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1
ஈரிலக்க எண்கள் - அறிமுகம்

கற்ைல் விறைவு

99 வடரயிலா்ன எணகளின எணணுருககடள ்படித்தல் மறறும் எழுதுதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 1

ஆசிரியர் 9 ்பந்துகள் சகாணை ச்பட்டியில் மமலும் ஒரு ்பந்டத மசர்த்து ்பத்து என்ற 

எணடணை அறிமுகம் சசயதல். ்பத்து என்பதன எணணுரு 10 எ்னவும் அறிமுகம் சசயதல்.

+ =

9 1 10

்பத்து ்பந்துகளுைன ஒவசவாரு ்பந்தாக மசர்த்து 11,12 ...... 99 வடர எணகடளயும் 

அதறகுரிய எணணுருககடளயும் அறிமுகம் சசயதல்.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு

ஓரிலகக எணகள் எழுதப்பட்ை எண கிரீைஙகடள மாணைவர்கடள அணியச் சசயதல். 

இரணடிரணடு மாணைவர்களாக அடைத்து மற்ற மாணைவர்கள் முனனிடலயில் நிறகச் 

சசயதல். அபம்பாது உருவாகும் ஈரிலகக எணகடள மற்ற மாணைவர்கள் அடையாளம் 

கணடு ்படிககச் சசால்லுதல். இவவாறு பி்ற மாணைவர்கடளக சகாணடு திரும்்பத் 

திரும்்பச் சசயதல்.

மதிப்பீடு

1.  ்பைத்தில் உள்ள பூககளின எணணிகடக _______

2.  உ்னது வகுபபிலுள்ள மாணைவர்களின எணணிகடக  ___________.

3. உ்னது தந்டதயின வயது _________

அடிப்பற்ட கருத்துக்கள் 
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2 முன்னி-்தநா்டரி, 

இற்டப்பட்ட எண்

கற்ைல் விறைவு

ஓர் எணணின முனனி மறறும் சதாைரி ்பறறி அறிதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 1

ஆசிரியர் 12 ச்பனசில் சகாணை ச்பட்டிடய மமடசயின மீது டவத்தல். அதிலிருந்து ஒரு 

ச்பனசிடல எடுத்தபின, மீதியுள்ள ச்பனசில்கடள எணணி 11 எ்னக கூறுதல். இதுமவ 

12-இன முனனி எ்னக கூறுதல்.

அடுத்து ஆசிரியர் 12 ச்பனசில்களுைன மமலும் 1 ச்பனசிடல மசர்த்தல். இபம்பாது 

ச்பனசில்கடள எணணி 13 எ்னக கூறுதல். இதுமவ 12-இன சதாைரி எ்னக கூறுதல்.

- =

12 - 1 = 11

12-இன முனனி 11

+ =

12 + 1 = 13
12-இன சதாைரி 13
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இவவாறு சவவமவறு எணகளின முனனி மறறும் சதாைரிடய ஆசிரியர் கறபித்தல்.

ஆகமவ சகாடுககப்பட்ை எணணிலிருந்து 1-ஐ நீககி்னால் முனனி கிடைககும் எனறும், 

சகாடுககப்பட்ை எணணுைன 1-ஐ மசர்த்தால் சதாைரி கிடைககும் எ்னக கூறுதல்.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு

சதாைர்ச்சியா்ன எணகடளக சகாணை ்பத்து எண அட்டைகடள 10 மாணைவர்களிைம் 

வைஙகி அவர்கடள வகுபபு மாணைவர்கள் முன எண வரிடசப்படி நிறகச் சசால்லுதல்.

10 ம்பரில் ஏமதனும் ஒரு மாணைவடர (விளிம்பு மாணைவர்கள் தவிர) ஒரு அடி முன்னால் 

வரச் சசால்லுதல்.

வகுபபிலுள்ள மற்ற மாணைவர்கடள அந்த எணடணையும் அதன முனனி மறறும் 

சதாைரிடயயும் கூ்றச் சசயதல்.

இவவாறு சவவமவறு எணகளுககு சசயது காட்ைச் சசால்லுதல்.

மதிப்பீடு

1.  37-இன முனனி _______.

2. 84-இன சதாைரி  _______.

3.  இடைப்பட்ை எணடணை கணடுபிடி?  54, _______, 56.
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3 இ்டமதிப்பு

கற்ைல் விறைவு

ஈரிலகக எணகளின இை மதிபட்ப அறிதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 1

ஆசிரியர் ்பத்து குச்சிகள் சகாணை கட்டுகடளயும், சில உதிரிக குச்சிகடளயும் மமடசயின 

மீது டவத்தல். ஆசிரியர் ஒரு ்பத்து குச்சிகள் சகாணை கட்டு மறறும் 3 உதிரி குச்சிகடள 

தன இைது டகயிலும், 13 உதிரி குச்சிகடள தன வலது டகயிலும் எடுத்து, இரணடு 

டகயிலும் உள்ள குச்சிகடள தனித்தனியாக எணணி 13 எ்னக கூறுதல். மமலும், 13 

ஒனறுகடள, 1 ்பத்து மறறும் 3 ஒனறுகள் எ்ன குழுப பிரிககலாம் எ்னவும் விளககக கூறுதல்.

+ =

10 + 3 = 13

எண 13ல் 3 என்பது 3 ஒனறுகடளயும், 1 என்பது 1 ்பத்டதயும் குறிககி்றது எ்னவும் 

விளககுதல். மமலும் 10 ஒனறுகள் மசர்ந்து 1 ்பத்து எ்னவும் கூறுதல். இவவாறு சவவமவறு 

எணகளின இைமதிபட்ப கறபித்தல்.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு

மாணைவர்கடள இரணடு குழுககளாகப பிரித்து ஒரு குழுவிறகு ்பத்து குச்சிகள் சகாணை 

குச்சிக கட்டுகள் மறறும் சில உதிரிக குச்சிகடளயும், மறச்றாரு குழுவிறகு ஈரிலகக 

எணகள் எழுதப்பட்ை எண அட்டைகடளயும் வைஙகுதல். எண அட்டைகடள 

டவத்திருககும் குழுவில் ஒரு மாணைவர் ஏமதனும் ஓர் அட்டைடய காட்ை, மறச்றாரு 

குழு அந்த எணணிறகு ச்பாருத்தமா்ன குச்சிகடள எணணிக காட்டுதல். இவவாறு 

சவவமவறு எணகளுககு குழு மாறறி சசயயச் சசால்லுதல்.

மதிப்பீடு

1.  43 = _______ ்பத்துகள்  +  _______ ஒனறுகள்.

2. _______  =  6 ்பத்துகள் +  7 ஒனறுகள்.

3.  80  =  8 ்பத்துகள்  +  _______ ஒனறுகள்.
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4 ஒப்பிடுதல்

கற்ைல் விறைவு

ஈரிலகக எணகடள ஒபபிடுதல்

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 1

ஆசிரியர் 23 மறறும் 35 என்ற இரு எணகடள கரும்்பலடகயில் எழுதி, அவறட்ற 

இைமதிபபின அடிப்படையில் ஒபபிட்டு ச்பரிய எண எது என்படத கணைறியும் முட்றடய 

விளககுதல். 

படி 1: எண 23ல் உள்ள ்பந்துகளின எணணிகடக = 2

எண 35ல் உள்ள ்பந்துகளின எணணிகடக = 3

படி 2: இஙகு 2 ்பத்துகடள விை 3 ்பத்துகமள அதிகம்

எ்னமவ 35 என்பது 23 விை ச்பரியது, 23 என்பது 35 விை சிறியது.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 2

அடித்து 42 மறறும் 47 என்ற இரு எணகடள கரும்்பலடகயில் எழுதி, ச்பரிய எணடணை 

கணடுபிடிககும் முட்றடய கீழகணைவாறு விளககுதல்.

படி 1: எண 42-இல் உள்ள ்பத்துககள் எணணிகடக = 4.

எண 47-இல் உள்ள ்பத்துககள் எணணிகடக = 4.

இரணடு எணகளும் 4 ்பத்துகடள ச்பறறுள்ளதால் ஒனறுகடள ஒபபிடுமவாம்.

படி 2: எண 42-இல் உள்ள ஒனறுகளின எணணிகடக = 2.

எண 47-இல் உள்ள ஒனறுகளின எணணிகடக = 7.

படி 3: 2 ஒனறுகடள விை 7 ஒனறுகள் ச்பரியது. எ்னமவ 47 என்பது 42 விை ச்பரியது, 

42 என்பது 47 விை சிறியது. இரணடு எணகடள ஒபபிடும்ம்பாது முதலில் ்பத்துகடள 

ஒபபிடுதல், ்பத்துகள் சமமாக இருககும்ம்பாது ஒனறுகடள ஒபபிடுதல்.
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மநாணவர் ்ெயல்பநாடு

இரணடிலகக எணகள் எழுதப்பட்ை எண அட்டைகள் சகாணை ச்பட்டிடய மமடசயின 

மீது டவத்தல். மாணைவர்கடள ஒவசவாருவராக அடைத்து ச்பட்டியிலிருந்து ஏமதனும் 

2 அட்டைகடள எடுத்து அவறறில் ச்பரிய எண மறறும் சிறிய எணடணை கணைறிய 

சசால்லுதல்.

மதிப்பீடு

1. 45 விை சிறியது எது? 

 அ. 54  ஆ. 45 

 இ. 25  ஈ. 66

2. 68 விை ச்பரியது எது? 

 அ. 58  ஆ. 86 

 இ. 63  ஈ. 49

3. 56 ககு சமமா்ன எண  __________ 

 அ. 65  ஆ. 59 

 இ. 95  ஈ. 56
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5 ஏறுவரிறெ மற்றும் 

இைங்கு வரிறெ

கற்ைல் விறைவு

எணகடள ஏறுவரிடச மறறும் இ்றஙகு வரிடசயில் எழுதுதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 1

ஆசிரியர் எணகடள ஏறுவரிடசயில் எழுதும்முட்றடய கீழகணைவாறு விளககுதல். 

ஆசிரியர் 67, 45, 56, 38, 93 ஆகிய எணகடள கரும்்பலடகயில் எழுதுதல்.  

மமறகணை ஐந்து எணகளில் மிகச்சிறிய எண 38, மீதியுள்ள நானகு எணகளில் 

மிகச்சிறிய எண 45. மீதியுள்ள 3 எணகளில் மிகச்சிறிய எண 56. மீதியுள்ள  

2 எணகளில் மிகச்சிறிய எண 67. மிகபச்பரிய எண 93. எணகளின ஏறுவரிடச: 38, 
45, 56, 67, 93. எணகளின இ்றஙகுவரிடச: 93, 67, 56, 45, 38. சிறிய எணணிலிருந்து 

ச்பரிய எணணிறகு வரிடசப்படுத்தி எழுதும் முட்ற ஏறுவரிடச எ்னப்படும். ச்பரிய 

எணணிலிருந்து சிறிய எணணிறகு வரிடசப்படுத்தி எழுதும் முட்ற இ்றஙகுவரிடச 

எ்னப்படும்.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு

மாணைவர்கடள 5 குழுககளாகப பிரித்து ஒவசவாரு குழுவி்னருககும் ஈரிலகக எணகள் 

எழுதப்பட்ை அட்டைகடள வைஙகுதல், தஙகளுககு வைஙகப்பட்ை அட்டைகளில் உள்ள 

எணகடள மாணைவர்கள் ஏறுவரிடசயிலும், இ்றஙகுவரிடசயிலும் எழுதுதல்.

மதிப்பீடு

1.  ஏறுவரிடசயில் எழுதுக: 39, 18, 27, 44, 11

2.  இ்றஙகு வரிடசயில் எழுதுக: 64, 84, 36, 72, 48
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6 ஈரிலக்க எண்களின் 

கூட்டல்

கற்ைல் விறைவு

ஈரிலகக எணகளின கூட்ைடல அறிதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 1

ஆசிரியர் 24 மறறும் 15 என்ற எணகடள கரும்்பலடகயில் (24+15) எழுதுதல், அவறட்ற 

இைமதிபபு கட்ைமுட்றயில் எழுதுதல், ஒனறுகளில் உள்ள எணகடள முதலில் கூட்டுதல். 

பின்னர் ்பத்துகளில் உள்ள எணகடள கூட்டி விடை 39 எ்ன எழுதுதல்.

்ப ஒ

2 4

(+) 1 5

3 9

இமதம்பானறு இ்னமாற்றத்துைன வரும் கூட்ைல் கணைககுகடளயும் விளககிக கூறுதல்.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு

ச்பட்டியில் உள்ள கூட்ைல் கணைககுகள் எழுதப்பட்ை அட்டைகடள மாணைவர்கள் எடுத்து 

சகாடுககப்பட்ை கணைககுகளுககு விடைகாணுதல். பின்னர் அட்டைகடள தஙகளுககுள் 

மாறறி அட்னத்து கணைககுகடளயும் சசயது ்பார்த்தல்

மதிப்பீடு

1.  +

2. 62+37 = ___?

3. 48+34= ____?
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7 ஈரிலக்க எண்களின் 

கழித்தல்

கற்ைல் விறைவு

ஈரிலகக எணகளின கழித்தடல அறிதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 1

ஆசிரியர் 48 மறறும் 13 என்ற எணகடள கரும்்பலடகயில் (48–13) எடுதுதல். அவறட்ற 

இைமதிபபு கட்ைமுட்றயில் எழுதுதல். ஒனறுகளில் உள்ள எணகடள முதலில் கழித்தல் 

பின்னர் ்பத்துகளில் உள்ள எணகடள கழித்து விடை 35 எ்ன எடுதுதல்.

்ப ஒ

4 8

(–) 1 3

3 5

இமதம்பானறு ச்பயர் மாற்றத்துைன வரும் கழித்தல் கணைககுகடளயும் விளககிக கூறுதல்.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு

ச்பட்டியில் உள்ள கழித்தல் கணைககுகள் எழுதப்பட்ை அட்டைகடள எடுத்து அதில் உள்ள 

கணைககிறகு விடை காணுதல் பின்னர் அட்டைகடள தஙகளுககுள் மாறறி அட்னத்து 

கணைககுகடளயும் சசயது ்பார்த்தல்.

மதிப்பீடு

1. 87-34=___?

2. 64-25= ___?

3. ராமுவிைம் 15 மகாலிகள் இருந்த்ன, அதில் 6 மகாலிகள் உடைந்துவிட்ைால் மீதம் 

அவனிைம் எத்தட்ன மகாலிகள் இருககும்?
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8 ஒற்றை எண்கள் மற்றும் 

இரடற்ட எண்கள்

கற்ைல் விறைவு

ஒறட்ற எணகள் மறறும் இரட்டை எணகள் ்பறறி அறிதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 1

ஆசிரியர் 21 மறறும் 14 ஆகிய எணகடள புள்ளிகள் மூலம் கரும்்பலடகயில் 

குறிககி்றார். அவறட்ற இரணடிரணடு புள்ளிகளாக வட்ைமிடுதல். 21 புள்ளிகளில் 1 

புள்ளி வட்ைமிைப்பைாமலும், 14 புள்ளிகளில் அட்னத்து புள்ளிகளும் வட்ைமிைப்பட்டும் 

இருத்தல்.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு

இதிலிருந்து, 21 என்பது ஒறட்ற எண எனறும், 14 என்பது இரட்டை எண எனறும் 

கூறுதல். இதும்பானறு சவவமவறு எணகடளக சகாணடு கறபித்தல். மமலும், 1, 3, 5, 7 

மறறும் 9 ஆகிய எணகடளக சகாணடு முடியும் எணகள் ஒறட்ற எணகள் எனறும், 0, 
2, 4, 6, மறறும் 8 ஆகிய எணகடளக சகாணடு முடிந்தால் இரட்டை எணகள் எனறும் 

விளககிக கூறுதல்.

மதிப்பீடு

1.   இரணடிரணைாக வட்ைமிடுக பூககளின எணணிகடக ஒறட்ற 

எணணைா? இரட்டை எணணைா? எ்ன கணைறிக.

2. ஒறட்ற எணகடள வட்ைமிடுக

 14, 21, 28, 33, 36

3. இரட்டை எணகடள வட்ைமிடுக

 32, 35, 47, 44, 56
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9 மூன்றிலக்க எண்கள் - 

அறிமுகம்

கற்ைல் விறைவு

999 வடரயிலா்ன மூனறிலகக எணகடள ்படித்தல் மறறும் எழுதுதல்

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 1

ஆசிரியர் 99 மணிகள் சகாணை ச்பட்டியில் மமலும் ஒரு மணிடய மசர்த்து நூறு என்ற 

எணடணை அறிமுகம் சசயதல். நூறு என்பதன எணணும் 100 எ்னவும் அறிமுகம் சசயதல்.

+ =

100 மணிகளுைன ஒவசவாரு மணியாக மசர்த்து 101, 102, ... 999 வடர எணகடளயும் 

அதறகுரிய எணணுருககடளயும் அறிமுகம் சசயதல்.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு

ஓரிலகக எணகள் எழுதப்பட்ை எணகிரீைஙகள் மாணைவர்கடள அணியச் சசயதல். 

மூனறுமூனறு மாணைவர்களாக அடைத்து மற்ற மாணைவர்கள் முனனிடலயில் 

நிறகச்சசயதல். அபம்பாது உருவாகும் மூனறிலகக எணகடள மற்ற மாணைவர்கள் 

அடையாளம் கணடு ்படிககச் சசால்லுதல். இவவாறு பி்ற மாணைவர்கடளக சகாணடு 

திரும்்பத்திரும்்ப சசயதல்.

மதிப்பீடு

1. ்பைத்தில் உள்ள இடலகளின எணணிகடக _____ 

2.  3, 5, 7 ஆகிய இலககஙகடள ்பயன்படுத்தி உருவாகும் சில மூனறிலகக எணிகள் _____
3. மிகபச்பரிய மூனறிலகக எண = _____
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10 மூவிலக்க எண்களின் 

கூட்டல்

கற்ைல் விறைவு

மூவிலகக எணகளின கூட்ைடல அறிதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 1

ஆசிரியர் 315 மறறும் 224 என்ற எணகடள கரும்்பலடகயில் (315+224) எழுதுதல், 

அவறட்ற இைமதிபபு கட்ைமுட்றயில் எழுதுதல், ஒனறுகளில் உள்ள எணகடள முதலில் 

கூட்டுதல். பின்னர் ்பத்துகளில் உள்ள எணகடள கூட்டி விடை 539 எ்ன எழுதுதல்.

நூ ்ப ஒ

3 1 5
(+) 2 2 4

5 3 9

இமதம்பானறு இ்னமாற்றத்துைன வரும் கூட்ைல் கணைககுகடளயும் விளககிக கூறுதல்.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு

ச்பட்டியில் உள்ள கூட்ைல் கணைககுகள் எழுதப்பட்ை அட்டைகடள மாணைவர்கள் எடுத்து 

சகாடுககப்பட்ை கணைககுகளுககு விடைகாணுதல். பின்னர் அட்டைகடள தஙகளுககுள் 

மாறறி அட்னத்து கணைககுகடளயும் சசயது ்பார்த்தல்

மதிப்பீடு

1. 415 + 237 = ___?

2. 562 + 437 = ___?

3. கூடுதல் காணக.

நூ ்ப ஒ

6 8 4
(+) 2 5 4
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11 மூவிலக்க எண்களின் 

கழித்தல்

கற்ைல் விறைவு

மூவிலகக எணகளின கழித்தடல அறிதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 1

ஆசிரியர் 485 மறறும் 132 என்ற எணகடள கரும்்பலடகயில் (485–132) எடுதுதல். 

அவறட்ற இைமதிபபு கட்ைமுட்றயில் எழுதுதல். ஒனறுகளில் உள்ள எணகடள முதலில் 

கழித்தல் பின்னர் ்பத்துகளில் உள்ள எணகடள கழித்து விடை 353 எ்ன எழுதுதல்.

நூ ்ப ஒ

4 8 5
(–) 1 3 2

3 5 3

இமதம்பானறு எண மாற்றத்துைன வரும் கழித்தல் கணைககுகடளயும் விளககிக கூறுதல்.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு

ச்பட்டியில் உள்ள கழித்தல் கணைககுகள் எழுதப்பட்ை அட்டைகடள எடுத்து அதில் உள்ள 

கணைககிறகு விடை காணுதல் பின்னர் அட்டைகடள தஙகளுககுள் மாறறி அட்னத்து 

கணைககுகடளயும் சசயது ்பார்த்தல்.

மதிப்பீடு

1. 587 - 234=___?

2. 464 - 125= ___?

3. கழித்தடலக காணக.

நூ ்ப ஒ

6 4 7
(–) 4 5 8
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கற்ைல் விறைவு

ச்பருககல் எனனும் கருத்டத அறிமுகம் சசயதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 1

இரணடிரணடு பூககள் வடரயப்பட்ை 10 அட்டைகடள எடுத்துக சகாள்ளுதல். ஒரு அட்ைடய 

மமடசயின மீது டவத்து அதில் இரணடு பூககள் உள்ள்ன எனறும், இரணடு அட்டைகடள மமடசயின 

மீது டவத்து அதில் நானகு பூககள் உள்ளது எனறும்,...இவவாறு சதாைர்ந்து 10 அட்டைகடள வடர 

அடுககுதல். பின கீழகணைவாறு கரும்்பலடகயில் எழுதி விளககுதல்.

அடற்டகள் வநாயபநாடு பூக்கள்

1×2 2

2×2 4

10×2 20

மமறகணைவாறு 2 ஆம் ச்பருககல் வாயப்பாட்டை அறிமுகம் சசயதல். இதும்பானறு மற்ற 

ச்பருககல் வாயப்பாடுகடளயும் அறிமுகம் சசயதல்.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு: 1

மாணைவர்கடள 4 குழுககளாக பிரித்து ச்பருககல் வாயப்பாட்டுககா்ன மீள் கூட்ைல் கூறறுகள் 

எழுதப்பட்ை அட்டைகடள வைஙகுதல். அதில் உள்ள மீள் கூட்ைல் கூறறுகளின அடிப்படையில் 

ச்பருககல் கூறறுகடள உருவாகக சசால்லுதல். இதும்பானறு 2 முதல் 10 வடரயிலா்ன ச்பருககல் 

வாயப்பாடுகளுககு ்பயறசியளித்தல்

12 எண்கள்- ்பருக்கல்
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ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 2

ஆசிரியர் ச்பருககல் கணைககுகடள இைந்தாஙகிகடள ்பயன்படுத்தி கீழககணைவாறு 

விளககுகி்றார்.

1.  × 4 = 20

2. 2  ×  = 12

3. 5  × 6 = 

இதும்பானறு ்பல்மவறு கணைககுகடளயும் மறறும் இரணடிலகக எணகளின ச்பருககல் 

கணைககுகடளயும் விளககுதல். எ.கா.

35
12

×

70
35
420

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு

மாணைவர்கடள 5 குழுககளாகப பிரித்து, ஒவசவாரு குழுவிறகும் ஒரிலகக மறறும் ஈரிலகக 

எணகளின ச்பருககல் கணைககுகடள எழுதப்பட்ை அட்டைகடள வைஙகுதல். குழுவி்னர் தஙகளுககு 

வைஙகப்பட்ை கணைககுகடள தீர்த்தல்.

மதிப்பீடு

1. 4+4+4+4+4 என்பதன ச்பருககல் கூறறு _________

2. 8×7= 

3. ச்பருககுக : 24 × 13
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13 வர்க்க எண்கள்

கற்ைல் விறைவு

வர்கக எணகடளப ்பறறி அறிதல்

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 1
ஆசிரியர் விடதகடள சதுர வடிவில் கீழகணைவாறு அடமத்தல்.

1×1=1  2×2=4 3×3=9 4×4=16 5×5=25 

ஆசிரியர் விடதகடள எணணி கரும்்பலடகயில் எழுதுதல். சதுரத்டத அடமககும் எணகள் சதுர 

எணகள் அல்லது வர்கக எணகள் எ்ன அறிமுகம் சசயதல்

ஒரு எணடணை அமத எணணைால் ச்பருகக கிடைப்பது வர்கக எணணைாகும்.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு

மாணைவர்கடள 5 குழுககளாகப பிரித்து எண அட்டைகடளயும், சில விடதகடளயும் வைஙகுதல். 

தஙகளுககு வைஙகப்பட்ை எணகள் சதுர எணகளாக இல்டலயா என்படத விடதகடள ்பயன்படுத்தி 

சரி்பார்த்தல் பின வர்கக எணகடளப ்பட்டியலிடுதல்.

மதிப்பீடு

1. முழுவர்கக எணகடள வட்ைமிடு: 15, 36, 48, 64, 80

2. 7 என்பதன வர்கக எண __________

3. 81 என்பது வர்கக எணணைா எ்ன மசாதி.
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14
மீச்சிறு ்பநாது ம்டங்கு (மீ. சி. ம)

கற்ைல் விறைவு

மைஙகுகள் மூலம் மீ. சி. ம டவ அறிமுகப்படுத்துதல்

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 1

ஆசிரியர் கரும்்பலடகயில் எணமகாட்டை கீழகணைவாறு வடரதல்.

 1 2 3 4 5 6 7 8 ...25

ஆசிரியர் எணமகாட்டில் இரணடிரணைாக தாவி எணணுதடல வடரதல் அந்த எணகடள 2, 4, 

6, 8.... எ்ன ்பட்டியலிட்டு இடவமய உள் மைஙகுகள் எ்னககூறுதல். இது ம்பானறு சவவமவறு 

எணகளுககு மைஙகுகடள கறபித்தல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 2

ஆசிரியர் மாத நாட்காட்டியின ஒரு தாடள எடுத்துகசகாள்ளுதல். அதில் 3ன மைஙகுகடள ்பச்டச 

வணணைத்திலும் 4-இன மைஙகுகடள சிவபபு வணணைத்திலும் வட்ைமிடுதல். பின 3இன 

மைஙகுகடளயும் 4-இன மைஙகுகடளயும் கரும்்பலடகயில் எழுதுதல்.

3 இன மைஙகுகள் = 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30

4 இன மைஙகுகள் = 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28.

பின 3 மறறும் 4 இன மைஙகுகடளயும் ்பட்டியலிடுதல் 3 மறறும் 4 இன ச்பாதுமைஙகுகள் = 12, 24.

ச்பாதுமைஙகுகளில் மிகச்சிறிய மைஙகா்ன 12 என்பமத 3 மறறும் 4 இன மீ. சி. ம (மீச்சிறு ச்பாது 

மைஙகு) எ்னக கூறுதல்..

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு

மாணைவர்கடள 4 குழுககளாகப பிரித்து 1 முதல் 100 வடர எழுதப்பட்ை அட்டைடயயும் மீ.சி.ம 

காணை மவணடிய இரணடு எணகடளயும் வைஙகுதல். மாணைவர்கள் எண அட்டைடய ்பயன்படுத்தி 

மைஙகுகள் மூலம் மீ.சி.ம டவ கணைறிதல். இவவாறு குழு மாறறி சசயல்்படுதல்.

மதிப்பீடு

1. 5 இன மைஙகுகள் ____,_____,_____,_____.

2. 2 மறறும் 3 இன ச்பாது மைஙகுகள் _____, _____

3. 4 மறறும் 5 இன மீ.சி.ம ______
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15
வகுத்தல்

கற்ைல் விறைவு

வகுத்தல் எனனும் கருத்டத அறிமுகம் சசயதல்

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 

ஆசிரியர் 15 விடதகடள எடுத்து மூனறு மூன்றாக மமடசயின மீது டவத்தல். 3 விடதகள் 

சகாணை குழுககளின (கூறுகளின) எணணிகடக 5 எ்னககூறுதல். இவவாறு சமகுழுவாககம் 

என்பமத தணித்ததில் வகுத்தல் எ்னக கூ்றப்படுகி்றது.

மமறகாணும் சசயல்்பாட்டை ஆசிரியர் கரும்்பலடகயில் கீழககணை முட்றயிலும் சசயதுகாட்டுதல்.

5
3 15

15
  0

இதில் 

15 என்பது வகு்படும் எண

3 என்பது வகுத்தி

5 என்பது ஈவு

0 என்பது மீதி

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு

மாணைவர்கடள 4 குழுககளாக பிரித்து ஒவசவாரு குழுவுககும் 24 குச்சிகடள வைஙகுதல். 

மாணைவர்கள் தஙகளுககு வைஙகப்பட்ை குச்சிகடள சமகுழுககளாக சவவமவறு முட்றகளில் பிரித்தல் 

மறறும் அவறட்ற வகுத்தல் கூறறுகளாக குறிபபிடுதல்.

மதிப்பீடு

1.  அறிவுமதி தனனிைமுள்ள 10 இனிபபுகடள மதாழிகள் 5 ம்பருககு சமமாக பிரித்தளிகக 

விரும்பி்னால் ஒருவருககு______ இனிபபுகள் கிடைககும்.

2. ஈ.வு, மீதி காணக 16÷ 4

3. ஈ.வு, மீதி காணக 30 ÷ 3
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16
மீப்்பரு ்பநாதுக்கநாரணி (மீ.்ப.கநா)

கற்ைல் விறைவு

காரணிகள் மூலம் மீ.ச்ப.கா டவ அறிமுகப்படுத்தல்

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 1

ஆசிரியர் 18 குச்சிகடள எடுத்து கீழககணை முட்றகளில் சமகுழுவாககம் சசயதல்.

1×18=18

2×9=18

3×6=18

6×3=18

9×2=18

மமறகணை ச்பருககல் கூறறுகளிலிருந்து 1, 2, 3, 6, 9, 18 ஆகியடவ 18-இன காரணிகள் எ்ன 

அறிமுகப்படுத்துதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 2

ஆசிரியர் 16 மறறும் 24 ஆகிய எணகளின மீ.ச்ப.கா டவ காரணிகள் முட்றயில் கணைறியும் 

முட்றடய கீழகணைவாறு விளககுதல்.

16-இன ச்பருககல் கூறறுகள்  =1×16, 2×8, 4×4

16-இன காரணிகள்  =1, 2, 4, 8, 16

24-இன ச்பருககல் கூறறுகள்    =1×24, 2×12, 3×8, 4×6

24-இன காரணிகள்  = 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

16 மறறும் 24 இன ச்பாதுவா்ன காரணிகள்  =1, 2, 4, 8

மீபச்பரு ச்பாதுககாரணி    =8

ஃ 16 மறறும் 24-இன மீ.ச்ப.கா = 8
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ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 3

ஆசிரியர் 7 மறறும் 8 ஆகிய எணகளின மீ.ச்ப.கா டவ காரணிகள் முட்றயில் கணைறியும் 

முட்றடய கீழகணைவாறு விளககுதல்

7-இன ச்பருககல் கூறறுகள்  = 1×7

7-இன காரணிகள்  = 1, 7

8-இன ச்பருககல் கூறறுகள்  = 1×8

8-இன காரணிகள்  = 1, 8

7 மறறும் 8-இன காரணிகள்  = 1

ஃ 7 மறறும் 8-இன ச்பாதுககாரணிகள்  = 1

7 மறறும் 8-இன மீ.ச்ப. கா  = 1

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு

மாணைவர்கடள 5 குழுககளாகப பிரித்து இரணடு எணகள் எழுதப்பட்ை அட்டைகடள வைஙகுதல். 

அட்டையில் உள்ள எணகளுககு மீ.ச்ப.கா டவ காணைச்சசால்லுதல்.

மதிப்பீடு

1. 20-இன காரணிகள்_______

2. 15 மறறும் 25 இன மீ.ச்ப.கா _______

3. 5 மறறும் 9 இன மீ.ச்ப.கா _______
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17 பகு எண்கள் மற்றும் பகநா 

எண்கள்

கற்ைல் விறைவு

்பகு எணகள் மறறும் ்பகா எணகடளப ்பறறி அறிதல்

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 1

ஆசிரியர் 15, 18, 1, 2, 5, 9, 14 ம்பான்ற எணகடள கரும்்பலடகயில் எழுதுதல். அவறறின ச்பருககல் 

கூறறுகடளயும் அதன காரணிகடளயும் கீழகணைவாறு எழுதுதல்.

15 இன = 1×15, 3×5
15 இன காரணிகள் = 1, 3, 5, 15
18 = 1×18, 2×9 3×6
18 இன காரணிகள் = 1, 2, 3, 6, 9, 18
1 = 1×1
1 இன காரணிகள் = 1
2 = 1×2
2 இன காரணிகள் = 1, 2
5 = 1×5 5 இன காரணிகள் = 1, 5
9 = 1×9, 3×3 9 இன காரணிகள் = 1, 3, 9
14 = 1×14, 2×7 14 இன காரணிகள் = 1, 2, 7, 14
ஆசிரியர் எணகடள அதன காரணிகளின அடிப்படையில் பிரித்தல்.

இரணடு காரணிகடள மட்டும் சகாணை 

எணகள் (1 ம் அமத எணணும்)

இரணடிறகு மமற்பட்ை காரணிகடள சகாணை 

எணகள் (1 ம் அமத எணணும்)

2  1, 2

5  1, 5

9  1, 3, 9
14  1, 2, 7, 14
15  1, 3, 5, 15
18  1, 2, 3, 6, 9, 18

இரணடு காரணிகடள மட்டும் (1 ஆம் அமத எணணும்) சகாணை எணகள் ்பகா எணகள் எனறும், 

இரணடிறககு மமற்பட்ை காரணிகடள சகாணை எணகள் ்பகு எணகள் எனறும் அறிமுகம் சசயதல்.

்பகா எணகள்  = 2, 5
்பகு எணகள்  = 15, 18, 9, 14
இரட்டை எணகளின 2 என்ற எண மட்டுமம ்பகா எணணைாகும். 1 என்பது ்பகு எணணும் அல்ல; 

்பகா எணணும் அல்ல; அது ஒரு அலகு எண.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு

மாணைவர்கடள 5 குழுககளாகப பிரித்தல், ஒவசவாரு குழுவிறககும் சில எண அட்டைகடள 

வைஙகுதல், குழுச்சசயல்்பாட்டின மூலம் ்பகு எணணைா ்பகா எணணைா எ்னககணைறிந்து ்பட்டியலிடுதல்.

மதிப்பீடு

1. ்பகா எணகடள வட்ைமிடுக: 27, 23, 34, 41, 53
2. ்பகு எணகடள வட்ைமிடுக: 33, 46, 59, 64, 71
3. 1 என்பது ்பகு எணணைா அல்லது ்பகா எணணைா?
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18 வகுபடும் தன்றம

கற்ைல் விறைவு

எணகளின வகு்படும் தனடமயின விதிகடள அறிதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 1
ஆசிரியர் பினவரும் எணகடள கரும்்பலடகயில் எழுதி அவறட்ற 2-ஆல் வகுத்தல்.

(i)18  (ii) 32  (iii) 21  (iv) 44

(v) 50  (vi) 66  (vii) 73  (viii) 69

2-ஆல் மீதியினறி வகு்படும் எணகள்: 18, 32, 44, 50, 66

மமறகணை எணகளின ஒன்றாம் இலககத்டத உறறுமநாககி 0, 2, 4, 6, 8 எ்ன ்பட்டியலிடுதல்.

இவவாறு ஓர் எணணின ஒன்றாம் இலககம் 2, 4, 6, 8 மறறும் 0 ஆகியவறட்றல் ஏமதனும் ஓர் 

எணடணை ச்பறறிருந்தால் அந்த எண 2 ஆல் வகு்படும் எ்ன விளககிக கூறுதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 2

ஆசிரியர் பினவரும் எணகடள கரும்்பலடகயில் எழுதி அவறறின இலககஙகடள கூட்டிப்பார்த்தால்.

36 = 3+6 =9

41 = 4+1 =5

5 = 5+1 =6

59 = 5+9 =14

72 = 7+2 =9

84 = 8+4 =12  =1+2=3
மமறகணை எணகளின இலககஙகளின கூடுதடல உறறுமநாககி அவறறில் 3-ஆல் வகு்படும் 

எணகடள 36, 51, 72, 84 எ்ன ்பட்டியலிடுதல் மறறும் அவறட்ற 3 ஆல் வகுத்து சரி்பார்த்தல். 

இவவாறு, ஓர் எணணில் இலககஙகளின கூடுதல் 3-ஆல் வகு்படும் எனில் அந்த எண 3 ஆல் 

வகு்படும் எ்ன விளககுதல் இவவாறு 4, 5, 6, 8, 9, 10 மறறும் 11 ஆகிய எணகளின வகு்படும் 

தனடமடய விளககுதல்.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு

மாணைவர்கடள நானகு குழுககளாகப பிரித்து ஒவசவாரு குழுவி்னருககும் சில எண அட்டைகடள 

வைஙகுதல். மாணைவர்கள் அட்டைகளில் உள்ள எணகளின வகு்படும் தனடமடய மசாதித்து 

்பட்டியலிடுதல்.

மதிப்பீடு

1. 381 என்ற எண ____________ஆல் வகு்படும்.

2. 963 என்ற எண __________மறறும்_________ ஆல் வகு்படும்.

3. 253 என்ற எண ____________ஆல் வகு்படும்.
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19 எண் அறமப்பு

கற்ைல் விறைவு

இயல் எணகள் மறறும் முழு எணகளின ்பணபுகடள அறிதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 1
ச்பாருட்கடள எணணுவதறகு ்பயன்படும் எணகள் எணணும் எணகள் அல்லது இயல் 

எணகள் எ்னப்படும். இது N என்ற எழுத்தால் குறிககப்படுகி்றது.

N = {1, 2, 3 .........}

மிகச் சிறிய இயல் எண 1
அட்னத்து இயல் எணகளுககும் சதாைர் உணடு.

1ஐ தவிர அட்னத்து இயல் எணகளுககும் முணணி உணடு.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 2
இயல் எணகளுைன 0-ஐ மசர்த்தால் கிடைப்பது முழு எண சதாகுப்பாகும். இது W என்ற எழுத்தால் 

குறிககப்படுகி்றது.

W = {0, 1, 2, 3 ........}

மிகச் சிறிய முழு எண 0.

அட்னத்து முழு எணகளுககும் சதாைரி உணடு.

0-ஐத் தவிர அட்னத்து முழு எணகளுககும் முனனி உணடு.

இரு முழு எண்களின் கூடுதல் ஒரு முழு எண்ணநாக இருக்கும்.

எ.கநா.: (i) 25 + 30  = 55  (ii) 13 + 0  =  13
இரு முழு எண்களின் வித்தியநாெம் ஒரு முழு எண்ணநாக இருக்க வவண்டிய அவசியமில்றல.

எ.கநா.: (i) 42 - 15  =  37   (ii) 32 - 43  =  ?

இரு முழு எண்களின் ்பருக்கற் பலன் ஒரு முழு எண்ணநாக இருக்க வவண்டும்.

எ.கநா.: (i) 13 x 2  =  26  (ii) 27 x 0  =  0
இரு முழு எண்களின் வகுத்தல் ஒரு  முழு எண்ணநாக இருக்க வவண்டிய அவசியமில்றல.

எ.கநா.: (i) 
24
3

8=   (ii)  
14
3

= ?

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு

மாணைவர்கடள 4 குழுககளாகப பிரித்து, நானகு அடிப்படை சசயல்்பாடுகடளக சகாணை 

கணைககுகள் எழுதப்பட்ை அட்டைகடள அளித்தல். மாணைவர்கடள கணைககுகடள சசயயச் சசால்லுதல்

மறறும் முழு எணகளின ்பணபுகடள மசாதித்தறிதல்.

மதிப்பீடு

1. முழு எணகளின மிகச்சிறிய எண____________.

2. 18 + 0  =  __________.

3. 0 × 26  =  __________.
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20 முழுக்கள்

கற்ைல் விறைவு

முழுககளின ்பணபுகடள அறிதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 1

ஆசிரியர் 5-3 மறறும் 3-5 என்ற இரணடு கணைககுகடள சகாடுத்து முதல் கணைககின விடை 2 

எனறும் இரணைாவது கணைககின விடை என்ன? எ்னக மகட்ைல். இதுமவ எணகளின நீட்சிககா்ன 

மதடவ எ்ன அறிமுகம் சசயதல். இவவாறு நீட்சிடயயும் எணகள் குட்ற எணகள், 0, மிடக எணகள் 

ஆகியவறட்ற மசர்த்து முழுககள் எ்ன அடைககப்படுகி்றது. இதட்ன Z என்ற எழுத்தால் குறிபபிடுகிம்றாம்.

Z = {................ -3, -2, -1,  0,  1,  2,  3.................}

முழுககடள பினவருமாறு எண மகாட்டில் குறிககலாம்.

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

எணமகாட்டை உறறு மநாககி, 0-ககு வலபபு்றம் உள்ள எணகள் மிடக குழுககள் எனறும் 0-ககு 

இைபபு்றம் உள்ள எணகள் குட்ற முழுககள் அடைககப்படுகி்றது.

0-ஆ்னது ஒவசவாரு மிடக முழுடவவிை குட்றவாகும். ஆ்னால் ஒவசவாரு குட்ற முழுடவவிை 

ச்பரியதாகும்.

எ.கா.:   0  <  4  ஆ்னால்  0  >  -4. 

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு

மாணைவர்களுககு முழுககள் எழுதப்பட்ை எண அட்டைகடள வைஙகுதல் மறறும் அவறட்ற 

எணமகாட்டில் குறிககுமாறு கூறுதல் மறறும் கலந்துடரயாைச் சசால்லுதல். மாணைவர்கள் எண 

மகாட்டை வடரந்து அவசவணகடளக குறித்து முழுககளின ்பணபுகடள அறிதல்.

ஒவசவாரு மாணைவரும் ஒரு அட்டைடய எடுத்து ச்பாருட்கடளப ்பயன்படுத்தி கணைககின 

விடைடய காணுதல். இவவாறு அட்னத்து மாணைவர்கடளயும் சசயல்்பாட்டில் ஈடு்பைச் சசயதல்.

மதிப்பீடு

1. 0-ககு இைபபு்றம் உள்ள எணகள்____________ முழுககள்.

2. 0 என்பது_________இன முனனி மறறும் __________இன சதாைரி.

3. குட்ற முழுககடள வட்ைமிடுக.  7, 0, -3, 4, 7, 2.
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21 முழுக்களின் மீதநான 

்ெயல்பநாடுகள்

கற்ைல் விறைவு

முழுககளின மீதா்ன நானகு அடிப்படைச் சசயல்்பாடுகடள அறிதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 1

ஆசிரியர் கூட்ைல் வாயப்பாட்டை குட்ற முழுககள் வடர கீழகணைவாறு விரிவு்படுத்துதல்.

5+2=7
4+2=6
3+2=5
2+2= 4
1+2=3
0+2=2
-1+2=1
-2+2=0
-3+3=0
-4+2=-2
-5+2=-3
மாணைவர்கடள மமலுள்ள அட்ைவடணைடய ்படிககச் சசயதல் மறறும் பி்ற எணகளுககும் ்பயிறசி 

ச்ப்றச் சசயதல்.

முழுககளின கூட்ைடல கீழககணைவாறு அட்ைவடணை மூலம் விளககுதல்.

4+2=6; (-2)+2=0 ; (-4)+2=-2
எ்னமவ, ஒரு மிடக முழு மறறும் குட்ற முழுவின கூட்டுத் சதாடகயா்னது ச்பரிய எணணின 

குறிமயாடு இரு எணகளின வித்தியாசமாக இருககும்.

ஆசிரியர் குட்ற முழுககளுககா்ன கூட்ைல் அட்ைவடணைடய கீழகணைவாறு விளககுதல்.

2+(-1)=1

1+(-1)=0

0+(-1)=-1

(-1)+(-1)=-2

(-2)+(-1)=-3

இரணடு குட்ற முழுககளின கூட்ைலா்னது வைககமா்ன கூட்ைல் சசயடலப ம்பாலமவ குட்ற 

எணணைாக வரும் எ்ன கீழககணைவாறு விளககுதல்.

(-1)+(-1)=-2
(-2)+(-1)=-3

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 2

ஆசிரியர் முழுககளின கழித்தடல கீழககணை அட்ைவடணை மூலம் விளககுதல்.
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3-2=1
2-2=0
1-2=-1
0-2=-2
-1-2=-3
-2-2=-4
-3-2=-5

3-(-2)=5
2-(-2)=4
1-(-2)=3
0-(-2)=2
-1-(-2)=1
-2-(-2)=0
-3-(-2)=-1

ஆசிரியர் பினவரும் கணைககுகடள அட்ைவடணை மூலம் விளககுதல்.

1-2=-1; 2-(-2) = 4;
-3-2=-5; -2(-2)=0;

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 3
ஆசிரியர் கீழககணைவாறு ச்பருககல் அட்ைவடணைடய விரிவாககுதல் மறறும் குழுககளின 

ச்பருககடல விளககுதல்.

3×2=6
2×2=4
1×2=2
0×2=0
-1×2=-2
-2×2=-4
-3×2=-6

3×(-2)=-6
2×(-2)=-4
1×(-2)=-2
0×(-2)=0
-1×(-2)=2
-2×(-2)=4
-3×(-2)=6

ஆசிரியர் கீழககணை கணைககுகடள அட்ைவடணை மூலம் விளககுதல்.

3×2=6;  3×(-2)=-6
(-3)×2=-6; (-3)×(-2)=6

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 4

ஆசிரியர் ச்பருககல் அட்ைவடணை மூலம் முழுககளின வகுத்தல் கணைககுகடள விளககுதல்.

 3 × 2 = 6 ⇒ 6
2
3=  மறறும் 6

3
2=

 (–3) × 2 = -6 ⇒  ( )�
� �

6

3
2  மறறும் ( )

( )

�
�

�
6

3
2

மமறகணைவறட்ற உறறுமநாககும்ம்பாது, ஒமர குறிகடளக சகாணை முழுககடள 

ச்பருககும்ம்பாது (அ) வகுககும்ம்பாது மிடக முழுமவ விடையாகக கிடைககும். சவவமவறு குறிகடளக 

சகாணை முழுககடள ச்பருககும்ம்பாது (அ) வகுககும்ம்பாது குட்ற முழுமவ விடையாகக கிடைககும் 

என்படத விளககுதல்.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு

மாணைவர்கடள 4 குழுககளாகப பிரித்தல், ஒவசவாரு குழுவி்னருககும் முழுககளின நானகு 

அடிப்படைச் சசயல்்பாடுகள் சகாணை கணைககுகள் எழுதப்பட்ை அட்டைகடள வைஙகுதல். மாணைவர்கள் 

தஙகளுககு வைஙகப்பட்ை அட்டைகளில் உள்ள கணைககுகளுககும் பி்ற குழுவி்னரின கணைககுகளுககும் 

விடை காணுதல்.

மதிப்பீடு

1. 15 + (–7) =_________
2. ( – 8 ) × 4 = __________
3. ( - 12 ) ÷(-3) _________
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22 பின்னங்கள்

கற்ைல் விறைவு

பின்னஙகடள அறிமுகம் சசயதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 1

ஆசிரியர் கீழககணைவாறு எளிய பின்னஙகடள அறிமுகம் சசயதல்.

1
2

1
4

3
4

1
3

2
3

ஆசிரியர் மமறகணை ்பைஙகளின மூலம் பின்னம் என்பது ஒரு முழுடமயில் எத்தட்ன ்பகுதி 

அல்லது ்பகுதிகடள ச்பறறிருககி்றது என்பதாகும் எ்ன விளககுதல்

=பின்னம்

சதாகுதி

்பகுதி

இதில், ஒரு முழுடமடய உருவாககும் சமாத்த சமப ்பகுதிகளின எணணிகடகமய ்பகுதி 

எனறும், ஒரு முழுடமயில் மதர்ந்சதடுககப்பட்ை சமப ்பகுதிகளின எணணிகடகமய சதாகுதி எனறும் 

விளககிக கூறுதல்.

எ.கா.:   
3

4
 இல் 3 என்பது சதாகுதி.  4 என்பது ்பகுதி.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 1

ஆசிரியர் கரும்்பலடகயில் சில பின்னஙகடள எழுதுதல்.

1

2 , 

3

4 , 

4

3 , 

3

2 , 

4

5 , 

5

2

்பகுதி மறறும் சதாகுதிகடள ஒபபிட்டு அவறட்ற கீழககணைவாறு வடகப்படுத்தி எழுதுதல்.

1

2 , 

3

4 , 

4

5

4

3 , 

3

2 ,

5

2

மமறகணைவறறிலிருந்து,

ஒரு பின்னத்தில் சதாகுதி, ்பகுதிடயவிை சிறியதாக இருந்தால் அது தகு பின்னம் எனறும்,
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ஒரு பின்னத்தில் சதாகுதி, ்பகுதிடயவிை ச்பரியதாக இருந்தால் அது தகா பின்னம் எனறும் 

விளககிக கூறுதல்.

ஒரு முழு எணடணையும், ஒரு தகு பின்னத்டதயும் சகாணை ஒரு பின்னம் காபபு பின்னம் 

எ்னப்படும்.

எ.கா.:  1
4

1

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு

மாணைவர்கடள 4 குழுககளாகப பிரித்து, ்பல்மவறு வடகயா்ன பின்னஙகள் எழுதப்பட்ை 

அட்டைகடள வைஙகுதல். சகாடுககப்பட்ை பின்னஙகளின சதாகுதி ்பகுதிகடள ஒபபிட்டு அவறட்ற 

வடகப்படுத்துதல்.

மதிப்பீடு

1. தகு பின்னஙகடள வட்ைமிடுக. 

2. தகா பின்னஙகடள வட்ைமிடுக. 

3. ்பகுதி 7ஐ சகாணை ஒரு தகு பின்னமும், ஒரு தகா பின்னமும் எழுதுக.
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23 பின்னங்களின் கூட்டல் மற்றும் 

கழித்தல்

கற்ைல் விறைவு

பின்னஙகளின கூட்ைல் மறறும் கழித்தல் ்பறறி அறிதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 1

ஆசிரியர் ஒரு எணடணை ்பகுதிகளாக சகாணை பின்னஙகளின கூட்ைல் மறறும் கழித்தடல 

கீழககணைவாறு விளககுதல்.

(i) 

(ii) 

எ்னமவ பின்னஙகளின ்பகுதிகள் ஒமர எணணைாக இருந்தால் சதாகுதிகடள மட்டும் கூட்டி்னால் 

(அ) கழித்தால் ம்பாதுமா்னதாகும்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 2

ஆசிரியர் சவவமவறு எணகடள ்பகுதிகளாக சகாணை பின்னஙகளின கூட்ைல் மறறும் 

கழித்தடல கீழககணைவாறு விளககுதல்.

(i) 

(ii) 

3-ன மைஙகுகள் : 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30.....

4-ன மைஙகுகள் : 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32.

ச்பாது மைஙகுகள் : 12, 24.

மீச்சிறு ச்பாது மைஙகு : 12.

3 மறறும் 4-இன மீ.சி.ம. : 12.

 2
3

 மறறும் 3
4

  இன சமா்ன பின்னஙகடள கீழககணைவாறு எழுதுதல்.

2

3

2 4

3 4

8

12
�

�
�

�  ; 3
4

3 3

4 3

9

12
�

�
�

�

எ்னமவ 2
3

3

4

8

12

9

12

17

12
� � � �
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(ii) 

5-ன மைஙகுகள் : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50.

4-ன மைஙகுகள் : 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40.

ச்பாது மைஙகுகள் : 20, 40

மீச்சிறு ச்பாது மைஙகு : 20

5 மறறும் 4ன மீ.சி.ம. : 20

 மறறும்  இன சமா்ன பின்னஙகடள கீழககணைவாறு எழுதுதல்.

;  

ஆடகயால் 

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு

மாணைவர்கடள 5 குழுககளாகப பிரித்து, சவவமவறு பின்னஙகள் எழுதப்பட்ை அட்டைகடள 

வைஙகுதல். மாணைவர்கள் அவறறின கூட்ைல் மறறும் கழித்தடல சசயது ்பார்த்தல்.

மதிப்பீடு

1. 

2. 

3. 
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24 தெம எண்கள்

கற்ைல் விறைவு

தசம எணகடள அறிமுகம் சசயதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 

ஆசிரியர் தசம எணகடள கீழககணைவாறு அறிமுகம் சசயதல்.

ஒரு சசவவகத்டத எடுத்து அதட்ன 10 சம ்பாகஙகளாகப பிரித்து அதில் 1 ்பாகத்டத மட்டும் 

நிைலிடுதல்.

நிைலிைப்பட்ை ்பாகத்தின பின்னம் 1/10. இதட்ன மறச்றாரு வழியில் 0.1 எ்னவும் எழுதலாம். 

இதட்னமய பின்னத்தின தசம வடிவம் எனகிம்றாம்.

எ.கா.:

(i) 3
10

0 3= .  (ii) 
45
100

0 45= .  (iii) 
7865
1000

7 865= .  (iv) 
2
5

2 2
5 2

4
10

0 4�
�
�

� � .

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு

மாணைவர்கடள 4 குழுககளாகப பிரித்து, சவவமவறு பின்னஙகள் எழுதப்பட்ை அட்டைகடள 

வைஙகுதல். மாணைவர்கள் தஙகளுககுள் கலந்துடரயாடி பின்னஙகளின தசம வடிவம் கணைறிதல்.

மதிப்பீடு

1.  12
10

 இன தசம வடிவம்________.

2.  148
100

 இன தசம வடிவம்________.

3.  7
2

 இன தசம வடிவம்__________.
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25 விகிதமுறு எண்கள்

கற்ைல் விறைவு

விகிதமுறு எணகடள அறிமுகம் சசயதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு: 1

ஆசிரியர் கீழககணைவறட்ற கரும்்பலடகயில் எழுதுதல்.

10
5

2=  ;  13
5

2 6= .  ;  15
5

3=

 13
5

2 6= .  என்பது 2ககும் 3ககும் இடையில் உள்ளது. இபம்பாது ( −
1
3

). என்பது 0ககும் -1ககும் 

இடையில் உள்ளது.

இபம்பாது- −
11
4

 என்பது -3ககும் -4ககும் இடையில் உள்ளது.

இவவாறு, முழுககளின வகுத்தலின மூலம் உருவாககப்படும் ஒரு விகிதமம விகிதமுறு எண 

எ்னப்படும்.

விகிதமுறு எணணைா்னது 
a
b

 என்ற வடிவத்தில் குறிககப்படுகி்றது. இதல் a மறறும் b ஆகிய்ன 

முழுககள். மமலும் b = 0.

அட்னத்து விகிதமுறு எணகளின சதாகுப்பா்னது Q எ்ன குறிககப்படுகி்றது.

எ.கா.:

3
4  , 

−2
7  , 

3
8−  , 

−( )2
5

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு

பூச்சியமற்ற முழுககள் எழுதப்பட்ை அட்டைகடள மாணைவர்களிைம் வைஙகுதல். அவறட்றப 

்பயன்படுத்தி முடிந்த அளவு விகிதமுறு எணகடள உருவாககி ்பட்டியலிைச் சசால்லுதல்.

மதிப்பீடு

1. 0 மறறும் 1ககு இடையில் உள்ள ஏமதனும் ஒரு விகிதமுறு எண__________.

2. 0 என்பது ஒரு விகிதமுறு எணணைா?

3. 0.25 என்பதன விகிதமுறு வடிவம்__________.
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� ச்பரிய எணகடளப புரிந்து சகாள்ளுதல் மறறும் அவறட்றக குறிபபிடும் முட்றடய அறிதல்.

� ச்பரிய எணகடள ஒபபிடுதல் மறறும் வரிடசப்படுத்துதல்.

1 எண்கள்

கற்ைல் விறைவுகள்

ஆயத்தச் ்ெயல்பநாடுகள்:

I. ஒரு எணடணை அதன இை மதிபபிட்னக சகாணடு எவவாறு விரிவாககுவது என்படத காணம்பாம்.

வகநா ப.இ இ ப.ஆ ஆ நூ ப ஒ

7 3 4 1

மமலுள்ள ஆணிமணிச் சட்ைத்தில் காட்டும் எண என்ன எனறு எளிதாக கூ்ற இயலும் அல்லவா!! 

ஆம். ஆணிமணிச்சட்ைத்தில் காணும் எண 7341 ஆகும் (மாணைவர்கடள ஈடு்படுத்தி கணடுபிடிககச் 

சசயதல்).

7341 என்ற எணடணை அதன ஆணிமணிச்சட்ைத்தின உதவியுைன, இை மதிபபின அடிப்படையில் 

கீழககணைவாறு விரித்தும் எழுதலாம்:

7341 இன விரிவாகக வடிவம் 

7341= 7000 + 300 + 40 + 1
மமலும், இடத ஏைாயிரத்து முந்நூறறு நாற்பத்து ஒனறு எ்னவும் வாசிககலாம்.

II.  ஆசிரியர்: 2 மறறும் 7 ஆகிய இரணடு ஓரிலகக எணகடள எடுத்துக சகாள்மவாம். இந்த இரணடு 

எணகடளப ்பயன்படுத்தி, நம்மால் ஈரிலகக எணகடள உருவாகக இயலும் அல்லவா!!

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு
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2 மறறும் 7 ஆகிய எணகடளப ்பயன்படுத்தி, 27, 72, 22 மறறும் 77 ஆகிய இரணடிலகக எணகடள 

நம்மால் உருவாகக இயலும்.

உருவாககப்பட்ை இந்த எணகளில் மிகப ச்பரிய எண 77 மறறும் மிகச் சிறிய எண 22 ஆகும். 

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு – 1
நாட் காட்டிடயப ்பார்த்து, இனட்றய மததிடய, உதாரணைமாக, 19.04.2021 ஐ 19042021 எனறு 

எழுதிக சகாள்ளுதல். இவவாறு எழுதப்பட்ை எணணிட்ன நாம் இந்திய எண முட்றயில் எழுதப 

ம்பாகினம்றாம். இந்திய எண முட்றயில் எழுத, எணணின வலது பு்றமிருந்து இைதுபு்றமாக முதலில் 

மூனறு இலககஙகள் தள்ளி ஒரு காற புள்ளியிடுதல் மவணடும்.

எடுதுககாட்ைாக, 19042021ஐ 19042, 021 எனறு காறபுள்ளி இட்டு எழுதுதல். பின்னர், இரணடிரணடு 

இலககஙகள் இைது பு்றமாக தள்ளி, கால் புள்ளியிடுதல் மவணடும். 

எடுதுககாட்ைாக, 19042021 ஐ 1, 90, 42, 021 எனறு காறபுள்ளி இட்டு எழுதுதல்.

இ்டமதிப்பு முறையில் 1, 90, 42, 021ஐ கீழக்கண்்டவநாறு எழுதலநாம்.
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அதாவது, 1, 90, 42, 021 என்படத ஒரு மகாடிமய சதாணணூறு இலட்சத்து நாற்பத்து 

இரணைாயிரத்து இரு்பத்து ஒனறு எ்னப ்படிககிம்றாம்.

்பன்னாட்டு எணமுட்றயில் எழுத, எணணின வலதுபு்றமிருந்து இைதுபு்றமாக, மூனறு மூனறு 

இலககஙகளாக தள்ளி ஒரு காறபுள்ளியிடுதல் மவணடும். உதாரணைமாக, 19042021 ஐ 19, 042, 021 
எனறு காறபுள்ளியிட்டு எழுதுதல்.

இ்டமதிப்பு முறையில் 19, 042, 021ஐ கீழக்கண்்டவநாறு எழுதலநாம்.
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அதாவது, 19, 042, 021 என்படத ்பத்சதான்பது மில்லியன நாற்பத்து இரணைாயிரத்து இரு்பத்து 

ஒனறு எ்னப ்படிககிம்றாம்.

இவவாம்ற, மவறு சில எணகடளயும் ்படித்துப ்பார்பம்பாமா: 48205231, 56132074.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு – 2
A, B, C, D, E எ்னப ச்பயரிைப்பட்ை 5 அடுககுமாடிக கட்ைைஙகளின சவவமவறு உயரஙகள் 

985 அடி, 1245 அடி, 1865 அடி, 355 அடி மறறும் 585 அடி எ்னக குறிககப்பட்டுள்ள்ன.
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சகாடுககப்பட்ை எணகடள சம அளவுள்ள அட்டைகளில் எழுதி, அந்த எணகளில் சம அளவுள்ள 

இலககஙகள் சகாணை எணகடள தனியாக பிரித்து டவத்தல்.

985, 355 மறறும் 585 ஆகிய எணகடள தனியாக ஒரு குழுவாகவும், 1245 மறறும் 1865 ஆகிய 

எணகடள தனி ஒரு குழுவாகவும் அடமத்தல்.

இலககஙகளின எணணிகடக ஒமர அளவாக உள்ள எணகள் சம இலகக எணகள் எனறு 

கூ்றலாம். இஙகு 985, 355 மறறும் 585 ஆகிய எணகள் சம இலகக எணகள் ஆகும். இவறறில் உள்ள 

இலககஙகளின எணணிகடக 3 ஆகும்.

இமத ம்பானறு, 1245 மறறும் 1865 ஆகிய எணகளில் உள்ள இலககஙகளின எணணிகடக 

நானகு ஆகும். இந்த எணகளும் சம இலகக எணகள் ஆகும்.

தறம்பாது, 985 மறறும் 1245 ஆகிய எண அட்டைகடளக காட்டி, அந்த அட்டைகளில் உள்ள 

எணகடளப ்பறறி மாணைவர்களிைம் மகட்ைல். 985 என்ற எணணில் மூனறு இலககஙகளும், 1245 

என்ற எணணில் நானகு இலககஙகளும் உள்ள்ன. இந்த இரணடு எணணிலுள்ள இலககஙகளின 

எணணிகடக ஒமர மாதிரி உள்ள்னவா?

இல்டலமய ! !

எ்னமவ, சகாடுககப்பட்ை எணணிலுள்ள இலககஙகளின எணணிகடக சமமில்லாமல் 

இருப்பதால், அவசவணகள் சமமில்லாத எணகள் எ்னலாம். 

சமமில்லாத எணகளில் அதிக எணணிகடகயில் இலககஙகடள சகாணை எண ச்பரிய 

எணணைாகவும், குட்றந்த எணணிகடகயில் இலககஙகடள சகாணை எண சிறிய எணணைாகவும் 

அடமயும்.

இஙகு, 985 மறறும் 1245 ஆகிய எணகடள ஒபபிடும்ம்பாது, 985 ஆ்னது 1245ஐ விை குட்றந்த 

எணணிகடக உள்ள இலககஙகடள சகாணை எணணைாகும்.

எ்னமவ, 1245ஐ விை 985 சிறிய எணணைாகும்.

ஒமர இலககஙகடள உடைய மூனறு இலகக எணகடள அதன இைமதிபபு சகாணடு ஒபபிை, 

355 < 585 < 985
ஒமர இலககஙகடள உடைய நானகு இலகக எணகடள அதன இை மதிபபு சகாணடு ஒபபிை,

1245 < 1865
எணகளின ஏறு வரிடசயா்னது

355 < 585 < 985 < 1245 < 1865
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மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 1
்பள்ளியிலுள்ள சதாடலவு காட்டும் இந்திய வடர்பைத்தில், சசனட்னககும், புதுதில்லிககும் 

இடைமய உள்ள சதாடலவு மறறும் மும்ட்பககும், புதுதில்லிககும் இடைமய உள்ள சதாடலடவ 

கணைறியவும். இவறறில் எந்த சதாடலவு அதிகம் எ்னக காணைவும். 

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 2
ஒரு காகித அட்டைடய எட்டு சமப ்பாகஙகளாகப பிரிககவும். ஒவசவாரு ்பாகத்திலும் சவவமவறு 

ஓரிலகக எணடணை எழுதவும். கிடைககும் எட்டு இலகக எணகடள ்பட்டியலிடுக.

மதிபபீடு

1. 708146 என்ற எணணில் 7இன இைமதிப்பா்னது

(அ) ஏழு இலட்சம் (ஆ) எழு நூறு

(இ) ஏைாயிரம் (ஈ) ஏழு

2. 1 பில்லியனுககுச் சமமா்னது

(அ) 100 மகாடி (ஆ) 100 மில்லியன

(இ) 100 இலட்சம் (ஈ) 10,000 இலட்சம்

3.  அரபிககைலின ்பரப்பளவு 1491000 சதுர டமல்கள். இது எந்த இரு எணகளுககு இடையில் 

அடமந்துள்ளது?

(அ) 1489000 மறறும் 1492540

(ஆ) 1489000 மறறும் 1490540

(இ) 1490000 மறறும் 1490100

(ஈ) 1480000 மறறும் 1490000

வகநாடிட்ட இ்டங்கறை நிரப்புக:-

4. மிகச் சிறிய ஆறிலகக எண  ஆகும்.

5. உரிய குறியீடுகள் (‘>’, ‘<’ அல்லது ‘=’) சகாணடு நிரபபுக.

   48792  48592
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 2 எண்கள்

கற்ைல் விறைவுகள்

�  ச்பரிய எணகடளக சகாணை கணைககுகளின அடிப்படைச் சசயல்்பாடுகள் (கூட்ைல், 

கழித்தல், ச்பருககல், வகுத்தல்) வாயிலாகத் தீர்த்தல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு

ஆயத்தச் ்ெயல்பநாடுகள்:

I.  ஆசிரியர்: நாம் எணகடள இயல்்பாக எழுத, ஒனறு என்ற எணணிலிருந்து சதாைஙகி, வரிடசயாக 

சதாைர்ந்து எழுதுகினம்றாம் அல்லவா!!

அதாவது, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, . . . எனறு எழுதுகினம்றாம்.

இவவாறு, இயல்்பாக ஒனறு என்ற எணணிலிருந்து சதாைஙகி, நாம் வரிடசயாக சதாைர்ந்து 

எழுதும் எண சதாகுபபு இயல் எணகள் ஆகும். 

இயல் எணகளின சதாகுபபிட்ன ‘N’ எனறு குறிபபிடுமவாம்.

N = { 1, 2, 3, . . . } 
II.  ஏமதனும் மூனறு ஓரிலகக எணகடளத் மதர்ந்சதடுத்து ஒரு மூனறிலகக எணடணை உருவாககுக. 

அந்த எணடணை திருபபி எழுதி, கூடுதல் மறறும் வித்தியாசத்டதக கணடுபிடிககவும். 

எடுதுககாட்ைாக 8, 5 மறறும் 2 என்ற மூனறு ஓரிலகக எணகடள எடுத்துகசகாள்க.

மூனறிலகக எண 528ஐ எடுத்துகசகாள்க. அவசவணடணை பினனிருந்து முன்னாக எழுத 

கிடைககபச்பறும் எண 825 ஆகும்.

இவவிரணடு மூனறிலகக எணகளின கூடுதல், 528 + 825 = 1353;
வித்தியாசம், 825 – 528 = 297  (இச்சசயல்்பாடுகடளப ்பறறி 

மாணைவர்கள் விவாதிககவும்)

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு – 1
்பைத்தில் காணும் ்பைஙகளின எணணிகடகடய தஙகளால் சரியாக எணணை முடிகி்றதா?
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சரியா்ன எணணிகடகடய உைன கூ்ற இயலவில்டல அல்லவா ! !

எ்னமவ, இஙகு 50 ்பைஙகள் இருககலாம் எனறு கூறுகிம்றாம். இதறகு ச்பயர் தான மதாராயம் 

எனகிம்றாம்.

மதாராய எணகள் சரியா்ன எணணிறகு மிக அருகில் இருககும். இது சிறிது கூடுதலாகமவா, 

குட்றவாகமவா இருககும். இத்தடகய மதிபபு உத்மதச மதிபபு எ்னப்படும்.

எணகடள அருகில் உள்ள ்பத்துககு முழுதாககுதல் என்பது ்பறறி இஙகு அறிந்துசகாள்மவாம். ஒரு 

எணடணை ்பத்துககு முழுடமயாகக, ்பத்தாம் இைமதிபபில் உள்ள இலககத்டதக கவனிகக மவணடும்.

எடுதுககாட்ைாக, 76 என்ற எணடணை ்பத்துககு முழுடமயாகக மவணடுசமனில், ்பத்தாம் இைமதிபபில் 

உள்ள இலககம் 7 ஐ ்பார்கக மவணடும்.

்பத்தாம் இைமதிபபிறகு வலதுபு்றம் உள்ள இலககம், 5 இககு சமமாகமவா அல்லது 5ஐ விை 

அதிகமாகமவா இருந்தால் 1ஐக கூட்ை மவணடும். 5ஐ விைக குட்றவாக இருந்தால் ்பத்தாம் இைத்தில் 

உள்ள எணடணை மாற்றத் மதடவயில்டல.

எ்னமவ, 7ககு வலதுபு்றம் உள்ள இலககம் 6 ஆகும். 6 என்ற எண 5ஐ விை அதிகமாக இருப்பதால், 

7 உைன 1 ஐக கூட்ை மவணடும். 7 + 1 = 8.
வலது்பகக இலககஙகடள பூச்சியம் ஆகக மவணடும்.

எ்னமவ, 76 என்ற எணடணை ்பத்துககு முழுடமயாகக கிடைககும் எண 80 ஆகும்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு – 2
வள்ளியும், அவளது மதாழிகளும் கடைககுச் சசனறு தலா ஒரு மமார் குடித்தார்கள். 1 மமாரின 

விடல 6 எ்ன நிட்னத்து, வள்ளி கடைககாரரிைம் 30 சகாடுத்தாள். ஆ்னால், கடைககாரர் மமாரின 

விடல 2 அதிகரித்து விட்ைது எ்னக கூ்ற, வள்ளி மமலும் 2 எ்ன, சமாத்தம் 32 ஐக சகாடுத்தாள். ஆ்னால் 

கடைககாரர் 40 ஐக மகட்ைார். இதில் யார் கூறுவது சரி?

வள்ளி கணைககீட்டின்படி கடைககாரர் கணைககீட்டின்படி

= (5 × 6) + 2
= 30 + 2
= 32

= 5 × (6 + 2)
= 5 × 8
= 40

கடைககாரர் மகட்ை சதாடகமய சரியா்னது. இந்தக குைப்பத்டதத் தவிர்கக, அடைபபுக குறிடய 

பினவருமாறு சரியாக ்பயன்படுத்த மவணடும். 5 × (6 + 2).

இங்கு BIDMAS விதி பயன்படுத்தப்ப்ட வவண்டும். 

BIDMAS இன் விரிவநாக்கம்

B அடைபபுககுறி ( )
I அடுககுகள்

D வகுத்தல் ÷ அல்லது /

M ச்பருககல் ×

A கூட்ைல் +
S கழித்தல் –

மமறகணை வரிடசகளின ்படி, கணித சசயல்்பாடுகடள மமறசகாள்ள மவணடும்.

எடுதுககாட்ைாக, 9 + 5 × 2 ஐத் தீர்கக.

9 + 5 × 2 ல் கூட்ைல் மறறும் ச்பருககல் சசயல்்பாடுகள் உள்ள்ன.

BIDMAS விதிடயப ்பயன்படுத்த,

முதலில் ச்பருககல் சசயல்்பாட்டிட்ன சசயய மவணடும்.

9 + 5 × 2 = 9 + 10
அடுத்ததாக, கூட்ைல் சசயல்்பாட்டிட்ன மமறசகாள்ள மவணடும்.

9 + 10 = 19
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ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு – 3
இயல் எணகளின சதாகுப்பா்ன N = { 1, 2, 3, . . . } என்படத நான முனம்ப அறிமவாம் அல்லவா!!

இந்த சதாகுபபுைன ‘0’ ஐச் மசர்த்தால் நமககுக கிடைககும் சதாகுபபு W = { 0, 1, 2, 3, . . . } முழு 

எணகள் சதாகுபபு ஆகும்.

இரணடு முழு எணகடள கூட்டும் ச்பாழுது, அவசவணகளின வரிடச அவறறின கூடுதடலப 

்பாதிககாது. இதறகு கூட்ைலின ்பரிமாறறுப ்பணபு எ்னலாம்.

எடுதுககாட்ைாக, 43 + 57 ஆகிய இரு எணகடள கூட்டும்ச்பாழுது கிடைப்பது 100. 

மமலும், 57 + 43 எனறு வரிடச மாறறி கூட்டும்ச்பாழுதும் கிடைப்பது 100. 

இஙகு, எணகளின வரிடச மாறறி கூட்டும் ச்பாழுதும் கூடுதல் மா்றாமலிருப்பதால், முழு எணகள் 

கூட்ைலில் ்பரிமாறறுப ்பணட்ப நிட்றவு சசயகி்றது.

இமத ம்பானறு, ச்பருககலின ்பரிமாறறுப ்பணபிட்னயும் நம்மால் சரி ்பார்கக இயலும் அல்லவா!!!

எடுத்துககாட்ைாக, 5 மறறும் 10 என்ற இரு முழு எணகடள எடுத்துக சகாணடு, அவவிரணடு 

எணகடளயும் வரிடச மாறறி ச்பருககும்ச்பாழுது அதன ச்பருககற்பலன மா்றாமலிருககி்றது.  

அதாவது, 5 × 10 = 10 × 5 = 50.
எ்னமவ, முழு எணகள் ச்பருககலில் ்பரிமாறறு ்பணட்ப நிட்றவு சசயகி்றது.

மநாணவர்்ெயல்பநாடு – 1
ஒரு குடுடவயில் புளியஙசகாட்டைகடளக சகாணடு நிரபபுக. ஒவசவாரு மாணைவரும் 

உத்மதசமாக எவவளவு புளியஙசகாட்டைகள் இருககின்ற்ன எ்ன கூ்றச் சசயக. 

மாணைவர்கள் கூறிய எணணிகடகடய குறித்துக சகாள்ளுதல். பி்றகு குடுடவயில் உள்ள 

புளியஙசகாட்டைகடள சகாட்டி உணடமயாக எணணுதல். உணடமயில் குடுடவயில் உள்ள 

புளியஙசகாட்டைகளுககும், மாணைவர்கள் கூறிய உத்மதச மதிபபுகளுககும் இடைமய உள்ள 

வித்தியாசத்திட்னக கணடு ்பட்டியலிடுக.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 2
குட்றந்தது மூனறு மசாடி எணகடளப ்பயன்படுத்தி, முழுககளின கழித்தலா்னது ்பரிமாறறுப 

்பணட்ப நிட்றவு சசயயாது என்படதச் சரி்பார்கக.

மதிபபீடு

ெரியநான விற்டறய வதர்்ந்தடுத்து எழுதுக:

1. 3 + 5 × 2 இன மதிப்பா்னது

(அ) 16 (ஆ) 10 (இ) 13 (ஈ) 30

2. (53 + 35 ) × 0 என்பது

(அ) 88 (ஆ) 0 (இ) 89 (ஈ) 53 + 35 × 0

3. முனனி இல்லாத ஒரு முழு எண

(அ) 0 (ஆ) 9 (இ) 1 (ஈ) 10

வகநாடிட்ட இ்டங்கறை நிரப்புக:

4. 53 என்ற எணணிட்ன ்பத்துககு முழுடமயாகக கிடைககும் எண 

5. 17 ×  = 34 × 17
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 3 இயற்கணிதம்

கற்ைல் விறைவுகள்

�  சகாடுககப்பட்ை சூைடலப ச்பாதுடமப்படுத்த ்பல்மவறு சசயல்்பாடுகளுைன மாறிடயப 

்பயன்படுத்துதல்.

�  ்பல்மவறு வாககியக கணைககுகடள ஓருறுபபு மாறியின முட்றடயப ்பயன்படுத்தி தீர்த்தல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு

ஆயத்தச் ்ெயல்பநாடுகள்:

I.  ஆசிரியர் தமது வலது டகயில் 5 மணிகடளயும், மமடசயின மீது 8 மணிகடளயும் டவத்து, 

பின்னர், மாணைவர்களிைம் தமது வலது டகயில் உள்ள 5 மணிகளுைன இைது டகயில் உள்ள 

மணிகடளக கூட்ை மமடசயின மீது உள்ள 8 மணிகள் கிடைககும் எனில், இைது டகயில் உள்ள 

மணிகளின எணணிகடக 3 எ்ன மாணைவர்களிைம் அறியச் சசயதல். வாயசமாழியாகக மகட்ை 

கணைககிட்ன பினவருமாறு குறியீட்டில் எழுதலாம் எ்ன ஆசிரியர் விளககுதல்.

 5 + ∆ = 8. 

 இஙகு, ∆ என்பது இைந்தாஙகி எ்ன அடைககப்படுகி்றது.

II. ஆசிரியர் கரும்்பலடகயில் ஒரு சமன்பாட்டை எவவாறு எழுதலாம் எ்ன விளககுதல்.

எடுத்துக்கநாட்டநாக,

∆ +  = 7

பின்னர், இைந்தாஙகிகளில் கட்ைஙகளில் ச்பாருத்தமாக இைம் ச்ப்ற மவணடிய எணகடள 

விளககுகி்றார்.

அதாவது, 1 + 6 = 7, 2 + 5 = 7, 3 + 4 = 7, 4 + 3= 7, 5 + 2 = 7, 6 + 1 = 7

இவவாறு, சவவமவறு எணகடள இைந்தாஙகிகளில் மாறறி, மாறறி எழுதி கூட்டுவதால் 7ஐப ச்ப்ற 

முடியும் என்படதக காணைச் சசயதல். எ்னமவ மமமல உள்ள கூடுதடல, x + y = 7 என்ற சமன்பாைாக 

எழுதலாம். இஙகு, x மறறும் y என்பது மாறி என்றடைககப்படுகி்றது என்படத விளககுதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு-1
இயறகணிதம் தகவல்கடள சுருககமாகவும் எளிடமயாகவும் எழுத வழி வகுககி்றது. சதரியாத 

ஒரு மதிபபிட்ன நாம் மாறி என்றடைககிம்றாம். அதறகு ஆஙகில எழுத்துககடளயும் (a முதல் z வடர) 

அல்லது குறியீடுகடளயும் ்பயன்படுத்துகிம்றாம்.
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ஆசிரியர்:  இந்த மரத்தில் உள்ள இடலகள் எவவளவு எனறு உஙகளால் கூ்ற முடியுமா?

மாணைவர்கள்: முடியாது

ஆசிரியர்: நாம் இதன எணணிகடகடய துல்லியமாக கூ்ற இயலாது. நாம் ஒவசவாருவரும் 

சவவமவறு எணகடளக கூறுமவாம் (மதாராயமாக). இந்த எணகள் ஒவசவாருவருககும் மவறு 

மவறு எணகளாக இருப்பதால், ச்பாதுவாக இதட்ன மாறி என்றடைககினம்றாம். இந்த மாறிடய 

‘x’ என்ற எழுத்தால் குறிபபிைலாம். (குறிப்பு: மாறிகடளக குறிகக‘a’ முதல் ‘z’ வடர உள்ள எழுத்துககடள 

்பயன்படுத்தலாம்).

மாணைவர்கமள 5 உைன 3 ஐக கூட்டுக என்படத குறியீட்டில் 5 + 3 எனறு எழுதுகிம்றாம்.

இபம்பாது ஓர் எணணுைன 3 ஐக கூட்டுக எனில், சதரியாத எணடணை y எ்ன எடுத்துக சகாணைால்,  

இதட்ன குறியீட்டில் ‘y + 3’ எ்ன எழுதலாம். இஙகு ஓர் எணணுைன 3 ஐக கூட்டுக என்பது வாயசமாழி 

கூறறு எ்னவும், ‘y + 3’ என்பது இயறகணித கூறறு எ்னவும் அடைககிம்றாம்.

மமலும் ஒரு ச்பட்டியில் உள்ள ஆபபிள்களில் இருந்து 2 ஆபபிள்கடள எடுத்தால் அந்த ச்பட்டியில் 

எத்தட்ன ஆபபிள்கள் இருககும்? இஙகு, சதரியாத எணடணை m எ்ன எடுத்துக சகாணைால், இதட்ன 

குறியீட்டில் ‘m – 2’ எ்ன எழுதலாம். இஙகு ஓர் எணணுைன 2 ஐ கழிகக என்பது வாயசமாழி கூறறு 

எ்னவும், ‘m – 2’ என்பது இயறகணித கூறறு எ்னவும் அடைககிம்றாம்.

அமத ம்பால், ஒரு மரத்தில் உள்ள இடலகள் x எனில் மூனறு மரஙகளில் எத்தட்ன இடலகள் 

இருககும் என்படத 3x எ்ன குறிககலாம்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு – 2
கணணைனின வயது ‘P’. குமார் கணணைட்ன விை 6 வயது மூத்தவன என்படத இயறகணித 

கூற்றாக எழுதும்ச்பாழுது ‘P + 6’ ஆகும். இதில் கணணைன வயது 20 எனில், குமார் வயது 20 + 6 = 26 
வயது ஆகும்.
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மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 1
(தனிச் சசயல்்பாடு) 

வகுப்பட்றயில் உள்ள ஓவசவாரு மாணைவரும் தனித்தனியாக தஙகள் மநாட்டுபபுத்தகஙகளில் 

விடுப்பட்ை அட்ைவட்னடய நிரப்பவும். 

இயறகணிதக கூறறுகடள வாயசமாழி கூற்றாக மாறறுக.

வ.எண இயறகணித கூறறு வாயசமாழி கூறறு

1
2
3.
4

a + 5
x - 6

12y = 24
x ÷ 6

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 2
(தனிச் சசயல்்பாடு) 

வகுப்பட்றயில் உள்ள ஓவசவாரு மாணைவரும் தனித்தனியாக தஙகள் மநாட்டுபபுத்தகஙகளில் 

விடுப்பட்ை அட்ைவட்னடய நிரப்பவும். 

வாயசமாழி கூறறுகடள இயறகணிதக கூற்றாக மாறறுக.

வ.எண வாயசமாழி கூறறு இயறகணித கூறறு

1

2

3

4

‘x’  உைன 21 ஐ அதிகரிகக

‘a’ இலிருந்து 10 நீககுக

‘m’ இன 3 மைஙடக 2 ஆல் வகுகக

ஒர் எண உைன 5 ஐ கூட்ை 15 கிடைககும்

மதிபபீடு

சரியா்ன விடைடய மதர்ந்சதடுத்து எழுதுக:

1. P - 5 ஆ்னது 12 எனில் P யின மதிப்பா்னது.

(அ) 19 (ஆ) 17 (இ) 15 (ஈ) 7

2. ‘n’ ல் இருந்து 6ஐக கழிகக 8 கிடைககும். இதன இயறகணிதக கூறறு என்ன?

(அ) n – 6 = 8 (ஆ) 6 – n = 8 (இ) 8 – n = 6 (ஈ) n – 8 = 6

3. மாறி என்பதன ச்பாருள்

(அ) சில மதிபபுகடள மட்டும் ஏறக கூடியது (ஆ) நிடலயா்ன மதிபட்பக சகாணைது

(இ) மவறு்பட்ை மதிபபுகடள ஏறக கூடியது (ஈ) 8 மதிபபுகடள மட்டும் ஏறக கூடியது

4. ‘w’ வாரஙகளில் உள்ள நாட்களின எணணிகடக?

(அ) 30 + w (ஆ) 30 w (இ) 7 + w (ஈ) 7 w

5.  T என்ற ஆஙகில எழுத்டத உருவாகக 2 குச்சிகள் மதடவ எனில், நானகு Tகடள உருவாகக 

எத்தட்ன குச்சிகள் மதடவ?

(அ) 2 (ஆ) 4 (இ) 5 (ஈ) 8
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 4 விகிதம் மற்றும் விகிதெமம்

கற்ைல் விறைவுகள்

�  ்பல்மவறு சூைல்களில் விகிதஙகடளப ்பயன்படுத்தி அடவகடள ஒபபிடுதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு

ஆயத்தச் ்ெயல்பநாடுகள்:

I.  ஒரு வகுபபில் 60 மாணைவர்களும், 40 மாணைவிகளும் உள்ள்னர் எனில், சமாத்த மாணைவர்களின 

எணணிகடக 100 எ்னவும், சமாத்த எணணிகடகயில் 6 ்பஙகு மாணைவர்கள் எணணிகடகயும், 

4 ்பஙகு மாணைவிகளின எணணிகடகயும் உள்ளது என்படத விளககுதல். இதட்ன விகித 

விடிவில் 6 : 4 எ்ன எழுதலாம்.

II.  15சசமீ நீளமுள்ள சாகசலட்டில் இருந்து ராஜாவுககு 1 ்பஙகும், ரஹீமிறகு 2 ்பஙகும் பிரித்து 

சகாடுத்தால், ராஜா ச்பறும் ்பஙகின நீளம் 5சசமீ சாகசலட் எ்னவும், ரஹீம் ச்பறும் ்பஙகின நீளம் 

10சசமீ சாகசலட் எ்னவும் விளககுதல். இதட்ன விகித விடிவில் 1 : 2 எ்ன எழுதலாம்.

  1 ்பஙகு      2 ்பஙகு

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு-1
ஒமர அளவுள்ள இரணடு ச்பாருள்களின ஒபபீடு விகிதம் ஆகும் என்படத ஆசிரியர் விளககுகி்றார். 

தஙகளின உயரத்டதயும் எடைடயயும் கரும்்பலடகயில் வந்து எழுதுமாறு மாணைவர்கடள ஆசிரியர் 

்பணிககி்றார். மாணைவர்களின உயரத்டதயும் எடைடயயும் ஒபபிடுவதன வழியாக விகிதத்டத 

ஆசிரியர் மாணைவர்களுககு அறிமுகம் சசயகி்றார். இது ம்பானம்ற நடைமுட்ற வாழவிலும் மதிபச்பண 

முதலிய பி்றவறட்றயும் ஒபபீடு சசயயலாம்.

விகிதம் என்பது ஒமர வடகயா்ன இரு அளவுகடள வகுத்தல் மூலம் ஒபபிடுவது. இதட்ன “:“ 

குறியீடு மூலம் குறிககலாம். 3 : 4 என்பது ஒரு விகிதத்டத குறிககி்றது. 3 என்படத முனனுறுபபு எனறும் 

4 என்படத பினனுறுபபு எனறும் அடைககிம்றாம். 3 : 4 என்படத 3
4

 எ்னவும் எழுதலாம்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு – 2
2 : 7 என்பதறகு சமா்ன விகிதஙகள் 4 : 14, 6 : 21,… ஆகிய்ன ஆகும்.

அதாவது, 2 : 7 = 2 × 2 : 7 × 2 = 4 : 14 
2 : 7 = 2 × 3 : 7 × 3 = 6 : 21

மமறகணை எடுத்துககாட்டில் இருந்து ஒரு விகிதத்தில் முன உறுபட்பயும் பின உறுபட்பயும் ஒமர 

எணணைால் ச்பருககி்னாமலா அல்லது வகுத்தாமலா கிடைப்பது அதன சமா்ன விகிதம் எ்னப்படும்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு – 3
2 : 7 என்பதன ஒரு சமா்ன விகிதம் 4 : 14 என்படத அறிமவாம். இதட்ன பினவருமாறு எழுதலாம்

2 : 7 :: 4 : 14

7th_RCM_Maths_TM.indd   43 27-10-2021   11:43:07



44 VII வகுப்பு  |  கணிதம்

இஙகு, முதல் உறுபபு 2 மறறும் கடைசி உறுபபு 14 ஆகியவறட்ற ஈறச்றணகள் எனறும் 7 மறறும் 4
ஆகியவறட்ற இடைஎணகள் எனறும் அடைககிம்றம்.

ஈறச்றணகளின ச்பருககுத்சதாடக = 2 × 14 = 28
இடைஎணகளின ச்பருககுத்சதாடக = 7 × 4 = 28
அப்படியா்னால் விகிதசமத்தில், 

ஈறச்றணகளின ச்பருககுத்சதாடக = இடைஎணகளின ச்பருககுத்சதாடக.

எ்னமவ, 2 : 7 = 4 : 14 என்பது ஒரு விகிதசமம் எ்ன அறிந்து சகாள்ளலாம்.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 1

வகுபபில் உள்ள மாணைவர்கடள இரணடு ம்பர் சகாணை குழுககளாக பிரித்து ்பல்மவறு வணணை 

மணிகடள சகாடுத்து பின்னர் இரணடு வணணை மணிகடள குறிபபிட்ை அளவில் எடுககச் சசயது 

அவறறிறகிடைமயயா்ன விகிதத்திட்ன காணைச் சசயதல்.

எடுத்துக்கநாட்டநாக

4 ்பச்டச மறறும் 5 சிவபபு  மணிகள் எனில், அதன விகிதம் 4 : 5.
7 மஞசள் மறறும் 10 நீல மணிகள் எனில், அதன விகிதம் 7 : 10.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 2
மாணைவர்கடள 5 ம்பர் சகாணை குழுககளாகப பிரித்து பினவருவ்னவறறிறகு விகிதஙகடளக 

காணைச் சசயயலாம்:

1. ஆசிரியர் மறறும் சமாத்த மாணைவர்கள்.

2. மாணைவர்கள் மறறும் மாணைவிகள்.

3. மாணைவர்கள் மறறும் சமாத்த மாணைவர்கள்.

4. மாணைவிகள் மறறும் சமாத்த மாணைவர்கள்.

ஒவசவாரு குழுடவயும் இவவிகிதஙகடள ஆராயந்து விவரிககச் சசயதல்.

மதிபபீடு

1.  முகமகாணைம் மறறும் சசவவகத்தின ்பககஙகளின எணணிகடககளுககு இடைமயயுள்ள 

விகிதமா்னது

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

2.  2 : 3 மறறும் 4 :  ஆகியடவ சமா்ன விகிதஙகள் எனில், விடு்பட்ை உறுப்பா்னது

(அ) 6 (ஆ) 2 (இ) 4 (ஈ) 3

3. 4 : 7 இன சமா்ன விகிதமா்னது

(அ) 1 : 3 (ஆ) 8 : 15 (இ) 14 : 8 (ஈ) 12 : 21

4. 7 : 5 ஆ்னது x : 25 இககு விகிதசமம் எனில், x இன மதிப்பா்னது

(அ) 27 (ஆ) 49 (இ) 35 (ஈ) 14

5. ஒரு ந்பர் 15 நிமிைஙகளில் 2 கி.மீ நைககி்றார் எனில், 45 நிமிைஙகளில் அவர்  கி.மீ நைப்பார்?

(அ)10 கி.மீ (ஆ) 8 கி.மீ (இ) 6 கி.மீ (ஈ) 12 கி.மீ

7th_RCM_Maths_TM.indd   44 27-10-2021   11:43:08



45VII வகுப்பு  |  கணிதம்

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு

ஆயத்தச் ்ெயல்பநாடுகள்:

I.  டமதா்னத்தில் வடரயப்பட்ை மகாட்டின மீது இரணடு மாணைவர்கடள எதிர் திடசகளில் நைககச் 

சசால்லி அவர்கள் இருபு்றமும் முடிவில்லாமல் சதாைர்ந்து நைகக முடியும் என்படத ஆசிரியர் 

விளககுகி்றார். இப்படியாக ஒரு மகாடு என்பது இருபு்றஙகளிலும் முடிவினறி நீணடுசகாணமை 

சசல்லும் என்படத ஆசிரியர் விளககுதல்.

II.  மகாட்டின ஒரு ்பகுதிடய நாம் எடுத்தால் அதறகு மகாட்டுத்துணடு எனறு ச்பயர் எ்ன ஆசிரியர் 

விளககுகி்றார்.

• •

A B
III.  ஒரு புள்ளியில் ஆரம்பித்து ஒரு திடசடய மநாககி சதாைர்ச்சியாக சசல்லுவது கதிர் எ்னப்படும் 

என்படத விளககுதல்.
•

A
IV.  கரும்்பலடகயின  விளிம்புகள், சன்னல்  கம்பிகள், அளவுமகாலின  விளிம்புகள்  ஆகியவறட்றக 

காணபித்து இடணைமகாடுகள் என்படத விளககுதல்.

V.  ஒரு ்பகக சுவரின அடி்பகக விளிம்பும், இைது பு்ற விளிம்பும் ஒனறுகசகானறு சசஙகுத்தாக உள்ள்ன 

என்படதக காணபித்துச்  சசஙகுத்துக  மகாடுகடள  விளககுதல். அவவா்றா்ன சசஙகுத்துக 

மகாடுகளின மகாணைம் 90° ஆகும்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு-1
ஆசிரியர் ச்பனசிலின கூர் முட்னடயக காட்டி புள்ளிடய நிட்னவு 

கூர்கி்றார். புள்ளிகளா்னது A, B, C,.... என்ற ஆஙகில எழுத்துககளால் 

குறிககப்படுகின்ற்ன.

மகாடு என்பது சதாைர்ச்சியா்ன புள்ளிகளால் இடைசவளி இனறி 

அடமககப்பட்ைதாகும். மகாடு என்பது இருபு்றஙகளிலும் முடிவினறி நீணடு சகாணமை சசல்லும். 

இருபு்றமும் முடிவு ச்பறறு இருககும்மகாட்டிட்ன ‘மகாட்டுத்துணடு' எனம்பாம்.

• •

A B
எடுத்துககாட்ைாக: அளவுமகால், மமடசயினவிளிம்பு, ச்பனசில்.

நாம் மகாட்டுத் துணடுகளின நீளஙகடள அளகக முடியும்.

 5 வடிவியல்

கற்ைல் விறைவுகள்

"�  சுறறுபபு்றத்தில் காணும் எடுத்துககாட்டுகள் மூலம் மகாடு, மகாட்டுத் துணடு, மகாணைம், 

முகமகாணைம் நாறகரம், வட்ைம், தி்றந்த மறறும்  மூடிய ்பககஙகடளக சகாணை வடிவஙகடள 

ம்பான்ற கருத்துககடள விளககுதல்.

A
B

C

D
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மகாடுகளின ஒரு முட்ன மட்டும் முடிவு்றாமல் சதாைர்ந்தால், அது கதிர் எ்னப்படுகி்றது. 

எடுத்துககாட்டு: சூரியககதிர்கள், ைார்ச்டலட் ஒளிககறட்ற.

இரு பு்றஙகளிலும் முடிவினறி ஒனட்றசயானறு சந்திககாத மகாடுகள் ‘இடணைமகாடுகள்’ எ்ன 

அடைககப்படுகின்ற்ன. எடுத்துககாட்டு: ரயில் தணைவாளம்

மமலும், இடணை மகாடுகளுககிடைமய உள்ள சசஙகுத்து சதாடலவு மா்றாமல் இருககும்.

இரணடு மகாடுகள் இடணையாக இல்டல எனில், அடவ ஏமதா ஓர் புள்ளியில் சந்திககும். அந்த 

மகாடுகடள சவட்டும் மகாடுகள் எ்னலாம்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு – 2
ஆசிரியர் கரும்்பலடகயில் ்பைத்டத வடரந்து, மாணைவர்கடள கூ்றசசயது அட்ைவடணைடய 

நிரபபுகி்றார்.

R
T

V

A

C

Q
S

ED

U

B

W

P
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புள்ளிகள் மகாடுகள் மகாட்டுத்துணடுகள் கதிர்கள் இடணைமகாடுகள் சவட்டும்மகாடுகள்

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 1
மாணைவர்கள் மகாட்டுத் துணடுகடளப ்பயன்படுத்தி சில வடிவஙகடள வடரதல். 

மகாட்டுத்துணடுகளின ச்பயர்கடள எழுதி, ஒவசவாரு வடிவத்திலும் உள்ள மகாட்டுத்  

துணடுகளின எணணிகடகடய கணடுபிடிககச் சசயதல்.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 2

மாணைவர்கள் அட்னவரும் வரிடசயாக நினறு டககளின மூலமாக மகாடு, மகாட்டுத்துணடு,  

கதிர், இடணைமகாடுகள், சவட்டும்மகாடுகள் ஆகியவறட்ற கறறுகசகாள்ளுதல்.

்பைத்தில்1. மகாட்டுத் துணடு 2. மகாடு 3. கதிர் 4. இடணை மகாடுகள் 5. சவட்டும் மகாடுகடளக 

குறிபபிடும் சசயல்களாகும்.

 1 2 3 4 5

மதிபபீடு

1.  என்பது இரு பு்றஙகளிலும் முடிவினறி நீணடு சகாணமை சசல்லும். 

 (அ) மகாடு (ஆ) மகாட்டுத்துணடு (இ) கதிர் (ஈ) புள்ளி

2. ஒரு கதிரா்னது எத்தட்ன முடிவுப புள்ளிகடளப ச்பறறிருககும்?

 (அ) 4 (ஆ) 3 (இ) 2 (ஈ) 1

3. ்பைத்தில் உள்ள மகாட்டுத்துணடுகளின எணணிகடக 

 (அ) 5 (ஆ) 6 (இ) 7 (ஈ ) 8

4. A B என்ற கதிரிட்னக குறிபபிடும் முட்ற

 (அ) AB (ஆ) BA (இ) AB (ஈ) BA

5. இடணைமகாடுகடளக குறிககும் ஆஙகில எழுத்து எது?

 (அ) A (ஆ) K (இ) E (ஈ) T 

A B C

D
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 6 வடிவியல்

கற்ைல் விறைவுகள்

"� மகாணைஙகடள அவறறின அளவுகடளப ச்பாறுத்து வடகப்படுத்துதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு

ஆயத்தச் ்ெயல்பநாடுகள்:

I.  ஆசிரியர் வகுப்பட்றயின கதடவ தி்றந்தும், மூடியும் குறுஙமகாணைம், சசஙமகாணைம், விரிமகாணைம் 

என்ப்னவறட்ற விளககுதல்.

II. ஐஸ் குச்சிகடளப ்பயன்படுத்தி, மநர்கமகாணைம் மறறும் பூச்சியகமகாணைஙகடள விளககுதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு-1
ஆசிரியர் கீழககாணும் ்பைத்டதக காணபித்து, இரணடு கதிர்கள் ஒனட்றசயானறு சந்திககும் 

ம்பாது அபபுள்ளியில் மகாணைஙகள் உருவாகின்ற்ன என்படத விளககுதல்.

A B

C

்பைத்தில் உள்ள மகாணைத்திட்ன ∠BAC அல்லது ∠CAB அல்லது ∠A எ்னக குறிபபிைலாம்.

ஆசிரியர் கரும்்பலடகயின விளிம்புகள், சுவர், மமடச, புத்தகம் ஆகியவறறில் உருவாகும் 

மகாணைஙகடளக காட்டி மவறு சில உதாரணைஙகடளயும் மாணைவர்கடள கூ்றச்சசயது 

மகாணைஙகளுககு விளககம் தருகி்றார். மகாணைஙகடள மகாணைமானியால் அளந்து ்பாடக என்ற 

அலகால் குறிபபிடுகிம்றாம். எடுத்துககாட்டு: 40°, 85°, 160°

வகநாணங்களின் வறககள்:

ஆசிரியர் கடிகாரத்தில் சில குறிபபிட்ை மநரத்தில் மணி முள்ளுககும் நிமிை முள்ளுககும் இடைமய 

ஏற்படும் மகாணைத்டதக சகாணடு மகாணைஙகளின வடககடள விளககுகி்றார்.
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3.00 மணி

்ெங்வகநாணம் (90°)

10.00 மணி

குறுங்வகநாணம்  

(0° ககும் 90° ககும் இடையில்)

7.15 மணி

விரிவகநாணம்  

(90° டய விை அதிகம்,  

180° டய விை குட்றவு)

மிகச் சிைப்புக் வகநாணங்கள்:

12.00 மணி

பூச்சியவகநாணம் (0°)

6.00 மணி

வ்ர்க்வகநாணம் (180°)
மமலும், ஆசிரியர் கதவிட்ன தி்றந்து மூடும் ம்பாது, சுவர் மறறும் கதவுககிடைமய ஏற்படும் 

மகாணைஙகடளக சகாணடு மகாணைஙகளின வடககடள சதளிவு்படுத்துகி்றார்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு – 2
ஆசிரியர் சி்றபபுச் மசாடி மகாணைஙகளா்ன நிரபபுக மகாணைஙகள் மறறும் மிடக நிரபபுக 

மகாணைஙகடள கணைறியச் சசயகி்றார்.

இரு மகாணைஙகளின கூடுதல் 90° எனில் அடவ ஒனறுகசகானறு நிரபபுக மகாணைஙகளாகும்.

இரு மகாணைஙகளின கூடுதல் 180° எனில் அடவ ஒனறுகசகானறு மிடக நிரபபுக 

மகாணைஙகளாகும்.

40° ன நிரபபுக மகாணைம், 90° - 40° = 50°

110° ன மிடகநிரபபுக மகாணைம், 180°-110° = 70°

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு – 3

தாள் மடிபபின வாயிலாக, மூனறு அல்லது அதறகு மமற்பட்ை மகாடுகள் ஒரு புள்ளி வழிச் சசன்றால், 

அக மகாடுகள் 'ஒரு புள்ளி வழிக மகாடுகள்’ எ்னப்படும். அபபுள்ளி ஒருஙகடமப புள்ளி எ்னப்படும் 

என்படத ஆசிரியர் விளககுதல்.
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்பைத்திலிருந்து l, m, n என்படவ ஒருபுள்ளி வழிகமகாடுகள்.‘C’ என்பது ஒருஙகடமப புள்ளி.

A, B, C என்படவ ஒருமகாட்டுப புள்ளிகள்.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 1

ப்டத்தில் உள்ை வகநாணங்களின் ்பயர்கறை 

எழுதி அவற்றை வறகப்படுத்துக.

D
E F

C

GH

A B

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 2
்கநாடுக்கப்பட்ட ப்டத்றதக் ்கநாண்டு வகநாடிட்ட இ்டங்கறை நிரப்புக:

∠TUS ன நிரபபுகமகாணைம்  ஆகும்.

∠SUQ ன மிடக நிரபபுக மகாணைம்  ஆகும்.

∠PUT ன மிடக நிரபபுக மகாணைம்  ஆகும்.

T

S

QUP

R

மதிபபீடு

1. 72° என்பது  ஆகும்.

 (அ) ஒரு குறுஙமகாணைம் (ஆ) சசஙமகாணைம் (இ) விரிமகாணைம் (ஈ) மநர்கமகாணைம்

2. ்பைத்தில் எது மகாணைத்டதக குறிபபிடும் சரியா்ன முட்ற அல்ல?

 (அ) ∠MLN (ஆ) ∠NLM

 (இ) ∠LNM (ஈ) ∠L

3.  இரு மநர்க மகாடுகள் ஒனட்றசயானறு சவட்டிகசகாள்கின்ற்ன எனில், அடவ சவட்டும் புள்ளியில் 

உருவாகும் மகாணைஙகளின எணணிகடக  ஆகும்.

 (அ) 1 (ஆ) 2 (இ) 3 (ஈ) 4

4.  கடிகாரத்தில் 9 மணி காட்டும் ம்பாது மணி முள்ளுககும், நிமிை முள்ளுககும் இடைப்பட்ை மகாணைம் 

 ஆகும்.

 (அ) 30° (ஆ) 60° (இ) 90° (ஈ) 180°

5. 85° ன மிடக நிரபபுக மகாணைம்  ஆகும்.

 (அ) 5° (ஆ) 95° (இ) 105° (ஈ) 145°

M
L

N
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கற்ைல் விறைவுகள்

 7 புள்ளியியல்

"�  கைந்த ஆறு மாத காலத்தில் ஒரு குடும்்பத்தின ்பல்மவறு இ்னஙகளின கீழ மமறசகாள்ளப்பட்ை 

சசலவின தகவல்கடள அட்ைவடணை, ்பைவிளககப்பைம் மறறும் ்பட்டை விளககப்பைம் வடிவில் 

அடமத்தல் மறறும் விளககுதல்

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு

ஆயத்தச் ்ெயல்பநாடுகள்:

I.  ஆசிரியர் பினவரும் ்பைவிளககப ்பைத்டதக சகாணடு, ஒரு வாரத்தில் விறகப்பட்ை ச்பாம்டமகளின 

எணணிகடகடய விளககுதல். (ஒரு உருவம் 10 ச்பாம்டமகடளக குறிககின்றது எனக.)

்நாள் - 7 
்நாள் - 6 
்நாள் - 5 
்நாள் - 4 
்நாள் - 3 
்நாள் - 2 
்நாள் - 1 

முதல் நாள் விறகப்பட்ை ச்பாம்டமகளின எணணிகடக = 50
மிகக குட்றவா்ன ச்பாம்டமகள் விறகப்பட்ை நாள் = 4 ஆம் நாள்

7ஆம் நாள் விறகப்பட்ை ச்பாம்டமகளின எணணிகடக = 60
குறிபபிட்ை வாரத்தில் மிக அதிகமாக விறகப்பட்ை ச்பாம்டமகளின எணணிகடக = 70

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு-1
தரவுகள்:

ஆசிரியர் திரட்ைப்பட்ை தகவல்கள் அல்லது மசகரிககப்பட்ை உணடமகடள தரவுகள் எனகிம்றாம் 

என்படத விளககுகி்றார். ஆசிரியர் மாணைவர் ஒருவரிைம் நமது வகுபபின இனட்றய வருடகப ்பதிவு 

விவரஙகடள மசகரிகக சசால்லி இதில் மாணைவன மநரடியாக தகவல்கடள ச்பறுவதால் இதட்ன 

முதல்நிடல தரவு எனகிம்றாம் என்படத விளககுகி்றார். ஆசிரியர், மறச்றாரு மாணைவரிைம் நமது 

்பள்ளியின இனட்றய சமாத்த வருடக ்பதிவு விவரஙகடள தடலடம ஆசிரியரிைம் மகட்டு ச்பறுமாறு 

சசால்லுகி்றார். இஙகு ஏறக்னமவ மசகரிககப்பட்ை தகவடல ச்பறுவதால் இதட்ன இரணைாம் நிடல 

தரவு எனகிம்றாம் என்படத ஆசிரியர் விளககுகி்றார்.
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ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு – 2
மநர்மகாட்டு குறிகள்: திரட்ைப்பட்ை தரவுகளில் இருந்து சசயதிகடள எளிதில் ச்ப்ற மநர்மகாட்டு 

குறிகடள ்பயன்படுத்தலாம்.

ஒன்று இரண்டு மூன்று ்நான்கு ஐ்நது

               
30 மாணைவர்கள் சகாணை வகுப்பட்றயில் மாணைவர்களுககு பிடித்த விடளயாட்டுகடள 

மநர்மகாட்டு குறிகள் மூலம் அட்ைவடணைப்படுத்தி விளககுதல்.

விறையநாடடு வ்ர்வகநாடடுகுறிகள் நிகழ்வண்

மடற்டப்ப்நது    11

கநால்ப்நது     7

வறைவகநால் ஆட்டம்       4

இைகுப்ப்நது       8
ப்டவிைக்கப்ப்டம்:

தரவுகடள எளிதாக விளககவும், ்பகுத்தாயவு சசயயவும், அதிக எணணிகடகயிலா்ன 

விவரஙகடள குறிககவும், ்பைவிளககப்பைம் ்பயன்படுகி்றது என்படத கீழகணை ்பைவிளககப்பைம் 

மூலம் மாணைவர்களுககு விளககுதல்.

எடுத்துககாட்டு:  மாணைவர்கள் ்பள்ளியில் விடளயாடும் ்பல விடளயாட்டுகடள இந்த  

்பைவிளககப்பைம் காட்டுகி்றது.

ஒரு முழுப்பைம் 10 மாணைவர்கடள குறிககும்.

அடர ்பைம் 5 மாணைவர்கடள குறிககும்

விறையநாடடு மநாணவர்களின் எண்ணிக்றக 

மட்டைப்பந்து

கால்்பந்து

வடளமகால் ஆட்ைம்   

இ்றகுப்பந்து  

1. மட்டைப்பந்து விடளயாடும் மாணைவர்களின எணணிகடக 

(6 முழு்பைம் + 1 அடர்பைம்) = (6 × 10) +5 = 60 + 5 = 65.
2. கால்்பந்து விடளயாடும் மாணைவர்களின எணணிகடக 

(4 முழு்பைம் + 1 அடர்பைம்) = (4 × 10) + 5 = 40 + 5 = 45.
3. வடளமகால் ஆட்ைம் விடளயாடும் மாணைவர்களின எணணிகடக 

 (3 முழு்பைம்)  (3 × 10) = 30.
4. இ்றகுப்பந்து விடளயாடும் மாணைவர்களின எணணிகடக 

(3 முழு்பைம் + 1 அடர்பைம்) (3 × 10) + 5 = 30 + 5 = 35.
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படற்ட வறரப்டம்:

மமறகணை தரவுகளுககு இவவா்றாக ்பட்டை வடர்பைம் வடரயலாம்.
80

60

40

20

0
மட்டைப்பந்து கால்்பந்து வடளமகால் ஆட்ைம் இ்றகுப்பந்து

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 1

கணிதத் மதர்வில் 20 மதிபச்பணகளுககு 30 மாணைவர்கள் ச்பற்ற மதிபச்பணகடள பினவருமாறு 

ஒவசவாரு மாணைவரிைமும் அளித்து அவறறிறகு மநர்கமகாட்டுக குறிகடளக காணைச் சசயதல்.

11 12 13 12 12 15 16 17 18 12
20 12 13 14 14 14 15 15 15 15
16 16 16 15 14 13 13 11 19 17

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 2
கைந்த ஒரு வாரத்தில் மகாவிட் தடுபபூசி ம்பாட்ைவர்களின விவரஙகடள அருகில் உள்ள ஆரம்்ப 

சுகாதார நிடலயத்தில் ச்பறறு அதறகு ்பைவிளககப்பைம் மறறும் ்பட்டை வடர்பைம் வடரந்து வரச் 

சசயதல்.

மதிபபீடு

1. வடலதளத்தில் இருந்து மட்டைப்பந்து தரவுகடள ச்பறுவது __________ ஆகும்.

 அ) முதல்நிடல தரவு ஆ) இரணைாம்நிடல தரவு

 இ) மநர்மகாட்டு குறிகள் ஈ) ்பட்டை வடர்பைம்

2.  மாணைவர்கள் ்பல்மவறு விதமா்ன த்பால் தடலகடள மசகரித்து வடகப்படுத்துவது _____ ஆகும்.

 அ) முதல்நிடல தரவு ஆ) இரணைாம்நிடல தரவு

 இ) மநர்மகாட்டு குறிகள் ஈ) ்பட்டை வடர்பைம்

3. 5 என்ற எணமதிபபிறகு மநர்மகாட்டு குறிகள் __________ எ்ன குறிககப்படுகின்ற்ன.

 அ) V ஆ)  இ)   ஈ) 

4. ்பைஙகடள சகாணடு தரவுகடள குறித்தல் __________ எ்னப்படும்.

 அ) ்பைவிளககப்பைம் ஆ) ்பட்டை வடர்பைம்

 இ) கால அட்ைவடணை ஈ) மநர்மகாட்டுகுறிகள்

5. 100 என்பது 
 
எ்ன குறிககப்பட்ைால் 250 என்பது __________ எ்ன குறிககப்படும்.

 (அ)  (ஆ)  (இ)  (ஈ) 
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 8 தகவல் ்ெயலநாக்கம்

கற்ைல் விறைவுகள்

"� சமச்சீராக எனனுதல் மறறும் ்பட்டியலிடுதடலக கற்றல்.

"� தகவல்கடள சவவமவறு முட்றகளில் வடகபடுத்தி ஆராயந்து அறிதல்.

"� சுமைாகு ம்பான்ற புதிர்கடளத் தீர்த்தல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு

ஆயத்தச் ்ெயல்பநாடுகள்:

I.  9, 6, 8 ஆகிய இலககஙகடள ஒமர முட்ற மட்டும் ்பயன்படுத்தி, அடமககக கூடிய அட்னத்து 

மூனறிலகக எணகடள ்பட்டியலிடுவது எப்படி என்படத ஆசிரியர் விளககுதல். அதாவது, 

முதல் இலககம், 2ஆம் இலககம், 3ஆம் இலககம்

முதல் இலககம், 3ஆம் இலககம், 2ஆம் இலககம்

2ஆம் இலககம், முதல் இலககம், 3ஆம் இலககம்

2ஆம் இலககம், 3ஆம் இலககம், முதல் இலககம்

3ஆம் இலககம், முதல் இலககம், 2ஆம் இலககம்

3ஆம் இலககம், 2ஆம் இலககம், முதல் இலககம்

எ்னமவ, சகாடுககப்பட்ை இலககஙகடள ஒமர முட்ற மட்டும் ்பயன்படுத்தி அடமககக கூடிய 

மூனறிலகக எணகளுககா்ன சாத்தியக கூறுகள்: 968, 986, 698, 689, 896, 869

II.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 மறறும் 9 ஆகிய எணகடள ்பயன்படுத்தி மாயச் சதுரத்டத உருவாககும் 

விதத்டத ஆசிரியர் விளககுதல். 

அதாவது, கிடைமட்ைமாக, மநர்ககுத்தாக, மூடலவிட்ைம் வழியாக எப்படி கூட்டி்னாலும் 

கட்ைஙகளில் உள்ள எணகளின கூடுதல் சமமாக வர மவணடும்.

8 1 6

3 5 7

4 9 2

இஙகு, 8 + 1 + 6 = 15, 3 + 5 + 7 = 15, 4 + 9 + 2 = 15 (கிடைமட்ைம்)

 8 + 3 + 4 = 15, 1 + 5 + 9 = 15, 6 + 7 + 2 = 15 (மநர்ககுத்து)

 6 + 5 + 4 = 15, 8 + 5 + 2 = 15 (மூடலவிட்ைம்)
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ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு-1

மமறகணை ்பைத்டத மூன்றடுககு கட்டிைமாக கருதிக சகாள்ளவும். R - சிவபபு,  

G - ்பச்டச, B–நீலம் எ்னக கருத்தில் சகாணடு RGB, BRG, GRB என்றவாறு வணணைஙகளின 

அடமபட்ப முட்றயாக வரிடசப்படுத்தி எழுதச் சசால்லுதல்.

சுமைாகுடவ நிட்றவுச் சசயவது என்பது எபம்பாதும் நமககு மகிழச்சிடயக சகாடுககும். 

இதில் சில கட்ைஙகளில் எணகளும் சில கட்ைஙகளில் எணகள் நிரப்பப்பைாமலும் இருககும். 

கிடைமட்ைககட்ைஙகளும், சசஙகுத்தா்னகட்ைஙகளும் சுமைாகுவில் இருககும். கிடைமட்ைத்திலும், 

சசஙகுத்து வரிடசயிலும் 1 முதல் 9 எண வடர நிரப்ப மவணடும். ஆ்னால் இந்த எணகள் ஒரு 

முட்றககு மமல் வரக கூைாது. இமத வரிடசயில் 3 × 3, 4 × 4,…. எ்ன 1 லிருந்து 3 வடர, 1 லிருந்து 4 

வடர எ்ன முட்றயாகப ்பயன்படுத்த மவணடும்.

3 × 3 சுவ்டநாகு

1 2 3

2 3 1

3 1 2

படி 1 : ்பைத்தில், 3 × 3 சுமைாகுவில் முதல் இரணடு கிடைமட்ை வரிடசடய நிடலயாக டவத்துக 

சகாணைால், அடுத்த ்பைத்தில் காட்டியுள்ளவாறு, மூன்றாவது வரிடசடய ஒமர ஒரு வழியில் தான 

நிரப்ப இயலும் என்பதட்ன விளககிக கூறுதல்.

3 × 3 சுவ்டநாகு

1 2 3

படி 2 : 3 × 3 சுமைாகுவில் முதல் கிடைமட்ை வரிடசயில் உள்ள எணகடள நிடலயாக டவத்துக 

சகாணைால் இரணைாவது கிடைமட்ை வரிடசடய 2 3 1 அல்லது 3 1 2 எ்ன இரணடு வழிகளில் 

நிரப்பலாம் என்பதட்னயும் விளககி கூறுதல்.
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1 2 3

3 1 2

1 2 3

2 3 1

மூன்றாவது வரிடசயில் எந்த எணணும் நிரல் மறறும் நிடரயில் ஒரு முட்றககு மமல் வரக 

கூைாது. எ்னமவ, 3 × 3  சுமைாகுவில் மூன்றாவது வரிடசயில் ஒரு வழியில் மட்டுமம நிரப்ப முடியும் 

என்படத நிட்னவில் டவத்துக சகாள்ள மவணடியடவகடளயும் விளககமாக கூறுதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு – 2
மாய முகமகாணைத்தில் 1 முதல் 6 வடர எணகடளப ்பயன்படுத்தி திரும்்ப அமத எணகடளப 

்பயன்படுத்தாமல் முகமகாணைத்தின ஒவசவாரு ்பககஙகளின கூடுதலின சமம் 12ஆக வருமாறு 

அடமககவும். 

படி : 1 -  முகமகாணைத்தின மூடலகளில் 1 முதல் 6 வடரயுள்ளவறறில் ச்பரிய எணகளா்ன 4, 5 மறறும் 

6ஐ நிரப்பவும்.

படி : 2 - சிறிய எணகளா்ன 1, 2 மறறும் 3 ஐ ்பககஙகளில் நிரப்பவும்.

15 6

4

3 2

முதல்வரிடசயில் 4, இரணைாவது வரிடசயில் 3, 2 மறறும் மூன்றாவது வரிடசயில் 5, 1, 6, எ்னக 

குறிப்பது சரியா்ன முட்றயாகும். தறம்பாது நடுவில் உள்ள எணகடள மறு்படியும் மறு்படியும் மாறறி 

அடமககும் ம்பாது முகமகாணைத்தின மூனறு ்பககஙகளின கூடுதல் 12 ஆக கிடைககி்றது. இதன 

மூலம் மதடவயா்ன மாயமுகமகாணைம் கிடைககி்றது.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 1
கீழககணை ்பைத்தில் உள்ள சதுரஙகடளயும் முகமகாணைஙகடளயும் ஆசிரியர் கூறிய முட்றப்படி 

வரிடசப்படுத்திச் சசால்லுதல். சமாத்த முகமகாணைஙகள் 20. சமாத்த சதுரஙகள் 7 என்பதட்ன 

கணடுபிடித்து கூறுதல்.
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மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 2
ஆசிரியர் கூறிய வழிமுட்றகடள பின்பறறி பினவருமாறு எழுதுதல்.

1 2 3

2 3 1

3 1 2

1 2 3

3 1 2

2 3 1

2 3 1

3 1 2

2 3 1

2 3 1

1 2 3

3 1 2

1 3 2

3 2 1

2 1 3

1 3 2

2 1 3

3 2 1

3 2 1

2 1 3

1 3 2

3 2 1

1 3 2

2 1 3

2 1 3

1 3 2

3 2 1

2 1 3

3 2 1

1 3 2

3 1 2

1 2 3

2 3 1

3 1 2

2 3 1

1 2 3

இவவாறு தீர்வு கணைதில் மாணைவர்களுககு 12 வழிகள் கிடைத்த்ன.

மதிபபீடு

1. கீமை உள்ள ்பைஙகளில் எத்தட்ன முகமகாணைஙகள் உள்ளது எ்ன கணடுபிடிககவும்?

2. கீமை உள்ள ்பைஙகளில் விடு்பட்ை எணகடள பூர்த்தி சசயயவும்:

1 2 3

1 4 3

3 4

1 2

2 4 1
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 9 எண்கள்

கற்ைல் விறைவுகள்

"�  ஒறட்றப்படை, இரட்டைப்படை, ்பகு எண, ்பகா எண, ம்பான்ற எணகளின 

வடகப்பாடுகடளக கணடுணைர்ந்து (அடமபபு முட்ற மூலம்) அவறட்றப ம்பாறறுதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு

ஆயத்தச் ்ெயல்பநாடுகள்:

I.  ஆசிரியர் கரும்்பலடகயில் 27457 என்ற எணடணை எழுதிக சகாள்கி்றார். இந்த எண ஒறட்ற 

எணணைா? இரட்டை எணணைா? என்படத எளிதில் அறிய ஆசிரியர் 10 ்பாசி மணிகடள எடுத்துக 

சகாள்கி்றார். பி்றகு சகாடுககப்பட்ை எணணில் ஒன்றாம் இை இலககம் என்னசவனறு காணை 

மவணடும். இஙகு ஒன்றாம் இை இலககம் 7 ஆகும். இபம்பாது ஆசிரியர் 7 ்பாசி மணிகடள எடுத்துக 

சகாணடு, அவறட்ற இரணடிரணைாக மஜாடி மசர்த்தப பின, மீதி ்பாசிமணி உள்ளதா எ்னப ்பார்கக 

மவணடும். இஙகு மீதம் ஒரு ்பாசி மஜாடி இல்லாமல் இருககும். இவவா்றா்ன எணகள் ஒறட்ற 

எணகள் எ்ன விளககுதல். இமதம்பால், 1, 3, 5, 7, 9 இல் முடியும் எணகடள எழுதி மமறகணைது 

ம்பால் சசயல்்பாடு சசயது காட்டிய பின்னர் 1, 3, 5, 7, 9 இல் முடியும் எல்லா எணகளும் ஒறட்ற 

எணகள் என்படத விளககுதல்.

II.  ஆசிரியர் கரும்்பலடகயில் 5438 என்ற எணடணை எழுதிக சகாள்கி்றார். இஙகு ஒன்றாம் இை 

இலககம் 8 ஆகும். ஆசிரியர் 8 ்பாசி மணிகடள எடுத்துக சகாணடு அவறட்ற இரணடிரணைாக 

மஜாடி மசர்த்த பின மீதி ்பாசிமணி ஏதும் இல்டல என்படத காட்டுகி்றார். இவவா்றா்ன எணகள் 

இரட்டை எணகள் எ்ன விளககுதல். ஒர் எணணின ஒன்றாம் இை இலககம் ‘0’ எனில், 10 

்பாசிமணிகடள எடுத்துக சகாணடு, மஜாடி மஜாடியாக அடுகக மவணடும். அப்படியா்னால், 0, 2, 4, 

6, 8 இல் முடியும் எணகள் இரட்டை எணகள் என்படத விளககுதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு-1

நாம் இது வடர எணகளில் ஒறட்றப்படை எணகள், இரட்டைப்படை எணகள் கறறுள்மளாம். 

இபச்பாழுது ்பகு மறறும் ்பகா எணகடள கணைறியும் முட்றடய அறிந்து சகாள்மவாம்.

ஆசிரியர் 2 முதல் 20 வடர உள்ள அட்னத்து எணகள் மறறும் அதன காரணிகடள ஒரு தாளில் 

எழுதி தனவசம் டவத்துக சகாணடு அதில் ஒவசவானட்றயும் ஒரு மாணைவனிைம் சகாடுத்து பினவரும் 

அட்ைவடணைடய நிரப்பச் சசயதல்.

இரண்டுக்கு வமல் கநாரணிகள் உள்ை எண்கள் இரண்டு கநாரணிகள் மடடும் ்கநாண்்ட எண்கள்

4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19
இந்த அட்ைவடணையில் இருந்து, ்பகு எணகள், ்பகா எணகள் அடமபட்ப விளககுதல்.

பகு எண்கள்:

ஓர் எண இரணடிறகும் மமற்பட்ை காரணிகடள சகாணடு இருந்தால் அந்த எண ்பகு எண 

எ்னப்படும். எடுத்துககாட்டு : 4, 6, 8, 9, 10, 12,…
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்பகா எணகள்:

ஓர் எண இரணடு காரணிகள் (1 மறறும் அமத எணடணை) மட்டுமம காரணிகளாகக சகாணடு 

இருந்தால் அது ்பகா எண எ்னப்படும். எடுத்துககாட்டு: 2, 3, 5, 7, 11, 13,…
1 என்பது பகு எண்ணும் அல்ல பகநா எண்ணும் அல்ல.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு – 2
ஆசிரியர் 1 முதல் 30 வடர உள்ள எணகளில் ்பகா எணகடள காணும் முட்றடய  

எரமைாஸ்தனிஸ் சல்லடை முட்றயில் விளககுதல்.

1 முதல் 30 முடிய எணகடள கரும்்பலடகயில் எழுதி கீழகணை சசயல்்பாடுகடள சசயதல்.

1 என்பது ்பகு எணணும் அல்ல, ்பகா எணணும் அல்ல.

எ்னமவ 1 ஐ தவிர்த்து விடுமவாம். அடுத்த சிறிய ்பகா எண 2 ஆகும். எ்னமவ 2 ஐ வணணை வட்ைம் 

இடுமவாம். 2 இன மைஙகுகடள ‘⊗’ என்ற குறிமூலம் அடிககவும். அடுத்த ்பகா எணணைா்ன 3 ஐ வணணை 

வட்ைம் இைவும். இதன மைஙகுகடள ‘⊗’ என்ற குறி மூலம் அடிககவும். அடுத்த ்பகா எணணைா்ன  

5 ஐ வணணை வட்ைம் இைவும். இதன மைஙகுகடள ‘⊗’ என்ற குறி மூலம் அடிககவும். இமத ம்பால் 7 ஐ 

வணணை வட்ைம் இைவும். இதன மைஙகுகடள ‘⊗’ என்ற குறி மூலம் அடிககவும். இபச்பாழுது வணணை 

வட்ைமிட்ை எணகள் 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ,19, 23, 29 ஆகிய எணகள் 2 முதல் 30 வடர உள்ள எணகளில் 

்பகா எணகளாகும், என்படத ஆசிரியர் மாணைவர்ளுககு விளககுதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு – 3
எண்களில் வகுபடும் தன்றம : 

எணகளின வகு்படும் தனடமடய ஆசிரியர் எடுத்துககாட்டுகளுைன ஒன்றனபின ஒன்றாக 

விளககுதல்.

தறச்பாழுது 4, 8, 9, 11 ஆகிய எணகளால் மீதியினறி வகு்படும் எணகளின ்பணபுகடள அறிந்து 

சகாள்மவாம்.

(i) 4 ஆல் வகுபடும் தன்றம: 

ஓர் எணணின கடைசி இரணடு இலககஙகள் பூச்சியம் அல்லது நானகால் வகு்பட்ைால் அந்த 

எண 4 ஆல் மீதியினறி வகு்படும்.

எடுத்துககாட்டு: 3728 ன கடைசி இரணடு இலககஙகள் 28. இது 4 ஆல் மீதியினறி வகு்படும். 

எ்னமவ, அந்த எண 4 ஆல் மீதியினறி வகு்படும்.

(ii) 8 ஆல் வகுபடும் தன்றம:

ஒர் எணணின கடைசி 3 இலககஙகள் 0 அல்லது 8 ஆல் வகு்பட்ைால் அந்த எண 8 ஆல் வகு்படும்.

எடுத்துககாட்டு: 52992 ன கடைசி 3 இலககஙகள் 992. இது 8 ஆல் மீதியினறி வகு்படும். எ்னமவ, 

அந்த எண 8 ஆல் மீதியினறி வகு்படும்.

(iii) 9 ஆல் வகுபடும் தன்றம:

ஓர் எணணின இலககஙகளின கூடுதல் 9 ஆல் வகு்பட்ைால் அந்த எண 9 ஆல் வகு்படும்.

எடுத்துககாட்டு: 38736 ன இலககஙகளின கூடுதல் 3 + 8 + 7 + 3 + 6 = 27. இது 9 ஆல் மீதியினறி 

வகு்படும். எ்னமவ, அந்த எண 9 ஆல் மீதியினறி வகு்படும்.

(iv) 11 ஆல் வகுபடும் தன்றம:

ஓர் எணணின ஒனறுவிட்ை இலககஙகளின கூடுதலின மவறு்பாடு 0 அல்லது 11 ஆல் வகு்பட்ைால் 

அந்த எண 11 ஆல் வகு்படும்.
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 எடுத்துககாட்டு: 1331 ÷ 11 எடுத்துககாட்டு: 235719 ÷ 11
 1 + 3 = 4, 3 + 1 = 4, 4 – 4 = 0 3 + 7 + 9 = 19, 1 + 5 + 2 = 8, 19 – 8 = 11
 எ்னமவ, 1331 என்பது 11 ஆல் வகு்படும் எ்னமவ, 235719 என்பது 11 ஆல் வகு்படும்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு-4
பகநா கநாரணிபடுத்துதல்:

ஓர் எணடணை ்பகாகாரணிகளின ச்பருககல்்பல்னாக எழுதுவது அந்த எணணின 

்பகாகாரணிப்படுத்தல் எ்ன்படத ஆசிரியர் விளககுதல்.

 (எ.கா 1) 24 இன ்பகாகாரணிகள் (எ.கா 2) 57 இன ்பகாகாரணிகள்

2 24
2 12
2 6

3

24 = 2 × 2 × 2 × 3

3 57
19

57 = 3 × 19

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 1
ஆசிரியர் 2 முதல் 50 வடர உள்ள எணகள் அட்னத்டதயும் தனித் 

தனியாக ஒரு சிறிய தாளில் எழுதி அடத ஒரு ச்பட்டியில் டவத்து 

ஒவசவாரு மாணைவட்னயும் ஒரு தாளிட்ன எடுத்து அதிலுள்ள 

எணகடள சகாணடு கீழுள்ள அட்ைவடணைடய நிரப்ப சசயதல்.

ஒவசவாரு மாணைவட்னயும் எரமைாஸ்தனிஸ் சல்லடை முட்றயில் 1 முதல் 100 வடர உள்ள 

எணகளில் ்பகா எணகடள காணைச் சசயதல்.

பகு எண் பகநா எண்

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 2
கீமை சகாடுககப்பட்டுள்ள அட்ைவடணையில் சரி அல்லது தவறு எ்ன எழுதவும்.

எண 

கள்

2 ஆல் 

மீதியினறி 

வகு்படும்

3 ஆல் 

மீதியினறி 

வகு்படும்

4 ஆல் 

மீதியினறி 

வகு்படும்

5 ஆல் 

மீதியினறி 

வகு்படும்

6 ஆல் 

மீதியினறி 

வகு்படும்

8 ஆல் 

மீதியினறி 

வகு்படும்

9 ஆல் 

மீதியினறி 

வகு்படும்

10 ஆல் 

மீதியினறி 

வகு்படும்

11 ஆல் 

மீதியினறி 

வகு்படும்

57
100
216
605

மதிபபீடு

1.  11 மறறும் 30 ககும் இடைமயயுள்ள ்பகா எணகளின எணணிகடக  ஆகும்.

 அ) 2 ஆ) 4 இ) 6 ஈ) 8
2. கீமை உள்ள எணகளில் ்பகா எண எது?

 அ) 10 ஆ) 21 இ) 73 ஈ) 91
3. 7 ல் முடியும் ஒரு ்பகா எண  ஆகும்.

 அ) 27 ஆ) 57 இ) 117  ஈ) 37
4. 195 என்ற எண  ஆல் மீதியினறி வகு்படும்.

 அ) 2 ஆ) 3 இ) 4 ஈ) 6
5. 30 என்ற எணணின ்பகா காரணி வடிவம்  ஆகும்.

 அ) 30 × 1 ஆ) 6 × 5 இ) 15 × 2 ஈ) 3 × 2 × 5
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 10 எண்கள்

கற்ைல் விறைவுகள்

"� குறிபபிட்ை சூைலில் மீ.ச்ப.க அல்லது மீ.சி.ம ஆகியவறட்ற ்பயன்படுத்துதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு

ஆயத்தச் ்ெயல்பநாடுகள்:

I.  ஆசிரியர் பினவரும் அட்ைவடணைடய வடரந்து, பின்னர் அவறட்ற நிட்றவு சசயது காரணிகள் 

என்ற கருத்டத விளகக மவணடும்.

எண்
1 ஆல் 

வகு படும்

2 ஆல் 

வகு படும்

3 ஆல் 

வகு படும்

4 ஆல் 

வகு படும்

6 ஆல் 

வகு படும்

8 ஆல் 

வகு படும்

9 ஆல் 

வகு படும்

12 ஆல் வகு 

படும்

18 ஆல் 

வகு படும்

24 ஆல் 

வகு படும்

18          

24          

18 ஐ மீதமினறி வகுககும் எணகள் = 1, 2, 3, 6, 9, 18
எ்னமவ, 18 இன காரணிகள்  = 1, 2, 3, 6, 9, 18 ஆகும்.

24 ஐ மீதமினறி வகுககும் எணகள் = 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
எ்னமவ, 24 இன காரணிகள்  = 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
ஒர் எணடணை மீதமினறி வகுககும் எணகடளமய அவசவணணின காரணிகள் எனகிம்றாம் 

என்படத விளககுதல்.

II. ஆசிரியர் பினவரும் அட்ைவடணைடய வடரதல்.

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

மமறகணை அட்ைவடணையில், 5இன மைஙகுகள் உள்ள கட்ைஙகடள ்பச்டச வணணைமிட்டும், 

10இன மைஙகுகடள நீல வணணைமிட்டும், மைஙகுகள் என்பதன ச்பாருடள விளககுதல்.

5இன மைஙகுகள்  = 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
10இன மைஙகுகள்  = 10, 20, 30, 40, 50
இமதம்பால், 3 மறறும் 4 இன மைஙகுகடள சவவமவறு வணணைமிட்டு எடுத்து எழுதி, விளககுதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு-1
்பநாதுக்கநாரணிகள் முறையில் இரு எண்களின் மீ.்ப.க கநாணுதல்

மாணைவ, மாணைவிகமள முதலில் நாம் 12 மறறும் 24 ஆகிய இரணடு எணகடள எடுத்துக 

சகாள்மவாம். ச்பருககல் வாயப்பாட்டிட்ன ்பயன்படுத்தி எந்த இரு எணகடள ஒரு முட்ற மட்டும் 

ச்பருககி 12 கிடைககி்றது எனறு ்பார்பம்பாமா?
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நமககு 1 × 12 = 12, 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12 எ்ன கிடைககி்றது, இஙகு ச்பருககப்பட்ை எணகடள 

வரிடசயாக எழுதும் ம்பாது 1, 2, 3, 4, 6, 12 எ்னக கிடைககி்றது. இடவமய 12 இன காரணிகள் 

எனகிம்றாம். இமதம்பால் 24 என்ற எணணிறகு, 1 × 24 = 24, 2 × 12 = 24, 3 × 8 = 24, 4 × 6 = 24 என்ற 

முட்றயில் 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ஆகிய எணகமள 24 இன காரணிகளாக அடமகின்ற்ன. மமலும் 1, 2, 
3, 4, 6, 12 ஆகியடவமய 12 மறறும் 24 ச்பாதுககாரணிகள் ஆகும். இபச்பாழுது காரணிகளில் ச்பரிய 

எணணைா்ன 12 என்ற எணமணை மீபச்பரு ச்பாதுக காரணி.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு – 2
்டெத்திர குறியீடடு முறையில் இரு எண்களின் மீ.்ப.க கநாணுதல்

நாம் 12 மறறும் 16 ஆகிய இரு எணகடள 

எடுத்துக சகாள்மவாம். வலதுபு்றத்தில் 16ம் 

இைதுபு்றத்தில் 12ம் இருககும்்படி அட்ைவடணைப 

்படுத்துமவாம். 16 என்ற எணணிறகு கீமை 16 

நட்சத்திர குறியீடுகடளயும் 12 என்ற எணணிறகு 

கீமை 12 நட்சத்திர குறியீடுகடளயும் இடுமவாம் 

(16 > 12). முதலில் வலது பு்றத்தில் 16 நட்சத்திர 

குறியீடுகளிலிருந்து 12 நட்சத்திர குறியீடுகடள 

அடித்து விைவும். தறச்பாழுது வலதுபு்றத்தில் 

4 நட்சத்திர குறியீடுகளும் இைதுபு்றத்தில் 12 

நட்சத்திர குறியீடுகளும் இருககும் (12 > 4). 

எ்னமவ இைதுபு்றத்தில் உள்ள 12 நட்சத்திர குறியீடுகளிலிருந்து 4 நட்சத்திர குறியீடுகடள அடித்து 

விைவும் (8 > 4). மீணடும் இைதுபு்றத்தில் உள்ள 8 நட்சத்திர குறியீடுகளிலிருந்து 4 நட்சத்திர 

குறியீடுகடள அடித்து விைவும். இபச்பாழுது அட்ைவடணையில் வலதுபு்றமும் இைதுபு்றமும் சமமா்ன 

(4 = 4) நட்சத்திர குறியீடுகமள உள்ள்ன. எ்னமவ , இஙகு 12 மறறும் 16 ஆகிய எணகளின மீ.ச்ப.க 4 

ஆகும்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு – 3
பயன்பநாடடு கணக்குகள் (மீ.்ப.க.).

8 அடி மறறும் 12 அடி நீளமுள்ள இரு கம்பிகடள சம நீளமுள்ள துணடுகளாக சவட்டி்னால் 

கிடைககும் துணடின அதிக்பட்ச நீளம் எவவளவு ?

இககணைககி்றகு தீர்வு காணை முற்படும்ச்பாழுது கணைககில் உள்ள அதிக்பட்ச நீளம் என்ற 

வார்த்டதயா்னது மீ.ச்ப.க. என்ற சசயலியிட்ன குறிககி்றது. இஙகு ச்பாது காரணி முட்றயில் 

8 மறறும் 12ன மீ.ச்ப.க. 4 ஆகும். எ்னமவ 8 அடி மறறும் 12 அடி நீளமுள்ள இரு கம்பிகடள சம நீளமுள்ள 

துணடுகளாக சவட்டி்னால் கிடைககும் துணடின அதிக்பட்ச நீளம் 4 அடியாகும்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு - 4
்பநாதும்டங்குகள் முறையில் இரு எண்களின் மீ.சி.ம கநாணுதல்.

மாணைவ மாணைவிகமள 6 என்ற எணடணை எடுத்து சகாள்மவாம். 6 என்ற எணடணை முட்றமய 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,… என்ற எணகளால் ச்பருககி்னால் நமககு 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 
60,… என்ற எணகள் கிடைககின்ற்ன. இடவமய 6இன மைஙகுகள் எனகிம்றாம். இமதம்பால் 8 என்ற 

எணணின மைஙகுகளாக 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80,… ஆகிய எணகள் கிடைககின்ற்ன. 

இஙகு 24, 48 ஆகிய எணகள் 6, 8 இன ச்பாது மைஙகுகள் இதில் 24 என்ற எணமணை 6, 8 இன மீச்சிறு 

ச்பாது மைஙகு ஆகும்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு - 5
்ெவவகவடிவ அடற்டகறை பயன்படுத்தி இரு எண்களின் மீ.சி.ம கநாணுதல்:

மாணைவ மாணைவிகமள முதலில் 8 சச.மீ நீளமும், 4 சச.மீ அகலமும் சகாணை ஒமர மாதிரியா்ன 

10 சசவவக வடிவ அட்டைகடள தனித்தனிமய சவட்டி எடுத்து சகாள்மவாம். அச்சசவவக வடிவ 

அட்டைகளுககு A, B, C, D, E, F, G, H, I, J எ்ன தனித்தனிமய ச்பயரிட்டு குறித்து டவத்துக சகாள்ளவும். 
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முதலில் A என்ற அட்டைடய ஒரு தாளில் ஒட்ைவும். A இன வலது பு்றத்தில் B 

என்ற அட்டைடய ஒட்ைவும். A என்ற அட்டைககு கீமை C என்ற அட்டைடய 

ஒட்ைவும், B என்ற அட்டைககு கீமை D என்ற அட்டைடய ஒட்ைவும், C என்ற 

அட்டைககு கீமை E என்ற அட்டைடயயும் D என்ற அட்டைககு கீமை F என்ற 

அட்டைடயயும், E என்ற அட்டைககு கீமை G என்ற அட்டைடயயும், F என்ற 

அட்டைககு கீமை H அட்டைடயயும் ஒட்ைவும். தறம்பாது 16 சச.மீ ்பகக அளவு 

சகாணை ஒரு முழுச்சதுரம் கிடைககி்றது. எ்னமவ 8, 4 இன மீ.சி.ம 16 ஆகும். 

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு - 6
பயன்பநாடடு கணக்குகள் (மீ.சி.ம)

4 மீட்ைர் நீளமுள்ள சிவபபு வணணை ்பாயும், 5 மீட்ைர் நீளமுள்ள நீல வணணை ்பாயும் எந்த 

குட்றந்த்பட்ச நீளத்தில் சமமாகும் ? என்ற இககணைககிறகு தீர்வு காணை முற்படும் ச்பாழுது கணைககில் 

உள்ள குட்றந்த்பட்ச என்ற வார்த்டதயா்னது மீச்சிறு ச்பாது மைஙடக குறிககி்றது. ச்பாது மைஙகு 

முட்றயில் 4, 5 இன மீ.சி.ம 20 ஆகும். எ்னமவ, 20 மீட்ைர் நீளத்தில் இரு ்பாயகளும் சமமாகும்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு - 7
எண்கள் மற்றும் அதன் மீ.்ப.க மற்றும் மீ.சி.ம ஆகியவற்றிற்கு இற்டவய உள்ை ்தநா்டர்பு

மாணைவ மாணைவிகமள 4, 6 என்ற இரு எணகடள எடுத்துக சகாள்மவாம். இவறறின மீ.ச்ப.க 2, மீ.சி.ம 

12. இவவிரு எணகளின ச்பருககல்்பலன (4 × 6 = 24). 24 மீ.ச்ப.க × மீ.சி.ம = 24 (2 × 12 = 24). எ்னமவ,

இரு எணகளின ச்பருககற்பலன = அவறறின மீ.ச்ப.க × மீ.சி.ம

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 1
பினவரும் கணைககுகடள கரும்்பலடகயில் சசயயுமாறு மாணைவர்களிைம் கூ்றதல்.

1. ச்பாதுககாரணிகள் முட்றப்படி 30, 40 இன மீ.ச்ப.க டவக காணக.

2. நட்சத்திர குறியீட்டு முட்றப்படி 18, 24 இன மீ.ச்ப.க. டவக காணக.

3.  முழுவதுமாக நிரப்ப்பட்டுள்ள 8 லிட்ைர் மறறும் 12 லிட்ைர் சகாள்ளளவு உள்ள கலனகளில் 

்பாலிட்ன சரியாக அளககக கூடிய அதிக்பட்ச சகாள்ளளவு எவவளவு?

4. ச்பாது மைஙகுகள் முட்றப்படி 8, 12 இன மீ.சி.ம காணக.

5. சசவவக வடிவ அட்டைகடள ்பயன்படுத்தி 9, 6 இன மீ.சி.ம காணக.

மதிபபீடு

1. 20 என்ற எணணின காரணிகளின எணணிகடக என்ன?

 அ) 4 ஆ) 5  இ) 6 ஈ) 20
2. 7 என்ற எணணின மைஙகு எது?.

 அ) 1 ஆ) 17 இ) 49 ஈ) 62
3. 40, 56 இன மீ.ச்ப.க. எது?

 அ) 4 ஆ) 8 இ) 2240 ஈ) 1
4. 4, 5 இன மீ.சி.ம. எது?

 அ) 40 ஆ) 10 இ) 20 ஈ) 8

5. 3, 9 ஆகிய எணகளின மீ.சி.ம 9 எனில், அவறறின மீ.ச்ப.க.  ஆகும்

 அ) 3 ஆ) 27 இ) 9 ஈ) 12

8 16

4 A B
8 C D

12 E F
16 G H
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 11 அைறவகள்

கற்ைல் விறைவுகள்

"�  கீழி்ன அலகுகடள மமலி்ன அலகுகளாக மாறறுதலில் (மறுதடல) தசமப புள்ளியின 

இைத்டதப புரிந்துசகாள்ளுதல்.

"�  சவவமவறு அலகுகள் உள்ள அளடவகளில் நானகு அடிப்படைச் சசயல்கடள சசயதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு

ஆயத்தச் ்ெயல்பநாடுகள்:

I.  ஆசிரியர் சாண, முைம், காலடி, தப்படி ம்பான்ற தரப்படுத்தப்பைாத அளவுகடள விளககுதல். 

மாணைவர்கடள மமடச மறறும் கரும்்பலடக ஆகியவறறின நீளஙகடள சாண மறறும் முைம் 

ஆகிய அளவுகளால் அளககச் சசயது, ஒவசவாருவருககும் சவவசவறு எணணிகடகயிலா்ன 

அளவுகள் கிடைப்படதக காணபித்து, தரப்படுத்தப்பைாத அளடவகள் ்பறறி விளககுதல்.

II.  நாம் துணிக கடைககுச் சசன்றால் மீட்ைர் என்ற அலடகப ்பயன்படுத்தி துணிகடள வாஙகுகிம்றாம் 

என்படதயும், மளிடகக கடையில் ்பருபபு ரகஙகடள கிமலாகிராம் என்ற அலடகப ்பயன்படுத்தி 

வாஙகுகிம்றாம் என்படதயும் விளககுதல். அடிககடி ்பயன்படுத்தப்படும் வாயப்பாடுகளா்ன:  

1 மீட்ைர் = 100 சசனடி மீட்ைர், 1 கிமலா மீட்ைர் = 1000 மீட்ைர், 1 லிட்ைர் = 1000 மில்லி லிட்ைர், 

1 கிமலா கிராம் = 1000 கிராம் என்படத விளககுதல். இடவ தரப்படுத்தப்பட்ை அளடவகள் 

என்படத ஆசிரியர் விளககுதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு-1
உலகம் முழுவதும் ஏற்றுக்்கநாள்ைப்பட்ட நீைத்திற்கநான ் மடரிக் அலகுகறை ஆசிரியர் விைக்குதல்.

வநாயப்பநாடடிறன கநாண்வபநாம்

10 மி.மீ = 1 சச.மீ

10 சச.மீ = 1 சைசி.மீ

10 சைசி.மீ = 1 மீ

10 மீ = 1 சைகா.மீ

10 சைகா.மீ = 1 செகைா.மீ

10 செகைா.மீ = 1 கிமீ

்மடரிக்அைறவகளின் இனமநாற்ைம்

× 10

÷ 10

× 10

÷ 10

× 10

÷ 10

× 10

÷ 10

× 10

÷ 10

× 10

÷ 10

கி.மீ செக.மீ சைகா.மீ   மீ  சைசி.மீ  சச.மீ  மி.மீ
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மமலி்ன அலகிட்ன கீழி்ன அலகாக மாற்ற சகாடுககப்பட்ை அளடவ ்பத்தின அடுககுகளால் 

ச்பருகக மவணடும். கீழி்ன அலகிட்ன , மமலி்ன அலகாக மாற்ற சகாடுககப்பட்ை அளடவ ்பத்தின 

அடுககுகளால் வகுகக மவணடும்.

எடுத்துககாட்டு 1:  5 கி.மீ. ஐ மீட்ைராக மாற்ற மவணடும் எனில் 1 கி.மீ. = 1000 மீ என்படத அறிமவாம். 

எ்னமவ, 5 கிமீ = 5 × 1000 = 5000 மீ ஆகும். இஙகு மமலி்ன (கி.மீ) அலடக கீழி்ன அலகாக (மீ)  

மாறறுவதால் ச்பருககல் சசயடல சசயகிம்றாம்.

எடுத்துககாட்டு 2: 500 சச.மீ ஐ மீ ஆகமாறறுவதறகு, 100 சச.மீ = 1 மீ என்படத அறிமவாம். 

எ்னமவ, 500 சச.மீ. = 500 ÷ 100 = 5 மீ ஆகும். இஙகு கீழி்ன அலடக (சச.மீ), மமலி்ன அலகாக (மீ) 

மாறறுவதறகு வகுத்தல் சசயடல சசயகிம்றாம்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு – 2

சவவமவறு அலகுகடளயுடைய அளவுகளின அடிப்படைச் சசயல்்பாடுகடள ஆசிரியர் விளககுதல். 

1)  10 மீ 35 சசமீ மறறும் 5 மீ 70 சசமீ இவறறின கூடுதல் காணை கீழகணைவாறு மீ, சசமீ அளவுகடள 

எழுதுமவாம். 

குறிபபு : தசம எணகளின அடிப்படை சசயல்்பாடுகடள சசயவது ம்பானம்ற ஒமர சமட்ரிக 

அலகுகளால் இைம் ச்பறும் அடிப்படை சசயல்கடள சசயயலாம். ஆ்னால் சவவமவறு அலகுகளில் 

உள்ள அளவுகடள ஒமர அலகாக மாறறிய பி்றமக கூட்ைமவா/கழிககமவா முடியும்.

மீ சச.மீ

10 35
5 70

16 மீ 05 சசமீ

10 மீ 35 சசமீ ஐ 5 மீ 70 சசமீ உைன கூட்டும் ச்பாழுது 15 மீ 105 சசமீ கிடைககும். நாம் 100 சசமீ = 1மீ 

 என்படத அறிமவாம்.

எ்னமவ, 105 சசமீ = 100 சசமீ + 5 சசமீ = 1 மீ + 5 சசமீ. 

இஙமக நமககு கிடைககச்பறும் இந்த 1மீ ஐ 15 மீ உைன கூட்டும்ச்பாழுது 16 மீ கிடைககபச்பறுகி்றது.

எ்னமவ, 10 மீ 35 சசமீ ஐ 5 மீ 70 சசமீ உைன கூட்டும் ச்பாழுது 16 மீ 5 சசமீ கிடைககி்றது.

2) 225 மிலி × 5 = 1125 மிலி = 1 லி 125 மிலி

இஙகு 225 மிலி ஐ 5 ஆல் ச்பருகக 1125 மிலி கிடைககும். 1 லி = 1000 மிலி என்படத நாம் 

அறிமவாம். எ்னமவ, 1125 மிலி ஐ 1 லி 125 மிலி எ்ன எழுதலாம்.

3) 200 லி ஐ 250 மிலி ஆல் வகுகக.

இஙகு லிட்ைடர, மில்லி லிட்ைராகமவா அல்லது மில்லி லிட்ைடர, லிட்ைராகமவா மாறறிக சகாள்ள 

மவணடும். நாம் 250 மிலி ஐ 
1
4  லி ஆக மாறறி சகாள்மவாம்

எ்னமவ, 200 லி ÷ 
1
4  லி (குறிபபு: ஒமர அலகாக மாறறிய பி்றமக வகுத்தல் மவணடும்.)

= 200 × 4 

= 800 லிட்ைர்.
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மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 1
கீழகணை கணைககுகடள மாணைவர்கள் வகுப்பட்ற சசயல்்பாடுகளாக சசயதல்.

1) 52 மீ ஐ சசமீ (கீழி்ன) அலகாக மாறறுதல்.

2) 2500 மிலி ஐ லிட்ைர் ( மமலி்ன) அலகாக மாறறுதல்.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 2
மாணைவர்களிைத்தில் தனியாள் சசயல்்பாைாக பினவரும் கணைககுகடள குறிபம்பட்டில் சசயயுமாறு 

ஆசிரியர் கூறுதல்.

1)  வகுப்பட்றயின நீளம் மறறும் அகலஙகடள மீட்ைரில் அளந்து அடத சசமீ ஆக மாறறுதல்.

2)  உ்னது ்பள்ளிககும், வீட்டிறகும் இடைமயயுள்ள சதாடலடவ கிமீ இல் அறிந்து அடத மீட்ைராக 

மாறறுக.

3)  5000 லி சகாள்ளளவு சகாணை உ்னது கிராமத்தின மமல்நிடல சதாட்டியின அளவா்னது, 

500 லி சகாள்ளளவு சகாணை உ்னது ்பள்ளியின குடிநீர் சதாட்டிடய விை எத்தட்ன மைஙகு 

ச்பரியது?

4) ்பள்ளியின சத்துணைவு டமயத்தின அரிசி மறறும் ்பருபபுகளின இருபபு எவவளவு எ்ன சதரிந்து

  சகாணடு அவறறின கூடுதல் காணைச் சசயதல்.

மதிபபீடு

1. 5 மீ 5 சசமீ இககுச் சமமா்னது

 அ) 505 சைமீ ஆ) 505 மிமீ இ) 505 சசமீ ஈ) 550 சசமீ

2. 7 கிமீ =  மீட்ைர்.

 அ) 700  ஆ) 7000 இ) 0.007 ஈ) 70

3. 1
2  லி + 1 லி =  லிட்ைர்.

 அ) 
1
6  ஆ) 2 இ) 

3
4  ஈ) 

1
8

4. 50 கிகி ÷ 10 கி  ஆகும்.

 அ) 5 கிகி ஆ) 50 கிகி இ) 500 கிகி ஈ) 5000 கிகி

5. 255 மிலி × 2  மிலி ஆகும்.

 அ) 510 ஆ) 5.10 இ) 0.510 ஈ) 410
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 12 அைறவகள்

கற்ைல் விறைவுகள்

"�  கடிகாரத்தில் மநரத்டதக கணைறிதல். 12 மணிமநர அடமபபிலிருந்து 24 மணி மநர 

அடமபபிறகு மநரத்டத மாறறுதல் மறறும் அதன மறுதடலடயயும் அறிதல்.

"� மநர அலகுகடள மாறறுதல்.

"� இரணடு மநர இடைசவளிககு இடைப்பட்ை மநரத்டதக காணுதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு

ஆயத்தச் ்ெயல்பநாடுகள்:

I. ஆசிரியர் மாதிரி கடிகாரத்தில் குறிபபிட்ை சில மநரஙகடளக குறிபபிட்டு காட்டி விளககுதல்:

 1 நிமிைம் = 60 விநாடிகள்

 1 மணி  = 60 நிமிைஙகள்

 1 நாள்  = 24 மணிகள்

 7 நாள்  = 1 வாரம்

 30 நாள் = 1 மாதம்

 1 ஆணடு = 12 மாதஙகள் அல்லது 365 நாட்கள்

 1 லீப ஆணடு = 366 நாட்கள்

லீப ஆணடில் பிபரவரி மாதத்திறகு 29 நாட்கள் என்படதயும் விளககுதல்.

II.  நாட்காட்டிடயப ்பயன்படுத்தி, இரணடு மததிகளுககு இடைப்பட்ை நாட்கடளக கணைககிடும் 

முட்றடய விளககுதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு-1

மாதிரி கடிகாரம் மூலம் மாணைவர்கடள மநரத்டத சரியாக கூ்றச் சசயதல்.
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மநரத்டத ்படித்தல்:

நிமிை முள் கடிகாரத்தின வலது்பககம் இருந்தால்  மணி கைந்து  நிமிைம் 

எனறு ்படிககலாம்.

1.20 மணி

1 மணி கைந்து 20 நிமிைம்

நிமிை முள் கடிகாரத்தின இைது ்பககம் இருந்தால்  மணிககு  நிமிைம் 

உள்ளது எனறு ்படிகலாம்.

2.50 மணி

3 மணிககு 10 நிமிைஙகள்

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு – 2

12 மணி வ்ர அறமப்பு

முற்பகல் மறறும் பிற்பகல் என்படத மாணைவர்களுககு ஆசிரியர் விளககுதல்.

நள்ளிரவு 12 மணிககு பி்றகும் நண்பகல் 12 மணிககு முனபு வடரயும் இடைப்பட்ை காலம் 

முற்பகல் ஆகும்.

நண்பகல் 12 மணிககு பி்றகும் நள்ளிரவு 12 மணிககு முனபு வடரயும் இடைப்பட்ை காலம் பிற்பகல் 

ஆகும். 

 மாணைவன காடலயில் ்பள்ளிககு வரும் சசயல் முற்பகல் எனறும், ்பள்ளியில் மதிய உணைவுககு 

பின நடைச்பறும் சசயல்கள் பிற்பகல் சசயல்்பாடுகள் எனறும் ஆசிரியர் விளககுதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு – 3

24 மணி வ்ர அறமப்பு:

முற்பகல், பிற்பகல் எனறு கூ்றாமல் 24 மணி மநரத்டத சதாைர்ந்து ்பயன்படுத்துவது 24 மணி மநர 

அடமபபு ஆகும். சதாைர் வணடி மநரம் இந்த முட்றயில் தான குறிககப்படுகி்றது. இதில் 4 இலககஙகள் 

உள்ளது. முதல் இரணடு இலககஙகள் மணிடயயும் கடைசி இரணடு இலககஙகள் நிமிைத்டதயும் 

குறிககும்.

எடுத்துககாட்டு: (i) 7 பிற்பகல் = 19:00 மணி

 ii) 5 முற்பகல் = 05:00 மணி

 (iii) 6.30 பிற்பகல் = 18:30 மணி

 (iv) நள்ளிரவு 12 = 00:00 மணி
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ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு – 4

வ்ர அறமப்பு மநாற்ைம்:

12 மணி மநர அடமபட்ப 24 மணி மநர அடமப்பாக மாற்ற மநரம் பிற்பகல் எனில் மணி உைன 

12:00 ஐ கூட்ை மவணடும், நிமிைத்தில் மாற்றம் இல்டல. 24 மணி மநர அடமபட்ப 12 மணி மநர 

அடமப்பாக மாற்ற 13 மணியிலிருந்து சதாைர்ந்து வரும் மணிகடள 12:00 மணியால் கழித்து பிற்பகல் 

இைவும், நிமிைத்தில் மாற்றம் இல்டல.

12 மணி வ்ரம் 24 மணி வ்ரம்

05.25 மு.்ப 05:25 மணி

11.30 மு.்ப 11:30 மணி

3.00 பி.்ப 15:00 மணி

09.25 பி.்ப 21:25 மணி

்ண்பகல் 12 12:00 மணி

24 மணி வ்ரம் 12 மணி வ்ரம்

 04:15 மணி 04.15 மு.்ப

07:40 மணி 07.40 மு.்ப

22:05 மணி 10.05 பி.்ப

23:30 மணி 11.30 பி.்ப

00:00 மணி ்ள்ளிரவு 12

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு – 5

இரண்டு வ்ரத்திற்கு இற்டப்பட்ட கநால இற்ட்வளிறய கநாணல்:

ஒரு சசயலில் முடிவு மநரத்திறகும் அதன சதாைகக மநரத்திறகும் இடைமய உள்ள மநரம் அதன 

கால இடைசவளி ஆகும். இடதக காணை மநர அளடவ 24 மணிககு மாறறி சசயவது எளிதாக இருககும்.

ஆசிரியர் ஒரு மாணைவன ்பள்ளியில் இருககும் மநரத்டத கணைககிைல். மாணைவன ்பள்ளிககு 

வருடக தரும் மநரம் 9:00 மு.்ப, ்பள்ளிடய விட்டுச் சசல்லும் மநரம் 4:10 பி.்ப. எனில், இதன கால 

இடைசவளிடய 24 மணி மநர அடமபபில் கணைககிடுக.

9:00 மு.்ப = 09:00 மணி; 4:10 பி.்ப = 16:10 மணி.

கால இடைசவளி = 16:10 – 09:00 = 07:10

மாணைவன ்பள்ளியில் இருககும் கால அளவு 7 மணி 10 நிமிைம் ஆகும்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு – 5

ஆண்டு:

1 ஆணடு = 12 மாதஙகள். 

ஆசிரியர் மாணைவட்ன தமிழ மறறும் ஆஙகில மாதஙகள் 12 ஐயும் கூ்றச் சசயதல்.

மமலும் ஆசிரியர் 1 சாதாரணை ஆணடு = 365 நாட்கள் மறறும் 1 லீப ஆணடு = 366 நாட்கள் எனறு 

கூறுகி்றார்.

ஓர் ஆணடு 4 ஆல் மீதியினறி வகு்பட்ைால் அது லீப ஆணடு ஆகும். அதுமவ நூற்றாணடுகள் 

எனில், அது 400 ஆல் மீதியினறி வகு்பை மவணடும். ஒவசவாரு மாணைவட்னயும் அவன பி்றந்த ஆணடு 

சாதாரணை ஆணைா அல்லது லீப ஆணைா என்படத காணைச் சசயதல்.
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மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 1
வகுபபில் உள்ள மாணைவர்கடள இரணடு குழுககளாக பிரித்து ஒரு குழுவில் உள்ள மாணைவர்கள் 

கூறும் மநரத்டத அடுத்த குழுவில் உள்ள மாணைவர்கள் மாதிரி கடிகாரத்தில் காட்ைச் சசயதல்.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 2
வகுபபில் உள்ள ஒவசவாரு மாணைவட்னயும் காடலயில் எழும் மநரம் மறறும் இரவு உ்றஙகச் 

சசல்லும் மநரம் ஆகியவறட்ற 24 மணி மநர அடமபபில் எழுதச் சசயதல்.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 3
ஆசிரியர் கீமை சகாடுககப்பட்டுள்ள கால அளவுகடள 24 மணி மநர அடமபபிறகு மாறறுமாறு 

மாணைவர்கடள மகட்டுகசகாள்கி்றார். 

வ. எண. 12 மணி மநர அடமபபு 24 மணி மநர அடமபபு

1. 6.00 பி. ்ப

2. 1.00 பி. ்ப

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 4
ஒவசவாரு மாணைவட்னயும் அவன மறறும் அவன குடும்்ப உறுபபி்னர்கள் பி்றந்த ஆணடு சாதாரணை 

ஆணைா (அல்லது) லீப ஆணைா என்படத காணைச் சசயதல்.

மதிபபீடு

1. கடிகாரம் காட்டும் மநரம்  ஆகும்.

 அ) 2 மணி ஆ) 5 மணி இ) 10 மணி ஈ) 12 மணி

2. லீப ஆணடில் பிபரவரி மாதத்தில்  நாட்கள் ஆகும்.

 அ) 28 ஆ) 29 இ) 30 ஈ) 31

3. 2 வாரஙகள் =  நாட்கள் ஆகும்.

 அ) 7 ஆ) 14 இ) 21 ஈ) 28

4.  5.30 மு.்ப. முதல் 12.30 பி.்ப. வடர இடைப்பட்ை கால இடைசவளி  மணி மநரம் 

ஆகும்.

 அ) 5 ஆ) 6 இ) 7 ஈ) 8

5. கீழ உள்ள ஆணடுகளில் எது லீப ஆணடு ஆகும்?

 அ) 2010 ஆ) 2020 இ) 2025 ஈ) 2022
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"� ்பட்டியல் தயாரித்தல் மறறும் ்பட்டியல் சதாடகடயச் சரி்பார்த்தல்.

"� இலா்பம் மறறும் நட்ைத்டத கணைககிைல்.

"� வாஙகிய விடல, விற்ற விடல, குறித்த விடல மறறும் தள்ளு்படி ஆகியவறட்ற கணைககிைல்.

 13 படடியல், இலநாபம் 

மற்றும் ்ட்டம்

கற்ைல் விறைவுகள்

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு

ஆயத்தச் ்ெயல்பநாடுகள்:

I. காலியா்ன கட்ைஙகடள நிரபபுக.

வ. 

எண்
்பநாருளின் ்பயர்

அைவு

(கி.கி.இல்)

்பநாருளின் விறல

ரூபநாய கநாசு

1. அரிசி 25 1000 00

2. உளுந்து 0.5 60 00

3. கைடல எணசணைய 2 400 00

4. முந்திரி 0.25 150 00

5. சர்ககடர 5 250 00

்மநாத்தம் 1860 00

மமறகணை விடலப ்பட்டியலில் இருந்து, 

1 கி.கி. அரிசியின விடல = 1000 / 25 = `40 எ்னவும்,

1 கி.கி. உளுந்தின விடல = 60 / 0.5 = `120 எ்னவும்,

1 கி.கி. முந்திரியின விடல = 150 / 0.25 = `600 எ்னவும்,

1 கி.கி. சர்ககடரயின விடல = 250 / 5 = `50 எ்னவும் ஆசிரியர் விளககுதல்.

II.  ஒருவர் ஒரு சதாடலக காட்சிப ச்பட்டிடய ̀  25,000இககு வாஙகி, ̀  27,000இககு விறகி்றார் எனில், 

அவர் அதிகமாக விற்ற சதாடக ` 2,000 ஆகும். விற்ற விடல வாஙகிய விடலடய விை அதிகம் 

எனில், அதறகு இலா்பம் எனறு ச்பயர் என்படத விளககுதல். ஒரு மவடள அவர் ` 24,000இககு 

விற்றால், அவர் குட்றவாக விற்ற விடல ` 1,000 ஆகும். விற்ற விடல வாஙகிய விடலடய விை 

குட்றவு எனில், அதறகு நட்ைம் எனறு ச்பயர் என்படதயும் விளககுதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு-1
சசல்வி தனனுடைய கற்றலுககாக கீழகாணும் ச்பாருட்கடள வாஙகி்னாள். எழுதுமகால்  

` 35 வீதம் 2, குறிபம்படு ` 25 வீதம் 3, அழிப்பான ` 5 வீதம் 1, கணித உ்பகரணைப ச்பட்டி ` 50 வீதம் 1ம் 

வாஙகி்னாள். மமறகணை தகவடலக சகாணடு ஒரு ்பட்டியடலத் தயாரிககலாம்.
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கீழகணைவாறு ்பட்டியல் தயாரித்தடல விளககலாம்.

்ரநாக்கப்படடியல்

பிரீமியம் ஸவ்டெனரி கற்ட, வெலம் ெநாறல, ்நாமக்கல்

வ. 

எண்
பல்்பநாருள்

்பநாருள்களின் 

எண்ணிக்றக

விறல

(` இல்)

்தநாறக

(` இல்)

01 எழுதுமகால் 2 35 70.00
02 குறிபம்படு (192 ்பககம்) 3 25 75.00
03 அழிப்பான 1 05 05.00
04 கணித உ்பகரணைப ச்பட்டி 1 50 50.00

சமாத்தம் 200.00

ஆசிரியர் ்பட்டியல் மறறும் ்பட்டியல் தயாரித்தடல மமறகணை எடுத்துககாட்டின மூலம் விளககுதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு – 2
 சுகுமார் என்பவர் ஒரு சதாடலககாட்சிப ச்பட்டிடய ̀  27,000இககு விறகி்றார். அதன அைககவிடல 

` 25,000 ஆகும். அப்படியா்னால் சுகுமார் ச்பற்றது இலா்பமா அல்லது நட்ைமா? என்படத எவவாறு 

கணைறிவது? இஙகு விற்பட்ன விடலயா்னது அைகக விடலடய விை அதிகம் ஆகும். அதாவது, 

விற்பட்ன விடலயா்னது அைகக விடலடய விை ` 2,000 அதிகம். எ்னமவ, சுகுமார் ச்பறுவது இலா்பம் 

ஆகும்.

எ்னமவ, இலா்பம் = விற்ற விடல – அைகக விடல எனறு வாயப்பாைாக எழுதலாம் அல்லவா!

ஒரு மவடள சுகுமார் சதாடலககாட்சிப ச்பட்டிடய `24,000இககு விறகி்றார் எனில், விற்றவிடல, 

அைககவிடலடய விை `1,000 குட்றவு. இது நட்ைமாகும். அதாவது, விற்பட்ன விடலயா்னது 

அைககவிடலடய விை குட்றவு எனில், அது நட்ைம் எ்னப்படும்.

இதட்ன வாயப்பாைாக, நட்ைம் = அைகக விடல – விற்பட்ன விடல எ்ன எழுதலாம் அல்லவா!

இஙகு அைகக விடல எ்னப்படுவது வாஙகிய விடலயுைன ஆகும் கூடுதல் சசலவுகடளயும் 

மசர்த்து கிடைப்பது ஆகும். அதாவது, அைககவிடல = வாஙகியவிடல + கூடுதல் சசலவுகள் ஆகும்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு – 3

நான ஒரு மகிழுந்டத வாஙகியதில் அதன அைகக விடல ₹ 7,50,000 எனக. எ்னககு ₹ 50,000  

இலா்பம் கிடைகக மவணடும் எனில், ₹ 8,00,000 ஐ மகிழுந்தின விற்பட்ன விடலயாக நிர்ணையிககிம்றன 

எனக. இதறகு குறித்த விடல எனறு ச்பயர். இந்த குறித்த விடலயிலிருந்து ₹ 10,000 குட்றத்து 

மகிழுந்டத விற்பதாக அறிவிககிம்றன எனில், ₹ 10,000 ஆ்னது தள்ளு்படி எ்னப்படும். எ்னமவ, 

தள்ளு்படி = குறித்த விடல – விற்பட்ன விடல எனறு கூ்றலாம் அல்லவா!

அப்படியா்னால், தள்ளு்படி என்பது விற்பட்னயாளர் தன விற்பட்ன விடலயிலுள்ள இலா்பத்தில் 

குட்றத்துக சகாள்ளும் சதாடகமய தவிர அவருககு நட்ைம் ஏற்பைாது என்படத விளககுதல்.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 1
வகுப்பட்றயில் உள்ள மாணைவர்கடள நானகு குழுககளாகப பிரித்து, அதாவது காயகறி, 

எழுதுச்பாருள், திண்பணைஙகள், ்பைஙகள் எ்ன வடகப்படுத்தி, ஒவசவாரு குழுடவயும் அது 

சதாைர்்பா்ன விடலகடள நிர்ணையித்து ்பட்டியடல தயாரிககச் சசயது மற்ற குழுககடள டவத்து 

சரி்பார்ககச் சசயதல்.

7th_RCM_Maths_TM.indd   72 27-10-2021   11:43:15



73VII வகுப்பு  |  கணிதம்

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 2

பினவரும் அட்ைவடணையில் ச்பாருத்தமா்ன விவரஙகடள நிரபபுக.

வ. எண் அ்டக்க விறல விற்ை விறல இலநாபம் ்ட்டம்

1 ₹ 60 ₹ 70
2 ₹ 80 ₹ 65

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 3

பினவரும் அட்ைவடணைடய ச்பாருத்தமா்ன விடைகளால் நிரபபுக.

வ. எண் குறித்த  விறல விற்ை விறல தள்ளுபடி 

1 ₹ 800 ₹ 600
2 ₹ 25,000 ₹ 23,000

மதிபபீடு

1) ஒரு ச்பாருளின அைகக விடல ₹ 75,000. விற்ற விடல ₹ 90,000 எனில் இலா்பம்

 அ) ₹ 25,000 ஆ) ₹ 20,000 இ) ₹ 15,000  ஈ) ₹ 10,500

2) பினவருவ்னவறறுள் ்பட்டியலில் இைம் ச்ப்றாதது  ஆகும்.

 அ) ்பட்டியல் எண ஆ) மததி இ) மநரம் ஈ) சதாடக

3)  ஒரு கிமலாகிராம் தககாளியின விடல ₹ 20 எனில், 5 கிமலாகிராம் தககாளியின விடல  

ஆகும்.

 அ) 80 ஆ) 100 இ) 150 ஈ) 90

4) ஒரு ச்பாருளின அைகக விடல ₹ 5,000. விற்ற விடல ₹ 4,250 எனில் நட்ைம்  ஆகும்

 அ) ₹ 250  ஆ) ₹ 500 இ) ₹ 750  ஈ) ₹ 1000

5) தள்ளு்படி என்பது  ஆகும்.

 அ) அைகக விடல – வாஙகிய விடல ஆ) விற்ற விடல – வாஙகிய விடல 

 இ) குறித்த விடல – விற்ற விடல ஈ) குறித்த விடல – வாஙகிய விடல 
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ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு

ஆயத்தச் ்ெயல்பநாடுகள்:

I.  ஆசிரியர் முகமகாணை வடிவ அட்டைடயக காட்டியும், கரும்்பலடகயில் 

முகமகாணைத்டத வடரந்தும், ஒரு முகமகாணைத்திறகு 3 முட்னப புள்ளிகள், 

3 ்பககஙகள், 3 மகாணைஙகள் உள்ள்ன என்படதயும் விளககுதல்.

A, B, C என்ப்ன முட்னப புள்ளிகள். AB, BC, CA என்ப்ன ்பககஙகள். ∠A, ∠B, ∠C என்ப்ன 

மகாணைஙகள் ஆகும்.

II.  தநாள்மடிப்பு முறை: ஒரு சசவவக வடிவத் தாளிட்ன அதன மூடல விட்ைஙகள் வழியாக 

மடித்து அதிலிருந்து இரணடு முகமகாணைஙகடள ச்ப்ற முடியும் என்படதக காணைச் சசயதல். 

ஒரு முகமகாணைத்டத எடுத்துக சகாணடு, அதன முட்னப புள்ளிகள் எடவ எ்னக காட்டுதல். 

ஒவசவாரு ்பககத்டதயும் அளந்து கூறுதல். ஒவசவாரு மகாணைத்டதயும் அளந்து காட்டுதல். 

முகமகாணைத்தின 3 மகாணை அளவுகளின கூடுதல் 180° எ்ன சசயது காட்டுதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு-1
ஆசிரியர் முகமகாணைத்தின ்பணபுகடள விளககிக கூறி 

மாணைவர்கடள ஆர்வமூட்டிய பின்னர் முகமகாணைத்தின வடககடள 

ஜிமயா ்பலடகடயக சகாணடு ரப்பர் ம்பணடுகடள பினவருமாறு 

மாறறி அடமத்து சம்பகக முகமகாணைம், இரு சம்பகக முகமகாணைம், 

அசம்பகக முகமகாணைத்டதயும் அவறறின ்பணபுகடளயும் விளககி 

கூ்ற மவணடும்.

முகமகாணைத்தின வடககள் ்பணபுகள்

சம்பகக முகமகாணைம் மூனறு ்பககஙகளும் சமம். மூனறு மகாணைஙகளும் சமம்.

இருசம்பகக முகமகாணைம் இரணடு ்பககஙகள் சமம். இரணடு மகாணைஙகளும் சமம்.

அசம்பகக முகமகாணைம்
மூனறு ்பககஙகளும் சவவமவறு அளவுடையது. மூனறு 

மகாணைஙகளும் சவவமவறு அளவுடையது.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு – 2
ஆசிரியர் கணிதக கருவி ச்பட்டியிலுள்ள மரத்தால் சசயயப்பட்ை முகமகாணைஙகடள ்பயன்படுத்தி 

மகாணைஙகளின அடிப்படையில் முகமகாணைஙகடள வடகப்படுத்தி விளககி கூறுதல் மவணடும். 

மதடவப்படின அம்முகமகாணைஙகளின மகாணைஙகடள ்பாடகமானியிட்ன சகாணடு அளந்து கூறி 

அகமகாணைஙகடள ச்பாறுத்து முகமகாணைஙகடள வடகப்படுத்தியும் கூ்றலாம். மகாணைஙகளின 

அடிப்படையில் முகமகாணைஙகளின வடககள் பினவருமாறு:

A

CB

 14 வடிவியல்

கற்ைல் விறைவுகள்

"�  முகமகாணைஙகடள அவறறின ்பககஙகளின அடிப்படையிலும் மகாணைஙகளின 

அடிப்படையிலும் வடகப்படுத்துதல். எடுத்துககாட்ைாக அசம்பகக, இருசம்பகக அல்லது சம்பகக 

முகமகாணைஙகடள அதன ்பககஙகளின அடிப்படையில் வடகப்படுத்துதல் ம்பான்ற சில.
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குறுஙமகாணை முகமகாணைம் சசஙமகாணை முகமகாணைம் விரிமகாணை முகமகாணைம்

C

620

750 430

A B

a

c

b
எ்ன முகமகாணைஙகடள வடகப்படுத்தலாம் எ்ன விளககுதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு – 3
்ெங்குத்துக் வகநாடுகள்:

ஆசிரியர் கரும்்பலடகயில் AB என்ற மகாட்டிறகு சசஙகுத்தாக CH என்ற 

மகாட்டிட்ன வடரகி்றார். ஆசிரியர் ்பாடகமானிடயப ்பயன்படுத்தி AB மறறும் 

CH இடைமயயுள்ள மகாணைத்டத அளந்து, அது 90o 
எ்னக காணபிககி்றார் 

அப்படியா்னால் AB யும் CH உம் சசஙகுத்தாக உள்ள்ன.

இடணைமகாடுகள்:

இரு மகாடுகளுககும் இடைப்பட்ை சசஙகுத்து சதாடலவு மா்றாமல் இருககக கூடிய மகாடுகள் 

இடணைமகாடுகள் எ்னப்படும். இடவ ஒனட்றசயானறு சவட்டிக சகாள்ளாது எ்ன விளககுதல்.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு

வகுபபில் உள்ள மாணைவர்கடள 6 ம்பர் சகாணை குழுககளாக பிரித்து 

ஒவசவாரு மாணைவடரயும் சார்ட் தாளில் ஒவசவாரு முகமகாணைமாக 

வடரந்து, அதட்ன கத்தரித்து முகமகாணைஙகளின வடககடள உருவாககச் 

சசயதல்.

பின்னர் தனித் தனியாக ஒவசவாரு மாணைவரும் இடணை மகாடுகளுககு இடைப்பட்ை சதாடலடவ 

அளந்து எழுதச் சசயதல்.

M

L

மதிபபீடு

1. ்பககஙகடள ச்பாறுத்து முகமகாணைஙகடள எத்தட்ன வடககளாக பிரிககலாம் ?

 (அ) 1 (ஆ) 2 (இ) 3 (ஈ)4
2. மகாணைஙகடள ச்பாறுத்து முகமகாணைஙகடள எத்தட்ன வடககளாக பிரிககலாம்.

 (அ) 3 (ஆ) 4 (இ) 5 (ஈ) 2
3. பினவருவ்னவறறுள் எது விரிமகாணைமுகமகாணைம்.

 

(அ)

 

C

620

750 430

A B 

(ஆ)

 

a

c

b  

(இ)

  

(ஈ)

 

600

600 600

4. ஓரு முகமகாணைத்தில் மூனறு மகாணைஙகளின கூடுதல் _____________ ஆகும்.

 (அ) 90o 
(ஆ) 180o 

(இ) 270o 
(ஈ) 360o

5. சசஙமகாணைம் என்பது _____________ ஆகும்.

 (அ) 70o 
(ஆ) 30o 

(இ) 90o 
(ஈ)1800

C B

H

A
R S

A B
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 15 தகவல் ்ெயலநாக்கம் 

கற்ைல் விறைவுகள்

"� எண மகாடவ மறறும் இயறகணிதக மகாடவடய மரவுரு வடர்பைத்தில் குறிபபிடுதல்.

"�  மரவுரு வடர்பைத்தில் இருந்து எண மகாடவ மறறும் இயறகணிதக மகாடவடய எழுதுதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு

ஆயத்தச் ்ெயல்பநாடுகள்:

ஆசிரியர் பினவரும் ம்னக கணைககுகடள மகட்டு, பின்னர் சரியா்ன விடைடயக கூறுதல்.

I.  ஒரு மரம் நடு விைாவில் 10 சதன்னங கனறுகள் மறறும் 5 மவப்பங கனறுகள் நைப்பட்ை்ன எனில், 

அவறறின சமாத்த எணணிகடக என்ன?  (6 + 5 = 11 மரககனறுகள்)

II.  மரத்திலிருந்த 8 இளநீர்களில் 5 இளநீர்கள் ்பறிககப்பட்ை்ன எனில், எத்தட்ன இளநீர்கள் 

மீதமிருககும்?  (8 – 5 = 3 இளநீர்கள்)

III.  ஒரு வரிடசயில் 15 புத்தகஙகள் அடுககப்பட்டிருந்தால், 40 வரிடசகளில் எத்தட்ன புத்தகஙகடள 

அடுககலாம்?   (15 × 40 = 600 புத்தகஙகள்)

IV.  ஒரு ச்பட்டிககுள் 10 எழுதுமகால்கள் அைஙகுசமனில் 100 எழுதுமகால்களுககு எத்தட்னப 

ச்பட்டிகள் மதடவப்படும்?   (100 ÷ 10 = 10 ச்பட்டிகள்)

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு-1

மரவுரு வடர்பைம் முட்றயில் கணினியா்னது பில்லியன சசயல்்பாடுகடள ஒமர மநரத்தில் 

சீரா்ன முட்றயில் கணைககிட்டு நமககு விடைகடளக சகாடுககின்றது. இஙகு எண மகாடவ மறறும் 

இயறகணிதக மகாடவ இரணடையும் மரவுரு வடர்பைத்தில் கீழககணை சசயல்்பாடு மூலம் 

குறிககலாம்.

[(8 – 3) × 4] ÷ [(4 + 2) × 2] என்ற எண மகாடவடய எடுத்து சகாணடு, அதட்ன மரவுரு 

வடர்பைம் மூலம் எழுதுமவாம். மமறகணை மகாடவடய, சமன்பாடு 1 = (8 – 3) × 4 மறறும் சமன்பாடு 

2 = (4 + 2) × 2 எ்ன எடுத்துக சகாள்க. அதட்ன பினவருமாறு மரவுரு ்பைமாக எழுதலாம்.

சமன்பாடு 

1
சமன்பாடு 

2÷
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மமறகுறிபபிட்ை சமன்பாடுகடள பினவருமாறு மரவுரு வடர்பைமாக எழுதலாம்.

சமன்பாடு 1 = காரணி 1 × காரணி 2
 = (8 – 3) × 4
சமன்பாடு 2 = காரணி 1 × காரணி 2
 = (4 + 2) × 2

= 8-3 4

44+2

x
= x

சமன்பாடு 

1

சமன்பாடு 

2

மமறகணை இரணடு மரவுரு வடர்பைஙகடளயும் பினவருமாறு இடணைத்தால் எண மகாடவடய 

ஒரு முழுடமயா்ன மரவுரு வடர்பைமாக மாற்ற முடிவும் என்பதட்ன விளககுதல்.

÷

x

4 2

2

48

- +

3 

x

மரவுரு வடர்பைத்டத பினவரும் சசயல்்பாடுகள் மூலமாக எண மகாடவயாக மறறும் 

இயறகணித மகாடவயாக மாறறுவடத விளககலாம்.

x

+

5

5
4

9

-

மமறகணை மரவுரு வடர்பைத்திட்ன பினவருமாறு விடையிட்ன மாற்றாது மாறறி அடமககலாம்.

மமறகணை மரவுரு வடர்பைத்தின மூலமாக கீழககணை எண மகாடவடய அடமககலாம்

எணமகாடவ = [5 + 4] × [9 – 5]

-

59

+

45
x
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மநாணவர் ்ெயல்பநாடு

ஆசிரியர் வழிகாட்ைலுைன 4a என்ற மகாடவ மரவுரு வடர்பைமாக மாறறுதல்

+a a

a

a
மமலும், மரவுரு வடர்பைமாக சகாடுககப்பட்ை இயறகணித மகாடவடய மதிபபுகள் மா்றாது 

மகாடவயாக மாறறுதல்

x

+

a
b

-
c

d

மமறகணை மரவுரு வடர்பைம் மூலமாக கீழககணை இயறகணித மகாடவ நமககு கிைககி்றது 

என்பதட்ன மாணைவர்கள் அறிந்து சகாள்கி்றார்கள்

மதிபபீடு

ெரியநான விற்டறய வதர்்ந்தடுத்து எழுதுக.

1. சரியா்ன இயறகணித மகாடவ எது?

 (அ) ab – c (ஆ) (a + b) + c

 (இ) ab + c (ஈ) (a – b) + c

2. சரியா்ன எண மகாடவடய மதர்ந்சதடுகக. 

 (அ) (6 × 2) – 8 (ஆ) 8 + (6 × 2)

 (இ) 8 – (6 + 2) (ஈ) (8 – 6) + 2

+
x

a

b
c

+
x

2

6
8
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3. சரியா்ன இயறகணித மகாடவடய மதர்ந்சதடுகக.

 (அ) 
x
y  (ஆ) xy

 (இ) x + y (ஈ) x – y

4. 3a – b என்ற இயறகணித மகாடவககு சரியா்ன மரவுரு வடர்பைம் எது?

 (அ) –
×

b
a

3

 (ஆ) –
×

b
b

3

 (இ) + a

b

3

 (ஈ) ×
+

b
a

3

5. சரியா்ன இயறகணித மகாடவ எது எ்னத் மதர்ந்சதடுகக.

+
×

×

b

a

3

2

 (அ) 2a + 3b (ஆ) 2a – 3b

 (இ) 2a × 3b (ஈ) 
2
3
a
b

X
x

y
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 16 பின்னங்கள்

கற்ைல் விறைவுகள்

"�  ்பணைம், நீளம், மறறும் சவப்பநிடல ம்பான்ற சூழநிடலகளில் பின்னஙகள் மறறும் 

தசமஙகடள ்பயன்படுத்துதல். எடுத்துககாட்டு: 7 1
2

மீட்ைர் நீளமுள்ள துணி, இரணடு 

இைஙகளுககு இடைமயயுள்ள தூரம் 112.5 கிமீ ம்பான்றடவ.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு

ஆயத்தச் ்ெயல்பநாடுகள்:

I. பின்னத்தின வடிவம் 
p
q

 (இஙகு q ≠ 0, p, q = மிடக எணகள்) என்படத ஆசிரியர் விளககுதல். 

எடுத்துககாட்ைாக, 
3
7

 என்ற பின்னத்டத கரும்்பலடகயில் எழுதி காட்டி, அதில் 3 என்பது சதாகுதி 

எ்னவும், 7 என்பது ்பகுதி எ்னவும் அடைககப்படுகி்றது எ்ன விளககுதல். சில பின்னஙகளுககு ்பை 

விளககம் பினவருமாறு அளித்தல்.

பின்னம் ்பைவிளககம்

1
2

5
8

II.  ஆசிரியர் விைக்குதல்: 2
5  என்ற பின்னத்தில் சதாகுதி 2 ஆ்னது ்பகுதி 5ஐ விைச் சிறியது ஆகும். 

இது தகுபின்னம் எ்னப்படும். 7
4  என்ற பின்னத்தில் சதாகுதி 7 ஆ்னது ்பகுதி 4 ஐ விை ச்பரியது. 

இது தகாபின்னம் எ்னப்படும். 4 2
3  என்பது கலபபு பின்னம் ஆகும். இதில் முழு எண ்பகுதி 4; தகு 

பின்னப ்பகுதி 2
3

ஆகும்.

III.  ஆசிரியர் 1
5 , 3

5 , 4
5 , ஆகிய பின்னஙகடளக காட்டி, அவறறின ்பகுதிகள் சமமாக உள்ளடதக  

கூறி, இவவடகப பின்னஙகள் ஓரி்னப பின்னஙகள் எ்னப்படும் என்படத விளககுதல். 

சவவமவ்றா்ன ்பகுதிகடளக சகாணை 3
7 , 4

9 , 5
11, ம்பான்ற பின்னஙகள் மவறறி்ன பின்னஙகள் 

எ்னப்படும் என்படதயும் ஆசிரியர் விளககுதல்.

IV.  ஒமர ்பகுதிகடளக சகாணை பின்னஙகடளக கூட்ை, ்பகுதிடய அப்படிமய டவத்துக சகாணடு, 

சதாகுதிகடள மட்டும் கூட்ை மவணடும். 

எடுத்துககாட்டு: 1
5  + 2

5  + 4
5  = 1 + 2 + 4

5  = 7
5  ஆகும்.

இதறகு, ஓரி்னப பின்னக கூட்ைல் எ்ன விளககமளித்தல்.
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ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு-1

வவற்றின் பின்னங்கறை ஒப்பி்டல்:

குறுக்கு ்பருக்கல் முறை:

ஒரு விடளயாட்டு ம்பாட்டியில் A என்பவர் 6இல் 5 ம்பாட்டிகடளயும், B என்பவர் 5இல் 4 

ம்பாட்டிகடளயும் சவன்றார்கள் எனில், யார் அதிக ம்பாட்டிகளில் சவறறி ச்பற்றது?

5 4
6 5

இஙகு 5
6  மறறும் 4

5  இரு மவறறி்ன பின்னஙகடள எடுத்து சகாள்மவாம். இஙகு குறுக்கு 

்பருக்கல் முட்றடய ்பயன்படுத்தி ச்பருககும் ம்பாது 5 × 5 = 25, மறறும் 6 × 4 = 24, எ்ன கிடைககி்றது.

இஙகு, 25 > 24. அப்படியா்னால், 5
6  என்பது 4

5  ஐ விை ச்பரியது ( 5
6  > 4

5 ). எ்னமவ A என்பவர் 

அதிக ம்பாட்டிகளில் சவறறி ச்பற்றவர்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு-2

வவற்றின பின்னங்களின் கூட்டல்:

பட்டநாம்பூச்சி ப்ட முறை: 2
3  மறறும் 3

5  என்ற இரு மவறறி்ன பின்னஙகடள கூட்டுவதறகு கீழகணைவாறு 

்பட்ைாம்பூச்சி ்பைம் வடரக .

2 × 5

3 5

15

3 × 5

32

3 × 3

10 9+

எ்னமவ 2
3  மறறும் 3

5  என்ற இரு மவறறி்ன பின்னஙகடள கூட்டும் ச்பாழுது 19
15 என்ற பின்னம் 

கிடைககி்றது.

இமத ம்பால் மவறறி்ன பின்னஙகளின கழித்தலுககும் ்பட்ைாம் பூச்சி முட்றடய ்பயன்படுத்தலாம்.
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ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு-3
தகு பின்னங்கள், தகநா பின்னங்கள் மற்றும் கலப்பு பின்னங்கள்: ப்டவிைக்கமுறை:

3
4

தகு பின்னம் (3 < 4)

 7
3

தகா பின்னம் (7 > 3)

2 2
3

கலபபு பின்னம்

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு-4

 23
7  என்ற தகா பின்னத்டத எடுத்து சகாள்மவாம். சதாகுதி 23 ஐ ்பகுதி 7 ஆல் வகுககும் ம்பாது 

ஈவு 3 கிடைககி்றது. மீதி 2 கிடைககி்றது. இஙகு 7 என்பது வகு எண, 23 என்பது வகு்படும் எண. கலபபு 

பின்னம் என்பது ஒரு முழு எண + தகு பின்னம். இஙகு முழு எண = ஈவு = 3 மறறும் தகு பின்னத்தின 

சதாகுதி = மீதி=2, ்பகுதி= வகுஎண=7. 

எ்னமவ, கலபபுபின்னம் = 3 2
7  .

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு-5

3 2
4  மறறும் 7 2

5  என்ற இரு கலபபு பின்னஙகடளக கூட்டுவதறகு முதலில் 3 மறறும் 7 என்ற 

இரு முழு எணகடளக கூட்ை மவணடும் (3 + 7 = 10). பி்றகு 2
4  மறறும் 2

5  என்ற இரு பின்னஙகடள 

்பட்ைாம்பூச்சி ்பைமுட்றப்படி கூட்ை 18
20, அதாவது 9

10 கிடைககி்றது. எ்னமவ, 3 2
4  + 7 2

5  = 10 9
10. இமத 

வழி முட்றடய கழித்தலுககும் பின்பற்றலாம்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு-6

ஒரு ்பால்காரர் ஒருவருககு 3
4  லிட்ைர் வீதம் 7 ம்பருககு சமாத்தம் எவவளவு லிட்ைர் ்பால் 

ஊறறுகி்றார்? இக கணைககிறகு தீர்வு காணும்ம்பாது 7 என்ற முழு எணடணையும் 3 என்ற சதாகுதிடயயும் 

ச்பருககி வந்த எணடணை ்பகுதி 4ஆல் வகுகக மவணடும். 21
4  = 5 1

4 . எ்னமவ, சமாத்தம் 5 1
4  லிட்ைர் 

்பால் 7 ம்பருககு ஊறறுகி்றார். 
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ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு-7
2
3  என்ற பின்னத்டத 1

6  என்ற பின்னத்தால் வகுகக 1
6  என்ற பின்னத்தின தடலகீழி 

6
1  ஆல் 2

3  என்ற பின்னத்டத ச்பருகக மவணடும். இரு சதாகுதிகளின ச்பருககல் 2 × 6 = 12. இரு 

்பகுதிகளின ச்பருககல் 3 × 1 = 3. எ்னமவ 12
3

 = 4.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 1

குறுககு ச்பருககல் வழிமுட்றடய ்பயன்படுத்தி 8
7

 மறறும் 9
6

 ஆகிய மவறறி்னப பின்னஙகடள 

ஒபபிடுக.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 2

்பட்ைாம்பூச்சி ்பைம் முட்றப்படி 1
7

 மறறும் 3
9

 ஐக கூட்டுக.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 3

்பட்ைாம்பூச்சி ்பைம் முட்றப்படி 8
9

 லிருந்து 2
7

 ஐக கழிகக.

மதிபபீடு

1. 3
4

 லிட்ைர் ்பாலில் ்பாதி எத்தட்ன லிட்ைர்?

 அ) 3
2

 லி ஆ) 1
4

 லி இ) 1 1
4

லி ஈ) 3
8

 லி

2. 1 ்பஙகு என்பது 1
2

 கிமலாகிராம் எனில், 3 ்பஙகு என்பது எவவளவு?

 அ) 3 கிகி ஆ) 3
4

 கிகி இ) 1 1
2

 கிகி ஈ) 2 கிகி

3. 34 ரூ்பாய 85 ட்பசாவின கலபபு பின்னம் எது?

 அ) ` 34.85 ஆ) ` 34 85
100

 இ) ` 34 100
85

 ஈ) ` 85
100

4. 3 ்பஙகு துணியின நீளம் 2 1
4

 மீட்ைர் எனில், ஒரு ்பஙகு துணியின நீளம் எவவளவு?

 அ) 1
2

 மீ ஆ) 1
4

 மீ இ) 3
4

 மீ ஈ) 1 1
4

 மீ

5. 5 3
7

 என்ற கலபபு பின்னத்தின தகா பின்னம் எது?

 அ) 35
4

 ஆ) 7
3

 இ) 3
38

 ஈ) 38
3
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 17 முழுக்கள்

கற்ைல் விறைவுகள்

"� முழுககளின மீதா்ன கூட்ைல் மறறும் கழித்தல் சார்ந்த வாககியக கணைககுகடள தீர்த்தல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு

ஆயத்தச் ்ெயல்பநாடுகள்:

I.  ஆசிரியர் விளககம்: நாம் மடலப பிரமதசத்தில் ்பயணைம் மமற சகாள்ளும் ம்பாது, அபபிரமதசம்  

கைல் மட்ைத்திலிருந்து +2365 மீட்ைர் உயரத்தில் இருககினம்றாம் என்படதயும் அல்லது நாம் 

நீர்மூழகிக கப்பலில் இருப்பதாக இருந்தால் –67 மீட்ைர் கைல் மட்ைத்திலிருந்து ஆைத்தில் 

இருககிம்றாம் என்படதயும் விளககுதல். இதில் கைல் மட்ைத்திட்ன 0 எ்னவும், உயரத்டத மிடக 

எணணைாகவும், ஆைத்டத குட்ற எணணைாகவும் குறிககிம்றாம்.

II.  இயல் எணகளின கணைம் N = {1, 2, 3,...} என்படதயும், முழு எணகளின கணைம் W = { 0, 1, 2, 3,...} 
என்படதயும் மீள்்பார்டவ சசயத பின்னர், பினவரும் சசயல்்பாட்டை ஆசிரியர் மாணைவர்களிைம் 

சசயது காட்டி, குட்ற எணகடள அறிமுகம் சசயதல்.

 4 – 1 = 3

 3 – 1 = 2

 2 – 1 = 1

 1 – 1 = 0

 0 – 1 = –1

 0 – 2 = -2 …

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு-1

ஆசிரியர் கணித உ்பகரணை ச்பட்டியில் சகாடுககப்பட்டுள்ள எண மகாட்டில் முழுககளின வரிடச 

கறபித்தல் கருவியின துடணை சகாணடு பினவருமாறு விளககிக கூ்றலாம்.

எணமகாடு

குட்றஎணகள் மிடகஎணகள்

–7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8

மிடகமுழுககள் z+ = {+1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 ……}

குட்றமுழுககள் z- = {–1, –2, –3, –4, ………}

முழுககள் z  = {……… –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3,…….}

7th_RCM_Maths_TM.indd   84 27-10-2021   11:43:20



85VII வகுப்பு  |  கணிதம்

0 என்பது மிடக முழுவும் அல்ல, குட்ற முழுவும் அல்ல என்படத ஆசிரியர் விளககுதல். முழுககள் 

என்பது குட்ற முழுககள், மிடக முழுககள் மறறும் பூச்சியம் சதாகுப்பாகும்.

முழுககடள z என்ற எழுத்தால் குறிககலாம் என்படத விளககுதல். எண மகாட்டில் 

பூச்சியத்திறகு வலபபு்றம் சசல்ல சசல்ல எணகளின மதிபபு உயர்ந்து சகாணமை சசல்கி்றது என்படத 

மாணைவர்களுககு விளககி கூ்ற மவணடும்.

முழுககள், வானூர்தி கைல் மட்ைத்திலிருந்து மமமல சசல்லும் உயரம், கைலின ஆைம், சவப்ப 

நிடலகடள அளகக ்பல சூைல்களில் நமககு உதவுகி்றது என்படத கூ்ற மவணடும்.

எதிசரண என்பது இரணடு எணகளா்னது ஓர் எணமகாட்டில் பூச்சியத்திலிருந்து சம சதாடலவில் 

ஆ்னால் எதிசரதிர் திடசயிலும் அடமந்தால், அடவ ஒனறுகசகானறு எதிசரண என்படத எண 

மகாட்டிட்ன கரும்்பலடகயில் வடரந்து விளககுதல். 

பூச்சியத்தின எதிசரண பூச்சியம் என்ற கருத்டதயும் கூ்ற மவணடும்.

எடுத்துககாட்டு : –5இன எதிசரண +5 மறறும் +2இன எதிசரண –2.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு-2

ஒரு அட்டைப ச்பட்டியில் ஏழு துணடு தாள்களில் ஏழு முழுககடள எழுதி டவத்து வகுபபில் 

உள்ள மாணைவர்களில் ஏமதனும் 7 மாணைவர்கடள அடைத்து ஒவசவாரு மாணைவடரயும் ஒரு துணடு 

தாளிட்ன எடுககச் சசயது அதில் மிடக முழுககள் உள்ள மாணைவர்கடள ஒரு ்பககமும் குட்ற முழுககள் 

உள்ள மாணைவர்கடள மறு ்பககமும் நிறுத்தி டவத்து நாம் ஏறுவரிடசககு சிறிய எணணிலிருந்து 

ச்பரிய எணணும் வருமாறு வரிடசப்படுத்தி, ஏறுவரிடசடயயும், இ்றஙகுவரிடசடயயும் கூ்றலாம்.

எடுத்துககாட்டு:

-28 6 -5 -4 22 2 4 7 மாணைவர்கள்

ஏறுவரிடச = –28, –5, –4, 2, 4, 6, 22

இ்றஙகுவரிடச = 22, 6, 4, 2, –4, –5, –28

முழுககடள ஒபபிடுதல்:

மமறகூறிய சசயல்்பாட்டிலிருந்து முழுககடள ஒபபிடுதல் மிக எளிடமயா்னதாகும்.

எடுத்துககாட்டு: 2 மறறும் –4ஐ ஒபபிடுக.

அவவாறு ஒபபிடும்ச்பாழுது 2 > –4

முனனி, சதாைரி:

சகாடுககப்பட்ை ஒரு முழுவுைன 1ஐக கழித்தால் முனனியும் 1ஐக கூட்டி்னால் சதாைரியும் கிடைககும் 

என்படதக கூ்ற மவணடும். 

எடுத்துககாட்டு: -3இன முனனி -4
 -3இன சதாைரி -2
 3இன முனனி 2 

 3இன சதாைரி 4 என்படத விளககலாம்.
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மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 1
1.  மாணைவர்கடள தனித் தனிமய எணமகாடுகடள வடரந்து பினவரும் புள்ளிகடள குறிககச் 

சசால்லுதல்.

–7, 5, 0, 4, –4 

2.  எணமகாடு வடரந்து -3 என்ற எணணிறகு 5 அலகுகள் சதாடலவில் வலதுபு்றம் இருககும் 

எணடணைத் தனித் தனியாக ஒவசவாரு மாணைவடரயும் குறிககச் சசயதல்.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 2
ஆசிரியர் கீமை சகாடுககப்பட்டுள முழுககளுககு முனனி மறறும் சதாைரிடய மாணைவர்கடளக 

சகாணடு பூர்த்தி சசயதல்:

வ. எண முழுககள் முனனி சதாைரி

1. – 17

2. – 19

3. 101

மதிபபீடு

1. 14 இன எதிசரண  ஆகும்.

 அ) –14 ஆ) 14 இ) 15 ஈ) 0

2. பூச்சியம் என்பது  ஆகும்.

 அ) குட்ற முழு ஆ) மிடக முழு

 இ) மிடக முழுவும் அல்ல, குட்ற முழுவும் அல்ல ஈ) குட்ற முழுவும், மிடக முழுவும் மசர்ந்தது.

3. ச்பாருத்தமா்ன குறியிடுக: –889  –1000

 அ) = ஆ) < இ) > ஈ) < =

4. –25 இன முனனி  ஆகும்.

 அ) –27 ஆ) 27 இ) 26 ஈ) –26

5. –999 இன சதாைரி  ஆகும்.

அ) –1000 ஆ) 1000 இ) –998 ஈ) 998
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 18 சுற்ைைவு மற்றும் பரப்பைவு

கற்ைல் விறைவுகள்

"�  சுறறுபபு்றத்தில் உள்ள சதுரம், சசவவகம் மறறும் முகமகாணை வடிவப ச்பாருள்களின 

சுற்றளவு மறறும் ்பரப்பளடவக காணுதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு

ஆயத்தச் ்ெயல்பநாடுகள்:

I.  ஆசிரியர் ்ெயதுகநாடடுதல்: நானகு தீககுச்சிகடள இடணைத்து ஒரு சதுரம் உருவாககி, அவறறின 

நீளஙகடள அளந்து கூட்டி்னால் அதுமவ சதுரத்தின சுற்றளவு என்படத விளககுதல்.

II.  ஆசிரியர் ்ெயதுகநாடடுதல்: ஒரு சசவவக வடிவத் தாடள எடுத்துக சகாணடு, அதன எல்லா 

்பககஙகளின அளவுகடளக கூட்டும் ம்பாது அச்சசவவகத்தின சுற்றளவு கிடைககும் என்படத 

விளககுதல்.

III.  ஆசிரியர் மநாணவர்களி்டம் கூறுதல்: வடர்பைத்தாளிட்னப ்பயன்படுத்தி, சதுரம், சசவவகம் 

ஆகியவறறின ்பரப்பளவுகடள அதிலுள்ள ஓரலகு சதுரஙகடள எணணி கணைறியச் சசயதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு-1

ஒரு வடர்பைத் தாளில் சதுரம் மறறும் சசவவக வடிவத்திட்ன வடரந்து அவறறின ்பககஙகளின 

நீளஙகடள ஒவசவாரு அலகாக 1 சசமீ = 1 அலகு எனறு எணணி அதன சமாத்த எணணிகடகமய 

அந்த உருவஙகளின சுற்றளவு என்படத எடுத்துக கூறி அவறறிலிருந்து ஒரு மூடிய உருவத்தின 

எல்டலயின நீளம் அவவடிவத்தின சுற்றளவு என்படத மாணைவர்களுககு விளககுதல். அமத ம்பானறு 

சதுரம், சசவவக வடிவத்திறகுள் இருககும் கட்ைஙகளின எணணிகடகமய அவறறின ்பரபபு என்படதக 

கூறி அதிலிருந்து ஒரு மூடிய வடிவத்தின ்பரபபு என்பது அதன எல்டலககுள் ஓரலகு சதுரஙகளால் 

அடை்பட்ை ்பகுதி என்படத ஆசிரியர் விளககிக கூறுதல்.

D O 

G O

R A 

S  T 

GOOD என்ற சதுரத்தின சுற்றளவு = 8 சசமீ, ்பரப்பளவு = 4 ச.சச.மீ

STAR என்ற சசவவகத்தின சுற்றளவு = 12 சசமீ, ்பரப்பளவு = 8 ச.சச.மீ

சதுரத்தின சுற்றளவு = 4 × ்பககம் அலகு ; சதுரத்தின ்பரப்பளவு = ்பககம் × ்பககம் (ச.அ)

சசவவகத்தின சுற்றளவு = 2 (நீ + அ) அலகு ; சசவவகத்தின ்பரப்பளவு = நீ × அ (ச.அ)
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ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு-2
்பள்ளி டமதா்னத்தில் 3மீ நீளம் மறறும் 5மீ அகலம் சகாணை ஒரு சசவவகத்டத வடரந்து அதன 

ஒரு மூடலயில் இருந்து ஒரு மாணைவட்ன ஒரு முழுச் சுறறு சுறறி வரச் சசயது அவன சசனறு வந்த 

சமாத்தத் சதாடலமவ அதன சுற்றளவு என்படத மாணைவர்களுககு உணைர்த்துதல். மமலும் அந்த 

சசவவகத்டத ஒரு ச.மீ சதுரஙகளாகப பிரித்து ஒவசவானறிலும் ஒரு மாணைவட்ன நிறக டவத்து அந்த 

சசவவகத்தினுள் நிறகும் மாணைவர்களின எணணிகடகமய அதன ்பரப்பளவு என்படதக கூ்றல். 

இவவா்றாக, அஙகு 15 அலகு சதுரஙகள் இருககும் மறறும் சசவவகத்தின ்பரப்பளவு 15ச.மீ ஆகும்.

D   C

A  B
ABCD சசவவகத்தின சுற்றளவு = 5 + 3 + 5 + 3 = 2 (5 + 3) = 2 (8) = 16மீ

்பரப்பளவு  = 5 × 3 = 15ச.மீ

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 1
8 மீட்ைர் நீளமும் 7 மீட்ைர் அகலமும் உடைய ஒரு அட்றயின தடரப ்பகுதியா்னது 1 சதுர மீட்ைர் தள 

நிரபபி ஓடுகளால் பினவரும் ்பைத்தில் காட்டியுள்ள்படி நிரப்பப்பட்டிருந்தால் அந்த அட்றயின தடரப 

்பகுதியின சுற்றளவு மறறும் ்பரப்பளடவ கணடுபிடி.

 

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 2
வகுபபில் உள்ள மாணைவர்கடள இரு குழுககளாகப பிரித்து வகுப்பட்றயின நடுவில் டவககப்பட்டுள்ள 

இரு ச்பட்டிகளில் ஒனறில் சதுரம், சசவவகம், முகமகாணை வடிவ ச்பாருள்கடளயும் மறச்றானறில் 

்பரபபு மறறும் சுற்றளவுககா்ன சூத்திரஙகள் எழுதப்பட்ை அட்டைகடளயும் நிரபபி , ஒரு குழுவில் 

உள்ளவர்கள் முதல் ச்பட்டியில் இருந்து ஏமதனும் ஒரு வடிவ ச்பாருடள எடுத்துககாட்ை மறச்றாரு 

குழுவில் உள்ளவர்கள் அதறகா்ன ்பரபபு மறறும் சுற்றளவு எழுதப்பட்ை அட்டைகடள எடுத்துககாட்டி 

அதன மூலம் ்பரபபு மறறும் சுற்றளவு சூத்திரஙகள் ்பறறி சதளிவாக புரிந்து சகாள்ளுதல்.

மதிபபீடு

1. ஒரு சதுரத்தின ்பகக அளவு 4 சசமீ எனில் அதன ்பரபபு  ஆகும்.

 (அ) 8 சசமீ (ஆ) 16 ச.சசமீ (இ) 64சசமீ (ஈ) 12 சசமீ.

2. 6 சசமீ நீளமும் 4 சசமீ அகலமும் சகாணை சசவவகத்தின சுற்றளவு  ஆகும்.

 (அ) 20 சசமீ (ஆ) 10 சசமீ (இ) 24 சசமீ (ஈ) 40 சசமீ.

3. 8 சசமீ சுற்றளவு சகாணை சதுரத்தின ்பககம்  ஆகும்.

 (அ) 6 சசமீ (ஆ) 12 சசமீ (இ) 2 சசமீ (ஈ) 4 சசமீ.

4. 3 சசமீ ்பகக அளவு சகாணை சம்பகக முகமகாணைத்தின சுற்றளவு  ஆகும்.

 (அ) 9 சசமீ (ஆ) 12 சசமீ (இ) 2 சசமீ (ஈ) 4 சசமீ.

5.  ஒரு சசவவகத்தின நீளம் 5 சசமீ, அதன சுற்றளவு 16 சச.மீ எனில், அவறறின அகலம் _____  ஆகும்.

 (அ) 4 சசமீ (ஆ) 3 சசமீ (இ) 8 சசமீ (ஈ) 11 சசமீ
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 19 ெமச்சீர்த் தன்றம

கற்ைல் விறைவுகள்

"�  ஒனறு அல்லது அதறகு மமற்பட்ை சமச்சீர் மகாடுகளில் சமச்சீர்த்தனடம சகாணை இரு 

்பரிமாணை (2D) சமச்சீர் வடிவஙகடள அடையாளம் காணுதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு

ஆயத்தச் ்ெயல்பநாடுகள்:

I.  சசவவக வடிவத் தாடள எடுத்து, அதன எதிசரதிர் விளிம்புகடள நீளவாககில் இடணைககும் 

ச்பாழுது சசவவகத்தின நடுமவ ஒரு மகாடு சசவவகத்டத இரு சமமாகப பிரிககும். அகமகாட்டை 

சமச்சீர் மகாடு எ்ன விளககுதல். இமதம்பால், தாளிட்ன அகலவாககில் இடணைககும் ம்பாது, 

சமமாகப பிரிககும் மகாட்டிறகும் சமச்சீர் மகாடு எனறு ச்பயர் என்படத விளககுதல். எ்னமவ, 

சசவவகத்திறகு இரணடு சமச்சீர் மகாடுகள் உள்ள்ன என்படத விளககுதல்.

II.  தநாள் மடிப்பு ்ெயல்பநாடு: காகித மடிபபு முட்றயில் சதுரத்திறகு 4 சமச்சீர் மகாடுகள் உள்ள்ன 

என்படத விளககுதல். வட்ைத்திறகு எணணைற்ற சமச்சீர் மகாடுகள் உள்ள்ன என்படத விளககுதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு-1
வடிவஙகள் அவறறின அர்ச்சட்ன ச்பாருத்து சமச்சீராக உள்ள்ன. 

சதுரம், சசவவகம், சாயசதுரம் ம்பான்ற வடிவஙகடள ஒரு தாளில் வடரந்து காகித மடிபபு 

முட்றடயப ்பயன்படுத்தி ஒரு மகாட்டிட்ன உருவாககி“, அகமகாைா்னது அவவடிவத்திட்ன இரு 

சம்பாகஙகளாகப பிரிககி்றது” என்படத மாணைவர்களுககுக காட்டி அகமகாடு சமச்சீர்க மகாடு 

என்படதயும் அந்த வடிவஙகள் அகமகாட்டைப ச்பாறுத்து சமச்சீர் தனடம சகாணடிருககின்ற்ன 

என்படதயும் உணைர்த்துதல்.

மமறகணை “வடிவஙகளின மீதுள்ள சமச்சீர் மகாட்டின மீது ஒரு கணணைாடிடய டவககும் 

ம்பாது அந்தவடிவத்தின மறச்றாரு ்பகுதி ஆடியால் எதிசராளிபபு சசயயப்பட்டு முழுடமயா்ன 

வடிவம் கிடைககி்றது”என்படத மாணைவர்களுககு சசயது காட்டி அதுமவ“எதிசராளிபபு சமச் 

சீர்தனடம”என்படத விளககுதல். 

அமத ம்பானறு வகுப்பட்றத் தடரயில் உள்ள தளநிரபபிகள் வகுப்பட்ற முழுவதும் எவவித 

மாற்றமும் இனறி இைபச்பயர்வு அடைந்துள்ளடத விளககி அதன மூலம் “ஒரு ச்பாருளின 

வடிவடமப்பா்னது சுைறசிமயா, எதிசராளிபம்பா இனறி புதிய இைத்திறகு நகர்வமத இைபச்பயர்வு 

சமச்சீர் என்படத மாணைவர்களுககு உணைர்த்துதல்.

7th_RCM_Maths_TM.indd   89 27-10-2021   11:43:21



90 VII வகுப்பு  |  கணிதம்

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு-2
மமறகணைவாறு ஒரு உருவத்டத ஆடியில் காணபிககும் ம்பாது 

உருவமும் அதன பிம்்பமும் ஆடியிலிருந்து சமதூரத்தில் இருககும் 

என்படதயும் ச்பாருளுககும் ஆடி பிம்்பத்திறகும் இடைமய உள்ள ஒமர 

மவறு்பாடு “ இை வல மாற்றம்” என்படதயும் மாணைவர்களுககு உணைர்த்துதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு-3
கரும்்பலடகயில் சதுரம், சசவவகம், வட்ைம் ம்பான்ற வடிவஙகடள வடரந்து அமத அளவுகளுள்ள 

வடிவஙகடள காகிதத்தில் சவட்டி எடுத்து ஒவசவாரு வடிவ காகிதத்டதயும் அதன ்பககஙகடள 

மாறறி, மாறறி கரும்்பலடகயில் உள்ள அமத வடிவத்துைன ச்பாருத்திக காட்டி எத்தட்ன முட்ற அமத 

வடிவம் கிடைககி்றமதா அதுமவ அவவடிவத்தின சுைல் சமச்சீர் வரிடச என்படதக கூறி‘ ஒரு வடிவம் 

ஒரு முழுச்சுறறில் எத்தட்ன முட்ற சரியாகப ச்பாருந்துகி்றமதா அதுமவ அதன ‘சுைல் சமச்சீர் வரிடச’ 

எனறு விளககிக கூறுதல். மமலும் ஒரு வடிவம் அதன டமயத்டதப ச்பாருத்து 360°ககும் குட்றவாக 

சுைலும்ம்பாது அமத நிடலடய அடைந்தால் அது சுைல் சமச்சீர் தனடம ச்பறறுள்ளது என்படதயும் 

மாணைவர்களுககு எடுத்துக கூறுதல்.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 1
வகுப்பட்றயில் உள்ள மாணைவர்கள் இரு குழுககளாகப பிரிந்து ஒரு குழுவில் உள்ளவர்கள் ஒரு 

அட்டையில் பினவருவ்னவறட்ற வடரந்து அதன அருகில் ஒரு மகாடு வடரய மறச்றாரு குழுவில் 

உள்ளவர்கள் அகமகாட்டின மீது கணணைாடிடய டவத்து அதில் கிடைககும் வடிவஙகடள எழுதிக 

காட்டுவதன மூலம் ‘ஆடிச் சமச்சீர்த் தனடம’ ்பறறி சதரிந்து சகாள்ளுதல்.

5 5M
IR
RO

R BB
மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 2

மாணைவர்கள் ஒவசவாருவரும் ஆஙகில எழுத்துககள் 26 மறறும் 0 முதல் 9 வடர உள்ள 10 எணகள் 

ஆகியவறட்ற தனித்தனிமய தாள்களில் எழுதி அவறறில் எடவ சமச்சீர் தனடம ச்பறறுள்ள்ன? 

எடவ ச்ப்றவில்டல? என்படதயும், எடவ எடவ எதிசராளிபபு மறறும் சுைல் சமச்சீர் தனடம 

ச்பறறுள்ள்ன என்படதயும் சமச்சீர் மகாடு வடரந்தும், கணணைாடியில் காணபித்தும் வடகப்படுத்தி 

எழுதுவதன மூலம் சமச்சீர் மகாடு, சமச்சீர் தனடம ்பறறி சதளிவாகப புரிந்து சகாள்ளுதல்.

மதிபபீடு

1. பினவரும் வடிவஙகளில் சமச்சீர் தனடமயற்ற வடிவம்  ஆகும்.

 (அ) சதுரம்  (ஆ) சாயசதுரம்  (இ) இடணைகரம்  (ஈ) முகமகாணைம்

2. ஒரு ஒழுஙகு அறுஙமகாணைம்  சமச்சீர் மகாடுகடளப ச்பறறிருககும்.

 (அ) 6  (ஆ) 2  (இ) 4  (ஈ) 3
3. கீழககணைவறறுள் எதறகு சமச்சீர்க மகாடு கிடையாது?

 (அ) B  (ஆ) O  (இ) R  (ஈ) A
4. சசவவகத்தின சுைல் சமச்சீர் வரிடச  ஆகும்.

 (அ) 1 (ஆ) 2  (இ) 3  (ஈ) 4  

5. வட்ைம் ஆ்னது  சுைல் சமச்சீர் வரிடசகடளப ச்பறறிருககும்.

 (அ) 2 (ஆ) 3 (இ) 6 (ஈ) எணணைற்ற
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 20 தகவல் ்ெயலநாக்கம்

கற்ைல் விறைவுகள்

"� சதாைர்வளர் சசயல்முட்றடயப ்பறறி அறிந்து சகாள்ளுதல்.

"� பி்பம்னாசி சதாைர் எணவரிடசப ்பறறி அறிந்து சகாள்ளுதல்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு

ஆயத்தச் ்ெயல்பநாடுகள்:

I. ∆ = 3,  = 4,  = 5 எனில்,

(i) ∆ +  +  + ∆ –  = 3 + 4 + 5 + 3 – 4 = 15 – 4 = 11

(ii)  – ∆∆ = 44 – 33 = 11

மமறகணை எடுத்துககாட்டில் வடிவஙகளின மதிபபுகள் சகாடுககப்பட்டுள்ள்ன. கணைககீட்டில் 

வடிவஙகளின மதிபபுகடளப பிரதியிட்டு, மகட்கப்பட்ை வி்னாவுககு ஏற்ற விடைடய எவவாறு 

காணுதல் என்படத விளககுதல்.

II.  பினவரும் அட்ைவடணைடயப பூர்த்தி சசயத பின்னர் 10 இன நிரபபிகடள (கூட்ைடலபச்பாறுத்து) 

வடகப்படுத்திக காட்டுதல்

+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
6 10
7 10
8 10
9 10

்பத்தின நிரபபிகள்,

1 + 9 = 10, 2 + 8 = 10, 3 + 7 = 10, 4 + 6 = 10, 5 + 5 = 10, 6 + 4 = 10, 7 + 3 = 10, 8 + 2 = 10, 
9 + 1 = 10 என்படத அறிந்து சகாள்ளலாம்.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு-1
சதாைர்வளர் சசயல் முட்ற என்பது ஒரு சசயடலத் திரும்்பத் திரும்்பப ்பல முட்ற சசயவதும் 

அது ஒரு புதிய விடளடவத் தருவதும் ஆகும். கீழககணை சதாைர்கடளக கவனித்து அவறட்ற 

உருவாககும் அடமபபுகடளக காணைலாம்.
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* 1, 3, 5, 7, ..... என்ற எண சதாைரின அடமபபு

1, 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7, 7 + 2 = 9 ... எ்ன உருவாகி்றது.

* 2, 6, 12, 20, 30, ....... என்ற எண சதாைரின அடமபபு

1 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, 3 × 4 = 12, 4 × 5 = 20, 5 × 6= 30 .... எ்ன உருவாகி்றது.

ஆசிரியர் ்ெயல்பநாடு-2
(பிபவனநாசி ்தநா்டர்)

ஆசிரியர் மாணைவர்களிைம் பினவரும் என சதாைடர உறறுமநாகக சசயது அதிலுள்ள 

அடமபபுமுட்றடய காணை சசயதல்

என சதாைர்: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,... நாம் அடுத்த எணகடள அனுமானிககலாம்.

பி்பம்னாசி எண சதாைர் உருவாவடதக காணம்பாம்

1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34,...
நாம் இந்த எணகடள ச்பறுகிம்றாம். இடவ பி்பம்னாசி எணகள் எ்னப்படுகின்ற்ன.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 1
மாணைவர்கடள தனித் தனியாக அமரச் சசயது 2, 4, 6, 8, 10,... என்ற எண சதாைர் அடமபபிட்ன 

உருவாகும் விதத்டதக கணைறியச் சசயயலாம்.

மநாணவர் ்ெயல்பநாடு – 2
மாணைவர்கடள ஐந்து குழுககளாகப பிரித்து, கலந்துடரயாடி பி்பம்னாசி உறுபபுகடளக கணைறியச் 

சசயயலாம். பி்பம்னாசி எண சதாைரின 11 வது மறறும் 13வது உறுபபுகள் முட்றமய 89 மறறும் 233 

எனில் 12 வது உறுபபிட்னக கணைறியச் சசயயலாம்.

மதிபபீடு

1. 15, 17, 20, 22, 25,... என்ற சதாைரின அடுத்த எண  ஆகும்.

 அ) 28 ஆ) 29 இ) 27 ஈ) 26

2. KLMNKKLLMMNNKKKLLLMMMNNN என்ற அடமபபின 40வது உறுபபு  ஆகும்.

 அ) M ஆ) K இ) L ஈ) N

3.  பி்பம்னாசித் சதாைரின 9 வது மறறும் 8வது உறுபபிறகு இடைமயயா்ன மவறு்பாடு  

ஆகும்.

 அ) 10 ஆ) 13 இ) 11 ஈ) 12

4. ஒரு சசயடல திரும்்ப திரும்்ப ்பலமுட்ற சசயவது ஒரு புதிய விடளடவ தருவதும்  ஆகும்.

 அ) பி்பம்னாசி முட்ற ஆ) லூககாஸ் முட்ற இ) சதாைர்வளர் சசயல்முட்ற ஈ) யுகளிடின முட்ற

5. பி்பம்னாசி சதாைரில் உள்ள ஒவசவாரு உறுபபும்  ஆகும்.

 அ) பி்பம்னாசி எணகள் ஆ) ்பகா எணகள் இ) முழு எணகள் ஈ) ்பகு எணகள்
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