள் இ்டம் ெ்பறறிருககும். சமச்சீர் நகைாட்டில் இரு உருவங்கைளின் இ்டபபுறம் உள்்ள 

புள்ளிகை்்ள இழுத்து பின் முழு உருவத்்தக கைாண ’reflect’ ஐச் ெசாடுககைவும்.

்படி 2:

சுழல் சமச்சீரில் 'New shape' ஐச் ெசாடுககி சுழல் சமச்சீரின் வரி்ச்யக கைாணகை. உங்கைள் 

வி்்ட்ய சரி்பார்ககை அத்ை ெ்பட்டியில் தட்்டச்சு ெசயது 'உள்நு்ழ' (enter) ெ்பாத்தா்ை 

அழுத்தவும். 

சமச்சீர்த் தன்ம
இ்ணயச் ெசயல்்காடு

ெசயல்்காட்டிற்்கான உைலி:

சமச்சீர்த் தன்்ம: https://ggbm.at/udcrmzyr அல்ைது வி்ரவுக குறியீட்்்ட ஸநகைன் ெசயகை. 

்டி 1 ்டி 2
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்யிற்சி 4.1

1. க்காடிட்்ட இ்டத்்த நிைப்பு்

 i. ‘q’ இன் எதிெராளிபபுப பிம்்பம் _____ ஆகும்.

 ii. ஒரு சாயசதுரம் _____ சமச்சீர்க நகைாடுகை்்ளப ெ்பறறிருககும்.

 iii. ‘z’  என்ற எழுத்தின் சுழல் சமச்சீர் வரி்ச _____

 iv. சுழல் சமச்சீர் வரி்ச கு்றந்த அ்ளவு _____ ஆகை இருந்தால், அந்த வடிவம் சுழல் சமச்சீர்த் 

தன்்மயி்ைப ெ்பறறிருககிறது எைைாம்.

 v. ஒரு ெ்பாருள் புதிய இ்டத்திறகு இ்டபெ்பயர்வு அ்்டவதால் _____ சமச்சீர் ஏற்படுகிறது.

2. சரியகா அல்லது தவறகா எனக் கூறு்.

 i. ஒரு ெசவவகைம் �ான்கு சமச்சீர்க நகைாடுகை்்ளப ெ்பறறுள்்ளது.

 ii. சமச்சீர்கநகைாட்டி்ைப ெ்பறறிருககும் வடிவம் ஆைது எதிெராளிபபுச் சமச்சீர்த் தன்்ம்யப 

ெ்பறறிருககும்.

 iii. RANI என்ற ெ்பயரின் எதிெராளிபபுப பிம்்பம் INAR ஆகும்.

 iv. ஒரு வட்்டத்திறகு எணணறற சுழல் சமச்சீர் வரி்சகைள் உள்்ளை.

 v. 191 என்ற எண சுழல் சமச்சீர்த் தன்்ம்யப ெ்பறறுள்்ளது.

3. பினவரும் வடிவங்்்ள அவற்றின சமச்சீர்க்க்காடு்ளின எண்ணிக்்்்யக் ெ்காண்டு 

ெ்காருத்து்.

i) சது ரம் அ) சமச்சீர்கநகைாடு இல்்ை

ii) இ்ணகைரம் ஆ) ஒரு சமச்சீர்கநகைாடு

iii) இரு சம்பககை முகநகைாணம் இ) இரு சமச்சீர்கநகைாடுகைள்

iv) ெசவவகைம் ஈ) �ான்கு சமச்சீர்கநகைாடுகைள்

4. பின்வருவைவறறிறகுச் சமச்சீர்கநகைாடுகைள் வ்ரகை.
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5. ெகைாடுககைப்பட்டுள்்ள குத்துகநகைாடு/கி்்டமட்்டகநகைாட்டி்ை சமச்சீர்கநகைா்டாகைக ெகைாணடு,  

ஒவநவார் எழுத்்தயும் முழு்ம ெசயது ம்றந்துள்்ள ெசாறகை்்ளக கைணடுபிடிககை.

i) iv) v) vi)

ii)

iii)

6. ஒரு ்பகுதியில் உள்்ள து்்ளகைள் மறெறாரு ்பகுதியில் உள்்ள து்்ளகைளு்டன் சரியாகைப 

ெ்பாருந்துமாறு ெகைாடுககைப்பட்்ட வடிவங்கைளுககுச் சமச்சீர்கநகைாடு வ்ரகை.

7.  புள்ளிக நகைாட்டி்ைச் சமச்சீர்கநகைா்டாகைக ெகைாணடு பின்வரும் ்ப்டங்கை்்ள நி்றவு ெசயகை.

8. பின்வருவைவறறின் சுழல் சமச்சீர் வரி்ச்யக கைணடுபிடிககை.

9. ஒரு ்பகை்்டயாைது ்ப்டத்தில் உள்்ளவாறு ஆறு முகைங்கை்்ளக ெகைாணடிருககும். அ்வ 

ஒவெவான்றும் ெ்பறறுள்்ள சுழல் சமச்சீர் வரி்ச்யக கைணடுபிடிககை.
 

M 
A 
T 
H
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O 
M 
A 
T 
O

i) ii) iii) iv) v)

i) ii) iv)iii)

i) ii) iii) iv) v)
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10. ெகைாடுககைப்பட்்ட எல்்ைக நகைாைங்கைளில் (border kolams) இ்டபெ்பயர்வு ெ்பறற அ்மப்்பக 

கைாணகை.

ெ்காள்குறி வ்் வினகாக்்ள்

11. பின்வருவைவறறுள் எந்த எழுத்திறகுச் சமச்சீர்கநகைாடு கி்்டயாது?

 அ) A ஆ) P இ) T  ஈ) U

12. பின்வருவைவறறுள் சமச்சீர்த் தன்்ம ெ்பறற ்ப்டம் எது??

13. நி்ைககுத்துகநகைாட்்்ட சமச்சீர்க நகைா்டாகைப ெ்பறற ெசால் எது?

 அ) DAD ஆ) NUN இ) MAM ஈ) EVE

14. 818 இன் சுழல் சமச்சீர் வரி்ச _____.

 அ) 1 ஆ) 2 இ) 3 ஈ) 4

15.  ஆைது _____ சுழல் சமச்சீர் வரி்ச்யப ெ்பறறுள்்ளது

 அ) 5 ஆ) 6 இ) 7 ஈ) 8

்யிற்சி 4.2

்ல்வ்்த் திறனறிப் ்யிற்சிக் ்ணக்கு்ள்

1. பின்வருவைவறறிறகுப ்ப்டம் வ்ரந்து வி்்டயளி

 i) சமச்சீர்க நகைா்டறற முகநகைாணம்

 ii) ஒநரெயாரு சமச்சீர்க நகைாடு ெ்பறற முகநகைாணம்

 iii) மூன்று சமச்சீர்க நகைாடுகைள் ெ்பறற முகநகைாணம்

2. கைட்்டத்திலுள்்ள எழுத்துகைளில் எந்ெதந்த எழுத்துகைளுககு 

 i) சமச்சீர்க நகைாடு இல்்ை.

 ii) சுழல் சமச்சீர்த் தன்்ம ெகைாணடுள்்ளை.

 iii) எதிெராளிபபுச் சமச்சீர்த் தன்்ம ெகைாணடுள்்ளை.

 iv) சுழல் மறறும் எதிெராளிபபு சமச்சீர்த் தன்்ம ெகைாணடுள்்ளை.

i) ii) iii)

a) b) c) d)

A M P E
D I K O
N X S H
U V W Z
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3. பின்வரும் ்ப்டங்கைளுககுச் சமச்சீர்க நகைாடுகைளின் எணணிக்கை மறறும் சுழல் சமச்சீர்த் வரி்ச 

ஆகியவற்றக கைாணகை.

4. 101 என்ற மூன்றிைககை எண சுழல் மறறும் எதிெராளிபபுச் சமச்சீர்த் தன்்ம ெ்பறறிருககிறது. 

அவவாறு சுழல் மறறும் எதிெராளிபபு சமச்சீர்த் தன்்ம இரணடும் ெ்பறற மூன்றிைககை எணகைளுககு 

நமலும் ஐந்து எடுத்துககைாட்டுகைள் தருகை.

5. ெசவவகைப ்பட்்்டயில் பின்வரும் அ்மப்்ப (pattern) இ்டபெ்பயர்வு ெசயது வடிவ்மப்்ப 

நி்றவு ெசயகை.

கமற்சிந்த்னக் ்ணக்கு்ள்

6. ஒரு கைட்்டத்்த மட்டும் நிழலிட்டுப பின்வருவைவற்றப ெ்பறச் ெசயகை.

 i) ஒரு சமச்சீர்க நகைாடு

 ii) சுழல் சமச்சீர் வரி்ச 2

7. சம அ்ளவுள்்ள 6 சதுரங்கை்்ளக ெகைாணடு கு்றந்தது ஒரு ்பககைமாவது மறெறாரு சதுரத்தின் 

்பககைத்து்டன் சரியாகைப ெ்பாருந்துமாறும் மறறும் எதிெராளிபபு சமச்சீர்த் தன்்ம உள்்ளவாறும் 

ெ்பாருத்துகை. (எ்வநயனும் 3 வழிகைளில்)

8.  பின்வருவைவறறிறகுப ்ப்டம் வ்ரகை.

 i) எதிெராளிபபு சமச்சீர்த் தன்்ம ெகைாண்டது ஆைால் சுழல் சமச்சீர்த் தன்்ம இல்்ை.

 ii) சுழல் சமச்சீர்த் தன்்ம ெகைாண்டது ஆைால் எதிெராளிபபு சமச்சீர்த் தன்்ம இல்்ை.

 iii) எதிெராளிபபு மறறும் சுழல் சமச்சீர்த் தன்்ம இரணடும் ெ்பறறது.

9. ெகைாடுககைப்பட்்ட ஒழுங்கு ்பைநகைாணங்கைளுககுச் சமச்சீர்கநகைாடுகைளின் எணணிக்கை மறறும் சுழல் 

சமச்சீர் வரி்ச ஆகியவற்றக கைண்டறிந்து பின்வரும் அட்்டவ்ண்ய நி்றவு ெசயகை மறறும் 

கீநழ ெகைாடுககைப்பட்டுள்்ள விைாககைளுககு வி்்டயளிககை.
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வடிவங்கைள்

சம்பககை 

முகநகைாணம்

சதுரம் ஒழுங்கு 

ஐங்நகைாணம்

ஒழுங்கு 

அறுங்நகைாணம்

ஒழுங்கு 

எணநகைாணம்

சமச்சீர்கநகைாடுகைளின் 

எணணிக்கை

சுழல் சமச்சீர் வரி்ச

 i) 10 ்பககைங்கைள் ெகைாண்ட ஓர் ஒழுங்கு ்பைநகைாணம்  ………. சமச்சீர்கநகைாடுகை்்ளப ெ்பறறிருககும்.

 ii)  10 சமச்சீர்கநகைாடுகை்்ளக ெகைாண்ட ஓர் ஒழுங்கு ்பைநகைாணம் ……….. சுழல் சமச்சீர் வரி்ச 

ெ்பறறிருககும்.

 iii) ‘ n’ ்பககைங்கைள் ெகைாண்ட ஓர் ஒழுங்கு ்பைநகைாணம் …………. சமச்சீர்கநகைாடுகைள் மறறும் ……….. 

சுழல் சமச்சீர் வரி்ச்யப ெ்பறறிருககும்.

10. இ்டபெ்பயர்வு சமச்சீர்த் தன்்ம ெ்பறத்தககை வ்கையில் அ்ைத்துக கைட்்டங்கை்்ளயும் வணணமிடுகை

 ●   ஒரு ்ப்டத்்த இருசம்பாகைங்கை்ளாகைப பிரித்து ஓர் அ்ரப ்பகுதி மறநறார் அ்ரப ்பகுதியு்டன் 

சரியாகைப ெ்பாருந்துமாறு பிரிககும் நகைாட்டி்ைச் சமச்சீர்கநகைாடு அல்ைது சமச்சீர் அச்சு 

என்கிநறாம்.

 ●   ஒரு வடிவம் சமச்சீர்கநகைாட்டி்ைப ெ்பறறிருந்தால் அது எதிெராளிபபு சமச்சீர்த் தன்்ம 

ெ்பறறிருககும்.

 ●   ஒரு வடிவம் ஆைது ்மயத்்தப ெ்பாறுத்து 360°இககுக கு்றவாகைச் சுழறறும் ெ்பாழுது அநத 

நி்ை்ய அ்்டயுமாைால் அந்த வடிவம் சுழல் சமச்சீர்த் தன்்ம ெ்பறறிருககிறது எைைாம்.

 ●   ஒரு முழுச்சுறறில் ஒரு வடிவமாைது எத்த்ை மு்ற அந்த வடிவத்தின் நமல் சரியாகைப 

ெ்பாருந்துகிறநதா அந்த எணணிக்கைநய அதன் சுழல் சமச்சீர் வரி்ச ஆகும்.

 ●   ஓர் அ்மபபு புதிய இ்டத்திறகு �கைர்ந்து இ்டபெ்பயர்வு சமச்சீர்த் தன்்ம்ய உருவாககுகிறது. 

சுழறசியும் எதிெராளிபபும் இன்றி இந்த இ்டபெ்பயர்வு �்்டெ்பறும்.

்கா்டச் சுருக்்ம்
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• த�ொடர் வளர் தெயல்முறைகள் மற்றும் அறமப்புகறளப் பற்றி உணர்ந்துதகொள்ளு�ல்.

• யூக்ளிட் விறளயொட்டு எனபது ஒரு த�ொடர் வளர் தெயல்முறை எனபற� அறிந்துதகொள்ளு�ல்.

• வழிமுறைகறள உருவொக்கவும், பினபற்ைவும் கற்றுக்தகொள்ளு�ல்.

• �கவல்கறள வரிறெப்படுத்துவதின முக்கியத்துவத்ற� அறிந்துதகொள்ளு�ல்.

5.1 அறிமுகம்

கொறையில் எழுவது, பல் துைக்குவது, உடற்பயிற்சிகறள மமற்தகொள்வது, பொல் அருந்துவது, 

குளிப்பது, கொறை உணறவச் ெொப்பிடுவது, பிைகு பள்ளிக்குச் தெல்ைத் �யொரொவது மபொனை சிை 

தெயல்கறள நொம் ஒவதவொரு நொளும் தெய்கிமைொம்.

ஒவதவொரு நொளும் இவவொறு நிகழுமல்ைவொ? 

இங்கு ஒரு தெயைறமப்றப நொம் திரும்பத் திரும்பச் தெய்வற�க் கவனிக்கிறீர்களொ? நம்முறடய 

வொழக்றகயில் இம� மபொனறு பை த�ொடர் அறமப்புகள் இருக்கினைன. உணறமயில் ‘ெொப்பிடுவது’, 

‘படிப்பது’, ‘விறளயொடுவது’, ‘தூங்குவது’ மபொனைறவ நொள்ம�ொறும் தெய்யும் ஓர் ஒழுங்கு த�ொடர் அறமப்பு 

அல்ைவொ?

நொம் ஒமர தெயல்கறளத் திரும்பத் திரும்பச் தெய்து தகொணமட இருக்கும்தபொழுது அது ஒரு புதிய 

வடிவத்ற�த் �ருகிைது. 

த�ொடர் வளர் தெயல்முறைக்கொன எடுத்துக்கொட்டுகள் சிைவற்றைக் 

கொணமபொம்.

⋆  மகொைங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட அறமப்பு திரும்பத் திரும்ப 

வருவற� நொம் பொர்க்கிமைொம், அ�னொல் தபரிய மகொைமொக நமக்குக் 

கிறடக்கிைது.

⋆  சுவர் எழுப்புவதில், தகொத்�னொர் தெங்கற்கறள ஒனைன மீது 

ஒனைொகத் த�ொடர்ந்து, முறையொக அடுக்கிப் பூசுகிைொர். சிை 

நொட்களுக்குப் பிைகு ஓர் அழகிய சுவர் உருவொகி இருப்பற� நொம் 

கொணைொம்.

⋆  ம�னீக்கள் �னது ம�ன கூட்றட அறுமகொண அறமப்பில் த�ொடர்ந்து 

அறமத்து, அதில் அதிகப்படியொன ம�றனச் மெமித்து றவப்பம�ொடு 

குளிர்கொைங்களில் �ங்களுக்குள் உணணவும் தெய்கினைன.

கற்றல் ந�ாககஙகள்

இயல் 

5
தகவல் 

செயலாககம்
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⋆  ஒரு சிவப்பு நிை றம புட்டிறய எடுத்துக்தகொணடு, அ�னுள் சிறிது பச்றெ வணண றமறயச்  

மெர்ப்மபொம். இதில் எந்� மவறுபொட்றடயும் உடனடியொகக் கொண இயைொது. மமலும் சிறிது 

பச்றெ வணண றம மெர்க்கும் மபொது, சிறிது வணண மொற்ைத்ற�க் கொணைொம். மமலும் 

சிறிது சிறி�ொகச் மெர்க்க,…. மவதைொரு வணண மொற்ைத்ற� நீங்கள் கொணகிறீர்களொ? நீங்கள் 

தெொட்டுச் தெொட்டொகப் பச்றெ வணண றமறயச் சிவப்பு நிைத்துடன த�ொடர்ந்து மெர்த்�ொல், 

முடிவில் மவறு ஒரு புது வணணம் கிறடக்கிைது. மமமை கூறிய அறனத்தும் சதாடர் வளர் 

செயல்முற்றகள் ஆகும்.

எனமவ, சதாடர் வளர் செயல்முற்ற எனபது ஒரு தெயறைத் திரும்பத் திரும்பப் பை முறை 

தெய்வதும் அது ஒரு புதிய விறளறவத் �ருவதும் ஆகும்.

எஙகும் கணிதம் - அன்றாட வாழ்வில் தகவல் செயலாககம்

இயறறகயில் பிபந�ாசி சதாடர் வரிறெ கறடயில் பழஙகள் முற்றயாக அடுககபபடுவது

5.2 எணகளில் சதாடர்வளர் செயல்முற்ற

மமமை கூறிய த�ொடர் வளர் தெயல்முறைகறள நம்முறடய அனைொட வொழவில் கொண முடியும். 

இது மபொனை தெயல்முறைகறள எண த�ொடர்களிலும் நொம் கொணைொம். எணகள் ஏறுமுகமொகமவொ 

அல்ைது இைங்குமுகமொகமவொ சிை அறமப்புகளில் த�ொடர்கினைன.

1. கீழக்கணட த�ொடர்கறளக் கவனித்து அவற்றை உருவொக்கும் அறமப்புகறளக் கொணக.

 	1, 3, 5, 7,… எனை எண த�ொடரின அறமப்பு 1, 1+2, 3+2, 5+2, 7+2, 9+2, 11+2,… என உருவொகிைது.
 	50, 48, 46, 44, … எனை எண த�ொடரின அறமப்பு 50, 50₋2, 48₋2, 46₋2, … என உருவொகிைது.
 	2, 4, 6,… எனை எண த�ொடரின அறமப்பு 1x2, 2x2, 3x2, 4x2, 5x2, 6x2, … என உருவொகிைது.
 	1, 4, 9, 16, … எனை எண த�ொடரின அறமப்பு 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, … என உருவொகிைது.
 	2, 6, 12, 20, 30, … எனை எண த�ொடரின அறமப்பு 1x2, 2x3, 3x4, 4x5, … என உருவொகிைது.
 	2, 4, 8, 16, … எனை எண த�ொடரின அறமப்பு 2x1, 2x2, 2x2x2, … என உருவொகிைது.

2.  1, 10, 100, 1000, … எனை த�ொடறர உற்றுமநொக்குக. இத்த�ொடரில் 1 இன வைதுபுைம் பூச்சியத்தின 

எணணிக்றக அதிகரிக்க அவதவணகளின மதிப்பும் அதிகரிக்கிைது. 
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3.  இது மபொனை வழிகளில் கீமழ உள்ள சிைப்பு எண த�ொடரில் அடுத்� எணகறள உங்களொல் கணிக்க 

முடிகிை�ொ?

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, …
ஆம். அடுத்� எண 55. எப்படி? த�ொடரில் உள்ள 21 மற்றும் 34 எனை எணகறளக் கூட்டுவ�ொல் 

உங்களுக்குக் கிறடக்கிைது.  இல்றையொ ?

மமமை உள்ள சிைப்புத் த�ொடர் வரிறெயின அறமப்றப உங்களொல் அறிய முடிகிை�ொ? ஆம். 

முனன�ொக உள்ள இரணடு அடுத்�டுத்� உறுப்புகளின கூடு�ல் அடுத்து வரும் எணறண நமக்குத் 

�ருகிைது.
அ�ொவது, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13,…

இந்�ச் சிைப்பு எண த�ொடறர பிபந�ாசி சதாடர் எனகிமைொம். பிபமனொசி த�ொடரில் உள்ள ஒவமவொர் 

உறுப்பும் பிபந�ாசி எணகள் எனப்படும்.

4.  பிபமனொசி எண த�ொடர் மபொைமவ லூக்கொஸ் எணகளும் ஒரு த�ொடறர உருவொக்குகினைன. 

இது பிபமனொசி எணகமளொடு  தநருங்கிய த�ொடர்புறடயது. 1 மற்றும் 1 எனத் த�ொடங்குவ�ற்குப் 

பதிைொக லூககாஸ் எணகள் 1, 3 எனத் த�ொடங்கும். எனமவ 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, … எனபது 

லூககாஸ் எண சதாடர் ஆகும். மமற்கொணும் எண அறமப்பு முறை அறனத்திலும் த�ொடர் வளர் 

தெயறை நொம் கொணைொம்.

i) பிபமனொசி எண த�ொடரில் 10 வது  உறுப்றபக் கொணக.
ii) பிபமனொசி எண த�ொடரின 11 வது மற்றும் 13 வது உறுப்புகள் 

முறைமய 89 மற்றும் 233 எனில் 12 வது உறுப்றபக் கொணக?

இவறற்ற முயல்க

இயறறகயில் பிபந�ாசி எணகள் 

பிபமனொசி எண த�ொடரொனது இயற்றக நிகழவுகளொன நத்ற�க் கூட்டின சுருள் வடிவம், 

மரக்கிறளகள், மைர்களில் இ�ழகளின வரிறெ அறமப்பு, சூரியகொந்திப் பூவின விற�கள், தடய்சி 

பூவின இ�ழகள், ம�ன கூட்டின அறைகள் மபொனைவற்றில் கொணப்படுகினைன. மமலும் விைங்குகளின 

மீதுள்ள �னித்துவமொன குறிகள் மற்றும் கடல் சிப்பிகளின  கட்டறமப்பு ஆகியவற்றிலும் பிபமனொசி 

ெொர்ந்� கணி� அறமப்புகறளக் கொண முடியும்.
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5.3 யூகளிடின விறளயாட்டு

அம்முவும், பொலுவும் ஒரு விறளயொட்டு விறளயொடுகினைனர். ஒவதவொருவரும் ஓர் எணறணத் 

ம�ர்ந்த�டுக்கினைனர். மமலும் அ�றன ஒரு �ொளில் எழுதி றவத்துக் தகொள்கினைனர். அம்மு எடுத்� 

எண பொலு எடுத்� எணறண விடப் தபரிய�ொக இருந்�ொல், அம்மு அந்� இரு எணகளின மவறுபொட்றட 

கணடுபிடிப்பொள். அ�றனப் பொலுவுக்குத் த�ரிவிப்பொள். 

இப்மபொது பொலுவின வொய்ப்பு, அவன �னனிடம் உள்ள 

எணணிற்கும் அம்மு த�ரிவித்� எணணிற்கும் 

மவறுபொடு கணடுபிடித்து அம்முவுக்குத் த�ரிவிப்பொன. 

அவர்கள் கொணும் மவறுபொடும், அந்� எணணும் 

ெமமொக வரும் வறர இச்தெயறைத் த�ொடர்வொர்கள். 

இறுதியில் யொரிடம் இரணடு எணகளும் ெமமொகக் 

கிறடக்கினைனமவொ அவர் இந்� விறளயொட்டின 

தவற்றியொளர் ஆவொர். எப்படி விறளயொடுகிைொர்கள் 

எனப் பொர்ப்மபொம்.
அம்மு 34 எனை எணறணயும் பொலு 19 எனை 

எணறணயும் ம�ர்ந்த�டுப்ப�ொகக் தகொள்மவொம். 

மு�லில் அம்மு 34 மற்றும் 19 எனை எணகளின மவறுபொடு 15 எனக் கணடறிந்து 

பொலுவிடம் கொணபிப்பொள். இப்மபொது பொலுவிடம் உள்ள 19 மற்றும் அவள் 

கொணபித்� 15, ஆகியவற்றின மவறுபொடொன 4 ஐ அம்முவிடம் கொணபிப்பொன. 

மமலும் இச்தெயறைத் த�ொடர்ந்�ொல் இறுதியொக அம்மு தவற்றியொளர் ஆவொர். (தபரிய 

எணறண மு�லில் றவத்து மவறுபொடு கொணக).

இப்மபொது அவர்கள் (24, 18) எனை எணறணத் ம�ர்ந்த�டுத்து அம்மு 

த�ொடங்குவ�ொகக் தகொள்மவொம்.

படத்தில் உள்ள மமொனொ லிெொ 

உருவமொனது பிபமனொசி சுருள் 

அறமப்பில் உள்ளது. மமொனொ லிெொ 

ஓவியத்தின மமம்பட்ட அழகுக்கு இதுவும் 

ஒரு கொரணமொகும்.

�ங்க விகி�ம் பிபமனொசி எணகளில் மு�ல் 

இரணடு எணகறளத் �விர அடுத்�டுத்துள்ள 

பிபமனொசி எணகளின  விகி�த்ற�  
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எனக் கருத்தில் தகொள்க. இதில் நீங்கள் ஓர் 

அறமப்றபக் கொணகிறீர்கள். இந்� அறமப்பொனது 

1.618 இக்கு தநருக்கமொக இருப்பற� நீங்கள் 

கொணைொம். மமலும் இ�றன f எனக் குறிக்கிமைொம். 

இ�றனத் �ங்க விகி�ம் (f = 1.618) என அறழக்கிமைொம். 

�ங்க விகி�த்தில் அறமந்� வடிவங்கள் அழகொனறவ 

எனபற�க் கொணைொம்.

அம்மு : (34,19) 34-19=15

பொலு : (19,15) 19-15=4

அம்மு : (15, 4) 15-4=11

பொலு : (11, 4) 11-4=7

அம்மு : (7, 4) 7-4=3

பொலு : (4, 3) 4-3=1

அம்மு : (3, 1) 3-1=2

பொலு : (2, 1) 2-1=1

அம்மு : (1, 1) ெம எணகள்

பிபமனொசி எண த�ொடர் 1 மற்றும் 1 எனத் 

த�ொடங்குவ�ற்குப் பதிைொக 0 மற்றும் 1 எனவும் 

த�ொடங்கைொம்.

குறிபபு

  

இரணடு அடுத்�டுத்� பிபமனொசி 

எணகள் ெொர்பகொ  எணகளொ?

சிந்திகக
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 அம்மு பொலு அம்மு

இற�த் த�ொடர்ந்�ொல் (24, 18)  (18, 6)  (12, 6)  (6, 6) மீணடும் அம்மு தவற்றி தபறுவொள்.
அம்மு (18, 6) எனத் த�ொடங்கினொல் கிறடப்பது (18, 6)  (12, 6)  (6, 6) பொலு தவற்றியொளர் 

ஆவொர்.
எந்�ச் மெொடி எணகளுக்கு மு�ல் மபொட்டியொளர் தவற்றியறடகிைொர் மற்றும் எப்மபொது இரணடொவது 

மபொட்டியொளர் தவற்றியறடகிைொர் எனபற� உனனுறடய நணபர்களுடன விறளயொடிக் கொணக.
இதிலிருந்து நொம் ஆர்வமொன ஒனறைக் கொண முடியும். எந்� எண மெொடியுடன நொம் 

த�ொடங்கினொலும் முடியும் எணகறளப் தபொருத்து நீங்கள் எனன கூை முடியும்? இரணடு எணகளும் 

ெமமொக வரும்மபொது நிறுத்திக் தகொள்கிமைொம் எனபற� நிறனவில் தகொள்க. அது நொம் மு�லில் 

எடுத்துக்தகொணட இரு எணகளின மீப்தபரு தபொதுக் கொரணி (மீ.தபொ.கொ). எனமவ மமற்கணட 

தெயைொனது ஒரு த�ொடர் வளர் தெயல்முறையொக அறமகிைது. அது தகொடுக்கப்பட்ட இரு எணகளின 

மீ.தபொ.கொ-றவத் �ருகிைது. a மற்றும் b (இங்கு a>b) எனை எணகளின மீ.தபொ.கொ-வொனது, a மற்றும் 

a-b எனை எணகளின மீ.தபொ.கொ-வுக்குச் ெமம்.
எடுத்துககாட்டு  1  16 மற்றும் 28 எனை இரு எணகளின மீ.தபொ.கொ கொணக.

16 மற்றும் 28 இன மீ.தபொ.கொ (16, 28-16) இன மீ.தபொ.கொ

16 = 2 x 2 x 2 x 2 16 = 2 x 2 x 2 x 2
28 = 2 x 2 x 7 12 = 2 x 2 x 3
(16, 28) இன மீ.தபொ.கொ = 2 x 2 = 4 (16, 12) இன மீ.தபொ.கொ = 2 x 2 = 4

 எனமவ, 16, 28 இன மீ.தபொ.கொ = (16, 28-16) இன மீ.தபொ.கொ

  a மற்றும் b, (இங்கு a > b) எனை எணகளின மீ.தபொ.கொ-வொனது, a மற்றும் a-b எனை 

எணகளின மீ.தபொ.கொ - வுக்குச் ெமம்.

யூகளிடின வழிமுற்ற

12 எனை எணறண எடுத்துக்தகொள்மவொம். 

12ஐ 7ஆல் வகுப்ப�ொகக் தகொணடொல், பிைகு ஈவு = 1, மீதி = 5 எனக் கிறடக்கும். இங்கு 

12ஐ 12 = 1 x 7 + 5 என எழு�ைொம். 
12ஐ, 2 ஆல் வகுப்ப�ொகக் தகொணடொல், நமக்கு ஈவு = 6, மீதி = 0 எனக் கிறடக்கும். மமலும் 

12ஐ, 12 = 2 x 6 + 0 என எழு�ைொம்.
 இதிலிருந்து நொம் த�ரிந்துதகொள்வது ஓர் எண ‘a’ ஐ மற்மைொர் எண ‘b’ ஆல் வகுத்�ொல் நமக்குக் 

கிறடக்கும் ஈவு ‘q’ மற்றும் மீதி ’r’ ஆகும். இங்கு a எனபற� a = b x q + r என ஒமர ஒரு 

வழியில் மட்டுமம எழு�ைொம் . அ�ொவது வகுபடும் எண = வகு எண x ஈவு + மீதி. இது யூகளிடின 

வழிமுற்ற எனப்படும்.

5.4 வழி முற்றகறள உருவாககுதலும் பினபறறுதலும் 

இயந்திர மனி�ன விறளயொட்டிறனப் பற்றி உங்களுக்குத் 

த�ரியுமொ? ஒரு குழந்ற� இயந்திர மனி�னொக நடிக்க மற்தைொரு 

குழந்ற�, இயந்திர மனி�னொக நடிக்கும் குழந்ற�க்கு அறிவுறுத்�ல்கள் 

வழங்க மவணடும். இயந்திர மனி�னொக நடிக்கும் குழந்ற� அந்� 

அறிவுறுத்�ல்கறள அப்படிமய தெயல்படுத்� மவணடும். இயந்திர மனி�னொக 

நடிக்கும் குழந்ற� சுவறரப் பொர்த்�படி அ�ன அருகில் நிற்கிைொர் எனில் 

அறிவுறுத்�ல்கறள இடுபவர் ‘முனமன தெல்’, எனறு கூறினொல் இயந்திர 

மனி�னொக நடிக்கும் குழந்ற� முனமனொக்கிச் தெல்ை முயை மவணடும். 
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ஆனொல் அது முடியொது. இயந்திர மனி�னொக நடிக்கும் குழந்ற� “அப்படிப் மபொகமுடியொது” எனக் கூைக் 

கூடொது. இயந்திர மனி�னொல் அறிவுறுத்�ல்கள் இயந்திரத் �னமொகப் பினபற்ைப்படும் எனப�றன இந்� 

மவடிக்றகயொன தெயல் நமக்குத் த�ரிவிக்கிைது. இயந்திர மனி�ன மபொல் இல்ைொமல் மனி� மூறள 

வழிமுறைகறளச் சூழநிறைக்குத் �க்கவொறு சிந்திக்கவும், மமம்படுத்�வும் கூடிய திைனுறடயது.

இந்தச் சூழல் குறித்துச் சிந்திகக

ஒரு குழுவில் உள்ள 6 உறுப்பினர்களுக்கு எலுமிச்றெப் பழச்ெொறு �யொரிப்ப�ற்கொன தெய்முறை

• ஒரு கிணணத்தில் மூனறு அறரத் துணடு எலுமிச்றெப் பழங்கறளப் பிழிந்து தகொள்க.
• அத்துடன ஐந்து குவறள �ணணீறரக் கிணணத்தில் மெர்த்துக் தகொள்க.
• இந்� எலுமிச்றெச் ெொற்றுடன நொனகு ம�க்கரணடி ெர்க்கறரறயச் மெர்க்கவும்.
• இந்�க் கைறவறய நனைொகக் கைக்கவும்.
• எலுமிச்றெச் ெொற்றை வடிகட்டவும்.
• வடிகட்டிய ெொற்றை ஆறு குவறளகளில் ஊற்ைவும், பரிமொைவும்.

மமமை கூறிய அறிவுறுத்�ல்கறளப் பயனபடுத்தி 12 உறுப்பினர்களுக்கு,

24 உறுப்பினர்களுக்கு மற்றும் 36 உறுப்பினர்களுக்கு எலுமிச்றெப் பழச் ெொற்றைத் �யொரிக்கவும்.

எடுத்துககாட்டு  2  தகொடுக்கப்பட்ட புதிரில் உள்ள அறிவுறுத்�ல்கறளப் பினபற்றி அறனவரும் ஒமர 

எணறண (36) தபறுக.

அறிவுறுத்தல்கள் :

• 1 மு�ல் 9 வறரயிைொன ஏம�னும் ஓர் 

எணறண நிறனத்துக் தகொள்க.
• அ�றன 9ஆல் தபருக்குக.
• ஈரிைக்க எண கிறடத்�ொல் 

அவவிைக்கங்கறளக் கூட்டுக.
• கூடு�லில் இருந்து 3ஐ கழிக்க.
• வரும் எணறண அம� எணணொல் தபருக்குக.

எடுத்துககாட்டு  3  OMR �ொறள நிரப்புவ�ற்கு முன, அறிவுறுத்�ல்கறள நீங்கள் கவனமொகப் 

படிக்கவும், தகொடுக்கப்பட்ட OMR �ொளில் பினவரும் 

அறிவுறுத்�ல்களினபடி நிழலிடுக.

அறிவுறுத்தல்கள் :

• பந்துமுறன எழுது மகொறை மட்டுமம 

பயனபடுத்தி வட்டங்கறள நிழலிடுக.
• மமல் வரிறெயில் மெர்க்றக எணறண 

எழு�வும்.
• எணகள் இடமிருந்து வைமொக நிழலிடப்பட 

மவணடும்.
• ஒவதவொரு எண கட்டத்திற்கும் கீமழ உள்ள 

அ�ற்குரிய வட்டத்ற� நிழலிடுக.
• ஒவதவொரு நிரலிலும் ஒமர ஓர் எண மட்டுமம 

நிழலிடப்பட மவணடும்.

6 எனை எணறண எடுத்துக்தகொள்ளவும்.

அ�றன 9ஆல் தபருக்குக : 9 x 6 = 54
கூடு�லின இைக்கங்கறளக் கூட்டுக : 5 + 4 = 9
விறடயிலிருந்து 3 ஐக் கழிக்க : 9 – 3 = 6
அம� எணணொல் தபருக்குக : 6 x 6 = 36
6 ஐத் �விர மவறு எணகளுக்கு முயற்சி தெய்க.
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இச்தெயல்பொடொனது ம�சியத் திைனறித் ம�ர்வு (NAS), ம�சிய வருவொய் வழி மற்றும் திைன படிப்பு 

உ�வித் த�ொறக ம�ர்வு (NMMS) மபொனை பல்மவறு ம�ர்வுகளுக்கு OMR �ொறள நிரப்புவ�ற்குத் 

ம�றவப்படுகிைது. 

எடுத்துககாட்டு  4  தகொடுக்கப்பட்ட 4x4 ெதுரக் கட்டத்ற� உற்றுமநொக்குக, மமலும் கீமழ தகொடுக்கப்பட்ட 

அறிவுறுத்�ல்கறளப் பினபற்றி எண வரிறெ அடுக்குகளின �னித்�னறமயொனது 139 எனை 

கூடு�றைத் �ருகிைது எனப�றன அறிக.

அறிவுறுத்தல்கள் : 

• எணகறள (இடமிருந்து வைமொக) நிறர வொயிைொகக் கூட்டுக.
• எணகறள (மமலிருந்து கீழொக) நிரல் வொயிைொகக் கூட்டுக.
• எணகறள மூறை விட்டங்களின  வொயிைொகக் கூட்டுக.
• ெதுரத்தின நொனகு மூறையில் உள்ள எணகறளக் கூட்டுக.
• தகொடுக்கப்பட்ட ெதுரத்ற� நொனகு 2 x 2 ெதுரங்களொகப் பிரித்து 

ஒவதவொரு ெதுரத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அறனத்து எணகறளயும் கூட்டுக.
மமமை கூைப்பட்ட அறிவுறுத்�ல்கள் அறனத்தும் ஒமர விறடறயத் �ருகினைன அல்ைவொ?

மமமை கூைப்பட்ட அறனத்து எடுத்துக்கொட்டுகளிலும் அறிவுறுத்�ல்கறள வழங்குவதும் அ�றனப் 

பினபற்றுவதும் ஆர்வம் ஊட்டுவ�ொக இருப்பற�க் கவனிக்கவும்.

1)  ஆசிரியர் �ொன முனமப வறரந்து றவத்திருக்கும் வடிவியல் உருவத்ற� வறரய 

மொணவர்களுக்கு வொய்தமொழி அறிவுறுத்�ல்கறள வழங்க மவணடும்.
ஒரு ெதுரம் வறரக, ெதுரத்தின நடுவில் அ�ன எந்�ப் பக்கத்திறனயும் த�ொட்டுச் தெல்ைொ�வொறு 

ஒரு வட்டம் வறரக. அந்� வட்டத்ற� நொனகு ெமப் பகுதிகளொகப் பிரிக்க. அவவொறு பிரிக்கப்பட்ட 

வட்டத்தின கீமழ, வைதுபுைமொக உள்ள கொல் பொகத்ற� நிழலிடுக. மொணவர்கள் வறரந்� 

உருவத்ற�க் கொணபிக்குமொறு கூறுக.
2)  ஒரு �ொளில் முக்மகொணம் ஒனறு வறரக. அ�றன விறளயொட்டுத்�னமொன 

உருவமொக மொற்றுக. உன நணபனிடம் இது மபொைமவ வறரவ�ற்கொன 

அறிவுறுத்�ல்கறள வழங்குக. 

3)  உனனுறடய நணபன உனறனச் ெந்திப்ப�ற்கு வீட்டிற்கு வர 

விரும்புகிைொர் எனில் அவர் வீட்டிலிருந்து உன வீட்றட அறடவ�ற்கொன வழிறயத் த�ளிவொன 

அறிவுறுத்�ல்களொகக் கூறுக.

இவறற்ற முயல்க

5.5 சபாருள்கறள வறகபபடுத்துதல் மறறும் வரிறெயாக அடுககுதல்

நம் அனைொட வொழக்றகயில் அைமொரியில் புத்�கங்கறள அடுக்கி றவத்�ல், கொைணிகறளச் 

ெட்டத்தில் வரிறெயொக றவத்�ல், �ட்டில் உள்ள கொய்கறிகறளப் பிரித்து றவத்�ல், அைமொரியில் வீட்டு 

பயனபொட்டுப் தபொருள்கறள அடுக்கி றவத்�ல். மளிறகப் தபொருள்கறள அடுக்கறளயில் றவத்�ல், 

தெைவுகறளப் பட்டியலிடு�ல் மபொனை சூழநிறைகளில் வறகப்படுத்துவது �விர்க்க இயைொ��ொகிைது. 

இந்�ச் தெயல்பொடுகள் தபொருள்கள் றவத்� இடத்ற� எளிதில் நிறனவுபடுத்�வும், தபொருள்கறள 

உடனடியொக எடுக்கவும் அப்தபொருள்கறளச் மெ�ொரம் இல்ைொமல் பயனபடுத்�வும் உ�வுகினைன.  

எணகளிலும் இம� மபொனை வரிறெப்படுத்து�ல்கள் உள்ளன. எடுத்துக்கொட்டு :  நொள்கொட்டி.
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கீழ்ககணட சூழ்நிறலகறளக குழுவாக அமர்ந்து விவாதிகக.

 சூழ்நிறல 1 

100 புத்�கங்கறள ஓர் அைமொரியில் நீங்கள் அடுக்க மவணடும் எனக் தகொள்க. அந்� அைமொரியில் 

10 வரிறெகளும், ஒவதவொரு வரிறெயிலும் 10 புத்�கங்கறள றவக்க இடமுள்ளது. மமலும் ஒவதவொரு 

புத்�கத்தின மீது அறடயொள எண எழு�ப்பட்டுள்ளது, அறடயொள எணறண அடிப்பறடயொகக் தகொணடு 

புத்�கங்கறள எவவொறு அடுக்கி றவப்பீர்கள்? மிகச்சிறிய அறடயொள எண உள்ள புத்�கத்ற� மமல் 

வரிறெயின இடது பக்கத்திலும், மமலும் தபரிய அறடயொள எண உள்ள புத்�கத்ற�  கீழ வரிறெயின 

வைது பக்கத்திலும் வரிறெப்படுத்துமவொம்.

கீநழ உள்ள வி�ாககறள விவாதிகக

 i) புத்�கங்கறள மவறு ஏம�னும் வழிகளில் அடுக்க இயலுமொ?

 ii)  ஒரு வழியில் அடுக்குவற�விட மவறு வழியில் அடுக்குவது சிைப்பொனது எனறு எவவொறு 

அறிவொய்?

 iii)  இரணடு மபர் புத்�கங்கறளச் மெர்ந்து அடுக்கினொல், அவவிருவரும் எப்படி இந்�ப் பணியிறனப் 

பகிர்ந்துதகொள்வொர்கள்?

 iv) புத்�கத்தின மீது அறடயொள எண இல்றை எனைொல், எவவொறு  நீங்கள் அடுக்குவீர்கள்?

 v)  அறடயொள எணறண றவத்து அடுக்குவற� விட அவற்றின அளறவ றவத்து அடுக்குவது 

சிைந்��ொ? ஏன ?
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 சூழ்நிறல 2  
நீங்கள் உங்களது உணடியலில் சில்ைறைக் கொசுகறளச் மெமித்து றவப்ப�ொகக் தகொள்மவொம். 

உணடியலில் எவவளவு பணம் மெமித்து றவத்துள்மளொம் என நீங்கள் த�ரிந்து தகொள்ள விரும்பினொல் 

எனன தெய்வீர்கள் ?

i)  எந்த�ந்� வழிகளில் சில்ைறைகறள 

எணணுவீர்கள்?

ii) அவற்றுள் எந்� வழி எளிறமயொனது?

iii)  சில்ைறைறய அவற்றின மதிப்புகளுக்கு ஏற்ப 

அடுக்க இயலுமொ?

 சூழ்நிறல 3  
த�ருக்களில் குப்றபகறள 

வ ற க ப் ப டு த் து வ ற � ப் 

பொர்த்திருக்கிறீர்களொ? சிை குப்றபகள் 

எளிதில் மக்கக் கூடியறவ. மவறு சிை 

குப்றபகள் எளிதில் மக்கொ�றவயொகும். 

மருத்துவமறனக் கழிவுகள், தநகிழிகள், கணணொடிப் தபொருட்கள் மபொனைறவ மக்கொ� குப்றபகளொகும். 

இது மபொனை குப்றபகள் எவவொறு �ரம் பிரித்த�டுக்கப்படுகினைன? 

எடுத்துககாட்டு  5  2019 ஆம் ஆணடு ெனவரி மொ� நொள்கொட்டி அட்றடறய உற்றுமநொக்கிக் 

கீழக்கணட வினொக்களுக்கு விறட கூறுக.

i)  நொள்கொட்டியில் இருந்து பகொ எணகள் மற்றும் பகு 

எணகறள வறகப்படுத்துக.

ii)  ஒற்றை மற்றும் இரட்றட எணகறளப் 

வறகப்படுத்துக.

iii)  6 மற்றும் 4 இன மடங்குகறளயும் அவற்றின தபொது 

மடங்குகறளயும் அவவிரு எணகளின மீ.சி.ம- றவயும் 

வறகப்படுத்துக.

iv) திங்கட்கிழறம வரும் ம�திகறள வறகப்படுத்துக.

 தீர்வு 

i) பகொ எணகள் = 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31

 பகு எணகள் = 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 
26, 27, 28, 30

ii) ஒற்றை எணகள் = 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

 இரட்றட எணகள் = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
iii) 6 இன மடங்குகள் = 6, 12, 18, 24, 30,

 4 இன மடங்குகள் = 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28

 தபொது மடங்குகள் = 12, 24
 மீ.சி.ம (L.C.M) = 12

iv) திங்கள் கிழறம வரும் நொட்கள் = 7,14,21,28

மொணவர்களிடம் குப்றபகறளப் 

பிரித்த�டுத்�ல் பற்றி மமலும் 

அதிக விழிப்புணர்றவ ஏற்படுத்� 

ஆசிரியர்கள் விவொதிக்க 

மவணடும்.

குறிபபு

ஞொ தி தெ பு வி தவ ெ

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

ெனவரி 2019
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தெயல்பொட்டின இறுதியில் 

கிறடக்கப் தபறுவது

படி 1:

கீழகொணும் உரலி/விறரவுக் குறியீட்றடப் 

பயனபடுத்தி Geo Gebra இறணயப் பக்கத்தில் 

�கவல் தெயைொக்கம் எனனும் பணித்�ொளிற்குச் 

தெல்ைவும். பிமபொனொசி த�ொடர்கள் எனும் 

பணித்�ொள் இடம் தபற்றிருக்கும்.

படி 2:

சிவப்பு புள்ளிறய கிறடமட்டமொகவும் 

தெங்குத்�ொகவும் நகர்த்தி பிமபொனொசி த�ொடர்கள் 

எவவொறு அறமகினைன எனபற�க் கொணக.

படி 1 படி 2

செயல்பாட்டிறகா� உரலி:

�கவல் தெயைொக்கம்: https://ggbm.at/dfktdr6k அல்ைது விறரவுக் குறியீட்றட ஸ்மகன தெய்க.

தகவல் செயலாககம் இறணயச் செயல்பாடு

பயிறசி 5.1

1. பினவரும் அறமப்றப உற்றுமநொக்கி நிறைவு தெய்க.

 i) 1 x 1 = 1 ii)
  11 x 11 = 121

  111 x 111 = 12321

  1111 x 1111 = ?

  11111 x 11111 = ?
2. கீழக்கணட அறமப்பில் அடுத்� மூனறு எணகறள எழுதுக.
 i) 50, 51, 53, 56, 60, … ii) 77, 69, 61, 53,…

 iii) 10, 20, 40, 80, … iv) 21
33

321
444

4321
5555

, , , …

24

9 21

3 6 9 12 15
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3.  1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 எனை பிபமனொசித் த�ொடறர எடுத்துக் தகொள்க. எண அறமப்றபப் புரிந்து தகொணடு 

கீழக்கணட அட்டவறணறய உற்று மநொக்கி நிரப்புக. அட்டவறணறய நிறைவு தெய்� பின, எண த�ொடரில் 

எணகளின கூடு�ல் மற்றும் கழித்�ைொனது எந்� அறமப்பில் பினபற்ைப்பட்டது எனபற� விவொதிக்க.

படி அறமப்பு 1 அறமப்பு 2
i) 1+3 = 4 5 - 1 =4
ii) 1+3+8=__________ ?
iii) 1+3+8+21 =__________ ?
iv) ? ?

4. கீழக்கணட அறமப்றப நிறைவு தெய்க.

 i) A A A

?
N N N ?
W ?

W

?

  ii) ?

? ? ?

  iii) 

?

5. யூக்ளிடின விறளயொட்டு மூைம் கீழக்கணட மெொடி எணகளுக்கு மீ.தபொ.கொ-றவக் கொணக.
 i) 25 மற்றும் 35 ii) 36 மற்றும் 12 iii) 15 மற்றும் 29
6.  48 மற்றும் 28 இன மீ.தபொ.கொ-றவக் கொணக. மமலும் இந்� இரு எணகளின மவறுபொட்டிற்கும் 

48 இக்கும் மீ.தபொ.கொ கொணக.

7. ஒரு வங்கியின பணம் எடுக்கும் படிவத்ற� நிரப்ப அறிவுறுத்�ல்கறள வழங்குக.

8.  உனனுறடய வகுப்பு நணபர்களின தபயர்கறள அகர வரிறெயில் வரிறெப்படுத்துக.

9. கீமழ தகொடுக்கப்பட்ட அறிவுறுத்�ல்கறளப் பினபற்றிச் தெயல்படுத்துக.

 i) மூனறு உருவங்களொலும் அறடபடும் இடத்தில் 10 ஐ எழுதுக

 ii) ெதுரம் மற்றும் வட்டத்�ொல் மட்டும் அறடபடும் இடத்தில் 5 ஐ எழுதுக.
 iii) முக்மகொணம் மற்றும் வட்டத்�ொல் மட்டும் அறடபடும் இடத்தில் 7ஐ எழுதுக.
 iv) ெதுரம் மற்றும் முக்மகொணத்�ொல் மட்டும் அறடபடும் இடத்தில் 2 ஐ எழுதுக.
 v)  ெதுரம், வட்டம் மற்றும் முக்மகொணத்தில் மட்டும் அறமயுமொறு முறைமய 12, 14, 8 ஆகிய எணகறள எழுதுக. 

10. கீமழ தகொடுக்கப்பட்ட �கவல்கறள நிறைவு தெய்க.

��ண�பதார�� EMIS எ�
 

1. ��ண�பதார�� ெபய�, அதைன அ��� தைல�ெப��ைத ஒ� ெப��ைய ��� ஆ��ல 
ெப�ய எ��� க�� எ�த��. (ெச��/ெச�வ� என எ�த ேவ�டா�)

 
2.          வ��� �ற�த ேத� 

ேத�       மாத�              ஆ�� 
3. த�ைத�� ெபய�, அதைன அ��� தைல�ெப��ைத ஒ� ெப��ைய ��� ஆ��ல ெப�ய எ��� க�� எ�த��. (�� - என எ�த ேவ�டா�)
      
 
 4. தா�� ெபய� அதைன அ��� தைல�ெப��ைத ஒ� ெப��ைய ��� ஆ��ல ெப�ய எ��� க�� எ�த��(��ம� - என எ�த ேவ�டா�)
 
 
 5. பா�ன� (� இ�க)
 
 

ஆ�     ெப�

              6.  ��ண�பதார�� இ���ட� (� இ�க)

	ராம�    நகர�

சகாள்குறி வறக வி�ாககள்

11. 15, 17, 20, 22, 25, … எனை த�ொடரின அடுத்� எண

 அ) 28 ஆ) 29 இ) 27 ஈ) 26
12.   ABCAABBCCAAABBBCCC … எனை அறமப்பில் 25வது உறுப்பு 

 அ) B ஆ) C இ) D ஈ) A
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13. பிபமனொசித் த�ொடரின 6 வது மற்றும் 5 வது உறுப்பிற்கு இறடமயயொன மவறுபொடு

 அ) 6 ஆ) 8 இ) 5 ஈ) 3
14. 1, 3, 4, 7, … எனை லூக்கொஸ் த�ொடரின 11வது உறுப்பு

 அ) 199 ஆ) 76 இ) 123 ஈ) 47
15. 26 மற்றும் 54இன மீ.தபொ.கொ 2 எனில் 54 மற்றும் 28இன மீ.தபொ.கொ …

 அ) 26 ஆ) 2 இ) 54 ஈ) 1

பயிறசி  5.2

பல்வறகத் திைனறிப் பயிற்சிக் கணக்குகள் 

1. 188 மற்றும் 230இன மீ.தபொ.கொ-றவ யூக்ளிடின விறளயொட்டு மூைம் கொணக.

2. 1 மு�ல் 50 வறர உள்ள எணகறள எழுதி அதிலிருந்து கீழக்கணடவற்றைக் கணடறிக.

 i) 2 மற்றும் 7 ஆலும் வகுபடொ� எணகள்.

 ii) 25 மற்றும் 40 இக்கு இறடப்பட்ட பகொ எணகள்.

 iii) 50 இக்குள் உள்ள ெதுர எணகறள எழுதுக.

3. கீமழ தகொடுக்கப்பட்ட அறமப்புகறள நிரப்புக.

 i)  1+2+3+4 = 10 ii)  1+3+5+7 = 16 iii) AB, DEF, HIJK, , STUVWX
 2+3+4+5 = 14 +5+7+9 = 24 iv) 20, 19, 17, , 10, 5
 +4+5+6 =  5+7+9+  = 
 4+5+6+  =  7+9+ +13 = 

4. கீமழ தகொடுக்கப்பட்ட அறிவுறுத்�லினபடி அட்டவறணறய நிறைவு தெய்க.

 A : பிபமனொசி த�ொடரின 6வது எண

 B : 2 இன முனனி

 C : 2 மற்றும் 3 இன மீ.சி.ம
 D : 6 மற்றும் 20 இன மீ.தபொ.கொ

 E : 
1
5

 இன �றைகீழ

 F : -7இன எதிதரண

 G : மு�ல் பகு எண

 H : 3 தெ.மீ பக்க அளவுள்ள ெதுரத்தின பரப்பளவு

 I : ெமபக்க முக்மகொணத்தில் உள்ள ெமச்சீர்க் மகொடுகளின எணணிக்றக

 அட்டவறணறய நிரப்பிய பின நீங்கள் உற்றுமநொக்கிக் கொணபது எனன? விவொதிக்க.

5.  ஆங்கிை எழுத்துகளில் A இக்கு 1, B இக்கு 2, C இக்கு 3 எனபது மபொல் Z இக்கு 26 எனக் தகொள்க. 

7 15 15 4   13 15 18 14 9 14 7  இன விளக்கத்ற�க் கொணக.

6.  A இக்குப் பதில் + எனவும் B இக்குப் - பதில் எனவும் C இக்குப் பதில் x எனவும் D இக்குப் பதில்

÷ எனவும் எடுத்துக்தகொணடொல் 4B3C5A30D2 எனை அறமப்பின விறடறயக் கொணக.

7.  1H2O3W 4A5R6E 7Y8O9U? எனை அறமப்றப உற்று மநொக்கி, எணகறள மறைக்கும் மபொது 

எணகளுக்கிறடமய அறமந்� தெொற்கறள கொணக.

A B C

D E F

G H I
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8.  கீழக்கணட ஆங்கிை எழுத்துகறள மூத்�வரிலிருந்து இறளயவறர வரிறெப்படுத்துக. உங்களுக்கு 

எனன கிறடக்கிைது?

M - சித்�ப்பொறவக் குறிக்கிைதுY - இறளய ெமகொ�ரறனக் குறிக்கிைதுI - மூத்� ெமகொ�ரிறயக் குறிக்கிைது

F - �ொத்�ொ,பொட்டிறயக் குறிக்கிைதுL - உங்கறளக் குறிக்கிைதுA - தபற்மைொறரக் குறிக்கிைது

மமற்சிந்�றனக் கணக்குகள்

9. உன வீட்டில் நொள்ம�ொறும் மொறை மநரத்தில் படிப்ப�ற்கொன கொை அட்டவறணறயத் �யொர் தெய்க. 

10. வடிவியல் அறமப்றப உற்றுமநொக்குக மமலும் கீழக்கணட வினொக்களுக்கு விறடயளி

i) இந்� வடிவியல் த�ொடர் வளர் அறமப்பில் பயனபடுத்�ப்பட்ட குச்சிகளின எணணிக்றகறய எழுதுக

ii)  அடுத்� வடிவியல் அறமப்றப வறரந்து அதில் எத்�றன குச்சிகள் பயனபடுத்�ப்பட்டுள்ளன எனக் கொணக.

11.  28, 35, 42 மீ.தபொ.கொ-றவ யூக்ளிடின விறளயொட்டு 

மூைம் கொணக.

12.  தகொடுக்கப்பட்ட அறிவுறுத்�ல்களினபடி உனனுறடய 

தபயறர OMR �ொளில் நிரப்புக.

•		இடமிருந்து வைமொக உனனுறடய தபயறர ஆங்கிைப் 

தபரிய எழுத்துகளில் எழு� மவணடும்.
•		ஒவதவொரு கட்டத்திலும் ஒமர ஓர் எழுத்து மட்டுமம 

எழு� மவணடும்.
•	  கறடசியில் உள்ள நிரப்பப்படொ� கட்டங்கறள விட்டு 

விட மவணடும்.

•	  பந்துமுறனப் மபனொறவப் பயனபடுத்தி ஆங்கிை 

எழுத்துகளுக்கு மநரொகக் கீமழ உள்ள வட்டங்கறள 

நிழலிட மவணடும்.

13.  அஞெல் அட்றடயில் அஞெல் குறியீட்டு எணறணக் 

கீமழ தகொடுக்கப்பட்டுள்ளது மபொல் எடுத்துக்தகொள்க. 

அஞெல் குறியீட்டு எணகறளக் தகொணடு எவவொறு 

கடி�ங்கள் பிரித்த�டுக்கப்படுகினைன?

  604506; 604516; 604560; 604506; 604516;  604516; 604560; 604516; 604505; 
604470; 604515; 604520; 604303; 604509; 604470.

பொடச் சுருக்கம்

•  த�ொடர் வளர் தெயல்முறை எனபது ஒரு தெயறைத் திரும்பத் திரும்பப் பை முறை தெய்வதும் 

அ�னொல் ஒரு புதிய விறளறவத் �ருவதும் ஆகும்.

•  1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, … எனபன பிபமனொசி எண த�ொடர் வரிறெ ஆகும்.

•  ஓர் எண ‘a’ ஐ மற்மைொர் எண ‘b’ ஆல் வகுத்�ொல் நமக்குக் கிறடக்கும் ஈவு ‘q’ மற்றும் மீதி ’r’ 
ஆகும்.  இங்கு a எனபற� a = (b x q) + r என ஒமர ஒரு வழியில் மட்டுமம எழு� முடியும். 

அ�ொவது வகுபடும் எண = (வகு எண x ஈவு) + மீதி. இது யூக்ளிடின வழிமுறை எனப்படும்.

��ண�பதார�� ெபய�
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விடைகள் 93

இயல் 1 பின்னங்கள்

பயிற்சி 1.1

1. i) 14
1
4  ii) கலப்பு பின்னம்  iii) 1

5
6  iv) 16 v) 1

2. i) சரி ii) தவறு iii) சரி iv) சரி v) தவறு

3. i) 
10
21  ii) 7

1
2  iii) 7 35

6
 iv) 

38
63  v) 1115  vi) 4 221

4. i) 6118    ii) 14
1
7        iii) 7

5
6   iv) 1099

5. i) 4 ii) 41 23  iii) 3
10

 iv) 4

6. i) 328  ii) 2 25  iii) 1 325  iv) 5 45  
7. 5 1

2  8. 1 1
4  9. 15 3

4  10. 7

11. d) 1011
9
10<  12. a) 1363  13. c) 1753  14. a) 42 15. c) 45  

of  150

பயிற்சி 1.2

1.   510	 2. 3 1
4

 3. 2 12  மற்றும் 3 23
 இக்குமா்ன வவறுபாடு சிறியது  4. 10 1

8  

5. 22 படிகள் 6. 48  
& வமலும் பல விடைகள் 7. 3 23  8. 6 835  9. 2 712

10. 3 11. 120
1
30
1
20, ,  12. 18  13. 15

14. i) 4 1
4

 ii) 5 3
4

 iii) வபருந்து நிடலயம் வழியாக iv) 6 முடைகள்

இயல் 2 முழுக்கள்

பயிற்சி 2.1

1. i) –100 ii)	−7 iii) இைது iv) 11 v) 0
2. i) சரி ii) தவறு iii) தவறு iv) தவறு v) சரி

3.
0-1-2-3-4-5-6 1 2 3 4 5 6

4. i)	−3 ii)	−2
5. i)	−44 ii) +19 அலலது 19 iii) 0 iv) 312 v)	−789
6. i)	−15	கிமீ 

7. i) தவறு, முழுக்கள் ததாைர்ச்சியாக குறிப்பிைவிலடல

ii) சரி, முழுக்கள் சரியாக குறிப்பிைப்பட்டுள்்ளது

iii) தவறு, −2	தவைாக குறிப்பிைப்பட்டுள்்ளது

iv) சரி, முழுக்கள் சம ததாடலவில குறிப்பிைப்பட்டுள்்ளது

v) தவறு, குடை முழுக்கள் தவைாக குறிப்பிைப்பட்டுள்்ளது

விடை்கள்
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94 விடைகள்

8. i) 8, 9 ii)	−4,	−3,	−2,	−1,	0,	1,	2,	3 iii)	−2,	−1,	0,	1,	2 iv)	−4,	−3,	−2,	−1
9. i)	−7	<	8 ii)	−8	<	−7 iii)	−999	>−1000 iv)	−111	=	−111 v)	0	>	−200
10. i)	−20,	−19,−17,	−15,	−13,	−11,	12,	14,	16,	18

ii)	−40,	−28,	−5,	−1,	0,	4,	6,	8,	12,	22
iii)	−1000,	−100,	−10,	−1,0,	1,	10,	100,	1000

11. i)	27,	15,	14,	11,	0,	−9,	−14,	−17
ii)	400,	78,	65,	−46,	−99,	−120,	−600
iii)	777,	555,	333,	111,	−222,−444,	−666,	−888

12. c) 7 13) a) 20 14)	d)	−6 15)	c)	−2 16) b) 0
பயிற்சி 2.2

1. i) 3 மீ ஆழத்தில மரக்கனறு நைப்பட்டுள்்ளது   ii) 3 மீ ஆழமுள்்ள ஒரு பள்்ளம்

2.
i) 0-1-2-3-4-5-6-7 1 2 3 4 5 6 7

ii) 
0-1-2-3-4-5-6-7 1 2 3 4 5 6 7

iii) 
0-1-2-3-4-5-6-7 1 2 3 4 5 6 7

4.

    
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 1 2 3 4

5. i) K (–1) ii)	−4 iii)	6	(−2,	−1,	0,	1,	2,	3) iv) 2 வசாடி v) தவறு, 0
6. −3,	7 7. −4,	−1
8. இலடல , எண் வகாட்டிட்ன இருபுைமும் முடிவினறி விரிவாக்கம் தசயயலாம். எ்னவவ 

மிகச்சிறிய எண்டணையும் மிகப்தபரிய எண்டணையும் காணை இயலாது

9. i) –10°C ii)	At	−5°C iii)	−20°C iv)	−15°C
10. S<Q<0<R<P
11. i) 3 ii)	−2 iii)	−6 iv)	−1 v)	−5

vi)	−4 vii) 4 viii) 4 ix) 5 x) 2
12. C1:	0,	C3:	2,	C5:	0,	C6:	−4,	C8:	−8,	C9:	0
13. i) + 45 ii) 0 iii)	−10	&	−20 iv)  தவறு v) சமம் 

இயல் 3 சுற்்றளவு மற்றும் பரபபளவு

பயிற்சி 3.1

1. i) 26 தசமீ, 40 தசமீ
2 ii)  14 தசமீ, 182 தசமீ

2 iii)  15 தசமீ, 225 தசமீ
2 iv) 12 மீ, 44 தசமீ v)  5 அடி, 18 அடி

2. i) 24 தசமீ, 36 தசமீ
2 ii) 25 மீ, 625 தசமீ2 iii) 7 அடி, 28 அடி

3. i) 400 தசமீ2 ii) 8 அடி iii) 4 மீ
4. i) 13 மீ ii) 6 மீ iii) 8 அடி

5. i) 500 ii) 2,60,000 iii) 80,00,000
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6. i)  48 தசமீ, 80 தசமீ
2 ii) 36 தசமீ, 49 தசமீ2 iii)  150 தசமீ, 380 தசமீ2

7. 20 மீ, 24 மீ2 8. 32 தசமீ , 64 தசமீ2 9.  24 அடி, 24 சதுர. அடி

10. i) 25 மீ ii) 27 தசமீ iii) 18 தசமீ

11. 41 தசமீ, 122 தசமீ 12. 10 மீ, 100 மீ2 13. 12 
தசமீ

14.  250 மீ2,	 `11250 15. 54 தசமீ

16. ஆ) 17. ஆ) 60 தசமீ-ஐ விை குடைவு 18. இ) 4 முடை 19. ஆ) 3 முடை

20. இ) பரப்ப்ளவு மற்றும் சுற்ை்ளவு இரண்டும் மாறும்

பயிற்சி 3.2

1. i) 9 தசமீ ii) 12 தசமீ 2. 114 தசமீ

3. ரஹீம் , 120 மீ 4. 57 மீ, 2451 மீ2 5. `400 6. 60 தசமீ

7. 8 8. 8 தசமீ, 24 தசமீ 9.  12, (1,23), (2,22), (3,21), (4,20), (5,19), (6,18), 
(7,17), (8,16), (9,15), (10,14), (11,13), (12,12)

10. சதுரம் "B" சுற்ை்ளவா்னது, சதுரம் "A" இன சுற்ை்ளடவ வபால இருமைங்கு

11. புதிய சதுரத்தின பரப்ப்ளவா்னது அசல பரப்ப்ளவிலிருந்து 1 / 16 முடை குடைக்கப்பட்ைது 

12. 4 மீ
2
 தகாண்ை சதுர மட்ன 13. 102 தசமீ2 14. 15.5 சதுர அலகு

இயல் 4 சமச்சீர் தனடம

பயிற்சி 4.1

1. i)	P ii) இரண்டு iii) இரண்டு iv) இரண்டு v) இைப்தபயர்வு

2. i) தவறு ii) சரி iii) தவறு iv) சரி v) தவறு

3. i) ஈ ii) அ iii) ஆ iv) இ
4.

i) 

4 ேகா�க�

ii) 

3 ேகா�க�

iii)

 4 ேகா�க�

iv) 

2 ேகா�க�

5. i) DECODE ii) KICK iii) BED iv) W
     A
     Y

v)  M
     A
     T
     H

vi)  T
     O
     M
     A
     T
     O

6. i)
 

 

ii)
 

 

iii)
 

 

iv)
 

 

v)
 

7. i)

 

ii)
 

iii) iv)
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8. i) 2 ii) 2 iii) 4 iv) 8 v) 2
9. i) 4 ii) 2 iii) 2 iv) 4 v) 4 vi) 2

10. i) ii) iii) 11. b)	P 12. c) 

13. c) MAM 14. b) 2 15. a) 5
பயிற்சி 4.2

1. i) அசமபக்க 

முக்வகாணைம்

ii) இரு சமபக்க 

முக்வகாணைம்

iii) சமபக்க 

முக்வகாணைம்

2. i)	P,	N,	S,	Z ii)	I,	O,	N,	X,	S,	H,	Z iii)	A,	M,	E,	D,	I,	K,	O,	X,	H,	U,	V,	W iv)	I,	O,	X,	H

3. i) 0, 2 ii) 1, 0 iii) 2, 2 iv) 8, 8 v) 1, 0
4. l8l, lll, 808, 8l8, 888 6. i)
5.

7. i)

 

ii)
 

(பல விடைகள்)

iii) 8. i)
 

ii)
 

iii)
 

(பல விடைகள்)

ii)

(பல விடைகள்)

இயல் 5 தகவல தசயலாக்கம்

பயிற்சி 5.1 பயிற்சி 5.2

1.  i) 1234321; 123454321
ii) 144, 60, 84, 36, 48, 15, 27

2.  i) 65,71,78   ii) 45,37,29 

iii) 160, 320, 640 iv) 654321
777777

7654321
8888888

54321
66666

, ,

3.		ii)	12,	13-1=12 iii)	33,	34-1=33
iv)	1+3+8+21+55=88,	89-1=88

4.  (i) 
A A A

A

N N N N

W

W W

W

  (ii)  (iii)  

5. i) 5 ii) 12 iii) 1 6. 4

9.   11. c) 27 12. a) B 13. d) 3

14. a) 199 15. b) 2

 1. 2

 2.  i) 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 
33, 37, 39, 41, 43, 45, 47
ii) 29, 31, 37 iii) 1,4, 9, 16, 25, 36, 49

3.  i) 3, 18; 7, 22 ii) 3; 11,32; 11, 40
iii)	MNOPQ	 iv)	14

4. A-8, B-1, C-6, D-2, E-5, F-7, G-4, H-9, I-3

5. GOOD	MORNING	 6. 4 7. HOW	ARE	YOU?

8. FAMILY 10. i) 3, 9, 18 ii)  30

11. 7

13.  604 எனபது அட்னத்து அஞ்சல குறியீட்டு 

எண்ணுக்கும் சமம். மீதமுள்்ள 3 

இலக்கங்கட்ள  ஒப்பிடுக, 303, 470, 
505, 506 (இரண்டு), 509, 510, 515, 516 
(நானகு), 520, 560 (இரண்டு) 

10

12

1478

2
5

தகவல தசயலாக்கம்

விடைகள்
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97கணிதக் கடலச்தசாற்கள்

MATHEMATICAL TERMS்கணிதக ்கடைச்்சொற்்கள்

அகலம் Breadth

அடிப்பககம் Base

அடுத்தடுத்த Consecutive

அரை சதுைஙகள் Half squares

அளவு மாற்றம் Resize

அளரை Measure

அறிவுறுதது்தல் Instruction

இடபெ்பயர்வு Translation

இடபெ்பயர்வுச் சமச்சீர்
Translational 
symmetry

இயல் எண் Natural number

இ்றஙகுைரிரச Descending order

உட்பு்ற எல்ரல Inner boundary

உத்்தச மதிபபு Estimated value

உயைம் Height

உருமாற்றம் Reshape

எண் ்காடு Number line

எதிெைண் Opposite number

எதிெைாளிபபு Reflection

எதிெைாளிபபு சமச்சீர் Reflection symmetry

எதிர்மர்ற / ்ேர்மாறு Inverse

எல்ரல Boundary

ஏறுைரிரச Ascending order

ஒழுஙகற்ற ைடிைஙகள் Irregular shapes

ஒழுஙகு அறுங்காணம் Regular hexagon

ஒழுஙகு ஐங்காணம் Regular pentagon

ஒழுஙகு ைடிைம் Regular shapes

ஓைலகுச் சதுைம் Unit square

ஓைலகுப பின்னம் Unit fraction

ஓரி்னப பின்னம் Like fraction

கலபபு பின்னம் Mixed fraction

கிரடமட்டக ்காடு Horizontal line

குததுக ்காடு Vertical line

குறியீட்டு எண் Signed number

குர்ற எண் Negative number

குர்ற முழுககள் Negative integers

குர்றயற்ற முழுககள் Non-negative integers

கூட்டு ைடிைஙகள் Combined shapes

சதுை அலகுகள் Square units

சதுைம் Square

சமச்சீைற்ற Asymmetrical

சமச்சீர் Symmetry

சமச்சீர் அச்சு Axis of symmetry

சமச்சீர்க ்காடு Line of symmetry

சம்பகக முக்காணம் Equilateral triangle

சமா்ன பின்னம் Equivalent fraction

சாயசதுைம் Rhombus

சாயைாக Slant

சுழல் சமச்சீர் Rotational symmetry

சுழறசி Rotation

சுற்றளவு Perimeter

ெசங்காண முக்காணம் Right angled triangle

ெசவைகம் Rectangle

்தகா பின்னம் Improper fraction

்தகு பின்னம் Proper fraction

்தஙக விகி்தம் Golden ratio

்தரலகீழி Reciprocal

திரச எண் Directed number

ெ்தாடரி Successor

ெ்தாடர் ைரிரச Sequence

ெ்தாடர் ைளர் அரமபபு Iterative pattern

ெ்தாடர் ைளர் ெசயல்முர்ற Iterative process

ெ்தாரலவு Distance

்்தாைாயமாக Approximate

நீளம் Length

நீள் ைடிைம் Oval shape

்பககம் Side

்பைப்பளவு Area

பின்னப ்பட்ரடகள் Fraction bars

பின்னம் Fraction

மிகச்சிறிய Smallest

மிகப ெ்பரிய Largest

மிரக எண் Positive number

மிரக முழுககள் Positive integers

முக்காணம் Triangle

முழு எண் Whole number

முழுககள் Integers

முனனி Predecessor

மூடிய உருைம் Closed figure

்மற்பகுதி / ்தளம் Surface

ைரகப்படுதது்தல் / 
முர்றப்படுதது்தல் Sorting

ைழிமுர்ற / ்படிமுர்ற Algorithm

ெைளிபபு்ற எல்ரல Outer boundary

்ைறறி்ன பின்னம் Unlike fraction
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கடல மற்றும் வடிவடமப்புக்குழு

வடரபைம்

 க்க. த்னொஸ் தீபக ரொஜன 

க்க. நைன நொனசி ரொஜன 

எம். சொர்ைஸ்

தடைச்சர்

ை. சு்கந்தினி, தட்ைச்சர், தசனட்ன.

பக்க வடிவடமபபொளர்

ம. இகயசு ரத்தி்னம், 

ர. மதனரொஜ், 

சி. பிரசொந்த், 

ப. கயொக்கஷ், 

கி. ்ஜரொல்டு வில்சன,  

சந்தியொவு ஸ்டீபன

In-House - QC 
ப. அருண் ்கொமரொஜ், .

ரொகஜஷ், .

அடடை வடிடவடமபபு

்கதிர் ஆறுமு்கம், தசனட்ன.

ஒருஙகிடைபபொளர்

ரகமஷ் முனிசொமி

ஆைாம் வகுப்பு கணைக்கு பருவம் - 3

பாைநூல உருவாக்கக் குழு 

கமைொயவொளர் 

முட்னவர். இரொ. இரொமொனுஜம் 

வபராசிரியர், கணித அறிவியல நிறுவ்னம், தரமணி, 

தசனட்ன.

பொை ஒருஙகிடைபபொளர்

 பொ. தமிழ்சல்வி 

துடணை இயக்குநர் 

மாநிலக் கலவியியல ஆராயச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவ்னம்,  

தசனட்ன. 

பொைககுழுப ்பொறுபபொளர்

முட்னவர். வொ இரமொபிரபொ

முதுநிடல விரிவுடரயா்ளர் 

மாவட்ை ஆசிரியர் கலவி மற்றும் பயிற்சி நிறுவ்னம்,  

திரூர், திருவள்ளூர்.

பொைககுழு ஒருஙகிடைபபொளர்

 கவ. இடளயரொணி கமொ்கன

உதவி வபராசிரியர் 

மாநிலக் கலவியியல ஆராயச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவ்னம், 

தசனட்ன.

பொைநூல் உருவொக்கம்

 த. ஐயபபன 

விரிவுடரயா்ளர் 

மாவட்ை ஆசிரியர் கலவி மற்றும் பயிற்சி நிறுவ்னம்,  

இராணிப்வபட்டை, வவலூர்.

 ் ச. ்கொ. சரவைன  

விரிவுடரயா்ளர் 

மாவட்ை ஆசிரியர் கலவி மற்றும் பயிற்சி நிறுவ்னம், 

கிருஷணைகிரி.

ம. ்சல்ைமுத்து 

முதுகடல ஆசிரியர், அரசி்னர் வமலநிடலப் பள்ளி , 

தலட்சுமிபுரம், திருவள்ளூர்.

்க. ்கமைநொதன 

பட்ைதாரி ஆசிரியர், அரசி்னர் வமலநிடலப் பள்ளி, 

ஆர்ப்பாக்கம், காஞ்சிபுரம்.

கி. குைகச்கர் 

பட்ைதாரி ஆசிரியர், ஊராட்சி ஒனறிய நடுநிடல பள்ளி, 

வ்ளவனூர் வமற்கு, விழுப்புரம்.

கு. பழனி 

பட்ைதாரி ஆசிரியர், அரசி்னர் உயர்நிடலப் பள்ளி, 

ஜகதாப், கிருஷணைகிரி.

வ. சு. மரியமக்னொனமணி 

பட்ைதாரி ஆசிரியர், அரசி்னர் மகளிர் உயர்நிடலப் பள்ளி, 

வதவிகாபுரம், திருவண்ணைாமடல. 

இந்நூல 80 ஜி.எஸ்.எம்  எலிகண்ட் வமப்லித்வதா தாளில அச்சிைப்பட்டுள்்ளது 

ஆப்தசட் முடையில அச்சிட்வைார்:

ஆயவொளர்்கள்

 முட்னவர் மு.ப. ்ஜயரொமன

உதவிப் வபராசிரியர் 

L.N. அரசு கடலக் கலலூரி 

தபானவ்னரி.

முட்னவர் க்க. ்கவிதொ 

உதவிப் வபராசிரியர் 

பாரதி மகளிர் கலலூரி 

தசனட்ன.

இடையச் ்சயல்பொடு

 டி. வொசுரொஜ்

பட்ைதாரி ஆசிரியர் (ஓயவு)

விடரவுக குறியீடு கமைொண்டமக குழு

இரொ. ்ஜ்கநொதன 

ந. ்ஜ்கன 

அ. கதவி ்ஜசிந்தொ
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