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5.1 அறிமுகம் 
மீள்பார்வை
	 ஆறாம்	வகுப்பில்	தரவுகளின்	வககப்்ாடகடையும்	தரவுககைப்	்டைஙகள்	மூலம்	குறிததகலயும்	
்ற்றி	நாம்	கற்றுள்ைகத	இப்்்ாது	நிகைவுகூர்வாம்.
	 பின்வரும்	 அடடைவகைககைக்	 கவனிததுக்	 கீ்ேக்	 ககாடுக்கப்்டடுள்ை	 ்கள்விகளுக்குப்	
்திலளிக்கவும்.

அட்டவை்ை 1
கணிதத	 ்தரவில்	 30	 மாைவரகள்	 க்ற்ற	 மதிப்க்ணகள்	 (50	 மதிப்க்ணகளுக்கு)	 கீ்ேக்	
ககாடுக்கப்்டடுள்ைை.
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(i) மாைவரகள்	க்ற்ற	அதிக்ட்ச	மதிப்க்ண	என்ை?
(ii) எததகை	மாைவரகள்	40	மதிப்க்ணகளுக்கு	்மல்	க்ற்றுள்ைைர?
(iii) மாைவரகள்	க்ற்ற	குகறநத்ட்ச	மதிப்க்ணகைக்	கணடுபிடி?
(iv) எததகை	மாைவரகள்	21	முதல்	23	வகர	மதிப்க்ணகள்	க்ற்றுள்ைைர?
(v) மதிப்க்ணகளுக்கிகடையிலாை	அதிக்ட்ச	மற்றும்	குகறநத்ட்ச	்வறு்ாடடிகைக்	கணடுபிடி?
அட்டவை்ை 2
	 ஒரு	 குறிப்பிடடை	 வாரததில்	 ஏோம்	 வகுப்பில்	 வருகக	 தராத	 குேநகதகளின்	 தரவுகள்	
அடடைவகையில்	ககாடுக்கப்்டடுள்ைது.

திஙகள் க்சவவாய் புதன் வியாேன் கவள்ளி

–

 - 5 மாைவரககைக்	குறிக்கிறது

கற்றல் ந�பாககஙகள
 ● கவவ்வறாை	கதாடைரச்சியற்ற	தரவுகளின்	்்சகரிப்க்யும்	அகமப்க்யும்	
நிகைவுகூரதல்.

 ● கூடடுச்	்சரா்சரி,	இகடைநிகல	மற்றும்	முகடு	்்ான்றப்	்ல்்வறு	
வககயாை	்சரா்சரிககை	அகடையாைம்	காணுதலும்	்வறு்டுததுதலும்.

 ● கவவ்வறு	வககயாை	்சரா்சரிககைக்	கைக்கிடைக்	கற்றுக்ககாள்ளுதல்.
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(i) குகறநத்ட்ச		எணணிக்ககயிலாை	வருகக	தராத	நாகைக்	கணடுபிடி?
(ii) 10	்்ர	வருகக	தராத	நாகைக்	குறிப்பிடுக?
(iii) வாரததின்	எநத	நாளில்	அகைவரும்	வருககபுரிநதைர?
(iv) வாரததின்	எநத	நாளில்	அதிகமாை	குேநகதகள்	வருகக	தரவில்கல?

5.2 தரவுக்ைச் நேகரிததல்
குறிப்பிடடைத	 தகவகல	 மைதில்	 ககாணடு,	 நாம்	 தரவுககைச்	 ்்சகரிக்க	 ்வணடும்.	 ஒரு்வகை,	
நமக்குத	 ்தகவயாை	 தகவலாைது	 7	 ஆம்	 வகுப்பு	 மாைவரகளின்	 உயரமாக	 இருநதால்,	
அம்மாைவரகளின்	சுகாதாரப்	்திவு	கதாடைர்ாை	தரகவக்	காடடிலும்	அவரகளின்	உயரஙககையும்,	
வயது	கதாடைர்ாை	குறிப்பிடடை	தரவுககையும்	்்சகரிக்க	்வணடும்.
்ம்லயுள்ை	 கலநதுகரயாடைலிலிருநது,	 ஒரு	 தரவு	 ்்சகரிக்கப்்டை	 ்வணடியதன்	 ்நாக்கதகத	
அநதநதத	 தரவு	 ்்சகரிப்புச்	 க்சயல்முகறகயத	 கதாடைஙகுவதற்கு	 முன்ைர	 மைதில்	 ககாள்ை	
்வணடும்.	 அது்வ	 நாம்	 விரும்பிய	 தகவகல	 மடடு்ம	 க்ற	 முடிவ்தாடு	 ்்சகரிக்கப்்டடைத	
தரவுகளுக்குப்	க்ாருததமாைதாகவும்	இருக்கும்.
கீ்ேக்	 ககாடுக்கப்்டடுள்ை	 சில	 சூழ்நிகலககைப்	 ்ாரப்்்ாம்.	 நம்கமச்	 சுற்றியுள்ை	 ்ல	
சூழ்நிகலகளில்	இருநதுதான்	தரவுககை	உருவாக்க	முடியும்.	உதாரைமாக,

 ● ஏோம்	வகுப்பு	மாைவரகளின்	உயரம்.	
 ● இரணடைாம்	்ருவத	்தரவுகளில்	ஏோம்	வகுப்பு	மாைவரகளின்	க்சயல்திறன்.	
 ● உஙகள்	வீடடின்	சுற்றுப்புறததில்	நடைப்்டடை	மரக்	கன்றுகளின்	எணணிக்கக.
 ● 2018	ஆம்	ஆணடில்	இநதியாவின்	எல்லா	முக்கிய	நகரஙகளிலும்	்திவாை	கவப்்நிகல.
 ● 2018	ஆம்	ஆணடில்	தமிழ்நாடடின்	அகைதது	மாவடடைஙகளிலும்	்திவாை	மகேயின்	அைவு.

5.3 தரவுகளின் அ்ைப்பு
	 நாம்	 தரவுககைச்	 ்்சகரிதது	 அவற்கறப்	 ்திவுக்சய்து	 ஒழுஙககமக்கி்றாம்.	 இகதப்	
புரிநதுககாள்வதற்கு	 ஏோம்	 வகுப்பில்	 ்யிலும்	 10	 மாைவரகளின்	 எகடைகயக்	 ககயாளும்	
ஓர	 உதாரைதகதக்	 கவனியுஙகள்.	 இநதத	 தரவாைது	 மாைவரகளின்	 எகடை,	 அவரகளின்	
உயரததிற்குப்	 க்ாருததமாைதாக	 உள்ைதா	 எைச்	 ்சரி்ாரப்்தற்குச்	 ்்சகரிக்கப்்டுகின்றது.	
அநதநதத	தரவுகள்	கீ்ேக்	ககாடுக்கப்்டடுள்ைை.

 ● அன்பு	-	20	கி்லா	கிராம்;	நம்பி	-	19	கி்லா	கிராம்;	நநதிதா	-	20	கி்லா	கிராம்;	அருள்	-	24	கி்லா	
கிராம்;	மாரி	-	25	கி்லா	கிராம்;	மது	-	22	கி்லா	கிராம்;	்விதரா	–	23	கி்லா	கிராம்;	பீமன்	-	26 
கி்லா	கிராம்;		ஆரததி	-	21	கி்லா	கிராம்;	குமைன்	-	25	கி்லா	கிராம்.

 பின்வரும்	்கள்விகளுக்குப்	்திலளிக்க	முயற்சிப்்்ாம்.
 (i)	 அகைவரிலும்	மிகக்	குகறநத	எகடை	ககாணடைவர	யார?
 (ii) 22	கி்லா	கிராம்	முதல்	24	கி்லா	கிராம்	வகர	எகடையுள்ைவரகள்	எததகை	்்ர?
 (iii)	 அகைவரிலும்	மிக	அதிக	எகடை	ககாணடைவர	யார?
 (iv)  23	 கி்லாவுக்கு	 ்மல்	 எததகை	 குேநகதகளும்	 23	 கி்லாவுக்குக்	 கீழ்	 எததகை	

குேநகதகளும்	உள்ைைர?
்மற்கணடைத	 தரவுககைப்	 புரிநதுககாள்வது	மிகவும்	 எளிதாைது	அல்ல.	 எகடைகளின்	வரிக்சக்கு	
ஏற்ற	முகறயில்	அகமததால்,	்கள்விகளுக்குப்	்திலளிக்க	எளிதாக	இருக்கும்.
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	 பின்வரும்	அடடைவகைகயக்	கவனிக்கவும்

வ.எண க்யர எகடை	(கி.கி) வ.எண க்யர எகடை	(கி.கி)
1 நம்பி 19 6 ்விதரா 23
2 அன்பு 20 7 அருள் 24
3 நநதிதா 20 8 குமைன் 25
4 ஆரததி 21 9 மாரி 25
5 மது 22 10 பீமன் 26

இப்்்ாது	நாம்	் மற்கணடை	் கள்விகளுக்கு	எளிதாகப்	் திலளிக்க	முடியும்.	எை்வ	தரவுகளிலிருநது	
எநதவிதமாை	 அனுமாைஙககையும்	 க்றுவதற்காகத	 தரகவ	 ஒழுஙககமக்க	 ்வணடியது	 மிக	
அவசியமாைதாகும்.
	 தரவுகளின்	 அகமப்்ாைது	 மிக	 விகரவாகவும்	 தரவுகளின்	 ஒடடுகமாதத	 ்ாரகவகயப்	
க்றுவதற்கு	 உதவியாகவும்	 இருக்கும்.	 தரவுககைச்	 ்சரியாகக்	 கடடைகமப்்தைால்,	 அதகைப்	
புரிநதுககாள்ைவும்	விைக்கவும்	அதன்்டி	முடிகவடுக்கவும்	எளிய	வழி	கிகடைக்கும்.	

5.4 பிரதிநிதிததுவை ைதிப்புகள
நம்முகடைய	அன்றாடை	வாழ்க்ககயில்	 ‘்சரா்சரி’	என்ற	க்சால்கலப்	்யன்்டுததும்	சூழ்நிகலககைப்	
்ாரததிருக்கி்றாம்.	பின்வரும்	தகவல்ககைக்	கவனியுஙகள்

 ●  ் ம	மாதததில்	க்சன்கையின்	்சரா்சரி	கவப்்நிகல	 40°  c ஆகும். 
 ●  ஒரு	கணித	அலகுத	்தரவில்	6	ஆம்	வகுப்பின்	்சரா்சரி	மதிப்க்ணகள்	74
 ● 	மாலா	்சரா்சரியாகப்	்டிக்கும்	காலம்	4	மணி்நரம்.	
 ● 	மதன்	ஒரு	வாரததில்	்சரா்சரியாகச்	க்சய்யும்	க்சலவுத	கதாகக	` 100.

	 இது்்ான்ற	 தகவல்ககை	 நம்முகடைய	 அன்றாடை	
வாழ்க்ககயில்	 ்ாரக்கி்றாம்.	 நாம்	 ்மற்கணடை	
உதாரைததிலிருநது	 ஒன்கற	 எடுததுக்ககாள்்வாம்.	
ஓர	 கணித	 அலகுத	 ்தரவில்	 6	 ஆம்	 வகுப்பின்	 ்சரா்சரி	
மதிப்க்ணகள்	 74	 எனில்,	 ஒவகவாரு	 மாைவரும்	 74 
மதிப்க்ணகள்	 க்ற்றிருக்கின்றாரகள்	 என்று	 அரததமா?	
நிச்சியமாக	இல்கல.	சில	மாைவரகள்	 74	 மதிப்க்ணகளுக்கு	அதிகமாகவும்,	 சில	மாைவரகள்	
74	மதிப்க்ணகளுக்குக்	 குகறவாகவும்	 க்ற்றிருப்்ாரகள்.	 ஆக்வ,	 ்சரா்சரி	 என்்து,	 கணிதத	
்தரவில்	6	ஆம்	வகுப்பு	மாைவரகளின்	க்ாதுச்	க்சயல்திறகைக்	குறிக்கிறது.	
	 இ்த்்ால	 40° 	என்்து	்ம	மாதததில்	க்சன்கையின்	பிரதிநிதிததுவ	கவப்்நிகல.	இதைால்	
்ம	 மாதததின்	 அன்றாடை	 கவப்்நிகல	 40°  என்று	 அரததமல்ல.	 ககாடுக்கப்்டடை	 தரவுகளில்	 மிக	
உயரநத,	மிகக்குகறநத	மதிப்புகளுக்கிகடையில்	்சரா்சரி	இருப்்தால்,	்சரா்சரி	என்்து	தரவுக்குழுவின்	
கமயப்்்ாக்கின்	 அைவீடு	 என்று	 அகேக்கப்்டுகின்றது.	 கவவ்வறு	 வககயாை	 தரவுககை	
விவரிப்்தற்கு	 கவவ்வறு	 வககயாை	 பிரதிநிதிததுவ	 மதிப்பு	 அல்லது	 கமயப்்்ாக்கு	 மதிப்பு	
்தகவப்்டுகிறது.	
	 இப்்ாடைப்	 ்குதியில்	 தரவுகளின்	 கூடடுச்	 ்சரா்சரி,	 முகடு	 மற்றும்	 இகடைநிகலயைவு	 ஆகிய	
மூன்று	வககயாை	கமய	மதிப்புககைப்	்ற்றிப்	்டிப்்்ாம்.

உைது	 வகுப்பில்	 உள்ை	 ்சக	
மாைவரகளின்	 உயரதகதச்	
்்சகரிதது,	 அததரகவ	
ஏறுவரிக்சயில்	அகமக்கவும்.	
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5.5 கூடடுச் ேரபாேரி (அ) (ேரபாேரி)
	 இப்்்ாது,	கமயப்்்ாக்கு	அைவீடுகளில்	ஒன்றாை	
கூடடுச்	்சரா்சரிகயக்	காண்்ாம்.	இநதச்	சூழ்நிகலகயக்	
கவனியுஙகள்.	
மணியும்	 இரவியும்	 கடைற்ககரயில்	 ஓர	 ஒப்்நதததின்	
அடிப்்கடையில்	 இருவரும்	 ்சமமாகப்	 ்கிரநது	 ககாள்ை	
கிளிஞ்சல்ககைச்	 ்்சகரிக்கத	 கதாடைஙகிைர.	 அநத	
ஒப்்நதமாைது,	 ்்சகரிக்கப்்டடை	 கிளிஞ்சல்ககை	 இருவரும்	
்சமமாகப்	பிரிததுக்ககாள்வது	என்்தாகும்.	இறுதியாக,	மணி	
50	கிளிஞ்சல்ககையும்	இரவி	30	கிளிஞ்சல்ககையும்	மடடு்ம	
்்சகரிததைர.	 இப்்்ாது	 இருவரும்	 கிளிஞ்சல்ககைச்	
்சமமாகப்	 ்கிரநதுககாணடைால்,	 ஒவகவாருவரும்	 க்றும்	
கிளிஞ்சல்களின்	எணணிக்கககயக்	கணடுபிடிக்கவும்?
	 நாம்	கூடடுச்	்சரா்சரி	அல்லது	்சரா்சரிகயப்	் யன்்டுததி	
இகதக்	காண்்ாம்.	்சரா்சரிகயக்	கணடுபிடிக்க	இரணடு	
எணககையும்	கூடடி	2	ஆல்	வகுக்கவும்.

 எை்வ,	்சரா்சரி	 = + = =50 30
2

80
2

40  

 ்சரா்சரியாைது	30	இக்கும்	மற்றும்	50	இக்கும்	இகடை்ய	அகமநதுள்ைது.	
	 எை்வ	ஒவகவாருவரும்	க்றும்	கிளிஞ்சல்களின்	எணணிக்கக	40	ஆகும்.	
 இவவாறு	 ்சரா்சரிகயக்	 கணடுபிடிக்க	 விவரஙககைக்	 கூடடி	 அவற்றின்	
எணணிக்ககயால்	வகுக்க	்வணடும்.	
 ்சரா்சரி		= �வர�க�� ��த� (ம���க�)

�வர�க�� எ�
	ைக
.

எடுததுககபாடடு ாட1 ஒரு	 கதாழிலாளியின்	 திை்சரி	 ஊதியம்,	 10	 நாள்களுக்குப்	 பின்வருமாறு	
தரப்்டடுள்ைது	எனில்,	அவரது	்சரா்சரி	வருமாைதகதக்	கணடுபிடி.

�பாள 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ஊதியம்(`) 250 350 100 400 150 270 450 320 610 750

தீரவு
                       ்சரா்சரி = �வர�க�� ��த� (ம���க�)

�வர�க�� எ�
	ைக  

   = + + + + + + + + +250 350 100 400 150 270 450 320 610 750
10

  = =3650
10

365  

	 எை்வ,	அவருகடைய	்சரா்சரி	வருமாைம்	` 365 ஆகும்.

பின்வரும்	தரவுககைக்	ககாணடு	கூடடுச்	
்சரா்சரி	அல்லது	்சரா்சரிகயக்	காணக.
(i)	 	ஒரு	வாரததில்	கதிர	் டிப்்தற்காக	

எடுததுக்ககாணடை	்நரம்,	3	மணி,	
4மணி	 5மணி,	 3	 மணி,	 4மணி,	
3.45	மணி,	மற்றும்	4.15	மணி.

(ii)  ஐநது	்ாடைஙகளில்	முகில்	க்ற்ற	
மதிப்க்ணகள்	 75, 91, 48, 63, 
51.

(iii)	 	காய்கறிகளுக்காக	 ஐநது	
நாடகளுக்குச்	 க்சலவழிதத	
்ைம்	 ` 120,	 ` 80,	 ` 75,	 ` 95 
மற்றும்	` 86	ஆகும்.

�ய�� பா� 

7th_Maths_Stat_Ch5.indd   98 24-11-2019   19:08:26



99அலகு 5   |   புள்ளியியல்

எடுததுககபாடடு ாட்  9	விவரஙகளின்	்சரா்சரி	24	எனில்,	அவவிவரஙகளின்	கூடடுதகதாகககயக்	
காணக.
தீரவு

 ்சரா்சரி = ம���க�� ��த�
ம���க�� எ���ைக

 எை்வ, 24 =
9

ம���க�� ��த�
 

	 மதிப்புகளின்	கூடுதல் = × =9 24 216 .

எடுததுககபாடடு ாட் ஒரு	 ்ள்ளியிலுள்ை	 15	 ஆசிரியரகளின்	 ்சரா்சரி	 வயது	 42	 ஆகும்.	 அநத	
ஆசிரியரகளின்	வயதாைது	35,	42,	48,	X,	X + 8,	40,	43,	50,	46,	50,	37,	32,	38,	41	மற்றும்	40	(ஆணடுகளில்)	
ஆகும்	எனில்,	X	இன்	மதிப்க்க்	கணடுபிடிதது,	ஆசிரியரகளின்	வயதுககையும்	காணக.
தீரவு

 ்சரா்சரி= ஆ��ய�க�� ெமா�த வய�
ஆ��ய�க�� எ��ைக 

 42 = ( )+ + + + + + + + + + + + + + +35 42 48 8 40 43 50 46 50 37 32 38 41 40
15

X X
 

 

550 2
15

42

550 2 42 15
630

2 630 550
2 80

80
2

40

+ =

+ = ×
=
= −
=

=

=

X

X

X
X

X

X  

ஆக்வ,	(X)	என்ற	ஆசிரியரின்	வயது	40	மற்றும்	(X + 8)	என்ற	ஆசிரியரின்	வயது	48	ஆகும்	(40 + 8).

எடுததுககபாடடு ாட் பின்வரும்	எணகளின்	்சரா்சரி	38	என்றால்,	x	இன்	மதிப்க்க்	கணடைறியவும்?	
48, x, 37, 38, 36, 27, 35, 34, 38, 49, 33.
தீரவு

 ்சரா்சரி	= எ�க�� ��த�
எ�க�� எ���ைக

 

 38 = + + + + + + + + + +48 37 38 36 27 35 34 38 49 33
11

x  

  38 375
11

= + x  

 38 11 375× = + x  

  418 = 375 + x
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  x = 418 – 375

  x = 43

 எை்வ,	x இன்	மதிப்பு	43 ஆகும்.

கீ்ேக்	ககாடுக்கப்்டடுள்ை	எடுததுக்காடடுக்குச்	்சரா்சரியின்	்ணபுககைச்	்சரி்ாரக்கவும்.
X 3 6 9 12 15

(i)  ்சரா்சரியுடைன்	2	ஐக்	கூடடிைால்,	தனிப்்டடை	மதிப்புகளில்	என்ை	நிகழும்.
(ii)  முதல்	இரணடு	மதிப்புகளில்	3	ஐக்	கூடடியும்	ககடைசி	இரணடு	மதிப்புகளில்	3	ஐக்	குகறததால்,	

புதிய	்சரா்சரி	என்ைவாக	இருக்கும்?

����க

?சில ஆச்ேரியைபான ேரபாேரிகள இஙநக!
1. ்சரா்சரியாக,	 ஒருவர	 நிமிடைததிற்கு	 17	 முகற	 கண	 சிமிடடுகிறார.	 அதாவது	

வருடைததிற்கு	5.2	மில்லியன்	முகற.
2. ஒரு	மனிதன்	ஆணடுக்குச்	்சரா்சரியாகச்	சுமார	1460	 கைவுகள்	காணகிறான்.	அதாவது,	

ஓர	இரவுக்குச்	சுமார	4	கைவுகள்.
3. ஒரு	G2	நட்சததிரததின்	்சரா்சரி	வாழ்க்ககயின்	அடிப்்கடையில்	சூரியனின்	தற்்்ாகதய	

வயது	4.5	பில்லியன்	ஆணடுகள்	எை	மதிப்பிடைப்்டடுள்ைது.	

்யிறசி 5.1

1. ்காடிடடை	இடைஙககை	நிரப்்வும்.
(i) முதல்	10	இயல்	எணகளின்	்சரா்சரி	_______.

(ii) 15	புததகஙகளின்	்சரா்சரி	விற்்கை	விகல	` 235	எனில்,	கமாதத	விற்்கை	விகல	
____________ ஆகும்.	

(iii) 2, 9, 5, 4, 4, 8, 10 ஆகிய	மதிப்க்ணகளின்	்சரா்சரியாைது ________.
(iv) முழுக்கைாை	–10	இக்கும்	10 இக்கும்	இகடை்யயுள்ை	எணகளின்	்சரா்சரி	______ ஆகும்.

2. 8 ஆம்	வகுப்பிலுள்ை	15 மாைவரகளின்	வயது	13, 12, 13, 14, 12, 13, 13, 14, 12, 13, 13, 
14, 13, 12, 14 எனில்,	அம்மாைவரகளின்	்சரா்சரி	வயகதக்	கணடைறியவும்.

3. அறிவியல்	 ்தரவில்	 14	 மாைவரகளின்	 மதிப்க்ணகள்	 (50	 மதிப்க்ணகளுக்கு)	 கீ்ேக்	
ககாடுக்கப்்டடுள்ைை. அகவ,	34, 23, 10, 45, 44, 47, 35, 37, 41, 30, 28, 32, 45, 39 எனில்,

(i) ்சரா்சரி	மதிப்க்ணகைக்	காணக.
(ii) அதிக்ட்ச	மதிப்க்ணகைக்	காணக.

(iii) குகறநத்ட்ச	மதிப்க்ணகைக்	காணக.
4. ஒரு	 குழுவில்	 உள்ை	 11	 மாைவரகளின்	 ்சரா்சரி	 உயரம்	 150	 க்ச.மீ.	 அம்மாைவரகளின்	
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உயரஙகள்	 154 க்ச.மீ,	 145 க்ச.மீ,	 Y	 க்ச.மீ,	 Y+4	 க்ச.மீ,	 160	 க்ச.மீ,	 151	 க்ச.மீ,	 149	 க்ச.மீ, 
149	க்ச.மீ,	150	க்ச.மீ,	144	க்ச.மீ,	மற்றும்	140	க்ச.மீ	எனில்,	Y	இன்	மதிப்க்க்	கணடுபிடிதது,	
இரணடு	மாைவரகளின்	உயரதகதக்	காணக.

5. ஒரு	கிரிக்ககட	அணி	ககடைசி	10	்்ாடடிகளில்	க்ற்ற	ஓடடைஙகளின்	்சரா்சரி	276	ஆகும்.	அநத	
ஓடடைஙகள்	235,	400,	351,	x,	100,	315,	410,	165,	260	மற்றும்	284	எனில்,	அநத	அணி	4வது	
்்ாடடியில்	க்ற்ற	ஓடடைஙககைக்	கணடுபிடி?	

6. பின்வரும்	தரவுகளின்	்சரா்சரிகயக்	காைவும்

5.1, 4.8, 4.3, 4.5, 5.1, 4.7, 4.5, 5.2, 5.4, 5.8, 4.3, 5.6, 5.2, 5.5

7. 10	மதிப்புகளின்	கூடடுச்	்சரா்சரி	22	எைக்	கணடைறியப்்டடைது.	்மலும்	ஒரு	புதிய	மதிப்பு	44	ஐ	
அநத	மதிப்புகளுடைன்	்்சரததால்,	புதிய	்சரா்சரி	என்ைவாக	இருக்கும்?

ககாள்குறி	வகக	விைாக்கள்

8. ________ என்்து	முழுத	தரவின்	பிரதிநிதிததுவ	மதிப்பு.

(i) ்சரா்சரி					 (ii) வீச்சு (iii) குகறநத்ட்ச	மதிப்பு  (iv) அதிக்ட்ச	மதிப்பு

9. முதல்	15	இரடகடை	எணகளின்	்சரா்சரி	______________

(i) 4  (ii) 16  (iii) 5  (iv) 10

10. இரணடு	 எணகளின்	 ்சரா்சரி	 20.	 அவற்றுள்	 ஒரு	 எண	 24	 எனில்,	 மற்கறாரு	 எண	
______________

(i) 16 (ii) 26 (iii) 20  (iv) 40

11. தரவுகள் 12, x, 28	ஆகிய	தரவுகளின்	்சரா்சரி	18 எனில், x இன்	மதிப்க்க்	காணக.

(i) 18  (ii) 16  (iii) 14  (iv) 22

5.6 முகடு
	 கூடடுச்	 ்சரா்சரி	 என்்து	 தரவுகளின்	 கமயப்்்ாக்கின்	 பிரதிநிதிததுவ	 மதிப்பு	 அல்லது	
கமயப்்்ாக்கு	அைவீடுகளில்	ஒன்றாகும்	என்்கத	நாம்	முன்பு	விவாதித்தாம்.	தரவுகள்	மற்றும்	
அதன்	் நாக்கதகதப்	க்ாறுதது	கமயப்்்ாக்கின்	பிற	அைவீடடு	முகறகளும்	் யன்்டுததப்்டைலாம்.	
உதாரைமாக,	ஒரு	வாரததிற்கு	ஒரு	ககடையில்	கவவ்வறு	அைவிலாை	காலணிகளின்	விற்்கை	
விவரஙககைக்	கவனியுஙகள்	

கபாலணிகளின் அைவு 5"  6" 7 "  8"  9" 10"  11"

விறகப்்ட்ட கபாலணிச் நேபாடிகளின் 
எண்ணிக்க

20 35 16 65 32 25 10

	 ககடைக்காரர	வார	இறுதியில்	 தன்னிடைமுள்ை	இருப்பு	விவரஙககைக்	 கைக்கிடை்வணடும்.	
விற்கப்்டடை	காலணிகளின்	எணணிக்கககயக்	கூடடுச்	்சரா்சரிகயக்	ககாணடு	கணடுபிடிப்்தாக	
கவததுக்ககாள்்வாம்.	
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்சரா்சரி = + + + + + + =20 35 16 65 32 25 10
7

203
7

 = 29 .

இங்க	 காலணிகளின்	 ்சரா்சரி	 எணணிக்கக	 29	 எைக்	 கைக்கிடடுள்்ைாம்.	 இதன்	 க்ாருள்	
ககடைக்காரர	 ஒவகவாரு	அைவிலும்	 29	 ்்சாடி	 காலணிககைப்	 க்ற்வணடும்.	
இப்்டி	முடிகவடுப்்து	புததி்சாலிததைமா?
 அதிக்ட்சமாக	வாஙக்வணடிய	காலணிகளின்	அைவு	8	அஙகுலததில்தான்	
உள்ைது	 என்்கதக்	 கவனிக்க	 ்வணடும்.	 எை்வ,	 ககடைக்காரர	 8	 அஙகுல	
அைவுள்ை	 காலணிககை	 அதிக	 அைவில்	 க்ற்வணடும்.	 எை்வ	 கூடடுச்	
்சரா்சரியாைது	இநத	் நாக்கததிற்குப்	க்ாருநதாது.	இங்க	நமக்கு	‘முகடு’	எைப்்டும்	
தரவின்	மற்கறாரு	வககயாை	பிரதிநிதிததுவ	மதிப்பீடு	்தகவப்்டுகிறது.
	 ‘முகடு’	என்்து	அதிக்ட்ச	எணணிக்ககயில்	நிகழும்	தரவுகளின்	மதிப்்ாகும்.
	 மற்கறாரு	உதாரைதகதக்	கவனிக்கவும்,
 ஒரு	 ககடைக்காரர	 ்தகவக்்கற்்	 இருப்பு	 விவரஙககைத	 திடடைமிடை	 கரடி்மட	 (ஆயதத)		
்சடகடைகளின்	 விற்்கைகயக்	 கூரநது	 ஆய்வு	 க்சய்கிறார.	 விற்்கையாை	 கரடி்மட	 (ஆயதத)	
்சடகடைகளின்	விவரஙகள்	கீ்ேக்	ககாடுக்கப்்டடுள்ைை.	.

அைவு 28" 30" 32" 34 " 36"

விற்்னயபான ேட்்டகளின் எண்ணிக்க 20 35 22 35 15

	 ்சடகடைகளின்	 அைவுகைாை	 30"
மற்றும்	 34 " 	ஆகியகவகளுக்குச்	்சமமாை	
்தகவ	 இருப்்கத	 இங்க	 அவர	
கவனிக்கிறார.	 இப்்்ாது	 இததரவுகள்	
இரணடு	 முகடுககைக்	 ககாணடுள்ைை.	
ஏகைனில்,	 இததரவுகளில்	 இரணடு	
அதிக்ட்ச	 நிகழ்வுகள்	 உள்ைை.	 இநத	
இரணடு	 அைவுகைாை	 30" 	 மற்றும்			
34 " கரடி்மட	 (ஆயதத)	 ்சடகடைககை	
அவர	 இருப்பில்	 கவததுக்ககாள்ை	
ஆயததப்்டுகிறார.	 இநதத	 தரவு	 இரணடு	 முகடுககைக்	 ககாணடுள்ைது	 என்்கத	 நிகைவில்	
ககாள்க.	எை்வ,	இது	இருமுகடுகளின்	தரவு	என்று	அகேக்கப்்டுகிறது.

எடுததுககபாடடு ாடா 	ககாடுக்கப்்டடை	எணகளின்		முகடு	காணக. 
5, 7, 10, 12, 4, 5, 3, 10, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 5, 12, 16, 20, 5

தீரவு
	 எநத	 மதிப்க்யும்	 விடடுவிடைாமல்	 எணககை	 ஏறு	 வரிக்சயில்	 அகமக்கவும்.	 நமக்குப்	
பின்வருமாறு	எணகள்	கிகடைக்கும்.

(1) பின்வரும்	தரவுககைக்	ககாணடு	முகடு	காணக.
 2, 6, 5, 3, 0, 3, 4, 3, 2, 4, 5, 2

(2) பின்வரும்	தரவுகளின்	முகடு	காணக.
 3, 12, 15, 3, 4, 12, 11, 3, 12, 9, 19

(3) 20	 க்குள்	 உள்ை	 இரடகடை	 எணகளின்	 முகடு	
காணக.

�ய�� பா� 
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 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 7, 7, 9, 10, 10, 10, 12, 12, 16, 20

 இநதத	 தரவுகளின்	 முகடு	 5	 ஆகும்.	 ஏகைனில்	 இது	 மற்ற	 தரவுககை	 விடை	 அதிக	
எணணிக்ககயில்	நிகழ்கிறது.		

‘முகடு’	கணடுபிடிக்கக்	ககாடுக்கப்்டடை	தரவுககை	ஏறுவரிக்சயில்	அகமப்்து	கடடைாயமில்கல.	
‘முகடு’	 காணுவதற்கு	 ஒவகவாரு	 மதிப்க்யும்	 கைக்கில்	 எடுததுக்ககாள்ைப்்டுவகத	
உறுதிப்்டுதத	உதவுவ்தாடு	முகடின்	மதிப்க்	எளிதில்	அகடையாைம்	காைவும்	இது	உதவுகிறது.

����

எடுததுககபாடடு ாட் ஒரு	் தரவில்	ஒரு	வகுப்பிலுள்ை		11	மாைவரகள்	க்ற்ற	மதிப்க்ணகள்	கீ்ேக்	
ககாடுக்கப்்டடுள்ைை	23, 2, 15, 38, 21, 19, 23, 23, 26, 34, 23.	இம்மதிப்க்ணகளின்	முகடு	காணக.

தீரவு
ககாடுக்கப்்டடை		மதிப்க்ணககை	ஏறுவரிக்சயில்	அகமததால்,	நமக்குப்	பின்வருமாறு	எணகள்	கிகடைக்கும்.	
 2, 15, 19, 21, 23, 23, 23, 23, 26, 34, 38.
 இஙகு	 கதளிவாக,	 23	 என்்்த	 அதிக்ட்ச	 எணணிக்ககயில்	 நிகழ்கிறது.	 எை்வ,	
மதிப்க்ணகளின்	முகடு	‘23’	ஆகும்.	

எடுததுககபாடடு ாட் பின்வரும்	தரவுகளின்	முகடு	காணக.	 123, 132, 145, 176, 180, 120

தீரவு
	 ககாடுக்கப்்டடை	 தரவுகளிலிருநது	
எநதகவாரு	 மதிப்பும்	 மீணடும்	 மீணடும்		
வரவில்கல	 என்்கதக்	 காைலாம்.	 இஙகு	
ஒவகவாரு	 மதிப்பும்	 ஒரு	 முகற	 மடடு்ம	
உள்ைது.	எை்வ,	இதில்	முக்டை	இல்கல.

1. 	குேநகதகளுக்காகப்	 ்லவிதமாை	 க்ாம்கமககை	 உருவாக்கும்	 ஒரு	 க்ாம்கம	
கதாழிற்்சாகல,	எல்லாக்	குேநகதகளும்	விரும்்க்கூடிய	மிகப்	பிர்லமாை	க்ாம்கமகய	
அறிய		விரும்புகிறது.	எநதச்	்சரா்சரி	அதற்கு	மிகவும்	க்ாருததமாைதாக	இருக்கும்?	

2.  20 இக்கும்	 40	 இக்கும்	 இகடையிலுள்ை	 ஒற்கற	 எணகளில்	 ஏ்தனும்	 முகடு	 உள்ைதா?	
விவாதிக்க.

����க

5.6.1 அதிகைபான தரவுகளின் முகடு 
	 தரவுகளின்	 எணணிக்கக	 அதிகமாக	 இருக்கும்்்ாது	 நிகழும்	 மதிப்க்	 அகடையாைம்	
காண்து	 எளிதாைதல்ல.	 அவவாறாை	 நிகலயில்,	 ்நரக்்காடடுக்	 குறிககைப்	 ்யன்்டுததித	
தரவுககைக்	குழுக்கைாகப்	பிரிததுப்	பின்ைர	முககடைக்	கணடுபிடிக்கலாம்.
 25	 ்்ாடடிகளில்	 ஒரு	 கால்்நது	 அணி	 அடிதத	 ்கால்களின்	 எணணிக்கககய	
எடுததுக்ககாள்க.	அவவணி	அடிதத	்கால்கள்	ஆைது,	 1, 3, 2, 5, 4, 6, 2, 2, 2, 4, 6, 4, 3, 2, 1, 1, 4, 
5, 3, 2, 2, 4, 3, 0, 1 ஆக	இருக்கிறது.

ஒவகவாரு	 மதிப்பும்	 ஒரு	 முகற	 மடடு்ம	
நிகழ்நதால்,	 அநத	 தரவுகளுக்கு	 எநத	 முகடும்	
இல்கல.

����
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இநதத	தரவுகளின்	முககடைக்	காண்தற்கு,	அடிதத	்கால்களின்	எணணிக்கககய	அடடைவகையில்	
குறிக்கவும்.	்கால்களின்	எணணிக்கக	0	வில்	ஆரம்பிதது	அதிக்ட்சமாக	6	இல்	முடிவகடைகிறது.	

நகபால்களின் எண்ணிக்க ந�ரகநகபாடடுக குறிகள நிகழ்வைண்
0 1
1 4
2 7
3 4
4 5
5 2
6 2

்ைபாததம் 25

	 அடடைவகையிலிருநது,	 நாம்	 கவனிப்்து,	 2	 ்கால்கள்	 அதிக்ட்சமாக	 இருமுகற	 நிகழ்கிறது	
என்்கத	அறியலாம்.		இதில்	அதிக்ட்ச	நிகழ்கவணைாை	7	உடைன்	ஒதத	மதிப்பு	2	ஆகும்.	எை்வ	முகடு	
‘2’	ஆகும்.

எடுததுககபாடடு ாட் பின்வரும்		தரவுகளின்	முககடைக்	காணக.	 14, 15, 12, 14, 16, 15, 17, 13, 16, 
16, 15, 12, 16, 15, 13, 14, 15, 13, 15, 17, 15, 14, 18, 19, 12, 14, 15, 16, 15, 16, 13, 12.
தீரவு
	 நாம்	தரவுககைப்	பின்வருமாறு	அடடைவகைப்்டுதது்வாம்.	
	 கமாததத	தரவுகளும்	12	முதல்	19	வகர	இருக்கிறது.

ைதிப்புகள ந�ரகநகபாடடுக குறிகள நிகழ்வைண்
12 4

13 4

14 5

15 9

16 6

17 2

18 1

19 1

்ைபாததம் 32

	 அதிக	 ்ட்ச	 நிகழ்கவணைாை	 9	 ஆைது	 15	 என்ற	 மதிப்புடைன்	 ஒததிருக்கிறது.	 எை்வ,	
இநதத	தரவுகளின்	முகடு	15	ஆகும்.
எடுததுககபாடடு ாட் மாைவரகள்	 ்டிப்்தற்காக	 எததகை	 மணி்நரம்	 எடுததுக்ககாணடைைர	
என்்கதப்	பின்வரும்	தரவுகள்	காடடுகிறது.	
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்டிப்்தறகபான கபாலம் (ைணியில்) 1 2 3 4 5 6

ைபாைவைரகள எண்ணிக்க 4 2 1 2 1 0

	 முகடு	காணக.	
தீரவு
	 அதிக்ட்சமாகப்	் டிக்கும்	் நரதகத	4	மாைவரகள்	ஒரு	மணி	் நரமாக	எடுததுக்	ககாணடைதால்,	
இததரவின்	முகடு	1	மணி	்நரம்	ஆகும்.

	 	பின்வரும்	 க்ாருள்ககை	 உற்்ததிக்சய்யும்	 நிறுவைஙகளுக்கு	 எநதச்	 ்சரா்சரி	
க்ாருததமாைதாக	இருக்கும்?	ஏன்?

 (i) நாடகுறிப்்்டுகளும்	குறிப்்்டுகளும்.	 (ii) ்ள்ளிப்	க்கள். (iii) கால்்சடகடை	மற்றும்	
்மல்்சடகடைகள்.

����க

்யிறசி 5.2

1. பின்வரும் தரவுகளின் முகடு காணக. 2, 4, 5, 2, 6, 7, 2, 7, 5, 4, 8, 6, 1, 0, 3, 2, 4, 2 
2. ஒரு க்டி அணி 20 ்நதயஙகளில் எடுதத புள்ளிகள், பின்வருமாறு ககாடுக்கப்்டடுள்ைது. 

36, 35, 27, 28, 29, 31, 32, 31, 35, 38, 38, 31, 28, 31, 34, 33, 34, 31, 30, 29. அநத அணி எடுதத 
புள்ளிகளின் முகடு காணக.

3. 11 கிரிக்ககட வீரரகளின் வயது (ஆணடுகளில்) கீ்ேக் ககாடுக்கப்்டடுள்ைது. 25, 36, 39, 38, 40, 
36, 25, 25, 38, 26, 36 அவரகளுகடைய வயதுகளின் முகடிகைக் கணடுபிடிக்கவும்.

4. பின்வரும் தரவுகளின் முகடு காணக. 12, 14, 12, 16, 15, 13, 14, 18, 19, 12, 14, 15, 16, 15, 16, 16, 
15, 17, 13, 16, 16, 15, 15, 13, 15, 17, 15, 14, 15, 13, 15, 14.

்கபாளகுறி வை்க வினபாககள
5. ஆறு மாைவரகள் வகரவதற்காகப் ்யன்்டுததும் வணைஙகள் முகற்ய நீலம், ஆரஞசு, 

மஞ்சள், கவள்கை, ்ச்க்ச மற்றும் நீலம் எனில், இவற்றின் முகடு ____________ ஆகும். 
(i) நீலம் (ii) ்ச்க்ச (iii) கவள்கை  (iv) மஞ்சள்

6. 3, 6, 9, 12, 15 பின்வரும் தரவுகளின் முகடு ____________ ஆகும்.

(i) 1 (ii) 2 (iii) 3 (iv) முகடு இல்கல
7. 2, 1, 1, 3, 4, 5, 2 பின்வரும் தவுகளின் முகடுகள் ____________ மற்றும் ____________ ஆகும்.

(i) 1 மற்றும் 5 (ii) 2 மற்றும் 3  (iii) 2 மற்றும் 1 (iv) 1 மற்றும் 4

5.7 இ்்டநி்ல (இ்்டநி்லயைவு)
	 ககாடுக்கப்்டடை	 தரவுகளில்	 பிரதிநிதிததுவ	 மதிப்புகளின்	 ்சரா்சரிகயயும்	 முககடையும்		
ககாணடிருக்கும்	சூழ்நிகலககை	நாம்	விவாதித்தாம்.	இகவ	தவிர	் வகறநத	மாற்றுப்	பிரதிநிதிததுவ	
மதிப்க்யும்	அல்லது	கமயப்்்ாக்கு	அைகவககைப்	்ற்றியும்	சிநதிக்கலாம்?	இதற்காகப்	பின்வரும்	
சூழ்நிகலகயக்	கருததில்	ககாள்்வாம்.	
	 தடைகைப் ்்ாடடிகளுக்காகத ்தரநகதடுக்கப்்டடை 15 மாைவரகள் அடைஙகிய குழுவுக்கு 
நிதியுதவி வேஙகப் ்ள்ளியின் ்கேய மாைவி ராஜம் என்்வர விரும்பிைார. அவரகைது குடும்் 
வருமாைததின் அடிப்்கடையில் அவரகளுக்கு உதவ விரும்பிைார. அநத 15 குடும்்ஙகளின்  மாத 
வருமாைம் கீ்ேக் ககாடுக்கப்்டடுள்ைது.
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 ` 3300, ` 5000, ` 4000, ` 4200, ` 3500, ` 4500, ` 3200, ` 3200, ` 4100, ` 4000, ` 4300, ` 3000, 
` 3200, ` 4500, ` 4100.
	 ராஜம், மாைவரகளின் குடும்் வருமாைததிற்கு ஏற்றவாறு ஒரு கதாகககயக் ககாடுக்க 
விரும்புகிறார.
	 ்சரா்சரிகயக் கைக்கிடடைால், நமக்குக் கிகடைப்்து.

	 கூடடுச்்சரா்சரி = மதிப்புகளின்	கூடுதல்
15

 =

+ + + + + +
+ + + + +
3300 5000 4000 4200 3500 4500 3200

3200 4100 4000 4300 30000 3200 4500 4100
15

+ + +








 = =58100
15

3873 3.  

 ` 3873.3 என்ற கதாகககய மாைவரகள் அகைவருக்கும், அவரகளுகடைய குடும்் 
வருமாைதகதப் க்ாருட்டுததாது வேஙக	 முடியுமா? இங்க ` 3873.3 என்்து	 க்ாருததமாை 
பிரதிநிதிததுவத கதாககயா? இல்கல, இது இங்க க்ாருநதாது. ஏகைனில், குடும்் வருமாைம் 
` 3000 ஐக் ககாணடை ஒரு மாைவரும் குடும்் வருமாைம் ` 5000 ஐக் ககாணடை ஒரு மாைவரும் ஒ்ர 
கதாகககயப் க்றுவாரகள். கூடடுச் ்சரா்சரியாை இநதப் பிரதிநிதிததுவ அைவு இங்க க்ாருநதவில்கல. 
	 இப்க்ாழுது, முககடைக் கணடுபிடிப்்்ாம். 

ைதிப்புகள ந�ரகநகபாடடுக குறிகள நிகழ்வைண்
3000 1

3200 3

3300 1

3500 1

4000 2

4100 2

4200 1

4300 1

4500 2

5000 1

	 இங்க முகடைாைது 3200 ஆகும். இதன் க்ாருள் குடும்் வருமாைம் ` 3200 ககாணடை 
மாைவரகள் அதிகம் உள்ைைர. ஆக்வ இது நமது ்நாக்கததிற்குப் க்ாருநதாது.
	 எை்வ, முகடும் க்ாருததமாைதல்ல. அப்க்ாழுது இநத இரணடு பிரதிநிதிததுவ மதிப்புககைத 
தவிர, ்வறு பிரிதிநிதிததுவ மதிப்புகள் உள்ைதா? ஆம், உள்ைது. இப்க்ாழுது, தரகவ இரணடு 
்குதிகைாகப் பிரிக்கும் மற்கறாரு குறிப்பிடைததக்க மதிப்க்ப் ்ாரப்்்ாம். முதலில் தரவுககை 
ஏறுவரிக்சயில் பின்வருமாறு	அகமக்க ்வணடும்.
	 அதாவது 3000, 3200, 3200, 3200, 3300, 3500, 4000, 4000, 4100, 4100, 4200, 4300, 4500, 
4500, 5000.
	 வருமாைதகத ஏறுவரிக்சயில் அகமததபிறகு, ராஜம் அவரகள், 8 வது மதிப்்ாை ` 4000 
இததரவுககை இரணடு ்குதிகைாகப் பிரிப்்கதக் காணகிறார. ஒவகவாரு மாைவருக்கும்  
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வேஙகக்கூடிய நிதி உதவியின்  அைகவத தீரமானிக்க இது உதவுகிறது. 4000 என்ற எண இநதத 
தரவுகளின் நடுநிகலயாை மதிப்பு என்்கத நிகைவில் ககாள்ை்வணடும். 
	 தரவுகளில் நடுநிகலயாை மதிப்க்த ்தரநகதடுப்்தன் மூலம் க்றப்்டும் இநத	வககயாை 
பிரதிநிதிததுவ மதிப்பு இகடைநிகலயைவு எை அகேக்கப்்டுகிறது.
	 இவவாறு ககாடுக்கப்்டடை தரவுகள், ஏறுவரிக்சயி்லா அல்லது இறக்குவரிக்சயி்யலா 
அகமக்கப்்டடிருநதால், இகடைநிகலயைவு என்்து நமக்கு நடுநிகல மதிப்க் அளிக்கிறது.
	 தரவுகள் 13, 14, 15, 16, 17 மற்றும் 18 ஆகிய மதிப்புகைாை, இரு்கடை  எணணிக்கககயக் 
ககாணடிருக்கும் மற்கறாரு எடுததுக்காடகடைக் கவனியுஙகள். இவற்றின் இகடைநிகலயைகவ எவவாறு 
கணடுபிடிப்்து?  இங்க மதிப்புகளின் எணணிக்கக 6 ஆகும். அது ஓர இரடகடை எண	ஆகும். எை்வ, இங்க 
நடுநிகல மதிப்புகைாக 3 ஆவது மற்றும் 4 ஆவது என்ற இரணடு மதிப்புகள் உள்ைை. ஆக்வ, இஙகு 3 ஆவது 
மற்றும் 4 ஆவது ஆகிய இரணடு மதிப்புகளின் ்சரா்சரிகய இகடைநிகலயாக  எடுததுக்ககாள்கி்றாம்.

	 அதாவது, இகடைநிகல =  =
1
2

 {3 ஆவது மதிப்பு + 4 ஆவது மதிப்பு}
    =

1
2  {15 + 16}

    = + = =15 16
2

31
2

15 5.  

இங்க, இகடைநிகலயைகவக் கணடுபிடிக்கக் ககாடுக்கப்்டடை தரவின் மதிப்புககை  
ஏறுவரிக்சயி்லா அல்லது இறஙகுவரிக்சயி்லா அகமப்்்ாம். பின்ைர, இரணடு நடுததர 
மதிப்புகளின் ்சரா்சரிகயக் கணடைறியவும். எை்வ, இகடைநிகலயைகவக் கணடுபிடிக்க,

i) தரவுககை ஏறுவரிக்சயி்லா அல்லது இறஙகுவரிக்சயி்லா அகமக்க ்வணடும்.

ii) மதிப்புகளின் எணணிக்கக (n) ஆைது ஒற்கற (உறுப்பு) எணைாக இருநதால், 

பின்ைர  n +





1
2

 ஆவது	உறுப்்ாைது இகடைநிகலயைவு ஆகும்.

iii) உறுப்புகளின் எணணிக்கக (n) ஆைது இரடகடை எணைாக இருநதால் 
n
2





  ஆவது உறுப்பு  

மற்றும் 
n
2

1+





 ஆவது உறுப்புகளின் ்சரா்சரி்ய அவற்றின் இகடைநிகலயைவாகும்.

1. 3, 8, 7, 8, 4, 5, 6 ஆகிய தரவுகளின் நடுநிகலயைகவக் காணக. 

2. 11, 14, 10, 9, 14, 11, 12, 6, 7, 7 ஆகிய தரவுகளின் நடுநிகலயைகவக் காணக.

�ய�� பா� 

 6 முதல் 7 மாைவரககைக் ககாணடை குழுகவ உருவாக்கி, உஙகள் வகுப்பிலுள்ை 
மாைவரகளுகடைய எகடையின் தரகவச் ்்சகரிக்கவும். ஒவகவாரு குழுவிலும் 
கூடடுச்்சரா்சரி, இகடைநிகலயைவு மற்றும் முககடைக் காணக. ்மலும், குழுக்களிகடை்ய  
்சரா்சரிகய ஒப்பிடுஙகள். அகவ, எல்லாக் குழுக்களுக்கும் ஒ்ர மாதிரி இருக்குமா?
 ்மலும் முழு வகுப்பிற்காை மூன்று ்சரா்சரிககையும் கணடைறிக. இப்்்ாது, ஒவகவாரு 
குழுக்களின் ்சரா்சரியுடைன் முடிவுககை ஒப்பிடைவும்.

ெசய�பா�
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எடுததுககபாடடு ாட1ட பின்வரும் ் கால்ஃப் விகையாடடின் (தரவுகள்) புள்ளிகளின் (மதிப்க்ணகள்) 
இகடைநிகலயைகவக் கணடைறியவும். 68, 79, 78, 65, 75, 70, 73.
தீரவு
	 ்கால்ஃப் புள்ளிககை ஏறுவரிக்சயில் அகமக்கவும், 65, 68, 70, 73, 75, 78, 79. 

	 இங்க n=7, இது ஒற்கறப்்கடை எண. 

	 எை்வ இகடைநிகலயைவு	 = n +





1
2

 ஆவது உறுப்பு

  = 
7 1

2
+





 ஆவது மதிப்பு 

  = 
8
2







 ஆவது உறுப்பு 

  = 4 ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு
  = 73

	 எை்வ, இகடைநிகலயைவு 73 ஆகும். 

எடுததுககபாடடு ாட11 10 மாைவரகளின் எகடைகள் (கி்லாவில்) பின்வருமாறு ககாடுக்கப்்டடுள்ைது. 
35, 42, 40, 38, 25, 32, 29, 45, 20, 24. அவரகளுகடைய எகடையின் இகடைநிகலயைகவக் கணடைறியவும். 
தீரவு
	 பின்வருவைவற்கற ஏறுவரிக்சயில் அகமக்கவும்.

 20, 24, 25, 29, 32, 35, 38, 40, 42, 45.

 இங்க, n=10 இது இரடகடைப்்கடை எண. 

 எை்வ, இகடைநிகல எகடை= 





+ +













1
2 2 2

1n term n termஆவது உறுப்பு = 





+ +













1
2 2 2

1n term n termஆவது உறுப்பு	= 





+ +













1
2 2 2

1n term n term

  = 





+ +













1
2

10
2

10
2

1term term ஆவது உறுப்பு	= 





+ +













1
2

10
2

10
2

1term term ஆவது உறுப்பு	= 





+ +













1
2 2 2

1n term n term

  =
1
2  {5 ஆவது உறுப்பு + 6 ஆவது உறுப்பு}

  = +{ }1
2

32 35  கி.கி = =67
2

33 5.  கி.கி

  எை்வ, இகடைநிகல எகடை  33.5 கி.கி ஆகும்.

எடுததுககபாடடு ாட1் இகடைநிகலயைவு 16 உள்ைவாறு 12 மதிப்புககைக்  ககாணடைத கதாகுப்க் 
உருவாக்கவும்.
தீரவு
	 மதிப்புகளின் எணணிக்கக இரடகடை எணைாக இருப்்தால், இரணடு நடுததர மதிப்புகள்  
இருக்கும். அநத மதிப்புகளின் ்சரா்சரி 16 ஆக இருக்க ்வணடும் என்்து ககாடுக்கப்்டடுள்ைது. 
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்சரா்சரி 16 ஆக இருக்கும். அநதச் ்்சாடி எணககை இப்்்ாது கணடுபிடிப்்்ாம். அது 14 மற்றும் 18 
என்று கூறலாம். இப்்்ாது இகடைநிகலயைவு 16 ஆக உள்ை தரவுகளுக்காை எடுததுக்காடடு 2, 4, 
7, 9, 12, 14, 18, 24, 28, 30, 45, 62 ஆக இருக்கலாம்.

இநதக் ்கள்விக்கு ஒன்றுக்கும் ்மற்ப்்டடை ்தில்ககைக் காைலம்
����

எடுததுககபாடடு ாட1் 11 வககயாை எல்ஈடி ்ல்புகளின் (வாழ்நாள்) ஆயுடகாலம் நாடகளில் 
ககாடுக்கப்்டடுள்ைது. 
365, 547, 730, 1095, 547, 912, 365, 1460, 1825, 1500, 2000. எல்ஈடி ்ல்புகளின் இகடைநிகல 
ஆயுடகாலதகதக் கணடுபிடிக்கவும்.

தீரவு
 தரகவ ஏறுவரிக்சயில் அகமக்கவும் 365, 365, 547, 547, 730, 912, 1095, 1460, 1500, 1825, 
2000. மதிப்புகளின்  (உறுப்புகளின்) எணணிக்கக 11 ஆகும். இது ஒற்கறப்்கடை எண.

 எை்வ இகடைநிகலயைவு ஆைது 
n +





1
2

 ஆவது உறுப்பு ஆகும்.

  = +





11 1
2

 ஆவது உறுப்பு 

  =6 ஆவது உறுப்பு
	 எை்வ, இகடைநிகலயைவாைது 912 ஆகும்.

	 எல்ஈடி விைக்கின் இகடைநிகல ஆயுடகாலம் 912 நாடகள்.

எடுததுககபாடடு ாட1் பின்வரும் தரவுகளின் நடுநிகலயைகவக் கணடைறியவும்
12, 7, 23, 14, 19, 10, 5, 26.

தீரவு
	 தரவுககை ஏறுவரிக்சயில் அகமக்கவும் 

 5, 7, 10, 12, 14, 19, 23, 26
	 இங்க, n = 8 , இது ஒரு இரடகடைப்்கடை எண. 

	 எை்வ, இகடைநிகல = 





+ +













1
2

8
2

8
2

1ஆவது உறுப்பு  = 





+ +













1
2

8
2

8
2

1  ஆவது உறுப்பு	= 





+ +













1
2 2 2

1n term n term

  =
1
2  {4ஆவது உறுப்பு + 5ஆவது உறுப்பு}

  = +1
2

12 14{ }  

  = =26
2

13

 எை்வ, இகடைநிகலயைவு 13 ஆகும்
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 ்யிற்சி 5.3

1. ் காடிடடை இடைஙககை நிரப்புக.
 (i) தரவுகள் 12, 14, 23, 25, 34, 11, 42, 45, 32, 22, 44 ஆகியவற்றின் இகடைநிகலயைவு 

_____________.
 (ii) முதல் 10 இரடகடைப்்கடை இயல் எணகளின் இகடைநிகலயைவு _____________.

2. ககாடுக்கப்்டடைத தரவின் இகடைநிகலகயக் கணடைறியவும்.
 35, 25, 34, 36, 45, 18, 28. 
3. ஒரு	இரு்சக்கர	வாகைம் விற்்கை க்சய்யும் ககடையின் வாராநதிர விற்்கையாைது, கடைநத 14 
வாரஙகளுக்குக் கீ்ே ககாடுக்கப்்டடுள்ைது. 

 10, 6, 8, 3, 5, 6, 4, 7, 12, 13, 16, 10, 4, 7
	 இததரவின் இகடைநிகலயைகவக் காணக.
4. 36, 33, 45, 28, 39, 45, 54, 23, 56, 25 ஆகிய 10 மதிப்புகளின் இகடைநிகலயைகவக் கணடைறியவும். 
்மற்கணடை தரவுகளில் மற்கறாரு மதிப்பு 35 ்்சரக்கப்்டடைால் புதிய இகடைநிகலயைவு 
என்ைவாக இருக்கும்?

்கபாளகுறி வை்க வினபாககள
5. a, 2a, 4a, 6a, 9a இன் இகடைநிகல 8 என்றால், ‘a’ இன் மதிப்பு காணக.

(i) 8 (ii) 6 (iii) 2 (iv) 10
6.  தரவுகள் 24, 29, 34, 38, 35 மற்றும் 30 இன் இகடைநிகலயைவு _____________.

(i) 29 (ii) 30 (iii) 34 (iv) 32
7. முதல் 6 ஒற்கறப்்கடை இயல் எணகளின் இகடைநிகலயைவு  _____________.

(i)  6 (ii) 7 (iii) 8 (iv) 14

 கீ்ேக் ககாடுக்கப்்டடுள்ை அடடைவகைகயப் பூரததிக்சய்து பின்வரும் ்கள்விகளுக்கு 
்திலளிக்கவும்.

கதாடைரகள் மதிப்புகள் ்சரா்சரி இகடைநிகல
A 99,100,101

B 90,100,110

C 50,100,150

D 99,100,200

 (i)  அகைததுத கதாடைரகளுக்கும் க்ாதுவாை ்சரா்சரி மற்றும் இகடைநிகலயைவு 
ககாணடைத கதாடைரகள் யாகவ?

 (ii)  4 கதாடைரகளுக்கும் இகடைநிகலயைவு ஏன் ஒ்ர மாதிரியாக இருக்கிறது?

 (iii) A,B மற்றும் C ஆகிய கதாடைரகளில் எப்்டிச் ்சரா்சரி மாறாமல் உள்ைது.

 (iv)  தரவில் என்ை மாற்றம் க்சய்தால்	D என்ற	கதாடைரின் ்சரா்சரியும் இகடைநிகலயைவும் 
மற்ற கதாடைரகளுக்குச் ்சமமாகும். 

����க
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111அலகு 5   |   புள்ளியியல்

 ்யிற்சி 5.4

பலவைக� �றன� ப���� கண��க�

1. 15 மதிப்புகளின் கூடடுச்்சரா்சரி 85 எைக் கைக்கிடைப்்டடைது. அவவாறு க்சய்யும்்்ாது ஒரு மதிப்பு 
28 இக்கு ் திலாக 73 என்று தவறாக  எடுததுக்ககாள்ைப்்டடைது எனில், ்சரியாை 
்சரா்சரிகயக் காணக.

2. 25, 16, 15, 10, 8, 30 இன் இகடைநிகலகயக் காணக.
3. 2, 5, 5, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 5, 3 இன் முககடைக் காணக.
4. ்சமூக அறிவியல் ்தரவில் 20 மதிப்க்ணகளுக்கு மாைவரகள் க்ற்ற 

மதிப்க்ணகளின் ்சரா்சரிகயயும் இகடைநிகலகயயும் பின்வரும் 
மதிப்க்ணகளுக்குக் காணக. 12, 10, 8, 18, 14, 16.

5. ஒரு கால்்நது அணி அடிதத ்கால்களின் எணணிக்கக கீ்ேக் ககாடுக்கப்்டடுள்ைது. 
2, 3, 2, 4, 6, 1, 3, 2, 4, 1, 6. 

	 இததரவுகளுக்காை முககடையும் இகடைநிகலகயயும் காணக.
6. 6, 11, 13, 12, 4, 2 இன் ்சரா்சரிகயயும் முககடையும் காணக.

ேம���தைன� கண��க�

7. ஆறு மாைவரகளின் ்சரா்சரி மதிப்க்ணகள் 8 ஆகும். ்மலும் ஒரு மாைவனின் 
மதிப்க்ணணும் ்்சரக்கப்்டடு ்சரா்சரி இன்னும் 8 ஆக உள்ைது எனில், ்்சரக்கப்்டடை 
மாைவனின் மதிப்க்ணகைக் காணக.

8. பின்வரும் தரவுகளுக்காை ்சரா்சரி, முகடு மற்றும் இகடைநிகலகயக் காணக. 22, 15, 10, 10, 
24,21.

9. ககாடுக்கப்்டடைத தரவுகளின் இகடைநிகலகயக் காணக. 14, -3, 0, -2, -8, 13, -1, 7
10. முதல் 10 ்கா எணகள்  மற்றும் முதல் 10 ்கு எணகளின் ்சரா்சரிகயக் காணக.

்ாடைச் சுருக்கம் 

 ● ்நாக்கததின் அடிப்்கடையில், தரவுகளின் பிரதிநிதிததுவ மதிப்க்க் கணடுபிடிக்கப் 
க்ாருததமாை தரவுககைச் ்்சகரிதது ஒழுஙககமக்க ்வணடும்.

 ● தரவின் பிரதிநிதிததுவ மதிப்்ாைது கமயப்்்ாக்கு அைவு எை அகேக்கப்்டுகிறது.
 ● கூடடுச்்சரா்சரி என்்து தரவுகளில் மிகப் க்ாதுவாகப் ்யன்்டுததப்்டும் பிரதிநிதிததுவ  
மதிப்பு. இநத மதிப்்ாைது பின்வரும் சூததிரததாலும் கைக்கிடைப்்டுகிறது.

கூடடுச் ்சரா்சரி = 
மதிப்புகளின்	கூடுதல்

மதிப்புகளின்	எணணிக்கக
 ● முகடு என்்து அதிக்ட்ச எணணிக்ககயிலாை தரவுகளின் மதிப்பு ஆகும்.
 ● தரவுகளில் ஒன்றுக்கும் ்மற்்டடை முகடுகள் இருக்கலாம். அ்த்்ால், முகடு இல்லாமலும் 
இருக்கலாம்.

 ● தரவுகள் க்ரிய எணணிக்ககயில் இருநதால் முககடைக் கணடுபிடிக்கத தரவுககை 
வரிக்சப்்டுதத ்வணடும். 
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 ● தரவுகளிலிருநது இகடைநிகலகயக் கணடுபிடிக்க
(i) தரவுககை ஏறுவரிக்சயி்லா அல்லது இறஙகுவரிக்சயி்லா அகமக்கவும். 
(ii) உறுப்புகளின் எணணிக்கக (n) ஆைது ஒற்கறப்்கடை என்றால், பின்ைர

n +





1
2

 ஆவது உறுப்்ாைது இகடைநிகல ஆகும்.

(iii) உறுப்புகளின் எணணிக்கக (n) இரடகடைப்்கடையாக இருநதால், பின்ைர 
n
2







, 
n
2

1+



  ஆவது உறுப்புகளின் ்சரா்சரியாைது இகடைநிகலயாகும்.

்டி 1 
	 கீ்ேக்	ககாடுக்கப்்டடுள்ை	உரலிகய	தடடைச்சு	க்சய்து	அல்லது	விகரவுக்	குறியீடகடைப்	் யன்்டுததி	
இகையததினுள்	 நுகேநத	 பின்	 ஜீ்யா	 ஜீப்ரா	 என்னும்	 இகையப்	 ்க்கததில்	 “கூடடுச்்சரா்சரி	 –
இகடைநிகல	–	முகடு	(Mean	–	Median	–	Mode)”	என்னும்	்ணிததாள்	திறக்கும்.	உஙகைது	எணகை	
தடடைச்சு	க்சய்வதன்	மாைவரகளின்	எணணிக்கக	மாற்றம்	க்றும்.	பின்ைர	அநத	இகையப்்கததின்	
வலது	புறததில்	கூடடுச்்சரா்சரி,	இகடைநிகல	மற்றும்	முகடு	ஆகியவற்றின்	மதிப்க்க்	காைலாம்.	

்டி 1 

க்சயல்்ாடடின்	உரலி	
கூடடுச்்சரா்சரி	–	இகடைநிகல	–முகடு https://www.geogebra.org/m/
f4w7csup#material/sanzgm9n
அல்லது	விகரவுக்	குறியீடகடை	ஸ்கன்	க்சய்க.

இ்ையச் ்ேயல்்பாடு

்ேயல்்பாடடின் இறுதியில்  
கி்்டககப் ்்றுவைது

புளளியில்
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6.1 திட்டமி்டல்
குறிப்பிட்ட பணிகளை வரிளைப்படுத்துவதும் அவறளறைச் சையலபடுத்்தப் பல்வறு வளககளில 

ைாத்தியப்ப்டக்கூடிய சபாருத்்தமான ஆ்தாரத் ்தரவுகளை ஒதுக்கீடு சையவதும் திட்டமி்டல் என்று 
அளைக்கப்படுகிறைது. திட்டமிடு்தல என்பது தினைரி அல்லது வாராந்திரப் பணிகளைத் திட்டமிடுவது  
்பான்றை குறுகிய கா்லத் திட்ட வளரவாகவும், ப்ல மா்தஙகள் அல்லது வரு்டஙகளுக்கு நீடிக்கும் 
நீண்ட கா்லத் திட்டவளரவாகவும் இருக்க்லாம்.

ஒரு திட்டமி்டல அட்டவளை என்பது ைாத்தியமான பணிகள், நிகழ்வுகள் அல்லது  ளகயாைப்படும் 
சையலபாடுகள் ்பான்றைவறறின் கா்ல வரிளையிளன உள்ை்டக்கிய  படடிய்லாகும்.
சூழ்நிலை 1

இஙகு, பா்லாவின் பள்ளியில  2018 நவம்பர்  மா்தம் 15 மறறும் 16  ஆகிய இரணடு 
நாடகள் நள்டசபறறை மண்ட்ல அைவி்லான விளையாடடுச் ைஙகம் நிகழ்ச்சி நிரல ்தரப்படடுள்ைது.  
இ்தளனப் பயன்படுத்தி வரு்டாந்திர அறிக்ளகளயச் ைமர்ப்பிக்க, கீ்ைக் சகாடுக்கப்படடுள்ை 
்தள்லப்புகளுக்்கறப, அட்டவளைளயத் ்தயாரிக்கவும்.

வ. எண் நிகழ்வுகள் 
நல்டபெற்ற நாள்

நிகழ்வுகள் 
நல்டபெற்ற நநரம்

நிகழ்வுகளின் 
பெயரகள்

புலகபெ்டஙகளின் 
ப�ாகுபபு

நிகழ்ச்சி நிரல்
15-11-2018

1. விளையாடடு ளம்தானத்ள்தத் ்தயார்படுத்து்தல - காள்ல 8.00 மணி
2. ச்தா்டக்கவிைா - காள்ல 9.00 மணி
3. ஆசிரியரின் அறிவுறுத்்தலகள் - காள்ல 9.15 மணி
4. விளையாடடுகளுக்கானப் பதிவு - காள்ல 9.30 மணி
5. குழு விளையாடடுகளுக்கான ஒதுக்கீடடு அறிக்ளக - காள்ல 9.45 மணி
6. விளையாடடு நிகழ்வுகளின் ச்தா்டக்கம் - காள்ல 10.00 மணி
7. உள்ைரஙக  விளையாடடுக்கள் - காள்ல 11.00 மணி
8. ்தனிநபர் நிகழ்வுகள் - மாள்ல 2.30 மணி 

கற்றல் நநாககஙகள்

 ● சகாடுக்கப்பட்ட கடடுப்பாடுகளின் கீழ் பணிகளைத் திட்டமி்டக் கறறு சகாள்ளு்தல.
 ● சையலவழிப் ப்டத்ள்த உருவாக்குவள்தயும் அ்தன் பயன்களைக் குறித்தும் அறிந்து சகாள்ளு்தல. 

6 �கவல் பெயைாககம்அைகு
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16-11-2018
9. நிகழ்வுகள் - காள்ல 10.30 மணி
10. பரிசு வைஙகு்தல - மாள்ல 4.30 மணி
11. நிளறைவு விைா - மாள்ல 5.15 மணி
12. ்்தசிய கீ்தம் - மாள்ல 06.00 மணி

மண்்டை அளவிைான விலளயாடடுகளின் ெஙகம்
15.11.2018 & 16.11.2018

வ. 
எண்

நிகழ்வுகள் 
நல்டபெற்ற நாள்

நிகழ்வுகள் 
நல்டபெற்ற நநரம்

நிகழ்வுகளின் பெயரகள் புலகபெ்டஙகளின் 
ப�ாகுபபு

1 15.11.2018 காள்ல 8.00 மணி விளையாடடு 
ளம்தானத்ள்தத்  
்தயார்படுத்து்தல  

2 15.11.2018 காள்ல 9.00 மணி ச்தா்டக்கவிைா 

3 15.11.2018 காள்ல 9.15 மணி ஆசிரியரின் 
அறிவுறுத்்தலகள்  
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4 15.11.2018 காள்ல 9.30 மணி விளையாடடுகளுக்கானப்  
பதிவு 

5 15.11.2018 காள்ல 9.45 மணி குழு 
விளையாடடுகளுக்கான 
ஒதுக்கீடு அறிக்ளக  

6 15.11.2018 காள்ல 10.00 
மணி

விளையாடடு 
நிகழ்வுகளின் ச்தா்டக்கம் 

7 15.11.2018 காள்ல 11.00 
மணி

உள்ைரஙக 
விளையாடடுகள் 

8 15.11.2018 மாள்ல 2.30 மணி ்தனிநபர் நிகழ்வுகள்

9 16.11.2018 காள்ல 10.30 
மணி

குழு நிகழ்வுகள் 

10 16.11.2018 மாள்ல 4.30 மணி பரிசு வைஙகு்தல  

11 16.11.2018 மாள்ல 5.15 மணி
 

நிளறைவு விைா  

11 16.11.2018 மாள்ல 06.00 
மணி

 ்்தசிய கீ்தம்

7th_Maths_IP_TM_CH6.indd   115 24-11-2019   19:09:31

116 ஏழாம் வகுப்பு - கணிதம்

உஙகள் பள்ளியிலிருந்து இன்பச் சுறறு்லாவுக்கு அளைத்துச் சைல்ல உத்்்தசித்து, அ்தறகான 
அறிவிப்ளபயும் சபற்றைார் அனுமதி கடி்தத்ள்தயும் சபறு்தல  குறித்து கீ்ை ்தரப்படடுள்ை கா்ல அட்டவளையில  
உஙகள்  பள்ளியின் சூைலுக்்கறப  சுறறு்லா சைலலும் இ்டம், ்்ததி மறறும்  ்நரத்ள்த நிரப்பவும்.  

கலவி ஆணடு 
இன்பச் சுறறு்லா குறித்து கா்ல அட்டவளை மறறும் சபற்றைார் அனுமதிக் கடி்தம் சபறு்தல விவரம்

வ.எண நிகழ்வுகள் குறித்்த விவரம் ்்ததி ்நரம்

1.
சுறறு்லா சைலவ்தறகு மு்தல நாள் 
சபாறுப்பாசிரியர் மாைவர்களுக்கு அறிவுளர 
வைஙகு்தல

2. சபற்றைார் அனுமதிக் கடி்தம் சபறு்தல

3. சுறறு்லா சைலலும் மாைவர்கள் சபயர் படடியல 
்தயாரித்்தல

4. சுறறு்லா சைலவ்தறகு முன் ்தள்லளமயாசிரியர் 
மாைவர்களுக்கு அறிவுளர வைஙகு்தல

5. ்பருந்து புறைப்படும் ்நரம்

6. மு்தல இ்டத்திறகுச் சைன்று ்ைரும் ்நரம்

7. மதிய உைவு இள்ட்வளை

8. இரண்டாவ்தாக சைலலும் இ்டத்திறகு சைன்று 
்ைரும் ்நரம்

9. மாள்லச் சிறறுணடி (அ) ்்தநீர் இள்ட்வளை

10. பள்ளிக்குத் திரும்பி வந்து ்ைரும் ்நரம்

எனது மகளன/  மகளை இன்பச் சுறறு்லாவிறகு அளைத்துச் சைல்ல அனுமதி வைஙகுகி்றைன்.

வகுப்பாசிரியர் ளகசயாப்பம்  பெறந்றார லகபயாபெம்

ெசய�பா�
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 கபடி விளையாடடுக்கான அணி ஒதுக்கீடள்டத் ச்தளிவுப்படுத்தும் விைக்கப்ப்டம் 
கீ்ைக் சகாடுக்கப்படடுள்ைது. 

அணி
களி

ன்
 ப

ெய
ரக

ள் A
B

G
C

H

F

D

அரஙகம்-I 

அரஙகம்-II 

அரஙகம்-II 

அரஙகம்-II 

அரஙகம்-II 

அரஙகம்-I 

அரஙகம்-I 

அலர இறுதிப நொடடிகள்

இறுதிப நொடடி

கால் இறுதிப நொடடிகள்
E              
        05.08.2019 
         4.00 பி.ப    
   06.08.2019   
     4.00 பி.ப 
        05.08.2019 
           4.00 பி.ப
            07.08.2019
               9.00 மு.ப
        05.08.2019 
           9.00 மு.ப
   06.08.2019
       9.00 மு.ப

        05.08.2019 
           9.00 பி.ப
  

அணி ஒதுக்கீடு விைக்கப்ப்டத்ள்தப் பயன்படுத்தி, ்ம்்ல சகாடுக்கப்பட்ட 
அறிவுறுத்்தலகளின்படி அட்டவளைளய நிரப்பவும்.

வ.எண் நொடடிகளின் பெயர ந�தி நநரம் ெஙகுபெறும் 
அணிகள்

நொடடி 
நல்டபெறும் 

அரஙகம்
1. கால இறுதிப் ்பாடடி – 1 4.00 பி.ப
2. 05-08-2019 A மறறும் G

3. 9.00 மு.ப அரஙகம்-I

4. கால இறுதிப் ்பாடடி – IV D மறறும் F

5. அளர இறுதிப் ்பாடடி  – I 06-08-2019

6. அரஙகம்-II

7. இறுதிப் ்பாடடி

அளர இறுதியில பஙகுசபறறை அணிகளின் சபயர்கள் 
  1) ________________ மறறும் _________________

2)  _____________ மறறும் ____________________

இறுதிப் ்பாடடியில சவறறிப் சபறறை அணி _____________

அறிவுறுத�ல்கள்
 ● கால இறுதிப் ்பாடடியில 

பஙகுசபறை 8 பள்ளியின் 
அணிகள் ்்தர்வு 
சையயப்படடுள்ைது.

 ● A மு்தல H வளர 
8 அணிகளுக்கும் 
சபயரி்டப்படடுள்ைது.

 ● 2 விளையாடடு அரஙகில 
்பாடடிகள் நள்டசபறும்

 ● அணி A மறறும் அணி 
E ஆகிய இரணடு 
அணியினர் மு்தல 
அளரயிறுதிப் ்பாடடியிலும் 
அணி D மறறும் அணி 
H ஆகிய இரணடு 
அணியினர் இரண்டாவது 
அளரயிறுதிப் ்பாடடியிலும் 
விளையாடுகின்றைனர்.

 ● இறுதிப் ்பாடடியில, அணி 
H, அணி E ளய எதிர்த்து 
விளையாடி சவறறி 
சபறுகிறைது.

ெசய�பா�
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கீ்ைக் சகாடுக்கப்படடுள்ை அறிவுறுத்்தலகளைப் பயன்படுத்தி 7 ஆம் வகுப்பின் மாதிரி 
கா்ல அட்டவளைளய நிரப்பவும். 

பா்டப் பிரி்வளைகளின் ஒதுக்கீடடு முளறை
்தமிழ் - 7

ஆஙகி்லம் - 7

கைக்கு - 7

அறிவியல - 7

ைமூக அறிவியல - 7

உ்டறகலவி - 2

ஓவியம் - 1

பாடடு - 1

நூ்லகம் - 1

சமாத்்தம் - 40 பா்டப் பிரி்வளைகள்

VII – காை அட்டவலை

நாடகள் ொ்டபபிரிநவலளகள்
1 2 3 4 5 6 7 8

திஙகள் ்தமிழ் ஆஙகி்லம் அறிவியல ைமூக 
அறிவியல ஆஙகி்லம்

சைவவாய ்தமிழ் ஆஙகி்லம் ைமூக 
அறிவியல

ைமூக 
அறிவியல கைக்கு

பு்தன் ்தமிழ் ்தமிழ் கைக்கு கைக்கு அறிவியல ைமூக 
அறிவியல உ்டறகலவி

வியாைன் ்தமிழ் ்தமிழ் கைக்கு கைக்கு
சவள்ளி ஆஙகி்லம் ஆஙகி்லம் கைக்கு அறிவியல அறிவியல

அறிவுறுத�ல்கள்
 ● அளனத்து பா்டஙகளுக்கும் 2 

பிரி்வளைகள் ஒதுக்கீடு சையயப்ப்ட  
்வணடும்.

 ● ஓவியத்திறகும்,  பாடடிறகும் பிறபகலில 
பா்ட்வளைகள் ஒதுக்கீடு சையயப்ப்ட  
்வணடும்.

 ● உ்டறகலவி பா்டப்பிரி்வளையிளன  
காள்ல ்வளையில ஒன்றும் பிறபகலில 
ஒரு பா்ட்வளையும் ஆக ஒதுக்கீடு 
சையயப்ப்ட  ்வணடும். 

 ● நூ்லகப் பா்ட்வளை இரண்டாவதுப் 
பா்டப்  பிரி்வளை ஆகத்  ்தான்  ஒதுக்கீடு          
சையயப்ப்ட  ்வணடும்.

ெசய�பா�

6.2 பெயல்வழிப ெ்டம்
சிக்கலகளுக்குத் தீர்வு காை முய்லா்த நாள்கசைன நம் அன்றைா்ட வாழ்க்ளகயில ஒரு நாளையாவது 

சைால்ல முடியுமா? இலள்ல. அன்றைா்ட வாழ்க்ளகயில நாம் தினமும் எதிர்சகாள்ளும் சிக்கலகளுக்குத் தீர்வு காை 
்வணடிய கட்டாயத்தில்தான் இருக்கி்றைாம். நமது அன்றைா்டச் சையலபாடடில அ்தாவது, வள்லப்பக்கஙகளில 
உ்லாவு்தல, அஙகாடிகளில வாஙகும் சபாருள்களுக்குப் பைம் சைலுத்து்தல, பள்ளிக் கட்டைம் சைலுத்து்தல 
அல்லது ்தானியஙகி பைம் வைஙகும் இயந்திரத்திலிருந்து பைம் எடுத்்தல என அளனத்து நிகழ்வுகளும் 
ஒருவி்த தீர்ளவக் காை விளையும் சையல்தான். ஒரு குறிப்பிட்ட குறிக்்காளை அள்டய ஒரு மனி்தன் அல்லது 
இயந்திரம் சையயும் எந்்தச் சையலும் சிக்கலகளுக்குத் தீர்வு காை ் வணடிய சையலபாடடின் கீழ் ்தான் வருகிறைது. 
ஒருவர் எந்்தசவாரு சிக்கலகளுக்கும் தீர்வு காை முயலும் ்பாது  வரிளையாக எடுக்க 
்வணடிய ்்தளவயான ந்டவடிக்ளககள் குறித்து அறிய முயலகிறைார்.

சபரும்பாலும், ஒரு சிக்கள்லப் புரிந்துசகாள்வ்தறகான சிறைந்்த வழி திட்டப் 
ப்டஙகளை வளரவது்தான்.  குறுகிய சைாறகள் அல்லது சைாறசறைா்டர்களின் வரிளைளய 
வி்ட ப்டஙகள் சபரும்பாலும் நிகழ்வுகள் பறறிய முழுளமயான ்தகவலகளை நமக்கு 
வைஙகுகின்றைன. இருப்பினும், எப்்பாது்ம ப்டஙகளு்டன் இளைந்்த உளர 
சிக்கலகளுக்குத் தீர்வு காை உ்தவும் ைக்திவாயந்்த கருவிளய நமக்கு வைஙகுகிறைது.
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சையலவழிப் ப்டம் என்பது ஒரு  பணியிளன அல்லது கைக்கீடள்டச் சையவ்தறகான வழிமுளறைகளைக் 
குறிப்பிட்ட சி்ல வடிவஙகளைப் பயன்படுத்தி  விைக்கும் வழிமுளறையாகும்.  சபரும்பாலும், ஓர் ஆவைம் 
அல்லது ஒரு ஆயவிளனத் ்தயாரிப்ப்தறகாக்வா அல்லது சிக்க்லான சையலமுளறைளயத் ச்தளிவாகத் 
திட்டமிடுவ்தறகாக்வா அல்லது ்மம்படுத்துவ்தறகாக்வா, புரிந்துசகாள்வது எளி்தானது என்ப்தால ப்ல 
துளறைகளிலும் ஒரு வளரப்டமானது பரவ்லாகப் பயன்படுத்்தப்படுகிறைது.

பின்வரும் அட்டவளையில, சையலவழிப் ப்டத்திலுள்ை ஒவசவாரு வடிவத்திறகுமான 
குறிப்பிட்ட சபாருள் விைக்கம் ்தரப்படடுள்ைது.

வடிவம் பெயர பொருள்
அம்புகுறி வடிவஙகளை இளைக்கப் பயன்படுவது்டன் 

அறிவுறுத்்தலகளின் ஓட்டத்ள்தக் குறிக்கிறைது.
ச்தா்டக்கம் /
முடிவு

பணியின் ச்தா்டக்கத்ள்தயும் முடிளவயும் குறிக்கப் பயன்படுகிறைது.

உள்ளீடு/ 
சவளியீடு

்தரவுகளை உள்ளீடு சையவ்தற்கா அல்லது தீர்வுகளை 
அச்சிடுவ்தற்கா பயன்படுத்்தப்படுகின்றைன.

சையலபாடு கூறறிளன கைக்கி்ட அல்லது குறிக்கப் பயன்படுகிறைது.

தீர்மானப் 
சபடடி

எந்்தசவாரு ்தர்க்கத்திறகும் அல்லது சையலபாடடின் ஒப்பீடடிறகும் 
பயன்படுத்்தப்படுகிறைது. ்்தர்ந்ச்தடுக்கப்படும் திளை அல்லது ்கள்விக்குப் 
பதில “ஆம்” அல்லது “இலள்ல” என்பள்தப் சபாறுத்து அளமகிறைது.

இவறளறைப் பறறி நன்கு புரிந்துசகாள்ை, நள்டமுளறையில சையலவழிப் ப்டத்ள்த எவவாறு 
பயன்படுத்்த்லாம் என்பள்தப் பார்ப்்பாம்.
6.2.1 பெயல்வழிப ெ்டததின் வலககள்
ப�ா்டர- பெயல்வழிப ெ்டம்

எந்்த வரிளையில சிக்கலகளைத் தீர்க்க ்வணடுசமன்றை சையலபாடுகளைத் 
ப�ா்டர- பெயல்வழிப ெ்டம் விவரிக்கிறைது .
சூழ்நிலை 1

கீ்ைக் சகாடுக்கப்படடுள்ை ப்டஙகளின்  உ்தவியு்டன், ச்தா்டர்புள்டய ஊ்டகப் (digital content)  
பா்டக்கருத்துகளைக் காை உஙகள் பா்டப் புத்்தகத்திலிருந்து விளரவுத் ்தகவல குறியீடள்ட (QR 
code) ஊடுருவிப் (scan) பார்க்கவும். 

மு்தலில பா்டப் புத்்தகத்திலிருந்து விளரவுத் ்தகவல குறியீடள்ட (QR code) ஊடுருவிப் (scan)  
பார்ப்ப்தறகான ச்தா்டர் வழிமுளறைகளை எழு்த்லாம்.

மு்தல விளரவுத் ்தகவல 
குறியீடள்ட ஊடுருவ்தறகான 
படிப்படியான சையலமுளறையிளன 
எழுது்வாம்.
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ப�ா்டர பெயல்முல்ற
1. ்்தளவப்படும் QR குறியீடு அளமந்துள்ை ைரியான பா்டநூல 

பக்கத்ள்த எடுத்துக் சகாள்ைவும்.
2. உஙகள் அள்ல்பசி (mobile) அல்லது ளகய்டக்க 

கணிணியில (tab) QR குறியீடள்ட ஊடுருவச்சையது 
சையலிளயத் (scanner) திறைக்கவும்.

3. ஊ்டகப் (digital)  பா்டக் கருத்துகளைக் காைத் ச்தா்டர்புள்டய 
விளரவுத் ்தகவல குறியீடள்ட (QR code) ஊடுருவவும் (scan).

4. திளரயில ்்தான்றும் ஊ்டகப் (digital content) பா்டக் 
கருத்துகளைப் பார்க்கவும்.

  இப்்பாது அருகில ப்டத்தில சகாடுக்கப்படடுள்ை  ்்தளவயான 
சையலவழிப் ப்டத்ள்த எழுது்வாம்.

எடுததுககாடடு 6.1
கீ்ைக் சகாடுக்கப்படடுள்ை வழிமுளறைளயப் பயன்படுத்தி ்தானியஙகி பைம் 
வைஙகும் இயந்திரத்தில (ATM) பைம் மு்தலீடு சையவ்தறகுப் சபாருத்்தமான சையலவழிப் ப்டத்ள்த உருவாக்கவும்.

1 க்டன் அடள்டளயத் 
்்தயக்கவும் 10 வஙகிப் பரிவர்த்்தளன 

முடிவள்டந்்தது, ரசீள்தப் 
சபறறுக் சகாள்ைவும் 
என்றை ்தகவல  திளரயில 
்்தான்றியவு்டன் வஙகிக் 
கைக்கில பைம் 
்பாட்ட்தறகான ரசீதிளன 
எடுத்துக்சகாள்ை்லாம்.  

உள்ளீடு
2 வஙகிளயத் ்்தர்வு 

சையயவும்

3
 சமாழியிளன ்்தர்வு 
சையயவும்

4 ATM இரகசிய எணளை 
உள்ளீடு சையயவும்

5 பை மு்தலீடள்டத் 
்்தர்வு சையயவும்

6 பை மு்தலீடடு வளகளயத் 
்்தர்வு சையயவும்

7
வஙகி கைக்கு வளகயிளன 
்்தர்வு சையயவும் 
்ைமிப்பு/ந்டப்பு

8 பைம் சைலுத்தியள்த 
உறுதி சையயவும்

9
வஙகிக் கைக்கில பைம் 
்ைர்ந்துவிட்ட்தறகான ்தகவல  
திளரயில ்்தான்றும்

பெயல்முல்றகள் பவளியீடு

தீரவு

ஆரம்பம்

ைரியான பா்டநூல 
பக்கத்ள்தத் திறைக்கவும்

QR குறியீடள்ட ஊடுருவச் சையது ஊடுருவி 
சையலிளயத் (scanner) திறைக்கவும்.

விளரவுத் ்தகவல குறியீடள்ட 
(QR) ஊடுருவவும்.

ஊ்டகப் (digital content)  பா்டக் 
கருத்துகளைப் பார்க்கவும்

இறுதி

சையலவழிப் ெ்டம்

க்டன் அடள்டளயத் 
்்தயக்கவும்

வஙகிப் பரிவர்த்்தளன 
முடிவள்டந்்தது, ரசீள்தப் 
சபறறுக் சகாள்ைவும்

வஙகிளயத் 
்்தர்வு சையயவும்

சமாழியிளன 
்்தர்வு சையயவும்

ATM இரகசிய எணளை 
உள்ளீடு சையயவும்

மு்தலீடடு வளகளயத் 
்்தர்வு சையயவும்

பை மு்தலீடடு வளகளயத் 
்்தர்வு சையயவும்

வஙகி கைக்கு வளகயிளன 
்்தர்வு சையயவும்  
“savings”/“Current”

பைம் சைலுத்தியள்த 
உறுதி சையயவும் 
confirm amount

வஙகிக் கைக்கில பைம் 
்ைர்ந்துவிட்ட்தறகான ்தகவல  
திளரயில ்்தான்றும்

ஆரம்ெம்

இறுதி

சையலவழிப் ெ்டம்
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நிெந�லன பெயல்வழிப ெ்டம்
சூழ்நிலை 2

சகாடுக்கப்பட்ட இரு இயல எணகளின் கூடு்தள்லக்காணும் 
சையலவழிப் ப்டம் (Flow Chart)  வளரக.  (இள்த வளரய மு்தலில இரணடு 
எணகளின் மதிப்புகளும் இரணடு சபயர்களில ்ைமிக்கப்படடு,. பின்னர் 
அவறறின் கூடடுத்ச்தாளக கணடுபிடிக்கப்படடு அச்சி்டப்ப்ட ்வணடும். 
இ்தறகான சையலவழிப் ப்டம் அருகிலுள்ை ப்டத்தில சகாடுக்கப்படடுள்ைது.)

்ம்்ல உள்ை பாயவுப்ப்டத்தில,  ஒரு சிறைப்புப் சபாருள் உள்ைது. 
C = A + B. இங்க, C இன் மதிப்பு A மறறும் B இன் கூடடுத் ச்தாளகளயக் 
குறிக்கிறைது. எடுத்துக்காட்டாக, நாம் A = 325 மறறும் B = 486 என 
உள்ளீடு சைய்தால C இன் மதிப்பு 811 ஆக அச்சி்டப்படும். பின்வரும் 
எடுத்துக்காடடுகளின் மூ்லம் ்மலும் அறிந்துசகாள்ை்லாம்.

எடுததுககாடடு 6.2
சகாடுக்கப்படும் எண ்நர்மளறையான முழு எண((positive integer) அல்லது எதிர்மளறை முழு 

எண (negative integer) அல்லது பூச்சியம் (zero) என்பள்தக் கண்டறிய சையலவழிப் ப்டத்ள்த 
உருவாக்கி அ்தன் ப�ா்டர பெயல்முல்றகலள எழு�வும்.

இஙகு, சகாடுக்கப்படும் முழு எண x ஒரு ்நர்மளறையான முழு எண((positive integer) அல்லது 
எதிர்மளறை முழு எண (negative integer) அல்லது பூச்சியம் (zero) என்பள்தக் கணடுபிடிக்கும்படி 
்கடகி்றைாம். அ்தறகு, மு்தலில நாம் x இன் மதிப்ளப ஒதுக்கி ைரிபார்க்க ்வணடும். x ஆனது 0 ஐ 
வி்ட அதிகமாக இருக்கிறை்தா என்பள்தச் ைரிபார்த்து ‘ஆம்’ என்றைால, “x என்பது ஒரு ்நர்மளறையான 
எண” என அச்சி்டப்படும். ‘இலள்ல’ என்றைால x இன் மதிப்பு 0 ஐ வி்டக் குளறைவாக இருக்கிறை்தா 
என்று மீணடும் ்ைாதிப்்பாம். ‘ஆம்’ என்றைால, “x என்பது ஒரு எதிர்மளறை எண " என அச்சி்டப்படும். 
‘இலள்ல’ என்றைால, “x என்பது பூச்சியத்தியறகு ைமம்” என அச்சி்டப்படும்.

ெடிபெடியான பெயல்முல்ற

 ● X இன் மதிபலெ உள்ளீடு பெயயவும்

 ● x> 0 ஐ ெரிொரககவும்

 ● ‘ஆம்’ என்்றால்

 ● “x என்ெது ஒரு நநரமல்றயான 
எண்” என அச்சி்டவும்

 ● ‘இல்லை’ என்்றால் மீண்டும் 
x <0 ஐச் ெரிொரககவும்

 ● ‘ஆம்’ என்்றால் “x என்ெது ஒரு 
எதிரமல்ற எண்” என அச்சி்டவும்

 ● ‘இல்லை’  என்்றால் 
“x பூச்சியததிறகுச் ெமம்” 
என அச்சி்டவும்

சையலவழிப் ெ்டம்

ஆரம்பம்

x ஐ உள்ளீடு

x > 0

x < 0 “x என்பது ஒரு ்நர்மளறையான 
எண” என அச்சிடு

“x” என்ெது ஒரு எதிரமல்ற 
எண்” என அச்சிடு

இறுதி

ஆம்

“x” என்பது பூச்சியத்திறகுச் 
ைமம் என அச்சிடு 

ஆரம்பம்

A, B ஐ உள்ளீடு 
சையக

C= A+B

C ஐ அச்சிடுக

இறுதி

சையலவழிப் ெ்டம்

இல்லை

இல்லை ஆம்
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x> 0  நிெந�லனலயச் ெரிொரத�ல்  x < 0  நிெந�லனலயச் ெரிொரத�ல்  x = 0  நிெந�லனலயச் ெரிொரத�ல்  

ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்புக்கு
x = 7926
7926> 0
ஆம்
அச்சிடுக
x என்பது ஒரு ்நர்மளறையான எண

ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்புக்கு
x = -2589
-2589> 0
இலள்ல
-2589 <0
ஆம்
அச்சிடுக
x என்பது ஒரு எதிர்மளறை எண

ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்புக்கு
x = 0
0> 0
இலள்ல
0 <0
இலள்ல
அச்சிடுக
x என்பது பூச்சியத்திறகு ைமம்

எடுததுககாடடு 6.3 சகாடுக்கப்பட்ட 3 இயல எணகளில மிகப் சபரிய எணளைக் கண்டறியும் 
படிப்படியானச் சையலமுளறைகளை எழுதி சையலவழிப் ப்டத்ள்த உருவாக்குஙகள்.
தீரவு 

இந்்தக் வினாவில, சகாடுக்கப்பட்ட 3 இயல எணகளில மிகப் சபரிய எணளைக் 
கணடுபிடிக்கும்படி ்கடகப்படுகி்றைாம். அ்தறகாக, மு்தலில நாம் a, b மறறும் c இன் மதிப்புகளை 
ஒதுக்க ்வணடும், பின்னர் a ஐ வி்ட b இன் மதிப்பு சபரிய்தா என்பள்தச் ைரிபார்க்க ்வணடும்

‘ஆம்’ என்றைால, a இன் மதிப்பு c ஐ வி்ட அதிகமாக இருக்கிறை்தா என்று மீணடும் ்ைாதிப்்பாம். 
‘ஆம்’ என்றைால, சகாடுக்கப்படும் a இன் மதிப்பு  அச்சி்டப்படும். ‘இலள்ல’ என்றைால, b இன் மதிப்பு c ஐ 
வி்ட அதிகமாக இருக்கிறை்தா என்று மீணடும் ்ைாதிப்்பாம். ‘ஆம்’ என்றைால, சகாடுக்கப்படும் b இன் 
மதிப்பு  அச்சி்டப்படும். ‘இலள்ல’ என்றைால, சகாடுக்கப்படும் c இன் மதிப்பு அச்சி்டப்படும்.

ஆரம்பம்

A, b & c இன் 
மதிப்புகளை உள்ளீ்டவும்.

b ஐ அச்சிடுக c ஐ அச்சிடுக

ஆம்

இறுதி

சையலவழிப் ெ்டம்

b > c

ெடிபெடியான பெயல்முல்ற

• a, b & c இன் மதிப்புகளை உள்ளீ்டவும்.

• a > b என்பள்தச் ைரிபார்க்கவும்.

• ‘ஆம்’ என்றைால, மீணடும் a > c 
என்பள்தச் ைரிபார்க்கவும் 

• ‘ஆம்’ என்றைால, a இன் மதிப்ளப அச்சிடுக

• ‘இலள்ல’ என்றைால, மீணடும்  
b > c என்பள்தச் ைரிபார்க்கவும் 

• ‘ஆம்’ என்றைால, b இன் மதிப்ளப அச்சிடுக

• ‘இலள்ல’ என்றைால, c இன் மதிப்ளப 
அச்சிடுக

a > c

a > b

a > b நிெந�லனலயச் ெரிொரத�ல் b > c நிெந�லனலயச் ெரிொரத�ல் a > c நிெந�லனலயச் ெரிொரத�ல்

ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்புக்கு
a = 75, b = 56 & c = 20
75 > 56 ைரிபார்க்கவும்
ஆம் எனில, மீணடும் 75 > 20 ைரிபார்க்கவும்
ஆம் எனில 75 ஐ அச்சிடுக

ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்புக்கு
a = 68, b = 82 & c = 45
68 > 82 ைரிபார்க்கவும்
இலள்ல எனில, மீணடும் 82 > 45 ைரிபார்க்கவும்
ஆம் எனில, 82 ஐ அச்சிடுக

ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்புக்கு
a = 185, b = 393 & c = 852
185 >393 ஐச் ைரிபார்க்கவும்
இலள்ல எனில மீணடும் 893 > 852 ைரிபார்க்கவும்
இலள்ல எனில 852 ஐ அச்சிடுக

இலள்ல

இலள்ல இலள்ல

ஆம்

a ஐ அச்சிடுக

ஆம்
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சூழ்நிலை 3
நீஙகள் இளையச் சையலபாடுகளில 

அதிகம் பைக்கமானவரா? நீஙகள் 
இளையத்ள்தப் (internet) பயன்படுத்தி 
எவவாறு ஒரு ்தகவள்லத் ்்த்ட ்வணடும் 
என்று ச்தரிந்துசகாள்ை விரும்பினால 
்்தடுசபாறி  உ்லவியிளன (search engine) 
்்தர்ந்ச்தடுத்து முடிந்்தவளர துலலியத்து்டன் 
முக்கியமான வார்த்ள்தகளைத் ்்த்டல 
உ்லவியில (search engine) ்தட்டச்சு 
சையக, பின்னர் திளரயில ச்தன்படும் 
இளைய்தைஙகளிலிருந்து, நீஙகள் 
கணடுபிடிக்க ்வணடிய ்தகவள்லத் ்்த்டவும் 
பின்வரும் வழிமுளறைகளைப் சையலவழிப் 
ப்டத்திலிருந்து இள்தப் பறறி ்மலும் அறிந்து 
சகாள்ை்லாம்.

படிப்படியான சையலமுளறை
 ● உஙகள் வள்ல உ்லாவிளயத் (web browser) 

திறைக்கவும்
 ● ்்தளவயான இளைய முகவரி (URL) உஙகளுக்குத் 

ச்தரிந்்தால முகவரிப் படடியில (address bar) URL ஐ 
உள்ளி்டவும் அல்லது ்்த்டல படடியில (search bar) 
முக்கியக் குறிப்பு வார்த்ள்தகளை உள்ளி்டவும்

 ● ்மலும் ்தகவலுக்கு உ்லாவியில காைப்படும் 
இளைப்ளபக் கிளிக் சையக

 ● உஙகளுக்குத் ்்தளவயான ்தகவலகள் கிள்டத்்தால,
 ● உஙகள் ்தகவலகளைப் பதிவிறைக்கம் (download) 

சையது சகாள்ைவும் (உளர அல்லது ப்டம் அல்லது 
ஆடி்யா அல்லது வீடி்யா அல்லது வள்ல 
இளைப்புகள்)

 ● இலள்லசயனில ்்த்டள்லத் ச்தா்டரவும்.

ெயிறசி 6.1

1. பொருததுக
குறியீடுகள் ெயன்கள்

(i) (a) உள்ளீடு / சவளியீடு

(ii) (b) c = a + b

(iii) (c) ஆரம்பம் / இறுதி

(iv) (d) a >= 0

(v) (e) சையலபாடடின் அடுத்்த நிள்லளயக் காடடும்

ஆரம்ெம்

வலை உைவியிலன 
தி்றககவும் (web browser)

ந�லவயான �கவலை 
ெதிவி்றககம் பெயயவும்

இல்லை

இல்லை ஆம்

ஆம்

இறுதி

ந�லவயான 
இலைய 

முகவரி (URL) 
உஙகளுககுத 

ப�ரியுமா?

ந�லவயான 
வலைத�ளம் 

கில்டதது 
விட்ட�ா?

ந�்டல் ெடடியில் 
(search  bar) முககிய குறிபபு 

வாரதல�கலள உள்ளி்டவும்

நமலும் �கவலுககு உைவியில் காைபெடும் 
இலைபலெக கிளிக பெயக

வலைத�ளததின் 
முகவரியிலனத �ட்டச்சு 

பெயயவும் 

சையலவழிப் ெ்டம்
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2.  ்தானியஙகி பைம் வைஙகும் இயந்திரம் மூ்லம் வஙகிக் கைக்கிலிருந்து பைம் எடுக்கும் படிநிள்லகள் 
கீ்ை ப்டத்தில விைக்கப்படடுள்ைது. அ்தறகுத் ்தகுந்்தவாறு சையலவழிப் ப்டம் உருவாக்குக.

(i)

 

்தானியஙகி பைம் வைஙகும் இயந்திரம் 
மூ்லம் பைம் எடுக்கும் அடள்டளயச் 

சைாருகவும்

(ii) ்்தளவயான சமாழிளயத் 
(language) ்்தர்ந்ச்தடுக்கவும்.

(iii)
்்தளவப்படும் பைப் பரிவர்த்்தளன 

(transaction) வளகயிளனத் 
்்தர்ந்ச்தடுக்கவும்

(iv) வஙகிக் கைக்கு வளகயிளனத் 
(Account Type) ்்தர்ந்ச்தடுக்கவும்

(v) அள்டயாை எணளைப் பதிவு 
சையயவும்

(vi) ்்தளவயான ச்தாளகயிளனப் 
பதிவி்டவும்

(vii) பைத்ள்த எடுத்துக்சகாள்ைவும்
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3.  அள்ல்பசியிளன ரீைார்ஜ் சையயப் படிப்படியான சையலமுளறைளயப் பயன்படுத்தி, ஒரு வரிளை 
சையலவழிப் ப்டத்ள்த வளரயவும்.

ெடிபெடியான பெயல்முல்ற
• அள்ல்பசியிளன ரீைார்ஜ் சையயும்  வள்ல உ்லாவியில உள்நுளைக.
• ப்ரீசபயட அல்லது ்பாஸடசபயட என்பள்தத் ்்தர்ந்ச்தடுக்கவும்.
• அள்ல்பசி எணளை உள்ளி்டவும்.
• ஆப்ரட்டளரத் ்்தர்ந்ச்தடுத்து உஙகள் ரீைார்ஜ் திட்டத்ள்தத் ்்தர்வுசையய 

திட்டஙகளை உ்லாவுக.
• ரீைார்ஜ் சையயத் ச்தாளகளய உள்ளி்டவும்.
• ரீைார்ஜ் சையயத் ச்தா்டரவும்.

4.  கீ்ை சகாடுக்கப்படடுள்ை ்பாக்குவரத்து விதியிளன விைக்கும் சையலவழிப் ப்டத்தில 
அம்புக் குறிகளைப்  பயன்படுத்தி நிரப்பவும் 

சையலவழிப் ெ்டம்

ஆரம்ெம்

இறுதி

நிறுத்து என 
அச்சிடு

காத்திறு என 
அச்சிடு

சைல என 
அச்சிடு

சிக்னள்ல உள்ளிடு

சிக்னல = 
மஞைள்

சிக்னல = 
சிவப்பு

ஆம்

இலள்ல

  
5.  அருகில சகாடுக்கப்படடிருக்கும் சையலவழிப் 

ப்டத்ள்தப் பயன்படுத்திப் சபயர்களை  உள்ளீடு 
சையது அளவ  உயிருள்ைளவயாக இருந்்தால 
“உயிருள்ளலவ“ என்றும் இலள்ல என்றைால 
“உயிரற்றலவ“ என்றும் அச்சி்ட சையலவழிப் 
ப்டத்ள்த நிரப்புக.

சையலவழிப் ெ்டம்

சபயளர உள்ளி்டவும்

a = உயிருள்ைளவ
b = உயிரறறைளவ

சபயர் = a ஆம்இலள்ல
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6.  பின்வரும் சையலவழிப் ப்டத்ள்த நிளறைவு சையக.
(i) உனது மு்தல அல்லது இரண்டாம் பருவத் ்்தர்வின் மதிப்பிளன உள்ளீடுசையது ைராைரி 

மதிப்ளப அச்சி்ட அருகில ்தரப்படடுள்ை சையலவழிப் ப்டத்ள்த நிரப்புக.

சையலவழிப் ெ்டம்

T, E, M, S, SS என உள்ளிடு

ைராைரி = (T + E + M + S + SS) / 5

(ii)  ் மலும்  உனது ைராைரி மதிப்சபண 100 மதிப்சபணகளுக்கு 75 இக்கு ்மலிருக்கும் படைத்தில  
ஆசிரியர் குறிப்பில “மிக நன்று” எனவும், இலள்லசயன்றைால “நமலும் முயறசி பெய“ எனவும்  
எழுதியுள்ைள்த அச்சிடுமாறு சகாடுக்கப்படடுள்ை சையலவழிப் ப்டத்து்டன் இளைத்து நிரப்பவும்.

சையலவழிப் ெ்டம்

7.  வியாபாரி ஒருவர் ்தான் வாஙகிய சபாருளின் நிர்ைய விள்லளயயும், விறறை விள்லளயயும்  
கைக்கிடடுப் பார்க்கிறைார். அவர் வாஙகிய விள்லளய வி்ட விறறை விள்ல அதிகம் என்றைால 
“இைாெம்” என்றும்  இலள்லசயன்றைால “நட்டம்“ என்றும் அச்சிடுமாறு சையலவழிப் ப்டம் வளரக.
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1. எண்ணியல்
பயிற்சி 1.1

1. (i) 9 (ii) 26 (iii) 69 (iv) 104
 (v) 50 (vi) 101 (vii) 40 (viii) 1
2. (i) 6.0 (ii) 21.81 (iii) 35.001
3. (i) 123.4  (ii) 20.0 (iii) 910.6
4. (i) 87.76 (ii) 301.51 (iii) 80.00
5. (i) 24.400 (ii)1251.235 (iii) 61.002

பயிற்சி 1.2
1. 

  விடை: 0.76

2.  (i) தசம எண் பத்துகள் ஒன்றுகள் பத்தில் ஒன்று நூறில் ஒன்று
25.80 2 5 8 0
18.53 1 8 5 3
44.33 4 4 3 3

(ii) தசம எண் பத்துகள் ஒன்றுகள் பத்தில் ஒன்று நூறில் ஒன்று ஆயிரத்தில்  ஒன்று
17.400 1 7 4 0 0
23.435 2 3 4 3 5
40.835 4 0 8 3 5

3. 

 விடை:  0.33

விடைகள்
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