
கணக்கு
த�ொகுதி - 2

பருவம் - I

ஏழொம் வகுப்பு

தமிழ்நாடு அரசு

தமிழ்நாடு அரசு விலையிலைநாப் பநாடநூல வழங்கும் திடடத்தின்கீழ வவளியிடப்படடது

பள்ளிக் கல்வித்துறை
தீணடநாலை ைனித ந்யைற்ற வெயலும் வபருங்குற்றமும் ஆகும்
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(ii)

2019

க ற க  க ச ட ற

 ெசன்ைன-600 006 
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நில

க் 
கல்

வி
யியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நி

று
வ

ன
ம்.  

அறிவுைடயார் 
எல்லாம் உைடயார் 

மு�ல் பதிப்பு  -  2019

(புதிய பாடத்திடடத்தின் கீழ்
வெளியிடபபடட முபபருெ  நூல்)
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(iii)

அனறறாட வறாழ்விலும், இயற்கயிலும் எல்றா இடஙகளிலும் கணித அனுபவம் 
இயற்கயயறாடு இ்ைநயத உள்ளது எனப்த உைர்நது ககறாளளுதல

கணி�மொனது எணகள், சமனபொடுகள், அடிப்பறைச் தசயலிகள் படிநிறைகள் எனபற�விை புரி�றை 
அடிப்பறையொகக் தகொணைது.
- வில்லியம் பவுல் �ர்ஸைன

  Alive

 M

athematics

கணித அனுபவம் இயற்கயயறாடு இ்ைநதும்  
அனறறாட வறாழ்வில எல்றா இடஙகளிலும் பரவி உள்ளது  

எனப்த உைர்நது ககறாளளுதல.

பறாடநூலில உள்ள வி்ரவுக் குறியீட்ட (QR Code) பயனபடுத்துயவறாம்! எபபடி?
•  உஙகள திறனயபசியில, கூகுள playstore /ஆபபிள app store ககறாண்டு QR Code ஸயகனர் கசயலி்ய இ்வசமறாகப பதிவிறக்கம் 

கசய்து நிறுவிக்ககறாளக.
•  கசயலி்யத் திறநதவுடன, ஸயகன கசய்யும் கபறாத்தறா்ன அழுத்தி தி்ரயில யதறானறும் யகமரறா்வ  

QR Code-இன அருகில ககறாண்டு கசல்வும்.
• நுடபமறாய்ச் யசறாதிபபதன (scan) மூ்ம் தி்ரயில யதறானறும் உரலி்ய (URL) கசறாடுக்க, அதன வி்ளக்கப பக்கத்திறகு கசலலும்.

தசயல்பொடு
கசய்து கறறல மூ்மறாக 

கணிதத்்தக் கறறு 
மகிழ்ச்சிய்டதல

இவறறை முயல்க
கறறுக் ககறாண்ட 
பறாடபகபறாரு்்ள 

வலுவூடடும் வ்கயில சி் 
பயிறசி வினறாக்கள

சிந்திக்க
ஆழமறாகச் சிநதிக்கவும், 

கவளிபபடுத்தவும் 
வறாய்பபுகள

குறிப்பு
இனறிய்மயறாக் 

கருத்துகளும், விதிகளும்.

இறணயச் தசயல்பொடு
அறிவுத் யதடல

பல்வறகத் திைனறி வினொக்கள்
உயர்மடடச் சிநத்ன்யத் தூண்டும் 

வ்கயிலும், யபறாடடித் யதர்வுக்்ள 
பயமினறி எதிர் ககறாளளும் வ்கயிலும் 

அ்மநத வினறாக்கள

உஙகளுக்குத் 
த�ரியுமொ?

ஆர்வத்்தத் தூண்டுவதறகு 
பறாடபகபறாருள கதறாடர்பறான 

கூடுதல தகவலக்்ள அறிதல

உ்கில ப் யபசும் கமறாழிகள இருநதறாலும், உ்கின ஒயர கபறாது கமறாழி கணிதமறாகும்.  
இத்ன எளிய மு்றயில மறாைவர்களுக்கு அளிபபயத இபபறாடநூலின அடிபப்ட 

ய�றாக்கமறாகும்.
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மீள்பார்வை
இயல் எண்கள், பூச்சியம் மற்றும் குறை எண்களின் த�ொகுப்பு முழுக்களொகும்.
இ�றை   என்ை குறியீட்ொல் குறிககிறைொம்.
எண ற்கொடடில் பூச்சியத்திற்கு இ்ப்புைமொ்கக குறை முழுக்கறளயும் பூச்சியத்திற்கு வலப்புைமொ்க 

மிற்க முழுக்கறளயும் குறிககிறைொம்.  

 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
ப்ம் 1.1

எணவரிறையில் ஒவதவொரு முழுவும் இ்மிருந்து வலமொ்க ந்கரும்றபொது ஏறுவரிறையில்  
இருககும்.

ப்த்தில் A,B,C,D என்ை புள்ளி்கள் குறிககும் முழுக்கள் பின்வருமொறு A = +3,  B = +7, D = −1  
மற்றும் C = −5 .

 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
C D A B

 ப்ம் 1.2

1.  கீழக்கொணும் முழுக்கறள ஏறுவரிறையில் எழுது்க: 
–5, 0, 2, 4, –6, 10, –10

2. –15, 12, –17, 5, –1, –5, 6 ஆகிய எண்கள் எணற்கொடடில் குறிக்கப்பட்ொல் இ்து புைத்தில் 
குறிக்கப்பட் ்கற்சி எண ____________. 

3.  கீழக்கொணும் த�ொ்றைப் பூர்த்தி தைய்க:
50, ___, 30, 20, ____, 0, −10 , ___, ___, −40 , ___, ___. 

4.  கீழக்கொணும் எண்கறள ஒப்பீடடு “<”, “>” அல்லது “=” குறியிடு்க.
 (a) −65 � 65 (b) 0 � 1000 (c) −2018 � −2018
5.  கீழக்கொணும் முழுக்கறள இைங்கு வரிறையில் எழுது்க:
 –27, 19, 0, 12, –4, –22, 47, 3, –9, –35

கற்றல் ந�பாககஙகள
 ● முழுக்களின் கூட்ல் மற்றும் ்கழித்�றலப் புரிந்துத்கொள்ளு�ல்.
 ●  முழுக்களின் தபருக்கல், வகுத்�ல் ஆகியவற்றைப் புரிந்துத்கொள்ளு�ல்.
 ●  முழுக்கள் மீ�ொை நொன்கு அடிப்பற் தையலி்களின் பணபு்கறளப் புரிந்துத்கொள்ளு�ல்.
 ●  முழுக்களின் நொன்கு அடிப்பற்ச் தையல்பொடு்கறளப் பயன்படுத்தி வொழவியல் பயன்பொடடுக 

்கணககு்களுககுத் தீர்வு ்கொணு�ல்.

1 எண்ணியல்
இயல்  –11 –10 –9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2

a × (b+c) = (a × b) + (a×c) 

7th_Maths_T1_TM_Chp1.indd   1 07-06-2019   19:04:28

 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



ஏழாம் வகுப்பு - கணிதம்2

1.1 அறிமுகம்
முழுக்கறள வரிறைப்படுத்து�றலயும், ஒப்பிடு�றலயும் பற்றி ஆைொம் வகுப்பில் பயின்றைொம்.  

முழுக்களின் கூட்ல் மற்றும் ்கழித்�றலப் பற்றி இங்குக ்கொணறபொம்.
7–5 = 2 என்பது நொம் அறிந்�ற�.  ஆைொல் 5–7 = ? எணற்கொடடிறைப் பயன்படுத்தி 5 லிருந்து 

7 வறை ்கழிக்க முயல்றவொம்.  எணற்கொடடில்  இ்துபுைமிருந்து. வலதுபுைம் ந்கரும் தபொழுது எண 
மதிப்பு அதி்கரிப்ப�ொல், எண்கறளக ்கழிப்ப�ற்கு இ்துபுைம் ந்கை றவணடும்.  ஆ்கறவ,  5 லிருந்து 7 
ஐக ்கழிப்ப�ற்குப் பூச்சியத்திற்கு இ்துபுைம் ந்கை றவணடும்

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

5
–7

ப்ம் 1.3

இப்படிச் தையவது ற�றவயொ?  இது றபொன்ை சூழறல உங்்கள் வொழகற்கயில்  ைந்தித்திருககிறீர்்களொ? 
ஆம், பல்றவறு சூழல்்கள் தவப்ப நிறல ஏற்ை இைக்கங்்கள், வங்கிக ்கணககில் பணம் தைலுத்து�ல், 
பணம் எடுத்�ல், வணி்கத்தில் ஏற்படும் இலொப, நட்ம் ஆகிய அறைத்திலும் முழு எண்கள் 
பயன்படுத்�ப்படுகின்ைை.

எஙகும் கணிதம்-அன்றபாட வைபாழ்வில் எண்ணியல்

்க்ல் மட்த்திற்கு றமலும் கீழும் உள்ள மறல அண்ொர்டி்கொ, ஆர்கடிக தவப்ப நிறல < 0°C
பூமத்திய றைற்கயில் தவப்ப நிறல >0°C

1.2 முழுககளின கூடடல் 
முழுக்களின் கூட்றலக ்கொடசிப்படுத்� எணற்கொடு எளிறமயொ்க உள்ளது.  எணற்கொடற்ப் 

பயன்படுத்தி ஒரு  தையல்பொடற்க ்கொணறபொம்.
ைொறலயிறை ஓர் எணற்கொ்ொ்கக ்கற்பறை தையது அதில் ஓர் அடி முன்னும் அல்லது ஓர் அடி 

பின்னும் ந்கர்�ல்.  ஒவதவொரு அடியும் ஓர் அலகிற்குச் ைமம்.  மு�லில் பூச்சியத்திலிருந்து த�ொ்ங்கி மிற்க 
முழுக்கள் உள்ள திறைறய றநொககி நிற்றபொம். முன்றைொககி றநொககி ந்கர்ந்�ொல் மிற்க முழுக்கறளயும் 
பின்றைொககி றநொககி ந்கர்ந்�ொல் குறை முழுக்கறளயும் குறிககும்.  கூட்ல் தையலிககு நொம் மிற்க  
முழுத் திறை றநொககிறய நிற்றபொம்.  

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

குறை முழுத் திறை மிற்க முழுத் திறை

ப்ம் 1.4

அன்்ொர்டி்கொ

பூமத்திய 
றைற்க

ஆர்கடிக
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இயல் 1  |  எண்ணியல் 3

(+5), (–3) ஆகியவற்றைக கூடடுவ�ற்கு, பூச்சியத்தில் த�ொ்ங்கி மிற்க முழுத் திறை றநொககி  
5 அலகு்கள் முன்புைமொ்க ந்கர்ந்து (+5) ஐ அற்கிறைொம்.  தையல்பொடு கூட்லொ்க இருப்ப�ொல்  
(–3) ஐக குறிப்ப�ற்கு அற� திறையில் பின்புைமொ்க 3 அலகு்கள் ந்கர்ந்து (+2) ஐ அற்கிறைொம்.

எைறவ, (+5) + (–3) = 2. (ப்ம் 1.5)

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

+5
–3

ப்ம் 1.5

இவவழிறயப் பின்பற்றி மற்தைொரு எடுத்துக்கொடற் முயல்றவொம். (-6),  
(-4) ஆகியவற்றைக கூடடு்க.  பூச்சியத்திலிருந்து த�ொ்ங்கி மிற்க முழுதிறை றநொககி நின்று (-6) 
ஐ குறிப்ப�ற்கு 6 அலகு்கள் பின்புைமொ்க ந்கர்ந்து, பின்ைர் அற� திறையில்  (-4) ஐ குறிப்ப�ற்்கொ்க 4 
அலகு்கள் பின்புைமொ்க ந்கர்ந்து  -10 ஐ அற்கிறைொம்.

ஆ்கறவ, (–6)+(–4)=–10

 –11 –10 –9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2

–6
–4

ப்ம் 1.6

எணற்கொடடுச் தையல்பொடடின் மூலம் பின்வருவைவற்றின் மதிப்றபக ்கொண்க
  (i) (–4) + (+3) (ii) (–4) + (–3)       (iii) (+4) + (–3)

பழுப்பு, இளஞ்சிவப்பு வில்றல்கறளக த்கொண் இரு கிணணங்்கள் உள்ளை.  ஒரு 
பழுப்பு வில்றல மிற்க முழுவொை  (+1) ஐயும், ஒரு இளஞ்சிவப்பு வில்றல குறை முழுவொை 
(–1) ஐயும் குறிககின்ைை.  ஒரு பழுப்பு (+1) மற்றும் ஒரு இளஞ்சிவப்பு  (–1)
வில்றல ஆகியவற்றின் றைொடி பூச்சியச் றைொடி என்று அறழக்கப்படுகிைது. 
[1+(–1)=0]

முழுக்கறளக கூடடுவ�ற்குத் ற�றவப்படும் எணணிகற்கயில் 
வில்றல்கறள எடுத்துகத்கொணடு, பூச்சியச் றைொடி றைர்க்க றவணடும்.  
றைொடி றைர்த்� பிைகு மீ�முள்ள வில்றல்களின் எணணிகற்கறய இரு 
முழுக்களின் கூட்ல் பலன் ஆகும்.

(−7)
(+5)
 −2

(–7), (+5) ஆகியவற்றைக கூடடுவ�ற்கு, 7 இளஞ்சிவப்பு வில்றல்கறளயும் 5 பழுப்பு 
நிை வில்றல்கறளயும் எடுத்துச் றைொடி றைர்த்�ல் றவணடும்.  இவவொைொ்கச் றைர்கற்கயில் 
நமககு 5 பூச்சியச் றைொடி்களும், 2 இளஞ்சிவப்பு வில்றல்களும் கிற்ககின்ைை.  இவவிரு 
எண்களின் கூட்ல் பலன் ( ) ( )− + + = −7 5 2 .
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எடுதககபாடட 1.1 
எணற்கொடடிறைப் பயன்படுத்திக கீழக்கொணும் முழுக்களின் கூடு�ல் ்கொண்க.
(i) 10 மற்றும் –15  (ii)  –7 மற்றும் –9

 எண ற்கொடடிறைப் பயன்படுத்தி முழுக்களின் கூடு�றலக ்கொணறபொம். 
 (i) 10 மற்றும் –15

ப்ம் 1.7

எணற்கொடடில் பூச்சியத்தில் த�ொ்ங்கி மிற்கமுழுத் திறை றநொககி 10 அலகு்கள் முன்றைொககி 
ந்கை றவணடும்.  அ�ன்பின் –15 ஐக குறிக்க 10 லிருந்து 15 அலகு்கள் பின்றைொககி ந்கை 
றவணடும், �ற்றபொற�ய நிறல  10 + (–15) = –5.
 (ii)  –7 மற்றும் –9

ப்ம் 1.8

(+)(−3) (−4) = −7

(–3), (–4) ஆகியவற்றைக கூடடுவ�ற்கு மு�லில் 3 இளஞ்சிவப்பு வில்றல்கறளயும் 
பின்ைர் 4 இளஞ்சிவப்பு வில்றல்கறளயும் எடுத்துகத்கொணடு றைர்த்�ொல், தமொத்�ம் 7 
இளஞ்சிவப்பு வில்றல்கள் கிற்ககும்.  இங்குப் பூச்சியச் றைொடி றைர்க்க இயலொது.  எைறவ, 
(–3), (–4) ஆகியற்றின் கூட்ல் பலன் (–7).  ஆசிரியர், மொணவர்்கறள வில்றல்களின் 
உ�விறயொடு தவவறவறு முழுக்களின் கூடு�றலக ்கொணச் தையயலொம்.

(i) ஒறை குறியுற்ய இருமுழுக்களின் கூட்ல் பலன்,  இரு எண்களின் கூடு�ல் ஆகும்.  
றமலும் அற� குறிறயப் தபற்றிருககும்.

(ii) தவவறவறு குறி்கறளயுற்ய இரு முழுக்களின் கூட்ல் பலன், அவவிரு எண்களின் 
றவறுபொடு ஆகும்.  றமலும் தபரிய எணணின் குறிறயப் தபற்றிருககும்.

(iii) குறியீடு இல்லொ� முழுக்கள் மிற்க முழுக்கள் ஆகும்.

–6 –5 –4 –3 –2 –1  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10
-15

–17 –16 –15 –14 –13 –12 –11 –10 –9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1  0  1

-7-9
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எணற்கொடடில், பூச்சியத்தில் த�ொ்ங்கி மிற்கமுழு திறை றநொககி –7 என்ப�றைக குறிக்க 7 
அலகு்கள் பின்றைொககி ந்கை றவணடும்.  றமலும் –9 என்ப�றைக குறிக்க –7 லிருந்து 9 அலகு்கள் 
பின்றைொககி ந்கை றவணடும்.  �ற்றபொற�ய நிறல –16. எைறவ (–7) + (–9) = –16.
எடுதககபாடட 1.2 

கூடடு்க  (i) (–40) மற்றும் (30)    (ii)  60 மற்றும் (–50)

 (i) (–40) மற்றும் (30)   (ii)  60 மற்றும் (–50)

    –40 + 30 = –10        60 + (–50) = 60 – 50 = 10 
எடுதககபாடட 1.் 

கூடடு்க (i)  (–70) மற்றும் (–12)   (ii) 103 மற்றும் 39.
   (i)  (–70) + (–12) = –70 – 12 = – 82

   (ii) 103 + 39 = 142

எடுதககபாடட 1.் 
ஒரு நீர்மூழகிக ்கப்பலொைது ்க்ல் மட்த்திலிருந்து 32 அடி்கள் கீறழ உள்ளது. பிைகு அது  

8 அடி்கள் றமல் றநொககி ந்கர்கிைது.  நீர்மூழகிக ்கப்பல் இருககும் ஆழத்ற�க ்கொண்க.

 நீர்மூழகிக ்கப்பலொைது ்க்ல் மட்த்திலிருந்து 32 அடி்கள் கீறழ உள்ளது.
 எைறவ இ�றை –32 எைக குறிப்பி்லொம். 
 றமலும் 8 அடி்கள் றமறல ந்கர்கிைது.
 றமறல ந்கர்வ�றை +8  எைக குறிப்பி்லொம்.
 நீர்மூழகிக ்கப்பலின் ஆழம்  = –32 + 8 = –24
 எைறவ, நீர்மூழகிக ்கப்பலொைது ்க்ல் மட்த்திலிருந்து 24 அடி்கள் கீறழ உள்ளது.

எடுதககபாடட 1.் 
சீ�ொ �ைது றைமிப்பொை ` 225 இல் அலுவல்கப் தபொருள்்கறள வொங்கும் ்கற்ககுச் தைன்று ்க்ன் 

அடற்றயப் பயன்படுத்தி ` 400 இககுப் தபொருள்்கள் வொங்குகிைொள் எனில், வங்கிககு அவள் மீ�ம் 
தைலுத்� றவணடிய த�ொற்க எவவளவு?

 சீ�ொவின் றைமிப்பு ` 225  
  ்க்ன் அடற்யின் மூலமொ்க அலுவல்கப் தபொருள்்கள்  

 வொங்்கச் தைலவு தைய� த�ொற்க = ` 400
 வங்கிககு அவள் மீ�ம் தைலுத்� றவணடிய த�ொற்க = ` 225 – ` 400  =  – ` 175

 எைறவ, சீ�ொ தைலுத்� றவணடிய த�ொற்க ` 175
எடுதககபாடட 1.் 

�றைத்�ளத்திலிருந்து ஒருவர் ஆறு �ளம் றமறல தைல்கிைொர்.  றமலும் அவர் ஆறு �ளம் கீறழ 
இைங்குகிைொர்.  �ற்தபொழுது அவர் எந்�த் �ளத்தில் உள்ளொர் எைக ்கண்றி்க.

 த�ொ்க்க நிறலத் �றைத் �ளம்
  றமறல தைன்ை �ளங்்களின் எணணிகற்க = + 6
  கீறழ இைங்கிய �ளங்்களின் எணணிகற்க = – 6
  அவரின் �ற்றபொற�ய நிறல   = + 6 – 6 = 0 (�றைத் �ளம்)
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1.2.1 கூடடல் ்ண்புகள 
முழு எண்களின் த�ொகுப்புக கூட்றலப் தபொறுத்து அற்வுப் பணபிறை 

நிறைவு தையகிைது என்ப�றை நொம் ஆைொம் வகுப்பில் பயின்றுள்றளொம்.  இரு முழு 
எண்களின் கூடு�ல் எப்றபொதும் ஓர் முழு எண ஆகும்.  இப்பணபு முழுக்களின் 
த�ொகுப்பிற்குப் தபொருந்துமொ?

 இரு முழுக்களின் கூடு�ல் ஓர் முழு எணணொ என்ப�றைக கீழக்கண் அட்வறணறயக 
த்கொணடு றைொதிக்கவும்.

(i) 7 5+ − =( ) (ii) ( ) ( )− + − =6 13 (iii) 25 9+ =

(iv) ( )− + =12 4 (v) 41 32+ = (vi) ( ) ( )− + − =19 15
(vii) 52 15+ − =( ) (viii) ( )− + =7 0 (ix) 0 12+ =

(x) 14 0+ = (xi) (–6)+(–6) = (xii) ( )− + =27 0

றமற்்கொணபைவற்றில் இருந்து இரு முழுக்களின் கூடு�ல் ஓர் முழு எை அறிகிறைொம்.  
இதிலிருந்து முழுக்களின் த�ொகுப்பு அற்வுப் பணபிறை நிறைவு தையகிைது என்பற� அறிகிறைொம். 
இப்பணபிறை முழுக்கள் கூட்றலப் தபொறுத்து அற்வுப் பணபிறைப் தபற்றுள்ளது என்கிறைொம். 

ஆற்கயொல், தபொதுவொ்க a, b என்பை ஏற�னும் இைணடு முழுக்கள் எனில் a+b ஒரு முழு ஆகும்.
றமலும் ஒரு பணபு பற்றி இங்குக ்கொணறபொம்.  இரு முழுக்களின் வரிறைறய மொற்றிக 

கூடடிைொலும் அ�ன் கூட்ல் பலன் மொைொது.  எடுத்துக்கொட்ொ்க, 12 13+ −( )  மற்றும்( )− + ( )13 12  ன் 
கூட்ல் பலன் ைமம். றமலும் (–7) + (–5) = –12, (–5) + (–7) = –12 

இப்பணபிறை முழுக்களுற்ய கூட்லின் பரிமொற்றுப் பணபு என்கிறைொம்.
ஆற்கயொல், தபொதுவொ்க a, b என்ை ஏற�னும் இரு முழுக்களுககு a+b = b+a.
மூன்று முழுக்கறளக கூடடிைொல் அ�ன் கூட்ல் பலன் எப்படி இருககும்?  எடுத்துக்கொட்ொ்க, 

( ) ( ) ( )− + − + −7 2 9  ஐ வரிறை மொற்றிக கூடடும்தபொழுது அ�ன் கூட்ல் பலன் ைமமொ்க இருககுமொ?

[(–7)+(–2)]+ (–9) மற்றும் (–7) + [(–2) + (–9)]. என்ைவொறு வரிறை மொற்றி முழுக்கறளக 
கூடடிச் றைொதிக்க  
 [(–7)+(–2)]+ (–9). இன் மதிப்றபக ்கண்றி�ல்

 [(–7)+(–2)]+ (–9) = (–9) + (–9) = –9 – 9 = –18
 ( ) ( ) ( )− + −  + −7 2 9  என்ப�றை எணற்கொடடில் குறிக்க.

–20 –19 –18 –17 –16 –15 –14 –13 –12 –11 –10  –9  –8  –7  –6  –5  –4  –3  –2  –1   0

–9 –9
–7

–2

ப்ம் 1.9

( ) ( ) ( )− + −  + − = −( )7 2 9 18

(–7) + [(–2) + (–9)] இன் மதிப்றபக ்கண்றி�ல்
(–7) + [(–2) + (–9)] = (–7) + (–11) = –7 – 11 = –18
(–7) + [(–2) + (–9)] என்ப�றை எண ற்கொடடில் குறிக்க.
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ப்ம் 1.10

 −( ) + −( ) + −( ) 7 2 9  = −( )18
இரு முறை்களிலும் நமககுக கிற்ககும் தீர்வு –18 லிருந்து எண்களின் வரிறைறய மொற்றிக 

கூடடிைொலும் அ�ன் மதிப்பு மொைொது என்று அறிகிறைொம்.  இப்பணபிறை முழுக்களின் கூட்லில் 
றைர்ப்புப் பணபு என்கிறைொம்.

ஆற்கயொல், தபொதுவொ்க a, b, c என்ை ஏற�னும் மூன்று முழுக்கள் எனில்,  
a+(b+c) = (a+b)+c.

 மிற்க எண்கள், குறை எண்கள், பூச்சியம் ஆகியவற்றின் த�ொகுப்றப முழுக்கள் ஆகும்.  இங்குப் 
பூச்சியம் ஒரு மிற்க முழுவும் அல்ல, ஒரு குறை முழுவும் அல்ல என்பது ்கவனிக்கத் �க்கது.  ஏற�னும் 
ஒரு முழுறவப் பூச்சியத்து்ன் கூடடும்தபொழுது நி்கழவது என்ை?

எடுதககபாடடபாக, 7+0=7, (–3)+0 = (–3), (–27)+0 = (–27),  
 (–79)+0 = (–79), 0+(–69) = (–69), 0+(–85) = (–85).

பூச்சியத்து்ன் எந்� முழுறவக கூடடிைொலும், அற� முழுறவ விற்யொ்கப் தபைலொம்.  இதுறவ 
பூச்சியத்தின் சிைப்பியல்பு ஆகும். பூச்சியம் என்பது முழுக்களின் கூட்றலப் தபொறுத்து ைமனி உறுப்பு 
அல்லது கூட்ல் ைமனி எைப்படுகிைது.

ஆற்கயொல், தபொதுவொ்க ஏற�னும் ஒரு முழு a இககு, a+0 = a = 0+a

முழுக்களின் கூட்ல் ைமனி, பூச்சியமொைது எணற்கொடற் மிற்க முழுக்கள் குறை முழுக்கள் 
எைப் பிரிககிைது. “0”வின் இரு புைங்்களிலும் ைமதூைத்தில் உள்ள எண்கள் ஒன்றுகத்கொன்று 
எதிர்மறையொ்க உள்ளை.  அ�ொவது +1 மற்றும் –1, +5 மற்றும் –5, –15 மற்றும் +15.   இவதவண்கள் 
அறைத்தும் எதிதைதிர்த் திறையில் அறமந்துள்ளை. இவவொைொ்க உள்ள எதிர்மறை எண்கறளக 
கூடடும்தபொழுது எப்றபொதும் நமககுப்  பூச்சியம் கிற்ககிைது.

எடுதககபாடடபாக, ( )− + =15 15 0 , 21 21 0+ − =( ) . முழுக்களின் இப்பணபு “கூட்ல் எதிர்மறை” 
என்று அறழக்கப்படுகிைது. (–15) இன் கூட்ல் எதிர்மறை +15. ஏதைனில் இவவிரு எண்களின் 
கூடு�ல் பூச்சியம். இவவொைொ்க, 21 இன் கூட்ல் எதிர்மறை –21. ஒரு றைொடி எதிதைதிர் முழுக்கறளக 
கூட்ல் எதிர்மறை முழுக்கள் என்கிறைொம்.  

 ஆற்கயொல், ஏற�னும் ஒரு முழு a இககு – a  என்பது கூட்ல் எதிர்மறை ஆகும்.  
a+ (– a)  = 0 = (–a )+a

1. ற்கொடிட் இ்ங்்கறள நிைப்பு்க:
 (i)  20 11 20+ − = +( ) ___  (ii) ( ) ( ) ( ) ___− + − = − +5 8 8  (iii) ( ) ___ ( )− + = + −3 12 3  
2. ைரியொ, �வைொ எைக கூறு்க
 (i) −( ) + −( )11 8  = −( ) + −( )8 11       (ii) − + = + −( )7 2 2 7   (iii) −( ) + = + −( )33 8 8 33

–20 –19 –18 –17 –16 –15 –14 –13 –12 –11 –10 –9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1  0

–7
–11

–2

–9
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ஏழாம் வகுப்பு - கணிதம்8

3. கீழக்கொணபைவற்றைச் றைொதிக்க:
(i) ( ) ( ) ( ) ( )− + −  + = − + − + 2 9 6 2 9 6    (ii) 7 8 5 7 8 5+ −  + − = + − + − ( ) ( ) ( ) ( )

(iii) ( ) ( ) ( ) ( )− +  + − = − + + − 11 5 14 11 5 14  
(iv)  −( ) + −( ) + −( )  = −( ) + −( )  + −( )5 32 2 5 32 2

4. விடுபட் முழுக்கறளக ்கணடுபிடிக்க.
 (i)  0 95+ −( ) = ______ (ii) –611 + ______ = –611
 (iii) _____+0=______ (iv)          0 140+ −( ) =______
5. கீழுள்ளவற்றைப் பூர்த்தி தைய்க:
 (i)      − + =603 603 ___  (ii) 9847 9847+ − =( ) ___   (iii)  1652 0+ =___  
 (iv)  − + =777 0___  (v)          ___+ =5281 0

எடுதககபாடட 1.் (i) 120 + 51 மற்றும் 51 + 120 ஆகிய இைணடும் ைமமொைறவயொ?  
  (ii) −( ) + −( ) + −( ) 5 4 3  மற்றும் −( ) + −( )  + −( )5 4 3  ஆகிய இைணடும் 
ைமமொைறவயொ? 

 (i) 120 + 51 = 171 ;  51 + 120 = 171 எை எழு�லொம்.
றமலும், இவவிரு நி்கழவு்களிலும் நமககுக கிற்ககும் விற் ைமம். முழுக்கறள வரிறை 
மொற்றிக கூட் இயலும்.  முழுக்களின் கூட்ல் பரிமொற்றுப் பணறப நிறைவு தையகிைது.

 (ii) −( ) + −( ) + −( ) 5 4 3  மற்றும் −( ) + −( )  + −( )5 4 3
(–5) +[(–4) +(–3)], இல் மு�லில் (–4) மற்றும் (–3) கூட்ப்படடுள்ளது.  பின்ைர் 
இ�னுற்ய விற்யு்ன் (–5) ஐக கூடடுகிறைொம்.

 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1  0 +1

–5
–7

–3 –4

ப்ம் 1.11

(–5) +[(–4) +(–3)] = –12

−( ) + −( )  + −( )5 4 3  இல், மு�லில் (–5) மற்றும் (–4) கூட்ப்படடு அ�ன் விற்யு்ன் 
(–3) ஐக கூடடுகிறைொம்.

 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1  0 +1

–3
–9

–5–4

ப்ம் 1.12

[(–5) +(–4)] + (–3) = – 12
இவவிரு வற்கயிலும்,  −12  என்ை விற் கிற்ககிைது.  
ஆ்கறவ, −( ) + −( ) + −( )  = −( ) + −( )  + −( )5 4 3 5 4 3

முழுக்களின் கூட்லொைது றைர்ப்புப் பணறப நிறைவு தையகிைது.
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எடுதககபாடட 1.் விடுபட் முழுக்கறளக ்கொண்க 
   (i) 0 2345+ −( ) = ______  (ii) 23479 0+ =_____

 (i) 0 2345 2345+ −( ) = −
   (ii) 23479 23479 0+ −( ) =

ஆ்கறவ, 23479 இன் கூட்ல் எதிர்மறை –23479 ஆகும்.

எடுதககபாடட 1.் 
கீழக்கண் ைமன்பொடு்களிலுள்ள பணபு்கறளக குறிப்பிடு்க.

 (i)  −( ) + −( ) = −45 12 57  (ii) −( ) + = ( ) + −( )15 7 7 15
 (iii)  − + = −10 3 7  (iv) −( ) + −( ) = −( ) + −( )7 5 5 7

 (v) −( ) + −( ) + −( )  = −( ) + −( )  + −( )7 4 3 7 4 3   (vi)  0 7245 7245+ −( ) = −

 
 (i)  அற்வுப் பணபு (ii)  பரிமொற்றுப் பணபு
 (iii) அற்வுப் பணபு (iv)  பரிமொற்றுப் பணபு
 (v) றைர்ப்புப் பணபு (vi) கூட்ல் ைமனி

்யிறசி 1.1
1.  ற்கொடிட் இ்ங்்கறள நிைப்பு்க
 (i) − + =( )30 60____   (ii) − + = −( )5 100____  

 (iii) − + − =( ) ( )52 52 ____  (iv) ____+ − =( )22 0
 (v) ____ + − =( )70 70   (vi) 20 80 0+ + =____

 (vii) 75 25+ − =( ) ____  (viii) 171 0+ =_____

 (ix) −( ) + −( )  + −( ) = + −( ) + −( ) 3 12 77 12 77_____

 (x) −( ) + + −  = +[ ]+42 23 15____ ( ) ____ ____ .

2. ைரியொ, �வைொ எைக கூறு்க.
(i)  (–32) இன் கூட்ல் எதிர்மறை (–32)
(ii) (−90)+( −30) = 60
(iii)  (−125)+25 = −100

3. கீழக்கண்வற்றைக கூடடு்க:
(i)  எண ற்கொடற்ப் பயன்படுத்திக கூடடு்க: 8 மற்றும் –12 
(ii) எணற்கொடற்ப் பயன்படுத்திக கூடடு்க: (–3) மற்றும் (–5)

 (iii) ( ) ( )− + −100 10  (iv) 20 72+ −( )

 (v)  82 75+ −( )  (vi) − + −48 15( )

 (vii) − + −225 63( )
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4. ற�ன்மலர் றபொடடித் ற�ர்வில் பங்ற்கற்கிைொள். அத்ற�ர்வில் ஒவதவொரு �வைொை பதிலுககும் 1 
மதிப்தபண குறைக்கப்படும்.  மு�ல் �ொளில் அவள் 25 விைொக்கள் �வைொ்கப் பதில் அளிககிைொள்.  
றமலும் �ொள் II இல் 13 விைொக்களுககுத் �வைொ்கப் பதில் அளிககிைொள்.  அவளுககுக 
குறைக்கப்பட் தமொத்� மதிப்தபண்கள் எவவளவு எைக ்கண்றி்க. 

5.  ஒரு விைொடிவிைொவில்  மூன்று அடுத்�டுத்� சுற்று்களில் குழு A  தபற்ை மதிப்தபண்கள்    
+30,–20, 0 மற்றும் குழு B தபற்ை மதிப்தபண்கள் –20, 0, +30 எனில், தவற்றிதபற்ை குழு எது? 
முழுக்களின் வரிறைறய மொற்றிக கூட் இயலுமொ?

6. ( )11 7 10+ +  மற்றும் 11 7 10+ +( ) ைமமொைறவயொ? எந்�ப் பணபின் அடிப்பற்யில் ைமம்?

7. கூடடிைொல் தீர்வு 2 வரும்படி ஏ�ொவது 5 இறண முழுக்கறளக ்கொண்க.

ககபாளகுறி வை்க வினபாககள
8. நணப்கல் 12 மணிககு ஒரு இ்த்தின் தவப்பநிறல +18˚C ஆகும்.  தவப்பநிறல மணிககு  

3˚C வீ�ம் குறைந்�ொல் எத்�றை மணிககு அவவி்த்தின் தவப்பநிறல –12˚C ஆ்க இருககும்?
 (i)  12 நள்ளிைவு (ii) 12 நணப்கல் 
   (iii) 10 மு.ப (iv) 10 பி.ப.
9. குறை முழுறவ விற்யொ்கக த்கொண் ்கணகற்கக ்கண்றி்க.
 (i)  − + − +( )9 5 6  (ii)  8 12 6+ − −( )  
 (iii)  − + +4 2 10  (iv) 10+(–4)+8

10.  ( ) ____− + +( ) =10 7

  (i)  +3 (ii)  –3 (iii) −17    (iv)  +17

11. ( ) ____− + + −( ) =8 10 2

  (i)   2   (ii)  8   (iii)  0   (iv)  20

12. 20 9 9+ − + =( ) ____

  (i)   20   (ii)  29   (iii)  11   (iv)  38

1.்  முழுககளின கழிுதல் 
முழுக்களின் ்கழித்�ல் என்பது மற்தைொரு அடிப்பற்ச் தையல் ஆகும்.   

நொம் ஏற்்கைறவ பயன்படுத்திய எணற்கொடடுச் தையல்பொடற்க த்கொணற் 
முழுக்களின் ்கழித்�றலப் பற்றிக ்கொணறபொம்.  ்கழிககும்தபொழுது 
எணற்கொடடில் குறை முழுத் திறை றநொககித் திரும்ப றவணடும்.

(+7) லிருந்து (+4) ஐக ்கழிக்க
பூச்சியத்ற�த் த�ொ்க்க நிறலயொ்கக த்கொணடு மிற்கமுழுத் திறை றநொககி நிற்்க. (+7) ஐக 

குறிப்ப�ற்கு 7 அலகு்கள் முன்றைொககி  ந்கை றவணடும்.  ்கழித்�றலக குறிப்ப�ற்குக குறைமுழுத் 
திறைறய றநொககித் திரும்ப றவணடும்.  பின்ைர் (+4) ஐக குறிக்க 7லிருந்து 4 அலகு்கள் 
முன்றைொககி ந்கை றவணடும்.  �ற்றபொற�ய நிறல +3.  
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எைறவ,  ( ) ( )+ − + = +7 4 3 .

ப்ம் 1.13
( ) ( )− − −8 5  ஐக ்கணடு பிடிப்றபொம்.

பூச்சியத்ற�த் த�ொ்க்க நிறலயொ்கக த்கொணடு மிற்கமுழுத் திறை றநொககி நிற்்க. –8 ஐக 
குறிப்ப�ற்கு 8 அலகு்கள் பின்றைொககி ந்கை றவணடும்.  �ற்றபொது அற்ந்� நிறல –8. ்கழித்�றலக 
குறிப்ப�ற்குக குறைமுழுத் திறை றநொககித் திரும்ப றவணடும்.

(–5) ஐக குறிப்ப�ற்கு 5 அலகு்கள் பின்றைொககி ந்கை றவணடும்.  �ற்றபொது அற்ந்� நிறல  –3. 
அ�ொவது ( ) ( )− − −8 5  = (–3).

ப்ம் 1.14

நொம் ்கழித்�றல மற்தைொரு முறையில் ்கற்றபொம்.  பின்வரும் அறமப்றப உற்றுறநொககு்க.
    7 2 5− = ;    7 1 6− = ;  7 0 7− =  
இவற்றைறய குறை முழுக்களுககு விரிவுபடுத்தும்றபொது என்ை நி்கழும்?
  7 1 8− − =( ) ; 7 2 9− − =( ) ; 7 3 10− − =( )

றமலும் ஓர் அறமப்பு முறைறயக ்கொணறபொம்.
  20 2 18− = ; 20 1 19− = ; 20 0 20− = ; 20 1 21− − =( ) ;      20 2 22− − =( )

றமற்்கண் அறமப்பு முறையில் 7 மற்றும் 20 என்ை எண்களிலிருந்து அடுத்�டுத்� குறை 
முழுக்கறளக ்கழிககும்தபொழுது அ�ன் றவறுபொடும் அடுத்�டுத்து அதி்கரிககிைது என்ப�றை நொம் 
அறிகிறைொம்.

குறை முழுக்கறளக ்கழிககும்தபொழுது கிற்ககும் றவறுபொ்ொைது அதி்கரிககிைது என்ப�றை 
இதிலிருந்து நொம் அறியலொம்.  எடுத்துக்கொட்ொ்க 7-(-2) =9.  எைறவ  -2 ஐக ்கழிப்பது என்பது  
2 ஐக கூடடுவ�ற்குச் ைமம்.

அ�ொவது –2 இன் கூட்ல் றநர்மொறு +2, அ�ொவது 7+2 = 9.
இதிலிருந்து முழுக்களின் ்கழித்�லில் குறை முழுறவக ்கழிப்ப�ற்கு மொற்ைொ்க அ�னுற்ய 

கூட்ல் றநர்மொறைக கூட்லொம் என்று அறிகிறைொம்.
எடுத்துக்கொட்ொ்க 7 லிருந்து (-5) ஐக ்கழிக்க. 7 - (-5)

(-5) ஐக ்கழிப்ப�ற்கு மொற்ைொ்க (-5)  இன் கூட்ல் றநர்மொைொை 5 ஐ 7உ்ன் கூட் றவணடும். 
ஆ்கறவ,  7 – (–5) = 12. 

 –1  0  1  2  3  4  5  6  7

–4

7

 –8  –7  –6  –5  –4  –3  –2  –1  0

5
-8
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1.  எணற்கொடற்ப் பயன்படுத்தித் தீர்க்க:
 (i)   (–4)–(+3) ;  (ii)  (–4)–(–3)

2. கீழக்கண்வற்றின் மதிப்பு்கறளக ்கண்றிந்து அவற்றின் விற்்கறள ஒப்பிடு்க.
 (i)   (–6)–(–2)  மற்றும் (–6)+2
 (ii) 35–(–7) மற்றும் 35 + 7
  (iii) 26 –(+10) மற்றும் 26 + (–10)

3. <, > அல்லது = குறி்கறளகத்கொணடு ்கட்ங்்கறள நிைப்பு்க.
(i)   –10 – 8 � –10 +8 (ii) (–20) + 10 �(–20) – (–10)

(iii) (–70) – (–50) � (–70) –50 (iv) 100 – (+100) � 100 – (–100)

(v)   –50 –30 � –100 + 20

ஒவதவொரு ்கழித்�ல் தையல்பொடும், ஒரு கூட்ல் தையல்பொடற் உள்ள்ககியிருககும். 
எடுத்துக்கொட்ொ்க, 8 5 3− =  என்ை ்கழித்�ல் தையல்பொடடிலிருந்து 3 5 8+ =  என்ை கூட்ல் 
தையல்பொடற்ப் தபைலொம்.  அற� றபொன்று ( ) ( )− − − = −8 5 3  என்ை ்கழித்�ல் தையல்பொடற் 
( ) ( ) ( )− = − + −8 3 5  எை எழு�லொம்.

எடுதககபாடட 1.1ட எணற்கொடற்ப் பயன்படுத்திக ்கழிக்க
(i) –3 – (–2) (ii) +6 – (–5) 

 (i)  –3 – (–2)
  எணற்கொடற்ப் பயன்படுத்தி –3 லிருந்து –2 ஐக ்கழிப்ப�ற்கு,

  எைறவ, –3 – (–2) = –3 + 2 = –1

 (ii)  +6 – (–5)
  எணற்கொடற்ப் பயன்படுத்தி 6 லிருந்து –5 ஐக ்கழிப்ப�ற்கு

 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 5

ப்ம் 1.16
  எைறவ, +6 – (–5) = +6 + 5 = 11.

நொம் கூட்ல் றநர்மொறைப் பயன்படுத்தி முழுக்களின் ்கழித்�ல் தையல்பொடற்ப் பற்றி 
பொர்க்கலொம்.

t –4  –3  –2  –1   0   1   2   3

-3
2

ப்ம் 1.15
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எடுதககபாடட 1.11 
(i)   70 லிருந்து ( )−40  ஐக ்கழிக்க      (ii)  −( )20  லிருந்து −( )12  ஐக ்கழிக்க

(i)    70 40− −( )

  = +70 [(–40) இன் கூட்ல் றநர்மொறு]
  = +70 40
  =110.

  (ii) ( ) ( )− − −20 12
 = − +( )20 [(–12) இன் கூட்ல் றநர்மொறு]
 = − +( )20 12
 = –8

எடுதககபாடட 1.12 
மதிப்றபக ்கொண்க  : (i)  ( ) ( )− − −11 33       (ii)   ( ) ( )− − −90 50

 (i) ( ) ( )− − −11 33
   ( )= − ++ ( )11 33
    = 22

 (ii) ( ) ( )− − −90 50
   = − − −90 50( )

   = − +90 50
   = −40

எடுதககபாடட 1.1் 
சித்ைொ என்பவர் �ன்னி்ம் ` 150 றவத்துள்ளொர்.  அவர் ` 225 மதிப்புள்ள ஒரு ற்கப்றபறய 

வொங்்க நிறைத்�ொல் அவர் ற�ொழியி்ம் ்க்ன் தபை றவணடிய த�ொற்க எவவளவு?

 சித்ைொவி்ம் இருப்புத் த�ொற்க  =  ₹ 150
  ற்கப்றபயின் மதிப்பு =   ₹ 225
   ்க்ன் தபைறவணடிய த�ொற்க  =   ₹ 225 − ₹ 150
    =  ₹ 75
எடுதககபாடட 1.1் 

தைழியன் என்பவர் அவருற்ய வங்கிக ்கணககில் இருந்து ` 1079 மதிப்பள்ள தபொருள்்கறள 
வொங்குகிைொர். அ�ற்கு முன்பு அவருற்ய ்கணககில் ` 5000 இருந்திருந்�ொல், �ற்றபொது அவருற்ய 
்கணககில் எவவளவு பணம் இருககும்?

 ஆைம்ப இருப்பு  =  ₹ 5000
 தைலவிட் த�ொற்க  =   ₹ 1079 (−)
 மீ�முள்ள இருப்பு  =  ₹ 3921
எடுதககபாடட 1.1் 

தவள்ளிககிழறம ஸ்ரீந்கரின் தவப்பநிறல –3˚C  எைப் பதிவொகியுள்ளது.  மறுநொள் தவப்பநிறல  
1˚C குறைந்�ொல், அன்றைய தவப்பநிறலறயக ்கொண்க.

தவள்ளிககிழறம ஸ்ரீந்கரின் தவப்பநிறல –3˚C. மறுநொள் தவப்பநிறல 1˚C குறைந்�து.
மறுநொளின் தவப்பநிறல  = −3˚C – 1˚C = –4˚C.
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எடுதககபாடட 1.1் 
ஒரு நீர்மூழகிக ்கப்பல் ்க்ல் மட்த்ற�வி் 300 அடி்கள் கீறழ உள்ளது.  பிைகு, ்கப்பல் 175 அடி்கள் 

றமல் றநொககிச் தைல்கிைது  எனில், ்கப்பலின் �ற்றபொற�ய நிறல என்ை?

 நீர்மூழகிக ்கப்பலின் ஆைம்ப நிறல = ்க்ல் மட்த்திற்கு 300 அடி்கள் கீழ
  =  –300 அடி்கள்     

ப்ம் 1.17

 
 நீர்மூழகிக ்கப்பல் றமல் றநொககிச் தைன்ை தூைம்  =  175 அடி்கள்
  =  + 175 அடி்கள்
 நீர்மூழகிக ்கப்பலின் �ற்றபொற�ய நிறல = (−300) + (+175) 
  = −125

அ�ொவது, நீர்மூழகிக ்கப்பல் ்க்ல் மட்த்திலிருந்து 125 அடி்கள் கீறழ உள்ளது. 

1.்.1 முழுககளின கழிுதல் ்ண்புகள 
முழுக்களின் கூட்ல் பணபு்கள் அறைத்தும் முழுக்களின் ்கழித்�லுககு நிறைவு தையயுமொ எை 

ஆைொய்க.
 இரு முழு எண்களின் றவறுபொடு எப்றபொதும் ஓர் முழு எணணொ்க அறமயொது என்ப�றை 

நிறைவில்த்கொள்றவொம்.  ஆைொல், இரு முழுக்களின் றவறுபொடு அந்� முழுக்களின் த�ொகுப்பிறலறய 
அறமயும்.  எடுத்துக்கொட்ொ்க, ( ) ( )− − −7 2 , ( )− +5 14 , 0 8− −( ) இவற்றின் தீர்வு்களும் முழுக்கறள.  
றமற்்கொணும் கூற்றிலிருந்து முழுக்களின் ்கழித்�லொைது “ அற்வுப் பணறப” நிறைவு தையகிைது 
எை அறியலொம்.  அ�ொவது, இரு முழுக்களின் றவறுபொடு எப்தபொழுதும் ஒரு முழுவொ்கறவ அறமயும்.

ஆற்கயொல், தபொதுவொ்க a, b என்பை ஏற�னும் இைணடு முழுக்கள் எனில் a–b என்பதும் ஒரு 
முழு ஆகும்.

மற்ை பணபு்கறளப் பற்றிக ்கொணறபொமொ? ( ) ( )− − − =2 5 3  என்பற� அறியமுடியும், ஆைொல் 
( ) ( )− − − = −5 2 3  ஆகும்.  றமலும், 10 5 15− − =( ) , ஆைொல் ( )− − = −5 10 15 . இதிலிருந்து, ்கழித்�லில் 
முழுக்களின் வரிறைறய மொற்றிைொல் அற� மதிப்பு கிற்க்கொது.  எைறவ முழுக்களின் ்கழித்�லொைது 
பரிமொற்றுப் பணறப நிறைவு தையயொது.

ஆற்கயொல், தபொதுவொ்க a, b என்பை எற�னும் இைணடு முழுக்கள் எனில்,  a–b ¹  b–a.

1.   ற்கொடிட் இ்ங்்கறள நிைப்பு்க
 (i) ( ) ( )− − −7 15 =____ (ii) 12 19− =___             (iii) ___ ( )− − =5 1
2.   பின்வருவைவற்றின் விற்றயக ்கண்றிந்து ஒப்பிடு்க. 
      (i)  15 – 12  மற்றும்  12 –15       (ii) –21 –32  மற்றும்  –32 –(–21)

முழுக்களின் ்கழித்�லொைது றைர்ப்புப் பணறப நிறைவு தையகிை�ொ என்பற�ச் றைொதிக்க. 
ஏற�னும் மூன்று எடுத்துக்கொடடு்கறளக த்கொணடு ைரிபொர்க்க.
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்யிறசி 1.2

1. ற்கொடிட் இ்ங்்கறள நிைப்பு்க. 
 (i) − + = −44 88___  (ii) ____− = −75 45  (iii) ____− + = −( )50 80
2. ைரியொ, �வைொ எைக கூறு்க.

(i) − − − = −( ) ( )675 400 1075
(ii) 15 18− −( )  ககு 15 18+  ைமமொைது
(iii) −( ) − −( ) = −( ) − −( )45 8 8 45

3.  கீழுள்ளவற்றின் மதிப்றபக ்கொண்க. 
(i) எணற்கொடற்ப் பயன்படுத்தித் தீர்க்க: –3–(–4)
(ii)  எணற்கொடற்ப் பயன்படுத்தித் தீர்க்க: 7–(–10) 

  (iii)  35 – ( )−64      (iv) −200  – (+100) 

4. ்கபிலன் �ன்னி்ம் 10 தபன்சில்்கறள றவத்திருந்�ொர்.  அதில் 2 தபன்சில்்கறளச் தைந்திலுககும் 
3 ஐக ்கொர்த்திககும் த்கொடுத்துவிட்ொர்.  மறுநொள் அவருற்ய �ந்ற� மீணடும் 6 தபன்சில்்கள் 
�ருகிைொர். தமொத்�ப் தபன்சில்்களிலிருந்து 8 தபன்சில்்கறள அவருற்ய �ங்ற்கககுக 
த்கொடுத்�ொல் அவரி்ம் மீ�ம் உள்ள தபன்சில்்களின் எணணிகற்க யொது?

5.  ஒரு மின்தூககி �ற்றபொது �றைத் �ளத்தில் உள்ளது.  அது 5 �ளங்்கள் கீறழ தைல்கிைது.  பிைகு 
அங்கிருந்து 10 �ளங்்கள் றமறல தைல்கிைது எனில், �ற்றபொது மின்தூககி எந்�த் �ளத்தில் 
இருககும்?

6.  ்கொறல எழுந்திருககும்றபொது ்கலொவின் உ்ல் தவப்பநிறல 102˚F ஆ்க இருந்�து அவள் 
்கொயச்ைலுககு மருந்து எடுத்துகத்கொண்ொள்.  பிைகு 2 மணிறநைம் ்கழித்து உ்ல் தபப்பநிறல 
2˚F குறைந்�து எனில், ்கலொவின் �ற்றபொற�ய உ்ல் தவப்பநிறலறயக ்கொண்க.

7. (–17) உ்ன் எந்� எணறணக கூட் (–19) கிற்ககும்?
8. ஒரு மொணவரி்ம் (–47) லிருந்து (–12) ஐக ்கழிக்கக ற்கட்கப்பட்து. அவருககு விற் (–30) 

எைக கிற்த்�து. அது ைரியொ/�வைொ? நியொயப்படுத்து்க.
ககபாளகுறி வை்க வினபாககள

9. ( ) ____− − −( ) =5 18
 (i)  23       (ii) –13    (iii) 13     (iv) –23

10. ( ) ____− − + =100 0 100
 (i)  200        (ii) 0    (iii)  100    (iv) −200

1.். முழுககளின க்ருககல்
11

இைமணி, இைவி ஆகிய இருவரும் கூழொங்்கற்்கறளக குவியலொ்க றவத்து விறளயொடிக 
த்கொணடிருந்�ைர். இைமணி சில கூழொங்்கற்்கறளச் றைர்ககிைொர். இைவி சில கூழொங்்கற்்கறள 
நீககுகிைொர்.  மு�லில் இைமணி 3 ்கற்்கறளச் றைர்ககிைொள். பின்ைர் அவள் றமலும் 3 ்கற்்கறளச் 
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றைர்ககிைொள்.  இதுறபொல றமலும் 2 முறை அவள் றைர்ககிைொள்.  தமொத்�ம்  எத்�றை ்கற்்கறள அவள் 
றைர்த்�ொள் எைக கூை முடியுமொ?  ்கற்்கறளச் றைர்ப்பறவ என்பது மிற்க எண என்ப�ொல் அ�றை 
இப்படி எழு�லொம் +( ) + +( ) + +( ) + +( ) = +3 3 3 3 12  அல்லது 4 3 12× +( ) =

எைறவ இைமணி றைர்த்� தமொத்�க கூழொங்்கற்்களின் எணணிகற்க 12 ஆகும். 

இைவி ஒவதவொரு முறையும் 5 கூழொங்்கற்்கறள தவளிறய எடுககிைொர். அற� றபொல் அவன் 3 
முறை தைய�ொல், ்கற்்கறள எடுப்பது குறை எண என்ப�ொல் அ�றை −( ) + −( ) + −( ) = −5 5 5 15  
அல்லது −( ) × = −5 3 15  என்று எழு�லொம்.  எைறவ இைவி நீககிய தமொத்�க கூழொங்்கற்்களின் 
எணணிகற்க 15 ஆகும். இதிலிருந்து குறை முழுக்களின் தபருக்கலொைது மிற்க முழுக்களின் 
தபருக்கறலப் றபொலறவ த�ொ்ர் கூட்லொகும் என்பற� உணர்கிறைொம்.

றமலும் எணற்கொடு வறைந்து அ�ன் மூலம் முழுக்களின் தபருக்கலொைது ஒரு த�ொ்ர் கூடு�றல 
எை அறியலொம்.

4 3 12× =  (3 ஐ நொன்கு முறைக கூடடு்க).

−( ) × = −5 3 15  ((–5) ஐ மூன்று முறைக கூடடு்க).

றமலும் ஒரு மிற்க முழு (+7) ஐ மற்தைொரு மிற்க முழு (+8) ஆல் தபருக்கக கிற்ப்பது (+56), 
ஒரு மிற்க முழு என்பது நொம் அறிந்�ற�.  ஒரு மிற்க முழு +7 ஐ ஒரு  குறை முழு –5 ஆல் தபருக்கக 
கிற்ப்பது –35 மற்றும் + × − = −5 7 35 . ஆைொல், ஒரு குறை முழுவொை (–3) ஐ மற்தைொரு குறை 
முழுவொை (–5) ஆல் தபருக்கக கிற்ப்பது யொது? கீழ்ககபாணும் மு்்றயி்ன உறறுந�பாககுக.
  −( ) × = −5 3 15

  −( ) × = −5 2 10

  −( ) × = −5 1 5

  −( ) × =5 0 0

  −( ) × − = +5 1 5( )

  −( ) × −( ) = +5 2 10

  −( ) × −( ) =5 3 15
இங்கு, –15 லிருந்து –10,  –10 லிருந்து –5, –5 லிருந்து 0 எை ஒவதவொரு படியிலும் எணணிகற்க 

5 இன் ம்ங்கில் அதி்கரிககின்ைது.  இந்� அறமப்பு முறையில் அடுத்� எண, +5 மடடுறம,  
–5 இல்றல. இற� றபொல் (–5) × (–2) இன் தபருக்கல் த�ொற்க மிற்க முழு 10 ஆகும்.  றமற்்கண் 
எடுத்துக்கொடடிலிருந்து நொம் அறிவது இரு குறை முழுக்கறளப் தபருக்கக கிற்ப்பது ஓர் மிற்க முழு 
என்பற�.

ப்ம் 1.18
 –6 –5 –4 –3 –2 –1  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 –16 –15 –14 –13 –12 –11 –10 –9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1  0 1 2 3 4 5 6 7
ப்ம் 1.19
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1.   தபருக்கற்பலன் ்கொண்க.
    (i) −( ) × −( ) =20 45 _____       (ii)   −( ) × −( ) =9 8 _____

   (iii) −( ) × × −( ) =30 40 1 _____  (iv) +( ) × × −( ) =50 2 10 _____  

2. கீழக்கொணும் 
அட்வறணயில் 
நிைல் மற்றும் 
நிறையில் உள்ள 
முழுக்கறளப் 
தபருககி 
அட்வறணறய 
நிைப்பு்க.

X -3 -2 -1  0 1 2 3
-3
-2
-1
0
1
2
3

3.  கீழக்கண்வற்றில் �வைொைது எது?
(i) ( ) ( ) ( )− × − × − <55 22 33 0

(ii) ( )− × <1521 2511 0

(iii) 2512 1252 0− <

(iv) ( ) ( )+ × + <1981 2000 0

எடுதககபாடட 1.1்   மதிப்றபக ்கொண்க:  
 (i)   (–35) × (–11)  (ii)  96 × (–20)  (iii)  (–5) × 12 
  (iv) 15 × 5   (v)  999 x 0

 (i)   (–35) × (–11) = 385   (ii)  96 × (–20) = – 1920
  (iii)  (–5) × 12  = –60    (iv) 15 × 5 = 75
 (v)  999 x 0  = 0

எடுதககபாடட 1.1்  ஒரு பழ வியொபொரி கிறலொவுககு ` 15 லொபம் வீ�ம் 5 கிறலொ மொம்பழங்்கறள 
விற்ைொர்.  பிைகு கிறலொவுககு ` 30 நட்ம் வீ�ம் 3 கிறலொ ஆப்பிள்்கறள விற்ைொர் எனில் அவருற்ய 
நி்கை லொபம் அல்லது நட்ம் எவவளவு?

 1 கி.கி மொம்பழம் விற்ைதில் கிற்ககும் லொபம்  =   ₹ 15
 5 கி.கி மொம்பழம் விற்ைதில் கிற்ககும் லொபம்  =   ₹ 15 × 5 =  ₹ 75

15 × 16 இன் தபருககுத் த�ொற்கறய முழுக்களின் கூட்லொ்கறவொ அல்லது முழுக்களின் 
றவறுபொ்ொ்கறவொ தவளிப்படுத்� முடியுமொ?

 ஆம், 15 16 240× = +  என்பற�க கீழக்கொணும் நொன்கு வழி்களில் ்கணககி் இயலும்.
(i) 15 16 10 5 10 6 100 60 50 30 240× = +( ) × +( ) = + + + =

(ii) 15 16 20 5 10 6 200 120 50 20 240× = −( ) × +( ) = + + −( ) + −( ) =

(iii)  15 16 10 5 20 4 200 40 100 20 240× = +( ) × −( ) = + −( ) + + −( ) =

(iv) 15 16 20 5 20 4 400 80 100 20 240× = −( ) × −( ) = + −( ) + −( ) + =

றமற்்கண் அறமப்பில் இருந்து,  இரு மிற்க முழுக்கள், இரு குறை முழுக்கள் மற்றும் ஒரு 
மிற்க முழுவு்ன் ஒரு குறை முழு ஆகியவற்றின் தபருக்கற்பலறைக ்கண்றியலொம்.
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ஏழாம் வகுப்பு - கணிதம்18

 1 கி.கி ஆப்பிள் விற்ைதில் கிற்ககும் நட்ம்   =  ₹ 30
 3 கி.கி ஆப்பிள் விற்ைதில் கிற்ககும் நட்ம்   =   30 × 3 =  ₹ 90
 லொபத்ற� வி் நட்ம் அதி்கம் என்ப�ொல் தமொத்� நட்ம்  =   ₹ 90 − ₹ 75
  =   ₹ 15

எடுதககபாடட 1.1் ஓர் இறணய றமயத்தில் மணிககு ` 15 எை இறணயத்ற�ப் 
பயன்படுத்துவ�ற்்கொை ்கட்ணம் வசூலிக்கப்படுகிைது.  நிலொ, திைமும் 2 மணி றநைம் வீ�ம் ஒரு 
வொைத்தில் 5 நொள்்களுககுப் பயன்படுத்திைொல் எவவளவு ்கட்ணம் தைலுத்� றவணடும்?

 ஒரு நொறளககு இறணய றமயத்தில் தைலவிடும் றநைம் =  2 மணி றநைங்்கள்
 5 நொள்்களுககு இறணய றமயத்தில்  தைலவிடும் றநைம் = 5 × 2
  = 10 மணி றநைங்்கள்
 ஒரு மணி றநைத்திற்கு உலவு�ல் ்கட்ணம்  = ₹ 15
 எைறவ 10 மணிறநைத்திற்கு உலவு�ல் ்கட்ணம்  = 15 × 10
 நிலொ 10 மணி றநைம் இறணயத்ற�ப் பயன்படுத்துவ�ற்்கொை தமொத்�க ்கட்ணம் ₹ 150 ஆகும்.

1.்.1  முழுககளில் க்ருககற ்ண்புகள
முழு எண்களின் தபருக்கல் அற்வுப் பணறப நிறைவு தையவற� நொம் நிறைவில் 

த்கொள்றவொம்.  முழுக்களின் தபருக்கறலப் தபொறுத்து அற்வுப் பணறபப் தபற்றிருககிை�ொ எை 
றைொதிக்கலொம்.  எடுத்துக்கொட்ொ்க, −( ) × −( ) = +7 2 14 , −( ) × = −6 5 30 , 4 9 36× −( ) = −  எைக 
கிற்ககிைது.  எைறவ முழுக்களின் தபருக்கற் பலன் (மிற்க அல்லது குறை முழு) மீணடும் ஒரு 
முழுவொ்க உள்ளது.

ஆற்கயொல், a மற்றும் b என்பை ஏற�னும் இரு முழுக்கள் எனில், a×b ஒரு முழுவொகும்.
எடுத்துக்கொட்ொ்க, 21 5 105× −( ) = −  மற்றும் −( ) × = −5 21 105 . இவவிரு மதிப்பு்களும் ைமம். 

றமலும் −( ) × −( ) = +9 8 72 , மற்றும் −( ) × −( ) =8 9 72 . ஆ்கறவ, முழுக்களின் தபருக்கலில் வரிறைறய 
மொற்றிைொலும் அ�ன் மதிப்பு மொறுவதில்றல எை அறிகிறைொம். எைறவ முழுக்களின் தபருக்கலொைது 
பரிமொற்றுப் பணறப நிறைவுதையகிைது. 

ஆற்கயொல், a மற்றும் b என்ை ஏற�னும் இரு முழுக்களுககு a×b = b×a.

முழுக்களின் தபருக்கற்பலன் றைர்ப்புப் பணறப நிறைவு தையகிை�ொ என்பற�க கீழக்கொணும் 
எடுத்துக்கொடடின் மூலம் ்கொணலொம். −( ) × −( ) × −( ) 5 9 12  என்ை மூன்று முழுக்களின் தபருக்கற்  
பலறைப் பின்வருமொறு ்கொணறபொம்.

−( ) × −( ) × −( ) 5 9 12   மற்றும் −( ) × −( )  × −( )5 9 12  இறவ ைமமொ எை ைரிபொர்ப்றபொம்.

மு�லில்

−( ) × −( ) × −( )  = −( )5 9 12 540  றமலும் வரிறைறய மொற்றும்றபொது. 

−( ) × −( )  × −( )5 9 12  = −( )540 .

எைறவ முழுக்களின் தபருக்கலொைது றைர்ப்புப் பணறப நிறைவு தையகிைது.
ஆற்கயொல் a, b மற்றும் c என்ை ஏற�னும் மூன்று முழுக்களுககு (a×b)×c = a×(b×c).
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 ஓர் எணணு்ன் பூச்சியத்ற�க கூடடும்றபொது எப்படி அ�ன் மதிப்பு மொறுவதில்றலறயொ 
அதுறபொலறவ, ஓர் எணணு்ன் 1 ஐப் தபருககும்றபொது அ�ன் மதிப்பு மொைொது. எடுத்துக்கொட்ொ்க  
57 1 57× =  மற்றும் 1 62 62× − = −( ) .  எைறவ, ‘1’ என்பது முழுக்களின் தபருக்கற் ைமனியொகும்.

ஆற்கயொல் ஏற�னும் ஒரு முழு a இககு a×1 = 1×a=a.

1.  கீழக்கொணபறவ ைமமொைறவயொ என்பற�ச் றைொதிக்க?

(i) 18 5× −( )  மற்றும் (–5) × 18

(ii) 31 × (–6) மற்றும் (–6) × 31

(iii) 4 × 51  மற்றும் 51 × 4

2. கீழக்கண்வற்றை நிரூபிக்க: 
(i) (–20) × (13×4) = ( )− ×  ×20 13 4

(ii) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )− × −  × − = − × − × − 50 2 3 50 2 3

(iii) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )− × −  × − = − × − × − 4 3 5 4 3 5

பின்வரும் எடுத்துக்கொடற்க ்கருது்க, (–7) × (–6) × (–5) × (–4).
றமற்்கண் முழுக்களின் தபருக்கறலக ்கொணறபொம்.
  (–7) × (–6) × (–5) × (–4) =  [(–7) × (–6)] × [(–5) × (–4)]
       =  (+42) × (+20)
       =   + 840
றமற்்கண் எடுத்துக்கொடடிலிருந்து நொன்கு குறை முழுக்களின் தபருக்கலொைது ஒரு மிற்க 

முழுவொகும். குறை முழுக்கறள ஒற்றைப் பற்யில் தபருககும்றபொது என்ை நி்கழகிைது எைக 
்கொணறபொம்.

எடுத்துக்கொட்ொ்க, (–7) × (–3) × (–2).
 றமற்்கண் முழுக்கறளப் தபருக்க நமககுக கிற்ப்பது
    (–7) × (–3) × (–2) = [(–7) × (–3)] × (–2)
       = (+21) × (–2)
       = – 42
றமற்்கண் எடுத்துக்கொடடிலிருந்து மூன்று குறை முழுக்கறளப் தபருக்கக கிற்ப்பது ஒரு 

குறை முழுறவ என்று ்கொணகிறைொம்
தபொதுவொ்க, குறை முழுக்கறள இைடற்ப்பற் எணணிகற்கயில் தபருக்கக கிற்ப்பது 

மிற்க முழு, குறை முழுக்கறள ஒற்றைப் பற் எணணிகற்கயில் தபருக்கக கிற்ப்பது ஒரு 
குறை முழுவொ்க இருககும்.
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1.்.2 கூடடலின நேல் க்ருககலின ்ஙகீடடப் ்ண்பு
முழு எண்களின் தபருக்கலொைது கூட்லின் மீது பங்கீடடுப் பணறப நிறைவு 

தையயும் என்பது நொம் அறிந்�ற�.  இப்பணபு முழுக்களுககுப் தபொருந்துமொ எை 
றைொதிப்றபொம்.  (–2) , 4, 5 என்ை மூன்று முழுக்கறளக ்கருதுறவொம்.

எடுத்துக்கொட்ொ்க,  ( ) ( ) ( ) ( )− × + = − ×  + − × 2 4 5 2 4 2 5

இ்து பக்கம் =  ( ) ( )− × +2 4 5

    = ( )− ×2 9

    =  ( )−18

    =  −18

வலது பக்கம்  =  ( ) ( )− ×  + − × 2 4 2 5

    =  ( ) ( )− + −8 10

    =  − −8 10

    =  −18

எைறவ,  ( ) ( ) ( ) ( )− × + = − ×  + − × 2 4 5 2 4 2 5  என்பது உணறம எை அறிகிறைொம்
இதிலிருந்து முழுக்களின் தபருக்கலொைது கூட்லின் மீது பங்கீடடுப் பணறப நிறைவு தையகிைது 

என்று அறியலொம்.

ஆற்கயொல், a, b, c என்ை ஏற�னும் மூன்று முழுக்களுககு  a × (b+c) = (a × b) + (a×c). 

1.  மதிப்பு்கறளக ்கண்றிந்து ைமமொைறவயொ எைச் றைொதிக்க:
    (i) (–6) × [4+(–5)] மற்றும்  [(–6) ×4] + [(–6)×(–5)]
    (ii) (–3)×[2+(–8)] மற்றும்  [(–3)×2]+[(–3)×8]

2.  கீறழ த்கொடுக்கப்படடுள்ளவற்றை நிரூபிக்க
    (i) (–5) × [(–76)+8] = [(–5) ×(–76)] + [(–5)×8]
    (ii) 42 × [7+(–3)] = [42 × 7] + [42×(–3)]
    (iii) (–3) × [(–4)+(–5)] = [(–3) × (–4)] + [(–3)×(–5)]
    (iv) 103 × 25 = (100+3) × 25 = (100×25) +(3×25)

எடுதககபாடட 1.2ட 
(–7) × (+8) ஒரு முழு எை நிரூபி, பணபின் தபயறைக கூறு்க.

(–7) × (+8) = (–56)

–56 என்பது ஒரு முழு
ஆற்கயொல் (–7) × (+8) தபருக்கலின் கீழ அற்வுப் பணறப நிறைவு தையகிைது.

எடுதககபாடட 1.21 
(–42) × (–7), (–7) × (–42) ஆகியறவ ைமமொைறவயொ? அவவொறு இருப்பின் அப்பணபின் 

தபயறைக கூறு்க.
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   (–42) × (–7) ஐக ்கருது்க.
   (–42) × (–7) = +294
 மற்றும் (–7) × (–42)  = +294
ஆ்கறவ, (–42) × (–7),  (–7) × (–42) ஆகியறவ ைமமொைறவயொகும்.
  இது தபருக்கலின் கீழப் பரிமொற்றுப் பணறப நிறைவு தையகிைது.

எடுதககபாடட 1.22 
[(–2) × 3] ×(–4) = (–2) ×[3×(–4)] எை நிறுவு்க.

மு�ல் வற்கயில் (–2), 3 ஐ ஒன்று றைர்ப்றபொம் மற்றும் இைண்ொவது வற்கயில் 3, (–4) ஐ ஒன்று 
றைர்ப்றபொம்.

இ்து பக்கம்  = [(–2) × 3] ×(–4)   வலது பக்கம்  = (–2) ×[3×(–4)] 
    = (–6) × (–4) = 24    = (–2) × (–12) = 24
எைறவ,  இ்து பக்கம் = வலது பக்கம்.
  [(–2) × 3] ×(–4) = (–2) ×[3×(–4)]  எை நிறுவப்பட்து.

எடுதககபாடட 1.2் 
(–81) × [5×(–2)], [(–81) × 5]×(–2) ஆகியறவ ைமமொைறவயொ?  அவவொறு இருப்பின் 

அப்பணபின் தபயறைக கூறு்க.

    (–81) × [5×(–2)] = (–81) × (–10) = 810
    [(–81) × 5]×(–2) = (–405) × (–2) = 810
ஆ்கறவ, (–81) × [5×(–2)] ,  [(–81) × 5]×(–2)  ஆகியறவ ைமமொைறவயொகும்.  
  இது தபருக்கலின் கீழச் றைர்ப்புப் பணபு ஆகும்.

எடுதககபாடட 1.2் 
3× [(–4)+6], [3 ×(–4)]+(3×6) ஆகியறவ ைமமொைறவயொ? எனில் பணபின் தபயறைக கூறு்க.

    3 × [(–4)+6]  = 3 × 2 = 6
      [3 ×(–4)]+[3×6] = –12+18 = 6
ஆ்கறவ, 3 × [(–4)+6] மற்றும் [3 ×(–4)]+3×6 ைமம்.  
இது தபருக்கலின் கீழக கூட்லின் பங்கீடடுப் பணறப நிறைவு தையகிைது.

்யிறசி 1.்

1.  ற்கொடிட் இ்ங்்கறள நிைப்பு்க
(i) − × = −80 80____

(ii) ( ) ____− × =10 20
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(iii)  ( ) ____100 500× = −

(iv) ____ ( )× − = −9 45
(v) ____× =75 0

2.  ைரியொ, �வைொ எைக கூறு்க?
(i) ( )− × =15 5 75
(ii) ( )− × × =100 0 20 0
(iii) 8 × (−4) = 32

3.  பின்வரும் தபருக்கற் பலனில் எவவற்கக குறியீடு இருககும்.
(i)  குறை முழுக்களின் 16 முறை
(ii)  குறை முழுக்களின் 29 முறை

4. தபருக்கற் பலறைக ்கொண்க.
 (i) ( )− ×35 22  (ii) ( ) ( )− × × −10 12 9  (iii) ( ) ( ) ( ) ( )− × − × − × −9 8 7 6

 (iv) ( )− × × ×25 0 45 90  (v) ( ) ( ) ( )− × + × − ×2 50 25 4

5.  கீழுள்ளவற்றைச் ைமமொைறவயொ எைச் றைொதிக்க.  ைமம் எனில், அப்பணபின் தபயறைக கூறு்க.
(i) ( )8 13 7− × மற்றும்  8 13 7− ×( )  
(ii) [( ) ( )] ( )− − + × −6 8 4 மற்றும்  ( ) [ ( )]− − × −6 8 4  
(iii)  3 4 10× − + −[( ) ( )]மற்றும்  [ ( ) ( )]3 4 3 10× − + × −  

6.  ற்கொற்க ்கொலத்தில், குளத்தில் உள்ள நீரின் அளவு ஒரு வொைத்திற்கு 
தவப்பத்திைொல் 2 அங்குலம் வீ�ம் குறைகிைது. இது 6 வொைங்்களுககு 
நீடித்�ொல், நீரின் அளவு எவவளவு குறைந்திருககும்?

7.  தபருக்கற் பலன் −50  ஐத் �ைககூடிய அறைத்துச் றைொடி முழுக்கறளயும் ்கொண்க.

ககபாளகுறி வை்க வினபாககள
8. பின்வருவைவற்றில் எ�ன் மதிப்பு –30 ஆ்க இருககும்? 

 (i) –20 – (–5 x 2)   (ii)  (6 x 10) – (6 x 5)

 (iii) (2 x 5) + (4 x 5)   (iv)  (–6) x (+5)

9. ( ) ( )5 2 5 5 5 2 5× + × = × +( )  இச்ைமன்பொடுக குறிககும் பணபு எது?
 (i) பரிமொற்றுப் பணபு   (ii) அற்வுப் பணபு
 (iii) பங்கீடடுப் பணபு   (iv) றைர்ப்புப் பணபு

10. 11×(–1)=_____

 (i) –1   (ii) 0   (iii) +1  (iv) –11

11.  −( ) × −( ) =12 9 _____

 (i) 108   (ii) –108  (iii) +1  (iv) –1
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1.் முழுககளின வைகுுதல்
 முழு எண்களில் ஒரு தபருக்கற் தையல்பொடற், இரு வி�மொை வகுத்�ல் 

தையல்பொ்ொ்கக கூை முடியும் என்ப�றை நொம்  முன்ைறை அறிந்துள்றளொம்.  
இ�றை முழுக்களிலும் றைொதித்துப் பொர்ப்றபொம்.  எண உருமொற்றிக ்கருவியின் 
துறணறயொடு முழுக்களின் வகுத்�றலக ்கொணறபொம்.

எண் உருேபாறறி
உள்ளீடு தபருக்கல் தையல்பொடு  வகுத்�ல் தையல்பொடு தவளியீடு

(i) இரு மிற்க முழுக்களின் 
தபருக்கல் 8 × 9 = 72

72 ÷ 9 = 8,
72 ÷ 8 = 9

மிற்க முழுறவ மிற்க 
முழுவொல் வகுக்கக 
கிற்ப்பது மிற்க 
எணணொகும்.

(ii) மிற்க மற்றும் குறை 
முழுக்களின் தபருக்கல்

−10 × 7 = –70

−70 ÷ 7 = –10,

(−70) ÷ (–10) = 7

குறை முழுறவ மிற்க 
முழுவொல் வகுக்கக 
கிற்ப்பது குறை 
எணணொகும்.
குறை முழுறவ குறை 
முழுவொல் வகுக்கக 
கிற்ப்பது மிற்க 
எணணொகும்.

(iii) இரு குறை முழுக்களின் 
தபருக்கல் (−5)×(−9) = 45

45 ÷ (−9) = −5,
45 ÷ (−5) = −9

மிற்க முழுறவக குறை 
முழுவொல் வகுக்கக 
கிற்ப்பது குறை 
எணணொகும்

இந்� அட்வறணயிலிருந்து கீழக்கண் முடிவு்கறளப் தபறுகிறைொம்.
(i) ஒத்� குறியுற்ய இரு முழுக்கறள வகுக்கக கிற்ப்பது மிற்க முழுவொகும்.
(ii) மொறுபட் குறி்கறளயுற்ய இரு முழுக்கறள வகுக்கக கிற்ப்பது குறை முழுவொகும்.

எடுதககபாடட 1.2் வகுக்க: (i) (−85) ஐ 5 ஆல் வகுக்க         (ii) (–250) ஐ (–25)  ஆல் வகுக்க
     (iii) 120 ஐ (–6) ஆல் வகுக்க      (iv) 182 ஐ (–2) ஆல் வகுக்க

 (i)   (−85) ÷ 5 = −17    (ii) ( ) ( )− −÷250 25 = +10
 (iii) 120 ÷ (–6) = −20    (iv) 182 ÷  (–2) = −91
எடுதககபாடட 1.2் 

்கறலவிழி ்கலந்துத்கொண் ஒரு றபொடடித் ற�ர்வில் 
ைரியொை விற்ககு 4 மதிப்தபண்களும், �வைொை விற்ககு  
–2 மதிப்தபண்களும் வழங்்கப்பட்ை.  அவள் அறைத்து 
விைொக்களுககும் விற்யளித்�ொள்.  அவற்றுள் பத்துச் ைரியொை 
விற்்கள் இருந்�றபொதிலும், அவளொல் 20 மதிப்தபண்கள் மடடுறம 
தபைமுடிந்�து எனில், அவள் எழுதிய �வைொை விற்்கள் எத்�றை?

 (i) −( ) ÷ =32 4 _____  (ii) −( ) ÷ =50 50 _____  (iii) 30 15÷ = _____

 (iv) − ÷ =200 10 ____  (v) − ÷ =48 6 ____
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 ஒரு ைரியொை விற்க்கொை மதிப்தபண்கள்  =   4
 பத்துச் ைரியொை விற்க்கொை மதிப்தபண்கள்  =   10 × 4 =  40
 ்கறலவிழி தபற்ை மதிப்தபண்கள்  =   20 
 எைறவ, �வைொை விற்க்கொ்கப் தபற்ை மதிப்தபண்கள் =  40 − 20 =  20
        ஒரு �வைொை விற்ககு மதிப்தபண்கள்  =   − 2
 எைறவ, �வைொ்க விற்யளித்� விைொக்களின் எணணிகற்க = 20 ÷  2 = 10

எடுதககபாடட 1.2் 
வணி்கர் ஒருவர் �ைது பறழய இருப்பிலிருந்து, ஒரு றநொடடுப் புத்�்கத்ற� விற்ப�ன் மூலம் ` 5 

இலொபமும், ஒரு றபைொறவ விற்ப�ன் மூலம் ` 2 நட்மும் அற்கிைொர். 20 புத்�்கங்்கறள விற்ை ஒரு 
குறிப்பிட் நொளில் அவருககு இலொப-நட்ம் ஏதுமின்றி இருந்�ொர் எனில், அன்று அவர் விற்பறை 
தைய� றபைொக்களின் எணணிகற்கறயக ்கொண்க.

அன்று, இலொபமும் இல்றல, நட்மும் இல்றல 
 எைறவ, இலொபம் + நட்ம் =  0
 அ�ொவது இலொபம்  =  - நட்ம்

 ஒரு புத்�்கத்தில் ஈடடிய இலொபம்  =   ₹ 5
 20 புத்�்கங்்களில் ஈடடிய தமொத்� இலொபம்  =   20 × ₹ 5
    =   ₹ 100
 எைறவ, றபைொ விற்பறையின் நட்ம்  =   ₹ 100 = –100
  ஒரு றபைொ விற்பறையின் நட்ம் =  ₹ 2 = – 2
 எைறவ, தமொத்�மொ்க விற்ை றபைொக்களின் எணணிகற்க  =  (−100) ÷ (−2) = 50 றபைொக்கள்.

மொணவர்்கறள இரு முழுக்களொ்கப் பிரிக்க.  உள்தவளிப் தபடடி (In out box) 
தையல்பொடடிறைக கீழுள்ள குறிப்பு்களின் அடிப்பற்யில் தைய்க.  இந்�ப் தபடடியில் ஏ�ொவது 
ஒரு முழுறவ உள்ளீ்ொ்க அளித்து விதிமுறைறயச் தையல்படுத்� அககுழுவுககு விற் 
கிற்ககும். மு�ல் குழுவொைது உள்ளீ்ொ்க ஓர் முழுறவ அளிக்க றவணடும்.  இைண்ொவது 
குழுவொைது விதிமுறை்கறளப் பயன்படுத்தி விற் ்கொண முயலும்.  முழுக்களின் நொன்கு 
அடிப்பற் தையல்பொடு்களும் �லொ ஒன்ைொ்கக த்கொடுக்கப்படடுள்ளது.

அடடவை்ை (I) அடடவை்ை (II) அடடவை்ை (III) அடடவை்ை (IV)
விதி: (–7) ஐக கூட் விதி : (–10) ஐக ்கழிக்க விதி: (–5) ஆல் தபருககு்க விதி: (–3) ஆல் வகுக்க

-10 
-7
5

16
4

-17
தவளிறயஉள்றள

-20 
-13

7
10
15

-10
தவளிறயஉள்றள

-7 
-12

+15
18
–5

+35
தவளிறயஉள்றள

-18 
27

-99
-273
-35

+6
தவளிறயஉள்றள
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1.்.1 வைகுுதல் ்ண்புகள
−5 ஐ 3 ஆல் வகுககும்தபொழுது, மதிப்பு ்கொண முடியுமொ?  கிற்ககும் விற் நிச்ையம் ஒரு 

முழுவொ்க இருக்கொது.  றமலும் முழுக்களின் த�ொகுப்பு, வகுத்�லின் கீழ ‘அற்வுப்பணறப’ நிறைவு 
தையயொது. றமலும் 5 எடுத்துக்கொடடு்களின் மூலம் றைொதிக்க.

வகுத்�லின் கீழப் பரிமொற்றுப் பணபிறைச் றைொதித்து  அறிய −5 மற்றும் 3 என்ை முழுக்கறள 
எடுத்துகத்கொள்றவொம்

(–5) ÷  3 ≠  3 ÷  (–5).  றமலும்  5 ÷  (–3) ≠ (–3) ÷  5  மற்றும்  (–5) ÷  (–3) ≠  (–3) ÷  (–5)
எைறவ, முழுக்களின் த�ொகுப்பு வகுத்�லின் கீழ “்ரிேபாறறுப்்ண்்்” நிறைவு தையயொது.  

றமலும் 5 எடுத்துக்கொடடு்களின் மூலம் றைொதிக்க.
பரிமொற்றுப்பணறப நிறைவு தையயொ��ொல், றைர்ப்புப் பணறப நிறைவு தையயொது என்பது நொம் 

அறிந்�ற�.  
–7 மற்றும் 1 ஐ எடுத்துகத்கொள்றவொம்.
  (–7) ÷  1 = – 7  ஆைொல்  1 ÷  (–7)  ≠  – 7. 
    (–6) ÷  (–1) மற்றும் 6 ÷  (–1) என்பற� எடுத்துகத்கொள்றவொம்.
    (–6) ÷  (–1) = 6 மற்றும் 6 ÷  (–1) = – 6.
ஒரு முழுறவ (–1) ஆல் வகுக்க அற� முழு கிற்க்கொது.  எைறவ முழுக்களின் வகுத்�லொைது 

ைமனிப் பணறப  நிறைவு தையயொது.  ஏற�னும் 5 முழுக்கறளக த்கொணடு றைொதித்துப் பொர்க்க. 

ஒரு முழுறவப் பூச்சியத்�ொல் வகுப்பது அர்த்�மற்ைது.  ஆைொல் பூச்சியத்ற� ஒரு முழுவொல் 
வகுக்கக கிற்ப்பது பூச்சியமொகும்.

்யிறசி 1.்
1.  த்கொடுக்கப்பட் வகுத்�ல் கூற்று்கறள நிறைவு தைய்க.
 (i) ( ) ____− ÷ =40 40  (ii) 25 5÷ = −____

 (iii) ____ ( )÷ − =4 9  (iv) ( ) ( ) ____− ÷ − =62 62
2.  ைரியொ, �வைொ எைக கூறு்க.
 (i) ( ) ( )− ÷ − = −30 6 6  (ii) ( ) ( )− ÷ −64 64 is 0
3.  பின்வருவைவற்றின் மதிப்றபக  ்கொண்க.
 (i)  ( )− ÷75 5  (ii)  ( ) ( )− ÷ −100 20
 (iii) 45 9÷ −( )  (iv) ( )− ÷82 82
4.  இரு முழுக்களின் தபருக்கற்பலன் −135. அதில் ஓர் எண −15  எனில், மற்தைொரு எணறணக 

்கொண்க.
5.  ஓர் இ்த்தில் தவப்பம் சீைொ்கக குறைகிைது. றமலும் 8 மணிறநை இற்தவளியின்றபொது, தவப்பம் 

24˚C குறைந்�து எனில், ஒவதவொரு மணி றநை இற்தவளியிலும் குறைந்� தவப்பத்தின் 
அளவு என்ை?

6. ஒரு மின்தூககி (Elevator) சுைங்்க வொயிற்குழியில் 5 மீ/நிமி்ம் என்ை வீ�த்தில் கீழறநொககிச் 
தைல்கிைது.  �றைமட்த்திலிருந்து றமறல 15 மீட்ரிலிருந்து மின்தூககி தையல்படுகிைது எனில், 
–250 மீட்ர் கீழ றநொககிச் தைல்ல ஆகும் றநைம் எவவளவு?
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7. 30 நொள்்கள் நற்ப்பயணத்திற்குப் பிைகு, நொன் 4800 ்கறலொரி்கள் இழந்திருந்ற�ன், என் 
்கறலொரி இழப்பு சீைொைது எனில், ஒரு நொளில் இழந்� ்கறலொரிறயக ்கொண்க.

8. 168 32 5376× =  �ைப்படடுள்ளது. −( ) ÷ −( )5376 32  ஐக ்கொண்க.
9. −( )20 இல் எத்�றை (–4) உள்ளது?
10. −( )400  ஐ, 10 ைமப் பகுதி்களொ்கப் பிரிக்கக கிற்ப்பது யொது?

ககபாளகுறி வை்க வினபாககள
11.  பின் வருவைவற்றுள் எது ஒரு முழுறவக குறிக்கொது.
 (i)  0 7÷ −( )  (ii) 20 4÷ −( )   (iii) ( )− ÷9 3   (iv) ( )12 5÷

12. ( )− ÷16 4இககு ைமமொைது எது?
 (i)  − − ÷( )16 4  (ii)  − ÷ −( ) ( )16 4   (iii) 16 4÷ −( )  (iv) − ÷4 16
13. ( )− ÷200 10  என்பது
 (i)  20 (ii) −20  (iii) −190   (iv)  210
14.  பின்வரும் எந்�ச் தையலியில் முழுக்களின் த�ொகுப்பு ‘அற்வுப் பணறப’ தபைொது?
 (i) கூட்ல்  (ii) ்கழித்�ல் (iii) தபருக்கல் (iv) வகுத்�ல்

ஏழொம் நூற்ைொணடில் வொழந்� இந்தியக  ்கணி�றமற� மற்றும் வொனியல் 
நிபுணைொை பிைம்மகுப்�ர் �ைது ‘பிைம்மஸ்பு்சுத்�ொந்�ொ’ என்னும் நூலில் பூச்சியம் 
மற்றும் குறை முழுக்கள் குறித்� த�ளிவொை ்கருத்து்கறள வழங்கியுள்ளொர். அவர் தையயுள் 
வடிவில், மிற்க எண்கள் (வருமொைம்) மற்றும் குறை எண்கள் (்க்ன்) குறித்� விதி்கறளப் பின் 
வருமொறு குறிப்பிடடுள்ளொர்.

 ● ஒரு ்க்னிலிருந்து பூச்சியத்ற�க ்கழிக்கக கிற்ப்பது ்க்ன்.
 ● ஒரு வருமொைத்திலிருந்து பூச்சியத்ற�க ்கழிக்கக கிற்ப்பது வருமொைம்.
 ● பூச்சியத்திலிருந்து பூச்சியத்ற�க ்கழிக்கக கிற்ப்பது பூச்சியறம.
 ● பூச்சியத்திலிருந்து ஒரு ்க்றைக ்கழிக்க வருமொைம் கிற்ககும்.
 ● பூச்சியத்திலிருந்து ஒரு வருமொைத்ற�க ்கழிக்கக ்க்றை கிற்ககும்.
 ● பூச்சியத்து்ன் ஒரு ்க்றைறயொ, வருமொைத்ற�றயொ தபருக்கக கிற்ககும், 

தபருக்கற்பலன் பூச்சியறம.
 ● பூச்சியத்து்ன் பூச்சியத்தின் தபருக்கற் பலன் பூச்சியம் ஆகும்.
 ● இரு வருமொைங்்களின் தபருக்கற்பலன் அல்லது வகுத்�ல் ஈவு ஒரு 

வருமொைறமயொகும்.
 ● ஒரு வருமொைம் மற்றும் ஒரு ்க்னின் தபருக்கற்பலன் அல்லது வகுத்�ல் ஈவு ஒரு 

்க்ைொகும்.
 ● இற�றபொல், ஒரு ்க்ன் மற்றும் ஒரு வருமொைத்தின் தபருக்கற்பலன் அல்லது 

வகுத்�ல் ஈவு ஒரு ்க்ைொகும்
-‘கணிதுதின க்த’ என்ற நூலிலிருந்த
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1.்  முழுககளில் அ்னுத அடிப்்்டக கணிதச் கெயல்்பாடகள 
 - வைபாழ்வியல் கைககுகள.

 முழுக்களில் கூட்ல், ்கழித்�ல், தபருக்கல், வகுத்�ல் ஆகிய அடிப்பற்ச் தையல்பொடு்கள் 
குறித்துக ்கற்றுகத்கொணற்ொம். இப்பொ்ப் பகுதியில் முழுக்கறள தையல்படுத்துவ�ற்்கொை விதி்கறளக 
்கற்றுகத்கொண்ற� மீளொயவு தையகிறைொம்.

அறைத்துக ்கணககு்களும் வொழவியல் சூழறலொடு இறணந்�றவறய.  

11
ஒருவைது வங்கிக ்கணககில், மொ�த்தின் துவக்கத்தில் ` 530 இருப்பு இருந்�து.  
அற� மொ�த்தில், ` 230 தைலுத்துகிைொர் ` 150 எடுககிைொர்.  மீணடும் ` 200 எடுககிைொர் ` 99 

தைலுத்துகிைொர்.  மொ� இறுதியில் வங்கியின் இருப்றப எவவொறு ்கொணபொய?
22

ஒருவர் 8 றபைொக்கறளப் ` 80 ககு வொங்கி, அவற்றுள் 4 றபைொக்கறள, றபைொவிற்கு ` 3 வீ�ம் 
இலொபத்துககு விற்கிைொர். 3 றபைொக்கறள றபைொவிற்கு ̀  2 நட்த்துககும்; ஒரு றபைொறவ வொங்கிய 
விறலககு விற்ைொல், அவைது தமொத்� இலொபம் அல்லது நட்த்ற�க ்கணககிடு்க.

 இகற்கள்வி்களுக்கொை விற்றய உன்ைொல் ஊகிக்க முடிகிை�ொ?  இக்கணககிறைத் 
தீர்ப்ப�ற்குப், பின்வரும் படிநிறல்கறளப் பின்பற்ை றவணடும்.

1. த்கொடுக்கப்பட் சூழறல நன்கு புரிந்துத்கொள்ளறவணடும்.
2. த்கொடுக்கப்பட் விவைங்்கறளக குறிக்கவும்.
3. ற்கட்கப்படும் ற்கள்விறய அறிய றவணடும்.
4. ற�றவயொை சூத்திைத்ற�க ்கண்றி்க. 
5. அ�றைப் பயன்படுத்து்க.
6. தீர்க்கவும்
7. இறுதி விற்றய அற்யவும்.
8. கிற்த்� விற் ைரி�ொைொ என்று வொயப்பிருந்�ொல் றைொதிக்கவும்.

றமறல உள்ள இரு சூழல்்கறளயும் கீறழ த்கொடுக்கப்படடுள்ளவொறு அணு்கலொம்:

வை. 
எண் ்டிநி்ைகள சூழல்-1 சூழல்-2

1 த்கொடுக்கப்பட் 
சூழறல நன்கு 
புரிந்துத்கொள்ள 
றவணடும்

ஒருவைது வங்கிக 
்கணககில் மொ�த்தின் 
துவக்கத்தில் ` 530 
இருப்பு இருந்�து.  அற� 
மொ�த்தில், ` 230 
தைலுத்துகிைொர் ` 150 
எடுககிைொர்.  மீணடும் 
` 200 எடுககிைொர். 
` 99 தைலுத்துகிைொர் 
எனில், மொ� இறுதியில் 
வங்கியின் இருப்றப 
எவவொறு ்கொணபீர்்கள்?

ஒருவர் 8 றபைொக்கறள ` 80 இககு 
வொங்குகிைொர். அவற்றுள் 4 றபைொக்கறள 
` 3 வீ�ம் இலொபத்துககு விற்கிைொர், 3 
றபைக்கறள ` 2 வீ�ம் நட்த்துககும், மற்றும் 
ஒரு றபைொறவ வொங்கிய விறலககும் 
விற்ைொல், அவைது தமொத்� இலொபம் அல்லது 
நட்த்ற�க ்கணககிடு்க.

7th_Maths_T1_TM_Chp1.indd   27 07-06-2019   19:06:31

 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



ஏழாம் வகுப்பு - கணிதம்28

2 த்கொடுக்கப்பட் 
விவைங்்கறளக 
குறிக்கவும்

ஆைம்ப இருப்பு = ` 530
தைலுத்துவது 1 = ` 230
தைலுத்துவது 2 = ` 99
எடுப்பது 1 = ` 150
எடுப்பது 2  = ` 200

8 றபைொவின் விறல ` 80.
அதில் ` 3 இலொபத்திற்கு 4 றபைொக்கறள 
விற்ைொல்.
` 2 நட்த்திற்கு 3 றபைொக்கறள விற்ைொல் 1 
றபைொறவ வொங்கிய விறலககு விற்ைொல்

3 ற்கட்கப்படும் 
ற்கள்விறய 
அறிய 
றவணடும்

மீதி இருப்பு இலொபம் அல்லது நட்த் த�ொற்க

4 ற�றவயொை 
சூத்திைத்ற�க 
்கண்றி்க

கூட்ல் மற்றும் ்கழித்�ல் ஒரு றபைொவின் விற்ை விறல, வொங்கிய 
விறல ஆகியவற்றைக ்கொணு�ல்

5. அ�றைப் 
பயன்படுத்து்க

530+230+99 – 
(150+200) ஒரு றபைொவின் விறல = 80

8
 = 10

6. தீர்க்கவும் 530+230+99 – 
(150+200) = ` 509

ஒரு றபைொவின் விறல = 80
8

 = 10
 4 றபைொக்கள் விற்ை விறல = 13×4 = 52

 3 றபைொக்கள் விற்ை விறல = 3×8 = 24
1 றபைொவின் விறல = 1× 8 = 8

தமொத்� விற்ைவிறல  = 52 + 24 + 8 = 84
7. இறுதி 

விற்றய 
அற்யவும்

மொ�க ்கற்சியில் உள்ள 
இருப்புத் த�ொற்க  
 = ` 509

விற்ை விறல (84) > வொங்கியவிறல (80)
ஆ்கறவ, இலொபம் = ` 4

எடுதககபாடட 1.2் 
த்கொடிதிைத்ற� முன்னிடடுப் தபறைொஸ்்கொன் �ன் வகுப்புத் ற�ொழர்்கள் ஒவதவொருவரி்மும் 

�லொ ` 25 வீ�ம் தமொத்�ம்  ` 1150 வசூலிககிைொன்.  ஆசிரியரின் அறிவுறுத்�லின்படி, ஒவதவொரு 
வகுப்புககும் ` 8 திருப்பித் �ருகிைொன் எனில், ஆசிரியரி்ம் ஒப்பற்த்�த் த�ொற்கயிறைக ்கொண்க.

த்கொடிதிைத்ற� முன்னிடடுப் தபறைொஸ்்கொன் �ன் வகுப்புத் ற�ொழர்்கள் ஒவதவொருவரி்மும் �லொ 
` 25 வீ�ம் தமொத்�ம் ` 1150 வசூலிககிைொன்.

   தமொத்�த் த�ொற்கயொ்க வசூலித்�து = ` 1150
   ஒரு மொணவனி்ம் வசூலித்� த�ொற்க  = ` 25
   மொணவர்்களின் எணணிகற்க  = 1150 ÷ 25 = 46
ஒவதவொரு மொணவனும் திரும்பப் தபற்ை த�ொற்க ` 8
 ஆ்கறவ 46 மொணவர்்கள் திரும்பப் தபற்ை த�ொற்க  = 46 × 8 = ` 368
   ஆசிரியரி்ம் ஒப்பற்த்� த�ொற்க  = ` 1150
        `   368  (–)       _____
        `   782         _____
   ஆ்கறவ, ஆசிரியரி்ம் ஒப்பற்த்� த�ொற்க ` 782. 

46
25 1150

100
  150
  150
    0
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எடுதககபாடட 1.2் 
ஆழதுறளக கிணறு ற�ொணடும் றவறலயொட்கள், ஒரு நொளில் 22 அடி்கள் துறளயிடுகிைொர்்கள் 

எனில், 110 அடி்கள் ஆழத்திலுள்ள நீறைொட்த்ற� அற்ய எத்�றை நொட்கள் ஆகும்?

  ஒரு நொளில் துறளயிடும் அளவு = –22 அடி்கள்
  நீரின் ஆழம்  = –110 அடி்கள்
  ற�றவயொை நொட்கள் = –110 ÷  (–22) = 5
ஆ்கறவ, ஆழதுறளக கிணறு ற�ொணடும் றவறலயொட்கள் நீறைொட்த்ற� அற்ய 5 நொட்கள் 

ஆகும்.

எடுதககபாடட 1.்ட 
கி.மு.(தபொ.ஆ.மு) 323 இககும் கி.பி. (தபொ.ஆ) 1687 இககும் இற்ப்பட் வரு்ங்்கள் எத்�றை?

ஆணடு்கள் கி.பி  (தபொ.ஆ) றய மிற்க முழுக்களொ்கவும் கி.மு.(தபொ.ஆ.மு) ஐக குறை முழுக்களொ்கவும் 
்கருதுறவொம்.

ஆ�லொல், றவறுபொடு
  = 1687 – (–323)
  = 1687 + 323 = 2010 வரு்ங்்கள்.

்யிறசி 1.்
1.  ்கொஷ்மீரில், ஒரு நொள் இைவின் தவப்ப நிறல  –5˚C. மறுநொள், அவதவப்பநிறல 9˚C ஆ்க 

உயர்ந்�து எனில், அதி்கரித்� தவப்ப அளவிறைக ்கொண்க.  
2.  ஓர் அணுவிலுள்ள புறைொட்ொன்்கள் றநர்மின்ைகதிறயயும் (+) எலகடைொன்்கள் எதிர்மின் 

ைகதிறயயும் (–) தபற்றிருககும்.  ஓர் எலகடைொனும், ஒரு புறைொட்ொனும் றைரும்றபொது, அது 
நடுநிறலறய (0) அற்ந்து மின்ைகதிறய இழககிைது எனில், பின் வருவைவற்றின் மின் 
அளவு்கறளக ்கணககிடு்க.

(i)  5 எலகடைொன்்கள் மற்றும் 3 புறைொட்ொன்்கள் →  − + = −5 3 2அ�ொவது, இரு 
எலகடைொன்்கள்  

(ii)  6 புறைொட்ொன்்கள் மற்றும் 6  எலகடைொன்்கள்
(iii) 9 புறைொட்ொன்்கள் மற்றும் 12 எலகடைொன்்கள் →
(iv)  4 புறைொட்ொன்்கள் மற்றும் 8 எலகடைொன்்கள் →
(v)  7 புறைொட்ொன்்கள் மற்றும் 6 எலகடைொன்்கள் →

3. தவப்பத்ற� அளவி், வழக்கமொை தைல்சியஸ் பொற்க்களுககு (˚C) பதிலொ்கக த்கல்வின் 
அளவு்கறள (K) அறிவியலொளர் பயன்படுத்துவர்.  இைணடிற்கும் உள்ள உைறவக கூறும் 
ைமன்பொடு T C T = +( )273 K. பின்வரும் அளவு்கறளக த்கல்விைொ்க மொற்றி எழுது்க.

 (i) –275˚C (ii) 45˚C (iii) –400˚C  (iv) –273˚C
4. ஒரு மொணவனின் வங்கிக ்கணககு கீறழ த்கொடுக்கப்படடுள்ளது.  ஒரு மொ�த்தில் நி்கழத்�ப்பட் 

பணப் பரிமொற்ைத்திற்குப் பிைகு அவனுற்ய மீதி இருப்புத் த�ொற்கறயக ்கணககிடு்க.  
அவனுற்ய ஆைம்ப இருப்புத் த�ொற்க ` 690.

5
22 110

110
    0

1687–323 0
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(i)  தைலுத்திய த�ொற்க +( )  ₹ 485
(ii)  எடுத்�து −( )  ₹ 500
(iii)  எடுத்�து −( )  ₹ 350
(iv)  தைலுத்தியது +( )  ₹ 89 
(v)  றமலும் ` 300 ்கணககிலிருந்து எடுத்திருந்�ொல், அவைது இறுதி இருப்றபக ்கொண்க.

5.  மறழயில் நறைந்து ஈைமொை�ொல், ்கவிஞர் �மிழ நம்பியின் குறிப்றபடடில் 35 பக்கங்்கள் 
வீணொைது.  முழுக்களின் உ�வியு்ன் பின்வருவைவற்றைக ்கொண்க.

(i)  �மிழ நம்பியொல் ஒரு நொளில் 5 பக்கங்்கள் எழு�முடியும் எனில், அவைது எத்�றை 
நொள் உறழப்பு வீணொைது?

(ii)  நொன்கு பக்கங்்களில் 1800 எழுத்து்கள் உள்ளத�னில், எத்�றை எழுத்து்கறள 
இழந்�ொர்?

(iii)  அவர் ஒரு பக்கத்திற்கு  ` 250  உறழப்பூதியம் தபறுபவர் எனில், அவர் இழந்�த் 
த�ொற்கறயக ்கணககிடு்க.

(iv)  ்கவிமொனின் உ�வியு்ன் �மிழநம்பியொல் ஒரு நொளில் 7 பக்கங்்கள்  எழு�முடியுதமனில், 
இழந்� பக்கங்்கறள மீணடும் எழு� எத்�றை நொட்களொகும்?

(v) ்கவிமொனின் உ�விக்கொ்க, �மிழநம்பி �ம் உறழப்பூதியத்தில் இருந்து பக்கத்திற்கு ` 100 
வழங்குகிைொர் எனில், ்கவிமொனுககுக கிற்ககும் வருவொறயக ்கணககிடு்க.

6. என்னு்ன் 2 ஐக கூடடுங்்கள்.  பிைகு 5 ஆல் தபருக்கவும், அதிலிருந்து 10 ஐக ்கழிக்கவும்.  
அ�றை நொன்்கொல் வகுத்�ொல் 15 கிற்ககும் எனில், நொன் யொர்?

7.  ்கொமொடசி என்னும் பழ வணி்கர், 30 ஆப்பிள்்கறளயும், 50 மொதுறள்கறளயும் விற்கிைொர்.  
அவருககு, ஓர் ஆப்பிளொல் ` 8 இலொபமும், ஒரு மொதுறளயொல் ` 5 நட்மும் கிற்த்�து எனில், 
அவைது ஒடடுதமொத்� இலொப/நட்த் த�ொற்கயிறைக ்கொண்க.

8. ஒரு வைடசிக ்கொலத்தில், றமடடூர் அறணயின் நீர்மட்ம் வொைத்திற்கு 3 அங்குலம் வீ�ம் 
குறைகிைது எனில், த�ொ்ர்ச்சியொை ஆறு வொைக ்கொல இறுதியில், நீர்மட்த்தில் ஏற்படும் 
மொற்ைத்ற� அளவிடு்க.

9.  புத்�ர் கி.மு (தபொ.ஆ.மு) 563 இல் பிைந்து, கி.மு  (தபொ.ஆ.மு) 483 இல் இைந்�ொர்.  அவர்  
கி.மு. (தபொ.ஆ.மு) 500 இல் உயிர் வொழந்�ொைொ? அவருற்ய ஆயுட்கொலம் எவவளவு?

்யிறசி 1.்

1. −1 உ்ன் எ�றைக கூட் 10 கிற்ககும்?
2. − + = −70 20 10
3. −( )86945  லிருந்து 94860 ஐக ்கழிக்க.
4. மதிப்பு ்கொண்க: (–25)+60+(–95)+(–385)
5. (–9999) −( )2001  மற்றும் −( )5999  ஆகியைவற்றின் கூடு�ல் ்கொண்க.
6. ( ) ( )− × − ×30 70 15  இன் தபருக்கற்பலன் ்கொண்க. 
7. (−72) ஐ 8 ஆல் வகுக்க.
8.  தபருக்கற்பலைொ்க +15  ஐக த்கொடுககும் இரு றைொடி முழுக்கறளக ்கொண்க.
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9.  பின்வருவைவற்றைச் ைரிபொர்க்க.
(i) ( )11 7 10+ + மற்றும் 11 7 10+ +( )  ஆகியறவ ைமம்.
(ii) ( )8 13 7− × மற்றும்  8 13 7− ×( )  ஆகியறவ ைமம்.
(iii) [( ) ( )] ( )− − + × −6 8 4 மற்றும் ( ) [ ( )]− − × −6 8 4  ஆகியறவ ைமம்.
(iv) 3 4 10× − + −[( ) ( )] மற்றும் [ ( ) ( )]3 4 3 10× − + × −  ஆகியறவ ைமம்.

10.  01.01.2018 அன்று ்கறலவொணியின் வங்கிக ்கணககு இருப்பு ` 5000.  அவர், ைைவரியில் 
` 2000 பணம் தைலுத்திைொர், பிப்ைவரியில் ` 700 பணம் எடுத்�ொர்.  மொர்ச் மொ�த்தில் ` 1000 
தைலுத்தி, ` 500 எடுத்திருந்�ொல், அவர் ்கணககில் 01.04.2018 அன்று உள்ள வங்கி இருப்றபக 
்கொண்க.

11. x என்னும் தபொருளின் விறல, ஒவதவொரு வரு்மும் ` 10 அதி்கரிககிைது. y என்னும் 
தபொருளின் விறல, ஒவதவொரு வரு்மும் ` 15 குறைகிைது.  2018ஆம் ஆணடில், x இன் 
விறல ` 50 ஆ்கவும், y இன் விறல ` 90 ஆ்கவும் இருந்�ொல், 2020 இல் எந்�ப் தபொருளின் 
விறல அதி்கமொை�ொ்க இருககும்?

12.  க்பாருுதக
வ.எண அ ஆ

1. 72, 108, என்னும் முழுக்களுககு,  72+108 
என்பதும் முழுக்கறள.  

(அ) கூட்லின் மீ�ொை தபருக்கலின் 
பங்கீடடுப் பணபு

2. 68, 25 மற்றும் 99 என்னும் மூன்று 
முழுக்களுககு
68 × ( 25 + 99) = ( 68 × 25 ) + ( 68x 99) 

(ஆ) தபருக்கல் ைமனி

3. 0 + (−138) = (−138) = (−138)+0 (இ) தபருக்கலின் கீழப் பரிமொற்றுப் பணபு 
4. (−5) மற்றும் 10  ஆகிய முழுக்களுககு 

(−5) × 10 = 10 ×(−5)
(ஈ) கூட்லின் கீழ அற்வுப் பணபு

5. 1 × (-1098) = (–1098) = (–1098) × 1 (உ) கூட்ல் ைமனி.

13.  ைரியொ �வைொ எைக கூறு்க.
(i)  ஒரு மிற்க முழு, ஒரு குறை முழு ஆகியவற்றின் கூடு�ல், எப்றபொதும் ஒரு மிற்க 

முழுவொகும்.
(ii)  இரு முழுக்களின் கூடு�ல் ஒருறபொதும் பூச்சியமொ்கொது.
(iii)  இரு குறை முழுக்களின் தபருக்கல் ஒரு மிற்க முழு ஆகும்.
(iv) தவவறவறு குறி்கறளயுற்ய இரு முழுக்களின் வகுத்�ல் ஈவு ஒரு குறை முழுவொகும்.
(v)  மி்கச்சிறிய குறை முழு −1 ஆகும்.

14. ஒரு முழுறவ 7ஆல் வகுக்க, ஈவொ்க −3 கிற்ககிைது.  அந்� முழுறவக ்கொண்க.

15. 72 5 72+ −( ) − =? . என்னும் ைமன்பொடடில், ற்கள்விககுறி(?)ஐ நிறைவு தையயும் எணறணக 
்கொண்க. 

16.  கூடு�ல் பூச்சியம் வருமொறு  10 றைொடி ஓரிலக்க முழுக்கறள எழு� முடியுமொ?

17. P = −15  மற்றும் Q = 5 எனில், P Q P Q−( ) ÷ +( )  ஐக ்கொண்க.
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18. A யிலிருந்து M வறையிலொை ஆங்கில எழுத்து்கள், முறைறய 1 லிருந்து 13 வறையொை 
எண்கறளக குறிககின்ைை; N என்பது 0 ஐக குறிககிைது; O விலிருந்து Z வறையொை ஆங்கில 
எழுத்து்கள் முறைறய (−1) லிருந்து (−12) வறையிலொை எண்கறளக குறிககின்ைை என்்க. 
பின்வரும் ஆங்கில வொர்த்ற�்களுக்கொை முழுக்களின் கூடு�றலக ்கொண்க.

 உதபாரைேபாக, MATH → கூட்ல் பலன் → 13+1–6+8 = 16
(i) YOUR NAME
(ii) SUCCESS

19.  ஒரு நீர்த்த�ொடடியிலிருந்து, ஒவதவொரு நொளும் 100லிட்ர் �ணணீர் பயன்படுத்�ப்படுகிைது.  
�ற்றபொது நீர்த்த�ொடடியில் 2000லி. �ணணீர் உள்ளது.  எனில், 10 நொள்்களுககு முன்பு 
த�ொடடியிலிருந்� நீரின் அளவிறைக ்கணககிடு்க.

20.  ஒரு நொள் �ணணீர் குடிப்ப�ற்்கொ்க, ஒரு கிணற்றின் படிக்கடடு்களில் நொய �ொவிக குதித்துக 
கீழிைங்கியது.  ஒரு �ொவலில், 4 படிக்கடடு்கறளக ்க்ந்�து.  அந்�க கிணற்றின் நீர்மட்த்ற� 
அற்ய 20 படி்கள் இருந்�ொல், அந்� நொய எத்�றை முறை �ொவிககுதித்து நீறை அற்ந்திருககும்?

21. ்கணணன் ஒரு பழ வணி்கர்.  அவர் ஒரு பழத்திற்கு ` 2 வீ�ம் நட்த்தில், 1 ்ஜன் வொறழப் 
பழங்்கறள விற்ைொல், அவைது இழப்புத் த�ொற்கறயக ்கணககிடு்க.

22.  ஒரு நீர்மூழகிக ்கப்பல், ்க்ல் மட்த்திலிருந்து 650 அடி ஆழத்தில் உள்ளது. அது 200 அடி 
கீழிைங்கிைொல், அது இருககும் ஆழத்ற�க ்கொண்க.

23. கீழக்கொணும் மொயச் ைதுைத்தில் நிறை, நிைல் மற்றும் மூறலவிட்த்தில் உள்ள எண்களின் 
கூடு�ல் ைமம் எனில், x, y மற்றும் z இன் மதிப்பு்கறளக ்கொண்க.

1 –10 x

y –3 –2
–6 4 z

்பாடச்சுருககம்
 ● இயல் எண்கள், பூச்சியம் மற்றும் குறை எண்களின் த�ொகுப்பு முழுக்களொகும்.
 ● ஒரு எண ற்கொடடில், பூச்சியத்திற்கு இ்து புைமொ்க அறைத்துக குறை முழுக்களும், வலது 

புைமொ்க அறைத்து மிற்க முழுக்களும் முறையொ்கக குறிக்கப்படடிருககும்.
 ● இரு மிற்க முழுக்களின் கூடு�ல் மிற்கயொ்கவும், இரு குறை முழுக்களின் கூடு�ல் 

குறையொ்கவும் இருககும்.
 ● ஒரு மிற்க முழுறவயும், குறை முழுறவயும் கூடடுவ�ற்கு அவற்றிற்கிற்றயயுள்ள 

றவறுபொடற்க ்கண்றிந்து, தபரிய எணணின் குறிறய இ் றவணடும்.
 ● முழுக்கள், கூட்ல் தையலியின் கீழ அற்வுப் பணறபயும், பரிமொற்றுப் பணறபயும், றைர்ப்புப் 

பணறபயும் தபற்றுள்ளது.
 ● இரு மிற்க முழுக்களின் தபருக்கலும், இரு குறை முழுக்களின் தபருக்கலும் ஒரு மிற்க 

எணணொகும்.
 ● தவவறவறு குறி்கறளயுற்ய இரு முழுக்களின் தபருக்கல் ஒரு குறைதயணணொகும்.
 ● முழுக்கள், தபருக்கல் தையலியின் கீழ அற்வுப் பணபு, பரிமொற்றுப் பணபு,  றைர்ப்புப் பணபு 

ஆகியவற்றைப் தபற்றுள்ளது.
 ●  முழுக்களின் கூட்ல் ைமனி 0 ஆகும்.
 ●  முழுக்களின் தபருக்கல் ைமனி 1 ஆகும்.
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்டி – 1 : 

கீழக்கொணும் உைலி/விறைவுக குறியீடற்ப் பயன்படுத்தி ஜீறயொ ஜீப்ைொ இறணயப் பக்கத்தில் 
“ஏழொம் வகுப்பு - எணணியல்” என்னும் பணித்�ொளிற்குச் தைல்லவும். பருவம் – 1 ஐத் 
ற�ர்ந்த�டுக்கவும்.
்டி - 2 : 

ஒவதவொரு இயலுககும் பல பணித்�ொள்்கள் இருககும்.  அவற்றில் “ எணணியல்” என்ை பணித்�ொறளத் 
ற�ர்ந்த�டுக்கவும்.  இதில் எணற்கொடடின் மூலமொ்கக கூடடு�ல் த்கொடுக்கப்படடுள்ளது.  நழுவறல 
ந்கர்த்தி எண்கறள மொற்ைவும்.  நீ விற்்கறளக ்கொணலொம்.

்டி 1

்டி 2

தையல்பொடடிற்்கொை உைலி 

எணணியல் : https://ggbm.at/f4w7csup
அல்லது விறைவுக குறியீடற் ஸ்ற்கன் தைய்க.

இ்ையச் கெயல்்பாட

தையல்பொடடின் இறுதியில்  
கிற்க்கப் தபறுவது
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மீள்பார்வை 
பண்டைய காலத்தில் முழம், அரசரின் கால்அளவு, அரசரின் ்க அளவு பபான்்ற திடடைமற்ற 

அளவீடுக்ள மககள் பயன்படுத்தி வந்தனர்.  பின்னர், திடடை அலகுகளின் ப்த்வ்ய 
உணர்ந்த்தால்  1971 மு்தல் SI அலகுகள் அறிமுகபபடுத்்தபபடடைன.

பல்பவறு SI அலகுகள் இங்குப படடியலிடைபபடுகின்்றன.
 ஆ்றாம் வகுபபில் நாம் சசவவகம், சதுரம் மறறும் சசங்பகாண 

முகபகாணம் ஆகியவறறின் சுற்றளவு, பரபபளவு ஆகியன பறறிக கறறுள்பளாம்.
 சுற்றளவு என்பது ஒரு மூடிய வடிவத்தின் எல்்லயின் நீளமாகும்.  பரபபளவு என்பது அ்தன் 

அ்டைபடடை பகுதியாகும் 

தூரம் எ்டை பநரம்
மீடடைர் கிராம் விநாடி

விடுபடடை விவரத்்்தக காணக:
வை.எண் நீளம் அகலம் ்ரப்ளவு சுற்றளவு குறிபபு:

சசவவகத்தின் சுற்றளவு= 2×(l+b) அலகுகள் 
சசவவகத்தின் பரபபளவு= l × b ச.அலகுகள்

(l என்பது நீளம், b என்பது அகலம் ஆகும்).

 (i) 12 மீ 8 மீ
(ii) 15 சச.மீ 90 ச.சச.மீ 

(iii) 50 மி.மீ 300 மி.மீ
(iv) 12 சச.மீ 44 சச.மீ 

வை.எண் ்கக அளவு ்ரப்ளவு சுற்றளவு குறிபபு:  சதுரத்தின் சுற்றளவு = 4 × a அலகுகள்
           சதுரத்தின் பரபபளவு = a × a ச.அலகுகள்

(a என்பது சதுரத்தின் பககம் ஆகும்).
 (i) 60 சச.மீ
(ii) 64 ச.மீ
(iii) 100 மி.மீ

வை.எண் அடி்ககம் உயரம் ்ரப்ளவு குறிபபு: சசங்பகாண முகபகாணத்தின் பரபபளவு

 = 1
2

( )b h×  ச.அலகுகள்
(b என்பது அடிபபககம், h என்பது உயரம் ஆகும்).

 (i) 13 மீ 5 மீ
(ii) 16 சச.மீ 240 சச.மீ
(iii)  6 மி.மீ 84 ச.மி.மீ

கற்றல் ந�பாககஙகள

●	 சதுரம், சசவ்வகம், சசங்கோண முக்கோணம், ஒருஙகிணணந்த 
்வடி்வஙகளின் சுற்றளவு, பரபபளவு ஆகிய கருத்துகணள நிணைவுபடுத்து்தல்.

●	 இணணகரம், சோயசதுரம், சரி்வகம் ஆகிய்வறறின் சுற்றளண்வயும் பரபபளண்வயும் 
புரிநதுசகோள்ளு்தல்.

2
இயல்

அள்வைகள
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35இயல் 2   |  அளவைகள்

2.1 அறிமுகம் 
 நாம் சதுரம், சசவவகம் பபான்்ற நான்கு பககங்கள் சகாணடை வடிவங்களின் பரபபளவு பறறி 

கறறுள்பளாம்.  அ்னத்து நான்கு பகக வடிவங்களும் சதுரம் அல்லது சசவவகம் என்ப்ற நீங்கள் 
நி்னககின்றீர்களா?  சிநதிகக.

 பின்வரும் உ்ரயாடைல்களின் மூலம் நம்்மச் சுறறிக காணபபடுகின்்ற பமலும் சில நான்கு 
பகக வடிவங்க்ளப பறறி நாம் கறக இருககிப்றாம்.

படைத்தில் சகாடுககபபடடை வடிவங்க்ள உறறு பநாககுக
ஆசிரியர்: படைத்்்தப பார்த்து, உங்களுககுத் ச்தரிந்த வடிவங்கள் பறறிக கூ்ற முடியமா?
மாணவர்கள்: ஆம் ஐயா/அம்மா, ஒரு முகபகாணமும், சதுரமும், சசவவகமும் உள்ளன.
ஆசிரியர்: படைத்தில் எண 4 சகாணடை வடிவம் என்ன?
மாணவர்கள்: எதிர்ப பககங்கள் இ்ணயாகவும், சமமாகவும் 

உள்ள காரணத்்தால் சசவவகம் பபால் 
ப்தான்றுகி்றது. ஆனால், அடுத்துள்ள பககங்கள் 
சசங்பகாணத்்்த ஏறபடுத்்தவில்்ல எனினும், 
நாம் இ்்தச் சசவவகம் என அ்ழககலாமா?

ஆசிரியர்: எதிர்ப பககங்கள் இ்ணயாகவும், சமமாகவும் 
இருந்த பபாதிலும், அடுத்துள்ள பககங்கள் 
ச ச ங் ப க ா ண த் தி ற கு ப  ப தி ல ா க க 
குறுங்பகாணத்்்தயும் விரிபகாணத்்்தயும் 
ஏறபடுத்துகின்்றன.  இந்த வடிவத்தின் சி்றபபுப 
சபயர் ்தான் இ்ணகரம்.

மாணவர்கள்: ஐயா/அம்மா, எண 5 ஆல் குறிககபபடடுள்ள வடிவத்்்தப பறறி கூ்ற முடியுமா?
ஆசிரியர்: உங்களுககுத் ச்தரிந்த பணபுக்ளக கூ்ற முயலுங்கள், நான் உங்களுககு 

உ்தவுகிப்றன்.
மாணவர்கள்: அ்னத்துப பககங்களும் சமமாக உள்ள்தால், சதுரத்்்தப பபாலத் ப்தான்றுகி்றது. 

ஆனால், அடுத்துள்ள பககங்கள் சசங்பகாணத்்்த ஏறபடுத்்தவில்்ல.  இ்தறகும் 
ஏ்தாவது சி்றபபுப சபயர் இருககி்ற்தா?

ஆசிரியர்: ஆம். இ்தன் சி்றபபுப சபயர் சாயசதுரம்.  எண 6 ஆல் குறிககபபடடுள்ள வடிவம் 
பறறி என்ன நி்னககிறீர்கள்?

மாணவர்கள்: இது சதுரம், சசவவகம் பபான்்ற எந்த ஒரு வடிவத்தின் பணபுக்ளயும் 
சபறறிருககவில்்ல.  ஆனால், ஒரு பசாடி எதிர்பபககங்கள் மடடும் இ்ணயாக 
உள்ளன.  இ்தறகும் சி்றபபுப சபயர் உள்ள்தா?

ஆசிரியர்: ஆம், இ்தன் சபயர் சரிவகம். இபபபாது இ்ணகரம், சாயசதுரம் மறறும் சரிவகம் 
பறறி கறபபாம்.

   நாம் ்தறபபாது மூன்று புதிய வடிவங்களான இ்ணகரம், சாயசதுரம் மறறும் சரிவகம் 
பறறி கறபபாம்.

2.2 இ்ைகரம் 
 ஏப்தனும் நான்கு மாணவர்க்ளக கயிறு சகாணடு வரச் சசால்லிப படைம் 2.2(i)இல் 

காடடியுள்ளவாறு ABCD என்்ற சசவவகத்்்த அ்மககச்சசய்தல் பவணடும்.  பின்னர் C, D இல் 
நிறகும் மாணவர்க்ள அவர்களுககு இடைதுபு்றமாக நான்கு சமமான அடிகள் நகர்நது படைம் 2.2(ii)
இல் காடடியுள்ளவாறு ஒரு வடிவத்்்த உருவாககச்சசய்தல் பவணடும். 

45

2

6

1

6

5

3

படம் 2.1
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36 ஏழாம் வகுப்பு - கணிதம்

 இபபபாது உருவாககபபடடை புதிய வடிவபம இ்ணகரம் ஆகும்.  இங்கு AB மறறும் CD என்்ற 
ஒரு பசாடி பககங்கள் ஒன்றுகசகான்று இ்ணயாகவும் உள்ளன.  பமலும், BC மறறும் AD யும் 
ஒன்றுகசகான்று இ்ணயாக உள்ளன. இ்ணபபககங்களின் நீளங்கள் ஒன்றுகசகான்று 
சமமாக உள்ளன. எனபவ, எதிர்ப பககங்கள் இ்ணயாகவும் சமமாகவும் உள்ள நான்கு பககங்கள் 
சகாணடை ஓர் மூடிய வடிவமானது இ்ணகரம் என்்ற முடிவுககு நாம் வரலாம்.

          படம் 2.2 (i)                                                                   படம் 2.2 (ii)

எஙகும் கணிதம் - அன்றபாட வைபாழ்வில் அளவியல்

சுவர் ஓடுகள் இனிபபுகள் சன்னல்கள்

2.2.1 இ்ைகரத்தின ்ரப்ளவு மறறும் சுற்றளவு 
படைம் 2.3(i)இல் காடடியுள்ளவாறு ஒரு வ்ரபடைத்்தாளில் ஓர் இ்ணகரத்்்த வ்ரநது அ்்த 

சவடடி எடுத்துகசகாள்ள பவணடும்.  ஒரு மு்னயிலிருநது எதிர்பபககத்திறகு ஒரு சசங்குத்துக 
பகாடு வ்ரக.  படைம் 2.3(ii)இல் காடடியுள்ளவாறு முகபகாணத்்்த சவடடி இ்ணகரத்தின் மறு 
பககத்திறகுக சகாணடு சசல்லபவணடும், ்தறபபாது என்ன  வடிவத்்்தக காணகிப்றாம்? அது 
ஒரு சசவவகம். (படைம் 2.3(iii)). எனபவ, இ்ணகரத்தின் பரபபளவானது சசவவகத்தின் 
பரபபளவிறகுச் சமமாக இருககி்றது. 

அடிபபககம்

உ
யர

ம்

அக
ல

ம்

நீளம்

  படம் 2.3 (i)                     படம் 2.3 (ii)    படம் 2.3 (iii)

எனபவ,     சசவவகத்தின் பரபபளவு = நீளம்  x அகலம் 
         = அடிபபககம்  x உயரம் ச.அலகுகள்
       = இ்ணகரத்தின் பரபபு
பமலும், இ்ணகரத்தின் சுற்றளவு என்பது அ்தன் நான்கு பககங்களின் கூடு்தல் ஆகும்.

A

D C

B A

D C

B
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37இயல் 2   |  அளவைகள்

எடத்தககபாகட 2.1 

படைத்தில் உள்ள இ்ணகரங்களின்
பரபபளவு மறறும் சுற்றளவு காணக. 

1. ஓர் இ்ணகரத்தின் பரபபள்வ இரணடு முகபகாணத்தின் பரபபளவுகளாக எழு்தலாம் என்ப்்த 
விவரி.

2. ஒரு சசவவகம் இ்ணகரமாகும், ஆனால் ஓர் இ்ணகரமானது சசவவகம் ஆகாது, ஏன்?

1. பின்வரும் இ்ணகரங்க்ளச் சமபபரபபளவு சகாணடை சசவவகங்களாக மாறறிக 
கடடைங்க்ளக கூடடும் மு்்ற்யப பயன்படுத்திப பரபபளவு காணக. (உயரத்்்தயும் 
அடிபபககத்்்தயும் மாற்றாமல்).

         i)_____ ச.அலகுகள்     ii) _____ ச.அலகுகள்     iii)_____ ச.அலகுகள்   iv)_____ ச.அலகுகள்

2.  சகாடுககபபடடுள்ள இ்ணகரங்களுககு உயரங்கள் வ்ரநது அடிபபககங்க்ளக 
குறித்துப  பரபபளவு காணக.  உங்கள் முடிவுக்ள ஆராயக.

3.  சகாடுககபபடடுள்ள ஒவசவாரு இ்ணகரத்திறகும் அடிபபககத்்்தயும், உயரத்்்தயும் 
அளநது, சூத்திரத்்்தப பயன்படுத்திப பரபபள்வக காணக.

         i) __ ச.அலகுகள்  ii) __ ச.அலகுகள்   iii) __ ச.அலகுகள்  iv) __ ச.அலகுகள்   v) __ ச.அலகுகள்

4.  ஒரு ்தாளில் 20 சதுர அலகுகள் சகாணடை இ்ணகரங்கள் எவவளவு முடியுபமா அவவளவு 
வ்ரக.

i) ii) iii) iv)

i) ii) iii) iv) v)

i) ii)

iii)

iv)
v)

4 
சச

.மீ

15சச.மீ

A B

CD

5 
சச

.மீ

படம் 2.4

(i) (ii)

B

16சச.மீ

18சச.மீ
9 சச.மீ

A

CD

படம் 2.5
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38 ஏழாம் வகுப்பு - கணிதம்

  

(i)  படைம் 2.4 லிருநது,  அடிபபககம் (b) = 15 சச.மீ, உயரம் (h) = 4 சச.மீ

           இ்ணகரத்தின் பரபபளவு  = b x h ச.அலகுகள்   
    = 15 × 4 = 60 ச.சச.மீ
ஆகபவ, இ்ணகரத்தின் பரபபளவு 60 ச.சச.மீ ஆகும்.
             இ்ணகரத்தின் சுற்றளவு  = நான்கு பககங்களின் நீளங்களின் கூடு்தல்
     = (15+5+15+5) = 40 சச.மீ.

(ii) படைம் 2.5 லிருநது,
  அடிபபககம் (b) = 9 சச.மீ,    உயரம் (h) = 16 சச.மீ

            இ்ணகரத்தின் பரபபளவு  = b x h ச.அலகுகள்  
     = 9×16 = 144 ச.சச.மீ 

ஆகபவ, இ்ணகரத்தின் பரபபளவு 144 ச.சச.மீ ஆகும்.
            இ்ணகரத்தின் சுற்றளவு  = நான்கு பககங்களின் நீளங்களின் கூடு்தல்
     = (18+9+18+9)  = 54 சச.மீ.

எடத்தககபாகட 2.2 
அடிபபககம் 12 மீ மறறும் உயரம் 8 மீ அளவுகள் சகாணடை இ்ணகரத்தின் பரபபளவு காணக. 

 
சகாடுககபபடடை அளவுகள்: அடிபபககம் (b) = 12 மீ, உயரம் (h) = 8 மீ
    இ்ணகரத்தின் பரபபளவு  = b × h ச.அலகுகள் 

      = 12 × 8 = 96 ச.மீ
ஆகபவ, இ்ணகரத்தின் பரபபளவு 96 ச.மீ ஆகும்.

எடத்தககபாகட 2.் 
பரபபளவு 368 ச.சச.மீ மறறும் அடிபபககம் 23 சச.மீ அளவுகள் சகாணடை இ்ணகரத்தின் 

உயரம் காணக.

சகாடுககபபடடை அளவுகள்: இ்ணகரத்தின் பரபபளவு = 368 ச.சச.மீ , அடிபபககம் (b) = 23 சச.மீ
 இ்ணகரத்தின் பரபபளவு = 368 ச.சச.மீ

 b × h  =  368
 23 × h  =  368

 h = 368
23

  =  16 சச.மீ 

எனபவ, இ்ணகரத்தின் உயரம் 16 சச.மீ ஆகும். 

8மீ

12 மீ

A B

CD

படம் 2.6

h

23 சச.மீ

A B

CD

படம் 2.7

368 ச.சச.மீ
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39இயல் 2   |  அளவைகள்

எடத்தககபாகட 2.் 
ஓர் இ்ணகரத்தின் அடுத்்தடுத்்த பககங்கள் மு்்றபய 12 சச.மீ மறறும் 9 சச.மீ.  சிறிய 

பககங்களுககு இ்டைபய உள்ள ச்தா்லவு 8 சச.மீ எனில் சபரிய பககங்களுககு இ்டைபய உள்ள 
ச்தா்ல்வக காணக. 

 
இ்ணகரத்தின் அடுத்துள்ள பககங்கள் 12 சச.மீ மறறும் 9 சச.மீ 

எனக சகாடுககபபடடுள்ளது. 
நாம் சிறிய பககத்்்த அடிபபககமாகக சகாணடைால், அ்தாவது  

b= 9 சச.மீ எனில்,  சிறிய பககங்களுககு இ்டைபய உள்ள ச்தா்லவு அ்தாவது h=8 சச.மீ. 
 எனபவ இ்ணகரத்தின் பரபபு  = b × h ச. அலகுகள் 
      = 9 × 8 = 72 ச.சச.மீ.  
நாம் சபரிய பககத்்்த அடிபபககமாகக சகாணடைால், அ்தாவது  b = 12 சச.மீ. 

எனில், சபரிய பககங்களுககு இ்டைபய உள்ள ச்தா்ல்வ ‘h‘ என்க.
  ஆகபவ,   இ்ணகரத்தின் பரபபளவு  = 72 ச.சச.மீ 
      b × h  = 72  
             12 × h = 72

             h = 72
12

 = 6 சச.மீ 

எனபவ, சபரிய பககங்களுககு இ்டைபய உள்ள ச்தா்லவு 6 சச.மீ ஆகும். 

எடத்தககபாகட 2.் 
ஓர் இ்ணகரத்தின் அடிபபககமானது அ்தன் உயரத்்்தப பபால மூன்று மடைங்காகவும் அ்தன் 

பரபபளவு 192 ச.சச.மீ ஆகவும் இருபபின், அடிபபககத்்்தயும் உயரத்்்தயும் காணக. 
 

     இ்ணகரத்தின் உயரத்்்த ‘h‘ சச.மீ எனக சகாள்க.
   எனபவ, அடிபபககம் = 3h சச.மீ
   இ்ணகரத்தின் பரபபளவு = 192 ச.சச.மீ (சகாடுககபபடடுள்ளது)
   b × h = 192  
   3h × h = 192

   3h²  =  192 
    h² =  64 
   h × h  =  8 × 8
   h  =  8 சச.மீ

   அடிபபககம் = 3h = 3 × 8  =  24 சச.மீ
எனபவ, இ்ணகரத்தின் அடிபபககம் 24 சச.மீ மறறும் உயரம் 8 சச.மீ ஆகும்.

9 சச.மீ

8 
சச

.மீ

12
 சச

.மீ

படம் 2.8A B

CD

9 சச.மீ

12 சச.மீ

படம் 2.9A B

CD

 h

h 192 ச.சச.மீ

3 h சச.மீA B

CD

படம் 2.10
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்யிறசி 2.1

1. கீழககணடை படைங்களில் சகாடுககபபடடுள்ள இ்ணகரங்களின் பரபபள்வயும் மறறும் 
சுற்றள்வயும் காணக:

 
2.  விடுபடடை விவரத்்்தக காணக.

வ.எண அடிபபககம் உயரம் பரபபளவு
(i) 18 சச.மீ 5 சச.மீ
(ii) 8 மீ 56 ச.மீ
(iii) 17 மி.மீ 221 ச.மி.மீ

3.  சுபரஷ் என்பவர் மாநில அளவிலான சதுரங்கப பபாடடியில் இ்ணகர 
வடிவிலான பகாப்ப ஒன்்்ற சவன்்றார்.  அகபகாப்பயின் பரபபளவு 
735 ச.சச.மீ மறறும் அடிபபககம் 21 சச.மீ  எனில், உயரம் காணக. 

4.  ஜானகி என்பவரிடைம் உள்ள ஓர் இ்ணகர வடிவிலான துணியின் உயரமும் 
நீளமும் மு்்றபய, 12 சச.மீ மறறும் 18 சச.மீ. பமலும் அ்்த நான்கு சமமான 
இ்ணகரங்களாககிப பிரித்துப (இ்ணபபககங்களின் ்மயபபுள்ளி வழியாக) புதிய 
இ்ணகரத்தின் பரபபளவு காணக.

5.  ஓர் இ்ணகர வடிவிலான ்ம்தானத்தின் உயரம் 14 மீ. பமலும் அ்தன் அடிபபககம், 
உயரத்்்த விடை 8 மீ கூடு்தல் எனில், ்ம்தானத்்்தச் சமபபடுத்்த ஒரு ச.மீ ககு ` 15 வீ்தம் 
எவவளவு சசலவு ஆகும்.

ககபாளகுறி வை்க வினபாககள 
6.  அடுத்துள்ள பககங்கள் மு்்றபய 6 சச.மீ மறறும் 5 சச.மீ சகாணடை இ்ணகரத்தின் சுற்றளவு.
 (i) 12 சச.மீ (ii) 10 சச.மீ  (iii) 24 சச.மீ (iv) 22 சச.மீ
7.  10 மீ அடிபபககத்்்தயும், 7 மீ உயரத்்்தயும் சகாணடை இ்ணகரத்தின் பரபபு
 (i) 70 ச.மீ  (ii) 35 ச.மீ  (iii) 7 ச.மீ (iv) 10 ச.மீ

இ்ணகரத்்்தப பயன்படுத்திப சபரும்பாலான பாலங்களின் 
உள்கடடை்மபபு உருவாககபபடடுள்ளது. (எடுத்துககாடடு: இராபமஸவரத்தில் 
உள்ள பாம்பன் பாலம்). 

சபாறியாளர்கள் இ்ணகரங்களின் பணபுக்ளப பயன்படுத்திப 
பாலங்க்ள உருவாககவும் பழுது பார்ககவும் சசயகி்றார்கள்.
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11 சச.மீA B
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.மீ

(i)

Q
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8.  52 ச.சச.மீ பரபபளவும், 4 சச.மீ உயரமும் சகாணடை இ்ணகரத்தின் அடிபபகக அளவு
 (i) 48 சச.மீ  (ii) 104 சச.மீ  (iii) 13 சச.மீ (iv) 26 சச.மீ

9.  ஓர் இ்ணகரத்தின் அடிபபககத்்்த இரணடு மடைங்காகவும், உயரத்்்த பாதியாகவும் 
மாறறும்பபாது இ்ணகரத்தின் பரபபளவு எவவாறு மாறும்?

 (i) பாதியாக மாறும்  (ii) மா்றாது  (iii) இரணடு மடைங்காகும்  (iv) ஏதுமில்்ல
10.  ஓர் இ்ணகரத்தின் உயரம் 8 சச.மீ மறறும் அ்தன் அடிபபககம் உயரத்்்தப பபால் மூன்று 

மடைங்கு எனில், அ்தன் பரபபளவு
 (i) 64 ச.சச.மீ  (ii) 192 ச.சச.மீ  (iii) 32 ச.சச.மீ (iv)  72 ச.சச.மீ

2.் சபாயசதரம்
சம அளவுகள் சகாணடை நான்கு குச்சிக்ளயும், 

நான்கு வால்டியூபக்ளயும் எடுத்துக சகாள்க.   
படைம் 2.11(i)இல் உள்ளவாறு நான்கு குச்சிக்ளயும் 
வால்டியூப்பயும் இ்ணத்து ஒரு சதுரம் 
உருவாககுக.  பி்றகு படைத்தில் காடடியுள்ளவாறு 
எதிசரதிர் உச்சிக்ள சநருககமாகக சகாணடு வருக.  
(எதிர்ப பககங்களின் இ்ண மா்றா்தவாறு).  இபபபாது 
கி்டைககபசபற்ற புதிய வடிவத்்்தபய சாயசதுரம் என்கிப்றாம்.

எனபவ, ஓர் இ்ணகரத்தில் அ்னத்துப பககங்களும் சமமாக இருபபின் அது ஒரு சாயசதுரம் 
ஆகும்.

2.்.1  சபாயசதரத்தின ்ரப்ளவு (அடிப்ககமும், உயரமும் ககபாடககப்கடிருபபின) 

 படைம் 2.12(i)இல் காடடியுள்ளவாறு ஒரு 
வ்ரபடைத்்தாளில் ஒரு சாயசதுரத்்்த வ்ரநது 
அ்்த சவடடி எடுத்துகசகாள்ள பவணடும்.  ஒரு 
மு்னயிலிருநது எதிர்பபககத்திறகு ஒரு 
சசங்குத்துகபகாடு வ்ரக. படைம் 2.12(ii) இல் 
காடடியுள்ளவாறு முகபகாணத்்்த சவடடிச் 
சாயசதுரத்தின் மறு பககத்திறகுக சகாணடு 
சசல்க.  ்தறபபாது என்ன வடிவம் கி்டைத்துள்ளது?  அது ஒரு சதுரம்.  சாயசதுரத்தின் பரபபளவு 
சதுரத்தின் பரபபளவிறகுச் சமமாக இருககும். 
     எனபவ, சாயசதுரத்தின் பரபபளவு = சதுரத்தின் பரபபளவு
        = பககம்×பககம்  ச.அலகுகள்
       = அடிபபககம் × உயரம்  ச.அலகுகள்     

படம் 2.11 (i) படம் 2.11 (ii)

ஒரு சாயசதுரத்தில்  (i) அ்னத்துப பககங்களும் சமம். (ii) எதிர்பபககங்கள் இ்ண. (iii) ஒரு 
சாய சதுரத்்்த அ்தன் மூ்ல விடடைம் சமப பரபபளவு சகாணடை நான்கு முகபகாணங்களாகப 
பிரிககும். (iv) மூ்ல விடடைங்கள் ஒன்றுகசகான்று சசங்குத்்தாக சவடடிகசகாள்ளும்.

பக
கம்

பககம்

உ
யர

ம்

அடிபபககம்

 படம் 2.12 (i)    படம் 2.12 (ii)
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2.்.2 சபாயசதரத்தின ்ரப்ளவு (மூ்லவிகடஙகள ககபாடககப்கடிருபபின)
சகாடுககபபடடை சாயசதுரம் ABCD ்ய இரு முகபகாணங்களாகப பிரித்து, அ்தன் பரபபள்வக 

காணபபாம்.
ABCD என்்ற சாயசதுரத்தில் AB = BC = CD = DA, மூ்ல விடடைங்கள் AC (d1) மறறும்   

BD (d2) ஒன்றுகசகான்று சசங்குத்து ஆகும்.

ஆகபவ, சாயசதுரம் ABCD இன் பரபபளவு = முகபகாணம் ABC ன் பரபபு + முகபகாணம் ADC ன் பரபபு

 = 1
2

 x AC x OB + 1
2

x AC x OD 

 =  1
2

 x AC (OB+OD)   

 =  1
2

 x AC x BD   

 =  1
2

x d1 × d2 ச.அலகுகள்

எனபவ, சாயசதுரத்தின் பரபபளவு = 1
2

 (மூ்லவிடடைங்களின் சபருககறபலன்) ச.அலகுகள்.

எடத்தககபாகட 2.் 
பகக அளவு 17 சச.மீ மறறும் உயரம் 8 சச.மீ சகாணடை சாயசதுரத்தின் பரபபளவு காணக.

சகாடுககபபடடை அளவுகள்:
 பகக அளவு = 17 சச.மீ, உயரம்  = 8 சச.மீ 
 சாயசதுரத்தின் பரபபளவு  = b x h ச. அலகுகள்
  =  17 x 8 = 136
 எனபவ, சாயசதுரத்தின் பரபபளவு  136 ச.சச.மீ ஆகும்.

B D

c

O

d 1

d2

A

படம் 2.13

1. படைம் 2.14 ஐ உறறுபநாககி கீழ உள்ள 
வினாககளுககு வி்டையளிகக.

(i) இரணடு எதிர்ப பககங்களுககும் சபயரிடுக.
(ii) இரணடு அடுத்துள்ள பககங்களுககும் சபயரிடுக.
(iii) இரணடு மூ்லவிடடைங்களுககும் சபயரிடுக.

2. படைம் 2.15 லும் படைம் 2.16 லும் 
சகாடுககபபடடுள்ள சாயசதுரத்தின் 
பரபபளவு காணக
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எடத்தககபாகட 2.் 
மூ்லவிடடைங்கள் 6 சச.மீ, 8 சச.மீ சகாணடை சாயசதுரத்தின் பரபபு காணக.

சகாடுககபபடடை அளவுகள்: d1 = 6 சச.மீ,  d2 = 8 சச.மீ

 சாயசதுரத்தின் பரபபு   =  1
2

 x (d1 x d2) ச.அலகுகள்

    = 1
2

 x (6 x 8) 

  = 48
2

  = 24 ச.சச.மீ
எனபவ,  சாயசதுரத்தின் பரபபளவு 24 சச.மீ ஆகும்.

எடத்தககபாகட 2.் 
   ஒரு சாயசதுரத்தின் பரபபளவு 60 ச.சச.மீ மறறும் அ்தன் ஒரு மூ்லவிடடைம் 8 சச.மீ எனில், 

மறச்றாரு மூ்லவிடடைத்்்தக காணக. 

சகாடுககபபடடை அளவுகள், மூ்லவிடடைம் (d1) = 8 சச.மீ
 மூ்லவிடடைம்  d2  = ?

 சாயசதுரத்தின் பரபபளவு  =  60 ச.சச.மீ  (சகாடுககபபடடுள்ளது)

 1
2

 x (d1× d2) = 60

 1
2

 x (8× d2) = 60
 8 x d2 = 60 x 2

 d2 = 120
8

  = 15
 எனபவ, மறச்றாரு மூ்ல விடடைத்தின் நீளம் 15 சச.மீ ஆகும்.

எடத்தககபாகட 2.் 
ஓர் அலுவலகக கடடிடைத் ்த்ரயில் 200 சாயசதுர வடிவிலான ஓடுகள் பதிககபபடடுள்ளன.  

ஓடுகளின் மூ்லவிடடைங்களின் அளவுகள் 40 சச.மீ மறறும் 25 சச.மீ எனில், ்த்ர்ய சமருகூடடைச் 
சதுரமீடடைருககு ` 45 வீ்தம் சமாத்்தச் சசல்வக காணக.

சாயசதுர வடிவிலான ஓடுகளின்  மூ்லவிடடைங்களின் நீளங்கள் மு்்றபய, 40 சச.மீ மறறும் 
25 சச.மீ எனில்,  d1 = 40 சச.மீ,  d2 = 25 சச.மீ

1. சாயசதுரத்தின் சுற்றள்வக காண முடியுமா?
2. சாயசதுரத்தின் மூ்லவிடடைங்கள் ஒபர அளவாக இருகக முடியுமா?
3. ஒரு சதுரம் சாயசதுரமானது ஆகும். ஆனால் ஒரு சாய சதுரம், சதுரம் ஆகாது ஏன்?
4. மூ்ல விடடைமும், பகக அளவும் சமமாக இருககுமாறு ஒரு சாயசதுரம் வ்ரய இயலுமா?

B D

C

A

படம் 2.18

8 
சச

மீ

6 சசமீ
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44 ஏழாம் வகுப்பு - கணிதம்

 ஒரு சாயசதுர வடிவ ஓடடின் பரபபளவு   = 1
2

x (d1× d2) ச.அலகுகள்

   = 1
2

x 40 × 25 

  =  500 ச.சச.மீ
 எனபவ 200 ஓடுகளின் பரபபளவு  =  200 × 500 ச.சச.மீ
  =  100000 ச.சச.மீ

  =  100000
10000

(1 ச.மீ = 10000 ச.சச.மீ)

  =  10 ச.மீ
்த்ர்ய சமருகூடடை 1 ச.மீ ககு ஆகும் சசலவு ` 45. 
 எனபவ, சமாத்்தச்சசலவு = 10 x 45 = ` 450. 

்யிறசி 2.2

1. படைத்தில் உள்ள சாயசதுரத்தின் பரபபள்வக காணக. 
           (i)     (ii)

2. அடிபபககம் 14 சச.மீ உம், உயரம் 9 சச.மீ உம் சகாணடை சாயசதுரத்தின் பரபபள்வக காணக.
3. விடுபடடை விவரத்தி்னக கணடைறிக.

வ.எண மூ்லவிடடைம் (d1) மூ்லவிடடைம் (d2) பரபபளவு
(i) 19 சச.மீ 16 சச.மீ
(ii) 26 மீ 468 ச.சச.மீ
(iii) 12 மி.மீ 180 ச.மி.மீ

4. ஒரு சாயசதுரத்தின் பரபபளவு 100 ச.சச.மீ மறறும் ஒரு மூ்லவிடடைத்தின் அளவு 8 சச.மீ 
எனில் மறச்றாரு மூ்லவிடடைத்தின் அள்வக காணக.

5. ஓர் இனிபபு வ்க சாயசதுர வடிவில் உள்ளது. அ்தன் மூ்ல விடடைங்கள் மு்்றபய, 4 சச.மீ 
மறறும் 5 சச.மீ.  இனிபபின் பமறபரபபு முழுவதும் சமல்லிய அலுமினியத் ்தகடடைால் மூடைபபடை 
பவணடும்.  100 ச.சச.மீககு ` 7  வீ்தம் சமாத்்தம் 400 இனிபபுக்ள அலுமினியத் ்தகடடைால் 
மூடை எவவளவு சசலவாகும்?

      இரயில்பவ சமாழியில் டையமணட கிராசிங் (diamond crossing) 
என்பது இரணடு இரயில் பா்்தகள் ஒன்ப்றாசடைான்று கடைககும் இடைமாகும்.  
அபபடிக கடைககின்்ற இடைத்தில் ஒரு சாயசதுர வடிவம் உருவாகி்றது.  மிகவும் 
புகழசபற்ற டையமணட கிராசிங் நாகபூரின் அருகில் அ்மநதுள்ளது.  அங்கு்தான் 
வடைககு, ச்தறகு, கிழககு மறறும் பமறகு இரயில்பவ சநதிபபுகளும் கலககின்்றன.

Q S

R

P

16 சச.மீ

8 
சச

.மீ

11
 ச

ச.மீ

15 சச.மீP
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45இயல் 2   |  அளவைகள்

ககபாளகுறி வை்க வினபாககள
6.  பககம் 4 சச.மீ, உயரம் 3 சச.மீ அளவுகள் சகாணடை சாயசதுரத்தின் பரபபளவு

(i) 7 ச.சச.மீ (ii) 24 ச.சச.மீ  (iii) 12 ச.சச.மீ (iv) 10 ச.சச.மீ
7.  இரணடு மூ்லவிடடைங்களும் 8 சச.மீ அளவு சகாணடை சாயசதுரத்தின் பரபபளவு

(i) 64 ச.சச.மீ  (ii) 32 ச.சச.மீ  (iii) 30 ச.சச.மீ (iv) 16 ச.சச.மீ
8.  பரபபளவு 128 ச.சச.மீ மறறும் ஒரு மூ்ல விடடை அளவு 32 சச.மீ சகாணடை சாயசதுரத்தின் 

மறச்றாரு மூ்லவிடடை அளவு.
(i) 12 சச.மீ  (ii) 8 சச.மீ   (iii) 4 சச.மீ  (iv) 20 சச.மீ

9.   பரபபளவு 96 ச.மீ மறறும் பகக அளவு 24 மீ சகாணடை சாயசதுரத்தின் உயரம்.
(i) 8 மீ   (ii) 10 மீ   (iii) 2 மீ  (iv) 4 மீ

10.  சாயசதுரத்தின் மூ்ல விடடைங்களுககு இ்டைபய உள்ள பகாணம்
(i) 120º  (ii) 180º  (iii) 90º  (iv) 100º

2.் சரிவைகம் 
இ்ணகரம் மறறும் சாயசதுரம் பறறி முன்னபர நாம் அறிநதிருககிப்றாம்.  

இபசபாழுது, ஒரு இ்ணகரத்தில் ஒரு பசாடி இ்ணப பககங்கள் சமமாக 
இல்லாவிடில் என்னவாகும் என்ப்்தக காணபபாம்.

 அ்த்ன வ்ரந்தால் அது எபபடிக காடசியளிககும் என்ப்்தப 
படைத்்்தப பார்த்துப புரிநது சகாள்க.

 ஓர் இ்ணகரத்தில் ஒரு பசாடி எதிர்பபககங்கள் மடடும் இ்ணயாக 
இல்லாமல் இருந்தால் அ்்தச் சரிவகம் என அ்ழககிப்றாம். 
இ்ணபபககங்களுககு இ்டைபய உள்ள ச்தா்லவு உயரம் எனபபடும்.

 இங்கு, பககங்கள் AD மறறும் BC இ்ணயல்ல, ஆனால் பககங்கள் AB மறறும் DC ஆகிய்வ 
இ்ண ஆகும்.

இருசமப்ககச் சரிவைகம்
ஓர் சரிவகத்தில் இ்ணயற்ற பககங்கள் சமமாக இருந்தால் 

(AD = BC) அ்்த இருசமபககச் சரிவகம் என்கிப்றாம். 

2.்.1 சரிவைகத்தின ்ரப்ளவு 

படைத்தில் ABCD என்பது ஒரு சரிவகம். அதில் AB || DC  மறறும்   
AB = ‘a’ அலகுகள், DC = ‘b’ அலகுகள், இ்ணபபககங்களுககு  இ்டைபய 
உள்ள ச்தா்லவு ‘h’ அலகுகள் என்க.  BD எனும் மூ்லவிடடைம்,  
சரிவகம் ABCD ஐ ∆ ABD  மறறும் ∆ BCD என இரணடைாகப  பிரிககி்றது. 

                   சரிவகத்தின் பரபபளவு = ∆ ABD ன் பரபபு + ∆ BCD ன் பரபபு 

          = 1
2

 x AB x h + 1
2

 x DC x h 

(இரணடு முகபகாணங்கள் ABD மறறும் BCD  
ஆகிய்வ ஒபர உயரத்்்தப சபறறுள்ளன)

படம் 2.19

படம் 2.20

படம் 2.21

hh

b

a

D

A

C

B

படம் 2.22
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B
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46 ஏழாம் வகுப்பு - கணிதம்

     = 1
2

 x {h x (AB + DC)} 

ஆகபவ, சரிவகத்தின் பரபபளவு = 1
2

 x h (a+b) ச.அலகுகள்.

எடத்தககபாகட 2.1ட 
இ்ணபபகக அளவுகள் 18 சச.மீ உம், 9 சச.மீ உம், உயரம் 14 சச.மீ உம் சகாணடை சரிவகத்தின் 

பரபபளவு காணக.
 

 சகாடுககபபடடை அளவுகள்,  உயரம் (h) = 14 சச.மீ
 இ்ணபபகக அளவுகள் (a)  =  18 சச.மீ,  (b) = 9 சச.மீ 

 சரிவகத்தின் பரபபளவு  =  1
2

x h (a+b) ச.அலகுகள்

  =  1
2

x 14 (18+9)

  = 7(27)
  = 189 ச.சச.மீ 

எனபவ, சரிவகத்தின் பரபபளவு 189 ச.சச.மீ ஆகும். 

எடத்தககபாகட 2.11 
சரிவகத்தின் இ்ணபபககங்கள் மு்்றபய 23 சச.மீ, 12 சச.மீ.  இ்ணபபககங்களுககு  

இ்டைபய உள்ள தூரம் 9 சச.மீ எனில், சரிவகத்தின் பரபபளவு காணக.
 

 சகாடுககபபடடை அளவுகள்,     உயரம்  (h)  =  9 சச.மீ 
 இ்ணபபககங்கள் (a) = 23 சச.மீ மறறும் (b)  =  12 சச.மீ 

 சரிவகத்தின் பரபபளவு  =  1
2

x h (a+b) ச.அ

  =  1
2

x 9 (23+12)

  =  1
2

x 9 (35)

  =  157.5 ச.சச.மீ 
எனபவ, சரிவகத்தின் பரபபளவு 157.5 ச.சச.மீ ஆகும்.

எடத்தககபாகட 2.12 
 பரபபளவு 828 ச.சச.மீ உம், இ்ணபபகக அளவுகள் 19.6 சச.மீ, 16.4 சச.மீ உம் சகாணடை 

சரிவகத்தின் உயரத்்்த காணக. 
 

 சரிவகத்தின் பரபபளவு = 828 ச.சச.மீ (சகாடுககபபடடுள்ளது)

 1
2

 x h (a+b)  = 828 

படம் 2.23
18 சச.மீ

9 சச.மீ

14
 ச

ச.மீ
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படம் 2.24
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 1
2

x h (19.6+16.4)  = 828 

 1
2

 x h (36)  = 828 
 h (18)  =  828 

 h  =  828
18

 h  =  46 சச.மீ 
எனபவ, சரிவகத்தின் உயரம் 46 சச.மீ ஆகும்.

எடத்தககபாகட 2.1் 
 பரபபளவு 352 ச.சச.மீ  மறறும் இரு இ்ணபபககங்களுககி்டைபயயான ச்தா்லவு 16 சச.மீ 

சகாணடை சரிவகத்தின் இ்ணப பககங்களில் ஒன்றின் அளவு 25 சச.மீ எனில், மறச்றான்்்றக 
காணக.

 
ப்த்வபபடும் பககத்தின் நீளம் ‘x’ சச.மீ என்க.
 சகாடுககபபடடை அளவுகள் உயரம் (h) = 16 சச.மீ,  a = 25 சச.மீ. 

 சரிவகத்தின் பரபபளவு  = 1
2

 x h (a+b)  ச. அலகுகள்

    =  1
2

 x 16 (25+x) 

  =  200+8x 

 1
2

 x h (a+b) =  352 ச.சச.மீ (சகாடுககபபடடுள்ளது) 
 200 + 8x  =  352 
  &  8x  =  352 – 200 
  &  8x  =  152 

  &  x  =  152
8

  &  x  =  19 
        எனபவ, மறச்றாரு இ்ணபபககத்தின் அளவு 19 சச.மீ ஆகும். 

1. சரிவகத்தின் சுற்றள்வக காண முடியுமா? விவாதிகக.
2. எந்த வ்கயில் ஒரு சரிவகத்்்த இரணடு சம முகபகாணங்களாகப பிரிகக முடியும்?
3. இருசமபகக சரிவகம் பயன்படைககூடிய ஏப்தனும் மூன்று வாழக்கச் சூழல்க்ளக 

குறிபபிடுக.
எடத்தககபாகட 2.1் 

ஒரு சட்டையின் காலர் பகுதி இருசமபககச் சரிவகமாக உள்ளது. அ்தன் இ்ணபபககங்கள் 
மு்்றபய, 17 சச.மீ மறறும் 14 சச.மீ,  உயரம் 4 சச.மீ எனில், காலர் ்்தபப்தறகு பயன்படுத்்தபபடும் 
துணியின் பரபபள்வக காணக.  

படம் 2.25

19.6 சச.மீ

828 ச.சச.மீ

16.4 சச.மீ

h

D

A

C

B

படம் 2.26

25 சச.மீ

352 ச.சச.மீ

x சச.மீ

16
 ச

ச.மீ

D

A

C

B
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48 ஏழாம் வகுப்பு - கணிதம்

  உயரம் (h) = 4 சச.மீ (சகாடுககபபடடுள்ளது)
 இ்ணபபககங்கள் (a) = 17 சச.மீ மறறும் (b)  = 14 சச.மீ 

 சரிவகத்தின் பரபபளவு  =  1
2

 x h (a+b) ச.அலகுகள்

  =  1
2

x 4 (17+14)

  =  1
2

x 4 (31)

  =  62 ச.சச.மீ
   எனபவ, சட்டையின் கால்ரத் ்்தககத் ப்த்வயான துணியின் பரபபளவு 62 ச.சச.மீ ஆகும்.

 

்யிறசி 2.்

1.  விடுபடடை விவரத்தி்னக காணக. 
வ.எண உயரம் 'h' இ்ணபபககம் ‘a’ இ்ணபபககம் ‘b’ பரபபளவு
(i) 10 மீ 12 மீ 20 மீ
(ii) 13 சச.மீ 28 சச.மீ 492 ச.சச.மீ
(iii) 19 மீ 16 மீ 323 ச.மீ
(iv) 16 சச.மீ 15 சச.மீ 360 ச.சச.மீ

2.  இ்ணபபககங்களின் அளவுகள் மு்்றபய 24 சச.மீ உம், 20 சச.மீ உம் மறறும் உயரம்  
15 சச.மீ சகாணடை சரிவகத்தின் பரபபள்வக காணக.

3. பரபபளவு 1586 ச.சச.மீ உம், உயரம் 26 சச.மீ உம் சகாணடை சரிவகத்தின்  
இ்ணபபககங்கள் ஒன்றின் அளவு 84 சச.மீ எனில், மறச்றான்றின் அ்ள்வக காணக.

4. பரபபளவு 1080 ச.சச.மீ உம், இ்ணபபககங்களின் அளவுகள் மு்்றபய, 55.6 சச.மீ மறறும் 
34.4 சசமீ சகாணடை சரிவகத்தின் உயரத்்்தக காணக.

5. பரபபளவு 180 ச.சச.மீ உம், உயரம் 9 சச.மீ உம் சகாணடை ஒரு சரிவகத்தின் 
இ்ணபபககங்களில் ஒன்்்ற விடை மறச்றான்று 6 சச.மீ கூடு்தலாக உள்ளது எனில், 
இ்ணபபககங்களின் அளவுக்ளக காணக.

6. ஒரு கதிசராளி ம்்றபபான் (sunshade) இருசமபககச் சரிவக வடிவில் உள்ளது.  அ்தன் 
இ்ணபபகக அளவுகள் மு்்றபய 81 சச.மீ மறறும் 64 சச.மீ. அ்தன் உயரம் 6 சச.மீ எனில், 
அபபரப்ப வணணமிடை ஒரு ச.சச.மீ ககு ` 2  வீ்தம் ஆகும் சசல்வக காணக.

14 சச.மீ

17 சச.மீ
4 சச.மீ

படம் 2.27

நீர்ப பாசனக கால்வாயகளுககுப பல்பவறு 
சபாதுவான வடிவ அ்மபபுகள் இருந்த பபாதிலும், 
சரிவக வடிவிலான அ்மபபுகள் மடடுபம சபரும்பாலான 
இடைங்களில் பயன்படுத்்தபபடுகின்்றன.  ஏசனனில், அதிகபபடியான 
ம்ழப சபாழிவின்பபாது நிரம்பி வழி்த்லத் ்தடுககவும், கு்்றந்த 
பநரத்தில் நீர் சசன்று பசருவ்்த உறுதிபபடுத்்தவும், யாபரனும் 

அல்லது ஏ்தாவது ்தவறி விழுநதுவிடடைால் பாதுகாபபு நடைவடிக்ககள் பமறசகாள்ளவும் வசதியாக 
இருககும்.

சரிவைக 
வைடிவிலபான 
கபால்வைபாய?

ஏன???
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49இயல் 2   |  அளவைகள்

7. ஒரு சரிவக வடிவச் சாளரத்தின் இ்ணபபககங்களின் அளவுகள் மு்்றபய, 105 சச.மீ 
மறறும்  50 சச.மீ. பமலும் இ்ணபபககங்களுககு இ்டைபய உள்ள ச்தா்லவு 60 சச.மீ 
எனில் அந்தச் சாளரத்துககு 100 ச.சச.மீ ககு ` 15 வீ்தம் கணணாடி அ்மகக ஆகும் சமாத்்தச் 
சசல்வக காணக.

ககபாளகுறி வை்க வினபாககள
8.  உயரம் 5 சச.மீ, இ்ணபபககங்களின் அளவுகள் மு்்றபய, 8 சச.மீ உம், 10 சச.மீ உம் 

சகாணடை சரிவகத்தின் பரபபளவு.
 (i) 45 ச.சச.மீ  (ii) 40 ச.சசமீ  (iii) 18 ச.சசமீ (iv) 50 ச.சசமீ

9. பரபபளவு 140 ச.மீ உம் இ்ணபபகக அளவுகளின் கூடு்தல் 10 மீ உம் சகாணடை சரிவகத்தின் 
உயரம்

 (i) 7 சச.மீ  (ii) 40 சச.மீ (iii) 14 சச.மீ (iv) 28 சச.மீ

10. ஒரு சரிவகத்தில் இ்ணயற்ற பககங்கள் சமம் எனில் அது ஒரு
 (i) சதுரம்   (ii) சசவவகம்   (iii) இருசமபககச் சரிவகம்   (iv) இ்ணகரம் 

்யிறசி 2.்

1.  ஓர் இ்ணகரத்தின் அடிபபககம் 16 சச.மீ. அ்தன் உயரம் அடிபபககத்்்த 
விடை 7 சச.மீ கு்்றவு எனில், அ்தன் பரபபள்வக காணக.

2. ஓர் இ்ணகர வடிவ விவசாய நிலத்தின் பரபபளவு 68.75 ச.செகபடைா 
மீ. அ்தன் இ்ணபபககங்களுககு இ்டைபயயுள்ள ச்தா்லவு 6.25 
செகபடைா மீ எனில், அ்தன் அடிபபகக அள்வக காணக.

3. 48 மீ பகக அளவு சகாணடை ஒரு சதுரமும், 18 மீ உயரம் சகாணடை ஒரு இ்ணகரமும் சமப 
பரபபள்வக சகாணடை்வ எனில், இ்ணகரத்தின் அடிபபகக அள்வக காணக.

4. 676 ச.சச.மீ பரபபளவு சகாணடை ஓர் இ்ணகரத்தின் உயரம் அ்தன் அடிபபககத்தில் 4ல் ஒரு 
பங்கு எனில், அ்தன் அடிபபககத்தின் அள்வயும், உயரத்்்தயும் காணக.

5. ஒரு சாயசதுரத்தின் பரபபளவு 576 ச.சச.மீ. ஓர் மூ்லவிடடைமானது மறச்றாரு  
மூ்லவிடடைத்தில் பாதி எனில், மூ்லவிடடைங்களின் அளவுக்ளக காணக.

6. ஓர் இருசமபககச் சரிவகம் வடிவில் உள்ள ்ம்தானத்தின் இ்ணப பககங்கள் 42 மீ மறறும் 
36 மீ.  இ்ணபபககங்களுககு இ்டைபயயுள்ள ச்தா்லவு (உயரம்) 30 மீ எனில், அந்த 
்ம்தானத்்்தச் சமபபடுத்்த ஒரு ச.மீ.ககு ` 135 வீ்தம் எவவளவு சசலவு ஆகும்?

7.  PQRS என்பது ஓர் இ்ணகரம் (படைத்்்தக கவனிகக). பககம் QR இன் 
உயரம் PM, பககம் RS இன் உயரம் PN.  இ்ணகரத்தின் பரபபளவு 
900 ச.சச.மீ, PM மறறும் PN இன் அளவுகள் மு்்றபய 20 சச.மீ,  
36 சச.மீ எனில், பககம் QR  மறறும் RS இன் அள்வக காணக.

P
36 சச.மீ

20
 ச

ச.மீ

Q R

N

M

S
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50 ஏழாம் வகுப்பு - கணிதம்

8. ஓர் இ்ணகரத்தின் அடிபபககமும் உயரமும் 7:3 என்்ற விகி்தத்தில் உள்ளன.  அ்தன் உயரம் 
45 சச.மீ எனில், அ்தன் பரபபள்வக காணக.

9.  AC = 24 சச.மீ,  BE = DF= 8 சச.மீ  எனில், படைத்தில் உள்ள ABCD 
என்்ற இ்ணகரத்தின் பரபபள்வக காணக.  

10.  படைத்தில் காடடியுள்ள ABCD என்்ற இ்ணகரத்தின் பரபபளவு  
1470 ச.சச.மீ. AB = 49 சச.மீ,  AD = 35 சச.மீ எனில், BE மறறும் 
DF ஆகியவறறின் அள்வக காணக.

11.  ஒரு சாயசதுரத்தின் மூ்லவிடடை அளவுகளின் கூடு்தல் 24 மீ சபரிய மூ்லவிடடைத்தின் அளவு 
சிறிய மூ்லவிடடை அள்வப பபால மூன்று மடைங்கு எனில் அ்தன் பரபபள்வக காணக.

12. ஒருவர் சாயசதுர வடிவிலான நீச்சல் குளம் ஒன்்்ற அ்மகக விரும்புகி்றார்.  அ்தன் ஒரு 
மூ்லவிடடை அளவானது 13 மீ. மறச்றாரு மூ்லவிடடை அளவு இ்்தப பபால இரணடு மடைங்கு 
எனில், நீச்சல் குளத்தின் பரபபள்வக காணக. பமலும் அ்தன் ்த்ர்ய சமருகூடடை  
சச.மீ ககு ` 15 வீ்தம் சமாத்்தச் சசல்வக காணக.

13. பரபபளவு 576 ச.சச.மீ உம், உயரத்்்தபபபால் நான்கு மடைங்கு சகாணடை அடிபபககத்்்தயும் 
உ்டைய இ்ணகரத்தின் உயரம் காணக.

14. ஒரு பம்ஜயின் பமறபரபபு சரிவக வடிவில் உள்ளது.  அ்தன் அளவுகள் 
படைத்தில் சகாடுககபபடடுள்ளன. அ்தன் பமறபரபபு மீது கணணாடி 
சபாருத்்த 10 ச.சச.மீ ககு ` 6 வீ்தம் எவவளவு சசலவு ஆகும்?

15. அறிவு என்பவருககுச் சசாந்தமான ABCD  என்்ற நிலம் படைத்தில் 
சகாடுககபபடடை அளவுகள் சகாணடைது.  அதில் ABED என்்ற 
பகுதி மடடும் வி்ளச்சலுககுப பயன்பாடடில் உள்ளது.  
(E-என்பது CD-யின் ்மயபபுள்ளி ஆகும்). வி்ளச்சல் 
நிலத்தின் பரபபள்வக காணக. 

24 சச.மீ 8 சச.மீ8 
சச

.மீ

A
F

E

B

CD

49 சச.மீ

35
 சச

.மீ

A B
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F

E

200 சச.மீ

150 சச.மீ50
 ச

ச.மீ

24 மீ

18
 மீ

A B

CD E

்பாடச்சுருககம்

●	 எதிர்ப பககங்கள் இ்ணயாகவும், சமமாகவும் உள்ள நான்கு பககங்கள் சகாணடை ஒரு 
மூடிய வடிவம் இ்ணகரம் எனபபடும். 

●	 இ்ணகரத்தின் பரபபளவு = b x h ச.அலகுகள், இங்கு  b = அடிபபககம்; h = உயரம்.
●	 ஓர் இ்ணகரத்தில் அ்னத்துப பககங்களும் சமமாக இருந்தால் அது சாயசதுரம் எனபபடும்.

●	 சாயசதுரத்தின் பரபபளவு =  1
2

x d1 × d2 ச.அலகுகள்.  இங்கு  d1, d2 என்பன மூ்ல 
விடடைங்கள்.

●	  ஓர் இ்ணகரத்தில் ஒரு பசாடி இ்ணயில்லா்த பககங்கள் இருபபின் அது ஒரு சரிவகம் 
எனபபடும்.

●	 சரிவகத்தின் பரபபளவு = 1
2

 x h (a+b) ச.அலகுகள். இங்கு a, b ஆகிய்வ 
இ்ணபபககங்கள், மறறும் h என்பது உயரம் ஆகும்.

●	 சரிவகத்தின் இ்ணயற்ற பககங்கள் சமமாக இருபபின்,  அது ஓர் இருசமபககச் சரிவகம் 
எனபபடும்.
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51இயல் 2   |  அளவைகள்

்டி – 1 : 

கீழககாணும் உரலி/வி்ரவுக குறியீட்டைப பயன்படுத்தி ஜீபயா-ஜீபரா இ்ணயப பககத்தில் 
“ஏழாம் வகுபபு - அள்வகள்” என்னும் பணித்்தாளிறகுச் சசல்லவும்.  பணித்்தாளின் வலது 
பககத்தில் நீளம், அகலம் மறறும் பகாணம் இவற்்ற மாறறுவ்தறகு மூன்று நழுவல்கள் உள்ளன. 

்டி - 2 : 

நழுவ்ல நகர்த்திக கி்டைககபசபறும் வடிவங்களான இ்ணகரம் அல்லது சசவவகம் அல்லது 
சதுரத்தில் சகாடுககபபடடை புள்ளிக்ள உறறுபநாககுக.

்டி 1

்டி 2

சசயல்பாடடிறகான உரலி 

அள்வகள் : https://ggbm.at/zzvqg9vh
அல்லது வி்ரவுக குறியீட்டை ஸபகன் சசயக.

இ்ையச் கசயல்்பாட

சசயல்பாடடின் இறுதியில்  
கி்டைககப சபறுவது
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மீள்பார்வை :
மாறிகளையும், மாறிலிகளையும் ககாண்டு வடிவ அளமப்புகள், எண்களின் அளமப்புகளை 

எவவாறு க�ாதுளமப்�டுத்துவது என்�ளை நாம் ஆறாம் வகுப்பிலேலே கற்றுகககாண்லடாம். 
கவவலவறு மதிப்புகளைப் க�றும் மாறிகளை x,y,z,... ல�ான்ற எழுத்துககைாலும்; மாறிலிகளை  
31, − 7, 3

10
,... என்�து ல�ான்ற எண் மதிப்புகைாலும் குறிப்பிடுகிலறாம்.

உதபாரணமபாக
(i)  �னி இனிப்புக (ice-candy) குச்சிகளைக ககாண்டு ஒரு சதுரத்ளை (�) உருவாகக நான்கு 

குச்சிகள் லைளவப்�டும். இலைல�ால், இரு சதுரஙகளை உருவாகக எட்டுக குச்சிகளும், மூன்று 
சதுரஙகளை உருவாகக 12 குச்சிகளும் லைளவப்�டும். 

 இவவாறாக, k எண்ணிகளகயில் (k ஒரு இேல் எண் என்க) சதுரஙகளை உருவாககத் 
லைளவப்�டும் �னி-இனிப்புக குச்சிகளின் எண்ணிகளக 4 × k = 4k, ஆகும். இஙகு k 
என்�து மாறி ஆகும். 4 என்�து மாறிலி ஆகும்.  இைளைப் பின்வரும் அட்டவளையின் மூேம் 
உைரோம்.

அளமககப்�டும் சதுரத்தின் (�) 
எண்ணிகளக  1    2   3  … k  …

லைளவப்�டும் �னி இனிப்புக 
குச்சிகளின் எண்ணிகளக

4 × 1   4 × 2   4 × 3  … 4 × k  …
 4   8   12  … 4k  …

(ii)  பின்வரும் அளமப்ள�க கவனிககவும்.
 7 × 9   =  9 × 7,
 23 × 56   =  56 × 23,
 999 × 888   =  888 × 999

இைளை, a × b = b × a, என்று க�ாதுளமப்�டுத்ைோம். இஙகு a, b மாறிகள்.

1. பின்வரும் உறுப்புகளில் மாறிளேயும், மாறிலிளேயும் கண்டறிக.
a x xy m n ab y pqr t, , , , , , , , , , , , , ,11 3 89 5 5 5 3 8 18 9 1 8− − − − − − − −

கற்றல் ந�பாககஙகள

 ●  ககாடுககப்�ட்ட இேற்கணிைக லகாளவயில் மாறிகளையும்,  
மாறிலிகளையும் இைஙகாணுைல்.

 ● ஓர் இேற்கணிைக லகாளவயில், உறுப்புகளின் ககழுககளைக கண்டறிைல்.
 ● ஒத்ை உறுப்புகளையும் மாறு�ட்ட உறுப்புகளையும் அளடோைம் காணுைல்.
 ● முழுககளை ககழுவாகக ககாண்ட இேற்கணிை லகாளவளேக கூட்டவும், கழிககவும் கற்றல்.
 ●  இரு மாறிகளைக ககாண்ட எளிே லகாளவகளை அளமத்ைல்.
 ●  எளிே லநரிே சமன்�ாடுகளைப் புரிந்துககாண்டு அவற்ளறத் தீர்ககக கற்றல்.

3 இயறகணிதம்
இயல் 29+3x+5y

8ab+4ab+2ab
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இயல் 3  |  இயற்கணித 53

3.1 அறிமுகம்
பின்வரும் சூழளேக கருதுக. முருகனிடம்  

` 100 ைந்து, ஒரு கிலோ சர்ககளரளே வாஙகி 
வருமாறு அவனுளடே அம்மா கூறுகிறார்.  
களடககாரர், மீைம் ̀  58 ககாடுத்ைால், சர்ககளரயின் 
விளே என்ை?

 லவகறாரு சூழளேக கருதுக. கெேஸ்ரீ 
ைைது பிறந்ைநாளைத் ைன் நண்�ர்களுடன் 
மிட்டாயகளைப் �கிர்ந்து, ககாண்டாட 
விரும்புகிறாள்.  அவளுளடே லசமிப்பு உண்டிேலில் 
` 190 உள்ைது.  அந்ைப் �ைத்திற்கு அவைால் 95 
மிட்டாயகள் வாஙக முடியுகமனில், ஒரு மிட்டாயின் 
விளே என்ை?

இவவிைாககளுககு விளட கைரிந்ைைா? எப்�டிக கண்டுபிடித்ைாய?
இச்சூழல்களுககுப் க�ாருத்ைமாை எண் லகாளவகளை, 100 − 58 =?  மற்றும் 190 ÷ 95 =?  

ல�ான்று உருவாககிப் பின்ைர் எளிைாகத் தீர்ககோம் அல்ேவா?  இவவிரு சமன்�ாடுகளிலும், 
கண்டறிே லவண்டிே மதிப்பிற்குப் �திோகக லகள்விககுறிளே (?) வேதுபுறம் �ேன்�டுத்துகிலறாம்.  
ஒவகவாரு முளறயும் லகள்விககுறிகளைப் �ேன்�டுத்துவைற்குப் �திோக x,y,a,b... ல�ான்ற 
எழுத்துகளைப் �ேன்�டுத்ைோம்.

இலைல�ால், கைரிோை மதிப்புகளைக கண்டறிே உைவும் கணிை வழிமுளறகளைக குறித்து 
இப்�ாடத்தில் விரிவாகக கற்ல�ாம்.

எஙகும் கணிதம் – அன்றபாட வைபாழ்வில் இயறகணிதம்

 

ைஙகநாைேத்தின் எளட ைஙகத்தின் மதிப்பு

2. அட்டவளைளே நிரப்புக:

வை.எண் வைபாய்மபாழிக கூறறு இயறகணிதக நகபா்வை
1. x ஐ விட 12 அதிகம்
2. m − 7
3. 2p + 1
4. y மற்றும் z ன் கூடுைலின் இரண்டு மடஙகு
5. 2k – 3
6. x மற்றும் y ன் க�ருககலில் இருந்து 5 குளறவு

குறிப்பு : இேற்கணிை கூற்று என்�து இேற்கணிைக லகாளவோகக கருைப்�டுகிறது.

�டம் 3.1

சர்ககளர
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ஏழாம் வகுப்பு - கணிதம்54

3.2 உறுப்புகள மறறும் அதன ்கழுககள
மாறிகளையும், மாறிலிகளையும், கூட்டல் மற்றும் கழித்ைல் ஆகிே கசேல்�ாடுகள் மூேம் 

இளைத்து இேற்கணிைக லகாளவகள் உருவாககப்�டுகின்றை. 
உைாரைமாக,  6x + 1 என்னும் லகாளவ 6x, 1 என்னும் இரண்டு �குதிகளின் கூடுைலிைால் 

கிளடககப் க�றுகிறது.  இந்ைப் �குதிகலை, ஒரு லகாளவயின் உறுப்புகள் எைப்�டும்.  இஙகு 6x 
என்ற உறுப்பு மாறி உறுப்பு; 1 என்�து மாறிலி உறுப்பு. லமலும், 6, x என்�ை 6x என்ற உறுப்பின் 
காரணிகைாகும்.

இலைல�ால், 3 5ab c+  என்ற லகாளவயில் 3ab, 5c ஆகிேளவ உறுப்புகைாகும்.  இஙகு, 3ab 
என்னும் உறுப்பின் காரணிகள் 3, a மற்றும் b ஆகும்.  இலைல�ால்  5c என்ற உறுப்பின் காரணிகள் 
5 மற்றும் c ஆகும்.

இேற்கணிைக லகாளவகள் குறித்து நன்கு புரிந்துககாள்ை, �டம் 3.2 ஐக கவனிககவும்.
ககாடுககப்�ட்டு உள்ை வடிவத்தின் சுற்றைவு எவவைவு?
இைன் சுற்றைவு, 'P'  = x + 5 + 6 + y + 5 + 4 + z + w அேகுகள்,

   =  x + y + z + w + (5 + 6 + 5 + 4)

   =  x + y + z + w + 20, 

இஙகு x, y, z, w என்�ை மாறிகள்;  20 ஒரு மாறிலி ஆகும்.

லமலே ககாடுககப்�ட்டுள்ை லகாளவயில் 5 உறுப்புகள் கூட்டலின் மூேம் 
இளைககப்�ட்டுள்ைளைக கவனிகக.

6x − 5y + 3  என்னும் லகாளவளேக கருதுக.  இைன் உறுப்புகளைக கண்டறிே 6x + (−5y)+3  
என்று எழுதுலவாம்.  இஙகு, 6x, (−5y), 3 ஆகிேை உறுப்புகைாகும்.  எைலவ, ஒரு லகாளவயில் 
ஒன்று, இரண்டு, மூன்றும் அைற்கும் லமற்�ட்ட உறுப்புகள் இருககோம்.

ஓர் இேற்கணிைக லகாளவயின் உறுப்புகள் பின்வருவைவற்றுள் ஏலைனும் ஒன்றாக 
இருககோம்: 

i)  மாறிலிோக (எடுத்துககாட்டாக: 8, −11, 7, −1,…)
ii) மாறிோக (எடுத்துககாட்டாக: x,a,p,y,…)
iii) இரண்டு அல்ேது அைற்கு லமற்�ட்ட மாறிகளின்   

  க�ருககற்�ேன் (எடுத்துககாட்டாக: xy, pq, abc,...)
iv)  மாறிலி மற்றும் மாறியின் க�ருககற்�ேைாக (எடுத்துககாட்டாக: 5x, −7pq, 3abc,…)

ஓர் இேற்கணிைக லகாளவயில் ஒன்று, இரண்டு அல்ேது அைற்கு லமற்�ட்ட உறுப்புகள் 
இருககோம்.  ஓர் உறுப்பு மட்டும் உள்ை லகாளவ ‘ஓருறுப்புக நகபா்வை’ என்றும், இரண்டு உறுப்புகள் 
உள்ை லகாளவ ‘ஈருறுப்புக நகபா்வை’ என்றும், மூன்று உறுப்புகள் உள்ை லகாளவ ‘மூவுறுப்புக 
நகபா்வை’ என்றும் அளழககப்�டுகின்றை.  ஒன்று அல்ேது அைற்கு லமற்�ட்ட உறுப்புகள் ககாண்ட 
லகாளவ ‘்ல்லுறுப்புக நகபா்வை’ எைப்�டும்.  உைாரைமாக, 2x  என்னும் லகாளவ ஓருறுப்புக 
லகாளவ; 2x + 3y என்�து ஈருறுப்புக லகாளவ; 2x + 3y + 4z என்�து மூவுறுப்புக லகாளவோகும். 
இளவேளைத்தும் �ல்லுறுப்புக லகாளவகைாகும்.

y

5
6 5

4

w

x z

�டம்3.2

ஓர் இேற்கணிைக லகாளவயில் 
உறுப்புகளை இளைப்�ைற்குப் 
க�ருககல் மற்றும் வகுத்ைல் 
கசேலிகளைப் �ேன்�டுத்ை இேலுமா?

7th_Maths_T1_TM_Chp3.indd   54 07-06-2019   19:05:06

 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



இயல் 3  |  இயற்கணித 55

எடுதககபாகட 3.1 பின்வரும் லகாளவகளில் மாறி, உறுப்புகள் மற்றும் உறுப்புகளின் 
எண்ணிகளகளேக  காண்க (i) 12 − x    (ii) 7 + 2y   (iii) 29+3x+5y    (iv) 3x–5+7z

வ.எண் லகாளவ மாறிகள் உறுப்புகள் உறுப்புகளின் எண்ணிகளக
(i) 12 - x x 12,  - x 2
(ii) 7 + 2y y 7, 2y 2
(iii) 29 + 3x + 5y x, y 29, 3x, 5y 3
(iv) 3x - 5 + 7z x, z 3x,  - 5, 7z 3

மாறிளேயும், மாறிலிளேயும் நன்கு புரிந்துககாள்ைப் பின்வரும் கசேல்�ாட்டிளை 
லமற்ககாள்லவாம்.

அட்ளடகளை உளடே இரு கூளடகளைக கருதுலவாம். ஒன்றில் மாறிலியும், 
மற்கறான்றில் மாறியும் உள்ைை.  முைல் கூளடயில் இருந்து ஒரு மாறிளேயும், இரண்டாம் 
கூளடயில் இருந்து ஒரு மாறிலிளேயும் எடுத்து, அவவிரண்டின் க�ருககற்�ேைாக ஓர் 
உறுப்ள� உருவாகக லவண்டும்.  

மாதிரிககு இரண்டு க�ட்டிகள் நிரப்�ப்�ட்டுள்ைை. இலைல�ால், அளைத்து உறுப்புகளையும் 
கண்டறிந்து அட்டவளைளே நிளறவு கசயக. 
 மபாறிலிகள மபாறிகள

t

ba

ypb

xy

9 1-7

100  -23

   (கூளட – 1)   (கூளட − 2)

 − 7a 100t

ககாடுககப்�ட்ட உறுப்புகளைப் �ேன்�டுத்தி இேற்கணிைக லகாளவகளை உருவாககிப் 
பின்வரும் அட்டவளைளே நிரப்புக. மாதிரிககாக ஒன்று கசயது காண்பிககப்�ட்டுள்ைது.

உறுப்புகள இயறகணிதக நகபா்வைகள
7x, 2y, - 5z 7x + 2y 2y - 5z 7x - 5z 7x + 2y - 5z

 3p, 4q, 5r

9m, n, - 8k

a,  - 6b, 3c 

12xy, 9x, -y
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3.2.1 உறுப்பின ்கழு
ஓர் இேற்கணிைக லகாளவயின், ஓர் உறுப்பு என்�து அைன் காரணிகளின் க�ருககற்�ேைாகும்.  

இஙகு ஒவகவாரு காரணிககும் அல்ேது காரணிகளின் க�ருககற்�ேனுககும் மீைமுள்ை 
காரணிகளின் க�ருககல் அைன் ்கழு என்று அளழககப்�டும்.

உைாரைமாக, 5xy என்னும் உறுப்பில், 5 என்�து மீைமுள்ை காரணிகைாை க�ருககல் xy ககு 
ககழுவாகும்.  இலைல�ால், x என்�து 5y இன் ககழு; 5x என்�து y இன் ககழு.  5 எனும் மாறிலிளே 
எண்்கழு எைவும், மற்றவற்ளறக ககழு எைவும் குறிப்பிடுலவாம். 

எைலவ, ககழு என்�து எண் காரணிோகலவா, அல்ேது இேற்கணிைக காரணிோகலவா 
அல்ேது இரண்டின் க�ருககோகலவா இருககும்.  க�ாதுவாக, ஓர் உறுப்பின் ககழு என்�து அைன் 
எண்ககழுளவக குறிககும்.  ஓர் உறுப்பில் எண் காரணிகள் இல்ோைல�ாது, அைன் எண்ககழு  
1 எைக கருைப்�டும்.

- 6ab என்னும் உறுப்ள�க கருதுக.  இவவுறுப்பு - 6, a மற்றும்  b ஆகிே மூன்று காரணிகளின் 
க�ருககற்�ேைாகும்.  லமலும், இைளை இரு காரணிகளின் க�ருககோகப் பின்வருமாறு எழுைோம்: 
- 6a × b, - 6b × a  மற்றும் - 6 × ab.

  ‘a’ இன் ககழு  - 6b 
  ‘b’ இன் ககழு  - 6a 
  ‘ab’ இன் ககழு - 6
இஙகு  - 6 என்�து −6ab என்னும் உறுப்பின் எண்ககழு ஆகும்.

எடுதககபாகட 3.2 பின்வரும் உறுப்புகளின் எண்ககழுககளைச் காண்க.  லமலும், ஒவகவாரு 
உறுப்பிற்கும்  x  மற்றும்  y இன் ககழுககளைக காண்க: 3x,  - 5xy,  - yz, 7xyz, y, 16yx.

லகாளவ எண்ககழு x ன் ககழு   y ன் ககழு
3x 3 3 வாயப்பில்ளே

 - 5xy  - 5 - 5y - 5x

 - yz - 1 வாயப்பில்ளே - z

7xyz 7 7yz 7xz

y 1 வாயப்பில்ளே 1
16yx 16 16y 16x

3.3 ஒுத உறுப்புகள மறறும்  மபாறு்கட உறுப்புகள
சந்ளைககுச் கசன்றால் காயகறிகளும் �ழஙகளும் ைனித்ைனிக குவிேோக இருப்�ளைக 

கவனிககோம்.  அலைல�ால், ஓர் இேற்கணிைக லகாளவயிலுள்ை ஒலர  மாதிரிோை உறுப்புகளை 
ஒன்றாகச் லசர்கக முடியும். 

        �டம் 3.3     �டம் 3.4
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உைாரைமாக, 7x + 5x + 12x – 16 என்னும் லகாளவயில் 4 உறுப்புகள் உள்ைை. ஆைால், 
முைல் மூன்று உறுப்புகள் x என்னும் ஒலர மாறிளேக ககாண்டுள்ைை.  இஙகு, 7x, 5x   மற்றும் 12x 
ஆகிேவற்ளற ஒுத உறுப்புகள என்�ர்.

ஆயினும், 12x மற்றும் –16 ஆகிேளவ கவவலவறாைளவ.  இவற்றுள் 12x என்�து,  x ஐ 
மாறிோகக ககாண்ட உறுப்பு மற்றும் –16 என்�து மாறிலி உறுப்பு.  இத்ைளகே உறுப்புகளை 
மபாறு்கட உறுப்புகள என்�ர்.

மற்கறாரு உைாரைத்ளைக கருதுலவாம்.
14xy−7y−12yx+5y−10 என்னும் லகாளவயில்,−7y மற்றும் 5y  ஆகிேை ஒத்ை உறுப்புகள்.  

லமலும், 14xy, –12yx ஆகிேை ஒத்ை உறுப்புகள்.  ஆைால், 14xy, 7y மற்றும் −10 ஆகிேவற்றுககு 
இளடலே மாறிகள் லவறு�டுவைால், அவற்ளற மபாறு்கட உறுப்புகள என்கிலறாம்.

எைலவ, ஒரு லகாளவயில், ஒலர மாறிகளைக ககாண்ட உறுப்புகளை ஒத்ை உறுப்புகள் என்றும் 
மாறு�ட்ட மாறிகளைக ககாண்ட உறுப்புகளை மாறு�ட்ட உறுப்புகள் என்றும் அறிகின்லறாம்.  
பின்வரும் கசேல்�ாடு, ஒத்ை உறுப்புகள், மாறு�ட்ட உறுப்புகளைப் பிரித்து இைம்காை நன்கு 
உைவும். 

ஒத்ை உறுப்புகளைக கண்டறியும்ல�ாது பின்வருவைவற்ளறக கவனிககவும்:
 (i) ஒவகவாரு உறுப்பிலும் எண்ககழுககளைத் ைவிர்த்துப் பிற காரணிகளை மட்டும் கருதுக.
(ii) உறுப்பிலுள்ை மாறிகளைக கவனிககவும். அளவ ஒலர மாதிரிோக இருககலவண்டும்.  

(இஙகு, மாறிகளின் வரிளசளேக கருத்தில் ககாள்ை லவண்டிேதில்ளே).

3.4  இயறகணிதக நகபா்வையின மதிப்பு

�டம் 3.5

Mathematics

ஓர் இேற்கணிைக லகாளவயின் மாறிகளுககு, நிச்சேமாை 
எண் மதிப்புகளை அளிப்�ைன் மூேமாக, அகலகாளவயின் 
மதிப்பிளைக கண்டறிேோம்.  நம் அன்றாட வாழ்வில், 
இைற்காை சூழளேக காைோம்.  

உைாரைமாக, ஏழாம் வகுப்பு ஆசிரிேர் ைன் வகுப்பு 
மாைவ, மாைவிகளிலிருந்து, 10 ல�ளர ஒரு ல�ாட்டிககாகத் 
லைர்ந்கைடுகக விரும்புகிறார்.

மாைவர்களின் எண்ணிகளக x, மாைவிகளின் எண்ணிகளக y எனில், கமாத்ைப் 
�ஙலகற்�ாைர்களின் எண்ணிகளகளேக கண்டறிே உைவும் இேற்கணிைக லகாளவ x+y ஆகும்.

பின்வருவைவற்றில் இருந்து ஒத்ை உறுப்புகளைக கண்டறிந்து, அவற்ளறத் ைனித்ைனிக 
குழுவாக வளகப்�டுத்து:  7xy, 19x, 1, 5y, x, 3yx, 15,  –13y, 6x, 12xy,  −5, 16y, −9x, 15xy, 
23, 45y,  −8y, 23x,  −y, 11. 

xy ஆகிே மாறிகள்  x × y = y × x  எனுமாறு க�ருககல் �ரிமாற்றுப் �ண்புடன் உள்ைது.  எைலவ, 
xy, yx ஆகிே மாறிகளைக ககாண்ட உறுப்புகள் ஒத்ை உறுப்புகைாகும்.  லமலும், உறுப்புகைாைது 
கூட்டல் �ரிமாற்றுப் �ண்ள�யும் (அைாவது  x + y = y + x) ககாண்டுள்ைது.
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 ஒருலவளை லைர்வு கசயேலவண்டிே மாைாககர்களின் எண்ணிகளக 10 ஆகவும், வகுப்பில் 
2 மாைவிகள் மட்டும் ல�ாட்டியில் கேந்துககாள்ை விரும்பிைால், எத்ைளை மாைவர்களைத் லைர்வு 
கசயேலவண்டும்?

y = 2  எனில்,  x + 2 = 10 எனும் சமன்�ாடு கிளடககும்.  x = 8 எனும்ல�ாது, இச்சமன்�ாடு 
நிளறவு க�றும்.  எைலவ, லைளவோை மாைவர்களின் எண்ணிகளக 8 ஆகும்.

மதிப்்்க கபாண்்கயில், பினவைரும் ்டிநி்ைக்ைக கவைனுதில் ்கபாளக.
�டி 1 : கைகளக நன்றாகப் �டித்துப் புரிந்துககாண்டு மாறிளேயும், இேற்கணிைக 

லகாளவளேயும் கண்டறிக.
�டி 2 : ஒவகவாரு மாறிககுப் �திோகவும் அைற்கு ஈடாை எண் மதிப்ள�ப் பிரதியிட்டு, ஓர் 

எண்லகாளவளேப் க�றுக.
�டி 3 : BIDMAS முளறளேப் �ேன்�டுத்தி, அந்ை எண் லகாளவளேச் சுருககுக.
�டி 4 : இறுதிோகக கிளடககும் மதிப்ல�, அந்ை இேற்கணிைக லகாளவயின் மதிப்�ாகும்.

p = 5 மற்றும்  q = 6 எனில், பின்வரும் லகாளவகளின் மதிப்ள�க காண்க.
i)  p + q ii)  q − p iii) 2p + 3q iv) pq − p − q v) 5pq − 1

எடுதககபாகட 3.3 x  = 3, y = 2 எனில், பின்வரும் லகாளவகளின் மதிப்ள�க காண்க.  
 (i) 4x + 7y   (ii)  3x + 2y − 5  (iii)  x − y

 
 i) 4x + 7y = 4 (3) + 7 (2) = 12 + 14 = 26
 ii) 3x + 2y – 5 =  3 (3) + 2 (2) – 5 = 9 + 4 – 5 = 8
 iii) x – y = 3 – 2 = 1

எடுதககபாகட 3.4 m = 2, n = -1 எனில், பின்வரும் லகாளவகளின் மதிப்ள�க காண்க  
 (i) 3m + 2n   (ii) 2m − n  (iii) mn − 1

 
 i) 3m + 2n  = 3(2) + 2( −1) = 6 −2 = 4
 ii)   2m − n  = 2(2) − ( −1) = 4 + 1 = 5
 iii)   mn  −1  = (2) ( −1)  −1 =  −2  −1 = –3

்யிறசி 3.1
1.  லகாடிட்ட இடஙகளை நிரப்புக:

(i) 16x − 7 என்னும் லகாளவயின் மாறி ________.
(ii) 2y − 6 என்னும் லகாளவயின் மாறிலி உறுப்பு _________.
(iii) 25m + 14n, என்னும் லகாளவயில், 25m மற்றும் 14n ஆகிேளவ ________ 

உறுப்புகள்.
(iv) 3ab + 4c –9 என்னும் லகாளவயில் கமாத்ைம் ________ உறுப்புகள் உள்ைை.
(v) −xy என்னும் உறுப்பின் எண்ககழு _______ ஆகும்.
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2.  சரிோ, ைவறா எைக கூறுக.
(i) x + ( −x) = 0
(ii)  15abc என்னும் உறுப்பில், abன் ககழு 15ஆகும்.
(iii) 2pq, –7qp ஆகிேை ஒத்ை உறுப்புகைாகும்.
(iv) y = −1,  எனும்ல�ாது,  2y−1, என்னும் லகாளவயின் மதிப்பு 3 ஆகும்.

3. பின்வருவைவற்றின் எண்ககழுககளைக காண்க. −3yx, 12k, y, 121bc, − x, 9pq, 2ab

4. பின்வரும் லகாளவகளுககு மாறி, மாறிலி, உறுப்புகளை எழுதுக.
 (i) 18 + x − y  (ii) 7p − 4q + 5   (iii) 29x + 13y (iv) b + 2

5.  பின்வருவைவற்றுள் ஒத்ை உறுப்புகளை வளகப்�டுத்துக : 7x, 5y, −8x, 12y, 6z, z, −12x, −9y, 
11z.

6. x = 2 மற்றும் y = 3, எனில், பின்வரும் லகாளவகளின் மதிப்ள�க காண்க
 (i) 2x − 3y (ii) x + y   (iii)  4y − x (iv) x + 1 − y

்கபாளகுறி வை்க வினபாககள
7. ‘ x மற்றும் y இன் கூடுைலின் மூன்று மடஙகு’ என்னும் வாயகமாழிக கூற்றுககுப் க�ாருத்ைமாை 

இேற்கணிைக லகாளவ
 (i) 3(x + y) (ii)  3 + x + y (iii)  3x + y (iv) 3 + xy

8. −7mn என்னும் உறுப்பின் எண்ககழு
 (i) 7 (ii)   −7  (iii) p (iv)   −p

9. ஒத்ை உறுப்புகளின் இளைளேத் லைர்ந்கைடுகக.  
 (i) 7p, 7x (ii) 7r, 7x (iii)  −4x, 4 (iv)  −4x, 7x

10. a = 3,  b = 2 எனில், 7a − 4b இன் மதிப்பு     
 (i) 21 (ii) 13 (iii) 8 (iv) 32

3.5 இயறகணிதக நகபா்வைகளின கூகடல் மறறும் கழிுதல்
இேற்கணிைக லகாளவகள் குறித்துக கற்றிருககிலறாம்.  இப்ல�ாது இேற்கணிைக லகாளவகளைக 

கூட்டவும் கழிககவும் காண்ல�ாம்.
சூழல்: கண்ைனிடம் சிே முத்துககள் உள்ைை.  கண்ைனிடம் உள்ைளைவிட 20 முத்துககள் 

அரவிந்ைனிடம் அதிகமாக உள்ைை.  கவிைா, இருவரிடமும் உள்ை முத்துககளின் கூடுைளேவிட, 
மூன்று முத்துககள் ைன்னிடம் அதிகமாக உள்ைது எைக கூறிைால், அவளிடமுள்ை கமாத்ை 
முத்துககளின் எண்ணிகளக எவவைவு?

 இந்ைச் சூழலில், மூவர் மூன்றுவிைமாை எண்ணிகளகயில் முத்துககளைக 
ககாண்டிருந்ைாலும், அளவ ஒன்லறாகடான்று கைாடர்பில் இருப்�ைால், அவற்ளற ஒரு மாறிோகலவ 
கருதுலவாம்.

 கண்ைனிடம் உள்ை முத்துககளின் எண்ணிகளகளே x என்க. அரவிந்ைனிடம் 
கண்ைளைவிட 20 முத்துககள் அதிகம் உள்ைை.  எைலவ, x+20.
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 இருவரிடமும் உள்ைளைவிடவும் 3 முத்துககள் அதிகமாகக கவிைாவிடம் உள்ைை. எைலவ, 
கவிைாவிடம் உள்ை முத்துககளின் எண்ணிகளக x+x+20+3.

இப்ல�ாது, லவறு சூழளேக கருதுலவாம். கண்ைனிடம் உள்ைளைவிட 20 முத்துககள் 
அரவிந்ைனிடம் குளறவாக உள்ைை என்று கருதுலவாம். எைலவ, அரவிந்ைனிடம் உள்ை 
முத்துககளின் எண்ணிகளக x – 20 முத்துககள்.

இருவரிடமும் உள்ைளைவிடவும் 3 முத்துககள் அதிகமாகக கவிைாவிடம் உள்ைை.  எைலவ, 
அவளிடம் உள்ை முத்துககளின் எண்ணிகளக x +  x  – 20 + 3.

எடுத்துககாட்டாக 8ab, 4ab, 2ab ஆகிேவற்ளறக (இஙகு ab என்�து மாறி) கூட்டுவைற்குக 
ககழுககளை மட்டும் கூட்டிைால் ல�ாதுமாைது. 

  அைாவது, 8ab + 4ab + 2ab =  (8 + 4 + 2) ab = 14 ab = 14ab. 
உறுப்புகளைக கூட்டுவது ல�ாேலவ, இேற்கணிைக லகாளவகளையும் கூட்ட முடியும்.   

11y + 7 மற்றும்  5y –  3  என்று லகாளவகளைக கருதுக.  இஙகு 11y மற்றும் 5y என்�ை y-ஐ 
மாறிோகக ககாண்ட ஒத்ை உறுப்புகள், 7 மற்றும்  –  3  என்�ை மாறிலிகள் (ஒத்ை உறுப்புகள்).
 எைலவ, (11y + 7) + (5y − 3) =  [11y + 5y] + [7 + ( − 3)]  
  =  [(11 + 5) y] + (7 − 3)]  
  =  16y + 4. 

உறுப்புகளைக கூட்டுக:  i) 3p, 14p    ii)  m, 12m, 21m     iii)  11abc, 5abc 
                        iv)  12y,  −y    v) 4x, 2x, − 7x

எடுதககபாகட 3.5  லகாளவகளைக கூட்டுக:   (i) pq −1 மற்றும் 3pq + 2   
        (ii) 8x + 3 மற்றும்  1 − 7x   

 i) (pq − 1) + (3pq + 2)  = (pq + 3pq) + ( − 1 + 2)
  =  (1 + 3)pq + 1
  =  4pq + 1
 ii) (8x + 3) + (1 − 7x) = 8x + 3 + 1 − 7x 
  =  (8x − 7x) + (3 + 1) 
  =  (8 − 7) x + 4
  =  x + 4.

முழுககளில் கற்றளைப் ல�ாேலவ, இேற்கணிைக லகாளவயின் உறுப்புகளைக கழிப்�தும் 
அைன் கூட்டல் லநர்மாளறக கூட்டுவலைோகும்.  இேற்கணிைக லகாளவகளின் கழித்ைளே நன்கு 
புரிந்துககாள்ை, ஓருறுப்பு இேற்கணிைக லகாளவகளின் கழித்ைளேக கருதுலவாம்.  

உைாரைமாக, 12y லிருந்து 6y ஐக கழிகக. நாம்  12y ஐயும்,   (− 6y) ஐயும் கூட்ட லவண்டும்.
ஆகலவ,  12y + (−6y) = 12y − 6y

      =  (12 − 6)y = 6y.
 இலைல�ால்,   3mn லிருந்து  −mn ஐக கழிப்ல�ாம்.  −mn ன் கூட்டல் லநர்மாறு mn ஆகும். 

எைலவ,  3mn ஐயும்  mn ஐயும் கூட்டலவண்டும்.  அைாவது, 3mn + mn = (3 + 1)mn = 4mn.
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இவவாறாக, இரு இேற்கணிைக லகாளவகளைக கழிகக முடியும். 25a + 11 என்னும் 
லகாளவயிலிருந்து 13a − 2 என்னும் லகாளவளேக கழிகக, 13a –2 இன் கூட்டல் லநர்மாளற 
25a + 11 உடன் கூட்டவும். 

13a–2  இன் கூட்டல் லநர்மாறு −(13a−2) = −13a + 2.
எைலவ, 25a + 11 மற்றும் −(13a−2)  ஐக கூட்ட,

 எைலவ, 25a + 11 − (13a – 2)   =  (25a + 11) + (−13a +2)
   =  (25a − 13a) + (11 + 2)
   =  12a + 13

1. 4y என்�ளைக கழிப்�து என்�து – 4y ஐக கூட்டுவைாகும்.  அதுல�ால், – 11x ஐக கழிப்�து 
என்�து  11x ஐக கூட்டுவைாகும்.

2. – 3 இன் கூட்டல் லநர்மாறு 3. அது ல�ாே,  – x இன் கூட்டல் லநர்மாறு x.  எைலவ,  x,–x இன் 
எண்மதிப்புகள் சமமாகவும், ஆைால் எதிர்ககுறிகளுடனும் இருககும். எைலவ, x+(–x) = 0. 
ஆைால், x – (–x) =  x+x = 2x ஆகும். 

எடுதககபாகட 3.் கழிகக: i) 11pq லிருந்து 7pq   ii) a லிருந்து  –a   iii) 21x + 9 லிருந்து 5x+7
 

 i)  7pq  ன் கூட்டல் லநர்மாறு  − 7pq

   11pq + ( − 7pq) = 11pq  − 7pq = (11 − 7)pq = 4pq

 ii)  −a  ன் கூட்டல் லநர்மாறு a.
   ஆகலவ, a + a = 2a
 iii) 21x + 9 – (5x + 7).
   (21x + 9) + [– (5x + 7)] = (21x + 9) – (5x + 7)
        = 21x + 9 − 5x − 7
           = (21 − 5)x + (9 − 7) 
          = 16x + 2.

    3x + (y - x) =  3x + y - x.   ஆைால்,  3x - (y - x) ≠ 3x - y - x. ஏன்?

எடுதககபாகட 3.் சுருககுக:100x + 99y – 98z + 10x + 10y + 10z – x – y + z

  ககாடுககப்�ட்ட இேற்கணிைக லகாளவயில், x,y,z ஆகிேை மாறிகள்
ஒத்ை உறுப்புகளைக கண்டறிந்து கைாகுத்து எழுதுலவாம்.

   100x + 99y − 98z + 10x + 10y + 10z − x − y + z
 =  (100x + 10x − x) + (99y + 10y − y) + ( −98z + 10z + z)
 =  (100 + 10 − 1)x + (99 + 10 − 1)y + ( −98 + 10 + 1)z
 =  (110 − 1)x + (109 − 1)y + ( −98 + 11)z
 =  109x + 108y + ( −87)z
 =  109x + 108y − 87z.

இேற்கணிைக லகாளவகளைக கூட்டவும் கழிககவும் அவற்றிலுள்ை ஒத்ை உறுப்புகளை, 
அளடப்புக குறிகளைப் �ேன்�டுத்தி, அடுத்ைடுத்துக கிளட வரிளசோக எழுைோம்; அல்ேது ஒன்றின் 
கீழ் ஒன்றாக கசஙகுத்து வரிளசயிலும் எழுைோம்.
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எடுதககபாகட 3.் 
i)  கூட்டுக: 3x − 4y + z and 2x − z + 3y   ii) 4x + 3y லிருந்து,  2x − 5y -ஐக கழிகக.

  
i) (3x − 4y + z) + (2x − z + 3y)
 = (3x + 2x) + ( −4y + 3y) + (z − z)
 =  (3 + 2)x + ( −4 + 3)y + (1 − 1)z
 = 5x − 1y + 0z

 = 5x − y.

மபாறறுமு்்ற :   3x      −4y      +z  
  (+) 2x      +3y      −z

              5x       − y       +0
      

ii)  (4x + 3y) − (2x − 5y)
   = (4x + 3y) + ( −2x + 5y)
   = (4x − 2x) + (3y + 5y)
   = (4 − 2)x + (3 + 5)y
   =  2x  + 8y.

மபாறறுமு்்ற :    4x       +3y

   (–)     +2x      −5y
                  (–)       (+)
   +2x       +8y

      

ஒரு எண்ணின் மூன்று மடஙகிலிருந்ை அைன் இரண்டு மடஙளகக கழித்ைால் கிளடப்�து 
என்ை?

எடுதககபாகட 3.் 

இரவு உைவு சாப்பிடுவைற்காக மணி ைன் நண்�ன் 
முகமது உடன் உைவகம் கசன்றான்.  2 இட்லிகளும், 2 
லைாளசகளும் மணி சாப்பிட்டான். முகமது 4 இட்லிகளும், 
1 லைாளசயும் சாப்பிட்டான்.  x மற்றும் y முளறலே, ஒரு 
இட்லியின் விளே மற்றும் ஓர் லைாளசயின் விளே எனில், 
அவர்கள் கசலுத்ைலவண்டிே �ட்டிேல் கைாளகளே (bill 
amount) x மற்றும் y இல் கைககிடுக.

 
ஓர் இட்லியின் விளே  ‘x’ எைவும், ஒரு லைாளசயின் விளே  y எைவும் ககாடுககப்�ட்டுள்ைது.

எைலவ, மணியின் �ட்டிேல் கைாளக: (2 × x) + (2 × y)  = (2x + 2y)
 முகமதுவின் �ட்டிேல் கைாளக: (4 × x) + (1 × y) =  4x + y
 எைலவ, கமாத்ைப் �ட்டிேல் கைாளக =  (2x + 2y) + (4x + y) 
  =  (2 + 4)x + (2 + 1)y = 6x + 3y.
மபாறறுமு்்ற:
 கமாத்ைத்தில், அவர்கள் சாப்பிட்டளவ 2 + 4  =  6 இட்லிகள்.  
 அைாவது 6 × x = 6x     
 2 + 1 =  3 லைாளசகள் 
 அைாவது 3 × y = 3y

 எைலவ, கமாத்ைப் �ட்டிேல் கைாளக  =  6x + 3y.

உைவகம்

�டம் 3.6
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எடுதககபாகட 3.1ட 
 ராணி லவளேககுச் கசன்ற முைல் நாள் ` 200 கூலிோகப் க�ற்று, அதிலிருந்து ஒரு 

கைாளகளே அன்லற கசேவு கசயைாள்.  மறுநாள் ` 300 கூலிோகப் க�ற்று, அதிலிருந்து முைல்நாள் 
கசேவழித்ைளைப்ல�ால், இருமடஙகு கசேவு கசயைாள்.  மூன்றாம் நாள் ` 400 கூலியில், முைல் 
நாளைப்ல�ால் 4 மடஙகு கசேவு கசயைாள்.  இந்ைச் சூழலிலிருந்து.  அவளிடம் மூன்றாம் நாள் 
இறுதியில் மீைமிருககும் கமாத்ைத் கைாளகளேக கைககிட உைவும் இேற்கணிைக லகாளவளே 
உருவாககுக.

 
முைல் நாள் க�ற்ற கூலி ` 200.
அன்று கசேவிட்ட கைாளகளே ` x என்க. எைலவ, முைல் நாள் மீைமிருககும் கைாளக (200−x). 

இரண்டாம் நாள் கூலி ` 300. அன்று கசேவிட்ட கைாளக  ` 2x .  இரண்டாம் நாள் மீைமிருககும் 
கைாளக  (300 − 2x). இலைல�ால், மூன்றாம் நாள் மீைமிருககும் கைாளக  ` 400 − 4x.

ஆகலவ, மூன்றாம் நாள் இறுதியில் கமாத்ைமாக மீைமிருககும் கைாளக (200−x) +  
(300 − 2x) + (400 − 4x).

அைாவது, 200 + 300 + 400 + ( − 1 − 2 − 4)x
      = 900 + ( −7)x
எைலவ, 900 − 7x என்�து லைளவோை இேற்கணிைக லகாளவோகும்.

இேற்கணிைத்தின் உைவியுடன் இந்ை மாே எண்  விளைோட்ளட கசேல்�டுத்துக.
ஏநதனும் ஒரு எண்்னு 

நதர்ந்தடகக
அ்நத எண் 2 

எனில் 
அ்நத எண் 3 

எனில் 
அ்நத எண் 4 

எனில் 
்்பாத உறுப்பு 

 ‘x’
அ்நத எண்ணுடன  2ஐக 

கூகடக
2 + 2 = 4 3 + 2 = 5 4 + 2 = 6 x + 2

கூகடு்தபா்க்ய 5ஆல் 
்்ருககுக.

4 × 5 = 20 5 × 5 = 25 6 × 5 = 30 5 (x + 2) =  
5x  + 10

அதனுடன 10ஐக கூகடக. 20 + 10=30 25 + 10 = 
35

30+10= 40 5x + 10 + 10 =  
5x +20=5(x+4)

அககூடத்ை 5ஆல் 
வைகுகக

30/5 = 6 35/5 = 7 40/5 = 8 5 4
5

( )x +
 = x + 4

அதிலிரு்நத நதர்ந்தடுத 
எண்்ணக கழிகக.

6 - 2 = 4 7 - 3 = 4 8 - 4 = 4 x + 4 - x  = 4

இறுதியபாகக கி்டப்்த 4 4 4 4
நாம் லைர்ந்கைடுககும் எண் எதுவாக இருந்ைாலும், இறுதிோகக கிளடககும் எண் 4 

ஆகும். இைளை உன் நண்�ர்களுடன் விளைோடி, அவர்களை ஆச்சரிேப்�டுத்ைோம்.  
இேற்கணிைக லகாளவகளின் அடிப்�ளடயில் இைன் வழிமுளற அட்டவளையின் இறுதி 
நிரலில் க�ாதுளமப்�டுத்ைப்�ட்டுள்ைது.  அைளை உற்றுலநாககுவைன் மூேம், புதிே எண் 
அளமப்புகளை உருவாககி விளைோட முேேோம்
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்யிறசி 3.2
1.  லகாடிட்ட இடஙகளை நிரப்புக.

(i) −7b மற்றும் 2b ன் கூடுைல் __________
(ii) −3m லிருந்து  5m ஐக கழிககக கிளடப்�து __________
(iii) − 37xyz இன் கூட்டல் லநர்மாறு  __________ 

2. சரிோ, ைவறா எைக கூறுக.
(i)  8x + 3y மற்றும் 7x + 2y ஆகிே லகாளவகளைக கூட்டமுடிோது.
(ii) ’x’ ஓர் இேல் எண் எனில், ‘x + 1’ அைன் முன்னிோகும்.
(iii)  a - b + c மற்றும்  -a + b - c இன் கூடுைல் பூஜ்ஜிேமாகும்.

3. கூட்டுக: (i) 8x, 3x,  (ii) 7mn, 5mn (iii)  −9y, 11y, 2y

4.  கழிகக:  
 (i) 12k லிருந்து 4k  (ii) 25q லிருந்து 15q   (iii) 17xyz லிருந்து 7xyz. 
5. பின்வரும் லகாளவகளின் கூடுைல் காண்க.

(i)  7p + 6q, 5p − q,  q + 16p
(ii) a + 5b + 7c, 2a + 10b + 9c
(iii)  mn + t, 2mn − 2t, − 3t + 3mn
(iv) u + v, u − v, 2u + 5v, 2u − 5v
(v)  5xyz − 3xy, 3zxy − 5yx

6.  லகாளவகளைக கழிகக.
(i) 27x + 5y − 43 லிருந்து 13x + 12y − 5
(ii) p − 2q + 7 லிருந்து 3p + 5
(iii)  3m − 7n லிருந்து m + n
(iv) 6z − 5y லிருந்து 2y + z

7.  சுருககுக.
(i) (x + y − z) + (3x − 5y + 7z) − (14x + 7y − 6z)
(ii) p + p + 2 + p + 3 − p − 4 − p − 5 + p + 10
(iii)  n + (m + 1) + (n + 2) + (m + 3) + (n + 4) + (m + 5)

்கபாளகுறி வை்க வினபாககள
8. 3mn, −5mn, 8mn மற்றும் −4mn ன் கூடுைல்
 (i) mn (ii)  −mn (iii) 2mn (iv) 3mn

9. ‘a’ யிலிருந்து  ‘– a’  ஐக கழிககும்ல�ாது, நமககுக கிளடப்�து _______
 (i) 0 (ii) 2a (iii)  −2a (iv)  −a

10.  ஒரு லகாளவயில் கூட்டலவா, அல்ேது கழிககலவா  கூடிே உறுப்புகள்_______
 (i) ஒத்ை உறுப்புகள்    (ii) மாறு�ட்ட உறுப்புகள்   
 (iii) எல்ோ உறுப்புகள்  (iv) எதுவுமில்ளே
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3.் எளிய ந�ரிய சமன்பாடகள
எளிே லநரிே சமன்�ாடுகளை உருவாககவும்  அவற்ளறத் தீர்ககவும் கற்ல�ாம்.

3.்.1. ந�ரிய சமன்பாடக்ை உருவைபாககுதல்
7x + 3 என்னும் லகாளவளேக கருதுக.  இஙகு ‘x‘  மாறி ஆகும்.
x = 2, எனும்ல�ாது, லகாளவயின் மதிப்பு (7 × 2) + 3 = 14 + 3 = 17 ஆகும்.
x = 2 என்னும் ல�ாது இைளை,  7x + 3 = 17 எை எழுைோம். இஙகு, 7x + 3 = 17  என்�து 

சமன்பாட எைப்�டும்.
லமற்கூறிே உைாரைத்தில்,  x = 2 என்�து கட்டுப்�ாட்ளட நிளறவு கசயகிறது. லமலும் 2-ஐத் ைவிர  

x இன் லவகறந்ை மதிப்பிற்கும் 7x + 3 = 17 என்னும் கட்டுப்�ாடு நிளறவளடேவில்ளே. எைலவ,  
x = 2 என்�து 7x + 3 = 17  என்னும் சமன்�ாட்டின் தீர்வு என்று அளழககப்�டும்.

ஒரு சமன்�ாடாைது, ஒரு எண் மதிப்பிற்லகா அல்ேது லவகறாரு இேற்கணிைக லகாளவகலகா 
சமமாகலவ எப்ல�ாதும் இருககும். சமககுறிோைது,  ‘=’  குறிககு இடதுபுறமுள்ை லகாளவயின்  
மதிப்பும்,  ‘=’ குறியின் வேதுபுறமுள்ை லகாளவயின் மதிப்பும் சமம் என்�ளைக குறிககிறது.

க�ாதுவாக வேதுபுறம் ஓர் எண்ைான் இருககும். ஆைால், எப்ல�ாதும்  அப்�டி இருககலவண்டிே 
அவசிேமில்ளே. வேதுபுறம், மாறியுடன் கூடிே லகாளவயும் இருககோம். உைாரைமாக,  
7x + 3 = 3x-1  என்னும் சமன்�ாட்டில்,  சமககுறிககு இடதுபுறம் (L.H.S)  என்னும் லகாளவயும், 
வேதுபுறம் (R.H.S)  3x-1 என்னும் லகாளவயும் உள்ைது.

மாறியின் மதிப்�றிோை நிளேயில், அைன் லகாளவயின் மதிப்பு அறிந்ை சிே சூழல்களைப் �ார்ப்ல�ாம்.
10 நாற்காலிகள், 4 லமளெகள் ஆகிேவற்றின் விளே ` 4000 என்க. இஙகு ஒரு நாற்காலி 

அல்ேது ஒரு லமளெயின் விளே ககாடுககப்�டவில்ளே  ஒரு நாற்காலியின் விளே ` x  மற்றும் 
ஒரு லமளெயின் விளே ` y என்க.  எைலவ, 10 நாற்காலிகள், 4 லமளெகள் ஆகிேவற்றின் விளே 
` 10x+4y ஆகும்.  எைலவ, 10x+4y=4000 ஆகும். இது 4000 எண் மதிப்ள�ப் க�ற்ற x,  y ஆகிே 
இரு மாறிகளில் அளமந்ை சமன்�ாடாகும். 

பின்வரும் கூற்றுகளுககுப் க�ாருத்ைமாை இேற்கணிைச் சமன்�ாடுகளை உருவாககுலவாம்.
1.  “ஓர ஆப்பிள மறறும் இரு மபாம்்ழஙகளின வி்ை ` 120” 
  ஆப்பிளின் விளே a எைவும், மாம்�ழத்தின் விளே m எைவும்  

  கருதிைால், லைளவோை சமன்�ாடு a + 2m = 120.
2.  “ஒரு ்சவவைகுதின சுற்றைவு 5ட ்ச.மீ”.
   கசவவகத்தின் நீைம் மற்றும் அகேத்ளை ‘l’ மற்றும் ‘b’ என்று கருதிைால்,  
   2 (l + b) = 50 எை எழுைோம்.
3.  “தபாம்ரயின வையத அவைள தங்க ்சல்வி்ய விட  4 வையத அதிகம். நமலும் இருவைரின 

வையதகளின  கூடதல் 24”. 
  ைாமளர மற்றும் கசல்வியின் வேதுகளை மாறிகைாகக கருதுலவாம்.  அவர்களின் வேது 

கவவலவறாக இருந்ைல�ாதும், அவற்ளற ஒலர மாறிோகக கருதுலவாம். ஏகைனில், 
ைாமளரயின் வேது, கசல்வியின் வேதுடன் கைாடர்பு�டுத்ைப்�ட்டுள்ைது. 

  ஒருலவளை கசல்வியின் வேது 10 ஆக இருககுகமனில், ைாமளரயின் வேது  
10 + 4 = 14.  ஆகும்.  அவவாறாக, கசல்வியின் வேது x எனில், ைாமளரயின் வேது x + 4 
ஆகும். 

�டம் 3.7
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  ஆகலவ,  x + (x + 4) = 24. என்ற சமன்�ாடு கிளடககிறது.  அைாவது, 2x + 4 = 24.
ஆகலவ, ஒரு சமன்�ாடு எைப்�டுவது, ஒரு மாறிலிகலகா அல்ேது மற்கறாரு இேற்கணிைக 

லகாளவகலகா சமப்�டுத்ைப்�ட்ட, ஓர் இேற்கணிைக லகாளவோகும்.

3.்.2 சமன்பாக்டு தீருதல்
ஒரு சமன்�ாடு என்�து எளடத் ைராசு ல�ான்றது.  ைராசின் இரு ைட்டுகளிலும் சம எளட 

இருககும்ல�ாது, அைன் முள் லநராக இருககும்.  இருபுறமும் சம எளடளே அதிகரிககும் ல�ாதும், 
குளறககும்ல�ாதும் அைன் முள் எந்ைப் �ககமும் சாோமல், லநராகலவ இருககும்.

�டம் 3.8

ஒரு சமன்�ாடு என்�து  எ்டு தரபாசு ந்பான்றத
x + 5

LHS RHS

தரபாசுு தகடின இருபு்றமும் சம எ்டயுடன

6=

=x + 5 - 5

LHS RHS

இரண்ட தகடகளிலும் சமமபான எ்ட்யச் நசரககும்ந்பாநதபா அல்ைத 
நீககும்ந்பாநதபா, அதன முளளின நி்ை மபா்றபாமல் ந�ரபாகநவை இருககும்

6 - 5

=

இதன மூைம் மபாறியின மதிப்்்க கண்டறியைபாம்.

x 

LHS RHS
1

 

இந்ைக ககாள்ளக இேற்கணிைச்  சமன்�ாடுகளைத் 
தீர்ப்�ைற்கும் க�ாருந்தும்.  ஒரு சமன்�ாட்ளடத் 
தீர்ப்�ைற்குப் பின்வரும் வழிமுளறகளைப் �ேன்�டுத்தி 
அைன் மாறிகளையும், மாறிலிகளையும் ைனித்ைனிலே 
பிரிககின்லறாம்.

1.  ஒரு சமன்�ாட்டின் இருபுறமும் ஒலர எண்ளைக 
கூட்டுவைாலோ அல்ேது கழிப்�ைாலோ, அைன் 
சமத்ைன்ளம மாறாது.  உைாரைமாக,   x + 5 = 12 
என்னும் சமன்�ாட்ளடத் தீர்கக, இருபுறமும் 5 ஆல் 
கழிகக லவண்டும்.  அைாவது,  x + 5 − 5 = 12 − 5. 

 x + 0 = 7  எைலவ x = 7 [ஏகைனில், 0 என்�து  
 கூட்டல் சமனி]

ஏன் 5ஐக கழிககலவண்டும்?  ஏன் லவறு 
எண்ளைக கழிககககூடாது?  5 ஐ இருபுறமும் 
கூட்டிைால் என்ைவாகும் என்று விவாதிகக

 

2. இலைல�ால், ஒரு சமன்�ாட்டின் இருபுறம் ஒலர எண்ளைப் க�ருககுவைாலோ அல்ேது 
வகுப்�ைாலோ அைன் சமநிளே மாறாது.  உைாரைமாக, 5y = 20  எனும் சமன்�ாட்ளடத் 
தீர்கக, இருபுறமும் 5ஆல் வகுகக லவண்டும்.  

  அைாவது 1
5

5 20
5

× = =y .   எைலவ  y = 4  

பின்வரும் வாயகமாழிக கூற்றுகளுககுப் க�ாருத்ைமாை இேற்கணிைச் சமன்�ாடுகளை 
உருவாககுக.
1.  ஓர் எண்ணின் மூன்றில் ஒரு �ஙகுடன் 6ஐக கூட்டக கிளடப்�து 10.
2. x ன் ஐந்து மடஙகுடன் 3ஐக கூட்டக கிளடப்�து  28.
3. y லிருந்து 8 ஐக குளறத்ைால் 11 கிளடககிறது.
4. �ககம் a உளடே ஒரு சதுரத்தின் சுற்றைவு 16 கச.மீ.
5.  கவஙகட்டின் அம்மாவின் வேது கவஙகட் வேதின் 3 மடஙகுடன் 7ஐக கூட்டக கிளடப்�து 

ஆகும். அவனுளடே அம்மாவின் வேது 43 ஆகும்.
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3.   சமன்�ாட்டின் இருபுறமுள்ை லகாளவகளை இடமாற்றம் கசயவைால், அைன் சமநிளே மாறாது.  
அைாவது, 7x + 3 = 17 என்�தும் 17 = 7x + 3 என்�தும் ஒலர சமன்�ாடுைான். அலைல�ால்,  
7x + 3 = 3x − 1 என்�தும் 3x −1 = 7x + 3 என்�தும் ஒன்லறோகும்.

எடுதககபாகட 3.11  அடுத்ைடுத்ை இரு இேல் எண்களின் கூடுைல் 75 எனில், அவவிரு எண்களைக 
காண்க.

 அந்ை எண்களை x மற்றும் x + 1 என்க.  
 x + (x + 1)  = 75  (ககாடுககப்�ட்டது)
 2x + 1 =  75
 2x + 1 − 1  = 75 − 1  (இருபுறமும் 1ஐக கழிகக)
 2x + 0  = 74

 2
2
x   = 2

2
x  (இருபுறமும் 2ஆல் வகுகக)

 x = 37 ;  x + 1 = 38
எைலவ, லைளவோை எண்கள் 37 மற்றும் 38 ஆகும்.

எடுதககபாகட 3.12 
ஒருவர் ̀  960 இககு ̀  1,  ̀  5 மற்றும் ̀  10 ஆகிே மதிப்பிோை  �ைத் ைாள்களை  ளவத்துள்ைார்.  

இம்மூன்று மதிப்பிலுள்ை �ைத்ைாள்களின் எண்ணிகளகயும் சமகமனில், அவரிடமுள்ை கமாத்ைப் 
�ைத்ைாள்களின் எண்ணிகளக எவவைவு?

  ஒவகவாரு மதிப்பிலும் உள்ை �ைத்ைாள்களின் எண்ணிகளக x என்க.
 ஆகலவ, x + 5x  + 10x   =   960
 (1 + 5 + 10)x  =   960
 16x   =   960  

இருபுறமும் 16ஆல் வகுகக,
 16

16
x = 960
16

  =   60

 எைலவ, x  =   60 
எைலவ, ஒவகவாரு மதிப்பிலுமாை �ைத்ைாள்களின் எண்ணிகளக 60.

நாய, பூளை, கிளி ஆகிேளவ மாறிகளைக 
குறிககுகமனில், அவற்ளறக காண்க.  
கிளடத்ை மதிப்புகளைச் சமன்�ாடுகளில் 
பிரதியிட்டுச் சரி�ார்கக.

-

24

14

9

?

7th_Maths_T1_TM_Chp3.indd   67 07-06-2019   19:05:21

 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



ஏழாம் வகுப்பு - கணிதம்68

எடுதககபாகட 3.13 
ஒரு லைர்வில், மாைவர் எழுதும் சரிோை விளடககு 4 மதிப்க�ண்கள் வழஙகப்�டுகின்றை.  

லமலும், ைவறாை விளடககு 1 மதிப்க�ண் குளறககப்�டுகிறது.  அத்லைர்வில், ஒருவன் கமாத்ைம் 
60 விைாககளுககு விளட எழுதி 130 மதிப்க�ண்கள் க�ற்றான் எனில், சரிோை விளட எழுதிே 
விைாககளின் எண்ணிகளக எவவைவு?

  சரிோை விளட எழுதிே விைாககளின் எண்ணிகளக x என்க
எைலவ ைவறாை விளட எழுதிே விைாககள்  = 60 − x

   ஆகலவ, 4x − 1 (60 − x)   =  130
   4x − 60 + x   =  130
   4x + x − 60 + 60  =  130 + 60   (இருபுறமும் 60ஐக கூட்ட)
   5x + 0  =  190
   5x   =  190

இருபுறமும் 5ஆல் வகுகக,

   5
5
190
5

x =   =   38

   x  =  38
ஆகலவ, சரிோை விளட எழுதிே விைாககளின் எண்ணிகளக 38 ஆகும்.

எடுதககபாகட 3.14 

60 மாைவர்களுடன் ஒரு �ள்ளிப்ல�ருந்து புறப்�ட்டது.  முைல்  நிறுத்ைத்தில் சிே மாைவர்கள் 
இறஙகிைார்கள்.  இரண்டாம் நிறுத்ைத்தில், முைல் நிறுத்ைத்தில் இறஙகிே மாைவர்களின் 
எண்ணிகளகளேப் ல�ாே இரு மடஙகு மாைவர்கள் இறஙகிைார்கள்.  மூன்றாம் நிறுத்ைத்தில் 
6 மாைவர்கள் இறஙகிே பிறகு, ல�ருந்தில் 3 மாைவர்கள் மட்டுலம இருந்ைைர் எனில், முைல் 
நிறுத்ைத்தில் இறஙகிே மாைவர்களின் எண்ணிகளகளேக காண்க. 

 
முைல் நிறுத்ைத்தில் இறஙகிே மாைவர்களின் 

எண்ணிகளக நமககுத் கைரிோைைால், அந்ை 
எண்ளை x என்க.  எைலவ, இரண்டாம் நிறுத்ைத்தில் 
இறஙகிேவர்களின் எண்ணிகக 2x ஆகும்.
 ஆகலவ,  x + 2x +6+3 = 60
 (1 + 2) x + 9 = 60
 3x + 9 = 60
 3x + 9 – 9 = 60 − 9  (இருபுறம் 9-ஐக கழிகக)
 3x = 51

 3
3
x  = 51

3
 (இருபுறமும் 3ஆல் வகுகக)

 ஆகலவ, x = 17.

எைலவ, முைல் நிறுத்ைத்தில் இறஙகிே மாைவர் எண்ணிகளக 17 ஆகும்.

�டம் 3.9
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எடுதககபாகட 3.15 
ஒரு மட்ளடப்�ந்து அணி (Cricket Team) கேந்து ககாண்ட ல�ாட்டிகளில், 

லைாற்றளை விட இரு ஆட்டஙகள் அதிகமாக கவன்றார்கள். கவற்றிககு 
5 புள்ளிகளும், லைால்விககு − 3  புள்ளிகளும் வழஙகப்�டுகின்றை. 
அந்ை அணி கமாத்ைத்தில் 50 புள்ளிகள் க�ற்றிருந்ைால், அந்ை அணி 
கேந்துககாண்ட ஆட்டஙகளின் எண்ணிகளகளேக காண்க.  

 இழந்ை ஆட்டஙகளின் எண்ணிகளக  = x என்க. 
 எைலவ, கவன்ற ஆட்டஙகள்  =  x + 2.
 ககாடுககப்�ட்ட விவரஙகளிலிருந்து, 5(x + 2) + ( − 3)x =  50
 5x + 10 − 3x =  50
 2x + 10 =  50
 2x + 10 − 10 =  50 − 10 (இருபுறமும் 10ஐ கழிகக)
 2x =  40
 இருபுறமும் 2ஆல் வகுகக, 2

2
40
2

x =  எைலவ, x =   20.
எைலவ, கமாத்ை ஆட்டஙகளின் எண்ணிகளக 

 x + x + 2  =  2x + 2     
  =  (2 × 20) + 2
  =  40 + 2     
  =  42.

்யிறசி 3.3
1.  லகாடிட்ட இடஙகளை நிரப்புக.

(i) ஒரு லகாளவளே மற்கறாரு லகாளவககுச் சமப்�டுத்துவளை ________ என்�ர்
(ii) a = 5,  எனில்,  2a + 5 ன் மதிப்பு __________    
(iii) மாறி x ன் இருமடஙகு மற்றும் நான்கு மடஙகின் கூடுைல் __________

2. சரிோ, ைவறா எைக கூறுக.
(i) ஒவகவாரு இேற்கணிைக லகாளவயும் ஒரு சமன்�ாடு ஆகும்.
(ii) x ன் மதிப்�றிோை நிளேயில், 7x+1 என்னும் லகாளவளே லமலும் சுருஙகிே வடிவில் 

எழுை முடிோது..
(iii)  இரண்டு ஒத்ை உறுப்புகளைக கூட்டுவைற்கு அைன் ககழுககளைக கூட்ட லவண்டும்.

3.  தீர்கக:
 (i) x + 5 = 8     (ii) p − 3 = 7     (iii) 2x = 30    (iv) m

6
 =  5     (v) 7x + 10 = 80

�டம் 3.10

க்நதனும், கபாவயபாவும் நண்�ர்கள். இருவரிடமும் சிே ல�ைாககள் உள்ைை.
 க்நதன : நீ எைககு ஒரு ல�ைா ைந்ைால், நம் இருவரிடமும் சம எண்ணிகளகயில் 

ல�ைாககள் இருககும்.  ைருவாோ?
 கபாவயபா :  ஆைால், நீ உன்னிடம் உள்ை ல�ைாககளில் இருந்து, எைககு ஒன்று 

ைந்ைால், உன்னிடம் இருப்�து ல�ால், என்னிடம் இரு மடஙகு ல�ைாககள் 
இருககும்.  நீ ைருவாோ?

இந்ைச் சூழலுககுப் க�ாருத்ைமாை இேற்கணிைச் சமன்�ாடுகளை உருவாககுக.  இருவரிடமும் 
உள்ை ல�ைாககளின் எண்ணிகளகளே ஊகிகக முடிகிறைா?
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4. 5x + 8y என்னும் லகாளவளேப் க�ற, 3x + 6y உடன் எைளைக கூட்ட லவண்டும்?
5. ஒரு முழு எண்ணின் மூன்று மடஙகுடன் 9-ஐக கூட்ட, 45 கிளடககிறது எனில், அந்ை 

எண்ளைக காண்க.
6.  இரண்டு அடுத்ைடுத்ை ஒற்ளறப்�ளட எண்களின் கூடுைல் 200 எனில், அவகவண்களைக 

காண்க.
7. வாடளக மகிழுந்தின் (Taxi) வாடளகக கட்டைமாக, முைல் 5 கி.மீ கைாளேவிற்குக 

குளறந்ை�ட்சக கட்டைமாக ` 100 ம், 5 கி.மீ ககு மிகும் கைாளேவிற்கு கி.மீ ககு ` 16 எைவும் 
நிர்ையிககப்�ட்டுள்ைது.  ஒருவர் ைைது �ேைத்திற்காக வழஙகிே கமாத்ைத் கைாளக ` 740 
எனில், அவர் �ேணித்ை கைாளேளவக காண்க. 

்கபாளகுறி வை்க வினபாககள
8. 3, 6, 9, 12,…  என்னும் எண் அளமப்பின் க�ாது வடிவம்.
 (i) n (ii)  2n (iii)  3n              (iv) 4n
9. 3x + 5 = x + 9 என்�ைன் தீர்வு
 (i) 2 (ii)  3 (iii)  5               (iv)  4
10. y + 1 = 0 என்னும் சமன்�ாடு,  y ன் எம்மதிப்பிற்கு உண்ளமோகும்?
 (i)  0 (ii) − 1 (iii)  1 (iv) − 2 

்யிறசி 3.4

1. 3ab + 8 லிருந்து  −3ab −8 ஐக கழிகக.  லமலும், −3ab −8 லி இருந்து 3ab + 8 ஐக கழிகக.
2. x + 3y, 2x + y, x − y ஆகிேைவற்ளறப் �ககஙகைாகக ககாண்ட முகலகாைத்தின் 

சுற்றைவு காண்க.
3. ஓர் எண்ணின் மூன்று மடஙகுடன் 5ஐக கூட்ட 44கிளடககிறது.  அந்ை எண்ளைக காண்க.
4. 5ab − 3b + 2c ஐ விட,  2ab + 4b − c  எவவைவு சிறிே லகாளவ?
5.  ஓர் எண்ணின் ஆறு மடஙளக 40 லிருந்து கழித்ைால் ‘– 8‘  கிளடககுகமனில், அந்ை எண்ளைக 

காண்க.

6. 5x + 7y − 12 மற்றும் 3x − 5y + 2  ஆகிேவற்றின் கூடுைலில் இருந்து,   2x − 7y − 1  
மற்றும் −6x + 3y + 9 ஆகிேவற்றின் கூடுைளேக கழிகக.   

7. 5a − 3b + 2c உடன் எந்ைக லகாளவளேக கூட்டிைால், a − 4b − 2c கிளடககும்?

8. 2m + 8n + 10  லிருந்து, எைளைக கழித்ைால் −3m + 7n + 16 கிளடககும்? 

9. பின்வரும் கூற்றுககுப் க�ாருத்ைமாை, இேற்கணிைச் சமன்�ாட்ளடத் ைருக: 
“ஒரு ்சவவைகுதின ்ரப்்ைவுககும் சுற்றைவுககும் இ்டப்்கட விுதியபாசம் 20”.

10.  கூட்டுக:  2a + b + 3c ,  a + 1
3

b + 2
5

c.

7th_Maths_T1_TM_Chp3.indd   70 07-06-2019   19:05:30

 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



இயல் 3  |  இயற்கணித 71

 ● மாறாை எண் மதிப்ள�க ககாண்டது மாறிலி. மாறு�டும் �ே எண் மதிப்புகளைக ககாண்டது 
மாறி.

 ● கூட்டல், கழித்ைல் கசேலிகள் மூேம் மாறிகளையும், மாறிலிகளையும் இளைப்�லை 
இேற்கணிைக லகாளவோகும்.

 ● இேற்கணிைக லகாளவயின் மூேம் எந்ைகவாரு கணிைச் சூத்திரம், விதி  அல்ேது அளமப்ள�யும்  
க�ாதுளமப்�டுத்ை முடியும்.

 ● ஓர் இேற்கணிைக லகாளவயில், ‘+‘ மற்றும் ‘−‘ குறியுடன்  இளைககப்�ட்ட �குதிகள், அைன் 
உறுப்புகள் எைப்�டும்.

கணிைப் புதிர்கலை இேற்கணிைம் என்னும் கணிைப் பிரிவுககுத் லைாற்றுவாோக 
இருககின்றை.  12ஆம் நூற்றாண்டில், மஹாராஷ்டிராவில் வாழ்ந்ை 
�ாஸகராச்சார்ோ (�ாஸகரா II) என்னும் கணிைலமளை இேற்றிே ‘ லீோவதி’ என்னும் நூலே, 
இந்திோவின் முைல் கணிைப் புதிர் நூோகும்.  அந்ை நூலில் இருந்து ஓர் ஆர்வமூட்டும் புதிர் கைககு, 
இலைா உஙகளுககாக

“ ஒரு முுதமபா்ை அறு்நத, முுதககள சிதறி விழு்நதன. முுதககளில் மூனறில் ஒரு ்ஙகு த்ரயில் 
விழு்நதத.  ஐ்நதில் ஒரு ்ஙகு ககடிலுககு அடியில் உருண்நடபாடியத.  இருவைர அ்நத முுதகக்ைச் 
நசகரிகக ஆரம்பிுதனர ஒருவைர ஆறில் ஒரு ்ஙகும், மற்்றபாருவைர ்ுதில் ஒரு ்ஙகுமபாக முுதகக்ைக 
்ககளில் நசகரிுதனர.  முுத மபா்ையில் ்  முுதககள மகடநம மீதமிரு்நதபால், அ்நத மபா்ையில் இரு்நத 
்மபாுத முுதககள எுத்ன?”

தீரவு:
கமாத்ை முத்துககளின் எண்ணிகளக  ‘x’ என்க.
ககாடுககப்�ட்ட விவரஙகளிலிருந்து, நாம் பின்வரும் இேற்கணிைச் சமன்�ாட்ளட 

உருவாககோம்.
 x

x x x x− + + +



3 5 6 10

|   =  6

 x x− + + +
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      எைலவ, x 1 24
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  =  6
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30 24
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  =  6

 x
6
30







  =  6

 x
1
5







  =  6

 x = 6 × 5  =  30 முத்துககள்

்பாடச்சுருககம்
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ஏழாம் வகுப்பு - கணிதம்72

 ● இேற்கணிைக லகாளவயின் ஓர் உறுப்பின் ஒவகவாரு காரணிககும் அல்ேது 
காரணிககூட்டத்திற்கும் ககழு என்�து மீைமுள்ை பிற காரணிகைாகும்.  ஒரு உறுப்பின் 
மாறிலிளே அைன் எண்ககழு என்�ர்.

 ● ஒரு லகாளவயில் மாறு�ட்ட எண் ககழுககளுடன், ஆைால் ஒலர மாறிளேக ககாண்ட 
உறுப்புகளை ஒத்ை உறுப்புகள் எைவும், அவவாறு இல்ோைவற்ளற மாறு�ட்ட உறுப்புகள் 
எைவும் அளழப்�ர்.

 ● ஒத்ை உறுப்புகளை மட்டும் கூட்டலவா, கழிககலவா முடியும்.  மாறு�ட்ட உறுப்புகளைக 
கூட்டலவா, கழிககலவா இேோது.

 ● ஒரு சமன்�ாடு என்�து ஒரு மாறிலிகலகா அல்ேது மற்கறாரு இேற்கணிைக லகாளவகலகா 
சமப்�டுத்ைப்�ட்ட ஓர் இேற்கணிைக லகாளவோகும்.

 ● ஒரு சமன்�ாட்ளடத் தீர்கக, அைன் இருபுறமும் ஒலர எண்ளைக கூட்டலவா, கழிககலவா, 
க�ருககலவா அல்ேது வகுககலவா கசயேோம்.

கசேல்�ாட்டிற்காை உரலி 

இேற்கணிைம் : https://ggbm.at/tbxusqg7
அல்ேது விளரவுக குறியீட்ளட ஸலகன் கசயக.

சரிோை எண்ளை உள்ளீடு 
கசயது, உள்நுளழ (Enter) 
க�ாத்ைாளை அழுத்ைவும்.  விளட 
சரிோைது எனில், “சிறப்�ாை 
�ணி” எைத் திளரயில் லைான்றும்.   
லமலும் �ே கைககுகளைப் 
�யிற்சி கசயேவும்.

கீழ்ககாணும் உரலி/விளரவுக குறியீட்ளடப் 
�ேன்�டுத்தி ஜீலோ ஜீப்ரா இளைேப் �ககத்தில் 
“ஏழாம் வகுப்பு - இேற்கணிைம்” என்னும் 
�ணித்ைாளிற்குச் கசல்ேவும் “புதிே கைககுகள்” 
என்�ளைச் கசாடுககி புதிே லகள்விகளைப் க�றுக.

இ்ணயச் ்சயல்்பாட

கசேல்�ாட்டின் இறுதியில்  
கிளடககப் க�றுவது

்டி 1

்டி 2
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மீள்பார்வை 
விகிதம் மற்றும் விகிதச்சமம்

ஆறாம் வகுப்பில் நாம் படித்த விகி்தம் மற்றும் விகி்தச்சமத்்தப் பற்றி இப்்பாழுது  நி்ைவு 
கூர்வாம்.

விகி்தம் எனபது ஒ்ே வ்ையாை இரு அளவுைளின ஒப்பீடு ஆகும்.  ‘a’ எனற அள்வ 
‘b’ எனற அளவுடன ஒப்பீடு ்்சய்தால் அ்த்ை a : b எை விகி்தமாை எழு்தலாம். 

 இேண்டு விகி்தஙைளாை a : b,  c : d ஆகிய்வ ்சமமாை இருந்தால் அ்வ விகி்தச்சமததில் 
உளளை.  இ்த்ை a இக்கு b ்பால c இக்கு d எனறு கூறலாம்.  ்மலும்,  அ்த்ை a : b : :  c : d 
எைக் குறிப்பிடலாம். a : b : :  c : d எனற விகி்தச்சமததில் ்ைாடி உறுப்புைளின ்பருக்ைற்பலனும், 
நடு உறுப்புைளின ்பருக்ைற்பலனும் ்சமம். அ்தாவது bc = ad.

1.  கீ்ே ்ைாடுக்ைப்பட்டுளள படததில் வட்டததிற்கும் ்சதுேததிற்கும் இ்ட்யயுளள விகி்தம் 
எனை?

   
2.  விகி்தம் ைாண்ை  (i) 555 கிோமுக்கு 5 கி்லாகிோம்   (ii) 21 கி.மீக்கு 175 மீ.
3.  பினவரும்  விகி்தச்சமஙைளில் ‘x‘ இன மதிப்்பக் ைாண்ை.

(i) 110 : x : : 8 : 88      (ii) x : 26 : : 5 : 65

4.1 அறிமுகம்
 நம்மு்டய அனறாட வாழக்்ைச சூேலில் பல நிைழவுைளில் ஒரு ்பாருளில் ஏற்படும் 

மாற்றம், அ்த்ைாடு ்்தாடரபு்டய மற்்றாரு ்பாருளிலும் மாற்றத்்த ஏற்படுததுவ்்த நாம்  
பாரக்கி்றாம்.  அத்த்ைய சூே்லத திறம்படக் ்ையாள உ்தவும் விகி்தஙை்ளப் பற்றிக் 
கூடு்தல் ைருததுை்ளத  ்்தரிநது்ைாள்வாம்.  மாறல் பற்றிய ைருத்்தப் புரிநது்ைாளளப் 
பினவரும் சூே்ல உற்று ்நாக்கு்வாம்.

  ஒரு பளளி்யச சுத்தம் ்்சயயும் சூே்லப் பார்பாம்  
 (i) அதிை எண்ணிக்்ையில் மாணவரைள ்வ்ல ்்சய்தால் சுத்தம் ்்சயய ஆகும் ்நேம் 

கு்றவாகும்.

கற்்றல் ந�பாககஙகள
●	 விகி்தம், விகி்தச்சமம் பற்றிய ைருததுை்ள  நி்ைவுகூர்தல்.
●	 ்நர, எதிர விகி்தஙைள பற்றிய ைருததுை்ளப்  புரிநது்ைாளளு்தல்.
●	  ் நர விகி்தம், எதிர விகி்தத்்த ்வறுபடுததிக் ைாட்டு்தல்.
●	  ் நர, எதிர விகி்தத்்தப் பயனபடுததிக் ைணக்குைளுக்குத தீரவுைாணு்தல்.

4
இயல்

ந�ர மற்றும் எதிர விகிதஙகள
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74 ஏழாம் வகுப்பு - கணிதம்

 (ii) மாணவரைளின எண்ணிக்்ை அதிைமாகும் ்பாது, அவரைள ்்சயயும் ்வ்லயின 
அளவும் அதிைரிக்கும்.

சூேல் ஒனறில் மாணவரைளின எண்ணிக்்ையாைது ்நேததுடன ஒப்பீடு ்்சயயப்பட்டுளளது. 
சூேல் இேண்டில் மாணவரைளின எண்ணிக்்ையாைது அவரைள ்்சய்த ்வ்லயின 
அள்வாடு ஒப்பீடு ்்சயயப்பட்டுளளது.  ஒப்பீடு ்்சயய எடுததுக்்ைாண்ட இரு அளவுைளும் 
மாறலின வ்ை்ய நிரணயம் ்்சயகினறை. 

11  மணிமாலா, அவளது குடும்பததில் உளள 4 நபரைளுக்குக் ைாயைறி சூப் 
்தயாரிததுக் ்ைாண்டிருக்கிறாள.  அ்தற்கு 2 ைப் ைாயைறிைள, 600 மி.லி ்தண்ணீர, 1 சிட்டி்ை 
உப்்பயும் மற்றும் 1

2
 சிட்டி்ை மிளகுததூ்ளயும் பயனபடுததுகிறாள.  திடீ்ேை அவளது 

மாமாவும் அத்்தயும் அவள வீட்டிற்கு வரு்ை புரிகினறைர.  அ்தற்்ைற்றாற்்பால 6 நபரைளுக்கு 
சூப் ்தயாரிக்ைத ்்த்வப்படும் ்பாருளைளின அளவில் ஏற்படும் மாற்றஙைள எனை?

22  ஓர இோணுவ முைாமில் 200 ்பார வீேரைள ்தஙகியுளளைர. அவ்வீேரைளுக்கு 
40 நாளைளுக்குத ்்த்வயாை உணவுப் ்பாருளைள முைாமில் உளளை.  அம்முைாமில் ்மலும் 
50 ்பார வீேரைள வநது  ்்சரந்தால் உணவுப் ்பாருளைள எத்த்ை நாளைளுக்குப் 
்பாதுமாை்தாை இருக்கும்!

்மற்ைண்ட இரு சூழநி்லைளிலும் ஒரு ்பாருளில் ஏற்படும் மாற்றம் அ்த்ைாடு 
்்தாடரபு்டய மற்ற ்பாருளிலும் மாற்றத்்த ஏற்படுததுகிறது. அ்தாவது, மு்தல் சூேலில் 
ஆட்ைளின எண்ணிக்்ை அதிைரிக்கும்்பாது, அ்த்ைாடு ்்தாடரபு்டய ்பாருளைளின அளவும் 
அதிைரிக்கிறது.  இேண்டாம் சூேலில் ்பார வீேரைளின எண்ணிக்்ை அதிைமாகும்்பாது 
அ்த்ைாடு ்்தாடரபு்டய உணவின ்்த்வயும் அதிைரிக்கும்.  ஆை்வ, உணவுப் ்பாருளைள 
கு்றவாை நாட்ைளுக்்ை ்பாதுமாை்தாை இருக்கும். 

 ்மற்ைண்ட இரு சூழநி்லைளிலும் ஒரு ்பாருளில் ஏற்படும் மாற்றம் அ்த்ைாடு 
்்தாடரபு்டய மற்ற ்பாருளிலும் மாற்றத்்த இரு வ்ைைளில் ஏற்படுததுகிறது. 

அ்தாவது,
   (i)  இரு அளவுைளும் சீோை அதிைரித்தல் அல்லது கு்ற்தல்.
  (ii) ஓர அளவு அதிைரிக்கும்்பாழுது மற்்றானறு கு்ற்தல் (அ) மறு்த்லயாை அ்ம்தல்.  

இவ்வாறு இரு அளவுைளும் ஒரு சீோை விகி்தததில் மாற்றம் அ்டவ்்த விகி்தச்சமம் 
எனகி்றாம். இேண்டு ்வவ்்வறு மாறுபாடுைள இேண்டு வ்ையாை விகி்தஙைளாை 
உருவாகினறை எனப்்தப் பற்றி இஙகு விவாதிப்்பாம். 

எஙகும் கணிதம் - ந�ர மற்றும் எதிர விகிதஙகள

                  ்நர விகி்தம் எதிர விகி்தம்

பிறந்தநாள 
வாேததுக்ைளஎதிர விகி்தம்
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4.2 ந�ர விகிதம்
எடுததுக்ைாட்டாை, ஒரு ்சட்்டயின வி்ல ` 500 எனில், 3 ்சட்்டைளின வி்ல ` 1500 

ஆகும்.  ்சட்்டைளின எண்ணிக்்ை அதிைமாகும்்பாது ்சட்்டைளின வி்லயும் 
அதிைமாகும்.  இ்்த மு்றயில் நாம் எந்த எண்ணிக்்ையிலாை ்சட்்டைளின 
வி்ல்யயும் ைணக்கிடலாம். 

்ம்லயுளள எடுததுக்ைாட்்ட உற்று ்நாக்கும்்பாது இரு அளவுைளாை 
்சட்்டைளின எண்ணிக்்ையும், ்சட்்டைளின வி்லயும், ஒன்றா்டானறு 
்்தாடரபு்டய்வ ஆகினறை. ்சட்்டைளின எண்ணிக்்ை அதிைமாகும்்பாது வி்லயும் 
அதிைரிக்கினறது,  ்மலும் அவற்றின விகி்தஙைள ஒரு மாறிலியாை்வ இருக்கும்.

்சட்்டைளின எண்ணிக்்ை x எைவும், ்சட்்டைளின வி்ல்ய y எைவும் 
எடுததுக்்ைாள்வாம்.  பினவரும்  அட்டவ்ண்ய உற்று்நாக்குை.

்சட்்டைளின எண்ணிக்்ை (x) 1 2 3 6 7 ...

்சட்்டைளின வி்ல ` (y) 500 1000 1500 3000 3500 ...

்மற்ைண்ட அட்டவ்ணயிலிருநது நாம் அறிநது்ைாளவது, x ன மதிப்பு அதிைரிக்கும் ்பாது 
y ன மதிப்பும் அதிைரிக்கினறது.  ்மலும் அவற்றின விகி்தமாை y

x  எனபது எல்லா மதிப்புைளுக்கும் 
ஒரு மாறிலியாை அ்மகினறது (k-மாறிலி).

 நாம் ்தற்்பாது அட்டவ்ணயிலுளள எல்லா மதிப்புைளுக்கும் இ்ட்யயுளள விகி்தத்்தக் 
ைாண்்பாம்.

x

y
= = = = =1
500

2
1000

3
1500

6
3000

7
3500

 எல்லா விகி்தஙைளும் ்சமமாை உளளை.  ்மலும் 

அவற்றின சுருஙகிய வடிவம் 1
500

 ஆகும்.

  ்பாதுவாை, x

y
k= =1

500
 (k எனபது ஒரு மாறிலி) 

இரு அளவுைள x ம், y ம் ்நர விகி்தததில் உளள்பாது x

y
k=  எைக் கி்டக்கும்.

இ்்த x = ky எை எழு்தலாம் (k எனபது ஒரு மாறிலி). ்ம்லயுளள விகி்தஙைளில் ஏ்்தனும் 

இரு விகி்தஙை்ள எடுததுக்்ைாள்வாம். 2
1000

6
3000

=  இதில் 2 (x1), 6 (x2) எனபை 

்சட்்டைளின எண்ணிக்்ை்யயும்; 1000 (y1), 3000 (y2) எனபை அவற்றின வி்ல்யயும் 
குறிக்கினறை.  எை்வ இரு அளவுைள x,y ்நர விகி்தததில் இருப்பின, அ்்த  x

y

x

y
1

1

2

2
=  எை 

எழு்தலாம் (x ன மதிப்புைளாை x
1
, x

2  
க்குத ்்தாடரபு்டய y இன மதிப்புைள y

1
, y

2
  ஆகும்) .

“இனிப்புைளின எண்ணிக்்ையும் அவற்்றப் ்பறும் மாணவரைளின எண்ணிக்்ையும்”.  
்மற்ைண்ட கூற்று ்நர விகி்தததில் உளள்தா?
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வ்ேபடத்தாளில் ்ைாடுக்ைப்பட்டுளள ்வவ்்வறு அளவு்டய 5 ்சதுேஙை்ள உற்று ்நாக்குை.

்சதுேஙைளின பக்ை அளவுைள கீ்ேயுளள 
அட்டவ்ணயில் ்ைாடுக்ைப்பட்டுளளை.  
அவற்றின சுற்றள்வயும் பக்ை 
அளவுைளுக்கி்ட்யயாை விகி்தத்்தயும் 
ைண்டறிநது அட்டவ்ண்ய நி்றவு 
்்சயை.

்சதுேததின பக்ை அளவு (x) ்்ச.மீ இல் 2 3 4 5 6 
  ்சதுேததின சுற்றளவு  (y) ்்ச.மீ இல் 

y
x  ன மதிப்பு

்மற்ைண்ட அட்டவ்ணத ்தைவலிலிருநது ்சதுேததின பக்ை அளவாைது அ்தன 
சுற்றள்வாடு ்நர விகி்தத ்்தாடரபு்டய்தா எனப்்தக் கூறுை.

3்
்ச.மீ

4்
்ச.மீ

5்
்ச.மீ6்

்ச.மீ

5்்ச.மீ6்்ச.மீ

4்்ச.மீ

2்
்ச.மீ

2்்ச.மீ
3்்ச.மீ

ஒரு குறிப்பிட்ட ்்தா்ையாைது குறிப்பிட்ட வட்டி விகி்தததில் ்வப்புத ்்தா்ையாை 
இருக்கும்்பாது, ்தனிவட்டியாைது ைால அளவிற்கு ஏற்றவாறு மாறுகிறது எனபது ்நரமாறலா 
எனப்்தச சிநதிக்ை. ்மலும் இ்்த்பால் ்வறு சில எடுததுக்ைாட்டுை்ளத ்தருை.

எடுதககபாகட 4.1 
24 ்பனசில்ை்ள 6 குேந்்தைளுக்குச ்சமமாைப் பிரிததுக் ்ைாடுக்கினறைர. அ்்த ்பால் 

்ைாடுத்தால் 18 குேந்்தைளுக்குத ்்த்வயாை ்பனசில்ைளின எண்ணிக்்ை எவ்வளவு? 

18 குேந்்தைளுக்குத ்்த்வயாை ்பனசில்ைளின எண்ணிக்்ை்ய   
x எனை

குழந்தகளின் எண்ணிக்க 6 18
ப்ன்சில்களின் எண்ணிக்க 24 x

குேந்்தைளின எண்ணிக்்ை அதிைரிக்கும்்பாது, ்பனசில்ைளின 
எண்ணிக்்ையும் அதிைரிக்கும். 

ஆை்வ, இ்வ ்நர விகி்தததில் அ்மநதுளளை.

    ்நர விகி்தததில்,    x

y

x

y
1

1

2

2
=

7th_Maths_T1_TM_Chp4.indd   76 07-06-2019   19:05:27

 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



77இயல் 4   |  நேர் மற்றும் எதிர் விகிதங்கள்

    6
24

 = 18
x

 6 × x	 = 18 × 24

      x	 =	
18 24
6
× =72  

ஆை்வ,  18 குேந்்தைளுக்குத ்்த்வயாை ்பனசில்ைளின எண்ணிக்்ை 72.

எடுதககபாகட 4.2 
15 அட்்டைளின (charts) ்மாத்த எ்ட 50 கிோம் எனில், அ்்த அளவு்டய 21

2
 கி.கி 

எ்டயில் எத்த்ை அட்்டைள (charts) இருக்கும்?
 ்்த்வயாை அட்்டைளின எண்ணிக்்ை x எனை.

அட்்டைளின எ்ட அதிைரிக்கும்்பாது அவற்றின 
எண்ணிக்்ையும் அதிைரிக்கும்.

ஆை்வ, இ்வ ்நர விகி்தததில் அ்மநதுளளை.

    ்நர விகி்தததில்,      x

y

x

y
1

1

2

2
=

      15
50

 = x

2500
 15 × 2500  = x × 50

 x × 50 = 15 × 2500

 x	 =	
15 2500
50

× = 750  

ஆை்வ, 21
2

 கி.கி எ்டயில் 750 அட்்டைள (charts) இருக்கும்.

ஓரலகு மு்்ற
ஓேலகு மு்ற பற்றி, முனை்ே நாம் அறிநதிருக்கி்றாம். மு்தலில் ஓேலகின மதிப்்பக் 

ைண்டறிநது, அதிலிருநது ்்த்வயாை பல அலகுைளின மதிப்்பக் ைண்டறியலாம்.  
இம்மு்ற்யப் பயனபடுததி நாம் பல ைணக்குைளுக்குத தீரவு ைாண முடியும்.
எடுதககபாகட 4.் 

 அனபு 2 ்நாட்டுப் புத்தைஙை்ள ` 24 இக்கு வாஙகிைார.  அவர அ்்த அளவுளள 9 ்நாட்டுப் 
புத்தைஙை்ள வாஙை எவ்வளவு பணம் ்்த்வப்படும்?

  ஓேலகு மு்ற்யப் பயனபடுததி இந்தக் ைணக்கிற்குப் பினவருமாறு வி்ட்யக் 
ைாணலாம்:
 2 ்நாட்டுப் புத்தைஙைளின வி்ல  =  ` 24

 ஆை்வ, 1 ்நாட்டுப் புத்தைததின வி்ல = 24
2

 =  ` 12

 எை்வ, 9 ்நாட்டுப் புத்தைஙைளின வி்ல =  9 × ` 12
  = ` 108

ஆை்வ, 9 ்நாட்டுப்புத்தைஙை்ள வாஙை, ` 108 ்்த்வப்படும்.

அக்டைகளின் 
எண்ணிக்க 15 x

எ்டை (கி) 50 2500
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எடுதககபாகட 4.4 
 ஒரு மகிழுநது 90 கி.மீ தூேத்்தக் ைடக்ை எடுததுக்்ைாளளும் ்நேம் 2 மணி 30 நிமிடஙைள.  

அ்்த மகிழுநது 210 கி.மீ தூேத்்தக் ைடக்ை எடுததுக்்ைாளளும் ்நேம் எவ்வளவு?
  90 கி.மீ தூேத்்தக் ைடக்ை எடுததுக்்ைாளளும் ்நேம் =  2 மணி 30 நிமிடஙைள 

        =  150 நிமிடஙைள 

  1 கி.மீ தூேத்்தக் ைடக்ை ஆகும் ்நேம்   = 150
90

 நிமிடஙைள

 210 கி.மீ தூேத்்தக் ைடக்ை ஆகும் ்நேம்   = 150
90

210× நிமிடஙைள 

  = 350 நிமிடஙைள = 350
60

  = 5 மணி 50 நிமிடஙைள 

ஆை்வ, 210 கி.மீ தூேத்்தக் ைடக்ை மகிழுநது எடுததுக்்ைாளளும் ்நேம் 5 மணி 50 
நிமிடஙைள. 

்யிற்சி 4.1

1.  ் ைாடிட்ட இடஙை்ள நிேப்புை
(i) 8 ஆப்பிளைளின வி்ல ` 56 எனில் 12 ஆப்பிளைளின வி்ல ________.

(ii) பேஙைள நி்றந்த ஒரு ்பட்டியின எ்ட 31
2

 கி.கி எனில், அ்்த அளவுளள  
6 ்பட்டிைளின எ்ட ________.

(iii) ஒரு மகிழுநது 60 கி.மீ தூேத்்தக் ைடக்ை 3 லிட்டர ்பட்்ோல் ்்த்வப்படுகிறது.  
அ்்த மகிழுநது 200 கி.மீ தூேத்்தச ்்சனற்டய, ்்த்வயாை ்பட்்ோலின 
அளவு _______.

(iv) 7 மீ அளவுளள துணியின வி்ல ` 294 எனில் 5 மீ அளவுளள துணியின வி்ல 
______.

(v) குளிரபாைம் ்தயாரிக்கும் ்்தாழிற்்சா்லயில் உளள ஓர இயநதிேம் 600 
பாட்டில்ை்ள 5 மணி ்நேததில் நிேப்புகிறது எனில் அவ்வியநதிேம், 3 மணி 
்நேததில்  நிேப்பும் பாட்டில்ைளின எண்ணிக்்ை______.  

2. ்சரியா? ்தவறா? எைக் கூறுை.
(i)  ஒரு ்பருநது ைடந்த தூேமும், அததூேத்்தக் ைடக்ை எடுததுக்்ைாண்ட ்நேமும் 

்நர விகி்தத ்்தாடரபு்டயை.
(ii) ஒரு குடும்பததின ்்சலவிைமாைது, அக்குடும்பததில் உளள நபரைளின 

எண்ணிக்்ை்யாடு ்நரவிகி்தத ்்தாடரபு்டயது.
(iii) ஒரு விடுதியில் உளள மாணவரைளின எண்ணிக்்ையும், அவரைள உண்ணும் 

உணவின அளவும் ்நர விகி்தததில் இல்்ல.

1 மணி = 60 நிமிடஙைள
2 மணி = 120 நிமிடஙைள
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(iv) மல்லிைா 1 கி.மீ தூேத்்த 20 நிமிடததில் ைடந்தால், அவள 3 கி.மீ தூேத்்த  
1 மணி ்நேததில் ைடநது முடிப்பாள.

(v) 12 நபரைள 8 நாட்ைளில் ஒரு குளத்்த ்வட்டுவாரைள எனில், அ்்த ்வ்ல்ய 
16 நபரைள 6 நாட்ைளில் ்்சயது முடிப்பாரைள.

3. ஒரு ட்சன (dozen) வா்ேப்பேஙைளின வி்ல ` 20 எனில்,  
48 வா்ேப் பேஙைளின வி்ல எனை?

4. ஒரு மாயாஜாலக் ைாட்சி்யக் ைண்டுைளிக்ை 21 மாணவரைளுக்கு ` 840 நு்ேவுக் 
ைட்டணமாைச ்்சலுத்தப்பட்டது. ` 1680 ஐ நு்ேவுக் ைட்டணமாைச ்்சலுததிைால் எத்த்ை 
மாணவரைள அக்ைாட்சி்யக் ைாண முடியும்?

5. ஒரு உணவு விடுதியின 3 ஆம் ்தளததில் பிறந்தநாள விோ ஏற்பாடு ்்சயயப்பட்டிருந்தது.  
120 ஆட்ைள 8 மு்ற மின தூக்கி (இயஙகு ஏணி)யில் விோ ந்ட்பறும் இடததிற்குச 
்்சனறைர.  மின தூக்கி, 12 மு்ற விோ ந்ட்பறும் இடததிற்குச ்்சனறால் எத்த்ை 
ஆட்ைள அஙகுச ்்சனறிருப்பர?

6. 8 மீ நீளமுளள ைம்பததின நிேலின நீளம் 6 மீ. அ்்த ்நேததில், 30 மீ நிேல் ஏற்படுததும் 
மற்்றாரு ைம்பததின நீளம் எவ்வளவு?

7. ஒரு அஞ்சற்ைாேர 738 ைடி்தஙை்ள 6 மணி்நேததில் முைவரிப்படி பிரிதது விடுகிறார 
எனில், அவர 9 மணி ்நேததில் எத்த்ை ைடி்தஙை்ளப் பிரிப்பார?

8. அ்ே மீட்டர துணியின வி்ல ` 15 எனில், 81
3

 மீ நீளமுளள துணியின வி்ல எவ்வளவு?  
9. 72 புத்தைஙைளின எ்ட 9 கி.கி எனில், அ்்த அளவுளள 40 புத்தைஙைளின எ்ட எனை? 

(அலகு மு்ற்யப் பயனபடுததுை)
10. ்தாம்ே வாட்ைப் பணமாை ` 7500 ஐ 3 மா்தஙைளுக்குச ்்சலுததுகிறார எனில், அ்்த 

்பால, அவர ஒரு வருடததிற்குச ்்சலுத்த ்வண்டிய வாட்ைப் பணம் எவ்வளவு? (அலகு 
மு்ற்யப் பயனபடுததுை)

11. 30 நபரைள ஒரு வய்ல 15 நாட்ைளில் அறுவ்ட ்்சயகிறாரைள எனில், 20 நபரைள 
எத்த்ை நாட்ைளில் அவ்வய்ல அறுவ்ட ்்சயவாரைள? (அலகு மு்ற்யப் 
பயனபடுததுை)

12. வளளி 10 ்பைாக்ை்ள ` 108 இக்கு வாஙகுகிறார. ைமலா 8 ்பைாக்ை்ள ` 96 இக்கு 
வாஙகுகிறார. இருவரில் யார கு்றவாை வி்லக்குப் ்பைாக்ை்ள வாஙகிைர? (அலகு 
மு்ற்யப் பயனபடுததுை)

13. ஓர இரு்சக்ைே வாைைம் 100 கி.மீ ்்தா்ல்வக் ைடக்ை 2 லி ்பட்்ோல் ்்த்வப்படுகிறது  
எனில், 250 கி.மீ ்்தா்ல்வக் ைடக்ைத ்்த்வயாை ்பட்்ோல் எவ்வளவு?  (அலகு 
மு்ற்யப் பயனபடுததுை).

பகபாளகுறி வை்க வினபாககள
14. 3 புத்தைஙைளின வி்ல ` 90 எனில் 12 புத்தைஙைளின வி்ல.
 (i) ` 300 (ii) ` 320 (iii) ` 360 (iv) ` 400
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15. மணி 5 கி.கி உரு்ளக்கிேங்ை ` 75 இக்கு வாஙகுகிறார எனில், அவர ` 105 இக்கு 
______ கி.கி உரு்ளக்கிேங்ை வாஙகுவார.

 (i) 6   (ii) 7  (iii) 8  (iv) 5
16. ஒரு மிதிவண்டி உற்பததி ்்சயயும் நிறுவைம் 35 மிதிவண்டிை்ள 5 நாட்ைளில் உற்பததி 

்்சயகிறது எனில், அநநிறுவைம் 21 நாட்ைளில் உற்பததி ்்சயயும், மிதிவண்டிைளின 
எண்ணிக்்ை______.

 (i) 150   (ii) 70  (iii) 100  (iv) 147
17. 280 நபரைள ஒரு விமாைததில் 2 மு்ற பயணம் ்்சயகினறைர எனில், அவ்விமாைததில் 

1400 நபரைள ____ மு்ற பயணம் ்்சயயலாம்.
 (i) 8  (ii) 10   (iii) 9   (iv) 12

18. 50 நபரைளுக்கு இனிப்பு ்தயாரிக்ை 3கி.கி ்சரக்ை்ே ்்த்வப்படுகிறது எனில்,  
150 நபரைளுக்கு இனிப்பு ்தயாரிக்ைத ்்த்வயாை ்சரக்ை்ேயின அளவு ____.

 (i) 9  (ii) 10   (iii) 15   (iv) 6

4.் எதிர விகிதம் 
பினவரும் சூே்லக் ைருது்வாம்.

11  ஒரு பளளியின ்தண்ணீரத ்்தாட்டி்ய வடிவ்மக்ைத 
்்த்வயாை ஆட்ைளின எண்ணிக்்ையும் நாளைளின எண்ணிக்்ையும் 
பற்றிய விபேம்  பினவரும் அட்டவ்ணயில் ்ைாடுக்ைப்பட்டுளளது.

்வ்லயாட்ைளின எண்ணிக்்ை (x) 2 4 5 10

நாளைளின எண்ணிக்்ை  (y) 40 20 16 8

இந்தச சூழநி்லயில், இரு அளவுைளாை ்வ்லயாட்ைளின எண்ணிக்்ையும், நாளைளின 
எண்ணிக்்ையும் ஒன்றா்டானறு ்்தாடரபு்டய்வ. ்வ்லயாட்ைளின எண்ணிக்்ை 
அதிைரிக்கும்்பாது அச்்சய்ல முடிக்ை ஆகும் நாளைளின எண்ணிக்்ை கு்றவ்்த நாம் 
அறியலாம்.  ்வ்லயாட்ைளின எண்ணிக்்ை்ய x எனறும், அச்்சய்ல  முடிக்ை ஆகும் 
நாளைளின எண்ணிக்்ை்ய y எனறும் எடுததுக்்ைாண்டால் அவற்றின ்பருக்ைற்பலன 
எப்்பாதும் ஒரு மாறா்த எண்ணாை அ்மயும். அ்தாவது,

	 	 	x × y = 2 × 40 = 4 × 20 = 5 × 16 = 10 × 8

ஒவ்்வாரு x ன மதிப்்பயும் அ்த்ைாடு ்்தாடரபு்டய y ன மதிப்்பயும் எடுததுக் 
்ைாள்வாம்.  அவற்றின ்பருக்ைற்பலன ்சமம். இ்்த xy = 80 = k (k ஒரு மாறிலி) மற்றும் 
இ்்த xy = k எை எழு்தலாம்  (k ஒரு மாறிலி). y

1
 , y

2 
எனபை y	 ன மதிப்புைள மற்றும்   

x
1
, x

2
 எனபை அ்த்ைாடு ்்தாடரபு்டய x	 ன மதிப்புைள எனில், x

1 
y

1
 = x

2
 y

2
 (=k) அல்லது 

x

x

y

y
1

2

2

1
=  எை அ்மந்தால், x	 மற்றும்	 y எனபை எதிரவிகி்தததில் அ்மநதுளளை எனறு  நாம் 

கூறலாம்.

நம் வாழக்்ைச சூே்லாடு ்்தாடரபு்டய எதிர விகி்தததில் அ்மநதுளள இரு மாறிைளுக்ைாை  
எடுததுக்ைாட்டுத ்தருை. 
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1. பினவரும் அட்டவ்ண்ய நி்றவு ்்சயது அ்வ எந்த விகி்தததில் உளளை எனப்்தக் 
ைாண்ை. 
மிட்டாயைளின எண்ணிக்்ை 1 ___ 3 4 5 ___

____ விகி்தம்வி்ல ரூபாயில் (`) 5 10 ___ 20 ___ ___

்வ்லயாட்ைளின எண்ணிக்்ை 1 2 4 5 __ __ __
___ விகி்தம்்நேம் (மணியில்) 20 __ 5 __ 2 1 __

2. பினவரும் எடுததுக்ைாட்டுை்ள வாசிதது அவற்்ற  வ்ைப்படுததுை.  
வைரி்்ச 
எண்

அளவுகள ந�ர விகிதம் எதிர விகிதம்

1. ்நாட்டுப் புத்தைஙைளின எண்ணிக்்ையும் 
அவற்றின வி்லயும்

2. இருப்பில் உளள உணவுப் ்பாருளும் 
அ்த்ைப் பஙகிட்டுக் ்ைாளளும் 
மாணவரைளின எண்ணிக்்ையும் 

3. ்சம அளவுளள ்பட்டிைளின 
எண்ணிக்்ையும், அவற்றின எ்டயும்

4. சீரு்டைளின எண்ணிக்்ையும் 
மாணவரைளின எண்ணிக்்ையும்

5. ஒரு வாைைததின ்வைமும் அது ஒரு 
குறிப்பிட்ட தூேத்்த அ்டய 
எடுததுக்்ைாண்ட ்நேமும் 

கீழக்ைண்ட அட்டவ்ண்ய நி்றவு ்்சயது பேப்பளவு 36 ்ச.்்ச.மீ உளளவாறு 
அ்ைததுச ்்சவ்வைஙை்ளயும்  உருவாக்குை.

நீளம் 36 18 9

அைலம் 1 3

அட்டவ்ண்ய உற்று்நாக்கிப்  பினவரும் விைாக்ை்ளப் பூரததி ்்சயை
(i)  ் ்சவ்வைததின நீளம் கு்றயும்்பாது அ்தன அைலம் ________
(ii) ்்சவ்வைததின அைலம் அதிைரிக்கும்்பாது அ்தன நீளம் ________
(iii) ்்சவ்வைததின நீளம் 8 ்்சமீ எனில் அைலம் எனை? (ைலநது ஆ்லாசிக்ை)

இ்்த ்்சயல்பாட்்டப் பேப்பளவு  24 ்ச.்்ச.மீ மற்றும் 48 ்ச.்்ச.மீ உளள 
்்சவ்வைஙைளுக்கும் ்்சயல்படுததுை.
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எடுதககபாகட 4.் 
60 ்வ்லயாட்ைள ஒரு பருததி நூல் உருண்்ட்ய நூற்ை 7 நாட்ைள ்்த்வப்படுகிறது. 

42 ்வ்லயாட்ைள அ்்த ்வ்ல்யச ்்சயது முடிக்ை எத்த்ை நாட்ைள ஆகும்?
 ்்த்வயாை நாட்ைளின எண்ணிக்்ை்ய x எனை

்வ்லயாட்ைளின எண்ணிக்்ை கு்றவ்தால் நாட்ைளின எண்ணிக்்ை அதிைரிக்கும்.
இது எதிர விகி்தம் ஆகும்

  எை்வ  x1y1  = x2y2

 ஆ்தலால், 60 × 7 = 42 × x

  42 × x = 60 × 7

  x = 60 7
42

×

  x = 10  
ஆை்வ, 42 ்வ்லயாட்ைள 10 நாட்ைளில் ஒரு பருததி நூல் உருண்்ட்ய நூற்று 

முடிப்பாரைள.

எடுதககபாகட 4.் 
ஒரு ்பட்டி ்தக்ைாளியின வி்ல ` 200. ்வந்தன அவரிடம் உளள பணததில் 13 ்பட்டிை்ள 

வாஙகிைார.  ஒரு ்பட்டியின வி்ல ` 260 எை அதிைரித்தால் அவரிடம் உளள பணத்்த 
்வதது எத்த்ை ்பட்டிைள வாஙை முடியும்?

   ஒரு ்பட்டியின வி்ல = ` 200
    வி்ல அதிைரிக்ைப்பட்ட ஒரு ்பட்டியின வி்ல = ` 260

்வந்தைால் வாஙைப்பட்ட ்பட்டிைளின எண்ணிக்்ை x எனை.
்பட்டிைளின வி்ல அதிைரிக்கும்்பாது, ்பட்டிைளின எண்ணிக்்ை கு்றயும்..
எை்வ இ்வ எதிர விகி்தததில் உளளை.

  அ்தாவது, x1y1 = x2y2

 13 × 200 = x × 260
 x × 260 = 13 × 200

 x = 13 200
260
×

 x = 10  
ஆை்வ, அவரிடம் உளள பணததில் 10 ்பட்டிை்ள வாஙைலாம்.

்நர மற்றும் எதிரவிகி்தஙைள ்்சயல்திட்ட வடிவ்மப்பில் ்பரிதும் 
பயனபடுகினறை.  ஒரு ்்சயல்திட்டமாைது குறிப்பிட்ட ைாலததில் 
முடிக்ை ்வண்டிய எந்த ்வ்லயாைவும் இருக்ைலாம். அ்தாவது, 
ஒரு வீட்்டக் ைட்டு்தல், பாலஙை்ளக் ைட்டு்தல் ்பானற்வ.

நவை்லயபாககளின் 
எண்ணிக்க 60 42

�பாககளின் 
எண்ணிக்க 7 x

ப்கடிகளின் 
எண்ணிக்க 13 x

ப்கடிகளின் 
வி்ல `

200 260
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்யிற்சி 4.2
1. ்ைாடிட்ட இடஙை்ள நிேப்புை

(i) ஒரு ்பட்்ோல் ்்தாட்டி்ய 16 குோயைள 18 நிமிடஙைளில் நிேப்புகினறை.  
9 குோயைள அ்்த ்்தாட்டி்ய _______ நிமிடஙைளில் நிேப்பும்.

(ii) 40 ்வ்லயாட்ைள ஒரு ்்சயல்திட்ட ்வ்ல்ய 8 நாளைளில் முடிப்பாரைள 
எனில், அ்்த ்வ்ல்ய 4 நாளைளில் முடிக்ைத ்்த்வயாை  ்வ்லயாட்ைளின 
எண்ணிக்்ை _______.

2.  ஒரு நீரத்்தக்ைத ்்தாட்டி்ய நி்றப்ப்தற்கு 6 குோயைள 1 மணி 30 நிமிடம் 
எடுததுக்்ைாளகினறை. ஒரு குோ்ய அ்டததுவிட்டால் அ்்த ்்தாட்டி்ய நி்றக்ை 
எடுததுக்்ைாளளும் ைாலம் எவ்வளவு?

3.  ஒரு விவ்சாயியிடம் 144 வாததுைளுக்குத 28 நாட்ைளுக்குத ்்த்வயாை உணவு  உளளது.  
அவர 32 வாததுை்ள விற்றுவிட்டார எனில், அவரிடம் உளள உணவு மீ்தமுளள எத்த்ை 
நாட்ைளுக்குப் ்பாதுமாை்தாை இருக்கும்?

4.  ஒரு குழி ்வட்ட 10 இயநதிேஙைள 60 நாளைள எடுததுக்்ைாளகினறை.  அ்ைதது 
இயநதிேஙைளும் ஒ்ே ்வைததில் ்வ்ல ்்சயகினறை எனில், 30 இயநதிேஙைள அ்்த 
குழி்ய ்வட்ட எத்த்ை நாளைளாகும்?

5. நாற்பது மாணவரைள ஒரு விடுதியில் ்தஙகியுளளைர.  அவரைளுக்கு 30 நாளைளுக்குத 
்்த்வயாை உணவுப் ்பாருள ்்சமிதது ்வக்ைப்பட்டுளளது.  மாணவரைளின 
எண்ணிக்்ை இருமடஙைாை மாறிைால் அவ்வுணவுப் ்பாருள அவரைளுக்கு எத்த்ை 
நாளைளுக்குப் ்பாதுமாை்தாை இருக்கும்?

6.  500 கிோம் எ்டயுளள 8 சிப்பஙை்ள (parcels) வி்ேவு அஞ்சலில் அனுப்பத ்்த்வயாை 
பணம் மீைாவிடம் உளளது.  அவளிடம் உளள அ்்த பணததில் 40 சிப்பஙை்ள (parcels) 
அவள அனுப்புகிறாள எனில், ஒரு சிப்பததின (parcel) எ்ட எவ்வளவு இருக்கும்?

7.  ஒரு ்்தாட்டத்்தக் ை்ள்யடுக்ை 6 ்்தாட்டக்ைாேரைளுக்கு 120 நிமிடஙைள 
்்த்வப்படுகினறை எனில், அ்்த ்வ்ல்ய 30 நிமிடஙைளில் ்்சயது முடிக்ைக் 
கூடு்தலாை எத்த்ை ்்தாட்டக்ைாேரைள ்்த்வ?

8.  நீல்வணி திைந்்தாறும் மிதிவண்டியில் பளளிக்குச ்்சல்கிறாள.  அவளது ்சோ்சரி ்வைம் 
12 கி.மீ/மணி ஆை இருந்தால், அவள பளளி்யச ்்சனற்டய 20 நிமிடம் ஆகிறது.  அவள 
15 நிமிடததில் பளளி்யச ்்சனற்டந்தால் அவளது அதிைரித்த ்வைம் எவ்வளவு?

9.  ஒரு ்பாம்்ம உற்பததி ்்சயயும் ்்தாழிற்்சா்ல 36 இயநதிேஙை்ளக் ்ைாண்டு  
54 நாளைளில் மகிழுநது ்பாம்்மை்ள உற்பததி ்்சயகிறது. அ்்த அளவிலாை மகிழுநது 
்பாம்்மை்ள 81 நாளைளில் உற்பததி ்்சயய எத்த்ை இயநதிேஙைள ்்த்வ?

பகபாளகுறி வை்க வினபாககள
10. 12 பசுக்ைள ஒரு புல் ்த்ே்ய 10 நாளைள ்மயகினறை.  20 பசுக்ைள அ்்த புல்்த்ே்ய 

்மய _______ நாளைள எடுததுக்்ைாளகினறை.
 (i) 15   (ii) 18   (iii) 6   (iv) 8
11. 4 ்தட்டச்சரைள ஒரு ்வ்ல்ய முடிக்ை 12 நாளைள எடுததுக்்ைாளகினறைர.  ்மலும் 2 

்தட்டச்சரைள கூடு்தலாைச ்்சரந்தால், அ்்த ்வ்ல்ய _______ நாளைளில் ்்சயது 
முடிப்பர.

 (i) 7   (ii) 8   (iii) 9   (iv) 10
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்யிற்சி 4.்

1. 7 கி.கி ்வஙைாயததின வி்ல ` 84 எனில் பினவருவைவற்்றக் ைாண்ை 
 (i) ` 180 இக்கு வாஙகிய ்வஙைாயததின எ்ட  (ii) 3 கி.கி ்வஙைாயததின வி்ல.

2. C	=	kd எனபதில்  (i)  C இக்கும் d இக்கும் இ்ட்யயுளள உறவு எனை?  
(ii) C = 30 மற்றும் d = 6 எனில், k ன மதிப்பு எனை?   

 (iii) d	= 10 எனில், C ன மதிப்பு எனை?
3. ்தமிழச்்சல்வன ̀  5000 ஐ மூனறு மா்தததிற்கு ஒரு மு்ற வஙகிக்ைணக்கில் 

்்சமிதது வருகிறார. அவர  ̀  1,50,000 ஐ ் ்சமிக்ை எத்த்ை வருடஙைளாகும்?
4. ஓர  அசசு இயநதிேம் 300 பக்ைஙை்ளக் ்ைாண்ட ஒரு புத்தைத்்த  

1 நிமிடததில் 30 பக்ைஙைள எை அசசிடுகிறது.  அவ்வசசு இயநதிேம் அ்்த புத்தைத்்த  
1 நிமிடததில் 25 பக்ைஙைள எை அசசிட்டால்,  அசசிட்டு முடிக்ை எத்த்ை நிமிடஙைள ஆகும்?

5. 6 பேே்சப் பாட்டில்ைளின வி்ல ` 210 எனில், 4 பேே்சப் பாட்டில்ைளின வி்ல எனை?
6. x ஆைது y	ன இருமடங்ைாடு எதிரவிகி்தத ் ்தாடரபு்டயது.  ் ைாடுததுளளபடி  y = 6 எனில், 

x ன மதிப்பு 4. y = 8  எனில், x ன மதிப்்பக் ைாண்ை. 
7. ஒரு ்சேக்கு வண்டி 594 கி.மீ தூேத்்தக் ைடக்ை 108 லி டீ்சல் ்்த்வப்படுகிறது எனில், 

அவ்வண்டி 1650 கி.மீ தூேத்்தக் ைடக்ைத ்்த்வப்படும் டீ்சலின அளவு எவ்வளவு?

8.  ஒரு ட்சன (dozen) ்்சாப்புைளின வி்ல ` 396 எனில், 35 ்்சாப்புைளின வி்ல எனை?
9. ஒரு பளளியில் 45 நிமிடஙை்ளக் ்ைாண்ட 7 பாட ்வ்ளைள உளளை. அப்பளளியில்  பாட 

்வ்ளைள 9 ஆை மாறும்்பாது ஒவ்்வாரு பாட ்வ்ளயின ைால அளவு எவ்வளவு?
10.  105 ்நாட்டுப் புத்தைஙைளின வி்ல ` 2415.  ` 1863 இக்கு எத்த்ை ்நாட்டுப் புத்தைஙைள 

வாஙைலாம்?
11.  10 விவ்சாயிைள 21 நாளைளில் நிலத்்த உழுது முடிக்கினறைர எனில், அ்்த நிலத்்த 14 

விவ்சாயிைள எத்த்ை நாளைளில் உழுது முடிப்பர?
12.   ஒரு ்வளள நிவாேண முைாமில் 80 நபரைளுக்குத ்்த்வயாை உணவு 60 நாளைளுக்குப் 

்பாதுமாை்தாை உளளது.  10 நாளைளுக்குப் பினைர, 20 நபரைள அந்த முைாமில் வநது 
்்சரந்தாரைள எனில், அவ்வுணவு எத்த்ை நாளைளுக்குப் ்பாதுமாை்தாை இருக்கும்?

13.  6 நபரைள ஒரு ்வ்ல்ய 12 நாளைளில் ்்சயது முடிக்கினறைர. 2 நாளைள ைழிதது ்மலும் 
6 நபரைள வநது ்்சரகிறாரைள எனில், அவ்்வ்ல்யச ்்சயய எத்த்ை நாளைள 
எடுததுக்்ைாளவாரைள?
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்பாடைசசுருககம்
●	  ஒரு ்பாருளில் ஏற்படும் மாற்றம் அ்த்ைாடு ்்தாடரபு்டய மற்்றாரு ்பாருளிலும் 

ஏற்படுவ்்த மாறல் (அ) மாறுபாடு எனகி்றாம்.
●	 இரு அளவுைள x,	 y ்நரவிகி்தததில் இருந்தால், ஒனறு அதிைரிக்கும்்பாது  

(கு்றயும்்பாது) மற்்றானறு அதிைரிக்கும் (கு்றயும்). ்மலும் y
x  எனபது ஒரு 

மாறிலியாை அ்மயும்.
●	 இரு அளவுைள x,	 y எதிர விகி்தததில் இருந்தால், ஒனறு அதிைரிக்கும்்பாது 

(கு்றயும்்பாது) மற்்றானறு கு்றயும் (அதிைரிக்கும்).  ்மலும் அவற்றின xy எனபது 
ஒரு மாறிலியாை அ்மயும்.

்்சயல்பாட்டிற்ைாை உேலி 

்நரமாறு மற்றும் எதிரமாறு  : https://ggbm.at/z7surxdx
அல்லது வி்ேவுக் குறியீட்்ட ஸ்ைன ்்சயை.

இேண்டாவது மற்றும் மூனறாவது 
பக்ைததில் ்நரமாறல் மற்றும் 
எதிரமாறல் விகி்தஙைளுக்ைாை 
இேண்டு ைா்ணாலிைள (videos) 
்ைாடுக்ைப்பட்டுளளை. ைா்ணாலி்யக் 
ைண்ட பிறகு,  நீஙைள புத்தைததிலிருநது 
ைற்றுக்்ைாண்டவற்்ற ஒப்பிடவும்.

கீழக்ைாணும் உேலி/வி்ேவுக் குறியீட்்டப் பயனபடுததி 
ஜீ்யா ஜீப்ோ இ்ணயப் பக்ைததில் “ஏோம் வகுப்பு – ்நரமாறு 
மற்றும் எதிரமாறு விகி்தஙைள” எனனும் பணித்தாளிற்குச 
்்சல்லவும்.  எதிரமாறல் விகி்தததிற்ைாை ஒரு ்்சயல்பாடு 
மற்றும் இேண்டு ைா்ணாலிைளும் உளளை. “எதிரமாறல் 
விகி்தம்” எனற ்்சயல்பாட்டில், நழுவ்ல நைரததி மகிழுநதின, 
்வைத்்த மாற்றவும். ்்த்வயாை ்வைததில் நைரத்தத 
்்தாடக்ைக் குமிழமாட்டி (button)்ய ்்சாடுக்ைவும் ்வைம் 
அதிைரிக்ைப்பட்டபின, ்்சனறு ்்சே ஆகும் ்நேத்்த உற்று 
்நாக்ைவும்.

இ்ையச ப்சயல்்பாட

்்சயல்பாட்டின இறுதியில்  
கி்டக்ைப் ்பறுவது

்டி 1

்டி 2
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மீள்பார்வை 
நேரநகபாடுகள

ஆறாம் வகுப்பில் நாம் கறற ககாடுகள், புள்ளிகள் பறறிய கீழ்ககாணும் கருத்துகளை 
நிளைவுகூரகவாம்.
ஒரு கநரககாடு எனபது இருபுறமும் 
முடிவுறாமல் நீள்வது ஆகும். கநரககாடு AB 
ஆைது AB  எை்க குறி்ககப்படும். சில 
கநரஙகளில் l, m, n முதலாை ஆஙகில 
எழுத்துகளும் கநரககாடளடை்க குறி்ககப் 
பயனபடுத்தப்படுகினறை.

A B

ஒரு கநரககாடடுத்துண்டு எனபது இரு 
முடிவுப் புள்ளிகளை்க ககாண்டைது ஆகும். 
கநரககாடடுத் துண்டு AB ஆைது AB  எை்க 
குறி்ககப்படும்.

A B

ஒரு கதிர எனபது A எனற புள்ளியில் கதாடைஙகி 
B எனற புள்ளி வழியாக ஒரு குறிப்பிடடை 
திளையில் முடிவில்லாமல் நீள்வது ஆகும். 
கதிர AB ஆைது AB  எை்க குறி்ககப்படும். 

A B

m  மறறும் n எனற இரு ககாடுகள் 
இளையாைளவ எனில், அவறளற m||n 
எை்க குறிப்கபாம்.  இளை ககாடுகள் 
ஒருகபாதும் ஒனளறகயானறு கவடடி்க 
ககாள்வதில்ளல.

m

n

●	 அடுத்துள்ை ககாைஙகள், கநரிய இளை்க ககாைஙகள் மறறும் 
குத்கததிர்க ககாைஙகள் குறித்து அறிந்து ககாள்ளுதல்

●	 குறு்ககுகவடடிகளை அறிந்து ககாள்ளுதல்
●	 இரு கநரககாடுகள் மறறும் குறு்ககு கவடடிகைால் உருவாகும் ககாைஙகளை அறிந்து 

ககாள்ளுதல்
●	 ககாடு்ககப்படடை ககாடடுத்துண்டிறகு ளமய்ககுத்து்கககாடு வளரதல்
●	 ககாடு்ககப்படடை ககாைத்திறகு்க ககாை இருைமகவடடி வளரதல்
●	 சிறப்பு்க ககாைஙகைாை 90°, 60°, 30° and 120° ஆகியவறளற்க ககாைமானிளயப்   

பயனபடுத்தாமல் வளரதல்.

5 வைடிவியல்

கற்றல் நேபாககஙகள

இயல்
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இரு ககாடுகளு்ககுப் கபாதுவாக ஒரு புள்ளி 
இருப்பின அளவ கவடடும் ககாடுகள் எை 
அளை்ககப்படும். கமலும் அப்கபாதுப் 
புள்ளியாைது ககாடு்ககப்படடை இரு 
ககாடுகளின கவடடும் புள்ளி ஆகும். 
   மூனறு அல்லது அதறகு கமறபடடை புள்ளிகள் 
ஒகர கநரககாடடின மீதளமந்தால் அளவகள் 
ஒருககாடைளமப் புள்ளிகள் எை அளை்ககப்படும். 
அவவாறு அளமயாத புள்ளிகள் 
ஒருககாடைளமயாப் புள்ளிகள் எை 
அளை்ககப்படும்

 
A B C P Q

R

A,B, C ஆகியளவ   
ஒரு ககாடைளமந்த  

புள்ளிகள்

P,Q,R ஆகியளவ ஒரு 
ககாடடில் அளமயாத 

புள்ளிகள்.

(iii)  ஒரு _______எனபது ஒரு புள்ளியில் கதாடைஙகி ஒரு திளையில் முடிவில்லாமல் 
கைல்லும் கநரபாளத ஆகும்.

(iv)  கைஙககாைத்தில் கவடடி்கககாள்ளும் ககாடுகள்_______எைப்படும்.
(v)  ஒரு புள்ளியில் ஒனளறகயானறு கவடடி்கககாள்ளும் ககாடுகள் _______ எை 

அளை்ககப்படும்.
(vi)  ஒருகபாதும் ஒனளறகயானறு கவடடி்கககாள்ைா்க ககாடுகள்_______ எை 

அளை்ககப்படும்.
2. அைவுககாளலப் பயனபடுத்திப் பினவருவைவறறிறகாை படைம் வளரக

(i) ககாடு  CD  (ii) கதிர AB    (iii) ககாடடுத்துண்டு MN

3. 

A B
C

DJ
E A

F
G HL

I Kபடைத்ளதப் பாரத்துப் பினவரும் விைா்ககளு்ககு விளடையளி. 
(i) AB எனற ககாடடிறகு இளையாை ககாடு எது?
(ii) CD எனற ககாடளடை கவடடும் ஒரு ககாடளடை 

எழுதுக.
(iii) GH எனற ககாடடிறகுச் கைஙகுத்தாை ககாடுகளை 

எழுதுக
(iv) IJ எனற ககாடடிறகு இளையாக உள்ை 

ககாடுகளின எண்ணி்களக யாது? 
(v) EF, AB ஆகியளவ கவடடும் ககாடுகைா? விை்ககுக

நகபாணஙகள
ஒரு கபாதுப்புள்ளியில் இருந்து புறப்படும் இரு கதிரகளு்ககு இளடைகய அளமவது ஒரு 

ககாைம் எனபளத நிளைவுகூரகவாம். ஒரு ககாைத்திளை அளம்ககும் கதிரகள் 

l

m

1. பினவரும் கூறறுகளை நிளறவு கையக..
(i) இரு திளைகளிலும் முடிவில்லாமல் நீண்டு கைல்லும் கநரபாளத_______ 

எைப்படும்.
(ii) இரு முடிவுப் புள்ளிகளை்க ககாண்டை, ஒரு கநரககாடடின பகுதி_______ 

எைப்படும்.
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88 ஏழாம் வகுப்பு - கணிதம்

அ்கககாைத்தின ளககள் எைப்படும். கபாதுப்புள்ளியாைது அ்கககாைத்தின முளை எைப்படும். 
நாம் ஆறாம் வகுப்பில், குறுஙககாைம், கைஙககாைம்,  விரிககாைம், கநரககாைம், 
பினவளை்கககாைம் ஆகிய பலவளக்க ககாைஙகளை்க கறறுள்கைாம். அவறளறப் பின 
வருமாறு கதாகு்ககலாம்:

குறுஙநகபாணம்
90˚	 இ்ககு்க குளறவாை அைவுள்ை 

ககாைம் குறுஙககாைம் எனறு 
அளை்ககப்படும்
செஙநகபாணம்

ைரியாக 90˚ அைவுள்ை ககாைம் 
கைஙககாைம் எைப்படும்.

விரிநகபாணம்
90˚	இ்ககு அதிகமாை அைவுள்ை ககாைம் 

விரிககாைம் எைப்படும்.
நேரநகபாணம்

ைரியாக 180˚	 அைவுள்ை ககாைம் 
கநரககாைம் எைப்படும்.
பினவை்ைநகபாணம்

ககாை அைவு 180˚	 இ்ககு கமல் 360˚ 
இ்ககுள் இருந்தால் அது பினவளைககாைம் 
எனறு அளை்ககப்படும்.

கமலும், நிரப்பு ககாைஙகள், மிளகநிரப்பு்க ககாைஙகள் கபானற ககாை இளைகளையும் 
கறறுள்கைாம்.  அவறளறயும் நிளைவுகூரகவாம்.
நிரப்பு நகபாணஙகள : 

இரு ககாைஙகளின கூடுதல் 90˚ எனில் அ்கககாைஙகள் 
நிரப்பு ககாைஙகள் எைப்படும்.

படைத்தில் குறி்ககப்படடுள்ை ககாைஙகள் நிரப்பு ககாைஙகைாக 
அளமயுமா?  ஆம் 35˚ மறறும் 55˚ எனற அைவுள்ை ககாைஙகள் 
நிரப்பு ககாைஙகைாகும்.  ஏகைனில் அளவகளின கூடுதல் 90˚ ஆகும்.  இஙகு 35˚ எனற 
ககாைமாைது 55˚ எனற ககாைத்தின நிரப்பு ககாைம் எைப்படும்.  இது கபானகற 55˚ 
ஆைது 35˚	இன நிரப்பு ககாைம் ஆகும்.

மிளக நிரப்பு ககாைஙகள்:

இரு ககாைஙகளின கூடுதல் 180˚ எனில் அ்கககாைஙகள் மிளக 
நிரப்பு ககாைஙகள் எைப்படும்.  70˚ மறறும் 110˚  ஆகிய இரு 
ககாைஙகளின கூடுதல் 180˚ எனபளதப் படைத்தில் உள்ைவாறு 
கவனித்து அறியலாம்.  இரு ககாைஙகள், மிளக நிரப்பு ககாைஙகள் 
எனில், அளவ ஒனறு்கககானறு மிளக நிரப்பி எைப்படும்.

35° 55°

70° 110°
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ைரியாை விளடைளயத் கதரிவு கையக.
1. ஒரு கநரககாைத்தின அைவாைது
	 (i)	45˚	 (ii)	90˚	 (iii)	180˚		 (iv)	100˚
2. 128˚	அைவுளடைய ககாைம், _______ ககாைம் எை அளை்ககப்படும்  
 (i) கநரககாைம் (ii) விரிககாைம் (iii) குறுஙககாைம் (iv) கைஙககாைம்
3. கைவவக வடிவ்க காகிதத்தின மூளலயில் அளமயும் ககாைம்
  (i) குறுஙககாைம் (ii) கைஙககாைம் (iii) கநரககாைம்  (iv) விரிககாைம்
4. ஒரு கநரககாைமாைது இரு ைமபகுதிகைாகப் பிரி்ககப்படும்கபாது நம்ககு்க கிளடைப்பது 

இரு _______
  (i) கைஙககாைஙகள்  (ii) விரிககாைஙகள் 
 (iii) குறுஙககாைஙகள்  (iv) பினவளை்கககாைஙகள் 
5. 0˚	அைவுளடைய ககாைம் _______ எை அளை்ககப்படும்.
  (i) கைஙககாைம் (ii) விரிககாைம் (iii) குறுஙககாைம்  (iv) பூச்சிய்கககாைம்

5.1  அறிமுகம் 
நிரப்பு ககாைஙகள் மறறும் மிளக நிரப்பு ககாைஙகளை நாம் அறிந்துள்கைாம்.  கமலும் 

சில ககாை இளைகளை இஙகுப் பாரப்கபாம்.

எஙகும் கணிதம் – அன்றபாட வைபாழ்வில் வைடிவியல்

கடடடகக்ை, நகபாைம் ஆகியவைறறில் நகபாணஙகள 

5.2 சவைடடும் நகபாடுகைபால் அ்ையும் நகபாண இ்ணகள
இப்பகுதியில், அடுத்துள்ை ககாைஙகள், கநரிய ககாை இளைகள், 

குத்கததிர்க ககாைஙகள் கபானற கதாடைரபுளடைய ககாைஙகளைப் பறறி 
கறகபாம்.
5.2.1. அடுத்துளை நகபாணஙகள  

ஆசிரியர, ஒரு ஆரஞ்சுப் பைத்ளத கவடடி அதனகமல் ககாைஙகள் குறித்து காடடுகிறார.  
ஆசிரியர – மாைவரகளு்ககிளடைகயயாை உளரயாடைளல உறறு கநா்ககுக.
ஆசிரியர :  படைத்தில் எத்தளை ககாைஙகள் குறி்ககப்படடுள்ைை? அவறறின கபயரகளை்க 

கூற இயலுமா?
கவின :  படைத்தில் மூனறு ககாைஙகள் குறி்ககப்படடுள்ைை. அளவ ,AOC AOB+ +  மறறும் 

BOC+  ஆகும்.
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ஆசிரியர :  எந்கதந்த்க ககாைஙகள் அடுத்தடுத்து அளமந்துள்ைை?
தூரிளக :  AOB+ , BOC+  ஆகிய ககாைஙகள் அடுத்தடுத்து அளமந்துள்ைை.
ஆசிரியர :  எத்தளை முளைகள் உள்ைை?
முகில் :  ஒகரகயாரு கபாதுவாை முளை உள்ைது.
ஆசிரியர :  எத்தளை கதிரகள் உள்ைை? அவறறிறகுப் கபயரிடுக.

அமுதன :  மூனறு கதிரகள் உள்ைை.  அளவகள்  OA
� ���

, OB
� ��

 மறறும்   
OC
� ���

 ஆகும்.
ஆசிரியர :  ∠AOB, ∠BOC ஆகிய ககாைஙகளு்ககுப் கபாதுவாை 

கதிர உள்ைதா?

ஓவியா :  ஆமாம். OB
� ��

 எனற கபாதுவாை கதிர, ∠AOB, ∠BOC ஆகிய ககாைஙகளு்ககுப் 
கபாதுவாக அளமந்துள்ைது.

ஆசிரியர :  OA
� ���

, OC
� ���

 ஆகிய கதிரகளைப் பறறி எனை  கூற இயலும்?

கவின :  அளவ OB
� ��

எனற கபாதுவாை கதிரின இருபுறமும் அளமந்துள்ைை.
ஆசிரியர  :  ∠AOB, ∠BOC ஆகிய ககாைஙகளு்ககுப் கபாதுவாை உடபகுதிகள் உள்ைதா?
முகில் :  இல்ளல.  ∠AOB, ∠BOC ஆகியவறறிறகுப் கபாதுவாை உடபகுதிகள் இல்ளல. 
ஆசிரியர :  எைகவ, ∠AOB மறறும் ∠BOC ஆகிய இரு ககாைஙகளு்ககு ஒரு கபாதுவாை 

முளை (O), ஒரு கபாதுவாை கதிர (OB
� ��

) உள்ைை.  மறற இரு கதிரகள் (OA
� ���

மறறும்OC
� ���

)  கபாதுவாை கதிரு்ககு இருபுறமும் அளமந்துள்ைை.  கமலும் 
அவறறிறகுப் கபாதுவாை உடபகுதிகள் இல்ளல எை நாம் கூற இயலும். இவவாறு 
அளமந்த ககாைஙகள் ∠AOB மறறும் ∠BOC ஆகியளவ அடுத்தடுத்த  ககாைஙகள் 
எனறு அளை்ககப்படும். 

எைகவ, கபாதுவாை ஒரு முளை, கபாதுவாை ஒரு கதிர, கமலும் கபாதுவாை உடபகுதி 
இல்லாத இரு ககாைஙகள் அடுத்தடுத்த ககாைஙகள் எைப்படும். 

இப்கபாழுது அருகிலுள்ை படைத்ளத (படைம் 5.2) உறறு கநா்ககவும்.  அதில் ∠1, ∠2, ∠3 ஆகிய 
ககாைஙகள் குறி்ககப்படடு உள்ைை.

இஙகு ∠1, ∠2 மறறும் ∠2, ∠3 ஆகிய இரு கைாடி அடுத்துள்ை ககாைஙகள் 
அளமந்துள்ைளத்க காைலாம்.  இப்கபாது ∠1  மறறும் ∠3 எனற கைாடி்க 
ககாைஙகள் எந்த வளகளயச் கைரந்தளவ?  

அளவ அடுத்தளமயா்க ககாைஙகள் ஏகைனில், இந்தச் கைாடி 
ககாைஙகளு்ககுப், கபாதுவாக ஒரு முளை இருந்தாலும், கபாதுவாக ஒரு 
கதிர இல்ளல.  கமலும் ∠1 மறறும் ∠3 ஆகியவறறிறகுப் கபாதுவாை உடபகுதிகளும் இல்ளல.  
மூனறு கடடுப்பாடுகளையும் நிளறவு கையயாத காரைத்தால் இந்த்க ககாை இளைகள் 
அடுத்துள்ை ககாைஙகைாக அளமயவில்ளல.

AB
C

O

படம் 5.1

1 2
3

படம் 5.2
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கீழவரும் ஒவகவாரு படைத்திலும், ∠1 மறறும் ∠2 ஆகிய ககாைஙகள் குறி்ககப்படடுள்ைளத்க 
காைலாம்.  அளவகள் அடுத்துள்ை  ககாைஙகைாக அளமயுமா? விளடை்ககுத் தகுந்த காரைம் 
கூறுக.

1

2 2

1
1

2

5.2.2 நேரிய நகபாண இ்ண
படைம் 5.3 இல், ∠QPR மறறும் ∠RPS ஆகிய அடுத்துள்ை ககாைஙகளை்க 

காைலாம்.   ∠QPR-ம்  ∠RPS-ம் இளைந்து ∠QPS எனற குறுஙககாைத்ளத 
உருவா்ககுகினறை எனபது கதளிவு. ∠QPR மறறும் ∠RPS ஆகியளவ 
அதிகரி்ககும்கபாது ∠QPS ஆைது (i) கைஙககாைம்  
(ii) விரிககாைம் (iii) கநர்கககாைம் மறறும் (iv) பினவளை்க ககாைம் எை 
மாறறமளடையும் (படைம் 5.4 இல் உள்ைவாறு).

1. அனறாடை வாழவில் அடுத்துள்ை ககாைஙகள் அளமயும் சில எடுத்து்ககாடடுகள் கீகை 
ககாடு்ககப்படடுள்ைை.

கமறகுறிப்பிடடைளவ தவிர கமலும் மூனறு எடுத்து்ககாடடுகளை்க கூற முடியுமா?
2. படைத்தில் குறி்ககப்படடுள்ை ஆறு ககாைஙகளை்க கவனி்கக.  

ஏகதனும் நானகு அடுத்துள்ை ககாைஙகள் மறறும் நானகு 
அடுத்தளமயா்க ககாைஙகளை எழுதுக. 

3. ககாடு்ககப்படடுள்ை ஒவகவாரு படைத்திலும் உள்ை அடுத்துள்ை 
ககாைஙகளின கபாதுவாை கதிர, கபாது முளை ஆகியவறளற்க 
கண்டைறிக.  கமலும் ககாை உடபகுதிகளை இரண்டு 
வண்ைஙகளைப் பயனபடுத்தி நிைலிடடு்க காடடுக.
(i)      (ii)

4. 4. கீழ்ககாணும் ஒவகவாரு படைத்திலும் அடுத்துள்ை ககாைஙகளை எழுதுக.
(i)     (ii)

A
B C D E

F

D C

B
A

R

Q

P
O

C D

B
A

Y

Z

XW

R

S

QP

படம் 5.3
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படம் 5.4

அவவாறு உருவாை ககாைம் ஒரு கநரககாைமாக அளமந்தால் அளவ மிளக 
நிரப்புககாைஙகள் எை அளை்ககப்படும்.  மிளக நிரப்புககாைஙகைாக அளமயும் அடுத்துள்ை 
ககாைஙகள், கநரககாடடின மீது அளமயும் ககாை இளைகளை அறிய உதவுகிறது  
(படைம் 5.4 (iii)).  இந்த்க ககாை இளைகள் கநரிய ககாை இளைகள் எைப்படும்.

படைத்ளத நனகு கவனி்கக.  ∠PQR	=	150˚	மறறும் ∠QPS	=	30˚	
ஆகிய இரு ககாைஙகள் உள்ைை.  அளைத்து மிளக நிரப்பு 
ககாைஙகளும் கநரிய ககாை இளை ஆகுமா? கலந்துளரயாடுக. P Q

R

S

30°

150°

எடுத்துககபாடடு 5.1  ககாடு்ககப்படடுள்ை படைம் 5.5 -ல், ∠AOC -ஐ்க காண்க. 

   ∠AOC  = ∠AOB + ∠BOC  

   =	46˚	+	51˚	
	 	 	 =	97˚	

எடுத்துககபாடடு 5.2  ∠POQ	=	23˚	மறறும் ∠POR	=	62˚	எனில், ∠QOR ஐ்க காண்க
   ∠POR  =  ∠POQ + ∠QOR எை நம்ககுத் கதரியும்

	 62˚		=	 23˚	+	∠QOR

 இருபுறமும்  23˚	ஐ கழி்கக
	 62˚	–	23˚		=		23˚	+	∠QOR –	23˚
 ∠QOR			=		39˚	

R
S

QP

(i)

R

S

QP

(ii)

R

S QP

(iii)

R

S
QP

(iv)

பினவரும் படைஙகளை்க கவனித்து, கநரிய ககாை இளையின மறகறாரு ககாைத்ளத்க 
காண்க.

159°

84°

படம் 5.5

A

B

C

O
51°

46°

படம் 5.6

Q

R

PO 23°
62°
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எடுத்துககபாடடு 5.்   பினவரும் அடுத்துள்ை ககாை இளைகளில் 
எளவ கநரிய ககாை இளைகைாக அளமயும்?
	 (i)	89˚,	91˚	 (ii)	105˚,	65˚	 (iii)	117˚,	62˚		 	 (iv)	40˚,	140˚

(i) 89˚		+	91˚	=	180˚	எனபதால், இளவ கநரிய ககாை இளை ஆகும்.
(ii) 105˚	 	 +	 65˚	 =	 170˚	 ≠	 180˚	எனபதால், இளவ கநரிய ககாை இளையாக 

அளமயவில்ளல. 
(iii) 117˚	 	 +	 62˚	 =	 179˚	 ≠	 180˚	எனபதால், இளவ கநரிய ககாை இளையாக 

அளமயவில்ளல. 
(iv) 40˚		+	140˚	=	180˚	எனபதால் இளவ கநரிய ககாை இளையாகும்.

எடுத்துககபாடடு 5.்   விடுபடடை ககாைத்ளத்க காண்க.  

                படம் 5.7

 
(i) ககாடு்ககப்படடை ககாைஙகள் கநரிய ககாை இளை எனபதால்,
     ∠ACD + ∠BCD	 =	180˚	
			 	 	 123˚	+	∠BCD	 =	180˚	
    இருபுறமும்  123˚	ஐ்க கழி்கக
			 	 	 123˚	+	∠BCD –	123˚	 =	180˚	–	123˚	
    ∠BCD	 =	57˚	
(ii) ககாடு்ககப்படடை ககாைஙகள் கநரிய ககாை இளை எனபதால்,
     ∠LNO + ∠MNO	 =	180˚	
			 	 	 			46˚	+	∠MNO	 =	180˚	
    இருபுறமும்  46˚	ஐ்க கழி்கக
			 	 	 46˚	+	∠MNO –	46˚	 =	180˚	–	46˚	
    ∠MNO	 =	134˚	

எடுத்துககபாடடு 5.5   இரண்டு ககாைஙகள் 3:2 எனற விகிதத்தில் உள்ைை.  அளவ கநரிய 
ககாை இளைகள் எனில் அவறளற்க காண்க.

 
கதளவயாை ககாைஙகள் 3x மறறும் 2x  எனக.
அளவ, கநரிய ககாை இளை எனபதால், அவறறின கூடுதல் 180˚ ஆகும். 
எைகவ, 3x+2x = 180˚
   5x = 180˚

D

A BC

123°

O

L MN
46°

(i)    (ii)
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   x = 180
5

°

   x = 36˚	
அந்த்க ககாைஙகள் 3x	 =	3×36	=	108˚
   2x	 =	2×36	=	72˚

நேரிய நகபாண இ்ணகள – நைலும் சிை முடிவுகள 
அமுதன தைது ஆசிரியரிடைம், கநரிய ககாை இளைகளு்ககு 

இளடைகய ஒரு கதிளர வளரந்தால் எனைவாகும் எை  விைவிைார.  
ஆசிரியர அவரிடைம் அளத வளரந்து காடடுமாறு கூறிைார.  அமுதன, 
படைம் 5.8-ல் உள்ைளதப் கபானறு வளரந்து காடடிைார.

 ஆசிரியர அமுதனிடைம், ∠AOB மறறும் ∠BOC ஆகிய ககாைஙகளை்க குறித்து எனை 
கூறுவாய எை விைவிைார. அளவ அடுத்துள்ை ககாைஙகைாகும் எை்க கூறிைார.  கமலும் 
∠AOB + ∠BOC = ∠AOC எனபதும் உண்ளமயாகும்.   கமலும் ஆசிரியர, ∠AOC மறறும் ∠COD 
ஆகிய ககாைஙகளை்க குறித்தும் விைவிைார.  அமுதன, அளவ கநரிய ககாை 
இளைகள் எைப் பதிலுளரத்தார. எைகவ அவறறின கூடுதல் 180˚ ஆகும்.  அதாவது  
∠AOC + ∠COD	=	180˚. 

இரு முடிவுகளையும் இளை்கக நம்ககு்க கிளடைப்பது ∠AOB + ∠BOC + ∠COD	=	180˚.
எைகவ, ஒரு கநரககாடடின மீதுள்ை ஏகதனும் ஒரு புள்ளியில் அளமயும் ககாைம் 180˚ 

ஆகும். 

கநரிய ககாை இளைகளின பறறிய கமலும் ஒரு முடிளவ நாம் கறகபாம்.
படைம்5.9 ஐ உறறு கநா்ககுக. AB  எனபது ஒரு கநரககாடு. OC ஆைது 
AB-ன மீது  O-ல் அளமயும் ஒரு கதிர.  
எைகவ ∠AOC மறறும் ∠BOC ஆகியளவ கநரிய ககாை  இளை.  
ஆககவ, ∠AOC + ∠BOC	=	180˚  
கமலும் OD ஆைது AB -ன மீது O -ல் அளமயும் மறகறாரு கதிர. கமலும் 
∠AOD மறறும் ∠BOD  ஆைது கநரிய ககாை இளை.  ஆககவ, 
∠AOD + ∠BOD	=	180˚
இப்கபாது ∠AOC, ∠BOC, ∠AOD மறறும் ∠BOD ஆகியளவ  O எனற 
புள்ளியில் அளமயும் ககாைஙகள்.
(∠AOC + ∠BOC) + (∠AOD + ∠BOD)	=	180˚	+	180˚	=	360˚	எனபளத
நாம் காைலாம்.  
ஆககவ, ஒரு புள்ளியில் அளமயும் ககாைஙகளின கூடுதல் 360˚ ஆகும்.

படம் 5.8

BC

D AO

கீகை ககாடு்ககப்படடுள்ை படைத்தில் உள்ைவாறு, ஒரு கநர்கககாடடின மீது 3 அல்லது 4 அல்லது 
5 கதிரகள் அளமயும்கபாது எனை நிகழும்? 

B
EC

D AO

E

F

B
C

D AO

F
G

B E

C

D AO

D

C

A
B

O
படம் 5.9
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95இயல் 5   |  வடிவியல்

  ∠AOB + ∠BOC + ∠COD + ∠DOE + ∠EOF + ∠FOA	=	360˚
   எனற கூறளற நிரூபி்கக இயலுமா?

C
B
A

F
E

D

O

எடுத்துககபாடடு 5.்  
படைம் 5.10 இல் ∠ROS இன மதிப்ளப்க காண்க.

 
 ∠QOR + ∠ROS + ∠SOP			=		180˚		எனபது நாம் அறிந்தகத
	 26˚	+	∠ROS	+	32˚			=		180˚	
 ∠ROS	+	58˚			=		180˚	
 இரு புறமும் 58˚ ஐ கழி்கக
 ∠ROS	=	180˚	–	58˚			=		122˚		

எடுத்துககபாடடு 5.்  
படைம் 5.11 இல் இருந்து x˚ இன மதிப்ளப்க காண்க 

			 98˚	+	23˚	+	76˚	+	x˚		 =		 360˚	
		 197˚	+	x˚		 =		 360˚
 x˚	=	360˚	–	197˚		 =		 163˚	

5.2.்  குத்சததிரக நகபாணஙகள
நாம், கவடடும் ககாடுகளை்க குறித்து  அறிந்துள்கைாம்  

படைம் 5.12 இல், l மறறும் m எனற ககாடுகள் O எனற புள்ளியில் 
கவடடி்கககாள்கினறை.  கமலும் கவடடி்கககாள்ளும் புள்ளியில் 
நானகு ககாைஙகளை உருவா்ககுகினறை.  அளவயாவை:  ∠1, 
∠2, ∠3 மறறும் ∠4.  

 ககாைம் ∠1 ஐ்க கருதுக. ககாைம் ∠1 ்ககு ∠2 மறறும் ∠4 ஆகியளவ அடுத்தடுத்துள்ை்க 
ககாைஙகள், ∠3 ஆைது அடுத்தளமயா்க ககாைம்.  இகத கபானறு மறற மூனறு ககாைஙகளு்ககும் 
இரண்டு அடுத்தடுத்துள்ை ககாைஙகளும்,  ஒரு அடுத்தளமயா்க ககாைமும் உள்ைை.  ஒரு 
ககாைமும் அதன அடுத்தளமயா்க ககாைமும், கவடடி்க ககாள்ளும் புள்ளி O (முளை)இல் 
ஒனறு்கககானறு எதிராக அளமந்துள்ைை.

இவவாறாை ககாைஙகள் முளைளயப் கபாறுத்து ஒனறு்கககானறு எதிராக அளமயும்.  
எைகவ இளவ குத்கததிர்க ககாைஙகள் எனறு அளை்ககப்படும்.

இரு ககாடுகள் ஒனளறகயானறு கவடடி்கககாள்ளும்கபாது உருவாகும் இரு கைாடி 
அடுத்தளமயா்க ககாைஙகள், குத்கததிர்க ககாைஙகள் எை அளை்ககப்படும்.
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96 ஏழாம் வகுப்பு - கணிதம்

 கமறகண்டை கையல்பாடடின மூலம் குத்கததிர்க ககாைஙகள் ைமமாைளவ எனறு 
அறிகிகறாம்.

1. அனறாடை வாழவில் குத்கததிர்க ககாைஙகளு்ககாை நானகு எடுத்து்ககாடடுகள் கீகை 
ககாடு்ககப்படடுள்ைை.

உஙகளுளடைய சுறறுப்புறத்தில் காைப்படும், குத்கததிர்க ககாைஙகளு்ககாை கமலும் 
நானகு எடுத்து்ககாடடுகளை்க குறிப்பிடுக.

2. ககாடு்ககப்படடுள்ை படைத்தில், AB
� ��

 மறறும் CD
� ���

 எனற இரு ககாடுகள் O-வில் 
கவடடி்கககாள்கினறை.  ககாை இளைகளை்க கவனித்து அடடைவளைளய  நிளறவு 
கையக. உஙகளு்ககாக ஒரு கடடைம் நிரப்பப்படடுள்ைது.

ககாை 
இளைகள் ∠AOC ∠AOD ∠BOC ∠BOD

∠AOC
அகத 

ககாைம்
அடுத்துள்ை 
ககாைம்

அடுத்துள்ை 
ககாைம்

அடுத்தளமயா்க 
ககாைம்

∠AOD

∠BOC

∠BOD

3. இரு கைாடி குத்கததிர்க ககாைஙகளின 
கபயரகளை எழுதுக.

4. கீகை ககாடு்ககப்படடுள்ை படைத்தில்  
x˚	இன மதிப்ளப்க காண்க.

3

1
24

A

D

C

B
O

P

R

S

Q
T

150°

x°

l

m

ஒரு காகிதத்தில் AB
� ��

 மறறும் CD
� ���

 எனற கவடடும் ககாடுகளை வளரக.  அளவகள் 
O-எனற புள்ளியில் கவடடி்கககாள்ைடடும். இரு கைாடி குத்கததிர்க ககாைஙகளு்ககு 
∠1, ∠2 எனறும் ∠3, ∠4 எனறும் கபயரிடுக.  ∠2 , ∠3 ஆகியவறளறப் பிரதிகயடு்கக. 
பிரதிகயடுத்த ககாைம் ∠2 ஐ்க ககாைம் ∠1 இன மீது கபாருத்துக.  அளவ ைமமாக 
உள்ைைவா? அகதகபால், பிரதி எடுத்த ககாைம் ∠3 ஐ்க ககாைம்  ∠4 இன மீது 
கபாருத்துக.  அளவ ைமமாக உள்ைைவா? இதறகாை முடிவுகளைப் பதிவு கையது 
கலந்துளரயாடுக.
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97இயல் 5   |  வடிவியல்

்யிறசி 5.1

1. அடுத்தடுத்த ககாைச் 
க ை ா டி க ளி ன 
கபயரகளை எழுதுக.  

2. க க ா டு ்க க ப் ப ட டு ள் ை 
படைத்தில் ககாைம் ∠JIL 
இன மதிப்ளப்க  காண்க

3.  க க ா டு ்க க ப் ப ட டு ள் ை 
படைத்தில் ∠GEH ன 
மதிப்ளப்க காண்க.

4. AB ஆைது ஒரு கநர்கககாடு.  கீழுள்ைவறறில் x˚ இன மதிப்ளப்க கை்ககிடுக.

C

A          O B
72° x° 3x° 42°

C

A           O B

4x° 2x°

C

A          O B

(i)    (ii)     (iii)

5. கநரிய ககாை இளைகளில், ஒரு ககாைம் கைஙககாைம் எனில் மறகறாரு 
ககாைத்ளத்க குறித்து எனை கூற இயலும்?

6. ஒரு புள்ளியில் அளமயும் மூனறு ககாைஙகள் 1:4:7 எனற விகிதத்தில் உள்ைை எனில் 
ஒவகவாரு ககாைத்தின மதிப்ளபயும் காண்க.

7. ஒரு புள்ளியில் ஆறு ககாைஙகள் அளமந்துள்ைை.  அவறறில் ஒரு ககாைம் 45˚.  மறற 
ஐந்து ககாைஙகளும் ைம அைவுள்ைளவ எனில் அந்த ஐந்து ககாைஙகளின அைளவ 
காண்க.

8. ககாடு்ககப்படடுள்ை படைத்தில்,  

(i)    ஏகதனும் இரு கைாடி அடுத்தடுத்த ககாைஙகள்    

(ii) இரு கைாடி குத்கததிர்க ககாைஙகள் ஆகியவறளற்க 
குறிப்பிடுக.

9. ஒரு புள்ளியில் x˚,	2x˚,	3x˚,	4x˚	மறறும் 5x˚ஆகிய ககாைஙகள் அளமந்துள்ைை.  
மிகப்கபரிய ககாைத்தின மதிப்ளப்க காண்க

10. ககாடு்ககப்படடுள்ை படைத்தில் விடுபடடை ககாைத்ளத்க (x˚) காண்க. 

11. ககாடு்ககப்படடை படைத்தில் x˚ மறறும் y˚ ககாைஙகளை்க காண்க. 
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98 ஏழாம் வகுப்பு - கணிதம்

12. ககாடு்ககப்படடை படைத்ளதப் பயனபடுத்தி்க கீழவரும் 
ககள்விகளு்ககு விளடையளி.

(i)  ∠x இன ககாை அைவு எனை?
(ii)	 ∠y இன ககாை அைவு எனை?  

சகபாளகுறி வை்க வினபாககள
13. அடுத்தடுத்த ககாைஙகளு்ககு

(i) கபாதுவாை உடபகுதி இல்ளல; கபாதுவாை கதிர இல்ளல; கபாதுவாை முளை 
இல்ளல.

(ii) ஒரு கபாதுவாை முளை, ஒரு கபாதுவாை கதிர, கபாதுவாை உடபகுதி உண்டு
(iii) ஒரு கபாதுவாை கதிர, ஒரு கபாதுவாை முளை உண்டு; கபாதுவாை உடபகுதி 

இல்ளல.
(iv) ஒரு கபாதுவாை கதிர  உண்டு, கபாதுவாை முளை, கபாதுவாை உடபகுதி இல்ளல.

14. ககாடு்ககப்படடை படைத்தில் ககாைஙகள் ∠1 மறறும் ∠2 ஆகியளவ  
  (i) குத்கததிர்க ககாைஙகள் (ii) அடுத்தடுத்த ககாைஙகள்  
  (iii) கநரிய ககாை இளைகள் (iv) மிளக நிரப்பு ககாைஙகள்

15. குத்கததிர்க ககாைஙகள் எனபளவ
  (i) அைவில் ைமமறறளவ (ii) நிரப்பு ககாைஙகள் 
  (iii) மிளக நிரப்பு ககாைஙகள் (iv) அைவில் ைமமாைளவ

16. ஒரு புள்ளியில் அளமயும் அளைத்து்க ககாைஙகளின கூடுதல்  
		 (i)	360˚		 (ii)	180˚		 (iii)	90˚										(iv)	0˚	

17.	 ∠BOC-ன மதிப்பு
	 (i)	90˚	 (ii)	180˚							(iii)	80˚									(iv)	100˚	

5.். குறுககு சவைடடிகள 
படைம் 5.13 ஐ உறறு கநா்ககுக. இதில், m மறறும் n எனபை ஏகதனும் 

இரு இளையில்லா்க ககாடுகள் மறறும் l எனபது அவவிரு ககாடுகளையும் 
முளறகய A மறறும் B எனற புள்ளிகளில் கவடடும் மறறுகமாரு ககாடு 
ஆகும்.  இவவாறு கவடடும் ககாடடிளை, நாம் குறு்ககுகவடடி எனறு 
கூறுகிகறாம்.  எைகவ, இரு ககாடுகளை கவவகவறு புள்ளிகளில் கவடடும் 
ஒரு ககாடு குறு்ககுகவடடி எைப்படும்.  இ்ககருத்ளத நாம்  எத்தளை 
ககாடுகளு்ககு கவண்டுமாைாலும் விரிவுபடுத்தலாம். 
 பினவரும் படைம் 5.14 ஐ்க காண்க. (i) மறறும் (ii) ஆகிய இரு படைஙகளிலும்  l எனபது மறற 
ககாடுகளு்ககு்க குறு்ககுகவடடியாக அளமயுமா எைச் ைரிபார்கக.
         

A

A

l
l

m
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no B

படம் 5.14 (i)      படம் 5.14 (ii)
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படம் 5.13
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l
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n B

ககாடு்ககப்படடை இரு 
க க ா டு க ளு ்க கு 
ஒனறு்ககு கமறபடடை 
குறு்ககு கவடடிகளை 
வளரய இயலுமா?
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99இயல் 5   |  வடிவியல்

 படைம் 5.14 (i) இல் l ஆைது, m மறறும் n ககாடுகளு்ககு்க குறு்ககுகவடடி அல்ல.  ஆைால் 
m மறறும் o, n மறறும் o ஆகியளவகளு்ககு்க குறு்ககுகவடடியாகும். 
 படைம் 5.14 (ii) இல் l ஆைது மறற ககாடுகளை கவவகவறு புள்ளிகளில் கவடடைவில்ளல. 
ஆககவ,  l ஆைது ஒரு குறு்ககுகவடடி அல்ல.
 

5.்.1 குறுககுசவைடடியபால் அ்ையும் நகபாணஙகள 

இரு ககாடுகளை ஒரு குறு்ககுகவடடி ைந்தி்ககும்கபாது கவடடும் 
புள்ளிகளில் எடடு்க ககாைஙகள் படைம் 5.15 இல் உள்ைவாறு 
அளமகினறை.

∠1, ∠2, ; ∠3, ∠4 ; ∠5, ∠6 ;  ∠7, ∠8 எனபளவ கநரிய ககாை 
இளைகள் எனபது கதளிவு.  கமலும் சில கநரிய ககாை இளைகளை 
உனைால் காை இயலுமா?

கமலும் ∠1, ∠3 ; ∠2, ∠4 ; ∠5, ∠7 ; ∠6, ∠8 எனபளவ குத்கததிர்க ககாைஙகள்.
படைம் 5.15 காண்பி்ககப்படடுள்ை ககாைஙகளைப் பினவருமாறு பலவளககைாக 

வளகப்படுத்த இயலும்.
ஒத்த நகபாணஙகள

∠1 மறறும் ∠5 ஆகிய ககாைஙகள் குறு்ககுகவடடி l இன 
வலப்ப்ககம் அளமந்துள்ைை.  இதில்  ∠1 ஆைது ககாடு m இன 
கமறபுறமும்,  ∠5 ஆைது ககாடு n இன கமறபுறமும் அளமந்துள்ைை. 

கமலும், ∠2 மறறும் ∠6 எனற ககாைஙகள் குறு்ககுகவடடி l இன 
இடைப்ப்ககம் அளமந்துள்ைை.  இவறறில் ∠2 ஆைது ககாடு m இன 
கமறபுறமும், ∠6 ஆைது ககாடு n இன கமறபுறமும் அளமந்துள்ைளத்க 
காைலாம். (படைம்5.16)

இகத கபானறு, ககாைஙகள் ∠3 மறறும் ∠7 ஆகியளவ குறு்ககுகவடடி  
l இன இடைப்ப்ககம் அளமந்துள்ைை.  இவவிரண்டில் ∠3 ஆைது ககாடு m இன 
கீழப்புறமும், ∠7 ஆைது ககாடு n இன கீழப்புறமும் அளமந்துள்ைளத்க காைலாம்.

1. கீகை ககாடு்ககப்படடுள்ை ககாடுகளு்ககு, முடிந்த அைவு குறு்ககுகவடடிகளை வளரக.

l l

m m
n

p
n

(i)      (ii)
2. கமறகண்டை ககாடுகளு்ககு்க குறு்ககுகவடடியாக அளமயாத ஒரு ககாடளடை வளரக.
3. கீழ்ககாணும் ககாடுகளு்ககு எத்தளை குறு்ககுகவடடிகள் வளரய இயலும்?
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100 ஏழாம் வகுப்பு - கணிதம்

ககாைஙகள் ∠4, ∠8  ஆகியளவ குறு்ககுகவடடி l இன வலப்புறம் அளமந்துள்ைளத்க  
காைலாம்.  இவறறில் ∠4 ஆைது ககாடு m இன கீழப்புறமும்,  ∠8 ஆைது ககாடு n இன கீழப்புறமும்  
அளமந்துள்ைை. ஆககவ, கவவகவறு முளைகளை்க ககாண்டை கைாடி்க ககாைஙகள் 
குறு்ககுகவடடி l இ்ககு ஒகர ப்ககத்திலும் (இடைம் அல்லது வலம்) m மறறும் n ககாடுகளு்ககு 
கமறபுறம் அல்லது கீழப்புறம் அளமந்துள்ைை.  இத்தளகய ககாைச் கைாடிகள் ஒத்த ககாைஙகள் 
எை அளை்ககப்படும். 
ஒனறுவிடட உடநகபாணஙகள

∠3, ∠5 மறறும் ∠4, ∠6 எைப் கபயரிடைப்படடை ககாைஙகள், 
குறு்ககு கவடடி l இன இருபுறமும் மறறும் m மறறும் n ககாடுகளு்ககு 
இளடையிலும் குறி்ககப்படடுள்ைை.  இவவளக ககாைஙகள் ஒனறு 
விடடை உடககாைஙகள் எைப்படும். 

ஒனறுவிடட சவைளிக நகபாணஙகள 

குறு்ககுகவடடி l இன எதிரப்புறஙகளிலும், ககாடுகள் m மறறும்  
n ்ககு கவளிப்புறமும் குறி்ககப்படடுள்ை ∠1, ∠7 மறறும் ∠2, ∠8  ஆகிய 
ககாைஙகள் ஒனறுவிடடை கவளி்கககாைஙகள் எைப்படும். 

நாம் கமலும் சில ககாை கைாடிகளைப் பார்ககலாம்.

∠3, ∠6 மறறும் ∠4, ∠5 எனற ககாைஙகள் குறு்ககுகவடடி 
l இன ஒகர ப்ககத்திலும், ககாடுகள் m மறறும் n ்ககு இளடையிலும் 
அளமந்துள்ைை.  இ்கககாைஙகள் ககாடுகள் m மறறும் n களின 
உடபுறத்திலும் குறு்ககுகவடடி l  இ்ககு ஒகர ப்ககத்திலும் 
அளமந்துள்ைை. இ்கககாைஙகள் குறு்ககுகவடடியின ஒகர ப்ககம் 
அளமந்த உடககாைஙகள் எைப்படும்.

∠1, ∠8 மறறும் ∠2, ∠7 எனற ககாைஙகள் குறு்ககுகவடடியின 
ஒகர ப்ககத்திலும் ககாடுகள் m மறறும் n ்ககு கவளிப்புறமும் 
அளமந்துள்ைை.  இ்கககாைஙகள் ககாடுகள் m மறறும் n களின 
கவளிப்புறத்திலும் குறு்ககுகவடடி l  இ்ககு ஒகர ப்ககத்திலும் 
அளமந்துள்ைை.  இ்கககாைஙகள் குறு்ககுகவடடியின ஒகர ப்ககம் 
அளமந்த கவளி்கககாைஙகள் எைப்படும்.

கமறகுறிப்பிடைப்படடை ககாைஙகள் முளறகய ஒத்த உடககாைஙகள் (co-interior), ஒத்த 
கவளி்க ககாைஙகள் (co-exterior) எனறு அளை்ககப்படுகினறை.
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5.்.2  இ்ண நகபாடுகளில் குறுககுசவைடடி உருவைபாககும் நகபாணஙகள 
கவடடி்கககாள்ளும் ககாடுகளில் குறு்ககுகவடடி உருவா்ககும் பல்கவறு வளகயாை 

ககாைஙகளை அறிந்துககாண்கடைாம்.  நாம் இப்கபாது, பினவரும் கையல்பாடுகளின மூலம் ஒரு 
குறு்ககுகவடடியாைது இளை ககாடுகளை கவடடும்கபாது உருவா்ககும் ககாைஙகளை்க 
குறித்த ஆரவமூடடும் உண்ளமகளை காண்கபாம்.

கடடைடை்ககளலயின அடிப்பளடையில் ஒரு கடடைளமப்பின ைமச்சீரதனளம மறறும் தாஙகும் 
திறன ஆகியவறளற உறுதி கையய ஒத்த ககாைஙகள் பயனபடுத்தப்படுகினறை.  தைத்தின 
ைமச்சீரதனளமளய உறுதி கையவதில் ஒனறுவிடடை கவளி்கககாைஙகள் பயனபடுத்தப்படுகினறை.  
தூண்கள் இளையாைளவயா, கடடைளமப்பில் ஏகதனும் குளறபாடு உள்ைதா மறறும் நிளலத்தனளம 
கபானறவறளற உறுதிப்படுத்த ஒனறுவிடடை உடககாைஙகளும் பயனபடுத்தப்படுகினறை.

குறு்ககுகவடடியின ஒகர ப்ககத்தில் அளமந்த உடககாைஙகளும், விடடைஙகளும் இளையாக 
உள்ைைவா எை காண்பதறகும், கமாத்த கடடைளமப்பிறகு இவவிடடைஙகள் உறுதுளையாக 
உள்ைைவா எை காண்பதறகும் உதவுகினறை.  சுவரகள் கநராக உள்ைதா எனபளதச் ைரிபாரப்பதில் 
குறு்ககுகவடடியின ஒகர ப்ககத்தில் அளமந்த கவளி்கககாைஙகள் பயனபடுகினறை.

கீழ்ககாணும் படைஙகள் ஒவகவானறிலும் ஒரு கைாடி ஒத்த ககாைஙகள் 
குறி்ககப்படடிருப்பளத்க கவனி்ககவும்.  ஒரு ககாைம், இளை ககாடுகளு்ககு 
இளடையிலும், மறகறாரு ககாைம் இளைககாடுகளு்ககு கவளிப்புறமாகவும் 
அளமந்துள்ைை.  கமலும், இரு ககாைஙகளும் குறு்ககுகவடடி்ககு ஒகர ப்ககத்திலும் 
அளமந்துள்ைை.  ஒரு கைாடி்க ககாைஙகள் அைவிடைப்படடுச் ைமகமை்க 
கண்டைறியப்படடுள்ைது.  மீதமுள்ை மூனறு கைாடி ககாைஙகளை அைவீடு கையது 
ைரிபார்கக. 
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கமறகண்டை கையல்பாடடில் இருந்து, இரண்டு இளைககாடுகள் ஒரு குறு்ககுகவடடியால் 
கவடடைப்படும்கபாது, ஒத்த ககாைஙகள் ைமமாக இரு்ககும் எை நாம் முடிவு கையய 
இயலும். 
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102 ஏழாம் வகுப்பு - கணிதம்

l

1. அனறாடை வாழவில், இளைககாடுகளை கவடடும் குறு்ககு கவடடிகள் பறறிய நானகு 
எடுத்து்ககாடடுகள் ககாடு்ககப்படடுள்ைை. இகதகபால் உஙகள் சுறறுப்புறத்தில் காணும் 
இளைககாடுகளை கவடடும் குறு்ககுகவடடி்ககு கமலும் நானகு எடுத்து்ககாடடுகளை்க 
குறிப்பிடுக.

2. x இன மதிப்ளப்க காண்க.

125°

48°
138°

m

m

m

n

n

n

l

l

l

x° x°
x°

கீழ்ககாணும் படைம் ஒவகவானறிலும் ஒனறுவிடடை உடககாைஙகள் குறி்ககப்படடிருப்பளத்க 
கவனி்ககவும்.  இரு ககாைஙகளும் இளைககாடுகளின உடபகுதியிலும், 
குறு்ககுகவடடி்ககு எதிகரதிரப் ப்ககஙகளிலும் அளமந்துள்ைை.  ஒரு கைாடி ககாைஙகள் 
அைவிடைப்படடுச் ைமகமை்க கண்டைறியப்படடுள்ைது.  மீதமுள்ை மூனறு கைாடி 
ககாைஙகளை அைவீடு கையது ைரிபார. 

m
l

n

m

l

n

m

l

n

m
l

n

30°

30°

கமறகண்டை கையல்பாடடிலிருந்து, இரண்டு இளைககாடுகள் ஒரு குறு்ககுகவடடியால் 
கவடடைப்படும்கபாது ஒனறுவிடடை உடககாைஙகள் அைவில் ைமமாக இரு்ககும் எனபளத 
நாம் முடிவு கையய இயலும்.
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கீழ்ககாணும் படைம் ஒவகவானறிலும் ஒனறுவிடடை கவளி்கககாைஙகள் 
குறி்ககப்படடிருப்பளத்க கவனி்ககவும்.  இரண்டு ககாைஙகளும் இளைககாடுகளின 
கவளிப்பகுதியிலும், குறு்ககுகவடடி்ககு இருபுறத்திலும் அளமந்துள்ைை.  ஒரு கைாடி 
ககாைஙகள் அைவிடைப்படடுச் ைமகமை்க கண்டைறியப்படடுள்ைை.  மீதமுள்ை மூனறு 
கைாடி்க ககாைஙகளை அைவீடு கையது ைரிபார்ககவும்.  

கமறகண்டை கையல்பாடடிலிருந்து, இரண்டு இளை ககாடுகள் ஒரு குறு்ககுகவடடியால் 
கவடடைப்படும்கபாது, ஒனறுவிடடை கவளி்கககாைஙகள் அைவில் ைமம் எனபளத நாம் முடிவு 
கையய இயலும்.
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50°

கீழ்ககாணும் படைம் ஒவகவானறிலும், குறு்ககுகவடடி்ககு ஒகர ப்ககம் அளமந்த 
உடககாைஙகள் குறி்ககப்படடிருப்பளத்க கவனி்ககவும்.  இரண்டு ககாைஙகளும் 
இளை ககாடுகளின உடபகுதியிலும், குறு்ககுகவடடி்ககு ஒகர ப்ககத்திலும் 
அளமந்துள்ைை.  ஒரு கைாடி ககாைஙகள் அைவிடைப்படடு அவறறின கூடுதல் 180˚  எை 
அறியப்படடுள்ைது.  மீதமுள்ை மூனறு கைாடி்க ககாைஙகளை அைவீடு கையது ைரிபார்ககவும். 

கமறகண்டை கையல்பாடடிலிருந்து இரண்டு இளைககாடுகள் ஒரு குறு்ககுகவடடியால் 
கவடடைப்படும்கபாது, குறு்ககுகவடடியின ஒகர ப்ககம் அளமந்த உடககாைஙகள் மிளக 
நிரப்பு ககாைஙகள் எனபளத நாம் முடிவு கையய இயலும். 
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104 ஏழாம் வகுப்பு - கணிதம்

கீழ்ககாணும் படைம் ஒவகவானறிலும், குறு்ககுகவடடி்ககு ஒகர ப்ககம் அளமந்த 
கவளி்கககாைஙகள் குறி்ககப்படடிருப்பளத்க கவனி்ககவும்.  இரண்டு ககாைஙகளும் 
இளை ககாடுகளின கவளிப்பகுதியிலும், குறு்ககுகவடடி்ககு ஒகர ப்ககத்திலும் 
அளமந்துள்ைை.  ஒரு கைாடி ககாைஙகள் அைவிடைப்படடு அவறறின கூடுதல் 180˚  எை 
அறியப்படடுள்ைது.  மீதமுள்ை மூனறு கைாடி்க ககாைஙகளை அைவீடு கையது 
ைரிபார்ககவும். 

கமறகண்டை கையல்பாடடிலிருந்து இரண்டு இளைககாடுகள் ஒரு குறு்ககுகவடடியால் 
கவடடைப்படும்கபாது, குறு்ககுகவடடியின ஒகர ப்ககம் அளமந்த கவளி்கககாைஙகள் 
மிளக நிரப்பு ககாைஙகள் எனபளத நாம் முடிவு கையய இயலும். குறு்ககுகவடடியில் 
ஒகரப்ககம் அளமந்த கவளி்கககாைஙகளின கூடுதல் 180˚. 
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1.    x இன மதிப்ளப்க காண்க.

2.     x இன மதிப்ளப்க காண்க.
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எடுத்துககபாடடு 5.்        
(i) ககாைம் ∠1 இன ஒத்த ககாைத்ளத எழுதுக. 
(ii) ககாைம் ∠3 இன ஒனறுவிடடை உடககாைத்ளத எழுதுக. 
(iii) ககாைம் ∠8 இன ஒனறுவிடடை கவளி்கககாைத்ளத எழுதுக. 
(iv) ககாைம் ∠8 இன ஒத்த ககாைத்ளத எழுதுக. 
(v) ககாைம் ∠7 இன ஒனறுவிடடை கவளி்கககாைத்ளத எழுதுக. 
(vi) ககாைம் ∠6 இன ஒனறுவிடடை உடககாைத்ளத எழுதுக.

 
(i)  ககாைம் ∠1 இன ஒத்த ககாைம் ∠5 ஆகும்.
(ii) ககாைம் ∠3 இன ஒனறுவிடடை உடககாைம் ∠5 ஆகும்.
(iii) ககாைம் ∠8 இன ஒனறுவிடடை கவளி்கககாைம் ∠2 ஆகும்.
(iv)  ககாைம் ∠8 இன ஒத்த ககாைம் ∠4 ஆகும்.
(v)  ககாைம் ∠7 இன ஒனறுவிடடை கவளி்கககாைம் ∠1  ஆகும்.
(vi)  ககாைம் ∠6 இன ஒனறுவிடடை உடககாைம் ∠4 ஆகும்.

எடுத்துககபாடடு 5.் 

(i) b˚	இன ஒத்த ககாைஙகள் எளவ?
(ii) b˚	இன ககாை அைவு எனை?
(iii) எந்கதந்த்க ககாைஙகள் 68˚	அைவுளடையளவ?
(iv) எந்கதந்த்க ககாைஙகள் 112˚ அைவுளடையளவ? 

(i) b˚	இன ஒத்த ககாைஙகள் d˚	மறறும் 68˚.
(ii) ககாைம் b˚	இன மதிப்பு 68˚	(ஏகைனில் b˚	உம், 68˚ உம் ஒத்த ககாைஙகள்)
(iii) b˚,	d˚,	g˚,	i˚	மறறும் k˚ ஆகியளவ 68˚ மதிப்புளடையளவ.
(iv) a˚,	c˚,	e˚,	f˚,	h˚	மறறும் j˚	ஆகியளவ 112˚ மதிப்புளடையளவ.

எடுத்துககபாடடு 5.1ட  
l ஆைது m இ்ககு இளை எனில், படைத்தில்  x மறறும் y இன மதிப்புகளை்க காண்க.

  l ஆைது m இ்ககு இளை எை்க ககாடு்ககப்படடுள்ைது.
  y  = 2x [குத்கததிர்க ககாைஙகள் ைமம்]
 y + 4x  =  180˚ [குறு்ககுகவடடியில் ஒகர ப்ககம் அளமந்த  
    உட ககாைஙகளின கூடுதல்]
 2x + 4x  =  180˚ [y = 2x எனபதால்]
 6x  =  180˚ 

  இருபுறமும் 6ஆல் வகு்கக

   6
6
x  = 180

6
°   ஆககவ,  x = 30˚.

  இப்கபாது , y = 2(30˚) = 60˚.

படம் 5.21
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106 ஏழாம் வகுப்பு - கணிதம்

்யிறசி 5.2
1. படைத்தில் குறி்ககப்படடுள்ை ககாைச்கைாடிகளின கபயளர எழுதுக. . 

2. பினவரும் படைம் ஒவகவானறிலும் x இன அைளவ காண்க.

3. பினவரும் படைம் ஒவகவானறிலும் y இன மதிப்ளப்க காண்க. 

4. கீழ்ககாணும் படைம் ஒவகவானறிலும் z இன மதிப்ளப்க காண்க.

2

1 11
2

2

2

2 2

1 1

1

l l
lm m

m

n

l l

m

m

n o
n l

m
n p q

n

n

(i)        (ii)         (iii)

(iv)        (v)          (vi)

35°

l

m

x

n

145°

l

m

x

n
65°

l
m

n
x

135°
l

m

n

x

(i)      (ii)              (iii)

(iv)     (v) l

m

n

x

58°
l

m

y

n

123°
lm

y

n
108°

l

m

yn
28°

l
m

n

y

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

31°

l
m

n

z

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

79°

l

m

z

n

22°

m

z

n
135°

l

m

z

n

7th_Maths_T1_TM_Chp5.indd   106 07-06-2019   19:09:13

 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



107இயல் 5   |  வடிவியல்

5. கீழவரும் படைம் ஒவகவானறிலும் a இன மதிப்ளப்க காண்க..
  (i) (ii) (iii) (iv)
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6. கீழ்ககாணும் படைஙகளில்  x இன மதிப்பு காண்க.

7. அனபு, கீழ்ககாணும் இரு படைஙகளில் சில ககாைஙகளை்க குறித்துள்ைான, அளவகள் 
ைரியாைளவயா எைச் கைாதி்கக.  விளடை்ககாை காரைத்ளத எழுதுக.

8. அனறாடை வாழவில் இளைககாடுகளைப் பயனபடுத்தும் சூழநிளலகள் இரண்டிளை்க 
குறிப்பிடுக.

9. இரு இளைககாடுகளை ஒரு குறு்ககுகவடடி கவடடுகிறது.  அளைத்து்க ககாைஙகளையும் 
கண்டுபிடி்ககத் அறிந்திரு்கக கவண்டிய குளறந்தபடை்க ககாை அைவுகளின 
எண்ணி்களக யாது? 

சகபாளகுறி வை்க வினபாககள
10. இரண்டு அல்லது அதறகு கமறபடடை ககாடுளை கவவகவறு புள்ளிகளில் கவடடும் ஒரு 

ககாடு __________ ஆகும் 

(i) இளைககாடுகள் (ii) குறு்ககுகவடடி  

(iii) இளையில்லா்க ககாடுகள் (iv) கவடடும் ககாடுகள்   

11. ககாடு்ககப்படடுள்ை படைத்தில் ககாைஙகள் a மறறும் b எனபளவ
(i) ஒனறுவிடடை கவளி்கககாைஙகள்       
(ii) ஒத்த ககாைஙகள்
(iii) ஒனறுவிடடை உடககாைஙகள்        
(iv) குத்கததிர்க ககாைஙகள்
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12. இளைககாடுகளை ஒரு குறு்ககுகவடடி கவடடும்கபாது பினவரும் கூறறுகளில் எது 
எப்கபாழுதும் உண்ளமயாக இரு்ககும்?

(i) ஒத்த ககாைஙகள், மிளக நிரப்பு்கககாைஙகள்
(ii)  ஒனறுவிடடை உடககாைஙகள் மிளக நிரப்பிகள்
(iii) ஒனறுவிடடை கவளி்கககாைஙகள் மிளக நிரப்பிகள்
(iv) குறு்ககுகவடடி்ககு ஒகர ப்ககம் அளமந்த உடககாைஙகள் மிளக நிரப்பிகள்.

13. படைத்தில், x இன மதிப்பு எனை? 
(i)	43˚			 	 (ii)	44˚	
(iii)	132˚	 	 (iv)	134˚	

5.் வை்ரதல் 
வடிவியலில், வளரதல் எனபது ககாடுகள், ககாைஙகள் மறறும் வடிவஙகள் 

ஆகியவறளற மிகச் ைரியாை அைவில் வளரவதாகும்.  ஆறாம் வகுப்பில், 
ககாடடுத்துண்டு வளரதல், ககாடு்ககப்படடை ககாடடிறகு இளைககாடு, 
கைஙகுத்து்க ககாடு வளரதளலயும் மறறும் பாளகமானிளயப் பயனபடுத்தி்க 
ககாைத்ளத அளமத்தளலயும் கறறறிந்கதாம்.

 இப்கபாழுது, ககாடு்ககப்படடை ககாடடுத்துண்டின கைஙகுத்து இரு ைமகவடடி, ககாடு்ககப்படடை 
ககாைத்தின இரு ைமகவடடி வளரதளலயும்; 60˚,	30˚,	120˚,	90˚,45˚	ஆகிய ககாைஙகளைப் 
பாளகமானிளயப் பயனபடுத்தாமல் அளமத்தளலயும் கறகபாம். 

படைஙகள் அளைத்தும் கதாராயமாை அைவுகளில் வளரயப்படடுள்ைது.

5.்.1. ஒரு நகபாடடுத்துண்டின செஙகுத்து இரு ெைசவைடடி வை்ரதல்
 ஆறாம் வகுப்பில், குத்து்க ககாடுகளை வளரதளல்க கறறுள்கைாம்.  படைம் 5.24 ஐ கநா்ககுக.

l

A B

l

C D

படம் 5.24

படைம் 5.24 இல் சில கைஙகுத்து்க ககாடுகள் உள்ைை.  இரு வளககளிலும் கைஙகுத்து்கககாடு 
l ஆைது ககாடடுத்துண்டிளை இரு ைமபாகஙகைாகப் பிரி்ககினறது.  இந்த l எனற ககாடைாைது 
ககாடு்ககப்படடை ககாடடுத்துண்டின கைஙகுத்து இரு ைமகவடடி எைப்படும்.  ஆககவ, ஒரு 
ககாடடுத்துண்டிளை இரு ைமபாகஙகைாகப் பிரி்ககும் கைஙகுத்து்கககாடைாைது, 
அ்கககாடடுத்துண்டின கைஙகுத்து இரு ைமகவடடி எைப்படும்.

 இப்கபாது, ககாடு்ககப்படடை ககாடடுத்துண்டிறகு, கைஙகுத்து இரு ைமகவடடி வளரயும் 
முளறளய்க கறகபாம்.

65°6
7 8

13x-17
3 4
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எடுத்துககபாடடு 5.11 
6 கைமீ நீைமுள்ை AB எனற ககாடடுத்துண்டிறகு கைஙகுத்து இரு ைமகவடடிளய வளரக.

்டி 1 :  ஒரு கநரககாடளடை வளரக.  அதன மீது A மறறும் B எனற  
புள்ளிகளை  AB = 6 கை.மீ எனறவாறு குறி்கக. 

்டி 2 :  Aளவ ளமயாக்க ககாண்டு, AB இன நீைத்தின அளர 
பஙளகவிடை  அதிகமாை  ஆரமுளடைய வடடைவிறகளை AB 
இ்ககு கமலாக ஒனறும், கீைாக ஒனறும் அளமயுமாறு வளரக.

்டி ் :  B ஐ ளமயமாக்க ககாண்டு, அகத அைவு ஆரத்துடைன கூடிய 
வடடைவிறகளைப் படி-2இல் வளரந்த வடடைவிறகளை கவடடுமாறு வளரக.  கவடடும் 
புள்ளிகளு்ககு  C மறறும் D  எைப்    கபயரிடுக.

்டி ் :  C மறறும் D ஆகியவறளற இளை்ககவும்.  CD ஆைது AB ஐ 
கவடடும்புள்ளிளய O எை்க  குறி்கக. 
CD ஆைது AB இன கைஙகுத்து இரு ைமகவடடி ஆகும்.
ககாைம் ∠AOC ஐ அைவீடு கையக.  கமலும் OA மறறும் OB 
இன நீைஙகளை   அைந்து பார்ககவும்.  நீஙகள் அறிவது எனை?

வடடைவில்லின ஆரம் AB இன நீைத்தில் பாதிளய விடை்க குளறவாக இருந்தால் எனை நிகழும்?

்யிறசி  5.்
1. கீகை ககாடு்ககப்படடை அைவுள்ை ககாடடுத்துண்டுகளை வளரக.  கமலும் ஒவகவாரு 

ககாடடுத் துண்டிறகும்,  அைவு ககால் மறறும் கவராயத்ளதப் பயனபடுத்திச் கைஙகுத்து 
இரு ைமகவடடி வளரக..

  (i) 8 கை.மீ  (ii) 7 கை.மீ         (iii) 5.6 கை.மீ 
 (iv) 10.4 கை.மீ  (v) 58 மி.மீ 

5.்.2 ஒரு நகபாணத்தின நகபாண இருெைசவைடடி வை்ரதல்
ஒரு ககாைத்ளத இரு ைம அைவுகைாகப் பிரி்ககும் ககாடு அல்லது ககாடடுத்துண்டு 

அ்கககாைத்தின இருைம கவடடி எைப்படும்.
கீழ்ககாணும் படைஙகளில் ககாை இருைமகவடடிகளை நாம் காைலாம்.

AO P
I

Q J அைந்து உறறுகநா்ககு

C R K

D

S L

25°
55°

25°50°
55°110°

படம் 5.25

A B6 கை.மீ

A B6 கை.மீ

A

c

o
B6 கை.மீ

3 கை.மீ3 கை.மீ
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எடுத்துககபாடடு 5.12   	80˚	அைவுளடைய ∠ABC இன ககாை இரு ைமகவடடி வளரக.
்டி 1 :  பாளகமானிளயப் பயனபடுத்தி 80˚		

அைவுள்ைவாறு ககாைம் ∠ABC ளய 
அளம்கக. 

்டி 2 :  B ஐ ளமயமாக்க ககாண்டு ஏகதனும் 
ஒரு ஆரமுளடைய வடடைவில்ளல ∠BAC 
இன  உடபகுதியில் BA மறறும் BC  ஐ 
முளறகய E மறறும்  F இல் கவடடுமாறு வளரக. 

்டி ் :  E ஐ ளமயமாக்க ககாண்டு அகத 
ஆரத்தில்  ∠ABC இன உடபுறத்தில் ஒரு 
வடடைவில் வளரக.   இகத கபால் F ஐ 
ளமயமாக்க ககாண்டு முனபு வளரந்த 
வடடைவில்ளல கவடடுமாறு மறகறாரு 
வடடைவில் வளரக. 

்டி ் :  வடடைவிறகள் கவடடும் புள்ளிளய G எை்க குறி்கக.  கதிர BG ஐ வளரக. கதிர BG ,  
∠ABC இன ககாை இருைமகவடடி ஆகும்.

  

்யிறசி  5.்
1. பாளகமானிளயப் பயனபடுத்திப் பினவரும் ககாைஙகளை அளமத்து, அைவுககால் 

மறறும் கவராயத்ளதப் பயனபடுத்தி ஒவகவானறிறகும் ககாை இருைமகவடடி வளரக.
	 (i)	60˚	 (ii)	100˚	 (iii)	90˚		 (iv)	48˚	 (v)	110˚		

5.்.்  ்பா்கைபானி்யப் ்யன்டுத்தபாைல் சி்றப்புக நகபாணஙக்ை வை்ரதல்
(i)   60˚ அைவு்டய நகபாணத்்த வை்ரதல்

A A B

A

C

B A

C

B
60°

்டி 1 :  ஒரு கநரககாடு வளரக.  அதன மீது A 
எனற புள்ளிளய்க குறி்கக.

்டி 2 :  A ஐ ளமயமாக்க ககாண்டு ஏகதனும் 
ஒரு ஆரத்தில் கநரககாடளடை 
கவடடுமாறு ஒரு வடடைவில் வளரக.  
கநர்கககாடளடை கவடடும் புள்ளிளய B 
எை்க குறி்கக.

்டி ் :  அகத அைவு ஆரத்துடைன, B ஐ ளமயமாக்க ககாண்டு முனபு வளரந்த வடடைவில்ளல 
கவடடுமாறு மறகறாரு வடடைவில்ளல வளரக.  கவடடும் புள்ளிளய C எை்க குறி்கக.

்டி ் :  AC ஐ இளை்கக.  ∠BAC எனபது 60˚ அைவுளடைய ககாைமாகும்.

(ii)  120˚ அைவு்டய நகபாணத்்த வை்ரதல்
120˚ ககாை அைவில், இரண்டு 60˚ ககாை அைவுகள் உள்ைளத நாம் அறிகவாம். எைகவ 

120˚	 ககாைத்ளத அளமப்பதறகு  60˚	 ககாைத்ளத இரு முளற கதாடைரந்து அளமத்தல் 
கபாதுமாைதாகும். 
்டி 1 :  ஒரு கநரககாடு வளரக.  அதன மீது A எனற புள்ளிளய்க குறி்கக. 

AB

C

80°

AEB

C
F

80°

AEB

C
F

80°

AEB

C
F

80°

G
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்டி 2 :  A ஐ ளமயமாக்க ககாண்டு வைதியாை 
ஆரத்தில் கநரககாடளடை கவடடுமாறு 
ஒரு வடடைவில் வளரக.  கநரககாடளடை 
கவடடும் புள்ளிளய B எை்க குறி்கக.

்டி ் :  ஆரத்தின அைளவ மாறறாமல் Bளய 
ளமயமாக்க ககாண்டு படி 2 இல் 
வளரந்த  வடடைவில்ளல கவடடுமாறு 
மறகறாரு வடடைவில்ளல வளரக.  
கவடடும் புள்ளிளய C எை்க குறி்கக.

்டி ் :  மீண்டும் அகத அைவு ஆரத்துடைன, C ஐ ளமயமாக்கககாண்டு படி 2 இல் வளரந்த       
வடடைவில்ளல கவடடுமாறு (படைத்தில் உள்ைவாறு) மறகறாரு வடடைவில்ளல வளரக. 
கவடடும் புள்ளிளய D எை்க குறி்கக.

்டி 5 :  AD ஐ இளை. ∠BAD எனபகத கதளவயாை 120˚ அைவுளடைய ககாைமாகும்.

(iii)	 30˚	 அைவு்டய நகபாணத்்த வை்ரதல்
 60˚	 இல் பாதி அைவு 30˚ எனபதால் 60˚ ககாைத்ளத்க ககாை இருைமகவடடிளயப் 

பயனபடுத்திப்  பிரிப்பதன மூலம் 30˚ ககாைத்ளத வளர இயலும்.

்டி 1 :  60˚ ககாைத்ளத அளம்ககவும் (60˚ 
அைவுளடைய ககாைத்ளத வளரதல் 
முளறளயப் பயனபடுத்துக).

்டி 2 :  B ஐ ளமயமாக்கககாண்டு ஏகதனும் ஒரு 
ஆரமுளடைய வடடைவில்ளல ∠BAC இன  
உடபகுதியில் வளரக.

்டி ் :  அகத அைவு ஆரத்துடைன, C ஐ 
ளமயமாக்கககாண்டு படி 2 இல் வளரந்த 
வில்ளல கவடடுமாறு மறகறாரு 
வடடைவில்ளல வளரக. கவடடும் புள்ளிளய 
D எை்க குறி்கக.

்டி ் : AD ஐ இளை்கக. ∠BAD ஆைது கதளவயாை  30˚	 அைவுளடைய ககாைமாகும்.  
(∠DAC இன அைளவ்க குறித்துச் சிந்தி்கக).

(iv)		90˚	அைவு்டய நகபாணத்்த வை்ரதல்  

்டி 1 :  120˚ அைவுளடைய ககாைத்ளத 
அளம்ககவும் (120˚ அைவுளடைய 
ககாைத்ளத வளரதல்           
முளறளயப் பயனபடுத்துக).

்டி 2 :  C ஐ ளமயமாக்க ககாண்டு 
ஏகதனும் ஒரு அைவுளடைய 
ஆரத்தில் ∠CAD இன உடபகுதியில் சிறு வடடைவில் ஒனளற வளரக.
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112 ஏழாம் வகுப்பு - கணிதம்

்டி ் : அகத அைவு ஆரத்துடைன D ஐ 
ளமயமாக்கககாண்டு படி 2 இல் 
வளரந்த வடடைவில்ளல  கவடடுமாறு 
மறகறாரு வடடைவில்ளல வளரக.  
கவடடும் புள்ளிளய E எை்க 
குறி்கக.

்டி ் : AE ஐ இளை்கக. ∠BAD	=	90˚ அைவுளடைய ககாைமாகும். 

்யிறசி 5.5
1.  அைவுககால் மறறும் கவராயம் மடடும் பயனபடுத்திப் பினவரும் ககாைஙகளை அளம்கக.
	 (i)	60˚		 (ii)	120˚		 (iii)	30˚		 (iv)	90˚		
	 (vi)	45˚		 (vii)	150˚		 (vi)	135˚

்யிறசி 5.்

1.	 ∠AOB எனபது கைஙககாைம் எனில்  x இன மதிப்ளப்க கண்டுபிடி. 

2. ககாடு்ககப்படடை படைத்தில் x இன மதிப்ளப்க  காண்க. 

3. x, y மறறும் z இன  மதிப்ளப்க காண்க.  

4.  இரு ககாைஙகள் 11 : 25 எனற விகிதத்தில் உள்ைை.  அளவ கநரிய ககாை இளைகள் 
எனில் அ்கககாைஙகளை்க காண்க. 

5.  ககாடு்ககப்படடை படைத்ளதப் பயனபடுத்திப் பினவரும் ககள்விகளு்ககு விளடையளி்கக. 
விளடை்ககுத் தகுந்த காரைம் கூறுக.

  (i)  ககாைம் ∠2 இ்ககு ககாைம் ∠1 அடுத்துள்ை ககாைமாக 
அளமயுமா? 

  (ii)  ∠BOE மறறும் ∠AOB ஆகியளவ அடுத்துள்ை 
ககாைமாக  அளமயுமா?

  (iii)  ∠BOC மறறும் ∠BOD ஆகியளவ கநரிய ககாை 
இளைகைாக அளமயுமா? 

  (iv) ∠COD மறறும் ∠BOD ஆகியளவ மிளக நிரப்பு ககாைஙகைாகுமா?
  (v)  ∠1 இ்ககு ∠3 ஆைது குத்கததிர்க ககாைமா?
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113இயல் 5   |  வடிவியல்

6. படைத்தில்  POQ, ROS   
மறறும் TOU எனபளவ 
கநரககாடுகள் எனில்  
x இ ன  ம தி ப் ள ப ்க 
காண்க. 

7. ககாடு்ககப்படடை படைத்தில் 
AB  ஆைது DC இ்ககு 
இளையாைது.   ∠1 
மறறும்   ∠2 
ஆ கி ய ள வ க ளி ன 
மதிப்ளப்க காண்க.  
தகுந்த காரைத்ளத்க 
கூறுக.

8. படைத்தில் AB  ஆைது CD 
இ்ககு இளையாைது.  
x,y மறறும் z இன  
மதிப்ளப்க காண்க.

9. இரு இளைககாடுகள் மறறும் குறு்ககுகவடடி வளரக.  அதன ஒள்றுவிடடை 
உடககாைஙகளை G, H எை்க குறி்ககவும்.  அளவ மிளக நிரப்பு ககாைஙகள் எனில் 
அவறறின மதிப்ளப்க காண்க.

10. குைாய 1 இ்ககு இளையாக்க குைாய 2 அளம்ககப்படை 
கவண்டும்.  ∠1 ஆைது 53˚ எனில் ∠2 இன மதிப்ளப்க 
கண்டுபிடி. 

11. y இன மதிப்ளப்க 
காண்க. 

12. z இன மதிப்ளப்க 
காண்க. 

13. RS ஆைது PQ இ்ககு 
இளை எனில், x மறறும் 
y இன மதிப்ளப்க 
காண்க.

14. இரு இளைககாடுகளை ஒரு குறு்ககுகவடடி கவடடுகிறது.  குறு்ககு கவடடி்ககு ஒகர 
ப்ககம் அளமந்த கைாடி உடககாைஙகளில் ஒனறு மறற ககாைத்தின இரு மடைஙளகவிடை  
48˚	அதிகம் எனில் அ்கககாைஙகளை்க காண்க.

15. படைத்தில் GH மறறும் IJ ஆகியளவ இளையாைளவ.  ∠1=108˚	
மறறும் ∠2	 =	 123˚ எனில், x˚, y˚	 மறறும் z˚ இன மதிப்ளப்க 
காண்க.
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114 ஏழாம் வகுப்பு - கணிதம்

16. வண்டிகள் நிறுத்தும் இடைத்தில் இளடைகவளிகளை்க குறி்ககும் 
ககாடுகள் இளையாக உள்ைை. ∠1 = (2x–3y)˚,  
∠2 = (x +39)˚ எனில், x மறறும் y இன மதிப்ளப்க காண்க.

17. இரு இளைககாடுகளை்க குறு்ககு கவடடி கவடடும்கபாது ககாைஙகள் A மறறும் B 
எனபளவ ஒத்த ககாைஙகைாக அளமகினறை. ∠A = 4x மறறும் ∠B = 3x + 7   எனில், 
x இன மதிப்ளப்க காண்க. விை்ககுக.

18.  படைத்தில் AB ஆைது CD இ்ககு இளை எனில் x˚, y˚ மறறும்  
z˚ இன மதிப்புகளை்க காண்க.

19. இரு இளை ககாடுகள் ஒரு குறு்ககுகவடடியால் கவடடைப்படுகினறை.  
ஒத்த ககாைஙகளில், ஒரு ககாைத்ளத மறற ககாைத்தின 
மூனறு மடைஙளக விடை 42˚ குளறவாக உள்ைது எனில், 
அ்கககாைத்தின மதிப்ளப்க காண்க.

20. ககாடு்ககப்படடை படைத்தில் ∠8	 =	 107˚ எனில்   ∠2 மறறும் ∠4 
ஆகியவறறின கூடுதளல்க காண்க. 

●	 கபாதுவாை ஒரு முளை, கபாதுவாை கதிர ககாண்டை கவவகவறு உடபகுதிகளை்க 
ககாண்டை இரண்டு ககாைஙகள் அடுத்துள்ை ககாைஙகள் எைப்படும்.

●	 மிளக நிரப்பு ககாைஙகைாக இரு்ககும் அடுத்துள்ை ககாைஙகள் கநரிய ககாை 
இளைகள் எைப்படும்.

●	 ஒரு ககாடடின மீது ஏகதனும் ஒரு புள்ளியில் அளமயும் ககாைஙகளின கூடுதல் 180˚ 
ஆகும்.

●	 ஒரு புள்ளியில் அளமயும் அளைத்து்க ககாைஙகளின கூடுதல் 360˚	ஆகும்.  
●	  இரு ககாடுகள் ஒனளற ஒனறு கவடடி்கககாள்ளும்கபாது அளமயும் அடுத்தளமயா்க 

ககாைஙகள் குத்கததிர்க ககாைஙகள் எைப்படும்.
●	 இரண்டு அல்லது அதறகும் கமறபடடை ககாடுகளை ஒரு ககாடு கவவகவறு புள்ளிகளில் 

கவடடிைால் அ்கககாடு குறு்ககு கவடடி எைப்படும்.
●	 இரு இளைககாடுகளை்க குறு்ககுகவடடி கவடடும்கபாது

 (i) ஒத்த ககாைச் கைாடிகள் ைமம்.
 (ii) ஒனறு விடடை உடககாைச் கைாடிகள் ைமம்.
 (iii) ஒனறு விடடை கவளி்கககாைச் கைாடிகள் ைமம்.
 (iv) குறு்ககு கவடடி்ககு ஒகர ப்ககம் அளமந்த உடககாைஙகள் மிளக நிரப்பு 

ககாைஙகள்.
 (v) குறு்ககுகவடடி்ககு ஒகர ப்ககம் அளமந்த கவளி்கககாைஙகள் மிளக நிரப்பு 

ககாைஙகள்.

்பாடச்சுருககம்
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்டி – 1 : 

கீழ்ககாணும் உரலி/விளரவு்க குறியீடளடைப் பயனபடுத்தி ஜீகயா ஜீப்ரா இளையப் ப்ககத்தில் 
“ஏைாம் வகுப்பு - வடிவியல்” எனனும் பணித்தாளிறகுச் கைல்லவும். இரண்டு கையல்பாடுகள் 
உள்ைை.  அளவ 1. கநரிய இளை – அடுத்துள்ை ககாைஙகள் 2. இளைககாடுகள் மறறும் 
குறு்ககு கவடடிகள்.
்டி - 2 : 

இரண்டைாவது கையல்பாடைாை “இளைககாடுகள் மறறும் குறு்ககு கவடடி”யில் A மறறும் B 
புள்ளிகளை நகரத்துவதன மூலம் குறு்ககு கவடடியால் ஏறபடும் பல்கவறு ககாைஙகளை 
உறறு கநா்ககுக.

்டி 1

்டி 2

கையல்பாடடிறகாை உரலி 

வடிவியல் : https://ggbm.at/bbsgesah
அல்லது விளரவு்க குறியீடளடை ஸககன கையக.

இ்ணயச் செயல்்பாடு

கையல்பாடடின இறுதியில்  
கிளடை்ககப் கபறுவது
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மீள்பார்வை
பல்வேறு வேழிகளில தகவேலை வேரிலைபபடுத்துதல, ஒழுங்குபடுத்துதல ஆகியன பற்றி ஆறாம் 

வேகுபபில நாம் படித்தலத நிலனவுபடுத்திக் ககாள்ளக் கீழவேரும் கையலபாடுகள உதவுகினறன.

்ேனகிராம் வேடிவேங்கல்ளப பயனபடுத்தி, பேம் 6.1 இல ககாடுக்கபபட்டுள்ள பறலவேகளின 
உருவேங்கல்ள வேடிவேலைத்துப பேம் 6.2 இல ககாடுக்கபபட்டுள்ள பறலவேகள ைரணாையப 
பேத்தில ஒட்டுக. ைாதிரிக்காக ஒரு பறலவேயின உருவேம் ஒட்டிக் காட்ேபபட்டுள்ளது.

படம் 6.1 படம் 6.2

நபாட்பாடடி ்ணிதப் புதிர

அருகில ககாடுக்கபபட்டுள்ள 
நாளகாட்டியில,  வேணணமிேப 
பட்டிருக்கும் எணகளின 
பணபுகல்ளப பற்றிக் 
கைந்துலரயாடி, அது ்பான்ற, 
புதிதாக ்ைலும் சிை எணகல்ளக் 
கணடுபிடிக்கவும்.

ஆ்ஸ்ட        2019
ஞபாயிறு திங்ள செவவைபாய் புதன் வியபாழன் சவைளளி ெனி

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

படம் 6.3

்ற்றல் நநபாக்ங்ள
●	 நாற்ைதுர இலணகல்ளப (Tetrominos) பயனபடுத்திப பை விதைான 

கபரிய வேடிவேங்கல்ள உருவோக்கக் கற்றுக்ககாளளுதல.
●	 பாலத வேலரபேத்லதப பயனபடுத்திக் காட்சித் தகவேலை எவவோறு 

பகுபபாய்வு கைய்வேது எனபலதப புரிந்துககாளளுதல.

6 த்வைல் செயலபாக்ம்
இயல்
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6.1 அறிமு்ம்
ஆறாம் வேகுபபில எண புதிரான சு்ோகு பற்றிப படித்்தாம். இவவேகுபபில நாற்ைதுர 

இலண(Tetromino)  வேடிவேங்கள குறித்து அறிந்துககாள்வோம்.

எஙகும் ்ணிதம் – அன்்றபாட வைபாழ்வில் த்வைல்செயலபாக்ம்

நாற்ைதுர இலண (Tetromino) வேடிவேங்கல்ளப                           வேழிபபாலத 
பயனபடுத்தி உருவேங்கள அலைத்தல	 											

6.2  நபாறெதுர இ்ை  (Tetromino) 
	 நாற்ைதுர இலணகல்ளப (Tetrominos) பற்றி அறிந்துககாள்ள ்வேணடுைானால இருைதுர 

இலணகள (Dominos) ைற்றும் முசைதுர இலணகல்ளப (Trinominos) பற்றிய புரிதல அவேசியம்.
	 1 கை.மீ x 1 கை.மீ பக்க அ்ளவுள்ள இரு ைதுரங்கல்ள அதன விளிம்புகளில ஒன்றாகோனறு 

இலணக்கும் ்பாது அலையும் வேடிவேத்லத்ய இருைதுர இலணகள எனகி்றாம்.  இருைதுர 
இலணலயக் கிலேைட்ேைாக்வோ அலைது கைங்குத்தாக்வோ இலணக்கும்்பாது அருகில 

அலேபபுக்குறிக்குள காட்ேபபட்டுள்ள வேடிவேங்கல்ளப ்பானறு அலைகிறது.	(	 	,	 	).

1.	  ககாடுக்கபபட்டுள்ள கதாேரகல்ள நிலறவு கைய்க..

(i)		

                                                படம் 6.4

(ii)		

                                                 படம் 6.5

2.	  பேம் 6.6 இல ககாடுக்கபபட்டுள்ள ைதுரவேடிவேபபேத்திலனக் 
ககாணடு எத்தலன ைதுரங்கல்ள உருவோக்கைாம்?

படம் 6.6

____

____

____

____
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	 இதலனப்பான்ற, மூனறு ைதுரங்கல்ள அதன விளிம்புகளில ஒன்றாகோனறு 
இலணக்கும்்பாது அலையும் வேடிவேத்லத்ய முசைதுர இலண எனகி்றாம். முசைதுர 
இலணலயக் கிலேைட்ேைாக்வோ அலைது கைங்குத்தாக்வோ இலணக்கும்்பாது அருகில 

அலேபபுக் குறிக்குள காட்ேபபட்டுள்ள வேடிவேங்கல்ளப ்பானறு அலைகிறது.	(	 	,	 	).

	 மூனறு ைதுரங்கல்ளக் ககாணடு இவவிரு விதங்களில ைட்டும்தான இலணக்க முடியுைா 
எனறால, இலலை; சிறிது ைாற்றி, ்வேறு விதங்களில இலணத்துப பாரக்கும் ்பாது நம்ைால அருகில 

அலேபபுக் குறிக்குள காட்ேபபட்டுள்ள நானகு விதைான வேடிவேங்கல்ள அலைக்க முடிகிறது	( ,	 	,		

,	 	).

இருைதுர இலண ைற்றும் முசைதுர இலண வேடிவேங்களில முயற்சித்தது ்பானறு 1 கை.மீ x 1 கை.மீ 
பக்க அ்ளவுள்ள நானகு ைதுரங்கல்ள, அவேற்றின விளிம்புகளில ஒன்றாகோனறு இலணத்தால 

அருகில அலேபபுக்குறிக்குள காட்ேபபட்டுள்ள வேடிவேங்கல்ளப ்பானறு அலைக்கைாம்	( ,	 ).

நானகு ைதுரங்கல்ள இலணக்க ்வேறு ஏ்தனும் வேழிகள உள்ளனவோ? ஆம், அவேற்லறப பற்றி  
இபபாேத்தில கற்றுக் ககாள்வோம்.

சூழ்நி்ல 1

ஆசிரியர, ைாணவேரகல்ள ஐந்து குழுக்க்ளாகப பிரித்து ஒவகவோரு குழுவினரிேத்திலும்   
1 கை.மீ x 1	கை.மீ பக்க அ்ளவுள்ள 20 ைதுர விலலைகல்ள வேழங்கினார. ைாணவேரகல்ள கவேவ்வேறு 
விதங்களில  நானகு ைதுர விலலைகளின விளிம்புகல்ள ஒன்றாகோனறு இலணக்குைாறு 
கூறினார. ஒவகவோரு குழுவினரும் ைற்றவேரகள உருவோக்கிய வேடிவேங்கல்ள ஒபபிட்டு, கபாதுவோன 
வேடிவேங்கல்ள ைட்டும் கரும்பைலகயில வேலரயச கைய்தார. எத்தலன விதைான வேடிவேங்கள 
ைாணவேரகளுக்குக் கிலேத்தன?

நம்ைால அருகில அலேபபுக்குறிக்குள 
காட்ேபபட்டுள்ள ஐந்து கவேவ்வேறு விதைான 
வேடிவேங்கல்ள ைட்டு்ை கபறமுடிகிறது அலைவோ?	
         படம் 6.7

இவவேடிவேங்கல்ளச சுழற்றும்்பாது கிலேக்கும் வேடிவேங்கள கீ்ழ பேம் 6.7 இல 
ககாடுக்கபபட்டுள்ளன:

	இவவேடிவேத்லத ைட்டும் 
எபபடிச சுழற்றினாலும் அதன வேடிவேம் 

ைாறாைல இருபபதற்கான 
காரணத்லத ஆராய்க.

படம் 6.8

்ைற்காணும் வேலககளில 1 கை.மீ x 1 கை.மீ பக்க அ்ளவுள்ள நானகு ைதுரங்கல்ள அதன 
விளிம்புகளில ஒன்றாகோனறு இலணக்கும்்பாது நாம் கபறும் வேடிவேங்க்்ள “நாற்ைதுர 
இலணகள (TETROMINOS)” எனபபடும்.
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‘டிலர’ எனற வோரத்லத மூனறு எனப கபாருளபடும்.  மூனறு ைதுரங்கல்ள 
இலணபப்த முசைதுர இலண என அலழக்கபபடுகிறது.  ‘கேட்ரா’ எனபது நானகு 
எனப கபாருளபடும்.  நானகு ைதுரங்கல்ள இலணபப்த நாற்ைதுர இலண என 
அலழக்கபபடுகிறது.

6.2.1 நபாறெதுர இ்ை்்ைப் ்யன்்டுத்திச் செவவை் வைடிவைங்்ை நிரப்புதல்
சூழ்நி்ல 2

ஐந்து விதைான நாற்ைதுர இலணகல்ளயும் ஒருமுலற பயனபடுத்தி உங்க்ளால கைவவேக 
வேடிவேத்லத நிரபபமுடியுைா? எனில, முடியவிலலை இலலையா? கீ்ழ பேம் 6.19 முதல பேம் 6.12 
(முழுலையாக) வேலரயில ககாடுக்கபபட்டுள்ள கைவவேகங்கல்ள உற்று ்நாக்கவும்,  நாற்ைதுர 
இலணகள அதன விளிம்புகளில ஒன்றாகோனறு இலணக்கபபட்டிருபபலதக் கவேனிக்கவும். X 
குறியிேபபட்டுள்ள கட்ேங்கள நாற்ைதுர இலண வேடிவேங்க்ளால நிரபபபபேவிலலை. ைாறாகச சிை 
நாற்ைதுர இலண வேடிவேங்களின பகுதிகள கைவவேகத்லதவிட்டு கவேளிபபுறைாக அலைந்துள்ளதால 
கைவவேக வேடிவேம் முழுலை அலேயவிலலை எனபதும் இதன மூைம் புைபபடுகிறது.	

கைாத்தைாக, நானகு ைதுரங்கல்ளக் ககாணே ஐந்து நாற்ைதுர இலணகல்ள இலணக்கும்்பாது, 
20 ைதுரங்கள, உருவோகினறன இந்த 20 ைதுரங்கல்ளப பயனபடுத்தி	 1	 x	20,	20	x	1,	10	x	2,		
2	x	10,	5	x	4	ைற்றும்	4	x	5	எனற அ்ளவுகள ககாணே கைவவேகங்கல்ள உருவோக்க முடியும்.		

XX

X

X

X

X

X

படம் 6.9

10	×	2

படம் 6.10

2	×	10

படம் 6.11

5	×	4

படம் 6.12

4	×	5

ககாடுக்கபபட்டுள்ள ஐந்து நாற்ைதுர இலண வேடிவேங்கல்ள ஒ்ர ஒரு முலற பயனபடுத்திக்  
கீ்ழ ககாடுக்கபபட்டுள்ள  வேடிவேத்லத உருவோக்குக.
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நம்ைால, முழுலையாக ஐந்து நாற்ைதுர இலணகல்ள ஒருமுலற ைட்டும் பயனபடுத்திச 
கைவவேகத்லத நிரபபமுடியவிலலை எனபது ஏன எனத் கதரியுைா? காரணத்லத அறிந்துககாள்ள 
ஐந்து நாற்ைதுர இலணகல்ளயும் கீ்ழ உள்ள பேம் 6.13 இல ககாடுக்கபபட்டுள்ளலதப ்பால 
எடுத்துக்ககாளக.

படம் 6.13

ஐந்தில, நானகு நாற்ைதுர இலணகளில வேணணமிட்ே ைதுரங்களும், வேணணமிேபபோத 
ைதுரங்களும் ஒ்ர அ்ளவில உள்ளன.  ஆனால,  ‘ ’ எனற நாற்ைதுர இலணயில ைட்டும் 
வேணணமிட்ே ைதுரங்களும், வேணணமிேபபோத ைதுரங்களும் ைை அ்ளவில இலலை.  இதன 
காரணைாக்வே,  நம்ைால, முழுலையாக ஐந்து நாற்ைதுர இலணகல்ளயும் ஒருமுலற ைட்டும் 
பயனபடுத்திச கைவவேகத்லத நிரபப முடியவிலலை.

அதற்கு ைாறாக, ஐந்து நாற்ைதுர இலணகல்ள இருமுலற பயனபடுத்தும்்பாது பேம் 6.14 
ைற்றும் பேம் 6.15 இல உள்ளலதப ்பானறு	 5	 x	 8,	 4	 x	 10	்பானற வேரிலை அலைபபுகளுள்ள 
கைவவேகங்கல்ள நம்ைால முழுலையாக நிரபப முடிகிறது.

இக்கருத்து,  நம் அனறாே வோழவில, தலரயில ைதுர ஓடுகல்ளப பதித்தல, குலறந்த அ்ளவு 
கபட்டிக்குள அதிகப கபாருளகல்ள அேக்குதல ்பானற பை விஷயங்களில பயனுள்ளதாக 
அலைந்துள்ளது.

1.	ஐந்து நாற்ைதுர இலணகல்ளயும்  ஒருமுலற பயனபடுத்திக் ககாடுக்கபபட்டுள்ள கைவவேக 
வேடிவேங்கல்ள நிரபபுக.	

	 (i)	 	 	 	 	 (ii)

படம் 6.14

5	×	8

படம் 6.15

4	×	10
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2.	ைாதிரி பேம் 6.16 இல நாற்ைதுர இலண ‘ ’ 4 x 4 ைதுர வேடிவேக் கட்ேத்தில முழுவேதுைாக 
நிரபபபபட்டுள்ளது.  அதலனப்பானறு, ைற்ற நாற்ைதுர இலணகல்ளயும் ககாடுக்கபபட்டுள்ள 
பேம் 6.17 முதல பேம் 6.20 வேலரயிைான 4 x 4 ைதுர வேடிவேக் கட்ேங்களில நிரபபுக.  ்ைலும், 
எந்த நாற்ைதுர இலணலயக் ககாணடு (	 	,	 	,	 	ைற்றும்	 	) 4 x 4 ைதுர வேடிவேக் 
கட்ேத்லத நிரபப முடியவிலலை எனபலதயும் காணக.	

படம் 6.17படம் 6.16 படம் 6.18 படம் 6.19 படம் 6.20

எடுத்துக்பாடடு 6.1 
ககாடுக்கபபட்டுள்ள பேம் 6.21 காட்சிப 

்பலழயில நாற்ைதுர இலண வேடிவேங்கல்ளக் 
கணடு பிடித்து, ஜி்யா பைலகயில 
இரபபரபட்லே(rubberband)லயப பயனபடுத்தி 
்ை்ை கணே வேடிவேங்கல்ள வேடிவேலைத்துக் 
காட்டுக.	

எடுத்துக்பாடடு 6.2 
இராகவேன தனது வீட்டின முகபபுத் ்தாற்றத்திலனப பேம் 6.22 இல சுட்டிக்காட்டியுள்ளவோறு 

ககாடுக்கபபட்டுள்ள நாற்ைதுர இலண வேடிவேங்க்ளால ( ) உருவோன ைதுர 

ஓடுகல்ளக்ககாணடு ைாற்றியலைக்க முற்படுகிறார எனில,			

1.	ஒரு ைதுர ஓட்டில  எத்தலன நாற்ைதுர இலணகள உள்ளன?				

2.	ஒரு ைதுர ஓட்டின விலை 52 ரூபாய் எனில, இராகவேன தனது வீட்டின முகபபுத் 
்தாற்றத்திலன ைாற்றியலைபபதற்குத் ்தலவேயான ஓடுகள வோங்க எவவே்ளவு கதாலக 
கைைவோகும்	(பேம். 6.22)

படம் 6.21

ஜிநயபா ்ல்்
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படம் 6.22

	 1.		

	 					 ஆக்வே, ஒரு ைதுர ஓட்டில 9  நாற்ைதுர இலணகள உள்ளன.
2.		 ஒரு ைதுர ஓட்டின விலை ` 52 எனில, வீட்டின முகபபுத் ்தாற்றத்திலன 

ைாற்றியலைபபதற்கு கைாத்தம் 6 ைதுர ஓடுகள ்தலவேபபடுகினறன.
என்வே, இராகவேனுக்கு ைதுர ஓடுகள வோங்கச கைைவோகும் கதாலக		=	6	×	52
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 =	` 312 ஆகும்.

்யிறசி 6.1

1.	  ஒரு  நாற்ைதுர இலண எனபது  …………… ைதுரங்கள இலணந்த வேடிவேைாகும்.
2.	  ைைசசீர தனலை ககாணே  நாற்ைதுர இலணலய வேலரக.

ஒரு ைதுர ஓட்டில உள்ள நாற்ைதுர இலணகள 

= 1 நபாறெதுர இ்ை

= 4 நபாறெதுர இ்ை்ள

 = 4 நபாறெதுர இ்ை்ள
படம் 6.23
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3.	  அட்ேவேலணலய நிரபபுக.

	 	

4.	  ஐந்து நாற்ைதுர இலணகல்ள ஒருமுலற ைட்டும் பயனபடுத்திக் கீ்ழ ககாடுக்கபபட்டுள்ள 
வேடிவேத்லத முழுவேதுைாக நிரபபுக.

5.	  இரு கவேவ்வேறு விதங்களில வேணணமிேபபட்டுள்ள	 (	 	 ),	  நாற்ைதுர 
இலணகல்ளக் ககாணடு அடுத்தடுத்த இரு கட்ேங்கள ஒ்ர வேணணத்தில அலையாத 
வேலகயில ககாடுக்கபபட்டுள்ள கட்ேத்லத நிரபபுக.

6.	 ககாடுக்கபபட்டுள்ள  நாற்ைதுர இலண வேடிவேங்கல்ள அதற்குச ைைைான  நாற்ைதுர இலண 
வேடிவேங்களுேன கபாருத்துக.

(i)	 	

(ii)	 	

(iii)	 	 	

(iv)	 	

வே.எண  நாற்ைதுர இலணகள
 நாற்ைதுர இலணகளின சுழற்சி

90° 180° 270° 360°
1 ___

2 ___ ___

3 ___ ___

7th_Maths_T1_TM_Chp6.indd   123 07-06-2019   19:07:42

 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



124 ஏழாம் வகுப்பு - கணிதம்

7.	 எணக்ளால நிரபபபபட்டுள்ள  நாற்ைதுர இலணகளின வேடிவேங்கல்ளப பயனபடுத்தி 4	 x	 4 
ைாயச ைதுரம் அலைக்க.	

6 7

4 15 14 1

12
8

9

5 10 3 2

11

13
16

6.3 ்பா்த வை்ர்டம்
சூழ்நி்ல 1

வேலரபேங்கள பல்வேறு வேலகயான தகவேலகல்ளக் காட்சிபபடுத்தப பயனபடுத்தபபடுகினறன. 
வேலரபேம் பற்றிய அறிவு, பயணத்திற்குத் ்தலவேயான ைரியான திட்ேமிேல, பாரக்க ்வேணடிய 
இேங்கல்ளயும், வேழித்தேங்கல்ளயும் அறிவேதற்கு உதவுகிறது. இனி ஒரு வேலரபேத்தில மிகக் 
குலறந்த கதாலைவு உள்ள   வேழிபபாலதலயக் கணடுபிடிபபது எபபடி எனபது பற்றி கற்றுக் 
ககாள்வோம்.

படம்.6.24

ககாடுக்கபபட்டுள்ள அறிஞர அணணா உயிரியல பூங்கா வேலரபேத்லதப பயனபடுத்திக் 
கீழவேரும் வினாக்களுக்கு விலேயளிக்கவும்:

1.	 நுலழவு வோயிலிலிருந்து ைனிதக்குரங்கு உள்ள பகுதிலயப பாரலவேயிே ்வேணடுைானால, 
்நராகச கைனறு _______ பக்கத்தில உள்ள பாலதவேழியாகச கைலை்வேணடும். (இேது /
வேைது )

நு
ல

ழவே
ாயி

ல
கந

டுஞ
ைா

ல
ை

அ்ளவுத்திட்ேத்தினபடி அலை

வே

கத

கி்ை
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2.	 கீ்ழ ககாடுக்கபபட்டுள்ள ்தரவுகளில யாலனயின ்ைற்கு ைற்றும் கிழக்குபபக்கைாக 
அலையக் கூடிய விைங்குகல்ளக் குறிபபலவே எது?
(i) ைான	 	யாலன	 	முதலை (ii) புலி 	 	யாலன	 	ைான

3.	 ஒருவேர வேரிக் குதிலரலயப பாரத்துவிட்டுத்தான ஒட்ேகச சிவிங்கிலயப பாரக்க முடியும் 
எனபது ைரியா / தவேறா?	

4.	 ககாடுக்கபபட்டுள்ள வேலரபேப பகுதிக்குள ,	 உயிரியல பூங்காவில காணபபடும்  
6 விைங்குகளின கபயரகல்ளப பட்டியலிடுக		

	 1.	 _______________	 2.					_______________	 		3.	 _______________		
	 4.	 _______________	 5.					_______________	 		6.	 _______________

5.	 உயிரியல பூங்காவின கதற்குப பகுதியில காணபபடும் இரணடு விைங்குகல்ளக் குறிபபிடுக.
6.	 வேலரபேத்தின நுலழவோயில உயிரியல பூங்காவின _________	திலையிலஉள்ளது.

7.	 வேலரபேத்தில பூங்காவின கிழக்குப பகுதியில பாரக்கக்கூடிய விைங்குகள மூனறின 
கபயலரப பட்டியலிடுக.

்ைற்காணும் சூழநிலை, வேலரபேம், எவவோறு ஒரு புதிய இேத்திற்குச கைனறு பாரலவேயிே 
வேழிகாட்டியாக உள்ளது எனபலத வி்ளக்குகிறது.

சூழ்நி்ல 2

 கீ்ழ தரபபட்டுள்ள சூழநிலை, பாலத வேலரபேத்லதப புரிந்துககாளவேதற்கு உதவுகிறது.  
பேம் 6.25 இல தரபபட்டுள்ள பாலத வேலரபேத்தில பளளி, பூங்கா, வீடு, உணவுவிடுதி ்பானற பை 
இேங்கள  பாலதயுேன இலணக்கபபட்டுள்ளன.

படம் 6.25

வீடு

நூைகம்

சிறுவேர பூங்கா

உணவேகம்

பளளிக்கூேம்

அ்ளவுத்திட்ேம்	:	1	அைகு	( )	=	100	மீ
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ககாடுக்கபபட்ே அ்ளவு்காலினபடி கணக்கிட்டுத் தூரத்லதக் கணடுபிடிக்க.

1.	  வீட்டிற்கும்  நூைகத்திற்கும் இலேபபட்ே தூரத்லதக் காணக.
2.	  ைந்துரு, பளளியிலிருந்து நூைகம் வேழியாக வீட்டிற்குச கைலலும் தூரத்லதக் காணக.
3.	  சிறுவேர பூங்காவிலிருந்து பளளிக்குச கைலலும் தூரம், சிறுவேர பூங்காவிலிருந்து வீட்டிற்குச 

கைலலும் தூரம் – ஆகியவேற்றில எது குலறந்த அ்ளவு தூரம் ?

1.	  வீட்டிற்கும்,  நூைகத்திற்கும் இலேபபட்ேதூரம் 10 அைகுகள எனில,
			 10	×	100	மீ	=	1000	மீ (1	அைகு 	=	100	மீ)

2.	  பளளிக்கும்,  நூைகத்திற்கும் இலேபபட்ேதூரம் 11	அைகுகள எனில,
	 	 11	×	100	மீ	=	1100	மீ (1	அைகு	=	100	மீ)

	 நூைகத்திற்கும், வீட்டிற்கும் இலேபபட்ேதூரம் 10 அைகுகள எனில,	
	 	 10	×	100	மீ	=	1000	மீ (1	அைகு	=	100	மீ)
 பளளியிலிருந்து நூைகம் வேழியாக வீட்டிற்குச கைலலும் தூரம்	=	1100+1000	=	2100 மீ

3.	 சிறுவேர பூங்காவிலிருந்து பளளிக்குச கைலலும் தூரம், 11 அைகுகள எனில,
	 	 11	×	100	=	1100	மீ (1	அைகு	=	100	மீ)

		சிறுவேர பூங்காவிலிருந்து வீட்டிற்குச கைலலும் தூரம் 12 அைகுகள எனில,
	 	 12	×	100	=	1200	மீ (1	அைகு	=	100	மீ)
 என்வே, சிறுவேர பூங்காவிலிருந்து பளளி குலறந்த அ்ளவு தூரத்தில உள்ளது.

6.3.1 மி்ககு்்றநத சதபா்லவு உளை வைழித்தடத்்தக ்ணடறிதல்
 நாம் பயணம் ்ைற்ககாளளும் பை ்நரங்களில , ஓர இேத்திலிருந்து (அ) , ைற்கறாரு 

இேத்திற்குச (ஆ) கைலவேதற்கான மிகக்குலறந்த கதாலைவுள்ள வேழித்தேத்லத அறிந்துககாணடு 
கைலை்வேணடிய ்தலவே ஏற்படுகிறது அலைது சூழநிலைக்கு ஆ்ளாகி்றாம். 

 நம்முலேய ்தலவேக்்கற்பப பயணம் ்ைற்ககாளவேதற்குப பாலத வேலரபேம் மிகவும் 
பயனுள்ளதாக உள்ளது. இனி, மிக்க குலறந்த கதாலைவுள்ள வேழித்தேத்லதக் கணேறிவேதற்கான 
சிை எடுத்துக்காட்டுகல்ளக் காணைாம்.

எடுத்துக்பாடடு 6.3 
ைதன, அலுவேைகப பணிக்காகக் ்காயம்புத்தூரிலிருந்து கரூருக்குச கைலகிறார. அவேர, 

பணிக்குப ்பாகும்கபாழுது, கவேள்ளக்்காவில வேழியாகக் கரூர கைனறலேகிறார.  பணிமுடிந்து 

வேணேலூரில உள்ள அறிஞர 
அணணா உயிரியல பூங்காவில 
பாரலவேயா்ளரகளின வேைதிக்காக 

இலணயத்ளம்
(https://www.aazp.in/live-streaming/)  

மூைம் விைங்குகளின கையலகல்ள 
்நரடியாக ஒளிபரபபும் (Live 

Streaming) வேைதி கைய்யபபட்டுள்ளது.
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திரும்பும்கபாழுது, ஈ்ராடு வேழியாகக் ்காயம்புத்தூருக்கு வேந்தலேகிறார.  பேம் 6.26 இல ைதன 
பயணித்த பாலத வேலரபேத்தின விவேரம் தரபபட்டுள்ளது எனில, மிகக்குலறந்த கதாலைவுள்ள 
வேழித்தேம் எது எனபலதக் காணக.

ைதன, ்காயம்புத்தூரிலிருந்து கவேள்ளக்்காவில
	 	 வேழியாகக் கரூருக்கு கைனற தூரம்		 =	 131	கி.மீ
கரூரிலிருந்து ஈ்ராடு வேழியாகக்
	 	 ்காயம்புத்தூருக்குசகைனற தூரம்  		 =	 66	+	101	=	167	கி.மீ
ஆக, ைதன கவேள்ளக் ்காவில வேழியாகக்  கரூருக்குப பயணித்த்பாது மிகக்குலறந்த 

கதாலைவுள்ள வேழித்தேத்தில பயணித்தார. 

எடுத்துக்பாடடு 6.் 
அமுதாவின வீட்டிற்குத் கதாலை்பசி இலணபபு 

வேழங்குவேதற்காகத் கதாலை்பசி இலணபபகத்தின 
ஊழியர குலறந்த அ்ளவு ்கபிள பயனபடுத்த 
முயற்சிக்கிறார. பேம் 6.27 இல ்கபிள இலணபபு 
வேழங்குவேதற்கான அலனத்து வோய்பபுகளும் 
வி்ளக்கபபட்டுள்ளன எனில, பேத்தின உதவியுேன 
குலறந்த அ்ளவு ்கபிள பயனபடுத்துவேதற்கான வேழித்தேத்லதக் காணக.

A விலிருந்து D இக்கான இலேபபட்ே தூரம்			=	7	மீ	
A விலிருந்து ( B வேழியாக ) D இக்கான தூரம்	=	4+5	=	9	மீ				
A விலிருந்து ( C வேழியாக) D இக்கான தூரம்		=	2+6	=	8	மீ				
என்வே, A விலிருந்து D இக்கு ்நரடியாக இலணபபு வேழங்கும்கபாழுது, குலறந்த அ்ளவு 

்கபிள பயனபடுத்தபபடுகிறது.

படம் 6.26

101
 A

.e

131 A.e

66 A
.e

ஈ்ராடு

்காயம்புத்தூர

கரூர

B
A

D
C

4	மீ 5	மீ

6	மீ

2மீ

7	மீ
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(i)	  தீயலணபபு நிலையம் வேழியாக வீட்டிலிருந்து பளளிக்குச கைலலும் அலனத்துப பாலதகல்ளயும் 
கணடுபிடிக்கவும்.

(ii)	  பளளியிலிருந்து கைனட்ரல பூங்காவிற்குச கைலைக் கூடிய அலனத்துப பாலதகல்ளயும் அவேற்றின 
கதாலைலவேயும் கணடுபிடித்து எந்த வேழித்தேம் குலறவோன தூரத்லதக் ககாணடுள்ளது எனபலதக் 
குறிபபிடுக.

(iii)	  வேங்கிக்கும் பளளிக்குமிலே்ய உள்ள மிகக்குலறந்த கதாலைவு உள்ள வேழித்தேத்லதக் காணக.
2.	 பளளியிலிருந்து ஒரு குழுவினர ஊட்டிக்கு கலவிச சுற்றுைா கைலைத் திட்ேமிடுகினறனர.  கீ்ழ 

ககாடுக்கபபட்டுள்ள பாலத வேலரபேத்தின உதவியுேன ஊட்டி பேகுத்துலற, ஆதாம் நீரூற்று, 
தாவேரவியல பூங்கா ஆகிய இேங்கல்ளப பாரலவேயிேத் தீரைானித்தனர. அவேரகளுக்கு உதவேக் 
கீழவேரும் வினாக்களுக்கு விலேயளிக்கவும்.

Fruit Shop

Central Park LIBRARY

1

2
3

4

5

6

7

8

20
0	

மீ
300	மீ

தீயலணபபு நிலையம்

200	மீ
கைனட்ரல பூங்கா நூைகம்

150	m
வேங்கி உணவேகம்

150	மீ

20		மீ

150	மீ

10
0	

மீ

10
0	

மீ
50
	மீ

300	மீ பளளிக் கூேம்

பழக்கலே

1.	 கீ்ழ ககாடுக்கபபட்டுள்ள பேத்லத உற்று்நாக்கிக் பினவேரும் வினாக்களுக்கு விலேயளிக்கவும்.

தாவேரவியல  
பூங்கா

ஊட்டி லையப 
்பருந்து நிலயம்

ஆதாம் நீரூற்று

ஊட்டி 
பேகு குழாம்
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(i)	 ஊட்டி பேகுத் துலறயிலிருந்து  தாவேரவியல  பூங்காவிற்குச கைலை 
எவவே்ளவு  தூரம் பயணம் கைய்ய ்வேணடும் ?

(ii)	 ஊட்டி ்பருந்து நிலையத்திலிருந்து தாவேரவியல பூங்காவிற்குச கைலை 
மிகக்குலறந்த தூரம் உள்ள வேழித்தேம் எது ?

(iii)	 ஆதாம் நீருற்றிலிருந்து, தாவேரவியல பூங்காவிற்குச கைலை 
்வேணடுைானால எந்தத் திலையில கைலை ்வேணடும்?

(iv)	 ஊட்டி ்பருந்து நிலையத்திற்கு எந்தத் திலையில ஊட்டி பேகுத் துலற அலைந்துள்ளது ?
(v)	 கீ்ழ ககாடுக்கபபட்டுள்ள, ஊட்டி ்பருந்து நிலையத்திலிருந்து தாவேரவியல பூங்காவிற்குச 

கைலலும் பாலத வேழிபபேத்லத நிரபபுக.

ஆசிரியரகள, ் ைற்கணே இேங்கல்ளத் தவிர பாலத 
வேலரபபேத்தின உதவியுேன ்ைலும் சிை 
இேங்கல்ளச  சுற்றிப பாரக்கத் திட்ேமிடுைாறு 
ஊக்கபபடுத்துக.

்யிறசி 6.2

1.	 ககாடுக்கபபட்ே நாற்ைதுர இலண வேடிவேங்கல்ளப பயனபடுத்தித் தரபபட்டுள்ள மீனின 
உருவேத்லத வேடிவேலைக்கவும்

2.	  ககாடுக்கபபட்ே நாற்ைதுர இலண வேடிவேங்கல்ளப பயனபடுத்தித் தரபபட்டுள்ள கைவவேகத்லத 
நிரபபவும்.

ஊடடி 
்ையப் 

ந்ருநது
நி்லயம்

தபாவைரவியல் 
பூங்பா

=	3	முலறகள

=	1	முலற

=	2	முலறகள

=	1	முலற

=	1	முலற

=	3	முலறகள

=	2	முலறகள

=	3	முலறகள

=	2	முலறகள
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3.	  ககாடுக்கபபட்ே, வேடிவேத்லத ஐந்து நாற்ைதுர இலண வேடிவேங்கல்ள ஒருமுலற ைட்டும் 
பயனபடுத்தி நிரபபுக.

4.	  ககாடுக்கபபட்டுள்ள, எணக்ளால நிரபபபபட்ே நாற்ைதுர இலணகல்ளப பயனபடுத்தி 
ைாயசைதுரத்லத உருவோக்கவும்	?

5.	  ககாடுக்கபபட்ே பாலத வேலரபேத்லதப பயனபடுத்தி ைணேபத்திலிருந்து வி்வேகானந்தர 
நிலனவிலைத்திற்குச கைலைக்கூடிய மிகக்குலறந்த கதாலைவுள்ள வேழித்தேத்லதக் காணக.

6.	  ஐந்து நாற்ைதுர இலணகல்ள இருமுலற பயனபடுத்தி	 4x10	 வேரிலையலைபபுலேய 
கைவவேகத்லத நிரபபுக.

7.	  ஐந்து நாற்ைதுர இலணகல்ள இருமுலற பயனபடுத்தி 8x5  வேரிலையலைபபுலேய 
கைவவேகத்லத நிரபபுக.

8.	  கீழுள்ள பேத்லத உற்று்நாக்கிக் ககாடுக்கபபட்டுள்ள வினாக்களுக்கு விலேயளிக்கவும்.
	 (i)			 A விலிருந்து Dக்குச கைலலும் அலனத்து வேழித்தேங்கல்ளயும் காணக.
(ii)	 E ைற்றும் C இக்குமிலே்ய உள்ள  மிகக்குலறந்த கதாலைவுள்ள வேழித்தேத்லதக் 

காணக.
	 (iii)		B யிலிருந்து F இற்கு கைலைக்கூடிய அலனத்துப பாலதகள ைற்றும் அவேற்றின 

கதாலைலவேக் கணடுபிடித்து எந்த வேழித்தேம் குலறவோன தூரத்லதக் ககாணடுள்ளது 
எனபலதக் காணக.

16

3

2
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812
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1

7

4 9

6

5

ைணேபம்
புளளிவோைல தீவு

வி்வேகானந்தர 
நிலனவு 
இலைம்குருைலேத் தீவு

6	கி.மீ
2	கி.மீ

1.5	கி.மீ
7	கி.மீ
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250	மீ

கையலபாட்டிற்கான உரலி 

தகவேல கையைாக்கம்  : https://ggbm.at/f4w7csup
அலைது விலரவுக் குறியீட்லே ஸ்கன கைய்க.

ஒவகவோரு இயலுக்கும் பை பணித்தாளகள இருக்கும்.  
“கேட்்ராமினாக்களில புதிரகள” எனனும் 
பணித்தால்ளத் ்தரந்கதடுக்கவும்.  நீை நிறப 
புளளிகல்ள இழுபபதன மூைம் துணடுகல்ள நகரத்திக் 
ககாடுக்கபபட்ே வேடிவேத்தில கபாருத்துக.  சிவேபபு நிறப 
கபருக்கல குறிலயத் ்தரந்கதடுபபதன மூைம் 
துணடுகல்ளச சுழற்றைாம்.  சிவேபபு நிற லேைணட் (  ) 
வேடிவேத்லத நகரத்துவேதன மூைம் துணடுகல்ளத் 
திருபபைாம். பலழய நிலைக்குத் திரும்ப ‘ரீகைட்’ 
(Reset) கபாத்தாலனப பயனபடுத்தவும்.

கீழக்காணும் உரலி/விலரவுக் குறியீட்லேப 
பயனபடுத்தி ஜி்யா ஜீபரா இலணயப பக்கத்தில 
“ஏழாம் வேகுபபு – தகவேல கையைாக்கம்” எனனும் 
பணித்தாளிற்குச கைலைவும்.

இ்ையச் செயல்்பாடு

கையலபாட்டின இறுதியில  
கிலேக்கப கபறுவேது

்டி 1

்டி 2
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எண்ணியல்
பயிற்சி 1.1

1. (i) 90  (ii) −95  (iii) −104  (iv) 22  (v)140
 (vi) −100  (vii) 50 (viii) –171 (ix) −3   (x)15, −42 , −23

2. (i) தவறு (ii) தவறு (iii) சரி
3. (i) −4   (ii) −8   (iii) −110  (iv) –52   (v)7 (vi) −63      (vii) −288

4. –38   5.  குழு  A = குழு B  (ஆம், எநத வரிசசயிலும் கூட்டலாம்)
6. இரண்டும் சமமாக உள்ளன. கூட்டலின் கீழ் சசர்ப்புப் பண்பு
7. 0 2+ , 1 1 2+ = , − +1 3 , − +2 4 , − +3 5 (சபான்்ற ஏசதனும் சசாடி) 

க�ொள்குறி வக� வினொக�ள்
8. (iv) 10 பிப  9. (i) –9+(–5)+6  10.(ii) –3 11. (iii) 0 12. (i) 20

பயிற்சி 1.2
1. (i) −44   (ii) 30  (iii) −30

2. (i)  தவறு (ii) சரி  (iii) தவறு
3. (i) 1   (ii) 17  (iii) 99  (iv) −300

4. 3   5.  5 வது த்ளம் (தசர த்ளத்திற்கு சமல்)  6. 100°F
7. −2    8. தவறு, சரியான விச்ட −35

க�ொள்குறி வக� வினொக�ள்
9. (iii) 13   10. (ii) 0

பயிற்சி 1.3
1. (i) 1   (ii) −2    (iii) −5  (iv)  5  (v) 0
2. (i) தவறு (ii) சரி  (iii) தவறு 3. (i) '+'       (ii)  '–'
4. (i) −770  (ii) 1080 (iii) 3024 (iv) 0  (v) 10,000
5. (i) சமமில்சல (ii) சமமில்சல 
 (iii) சமம் (கூட்டலின் சமல் பபருககலின் பங்கீடடுப் பண்பு)
6. 12 அங்குலங்கள குச்றவு 
7.  − ×( )5 10 , − ×( )10 5 , 2 25× −( ) , −( ) ×2 25 , , −( ) ×1 50 , −( ) ×50 1

க�ொள்குறி வக� வினொக�ள்
8. (iv) (–6) × (+5)  9.  (iii) பங்கீடடுப்  10. (iv) –11    11. (i) 108

பயிற்சி 1.4
1. (i) −1   (ii) −5   (iii) −36  (iv) 1
2. (i) தவறு (ii) தவறு

விகை�ள்
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133 விடைகள்

3. (i) −15   (ii) 5  (iii) −5  (iv) −1

4. 9   5.   மணிககு 3˚c வீதம்குச்றநதது  6. 53 நிமி்டங்கள
7. நாப்ளான்றுககு 160 கசலாரிகள இழப்பு
8. 168   9.  5  10. −40

க�ொள்குறி வக� வினொக�ள்
11. (iv)  12 5÷  12.  (iii) 16 4÷ −( )  13. (ii) – 20  14. (iv)  வகுத்தல்

பயிற்சி 1.5
1. 14˚C  2. (i) −2  (ii) 0  (iii) −3  (iv) −4  (v) 1
3. (i) –2˚K  (ii) 318˚K (iii) –127˚K (iv) 0˚K
4. (i) ₹ 1175 (ii) ₹ 675 (iii) ₹ 325 (iv) ₹ 414 (v)  ₹ 114
5. (i) 7 நாளகள (ii) 15,750 எழுத்துககள (iii)  ₹ 8750
 (iv) 5 நாளகள (v) ₹ 3,500 6. 12  7.  நட்டம்  ₹ 10
8. 18 அங்குலங்கள குச்றவு 9. ஆம், 80 வரு்டங்கள

பயிற்சி 1.6
1. 11   2.  −40  3.  –1,81,805 4. −445  5. –17,999
6. 31,500  7. −9   8. − −( )3 5, , 3 5,( )  
9. (i) சமம்  (ii) சமமில்சல   (iii) சமமில்சல (iv) சமம்
10.  ₹ 6,800  11.  2020 இல்  x என்்ற பபாருளின் விசல கூடுதலாக இருககும்
12. பின்வருவனவற்ச்ற பபாருத்துக
 1.  d,  2.  a,  3. e,   4.  c,   5. b

மேற்சிந்தகனக �ணககு�ள்
13. (i) தவறு (ii) தவறு (iii) சரி (iv) சரி (v) தவறு
14. −21    15. −5  
16. −( ) + + −( ) + + −( ) + + −( ) + + −( ) + =1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 0

(ஒன்றுககு சமற்பட்ட விச்டகள இல்சல. ஓர் ஓரிலககத்சதயும் அதன் கூட்டல் எதிர்மாச்றயும் 
எடுத்துக பகாள்ளலாம்.)

17. 2   18. (i) −4  (ii) −11  19.  3000 லிட்டர் தண்ணீர்
20. 5 தாவல்கள 21. ₹ 24 22. க்டல் மட்டத்திற்கு கீழ் 850 அடி
23. x = 0,  y = –4,  z = –7

அளகவ�ள்
பயிற்சி 2.1

1. (i) பரப்ப்ளவு = 33 ச.பச.மீ;  சுற்்ற்ளவு = 30 பச.மீ
 (ii) பரப்ப்ளவு = 70 ச.பச.மீ,  சுற்்ற்ளவு = 40 பச.மீ
2. (i) 90 ச.பச.மீ (ii) 7 மீ (iii) 13 மி.மீ 3. 35 பச.மீ 4. 54 ச.பச.மீ.     5.  ₹ 4620
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134 ஏழாம் வகுப்பு - கணிதம்

க�ொள்குறி வக� வினொக�ள்
6.  (iv)  22 பச.மீ 7.  (i) 70 ச.மீ  8.  (iii) 13 பச.மீ
9. (ii) மாற்்றமின்றி இருககும்  10. (ii) 192 ச.பச.மீ 

பயிற்சி 2.2
1. (i) 64 ச.பச.மீ  (ii) 165 ச.பச.மீ 2. 126 ச.பச.மீ
3. (i) 152 ச.பச.மீ  (ii) 36 மீ  (iii) 30 மி.மீ  4. 25 பச.மீ 5.   ₹ 280

க�ொள்குறி வக� வினொக�ள்
6.  (iii) 12 ச.பச.மீ  7. (ii) 32 ச.பச.மீ 8. (ii)  8 பச.மீ  9. (iv)  4 பச.மீ    10. (iii) 90°

பயிற்சி 2.3
1. (i) 160 ச.பச.மீ (ii) 24 பச.மீ  (iii) 18 மீ (iv) 30 பச.மீ
2. 330 ச.பச.மீ 3. 38 பச.மீ  4. 24 பச.மீ 5. 23 பச.மீ,  17 பச.மீ
6. ₹ 870  7.  ₹ 697.50 

க�ொள்குறி வக� வினொக�ள்
8. (i) 45 ச.பச.மீ 9. (iv) 28 பச.மீ  10. (iii)  இரு சமபகக சரிவகம்

பயிற்சி 2.4 
1. 144 ச.பச.மீ 2.  11 பெ.மீ  3. 128 மீ  4. h = 13 பச.மீ, b = 52 பச.மீ 
5. d1 = 48 பச.மீ, d2 = 24 பச.மீ 6. ₹ 1,57,950

மேற்சிந்தகனக �ணககு�ள் 
7. 45 பச.மீ;  25 பச.மீ  8. 4725 ச.பச.மீ  9. 192 ச.பச.மீ    
10.  DF=30 பச.மீ, BE=42 பச.மீ   11.  54 ச.பச.மீ 
12. 169 ச.பச.மீ;  ₹ 2535 13. 12 பச.மீ  14.  ₹ 5250  15. 324 ச.மீ

இயற்�ணி்தம்
பயிற்சி 3.1

1. (i) x   (ii) −6  (iii) மாறுபட்ட (iv) மூன்று  (v) −1

2. (i) சரி  (ii) தவறு (iii) சரி (iv) தவறு 3. −3 ,12, 1,121, −1 ,9,2.

4. வ.எண் ம�ொகவ ேொறி ேொறிலி உறுப்பு�ள்
(i) 18+ −x y x y, 18 18, x, −y
(ii) 7p–4q+5 p q, 5 7p,–4q, 5
(iii) 29 13x y+ x y, 0 29x ,13y

(iv) b+2 b 2 b, 2

5. x-உறுப்புகள
7x,–8x,12x

y-உறுப்புகள
5y,12y,–9y

z-உறுப்புகள
6z,z,11z

6. (i) –5  (ii) 5  (iii) 10  (iv) 0

க�ொள்குறி வக� வினொக�ள்
7. (i) 3(x+y) 8.  (ii) –7 9. (iv) −4 7x x,  10. (ii) 13 

Answers TM T-1.indd   134 07-06-2019   19:11:25

 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



135 விடைகள்

பயிற்சி 3.2
1. (i) –5b   (ii) –8m  (iii) 37xyz

2. (i) தவறு  (ii) தவறு  (iii) சரி
3. (i) 11x   (ii) 12mn  (iii) 4y

4. (i) 8k   (ii) 10q   (iii) 10xyz
5. (i) 28 6p q+   (ii) 3 15 16a b c+ +  (iii) 6 4mn t−

 (iv) 6u     (v) 8xyz – 8xy

6. (i)  14 7 38x y− −  (ii)  –2p – 2q + 2 (iii) 2m–8n  (iv) –7y+5z

7. (i) –10x–11y+12z (ii) 2p+6  (iii) 3m+3n+15
க�ொள்குறி வக� வினொக�ள்

8. (iii) 2mn  9.  (iii) –2a  10. (i) ஒத்த உறுப்புகள
பயிற்சி 3.3

1. (i) சமன்பாடு  (ii) 15   (iii) 6x
2. (i) தவறு  (ii) சரி   (iii) சரி
3. (i) x = 3  (ii) p =10   (iii) x = 15     (iv) m = 30      (v) x =10
4. 2x+2y   5.  x =12   6.  99 மற்றும்  101 7.  x = 45  கி.மீ

க�ொள்குறி வக� வினொக�ள்
8. (iii) 3n   9. (i) 2  10. (ii) –1

பயிற்சி 3.4
1. 6 16 6 16ab ab+ − −;  2. 4 3x y+   3.  x =13  4.  3 7 3ab b c− +        5.  x = 8

மேற்சிந்தகனக �ணககு�ள்
6. 12 6 18x y+ −    7. –4a–b–4c 8. 5 6m n+ −     9. lb l b− +( ) =2 20

10. 3 4
3

17
5

a b c+ +
மேர் ேற்றும் எதிர்விகி்தங�ள்

பயிற்சி 4.1
1. (i)  ₹ 84 (ii) 21கி.கி (iii)    10 லிட்டர்கள (iv)  ₹ 210   (v)   360
2. (i) சரி  (ii) சரி  (iii)  தவறு  (iv) சரி   (v)   தவறு
3. ₹ 80   4.   42  5.   180  6.  40 மீ      7.   1107
8. ₹ 250  9.   5 கி.கி 10.  ₹ 30,000 11.  10 நாளகள 
12. கமலா  13.   5 லிட்டர்கள

க�ொள்குறி வக� வினொக�ள்
14. (iii)  ₹ 360 15.  (ii)  7  16.  (iv)  147  17.  (ii)  10       18.  (i)  9

பயிற்சி 4.2
1. (i)  32  (ii)  80  2.   1 மணி  48 நிமி்டங்கள 
3. 36 நாளகள 4.  20 நாளகள 5.   15 நாளகள 6.  100 கி.கி
7. 24   8.   16 கி.மீ/மணி  9.   24

க�ொள்குறி வக� வினொக�ள்
10. (iii)  6  11. (ii)  8
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பயிற்சி 4.3
1. (i)  15 கி.கி (ii)  ₹ 36 2. (i) சநர்விகிதம் (ii) k = 5 (iii)  C = 50
3. 90 மாதங்கள 4.  12 நிமி்டங்கள 5.  ₹ 140    6. 3       7. 300 லிட்டர்கள

மேற்சிந்தகனக �ணககு�ள்
8. ₹ 1155    9.  35 நிமி்டங்கள 10.  81 11.  6 நாளகள   12. 10 நாளகள   13. 5 நாளகள

வடிவியல் 
பயிற்சி 5.1

1. ஒரு சசாடி அடுத்துள்ள சகாணங்க்ளாவன ∠ABG  மற்றும் ∠GBC , ∠BCF  மற்றும் ∠FCE , 
∠FCE  மற்றும் ∠ECD , ∠ACF  மற்றும் ∠FCE  , ∠ACF  மற்றும் ∠ECD

2. 65˚   3.   86˚  4. (i) 108˚ (ii) 46˚ (iii) 30˚ 
5. மற்்ற சகாணமும் பசங்சகாணமாகும்.  6. 30˚ , 120˚, 210˚     7.  63˚ 
8. அடுத்துள்ள சகாணங்கள: ∠PQU  மற்றும் ∠PQT , ∠TQS  மற்றும் ∠SQR , ∠SQR  மற்றும் 

∠RQU , ∠RQU  மற்றும் ∠PQU  (எல்லா சாத்தியமான விச்டகளும்)
 குத்பததிர்க சகாணங்கள : ∠PQU  மற்றும் ∠TQR , ∠PQTமற்றும் ∠UQR

9.  120˚ 10.  105˚  11. 45˚,  135˚      12. (i) 125˚ (ii) 55˚
க�ொள்குறி வக� வினொக�ள்

13. (iii) ஒரு பபாதுவான கதிர், ஒரு பபாதுவான உச்சி, பபாதுவான உடபகுதி இல்சல
14.   (iii) சநரிய இசண        15.  (iv)  அ்ளவில் சமம் 
16.  (i) 360˚      17. (ii)  80˚

பயிற்சி 5.2
1. (i) குறுககு பவடடியின் ஒசர பககத்தில் அசமநத பவளிகசகாணங்கள
 (ii) ஒன்றுவிட்ட பவளிகசகாணங்கள.
 (iii) ஒத்த சகாணங்கள
 (iv) குறுககு பவடடியின் ஒசரபககத்தில் அசமநத உடசகாணங்கள
 (v) ஒன்றுவிட்ட உடசகாணங்கள
 (vi) ஒத்த சகாணங்கள
2. (i) 35˚  (ii) 65˚ (iii) 145˚ (iv) 135˚ (v)90˚
3. (i) 28˚  (ii) 58˚ (iii) 123˚ (iv) 108˚
4. (i) 149˚  (ii) 45˚ (iii) 101˚ (iv) 158˚
5. (i) 42˚  (ii) 8˚  (iii) 2˚  (iv) 15˚
6. (i) 55˚  (ii) 35˚
7. (i) இல்சல,  ஏபனனில் குறுககு பவடடியின் ஒசர பககத்தில் அசமநத உடசகாணங்கள   
              மிசகநிரப்புக சகாணங்கள.
 (ii) இல்சல, ஏபனனில் ஒத்த சகாணங்கள சமம், என்பதால்
9. குச்றநதபடச சகாணங்களின் எண்ணிகசக 1. சநரிய இசண சகாணங்களின் கருத்சதப் 

பயன்படுத்தி, சமலும் ஒரு சகாணத்சதக காணலாம். ஒத்த சகாணங்கள மற்றும் ஒன்றுவிட்ட 
சகாணங்களின் (உள மற்றும் பவளி) கருத்சதப் பயன்படுத்தி மற்்ற சகாணங்கச்ளக காண 
முடியும்.
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க�ொள்குறி வக� வினொக�ள்
10. (ii) குறுககுபவடடி  11.  (i) ஒன்றுவிட்ட பவளிகசகாணங்கள
12.  (iv) குறுககுபவடடியில் ஒசரபககத்தில் அசமநத சகாணங்கள மிசகநிரப்புக சகாணங்கள
13. (ii) 44˚

பயிற்சி 5.6
1. 18˚   2.    41˚  3.    35˚, 115˚, 25˚  4.    55˚, 125˚

5. (i) ஆம், பபாதுவான உச்சிசயயும், ஒரு பபாதுவான கதிர் மற்றும் அவற்றின்   
          உடபகுதிகள ஒன்றின் மீது ஒன்று அசமயாமலும் உள்ளது.
 (ii) இல்சல. உடபகுதிகள ஒன்றின் மீது மற்ப்றான்றுஅசமநதுள்ளது.
 (iii) இல்சல.  ஏபனனில் ∠BOC  சநர்சகாணம் ஆதலால் சகாணங்களின் கூடுதல் 
     180˚ககு மிகுநதிருககும்
 (iv) ஆம். அசவகள சநரிய இசணக்ளாகும்..
 (v) இல்சல. அசவகள பவடடும் சகாடுக்ளால் ஏற்படுத்தப்ப்டவில்சல 
6. 52˚   7.     30˚, 80˚     8.  75˚ , 42˚ , 42˚
9. 90˚   10.   127˚

மேற்சிந்தகனக �ணககு�ள்
11. 26˚       12.   38˚  13.  40˚,25˚    14. 44˚  
15. 72˚,57˚,51˚ 16.   76˚,29˚     17.   7˚        18. 48˚,60˚,108˚
19. 21˚   20.  214˚

்த�வல் கெயலொக�ம் 
பயிற்சி 6.1

1.  4      2.         3.

4.      5.   

            (சமலும் சாத்தியமான வழிகள)

6. (i)              (ii)              (iii)                        (iv) 

7.
       (சமலும் சாத்தியமான வழிகள)
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138 ஏழாம் வகுப்பு - கணிதம்

பயிற்சி 6.2

1.      2.   

             (சமலும் சாத்தியமான வழிகள)

3.               4.

                              (சமலும் சாத்தியமான வழிகள)

5. மண்்டபம் →  குருசச்டதீவு →  விசவகானநதர் நிசனவுககூ்டம்
மேற்சிந்தகனக �ணககு�ள்

6.                                                

                       (சமலும் சாத்தியமான வழிகள)

7.                            

        (சமலும் சாத்தியமான வழிகள)

8 (i) வழி 1  A→ G→ D
வழி 2 A→ B→ D
வழி 3 A→ B→ C→ D
வழி 4 A→ B→ C→ E→ D

(ii)   320 மீ

  (iii)
 வழி 1  B →  A →  G →  F   வழி 2  B →  D →  E →  F

            250+100+150    = 600 மீ      100+120+300        = 520 மீ
 

 வழி 3 B →  D →  G →  F   வழி 4  B →  C →  D → E →  F
             100+200+150   = 450 மீ                120+200+120+300 = 740 மீ
  வழி 3 ஆனது குறுகிய வழியாகும்

16
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139கலைச்சொறகள்

அடிப்பக்கம் Base

அடுத்தடுத்தமையாக க்காணங்கள் Non-adjacent angle

அடுததுள்்ள க்காணங்கள் Adjacent angle

அடுததுள்்ள ்பக்கங்கள் Adjacent sides

அமைவு ்பண்பு Closure property

அமைபபு Pattern

இமண ்பக்கங்கள் Parallel sides

இமண்கரம் Parallelogram

இரு சை்பக்கசரிவ்கம் Isosceles trapezium

உயரம் Height

உருவாககு்தல் Formation

உறுபபு்கள் Terms

எண் க்கழு Numerical co-efficient

எண் ைதிபபு Numerical value

ஒத்த உறுபபு்கள் Like terms

ஒத்த க்காணங்கள் Corresponding angles

ஒபபீடு Compare

ஒவவா உறுபபு்கள் Unlike terms

ஒழுஙகுமுமை Regulation

ஒன்றுவிடை Alternate

ஒன்றுவிடை உடக்காணங்கள் Alternate interior 
angle

ஒன்றுவிடை கவளி க்காணங்கள் Alternate exterior 
angle

்காடசிபக்பமை Showcase

கிமைைடைம் Horizontal

குதக்ததிர் க்காணங்கள் Vertically opposite 
angles

குறுககுகவடடி Transversal

குமை முழுக்கள் Negative Integers

கூடைல் எதிர்ைமை Additive Inverse

கூடைல் சைனி Additive Identity

க்கழு Co-efficient

க்காண இருசைகவடடி Angle bisector

க்காணததின் உட்பகுதி Interior of an angle

சைன்்பாடு Equation

சரிவ்கம் Trapezium

சாயசதுரம் Rhombus

கசஙகுத்தா்க Vertically

கசஙகுதது Perpendicular

கசஙகுததுச் சைகவடடி Perpendicular 
bisector

கசர்பபுப ்பண்பு Associative property

க்தாைர்வரிமச Sequence

நாறசதுர இமண Tetromino

நிமைவுகூர்்தல் Recall

கநரிய க்காண இமண்கள் Linear pair of angle

கநரியச் சைன்்பாடு்கள் Linear equations

்பஙகீடடுப ்பண்பு Distributive property

்பண்பு்கள் Properties

்பரிைாறறுப ்பண்பு Commutative 
property

பிரதியிடு்தல் Substitution

புதிர் Puzzle

க்பருக்கல் சைனி Multiplicative Identity

க்பாதுமைப்படுதது Generalize

க்பாககுவரதது Traffic

ைாறி Variable

ைாறிலி Constant

மிம்க முழுக்கள் Positive Integers

முழுக்கள் Integers

முமை (அ) உச்சி Vertex

மூமைவிடைம் Diagonal

வமரயறுக்க ்பைா்தது. Undefined

வில்மை்கள் Tokens

கலைச்சொறகள்
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மேைொய்ொளர்
• முலை்ர். இரொ. இரொேொனுஜம்,

க்பாராசிரியர்,
்கணி்த அறிவியல் நிறுவைம் 
்தரைணி, கசன்மை.

பொடநூல் ்ல்லுநர்
• முலை்ர். ச. அனைொள் மே் பிரியேர்ஷினி, 

உ்தவி  க்பராசிரியர், ்கணி்தததுமை, 
கிறிததுவ ்கல்லூரி, கசன்மை 

பொட ஒருங்கிலைணபபொளர்
• பொ. ேமிழ்சல்வி,

துமண இயககுநர்,
ைாநிைக ்கல்வியியல் ஆராயச்சி ைறறும் ்பயிறசி நிறுவைம்.
கசன்மை.

பொடக்குழுப ்பொறுபபொளர் 
• முலை்ர். ்ொ இரேொபிரபொ

முதுநிமை விரிவுமரயா்ளர்,
ைாவடை ஆசிரியர் ்கல்வி ைறறும்
்பயிறசி நிறுவைம் ,
திரூர், திருவள்ளூர் ைாவடைம்.

ஒருங்கிலணபபொளர்கள் 
• டி. மஜொஷ்ொ எடிசன

விரிவுமரயா்ளர்,
ைாவடை ஆசிரியர் ்கல்வி ைறறும் ்பயிறசி நிறுவைம் ,  
்களியாம்பூண்டி, ்காஞ்சிபுரம் ைாவடைம்.

• ே.கி. இைலிேொ
்படை்தாரி ஆசிரிமய (்கணி்தம்) 
அ.ை.கை.நி.்பள்ளி
்காட்பாடி, கவலூர் ைாவடைம். 

பொடநூல் உரு்ொக்கம் 
• மகொ.பொ. ்சந்தில் குேொர்  

்படை்தாரி ஆசிரியர்,( ்கணி்தம்)
அரசு உயர் நிமைப ்பள்ளி,
இமைவன்்காடு, கவலூர் ைாவடைம்

• எம்.மஜ.சொந்தி,
்படை்தாரி ஆசிரிமய(்கணி்தம்),
ஊ.ஒ.ந.நி.்பள்ளி,்கன்ைஙகுறிச்சி,கசைம்
ஊர்கம்,கசைம் ைாவடைம்.

• ்ே.பழனியபபன,
்படை்தாரி ஆசிரியர் ( ்கணி்தம்),
சாத்தப்பா அரசு கைல்நிமைப ்பள்ளி, 
கநறகுபம்ப, சிவ்கஙம்க ைாவடைம்.

• ஏ.மக.டி. சொந்ேமூர்த்தி, 
்படை்தாரி ஆசிரியர்(்கணி்தம்)
அ.கை.நி.்பள்ளி, க்கா்ளககுடி,
திருவண்ணாைமை ைாவடைம்.

• பொ. ேைர்விழி,
்படை்தாரி ஆசிரிமய(்கணி்தம்), கசன்மை உயர்நிமைப ்பள்ளி,
ஸடரஹான்ஸ சாமை, ்படைா்ளம், கசன்மை 

• மு ்சல்வி, 
்படை்தாரி ஆசிரிமய,( ்கணி்தம்), 
கெய க்கா்பால் ்ககராடியா 
அரசு கைல் நிமைப ்பள்ளி, திருகவாறறியூர்,  கசன்மை. 

பொடப்பொருள் ஆய்ொளர்கள்
• முலை்ர். மு.ப.்ஜயரொேன,

துமணப க்பராசிரியர்,  L.N. அரசு்கமைக ்கல்லூரி, க்பான்கைரி.

• முலை்ர். மக.கவிேொ
உ்தவிபக்பராசிரிமய,  ்பாரதி ை்களிர் ்கல்லூரி, கசன்மை.

பொடப்பொருள் ஆய்ொளர் - ஒருங்கிலணபபொளர்
• ச. விஜயைட்சுமி

்படை்தாரி ஆசிரிமய ( ்கணி்தம்) அரசிைர் கைல்நிமைப ்பள்ளி,
கூவததூர், ்காஞ்சிபுரம் ைாவடைம்.

ICT ஒருங்கிலணபபொளர்
• D. ்ொசுரொஜ்

முது்கமை ்கணி்த ஆசிரியர் ைறறும் துமை ்தமைவர்,
க்க.ஆர்.எம் க்பாதுப ்பள்ளி, கசம்பியம், கசன்மை.

விலரவுக்குறியீடு மேைொணலேக்குழு
•  இரொ. ்ஜகநொேன, இ.நி.ஆ, 

ஊ.ஒ.ந.நி.்பள்ளி, ்ககணசபுரம், க்பாளூர், 
திருவண்ணாைமை ைாவடைம்.

•  ் .பத்ேொ்தி, ப.ஆ, 
அ.உ.நி. ்பள்ளி, கவறறியூர், திருைானூர், அரியலூர்.

•  ஆ.மேவி ்ஜஸிந்ேொ, ப.ஆ, 
அ.உ.நி.்பள்ளி, என்.எம்.க்காவில், கவலூர்

கலை ேறறும் ்டி்லேபபுக்குழு
பக்க்டி்லேபபொளர்
• ஜொய கிரொஃபிக்ஸ், கசன்மை
• ரொஜ் கிரொஃபிக்ஸ், க்தனி ைாவடைம்.

In House QC
• ்ஜரொல்டு வில்சன • ரொமஜஷ ேங்கபபன 
• ேேனரொஜ் • அருண கொேரொஜ் • அடிசனரொஜ்
ேட்டசசு 
• இரொ. மயொகேொலினி, ்தடைச்சர்
ஓவியர்
•  பிரபுரொஜ் டி.டி.எம்,  

ைணிைங்கைம், அரசு உயர்நிமைப ்பள்ளி,  
்காஞ்சிபுரம் ைாவடைம்.

7ஆம் ்குபபு-கணக்கு
பொடநூல் உரு்ொக்கக் குழு

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ.எம்  எலி்கண்ட 
கைபலிதக்தா ்தாளில் அச்சிைப்படடுள்்ளது 
ஆபகசட முமையில் அச்சிடகைார்:
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