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II

முகவுைர

ஆற்றல்மிக்க ஆசிரியர்களுக்கு...

“எண்ணும் எழுத்தும் கண் எனத் தகும்”

 கணிதப்பாடம் பிறபாடங்களிலிருந்து ேவறுபட்டு தனித்தன்ைம வாய்ந்ததாக விளங்குகிறது. 
கணிதப்பாடத்தின் முக்கிய இயல்பானது எளிய ஒன்ைற கடினமாக்குவதன்று; கடினமானைத 
எளிைமப்படுத்துவது என்கிறார் கூடர் (Gudder). கணிதப்பாடம் மாணவர்கைள கருத்தியல் 
சார்ந்து சிந்திக்கத் தூண்டுவதாகவும் தங்கள் சிந்தைனைய உரிய சூழலில் ெவளிப்படுத்தும் திறன் 
மிக்கவர்களாகவும் உருவாக்குகிறது. கணிதப்பாடத்தின் முக்கிய ேநாக்கமானது குழந்ைதகளின் 
சிந்தைனைய கணிதமயமாக மாற்றுவதாகும். 

கணித வகுப்பைறயில் என்ன கற்பிக்கிேறாம் என்பைத விட எப்படி கற்பிக்கிேறாம் என்பது 
மிக முக்கியமானது என்கிறார் ஜார்ஜ் பால்யா. எந்த ஒரு கணித கருத்ைதயும் ெதளிவான முைறயில் 
கற்பிப்பது மிக அவசியமாகும். ேமலும் அவர் கணிதமானது பார்ைவயாளர் விைளயாட்டு அன்று 
என்கிறார். இதன் ெபாருள் ஒவ்ெவாரு குழந்ைதயும் பயிற்சி ெபறுதல் முக்கியமானது என்பதாகும்.

ஆசிரியர்கள், கற்றல் கற்பித்தல் முைறகைள புதிய பாடப்புத்தகத்திற்கு ஏற்றவாறு, அைனத்து 
மாணவர்களும் முழுைமயாக கற்றல் அைடைவ ெபறுவதற்கு துைண நிற்கும் வைகயில் இக்ைகேயடு 
தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

 புதிய பாட புத்தக வடிவைமப்பில் ெதாழில் நுட்ப வளர்ச்சியின் துைணக்ெகாண்டு புதுைமயான 
உத்திகளாக ெதாழில்நுட்ப தகவல், கியு.ஆர். ேகாட் மற்றும் பாடம் சார்ந்த கூடுதல் தகவல்கைள அறிந்து 
ெகாள்ளும் ெபாருட்டு ெபாருத்தமான இைணயதள முகவரிகள் ேபான்றைவ இடம் ெபற்றுள்ளன. 

 இக்ைகேயட்டில் கைலத்திட்டம் மற்றும் பாடத்திட்டத்தின் எதிர்பார்ப்புகள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. 
ேமலும் இதில்  பாடநூல் உருவாக்கப்பட்டதன் ேநாக்கம்; இலக்ைக அைடவதற்கான 
மாற்று அணுகுமுைறகள்; இைணய முகவரிகள்; ேமற்பார்ைவ நூல்கள் ேபான்றைவகள் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இதைன முழுைமயாக பயன்படுத்தி மாணவர்கள் பயன் 
அைடயும் வைகயில், ஆசிரியர்கள், கற்றல் கற்பித்தைல ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும் என்று ேகட்டுக் 
ெகாள்ளப்படுகிறார்கள். 

வாழ்த்துக்களுடன்,    
உருவாக்கிேயார் குழு
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1. அறிமுகம்
கணிதத்ைத ஒரு பாடமாகக் கருதுவேதாடு 

அல்லாமல், அதைன ஒரு குறியீட்டு ெமாழி 
எனலாம். அம்ெமாழியிைன கற்பது கடினம் என்ற 
தவறான எண்ணத்ைத குழந்ைதகளிடமிருந்து 
விலக்குவேத பாடத்திட்டத்தின்  முதன்ைம 
ேநாக்கமாகும். கணிதத்ைத கற்பதற்கான 
ேதைவையயும், அவசியத்ைதயும் குழந்ைதகள் 
உணர்ந்து ெசயல்படுவேத இன்ைறய கால 
கட்டத்தில் முக்கியமானதாகும்.  

பிற்கால ெசயல்பாடுகளுக்கு கணித ெமாழியும் 
குறியீடுகளும் அவசியமாகிறது. ெபரும்பாலான 
கணிதக் கண்டுபிடிப்புகைள கணிதெமாழியின் 
துைணக்ெகாண்ேட விவரிக்க இயலும்.  எ.கா 
ஐன்ஸ்டீன் சமன்பாட்ைட E=mc2 என குறித்து 
காட்டுதல்.

கணிதத்ைதக் கற்பதால் ஏற்படும் திறன்கள்
• சுயமாகச் ெசயல்படல்
• ெவளிப்படுத்தும் திறன்
• கண்டறியும் மனப்பாங்கு
• தர்க்கரீதியாகச் சிந்தித்தல்
கணிதக் கருத்துப்புரிதலின் இரு தூண்கள்
• கருத்து அறிவு (Factual Knowledge)
• ெசயல்முைறத் திறனறிவு (Procedural Skill) 
2. தமிழகக் கைலத்திட்ட வடிவைமப்பு 2017

தமிழகக் கைலத்திட்ட வடிவைமப்பின்படி 
(2017), கணிதப்பாடத்தின் ைமய ேநாக்கமானது 
குழந்ைதகளிடத்தில் கணிதச் சிந்தைனைய 
வளர்ப்பதாகும். ேடவிட் வீலரின் கருத்துப்படி, 
கணிதத்ைத நிைறய ெதரிந்திருப்பைதக் 
காட்டிலும், கணிதச் சிந்தைனேயாடு 
அணுகுவது மிகவும் முக்கியமானது ஆகும். 
இதைன நைடமுைறப்படுத்த ேவண்டுெமனில் 
குழந்ைதகளின் ெசயைல ஊக்கப்படுத்தி, 
ெவளிப்படுத்த வாய்ப்பளித்தல் அவசியமாகும். 
பள்ளிக்கல்வியில் கணிதப் பாடத்தின் இலக்குகள் 
பின்வருமாறு:

• குழந்ைதகள் கணிதத்ைத மகிழ்ச்சியுடன் 
கற்கவும் 

• குழந்ைதகள் அைனவரும் கற்றலில் 
பங்ேகற்கவும்

• குழந்ைதகள் திறன்படக் கணக்குகைளத் 
தனித்ேத அணுகி பல்ேவறு வழிகளில் 
தீர்க்கவும்,  பிரச்சிைனகைள எழுப்பவும்

• குழந்ைதகள் கணிதத்தின் அடிப்பைட 
அைமப்ைப புரிந்துக் ெகாள்ளவும்

• குழந்ைதகள் யூகங்கைளக் காரண-
காரீயத்ேதாடு விவாதிக்கவும்

• குழந்ைதகள் அன்றாட வாழ்க்ைகச் சூழேலாடு 
கணிதத்ைத ெதாடர்புப்படுத்தவும் அது குறித்து 
உைரயாடவும் 
வாய்ப்பளிக்கும் ஓர் இடமாக பள்ளிகள் அைமய 
ேவண்டும் என்பேத கணிதப் பாடத்தின்  
இலக்காகும்.

3. புதிய பாடப்புத்தகம் - ஓர் அறிமுகம்
வ ள ர் ந் து  வ ரு ம்  அ றி வி ய ல் 

யுகத்தில் கணிதப் பாடக்கருத்துகைள 
ெதாழில்நுட்பத்தின் துைணேயாடு படமாகேவா, 
படக் காட்சியாகேவா, ெசய்முைறயாகேவா 
ெகாண்டு ெசல்வது காலத்தின் ேதைவயாகும்.  
ேதைவக்ேகற்ப புத்தகத்தின் பரிமாணங்கள் 
விரிந்துக் ெகாண்ேட ெசல்கின்றன. ஒரு புத்தகம் 
அைனத்திற்கும் மாற்று என்பைதக்காட்டிலும், 
ெவவ்ேவறு அம்சங்கைள உள்ளடக்கியதாக 
அைமதல் அவசியமாகிறது.

த ற் ே ப ா து ,  ப ா ட த் தி ட் ட த் தி ல் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு தைலப்புகள், கற்றல் 
ேநாக்கங்கள் அல்லது அைடவுகைள முப்பருவக் 
கல்விமுைறக்கு ஏற்றவாறு பகுக்கபட்டுள்ளது. 
அதன்படி முதல் பருவத்திற்கு உரிய இயல்கள் 
பின்வருமாறு:

1. எண்கள்
2. இயற்கணிதம் - ஓர் அறிமுகம்
3. விகிதம் மற்றும் விகித சமம்  
4. வடிவியல்  
5. புள்ளியியல்
6.  தகவல் ெசயலாக்கம்

ஆசிரியர் ைகேயடு - ஓர் அறிமுகம்
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ஒவ்ெவாரு இயலும் கீழ்க்காணும் 
ெசயல்பாடுகைள உள்ளடக்கி அைமந்துள்ளது.  
அைவகள்

மீள் பார்ைவ (Recall / Revise)
• இப்பகுதியில் மாணவர்களின் முன்னறிைவ 

ேசாதிக்கும் வைகயிலான வினாக்கள் 
ேகட்கப்பட்டிருக்கும் அல்லது நிைனவு 
கூறேவண்டிய பாடக்கருத்துக்கள் சுருக்கமாக 
விவாதிக்கப்பட்டிருக்கும். 

• இது 5ஆம் வகுப்பிேலா அல்லது அதற்கு 
முன்பான வகுப்பிேலா கற்றைத மீண்டும் 
ஒருமுைற நிைனவு கூறுவதால், அடுத்துவரும் 
பாடக்கருத்துகைள எளிதில் உள்வாங்கி 
ெகாள்ள ஏதுவாக அைமயும்.

அறிமுகம் (Introduction)
இப்பகுதி ெபாதுவாக, பாடத்தைலப்பு 

குறித்த சிறு விளக்கம் அல்லது சூழலின் மூலம் 
அப்பாடத்தைலப்பின் முக்கியத்துவத்ைத 
விளக்குவதாக அைமந்துள்ளது.

எங்கும் கணிதம் (Maths Alive)
• இதில், இயலின் முக்கியத்துவத்ைத 

உணர்த்தும் படங்கள் ெகாடுக்கபட்டுள்ளன. 
ஏெனனில் ஒவ்ெவாரு குழந்ைதக்கும் 
குறிப்பிட்ட இயலில் உள்ள கணிதக் 
கருத்துக்கள் அன்றாட வாழ்வில் எங்கு 
பயன்படுகிறது என்பைத ெதாடர்புப்படுத்தி  
பார்க்கும் வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• இது கணிதத்தின் மீதான ஆர்வத்ைத 
ஏற்படுத்தும் முயற்சி.

இந்தச் சூழல் குறித்து சிந்திக்க
(Think about Situation)
• இப்பகுதியில், கருத்துகைள விளக்கும் சூழல் 

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
• இருக்கும் சூழைலேயா அல்லது இதுேபான்ற 

சூழைலேயா ஆசிரியர் அைமத்து, அதிலிருந்து 
அப்பாடக்கருத்துகைள எளிய முைறயில் 
அறிமுகப்படுத்தலாம்.

• இப்பகுதி முழுைமயும், ஆசிரியர் கணிதக் 
கருத்துக்கைள வழங்குவதாகவும் 
மாணவர்கள் ேபாதிய கருத்துப் புரிதைலப் 
ெபறும் வைகயிலும் அைமந்துள்ளது.

குறிப்பு (Note)
• ெதரிந்துக் ெகாள்ள ேவண்டிய முக்கிய  

பாடக்கருத்துகைள மிகச் சுருக்கமாக 
ெகாண்டது. 

• இதிலுள்ள கருத்துகைள மாணவர்கள் 
கட்டாயம் நிைனவில் ைவக்க ேவண்டும்.

அறிந்து ெகாள்ள (Do You Know)
• கற்பிக்கப்படும் பாடக்கருத்துக்கு ெதாடர்புைடய 

கருத்துகள் அல்லது கூடுதல் தகவல்கள், 
ெபட்டிச் ெசய்தியாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

• இது மாணவர்கைள ெமன்ேமலும் சிந்திக்கத் 
தூண்டுவதாகவும், ஆர்வமூட்டுவதாகவும் 
அைமக்கப்பட்டுள்ளது.

இவற்ைற முயல்க (Try these)
• இப்பகுதியானது பாடக்கருத்திற்கான 

விளக்கத்ைதத் ெதாடர்ந்து வரும். இப்பகுதிைய 
ஒவ்ெவாரு மாணவரும் முழுைம ெசய்வைத 
ஆசிரியர் உறுதி ெசய்தல் ேவண்டும்.  

• இது உடனடியாக கற்றல் அைடவிைனப் 
ெபறும் வைகயிலான மதிப்பீட்டு ெசயலாகும்.  

• இதைன ஆசிரியர் உறுதி ெசய்வதன் மூலம், 
பயிற்சி கணக்குகைளேயா அல்லது இன்ன 
பிற கணக்குகைளேயா மாணவர்கள், 
முயன்று தீர்வு காண்பதற்கு உந்துதலாக 
அைமயும். 

• இைவகள் வகுப்பைறச் ெசயல்பாடுகளாக 
அைமதல் சிறப்பு.

இைணயச் ெசயல்பாடு  (ICT Corner)
• இது ஒவ்ெவாரு இயலின் இறுதியில் அைமயும் 

பகுதி . 
• ஆசிரியரால் கற்பிக்கப்பட்ட பாடப்பகுதிகள் 

/ கருத்துகைள மாற்று வழியில் கற்கவும், 
மதிப்பிடவும் இப்பகுதி வழங்கப்பட்டு உள்ளது.  

• இதைன ஜிேயாஜீப்ராவின் 
துைணக்ெகாண்ேடா அல்லது உரலிைய 
ஸ்ேகன் ெசய்ேதா கற்கலாம்.  

• இது ெதாழில்நுட்பத்ைத கற்றல் கற்பித்தேலாடு 
இைணக்கும் முயற்சியாகும்.

பயிற்சிகள் (Exercises)

• இப்பகுதியில் ேகாடிட்ட இடத்ைத நிரப்புதல், 
சரியா தவறா? எனக் கூறுக, எளிய 
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கணக்குகள், புறவய வினாக்கள் என்ற வினா 
வைகப்பாட்டின் அடிப்பைடயில் வினாக்கள் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன.

இன்னபிற கணக்குகள் மற்றும் ேமற்சிந்தைனக் 
கணக்குகள் (Challenging & Miscellaneous problems)
• இவ்வைகயிலான கணக்குகள் ஒவ்ெவாரு  

இயலின் இறுதியில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
• இக்கணக்குகள் பாடக்கருத்துகைள 

ெமன்ேமலும் கற்கும் விதமாகவும், அன்றாடச் 
சூழேலாடு ெதாடர்புப்படுத்தும் விதமாகவும், 
உயர் சிந்தைனைய  வளர்க்கும் விதமாகவும் 
அைமக்கப்பட்டுள்ளன.

4. ைகேயடு - ஓர் அறிமுகம்
ைகேயட்டில் ஒவ்ெவாரு இயலும் 

கீழ்க்காணும் தைலப்புகைள உள்ளடக்கி 
அைமக்கப்பட்டுள்ளன.

(i) அறிமுகம் 
இயல் பற்றியும், அதில் இடம் ெபறும் 

பாடக்கருத்துகளின் முக்கியத்துவம் பற்றியும் 
சுருக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது.

(ii) கற்றல் ேநாக்கங்கள் 
• கற்றல் ேநாக்கம் என்பது ஒரு பாடத்தில் 

கற்பிக்கேவண்டிய கருத்திைன அல்லது 
திறைன உள்ளடக்கிய திைசக் காட்டி ஆகும். 

• பாட நூலில் ஒவ்ெவாரு அலகின் துவக்கத்தில் 
கற்றல் ேநாக்கங்கள் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

• ஒவ்ெவாரு பாடத்திட்டமும் குறிப்பிட்ட கற்றல் 
ேநாக்கங்கைள உள்ளடக்கியதாகவும், 
அந்ேநாக்கங்கைள அைடயும் ெபாருட்டு  
கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்பாடுகைளக் 
ெகாண்டதாகவும் அைமக்கப்பட்டுள்ளது.

(iii) கற்றல் விைளவுகள்
• இயலின் இறுதியில் மாணவர்கள் 

அறிந்து ெகாள்ளும் கருத்துக்கள் அல்லது 
புரிந்து ெகாள்ளும் பாடக்கருத்துக்கள் 
மற்றும் கற்ற கருத்துக்கைள வாழ்வியல் 
சூழலில் பயன்படுத்துதல் ஆகியைவ 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

(iv) ஆயத்தச் ெசயல்பாடுகள்
• இதன் முக்கிய ேநாக்கமானது, ஒன்று 

மாணவர்கைள ஆசிரியர் தனது கற்பித்தைல 
ேநாக்கி ஒருங்கிைணப்பது, மற்ெறான்று 
கற்பிக்க இருக்கும் பாடத்திற்கு முன்னர் 
அறிந்திருக்கேவண்டிய பாடப்ெபாருைள 
வினாக்களாகத் ெதாடுப்பது அல்லது 
ெசயல்பாடுகைள அைமத்து தருவது. 

• ஆசிரியர் இதுேபான்ற ஆர்வமூட்டும் 
ெசயல்பாடுகைளேயா  அல்லது முன்னறிைவ 
பரிேசாதிக்கும் ெசயல்பாடுகைளேயா 
அைமத்து தருதல் ேவண்டும். 

• இது பாடப் புத்தகத்தில் ‘அறிமுகம்’ என்ற 
தைலப்பில் உள்ளது. 

(v) கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்பாடுகள்
• பாடக்கருத்துக்கைள கற்பிக்க ஏதுவாக 

சில மாதிரிச் ெசயல்பாடுகள் ேமற்படி 
தைலப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஆசிரியர், 
அச்ெசயல்பாடுகளுடன் பிற ெபாருத்தமான 
ெசயல்பாடுகைளயும் இைணத்துக் 
கற்பிக்கலாம்.

• பாடக்கருத்தானது வைரயைறயாகேவா, 
ைமயக்கருத்தாகேவா அல்லது 
கணக்குகளாகேவா இருக்கலாம். 

• இதைன விதிவரு முைற, விதி விளக்கும் 
முைற, விவரித்தல் முைற, ெசய்து காட்டல் 
முைற அல்லது ெசயல்வழிக் கற்றல் 
முைற ேபான்ற கற்பித்தல் முைறகைளக் 
ைகயாளுதல் மூலம் கற்பிக்கலாம். 

• பாடநூலில் ’இந்தச் சூழைல குறித்துச் 
சிந்தித்தல்’ அல்லது  காட்சிப்படுத்தி 
விளக்கமளித்தல் பகுதியில் உள்ளவாறு 
சூழைல ஆசிரியர் உருவாக்கித் தரலாம்.

(vi) ெவளிப்பாடு
• இக்ைகேயடு, மாணவர்கள் கற்கும் 

வைகயிலான ெசயல்பாடுகைளக் 
ெகாண்டுள்ளது. இது தனித்ேதா அல்லது 
குழுவாகேவா அல்லது வலுவூட்டும் 
ெசயல்பாடுகளாகேவா இருக்கலாம்.
a) தனிநபர் ெசயல்பாடுகள்

• ஆசிரியர் தனது கற்பித்தைல நிகழ்த்திய பிறகு, 
அேதாடு ெதாடர்புைடய கருத்துகள் அல்லது 
கணக்குகைள ஒவ்ெவாரு குழந்ைதயும் 
அனுபவம் ெபறும் வைகயில் அைமத்துத் 
தருதல் ேவண்டும்.  
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இம்முைறயானது குழந்ைதகளிடத்தில் 
இைடவிைனயாற்றால், பங்ேகற்பு, கற்ேபாரின் 
தனித்திறன், தர்க்கரீதியாகச் சிந்தித்தல் 
ேபான்றவற்ைற வளர்க்கும் பாங்கில் வகுப்பைற 
கற்றலும் மதிப்பிடலும் அைமதல் ேவண்டும் 
என்பைத வலியுறுத்துகிறது. ேமலும் ெதாடர் 
மற்றும் முழுைமயான மதிப்பீடானது,

• கல்விசார் மற்றும் கல்வி இைணக்கூறுகள் 
இரண்ைடயும் உள்ளடக்கிய பள்ளிசார் 
மதிப்பீடு.

•  மதிப்பீடு, வளரறி மற்றும் ெதாகுத்தறி என இரு 
வழிமுைறயில் நிகழ்த்துவது.

• கற்பவரின் ஆர்வம், பங்ேகற்ைப 
ெசயல்பாடுகள் வாயிலாக உறுதி ெசய்தைல 
குறிப்பது வளரறி மதிப்பீடு (அ) ஆகும்.

• ஆசிரியர் மாணவருக்கு ேநரிைடயான 
ேநர்மைற பின்னூட்டத்ைத வழங்குவது.

• ஈடுபாடு, பங்ேகற்றல், விடாமுயற்சி, 
ஒழுங்குமுைற முதலிய பண்புகைள 
கருத்திற்ெகாண்டு மதிப்பிடுவது.

• வளரறி மதிப்பீடு (அ) ஆனது, திறன் ெவளிப்பாடு, 
கற்றல் ெசயல்முைற, பின்னூட்டம், 
இலகுவான காலேநரம் ேபான்றவற்ைற  
சார்ந்து  மாணவர்கைள மதிப்பிடுதைலக் 
குறிக்கிறது.

• வளரறி மதிப்பீடு (ஆ) ஆனது, புரிந்த 
கருத்திைன சரியா தவறா?, ேகாடிட்ட 
இடத்ைத நிரப்புக, ெபாருத்துக, பலவுள் 
ெதரிவு, ெபாருத்தமற்றைத நீக்குக, குறுகிய 
வினா ேபான்ற வினா வைகயிைனக் 
ெகாண்டு அலகின் இறுதியில் நிகழ்த்தப்படும் 
சிறுேதர்வாகும்.

முடிவுைர
இக்ைகேயட்டில், ஒவ்ெவாரு இயலும் 
கற்றல் ேநாக்கங்களின் அடிப்பைடயில் 
பிரிக்கப்பட்டு ேமற்குறிப்பிட்ட தைலப்புகளில் 
விளக்கப்பட்டுள்ளன.

• படிநிைலகளில் மிகவும் முக்கியமான 
படிநிைல இதுவாகும். ஏெனனில் ஒவ்ெவாரு 
குழந்ைதக்கும் தனக்ேக உரித்தான 
வைகயில் கருத்துப்புரிதைல ெபறுவதற்கான 
வாய்ப்பளித்தால் மட்டுேம, ஆக்கபூர்வமான 
கற்றல் நிகழும். 

• பாடப்புத்தகத்தில் இடம்ெபறும் ‘இவற்ைற 
முயல்க’ என்ற பகுதிைய தாேன ெசய்யுமாறு 
அறிவுறுத்த ேவண்டும்.
b) குழுச் ெசயல்பாடுகள்

• இப்படிநிைலயில்  சிறிது கடினத்தன்ைமக் 
ெகாண்ட கருத்துகள் / கணக்குகைள ஆசிரியர் 
வழங்கி குழந்ைதகைள மதிப்பிடலாம். 

• பாடப்புத்தகத்தில் இடம்ெபற்றுள்ள 
பல்வைகத் திறனறிப் பயிற்சிக் கணக்குகள் 
மற்றும் ேமற்சிந்தைனக் கணக்குகைள 
இப்படிநிைலகளில் பயன்படுத்திக் 
ெகாள்ளலாம். 

• இதைன வளரறி மதிப்பீடு (அ) விற்கு 
பயன்படுத்தலாம்.
c) வலுவூட்டும் ெசயல்பாடுகள்

• இது குழந்ைதகளின் கருத்து வளத்ைத 
வலுப்படுத்தும் விதமாக கூடுதல் கணக்குகைள 
வழங்குவதற்கான படிநிைலயாகும்.

• இதற்காக பாடப்புத்தகத்தில் ‘ெசயல்பாடு’ 
என்ற தைலப்பிலுள்ளவற்ைறப் பயன்படுத்திக் 
ெகாள்ளலாம். 

• ேமற்சிந்தைனக் கணக்குகைளயும் அளித்து 
மதிப்பிடலாம்.

(vii)  மதிப்பீடு
இக்ைகேயட்டில், கற்ற பாடக்கருத்துக்களின் 
வலுவூட்டலுக்குத் துைண நிற்கும் வைகயில் 
பயிற்சி ெசயல்பாடுகள் வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளன.

மாணவர்களின் கற்றல் அைடவிைன 
உறுதிபடுத்த இைடவிைனயாற்றல், பங்ேகற்பு 
ேபான்றைவ மூலம் மதிப்பிடும் வைகயில் 
ெசயல்பாடுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஆசிரியர் 
ேதைவேகற்ப கூடுதல் ெசயல்பாடுகைள வழங்கி 
மதிப்பீடு ெசய்யலாம்.
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1
இயல்

எண்கள்

அறிமுகம்

ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வைர கணிதப்பாடத்ைதப் 
ெபாறுத்தவைர எண்கள், சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள ெபாருட்களுடன் 
இைணத்ேத கற்பிக்கப்படுகிறது. இது குழந்ைதகளிடத்தில் 
அடிப்பைடப் புரிதைல ஏற்படுத்துவதற்கான முயற்சி எனலாம்.  
இதன் மூலம் குழந்ைதகைள பருப்ெபாருள் நிைலயிலிருந்து 
கருத்தியல் நிைலக்கு (Abstract) அைழத்துச் ெசல்ல ேவண்டும். 
ஐந்தாம் வகுப்பு வைர, 1 ேகாடி வைரயிலான எண்கைள 
குழந்ைதகள் பயன்படுத்தி வந்தாலும் கூட, அைவகைள இயல் 
எண் ெதாகுப்பாகேவா அல்லது முழு எண் ெதாகுப்பாகேவா 
அறிமுகப்படுத்துவது 6ஆம் வகுப்பில்தான். இந்த அலகு, முன்னி, 
ெதாடரி, இடமதிப்பு, இந்திய மற்றும் பன்னாட்டு முைறகளில் 
எண்கைள  எழுதுதல் மற்றும் படித்தல், எண்கைள ஒப்பிடுதல், 
உத்ேதச மதிப்புக் காணல், இயல் எண்கள், முழு எண்கள் 
மற்றும் அவற்றின் பண்புகைள விளக்கி நிைறவு ெபறுகிறது.  
முழு எண்களின் மீதான பண்புகைளத் ெதளிவாகப் புரிந்து 
ெகாண்டால், அடுத்தடுத்து வரும் வகுப்புகளில் இடம்ெபறும் 
பண்புகைள ெதாடர்புபடுத்தி கற்பது எளிதாகும். 
 இயல் எண்ணிலிருந்து முழு எண்களின் வளர்ச்சி, 
முழுக்களின் அைடவுப் பண்பு ஆகியைவ குறித்து அதிக 
அளவு விளக்கம் ேதைவப்படுகிறது. இதற்கான ெசயல்பாடுகள் 
இக்கட்டகத்தில் இடம்ெபற்றுள்ளன.
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1 எண்கள்

முக்கிய ெசாற்கள்
முன்னி, ெதாடரி, இடமதிப்பு, ஏறுவரிைச, இறங்குவரிைச, BIDMAS, மதிப்பீடு, இயல் 
எண்கள், முழுஎண்கள், பரிமாற்றுப் பண்பு, ேசர்ப்புப் பண்பு, பங்கீட்டு பண்பு, சமனிப் 
பண்பு.

கற்றல் ேநாக்கங்கள் கற்றல் விைளவுகள்
  ெபரிய எண்கைளப் புரிந்து ெகாள்ளுதல் மற்றும் 

அவற்ைறக் குறிப்பிடும் முைறைய அறிதல்.
  ெபரிய எண்கைள ஒப்பிடுதல் மற்றும் 

வரிைசப்படுத்துல்.
  ெபரிய எண்களுக்குத் ேதாராய மதிப்பீட்ைடப் 

பயன்படுத்துதல்.
  நான்கு அடிப்பைடச் ெசயலிகைளக் ெகாண்ட 

கணக்குகளுக்குத் தீர்வு காணுதல்.
  முழு எண்களின் பண்புகைளப் புரிந்து ெகாள்ளுதல் 

மற்றும் பயன்படுத்துதல்

இந்த இயலின் இறுதியில் மாணவர்கள் 
  ெபரிய எண்கள் மற்றும் அவற்ைறக்  குறிப்பிடும் 

முைறைய அறிந்து ெகாள்வார்கள்.
  ெபரிய எண்கைள ஒப்பிடவும் மற்றும் 

வரிைசப்படுத்தவும் ெதரிந்து ெகாள்வார்கள்.
  ெபரிய எண்களுக்குத் ேதாராய மதிப்பீட்ைடப் 

பயன்படுத்துவார்கள்.
  நான்கு அடிப்பைடச் ெசயலிகைளக் ெகாண்ட 

கணக்குகளுக்குத் தீர்வு காணும் முைறைய 
ெதரிந்துக் ெகாள்வார்கள்.

  முழு எண்களின் பண்புகள் மற்றும் பயன்பாட்ைட 
அறிந்து ெகாள்வார்கள்

கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு
ெதாடரி, முன்னி மற்றும் ெபரிய எண்கள் பற்றி அறிந்து ெகாள்ளுதல்

ஆயத்தச் ெசயல்பாடுகள்
ெதாைலகாட்சியில் – கிரிக்ெகட் ேபாட்டிைய 
பார்க்கும்ேபாது ைமதானத்தில் அமர்ந்திருந்த 
நபர்களின் எண்ணிக்ைக பற்றி, ஆசிரியர், 
மாணவர்களுடன் உைரயாடுதல்.

கற்றல் ெசயல்பாடுகள் 
  ெதாடரி பற்றி விளக்குதல் 

எடுத்துக்காட்டு 
10 ன்  ெதாடரி = 10+1=11
25 ன்  ெதாடரி =25+1=26
3456 ன்  ெதாடரி =3456+1=3457
20004 ன்  ெதாடரி =20004+1=20005
299999 ன்  ெதாடரி =299999+1=300000

  முன்னி பற்றி விளக்குதல்
எடுத்துக்காட்டு
10 ன்  முன்னி = 10-1=9
25 ன்  முன்னி =25-1=24
3456 ன்  முன்னி =3456-1=3455
20004 ன்  முன்னி =20004-1=20003
299999 ன்  முன்னி =299999-1=299998

  ஆசிரியர் மாணவர்கைள குழுக்களாகப் பிரிக்கவும். 
ஒவ்ெவாரு குழுவிற்கும் ெவவ்ேவறு எண்கைள 
உள்ளடக்கிய பத்து எண் அட்ைடைய வழங்கவும். 
குழுவில் மாணவர்கைள முன்னி, ெதாடரி பற்றி 
விவாதிக்கச் ெசய்தல்.

  ஆசிரியர்    ஓரிலக்க ெபரிய எண்,  ஈரிலக்க ெபரிய 
எண், மூன்றிலக்க ெபரியஎண் எது எனக் ேகட்டு 
அத்துடன் ஒன்ைற கூட்டினால் / கழித்தால் என்ன  
கிைடக்கும் என மாணவர்கைள கண்டறியச் 
ெசய்தல்.

  56778 என்ற எண்ணின் ெதாடரி மற்றும்
முன்னி காண்க.

  999999 என்ற எண்ணின் ெதாடரி மற்றும்
முன்னி காண்க.
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கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு
எடுத்துக்காட்டு 

ஒரு இலட்சத்தில் எத்தைன பத்துகள், ஆயிரங்கள், 
நூறுகள் உள்ளன என ஆசிரியர் விளக்குதல். 
100000   = 10000 x 10 (10,000 பத்துகள்)
               = 1000 x 10 x 10
               = 1000 x 100
               =  1000 நூறுகள்

  ஆயிரம், பத்தாயிரம், ஒரு இலட்சம் ஆகியவற்றில் 
எத்தைன பத்துகள் உள்ளன என்பைத கண்டறிக

மதிப்பீடு
1.    ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக.

i. 9878789 இன் முன்னி ---------
ii. 11111111 இன்  ெதாடரி ----------
iii. மிகச்சிறிய ஏழிலக்க எண் ------------------
iv. மிகப்ெபரிய எட்டு இலக்க எண் -------------

2.    சரியா / தவறா எனக் கூறுக.
i. ஓரிலக்க எண்ணின் ெதாடரி எப்ேபாதும் ஓரிலக்க எண்ணாகும்.
ii. மூன்றிலக்க எண்ணின் ெதாடரி எப்ேபாதும் மூன்றிலக்க எண்ணாகும்.
iii. மிகச் சிறிய ஈரிலக்க எண் 11 ஆகும்.

3.    மிகச்சிறிய ஆறிலக்க எண்ணில் எத்தைன பத்தாயிரங்கள் உள்ளன?
4.     நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்ைகச் சூழலில் காணும் ஏேதனும் ஐந்து எண்கைள எழுதி, அதன் முன்னி ெதாடரிையக் 

காண்க.

கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு
இட மதிப்பு பற்றி அறிந்து ெகாள்ளுதல்

ஆயத்தச் ெசயல்பாடுகள் 
100 எண்கள் ெகாண்ட தாளிைன மாணவர்களிடம் 
அளித்து, கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்புகைள 
பின்பற்றி  மாணவர்கள் நிழலிட ேவண்டும்
குறிப்புகள் :

i. ஒன்றாம் இலக்கத்தில் 8ஆக அைமயும் 
எண்கைள நிழலிடுக.

ii. பத்தாம் இலக்கத்தில் 3 இடம்ெபறும் எண்கைள 
நிழலிடுக.

iii. ஒன்று மற்றும் பத்தாம் இலக்கங்கள் ஒேர 
எண்ணாக அைமயும் எண்கைள நிழலிடுக.

  கீழ்க்காணும் எண்களுக்கு இலக்கங்களின் இடமதிப்பு 
காண்க. 
i. 18781817
ii. 876321
iii. 111111
iv. 11012

  ஓய்வு ெபற்ற 5 கிரிக்ெகட் வீரர்கள் 
ஒருநாள் ேபாட்டிகளில் ெபற்ற ெமாத்த 
ஓட்டங்களின் எண்ணிக்ைக பின்வருமாறு.

வீரரின்ெபயர் ெமாத்த ஓட்டங்கள்
சச்சின் ெடண்டுல்கர் 18426
குமார சங்ககரா 14234
ரிக்கி பாண்டிங் 13704
கங்குலி 11363
ராகுல் டிராவிட் 10889

ேமற்குறிப்பிட்ட ஓட்டங்களின் இலக்கங்களுக்கு 
இடமதிப்புகைளக் காணுதல்

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
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கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு
கற்றல் ெசயல்பாடுகள்
  எடுத்துக்காட்டு

47,056 இன் இலக்கங்களின் இடமதிப்பு காணுதல்.
இலக்கம் இடம் இட மதிப்பு
6 x 1 = 6
5 x 10 = 50
0 x 100 = 0
7 x 1000 = 7000
4 x 10000 = 40000

எண்கைளப் படித்தலில் காற்புள்ளிையப் பயன்படுத்துதல் (இந்திய மற்றும் பன்னாட்டு எண் முைற).

  எடுத்துக்காட்டு
45642012 இந்திய மற்றும் பன்னாட்டு எண் 
முைறயில் காற்புள்ளியிட்டு எழுதுக.
இந்திய எண்முைற :
 ெகாடுக்கப்பட்ட எண்ைண வலப்புறத்திலிருந்து 
முதலில் மூன்று எண்கள் தள்ளியும் பிறகு ஒவ்ெவாரு 
இரண்டு இலக்கங்களுக்குப் பிறகும் காற்புள்ளி இட 
ேவண்டும்.  4, 56, 42, 012 
எழுத்தால்

ேக
ாடி

கள்

பத்
து

 ல
ட்ச

ங்
கள்

லட்
சங்

கள்

பத்
து

 ஆ
யி

ரங்
கள்

ஆ
யி

ரங்
கள்

நூ
று

கள்

பத்
து

கள்

ஒன்
று

கள்

4 5       6 4       2 0        1          2
ேகாடிகள் லட்சங்கள் ஆயிரங்கள் ஒன்றுகள்

நான்கு ேகாடிேய ஐம்பத்து ஆறு லட்சத்து நாற்பத்தி 
இரண்டாயிரத்து பன்னிெரண்டு

பன்னாட்டு எண்முைற :
 ெகாடுக்கப்பட்ட எண்ைண வலப்புறத்திலிருந்து 
மூன்று மூன்று எண்கள் தள்ளி காற்புள்ளி இட 
ேவண்டும்.
4 5, 6 4 2, 0 1 2 
எழுத்தால்

பத்
து

 மி
ல்லி

யன்
கள்

மி
ல்லி

யன்
கள்

நூ
று

 ஆ
யி

ரங்
கள்

பத்
து

 ஆ
யி

ரங்
கள்

ஆ
யி

ரங்
கள்

நூ
று

கள்

பத்
து

கள்

ஒன்
று

கள்

4 5 6 4 2 0        1       2
மில்லியன்கள் ஆயிரங்கள் ஒன்றுகள்

நாற்பத்து ஐந்து மில்லியேன, அறுநூற்று 
நாற்பத்திரண்டு ஆயிரத்து, பன்னிெரண்டு

  இந்தியாவில் 4 நகரங்களின் மக்கள்ெதாைக கீேழ 
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நகரம் மக்கள் ெதாைக (ேதாராயமாக)
மும்ைப 16368000

ெகால்கத்தா 13217000

புதுெடல்லி 12791000

ெசன்ைன 6425000
ேமற்கண்ட மக்கள் ெதாைகைய இந்திய, பன்னாட்டு 
எண் முைறயில் காற்புள்ளியிட்டு எழுதுக.
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கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு
எண்கைள ஒப்பிட்டுக் கூறுதல் மற்றும் எண்கைள ஏறுவரிைச மற்றும் இறங்கு வரிைசயில் எழுதுதல்

ஆயத்தச் ெசயல்பாடுகள் 
கீழ்க்காணும்  எடுத்துக்காட்டுகைள ஆசிரியர் 
மாணவர்களிடம் விளக்கி விைடையப் ெபறுதல். சில 
விலங்குகள், அவற்றின் ஆயுட்காலம்  (ஆண்டுகளில்) 
குறித்த விவரம் பின்வருமாறு:

விலங்கின் ெபயர் ஆயுட்காலம்
கரடி 34

ஒட்டகம் 40
முயல் 10

யாைன 50
i) ேமேல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விலங்குகளில்  எந்த 
விலங்கின் ஆயுட்காலம் அதிகம்?
ii) எந்த விலங்கின் வாழ்நாள் காலம் முயலின் வாழ்நாள் 
காலத்ைத ேபால் சரியாக 4 மடங்காக அைமகிறது?
iii) விலங்குகளின் வாழ்நாள் காலம் அடிப்பைடயில் 
அவற்ைற இறங்கு வரிைசயில் எழுதுக.

கற்றல் ெசயல்பாடுகள்
  எடுத்துக்காட்டு

சிகரங்களும் அதன் உயரங்களும்(மீட்டரில்) கீேழக் 
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதைன மாணவர்கள் படித்து 
அைவகளுக்கு,  உயரங்களின் அடிப்பைடயில் தரநிைல 
அளித்தல்.

சிகரங்கள் உயரம் (மீட்டரில்)
அன்ன பூர்ணா – 1 8091

எவெரஸ்ட் 8848
நந்தாேதவி 781

குட்வின் ஆஸ்டீன் 8611
கஞ்சன்ஜங்கா 8586

தீர்வு :
உயரங்கைள இடமதிப்பு அட்டவைணக் ெகாண்டு 
பின்வருமாறு நிரப்புக.

சிகரங்கள் ஆ நூ ப ஒ
அன்ன பூர்ணா – 1 8 0 9 1

எவெரஸ்ட் 8 8 4 8
நந்தாேதவி 7 8 1

குட்வின் ஆஸ்டீன் 8 6 1 1
கஞ்சன்ஜங்கா 8 5 8 6

மூன்றிலக்க எண் 781 சிறிய எண்ணாகும். ஆயிரம், 
நூறு, பத்து மற்றும் ஒன்றாம் இலக்கம் என இடமிருந்து 
வலமாக ஒப்பிட்டால் 8848 > 8611 > 8586 > 8091 > 
781 என கிைடக்கும்.

  உங்கள் கிராமத்தில் வசிக்கும் ஆண், ெபண் 
வாக்காளர்களின் எண்ணிக்ைகைய எழுதி ஒப்பிடுக.

  உங்கள் தந்ைதயின் கடந்த இரு ஆண்டுகளின் 
வருமானத்ைத எழுதி ஒப்பிடுக.

  கடந்த 5 மாதங்களில் உன் வீட்டில் பயன்படுத்தப்பட்ட 
மின்அளைவ எழுதி, அதைன ஏறு மற்றும் 
இறங்குவரிைசயில் எழுதுக.

  A, B, C மற்றும் D ஆகிய நான்கு நிறுவனங்களின் 
2017 – 18 ஆம் ஆண்டு இலாபம் பின்வருமாறு.

 நிறுவனம் இலாபம் ரூ.
A 36715
B 173810
C 138795
D 87458

i. எந்த நிறுவனம் அதிக இலாபத்ைத ஈட்டிள்ளது?
ii. நிறுவனங்கைள இலாபங்களின் அடிப்பைடயில் 

இறங்கு வரிைசயில் எழுதுக.
  ஒரு நாள் ேபாட்டிகளில் 5 கிரிக்ெகட் வீரர்கள் மற்றும் 

அவர்கள் ெபற்ற ஓட்டங்கள் பின்வருமாறு:
கிரிக்ெகட் வீரரின்ெபயர் ஓட்டங்கள்
மகிலா ெஜயவர்தேன 12650

சனத் ெஜயசூர்யா 13430
சச்சின் ெடண்ல்டுகர் 18426

ரிக்கி பாண்டிங் 13704
சங்ககரா 14234

        ேமற்கண்ட அட்டவைணயிலிருந்து,
i. எந்த  இரு வீரரின் ஒட்டங்கைளக் கூட்டினால் 

அது 26,100ஐ விட குைறவாக  அைமகிறது.
ii. எவ்விரு வீரர்களின் ஓட்டங்களின் வித்தியாசம் 

300க்கு குைறவாக உள்ளது? அந்த வித்தியாசம் 
யாது?

iii. சச்சின் ெடண்ல்டுகர் ெபற்ற ஓட்டங்களில், 8 
என்ற இலக்கம் ெபறும் இடமதிப்பு யாது?

iv. ரிக்கி பாண்டிங் ெபற்ற ஓட்டத்திைன இந்திய, 
பன்னாட்டு எண் முைறயில் குறிப்பிடுக. 

v. வீரர்களின் ஓட்டங்கைள ஏறுவரிைசயில் 
பட்டியலிடுக?

மதிப்பீடு
1.    ேகாடிட்ட இடங்கைள நிரப்புக.

i. 7005380 என்ற எண்ணில் 5 இன் இடமதிப்பு -----------
ii. 3333331 என்ற எண்ணில் 1 இன் இடமதிப்பு -----------

2.   தமிழ்நாட்டின் மக்கட்ெதாைக 72147039ஐ இந்திய மற்றும் பன்னாட்டு எண் முைறயில் காற்புள்ளியிட்டு எழுதுக
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கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு
புதிய எண்கைள  உருவாக்குதல்.

  எடுத்துக்காட்டு 1 
ஓர் இலக்கத்ைத நிைலயாக ைவத்தல் முைறயில் 7, 
8, 9 ஆகிய இலக்கங்கைளக் ெகாண்டு ெவவ்ேவறு 
மூன்றிலக்க எண்கைள ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு 
அைமத்து காட்டுதல்
7, 8, 9 எண்கைள உள்ளடக்கிய அட்ைடயிைன 
மூன்று மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர் அளித்து, அவர்கள் 
தங்களது இடங்கைள ெவவ்ேவறு வைகயில் 
மாறுவதால் உருவாகும் எண்கைளப் பட்டியலிடலாம்.

 789, 798, 879, 897, 978, 987
இதைன  இடமதிப்பு அட்டவைணக் ெகாண்டும் 
விளக்கலாம்.

  எடுத்துக்காட்டு 2
 2, 3, 0, 8, 9 ஆகிய இலக்கங்கைளக் ெகாண்ட 5 
இலக்க ெபரிய சிறிய எண்கைள உருவாக்குதல்.
ெபரிய எண் அைமத்தல் : பத்தாயிரமாவது இலக்கம் 
முதல் ஒன்றாம் இலக்கம் வைர ெகாடுக்கப்பட்ட 
எண்கைள இறங்கு வரிைசயில், அதாவது 98320 
என இட கிைடப்பது, 5 இலக்க ெபரிய எண்.
சிறிய எண் அைமத்தல் : பத்தாயிரமாவது இலக்கம் 
முதல் ஒன்றாம் இலக்கம் வைர ெகாடுக்கப்பட்ட 
எண்கைள ஏறு வரிைசயில் 02389 என இட 
கிைடப்பது, பூஜ்ஜியத்ைத தவிர்க்க இயலாது. 
பத்தாயிரம், ஆயிரமாவது இலக்கத்ைத இடமாற்ற, 
20389 , 5 இலக்க சிறிய எண்.

  எடுத்துக்காட்டு 3
9715 என்ற எண்ணின் இலக்கங்கைள இடம் 
மாற்றுவதால் உருவாகும் எண்கள் யாைவ என்றும், 
அவ்ெவண்களில் இலக்கங் கள் ெபறும் இடமதிப்பு 
குறித்தும் ஆசிரியர் வகுப்பைறயில் விவாதித்தல்.

கீழ்க்காணும் இலக்கங்கைளக் ெகாண்டு ெவவ்ேவறு 
எண்கைள அைமக்க

i. 7, 0, 8
ii. 4, 5, 7, 9
iii. 9, 9, 8
iv. 1, 3, 0, 0

கீழ்க்காணும் எண்களின் இலக்கங்கைள இடம் 
மாற்றுவதால் கிைடக்கும் எண்கைளப் பட்டியலிடுக.

i. 310
ii. 8356
iii. 789
iv. 171

கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு
அன்றாட வாழ்க்ைகச் சூழ்நிைலயில் ெபரிய எண்களின் பயன்பாடு பற்றி அறிந்து ெகாள்ளுதல்.

ஆயத்தச் ெசயல்பாடுகள்
ஆசிரியர் ஒவ்ெவாரு மாணவரிடமும் வாழ்க்ைகச் சூழலில் ெபரிய 

எண்கைள எங்ெகங்கு பார்த்துள்ளீர்கள் என வினா ேகட்டு விவாதிக்கவும். 
எடுத்துக்காட்டாக, ெதாைலேபசி எண்கள், வங்கி கணக்குஎண், ஆதார் எண் 
மற்றும் தமிழ்நாடு அரசின் நலத் திட்ட நிதி ஒதுக்கீடு ேபான்றைவ பற்றி 
உைரயாடுதல்.
கற்றல் ெசயல்பாடுகள்
  எடுத்துக்காட்டு 1

ஒரு ேகாப்ைப ேதநீர் தயாரிக்க 30 மி.லி. பால் பயன்படுத்தப்படுகிறது 
எனில் 18 லிட்டர் பாைலக் ெகாண்டு எத்தைன குவைளகள் ேதநீர் தயாரிக்க 
இயலும்?

  சுதா வங்கியில் மாதம் ரூ.10,000 
ேசமிக்கிறார் எனில்

i. ஒரு வருடத்தில் ேசமித்த ெதாைக 
எவ்வளவு?

ii. ேசமித்த ெதாைகயில் 
ரூ.1000த்ைத தனது 
குடும்பத்திற்கு அளிக்கிறார் 
என்றால் அவள் ேசமிப்பு கணக்கில் 
உள்ள ெதாைக எவ்வளவு?

மதிப்பீடு
1. 7056 என்ற எண்ணின் இலக்கங்கைள இடம் மாற்றி அைமக்கப்படும் மிகச்சிறிய எண் யாது?
2. 7, 3, 6, 4 ஐ இலக்கமாக ெகாண்டு அைமயும் 4 எண்கைள எழுதுக.
3. 5, 2, 9, 7, 3 என்ற இலக்கங்கைளப் பயன்படுத்தி மிகச்சிறிய மற்றும் மிகப்ெபரிய ஐந்திலக்க எண்ைண எழுதுக.
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கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு
அன்றாட வாழ்க்ைகச் சூழ்நிைலயில் ெபரிய எண்களின் பயன்பாடு பற்றி அறிந்து ெகாள்ளுதல்.

தீர்வு :
ெமாத்தப் பாலின் அளவு = 18 லிட்டர்  = 18 X 1000 மி.லி.
                                      = 18,000 மி.லி.
1 டம்ளர் ேதநீர் தயாரிக்க 30 மி.லி. பால் ேதைவ,
எனேவ, ெமாத்த ேதநீர் குவைளகளின் எண்ணிக்ைக
= 18000÷30
= 600 குவைளகள்  ேதநீர் தயாரிக்கலாம்.

  எடுத்துக்காட்டு 2 
ஒரு மருத்துவமைனயில் உள்ள மருந்தகத்தில் 98,346 
மாத்திைரகள் இருந்தது. முதல் வாரம் 24,714 மாத்திைரகளும், 
இரண்டாவது வாரம் 28,127 மாத்திைரகளும் ேநாயாளிகளுக்கு 
வழஙகப்பட்டது எனில் மீதமுள்ள மாத்திைரகள் எவ்வளவு?

தீர்வு :
முதல் வாரத்தில் வழங்கப்பட்ட மாத்திைரகள் = 24714
இராண்டாவது வாரத்தில் வழங்கப்பட்ட மாத்திைரகள்
= 28127
ேநாயாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட ெமாத்த மாத்திைரகள்
= 24714+28127 = 52841
ெமாத்த மாத்திைரகளின் எண்ணிக்ைக = 98346
வழங்கப்பட்ட மாத்திைரகளின் எண்ணிக்ைக = 52841
மீதமுள்ள மாத்திைரகளின் எண்ணிக்ைக
=98346 –52841 =45505

  ஒரு துணிக்கைடயில் இறக்குமதி 
ெசய்யப்பட்ட ைகத்தறி மற்றும் விைசத்தறி 
புடைவகளின் எண்ணிக்ைக முைறேய 
1,10,000 மற்றும் 2,32,500 எனில்
i. இருவைகயான புடைவகளின் 

கூடுதல் மற்றும் வித்தியாசம் 
காண்க?

ii. ஒரு ைகத்தறி புடைவயின் விைல 
ரூ.300 மற்றும் விைசத்தறி 
புடைவயின் விைல ரூ. 200 எனில் 
ெமாத்த புடைவகளின் விைல 
மதிப்பு எவ்வளவு?

iii. ைகத்தறி புடைவகள் 100 கட்டாக 
கட்டப்பட்டுள்ளது எனில் எத்தைன 
கட்டுகள் இருக்கும்?

BIDMAS விதி பற்றி ெதரிந்து ெகாள்ளுதல்

இந்த சூழல் குறித்து சிந்திக்க  :
  ஒவ்ெவாரு மாணவரிடமும் கீழ்க்காணும் கணக்கிைன ெகாடுத்து 

விைடகாணச் ெசய்தல். பிறகு மாணவர்களிடம் இருந்து ெபறப்பட்ட 
விைடைய ைவத்து ஆசிரியர் விவாதிக்க. 

7 + 3 x 2 -3  ;       9 x 5 – 3 x 3
  கீழ்க்காணும் வாக்கியத்ைத எவ்வாறு புரிந்து ெகாள்வாய்?

 The teacher said Manikandan is short 
இதில் உயரம் குைறந்தவர் ஆசிரியரா அல்லது மணிகண்டனா? 
யார் உயரம் குைறவானவர் என்பது வாக்கியத்தின் 
நிறுத்தற்குறியீடுகைளச் சார்ந்ததாகும். இந்த நிறுத்தற் குறியீடுகள் 
இல்ைலெயனில் வாக்கியத்தின் ெபாருள் சரியாக விளக்க 
இயலாது.
ஆசிரியர் உயரம் குைறவு எனில்
“The teacher”, said Mainkandan “is short”
மணிகண்டன் உயரம் குைறவு எனில் 
The teacher said, “Mainkandan is short”
இலக்கணம் மற்றும் நிறுத்தற்குறியீடுகள் ஒரு வாக்கியத்தின் 
சரியான விளக்கத்ைத அளிக்கிறது. அதுேபால கணிதத்தின் 
குறியீடுகள் மற்றும் விதிகள் கணித கூற்றுகைளப் 
ெபாருளுைடயதாக மாற்றுகிறது. இவ்விதியிைன ெசயலிகளின் 
வரிைச எனலாம்.

  சுருக்குக: 
i. {18÷9(4-1)+8}
ii. 1 x 1 + 1 x 0 - 1;
iii. 4 + 2 x 3 ÷ 1;   

  விைடயில் உள்ள மாற்றத்ைத காண்க :
i. 18-5x3 மற்றும் (18-5) x 3
ii. 45÷9x3+8-3 மற்றும் 

[{45÷(9x3)}+8-3]
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கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு
BIDMAS விதி பற்றி ெதரிந்து ெகாள்ளுதல்

ெசயலிகளின் வரிைச படிநிைலகள் :
படி 1 :  ஒன்றிைணக்கும் அைடப்பு குறிகளான ( ), { },[ ] 

ெசயைல முதலில் ெசய்யவும்.
படி 2 :  அடுக்குகள் சார்ந்த ெசயலிைய அடுத்து 

ெசய்யவும்.
படி 3 :  இடப்புறத்திலிருந்து வலப்புறமாக வகுத்தல் 

மற்றும் ெபருக்கைலச் ெசய்யவும்.
படி 4:  இடப்புறத்திலிருந்து வலப்புறமாக கூட்டல் 

மற்றும் கழித்தைலச் ெசய்யவும்.
  எடுத்துக்காட்டு

சுருக்குக:  [(96-70)+{(4x9)-(32÷8)}]
       தீர்வு :

[(96-70)+{(4x9)-(32÷8)}] 
=[(96-70)+{36-4}]
=[26+ 32]
=58

மதிப்பீடு
1.    சுருக்குக :  

i. 3 ÷ 3 x 3 + 3 -3 
ii.  (100 ÷ 10) x 10 + (100 x 2) – 200
iii. 4 ÷ 2 + 3 x 1
iv. 48 x 6 + (8 ÷ 4)+(66 + 4) – 9 + 4 + 5 x 3

2.    கீழ்க்காணும் எண்கணித கூற்றுகளின் விைடக்கு ஏற்றவாறு குறிகைள இடுக.
i. 16+5x4÷2=42
ii. 18÷24-18-3=0
iii. 36÷3-9÷3=1
iv. 20x36÷4-80=100

3.    எந்த ெசயைல முதலில் ெசய்யேவண்டும் எனக் குறிப்பிடுக.
i. 15+3x8
ii. (45+7) ÷(19+7)
iii. 46-6x(6-4)
iv. 6x8-(23+7)

4.    5x(7+6) ஆனது 5x7+5x6 க்கு சமம் என நிறுவுக.
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மதிப்பீடு
1. மின்சாதனப் ெபாருட்கள் விற்பைனக் கூடத்தில் ஒரு குளிர்சாதனப் ெபட்டியின் விைல ரூ.17,560 – மற்றும் மின் 

அடுப்பின் விைல ரூ.8540 –ஆகவும் குறிக்கப்பட்டிருந்தது. பூர்ணிமாவிடம் ரூ.30000 இருந்தால் இைவகைள 
வாங்குவதற்குப் ேபாதுமானதா என்பைத ேதாராயமாகக் கணக்கிடுக.

2. அன்பு 2 நாட்கள் பள்ளிச் சுற்றுலாவிற்குச் ெசன்றிருந்தான். முதல் நாள் தன்னிடம் இருந்த ரூ.1000/-ல் தனது 
சேகாதரிக்கு ரூ.355க்கு ஒரு பரிசுப்ெபாருள் வாங்கினான். ேமலும் உணவுக்காக ரூ.84 ெசலவு ெசய்தான். மறுநாள் 
ெசலவுக்கு ரூ.400 எடுத்து ைவத்தால், அன்பு, கூடுதலாக முதல்நாள் எவ்வளவு ெசலவு ெசய்யலாம் என்பைத 
ேதாராயமாக கணக்கிடுக.

கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு
ெபரிய எண்களுக்கு ேதாராய மதிப்பீட்ைடப் பயன்படுத்துதல்.

ஆயத்தச் ெசயல்பாடுகள்
ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் ெவவ்ேவறு சூழல்கைள 
எடுத்துக்கூறி அதிலிருந்து உத்ேதச மதிப்புகள் 
முழுைமயாக்கப்படுதைலக் கூறலாம்.  
எடுத்துக்காட்டு:
திைரயரங்கில் படம் பார்ப்பவரின் எண்ணிைக, 
உங்கள் ெதாகுதியின் மக்கள் ெதாைக, ஒரு புற்றில் 
உள்ள எறும்புகள் மற்றும் ஒரு கூட்டில் உள்ள 
ேதனீக்களின் எண்ணிக்ைக ேபான்றைவகள்.

கற்றல் ெசயல்பாடுகள் 
  எடுத்துக்காட்டு

2375 மற்றும் 2739 ஆகிய எண்கைள ஆயிரத்தில் 
முழுைமப்படுத்துக.

1000 2000 3000 4000 5000

2000 மற்றும் 3000க்கு இைடயில் 2375 மற்றும் 
2739 வரும்
2000 மற்றும் 3000க்கு இைடயில் பாதி மதிப்பு 
2500 
எனேவ, 2500க்கு குைறவான மதிப்பு எனில் அது 
2000க்கு பக்கத்தில் அைமயும்.  2000க்கு முழுைம.
2500க்கு அதிகமான மதிப்பு எனில் அது 3000க்கு 
பக்கத்தில் அைமயும்.  3000க்கு முழுைம.
ெகாடுக்கப்பட்ட 2375 என்ற எண்மதிப்பு 2500 
விட குைறவு எனேவ 2000க்கு அருகில் அைமயும். 
2739 என்ற எண் மதிப்பு 2500 விட அதிகம் 
எனேவ 3000க்கு அருகில் அைமயும். 
ஃ2375ன் ஆயிரத்தில் முழுைம 2000 மற்றும் 
2739ன் ஆயிரத்தில் முழுைம 3000.

  98,765 என்ற எண்ணிற்கு பத்துக்கு, 
நூறுக்கு, ஆயிரத்துக்கு, பத்தாயிரத்துக்கு என 
முழுைமப்படுத்துதைல ஆசிரியர் விளக்குதல்

  2,98,75,900 என்ற எண்ணிற்கு லட்சம் மற்றும் பத்து 
இலட்சத்துக்கு முழுைமயாக்குக. அம்மதிப்புகள் சமமாக 
இருக்குமா?

  97081 மற்றும் 34835 ஆகியவற்றிற்கு ஆயிரத்துக்கு 
முழுைமயாக்கி  தீர்வு காண்க

  ஒரு கால்பந்தாட்ட ைமதானத்தில் நைடெபறும் இரு 
ேபாட்டிகைளப் பார்த்தவர்களின் எண்ணிக்ைக 
முைறேய 28985 மற்றும் 32695  
i. இரு ேபாட்டிகளிலும் பார்த்தவர்களின் 

எண்ணிக்ைகைய உத்ேதச மதிப்பு முைறயில் 
காண்க (100க்கு)

ii. உத்ேதச மதிப்பு முைறயில், இரு ேபாட்டிகளில் 
பார்ைவயாளர்களின் வித்தியாசம் யாது?

  ஓர் அட்ைடப்ெபட்டியில் 28 பாக்ெகட் பிஸ்கட்டுகள் 
ைவக்க இயலும் எனில் 135 ெபட்டிகளில் எத்தைன 
பிஸ்கட்டுகைள ைவக்கலாம் என்பைத அருகாைம 
மதிப்பிற்கு முழுைமப்படுத்தி உத்ேதச மதிப்பு காண்க.

  ஓர் அரங்கில் 1780 ேமைசகள் அைமவதற்கான 
இடமுள்ளது எனில் ஒரு வரிைசக்கு 25 ேமைசகள் 
வீதம் அைமத்தால் ேதைவப்படும் வரிைசகளின் 
எண்ணிக்ைகைய உத்ேதச மதிப்பு மூலம் காண்க 
(அருகாைமக்கு முழுைமயாக்குக).
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கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு
முழுஎண்கைள  அறிந்து ெகாள்ளுதல்

ஆயத்தச் ெசயல்பாடுகள்
ஆசிரியர் முதலில் ெசயல்பாட்டிைன ெதாடங்குதல். 
ஆசிரியர் ேதைவயான கழித்தல் கணக்குகள் ெகாண்ட 
அட்ைடகைள தயார் ெசய்யவும். எடுத்துக்காட்டு : 8- 1  
7 – 2 ; ….;  2 – 2 ேபான்ற கணக்குகைள ஆசிரியர் 
வழங்கி மாணவரிடம் பூஜ்ஜியம் என்ற கருத்ைத 
விளக்குதல்.

ெசயல்பாடு: 
எண்ேகாடு வைரதலும் பயணித்தலும்
  ஆசிரியர்  எண்ேகாட்டிைன தைரயில் வைரந்து 

மாணவர்கைள 4, 3, 5… ேபான்ற எண்கைள 1லிருந்து 
வலப்புறமாக நகர்ந்து அைடய ைவத்தல். 

  2 + 3 = ? மற்றும் 3 + 2 = ? ேபான்ற கணக்குகளின் 
விைடயிைன எண்ேகாடு வைரந்து நகர்வின் மூலம் 
ெபறுவைத ஆசிரியர் விளக்குதல்.

  கீழ்காணும் கணக்குகைள எண்ேகாடு வைரந்து 
ஆசிரியர் விளக்குதல்.
5 + 2 = ------ + 5 ; 
3(5 + 9)= ---- × 5 + 3 × 9 

  முழுஎண்ணின் ேதைவ:
எண்ேகாட்டில் 5 அலகுகள் வலப்புறம் நகர்ந்து, பின் 
அலகுகள் இடப்புறம் நகர்ந்தால் எந்த எண்ணில் நீங்கள் 
நிற்பீர்  என வினா எழுப்பி விைடக் காணலாம்.

  முழுஎண்களின் பண்புகள்:
 கூட்டல் மற்றும் கழித்தலின் பரிமாற்றுப் பண்பு, 

கூட்டல் மற்றும் ெபருக்கலின் ேசர்ப்புப்பண்பு, கூட்டல் 
மற்றும் கழித்தல் மீதான ெபருக்கலின் பங்கீடு, கூட்டல் 
மற்றும் ெபருக்கல் சமனி ேபான்ற கருத்துகைள 
எடுத்துக்காட்டிலிருந்து ஆசிரியர் ெபாதுைமப்படுத்துதல்.
5 + 2 =  ----  + 5
3 × (5 + 9)  = ---- × 5 +  3 ×  -----

 இரு இயல் எண்கைள எடுத்துக்ெகாண்டு 
கூட்டினாேலா, கழித்தாேலா ெபருக்கினாேலா 
வகுத்தாேலா கிைடக்கும் விைடயானது இயல் எண் 
ெதாகுப்பில் இருக்குமா?.... ேபான்ற அைடவுப் பண்ைப 
எடுத்துக்காட்டுடன் ஆசிரியர் விளக்குதல். 

 1 + 0 = ?,  2 + 0 = ?.... 1000 + 0 = ? இதிலிருந்து என்ன 
முடிவுக்கு வருகிறாய்? என ஆசிரியர் வினா எழுப்பி 
விவாதித்து கூட்டல் சமனிைய அறிமுகப்படுத்தலாம்.

 1 × 1 = ?, 2 × 1 = ?, ……., 1000×1 = ? என்பதில் 
நீவிர் அறிவது என்ன? இச்சூழல் குறித்து ஆசிரியர் 
மாணவர்களிடம் விவாதித்து ெபருக்கல் சமனிைய 
அறிமுகப்படுத்தலாம்.

 12 × 25 = 75 × 4 என்ற ெபருக்கல் கணக்கிைன 
காரணி முைறயில் தீர்த்தல்.
12 × 25  = (3 × 4) ×  25    (காரணி)

= 3 × ( 4 ×  25) (ேசர்ப்பு)
= 3 × ( 25 ×  4)  (பரிமாற்று)
= (3 × 25) ×  4   (ேசர்ப்பு)
= 75 × 4

 5 × 100 = 10 × 50 ;             4 ×  50  =   5 × 40 ;   
12 ×  25  =  6 × 50;            25 × 16  = 20 × 20

   ஆசிரியர் மாணவர்கைளக் குழுவாகச் ெசயல்பட 
ைவத்தல்.
( C - பரிமாற்று,   A - ேசர்ப்பு, D - பங்கீடு)

கணக்கு
கணக்ைக 
மாற்றி 
அைமக்கவும்

விைட விதிைய 
வட்டமிடுக

(70+465) + 39 70 + (39+465) 574 CAD

(5×38)×2 CAD

(27  + 25)×2 CAD

(4  × 28) CAD

(40 × 580) + 6 CAD

6 × 22 CAD

(16× 50) × 2 CAD

  ஆசிரியர்கள் மாணவர்கைள பண்புகளுக்கு ஏற்ற  
எடுத்துக்காட்டுகைள அட்டவைணப்படுத்தச் ெசய்து 
அதன் மூலம் கருத்ைத விளக்குக.

பண்பு எடுத்துக்காட்டு

பரிமாற்றுப் 
பண்பு

ேசர்ப்புப் 
பண்பு

பங்கீட்டுப் 
பண்பு
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மதிப்பீடு
1. அடுத்தடுத்த 3 மாதங்களில் ரவி தன் வீட்டு மின் உபேயாகத்திற்கு மின் கட்டணமாக ரூ.500, ரூ.754, ரூ.350 

ெசலுத்தினார். மதன் தன் வீட்டிற்கு மின் கட்டணமாக ரூ.350, ரூ.500, ரூ.754 ெசலுத்தினார் என்றால் இருவரின் 
மின்கட்டணச் ெசலவும் ஒன்றா? எவ்வாறு?

முன்னி மற்றும் ெதாடரி

இடமதிப்பு

இந்திய மற்றும் பன்னாட்டு எண் முைற

BIDMAS

மதிப்பீடு

இயல் எண்கள்

முழு எண்கள்

பரிமாற்று, ேசர்ப்பு, பங்கீட்டு, & சமனிப் பண்புகள்

வரிைச கிரமம்
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2
இயல்

இயற்கணிதம்

அறிமுகம்

இயற்கணிதம் என்பது வாழ்வின் ெவவ்ேவறு சூழைல விவாதிக்கவும், 
ெபாதுைமப்படுத்தவும் உதவும் ஒரு கருவி எனலாம். இத்தைகய திறைன 
ஒவ்ெவாரு குழந்ைதயும் குறிப்பிட்ட கருத்தியல் நிைல சார்ந்த (Abstract thinking) 
திறைனப்ெபற ஏதுவாக இந்த இயல் திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 
இைத கற்பவருக்கு பருப்ெபாருள் நிைலயிலிருந்து கருத்தியல் நிைலைய 
அைடயவும், ஒரு சூழலில் கருத்தியல்நிைல சார்ந்த கருத்துக்கைளக் ைகயாளும் 
விதத்திைனயும் விளக்க முற்படுகிறது. இந்த அலகானது மாறிைய அறிமுகம் 
ெசய்தல் மற்றும் எடுத்துக்காட்டுகளில் இடம் ெபறும் ெதரியாத எண் மதிப்ைப 
கண்டறிதல் என்ற இரு கற்றல் ேநாக்கங்கைள அடிப்பைடயாக ெகாண்டது 
எனலாம். குறிப்பாக கண்டறிய ேவண்டிய / அறிமுகப்படுத்தப்படும் மாறிகள் இயல் 
எண்ணாகேவா அல்லது முழு எண்ணாகேவா வரன்முைறப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
குைறெயண்கள் (முழுக்கள்) பயன்பாடு இங்கு தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. முழுக்கள் 
என்ற அலகிைன கற்ற பிறகு, அேதாடு ெதாடர்புைடய இயற்கணிதக் கருத்துகைள 
ேமல் வகுப்புகளில் கற்கும் வாய்ப்ைப ஆசிரியர் வழங்க ேவண்டும். ஆசிரியர்கள் 
ெவவ்ேவறு வாக்கியக் கணக்குகள் அல்லது அைமப்புகைளக் ெகாண்டு 
மாறியிைன அறிமுகப்படுத்துமாறு ேகட்டுக் ெகாள்ளப்படுகிறார்கள்.
 இயற்கணிதம் ெபாதுைமப்படுத்தப்பட்ட எண்கைளக் ைகயாள்வதும், 
மாறுபடும் அளவுகளின் ெதாடர்புகைள படிப்பதும் ஆகும். இதைன 
‘ெபாதுைமப்படுத்தப்பட்ட எண்ணியல்’ எனலாம். 
 இயற்கணிதமானது ெபாதுைமப்படுத்தப்பட்ட ேகாைவகள் மற்றும் ெபாது 
விதிைய அைமத்தல் பற்றிய படிப்பாகும். இதன் வளர்ச்சிநிைல பின்வருமாறு:
1.  ைடேயாபாண்டஸ் (Diophandus) முன்பான காலம் -  குறியீடு  அல்லது எவ்வித 

சிறப்புக் குறியீடும் பயன்படுத்தப்படவில்ைல.
2.  ைடேயாபாண்டஸ் (Diophandus) முதல் வியட் (Viete) காலம் வைர - குறியீட்டு 

முைற பயன்படுத்தப்பட்டது.
3.  வியட் (Viete)  முதல் இன்று வைர - எழுத்துகள் (letters) பயன்படுத்தப்படுகிறது.

Meena Samy
Typewritten Text

Meena Samy
Typewritten Text
http://kalviamuthu.blogspot.com                                                                     கல்வி அமுது



17

2 இயற்கணிதம்

முக்கிய ெசாற்கள் மாறி, இயற்கணித கூற்று, வாய்ெமாழிக் கூற்று

கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு
எண்கள் மற்றும் வடிவியல் அைமப்புகைள விவரித்தல், விரிவாக்குதல் மற்றும் உருவாக்குதல்  மற்றும் 
அைமப்புகளின் மூலம் ‘மாறிைய’ அறிமுகப்படுத்துதல்.
ஆயத்தச் ெசயல்பாடுகள்

1.  எண் அைமப்ைப பூர்த்திெசய்க.
அ) 1,6,11,16, ___ , ___ , ___ , ____
ஆ) 3,7,11,15, ___ , ___ , ___ , ____
2. அடுத்து வரும் அைமப்ைப வைரக.

கற்றல் ெசயல்பாடுகள்
கீேழ உள்ள அைமப்பிைன மாணவர்கைள 
உற்றுேநாக்கச் ெசய்க.

 
கீழ்க்காணும் அட்டவைணையப் பூர்த்தி  ெசய்து, 
ேதைவயான படிநிைலயின் ெதாடர்பிைன அைமத்து  
கண்டறிக. ெவள்ைளநிற சதுரங்களுக்கும், கறுப்புநிற 
சதுரங்களுக்கும் உள்ளத் ெதாடர்ைபக் கண்டுபிடி.                                                                     
(விைட : (n-1)2 : 4n)

  கீழ்க்காணும் அைமப்ைப உற்றுேநாக்கி நிைறவு 
ெசய்க.

படிநிைல 1 2 3 4 5

பயன்படுத்தப்படும் 
குச்சிகளின் 
எண்ணிக்ைக

3 6 9 ? ?

ேமற்காணும் அைமப்ைப ‘n’ படிநிைலகள் வைர 
அதிகரித்தால் ெபறும் ெபாதுவிதிைய குழுவில் 
கண்டறிய ஆசிரியர் உதவுதல் ேவண்டும்.

கற்றல் ேநாக்கங்கள் கற்றல் விைளவுகள்
  எண்கள் மற்றும் வடிவியல் அைமப்புகைள 

விவரித்தல், விரிவாக்குதல் மற்றும் உருவாக்குதல்.
  அைமப்புகளின் தன்ைமைய கணித்து ெதாடர் 

அைமப்புகைள ஆராய்தல்.
  அைமப்புகளில் மாறியின் பங்கிைனப் புரிந்துக் 

ெகாள்ளுதல்.
  எளிய இயற்கணிதக் ேகாைவகளிலும், 

சமன்பாடுகளிலும் மாறிகைளப் பயன்படுத்தி 
ெதாடர்புகைள விளக்குதல்.

இந்த இயலின் இறுதியில் மாணவர்கள் 
  எண்கள் மற்றும் வடிவியல் சார்ந்த அைமப்புகைள 

விரிவாக்கவும், உருவாக்கவும் அறிந்து ெகாள்வார்கள். 
  அைமப்புகளின் தன்ைமைய கணித்து ெதாடர் 

அைமப்புகைள ஆராய்வர்கள்.
  அைமப்புகளில் மாறியின் பங்கிைனப் புரிந்துக் 

ெகாள்வார்கள்.
  எளிய இயற்கணிதக் ேகாைவகளிலும், 

சமன்பாடுகளிலும் மாறிகளின் பயன்பாட்ைட 
அறிந்துெகாள்வார்கள்.

படி 1 படி 2 படி 3
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கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு

அைமப்பின் 
படிநிைல

1 ஆ
வ

து

2 
ஆ

வ
து

3 
ஆ

வ
து

4ஆ
வ

து

--
--

--
--

nஆ
வ

து

ெவள்ைள நிற 
சதுரங்களின் 
எண்ணிக்ைக

0 1 4 ? --- --- ?

கருப்பு நிற 
சதுரங்களின் 
எண்ணிக்ைக

4 8 12 ? --- --- ?

  இயற்கணிதத்ைத வார்த்ைதகளாக / ெசாற்களாக 
ெதாழில் நுட்பவியலாளர் (ெடக்னீசியன்ஸ்), 
உதவியாளர்கள், ெசவிலியர்கள் மற்றும் 
ைகவிைனஞர்கள் என அைனவரும் 
பயன்படுத்துவைத எடுத்துக்காட்டுகளுடன் ஆசிரியர்கள் 
விளக்கலாம். 
எடுத்துக்காட்டு 
(i) ெசல்சியஸ்  ெகாடுக்கப்பட்டால் பாரன்ஹீட் 

ெதாடர்ைப காணல் 
 பாரன்ஹீட் =  ெசல்சியஸ் x (9 ÷ 5)  + 32 
(ii) உடல் எைடக் குறியீட்ைட, எைட மற்றும் 

உயரம் ெகாண்டு கண்டறிதல்.  இங்கு எைட 
கிேலா கிராமிலும், உயரம் ெசன்டிமீட்டரிலும் 
எடுத்துக்ெகாள்க. உடல் எைடக் குறியீடு = எைட / 
(உயரம்)2

(iii) தூரம் =  ேவகம் × காலஅளவு

  அடுத்தடுத்த மூன்று எண்கைள 9, 10, 11 ஆகிய 
எண்கைள எடுத்துக்ெகாள்க. முதல் எண் மற்றும் 
மூன்றாம் எண்கைளக் கூட்டுக (9+11=20). 
இரண்டாம் எண்ணிைன 2 -ஆல் ெபருக்குக ( 10 x 
2 = 20).  ஆகேவ 10 x 2 = 9 + 11 = 20.
      அதாவது, முதல் எண் + மூன்றாம்  எண் = 2 x 
இரண்டாம் எண். 
      ேமற்கண்ட விைடகைள குழுவிலிருந்து ெபற்ற 
பிறகு, ஆசிரியர் a, b, c   ஆகியைவ ஏேதனும் மூன்று 
அடுத்தடுத்த எண்கள் எனில் a + c = 2 x b என்பைத 
ெபாதுவிதியாக விளக்கமளிக்கலாம்.

  அடுத்தடுத்த மூன்று எண்களின் ெபருக்கற்பலன் 
ஓர் இரட்ைட எண்ணாக அைமயும் என்பதற்கான 
ெபாதுவிதிைய அைமக்கவும்.

  ஓர் ஒற்ைற எண்ணுடன் மற்ெறாரு இரட்ைடப்பைட 
எண்ைணக் கூட்டக் கிைடப்பது ஒற்ைற எண்ேண 
என்பதற்கான ெபாதுவிதிைய அைமக்க.

மதிப்பீடு
1. கீழ்க்காணும் அைமப்பில் சதுரங்களின் எண்ணிக்ைகைய உற்றுேநாக்கி, விதிையக் கண்டறிக. 

  

2. சதுரத்தின் சுற்றளைவக் காணும் சூத்திரத்ைத எடுத்துக்காட்டிலிருந்து வருவிக்க.     

3. ெசவ்வகங்கைளக் ெகாண்டு ‘3n+1’ என்ற ெபாது விதிையப் ெபறும் அைமப்பிைன மாணவர்கைள உருவாக்கச் 
ெசய்தல்.

1 ெச.மீ 2 ெச.மீ 3 ெச.மீ
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கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு
எளிய இயற்கணிதக் ேகாைவகளிலும், சமன்பாடுகளிலும் மாறிகைளப் பயன்படுத்தி ெதாடர்புகைள விளக்குதல்.

ஆயத்தச் ெசயல்பாடுகள்
  இரு எண்களின் கூடுதல் 10. ஒரு  எண் 7 எனில் 

மற்ெறாரு எண் யாது?
  5-ஆல் 7-ஐயும், 7-ஆல் 5-ஐயும் ெபருக்கும்ேபாது 

கிைடக்கும் ெபருக்கற்பலன் எவ்வாறாக அைமயும்?
கற்றல் ெசயல்பாடுகள்
  இங்கு ஓர் எளிய எண்சார் கணக்ைகப் பார்ப்ேபாம். 

ஓர் எண்ைண நிைனக்கிேறன். அத்துடன் 5ஐக் கூட்ட 
கிைடப்பது 11. இங்கு ெதரியாத எண்ைண ‘n’ என்க 
அத்துடன் 5ஐ கூட்ட, n+5 என எழுதலாம். அது 11க்கு 
சமம் எனில் அைத n+5=11 என எழுதலாம்.

  எடுத்துக்காட்டு 
  ‘ஒர் எண்ணில் பாதி’ என்பைத இயற்கணித கூற்றாக 

மாற்றுக. 
  ஏேதனும் ஓர் எண் x என்றால் அதன்பாதிைய

x÷ 2 எனக் குறிக்கலாம்.
  x-y=25 என்பது இரு எண்களின் வித்தியாசம் 25 

ஆகும்.

  ஏேதனும் ஓர் எண்ைண 20 ஆல் ெபருக்கி 66 ஐ 
கூட்டக் கிைடப்பது 12, இதன் இயற்கணிதக் கூற்று 20 
x + 66 = 12 என அறிவு என்ற மாணவர் கூறுகிறார் 
என்றால் அது சரியா / தவறா இதுேபான்ற வினாக்கைள 
ஆசிரியர் எழுப்பி அதற்கான விைடயிைனப் ெபறலாம்.

  கீழ்க்காணும்  வினாவிைன ஆசிரியர் வகுப்பைறயில் 
எழுப்பி மாணவர்களிடம் விைடையப் ெபறவும்.
வாய்ெமாழிக் கூற்றிற்கு இயற்கணிதக் கூற்ைறக் 
காண்க:
i. இரு எண்களின் கூட்டற் பலன் 17.
ii. ஓர் எண்ணுடன் 15-ஐக் கூட்டக் கிைடப்பது 6.
iii. இரு எண்களின் ெபருக்கற்பலன் 90.
iv. ஓர் எண்ைண 5 -ஆல் வகுக்க கிைடப்பது 7.
v. ஒரு ெபாருளின் விைலயில் கால் பங்கு.
vi. ஒருவர் தன்னிடமிருந்த ெதாைகயில் ரூ.1000 

ெசலவழித்தால் மீதித்ெதாைக?
vii. ஏேதனும் மூன்று எண்களின் கூடுதல் 95.
இயற்கணிதக் கூற்றிற்கு வாய்ெமாழிக் கூற்ைற 
எழுதுக.
i) x - y = 11;               ii) st
iii) 4 + t                    iv) 12/t
v) x + y=11                vi) xy=21
vii) uvw                    viii) t/2=21

  ஆசிரியர் வகுப்பிலுள்ள மாணவர்கைள இரு 
குழுவாகப் பிரிக்கவும்.  அதில் முதல் குழு வாய்ெமாழிக் 
கூற்றுகைளக் கூற ெசய்து, இரண்டாவது குழுைவ 
அதற்கு உரிய இயற்கணிதக் கூற்ைறக் கூறச் 
ெசய்யலாம்.  இேத ெசயைல மாற்றிச் ெசய்யலாம்.

மதிப்பீடு

1. x மற்றும் 5ன் கூடுதல் -----------
2. x ெசமீ நீளமுள்ள கயிற்றில், 10 ெசமீ நீளம் ெவட்டப்பட்டால் 

மீதமுள்ள கயிற்றின் நீளம் -----------
3. 105 மாணவர்கைள கல்விச் சுற்றுலாவிற்கு அைழத்துச் 

ெசல்கிறார்கள். ஒரு மாணவருக்கு ஆகும் ேபாக்குவரத்து 
ெசலவு ரூ. x எனில் ேதைவப்படும் ெமாத்தத் ெதாைக 
எவ்வளவு?

4. ‘ஓர் எண்ைண 4-ஆல் ெபருக்கி, பின் மூன்ைறக் கழிக்க’ 
என்பைதக் குறிக்கும் இயற்கணிதக் கூற்று யாது?

5. மூன்று எண்களின் கூடுதல் 18. அதில் இரு எண்கள் 5 
மற்றும் 7 எனில் மூன்றாவது எண் யாது? 

6. c/2  என்பது 40  எனில் c  ன் மதிப்பு --------
(அ)  40 (ஆ) 20 (இ)  80 (ஈ) 2

7. a=b, b=4 மற்றும் c=2  எனில் கீழ்க்காணும் இயற்கணித 
கூற்றின் மதிப்பு காண்க.
(i) ab - c (ii) 5 (a+b) (iii) 5-2b  

மாறி

இயற்கணித கூற்று

வாய்ெமாழிக் கூற்று

வரிைச கிரமம்
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3
இயல்

விகிதம் மற்றும்
விகித சமம்

அறிமுகம்

நமது அன்றாட வாழ்வில் பல்ேவறு ெபாருட்கைள அதன் தன்ைமகைளக் 
ெகாண்டு, அவற்றுள்  சிறந்தைவகைளத்  ேதர்ந்ெதடுக்கிேறாம்.  குறிப்பாக 
உணவுப் ெபாருட்கள், உைடகள், வீட்டு உபேயாகப் ெபாருட்கள் ஆகியவற்ைற 
அலசி ஆராய்ந்து வாங்கிப் பயன்படுத்துகிேறாம். ேமலும் பல்ேவறு  வங்கிகளின் 
வட்டி விகிதங்கள், பங்குச் சந்ைதகளில் ஏற்ற இறக்கங்கள், வாகனங்களின் 
தரம் ஆகியவற்றிைன ஒப்பிட்டு, ஆராய்ந்து வாங்கேவா அல்லது முதலீேடா 
ெசய்கிேறாம். இவ்வாறு ஒேர வைகயான ெபாருட்கைள  அதன் விைல 
அல்லது தரம் மூலம் ஒப்பீடு ெசய்வதைன ‘விகிதம்’ எனக் குறிப்பிடுகிேறாம். 
விகிதங்கள் பல்ேவறு சூழல்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. குறிப்பாக தங்க 
விகிதம் என்பது 1 : 1.618…. ஆகும். தங்க விகிதமானது கைல, கட்டிடம், இைசக் 
கருவிகள் ேபான்றவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

  எடுத்துகாட்டாக, ஒரு ேபருந்து ஒரு மணி ேநரத்தில் 40 கி.மீ 
ெதாைலைவ சீரான ேவகத்தில் கடக்கிறது எனில் 2 மணி ேநரத்தில் 
80 கி.மீ; 3 மணி ேநரத்தில் 120கி.மீ, என்பது சமான விகிதங்களாகவும், 
சமப்படுத்தும்ேபாது விகிதசமம் என்ற கருத்ைத விளக்கலாம்.ேமலும் 
ெவவ்ேவறு அலகுகைள ெகாண்ட விகிதங்கைளக் குழந்ைதகளுக்கு 
அறிமுகப்படுத்தலாம். அதைன 'Rate' என்கிேறாம். எடுத்துகாட்டு: 1 டசன் 
வாைழப்பழம் ரூ 60.

 இந்த அலகில் விகிதம், விகிதப் பண்புகள், விகிதத்தின் எளிய வடிவம், 
சமான விகிதங்கள், விகிதங்கைள ஒப்பிடுதல், விகித சமம், விகிதச்சமன் விதி 
மற்றும் ஓரலகு முைற ேபான்றவற்ைறப் படிக்கிேறாம்.
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3 விகிதம் மற்றும் 
விகிதச் சமம்

முக்கிய ெசாற்கள் பின்னம், விகிதம், சமான விகிதங்கள், விகிதச்சமம், ஒரலகு முைற

கற்றல் ேநாக்கங்கள் கற்றல் விைளவுகள்
  விகிதங்களின் கருத்தாக்கத்ைதப் புரிந்து 

ெகாள்ளுதல்.
  விகிதத்தின் குறியீட்ைட பயன்படுத்தல், 

விகிதங்கைளச் சுருக்குதல்.
  சமான விகிதங்கள் பற்றி அறிதல் மற்றும் 

விகிதங்கைள ஒப்பிடல்.
  விகிதத்திற்கும் விகித சமத்திற்கும் இைடேயயுள்ள 

ெதாடர்ைப அறிதல்.
  அலகு முைறையப் பயன்படுத்தி, விகிதக் 

கணக்குகைளத் தீர்த்தல்.

இந்த இயலின் இறுதியில் மாணவர்கள் 
  விகிதங்களின் கருத்ைத புரிந்துக் ெகாள்வார்கள்.
  விகித குறியீட்ைடப் பயன்படுத்தவும், விகிதங்கைள 

சுருக்கும் முைறைய அறிந்து ெகாள்வார்கள்.
  சமான விகிதத்ைத அறிவேதாடு, விகிதங்கைள 

ஒப்பிடுவார்கள்.
  விகிதத்திற்கும் விகித சமத்திற்கும் இைடேயயுள்ள 

ெதாடர்ைப அறிந்து ெகாள்வார்கள்.
  அலகு முைறையயும் பயன்படுத்தி, விகிதக் 

கணக்குகளுக்கு தீர்வுகாணும் முைறையத் ெதரிந்து 
ெகாள்வார்கள்.

கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு
விகிதம் என்பதன் ெபாருளறிதல்,விகிதத்தின் பண்புகைள அறிதல்.

ஆயத்தச் ெசயல்பாடுகள்
1. குறிப்பிட்ட நாளில் ஆறாம் வகுப்பிற்கு வருைகப்புரிந்த 
மாணவ மற்றும் மாணவிகளின் எண்ணிக்ைகைய 
குறித்தல்.
2. ஏதாவது இரு மாதத்தில் உள்ள நாட்களின் 
எண்ணிக்ைகைய காணச் ெசய்தல். இைவகைள 
ஒப்பிட இயலுமா? எவ்வாறு?

கற்றல் ெசயல்பாடுகள்
  ஏேதனும் இரு ெபாருட்களின் எைடையக் கூறி 

ஒப்பிடுதல். 
உதாரணம் : ஒரு புத்தகப் ைபயின் எைட 4 கி.கி., ஒரு 
நாற்காலியின் எைட  7 கி.கி. எனில் புத்தகப்ைப மற்றும் 
நாற்காலியின் எைடகளின் விகிதம் 4 : 7. 4 : 7ஐ 7 : 4 
என எழுத இயலாது என்பைத விளக்குக.
  ஆசிரியர் படங்களின் வாயிலாக விகிதங்கைளப் 

புரிய ைவத்தல்
  யாைனயின் எைட 3500கி ஐ உன்னுைடய 

எைடேயாடு ஒப்பிடுதல் என்பது சரியாகுமா? பின், 
எவ்வாறு ஒப்பிட ேவண்டும்?

  ஒரு சதுரத்தின் பக்கங்களுக்கும் முக்ேகாணத்தின் 
பக்கங்களுக்கும் உள்ள விகிதம் காண்க.

  கீழ்க்காணும் படத்தில் உள்ள வடிவங்களுக்கு  
இைடேய உள்ள விகிதnக்கைள எழுதுக.

  ஆசிரியர் மாணவர்கைள 5 குழுக்களாகப் பிரித்து, 
ஒவ்ெவாரு குழுைவயும் விகிதத்ைத குறிக்கும் 
நான்கு எடுத்துக்காட்டுகைள உருவாக்கச் ெசய்தல்.

  ஆசிரியர் மாணவர்கள் விைடயளிக்க 
எடுத்துக்ெகாள்ளும் ேநரங்கைள ஒப்பிடலாம்.
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மதிப்பீடு
1. 15 மாணவர்களுக்கும் 13 மாணவிகளுக்கும் இைடேயயான  விகிதம்  -----------
2. ஒரு பந்தின் விைல ரூ. 60 மற்றும் ஒரு ைககடிகாரத்தின் எைட  20  கிராம் என்பைத ஒப்பிட இயலுமா?
3. ஒரு மணி ேநரத்ைதயும் 30 நிமிடத்ைதயும் எவ்வாறு ஒப்பிடுவாய்?
4. ஒரு ைபயில் உள்ள 23 ஆப்பிள் பழங்களில் 11 பழங்கள் அழுகியுள்ளன எனில் அழுகாத பழங்களின் எண்ணிக்ைக 

யாது? அழுகிய மற்றும் அழுகாத  பழங்களுக்கான விகிதம் யாது?

மதிப்பீடு
1. AB = 10 ெச.மீ, BC = 10 ெச.மீ, எனில் AB : BC =  -----------

அ)  1 : 1   ஆ)  8 : 1   இ)  5 : 4   ஈ)  4 : 5
2. 60 நிமிடத்திற்கும் 5 மணி  ேநரத்திற்கும் உள்ள விகிதம்

அ)  1 : 5  ஆ)  5 : 1   இ)  12 : 1   ஈ)  1 : 12
3. 3) 13 : 15 – ன் சமான விகிதம்    ---------------------

அ)  13 : 30  ஆ)  15 : 13   இ)  30 : 26   ஈ)  26 : 30
4. 13

25  ன் விகித வடிவம் --------------
5. 35 நிமிடத்திற்கும் 1 மணிக்கும் உள்ள விகிதத்ைத எளிய வடிவில் எழுதுக.
6. 1 2

3 5: இவ்விகிதத்ைத எளிய வடிவில் எழுதுக.

கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு
விகிதங்கைள எளிய வடிவில் எழுதுதல், ஒேர மற்றும் ெவவ்ேவறு அலகுகளுைடய விகிதங்களின் எளிய வடிவம் 
அறிதல்
ஆயத்தச் ெசயல்பாடுகள்

1. மாணவர்கள் ெபருக்கல் வாய்பாட்டிைனக் கூறுதல்.
2. எண்களின் வகுபடுந்தன்ைமைய நிைனவு கூர்தல்.

கற்றல் ெசயல்பாடுகள்
  சிறிய அலைக ெபரிய அலகாகவும், ெபரிய அலைக 

சிறிய அலகாகவும் மாற்ற கற்றுத்தருதல். 
  12மீ நீளமும், 800 ெச.மீ அகலம் ெகாண்ட 

ெசவ்வகத்ைத கருதுேவாம். இதைன பின்வருமாறு 
எளிய வடிவில் எழுதலாம்.

நீளம் = 12 மீ. 
அகலம் = 800 ெச.மீ.= 800

100
 மீ = 8 மீ.

நீளம் மற்றும் அகலத்தின் விகிதம்=12/8=3/ 2= 3:2

  ஒரு முக்ேகாணத்தின் அடிப்பக்கம் 70 ெச.மீ. 
குத்துரயம் 25 ெச.மீ எனில் குத்துயரத்திற்கும் 
அடிப்பக்கத்திற்குமான விகிதத்ைத எளிய வடிவில்  
காண்க.

  கீழ்காண்பனவற்ைற எளிய வடிவில் மாற்றி 
விகிதமாக எழுதுக. 
  2 மற்றும் 6
  16/20
  24:4
  20மீ மற்றும் 600 ெச.மீ
  15லி மற்றும்  3லி 750 மி.லி
  5கி 800 கிராம் 29கி 
  3 நாள்கள் மற்றும் 6மணிேநரம்
  20 மாணவர்கள் : 4 வரிைச 

800 ெச.மீ

12 .மீ
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மதிப்பீடு
1. சமான விகிதங்கைளக் காண்க

a) 20 : 2  b) 300 : 250  c) 360 : 2880  d) 20 : 35
2. கீழ்காண்பைவ சமான விகிதங்களா என சரிபார்.

a) 65/5 மற்றும் 1/13  b) 6:39 மற்றும் 3:13  c) 4 மணிகள் : 3 நாட்கள் மற்றும் 6 மணிகள் : 9 நாட்கள்  

கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு
சமான விகிதங்கைள அறிதல்,விகிதங்கைள ஒப்பிடுதல்.

ஆயத்தச் ெசயல்பாடுகள்
  வகுப்பில், ஆசிரியர் மாணவ மாணவியரின் 

எண்ணிக்ைகயக் ெகாண்டு விளக்குகிறார். 30 
மாணவர்கள் மற்றும் 20 மாணவிகள் உள்ளனர் 
எனில் விகிதம் 30:20 ஆகும். இதைன 15:10 எனவும், 
எளிய வடிவில் 3:2 எனவும் எழுதலாம். இவ்வைகயான 
விகிதங்கள் ‘சமான விகிதங்கள்’ எனப்படும். 

கற்றல் ெசயல்பாடுகள்
  ஆசிரியர் ஒரு விகிதத்தின் சமான விகிதங்கைள பின்ன 

வடிவில் கரும்பலைகயில் எழுதி விளக்கேவண்டும். 
(உ.ம்) 3 : 5 - ஐ எடுத்துக் ெகாள்க. 3 : 5 - ன் பின்ன 
வடிவம் = 3

5 . இதன் ெதாகுதி மற்றும் பகுதிகைள ஒேர 
எண்ணால் ெபருக்குதல்.

3 2 6 3 3 9
5 2 10 5 3 15;× = × = .......

ஃ 3  :  5ன் சமமான விகிதங்கள் 6:10, 9:15, 12:20,.....
  ஆசிரியர் இரு விகிதங்கைள ெகாடுத்து அதில் 

ெபரியது அல்லது சிறியைத கரும்பலைகயில் எழுதி 
மாணவர்களுக்கு விளக்க ேவண்டும். பகுதிகைள 
சமமாக்குவது பற்றி ஆசிரியர் கூற ேவண்டும்.

  ஆசிரியர் மாணவர்கைள 4 குழுக்களாகப் 
பிரித்து, பின் ஒவ்ெவாரு குழுவிற்கும் இரண்டு 
விகிதங்கைள கீழ்வருமாறு அளித்து அைவகைள 
சமான விகிதங்களா என்று கண்டறியச் ெசய்தல் 
ேவண்டும்.

              i) 5 : 20,  15 :60,

ii) 3 : 4 ,  9: 10
iii) 3 : 15,   8 : 45
iv) 2 : 6, 5 : 15,

  ரவி ஒரு ேவைலைய 40 நிமிடங்களில் 
முடிக்கிறார். அேத ேவைலைய குமார் 1 மணி 
ேநரத்தில் முடிக்கிறார். ரவியும் குமாரும் 
அவ்ேவைலைய முடிக்க எடுத்துக்ெகாண்ட  
ேநரங்களின் விகிதத்ைதக் காண்க. ேமலும் 
அவற்றிற்கு மூன்று சமான விகிதங்கைள 
கண்டறிக.

கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு
விகிதச் சமம் என்பதைன அறிதல், விகிதச் சமம் விதியிைன அறிதல்

ஆயத்தச் ெசயல்பாடுகள்
  கீழ்க்காணும் சூழைல ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு 

விளக்கேவண்டும்.
  ஒருவர் 2 குவைளகள் எலுமிச்சம் பழச்சாறு தயாரிக்க 

1 எலுமிச்சம்பழம் பயன்படுத்துகிறார்.  மற்ெறாருவர் 
6 குவைளகள் எலுமிச்சம் பழச்சாறு தயாரிக்க 3 
எலுமிச்சம்பழங்கைளப் பயன்படுத்துகிறார். இைவ 
இரண்டின் சுைவ ஒேர மாதிரியாக இருக்குமா? 
என்பைத விவாதிக்க.

கற்றல் ெசயல்பாடுகள் 
  ஆசிரியர் கீழ்க்காணும் வினாவிைன கரும்பலைகயில் 

எழுதி மாணவர்களுக்கு விளக்க ேவண்டும்.
  4 :  5  மற்றும் 12 :   15 ஆகியைவ விகித சமத்தில் 

உள்ளனவா?
      ad = 4 x 15 = 60         bc = 5 x 12 =60
      ad = bc           ஃ 4 :  5 :  :   12 :   15 என்பது சரிேய

  ஒரு நாைளக்கு 12 ஆண்கள் 24 கூைடகளும் 
மற்றும் 6 ெபண்கள் 12 கூைடகளும் 
பின்னுகிறார்கள் எனில் அைவகள் விகித 
சமத்தில் உள்ளனவா எனக் கூறுக.

  8 குழந்ைதகளுக்கு 32 கடைல மிட்டாய்கள் 
வழங்குவதும், 56 கடைலமிட்டாய்கைள 14 
குழந்ைதகள் ெபறுவதும் விகிதசமமாகுமா?எனக் 
கூறுக.
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மதிப்பீடு
1. 4 : 8 : :  x : 20 எனில் x = --------

அ) 4      ஆ) 5        இ) 10      ஈ) 40
2. 3, 14, a மற்றும் 56 ஆகியன விகிதச் சமத்தில் உள்ளன எனில் a-ன் மதிப்புக் காண்க.
3. 1, 3, 11, 33 ஆகியன விகிதச் சமத்தில் உள்ளனவா அல்லது இல்ைலயா என்பைதக் காண்க.
4. 2, x, y, 20 விகிதசமத்தில் உள்ள எனில் x, y மதிப்புகைளக் காண்க.
5. x, y யின் மதிப்புகைளக் காண்க.

7: x  : : 5 : 10 : : 35 : y
6. 5 : 20 =  x : 60 எனில்  x  = -----

அ) 15   ஆ) 4   இ) 3   ஈ) 12

கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு
ஓரலகு முைற என்பதைன அறிதல்,ஓரலகு முைறயில் உள்ள படிநிைலகைள அறிதல்

ஆயத்தச் ெசயல்பாடுகள்
சூழைல விவாதித்தல்: ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் “ஓரலகு 
என்றால் என்ன? என்பைதக் கண்டுபிடிக்க ேவண்டும்” 
பல்ேவறு வினாக்கள் எழுப்பப்பட்டு, விைடகைள 
மாணவர்களிடமிருந்து ெபறுதல் ேவண்டும்.
(உ.ம்) இராம் ஒரு கைடயில் 6 ேபனாக்கைள ரூ.72க்கு 
வாங்குகிறார். அேத ேபான்று 10 ேபனாக்களின் விைல 
என்னவாக இருக்கும்? இதைன மாணவர்களுடன் 
விவாதித்தல்.
கற்றல் ெசயல்பாடுகள்

   ஆசிரியர் கீழ்க்காணும் வினாவிற்கு கரும்பலைகயில் 
எழுதி மாணவர்களுக்கு விளக்கேவண்டும். 
கணினியின் விைல ரூ.18,000 எனில் 5 
கணினிகளின் விைல என்ன?

  3y=15 எனில் 5y இன் மதிப்ைப காண்க
  ஒருவர் 7 வாரங்களில் ரூ.4900 ேசமிக்கிறார் 

எனில் 2 நாட்களில் எவ்வளவு ேசமிக்கிறார்?
  ஒரு ேபருந்து சீரான ேவகத்தில் 430 கி.மீ. 

தூரத்ைத 5 மணி ேநரத்தில் கடக்கும் எனில் 3 
மணி ேநரத்தில் எவ்வளவு தூரம் கடக்கும்?

  ஒரு நபரின் ஆண்டு வருமானம் ரூ. 3,60,000 
எனில், அவரின் அைரயாண்டு வருமானம் 
என்ன?

மதிப்பீடு
1. 12 புத்தகங்களின் விைல ரூ. 180 எனில் 

5 புத்தகங்களின் விைல -------
அ) ரூ.36  ஆ) ரூ.75  இ) ரூ.60  ஈ) ரூ. 30

2. 72மீ துணியில் 36 மாணவர்களுக்கு 
சட்ைட ைதக்கலாம் எனில் 10 
மாணவர்களுக்கு ேதைவப்படும் 
துணியின் அளவு (மீட்டரில்) எவ்வளவு?.

3. 8 மாம்பழங்களின் விைல ரூ. 96 எனில் 
ரூ. 480-க்கு எத்தைன மாம்பழங்கள் 
வாங்கலாம்?

பின்னம்

விகிதம்

சமான விகிதங்கள்

விகிதசமம்

ஒரலகுமுைற

வரிைச கிரமம்
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4
இயல்

வடிவியல்

அறிமுகம்

வடிவியல் என்பது புவியின் அளவீடு எனலாம்.. இயற்ைகயில் 
நாம்காணும் ஒவ்ெவாரு ெபாருட்களும் ஓர் அழகியல் தன்ைமயிைன 
உள்ளடங்கியதாக அைமகிறது. எ.கா. பூக்கள், இைலகள், காய்கறிகள், 
சிலந்தி வைலகள், ஓவியங்கள், ேகாயில் ேகாபுரங்கள் இைவ அைனத்தும் 
ஓர் அழகியல் தன்ைமேயாடு உள்ளன.
    ேகாடு என்பது எண்ணற்ற புள்ளிகளின் ெதாகுப்பாகும். ேமலும் அது 
ேநர்ேகாடாகேவா அல்லது வைளேகாடாகேவா இருக்கலாம். பாடநூலில் 
ேகாடானது ேநர்ேகாடு என்ற ெபாருளில் (ப.எண்79) ைகயாளப்பட்டுள்ளது. 
இந்த இயலில் புள்ளி, ேகாடு, ேகாட்டின் வைககள், ேகாட்டுத் துண்டுகள் 
ேபான்ற அடிப்பைட வடிவியல் கருத்துக்கைளத் ெதரிந்து ெகாள்வேதாடு 
அதைன குறுக்கு வழி விைளயாட்டு, ேகாலங்கள் வைரதல், 
வைரபடம் வைரதல் ேபான்றவற்ைற திறன்பட ைகயாளும் விதமாக 
வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளது. ேமலும் ேகாணம், ேகாணங்கைள அளத்தல், 
நிரப்புக் ேகாணம், மிைக நிரப்புக்ேகாணங்கள் ஆகியைவ நம் வாழ்வில், 
சுவருக்கும் கதவுக்கும் இைடேய ஏற்படக்கூடிய ேகாணம், தூண்டில் மீன் 
பிடிப்பவருக்கும் தூண்டிலுக்கும் இைடப்பட்டக் ேகாணம், பூமியின் மீது  
நிற்கும்ேபாது நிழலுக்கும் நமக்கும் ஏற்படக்கூடிய ேகாணம் என்றவாறு  
வாழ்க்ைகத் ெதாடர்புைடய சூழலில் பயன்படுத்துகிேறாம். கடிகாரத்தில் 
துவங்கி கார் கண்ணாடி வைரயில் எண்ணற்ற வடிவியல் தன்ைமகைளக் 
ெகாண்டுள்ளைத மாணவர்களுக்கு விளக்குதல் அவசியமாகும்.

Meena Samy
Typewritten Text
http://kalviamuthu.blogspot.com                                                                     கல்வி அமுது
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4 வடிவியல்

முக்கிய ெசாற்கள்

புள்ளி, ேகாடு, ேகாட்டுத்துண்டு, கதிர், அளவுேகால், ேகாணமானி, இைணேகாடுகள், 
ெவட்டும்ேகாடுகள், ெசங்குத்துக் ேகாடுகள், ெவட்டும்புள்ளி, ெதாடக்கப்புள்ளி, முடிவுப்புள்ளி, 
ேகாணம், பக்கம், முைன, உச்சி, ெசங்ேகாணம், குறுங்ேகாணம், விரிேகாணம், 
ேநர்ேகாணம், பூச்சியேகாணம், பின்வைளக்ேகாணம், நிரப்புக்ேகாணம், மிைக நிரப்புக் 
ேகாணம், ஒரு ேகாடைமப்புள்ளிகள்,  ஒருங்கைமப்புள்ளிகள், ஒரு புள்ளி வழிக்ேகாடுகள்.

கற்றல் ேநாக்கங்கள் கற்றல் விைளவுகள்
  ேகாடுகள், ேகாட்டுத்துண்டுகள் மற்றும் கதிர்கள் 

பற்றி அறிதல்.
  ேகாணங்கள் மற்றும் அதன் வைககைள அறிதல்.
  அளவுேகால் மற்றும் ேகாணமானிையப் 

பயன்படுத்துதல்.
  இைணேகாடுகள் மற்றும் ெவட்டும் ேகாடுகைளக் 

கண்டறிதல்.
  நிரப்புக் ேகாணம் மற்றும் மிைக நிரப்புக் ேகாண 

ேசாடிகைளக் கண்டறிதல்.
  ஒரு ேகாடைமப் புள்ளிகள் மற்றும் ஒருங்கைமப் 

புள்ளிகள் பற்றி அறிதல்

இந்த இயலின் இறுதியில் மாணவர்கள் 
  ேகாடுகள், ேகாட்டுத்துண்டுகள் மற்றும் கதிர்கள் 

பற்றி அறிந்து ெகாள்வார்கள்.
  ேகாணங்கள் மற்றும் அதன் வைககைள அறிந்து 

ெகாள்வார்கள்.
  அளவுேகால் மற்றும் ேகாணமானிையப் 

பயன்படுத்துவார்கள்.
  இைணேகாடுகள் மற்றும் ெவட்டும் ேகாடுகைளக் 

கண்டறிவார்கள்.
  நிரப்புக் ேகாணம் மற்றும் மிைக நிரப்புக்ேகாணச் 

ேசாடிகைளக் கண்டறிவார்கள்.
  ஒரு ேகாடைமப் புள்ளிகள் மற்றும் ஒருங்கைமப் 

புள்ளிகள் பற்றி அறிந்து ெகாள்வார்கள்.

கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு
ேகாடுகள், ேகாட்டுத்துண்டுகள் மற்றும் கதிர்கள் பற்றி அறிதல்.

  ஆயத்தச் ெசயல்பாடுகள்

 படத்தில் எத்தைன புள்ளிகள் உள்ளன?
 ெமாத்தம் எத்தைன ேகாட்டுத்துண்டுகள் வைரய 
இயலும்?
 நீ வைரந்த ேகாட்டுத்துண்டுகளில் சிறிய, ெபரிய 
ேகாட்டுத்துண்டுகள் யாைவ?

  மூன்று ேகாட்டுத்துண்டுகைளக் ெகாண்டு 
அைமக்கப்படும் ெபரிய ஆங்கில எழுத்துக்கள் 
எைவெயைவ?  A , F, H , I , K , N , Z

  படத்திலுள்ள ேகாட்டுத் துண்டுகளின் ெபயர்கைள 
எழுதுக. A

B

C

D

E

ேமலும் ேகாட்டுத்துண்டுகைளக் ெகாண்டு ஐந்து 
புள்ளிகைள பிறவழிகளில் இைணத்துக் குறிப்பிடுக. 
ேமலும் இைணக்கப்பட்ட ேகாட்டுத்துண்டுகளின் 
எண்ணிக்ைக யாது?
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கற்றல் ெசயல்பாடுகள்
  ஆசிரியர் : ஒரு மாணவைர கரும்பலைகயில் 

ஏதாவது ஒரு இடத்தில் புள்ளிைய குறிக்கச் 
ெசால்லுதல்.
மாணவர் : (.) யிட்டு  A என குறித்தல்.
ஆசிரியர் : மற்ெறாரு மாணவைர அைழத்து  சிறு 
ெதாைலவில் ஒரு குறிப்பிட்ட ேநர் வரிைசயில் 
புள்ளியிடச் ெசால்கிறார்.
மாணவர் :  A  ,  B
ஆசிரியர் : இேதேபான்று ஒவ்ெவாரு மாணவைரயும் 
அைழத்து புள்ளிகளின் இைடயில் ேமலும் சில 
புள்ளிகைள   இடச்ெசால்கிறார்.
ஆசிரியர் : தற்ேபாது கிைடத்திருப்பது 
என்னெவன்று வினா எழுப்பி, ேகாட்டுத்துண்டு  
என அறிமுகப்படுத்துகிறார்.
மாணவர் :  A ---------------- B

  மாணவர் ஒருவைர அைழத்து கரும்பலைகயில் 
ஒரு ேகாடு வைரயச் ெசய்தல். மற்ெறாரு 
மாணவைர அைழத்து அைத விட ெபரியதாக ஒரு 
ேகாடு வைரயச் ெசய்தல். இவ்வாறு ெதாடர்ச்சியாக 
நீளத்ைத அதிகரித்து ேகாடுகைள உருவாக்கச் 
ெசய்தல்.

உங்களால் மிகப் ெபரிய ேகாட்டிைன உருவாக்க 
இயலுமா? இயலாதல்லவா. ஏெனனில் ேகாடு 
என்பது இருபுறமும் ெதாடர்ந்து நீண்டு ெகாண்ேட 
ெசல்லும். அவ்வாறு ேகாடு நீண்டு ெகாண்ேட 
ெசல்வது இருபுறமும் அம்புக்குறியிட்டு பின்வருமாறு 
குறிக்கப்படுகிறது.

ேகாட்டிற்கு ஆரம்பம் மற்றும் முடிவு என்பேத 
கிைடயாது. 

  ேகாடுகளின் ஒரு முைன முடிவுற்று, மறுமுைன 
முடிவுறாமல் நீண்டு ெகாண்ேட ெசல்வைதக் 
கதிர் என்று குறிப்பிடலாம். முடிவுறு புள்ளிைய 
ெதாடக்கப்புள்ளி என்கிேறாம்.

  ேகாடு, ேகாட்டுத்துண்டு மற்றும் கதிர் 
ஆகியவற்றிக்கிைடேயயுள்ள ேவறுபாட்ைட 
அறியும் வைகயில் ஒவ்ெவாரு மாணவரும் 
அட்டவைணைய நிைறவு ெசய்தல் ேவண்டும்.

ேகாட்டுத்துண்டு ேகாடு கதிர்

நீளத்ைத அளக்க 
இயலும்

இதற்கு முடிவுப் 
புள்ளிகள் இல்ைல

இைத 
வைரபடத்தாளில் 

வைரயலாம்

A                   B
AB என்பது 
ேகாட்டுத் துண்டு 

  படத்தில் உள்ள ேகாடுகள், ேகாட்டுத்துண்டுகள் 
மற்றும் கதிர்களின் ெபயர்கைள எழுதுக.

A

E

H

FG

C B D

  உங்கள் கணிதப்புத்தகம், வகுப்பின் கதவு, ஜன்னல் 
ஆகியவற்ைற அளவு ேகாலால் அளந்து அதன் நீளம் 
மற்றும் அகலத்ைத எழுதுக.

  மாணவர்கள் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள அைனத்துப் 
புள்ளிகைளயும் ஒேர ஒரு முைற  மட்டும் 
எழுதுேகாைலப் பயன்படுத்தி நான்கு ேகாடுகளால் 
இைணக்க .

  குச்சி எடுக்கும் விைளயாட்டு (காட்சித் திறைன 
ேமம்படுத்தும் ெசயல்பாடு) குச்சிகைள எந்த 
வரிைசயில் எடுத்தால் கீேழவுள்ள / மற்ற 
குச்சிகைள அைசவின்றி எடுக்க இயலும்? முயற்சி 
ெசய்யுங்கேளன். M

J
H
B

D

F

P
N

LIS

E

C

A

K
O
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மதிப்பீடு
1. 5 புள்ளிகள் உள்ள ஒரு தளத்தில் ஏதாவது 3 புள்ளிகள் ேநர்ேகாட்டில் இல்ைல எனில் இப்புள்ளிகைள இைணத்து 

எத்தைன ேநர்ேகாடுகள் வைரயலாம்?
அ) 10     ஆ) 5     இ) 20     ஈ) 15

2. படத்ைதப் பார்த்து விைடயளி : A, B, C, D, E ஆகிய புள்ளிகளில் AB = BC = CD = DE எனில்

A B C D E

அ) AE = AB +  ---------  ஆ) AD = AC +  ---------  இ) AE = ------- AB
3. ஒரு ேகாட்டிற்கு ---------

அ) நீளம் இல்ைல  ஆ) அகலம் இல்ைல    இ) முடிவுப் புள்ளி உண்டு ஈ) ெதாடக்கபுள்ளி உண்டு.
4. இரண்டு புள்ளிகள் வழிேய -----------

அ) எந்த ேகாட்ைடயும் வைரய இயலாது     ஆ) ஒேர ஒரு ேகாடு மட்டும் வைரயலாம்    இ) இரண்டிற்கும் ேமற்பட்ட 
ேகாடுகள் வைரயலாம்      ஈ) இரு ேகாடுகள் வைரயலாம்               

5. ஒரு ேநர்ேகாட்டில் AB = BC எனில்              
அ) AC = AB    ஆ) AC =  1

2
AB    இ) AB =  1

2
AC    ஈ) AC =  1

3
AB   

6. ெபாருத்துக.

1. புள்ளி முடிவுறு நீளம் ெகாண்டது.
2. ேகாடு நீளம், அகலம் இல்ைல
3. ேகாட்டுத்துண்டு புள்ளி, ேகாடு, ேகாட்டுத்துண்டு, கதிர்
4. கதிர் ஓர் இடத்ைதக் குறிப்பது
5. வடிவியல் கருத்துக்கள் ெதாடக்கப்புள்ளி உண்டு, முடிவுப் புள்ளி இல்ைல.

கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு
இைணேகாடுகள், ெசங்குத்துக்ேகாடுகள்  மற்றும், ெவட்டும் ேகாடுகள் பற்றித் ெதரிந்து ெகாள்ளுதல்.

ஆயத்தச் ெசயல்பாடுகள்
ஓட்டப்பந்ைதய வீரர்கள் ஓடும் ைமதானம் எவ்வாறு 
அைமந்துள்ளது என பார்த்துள்ளார்களா?
ஒரு வீரருக்கு மற்ெறாரு வீரருக்கும் இைடேய உள்ள 
ெதாைலவு எவ்வாறு அைமந்துள்ளது? என்ற வினாக்கள் 
மூலம் ெதாடங்குதல்.

கற்றல் ெசயல்பாடுகள்
ஆசிரியர்: இவ்வைகயான ேகாடுகளில் எந்த ேஜாடி 
ேகாடுகள் ஒன்ைறெயான்று ெவட்டிக் ெகாள்ளாது.

மாணவர்:  C 
ஆசிரியர்: ஏன்?
மாணவர்: அக்ேகாடுகளுக்கிைடேய உள்ள ெதாைலவு 
சமமாக உள்ளதால் அது நீட்டித்தால் கூட ெவட்டிக் 
ெகாள்ளாது.
ஆசிரியர்: மிகவும் சரி. இவ்வைகக் ேகாடுகைளேய 
இைணக்ேகாடுகள் என்கிேறாம். ேமலும் A மற்றும் B 
படத்தில்                  ேகாடுகள் எங்கு ெவட்டிக் ெகாள்கிறது?
மாணவர்: ‘O’ என்ற புள்ளியில்
ஆசிரியர்: இவ்வைக ேகாடுகைள நாம் ெவட்டும் 
ேகாடுகள் என்கிேறாம்.

  இைணேகாடுகள், வடிவியலில் பல 
உருவங்களில் காணப்படுகின்றன. 
கீழ்க்காணும் உருவங்களில் உள்ள 
இைணக்ேகாடுகைளத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுக.

 

  ஏன் இரயில் பாைதகள் ஒரு குறிப்பிட்ட 
இைடெவளி ெகாண்ட இைணயான பாைதயாக 
அைமகிறது (ஒேர திைசயில்) ?

  சில ெபாருட்களின் ெபயர்கைள எழுதி, 
அவற்ைற வைரந்து, அதில் உள்ள ெவட்டும் 
ேகாடுகள், இைண ேகாடுகைள   சுட்டிக்காட்டுக.

  ஆசிரியர் மாணவர்கைள மூன்று குழுக்களாகப் 
பிரித்து, கீழ்க்காணும் ெசயல்கைளச் ெசய்யக் 
கூறுதல்.

        குழு 1 – இைண ேகாடுகள் குறித்து ேபசுதல்.
        குழு 2 –இைணேகாடுகளாக நடித்தல்.
        குழு 3 – இைணயாக நகர்ந்து காட்டுதல்.

A B C

O

O

A

B C

D

G F

E P Q U V

WX K L

JI

RS



29

மதிப்பீடு
1. இப்படத்திலுள்ளது கார்ெபன்டர் சதுரமாகும். இதைனக் ெகாண்டு கார்ெபன்டர் ேநர்க்ேகாட்ைட 

வைரவைத காண்கிேறாம். இைதக் ெகாண்டு எப்படி இைணேகாடு வைரயலாம் என்பைத 
விளக்குக .

2. கீழ்க்காணும் படத்தில் இைணேகாடுகள் மற்றும் ெவட்டும் ேகாடுகள் எைவெயன எடுத்ெதழுதுக. 

கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு
ேகாணங்கள் பற்றி அறிதல் மற்றும் ேகாணத்தின் வைககைள அறிதல்.

ஆயத்தச் ெசயல்பாடுகள்
புத்தகத்ைத மூடிய நிைலயில் ைவக்க. கீழ்க்காணும் 4 
நிைலகளில் புத்தகத்ைத திறக்க. ஒவ்ெவாரு நிைலயிலும் 
ஒரு ேகாணம் உருவாவைதக் காணலாம். அதன் 
வைககைளக் கூற இயலுமா? இந்த 4 நிைலயிலும் 
உருவாகும் ேகாணங்களில் எது மிகப்ெபரிய 
ேகாணத்ைதக் குறிக்கிறது?.

கற்றல் ெசயல்பாடுகள்
கீழ்க்காணும் கடிகாரங்கைள உற்று ேநாக்குக. 
அைவகளில் ேகாணங்கள் உருவாவைத காணலாம். 
ஒவ்ெவாரு நிைலயிலும் ஏற்படும் ேகாணங்களின் 
மாறுபாட்ைட உற்றுேநாக்குக.

ஒரு குறிப்பிட்ட ேநரத்தில் உருவாகும் ேகாணமானது, 
பிற ேநரங்களில் உருவாகும் ேகாணத்திலிருந்து 
ேவறுபடுகிறதா?. ஆம், இதிலிருந்து ேகாணம் என்பது 
ஒரு சுழற்சி அளவு (Amount of turning) அல்லது மாறுபாடு 
எனலாம்.

  புத்தகம் திறந்த நிைலயில் அைமயும் 
ேகாணத்ைத விட ெபரிய ேகாணமாக அைமயும் 
ேகாணங்கைளக் கூறுக.

 

i. ேமற்கண்டவற்றில் எது ெபரிய ேகாணத்ைத 
அைமக்கிறது?
ii. ேகாணங்கைள சிறியதிலிருந்து ெபரியதாக 
வரிைசப்படுத்துக.
iii. ஒரு முழுைமயான சுற்றிைனக் குறிக்கும் 
ேகாணம் யாது?
iv. இதில் அைர சுழற்சி, கால் சுழற்சி, முக்கால் 
சுழற்சிையக் குறிக்கும் ேகாணங்கைளக் 
குறிப்பிடுக.

  கீழ்காணும் இரு ேகாணங்கைள உற்று 
ேநாக்குக. அதில் எந்த ேகாணம் ெபரியது? ஏன்? 
எக்ேகாணத்தில் அளவு ெபரிய பக்கங்கைள 
உைடயது? நீளமான பக்க அளவுகள் ெகாண்ட 
ேகாணங்கள் ேகாண அளைவப் பாதிக்கிறதா?

  படத்தில் உள்ள கதிர்கள் மற்றும் 
ேகாணங்களின் ெபயர்கைள குறிப்பிடுக.

  கடிகாரத்தில் குறுங்ேகாணம் ஏற்படும் 
ேநரங்கள் மூன்றிைனக் வைரந்து காட்டுக.

  வகுப்பைறயில் ெசங்ேகாணம் ஏற்படும் இரு 
சூழைலக் குறிப்பிடுக.

(a) (b) (c) (d)
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1. ெபாருத்துக.

2. கட்டத்திலுள்ள ேகாணங்களின் ெபயர்கைள நிரப்புக..    

கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு
ேகாணங்கைள ேகாணமானியால் அளத்தல் மற்றும் குறித்தல்.

  படங்களில் ஏற்படும் ேகாணங்களின் 
ெபயர்கைள குறிப்பிடுக. 

  கீழ்க்காணும் படத்தில் ேகாணங்கைள 
ேகாணமானியால் அளந்து கூறுக.
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அ) i) ேநர்ேகாணம்

ஆ) ii) ெசங்ேகாணம்

இ) iii) குறுங்ேகாணம்

ஈ) ேகாணம் 180° iv) விரிேகாணம்

மதிப்பீடு

ேகாணம் 0°- 89 90° 91° - 179° 180°
ேகாணத்தின் ெபயர்
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3. பாைகமானியின் துைணக்ெகாண்டு ேகாணம் T எவ்வாறு அளவிடுவாய்?

4. வீடு / வகுப்பைறயின் ஒரு கதவு திறக்கும் ேபாது ஏற்படும் ேகாணங்கைளக் கவனித்து வைரக.
5. பின்வரும் ேநரங்களில் மணி மற்றும் நிமிட முட்கள் ஏற்படுத்தும் ேகாண வைகககள் யாைவ?

        i.   3 மணி  ii.    5.15 மணி    iii.  2.30 மணி      iv.   3.45 மணி   v.  6 மணி     vi.  9 மணி
6. கடிகாரத்தில் ேநர்க்ேகாணம் (180°) எத்தைன முைற உருவாகின்றது?
7. உங்கள் கவராயத்தின் முைனகைள விரித்தும், சுருக்கியும் குறுங்ேகாணம், ெசங்ேகாணம் மற்றும் 

விரிேகாணத்ைத உருவாக்குக.
8. படத்ைதப் பார்த்து, அதிலுள்ள ேகாணம் மற்றும் வைகயான பட்டியலிடுக.
9. இரண்டு மூைலமட்டங்கைளயும் வடிெவாற்றி வைரந்து ,அதில் ஏற்படும் ேகாணங்கைள அளந்து எழுதுக. ேமலும் 

அதன் வைககைளக் குறிப்பிடுக.

T T

V

கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு
நிரப்புக் ேகாணங்கள் மற்றும் மிைக நிரப்புக்ேகாணங்கைள பற்றி அறிதல்.

ஆயத்தச் ெசயல்பாடுகள்
ேயாேகஷ் ஒரு கதைவ 30° அளவில் திறக்கிறான். 
அவனால் நுைழய இயலவில்ைல. அதனால் ேமலும் 45° 
அளவில் திறந்து உள்ேள நுைழகிறான் எனில் தற்ேபாது 
கதவு எவ்வளவு ேகாணத்தில் திறந்த நிைலயில் 
உள்ளது? 

கற்றல் ெசயல்பாடுகள்
ஆசிரியர் : ஒரு மாணவைர அைழத்து கரும்பலைகயில் 
உள்ள ேகாண அளவு என்ன? எனக் ேகட்டல் (படத்தில் 
உள்ளவாறு)

A A

M

P

Q

L

YB O

O
O

O

B

XC

மாணவர் : 90° ெசங்ேகாணம்
ஆசிரியர் : ஒரு மாணவைர அைழத்து ‘O’ ைவ ைமயமாகக் 
ெகாண்டு ஒரு கதிைர OA, OB - க்கு இைடேய வைரயச் 
ெசால்கிறார்.(படத்தில் உள்ளவாறு)

AO

B

C

  இரண்டு ேகாணங்களின் கூடுதல் 90° என 
அைமயுமாறு ஐந்து எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.
இரு ேகாணங்களின் கூடுதல் 180° என 
அைமயுமாறு ேமலும் 5 எடுத்துக்காட்டுகள் 
தருக.

AO

B

40°
?

C

 xOy

60°
?

z

ேகாணம் I COA = 40° எனில் I BOC = ?
ேகாணம் I XOZ = 60°எனில் I ZOY = ? 
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கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு

AO

B

40°
?

C

ஆசிரியர்: மீதம் எவ்வளவு ேகாணம் ேசர்த்தால் அது 
90° -க்கு முழுைம ெபறும்?
மாணவர்: 40° + ? = 90° (விைட : 50°) 
ஆசிரியர்: இதிலிருந்து இரு ேகாணங்களின் கூடுதல் 90° எனில் 
அைவ நிரப்புக் ேகாணங்கள் ஆகும். 40° , 50° ஒன்றுக்ெகான்று 
நிரப்புக் ேகாணங்கள் ஆகும்.

  ேசாடி நிரப்புக் ேகாணங்கள்: 

60°

30°

A

O

B

C

  
A

1
2

O

B
C

30° மற்றும் 60°; ேகாணம் 1 மற்றும் ேகாணம் 2 ஆகியைவ ேசாடி 
நிரப்புக் ேகாணங்கள் ஆகும்.

  ேமற்கண்டவாறு இரு ேகாணங்களின் கூடுதல் 180° எனில் அைவ 
மிைக நிரப்புக் ேகாணங்கள் எனப்படும்.

  ஒரு ேகாடைமப் புள்ளிகள் பற்றி அறிதல். ஆசிரியர் ஒவ்ெவாரு 
மாணவைனயும் ஒரு ேநர்ேகாடு வைரந்து அதில் மூன்று புள்ளிகள் 
குறித்து அவற்றிற்கு ெபயர் இடச் ெசய்தல்.

புள்ளிகள் A, B, C என்பன ஒரு ேகாடைமப் புள்ளிகள் என்பைத 
விளக்கலாம்.

  இரண்டு ேகாடுகள் ஒன்ைறெயான்று   90° ேகாண அளவில் ெவட்டிக் 
ெகாண்டால் அக்ேகாடுகள் ெசங்குத்துக் ேகாடுகள் எனப்படும்.

xOy

45°
135°

z

A B C

xOy

90°

z



33

1. அளவுேகால் மற்றும் ேகாணமானிையக் ெகாண்டு, ேகாணம் 65°  யும்  அதன் மிைகநிரப்பு ேகாணத்ைதயும்  C  ஐ 
வைரக.
2. விடுபட்டைத பூர்த்தி ெசய்க.

3. படத்திலிருந்து நிரப்பு, மிைகநிரப்பு ேகாணங்கைளக் கண்டுபிடி.

y 0 z

x

 

y

0

z

x

 y

0

zx

4. ேசாடி ேகாணங்கள் எைவ என கண்டறிந்து,  அைவகள் நிரப்பு, மிைக நிரப்பு ேகாணங்களா எனக் கண்டுபிடி.

89°

90°

0°

25°
40°

60°

64°

மதிப்பீடு

வடிவியல் அடிப்பைட கருத்துகள்

ேகாடுகளின் வைககள்

ேகாணங்கள் மற்றும் அதன் வைககள்

ஒரு ேகாடைம மற்றும் ஒருங்கைமப் புள்ளிகள்

ஒரு புள்ளி வழிக்ேகாடுகள்

வரிைச கிரமம்

xOy

65°?

z

115°

180°

65°

150°
40°

90°

70°

K L

JI

V

0 W

U 
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அறிமுகம்

கணிதத்தின் ஒரு பிரிவான புள்ளியியல் என்பது வாழ்வில் பயன்படுகின்ற 
விவரங்கைளச் ேசகரித்து, ஒருங்கிைணத்து அதைன மிக எளிய வழியில் 
காட்சிப்படுத்தித் ேதைவயான முடிைவப் ெபறுவதாகும். பல்ேவறு 
திட்டங்களுக்காக மற்றும் பல்ேவறு சூழலில் சிறப்பாகச் ெசயலாற்றத் 
தரவுகைளச் ேசகரித்து, அவற்ைற ஒரு வைகயில் முைறப்படுத்துதல் 
அவசியமாகிறது. 100 நபர்கள் ஒரு ேவைலக்கு விண்ணப்பிக்கும்ேபாது 
அவர்களின் விவரங்களான ெபயர், முகவரி, வயது, பாலினம், கல்வித் 
தகுதி, பணி அனுபவம் ேபான்ற தரவுகைளப் ெபற்று முைறபடுத்துவதன் 
மூலம் உகந்த மற்றும் ேதைவயான நபைரத் ேதர்ந்ெதடுக்க உதவுகிறது. 
பழங்களின் எண்ணிக்ைக, வாகனங்களின் உற்பத்தி, உணவு உற்பத்தி, 
ெபாருட்களின் எண்ணிக்ைக ேபான்றவற்ைறப் படவிளக்க வைரபடம் 
மூலமும், மக்கள்ெதாைக கணக்கீடு, பாடவாரியாக மாணவர்களின் 
ேதர்ச்சி, மாணவர்களின் விருப்ப உணவுகள், விைளயாட்டுகள், குழந்ைத 
பிறப்பு (ஆண்டு ேதாறும்), குடும்பச் ெசலவுகள் (மாதத்தில்), மக்களின் 
ெதாழில்கள் ேபான்றவற்ைற பட்ைட வைரபடம் மூலமும் இந்த இயலில் 
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அைனத்துத் துைறயிலும், குறிப்பாக துைறசார் 
ஒதுக்கீடு, கிரிக்ெகட்டில் ஓவர் வாரியாக ஓட்டங்கள், ஆண்டுவாரியாக 
உற்பத்தி திறன்,….ஒப்பிட்டு பார்க்க புள்ளியியல் அவசியமாகிறது.

5
இயல்

புள்ளியியல்

Meena Samy
Typewritten Text
http://kalviamuthu.blogspot.com                                                                     கல்வி அமுது
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5 புள்ளியியல்

முக்கிய ெசாற்கள் தரவு, முதல் நிைல தரவு, இரண்டாம் நிைல தரவு, ேநர்ேகாட்டுக்குறி, படவிளக்க 
வைரபடம், பட்ைட வைரபடம்.

கற்றல் ேநாக்கங்கள் கற்றல் விைளவுகள்
  தரவுகைளச் ேசகரித்தலின் ேதைவைய அறிதல்.
  ேநர்க்ேகாட்டுக் குறிகைளப் பயன்படுத்திச் ேசகரித்த 

தரவுகைள முைறப்படுத்துதல்.
  பட விளக்கப்படத்தில் அளவுத் திட்டத்தின் 

ேதைவைய அறிதல்.
  படவிளக்கப்படங்கைள வைரதல் மற்றும் 

விளக்குதல்.
  பட்ைட வைரபடங்கைள வைரதல் விளக்குதல்.

இந்த இயலின் இறுதியில் மாணவர்கள் 
  தரவுகைளச் ேசகரித்தலின் ேதைவைய அறிந்து 

ெகாள்வார்கள்.
  ேநர்க்ேகாட்டுக் குறிகைளப் பயன்படுத்திச் ேசகரித்த 

தரவுகைள முைறப்படுத்துவார்கள்.
  அளவுத்திட்டத்தின் ேதைவைய அறிந்து 

ெகாள்வார்கள்.
  படவிளக்கப் படங்கைள வைரயவும் விளக்கவும் 

ெசய்வார்கள்.
  பட்ைட விளக்கப்படங்கைள வைரயவும் விளக்கவும் 

ெசய்வார்கள்.

கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு
தரவுகைளச் ேசகரித்தலின் ேதைவைய அறிதல்.

ஆயத்தச் ெசயல்பாடுகள்
SRINIVASA RAMANUJAN (INDIA)

1887-1920
 He is an Indian genius 
of number theory, First 
Indian elected to the 
fellow of Royal Society (England). 
1729 is the Ramanujan’s Number 
Mathematics Day is celebrated on 22nd 
December everyyear on his Birthday.

ஆசிரியர் ஒவ்ெவாரு மாணவைனயும் ேமற்கண்ட 
ெபட்டியில் உள்ள தகவைலப் படித்து a , e , i , o , u 
எழுத்துகைள மட்டும் எண்ணி எழுதச் ெசய்தல்.

எழுத்துகள் எண்ணிக்ைக
a
e
i
o
u

தரவுகைள மாணவர்கள் திரட்டுதல்:
  மாணவர்களுக்குப் பிடித்தமான கவிஞர்கள், 

சுதந்திரப் ேபாராட்ட வீரர்களின் ெபயர்கைளப் 
பட்டியலிடுதல்.

  முதல்நிைல, இரண்டாம்நிைலத் தரவிற்கு 
எடுத்துக்காட்டுகைள மாணவர்கேள 
உருவாக்குதல்.
i.  உங்கள் ஊரில் காணப்படும் உனக்குத் ெதரிந்த 

மரங்களின் ெபயர்கைளப் பட்டியலிடுதல் 
(முதல்நிைலத் தரவு).

ii.  மாணவர் தன் 5 உறவினர்களின் ெபயர் 
மற்றும் ெதாழில்கைளப் ெபற்ேறாரிடம் ேகட்டுப்  
பட்டியலிடவும்  (இரண்டாம்நிைலத் தரவு).
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கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு
கற்றல் ெசயல்பாடுகள்

முதல் நிைலத்தரவுகள், இரண்டாம்நிைலத் தரவுகைள 
அறிதல்.
  ேநரடியாகச் ேசகரித்த தரவுகள், முதல்நிைல தரவுகள் 

என ஆசிரியர் விளக்குதல். எ.கா. உங்கள் ஊரில் 
பயிரிடப்படும் பல்ேவறு வைகயான பயிர்களின் 
ெபயர்கைளக் கூறுக.

  மற்ெறாரு தரவு மூலம் ெபறப்பட்டத் தரவுகள் 
இரண்டாம்நிைல தரவுகள் என விளக்கிக் கூறுதல்.

எ.கா. குறிப்பிட்ட ெநடுஞ்சாைலயில் ெசல்லும் ஈருளி (Two 
Wheeler) மகிழுந்து, ேபருந்து மற்றும் பிற வண்டிகளின் 
ேவகங்கைளச் ேசகரித்த மணியிடமிருந்து பாலு 
தகவல்கைளத் ெதாகுத்தல்.

ேநர்க்ேகாட்டுக் குறிகைளப் பயன்படுத்திச் ேசகரித்த தரவுகைள முைறப்படுத்துதல்.

  10 மதிப்ெபண்களுக்கு நடத்தப்பட்ட கணிதத் ேதர்வில் 
25 மாணவர்கள் ெபற்ற மதிப்ெபண்கள் பின்வருமாறு 
தரப்பட்டுள்ளது. அதற்கு நிகழ்ெவண் பட்டியல் 
அைமக்கவும்.
5, 7, 5, 6, 7, 5, 4, 2, 2, 9, 10, 2, 4, 7, 4, 6, 9, 5, 5, 4, 7, 
9, 5, 2, 4

மதிப்ெபண் ேநர்ேகாட்டுக் 
குறியீடு

மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக

1 - 0
2 IIII 4
3 - 0
4 IIII 5
5 IIII I 6
6 II 2
7 IIII 4
8 - 0
9 III 3
10 I 1

ெமாத்தம் 25
வினாக்கள்.

i.  எத்தைன மாணவர்கள் 5-க்குக் குைறவாக 
மதிப்ெபண் ெபற்றுள்ளனர்?  9

ii.  எத்தைன மாணவர்கள் 7 மதிப்ெபண்  ெபற்றுள்ளனர்? 
4

iii.  7-க்கும்  அதிகமாக மதிப்ெபண் ெபற்ற மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக யாது? 4

iv.  மிகக்குைறந்த மதிப்ெபண் ெபற்ற மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக யாது? 4

v.  மிக அதிக மதிப்ெபண் ெபற்ற மாணவர்களின் 
எண்ணிக்ைக யாது? 1

vi.  அதிக மதிப்ெபண்ணுக்கும் குைறவான 
மதிப்ெபண்ணுக்கும் இைடேய உள்ள வித்தியாசம் 
என்ன? 10-2=8

  ஒரு குழுவில் மாணவர்கள் அணிந்திருந்த 
T-சர்ட்களின் வண்ணங்கள் பின்வருமாறு 
தரப்பட்டுள்ளது. அதற்கு நிகழ்ெவண்பட்டியல் 
அைமத்து, பின்வரும் வினாக்களுக்கு விைடயளி?
Y, R, B, W, W, R, B, Y, Y, G, R, B, B, Y, W, W, R, Y, Y, 
R, Y, B, Y, Y, Y, R, Y, B, R, W
(R-Red, B-Blue, W-White, G-Green, Y-Yellow)

வினாக்கள்
i.  குழுவில் இருந்த ெமாத்த மாணவர்களின் 

எண்ணிக்ைக யாது?
ii.  எத்தைன மாணவர்கள் சிவப்பு வண்ண 

T-சர்ட்கள் அணிந்திருந்தனர்?
iii.  எந்த வண்ண T-சர்ட்கள் அதிக மாணவர்கள் 

அணிந்திருந்தனர்?
iv.   நீலம் மற்றும் ெவள்ைள வண்ண T-சர்ட்கள் 

எத்தைன மாணவர்கள் அணிந்திருந்தனர்?
v.  மிகக்குைறவாக பயன்படுத்தப்பட்ட T-சர்ட்களின் 

வண்ணம் யாது?
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1)  மாணவர் தன் குடும்பத்தினரின் ெபயர்கைளச் ேசகரித்தல்--------- நிைல தரவு.
2)  விைளயாட்டுத்தகவல்கைள இைணயதளத்தின் மூலம் ெபறுவது ----நிைல தரவிற்கு எடுத்துக்காட்டாகும்.
3)  5 என்ற எண்ணுக்கான ேநர்க்ேகாட்டுக்குறி -----------
4)  IIII II என்ற ேநர்ேகாட்டுக்குறி குறிக்கும் எண் மதிப்பு ------- ஆகும்.
5)  திட்டவடிவில் 8 என்ற எண் மதிப்பிற்கான ேநர்க்ேகாட்டு குறி ------ என குறிக்கப்படுகின்றன.
6)  உன்னிடம் உள்ள 10 வாைழப் பழங்களில் 3 பழங்கைள உன் தம்பிக்கு ெகாடுத்தப் பிறகு, மீதமுள்ள பழங்கைள 

ேநர்க்ேகாட்டுக் குறியீட்டில் எழுதுக.
7)  தாமைர கைடத்ெதருவிற்குச் ெசன்று 6 ெபன்சில்கள், 5 குறிப்ேபடுகள் மற்றும் 2 அழிப்பான்கள் வாங்கினாள். அவள் 

வாங்கிய  ெபாருட்களின் எண்ணிக்ைகைய ேநர்க்ேகாட்டு குறியீட்டில் எழுதுக.
8)  உங்கள் கிராமத்தில் உள்ள ெவவ்ேவறு வைகயான வீடுகளின் எண்ணிக்ைகையப் பட்டியலிடுக

மதிப்பீடு

கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு
பட விளக்கப்படம் மூலம் தரவுகைள வைரதல் மற்றும் அளவுத்திட்டத்தின் ேதைவைய அறிதல்.
படவிளக்கப்படங்கைள விளக்குதல்.
ஆயத்தச் ெசயல்பாடுகள்
படங்களின் மதிப்ைபக் காண்க.

 +  +  +  = 20

 +  +  +   = 30

 +  +  +   = 40

 +  +  +  = 30

 = ?  = ?  = ?  = ?  = ?

கற்றல் ெசயல்பாடுகள்
  படங்களில் முழுப்படம், அைரப்படம் அவற்றின் 

அவசியத்ைதயும் பயன்படும் விதத்ைதயும் விளக்கிக் 
கூறுதல். இதிலிருந்து அளவுத் திட்டம் உருவாக்கும் 
விதத்ைதயும் எடுத்துக்காட்டு  5.3 (புத்தகப் பக்க எண் 
120) ெகாண்டு விளக்குதல்.
25 

ஆப்பிள்கள்  = 10 
ஆப்பிள்கள்)

70 
மாம்பழங்கள்  = 20 

மாம்பழங்கள்
250 

ைகப்ேபசிகள்  = 100 
ைகப்ேபசிகள்

  ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் 5 மாணவர்கள் 
சாப்பிட்ட மாம்பழங்களின் எண்ணிக்ைக 
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தரவிற்கு படவிளக்கப் 
படம் வைரக.

மாணவர்கள் மாம்பழங்களின் எண்ணிக்ைக
மணி 13
பாலு 10
சதிஷ் 4

ேகாபால் 15
விஜய் 7

  கடந்த ேம மாதத்தில் நைடெபற்றத் ேதர்தலில் 
வாக்குச்சாவடி D–ல்  ெபற்ற வாக்குகளின் 
எண்ணிக்ைக ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சின்னம் ேசவல் பந்து பாைன மரம்
வாக்குகள் 400 500 350 200

அளவுத்திட்டத்துடன் படவிளக்கப்படம் வைரக.
1)  எந்த சின்னம் அதிக வாக்குகைள ெபற்றுள்ளது?
2)  எந்த சின்னம் குைறந்த வாக்குகைள 

ெபற்றுள்ளது?
3)  குைறந்த வாக்குகளுக்கும் ெமாத்த 

வாக்குகளுக்கும் உள்ள விகிதம் காண்க
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கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு
  கடந்த 5 மாதங்களில் விற்பைன ெசய்யப்பட்ட 4 

வைக ைகப்ேபசிகளின் தகவல்கள் படவிளக்கப்படம் 
மூலம் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

மாதம் A B C D
ஜனவரி

 
பிப்ரவரி

மார்ச்

ஏப்ரல்

ேம

 - 10 ைகப்ேபசிகள்
i. C வைக ைகப்ேபசிகள் எந்த மாதத்ததில் அதிகமாக 
விற்பைன ெசய்யப்பட்டுள்ளது?  ஜனவரி
ii. ைகப்ேபசிகள் எந்த மாதத்தில்  ஒேர அளவாக  
விற்பைன ெசய்யப்பட்டுள்ளது?  மார்ச்
iii. 5-மாதங்களில் எந்த வைக ைகப்ேபசி அதிகமாக 
விற்பைன ெசய்யப்பட்டுள்ளது?  D
iv. கடந்த 5- மாதங்களில் விற்பைன ெசய்யப்பட்ட 
ைகப்ேபசிகளின் எண்ணிக்ைக யாது?  345
v. எந்த மாதத்தில் மிகக்குைறவாக ைகப்ேபசிகள் 
விற்பைன ெசய்யப்பட்டுள்ளது?   மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல்

1. ேகாடிட்ட இடத்ைத நிரப்புக.
i.  = ---- ஆப்பிள்கள்  (  = 100 ஆப்பிள்கள்)

ii.  ஒரு படம்  = 50 சாக்ெலட்கைள குறிக்கும் எனில், 
    = ----- சாக்ெலட்கைளக் குறிக்கும்.

2.  ஒரு அடுமைண (Bakery)-யில் 5 நாட்களில் விற்பைனயான ேகக்குகள் 50, 75, 65, 35, 60.  இத்தரவிற்கு 
படவிளக்கப் படம் வைரக.

மதிப்பீடு
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கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு
தரவுகைள பட்ைட வைரபடம் மூலம் வைரதல்.
ெகாடுக்கப்பட்டத் தரவுகைளக் ெகாண்டு பட்ைட வைரபடத்ைத விளக்குதல் 
ஆயத்தச் ெசயல்பாடுகள்
கீழ்க்காணும் மரங்கைள உற்றுேநாக்கி பின்வரும் 
வினாக்களுக்கு விைடயளி

A B C D
  உயரங்களின் அடிப்பைடயில் மரங்கைள 

வரிைசபடுத்துக?
  மிக உயர்ந்த மரம் எது?
  மிகக் குைறவான உயரம் ெகாண்ட மரம் எது?
  உயரத்தின் அடிப்பைடயில் ஏறுவரிைசயில் 

வரிைசப்படுத்த நான்காவதாக இடம்ெபறும் மரம் எது?
கற்றல் ெசயல்பாடுகள்
  ஒரு மாதத்தில் 5 மாணவர்கள் ெசலவழித்த ெதாைக 

முைறேய 250, 500, 300, 450, 600 இத்தரவிற்கு 
பட்ைட வைரபடம் வைரக.

0
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ெசலவுகள்

A B C D E

  120 பள்ளி மாணவர்களின் ெபாழுதுேபாக்குச் 
ெசயல்பாடுகள் சார்ந்து ேசகரித்த விவரம் கீேழ 
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு பட்ைட வைரபடம் 
வைரக.
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  திருச்சியிலிருந்து ெசன்ைனக்கு ெசல்லும் சில 
வாகனங்களின் பயணேநரம் தரப்பட்டுள்ளது. 
இந்த தகவல்கைளக் ெகாண்டு பட்ைட வைரபடம் 
வைரக.
கார் = 7 மணி, ேபருந்து = 8 மணி, புைகவண்டி = 
7 மணி, வானூர்தி = 1 மணி

  புதிதாகத் திறக்கப்பட்ட ேபரங்காடியில் (Shopping Mall)  
ஒரு வாரத்தில் பார்ைவயிட்டவர்களின் தரவுகள் 
பட்ைட வைரபடமாகக் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு
  கீேழயுள்ள பட்ைட வைரபடத்தில் பூைன, முயல், 

பசு மற்றும் நாய் ேபான்ற விலங்குகள் விவரமும் 
இைவகைள வளர்க்கும் மக்கள் எண்ணிக்ைகயும் 
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்ைறப் படித்து பின்வரும் 
வினாக்களுக்கு விைடயளி.
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1)  நாைய வளர்ப்பவர்கள் எத்தைன ேபர்? 50
2)  முயைலயும் பசுைவயும் விரும்பி வளர்ப்பவர்கள் 

ெமாத்தம் எத்தைன ேபர்? 35
3)  எந்த விலங்கிைன 30 ேபர் விரும்பி வளர்க்கின்றனர்? 

பூைன
4)  பூைன வளர்ப்பவர்கள் எண்ணிக்ைக, பசு 

வளர்ப்பவர்கள் எண்ணிக்ைகைய விட எவ்வளவு 
ேபர் அதிகம்? 15

கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விைடயளிக்கவும்
1)  200க்கும் குைறவாக மக்கள் பார்ைவயிட்ட 

நாள் எது?
2)  சனிக்கிழைம வந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக, 

புதன்கிழைம வந்தவர்கைள விட எவ்வளவு 
ேபர் அதிகம்?

3)  முதல் மூன்று நாட்களில் பார்ைவயிட்ட 
மக்களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக யாது?

4)  ெசவ்வாய் அன்று வந்தவர்களின் 
எண்ணிக்ைக ெவள்ளிக்கிழைம அன்று 
வந்தவர்கைள விட எவ்வளவு குைறவு?

  உன் குடும்பத்தில் ஒரு மாதத்திற்கு உணவு, 
உைட, வாடைக, மருத்துவம் மற்றும் 
இதரெசலவுகள் ஆகியவற்றிக்கு ஆகும் 
ெசலவுக்கு பட்ைட வைரபடம் வைரக.

1.  உன் ெதருவில் வசிக்கும் ஏேதனும் 20 வீடுகளிலுள்ள 
ஆண்கள், ெபண்கள், குழந்ைதகள் மற்றும் முதிேயார்களின் 
எண்ணிக்ைகையச் ேசகரித்து பட்ைட வைரபடம் வைரக.

2.  50 குழந்ைதகளிடம் அவர்களுக்கு பிடித்த உணவு 
குறித்த ேநர்க்காணல் நடத்தப்பட்டு ெபறப்பட்ட தரவுகள் 
அட்டவைணபடுத்தப்பட்டுள்ளது. அதற்கு  பட்ைட  வைரபடம் வைரக.

மதிப்பீடு
உணவுவைக ேநர்க்ேகாட்டுக் குறிகள்

இட்லி ||||
பூரி    ||

ெபாங்கல் |||
வைட  |

சப்பாத்தி  ||
இடியாப்பம்  

தரவு

தரவு வைககள்

ேநர்ேகாட்டுக் குறிகள்

படவிளக்கப்படம்

பட்ைட வைரபடம்

வரிைச கிரமம்

விலங்குகள்
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6
இயல்

தகவல் ெசயலாக்கம்

அறிமுகம்

அன்றாட வாழ்வில் ஒவ்ெவாரு சூழலிலும் எண்ணுதல் மற்றும் கணித்தல் 

ேபான்ற ெசயைல ேமற்ெகாள்வது இயல்ேப. மக்கள் ெதாைக கணக்கீடு, ஒரு 

நிகழ்விற்கு வருபவரின் எண்ணிக்ைக, உற்பத்தியாகும் உணவுப் ெபாருட்கள், 

ைகவிைனப் ெபாருட்கள், ……எனப் பட்டியல் நீள்கிறது. கணித்தல் சரியான 

எண்ணிக்ைகக்கு அருகாைமயில் அைமயும் ெபாருட்டு பல்ேவறு உத்திகைள 

நாம் பின்பற்றுவைத முைறப்படி எண்ணுதல் என்கிேறாம். இவ்வாறான 

ெசயல்பாடுகைள அறிமுகப்படுத்துவது இந்த இயலின் ேநாக்கமாகும். சுேடாகு 

மற்றும் மாய முக்ேகாணங்கள் குழந்ைதகளிடத்தில் தர்க்கரீதியானதும் 

காரணகாரியத்துடனும் சிந்திக்கும் சூழைல வகுத்துத் தருகிறது. ேமலும் ஒரு 

படத்திற்குள் ெபாதிந்துள்ள பல படங்களின் எண்ணிக்ைகையக் காண்பது, 

ஆழ்ந்து உற்றுேநாக்கும் திறைன வளர்க்கிறது. குறிப்பாக, இந்த இயல் 

குழந்ைதகளிடம் கணிதத்தின் மீதான ஆர்வத்ைத அதிகரிக்கேவ தவிர, 

ேதர்வுக்கானது அன்று.
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6 தகவல் ெசயலாக்கம்

முக்கிய ெசாற்கள் முைறயான பட்டியலிடுதல், சுேடாகு, மாயமுக்ேகாணம்.

கற்றல் ேநாக்கங்கள் கற்றல் விைளவுகள்
  முைறப்படி எண்ணுதல் மற்றும் 

வைகப்படுத்துதைலக் கற்றுக்ெகாள்ளுதல்.
  தகவல்கைள முைறப்படுத்தி தீர்வு காணும் பல 

வழிகைள அறிந்துக் ெகாள்ளுதல்.
  சுேடாகு மற்றும் மாய முக்ேகாணம் ேபான்ற 

புதிர்களுக்குத் தீர்வு காணுதல்

இந்த இயலின் இறுதியில் மாணவர்கள் 
  முைறப்படி எண்ணுதல் மற்றும் 

வைகப்படுத்துதைலக் கற்றுக் ெகாள்வார்கள்.
  தகவல்கைள முைறப்படுத்தி தீர்வு காணும் பல 

வழிகைள அறிந்து ெகாள்வார்கள்.
  சுேடாகு மற்றும் மாய முக்ேகாணம் ேபான்ற 

புதிர்களுக்குத் தீர்வு காணும் முைறையத் ெதரிந்து 
ெகாள்வார்கள்.

கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு
முைறப்படி எண்ணுதல் மற்றும் வைகப்படுத்துதைலக் கற்றுக் ெகாள்ளுதல் மற்றும் மாய முக்ேகாணம் பற்றி ெதரிந்து 
ெகாள்ளுதல்.
ஆயத்தச் ெசயல்பாடுகள்

பள்ளியில் காைல இைறவணக்கக் கூட்டத்தில் 
மாணவர்களின் வரிைச அைமப்பு மற்றும் அதைன 
எவ்வாறு எண்ணலாம் என்பது குறித்து மாணவர்களிடம் 
கலந்துைரயாடல்.

கற்றல் ெசயல்பாடுகள்
  ஒரு ேகாட்ைடையச் சுற்றி மதில் சுவர்கள் உள்ளன. அந்த 

மதில் சுவரில் ெமாத்தம் 8 நுைழவாயில்கள் உள்ளன. 
ஒவ்ெவாரு நுைழவாயிலுக்கும் 8 காவலாளிகள் 
உள்ளனர். ஒவ்ெவாரு காவலாளியும் தங்கள் நுைழவாயில் 
வழியாக உள்ேள ெசல்ல ேவண்டும். ஆனால் 
ெவளிேய வரும்ேபாது தன் நுைழவாயிலின் வழிேய 
வரக்கூடாது. அடுத்தடுத்த எண் அைமந்த நுைழவாயிலில் 
நுைழயக்கூடாது எனில் ஒவ்ெவாரு காவலாளியும் 
ெவளிேயறுவதற்கான வாய்ப்புகள் எத்தைன? மற்றும் 
8 காவலாளிகளின் ெமாத்த வாய்ப்புகள் என்னவாக 
இருக்கும்? இச்சூழைல ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு 
விளக்குதல்.

அரண்மைன
1 6

2 5

3

8

4

7

  ஆசிரியர் மாணவர்கைள குழுக்களாக 
பிரித்து ஒவ்ெவாரு குழுவிற்கும் கீழ்க்காணும் 
படம் உள்ள அட்ைடைய வழங்கவும்

ேமேல உள்ள படத்தில் சதுரம், முக்ேகாணம், 
பூ மற்றும் இதழ்களுக்கு வண்ணம் தீட்ட 
ேவண்டும். வண்ணங்கள் (நீலம், பச்ைச, 
சிவப்பு, மஞ்சள்) எனில் எத்தைன வழிகளில் 
வண்ணம் தீட்டலாம்?

  சுேடாகு 3 × 3, 4 × 4 பூர்த்தி ெசய்க.

3 2 1
1

2
3

4
  4x4சுேடாகு பூர்த்தி ெசய்தல்.

1
1

1
1

Meena Samy
Typewritten Text

Meena Samy
Typewritten Text
http://kalviamuthu.blogspot.com                                                                     கல்வி அமுது
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1.  A, B, C, D என நான்கு நண்பர்கள் உள்ளனர். அைனவரும் ஒரு ேஜாடி சட்ைட மற்றும் கால்சட்ைட ைவத்துள்ளனர். 
ஒருவருக்ெகாருவர் மாற்றி அணிந்து ெகாண்டால் எத்தைன வழிகளில் அணிய முடியும்?

2.  பூர்த்தி ெசய்க.  

2
3

3. 4 × 4 சுேடாகு, விடுபட்ட கட்டத்ைத பூர்த்தி ெசய்க. 

2 1
2 3

1
4

மதிப்பீடு

கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு
படத்திற்குள் பல படங்கள் உள்ள கணக்குகளுக்கு தீர்வு காணும் வழிமுைறகைள அறிந்து ெகாள்ளுதல்.
ஆயத்தச் ெசயல்பாடுகள்

கீழ்க்கண்ட நட்சத்திரத்தில் சில குறிப்புகைள ெகாண்டு 
வட்டமிடுக.

குறிப்பு
i. நட்சத்திரத்தில் ெதாடங்கும் புள்ளியில் இருந்து 1, 2, 3 

என எண்ணி மூன்றாவது புள்ளியில் வட்டமிடுக. 
ii. ெதாடங்கும் புள்ளி, முடிவு புள்ளியில் வட்டமிடக் 

கூடாது.
iii. இதுேபான்று அடுத்தடுத்து வட்டமிடுக.
iv. ேநர்ேகாட்டில் விைளயாடேவண்டும்.
v. வட்டங்களின் எண்ணிக்ைக 9 வரேவண்டும். ஒன்று 

மீதி வரேவண்டும்.
விைடகுறிப்பு: ெதாடங்குப் புள்ளியில் முடிவு புள்ளி 
வருமாறு வட்டமிடுக

ெசயல்பாடுகள்
  படத்தில்

உள்ள முக்ேகாணங்களின்
எண்ணிக்ைக எத்தைன?
என ஆசிரியர் விளக்குதல்.

படி1.
படத்தில், உள்படங்களுக்கு
எண்ைண வழங்குக.

i. கீழ்கண்ட படத்தில் எத்தைன முக்ேகாணங்கள் 
உள்ளன?

1 2 34

6

5

  ஆசிரியர் மாய முக்ேகாணத்ைத
நிைறவு ெசய்தல்

  பகுதியளவு  பூர்த்திெசய்யப்பட்ட
மாய முக்ேகாணத்ைத 
நிைறவு ெசய்க.

6

4

1

53

2

6

?

?

53

?
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கீழ்கண்ட படத்தில் உள்ள சதுரங்களின் எண்ணிக்ைகைய காண்க.

மதிப்பீடு

கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்முைறகள் ெவளிப்பாடு

படி 2.
1 , 2 , 3, 4 , 5 , 6 ஆறு முக்ேகாணங்கள்
படி 3.  (1,2) , (2,3) , (3,4) , (4,1) , நான்கு முக்ேகாணங்கள்
எனேவ, ெமாத்த முக்ேகாணங்கள் 10 ஆகும்.

முைறயாக பட்டியலிடுதல்

சுேடாகு மற்றும் மாய முக்ேகாணங்கள்

படத்திற்குள் பல படங்கள்

வரிைச கிரமம்
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இயல் மீள்பார்ைவ

1) 1000000 ன் முன்னி -------------
 அ) 99999 ஆ) 999999 இ) 1000009 ஈ) 1
2) முதல் ஐந்து இயல் எண்களின் கூடுதலின் ெதாடரி
 அ) 15 ஆ) 14 இ) 16 ஈ) 6
3) ெபரிய ஆறிலக்க எண்ணின் ெதாடரியில் உள்ள நூறுகளின் எண்ணிக்ைக.
 அ) 100 ஆ) 1000 இ)10000 ஈ) 100000
4) 1 1 1 1 1 என்ற எண்ணில் ேகாடிட்ட இலக்கத்தின் இடமதிப்பு
 அ) 1  ஆ) 10   இ)1000  ஈ) 10000
5) 352047 என்ற எண்ணில் எந்த எண்களுக்கு  முக மதிப்பும், இடமதிப்பும் சமம் ------
 அ) 7,0 ஆ) 2,0 இ) 3,0 ஈ) 7,5
6) ஆறு மில்லியன், நானூற்று பதிெனான்று ஆயிரங்கள், இருநூற்று அறுபது 
 என்பைதக் குறிக்கும் இந்திய எண்முைற
 அ) 64,11,260 ஆ) 6,411,260 இ) 6411260 ஈ) 6411,260
7) முழு எண் ெதாகுப்பில் 21- வது எண்ணாக அைமயும் எண் யாது?
 அ) 21 ஆ) 20 இ) 22 ஈ) 23
8) முழு எண் ெதாகுப்பில் முன்னி இல்லா எண்
 அ) 0 ஆ) 1 இ) 2 ஈ) இவற்றில் எதுவும் இல்ைல
9) 3330303, 3030333, 3303033, 3300033, 3033303 இறங்கு வரிைசயில் எழுதுக.
10) 1234567, 2345671, 3456712, 4567123, 6572134, 5764321, 7124536 ஏறுவரிைசயில் எழுதுக.
11) ஆறிலக்க ெபரிய எண், ஏழு இலக்க சிறிய எண், ஏழு இலக்க ெபரிய எண், எட்டிலக்க சிறிய எண் இவற்றில் 

மிகப் ெபரிய எண் மற்றும் மிகச் சிறிய எண் யாது?
12) என்னுைடய மிதிவண்டி பூட்டின் கடவுச் ெசால் ஒரு நான்கிலக்க எண். அைவ அடுத்தடுத்த நான்கு இயல் 

எண்கள். அது மிகப்ெபரிய எண் மற்றும் இலக்கங்களின் கூடுதல் 10 எனில் கடவுச் ெசால் யாது?
13) ஒரு பழக்கைடயில் ஆப்பிள் 25000 கி.கி, மாம்பழம் 35500 கி.கி, ஆரஞ்சு 4500 கி.கி மாதுைள 20500 கி.கி 

இறக்குமதிஆகிறது.
 i ெமாத்த பழங்களின் கூடுதல் என்ன (கி.கி. இல்)?
 ii ஆப்பிள் மற்றும் ஆரஞ்சு பழங்களின் வித்தியாசம் என்ன (கி.கி. இல்)?
 iii மாதுைள ஒரு நாளில் 500 கி.கி. விற்றால் 10 நாளில் விற்பைன ெசய்த பழம் எவ்வளவு?
 iv மாம்பழம் ஒரு ெபட்டியில் 100 கி.கி அடுக்கி ைவத்தால் எத்தைன ெபட்டிகள் ேதைவப்படும்.
14) சுருக்குக. 10× 2+7× 0 - 6 ÷ 3
15) சுருக்குக. (2+71)2 ÷ 2+61-73
16) 8,499 ஐ பத்து, நூறு, ஆயிரங்களுக்கு முழுைமப்படுத்துக.
17) ஒரு விைளயாட்டு வீரனின் வீட்டின் விைலமதிப்பு `5,10,27,300 ஆகும். அவர் ேமலும் `8,23,53,200க்கு 

மற்ெறாரு வீட்ைட வாங்குகிறார் எனில் அந்த இருவீட்டின் விைலமதிப்புகளின் கூடுதைலயும், 
வித்தியாசத்ைதயும், ஆயிரத்தில் முழுைமப்படுத்தி உத்ேதச மதிப்ைபக் காண்க.

18) ஒரு கணிப்பானின் விைல `1978 எனில் ஒரு நிறுவனத்தின் நிர்வாக பணிக்காக 28 கணிப்பான் 
ேதைவப்படுகின்றது. அதன் உத்ேதச ெதாைக எவ்வளவு? (அருகிலுள்ள எண்ணிற்கு முழுைமப்படுத்துக)

இயல்  – 1 எண்கள்
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இயல் - 2 இயற்கணிதம்

19) பள்ளி கைலத்திருவிழாவில் 7530 இனிப்புகள், 502 நபர்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது. எனில் ஒருவருக்கு 
எத்தைன இனிப்புகள் கிைடக்கும் உத்ேதச மதிப்பிைனக் காண்க. (அருகிலுள்ள எண்ணிற்கு முழுைமப்படுத்துக)

20) ெபாருத்துக.
 i) பரிமாற்று பண்பு   a 1
 ii) ேசர்ப்பு பண்பு   b (42+28)×5=(42×5)+(28×5)
 iii) பங்கீட்டுப் பண்பு  c 78+36=36+78
 iv) சமனி உறுப்பு   d 14×(13×8)=(14×13)×8
 அ) (i)-(b), (ii)-(c), (iii)-(a), (iv)-(d)  ஆ) (i)-(c), (ii)-(d), (iii)-(b), (iv)-(a)  
 இ) (i)-(c), (ii)-(a), (iii)-(d), (iv)-(c)   ஈ) (i)-(d), (ii)-(c), (iii)-(b), (iv)-(a)

1) கீழ்க்காணும் அைமப்பிைன நிைறவு ெசய்க.
 a. 1, 4, 9, 16,-----, -----
 b. 90, -----, 76, -----, 62 
 c.     ,-------, ------- ,-------,
2) ஒரு நீச்சல் குளத்தில் தூய்ைமப் படுத்துவதற்காக குேளாரின் மாத்திைரகள் ேபாடப்படும். நீச்சல் குளத்தில் 

குளிப்பவர்களுக்கு உகந்தவாறு மாத்திைரகள் ேபாடப்பட்டன. திங்கட்கிழைம  1 மாத்திைரயும், ெசவ்வாய் 
கிழைம 5 மாத்திைரகளும், புதன் கிழைம 21 மாத்திைரகளும் ேசர்க்கப்படுகின்றது. எனில் வியாழக்கிழைம 
பயன்படுத்தப்பட ேவண்டிய மாத்திைரகளின் எண்ணிக்ைக யாது?

3) உன் அன்ைனயின் வயது P. அன்ைனயின் வயதிலிருந்து 25 ஐ குைறக்க உன் வயது எனில் உன் வயது யாது?
4) ஒருவர் மாதத்திற்கு சம்பளமாக `5000 ெபறுகிறார் என்றால் x மாதங்களில் அவர் ெபற்ற சம்பளம் யாது? 
5) இரு எண்களின் கூட்டற்பலன் 60 என்பைத குறிக்கும் இயற்கணித கூற்று யாது?
6) ‘17/t – 6’ என்ற கூற்ைற வாய்ெமாழிக் கூற்றாக எழுதுக.
7) ராகுல் ஒவ்ெவாரு நாளும் ‘t’ மணி ேநரம் படிக்கிறார் என்றால் ஒரு மாதத்தில்  அவர் படித்த ேநரம் யாது?
8) P ன் மதிப்பு 200 எனில் P-1, P-5, P-11 ன் மதிப்பு யாது?
9) y/8 என்பது 72 எனில் y ஏற்கும் மதிப்பு யாது?
10)  S= 20/u  எனில் பின்வரும் அட்டவைணைய நிைறவு ெசய்க.

u 4 5

S 10 2
11) மாறிகள் இடம் ெபறும் சூழல்கள் இரண்டிைனக் குறிப்பிடுக.
12) ஒரு எண்ணின் 5 மடங்கும் மற்றும் 5 ஆல் ஒரு எண்ைண ெபருக்குவதும் சமமா?
13) ெபாருத்துக :

 1).  ெவவ்ேவறு எண் மதிப்பு ெபறும் எழுத்து  (i) 18 
 2).  t=6 எனில் 3tன் மதிப்பு (ii) 7
 3).  r = 5 எனில் S= 35/r ன் மதிப்பு  (iii) சதுரம்
 4).  18, 14, 10 என்ற எண் அைமப்பில் 5 ஆவது உறுப்பு. (iv) மாறி
 5).   என்ற வடிவியல் அைமப்பில் அடுத்து வருவது (v) 2

14) x லிருந்து 81 ஐக் குைறக்க என்பைதக் குறிக்கும் கூற்று
 அ) x÷81 ஆ) 81 -x இ) x-81 ஈ) 81÷ x
15) இரு எண்களின் வித்தியாசம் 8. அதில் ஒரு எண் 2 எனில் மற்ெறாரு எண்
 அ) 12 ஆ) 11  இ) 6  ஈ) 10
16) ஒரு ெபட்டியில் 24 ேபனாக்கள் ைவக்கப்பட்டுள்ளது எனில் 12 ெபட்டிகளில் ைவக்கப்படும் ேபனாக்களின் 

எண்ணிக்ைக?
 அ) x=24×12 ஆ) x=24÷12 இ) x=12 ÷ 24 ஈ) x=24+12
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1. ஒரு சதுரம் மற்றும் இரண்டு ெசவ்வகங்களின் பக்கங்களின் எண்ணிக்ைகக்கு இைடேய உள்ள விகிதம் 
 அ) 1:1 ஆ) 1:2 இ) 4:4 ஈ) 8:2
2. மகனின் வயைதப்ேபால் இருமடங்கு தந்ைதயின் வயது எனில் அவற்றின் விகிதம் ------
 அ) n:2n ஆ) y:2y இ) z:2z ஈ) இைவ அைனத்தும் சரி
3. 3 : 6 என்ற விகிதத்தின் விகித சமம் -----
 அ) 5:10 ஆ) 4:10 இ) 2:5 ஈ) இவற்றில் எதுவும் இல்ைல
4. 12 : 9 = n : 3 – ல் n ன் மதிப்பு
 அ) 3 ஆ) 4 இ) 2 ஈ) 5

இயல் – 3 விகிதம் மற்றும் விகித சமம்

5. கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு எளிய விகிதம் காண்க.
வகுப்பு ஆண்கள் ெபண்கள்

6 30 22
8 26 34

 i 8 ஆம் வகுப்பு ஆண்களுக்கும் 6 ஆம் வகுப்பு ெபண்களுக்கும் 
 ii 8 ஆம் வகுப்பு ெபண்களுக்கும் 6ஆம் வகுப்பு ஆண்களுக்கும்
 iii 8 ஆம் வகுப்பிற்கும் 6 ஆம் வகுப்பிற்கும்
 iv ஆண்களுக்கும் ெபண்களுக்கும்
 v ஆண்களுக்கும் அைனத்து மாணவர்களுக்கும்
6. நிழலிடப்பட்ட பகுதிக்கும் நிழலிடப்படாத
       பகுதிக்கும் இைடேய உள்ள விகிதத்ைத காண்க
7. 2222 கி.கி க்கும் 22 கி.கி.க்கும் உள்ள விகிதத்ைத எளிய வடிவில் 

காண்க.
8. ஆசிரியர், ஆறாம் வகுப்பு மாணவர்கைள ஒரு வாரத்திற்கு 28 மணி ேநரம் படிப்பதற்காக ஒதுக்க ேவண்டும் 

என வலியுறுத்துகிறார். இதைன எளிய வடிவில் குறிப்பிடுக. (மணியில்)
9. ஒரு மாவட்டத்தில் உள்ள A, B, C, D, E. என்ற 5 பள்ளிகள் சுற்றுலாச் ெசல்லத் திட்டமிடுகிறார்கள். பள்ளிகளில் 

பயிலும் மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக முைறேய 110, 165, 220, 330, 440. 1 ேபருந்துக்கு 55 ேபர் என்ற 
விகிதத்தில் மாணவர்கள் ெசன்றால் பள்ளிகளுக்கு இைடேயயான விகிதத்ைதக் கண்டறிந்து, அைவகளில் 
சமான விகிதம் மற்றும் விகித சமம் ஆகியவற்ைறக் காண்க.

10. இைசெமாழி மற்றும் கனிெமாழி தன் தந்ைத ெகாடுத்த ரூ. 840 ஐ 2 : 5 என்ற விகிதத்தில் பிரித்துக் 
ெகாள்கின்றனர். எனில் ஒவ்ெவாருவருக்கும் கிைடக்கும்  ெதாைக எவ்வளவு?

11. 2 : 5 மற்றும் 2 : 4 என்ற விகிதத்தில் எது ெபரியது எனக் காண்க.
12. 121- ஐ 7 : 4 என்ற விகிதத்தில் பிரித்துக் காட்டுக.
13. 2 : 3 = 6 : x   என்ற விகித சமத்தில் x ன் மதிப்பு காண்க.
14) விடுபட்ட எண்கைள நிரப்புக.
 i) 4 : 5 =  : 15
 ii) 16 :  =  : 4 = 2 : 1 =  : 6
15. ஏேதனும் நான்கு ஒற்ைற எண்கைள எடுத்துக் ெகாண்டு விகித சமமாக உள்ள இரு விகிதங்கைள எழுதுக.
16. ஒரு மாம்பழத்தின் விைல ` 8 மற்றும் 16 மாம்பழங்களின் விைலயானது 32 ெகாய்யாபழத்தின் விைலக்கு 

சமம் எனில் 5 ெகாய்யாப்பழங்களின் விைல என்ன?

இயல் - 4  வடிவியல்
1. படத்தில் ெபன்சிலின் நீளம் யாது?

       
 அ) 15ெச.மீ ஆ) 13ெச.மீ இ) 13.5 ெச.மீ ஈ) 14.5 ெச.மீ
2. பின்வருவனவற்றுள் கதிைரக் குறிப்பது எது?
 அ) PQ ஆ) PQ இ) PQ ஈ) PQ
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3. இைணயற்ற  ேகாடுகள் ஒன்ைறெயான்று  ---------------
4. இருபுறமும் முடிவுப் புள்ளிகைளக் ெகாண்டுள்ள ேகாட்டிைன ---------- எனலாம்.
5. இரண்டு அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட ேகாடுகள் ஒரு ெபாதுவான புள்ளிையக் ெகாண்டிருந்தால் அக்ேகாடுகள் 

---------------  என்றைழக்கப்படும்.
6. ெபாருத்துக.
 i) ஒருங்கைமப்புள்ளி a இரு ேகாடுகளுக்கு இைடப்பட்ட ெசங்குத்து தூரம் மாறாமல் இருக்கும்
 ii) ெசங்குத்துக்ேகாடுகள் b பல ேகாடுகள் ஒரு புள்ளியில் சந்தித்தல்
 iii) ஒரு ேகாடைமப்புள்ளிகள் c ஒேர ேகாட்டின் மீது அைமயும் புள்ளிகள்
 iv) இைண ேகாடுகள் d  இரண்டு ேகாடுகள் ஒன்ைறெயான்று 90° ேகாணத்தில் ெவட்டிக்ெகாள்ளுதல்
7. பின்வரும் ேகாடுகளில் ெசங்குத்துக்ேகாடுகைள () ெசய்க.
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8. இரண்டு கதிர்கள் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் ெபாழுது உருவாகும் முைன மற்றும் பக்கங்களுக்கு ஏற்ற படம் வைரக.
9. பின்வரும் ேகாணங்களுக்கு ஏற்ற படம் வைரக.
 அ) குறுங்ேகாணம் ஆ) ேநர்ேகாணம்  இ) ெசங்ேகாணம் ஈ) விரிேகாணம்
 உ) பூஜ்ஜியக் ேகாணம் ஊ) பின்வைளவுக் ேகாணம்
10. கடிகாரம் 12 மணி 35 நிமிடங்கைளக் காட்டும்ெபாழுது உருவாகும் ேகாண அளவு யாது?
11. (a)1° (b) 22°    (c) 89°   – ன் நிரப்புக் ேகாணங்கைள எழுதுக.
12. (a) 0°  (b) 176°  (c) 154° - ன் மிைக நிரப்புக் ேகாணங்கைள எழுதுக. 
13. 1:5 என்ற விகிதத்திலுள்ள நிரப்புக் ேகாணங்கைள எழுதுக.
14. ெசங்ேகாணத்தின் மிைக நிரப்புக் ேகாணம் -------------- ேநர்ேகாணத்தின் மிைக 
 நிரப்புக்ேகாணம் --------------- ஆகும்.
15. நீவிர் ேநராக நின்றுெகாண்டு வலது ைகைய கிைடமட்டமாக நீட்டும்ேபாது உடலுக்கும், வலது ைகக்கும் 

இைடேய உருவாகும் ேகாண அளவு யாது?
16. ேகாணமானி ெகாண்டு 30° ேகாணத்ைத எப்படி அளவிடுவாய் என்பைத படமாக வைரக.

இயல் - 5 புள்ளியியல்

1. தீனு ஒரு பகைடைய 40 முைறகள் உருட்டும்ேபாது கிைடக்கும் விைளவுகைள பின்வருமாறு குறித்துள்ளார்.

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

 அதற்கு ேநர்க்ேகாட்டுக்குறி அட்டவைண தயாரித்துக் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விைடயளிக்கவும்.
 i. எந்த எண் குைறந்த அளவில் கிைடக்கப்ெபற்றுள்ளது?
 ii. எந்த எண் அதிக அளவில் கிைடக்கப்ெபற்றுள்ளது?
 iii. எந்த எண்கள் சம எண்ணிக்ைகயில் கிைடக்கப்ெபற்றுள்ளது?
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2.  ஒரு வணிக வளாகத்தில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட கைடயில் ஒரு வாரத்தில் விற்பைனயான பூங்ெகாத்துக்களின் 
விவரம் அட்டவைணப் படுத்தப்பட்டுள்ளது.

 = 10 பூங்ெகாத்துகள்

நாட்கள் பூங்ெகாத்துக்களின் எண்ணிக்ைக

திங்கட்கிழைம
  

ெசவ்வாய்கிழைம
    

புதன்கிழைம
   

வியாழக்கிழைம
     

ெவள்ளிக்கிழைம
  

சனிக்கிழைம
 

ஞாயற்றுக்கிழைம
       

 விளக்கப்படத்ைதப் பார்த்து பின்வரும் வினாக்களுக்கு விைடயளிக்கவும்.
 i. ஞாயிறு அன்று விற்பைனயான பூங்ெகாத்துக்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளவு?
 ii. எந்த நாளில் அதிக பூக்கள் விற்பைனயானது?
 iii. எந்த நாளில் குைறந்த அளவில் பூக்கள் விற்பைனயானது? 
 iv. எந்ெதந்த நாட்களில் சம அளவு பூக்கள் விற்பைனயாகியுள்ளது?
 v. ஞாயிறு மற்றும் திங்களன்று விற்பைனயான பூங்ெகாத்துக்களின் எண்ணிக்ைகைய விகிதத்தில் எழுதுக.
 vi. ஒரு வாரம் முழுவதும் விற்பைனயான பூங்ெகாத்துக்களின் எண்ணிக்ைக யாது?
 vii. சனிக்கிழைம அன்று விற்பைனயான பூங்ெகாத்துக்களின் எண்ணிக்ைக ஞாயிறு அன்று விற்பைனயான 

பூங்ெகாத்துக்கைள விட எவ்வளவு குைறவு?
3) ஒரு பள்ளியின் ஆண்டுவிழாவில் நைடெபற்ற நிகழ்ச்சிகளில் பங்ேகற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 

தரப்பட்டுள்ளது. அதற்கு படவிளக்கப்படம் வைரக.
நிகழ்ச்சிகள் பங்ேகற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக
வில்லுப்பாட்டு 10
கிராமிய நடனம் 7
பரதநாட்டியம் 9
கூட்டிைணப்பு நடனம் 12
ேமற்கத்திய நடனம் 10
தமிழ்நாடகம் 13
ஆங்கில நாடகம் 21

4) கிராமங்களில் உள்ள ஓட்டு வீடுகளின் எண்ணிக்ைக கணக்ெகடுக்கப்பட்டு கீேழ தரப்பட்டுள்ளது. அதற்கு 
பட்ைட வைரபடம் வைரக.

கிராமங்கள் வீடுகளின் எண்ணிக்ைக
கிராமம்  A 35
கிராமம்  B 40
கிராமம்  C 75
கிராமம்  D 10
கிராமம்  E 58
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5) கீழ்க்காணும் அட்டவைணயில் 2009 முதல் 2015 வைர தயாரித்த/ உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட மிதிவண்டிகளின் 
எண்ணிக்ைக கணக்கிடப்பட்டு அட்டவைணப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. பட்ைட வைரபடம் வைரக.

ஆண்டுகள் உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட மிதிவண்டிகளின் எண்ணிக்ைக

2009 500
2010 800
2011 900
2012 1200
2013 1500
2014 2500

2015 2800

6) சசியின் ஒரு மாதத்திற்கான குடும்பச் ெசலவுகள் பட்ைட வைரபடமாக
தரப்பட்டுள்ளது. இப்படத்ைதக் கவனித்து கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு
விைடயளிக்கவும்.
i. ஒரு மாத்திற்கான ெசலவுத் ெதாைகயாக சசி
   தன் வருமானத்திலிருந்து எவ்வளவு ஒதுக்கினார்?
ii. கல்விக்கும் ேபாக்குவரத்துக்கும் எவ்வளவு ெசலவானது?
iii. சசி தனது வீட்டு வாடைகயாகக் ெகாடுத்த ெதாைக எவ்வளவு?
iv. சசி தனது குடும்பச் ெசலவில் எதற்காக அதிகம் ெசலவழித்துள்ளார்?
v. மின் கட்டணத்ைதப் ேபான்று 3 மடங்கு சசி எதற்கு ெசலவிட்டார்?

7) ஒரு வகுப்பில் படிக்கும் 26 மாணவர்களின் உயரங்கள் (ெச.மீ-ல்) அளந்து கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு 
ேநர்க்ேகாட்டுக் குறி அட்டவைண தயாரிக்க.

 148, 150, 149, 148, 149, 153, 152, 155, 148, 152, 151, 159, 153, 
 148, 157, 156, 148, 154, 160, 148, 150, 151, 149, 148, 151, 158
8) ஒரு வாரத்தின் 5 நாட்களில் விற்பைனயான இளநீர்களின் எண்ணிக்ைக பட்ைட வைரபடமாக கீேழ 

தரப்பட்டுள்ளது. அதற்கு படவிளக்கப்படம் வைரக.
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9) 1 முதல் 5 வகுப்பு வைர உள்ள மாணவர்கள் விரும்பி ேதர்ந்ெதடுத்த நாற்காலிகளின் விவரம் பட 
விளக்கப்படமாக கீேழ தரப்பட்டுள்ளது. 

 = 10 மாணவர்கள்

வண்ணம் மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக

சிவப்பு
      

நீலம்
    

பச்ைச
       

கருப்பு
     

மஞ்சள்
   

இைத கவனித்து பின்வரும் அட்டவைணைய நிரப்புக.
நாற்காலிகள் சிகப்பு நீலம் பச்ைச மஞ்சள் கருப்பு ெமாத்தம்

எண்ணிக்ைக

இயல் 6 – தகவல் ெசயலாக்கம்

1. கீழ்க்காணும் முைறயான பட்டியலிடுதலில் விடுபட்டைதக் கண்டுபிடிக்க.
 (i) E, F, G ஆகிய எழுத்துக்கைளக் ெகாண்டு அைமக்கப்படும் மூன்ெறழுத்துக்கள் :   EFG, GFE, EGF, FGE  
 (ii) பிைழையக் கண்டுபிடிக்க :  ARUN, RAUN, UARN, UNRA, ARNU, URNA, NRUE, ANUR, AURN, RUAN, 

RANU, RNUA, URAN, NARU, NRAU, NUAR, NRUA
 (iii) 7, 6, 8 ஐப் பயன்படுத்தி அைமக்கப்படும் ெவவ்ேவறு எண்கள் : 678, 768, 687, 867, 876
2. 696 ஆகிய இலக்கங்கைளக் ெகாண்டு அைமக்கப்படும் ெவவ்ேவறு எண்கைளப் பட்டியலிடுக.
3. ஒரு கைடயில்  4 வைகயிலான பழங்கள் உள்ளன. நீங்கள் ஏேதனும் இரு வைக பழங்கைள வாங்கிச் ெசல்ல 

விரும்புகிறீர்கள் எனில் எத்தைன ெவவ்ேவறு வழிகளில் பழங்கைள வாங்குவீர்கள்?
4. மூன்று ெவவ்ேவறு வண்ண வைளயல்கைள எத்தைன ெவவ்ேவறு வழிகளில் அைமப்பாய்?
5. கீழ்க்காணும் 3×3 சுேடாகுைவ பூர்த்தி ெசய்க.

3 4 5
5 3 4

6. மாய முக்ேகாணத்ைத நிைறவு ெசய்க.

7. 0 முதல் 8 வைர எண்கைளப் பயன்படுத்தி வட்டங்கைள
நிரப்பி, ஒவ்ெவாரு ேநர்ேகாட்டிலும் கூடுதல் ஒேர எண்ணாக
வருமாறு அைமக்க

1

3 2
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8. கீேழ உள்ள படத்தில் உள்ள முக்ேகாணங்கள் /வட்டங்கள் எத்தைன?

 

Web Links/Address Content

http://nrich.maths.org Activities for Primary and Upper Primary

http://mathforum.org
www.illuminations.nctm.org

Activities, Problems and Puzzles in maths

http://www.coolmath.com;
http://www.coolmath-games.com

Pre-Algebra, Algebra, Calculus, Numbers - 
Practices, Tools and References

http://www.math.com Mathematical References, Worksheets, Online 
Quiz

www.active-maths.co.uk Worksheets for most of the contents

https://www.onlinemathlearning.com/basic-
geometry.html

Geometrical concepts Learning Site

https://www.dadsworksheets.com/worksheets Worksheets for Geometry

www.transum.org Systematic listing

www.sudokugragon.com Sudoku Puzzles

http://www.math8.nelson.com Activities and Quizzes  

http://www.khanacademy.org Videos on various subjects and Worked Exam-
ples 

www.� gurethis.org Teachers Corner

Measure4Measure Collection of sites that estimate, calculate, 
evaluate, and translate

https://www.mathplayground.com Online math activities and resources

Tessellattions.org Observe and create your own tessellations

Centre for Innovation in 
Mathematics Teaching: 

Resources, Puzzles, topics

Mathematicsworksheetfactory.com Worksheets

பயனுள்ள இைணயங்கள்
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ேமற்பார்ைவ நூல்கள்

புத்தகம் ஆசிரியர் பதிப்பகம்

Elementary and Middle School 
Mathematics 

John A.Vande Walle Addison Wesley Longman

Arithmetic and Alegbra Shailesh A.Shirali University Press Private Limited

Basic Ideas of Mathematics Francis G.Lankford W.J.Gage Limited
MC Dougal Little Middle School 
Math

 A.Houghton Mi�is Company

Survey of Mathematics with 
application  

Angle Stand alone book.

ேமலாய்வாளர்
பா. தமிழ்ச் ெசல்வி
துைண இயக்குநர்
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,
ெசன்ைன - 600 006.

குழு ெபாறுப்பாளர்
வா. ரமாபிரபா
முதுநிைல விரிவுைரயாளர்
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்
திரூர், திருவள்ளூர் மாவட்டம்.

குழு ஒருங்கிைணப்பாளர்கள்
ேவ. இைளயராணி
உதவிப் ேபராசிரியர்
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், 
ெசன்ைன - 600 006.
டி. ேஜாஷ்வா எடிசன்
விரிவுைரயாளர்
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்
களியாம்பூண்டி, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்

ஆசிரியர் ைகேயடு உருவாக்க குழு

கட்டைமத்ேதார்
D. ஐயப்பன்
விரிவுைரயாளர்
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்
ராணிேபட்ைட, ேவலூர் மாவட்டம்.
P. பத்மநாபன்
விரிவுைரயாளர்
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்
திருவண்ணாமைல மாவட்டம்
S.K. சரவணன்
விரிவுைரயாளர்
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்
K.P. விஜயகுமார்
பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி, குஜாம்பாைளயம், ஈேராடு மாவட்டம்
N. கார்த்திக்
பட்டதாரி ஆசிரியர்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்
P. கல்பனா
பட்டதாரி ஆசிரிைய
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி, திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம்
B. மலர்விழி
பட்டதாரி ஆசிரிைய 
எஸ்.பி.ஓ.ஏ. ெமட்ரிக் ேமல்நிைலப் பள்ளி, ெசன்ைன
G. பழனி
பட்டதாரி ஆசிரியர்
அரசு உயர்நிைலப் பள்ளி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.

கைல மற்றும் வடிவைமப்புக் குழு
தைலைம ஒருங்கிைணப்பாளர் 
வடிவைமப்பு - ஆக்கம்
சீனிவாசன் நடராஜன்

வடிவைமப்பு
ேகாபு ராசுேவல் 
அஸ்கர் அலி.மு
ெஜரால்டு வில்சன்
ஒருங்கிைணப்பாளர்
ரேமஷ் முனிசாமி
தட்டச்சர்
E. கீதா லட்சுமி 
பத்மா

இந்நூல் 80ஜி.எஸ்.எம். எலிகண்ட் ேமப்லித்ேதா தாளில் அச்சிடப்பட்டுள்ளது.
ஆப்ெசட் முைறயில் அச்சிட்ேடார்:




