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8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு 50

  முக்கோணத்தின் நடுக்கோடுகள், குத்துக்கோடுகள், ்கோண  

இருசம வெட்டிகள் மற்றும் மமயககுத்துக்கோடுகள் ஆகியமெ  

ஒரு புள்ளிெழிச் வசலெமைப் புரிந்துவகோள்ளுைல.

 சோயசதுரம், வசவெகம் மற்றும் சதுரம் ஆகியெற்மறை ெமரைல.

கற்றல் ந�ோககஙகள்

 
3.1  அறிமுகம் 

ஒரு ைளத்தில இரு ்நரக்கோடுகள் ஒன்மறைவயோன்று 

சந்தித்துக வகோள்ளும்வபோழுது, அமெ வெட்டும் ்கோடுகள் 

என அமைககப்படுகிறைது. இங்கு, ்கோடுகள் l1 மற்றும் l2 
ஆகியமெ O என்றை புள்ளியில வெட்டிக வகோள்கின்றைன. 

இங்கு புள்ளி O ஆனது l1 மற்றும் l2 ஆகியெற்றின் 

வெட்டுப்புள்ளி எனப்படும்.

மூன்று அல்லது அைற்கு ்மற்பட்்டக ்கோடுகள் ஒருபுள்ளி 

ெழியோகச் வசலகின்றைன எனில, அமெ ஒருபுள்ளி ெழிச் 

வசலலும் ்கோடுகள் எனப்படும். 

 ப்டத்தில AB
� ���

, CD
� ���

 மற்றும் PQ
� ���

 ஆகியமெ ஒருபுள்ளி 

ெழிச்வசலலும் ்கோடுகள் மற்றும் O ஆனது 

ஒருங்கமமவுப் புள்ளியோகும்.

இங்கு, இரு சோம்லகளும் சிறைப்போன முமறையில  

சந்தித்துக  வகோள்ெமைப் போரககிறைோய அல்லெோ! ஆம், அமெ 90o
இல  

ஒன்றுகவகோன்று குறுககோகச் வசலகின்றைன. இது்போன்றை ்கோடுகள் 

வசங்குத்துக்கோடுகள் எனப்படுகின்றைன.  

ப்டத்தில வசங்குத்துக்கோடுகள் l1 
மற்றும் l2 

ஆகியமெ கோட்்டப்பட்டுள்ளன. அெற்மறை 

 

l1 ⊥  l2
 

என 

எழுை்லோம்.

உங்கள் சூைலில எணணற்றை வசங்குத்துக ் கோடுகமள நீங்கள் கோண இயலும்.

l2

O

l1
MathBits

குறுககுச் சோம்லகள்

A P D

B

QC

O

ஒரு புள்ளி ெழிச் 

வசலலும் மரத்துணடுகள்

l2

l1
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 அமனத்து வெட்டும் ்கோடுகளும் 

வசங்குத்துக ் கோடுகளோகுமோ?  ஒரு ைளத்தில 

இரு்கோடுகள் வெட்டிகவகோள்ளவிலம்ல 

எனில அெற்றின் வபயர என்ன? அது 

சோத்தியமோகுமோ? ஆம், உங்கமளச் 

சுற்றி்ய பல்ெறு உைோரணங்கள் 

உள்ளன. 

 ஒரு ைளத்தில எங்்கயும் வெட்டிகவகோள்ளோைக ்கோடுகள் 

இமண்கோடுகள் எனப்படுகின்றைன. அமெ மோறைோை வசங்குத்துத்  

வைோம்லவில உள்ளன. ப்டத்தில, l1 மற்றும் l2 ஆகியமெ இமண்கோடுகள் 

ஆகும்.  அெற்மறை l1  l2 என எழுை்லோம். 

எஙகும் கணிதம்  - அன்்றோ்ட வோழ்வில் வடிவியல்

முக்கோணமோனது நடுக்கோட்டு மமயத்தில 

நிம்லநிறுத்ைப்பட்டுள்ளது.

தூககு ஏணியில சோயசதுர ெடிெம் 

கோணப்படுகிறைது.

3.2  முகநகோணத்தின் �டுகநகோடு

 ஒரு முக்கோணத்தின் உச்சிப் புள்ளிமயயும் அைன் எதிரப்பககத்தின் 

மமயப் புள்ளிமயயும் இமணககும் ்கோடு அம்முக்கோணத்தின் நடுக்கோடு 

ஆகும். 

 ப்டத்தில, AM  என்பது ∆ ABC இன் நடுக்கோ்டோகும். 

 ∆ ABC இககு ்ெறு ஏ்ைனும் நடுக்கோடுகள் உள்ளனெோ?

 ஒரு முக்கோணத்திற்கு மூன்று உச்சிப் புள்ளிகள் உள்ளைோல மூன்று 

நடுக்கோடுகமளயும் ஒருெர கோண இயலும்.

எடுத்துககோட்டு 3.1 
 ப்டத்தில ABC என்பது ஒரு முக்கோணம் என்க. AM என்பது 

அைன் நடுக்கோடுகளில ஒன்றைோகும். BM = 3.5 வச.மீ  எனில பககம் 

BC இன் நீளம் என்ன?

ஏ்ைனும் ஒரு ெடிவில கோகிைத்திமன எடுத்துக வகோணடு 

பின்ெருமோறு மடிகக.

(i)  ஒரு ்சோடிச் வசங்குத்துக்கோடுகள். (ii) ஒரு ்சோடி இமண்கோடுகள்

செயல்போடு

ஆகும்.  அெற்மறை 

ஏ்ைனும் ஒரு ெடிவில கோகிைத்திமன எடுத்துக வகோணடு 

செயல்போடு

A

B M C

A

B M C

ெதாைல�
ேகா� 1

ேகா� 2

l2

l1
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தீர்வு:

AM என்பது நடுக்கோடு ⇒ M ஆனது BC இன் நடுப்புள்ளி ஆகும். 

BM = 3.5 வச.மீ எனில, BC = BM இன் நீளத்மைப்்போல இரும்டங்கு = 2 × 3.5 வச.மீ = 7 வச.மீ.

எடுத்துககோட்டு 3.2
 ப்டத்தில, ABC என்பது  ஒரு முக்கோணம் என்க. CD  ஆனது அைன் 

நடுக்கோடுகளில ஒன்றைோகும். AD = 9x − 13 மற்றும் BD = 4x + 2 எனில, பககம் 

AB இன் நீளம் கோணக.

தீர்வு:

 D ஆனது AB இன் மமயப்புள்ளி என்பைோல AD = DB (ஏன்?).

 என்ெ, 9x − 13 = 4x + 2. இந்ை எளியச் சமன்போட்ம்டத் தீரப்பைன்மூ்லம் நோம் x = 3 எனப் 

வபறுகி்றைோம் (முயலக!).

ஆக்ெ, AB = 2(9x − 13) = 2(9(3) − 13) = 28 அ்லகுகள்.

A

D

B

C
E

A

G

B C
1.  முக்கோண ெடிெ கோகிைத்மை எடுத்துக 

வகோள்க. (குறுங்்கோண முக்கோணத்மைக 

வகோணடு வைோ்டங்கு்ெோம்) அைற்கு ABC 

எனப் வபயரிடுக.

2.  மடிப்புக ்கோ்டோனது உச்சிப்புள்ளி A 

ெழியோகவும், B ஆனது C இன் ்மல 

வபோருந்தும் நிம்லயில BC ஐ சந்திககுமோறும் 

கோகிைத்திமன மடிகக

3.  BC இன் மமயப்புள்ளி M ஐக குறிகக.

4.  வைளிெோகக கோண விரும்பினோல, இப்்போது 

நீங்கள் நடுக்கோடு AMஐ ெமரந்து 

வகோள்ள்லோம். (அல்லது மடிப்போக்ெ இருகக்லோம்)

5. இ்ை்போன்று மடித்து, மற்றை இரணடு 

நடுக்கோடுகமளயும் ெமரக.

6. அமனத்து நடுக்கோடுகளும் ஒ்ரபுள்ளி 

ெழிச் வசலகின்றைனெோ?

இப்்போது இ்ை வசயலபோட்டிமன மீணடும் விரி்கோண மற்றும் வசங்்கோண 

முக்கோணங்களுககும் வசயக. உங்களின் முடிவு என்ன?

எந்ைவெோரு முக்கோணத்தின் மூன்று நடுக்கோடுகளும் ஒருபுள்ளி ெழிச் வசலலும் ் கோடுகள் ஆகும்.

செயல்போடுசெயல்போடு
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3.2.1 �டுகநகோட்டு லமயம்:

 ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று நடுக்கோடுகள் சந்திககும் புள்ளி அைன் 

நடுக்கோட்டு மமயம் ஆகும். இது G என்றை எழுத்ைோல குறிககப்படுகிறைது.  இது 

புவிஈரப்பு மமயமோகத் திகழ்ெது ஒரு வியப்போகும். இந்ை உணமமமய 

ஒருெர எளிதில சரிபோரகக்லோம். முக்கோண ெடிவில உள்ள ஓர அட்ம்டமய 

எடுத்துகவகோள்க. அைன் நடுக்கோட்டு மமயத்திமன விரல நுனியி்்லோ அல்லது 

வபன்சிலின் நுனியி்்லோ மெப்பைன் மூ்லம் அம்முக்கோணத்மைக கிம்டமட்்டமோக நிம்லநிறுத்ை 

இயலும்.

 முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டு மமயத்மைக கோண மூன்று நடுக்கோடுகமளயும் கோண 

்ெணடுமோ? இப்்போது, பின்ெரும் வினோககளுககோன விம்டகமள நீங்களோக்ெ ஆரோய்லோம்.

  (i) ஒரு முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டு மமயத்மை எவெோறு கோணபீரகள்?

 (ii) நடுக்கோட்டு மமயமோனது உச்சிப் புள்ளிகளிலிருந்து சமதூரத்தில உள்ளனெோ?

(iii) ஒரு முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டு மமயம் எப்்போதும் அைன் உள்பகுதியி்்ல்ய அமமகிறைைோ?

(iv) (அ)  இருசமபகக முக்கோணம் (ஆ)  சமபகக முக்கோணம்  
 ஆகியெற்றின் நடுக்கோடுகளில ஏ்ைனும் சிறைப்புத்ைன்மம உள்ளனெோ?

3.2.2 முகநகோணத்தின் �டுகநகோட்டு லமயத்தின்  பண்புகள்:

 முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டு மமயத்தின் அமமவி்டமோனது சி்ல 

சிறைப்புப் பணபுகமளக வகோணடுள்ளது.

 எப்்போதும் அது முக்கோணத்தின் உள்பகுதியி்்ல்ய அமமகிறைது. 

  எந்ைவெோரு முக்கோணப்ப்ட்லத்திற்கும் புவிஈரப்பு மமயமோகத் 

திகழ்ெமை நோம் ஏற்கன்ெப் போரத்திருககி்றைோம்.

   வகோடுககப்பட்டுள்ள ப்டத்மை உற்று்நோககுக. ஒவ்ெோர உச்சிப் 

புள்ளியிலிருந்தும் Gஇககு ெமரயப்பட்டுள்ள ்கோடுகள் △ABG, △BCG மற்றும் △CAG 
ஆகிய மூன்று முக்கோணங்கமள உருெோககுகிறைது. வியககத்ைகக ெமகயில, இந்ை மூன்று 

முக்கோணங்களும் சம பரப்பளமெக வகோணடுள்ளன.

முக்கோணத்தின் நடுக்கோடுகள் அைமன சம பரப்பளவுள்ள மூன்று சிறிய முக்கோணங்களோகப் 

பிரிககும்!

ந��ேகா�� ைமய� 

எடுத்துககோட்டு 3.3
 ப்டத்தில, G ஆனது முக்கோணம் XYZ இன் நடுக்கோட்டு 

மமயம் ஆகும்.

(i) GL = 2.5 வச.மீ எனில, XL இன் நீளம் கோணக..

(ii) YM = 9.3 வச.மீ எனில, GM இன் நீளம் கோணக..

X

ZLY

N M
G

       முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டு மமயமோனது ஒவவெோரு 

நடுக்கோட்ம்டயும், உச்சிப் புள்ளிககு அருகோமமயில இருககும் 

்கோட்டுத்துணம்ட மற்வறைோன்மறைப் ்போல இரும்டங்கோக உள்ளெோறு 

இரண்டோகப் பிரிககிறைது. 

 அைோெது, நடுக்கோட்டு மமயமோனது ஒவவெோரு நடுக்கோட்ம்டயும் 

2:1 என்றை விகிைத்தில பிரிககிறைது (எடுத்துககோட்்டோக, GD ஆனது PD இல ⅓ பங்கோகும்).

(கோகிைமடிப்பு முமறையில இைமனச் சரிபோரகக முயற்சி வசய).

Q D R

E
G

P

F

PG : GD = 2:1
QG : GE = 2:1
RG : GF =  2:1

பிரிககும்!

      முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டு மமயமோனது ஒவவெோரு 

நடுக்கோட்ம்டயும், உச்சிப் புள்ளிககு அருகோமமயில இருககும் 

B C

A

G

நடுக்கோட்டு மமயம்
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தீர்வு:

(i)  G ஆனது நடுக்கோட்டு மமயம் என்பைோல,  XG : GL = 2 : 1 
      ⇒ XG : 2.5 = 2 : 1.
 என்ெ, 1 × (XG) = 2 × (2.5) ⇒ XG = 5 வச.மீ ஆகும்.

 \ XL இன் நீளம் = XG + GL = 5 + 2.5 = 7.5 வச.மீ.

(ii) YG இன் நீளம் இரணடு பங்கு எனில, GM இன் நீளம் 1 பங்கு ஆகும் (ஏன்?).

 அைோெது YM இன் நீளம் 3 பங்குகள் ஆகும். 

 3 பங்குகள் என்பது 9.3 வச.மீ நீளம் ஆகும். ஆக்ெ, GM இன் நீளம் (1பங்கு) = 9.3 ÷ 3 = 3.1 வச.மீ.

எடுத்துககோட்டு 3.4
 ABC ஆனது ஒரு முக்கோணம் மற்றும் G ஆனது அைன் நடுக்கோட்டு மமயம் ஆகும்.  

AD=12 வச.மீ, BC=8 வச.மீ மற்றும் BE=9 வச.மீ எனில, BDG∆  இன் சுற்றைளமெக கோணக.

தீர்வு:

ABC ஆனது ஒரு முக்கோணம் மற்றும் G ஆனது  அைன் நடுக்கோட்டு 

மமயம் ஆகும்.

( )1 1 AD = 12 cm GD =   of AD = 12  = 4 cm
3 3

⇒
 
வச.மீ ( )1 1 AD = 12 cm GD =   of AD = 12  = 4 cm

3 3
⇒

 
( )1 1 AD = 12 cm GD =   of AD = 12  = 4 cm

3 3
⇒

 
இல ( )

1 1 AD = 12 cm GD =   of AD = 12  = 4 cm
3 3

⇒
 
பங்கு ( )1 1 AD = 12 cm GD =   of AD = 12  = 4 cm

3 3
⇒  வச.மீ மற்றும்

BE = 9 cm BG = 2
3

 of BE = 2
3

(9) = 6cmÞ
 
வச.மீ BE = 9 cm BG = 2

3
 of BE = 2

3
(9) = 6cmÞ

 
BE = 9 cm BG = 2

3
 of BE = 2

3
(9) = 6cmÞ

 
இல BE = 9 cm BG = 2

3
 of BE = 2

3
(9) = 6cmÞ

 
பங்கு BE = 9 cm BG = 2

3
 of BE = 2

3
(9) = 6cmÞ  வச.மீ

்மலும், D என்பது BC இன் மமயப்புள்ளி  of 1 1BD = BC = (8) = 4cm
2 2

⇒
 

 of 1 1BD = BC = (8) = 4cm
2 2

⇒
 
இல  of 1 1BD = BC = (8) = 4cm

2 2
⇒

 
பங்கு  of 1 1BD = BC = (8) = 4cm

2 2
⇒

 
வச.மீ. 

\ BDG∆  இன் சுற்றைளவு = BD+GD+BG = 4+4+6 = 14 வச.மீ

எடுத்துககோட்டு 3.5
 முக்கோணம் XYZ இல G ஆனது நடுக்கோட்டு மமயம் ஆகும்.  

GP=2.5 வச.மீ, GY=6 வச.மீ மற்றும் ZR=12 வச.மீ எனில XP, QY மற்றும் GRஐக 

கோணக.

தீர்வு:

 நடுக்கோட்டு மமயம் G ஆனது ஒவவெோரு நடுக்கோட்ம்டயும் 2:1 என்றை விகிைத்தில பிரிககும்.

\ XG = 2GP ⇒ XG = 2(2.5) = 5 வச.மீ மற்றும்  XP = XG + GP = 5 + 2.5 = 7.5 வச.மீ.
இ்ை்போன்று, GY = 2GQ ⇒ 6 = 2GQ ⇒ GQ = 3 வச.மீ மற்றும் QY = 3 + 6 = 9 வச.மீ.
இப்்போது, ZR = 12 வச.மீ ⇒ GR + GZ = 12 வச.மீ ⇒ GR+2GR = 12 வச.மீ ⇒ GR = 4 வச.மீ.

3.3  முகநகோணத்தின் செஙகுத்துகநகோடு

 முக்கோணத்தின் உயரம் என்று அறியப்படும் முக்கோணத்தின் 

வசங்குத்துக்கோடு என்பது முக்கோணத்தின் உச்சியிலிருந்து அைன்  

எதிரப்பககத்திற்குச் வசங்குத்ைோக ெமரயப்படும் ்கோ்டோகும். வசங்குத்துக 

்கோ்டோனது முக்கோணத்தின் அடிப்பககத்தின் மீது வசங்்கோணத்மை 

உருெோககுகிறைது. இங்கு △ABC இல AD ⊥  BC ஆனது வசங்குத்துக்கோடுகளில 

ஒன்றைோகும். 

CB D

G

EF

A

Z
P

QG

X
R

Y

A

DB C

்ெறு  

ஏைோெது 
எளிய  
முமறை
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1.  குறுஙநகோண முகநகோணத்தில், மூன்று வசங்குத்துக

்கோடுகளும் முக்கோணத்தின் உள்பகுதியி்்ல்ய அமமயும். 

அைன் வசங்்கோட்டு மமயம் எங்கு அமமயும்? 

முக்கோணத்தின் உள் பகுதியில அமமயுமோ? 

அல்லது வெளிப் பகுதியில அமமயுமோ? 

2.  செஙநகோண முகநகோணத்தில், கரணத்திற்குச் வசங்குத்ைோக 

உள்ள வசங்குத்துக்கோ்டோனது உள்பகுதியிலும், மற்றை இரணடு 

வசங்குத்துக்கோடுகளின் வசங்்கோணத்மைத் ைோங்கும் 

பககங்களோகவும் அமமயும். இவெமக முக்கோணங்களுககுச் 

வசங்்கோட்டுமமயம் எங்கு அமமயும் எனக கூறை இயலுமோ?

3.  விரிநகோண முகநகோணத்தில், விரி்கோணத்மைத் ைோங்கும் 

உச்சியிலிருந்து ெமரயப்படும் வசங்குத்துக்கோடு 

முக்கோணத்தின் உள்பகுதியிலும் குறுங்்கோணங்கமளத் 

ைோங்கும் உச்சிகளிலிருந்து ெமரயப்படும் மற்றை இரு 

வசங்குத்துக்கோடுகள் முக்கோணத்தின் வெளிப்பகுதியிலும் 

அமமயும். இவெமக முக்கோணங்களுககுச் வசங்்கோட்டு மமயம் 

எங்கு அமமயும் எனக கூறை இயலுமோ?

குறுங்்கோண முக்கோணத்தில 

வசங்குத்துக ்கோடுகள்

Altitude of an acute triangle

வசங்்கோண முக்கோணத்தில 

வசங்குத்துக ்கோடுகள்

Altitude of a right triangle

சிந்திகக

                 

1. ஒரு குறுங்்கோண 

முக்கோண ெடிவில 

வெட்்டப்பட்டுள்ள கோகிைத்மை 

எடுத்துக வகோள்க, அைற்கு 

ABC எனப் வபயரிடுக.

2. முக்கோணத்தின் ஒரு 

பககமோனது அைன் மீது 

வபோருந்துமோறும் அப்பககத்திற்கு 

எதி்ரயுள்ள உச்சிமயப் 

வபற்றிருககுமோறும் 

அம்முக்கோணத்மை மடிகக.

3. நீங்கள் வசங்குத்துக்கோட்ம்ட 

வைளிெோகக கோண 

விரும்பினோல இப்்போது நீங்கள் 

வசங்குத்துக்கோடு AM ஐ 

ெமரந்து வகோள்ள்லோம்.

 இநதநபோன்று மற்ற இரு பககஙகளின் செஙகுத்துகநகோடுகலளயும் கோண்க. நமலும், 

உஙகள் ஆசிரியரின் உதவியு்டன் செஙநகோண மறறும் விரிநகோண முகநகோணஙகளின் 

செஙகுத்துகநகோடுகலளயும் கோண்க. ஒரு முகநகோணத்தின் அலனத்துச் செஙகுத்துகநகோடுகளும் 

ஒரு புள்ளி வழியோகச் செல்கின்்றனவோ?  

எந்ைவெோரு முக்கோணத்தின் மூன்று வசங்குத்துக்கோடுகளும் ஒருபுள்ளி ெழிச் வசலலும் 

்கோடுகள் ஆகும். 

அவெோறு சந்திககும் புள்ளியோனது அைன் வசங்்கோட்டுமமயம் ஆகும். இது H என்றை எழுத்ைோல 

குறிககப்படுகிறைது.

செயல்போடுசெயல்போடு

A

B B

A

C C

A

B Cெச
�

�
��

�ே
கா

�

விரி்கோண முக்கோணத்தில 

வசங்குத்துக ்கோடுகள்

Altitude of an obtuse triangle
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3.4  லமயககுத்துகநகோடு

 பின்ெரும் கருத்துககமள நோம் முைலில நிமனவு கூர்ெோம்.

குத்துகநகோடு லமயகநகோடு (இருெமசவட்டி) லமயககுத்துகநகோடு

A P
90°

B

l

P M Q

l1

X M
90°

Y

l2

 

AB என்பது ஒரு க்ோட்டுத்துணடு. 

l ஆனது AB இககுச் வசங்குத்து. 

P என்பது குத்துக் கோட்டின் 

அடியோகும். இங்கு, AP PB≠  
என்பது குறிப்பி்டத்ைககது.

PQ  என்பது ஒரு ் கோட்டுத் துணடு. 

l1 ஆனது PQ  இன் மமயக்கோடு. 

M என்பது PQ  இன் மமயப்புள்ளி 

ஆகும். l1 ஆனது PQ  இககுச் 

வசங்குத்ைோக இருகக ்ெணடிய 

அெசியமிலம்ல.

�XY  என்பது ஒரு க்ோட்டுத்துணடு. 
l2 ஆனது �XY இன் மமயக் கோடு. 

ம்லும், l2 என்பது �XY  இககுச் 

வசங்குத்து. M ஆனது �XY  இன் 

மமயப்புள்ளி.

 முக்கோணம் ABC ஐக கருத்தில வகோள்க. அைற்கு மூன்று பககங்கள் உள்ளன. ஒவவெோரு 

பககத்திற்கும் ஒரு மமயககுத்துக்கோட்டிமனப் பின்ெருமோறு நீங்கள் வபறை இயலும்.

A

B CM

A

N

B C CB

A

P

பககம் BC இன் மமயக 

குத்துக்கோடு

பககம் AC இன் மமயக 

குத்துக்கோடு

பககம் AB இன் 

மமயககுத்துக்கோடு

M என்பது BC  இன் 

மமயப்புள்ளி ஆகும். M இல 

நோம் வசங்்கோணத்மைப் 

வபறுகி்றைோம்.

N என்பது AC  இன் 

மமயப்புள்ளி ஆகும். N இல 

நோம் வசங்்கோணத்மைப் 

வபறுகி்றைோம்.

P என்பது AB  இன் 

மமயப்புள்ளி ஆகும். P இல 

நோம் வசங்்கோணத்மைப் 

வபறுகி்றைோம்.

 ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று மமயககுத்துக ்கோடுகளும் ஒரு புள்ளி ெழிச்வசலலும் 

்கோடுகளோக அமமெது வியப்பிற்குரியது!

 கோகிை மடிப்பு முமறையில முக்கோணத்தின் பககங்களின் மமயககுத்துக 

்கோடுகள் ஒ்ர புள்ளி ெழிச் வசலெமை நோம் கோண இயலும். முயற்சி வசயக!

எந்ைவெோரு முக்கோணத்தின் பககங்களின் மமயககுத்துக்கோடுகளும் 

ஒருபுள்ளி ெழிச் வசலலும் ்கோடுகளோகும். 

நடுக்கோட்டு மமயம் கோணபைற்குச் வசயைமைப் ்போன்்றை, குறுங்்கோண, 

விரி்கோண, வசங்்கோண, இருசமபகக மற்றும் சமபகக முக்கோணம் ்போன்றை வெவ்ெறு 

ெமக முக்கோணங்களுககும் இச்வசயலபோட்டிமன  மீணடும் வசயக. இவெமகயில சமபகக 

முக்கோணங்களின் மமயககுத்துக ் கோடுகள் ஏ்ைனும் சிறைப்புத் ைன்மமமயப் வபற்றுள்ளனெோ?

A

P N

MB C

S

செயல்போடு

கோகிை மடிப்பு முமறையில முக்கோணத்தின் பககங்களின் மமயககுத்துக 

செயல்போடு
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3.4.1 சுறறுவட்்ட லமயம்:

 ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று பககங்களின் மமயககுத்துக ்கோடுகளும் 

சந்திககும் புள்ளி அைன் சுற்றுெட்்ட மமயம் ஆகும். இது S என்றை எழுத்ைோல 

குறிககப்படுகிறைது.  அது ஏன் அவெோறு அமைககப்படுகிறைது? 

 ஏவனனில, முக்கோணத்தின் பககங்களின் மமயககுத்துக்கோடுகள் 

சந்திககும் புள்ளிமய சுற்றுெட்்ட மமயமோகக வகோணடு, அம்முக்கோணத்தின் 

மூன்று உச்சிப்புள்ளிகள் ெழியோகச் வசலலுமோறும் முக்கோணத்திமனச் 

சுற்றிலும் ஒருெரோல ெட்்டத்திமன ெமரய இயலும்.  இவெோறு, சுற்றுெட்்ட 

மமயமோனது முக்கோணத்தின் உச்சிகளிலிருந்து சமதூரத்தில அமமந்துள்ளது.

 கோகிை மடிப்பு முமறையில பின்ெருெனெற்மறைச் சரியோனமெயோ என ஆரோயக:

1. குறுங்்கோண முக்கோணத்தின் சுற்றுெட்்டமமயமோனது அம்முக்கோணத்தின் 

உள்பகுதியி்்ல்ய அமமயும்.

2. விரி்கோண முக்கோணத்தின் சுற்றுெட்்டமமயோனது அம்முக்கோணத்தின் 

வெளிப்பகுதியி்்ல்ய அமமயும்.

3. வசங்்கோண முக்கோணத்தின் சுற்றுெட்்டமமயோனது அம்முக்கோணத்தின் கரணத்தின் 

மமயப்புள்ளியில அமமயும்.

செயல்போடு

மமயமோனது முக்கோணத்தின் உச்சிகளிலிருந்து சமதூரத்தில அமமந்துள்ளது.

 கோகிை மடிப்பு முமறையில பின்ெருெனெற்மறைச் சரியோனமெயோ என ஆரோயக:

செயல்போடு

எடுத்துககோட்டு 3.6
 ∆ABCஇல,  S என்பது சுற்றுெட்்ட மமயம், BC = 72  வச.மீ மற்றும் 

DS = 15 வச.மீ எனில சுற்றுெட்்டத்தின் ஆரத்மைக கோணக. 

தீர்வு:

 ∆ABCஇல S என்பது சுற்றுெட்்டமமயமோகும் என்பைோல, 

அது A,  B   மற்றும்  C  இலிருந்து சமதூரத்தில இருககும். ஆக்ெ 

AS  =  BS  =  CS  =  சுற்றுெட்்டத்தின் ஆரம். AD ஆனது BC  இன் 

மமயககுத்துக்கோடு என்பைோல,  BD BC cm= × = × =
1
2

1
2

72 36 வச.மீ 

 பித்ைோகரஸ ்ைற்றைத்தின்படி வசங்்கோண முக்கோணம் BDS இல,

 BS = BD +SD = 36 + 15 = 1521 = 392 2 2 2 2 2 ÞBS = 39cm. வச.மீ

  DABC  இன் சுற்றுெட்்டத்தின் ஆரம் = 39 வச.மீ ஆகும்.

3.5  நகோண இருெமசவட்டி 

 முந்மைய ெகுப்பில, ்கோண இருசமவெட்டிகமளப் பற்றி நோம் 

கற்றிருககி்றைோம். ்கோண இருசமவெட்டி என்பது ஒரு ்கோணத்மை இரணடு 

சமஅளவுள்ள ்கோணங்களோகப் பிரிககும் ்கோடு அல்லது கதிர ஆகும். ப்டத்தில, 

ABC ஆனது BD என்றை ்கோட்டின் மூ்லம் ABD = CBD என இருககுமோறு 

இருசம ்கோணங்களோகப் பிரிககப்படுகிறைது.

A

P N

M C

S

B

72 ெச.�

15
 

A

B CD

S

ெச
.�

40º
40º

A

D

C
B
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 ஒருெரின் அன்றைோ்ட ெோழ்வில ்கோண இருசமவெட்டிகள் கோணப்படும் வபோருள்களுககுச் சி்ல 

எடுத்துககோட்டுகள் வகோடுககப்பட்டுள்ளன.

 ABCஐக கருத்தில வகோள்க. ஒரு முக்கோணம் எத்ைமன ்கோணங்கமளப் வபற்றிருககிறைது? 3 

்கோணங்கள். ஒவவெோரு ்கோணத்திற்கும் ஒரு ்கோண இருசமவெட்டிமயப் பின்ெருமோறு நீங்கள் 

வபறை இயலும்.

A

B CD

A

B C

E

A

B C

F

AD ஆனது ∠A ஐ 
 

இருசம 

அளவுள்ள ்கோணங்களோகப் 

பிரிககிறைது. என்ெ, அது ∠A
 
இன் 

்கோண இருசமவெட்டி ஆகும்.

BE ஆனது ∠B
 
ஐ இருசம அளவுள்ள 

்கோணங்களோகப் பிரிககிறைது. 

என்ெ அது ∠B
 

இன் ்கோண 

இருசமவெட்டி ஆகும்.

CF ஆனது ∠C
 
ஐ இருசம அளவுள்ள 

்கோணங்களோகப் பிரிககிறைது. 

என்ெ அது ∠C
 

இன் ்கோண 

இருசமவெட்டி ஆகும்.

1.  முக்கோண ெடிவில 

வெட்்டப்பட்டுள்ளக கோகிைத்திமன 

எடுத்துகவகோள்க.

அைற்கு ABC எனப் வபயரிடுக.

2. எதிரப்பககங்கள் ஒன்றைன்மீது 

ஒன்று வபோருந்துமோறும், 

உச்சிப்புள்ளிமயப் வபற்றிருககுமோறும் 

முக்கோணத்திமன மடிகக. 

இ்ை்போன்று மீணடும் வசயது மற்றை 

இரணடு ்கோணங்களின் ்கோண 

இருசமவெட்டிகமளக கோணக.

3. அமனத்து மடிப்புக 

்கோடுகமளயும் ெமரக.

அமனத்துக ்கோண இருசம 

வெட்டிகளும் ஒ்ர புள்ளி 

ெழிச் வசலகின்றைனெோ?

 இ்ை வசயலபோட்டிமன மீணடும் விரி்கோண மற்றும் வசங்்கோண முக்கோணங்களுககும் 

வசயது போரககவும். உங்களின் முடிவு என்ன?

 அமனத்து ெமக முக்கோணங்களிலும், ்கோண இருசமவெட்டிகள் ஒ்ர புள்ளி ெழிச் 

வசலகின்றைனெோ?

எந்ைவெோரு முக்கோணத்தின் மூன்று ்கோண இருசமவெட்டிகளும் 

ஒரு புள்ளி ெழிச் வசலலும் ்கோடுகள் ஆகும்.

செயல்போடு

B C

A A

B C

்கோண இருசமவெட்டி ஆகும்.

செயல்போடு

A

B C
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3.5.1 உள்வட்்ட லமயம்:
 ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று ்கோணங்களின் 

இருசமவெட்டிகளும் சந்திககும் புள்ளி அம்முக்கோணத்தின் 

உள்ெட்்டமமயம் எனப்படும். இைமன I என்றை எழுத்ைோல 

குறிககப்படுகிறைது.

 ஏன் அவெோறு அமைககப்படுகிறைது? ஏவனனில, 

்கோணங்களின் இருசமவெட்டிகள் சந்திககும் புள்ளிமய மமயமோகக 

வகோணடு, ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று பககங்கமளயும் உட்புறைமோகத் வைோட்டுச் வசலலுமோறு 

அம்முக்கோணத்தினுள் ெட்்டம் ெமரய இயலும். முக்கோணத்தின் உள்ெட்்டமமயத்திலிருந்து அைன் 

ஒவவெோரு பககத்திற்கும் ெமரயப்படும் வசங்குத்துக ்கோட்டின் நீளம் சமமோக இருககும்.  இவெோறு 

உள்ெட்்ட மமயமோனது முக்கோணத்தின் அமனத்து பககங்களுககும் சமதூரத்தில உள்ளது.

எடுத்துககோட்டு 3.7
 முக்கோணம் PQR  இன் உள்ெட்்ட மமயத்திமனக கண்டறிக.

தீர்வு:

 முக்கோணத்தின் உள்ெட்்ட மமயமோனது அைன் ்கோணங்களின் 

இருசமவெட்டிகள் சந்திககும் புள்ளி ஆகும்.

 இங்கு PM  மற்றும் QN ஆகியமெ முமறை்ய ∠P மற்றும் ∠Q  இன் 

்கோண இருசமவெட்டிகள் ஆகும். அமெ B இல வெட்டிகவகோள்கின்றைன.

 என்ெ, முக்கோணம் PQR இன் உள்ெட்்ட மமயம் B ஆகும்.

 A மற்றும் C ஆகியமெ DABCPQR இன் உள்ெட்்ட மமயங்களோகுமோ? ஏன்?

     வகோடுககப்பட்டுள்ள முக்கோணத்தின் ெமகமயப் வபோறுத்து நடுக்கோட்டு மமயம், 

வசங்்கோட்டுமமயம், சுற்றுெட்்டமமயம் மற்றும் உள்ெட்்டமமயம் ஆகியெற்றின் அமமவி்டங்கள் 

்ெறுபடுகின்றைன. அெற்றின் அமமவி்டங்கமள எளிதில நிமனவில வகோள்ள பின்ெரும் குறிப்புகள் 

நமககு உைவியோக இருககும்.

(i) அமனத்து ெமக முக்கோணங்களுககும், நடுக்கோட்டுமமயமும் (G)  உள்ெட்்ட மமயமும் (I) 
முக்கோணத்தின் உள்பகுதியி்்ல்ய அமமயும்.

(ii) வசங்்கோட்டுமமயமோனது (H) குறுங்்கோண முக்கோணத்தின் உள்பகுதியிலும், விரி்கோண 

முக்கோணத்தின் வெளிப்பகுதியிலும்,  வசங்்கோண முக்கோணத்தின் வசங்்கோணம் (90°) 
அமமயும் உச்சியின் மீதும் அமமயும்.

(iii) சுற்றுெட்்டமமயமோனது (S), குறுங்்கோண முக்கோணத்தின் உள்பகுதியிலும், விரி்கோண 

முக்கோணத்தின் வெளிப்பகுதியிலும், வசங்்கோண முக்கோணத்தின் கரணத்தின் மீதும் அமமயும். 

 மற்றும் 

     வகோடுககப்பட்டுள்ள முக்கோணத்தின் ெமகமயப் வபோறுத்து நடுக்கோட்டு மமயம், 

வசங்்கோட்டுமமயம், சுற்றுெட்்டமமயம் மற்றும் உள்ெட்்டமமயம் ஆகியெற்றின் அமமவி்டங்கள் 

A

A A

A

B
C

D

B CD
CDB

B C

D
3.5 ெச.� 25º

25º

3.5 ெச.�

l1
 ஒவவெோரு முக்கோணத்திலும் வகோடுககப்பட்டுள்ள 

்கோடுகளின் ெமககமள அம்டயோளம் கோணக.

 (நடுக்கோடு, வசங்குத்துக்கோடு, மமயககுத்துக்கோடு, 

்கோண இருசமவெட்டி) 

(i) AD =__________ (ii)  l1  =__________

(iii) BD =__________ (iv) CD =__________

முக்கோணத்தின் வெளிப்பகுதியிலும், வசங்்கோண முக்கோணத்தின் கரணத்தின் மீதும் அமமயும்.

 ஒவவெோரு முக்கோணத்திலும் வகோடுககப்பட்டுள்ள 

இவறல்ற முயல்க

I

CB

A

A
B

C

M RQ

P

N

O
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1.  கோகிை மடிப்பு முமறையில சமபகக முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டுமமயம், வசங்்கோட்டு மமயம், 

சுற்றுெட்்டமமயம் மற்றும் உள்ெட்்டமமயம் ஆகியெற்மறைக கோணக. அமெ ஒ்ர புள்ளியில 

அமமகிறைைோ? 

2. கோகிை மடிப்பு முமறையில ஒரு முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டுமமயம் (G), வசங்்கோட்டு மமயம் 

(H), சுற்றுெட்்டமமயம் (S) மற்றும்  உள்ெட்்டமமயம் (I) ஆகியெற்மறைக கோணக. G, H, S மற்றும் 

I ஐ இமணகக. அமெ ஒரு ்கோ்டமமவுப் புள்ளிகளோ?

சிந்திகக

1.  கோகிை மடிப்பு முமறையில சமபகக முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டுமமயம், வசங்்கோட்டு மமயம், 

பயிறசி 3.1
1. நகோடிட்்ட இ்டஙகலள நிரபபுக:

(i) ஒரு முக்கோணத்தின் வசங்குத்துக்கோடுகள் வெட்டிகவகோள்ளும் புள்ளி _________ஆகும்.

(ii) ஒரு முக்கோணத்தின் நடுக்கோடுகள் வெட்டிகவகோள்ளும் புள்ளி __________ஆகும்.

(iii) ஒரு முக்கோணத்தின் ்கோண இருசமவெட்டிகள் சந்திககும் புள்ளி__________ஆகும்.

(iv) ஒரு முக்கோணத்தின் பககங்களின் மமயககுத்துக்கோடுகள் சந்திககும் புள்ளி _________ 
ஆகும்.

(v) ஒரு முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டுமமயமோனது ஒவவெோரு நடுக்கோட்ம்டயும் ________ 
விகிைத்தில பிரிககின்றைது.

2. ெரியோ அல்ைது தவ்றோ எனக கூறுக:

(i) எந்ைவெோரு முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டுமமயமும் உள்ெட்்டமமயமும் 

அம்முக்கோணத்தின் உள்பகுதியில அமமயும்.

(ii) ஒரு முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டுமமயமும், வசங்்கோட்டுமமயமும், 

உள்ெட்்ட மமயமும் ஒரு ்கோ்டமமவுப் புள்ளிகள் ஆகும்.

(iii) ஒரு முக்கோணத்தின் உள்ெட்்டமமயமோனது அைன் அமனத்து 

உச்சிப்புள்ளிகளிலிருந்தும் சமதூரத்தில உள்ளது.

3. (அ) சகோடுககபபட்டுள்ள முகநகோணஙகளின் சுறறுவட்்டலமயம் எஙநக அலமயும்?

(i) குறுங்்கோண முக்கோணம்.

(ii) விரி்கோண முக்கோணம்.

(iii) வசங்்கோண முக்கோணம்.

  (ஆ) சகோடுககபபட்டுள்ள முகநகோணஙகளின் செஙநகோட்டுலமயம் எஙநக அலமயும்?

(i) குறுங்்கோண முக்கோணம்.

(ii) விரி்கோண முக்கோணம்.

(iii) வசங்்கோண முக்கோணம்.

4. ்கோடிட்்ட இ்டங்கமள நிரப்புக: 
 முக்கோணம் ABC இல, 

(i) ்கோண இருசமவெட்டி _______ ஆகும்.

(ii) வசங்குத்துக ்கோடு _______ ஆகும்.

(iii) நடுக்கோடு _______ ஆகும்.

A

E

CDB

F
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5. வசங்்கோண முக்கோணம் ABCஇல, உச்சி A இலிருந்து BC இககு ெமரயப்பட்டுள்ள 

வசங்குத்துக ்கோட்டின் நீளம் என்ன? 

B 12

13

C

A

6. முக்கோணம் XYZ இல, ∠Y  இன் ்கோண இருசமவெட்டிYM மற்றும் ∠Y 
ஆனது 100° ஆகும்.  ∠XYM  மற்றும் ∠ZYM ஆகியெற்மறைக கோணக. 

7. முக்கோணம் PQR இல, PS என்பது நடுக்கோடு மற்றும் QS=3.5 வச.மீ எனில QR ஐக கோணக. 

                        

P

RQ S3.5 ெச.�

8. முக்கோணம் ABC இல, BC இன் மமயககுத்துக்கோடு l1  

ஆகும். BC=12 வச.மீ, SM=8 வச.மீ எனில CS ஐக கோணக. 

பயிறசி 3.2

   

1. ∆PQR இன் நடுக்கோட்டுமமயத்மைக கண்டறிக.

2. ∆PQRஇன் வசங்்கோட்டுமமயத்மைக கண்டறிக.

P

A

BC

MQ R

N

Q

3. வகோடுககப்பட்டுள்ள ப்டத்தில, YZ இன் மமயப்புள்ளி 

A மற்றும் G ஆனது முக்கோணம் XYZ இன் 

நடுக்கோட்டுமமயம் ஆகும். GA இன் நீளம் 3 வச.மீ 

எனில XA ஐக கோணக. 

A

B M C

S

l1

பல்வலகத் தி்றனறிப பயிறசிக கணககுகள்

P

Q RS

U TV

W

X

Y

M

Z100º

X Y

Z

A
G

3 ெ
ச.�
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4. ஒரு வசங்்கோண முக்கோணத்தில, வசங்்கோணத்மைத் ைோங்கும் பககங்கள் 15 அடி மற்றும் 20 அடி 

எனில, அம்முக்கோணத்தின் கரணத்தின் மீைமமந்ை வசங்குத்துக ்கோட்டின் நீளத்மைக கோணக.

5. ∆XYZஇன் உள்ெட்்ட மமயம் I, ∠ = °IYZ 30  மற்றும் ∠ = °IZY 40  எனில ∠YXZ  ஐக கோணக. 

X

Y

30º 40º

Z

I

?

6. ∆DEFஇல, DN, EO, FM ஆகியமெ நடுக்கோடுகள் மற்றும் புள்ளி P ஆனது 

நடுக்கோட்டுமமயம் ஆகும். எனில பின்ெருெனற்மறைக கோணக.  
(i) DE=44 எனில DM = ?

(ii) PD=12 எனில PN = ?

(iii) DO =8 எனில FD = ?

(iv) OE=36 எனில EP = ?

3.6  சி்றபபு �ோறகரஙகலள வலரதல்

 சிறைப்பு நோற்கரங்கமள ெமரயத் வைோ்டங்கும் முன், அெற்மறை ெமரெைற்கு உைவியோக இருககும் 

சி்ல அடிப்பம்டப் பணபுகமள நோம் நிமனவு கூரெது அெசியமோகும்.  சி்ல வசயலபோடுகமளச் வசயது 

போரப்பைன் மூ்லம் அப்பணபுகமளத் வைோகுத்து அெற்மறை நிமனவு கூர்ெோம்.

நமறசிந்தலனக கணககுகள்

E

N

FOD

M

P

1. ஒரு ேசாடி சமமற்ற நீளமுள்ள குச்சிகைள 

(துைடப்பக்குச்சியின் துண்டுகள் என்க) 

அவற்றின் ஒரு முைனயில் இைணத்தவாறு 

ைவக்கவும்.

2. இப்ேபாது, அதேபான்று மற்ெறாரு 

ேசாடிையச் ெசய்து முதலில் ைவத்துள்ள 

குச்சிகளின் இைணக்கப்படாத 

முைனகளுடன் சந்திக்குமாறு ைவக்கவும்.

கிம்டககப்வபறும்  மூடிய ெடிெத்தின் வபயர என்ன? அது ஒரு நோற்கரமோகும்.  அைற்கு ABCD 

எனப் வபயரிடுக.  அதில எத்ைமன பககங்கள் உள்ளன? அைன் மூம்லவிட்்டங்கள் என்வனன்ன? 

மூம்லவிட்்டங்கள் சமமோக உள்ளனெோ?  அைன் ்கோணங்கள்  சமமோக உள்ளனெோ?

 ்மற்கூறிய வசயலபோட்டில, பின்ெருமோறு உள்ள நோற்கரங்கமளப் வபறை இயலுமோ?

(i) அமனத்துக ்கோணங்களும் குறுங்்கோணங்கள். (iv) ஏ்ைனும் ஒரு ்கோணம் வசங்்கோணம்.

(ii) அமனத்துக ்கோணங்களும் விரி்கோணங்கள். (v) ஏ்ைனும் இரு ்கோணங்கள் வசங்்கோணங்கள்.

(iii) இரணடு ்கோணங்கள் விரி்கோணங்கள். (vi)  மூம்லவிட்்டங்கள் ஒன்றுகவகோன்று 

வசங்குத்து. 

செயல்போடுசெயல்போடு
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   1.  ஒரு ்சோடி 30o–60o–90o மூம்லமட்்டங்கமளப் ப்டத்தில 

கோட்டியுள்ளெோறு மெககவும்.

(i) என்ன ெடிெத்மை நோம் வபறுகி்றைோம்? 

அது ஓர இமணகரம் ஆகும்.

(ii) அைன் எதிரப்பககங்கள் இமணயோக உள்ளைோ?

(iii) அைன் எதிரப்பககங்கள் சமமோக உள்ளனெோ? 

(iv) அைன் மூம்லவிட்்டங்கள் சமமோக உள்ளனெோ?

(v) மற்வறைோரு ்சோடி மூம்லமட்்டங்கமளப் 

பயன்படுத்தியும் இ்ை ெடிெத்மைப் வபறை 

இயலுமோ?

2.  இச்வசயலபோட்டிற்கும்,  ஒரு ்சோடி 30o–60o–90o மூம்லமட்்டங்கள் நமககுத் ்ைமெ. 

அெற்மறைப் ப்டத்தில கோட்டியுள்ளெோறு மெகக.

(i) என்ன ெடிெத்மை நோம் 

வபறுகி்றைோம்? 

(ii) அது ஓர இமணகரமோ? 

அது ஒரு நோற்கரம் ஆகும். 

உணமமயில அது ஒரு 

வசவெகம் ஆகும். (எப்படி?)

(iii) அெற்றின் பககங்களின் நீளம், 

்கோணங்கள் மற்றும் 

மூம்லவிட்்டங்கமளப் பற்றி என்ன கூறை இயலும். 

அெற்மறை விெோதித்துப் பட்டியலிடுக.

செயல்போடு

   1.  

செயல்போடு

3.  ் மற்கண்ட வசயலபோட்டிமன, ஒரு ் சோடி 45o–45o–90o
 

மூம்லமட்்டங்கமளப் பயன்படுத்தி மீணடும் வசயக. 

(i) இப்்போது என்ன ெடிெமோக மோறுகிறைது? 

அது ஓர இமணகரமோ? அது ஒரு சதுரமோக 

மோறியுள்ளது. (எப்படி நிகழ்ந்ைது?)

(ii) அைன் பககங்களின் நீளங்கள், ்கோணங்கள் 

மற்றும் மூம்லவிட்்டங்கமளப் பற்றி என்ன 

கூறை இயலும்? 

அெற்மறை விெோதித்துப் பட்டியலிடுக.

(iii) வசவெகத்மைப் பற்றி நோம் வைோகுத்ை 

பட்டியலிலிருந்து இது எவெோறு ்ெறுபடுகிறைது?
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செயல்போடுசெயல்போடு

          4.  30o–60o–90o
 ்கோண அளவுள்ள நோன்கு ஒத்ை ்கோணமோனிகமள்ய மீணடும்  

இச்வசயலபோட்டிற்குப் பயன்படுத்து்ெோம். அமெ எவெோறு ஒன்மறைவயோன்று 

வ ை ோ ட் டு க வ க ோ ள் ளு ம ோ று 

மெககப்பட்டுள்ளன எனக 

கெனமோகக குறித்துக வகோள்க. 

(i) இப்்போது, நமககு இமணகரம் 

கிம்டககிறைைோ?

(ii) அெற்றின் பககங்கள், 

்கோணங்கள் மற்றும் 

மூம்லவிட்்டங்கள் 

ஆகியெற்மறைப் பற்றி நோம் என்ன 

கூறை இயலும்?

(iii) அெற்றின் மூம்லவிட்்டங்களின் சிறைப்பு என்ன?

்மற்கண்ட வசயலபோடுகளிலிருந்து கிம்டககப்வபற்றை விமளவுகளின் அடிப்பம்டயில, 

இமணகரங்களோக அமமயும் சி்ல சிறைப்பு நோற்கரங்களின் பல்ெறு பணபுகமளயும் நோம் 

அட்்டெமணப்படுத்து்ெோம்.

சி்றபபு 

�ோறகரஙகள்

அலனத்துப 

பககஙகள்

அலனத்துக 

நகோணஙகள்
எதிர்ப பககஙகள்

அலனத்துக 

நகோணஙகள்

எதிர்க 

நகோணஙகள்
மூலைவிட்்டஙகள்

ெமம் ெமம் ெமம் இலண
90o 

செஙநகோணம்

மிலக 

நிரபபிகள்

இரு 

ெமககூறிடும்

செங 

நகோணத்தில் 

சவட்டிக 

சகோள்ளும்

(i) இலணகரம் 
சில 

சமயங்களில்
சில 

சமயங்கள்
எப்ேபாதும் எப்ேபாதும் சில சமயங்களில்

சில 
சமயங்களில்

எப்ேபாதும்
சில 

சமயங்களில்

(ii) ெோயெதுரம் எப்ேபாதும்
சில 

சமயங்களில்
எப்ேபாதும் எப்ேபாதும் சில சமயங்களில்

சில 
சமயங்களில்

எப்ேபாதும் எப்ேபாதும்

(iii) செவவகம்

சில 
சமயங்களில்

எப்ேபாதும் எப்ேபாதும் எப்ேபாதும் எப்ேபாதும் எப்ேபாதும் எப்ேபாதும்
சில 

சமயங்களில்

(iv) ெதுரம் எப்ேபாதும் எப்ேபாதும் எப்ேபாதும் எப்ேபாதும் எப்ேபாதும் எப்ேபாதும் எப்ேபாதும் எப்ேபாதும்
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1. ெரியோ தவ்றோ எனக கூறுக:

(அ) சதுரமோனது ஒரு  சிறைப்புச் வசவெகம் ஆகும்.

(ஆ) சதுரமோனது ஓர இமணகரம் ஆகும்.

(இ) சதுரமோனது ஒரு சிறைப்புச் சோயசதுரம் ஆகும்.

(ஈ) வசவெகமோனது ஓர இமணகரம் ஆகும்.

2. பின்வரும் �ோறகரஙகளின் சபயர்கலள எழுதுக. 

(அ) மூம்லவிட்்டங்கள் ஒன்றுகவகோன்று இருசமக கூறிடும்.

(ஆ) மூம்லவிட்்டங்கள் ஒன்றுகவகோன்று வசங்குத்ைோக இருசமககூறிடும்.

(இ) வெவ்ெறு நீளமுள்ள மூம்லவிட்்டங்கமளப் வபற்றிருககும்.

(ஈ) சமநீளமுள்ள மூம்லவிட்்டங்கமளப் வபற்றிருககும்.

(உ) எதிரப்பககங்கள் இமணயோக இருககும்.

(ஊ) எதிரக்கோணங்கள் சமமோக இருககும்.

3. ப்டத்தில கோட்டியுள்ளெோறு, ஒரு ்கோடிட்்ட ைோளில இரணடு குச்சிகள் மெககப்பட்டுள்ளன.  

நோன்கு முமனகமளயும் இமணப்பைோல கிம்டககும் ெடிெத்தின் வபயர என்ன?

(அ)

இரு வெவ்ெறு நீளமுள்ள 

குச்சிகள் மமயப்புள்ளியில 

சந்திககுமோறு மெககப்பட்டுள்ளன.

(ஆ)

இரு சமநீளமுள்ள குச்சிகள் மமயப்புள்ளியில 

சந்திககுமோறு மெககப்பட்டுள்ளன.

இவறல்ற முயல்க
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(இ)

இரு வெவ்ெறு நீளமுள்ள குச்சிகள் 

வசங்குத்ைோக இரு சமககூறிடுமோறு 

மெககப்பட்டுள்ளன.

(ஈ)

இரு சம அளவு நீளமுள்ள குச்சிகள் 

மமயப்புள்ளியில வசங்குத்ைோக 

வெட்டிக வகோள்ளுமோறு 

மெககப்பட்டுள்ளன.

(உ)

இரு வெவ்ெறு நீளமுள்ள குச்சிகள், 

கீழ் முமனகள் ஒ்ர ்கோட்டிலும் 

்மல முமனகள் ஒ்ர ்கோட்டில  

அமமயோைெோறும் மமயப்புள்ளியில 

வெட்டிக வகோள்ளோைெோறும் 

மெககப்பட்டுள்ளன.

(ஊ)

இரு வெவ்ெறு நீளமுள்ள 

குச்சிகள், கீழ் முமனகளும் ்மல 

முமனகளும் ஒ்ர ்கோட்டில 

அமமயுமோறும் மமயப்புள்ளியில 

வெட்டிக வகோள்ளோைெோறும் 

மெககப்பட்டுள்ளன.

இவறல்ற முயல்க

3.7  ெோயெதுரம் வலரதல்

கீநழ சகோடுககபபட்்ட அளவுகலளப பயன்படுத்திச் ெோயெதுரம் வலரயும் முல்றகலளக கோண்நபோம்.

(i) ஒரு பககம் மற்றும் ஒரு மூம்லவிட்்டம்

(ii) ஒரு பககம் மற்றும்  ஒரு ்கோணம்

(iii) இரணடு மூம்லவிட்்டங்கள் 

(iv) ஒரு மூம்லவிட்்டம் மற்றும் ஒரு ்கோணம்
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3.7.1  ஒரு பககம் மறறும் ஒரு மூலைவிட்்டம் சகோடுககபபட்டிருககும் நபோது ெோயெதுரம் 

வலரதல்:

எடுத்துககோட்டு 3.8
  RO = 5 வச.மீ மற்றும் RS = 8 வச.மீ அளவுகள் வகோண்ட ROSE என்றை 

சோயசதுரம் ெமரந்து அைன் பரப்பளமெக கோணக.

தீர்வு:

தரவு: RO = 5 வச.மீ மற்றும் RS = 8 வச.மீ

E S

R O

6 ெச.�

8 ெச.�

5 ெச.�

வலரமுல்ற:

(i) RO = 5 வச.மீ அளவுள்ள ்கோட்டுத்துணடு ெமரக.

(ii) R மற்றும் O ஐ மமயங்களோகக வகோணடு, முமறை்ய 8 வச.மீ மற்றும் 5 வச.மீ ஆரமுள்ள 

ெட்்டவிற்கள் ெமரக. அமெ S இல வெட்்டட்டும்.

(iii) RS மற்றும் OS ஐ இமணகக.

(iv) R மற்றும் S ஐ மமயங்களோகக வகோணடு, ஒவவெோன்றும் 5 வச.மீ ஆரமுள்ள இரு 

ெட்்டவிற்கள் ெமரக. அமெ E இல வெட்்டட்டும்.

(v) RE  மற்றும் SE ஐ இமணகக. 

(vi) ROSE என்பது ்ைமெயோன சோயசதுரம் ஆகும்.

பரபபளலவக கணககிடுதல்:

ROSE என்றை சோயசதுரத்தின் பரப்பளவு = × ×1
2 1 2d d sq units. சதுர அ்லகுகள்

 = × × =1
2

8 6 24sq cm. ச.வச.மீ.

SE

R O

8 ெச.�

5 ெச.�
உைவிப்ப்டம்
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3.7.2  ஒரு பககம் மறறும் ஒரு நகோணம் சகோடுககபபட்டிருககும் நபோது ெோயெதுரம் 

வலரதல்:

எடுத்துககோட்டு 3.9
 LE = 6 வச.மீ மற்றும் ∠ = °L 65  அளவுகள் வகோண்ட LEAF என்றை  

சோயசதுரம் ெமரந்து அைன் பரப்பளமெக கோணக.

தீர்வு:

தரவு: LE = 6 வச.மீ மற்றும் ∠ = °L 65

 

EL

F

X

A

65º

6 ெச.�

10.2 ெச.�

6.4 ெச.�

J

K

வலரமுல்ற:

(i) LE = 6 வச.மீ அளவுள்ள ்கோட்டுத்துணடு ெமரக.

(ii) LE ்கோட்டுத்துணடின் மீது L இல ∠ = °ELX 65  ஐ ெமரக.

(iii) L ஐ மமயமோகக வகோணடு 6 வச.மீ ஆரமுள்ள ெட்்டவில ெமரக. அது LX ஐ F இல வெட்்டட்டும்.

(iv) E மற்றும் F ஐ மமயங்களோகக வகோணடு, ஒவவெோன்றும் 6 வச.மீ ஆரமுள்ள இரு 

ெட்்டவிற்கள் ெமரக. அமெ A இல வெட்்டட்டும்.

(v) EA  மற்றும் AF ஐ இமணகக. 

(vi) LEAF என்பது ்ைமெயோன சோயசதுரம் ஆகும்.

பரபபளலவக கணககிடுதல்:

LEAF என்றை சோயசதுரத்தின் பரப்பளவு

 

= × ×1
2 1 2d d sq units. சதுர அ்லகுகள்.

 = × × =1
2

6 4 10 2 32 64. . . .sq cm ச.வச.மீ.

உைவிப்ப்டம்

AF

L E6 ெச.�

65º
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3.7.3 இரு மூலைவிட்்டஙகள் சகோடுககபபட்டிருககும் நபோது ெோயெதுரம் வலரதல்: 
எடுத்துககோட்டு 3.10 
 NS = 9 வச.மீ மற்றும் ET= 8 வச.மீ அளவுகள் வகோண்ட NEST 

என்றை சோயசதுரம் ெமரந்து அைன் பரப்பளமெக கோணக.

தீர்வு: 

தரவு: NS = 9 வச.மீ மற்றும் ET= 8 வச.மீ

வலரமுல்ற:

(i) NS = 9 வச.மீ அளவுள்ள ்கோட்டுத்துணடு ெமரக.

(ii) NS இககு மமயககுத்துக்கோடு XY ஐ ெமரக. அது NS ஐ O இல வெட்்டட்டும். 

(iii) O ஐ மமயமோகக வகோணடு, O இன் இருபுறைமும் 4 வச.மீ ஆரமுள்ள ெட்்டவிற்கள் OX ஐ  

T இலும் மற்றும் OY ஐ E இலும் வெட்டுமோறு ெமரக. 

(iv) NE, ES, ST மற்றும் TN ஐ இமணகக.

(v) NEST என்பது ்ைமெயோன சோயசதுரம் ஆகும்.

பரபபளலவக கணககிடுதல்:

NEST என்றை சோயசதுரத்தின் பரப்பளவு = × ×1
2 1 2d d sq units. சதுர அ்லகுகள்.

 = × × =1
2

9 8 36 sq cm. ச.வச.மீ.

E

S

T

N
8 ெச.�

9 ெச.�

உைவிப்ப்டம்

X

T

N

E

O

Y

S

4 ெச.�

9 ெச.�

4 ெச.�
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3.7.4  ஒரு மூலைவிட்்டமும் ஒரு நகோணமும் சகோடுககபபட்டிருககும் நபோது ெோயெதுரம் 

வலரதல்:

எடுத்துககோட்டு 3.11
 FR = 7 வச.மீ மற்றும் ∠ = °F 80  அளவுகள் வகோண்ட FARM என்றை 

சோயசதுரம் ெமரந்து அைன் பரப்பளமெக கோணக.

தீர்வு:

தரவு: FR = 7 வச.மீ மற்றும் ∠ = °F 80

F RO

Q Y

A

M

XP

7 ெச.�

5.9 ெச.�

40º
40º

40º
40º

 

வலரமுல்ற:

(i) FR = 7 வச.மீ அளவுள்ள ்கோட்டுத்துணடு ெமரக.

(ii) F இல FR இன் இருபுறைமும், ∠ = ∠ = °RFX RFY 40  ஐ ெமரக.

(iii) R இல FR இன் இருபுறைமும், ∠ = ∠ = °FRP FRQ 40  ஐ ெமரக.

(iv) FX  மற்றும் RP ஆனது M இலும்,  FY மற்றும் RQ ஆனது A இலும் வெட்்டட்டும்.

(v) FARM என்பது ்ைமெயோன சோயசதுரம் ஆகும்.

பரபபளலவக கணககிடுதல்:

FARM என்றை சோயசதுரத்தின் பரப்பளவு = × ×1
2 1 2d d sq units. சதுர அ்லகுகள்.

 = × × =1
2

7 5 9 20 65. . .sq cm ச.வச.மீ.

M

R

A

F
80º

7 ெச.�

உைவிப்ப்டம்
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3.8  செவவகம் வலரதல்

கீ்ை வகோடுககப்பட்்ட அளவுகமளப் பயன்படுத்திச் வசவெகம் ெமரயும் முமறைகமளக கோண்போம்.

(i) நீளம் மற்றும் அக்லம்

(ii) ஒரு பககம் மற்றும் ஒரு மூம்லவிட்்டம்

3.8.1 நீளமும் அகைமும் சகோடுககபபட்டிருககும் நபோது செவவகம் வலரதல்:

எடுத்துககோட்டு 3.12
 BE = 5 வச.மீ மற்றும் BN = 3 வச.மீ அளவுகள் வகோண்ட BEAN என்றை வசவெகம் ெமரந்து அைன் 

பரப்பளமெக கோணக.

தீர்வு:

தரவு: BE = 5 வச.மீ மற்றும் BN = 3 வச.மீ

X

N

B E

A

3 
ெச

.�

5 ெச.�

வலரமுல்ற:

(i) BE = 5 வச.மீ அளவுள்ள ்கோட்டுத்துணடு ெமரக.

(ii) B இல, BX BE⊥  ஐ ெமரக.

(iii) B ஐ மமயமோகக வகோணடு 3 வச.மீ ஆரமுள்ள ெட்்டவில ெமரக. அது BX ஐ N இல வெட்்டட்டும்.

(iv) E மற்றும் N ஐ மமயங்களோகக வகோணடு, முமறை்ய 3 வச.மீ மற்றும் 5 வச.மீ ஆரமுள்ள 

ெட்்டவிற்கள் ெமரக. அமெ A இல வெட்்டட்டும்.

(v) EA மற்றும் NA ஐ இமணகக. 

(vi) BEAN என்பது ்ைமெயோன வசவெகம் ஆகும்.

பரபபளலவக கணககிடுதல்: 

BEAN என்றை வசவெகத்தின் பரப்பளவு

 

= ×l b sq units. சதுர அ்லகுகள்.

 = × =5 3 15sq cm. ச.வச.மீ.

N A

EB

3 
ெச

.�

5 ெச.�

உைவிப்ப்டம்
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3.8.1  ஒரு பககமும் ஒரு மூலைவிட்்டமும் சகோடுககபபட்டிருககும் நபோது செவவகம் 

வலரதல்:

எடுத்துககோட்டு 3.13
 LI = 6 வச.மீ மற்றும் IE = 7 வச.மீ அளவுகள் வகோண்ட LIME என்றை வசவெகம் ெமரந்து அைன் 

பரப்பளமெக கோணக.

தீர்வு:

தரவு: LI = 6 வச.மீ மற்றும் IE = 7 வச.மீ

L

E

X

M

I6 ெச.�

7 ெச.�

3.
6 

ெச
.�

வலரமுல்ற:

(i) LI = 6 வச.மீ அளவுள்ள ்கோட்டுத்துணடு ெமரக.

(ii) L இல, LX LI⊥  ஐ ெமரக.

(iii) I ஐ மமயமோகக வகோணடு, 7 வச.மீ ஆரமுள்ள ெட்்டவில ெமரக. அது LX ஐ E இல வெட்்டட்டும்.

(iv) I மற்றும் E ஐ மமயங்களோகவும், முமறை்ய LE மற்றும் LI இன் நீளங்கமள ஆரங்களோகவும் 

வகோணடு ெட்்டவிற்கள் ெமரக. அமெ M இல வெட்்டட்டும்.

(v) IM மற்றும் EM ஐ இமணகக. 

(vi) LIME என்பது ்ைமெயோன வசவெகம் ஆகும்.

பரபபளலவக கணககிடுதல்:

LIME என்றை வசவெகத்தின் பரப்பளவு

 

= ×l b sq units. சதுர அ்லகுகள்.

 = × =6 3 6 21 6. . .sq cm ச.வச.மீ.

L I

ME

6 ெச.�

7 ெச.�

உைவிப்ப்டம்
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3.9  ெதுரம் வலரதல்

(i) ஒரு பககம் மற்றும் (ii) ஒரு மூம்லவிட்்டம் வகோடுககப்பட்டிருககும்்போது சதுரம் ெமரயும் 

முமறைகமளக கோண்போம்.

3.9.1 ஒரு பககம் சகோடுககபபட்டிருககும் நபோது ெதுரம் வலரதல்:

எடுத்துககோட்டு 3.14
 4 வச.மீ பகக அளவு வகோண்ட LAMP என்றை சதுரம் ெமரந்து அைன் பரப்பளமெக கோணக.

தீர்வு: 

தரவு: பககம் = 4 வச.மீ

 

M
X
P

L A4 ெச.�

வலரமுல்ற:

(i) LA = 4 வச.மீ அளவுள்ள ்கோட்டுத்துணடு ெமரக.

(ii) L இல, LX LA⊥  ஐ ெமரக.

(iii) L ஐ மமயமோகக வகோணடு, 4 வச.மீ ஆரமுள்ள ெட்்டவில ெமரக. அது LX ஐ P இல 

வெட்்டட்டும்.

(iv) A மற்றும் P ஐ மமயங்களோகவும், ஒவவெோன்றும் 4 வச.மீ ஆரமுள்ள இரு ெட்்டவிற்கள் 

ெமரக. அமெ M இல வெட்்டட்டும்.

(v) AM மற்றும் PM ஐ இமணகக. LAMP என்பது ்ைமெயோன சதுரம் ஆகும்.

பரபபளலவக கணககிடுதல்:

LAMP என்றை சதுரத்தின் பரப்பளவு

 

= a sq units2 . சதுர அ்லகுகள்.

 = × =4 4 16 sq cm. ச.வச.மீ.

L A

MP

4 ெச.�

உைவிப்ப்டம்
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3.9.2 ஒரு மூலைவிட்்டம் சகோடுககபபட்டிருககும் நபோது ெதுரம் வலரதல்:

எடுத்துககோட்டு 3.15
 8 வச.மீ அளவுள்ள மூம்லவிட்்டம் வகோண்ட RAMP என்றை சதுரம் ெமரந்து அைன் பரப்பளமெக 

கோணக.

தீர்வு: 

தரவு: மூம்லவிட்்டம் = 8 வச.மீ

5.7
 ெச.�

4 ெச.�

8 ெச.�

4 ெச.�

A

Y

X

P

MOR

வலரமுல்ற:

(i) RM = 8 வச.மீ அளவுள்ள ்கோட்டுத்துணடு ெமரக.

(ii) RM இககு மமயககுத்துக்கோடு XY ஐ ெமரக. அது RM ஐ O இல இருசமககூறிடும். 

(iii) O ஐ மமயமோகக வகோணடு, O இன் இருபுறைமும் 4 வச.மீ ஆரமுள்ள ெட்்டவிற்கள் OX ஐ P 

இலும் மற்றும் OY ஐ A இலும் வெட்டுமோறு ெமரக. 

(iv) RA, AM, MP மற்றும் PR ஐ இமணகக.

(v) RAMP என்பது ்ைமெயோன சதுரம் ஆகும்.

பரபபளலவக கணககிடுதல்:

RAMP என்றை சதுரத்தின் பரப்பளவு = a sq units2 . சதுர அ்லகுகள்.

 = × =5 7 5 7 32 49. . . .sq cm ச.வச.மீ.

R A

MP

8 ெச.�

உைவிப்ப்டம்
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பயிறசி 3.3

I. வகோடுககப்பட்டுள்ள அளவுகமளக வகோணடு, பின்ெரும் சோயசதுரங்கள் ெமரந்து அெற்றின் 

பரப்பளவுகமளக கோணக.

(i) FACE, FA= 6 வச.மீ மற்றும் FC = 8 வச.மீ

(ii) RACE, RA= 5.5 வச.மீ மற்றும் AE = 7 வச.மீ

(iii) CAKE, CA=5 வச.மீ மற்றும் ∠A = 65°

(iv) MAKE, MA= 6.4 வச.மீ மற்றும் ∠M = 80°

(v) LUCK, LC = 7.8 வச.மீ மற்றும் UK = 6 வச.மீ

(vi) DUCK, DC = 8 வச.மீ மற்றும் UK = 6 வச.மீ 

(vii) PARK, PR = 9 வச.மீ மற்றும் ∠P =70°

(viii) MARK, AK =7.5 வச.மீ மற்றும் ∠A = 80°

II. வகோடுககப்பட்டுள்ள அளவுகமளக வகோணடு, பின்ெரும் வசவெகங்கமள ெமரந்து அெற்றின் 

பரப்பளவுகமளக கோணக.

(i) HAND, HA = 7 வச.மீ மற்றும் AN = 4 வச.மீ

(ii) SAND, SA =5.6 வச.மீ மற்றும் SD = 4.4 வச.மீ

(iii) LAND, LA = 8 வச.மீ மற்றும் AD = 10 வச.மீ

(iv) BAND, BA = 7.2 வச.மீ மற்றும் BN = 9.7 வச.மீ

III. வகோடுககப்பட்டுள்ள அளவுகமளக வகோணடு, பின்ெரும் சதுரங்கள் ெமரந்து அெற்றின் 

பரப்பளவுகமளக கோணக.

(i) EAST,  EA = 6.5 வச.மீ

(ii) WEST, ST = 6 வச.மீ

(iii) BEST, BS = 7.5 வச.மீ

(iv) REST, ET = 8 வச.மீ
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போ்டச்சுருககம்

• மூன்று அல்லது அைற்கு ்மற்பட்்ட ்கோடுகள் ஒருபுள்ளி ெழியோகச் வசலகின்றைன எனில அமெ 

ஒருபுள்ளி ெழிச் வசலலும் ்கோடுகள் எனப்படும்.

• ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று நடுக்கோடுகளும் ஒரு புள்ளி ெழிச்வசலலும் ்கோடுகள் ஆகும். 

முக்கோணத்தின் மூன்று நடுக்கோடுகளும் சந்திககும் புள்ளி அைன் நடுக்கோட்டு மமயம் ஆகும். 

இைமன G என்றை எழுத்ைோல குறிககப்படுகிறைது.  

• ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று வசங்குத்துக்கோடுகளும் ஒரு புள்ளி ெழிச்வசலலும் ்கோடுகள் 

ஆகும். முக்கோணத்தின் மூன்று வசங்குத்துக்கோடுகளும் சந்திககும் புள்ளி அைன் வசங்்கோட்டு 

மமயம் ஆகும். இைமன H என்றை எழுத்ைோல குறிககப்படுகிறைது.  

• ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று பககங்களின் மமயககுத்துக்கோடுகளும் ஒரு 

புள்ளி ெழிச்வசலலும் ்கோடுகள் ஆகும். முக்கோணத்தின் மூன்று பககங்களின் 

மமயககுத்துக்கோடுகளும் சந்திககும் புள்ளி அைன் சுற்றுெட்்ட மமயம் ஆகும். S என்றை 

எழுத்ைோல குறிககப்படுகிறைது.  

• ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று ்கோணங்களின் இருசமவெட்டிகளும் ஒரு புள்ளி ெழிச்வசலலும் 

்கோடுகள் ஆகும். முக்கோணத்தின் மூன்று ்கோணங்களின் இருசமவெட்டிகளும் சந்திககும் 

புள்ளி அைன் உள்ெட்்ட மமயம் ஆகும். இைமன I என்றை எழுத்ைோல குறிககப்படுகிறைது.  

• அமனத்துப் பககங்களும் சமமோகக வகோண்ட இமணகர்ம சோயசதுரம் ஆகும்.

• அமனத்துக ்கோணங்களும் வசங்்கோணங்களோகக வகோண்ட இமணகர்ம வசவெகம் ஆகும்.

• அமனத்துப் பககங்களும் அமனத்துக ்கோணங்களும் சமமோகக வகோண்ட இமணகர்ம 

சதுரம் ஆகும்.
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இலணயச் செயல்போடு

எதிரபோரககப்படும் 

விமளவுகள்

படி – 1 

உ்லோவிமயத் திறைந்து பின்ெரும் உரலித் வைோ்டரமப ைட்்டச்சு வசயயவும் (அல்லது)  

விமரவுக குறியீட்ம்ட ஸ்கன் வசயயவும். 8 ஆம் ெகுப்பு பருெம் III என்றை பணிப்புத்ைகம் 

ஜி்யோஜீப்ரோவில திறைககும். அதில ‘Rectangle Constraction’ என்றை பணித்ைோள் மீது 

வசோடுககவும்.

படி – 2

வசவெகத்தின் நீளம் மற்றும் அக்லத்மை மோற்றை ஸம்ல்டரகமள இ்டது பககத்தில 

நகரத்ைவும். ஸம்ல்டமர படிப்படியோக ெ்லதுபுறைமோக இழுககவும். கட்டுமோனத்திற்கோன 

படிகமளப் போரககவும்.

படி 1 படி 2

இந்ை வைோ்டரபில உ்லோெவும் 

ெடிவியல: 
https://www.geogebra.org/m/xmm5kj9r or 
 விமரவுத் ைகெல குறியீட்ம்ட நுட்பமோய ்சோதிககவும்.
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 நிகழ்வெண் அட்டவெணை அணைத்தணை  நிணைவு கூர்தல்.

 ்கொடுககப்பட்ட ்தரவுகளுககு எளிய வெட்டவிளககப்ப்டம் வெணர்தல்.

 ்்தொகுககப்பட்ட ்தரவுகளுககு நிகழவு ்ெவவெகம் ைற்றும் நிகழவு ்பைககொைம் வெணரய கற்றுக்கொள்ளு்தல்.

கற்றல் ந�ோககஙகள்

4.1  அறிமுகம்

 வெட்ட விளககப்ப்டஙகள் , நிகழவு ் ெவவெகஙகள்  ைற்றும் நிகழவு ்பைககொைஙகள் ்பற்றிப ்படிப்ப்தற்கு 

முன் ் ென்்ற வெகுபபில் ்படித்த ்தரவு (மு்தல் நிணைத ்தரவு, இரண்்டொம் நிணை ்தரவு) ைற்றும் ் ்தொகுககப்ப்டொ்த 

்தரவுகளுககு நிகழ்வெண் அட்டவெணை ்தயொரித்தல் க்பொன்்றவெற்ண்ற ்பற்றி நிணைவுககூரகவெொம்.

கோமரோஜ்! நம் வெகுபபில் உள்ள அணைதது ைொைவெரகளின் இரண்்டொம் ்பருவெதக்தரவு கணி்த 

ைதிப்்பண்கணளச் கெகரிதது வெொ.

கீதோ! நீ ் ென்று திரள் ்பதிகவெடடிலுள்ள அணைதது ைொைவெரகளின் உயரஙகணளயும்  குறிததுக்கொண்டு வெொ.

ைொைவெரககள, இஙகு, கொைரொஜ் கெகரித்த ைதிப்்பண்கள் ைற்றும் கீ்தொ குறிததுக்கொண்டு வெந்த 

உயரஙகள் அணைததும் ்தரவு (விவெரம்) எைப்படும்.

4.1.1 தரவு (விவரம்):

 புள்ளியலின் அடிப்பண்ட அைகு ்தரவு ஆகும். ்தரவு என்்பது எண்கள், எழுததுகள், அளவுகள் 

ைற்றும் உற்றுகநொககும் ைதிபபுகள் க்பொன்்ற விவெரஙகளின் ்்தொகுபபு ஆகும். இந்தத ்தரவுகளிலிருநது 

்ெய்திகணளப ் ்ப்றவும் கைலும் அணவெ ்பயனுள்ள்தொக இருககவும், ்தரவுகணள ஒழுஙகு்படுத்தகவெண்டும். 

்தரவுகணள ்பை வெழிகளில் கெகரிகக முடியும். அணவெ அணைதது வெழிகளில் இருநதும், கநரடி 

உற்றுகநொககல் மூைம் ்தரவுகணளச் கெகரிப்பது எளிய வெழிமுண்ற ஆகும்.

 எடுததுககொட்டொக: ஒரு கிரொைததில் எத்தணை வெணகயொை வீடுகள் உள்ளை என்்பண்த 

நீஙகள் கொை விரும்பிைொல், என்ை ்ெய்வீரகள்? கநரடியொகச் ்ென்று வீடுகளின் வெணககணளக 

கைக்கடுகக முடியும். அக்தக்பொல்

(i)  உஙகள் ்பகுதியிலுள்ள இருெககர கைொட்டர வெொகைததின் வெணககணளச் கெகரித்தல்,

வெணக A – 25, வெணக B – 40, வெணக C – 14 ைற்றும் வெணக D – 37
(ii)   உன்னுண்டய பிரிவு க்தொழரகளின் கணி்தப ்பருவெ ைதிப்்பண்களின் ்்தொகுபபு,

39, 20, 19, 47, 50, 26, 35, 40, 17, 25, 41.
(iii)  உன்னுண்டய வெகுபபிலுள்ள ைொைவெரகளில் ்வெவகவெறு விணளயொடடு 

விணளயொடு்பவெரகளின் ்்தொகுபபு

ணகப்பநது-12, க்படி-10, ஹொககி-9, ைடண்டப்பநது-7, பூப்பநது-7
(iv)  ஒரு நிறுவெைததிலுள்ள ்பணியொளரகளின் வெயது 

27, 51, 19, 21, 46, 35, 52, 25, 57, 29.

புள்ளியியல்
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கைகை உள்ள விவெரஙகள் அணைததும், ்தரவுகளுககொை கைலும் சிை எடுததுககொடடுகளொகும். 

ைொைவெரககள, இப்்பொழுது ்தரவுகளின் வெணககணளப ்பொரபக்பொம். இரண்டு வெணகயொை ்தரவுகள் 

உள்ளை. அணவெ மு்தல் நிணைத ்தரவு ைற்றும் இரண்்டொம் நிணைத ்தரவு.

முதல் நிலைத் தரவு:

 இவவெணக ்தரவுகள் ஒரு குறிபபிட்டத க்தணவெககொக, மு்தன்மு்தலில் கநரடியொகச் கெகரிககப்படும் 

்தரவுகள் ஆகும். இஙகு கொைரொஜ் கநரடியொக ைொைவெரகளி்டமிருநது அவெரகளின் கணி்த ைதிப்்பண் 

விவெரஙகணளச் கெகரித்தொர. இதுகவெ மு்தல் நிணைத்தரவு ஆகும்.

கைலும், (i) ஒரு கிரொைததின் ைககள்்்தொணகக கைக்கடுபபு

 (ii) ஒரு வெகுப்பண்றயிலுள்ள ைொைவெரகள் விரும்பிய வெண்ைஙகளின் ் ்தொகுபபு, க்பொன்்றணவெ 

மு்தல்நிணைத ்தரவுககொைச் சிை எடுததுககொடடுகளொகும்.

இரண்ோம் நிலைத் தரவுகள்:

 இவவெணகத ்தரவுகள், விவெரஙகணள முன்க்ப கெகரிதது ணவெததுள்ள சிை இ்டஙகளிலிருநது 

கெகரிககப்பட்ட்தொகும். இவவெணகத ்தரவுகள் முன்ைகர கவெ்்றொருவெரொல் கெகரிககப்பட்ட்தொகும்.  

முன்க்ப, இ்தன் மீது புள்ளியியல் ்ெயல்்பொடுகள் ்ெய்யப்படடிருககும். இஙகு கீ்தொவும் ்தரவுகணளச் 

கெகரித்தொள். ஆைொல் அவெள் அத்தகவெல்கணள முன்க்ப கெகரிதது ணவெததிருந்த ்பதிவுகளிலிருநது 

எடுததுத ்்தொகுத்தொள். இ்தணை இரண்்டொம் நிணைத ்தரவுகள் எை அணழககின்க்றொம்.

கைலும், (i) ஒரு நிைததின் ‘்பட்டொ’ ்தகவெல்கணளப ்பதிவுததுண்ற அலுவெைகததிலுள்ள ்பதிகவெடுகளில் 

இருநதுப ்்பறு்தல்.

 (ii) பி்றபபு-இ்றபபு ்தகவெல்கணள அததுண்றச் ெொரந்த அலுவெைகததிலுள்ள ்பதிகவெடுகளில் 

இருநது ்்பறு்தல் க்பொன்்றணவெ இரண்்டொம் நிணைத ்தரவுகளுககுச் சிை எடுததுககொடடுகள் ஆகும்.

 மு்தல்நிணை ைற்றும் இரண்்டொம் நிணைத ்தரவுகளிலிருநது, ஒரு குறிபபிட்ட அல்ைது க்தணவெயொைச் 

்ெய்திகணள கநரடியொகப ்்ப்றமுடியொது. எடுததுககொட்டொக 50 ைதிப்்பண்களுககும் அதிகைொக எடுத்த 

ைொைவெரகள் எத்தணை க்பர? எத்தணை ைொைவெரகள் 30 ைற்றும் 40 ைதிப்்பண்களுககு இண்டயில் 

ைதிப்்பண் ்்பற்றுள்ளொரகள்? எத்தணை ைொைவெரகளின் உயரம் 125 ்ெ.மீ ஆக இருககி்றது? 

இதுக்பொன்்ற விைொககளுககு விண்ட ்்தரிய, நொம் ்தரவுகணள அட்டவெணைப்படுத்த கவெண்டும்.

எஙகும் கணிதம் - அன்றோ் வோழ்வில் புள்ளியியல்
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நம் அன்்றொ்ட வெொழகணக ்ெயல்்பொடுகளில் வெட்ட 

விளகக ்ப்டம் ்பயன்்படுகி்றது. 

்பஙகு வெொஙகு்பவெரின் வெருவெொணய குறிககப ்பஙகுச் 

ெநண்தயில் நிகழவு ்ெவவெகம் ்பயன்்படுகி்றது. 

4.2  அட்வலை வடிவில் தரவுகள்

 ்கொடுககப்படடுள்ள  ்தரவுகணள எளிணையொகப புரிநது்கொள்ள, நொம் ்தரவுகணள அட்டவெணை 

அல்ைது விளககப்ப்டததின் வெடிவில் ்்தொகுகககவெண்டும். ஓர  அட்டவெணையில் மூன்று நிரல்கள் 

இருககும். அணவெகளில்
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(i) ைொறி / பிரிவு   (ii) கநரகககொடடுககுறிகள்   (iii) நிகழ்வெண்

மோறி/ பிரிவு:

 ்கொடுககப்பட்டத ்தரவுககள ைொறிகள், அவெற்ண்ற சிறியதிலிருநது ்்பரியது எை வெரிணெப்படுததி, 

மு்தல் நிரலில் ைொறி/ பிரிவுககுக கீகழ வெரிணெப்படுத்த கவெண்டும்.

ந�ரகநகோடடுக குறிகள்: 

 ஒரு சிறிய கநரகககொடு ைொறியின் ஒவ்வெொரு ைதிபபுககும் குறிககப்படுவெது கநரகககொடடுக குறி ஆகும்.

நிகழ்்வணகள்:

 ்கொடுககப்பட்டத ்தரவுகளில் ஒரு ைதிப்பொைது எத்தணை முண்ற வெருகி்றது எைக கூறுவெது அம்ைதிபபின் 

நிகழ்வெண் ஆகும். இ்தணை கநரகககொடடுக குறிகள் கைததிலிருநது எளிணையொக எண்ைைொம். 
எடுத்துககோட்ோக:

மதிப்பெணகள் 

(மோறி)

ந�ரகநகோடடுக  

குறிகள் 

மோைவரகளின 

எணணிகலக 

(நிகழ்்வண (f))

10 ||| 3
14 |||| 5
17 |||| ||| 8
20 |||| 4
 ்மோத்தம் 20

அட்டவெணையிலிருநது, மூன்று ைொைவெரகள் 10 ைதிப்்பண்கணளயும் ஐநது ைொைவெரகள் 

14 ைதிப்்பண்கணளயும் ்்பற்றுள்ளொரகள் எை நொம் புரிநது்கொள்கிக்றொம்.

்தோகுககபபெ்ோதத தரவுகள் அல்ைது தனித்தத தரவுகள்:

 ஒரு ்்தொகுககப்ப்டொ்தத ்தரவுகள் என்்பது முழு எண்ணும் அறுதியிட்ட அளவும் ஆகும். 

இவவெணகயொை ்தரவுகளுககு வீச்சு ைதிபபுகள் இருககொது. ்ெவவெகப்படண்ட விளககப்ப்டம் மூைம் 

இ்தணை வெழககைொை வெழியில் குறிககைொம்.

எடுத்துககோடடு: 1. ஒரு ்பள்ளியிலுள்ள ஆசிரியரகளின் எண்ணிகணக.

 2. ஒரு விணளயொடடில் ்பஙககற்கும் விணளயொடடு வீரரகளின் எண்ணிகணக.

்தோகுககபபெட்த தரவுகள் அல்ைது ்தோ்ரச்சியோனத தரவுகள்:

 ்்தொகுககப்பட்டத ்தரவுகள் என்்பது குறிபபிட்ட இண்ட்வெளியில் அணைந்த ைதிபபுகள் ஆகும். 

இந்தத ்தரவுகள் மிகப ்்பரிய ைற்றும் மிகச் சிறிய ைதிபபு்டன் ஒரு குறிபபிட்ட வீச்சில் அணையும். 

்்தொ்டரச்சியொைத ்தரவுகணள அட்டவெணைப்படுததுவெண்த நிகழ்வெண் ்பரவெல் எை அணழககின்க்றொம். 

நிகழவுச் ்ெவவெகதண்தப ்பயன்்படுததி இவெற்ண்ற வெணர்ப்டததின் மூைம் குறிககைொம்.

எடுத்துககோடடு: 1. ஒரு கிரொைததில் வெசிப்பவெரகளின் வெயது.

 2. உன் வெகுப்பண்றயில் உள்ள ைொைவெரகளின் உயரம் ைற்றும் எண்ட.

4.3  நிகழ்்வண பெரவல் அட்வலை

நிகழ்்வண பெரவல்:

 நிகழ்வெண் ்பரவெல் என்்பது ்கொடுககப்பட்டத ்தரவுகணள அட்டவெணை வெடிவில் ஒவ்வெொரு 

ைொறிககும் நிகழ்வெண்ணை வெரிணெப்படுதது்தகை ஆகும்.

  ஒரு வெகுபபில் அதிக எண்ணிகணகயில் ைொைவெரகள் இருந்தொல் அவெரகளின் ்தரவுகணள 

ஒழுஙகு்படுத்தொைல் அணவெகணளப புரிநது்கொள்வெதும் விவெரஙகணளப ்்பறுவெதும் மிகக கடிைைொக இருககும். 

இ்தன் கொரைைொக அதிக எண்ணிகணகயில் உள்ள ்தரவுகணள அட்டவெணைப்படுதது்தணை நிகழ்வெண் 

்பரவெல் அட்டவெணை ஆகும். எைகவெ அட்டவெணை முண்றயில் உற்றுகநொககணைக கொைவும், கைலும் 

நிகழவுகளின் நிகழ்வெண்ணை வெரிணெப்படுதது்தணையும் நிகழவு ்பரவெல் அட்டவெணை என்கிக்றொம்.

குறிபபு

வீச்சு: ்கொடுககப்பட்ட ்தரவுகளில் மிகப்்பரிய 

ைதிபபுககும், மிகச்சிறிய ைதிபபுககும் 

இண்டப்பட்ட விததியொெம் வீச்சு ஆகும்.

5, 15, 10, 20, 18 ஆகியணவெ ்தரவுகள் எனில்

வீச்சு = 20-5 = 15 ஆகும்.
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 இரண்டு வெணகயொை நிகழ்வெண் ்பரவெல் அட்டவெணை முண்றகள் உள்ளது. அணவெ

(i) ்்தொகுககப்ப்டொ்தத ்தரவுகளுககு நிகழ்வெண் ்பரவெல் அட்டவெணை.

(ii) ்்தொகுககப்பட்டத ்தரவுகளுககு நிகழ்வெண் ்பரவெல் அட்டவெணை.

1. ்கொடுககப்பட்டத ்தரவுகணள ஏறு வெரிணெ ைற்றும் இ்றஙகு வெரிணெயில் அணைகக:

  9,34,4,13,42,10,25,7,31,4,40
2. ்கொடுககப்பட்டத ்தரவுகளுககு வீச்ணெக  கொண்க 53, 42, 61, 9, 39, 63, 14, 20, 06, 26, 31, 4, 57

இவறல்ற முயல்க

4.3.1 ்தோகுககபபெ்ோத தரவுகளுககு நிகழ்்வண பெரவல் அட்வலைத தயோரித்தல்:

எடுத்துககோடடு 4.1
 நொன்கொம் வெகுபபு ்படிககும் 25 ைொைவெரகளின் எண்டகள் கீகழக ்கொடுககப்படடுள்ளது. 

்்தொகுககப்ப்டொ்த நிகழ்வெண் ்பரவெல் அட்டவெணைணயத ்தயொரிதது கீழககொணும் விைொககளுககு 

விண்டயளிகக.

25, 24, 20, 25, 16, 15, 18, 20, 25, 16, 20, 16, 15, 18, 25, 16, 24, 18, 25, 15, 27, 20, 20, 27, 25.
(i) ைொைவெரகளுண்டய  எண்டயின் வீச்சு கொண்க.

(ii) அதிக்படெ எண்ட அளவு உள்ள ைொைவெரகளின் எண்ணிகணக எத்தணை?

(iii) அதிக்படெைொை ைொைவெரகள் எந்த எண்டப பிரிவின் கீழ வெருகி்றொரகள்?

(iv) குண்றந்த எண்டயளவுள்ள ைொைவெரகளின் எண்ணிகணக யொது?

தீரவு:

 நிகழவுப ்பரவெல் அட்டவெணைணயத ்தயொரிககவும். ் கொடுககப்பட்டத ்தரவுகணள எண்டக கைததிற்குக 

கீழ ஏறுவெரிணெயில் வெரிணெப்படுத்த கவெண்டும். பி்றகு ஒவ்வெொரு  ்தரவுககும் கந்ரதிகர கநரகககொடடுக 

குறிகள் கைததிற்குக கீழ ஒரு கநரகககொடு இடுக. கைலும் ஒவ்வெொரு ைொறிகளுககொை கநரகககொடடுக 

குறிகளின் எண்ணிகணகணய நிகழ்வெண் கைததில், கீகழ ்கொடுககப்பட்டது க்பொல் குறிகககவெண்டும். 
 எைகவெ, நிகழ்வெண் ்பரவெல் அட்டவெணை

எல் ந�ரகநகோடடு குறிகள் நிகழ்்வண 
15
16
18
20
24
25
27

|||
||||
|||
||||
||

|||| |
||

3
4
3
5
2
6
2

்மோத்தம் 25
கைற்கண்்ட அட்டவெணைணயக கீழககொணுைொறு எழு்தைொம்.

எல் (கி.கி) 15 16 18 20 24 25 27

நிகழ்்வண 3 4 3 5 2 6 2
(i)  ் கொடுககப்பட்டத ்தரவுகளின் வீச்்ென்்பது மிகப ்்பரிய ைற்றும் மிகச் சிறிய ைதிபபுகளின் 

விததியொெம் ஆகும். இஙகு வீச்சு = 27–15 =12 ஆகும்.
(ii) இந்த அட்டவெணையிலிருநது, அதிக்படெ எண்ட 27கி.கி உள்ள ைொைவெரகள் 2 க்பர.

(iii) அதிக்படெைொக 25 கி.கி எண்டயில் 6 ைொைவெரகள் உள்ளைர.

(iv) மிகக குண்றந்த எண்ட அளவெொை 15 கி.கி உள்ள ைொைவெரகள் 3 க்பர.
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எைகவெ, ்கொடுககப்பட்டத ்தரவுகணள அட்டவெணைப்படுத்த. ஒகர ்பொரணவெயில் விவெரஙகணள 

நொம் எளி்தொகப ்்ப்றமுடியும். இல்ணையொ? 

உன் வெகுபபுத க்தொழரகளின் இரத்த வெணககணளச் கெகரிகக. அட்டவெணைணய நிண்றவு ் ெய்து விவெொதிகக.

இரத்த வலக ந�ரகநகோடடுக குறிகள் மோைவரகளின எணணிகலக

A+
B+

AB+
O+
A-
B-

AB-
O-

உன் வெகுபபுத க்தொழரகளின் இரத்த வெணககணளச் கெகரிகக. அட்டவெணைணய நிண்றவு ் ெய்து விவெொதிகக.

இவறல்ற முயல்க

4.3.2 ் தோகுககபபெட்த் தரவுகளுககு நிகழ்்வண பெரவல் அட்வலைலயத் தயோரித்தல்:

 இப்்பொழுது நொம் ஒரு சூழநிணைணயக கருதுகவெொம். 50 ைொைவெரகளின் ைதிப்்பண்கணளச் 

கெகரிததுள்ள்தொகக ்கொள்கவெொம். இந்த 50 ைொைவெரகளின் ஒவ்வெொரு ைதிப்்பண்ணுககும் 

கநரொக கநரகககொடடுககுறிகள் இடுவெது மிகக கடிைம். ஏ்ைனில், இந்த ைதிப்்பண்கணள 

அட்டவெணைப்படுததிைொல் மிக நீளைொக இருககும் என்்பக்தொடு  விணரவெொகப புரிநது்கொள்ளவும் 

முடியொது. இ்தைொல் நொம் பிரிவு இண்ட்வெளிணயப ்பயன்்படுததுகிக்றொம். இந்த அட்டவெணையில் 

்கொடுககப்பட்டத ்தரவுகளின் ்்தொகுபண்பப பிரிவு இண்ட்வெளி முண்றயில் எழுதி நிகழ்வெண்ணைக 

குறிகக கவெண்டும்.

பிரிவு இல்்வளி:

 ைொறிகளின் ்்தொகுபபு பிரிவுகளொகத ்்தொகுககப்ப்ட கவெண்டும். கைலும், ஒவ்வெொரு ்்தொகுபபும் 

பிரிவு இண்ட்வெளி (C.I) எைப்படும். ஒவ்வெொரு பிரிவின் கைல் எல்ணை ைற்றும் கீழ எல்ணையின் 

விததியொெம் பிரிவு அளவு ஆகும்.

பிரிவு இண்ட்வெளி (C.I) = கைல் எல்ணை – கீழ எல்ணை

எடுத்துககோட்ோக,

 ைதிப்்பண்களின் பிரிவு இண்ட்வெளி 10 லிருநது 20 என்்பண்த 10-20 எை எழு்தைொம். இ்தன் 

பிரிவு அளவு 20-10 =10.

10 20 30 40 11 20 21

11 -

-

-

-

20

21 30

31 40

41 50

30 31 40

10 -

-

-

-

20

20 30

30 40

40 50

(அ) (ஆ)

பிரிவு இண்ட்வெளி

்்தொ்டரச்சியொைத 

்்தொ்டர

்்தொ்டரச்சியற்்றத 

்்தொ்டர

இண்ட்வெளி

எ.கொ எ.கொ
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(அ)  நிகழ்வெண் ்பரவெலின்க்பொது, கீழககொணுைொறு எண்ணு்தணைப பின்்பற்்ற கவெண்டும்10-20, 

20-30, 30-40...... ஆகியவெற்ண்ற பிரிவுகளொகக ்கொண்்டொல், இணவெ ஒரு ்்தொ்டரச்சியொைத 

்்தொ்டர ஆகும். இஙகு 20 என்்பது 20-30ககுள்ளும் 30 என்்பது 30-40 ககுள்ளும் கெரககப்ப்ட 

கவெண்டும். அக்தக்பொல் ைற்்ற பிரிவுகளுககும் எண்ை கவெண்டும்.

(ஆ)  ் கொடுககப்பட்டத ் ்தொ்டரில் இரண்டு அடுத்தடுத்த பிரிவு எல்ணைகளுககு இண்டயில் இண்ட்வெளி 

இருபபின் அந்த இண்ட்வெளி அளவின் ்பொதிணய இரண்டு எல்ணைகளுககு இண்டயில் 

நிரப்பகவெண்டும். இண்ட்வெளி அளவின் ்பொதிணய ெரி்ெய் கொரணி எை அணழககிக்றொம்.

்தோ்ரச்சியற்றத ்தோ்லர, ்தோ்ரச்சியோனத ்தோ்ரோக மோறறுதல்:

 ்கொடுககப்பட்டணவெ ஒரு ்்தொ்டரச்சியற்்ற ்்தொ்டர எனில், அ்தணை நொம் ்்தொ்டரச்சியொை்தொகக 

கீழககண்்டவெொறு ைொற்்றைொம்.

விளககம்: 1

11 - 20   இண்ட்வெளி இண்ட்வெளி விததியொெம் = 21- 20

21 – 30 = 1

31 – 40
கீழ வெரம்பு    = கீழ எல்ணை – இண்ட்வெளியின் ்பொதி

    = = − ( )11 1
2

1  = 11 – 0.5 = 10.5

கைல் வெரம்பு = கைல் எல்ணை + இண்ட்வெளியின் ்பொதி

 = = + ( )20 1
2

1

 = 20 + 0.5
 =  20.5 

கைலும், இக்தக்பொல் ைற்்ற பிரிவுகளுககும் ்ெய்ய கவெண்டும்.

எைகவெ, பிரிவு இண்ட்வெளித ் ்தொ்டரச்சியொை்தொகக கீகழ அட்டவெணையில் உள்ளது க்பொல் ைொற்்ற முடியும்.

்்தொ்டரச்சியற்்ற ்்தொ்டர ்்தொ்டரச்சியொை ்்தொ்டர

11-20 10.5-20.5

21-30 20.5-30.5

31-40 30.5-40.5

41-50 40.5-50.5

- 0.5 +0.5

விளககம்: 2
 பிரிவுகள்            எை இருந்தொல் அண்த எப்படித ்்தொ்டரச்சியொை்தொக ைொற்்றமுடியும். 0-10

                                      இண்ட்வெளியின் விததியொெம் = 24–2212-22  இண்ட்வெளி

                                                                   = 2 24-34

                                      இண்ட்வெளி அளவின் ்பொதி அளவு எடுகக.
36-46

                                      1 என்்பது ெரி்ெய் கொரணி ஆகும்.
48-58

எைகவெ, இ்தணைத ்்தொ்டரச்சியொைத ்்தொ்டரொக ைொற்்றக கீழ எல்ணையிலிருநது 1 ஐக கழிககவும்,

கைல் எல்ணை உ்டன் 1 ஐக கூட்டவும் கவெண்டும்.

்கொடுககப்பட்டத ்்தொ்டரகணள  

எவவெொறு ்்தொ்டரச்சியொைத ்்தொ்டரகளொக 

ைொற்றுவெது?

15-25
28-38
41-51
54-64

சிந்திகக

்கொடுககப்பட்ட

Unit 4 Statistics - TM.indd   83 20-11-2019   10:54:37

8 ஆம் வகுபபு கைககு 84

்்தொ்டரச்சியற்்ற ்்தொ்டர ்்தொ்டரச்சியொை ்்தொ்டர

 0-10 -1-11
12-22 11-23
24-34 23-35
36-46 35-47
48-58 47-59

-1 +1

(i) ்தோகுககபபெட் நிகழ்்வண பெரவல் அட்வலைலய அலமத்தல் – ்தோ்ரச்சியோனத் ்தோ்ர.

எடுத்துககோடடு 4.2
 ஒரு கிரொைததிலுள்ள 26 வீடுகளின் மின்ெொரக கட்டைம் (` இல்) கீகழக ்கொடுககப்படடுள்ளது. 

நிகழ்வெண் ்பரவெல் அட்டவெணைணயத ்தயொர ்ெய்க.

215 200 120 350 800 600 350 400 180 210 170 305 204
220 425 540 315 640 700 790 340 586 660 785 290 300

தீரவு:

  அதிக்படெக கட்டைம் = ` 800
குண்ற்படெக கட்டைம் = ` 120
வீச்சு = அதிக்படெ ைதிபபு – குண்றந்த்படெ ைதிபபு

வீச்சு = 800 – 120 = ` 680
  பிரிவின் அளவிணை 100 எை எடுகக நிணைத்தொல், 

ெொததியைொை  பிரிவு இண்ட்வெளியின் எண்ணிகணக = 

                 = Range
Class size

= =
680
100

6 8 7. 

பிரிவு இல்்வளி ந�ரகநகோடடு குறிகள் நிகழ்்வண

100-200
200-300
300-400
400-500
500-600
600-700
700-800

|||

|||| |

|||| |

||

||

|||

||||

3
6
6
2
2
3
4

்மோத்தம் 26

       ்்பொதுவெொக நொம் பிரிவு அளணவெ 

10 இன் ை்டஙகுகளொககவெொ அல்ைது 5 இன் 

ை்டஙகுகளொககவெொ எடுபக்பொம்.

குறிபபு

        ்கொடுககப்பட்ட ்தரவுகணள நொம் 5 பிரிவுகளில் 

குறிகக விரும்பிைொல் எவவெொறு பிரிவு இண்ட்வெளிணயக 

கொைமுடியும் எைச் சிநதிகக.

சிந்திகக

        ்கொடுககப்பட்ட ்தரவுகணள நொம் 

வீச்சு

பிரிவின்  அளவு
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(i) 
 உன் வெகுபபுத் க்தொழரகளின் ்்பயரகளிலுள்ள கண்டசி எழுதண்த உற்றுகநொககி, 

அட்டவெணைப்படுததிப பி்றகு கீழககொணும் விைொககளுககு விண்டயளிகக.

்்பயரிலுள்ள 

கண்டசி 

ஆஙகிைக 

எழுதது

கநரககொடடுக 

குறிகள்

ைொைவெரகளின்  

எண்ணிகணக

1.  ் ்பயரகளில் எந்த எழுதது அதிகமுண்ற 

கண்டசி எழுத்தொக வெநதுள்ளது?

2.  ் ்பயரகளில் எந்த எழுதது குண்றந்தமுண்ற 

கண்டசி எழுத்தொக வெநதுள்ளது?

3.  எந்்தந்த எழுததுகள் ்்பயரகளின் கண்டசி 

எழுத்தொக வெரவில்ணை?

4.  சிறுமிகளின் ்்பயரகள் அதிகைொக----------- 
என்்ற எழுததில்  முடிநதுள்ளது.

5.  சிறுவெரகளின் ்்பயரகள் அதிகைொக ----------
என்்ற எழுததில்  முடிநதுள்ளது.

்ெயல்பெோடு

(i) 
உன் வெகுபபு

உள்ள்ககியத் ்தோ்ர:

 பிரிவு இண்ட்வெளிகளில், கைல் எல்ணையும், கீழ எல்ணையும் அந்தப பிரிவு இண்ட்வெளியில் 

உள்ள்டஙகி இருந்தொல் அது உள்ள்டககியத ்்தொ்டர எைப்படும். 

எடுததுககொட்டொக: 11-20, 21-30, 31-40, 41-50 என்்பது ஓர  உள்ள்டககிய ்்தொ்டர ஆகும். இஙகு 

11 ைற்றும் 20 ஆகிய ்தரவுகள் (11-20) பிரிவு இண்ட்வெளியினுள் அணையும். ்்தளிவெொக இது ஒரு 

்்தொ்டரச்சியற்்றத ்்தொ்டர ஆகும்.

விைககியத் ்தோ்ர:

 பிரிவு இண்ட்வெளிகளில், ஒரு பிரிவு இண்ட்வெளியின் கைல் எல்ணையொைது அடுத்த 

பிரிவு இண்ட்வெளியின் கீழ எல்ணையொக இருந்தொல் அது விைககியத ்்தொ்டர ஆகும். 

எடுததுககொட்டொக: 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, என்்பை ஒரு விைககியத ்்தொ்டர ஆகும். இஙகு 15 

என்்ற ைதிபபு 15-20 என்்ற பிரிவு இண்ட்வெளியிலும், 20 என்்ற ைதிபபு அடுத்த 20-30 என்்ற பிரிவு 

இண்ட்வெளியிலும் இருககும். ்்தளிவெொக இது ஒரு ்்தொ்டரச்சியொைத ்்தொ்டர ஆகும்.

குறிபபு

(ii) ்தோகுககபபெட் நிகழ்்வண பெரவல் அட்வலைலய அலமத்தல் – ் தோ்ரச்சியற்றத் ் தோ்ர

எடுத்துககோடடு 4.3
 ்்தொ்டரச்சியொைத ்்தொ்டர நிகழ்வெண் ்பரவெல் அட்டவெணைணய அணைகக.

பிரிவு 0-5 6-11 12-17 18-23 24-29
நிகழ்்வண (f) 7 10 9 5 12

தீரவு:

 கைகை கூறியவெொறு மு்தலில் நொம் இண்ட்வெளிணய நிரப்பகவெண்டும். இண்ட்வெளி அளவின் 

்பொதிணயக ்கொண்டு இரண்டு அடுத்தடுத்த எல்ணைகளுககு இண்டயிலுள்ள இண்ட்வெளிணய 

நிரப்பகவெண்டும். இஙகு இண்ட்வெளி அளவு 1 ஆகும். எைகவெ, இண்ட்வெளி அளவின் ்பொதிணய நீககவும், 

கெரககவும் கவெண்டும். அ்தொவெது 0.5 ஐக கீழ எல்ணையிலிருநது கழிததும், கைல் எல்ணையு்டன் 

கூடடியும் ஒவ்வெொரு பிரிவிணையும் ்்தொ்டரச்சியொை்தொக ைொற்்ற கவெண்டும்.
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பிரிவு –0.5-5.5 5.5-11.5 11.5-17.5 17.5-23.5 23.5-29.5
நிகழ்்வண (f) 7 10 9 5 12

1.  ் கொடுககப்பட்ட விவெரஙகளுககு நிகழ்வெண் ்பரவெல் அட்டவெணைணயத ்தயொர ்ெய்க. 

3, 4, 2, 4, 5, 6, 1, 3, 2, 1, 5, 3, 6, 2, 1, 3, 2, 4
2.  ் ்தொகுககப்பட்ட நிகழ்வெண் ்படடியணைத  ்தயொர ்ெய்க.

10, 9, 3, 29, 17, 34, 23, 20, 39, 42, 5, 12, 19, 47, 18, 19, 27, 7, 13, 40, 38, 24, 34, 15, 40

1.  ் கொடுககப்பட்ட விவெரஙகளுககு நிகழ்வெண் ்பரவெல் அட்டவெணைணய

இவறல்ற முயல்க

4.4   ் தோகுககபபெ்ோதத் தரவுகளுககு வலரபெ  ்விளககமுல்றயில் நிகழ்்வண பெரவலைக குறித்தல்

 வெணர்ப்ட விளககமுண்றயில் குறித்தல் என்்பது ்தரவுத ்்தொகுபபின் வெடிவியல் அணைபபு ஆகும். இது 

ஒரு கணி்த வெடிவெம் ஆகும். இந்த ்ப்ட விளகக முண்றயொைது  புள்ளியியல் கைககுகணள கண்டுைரநது

சிநதிகக ணவெககி்றது. ஒரு குறிபபிட்டச் ்ெய்திணய விளகக வெொரதண்தகணளவி்ட வெணர்ப்ட விளககம் 

அதிகப ்பயனுள்ள்தொக இருககி்றது. ்ப்டவிளகக முண்றயில் ்தரவுகணளக குறிப்பது புரிநது்கொள்ளுவெ்தற்கு 

அதிகப ்பயனுள்ள்தொகவும் இருககி்றது. ்ென்்ற வெகுபபில் நொம் சிை ்்தொகுககப்ப்டொ்தத ்தரவுகணள 

வெணர்ப்ட விளகக முண்றயில் அ்தொவெது கநரகககொடடு வெணர்ப்டம், ்ெவவெகப்படண்ட விளககப்ப்டம் 

ைற்றும் ்ப்டவிளககம் மூைம் குறிதக்தொம். இபக்பொது, நொம் ்கொடுககப்பட்ட ்்தொகுககப்ப்டொ்தத ்தரவுகணள 

வெட்டவெடிவில் குறிககபக்பொகின்க்றொம்.  அ்தணை வெட்ட விளககப்ப்டம் அல்ைது வெட்டவிளகக வெணர்ப்டம் எை 

அணழககின்க்றொம்.

4.5  வட் விளககப பெ்ம்

 வெட்ட விளககப்ப்டம் என்்பது ஒரு வெட்ட வெடிவெ வெணர்ப்டம், இ்தன் ்ைொத்த ைதிபண்பக கூறுகளொகப 

(்பகுதிகளொக) பிரிககப்படும். வெட்டததின் ்பரப்பளவு கூறுகளின் ்ைொத்த ைதிப்பொல் குறிககப்படும். கைலும், 

வெட்டததின் ஒவ்வெொரு வெட்ட ககொைப்பகுதியும் ்வெவகவெறு கூறுகளொல் குறிககப்படும். இஙகு ஒரு 

வெட்டைொைது  வெட்டககொைப ்பகுதிகளொகப பிரிககப்படுகி்றது. கைலும், ஒவ்வெொரு வெட்டக ககொைப ்பகுதியின் 

்பரப்பளவும் ் கொடுககப்பட்ட ்தகவெல்களுககு கநரவிகி்தததில் இருககும். வெட்ட விளககப்ப்டததில் அதிக்படெைொக 

்தரவுகள் ெ்தவீ்தததில் குறிககப்படடிருககும். ்ைொத்த ைதிபபில் இத்தணை ெ்தவீ்தம் எை ஒவ்வெொரு கூறும் 

குறிககப்படடிருககும். இது வெட்ட விளககப்ப்டம் (pie chart) எை அணழககப்படுகி்றது ஏ்ைனில், இ்தன்

்ைொத்தப ்ப்டமும் அ்ைரிககரகளின் உைவெொை ‘ண்ப’(pie) க்பொன்று க்தொற்்றம் அளிப்ப்தொலும் இ்தன் 

கூறுகள் ‘ண்ப’ (pie) உைவின் துண்டுகணளப க்பொன்று இருப்ப்தொலும் இவவெொறு அணழககப்படுகி்றது.

எடுத்துககோடடு

இள��வ�� 

ம�ச� 

�ல� 
ப�ைச 30%

15%
25%

20%

10%

�வ�� 

4.5.1 வட் விளககபபெ்ம் வலரயும் முல்ற:

 ஒரு வெட்ட விளககப்ப்டததில் ்வெவகவெறு கூறுகணள வெட்டககொைப ்பகுதி மூைம் குறிககப்படும். 

கைலும், அணைததுக கூறுகளின் ் ைொத்த ைதிபபும் முழு வெட்டதண்தக குறிககி்றது என்று நைககுத ் ்தரியும். 

எைகவெ ஒரு வெட்டததின் ்ைொத்த ணையகககொை அளவெொை 360° ஐ கூறுகளின் ைதிபபுகளுககுத 

்தககவெொறு ்வெவகவெறு வெட்டககொைப்பகுதிகளொகப பிரிககைொம். 

அ்ைரிகக உைவு ‘ண்ப’ (Pie)
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ஒரு கூறின (பெகுதி) லமயகநகோை அளவு = கூறின் ைதிபபு

்ைொத்த ைதிபபு
 = × °

valueof the component
total value

360

சிை கநரஙகளில், கூறுகளின் அளவு ெ்தவீ்தஙகளொகக ்கொடுககப்படடிருககும். இதுக்பொன்்ற ெையஙகளில்

ஒரு கூறின லமயக நகோை அளவு = 
கூறின் ெ்தவீ்த ைதிபபு

100
 = × °

valueof the component
total value

360

வட்விளககபபெ்ம் அலமபபெதறகோன பெடிநிலைகள்:

1)  ஒவ்வெொரு கூறின் ணையகககொை அளணவெயும் கைற்கொணும் சூததிரதண்தப ்பயன்்படுததிக 

கைககிடடு அட்டவெணைப்படுததுக.

2)  நம் வெெதிகககற்்ப ஏக்தனும் ஓர ஆரமுண்டய வெட்டம் வெணரநது, அவவெட்டததினுள் கிண்டைட்டைொக 

ஓர ஆரம் வெணரக.

3)  கிண்டைட்ட ஆரதது்டன் மு்தல் கூறின் ககொைதண்த வெட்ட ணையததில் ஏற்்படுததுைொறு ஆரதண்த 

வெணரக. இந்த ஆரததிலிருநது இரண்்டொவெது கூறின் ககொைதண்த வெட்ட ணையததில் ஏற்்படுததுைொறு 

அடுத்த ஆரதண்த வெணரக. கைலும் இக்தக்பொன்று அணைததுக கூறுகளும் முடியும் வெணர வெணரக.

4)  ஒவ்வெொரு வெட்ட ககொைப்பகுதிணயயும் கவெறு்படுததிக கொட்ட ்வெவகவெறு வெண்ைமி்டவும்.

5)  ஒவ்வெொரு வெட்டககொைப்பகுதியின் விவெரக குறிபபிணை  எழுதுக.

 இஙகு சிை எடுததுககொடடுகள் ்கொடுககப்படடுள்ளை . ்கொடுககப்பட்டத ்தரவுகளுககு நொம் வெட்ட 

விளககப்ப்டம் வெணரகவெொம்.

எடுத்துககோடடு 4.4
 ஒரு ்பள்ளி ைொைவென் ஒரு கவெணை நொளில் ்வெவகவெறு ்ெயல்களுககொகச் ்ெைவி்டப்பட்ட 

கநரஙகள் கீகழ ்கொடுககப்படடுள்ளை. அவவிவெரஙகளுககு வெட்ட விளககப்ப்டம் வெணரக.

்ெயல்கள் தூககம் பெள்ளி விலளயோடடு வீடடுப பெோ்ம் மற்றலவ

கோை அளவு 8 6 2 3 5
1. தூஙகும் கொை அளவுககொை ெ்தவீ்ததண்தக கொண்க.

2.  விணளயொடுவெண்தக கொடடிலும் வீடடுப்பொ்டம் ்ெய்வெ்தற்கு எவவெளவு அதிகக ககொைம் அளவு 

்ெைவி்டப்படுகி்றது?

3.   ைற்்ற ் ெயல்களுககுச் ் ெைவி்டப்படும் கநரைொைது, தூககதண்த வி்ட எவவெளவு ககொைம் அளவு குண்றவு?

தீரவு:

 24 ைணிகநரம் ்கொண்்ட ஒரு நொளில் ்வெவகவெறு ்ெயல்களுககு ைொைவென் ்ெைவெழித்த 

கநரதண்த 360° இன் ்பகுதிகளொக ைொற்றுகவெொம்.

்ெயல்கள் தூககம் பெள்ளி

தூககம் 8 8
24

360 120× °= °

பெள்ளி 6 6
24

360 90× ° = °

விலளயோடடு 2 2
24

360 30× ° = °

வீடடுப பெோ்ம் 3 3
24

360 45× ° = °

மற்றலவ 5 5
24

360 75× ° = °

்மோத்தம் 24       360°
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ஒரு நொளில் ைொைவெைொல் ்ெைவி்டப்பட்ட கநரம்

75° 

45
° 30

° 

90° 

12
0°

 

��க� 

ப��

�ைளயா��

���� பாட�

ம�றைவ

எடுத்துககோடடு 4.5
 2 ஏககர நிைததில் ்நல்ணைப ்பயிரி்ட ஆகும் ்ெைவு ்கொடுககப்படடுள்ளது. கீழககொணும் 

்தரவுகணளக குறிககும் வெட்ட விளககப்ப்டம் வெணரக.

விவரஙகள் விண்த ்நல் உழவு ஆள் கூலி பூச்சி ைருநது அறுவெண்ட  ைற்்றணவெ

்ெைவுகள் (`) 2000 6000 10000 7000 8000 3000

கைலும், 1.  எந்தத ்தணைபபின் கீழ அதிகத ் ்தொணகச் ் ெைவி்டப்படுகி்றது. அ்தன் ெ்தவீ்தம் எவவெளவு?

  2.  எத்தணைச் ெ்தவீ்தப ்பைைொைது விண்த ்நல் வெொஙகச் ்ெைவி்டப்படுகி்றது?

தீரவு:

விவரஙகள் ்ெைவுகள் லமயக நகோைம்

விண்த ்நல் 2000 2000
36000

360 20× ° = °

உழவு 6000 6000
36000

360 60× ° = °

ஆள் கூலி 10000 10000
36000

360 100× ° = °

பூச்சி ைருநது 7000 7000
36000

360 70× ° = °

அறுவெண்ட 8000 8000
36000

360 80× ° = °

 ைற்்றணவெ 3000 3000
36000

360 30× ° = °

்மோத்தம் 36000                             360°

1.  தூஙகும் கொை அளவுககொை ெ்தவீ்தம் = 8
24

 × 100% = 33.33%

2.  வீடடுப்பொ்டக கொை அளவு 45°–30°=15° ககொை அளவு, 

விணளயொடடுக கொை அளணவெ வி்ட அதிகம்.

3.  ைற்்ற ்ெயல்களுககொை கொை அளவு 120°–75°= 45° ககொை 

அளவு, உ்றககதண்த வி்ட குண்றவு.
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எடுத்துககோடடு 4.6
 ஒரு வீடு கடடுவெ்தற்கு ஆகும் ்ெைவுககுத  ்்தொ்டரபுண்டயக கீழககண்்டத ்தரவுகளுககுப 

்்பொருத்தைொை வெட்ட விளககப்ப்டம் வெணரக.

விவரஙகள் ்ெஙகல்கள் கம்பி சி்ைண்ட ைரம் ஆள் கூலி ைற்்றணவெ

்ெைவு 10% 16% 22% 10% 26% 16%

கைலும், `55000 சி்ைண்டடுககொகச் ்ெைவு ்ெய்திருந்தொல் ஆள் கூலிககொக எவவெளவு ்ெைவு 

்ெய்துள்ளொர எைக கைககிடுக.

தீரவு:

விவரஙகள் ்ெைவுகள் லமயக நகோைம்

்ெஙகல் 10 %
10

100
360 36× ° = °

கம்பி 16 %
16

100
360 57 6× ° = °.

சி்ைண்ட 22 %
22

100
360 79 2× °= °.

ைரம் 10 %
10

100
360 36× ° = °

ஆள் கூலி 26 %
26

100
360 93 6× ° = °.

ைற்்றணவெ 16 %
16

100
360 57 6× ° = °.

்மோத்தம்        360°

ெச�க�

க��

�ெம��

மர�

ம�றைவ

ஆ� ��

36°57
.6

°79.2°

36°

93
.6

°

93.6°

1.  அதிக்படெைொக ஆள்கூலிககொக `10,000 ்ெைவு 

்ெய்துள்ளொர. இ்தணைச் ெ்தவீ்தைொக ைொற்்ற, 

 நைககு ஆள் கூலி = × =10000
36000

100 27 7% . %

2.  விண்த ்நல்லுககொக `2000 ்ெைவு ்ெய்துள்ளொர. 

ெ்தவீ்தைொக ைொற்்ற நைககு,

 விண்த ்நல் = × =2000
36000

100 5 55% . %

2 ஏககர நிைததில் ்நல் ்பயிரி்ட ஆகும் ்ெைவு

ஒரு வீடு கடடுவெ்தற்கு ஆகும் ்ெைவு சி்ைண்டடுககொகச் ்ெைவு `55000 எனில், இது 22% 

குறிககி்றது. ஆள் கூலிககொக 26% ்ெைவு ்ெய்துள்ளொர.

எைகவெ, ஆள்கூலிககொைச் ்ெைவு = = ×26
22

55000

= ` 65,000ெ்தவீ்தம் ்ெைவு

22
26

55000
?

கநர விகி்தம்
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வட் விளககபபெ்த்தின பெயனகள்:

1.  ் ்தொழிற்துண்ற ைற்றும் ஊ்டகத துண்றயிைர வெட்ட விளககப்ப்ட முண்றணயப ்பரவெைொகப 

்பயன்்படுததுகின்்றைர.

2.  ஒருவெர வெட்ட விளககப்ப்டமுண்றணயப ்பயன்்படுததி அரெொஙகததின் ்ெைவிைஙகள் அல்ைது 

்வெவகவெறு ்தணைபபின் கீழ ்்தொழிற்துண்றயிைர ்ெய்யும் ்ெைவுகணளக கொடசிப்படுத்தைொம்.

3. ஆரொய்ச்சித துண்றயிைர ்தஙகள் முடிவுகணள வெட்ட விளககப்ப்டம் ்பயன்்படுததித ் ்தரிவிககின்்றைர.

நில்றகள் மறறும் குல்றகள்:

நில்றகள்:

1. எளி்தொக உருவெொககைொம்.

2. ைற்்ற வெணர்ப்டதண்த வி்ட வெட்ட விளககப்ப்டம் ்பொரணவெககு எளிணையொைது.

3. வெட்ட விளககப்ப்டததில் விணரவெொகச் ்ெய்திகணளப புரிநது்கொள்வெது எளிது.

குல்றகள்:

1.  ஒன்றுககும் கைற்்பட்ட ைொதிரிகணள ஒபபிடுவெ்தற்கு வெட்ட விளககப்ப்ட முண்றக கடிைைொக இருககும்.

2. ்வெவகவெறு ைொதிரிகளுககுத ்தனித்தனிகய வெட்ட விளககப்ப்டம் வெணரய கவெண்டும்.

3.  ்தரவுகளில் அதிகக கூறுகள் இருந்தொல் வெட்ட விளககப்ப்டம் குண்றந்தப ்பயனுள்ள்தொககவெ 

இருககும்.

குறிபபு

பெயிறசி 4.1

1. நகோடிட் இ்ஙகலள நிரபபுக.

(i) கவெ்்றொருவெரொல் முன்க்ப கெகரிதது ணவெததிருககும்  ்தரவுகள் ____________ ்தரவுகள்.

(ii) (25-35) பிரிவு இண்ட்வெளியின் கைல் எல்ணை _____________.
(iii) 200,15,20,103,3,197 இன் வீச்சு _____________.
(iv) பிரிவு அளவு 10 ைற்றும் வீச்சு 80 எனில், பிரிவுகளின் எண்ணிகணக _________.
(v) வெட்ட விளககப்ப்டம் என்்பது __________ வெணர்ப்டம்.

2. ெரியோ தவ்றோ எனக கூறுக.

(i) உள்ள்டககியத ்்தொ்டர ஒரு ்்தொ்டரச்சியொைத ்்தொ்டர.

(ii) வெட்ட விளககப்ப்டம் புரிநது்கொள்வெ்தற்கு எளிணையொைது.

(iii) ்வெவகவெறு ைொதிரிகளுககு ஒகர வெட்ட விளககப்ப்டம் க்பொதுைொைது.

(iv) ஊ்டக ைற்றும் ்்தொழிற்துண்றயிைர வெட்ட விளககப்ப்டதண்தப ்பயன்்படுததுகின்்றைர.

(v) வெட்ட விளககப்ப்டம் என்்பது வெட்டதண்தப ்பல்கவெறு வெட்டகககொை்பகுதிக கூறுகளொகப பிரிப்பது.

3. ்்தொ்டரச்சியொைத ்்தொ்டரொக ைொற்றுக.

10-20
24-34
38-48
52-62
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4.  25 குடும்்பஙகளிலுள்ள குழநண்தகளின் எண்ணிகணகத கீகழ ்கொடுககப்படடுள்ளது. இ்தணைத 

்்தொகுககப்ப்டொ்த நிகழ்வெண் ்பரவெல் அட்டவெணையில் குறிகக.

1, 3, 0, 2, 5, 2, 3, 4, 1, 0, 5, 4, 3, 1, 3, 2, 5, 2, 1, 1, 2, 6, 2, 1, 4
5.  ்பத்தொம் வெகுபபு ்்பொதுத க்தரவில் 30 ைொைவெரகள் எடுத்த ைதிப்்பண்களுககுத ்்தொகுககப்பட்ட 

நிகழ்வெண் ்பரவெல் அட்டவெணைணயத ்தயொர ்ெய்க. 

328, 470, 405, 375, 298, 326, 276, 362, 410, 255, 391, 370, 455, 229, 300, 183, 283, 366, 400, 
495, 215, 157, 374, 306, 280, 409, 321, 269, 398, 200.

6.  ஒரு வெண்ை உற்்பததித ்்தொழிற்ெொணை நிரவெொகததிைர 

ஒரு ்பகுதி ைொைவெரகளி்டம் ்தஙகளுககு விருப்பைொை 

வெண்ைம் ்பற்றி ககடடு, அத்தரவுகளுககு வெட்ட விளககப்ப்டம் 

வெணரநதுள்ளொரகள். அத்தகவெல்கணளப ்பயன்்படுததிக 

கீழககொணும் விைொககளுககு விண்டயளிகக. 
(i)  எத்தணைச் ெ்தவீ்த ைொைவெரகள் சிவெபபு வெண்ைதண்த 

விரும்புகின்்றைர?

(ii) எத்தணை ைொைவெரகள் ்பச்ணெ வெண்ைதண்த விரும்புகின்்றைர?

(iii) நீைவெண்ைதண்த விரும்பும் ைொைவெரகளின் பின்ைம் என்ை?

(iv) எத்தணை ைொைவெரகள் சிவெபபு வெண்ைதண்த விரும்்பவில்ணை?

(v) எத்தணை ைொைவெரகள் இளஞ்சிவெபபு அல்ைது நீை வெண்ைதண்த  விரும்புகின்்றைர?

(vi)  எத்தணை ைொைவெரகளி்டம் ்தஙகளுககுப 

பிடித்தைொை வெண்ைம் ்பற்றிக ககடகப்பட்டது?

7.  க்டலில் ைொசுகள் கைப்பது ்பற்றிக ்கொடுககப்படடுள்ள 

வெட்ட விளககப்ப்டததிலுள்ள ்ெய்திகளிலிருநது 

ஏக்தனும் ஐநது கருததுகணள எழுதுக.

8.  ஒரு கருததுக ககடபில், அப்பகுதி ைககளொல் 

விரும்்பப்படும் உைவு வெணககள் ்பற்றிய விவெரஙகள் 

கீகழக ்கொடுககப்படடுள்ளது. அவவிவெரஙகளுககு 

வெட்ட விளககப்ப்டம் வெணரக.

உைவு வெணககள் கொய்கறிகள் ைொமிெம் கொய்கறிக கைணவெ ்பழஙகள் முணைககடடிய ்தொனியஙகள் ்ரொடடி

எண்ணிகணக 160 90 80 50 30 40
9. கீகழ ்கொடுககப்படடுள்ள விவெரஙகளுககு வெட்ட விளககப்ப்டம் வெணரக.

்்பருஙக்டல்கள் ்பசிபிக அடைொண்டிக இநதிய ஆரடிக அண்்டொரடடிகொ

நீரின் அளவு 46 % 24 % 20 % 4 % 6 %

10.  இநதிய அரெொஙகததிற்குப ்பல்கவெறு வெரிவெருவெொய் வெழிகளில் இருநதுவெரும் வெருைொைம் ஒரு 

ரூ்பொயில் ்கொடுககப்படடுள்ளது. அ்தற்கு வெட்ட விளககப்ப்டம் வெணரக.

வெரிவெருவெொய் வெழி நிறுவெை வெரி வெருைொை வெரி சுஙக வெரி கைொல் வெரி கெணவெ வெரி ைற்்றணவெ

வெருைொைம் (ண்பெொவில்) 19 16 9 14 10 32
11.   குைரனின் குடும்்ப ைொ்தச் ்ெைவு கீகழக ்கொடுககப்படடுள்ளது. அ்தற்குப ்்பொருத்தைொை வெட்ட 

விளககப்ப்டம் வெணரக.

விவெரஙகள் உைவு கல்வி வெொ்டணக க்பொககுவெரதது இ்தர ்ெைவுகள்

்ெைவுகள் (%) 50 % 20 % 15 % 5 % 10 %
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கைலும்,

1. குைரன் ̀ 6000 தண்த வெொ்டணகககுச் ் ெைவுச் ் ெய்்தொல் அவெர கல்விககுச் ் ெய்யும் ் ெைணவெக கொண்க.

2. குைரனின் ்ைொத்த ைொ்த வெருைொைம் எவவெளவு?

3. கல்விணய வி்ட உைவுககு எவவெளவு அதிகைொகச் ்ெைவுச் ்ெய்கி்றொர?

4.6   ் தோகுககபபெட்த் தரவுகளுககோன நிகழ்்வண பெரவலை வலரபெ் 

விளககமுல்றயில் குறித்தல்.

 கநரகககொடடுப்ப்டம், ்ெவவெகப்படண்ட விளககப்ப்டம், ்ப்டவிளகக முண்ற ைற்றும் வெட்ட 

விளககப்ப்டம் ஆகியணவெ ்்தொகுககப்ப்டொ்தத ்தரவுகளுககொை நிகழ்வெண் ்பரவெணைக குறிககும் 

வெணர்ப்ட விளகக முண்ற ஆகும்.  நிகழவுச் ் ெவவெகம், நிகழவுப ்பைககொைம், நிகழவு வெணளவு, ் ்தொகுத்த 

நிகழவு வெணளவு (Ogives) ஆகியணவெ சிை ்்தொகுககப்பட்டத ்தரவுகளுககொை நிகழ்வெண் ்பரவெணைக 

குறிககும் வெணர்ப்ட விளககமுண்ற ஆகும்.

 இந்த வெகுபபில் ்்தொகுககப்பட்டத ்தரவுகளுககொை நிகழ்வெண் ்பரவெணை நிகழவுச் ்ெவவெகம், 

நிகழவுப ்பைககொைம் ஆகியவெற்்றொல் ைடடும் குறிககக கற்றுக்கொள்கவெொம். ைற்்ற வெணகயில் குறிப்பதுப 

்பற்றி கைல் வெகுபபுகளில்  ்படிககைொம்.
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4.7  நிகழ்வுச் ்ெவவகம்

 நிகழவுச் ்ெவவெகம்  என்்பது 

்்தொ்டரச்சியொை நிகழ்வெண் ்பரவெல் 

வெணர்ப்டம் ஆகும். ஒரு ்ெவவெகத ்்தொகுபண்ப 

நிகழவுச் ்ெவவெகம் ்்பற்றிருககும். 

்ெவவெகஙகளின் அடிப்பகக நீளம் பிரிவு 

இண்ட்வெளியொகவும், ஒவ்வெொரு பிரிவு 

இண்ட்வெளிகளின் நிகழ்வெண்ணை 

உயரைொகவும் ்கொண்டிருககும். அ்தொவெது பிரிவு 

இண்ட்வெளிகள் கிண்டைட்டக ககொடடில் (x-அச்சு) 

குறிககப்படும். கைலும் ைற்றும் நிகழ்வெண்கள் 

குததுகககொடடில் (y-அச்சு) குறிககப்படும்.

 ஒவ்வெொரு ்ெவவெகததின் 

்பரப்பளவும் அ்தன் பிரிவு இண்ட்வெளியின் 

நிகழ்வெண்களுககு கநரவிகி்தததில் இருககும். 

கைலும் நிகழவுச் ்ெவவெகததின் ்ைொத்தப 

்பரப்பளவெொைது அணைதது நிகழ்வெண்களின் கூடு்தலுககும் கநரவிகி்தததில் இருககும். ஏ்ைனில், 

்்தொ்டரச்சியொை நிகழ்வெண் ்பரவெலில் ்ெவவெகம் ஒன்்றன் ்பககததில் ஒன்்றொக இண்ட்வெளியின்றித 

்்தொ்டரச்சியொக அடுத்தடுத்த ்ெவவெகஙகளொக வெணரயப்படடிருககும்.
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நிகழ்வுச் ்ெவவகம் வலரயும் வழிமுல்றகள்:

1.  ் ்தொ்டரச்சியற்்ற முண்றயில் (உள்ள்டககிய ்்தொ்டர) ்தரவுகள் இருந்தொல் அவெற்ண்றச் ெரி்ெய் 

கொரணிணயப ்பயன்்படுததித ்்தொ்டரச்சியொைத ((விைககியத்்தொ்டர) ்தரவெொக ைொற்றிக 

குறிகககவெண்டும்.

2.  x- அச்சு ைற்றும் y- அச்சின் மீது ்்பொருத்தைொை அளவுத திட்டதண்த எடுததுக்கொள்ள கவெண்டும்.  

3. அணைததுப பிரிவு இண்ட்வெளிகளின் கீழ எல்ணைகணளயும் x-அச்சில் குறிகக கவெண்டும்.

4. ்பரவெலின் நிகழ்வெண்கணள y-அச்சின் மீது குறிகக கவெண்டும்.

5.  பிரிவு அளணவெ அடிப்பககைொகவும், அ்தன் நிகழ்வெண்கணள உயரைொகவும் ்கொண்டு 

்ெவவெகஙகள் வெணரக. ஒவ்வெொரு பிரிவும் கைல் ைற்றும் கீழ ைதிபண்பப ்்பற்றிருககும். இது 

நைககு நிகழ்வெண்கணளக குறிககும் இரண்டு ெைச் ்ெஙகுததுக ககொடுகணளக ்கொடுககும். 

ககொடுகளின் கைல் ்பகுதிணய ஒன்க்றொ்்டொன்று இணைத்தொல் ்்தொ்டரச் ்ெவவெகஙகள் 

கிண்டககும்.

1.  பிரிவு இண்ட்வெளி ஆதிபபுள்ளியிலிருநது (O) ்்தொ்டஙகவில்ணை எனில், இ்தணை 

ஆதிபபுள்ளியிலிருநது  x அச்சின் மீது ஒரு முறுககு வெணளவு ( ) வெணரநதுக குறிபபிடுகவெொம். இந்த 

முறுககு வெணளவு ( ) y அச்சின் மீக்தொ அல்ைது இரண்டு அச்சுகளின் மீக்தொ க்தணவெப்பட்டொல் 

வெணரயைொம். அ்தொவெது ்கொடுககப்பட்டத ்தரவு ஆதிபபுள்ளியிலிருநது ்்தொ்டஙகவில்ணை என்்பண்த 

இது குறிககி்றது.

்ெவவெகப்படண்ட விளககப்ப்டததிற்கும், நிகழவுச் ்ெவவெகததிற்கும் இண்டகயயுள்ள கவெறு்பொடு.

்ெவவகபபெடல் விளககபபெ்ம் நிகழ்வுச் ்ெவவகம்

1 ்்தொகுககப்ப்டொ்தத ்தரவுகணளக குறிகக 

்பயன்்படுகி்றது.

்்தொகுககப்பட்டத ்தரவுகணளக குறிகக 

்பயன்்படுகி்றது.

2 ்படண்டகளுககு இண்டயில் இண்ட்வெளி 

இருககும்.

்ெவவெகஙகளுககு இண்டயில் 

இண்ட்வெளி இருககொது.

3 ்படண்டயின் உயரம் கவெனிககத்தககது 

ஆைொல் அகைம் அல்ை.

ஒவ்வெொரு ்ெவவெகததின் உயரம் 

ைற்றும் அகைம் கவெனிககத்தககது.

குறிபபு

4.7.1 ்தோ்ரச்சியோன நிகழ்்வண பெரவலுககு நிகழ்வுச்  ்ெவவகம் வலரதல்:

எடுத்துககோடடு 4.7
 கீழககொணும் அட்டவெணையில் ஒரு கிரொைததிலுள்ள 100 க்பரகளின் வெயது குறிககப்படடுள்ளது, 

இ்தற்கொை நிகழவுச் ்ெவவெகம் வெணரக.

வயது 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90

எணணிகலக 11 9 8 20 25 10 8 6 3

தீரவு:

 ்கொடுககப்படடுள்ள ்தரவு ஒரு ் ்தொ்டரச்சியொை நிகழ்வெண் ்பரவெணைக ் கொண்டுள்ளது. x-அச்சில் 

பிரிவு இண்ட்வெளிகள் குறிககப்படும். கைலும் அவெற்றின் நிகழ்வெண்கள் y-அச்சில் குறிககப்படும். 

பிரிவுகள் (வெயது) ைற்றும் அ்தன் நிகழ்வெண்கள் (எண்ணிகணக) இரண்ண்டயும் ஒரு கெரக குறிததுச் 

்ெவவெகம் உருவெொகி்றது.
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கீழககொணுைொறு நிகழவுச் ்ெவவெகம் வெணரயகவெண்டும்.
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4.7.2 ்தோ்ரச்சியற்ற நிகழ்்வண பெரவலுககு நிகழ்வுச் ்ெவவகம் வலரதல்:

எடுத்துககோடடு 4.8
 ஒரு நகரததில் 10 மு்தல் 45 வெயது வெணரயுள்ள ்படித்த ்்பண்களின் எண்ணிகணக கீழககொணும் 

அட்டவெணையில் ்கொடுககப்படடுள்ளது.

வயது 10-15 16-21 22-27 28-33 34-39 40-45

்பெணகளின எணணிகலக 350 920 850 480 230 200

 கைற்கொணும் ்தரவுகளுககு நிகழவுச் ்ெவவெகம் வெணரக. 

தீரவு:

 ்கொடுககப்படடுள்ள ்பரவெல் ்்தொ்டரச்சியற்்றது்டன் ்தரவுகணள அவவெொக்ற வெணர்ப்டததில் 

குறித்தொல், இரண்டு பிரிவுகளுககு இண்டயில் இண்ட்வெளி இருப்ப்தொல் ்ெவவெகப்படண்ட 

விளககப்ப்டதண்த நொம் ்்பறுகவெொம். எைகவெ ெரி்ெய் கொரணிணயப ்பயன்்படுததித ்்தொ்டரச்சியொைப 

்பரவெைொக ைொற்்ற கவெண்டும்.

அ்தொவெது கீழ வெரம்பு =15 5. கீழ எல்ணை  -1
2

 (இண்ட்வெளி அளவு)

       = − ( )10 1
2

1

       = − =10 0 5 9 5. .

 கைல் வெரம்பு =15 5. கைல் எல்ணை +
1
2

 (இண்ட்வெளி அளவு)

        = + ( )15 1
2

1

       = +15 0 5.

       =15 5.
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 மு்தல் பிரிவு இண்ட்வெளிணய 9.5-15.5 எை எழு்தமுடியும். கைலும் மீ்தமுள்ள பிரிவு 

இண்ட்வெளிகணளயும் இக்தக்பொல் ைொற்்ற கவெண்டும். நிகழ்வெண்களில் எந்த ைொற்்றமும் இல்ணை.

 புதிய ்்தொ்டரச்சியொை நிகழ்வெண் ்பரவெல் அட்டவெணை.

வயது 9.5-15.5 15.5-21.5 21.5-27.5 27.5-33.5 33.5-39.5 39.5-45.5

்பெணகளின எணணிகலக 350 920 830 480 230 200

 கீழககொணுைொறு நிகழவுச் ்ெவவெகம் வெணரய கவெண்டும்.
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எடுத்துககோடடு 4.9
்கோடுககபபெட் நிகழ்வுச் ்ெவவகத்லத உறறுந�ோககிக கீழ்ககோணும் வினோககளுககு வில்யளிகக.

1.  நிகழவுச் ்ெவவெகம் குறிககும் விவெரம் என்ை? 

எட்டொம் வெகுபபு ைொைவெரகள் எண்டணயச் கெகரிதது, அ்தணை நிகழவுச் ்ெவவெகததில் 

குறிககப்படடுள்ளது.

2.  எந்தக குழுவில் அதிக்படெைொை ைொைவெரகளின்  எண்ணிகணக உள்ளது? 

30-35 கிகி எண்டப பிரிவில் அதிக்படெைொக 9 

ைொைவெரகள் உள்ளைர.

3.  எத்தணை ைொைவெரகள் குண்றந்த எண்டப பிரிவில் 

உள்ளைர?

7 2 5= +( )  ைொைவெரகள் குண்றந்த எண்டப பிரிவில் 

உள்ளைர.

4.  எத்தணை ைொைவெரகள் அதிக எண்டப பிரிவில் 

உள்ளைர?.

3 ைொைவெரகள் அதிக எண்டப பிரிவில் உள்ளைர.

5.  எத்தணை ைொைவெரகள் 30-40 கிகி எண்டப பிரிவில் 

உள்ளைர?

16 (= 9 + 7) ைொைவெரகள் 30-40 கிகி எண்டப 

பிரிவில் உள்ளைர.
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6.  உஙகளுண்டய ஆகைொெணை என்ை?

குண்றந்த எண்டப பிரிவிலுள்ள ைொைவெரகள் ெத்தொை உைணவெச் ெொபபி்ட கவெண்டும். கைலும், 

அதிக புகரொடடீன் உைவுகணள எடுததுக்கொள்ள கவெண்டும். அதிக எண்டப பிரிவிலுள்ள 

ைொைவெரகள் அன்்றொ்டம் உ்டற்்பயிற்சிணய கைற்்கொண்டு ்தஙகளது எண்டணயக குண்றகக 

கவெண்டும். கைலும், மீ்தமுள்ள ைொைவெரகள் ்தஙகளுண்டயச் ெத்தொை உைவு முண்றணயயும், 

அன்்றொ்ட உ்டற்்பயிற்சிணயயும் ்்தொ்டர கவெண்டும்.

4.8  நிகழ்வுப பெைநகோைம்

 நிகழவுப ்பைககொைம் என்்பது வெணர்ப்டமுண்றயில் நிகழ்வெண் ்பரவெணைக குறிககும் ககொடடு 

வெணர்ப்டம் ஆகும். நிகழவுச் ்ெவவெகததிலுள்ள ்ெவவெகஙகளின் கைல்்பககததின் நடுபபுள்ளிணயக 

குறிதது அவெற்ண்ற கநரகககொடு மூைம் இணைககக கிண்டககும் வெடிவெம் நிகழவுப ்பைககொைம் ஆகும். 

ஒரு ்பைககொைதண்தப க்பொன்று ்பை ்பககஙகணளக ் கொண்டுள்ள்தொல் இ்தணை நிகழவுப ்பைககொைம் 

எை அணழககின்க்றொம்.

 ஒரு நிகழவுப ்பைககொைம், இரண்டு அல்ைது அ்தற்கும் கைற்்பட்ட நிகழ்வெண் ்பரவெணை ஒபபிடடுப 

்பொரககப ்பயன்்படுகி்றது. ்்தொகுககப்பட்ட நிகழ்வெண் ்பரவெலுககொை நிகழவுப ்பைககொைதண்த 

இரண்டு வெழிகளில் வெணரயைொம்.

(i) நிகழவுச் ்ெவவெகதண்தப ்பயன்்படுததி

(ii) நிகழவுச் ்ெவவெகதண்தப ்பயன்்படுத்தொைல்

4.8.1 நிகழ்வுச் ்ெவவகத்லதப பெயனபெடுத்தி நிகழ்வுப பெைநகோைத்லத வலரதல்:

1. ்கொடுககப்பட்டத ்தரவுகளுககு நிகழவு ்ெவவெகம் வெணரக.

2.  அடுத்தடுதது அணைகின்்ற ் ெவவெகஙகளின் கைற்்பககஙகளின் ணையப புள்ளிகணளக குறிதது 

கநரகககொடுகள் மூைம் இணைககவும்.

3.  நிகழவுச் ்ெவவெகததில் மு்தல் ்ெவவெகததிற்கு முன் ஒரு பிரிவு இண்ட்வெளியும், கண்டசிச் 

்ெவவெகதண்தத ் ்தொ்டரநது ஒரு பிரிவு இண்ட்வெளியும் இருப்ப்தொகக ் கொண்டு கைலும் இந்தப 

பிரிவு இண்ட்வெளியின் ஒவ்வெொன்றின் நிகழ்வெண்ணும் பூச்சியம் எைவும் எடுததுக ் கொள்ள 

கவெண்டும். இந்தப பிரிவு இண்ட்வெளிணயக கற்்பணைப பிரிவு இண்ட்வெளி என்கிக்றொம்.

4.  நிகழவுப ்பைககொைம் ்்ப்ற, கற்்பணைப பிரிவு இண்ட்வெளியின் ணையப புள்ளிகணள முண்றகய 

மு்தல் ைற்றும் கண்டசி ் ெவவெகததின் கைல் ்பககததின் நடுபபுள்ளியு்டன் இணைகக கவெண்டும்.

எடுத்துககோடடு 4.10
 ஒரு பெள்ளியில் பெடிககும் 200 மோைவரகளின 1 மோத லகச்்ெைவுககோன பெைப பெரவல் கீநே 

்கோடுககபபெடடுள்ளது. 

லகச்்ெைவுப பெைம் 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90
மோைவரகளின எணணிகலக 25 40 33 28 30 20 16 8

 நிகழவுச் ்ெவவெகதண்தப ்பயன்்படுததி நிகழவுப ்பைககொைம் வெணரக.

தீரவு:

 ணகச்்ெைவுப ்பைதண்த x அச்சின் மீதும், ைொைவெரகளின் எண்ணிகணகணய y-அச்சின் மீதும் 

குறிககவும்.

 ்கொடுககப்பட்டத ்தரவுகளுககு நிகழவுச் ்ெவவெகம் வெணரக. இப்்பொழுது அடுத்தடுத்த 

்ெவவெகஙகளின் கைல்்பககததின் நடுபபுள்ளிகணளக குறிகக. கைலும் x-அச்சின் மீது நிகழ்வெண் 

பூச்சியதண்தக ்கொண்்ட கற்்பணைப பிரிவு இண்ட்வெளியின் நடுபபுள்ளிகணளயும் குறிகக. அளவுககொல் 

உ்தவியு்டன் அணைதது நடுபபுள்ளிகணளயும் இணைகக. இபக்பொது நொம் நிகழவுச் ்ெவவெகததின் மீது 

அணைந்த நிகழவுப ்பைககொைதண்தப ்்பறுகிக்றொம்.
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எடுத்துககோடடு 4.11
 நிகழவுச் ்ெவவெகதண்தப ்பயன்்படுததிக கீழககண்்டத ்தரவுகளுககு நிகழவுப ்பைககொைம் வெணரக.

மதிப்பெணகள் 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100
மோைவரகளின 

எணணிகலக 5 8 10 18 25 22 20 13 6 3

தீரவு:

 பிரிவு இண்ட்வெளிணய x-அச்சின் 

மீதும், ைொைவெரகளின் எண்ணிகணகணய 

y-அச்சின் மீதும் குறிககவும். ்கொடுககப்பட்டத 

்தரவுகளுககு நிகழவுச் ்ெவவெகம் வெணரநது, 

்ெவவெகததின் நடுபபுள்ளிகணளக குறிதது 

அவெற்ண்ற கநரகககொடுகளொல் இணைககவும். 

நொம் நிகழவுப ்பைககொைதண்தப ்்பறுகிக்றொம்.

நிகழவுப ்பைககொைததின் மு்தல் ைற்றும் 

கண்டசி விளிம்புகள் முண்றகய மு்தல் ைற்றும் 

கண்டசிச் ்ெவவெகததின் இ்டது ைற்றும் வெைது 

்ெஙகுததுப ்பககததின் நடுபபுள்ளிகளில் 

இணைககப்படடுள்ளண்தக கவெனிககவும். 

ஏ்ைனில், ைதிப்்பண்களுககுக கற்்பணைப 

பிரிவு இண்ட்வெளிகள் அணைவெதில்ணை. 

(கைற்கொணும் குறிபண்பக கருததில் ்கொள்க)

4.8.2  நிகழ்வுச் ் ெவவகத்லதப பெயனபெடுத்தோமல் 

நிகழ்வுப பெைநகோைம் வலரதல்:

(1)  பிரிவு இண்ட்வெளிகளின் நடுபபுள்ளிணயக 

கண்டுபிடிதது அட்டவெணைப்படுத்தவும்.

(2)  பிரிவு இண்ட்வெளிகளின் நடுபபுள்ளிணய x- அச்சின் மீதும், நிகழ்வெண்கணள y-அச்சின் மீதும் 

குறிககவும்.

             சிை கநரஙகளில் கற்்பணைப 

பிரிவு இண்ட்வெளிகள் அணைவெதில்ணை. 

எடுததுககொட்டொக, ஒரு க்தரவில் 

ைொைவெரகள் ்்பறும் ைதிப்்பண்களில், 

பூச்சிய ைதிப்்பண்ணிற்குக கீழும், 

அதிகப்படெ ைதிப்்பண்ணுககு கைலும் எை 

இருபு்றமும் ்ெல்ை முடியொது. இதுக்பொன்்ற 

நிகழவுகளின் கண்டகககொடுகள் முண்றகய 

மு்தல் ்ெவவெகததின் இ்டப்பககததின் 

நடுபபுள்ளிணயயும், கண்டசிச் ் ெவவெகததின் 

வெைப்பககததின் நடுபபுள்ளிணயயும் 

எடுததுக்கொண்டு இணைகக கவெண்டும்.

குறிபபு
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(3)  ஒவ்வெொரு ணையபபுள்ளியிலும் அ்தன் நிகழ்வெண்ணிற்ககற்்பப புள்ளிகணளக குறிககவும்.

(4)  அளவுககொணைப ்பயன்்படுததிப புள்ளிகணள இணைகக, நிகழவுப ்பைககொைம் கிண்டககி்றது.

எடுத்துககோடடு 4.12
நிகழவுச் ்ெவவெகதண்தப ்பயன்்படுத்தொைல் கீழககொணும் ்தரவுகளுககு நிகழவுப ்பைககொைம் வெணரக.

பிரிவு இல்்வளி (மதிப்பெண) 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90
நிகழ்்வண 4 6 8 12 10 14 5 7

தீரவு:

பிரிவு இண்ட்வெளியின் நடுபபுள்ளிணயக கண்டுபிடிதது அ்தணை அட்டவெணைப்படுததுக.

பிரிவு இல்்வளி (C.I) �டுபபுள்ளி (x) நிகழ்்வண (f)
10-20 15 4
20-30 25 6
30-40 35 8
40-50 45 12
50-60 55 10
60-70 65 14
70-80 75 5
80-90 85 7

புள்ளிகள் (15,4) (25,6) (35,8) (45,12) (55,10) (65,14) (75,5) (85,7) ஆகும். 
 வெணர்ப்டத்தொளில், நடுபபுள்ளிணய 

x- அச்சிலும், நிகழ்வெண்கணள y- அச்சிலும் 

குறிககவும். 

 கற்்பணைப பிரிவு இண்ட்வெளி 0-10 

ஐ ்்தொ்டககததிலும், 90-100 ஐ முடிவிலும் 

எடுததுக்கொண்டு நிகழ்வெண்ணை பூச்சியம் 

எைக ்கொள்ளகவெண்டும். 

 அட்டவெணையிலிருநது, நைககுத 

க்தணவெயொை ABCDEFGHIJ என்்ற நிகழவுப 

்பைககொைம் ் ்பறுவெ்தற்கு AB, BC, CD, DE, EF, 

FG, GH, HI, IJ ஆகிய ககொடடுததுண்டுகணள 

இணைககவும்.

                  நிகழவுப ்பைககொைததின் நன்ணை

 ஒகர வெணர்ப்டததில், இரண்டு அல்ைது அ்தற்கும் 

கைற்்பட்ட நிகழ்வெண் ்பரவெல்கணள இரண்டு அல்ைது 

அ்தற்கும் கைற்்பட்ட வெணர்ப்டஙகள் மூைம் ஒபபிடடுப 

்பொரப்ப்தற்கு நிகழவுச் ்ெவவெகஙகணள வி்ட நிகழவுப 

்பைககொைஙகள் அதிகப ்பயனுள்ள்தொக இருககி்றது.

                  நிகழவுப ்பைககொைததின் நன்ணை

 ஒகர வெணர்ப்டததில், இரண்டு அல்ைது அ்தற்கும் 
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பெயிறசி 4.2

1. கீழககொணும் எந்தத ்தரவுகணள நிகழவுச் ்ெவவெகததில் குறிததுக கொட்ட முடியும்?

(i) 20 மு்தல் 60 வெயதுப பிரிவிலுள்ள ைணை ஏறு்பவெரகளின் எண்ணிகணக.

(ii) ்வெவகவெறு ஆண்டுகளில் ்தயொரிககப்பட்ட மிதிவெண்டிகளின் எண்ணிகணக.

(iii) ஒரு ்பள்ளியிலுள்ள ஒவ்வெொரு பிரிவு ைொைவெரகளின் எண்ணிகணக.

(iv)  ஒரு ் ்பொதுத க்தர்தலில் கொணை 7 ைணி மு்தல் ைொணை 6 ைணி வெணர ்பதிவெொை வெொககுகளின் எண்ணிகணக..

(v)  ஒரு நொள் கிரிக்கட க்பொடடியில் மு்தல் ஓவெரிலிருநது 50 வெது ஓவெர வெணர ்வெளிகயறிய 

வீரரகளின் எண்ணிகணக.

2. நகோடிட் இ்த்லத நிரபபுக.

(i) ஒரு ்ெவவெகததின் ்பரப்பளவு ்கொடுககப்பட்ட ________ககு கநர விகி்தததில் இருககும்.

(ii)  நிகழவுச் ்ெவவெகததின் ்ைொத்தப ்பரப்பளவெொைது ்கொடுககப்பட்ட ்ைொத்த நிகழ்வெண்களின் 

கூடு்தலுககு ________ இருககும்.

(iii)   ________ என்்பது ்்தொ்டரச்சியொை நிகழ்வெண் ்பரவெலுககுச் ்ெவவெகததிைொை 

வெணர்ப்டமுண்றயில் குறிப்ப்தொகும்.

(iv) நிகழவுச் ்ெவவெகம் என்்பது ___________  விவெரஙகளின் வெணர்ப்ட விளகக முண்ற ஆகும். 
3.  ஒரு கிரொைததில் 570 க்பர அணைக்பசி ணவெததுள்ளொரகள். ஒரு 

்தன்ைொரவெத ் ்தொண்டு நிறுவெைம் அவெரகளின் அணைக்பசிப 

்பயன்்பொடண்ட ஆய்வு ்ெய்்தது. அந்த ஆய்வின்்படி ஒரு 

நிகழவுச் ்ெவவெகம் வெணரநதுள்ளைர  அண்தக்கொண்டு 

கீழககொணும் விைொககளுககு விண்டயளிகக.

(i)  3 ைணிகநரததிற்குக குண்றவெொக அணைக்பசிப 

்பயன்்படுதது்பவெரகள் எத்தணை க்பர?

(ii)  5 ைணிகநரததிற்கு அதிகைொக அணைக்பசிப 

்பயன்்படுதது்பவெரகள் எத்தணை க்பர?

(iii)  1 ைணிகநரததிற்கும் குண்றவெொக அணைக்பசிணயப 

்பயன்்படுதது்பவெரகள் இருககி்றொரகளொ?

(iv) இந்தத ்தகவெலின் மீது உஙகளுண்டயக கருததுகணளக கூறுக.

4. கீழககொணும் விவெரஙகளுககு நிகழவுச் ்ெவவெகம் வெணரக

பிரிவு இல்்வளி 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60
மோைவரகளின எணணிகலக 5 15 23 20 10 7

5.  ஒரு வெகுபபிலுள்ள 40 ைொைவெரகளின் ்ைொத்த ைதிப்்பண் ்பரவெல் கீகழக ்கொடுககப்படடுள்ளது. 

அ்தற்கு நிகழவுச் ்ெவவெகம் வெணரக.

மதிப்பெண 90-110 110-130 130-150 150-170 170-190 190-210
மோைவரகளின எணணிகலக 9 5 10 7 4 6

6.  100 க்பரின் உயரஙகளின் ்பரவெல் கீகழக ்கொடுககப்படடுள்ளது. எனில், நிகழவுச் ்ெவவெகததின் 

மீதுள்ளவெொறு நிகழவுப ்பைககொைம் வெணரக.

உயரம் (்ெ.மீ) 125-135 136-146 147-157 158-168 169-179 180-190 191-201
நிகழ்்வண 12 22 18 24 15 7 2
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7. ்பல் பிரச்ெணைகளுககொை ஆய்வில் கீழககண்்ட விவெரஙகள் ்்ப்றப்பட்டை.

வயது 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80
ந�ோயோளிகளின எணணிகலக 5 13 25 14 30 35 43 50

கைற்கொணும் விவெரஙகளுககு நிகழவுப ்பைககொைம் வெணரக.

8.  50 ைொைவெரகளின் கணி்த ைதிப்்பண்கள் கீகழக ்கொடுககப்படடுள்ளது. (i) பிரிவு அளவு  

10 ைதிப்்பண்கள் எை எடுததுக்கொண்டு நிகழ்வெண் ்பரவெல் அட்டவெணைணயத ்தயொர ்ெய்க.  

(ii) நிகழவுச் ்ெவவெகம் ைற்றும் நிகழவுப ்பை ககொைம் வெணரக.

52 33 56 52 44 59 47 61 49 61
47 52 67 39 89 57 64 58 63 65
32 64 50 54 42 48 22 37 59 63
36 35 48 48 55 62 74 43 41 51
08 71 30 18 43 28 20 40 58 49

   

9. ்தரவு என்்பது ________இன் ்்தொகுபபு

(அ) எண்கள் (ஆ) எழுததுகள் (இ) அளவுகள்   (ஈ) இணவெ அணைததும்

10.  ் கொடுககப்பட்டத ்தரவுகளில் ஒரு ைதிபபு எத்தணை முண்ற வெருகி்றது எைக கூறுவெது அம்ைதிபபின் 

________
(அ) கநரக ககொடடுக குறிகள் (ஆ) ்தரவு (இ) நிகழ்வெண் (ஈ) ஏதுமில்ணை

11. ்கொடுககப்பட்ட விவெரஙகளில் மிகப ்்பரிய ைற்றும் மிகச்சிறிய அளவுகளின் விததியொெம் ______

(அ) வீச்சு (ஆ) நிகழ்வெண் (இ) ைொறி (ஈ) ஏதுமில்ணை

12. ்கொடுககப்பட்டத ்தரவுகணள ஒரு குறிபபிட்ட இண்ட்வெளியில் எடுததுக்கொள்வெது ________

(அ) ்்தொகுககப்ப்டொ்த  (ஆ) ்்தொகுககப்பட்டது (இ) நிகழ்வெண் (ஈ) ஏதுமில்ணை

13. உள்ள்டககியத ்்தொ்டர ஒரு ________ ்்தொ்டர

(அ) ்்தொ்டரச்சியொை (ஆ) ்்தொ்டரச்சியற்்ற (இ) இரண்டும் (ஈ) ஏதுமில்ணை

14.  பிரிவு இண்ட்வெளிகளில், ஒரு பிரிவு இண்ட்வெளியின் கைல் எல்ணையொைது அடுத்தப பிரிவு 

இண்ட்வெளியின் கீழ எல்ணையொக இருந்தொல் அது ________ ்்தொ்டர.

(அ) உள்ள்டககிய  (ஆ) விைககிய  (இ) ்்தொகுககப்ப்டொ்த (ஈ) ஏதுமில்ணை

15. ்்தொகுககப்ப்டொ்த விவெரஙகளின் வெணர்ப்ட விளககமுண்ற ________
(அ) நிகழவுச் ்ெவவெகம் (ஆ) நிகழவுப ்பைககொைம் (இ) வெட்ட விளககப்ப்டம் (ஈ) இணவெ அணைததும்

16. நிகழவுச் ்ெவவெகம் என்்பது ஒரு ________  நிகழ்வெண் ்பரவெல்

(அ) ்்தொ்டரச்சியொை (ஆ) ்்தொ்டரச்சியற்்ற (இ) ்தனித்த (ஈ) ஏதுமில்ணை

17.  ________  என்்பது வெணர்ப்ட முண்றயில் ்்தொ்டரச்சியொை நிகழ்வெண் ்பரவெலுககொை கநரககொடடு 

வெணர்ப்டம் ஆகும்.

(அ) நிகழவுப ்பைககொைம் (ஆ) நிகழவுச் ்ெவவெகம்  (இ) வெட்ட விளககப்ப்டம் (ஈ) ்படண்ட விளககப்ப்டம்

்கோள்குறி வலக வினோககள்
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18. ்்தொகுககப்பட்ட விவெரஙகளுககொை வெணர்ப்ட விளககப்ப்டம் ________
(அ) ்படண்ட விளககப்ப்டம் (ஆ) ்ப்ட விளகக முண்ற (இ) வெட்ட விளககப ்ப்டம் (ஈ) நிகழவுச் ்ெவவெகம்

பெயிறசி 4.3

   

1. ்கொடுககப்பட்ட அட்டவெணைககு வெட்ட விளககப்ப்டம் வெணரக.

கண்்டஙகள் ஆசியொ ஆபரிககொ வெ்ட அ்ைரிககொ ்்தன் அ்ைரிககொ ஐகரொப்பொ ஆஸதிகரலியொ அண்்டொரடிகொ

்பரபபு 30 % 20 % 16 % 12 % 7 % 6 % 9 %

2.  ்பள்ளிககு வெருவெ்தற்கு ைொைவெரகளொல் ்பயன்்படுத்தப்படும் வெொகைஙகளின் விவெரஙகள் கீகழ 

்கொடுககப்படடுள்ளை. அந்த விவெரஙகளுககு வெட்ட விளககப்ப்டம் வெணரக.

வெொகைஙகள் க்பருநது மிதிவெண்டி ந்டநது இருெககர கைொட்டர வெொகைம் ைகிழுநது

ைொைவெர ெ்தவீ்தம் 40 % 30 % 15 % 10 % 5 %

3. கீகழ ்கொடுககப்படடுள்ள விவெரஙகளுககு நிகழவுச் ்ெவவெகம் வெணரக.

வெயது 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75
நிகழ்வெண் 4 9 17 25 15 8 2

4.  கீழககொணும் விவெரததிற்கு ஒகர ்ப்டததில் நிகழவுச் ்ெவவெகம் ைற்றும் நிகழவுப ்பைககொைம் வெணரக.

எண்ட (கிகி) 50-55 56-61 62-67 68-73 74-79 80-85 86-91
ந்பரகளின் எண்ணிகணக 15 8 12 17 9 10 6

5.  ஆண்கள் ைற்றும் ்்பண்களின் திைெரி வெருைொைம் ்கொடுககப்படடுள்ளது. எனில், ஆண்களுககும் 

்்பண்களுககும் ்தனி்தனி நிகழவுச் ்ெவவெகம் வெணரக.

வெருைொைம் (`) 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800 800-900

ந்பரகளின் 

எண்ணிகணக

ஆண்கள் 20 45 50 40 35 25 15

்்பண்கள் 16 30 55 35 40 20 10

   

6. கீழககொணும் விவெரததிற்குத ்்தொ்டரச்சியொை நிகழ்வெண் ்பரவெல் அட்டவெணைணயத ்தயொர ்ெய்க, 

கைலும் நிகழவு ்ெவவெகம் வெணரக.

வெயது (ஆண்டுகளில்) ந்பரகளின் எண்ணிகணக

5 வெயதுககுக குண்றவு 1
10 வெயதுககுக குண்றவு 12
15 வெயதுககுக குண்றவு 19
20 வெயதுககுக குண்றவு 26
25 வெயதுககுக குண்றவு 27
30 வெயதுககுக குண்றவு 35
35 வெயதுககுக குண்றவு 38
40 வெயதுககுக குண்றவு 45
45 வெயதுககுக குண்றவு 48
50 வெயதுககுக குண்றவு 53

பெல்வலகத் தி்றனறிப பெயிறசிக கைககுகள்

நமற சிந்தலனக கைககுகள்
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7.  துணி உற்்பததிச் ்ெய்யும் ்்தொழிற்ெொணையின் 1 ரூ்பொய்ககொை ்ெைவு கீகழ ்கொடுககப்படடுள்ளது. 

இ்தணை வெட்ட விளககப்ப்டததில் குறிகக.

விவரஙகள் லபெெோ

விவெெொயி 20

நூல் நூற்்றல் 34

ெொயம் க்பொடு்பவெர 12

்நெவெொளி 14

அச்சிடு்பவெர 09

ெம்்பளம் 11

8. கீழககொணும் விவெரஙகளுககு நிகழவுச் ்ெவவெகம் வெணரக

ணைய ைதிபபு (x) 15 25 35 45 55 65 75

நிகழ்வெண் (f) 12 24 30 18 26 10 8

பெோ்ச்சுருககம்

•  புள்ளியலின் அடிப்பண்ட அைகு ்தரவு ஆகும். ்தரவு என்்பது எண்கள், எழுததுகள், அளவுகள் 

ைற்றும் உற்றுகநொககும் ைதிபபுகள் க்பொன்்ற விவெரஙகளின் ்்தொகுபபு ஆகும்.

•  ஒரு குறிபபிட்டத க்தணவெககொக, மு்தன்மு்தலில் கநரடியொகச் கெகரிககப்படும் ்தரவுகள் ஆகும்.

•  விவெரஙகணள முன்க்ப கெகரிதது ணவெததுள்ள சிை இ்டஙகளிலிருநது கெகரிககப்பட்ட்தொகும். 

இவவெணகத ்தரவுகள் முன்ைகர கவெ்்றொருவெரொல் கெகரிககப்பட்ட்தொகும்.  

•  ் கொடுககப்பட்டத ்தரவுகளில் ஒரு ைதிப்பொைது எத்தணை முண்ற வெருகி்றது எைக கூறுவெது 

அம்ைதிபபின் நிகழ்வெண் ஆகும்.

•  நிகழ்வெண் ்பரவெல் என்்பது ்கொடுககப்பட்டத ்தரவுகணள அட்டவெணை வெடிவில் ஒவ்வெொரு 

ைொறிககும் நிகழ்வெண்ணை வெரிணெப்படுதது்தகை ஆகும்.

•  ைொறிகளின் ்்தொகுபபு பிரிவுகளொகத ்்தொகுககப்ப்ட கவெண்டும். கைலும், ஒவ்வெொரு ்்தொகுபபும் 

பிரிவு இண்ட்வெளி (C.I) எைப்படும். ஒவ்வெொரு பிரிவின் கைல் எல்ணை ைற்றும் கீழ எல்ணையின் 

விததியொெம் பிரிவு அளவு ஆகும்.

•  பிரிவு இண்ட்வெளிகளில், கைல் எல்ணையும், கீழ எல்ணையும் அந்தப பிரிவு இண்ட்வெளியில் 

உள்ள்டஙகி இருந்தொல் அது உள்ள்டககியத ்்தொ்டர எைப்படும். 

•  பிரிவு இண்ட்வெளிகளில், ஒரு பிரிவு இண்ட்வெளியின் கைல் எல்ணையொைது அடுத்த 

பிரிவு இண்ட்வெளியின் கீழ எல்ணையொக இருந்தொல் அது விைககியத ்்தொ்டர ஆகும்.

•  வெட்ட விளககப்ப்டம் என்்பது ஒரு வெட்ட வெடிவெ வெணர்ப்டம், இ்தன் ் ைொத்த ைதிபண்பக கூறுகளொகப 

(்பகுதிகளொக) பிரிககப்படும்.

•  நிகழவுச் ்ெவவெகம், என்்பது ்்தொ்டரச்சியொை நிகழ்வெண் ்பரவெல் வெணர்ப்டம் ஆகும்.

•  நிகழவுப ்பைககொைம் என்்பது வெணர்ப்டமுண்றயில் நிகழ்வெண் ்பரவெணைக குறிககும் ககொடடு 

வெணர்ப்டம் ஆகும்.

•  ஒரு நிகழவுப ்பைககொைம், இரண்டு அல்ைது அ்தற்கும் கைற்்பட்ட நிகழ்வெண் ்பரவெணை 

ஒபபிடடுப ்பொரககப ்பயன்்படுகி்றது.
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இலையச் ் ெயல்பெோடு

எதிர்பொரககப்படும் 

விணளவுகள்

பெடி – 1 

உைொவிணயத தி்றநது பின்வெரும் உரலித ்்தொ்டரண்ப ்தட்டச்சு ்ெய்யவும் (அல்ைது)  

விணரவுக குறியீடண்ட ஸககன் ்ெய்யவும். 8 ஆம் வெகுபபு ்பருவெம் III என்்ற ்பணிபபுத்தகம் 

ஜிகயொஜீபரொவில் தி்றககும். அதில் ‘வெட்ட விளககப்ப்டம்’ என்்ற ்பணித்தொள் மீது ் ெொடுககவும்.

பெடி – 2

உஙகள் ைதிபபுகணள வெைது ்பககததில் உள்ள க்தரவு ்்படடியில் ்தட்டச்சு ்ெய்க. வெட்ட 

விளககப்ப்டததின் ைொற்்றதண்த நீஙகள் கவெனிககைொம். அந்தந்த கைககீடுகணளக கொை 

கெொ்தணை ்்படடிகளில் கிளிக ்ெய்க.

்படி 1 ்படி 2

இந்த ்்தொ்டரபில் உைொவெவும் 

புள்ளியியல்: 
https://www.geogebra.org/m/xmm5kj9r or 
 விணரவுத ்தகவெல் குறியீடண்ட நுட்பைொய் கெொதிககவும்.

Unit 4 Statistics - TM.indd   103 20-11-2019   10:54:49

8 ஆம் வகுப்பு கணககு 104

5

  நு்கர்தல் - ப�ொருள்களை - விளைககு வொங்குவதறகு முன் �ல்வள்க வொய்ப்பு்களை 

்கருத்தில் ப்கொளைவும் ேறறும் ஒரு ப�ொருளுக்கொன (unit) விளைளயக ்கணககிடடு, 

வளரயறுக்கப்�ட்ட பதொள்கககுள ப�ொருள்களை வொங்்கவும் ்கறறுகப்கொளளுதல்.

  ப�ொதித்தல் - ப்கொடுக்கப்�ட்ட இ்டத்தில் ப�ொருள்களை எவவொறு திைம்�்ட நிரப்புவது 

என்�தற்கொன உ்கநத தீர்ளவ அறிநது ப்கொளளுதல்.

கற்்ல் ்நறாககங்கள்

5.1  அறிமுகம்

ேொணவர்்க்ை, உங்்கள அளனவருககும் அங்்கொடிககுச் பென்று ப�ொருள்கள வொங்கிய 

(shopping)  அனு�வம் இருககும் என்று நம்புகி்ைன். உங்்களுள்டய அனு�வங்்களை நொம் 

இப்்�ொது �கிர்நதுக ப்கொளைைொேொ? உங்்கள அனு�வங்்களைச் ெொர்நது சிை ்்களவி்களை 

எழுப்� விரும்புகி்ைன். உங்்களுககுத் ்தளவயொன ப�ொருள்களை வொங்்கச் பெல்லும்்�ொது 

(i) ்கவர்ச்சி்கரேொன வணணம் அல்ைது (ii) சிைநத விளை அல்ைது (iii) அைவில் ப�ரியதொ்க 

அல்ைது (iv) �ொர்ககும் ப�ொருள்களை வொங்குவீர்்கைொ ?  எம்ேொதிரியொ்க நீங்்கள ப�ொருள்களை 

வொங்கினொலும், இளவ அளனத்திலும் இன்னும் ஒரு முககியேொன விவரத்ளதக ்கவனத்தில் 

ப்கொளை ்வணடும். அது என்ன? ஆம்,  ்கொைொவதி ்ததி, உளைககுள அள்டத்து ளவக்கப்�டும் 

ப�ொருள்களின் மீது அச்சி்டப்�டடிருககும் ்கொைொவதி ்ததிளய  நீங்்கள எப்ப�ொழுதொவது 

்கவனித்திருககிறீர்்கைொ?  அளதப் ்கவனிப்�து மி்கவும் முககியேொகும்.  ் ேலும் சிைநத முளையில் 

ப�ொருள்களை வொங்குவது என்�து அதன் விளை, தரம், அைவு, ெலுள்க விளை தளளு�டி 

ேறறும் வொங்கும் ப�ொருள்களுக்்கற� ேறை விவரங்்கள என அளனத்ளதயும்  ்கவனத்தில் 

ப்கொளவதொகும்.

ெநளதயி்ைொ அல்ைது �ல்ப�ொருள அங்்கொடியி்ைொ உங்்கள �ணத்ளதச் பெைவழித்து 

ப�ொருள்களையும் வொங்குவதறகு முன், சிைநத விளை்கள, சிைநத தரம் ேறறும் பிை நம்�்கேொன 

விவரங்்களைக ்கவனியுங்்கள. அது்வ,  புத்திெொலித்தனேொ்க ப�ொருள்களை வொங்கும் 

முளையொகும்.

 பின்வரும் சூழ்நிளை்களிலிருநது ஒரு ப�ொருளை வொங்குவதறகு முன் புத்திெொலித்தனேொன 

நு்கர்்வொர் எப்�டியிருக்க ்வணடுபேன்�ளத ்கறறுகப்கொள்வொம்.

தகவல் 

செயலறாககம்
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5 எங்கும் கணிதம் – அன்றாட வறாழ்வில் தகவல் செயலறாககம்

ப�ொருள்களை வொங்கும் முன் ஒரு 

ப�ொருளுக்கொன விளையிளனக ்கணககிடுதல்

்கட்ட்டத் பதொழிைொளி இரு தூண்களுககிள்டயில்  

உ்கநத முளையில் பெங்்கற்களை  

நிரப்பிச் சுவளரக ்கடடுதல்

105 ÷ 3 =

 35
3 கி.கி 105 / -

ஒப்பிட்டு  நுகரதல்:

சூழ்நிலல 1:

பிரியொ தனது இருெக்கர வொ்கனத்தில் ெவொரி 

பெய்யும்்�ொது �யன்�டுத்தத் தளை்கவெம் ஒன்ளை 

வொங்்க விரும்புகிைொர். ஓர் அங்்கொடியில் 3 வள்கயொன 

தளை்கவெங்்களின்  ்கொடசிப்�டுத்தப்�டடுளைது. 

்ேலும், அநத தளை்கவெங்்களில் சிைப்�ம்ெங்்கள கீ்ே அட்டவளணப்�டுத்தப்�டடுளைது. நல்ை 

தரேொனப் ப�ொருளைக குளைநத விளையில் வொங்்க பிரியொ விரும்புகிைொர் எனில், எநதத் தளை்கவெம் 

வொங்குவது அவளின் அறிவொர்நத ்தர்வொகும்? 

தலலகவெத்தின 

வலககள்

விலல

விரும்பும் அம்ெங்கள்

கன்னம் பட்லட மற்றும் 

சகறாககிகள்
ெரியறா்ன கறாற்்்றாட்டம்

நம்பகமறா்ன  

பறாகறாப்பு

நியறாயமறா்னது அதிகமறா்னது சுமறாரறா்னது தரமறா்னது சுமறாரறா்னது தரமறா்னது சுமறாரறா்னது தரமறா்னது

A  - -   - - 

B -  -  -   -
C  -  - -   -

ஆம், வள்க A. ஏபனனில், பிரியொவின் ்தளவ்களுக்்கற� வள்க A தளை்கவெம் தொன் 

மி்கச் சிைநத ்தர்வொகும். அது அவளுககுத் ்தளவயொன அளனத்து அம்ெங்்களையும் நியொயேொன 

விளையில் வேங்குகிைது. B வள்கயும் நல்ை தளை்கவெம் தொன் ஆனொல் மி்கவும் விளை உயர்நதது, 

�ொது்கொப்பு அம்ெமும் சுேொரொ்க உளைது. C வள்கயில், ்கன்னம் �டள்டக ப்கொககி்களும், �ொது்கொப்பு 

அம்ெமும்  சுேொரொ்க உளைது, என்வ, பிரியொ, வலக A தளை்கவெம் வொங்குவது புத்திெொலித்தனேொன 

முடிவொகும்.

A B C
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சூழ்நிலல 2: 
ஆசிரியர், உங்்களையும்  உங்்களுள்டய  நண�ளரயும், 

ஒரு வொரத்திறகு உங்்கள �ளளி உணவ்கத்தின் �ேப் பிரிவிறகு 

ப�ொறுப்�ொைரொ்க நியமிககிைொர் என ்கருதிகப்கொளளுங்்கள. 

்ேலும் அவர் ்தளவப்�டும்்�ொது தொனும் உங்்களுககு 

உதவுவதொ்கக கூறி, பின்வரும் வழிமுளை்களை எடுத்துளரககிைொர்.

�  உங்்கள ்தளவப்�டடியலின் �டி 2 நொள்களுககுத் 

்தளவயொன �ேங்்களை நீங்்கள வொங்்க ்வணடும். 

�  ப�ொருள்களை வொங்குவதறகு முன்பு �ேங்்களின் விளைளய 

அறிநது ப்கொளை உங்்களில் ஒருவர் ெநளத அங்்கொடிககும், 

ேறபைொருவர் �ல்ப�ொருள அங்்கொடிககும் பெல்ை ்வணடும், 

�  எநத  அங்்கொடியில்  �ேங்்களை  வொங்குவது  சிைநததொ்க 

இருககும் என்�ளத  நீங்்க்ை ேதிப்பி்ட ்வணடும். 

அதன் பிைகு,

�  ஒவபவொரு �ே வள்கயிலும் எவவைவு ்தளவ என்�ளத அறிய உங்்கள ்தளவப் �டடியளைச்  

ெரி�ொர்க்க ்வணடும்..

�  இரணடு அங்்கொடி்களின் விளைப் �டடியல்்களிலிருநது  �ேவள்க்களின் எள்ட ேறறும் 

விளைளய ஒப்பிடடுப் �ொர்க்க ்வணடும்.

�  அளனத்து வள்கப் �ேவள்க்களையும் ஒ்ர இ்டத்தில் வொங்்கச் சிைநத அங்்கொடியிளனத்  

்தர்நபதடுக்க ்வணடும். 

�  இரணடு அங்்கொடி்களின் விளைப் �டடியளைப் �றறி விவொதித்து ஒப்பிடடுப் �ொருங்்கள, இதனொல் 

�டடியலிலுளை ்தளவயொன �ேங்்களை எங்கு வொங்குவபதன்று உங்்கைொல் தீர்ேொனிக்க  

முடியும்.

எடுத்துக்கொட்டொ்க, இரணடு ்கள்ட்களிலிருநது ேொதிரி விளைப் �டடியல் ்ெ்கரிக்கப்�டடு, கீ்ே உளை 

அட்டவளணயில் ப்கொடுக்கப்�டடுளைது:

வ. எண் பழங்களினசபயரகள்

பல்சபறாருள் அங்கறாடி ெநலத அங்கறாடி

அளவு விலல (`) அளவு விலல (`)

1 ஆப்பிள 1 கி்ைொ 120 1 கி்ைொ 110

2 ப்கொய்யொ 1 கி்ைொ 50 1 கி்ைொ 40

3 ஸடரொப�ர்ரி 1 ப�டடி 80 1 ப�டடி 85

4 வொளேப்�ேங்்கள 1 ்டென் 60 1 கி்ைொ 50

இப்்�ொது, �ல்ப�ொருள அங்்கொடி ேறறும் ெநளத அங்்கொடி இரணடிலிருநதும் ்தளவயொன  

�ேங்்களின் பேொத்த விளைளயக ்கணககிடு்வொம்.

கலடயில் வறாங்க ்வண்டிய 

சபறாருட்களின ்தலவப்பட்டியல்

1. 20 கி்ைொ ஆப்பிள

2. 20 கி்ைொ ப்கொய்யொ

3. 30 ப�டடி்கள ஸடரொப�ர்ரி

4. 20 ்டென் வொளேப்�ேங்்கள 
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பல்சபறாருள் அங்கறாடியின விலலப் பட்டியல்:

பழங்களின சபயர ்தலவயறா்ன பழங்களின விலல
சமறாத்தத் 

சதறாலக (`)

ஆப்பிள

 

1 கி.கி ஆப்பிளின் விளை = `120 

20 கி.கி ஆப்பிள்களின் விளை = 20 × 120 = `2400
2400

ப்கொய்யொ

 

1 கி.கி ப்கொய்யொவின் விளை = `50
20 கி.கி ப்கொய்யொக்களின் விளை = 20 × 50 = `1000

1000

ஸடரொப�ர்ரி

1 ப�டடி ஸடரொப�ர்ரியின் விளை = `80
30 ப�டடி ஸடரொப�ர்ரி்களின் விளை = 30 × 80= `2400

2400

வொளேப்�ேம்

1 ்டென் வொளேப்�ேங்்களின் விளை = `60
20 ்டென் வொளேப்�ேங்்களின் விளை = 20 × 60 = `1200

1200

ெநலத அங்கறாடியின விலலப் பட்டியல்:

பழங்களின சபயர ்தலவயறா்ன பழங்களின விலல
சமறாத்தத் 

சதறாலக (`)

ஆப்பிள

 

1 கி.கி ஆப்பிளின் விளை = `110 

20 கி.கி ஆப்பிள்களின் விளை = 20 × 110 = `2200
2200

ப்கொய்யொ

 

1 கி.கி ப்கொய்யொவின் விளை = `40
20 கி.கி ப்கொய்யொக்களின் விளை = 20 × 40 = `800

800

ஸ்டரொப�ர்ரி

1 ப�டடி ஸடரொப�ர்ரியின் விளை = `85
30 ப�டடி ஸடரொப�ர்ரி்களின் விளை = 30 × 85= `2550

2550

வொளேப்�ேம்

1 ்டென் வொளேப்�ேங்்களின் விளை = `50
20 ்டென் வொளேப்�ேங்்களின் விளை = 20 × 50 = `1000

1000

 இப்்�ொது, நொம் �ல்ப�ொருள அங்்கொடியின் விளைப் �டடியளை ெநளத அங்்கொடியின் விளைப் 

�டடியலு்டன் ஒப்பிடு்வொம்.
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பழங்கள்

நம் ்தலவகளுக்கற்ப சபறாருள்களின விலல (`)
பல்சபறாருள் அங்கறாடி ெநலத அங்கறாடி

20 கி.கி ஆப்பிள்கள 2400 2200
20 கி.கி ப்கொய்யொ 1000 800
30 ப�டடி்கள ஸடரொப�ர்ரி 2400 2550
20 ்டென் வொளேப்�ேங்்கள 1200 1000
சமறாத்தத் சதறாலக 7000 6550

்ே்ை உளை விளை ஒப்பீடடிலிருநது, நொம் ெநளத அங்்கொடியில் �ேங்்களை வொங்குவபதன்�து  

அைவு ேறறும் விளையின் அடிப்�ள்டயில் சிைநததொ்க இருப்�ளதக ்கொணகி்ைொம், என்வ இநத விளைப் 

�டடியல்்களின்�டி ெநளத அங்்கொடியில் ப�ொருள்களை வொங்குவது அறிவொர்நத முடிவொகும்.

பின்வரும் நி�நதளன்களின் �டி கீ்ே விளைப் �டடியலில் ப்கொடுக்கப்�டடுளை ப�ொருள்களின் அைவு்களை 

ேொறைொேல் ப�ொருள்களை வொங்்க உங்்களி்டம் உளை பேொத்தத் பதொள்க `220 உ்டன் ஒரு ்கள்டககுச் பெல்கிறீர்்கள 

எனக ப்கொள்க. 

`42
1 1 �.��.��.�

`̀̀̀37.50

அ��அ��அ��அ��

ச�ைத �ைலச�ைத �ைல

ச�ைக
�ைல

�.��.��.��.�

ச��கைரச��கைரச��கைரச��கைரச��கைர

`̀̀̀34

`̀̀̀32.50

1 1 �.��.��.�
ச�ைத �ைலச�ைத �ைல

ச�ைக
�ைல

�.��.��.��.�

ேகா�ைேகா�ைேகா�ைம

`28

`̀̀̀26.50

1 1 �.��.�
ச�ைத �ைலச�ைத �ைலச�ைத �ைல

ச�ைக
�ைல

�.��.��.��.�`62

`65
1 1 �.��.�

ச�ைத �ைலச�ைத �ைலச�ைத �ைல

�வர� �வர� �வர� �வர� 
ப��ப��
�வர� 
ப��
�வர� �வர� 
ப��
�வர� 

�
சைக
�ைல

�.��.�

நிபநதல்னகள்:

(i)  முதலில் ப்கொடுக்கப்�டடுளை அைவு்களுக்கொன 

ப�ொருள்களின் விளைப் �டடியளை ்கணககீடு 

பெய்துப்கொளை ்வணடும்.

(ii)  உங்்கள ள்கயிலிருககும் பதொள்க `220 இககு 

மி்கொேல் ப்கொடுக்கப்�ட்ட விளைப் �டடியலின்�டி 

நீங்்கள மூன்று ப�ொருள்கள வொங்்க ்வணடும்.

(iii)  நீங்்கள ப�ொருள்களை வொங்கிக ப்கொணடு வீடடிறகு 

ந்டநது பெல்ை ்வணடும் என்�தொல் 5 கி.கி. ககு  

மி்கொேல் ப�ொருள்களை வொங்்க ்வணடும்.

 செயல்பறாடு-1

�டடியல்்களின்�டி ெநளத அங்்கொடியில் ப�ொருள்களை வொங்குவது அறிவொர்நத முடிவொகும்.

பின்வரும் நி�நதளன்களின் �டி கீ்ே விளைப் �டடியலில் ப்கொடுக்கப்�டடுளை ப�ொருள்களின் 

ேொறைொேல் ப�ொருள்களை வொங்்க உங்்களி்டம் உளை பேொத்தத் பதொள்க 

 செயல்பறாடு-

விலலப் பட்டியல்

வ. 

எண்
விளககம்

1 கி.கி-மின 
விலல (`) அளவு கி.கி

சதறாலக 
(`)

1 அரிசி 37.50 2.50

2 து. �ருப்பு 62.00 1.00
3 ெர்க்களர 32.50 1.50
4 ்்கொதுளே 26.50 1.00

சமறாத்த விலலப் பட்டியல் சதறாலக

விலலப் பட்டியல்

வ. 

எண்
விளககம்

விலல / 
1 கி (`) அளவு கி.கி

சதறாலக 
(`)

1 அரிசி 37.50 2.50  93.75
2 து. �ருப்பு 62.00 1.00  62.00
3 ்்கொதுளே 26.50 1.00  26.50

சமறாத்த விலலப் பட்டியல் சதறாலக 182.25

விலலப் பட்டியல்

வ. 

எண்
விளககம்

1 கி.கி-மின 
விலல (`) 

அளவு 

கி.கி

சதறாலக 
(`)

சமறாத்த விலலப் பட்டியல் சதறாலக

விலலப் பட்டியல்

வ. 

எண்
விளககம்

1 கி.கி-மின 
விலல (`) 

அளவு 

கி.கி

சதறாலக 
(`)

சமறாத்த விலலப் பட்டியல் சதறாலக

விலலப் பட்டியல்

வ. 

எண்
விளககம்

1 கி.கி-மின 
விலல (`) 

அளவு 

கி.கி

சதறாலக 
(`)

சமறாத்த விலலப் பட்டியல் சதறாலக

கீ்ே ப்கொடுக்கப்�டடுளை வினொக்களுககு 

விள்டயளிக்கவும்.

1.  நீங்்கள ப�ொருள்களை வொங்குவதற்்கற� 

கீ்ேக ப்கொடுக்கப்�டடுளை விளைப் 

�டடியல்்களை நிரப்பு்க. 

  உங்்களுக்கொ்க ஒரு விளைப் �டடியல் 

நிரப்�ப்�டடுளைது.

2.  எது சிைநத விளைப் �டடியல்? ஏன்?
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மறாறுபட்ட அளவுகளுலடய சகறாள்கலனகலள ஒப்பிடுதல்:

�  �ை ் நரங்்களில் ப�ொருள்கைொனது பவவ்வறு அைவுளவக ப்கொண்ட ப்கொள்கைன்்களில் கிள்டககிைது. 

�  சிை ் நரங்்களில், சிறிய அைவு ப்கொள்கைன்்களில் ப�ொருள்களை அதி்கேொ்க வொங்குவளத வி்ட அ்த 

ப�ொருள்களைப் ப�ரிய அைவு ப்கொள்கைன்்களைத் ்தர்நபதடுத்து வொங்கும் ்�ொது �ணத்ளதச் 

்ெமிக்க முடியும். எடுத்துக்கொட்டொ்க, 200 மில்லி லிட்டர் �ொல் உளை 5 வொங்குவது என்�து, 1லிட்டர் 

�ொல் உளை ஒன்று வொங்குவளதவி்ட அதி்கேொ்க பெைவொகும். 

�  சிை ்நரங்்களில், ஒரு ்கள்டயில் ஒ்ர ப�ொருளுககு இரணடு விளை்கள இருககும். தனியொ்க ஒரு 

ப�ொருளை வொங்கும்்�ொது ஒரு குறிப்பிட்ட விளையிலும், அ்தப் ப�ொருளை அதி்க எணணிகள்கயில் 

வொங்கும்்�ொது குறிப்பிட்ட விளையிலிருநது குளைத்தும் வொங்்கைொம். எடுத்துக்கொட்டொ்க, 

நிைக்க்டளை எணபணய் 1 லிட்டர் புடடி ரூ 135 எனவும், 2லிட்டர் புடடி ரூ.240 எனவும் விற�ளன 

பெய்யும் ்�ொது நீங்்கள இரணடு 1 லிட்டர் புடடி்களை வொங்கினொல், அது 2 லிட்டர் புடடி ஒன்றின் 

விளைளய வி்ட அதி்க விளையுளைதொ்க இருககும். இது்�ொன்ை ்நரங்்களில் அதி்க அைவுளை 

ப�ொருள்களை வொங்கும் ்�ொது �ணத்ளதச் ்ெமிக்க முடியும். 

சிை ்நரங்்களில் அதி்க அைவில் ப�ொருளை வொங்கும்்�ொது அப்ப�ொருளைப் �யன்�டுத்த 

முடியொேல் ்�ொகும் நிளைககு ேொறுவதறகு முன்்�ொ அல்ைது ்கொைொவதியொனதொ்க ேொறும் முன்்�ொ 

நொம் �யன்�டுத்த முடியொேல் ்�ொ்கைொம். என்வ, எநத அைவு ப்கொள்கைன்்களை வொங்குவது சிைநதது 

என்�ளத அறிய, ஒரு ப�ொருளின் விளையிளன (unit price) நொம் அறிநது ப்கொளை ்வணடும்.

நீங்்கள ளவத்திருககும் பதொள்கயில் ஒரு லிட்டர் `250 ரூ�ொய்ககு மி்கொேல் ஒ்ர இர்கத்ளதச் 

்ெர்நத 12 லிட்டர்  ெளேயல் எணபணய்ளய வொங்்க விரும்புகிறீர்்கள என ்கற�ளன பெயதுக 

ப்கொளளுங்்கள. ஒரு �ல்ப�ொருள அங்்கொடியில், பவவ்வறு உற�த்தியொைர்்களின் எணபணய் 

இர்கங்்களில்  நிளைய ெலுள்க்கள உளைன. அவறறில் சிை ெலுள்க்கள கீ்ே ப்கொடுக்கப்�டடுளைன. 

பின்வரும் அட்டவளணளயப்  பூர்த்திபெய்து, உங்்களுககு எது சிைநத ெலுள்க என்�ளதக 

்கணடுபிடித்து அதனொல் நீங்்கள ்ெமித்த பதொள்க எவவைவு?

எது சி்நத ெலுலக?

தயறாரிப்பு 

(ெலமயல் 

எண்சணய்)

அளவு 

(லிட்டரில்) 

வழககமறா்ன 

விலல (`)
ெலுலக 

சி்ப்பு 

விலல 

(`)

்ெமிப்புத் 

சதறாலக (`)

1 லிட்டர 

விலல 

(`)

12 லிட்டர 

விலல 

(`)

1 293 ` 50 
தளளு�டி

243 243

2 850 1 லி +1 லி 
்ெர்நது

499
351

(850-499)
249.50

5+1 = 6 2000
5 லி 

வொங்கினொல் 

1 லி இைவெம்

1500 3000

1l

 செயல்பறாடு-2

நீங்்கள ளவத்திருககும் பதொள்கயில் ஒரு லிட்டர் 

 செயல்பறாடு-
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2+2 = 4 1486 1 வொங்கினொல் 

1 இைவெம்

743 185.75

1+1= 2 850
சிைப்பு 

ெலுள்க 2 

ஒரு லி ` 390
390 195

12 (1) = 
12

5100 1 லி 12 1650 3450

உங்்களுககுக்கொன சிைநத ெலுள்க விளை _________________ ேறறும்

நீங்்கள ்ெமித்த பதொள்க _______________

ஆசிரியர் வகுப்ள� நொன்கு குழுக்கைொ்கப் பிரித்து வகுப்�ளையில் ெநளத அரங்்கம் அளேத்து 

இரு குழுக்கள வணி்கர்்கைொ்கவும் இரு குழுக்கள நு்கர்்வொர்்கைொ்கவும் நடிக்கச் பெொல்கிைொர். 

நு்கர்்வொர்்கைொ்க நடிககும் குழுேொணவர்்கள பவவ்வறு அங்்கொடி்களில்  ப�ொருள்களை வொங்கி 

விளைப் �டடியளைத் தயொர்ச் பெய்ய ்வணடும்.     

ஸ்டொர் உணவு அங்்கொடி (Star Food Mart) ேறறும் சூப்�ர் ேளிள்கக ்கள்ட (Super 

Provisions) என்ை இரணடு �ல்ப�ொருள அங்்கொடி்களில் இரு குழுக்களும் ப�ொருள்களை 

வொங்குகின்ைனர். ஸ்டொர் உணவு அங்்கொடி ஒன்றில் (Star Food Mart) “தள்ளுபடி விலலயிலும்” 

சூப்�ர் ேளிள்கக ்கள்டயிலும் (Super Provisions)  “ஒனறு வறாங்கி்னறால் ஒனறு இலவெம்” என்ை 

ெலுள்க விளை்களில் ப�ொருள்கள விற�ளன பெய்யப்�டுகின்ைன.

Star Food Mart
ஸ்டறார உணவு அங்கறாடி

`114 ேதிப்புளை ஒரு 

�ொகப்கட ெொக்ைட பிஸ்கட 

இப்்�ொது `30 தளளு�டி 

விளையில் 

`90 ேதிப்புளை 

பிரீமியம் மிட்டொய்்கள 

இப்்�ொது `20 தளளு�டி 

விளையில்

`450 ேதிப்புளை ஒரு 

�ொகப்கட ெொக்ைட பிஸ்கட 

இப்்�ொது `150 தளளு�டி 

விளையில்

`60 ேதிப்புளை புரத �ொல் 

இப்்�ொது `20 தளளு�டி 

விளையில்

ஆசிரியர் வகுப்ள� நொன்கு குழுக்கைொ்கப் பிரித்து வகுப்�ளையில் ெநளத அரங்்கம் அளேத்து 

இவற்ல் முயல்க
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பின்வரும் ்்களவி்களுககுப் �திைளிக்கவும்

I.  நீங்கள் வறாங்க ்வண்டிய சபறாருள்களின பட்டியல்:

 4 பறாட்டில்கள் பு்ரறாட்டீன பறால் (200 மில்லி அளவு),  

 2 பறாகசகட் ்வரககடலல மிட்டறாய்கள் (200 கிரறாம்), 

 1 பறாகசகட் ெறாகசலட் பிஸ்கட் மற்றும் 

 1 பறாகசகட் பறாதறாம் பருப்புகள் (500 கிரறாம்) - எனில்

(i)  நீங்்கள அளனத்துப் ப�ொருள்களையும் ஒ்ர அங்்கொடியில் வொங்கினொல், குளைநத விளையில் 

எநத அங்்கொடியில்  வொங்்க முடியும்?

(ii)  நீங்்கள பவவ்வறு ்கள்ட்களிலிருநது ப�ொருள்களை வொங்்க முடிநதொல், குளைநத �டெ 

�ணத்ளதச் பெைவழிக்க அளத எவவொறு பெய்வீர்்கள?

II.  நீங்கள் லவத்திருககும் சதறாலக `. 1000 எனில் நீங்கள் வறாங்க ்வண்டிய சபறாருள்களின 

பட்டியல்:

 6 பறாட்டில்கள் பு்ரறாட்டீன பறால் (200 மில்லி அளவு), 

 3 பறாகசகட் ்வரககடலல மிட்டறாய்கள் (200 கிரறாம்),  

 3 பறாகசகட் ெறாக்லட் பிஸ்கட் மற்றும் 

 1  பறாகசகட் பறாதறாம் பருப்புகள் (250 கிரறாம்)

(i)  உங்்களின் ள்கயிருப்புத்பதொள்க `. 1000 ஐ மி்கொேல் நீங்்கள எநத அங்்கொடியில்  ப�ொருள்களை 

வொங்்க முடியும்?

(ii)  நீங்்கள ஒவபவொரு ப�ொருளையும் குளைநத விளையில் எநத அங்்கொடியில்  வொங்்க முடியும்?

(iii)  சூப்�ர் ேளிள்கக ்கள்ட (Super Provisions) �ல்ப�ொருள அங்்கொடியில் “ஒன்று வொங்கினொல் 

ஒன்று இைவெம்” என்ை ெலுள்க விளை விற�ளன “50% தளளு�டி” என்ை விற�ளனககுச் 

ெேேொனதொ?

Super Provisions
சூப்பர மளிலகக கலட

`180 ேதிப்புளை ஒரு உளை 

ெொக்ைட பிஸ்கட இப்்�ொது 

ஒனறு வறாங்கி்னறால் 

ஒனறு இலவெம் 

ெலுள்க விளையில்

`150 ேதிப்புளை பிரீமியம் 

மிட்டொய்்கள இப்்�ொது 

ஒனறு வறாங்கி்னறால் 

ஒனறு இலவெம் 

ெலுள்க விளையில்

`80 ேதிப்புளை புரத �ொல் 

இப்்�ொது

ஒனறு வறாங்கி்னறால் 

ஒனறு இலவெம் 

ெலுள்க விளையில்

`580 ேதிப்புளை ஒரு 

�ொதொம் �ருப்பு்கள இப்்�ொது 

ஒனறு வறாங்கி்னறால் 

ஒனறு இலவெம் 

ெலுள்க விளையில்
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பயிற்சி 5.1

1. ெரியறா்ன விலடலயத் ்தரநசதடுத்து எழுதுக:

(i)  இளணயம் அல்ைது பதொளைக்கொடசி விைம்�ரங்்கள மூைம் வணி்கர்்கள ப�ொருள்களை வொங்்க 

ளவக்கக ள்கயொளும் யுகதி்கள

(அ) சிைப்பு இளெளயப் �யன்�டுத்துதல்

(ஆ) ்கவர்ச்சி்கரேொன �்டங்்களைப் �யன்�டுத்துதல்

(இ) இப்ப�ொருள நேககுத் ்தளவ என்ை எணணத்ளதத் தூணடுவது

(ஈ) ்ேறகூறிய அளனத்தும்

(ii) நொன் ப�ொருள்கள வொங்்க அங்்கொடிககுச் பென்ைொல்,

(அ)   ்கவர்ச்சி்கரேொனதொ்கத் ்தொன்றும் ப�ொருள்களை வொங்கு்வன்

(ஆ) நொன் வொங்்க ்வணடிய ப�ொருள்களை வொங்கு்வன்

(இ) எனது நண�ரி்டம்  இருககும் ப�ொருள்களைப் ்�ொை வொங்கு்வன்

(ஈ) நொன் ்கள்டயில் முதலில் �ொர்ககும் ப�ொருள்களை வொங்கு்வன்

(iii) சிைநத முளையில் ப�ொருள்களை வொங்குதல் என்�து

(அ) எப்்�ொதும்  சிைநத ப�யர் ப�றை அங்்கொடி்களில் ப�ொருள்களை வொங்குதல் 

(ஆ) எனது நண�ர்்கள வொங்கிய ப�ொருள்களைப் ்�ொை வொங்குதல்

(இ) வொங்குவதறகு முன் சிை அங்்கொடி்களில் ப�ொருள்களை ஒப்பிடுதல்

(ஈ) எப்்�ொதும் வொங்கும் ஒரு வேக்கேொன ்கள்டயில் ப�ொருள்களை வொங்குதல்

2. ெரியறா, தவ்றா எ்னக கூறுக:

(i)  புத்திெொலித்தனேொன நு்கர்்வொர் �ணத்ளதச் பெைவழிப்�தறகு முன் இரணடு அல்ைது மூன்று 

அங்்கொடி்களில் ஒப்பிடடுப் �ொர்த்து ப�ொருள்களை வொங்குவொர்்கள.

(ii)  ப�ொருை்களை வொங்கும்்�ொதும் விைம்�ரங்்களை ஆரொய எடுத்துக ப்கொளளும் ்நரம் �ணத்ளத 

மிச்ெப்�டுத்தும் வழி அல்ை.

(iii)  தளளு�டி விற�ளனயின் ்�ொது இரணடு அல்ைது மூன்று தளளு�டிச் சீடள்டப் �யன்�டுத்திப் 

ப�ொருள்களை வொங்்கக  கூ்டொது.

(iv)  ப�ொருள்களை வொங்்க ்கள்டககுச் பெல்லும் ஒவபவொரு முளையும் ள்கயில் ளவத்திருககும் 

பதொள்கககுள ப�ொருள்களை வொங்குதல் சிைநததொகும்.

3. பினவருவ்னவற்றுள் சபறாருள்கலள வறாங்குவதற்கறா்ன சி்நத வழிலயக கறாண்க.

(i)  ̀ 175 இககு 5 இனிப்புக ்கடடி்கள அல்ைது `114 இககு 3 இனிப்புக ்கடடி்கள.

(ii)  �ொஸ்கர் 1 1/2 ்டென் முடள்ட்களை `81 இககு வொங்குவது அல்ைது அருணொ 15 முடள்ட்களை 

` 64.50 இககு வொங்குவது.
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4.  பினவரும் சபறாருள்கலள வறாங்குவதற்கு, புதிய அடுமல்ன மற்றும் இனிப்புத் தயறாரிப்புகளின 

சி்ப்புச் ெலுலக  விலலயில் வறாங்கி்னறால் சமறாத்தமறாக நீங்கள் செலவழிககும் சதறாலக எவ்வளவு?

புதிய அடுமல்ன மற்றும் இனிப்புத் தயறாரிப்புகள்

1 கி்ைொ 

ைடடு

`245
`20

1 கி்ைொ 

்கடடிள்க (cake)

`550

20%
தளளு�டி

பரொடடித் 

துணடு்கள

(அளனத்து வள்க்கள)

5. சகறாடுககப்பட்டப் படத்திலிருநது விலலப் பட்டியலலத் தயறார செய்க.

1½ கி்ைொ ஆப்பிள, 2 கி்ைொ ேொதுளை, 2 கி்ைொ வொளேப்�ேம், 3 கி்ைொ ேொம்�ேம், வொங்்கத் திட்டமிடடு 

அளவ அங்்கொடி 1 இல் ½ கி்ைொ �ப்�ொளி, 3 கி்ைொ பவங்்கொயம், 1½ கி்ைொ தக்கொளி, 1 கி்ைொ ்்கரட, 

ஆகியவறளை அங்்கொடி 2 உ்டன் ஒப்பிடும்்�ொது எவவைவு ்ெமிப்பீர்்கள. 

புதிதறாகத் 

்தரநசதடுககப்பட்ட 

பழங்கள் மற்றும் 

கறாய்கறிகள்

அல்னத்துப் சபறாருள்களுககும் 15% ெலுலக

தக்கொளி 

1 கி்ைொ
`46

ஆப்பிள 

1 கி்ைொ

`168
பவங்்கொயம் 

1 கி்ைொ
`22்்கரட 

1 கி்ைொ
`19

ேொம்�ேம் 

1 கி்ைொ `39 ேொதுளை 

1 கி்ைொ

வொளேப்�ேம் 

1 கி்ைொ`82 `45

உருளைககிேங்கு 

1 கி்ைொ `21
ப்்ரொக்்கொலி 

250 கி `45
�ப்�ொளி 

1 கி்ைொ
`36

அங்கறாடி 1

புதியப் பண்லண 

பழங்கள் மற்றும் 

கறாய்கறிகள்

தக்கொளி 

1 கி்ைொ

`45

ஆப்பிள 

1 கி்ைொ

`168

பவங்்கொயம் 

1 கி்ைொ `21்்கரட 

1 கி்ைொ `17

ேொம்�ேம் 

1 கி்ைொ
`35 ேொதுளை 

1 கி்ைொ

வொளேப்�ேம் 

1 கி்ைொ`82
`75

`45
`43

உருளைககிேங்கு 

1 கி்ைொ

`18
`21

ப்்ரொக்்கொலி 

250 கி

`37
`45�ப்�ொளி 

1 கி்ைொ

`36
`30

`148
`19

`38
`22

`39

அங்கறாடி 2

6.  நீங்்கள ஒரு ்ேல்ெடள்ட வொங்்கத் திட்டமிடும்்�ொது, ஓர் அங்்கொடியில் விற�ளன விளை `1000 

இககு `200 தளளு�டி பெய்யப்�டுகிைது ேறபைொரு அங்்கொடியில் அ்த விற�ளன விளைககு 15% 

தளளு�டி பெய்யப்�டுகிைது எனில்,  நீங்்கள எங்்்க ்ேல்ெடள்டளய வொங்குவீர்்கள?

7.  ஒரு பூங்்கொவில், ஒருவர் 5 ெவொரி்களை விளையொடுவதறகு `130 எனச் சிைப்பு ெலுள்கயிளனயும்,  

1 ெவொரி விளையொடுவதறகு `30 எனவும் நுளேவு சீடடின் விளைளய நிர்ணயித்துளைது எனில், 

நீங்்கள சிைப்புச் ெலுள்கயிளன ஏறறுக ப்கொணடு ெவொரி்களை விளையொ்ட விரும்பும் ்�ொது 

எவவைவு பதொள்கயிளன ்ெமிப்பீர்்கள?
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8.  கீ்ேக ப்கொடுக்கப்�டடுளை விளைப் �டடியலின்�டி ப�ொம்ளே்களை நீங்்கள வொங்்கப் 

்�ொகிறீர்்கள எனக ்கற�ளன பெய்துப்கொளளுங்்கள.  தரப்�டடுளை இரு அங்்கொடி்களின் விளைப் 

�டடியளைப் �யன்�டுத்தி ஒப்பீடடு விளை விைக்கப்�்ட அட்டவளணளய நிரப்�வும். அளனத்து 

ப�ொம்ளே்களையும் ஒ்ர அங்்கொடியில் வொங்கும்்�ொது சிைநதச் ெலுள்க விளைளய எங்கு 

ப�றுவீர்்கள ேறறும் நீங்்கள ்ெமித்த பேொத்தத் பதொள்க எவவைவு

்கறால்டன டறாய்ஸ் (Golden Toys) - விலலப் பட்டியல்

ப�ொருளின் ப�யர் ப�ொருள
அெல்

விளை

ச�ைக

்கரடி ப�ொம்ளே 1699 45%

ப்டட்ரொமி்னொஸ 

பதொகுப்பு்கள
1150 30%

விணபவளி 

விண்கைம் 

ரொகப்கட ஏவுதை 

நிளையம் - 

்கல்வி பதொகுப்பு 

்கடடுேொன 

ப�ொம்ளே

3650 45%

எறிப்�நது 710 18%

டறாய்ஸ் & டி்ரட்ஸ் மறாரட் (Toys and Trades Mart) - விலலப் பட்டியல்

ப�ொருளின் 

ப�யர்
ப�ொருள

அெல்

விளை

ச�ைக

்கரடி ப�ொம்ளே 1798 53%

ப்டட்ரொமி்னொஸ 

பதொகுப்பு்கள
1003 25%

விணபவளி 

விண்கைம் 

ரொகப்கட 

ஏவுதை 

நிளையம் - 

்கல்வி பதொகுப்பு 

்கடடுேொன 

ப�ொம்ளே

3499 47%

எறிப்�நது 720 20%

உங்்கைது ்ெமிப்புத் பதொள்களய அருகிலுளை ரூ�ொயின் ேதிப்பிறகு ேொறறு்க. 

[எடுத்துக்கொட்டொ்க `789.84 என்�ளத `790 ஆ்க ேொறைவும்.]

வ.எ� ெபா��� 
ெபய�

வழ�கமான 
ைல

ச	ைக� 
ெதாைக 

%

��க� 
ேச��த  
ெதாைக

ேச��த 
ெதாைகைய 
அ��	�ள 

�பா�� 
ம� �� 

மா��க

�பைன 
ைல

வழ�கமான 
ைல

ேச��த 
ெதாைகைய 
அ��	�ள 

�பா�� 
ம� �� 

மா��க

1

2

3

4

ெமா�த ெதாைக

டா�� & �ேர�� மா�� (Toys & Trades Mart)ேகா�ட� டா�� (Golden Toys)

ஒ ��� ள�க பட அ�டவைண

ச	ைக� 
ெதாைக 

%

��க� 
ேச��த  
ெதாைக

�பைன 
ைல

நிரநதர கறாநதம்

கறாநத 

க்ன ெதுரம்

சூ ழ ல் - ந ட் பு 

ABS சநகிழி

சூப்பர 

நீடித்த

நிரநதர கறாநதம்

கறாநத 

க்ன ெதுரம்

சூ ழ ல் - ந ட் பு 

ABS சநகிழி

சூப்பர 

நீடித்த
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5.2  சபறாதித்தல்

நொம் ஒரு ப�டடியி்ைொ அல்ைது ள்கப்ப�டடியி்ைொ அல்ைது அைேொரியி்ைொ ப�ொருள்களை 

ப�ொதித்து (packed) ளவக்க முற�டும்்�ொது, முதலில் நொம் எவவொறு அள்டக்கப் ்�ொகி்ைொம் என்�ளத 

தீர்ேொனிக்க ்வணடும், அநத நிளையொன இ்டத்தில் எத்தளனப் ப�ொருள்களை அள்டக்க முடியும்? 

இதறகு ஒரு சிைநத எடுத்துக்கொடடு என்னபவன்ைொல், நீங்்கள �ளளிககுச் பெல்லுவதறகு முன்பு, 

உங்்கைது புத்த்கப் ள�யில் ்தளவயொன அளனத்துப் ப�ொருள்களையும் (புத்த்கங்்கள, குறிப்்�டு்கள, 

வடிவியல் ப�டடி, விளையொடடு உ�்கரணங்்கள, உணவு ேறறும் தணணீர் 

�ொடடில் ்�ொன்ைளவ) அள்டக்க முயறசி பெய்வீர்்கள அல்ைவொ?. என்வ, 

அளவ்களை உங்்கள புத்த்கப்ள�யில் அள்டக்க முயறசிககும்்�ொது. 

உங்்கள புத்த்கங்்கள ்ெதேள்டயககூ்டொது என்�தில் மி்கத் பதளிவொ்க 

இருப்பீர்்கள அல்ைவொ? சிநதியுங்்கள! ஒரு நண�ருக்்கொ அல்ைது குடும்� 

உறுப்பினருக்்கொ அல்ைது ேறைவர்்களுக்்கொ ப�ொருள்களை ஒரு 

ப�டடியில் ப�ொதித்து (packed) அனுப்புவதறகும் இ்த விதி்கள ப�ொருநதும்.  
இளவ தவிர, தொள்கள, ்கணணொடி, ்கொகிதம், ேரம், துணி ்�ொன்ை ப�ொருள்களை, ெநளதயில் 

கிள்டககும் அைவு்களை வீணொக்கொேல் பவடடுதல்  ேறறும் அளை ஒதுககீடு, குறிப்பிட்ட இ்டத்தில் 

இருகள்க ஏற�ொடு, வொ்கனங்்களை ெரியொன �ொளதயில் சீரொ்க நிறுத்துதல் ேறறும் வன் வடடு (hard 
disk), குறுவடடு (CD) ேறறும்  ப�ன் டிளரவ (pen drive) ்�ொன்ை ்ெமிப்பு ெொதனங்்களில் தரளவ 

(data) ்ெமித்தல் ்�ொன்ை �ை நி்கழ்வு்களில் ப�ொதித்தல் முளை �யன்�டுகிைது.

பின்வரும் சூழ்நிளை்கள ேறறும் எடுத்துக்கொடடு்களிலிருநது சிை ப�ொதித்தல் முளை்களைப் 

�யன்�டுத்தி ள்கப்ள�்கள அல்ைது ப்கொள்கைன்்கள அல்ைது அளை்கள ்�ொன்ைவறறில் ப�ொருள்களை 

எவவொறு அள்டப்�து என்�ளதப் புரிநதுகப்கொளை முயறசிப்்�ொம்.

5.3  சபறாதித்தல் முல்கள்

பகுதிப்படுத்தல் முல்:

இம்முளையில், நொம் ப�ொருள்களை ள� அல்ைது ப்கொள்கைன்்களில் 

நிரப்புவது என்�து, ஒவபவொரு ப�ொருளின் எள்ட, ேதிப்பு ேறறும் எணணிகள்களய 

நிர்ணயிகககூடியதொ்க இருககிைது. அநத ப்கொள்கைனின பேொத்த எள்டயொனது ஒரு 

குறிப்பிட்ட வரம்ள� வி்ட குளைவொ்க்வொ அல்ைது ெேேொ்க்வொ இருக்க்வணடும். 

அள்டககும் ப�ொருள்களின் பேொத்த ேதிப்�ொனது ெொத்தியேொன மி்கப் ப�ரியத் பதொள்கயொ்க 

இருக்க்வணடும். �குதி�டுத்தல் முளையொனது ள்கயில்ளவத்திருககும் பதொள்கயில் அதி்கேொனப் 

ப�ொருள்களை வொங்குவதற்கொன நுட�த்ளதப் �யன்�டுத்த உதவுகிைது. பின்வரும் சூழ்நிளையிலிருநது 

இநத முளைளயப் �றறி ் ேலும் அறிநது ப்கொள்வொம்.

சூழ்நிலல: 
�்டத்தில் ப்கொடுக்கப்�டடுளை எள்டயில் சிை 

்கொய்்கறி்களையும், �ேங்்களையும் உங்்கைொல் 

முடிநத அைவு அதி்கேொனப் ப�ொருள்களை 

ள்கயில் ளவத்திருககும் பதொள்க `550 இககுள  

வொங்்க விரும்புகிறீர்்கள என்று ளவத்துக 

ப்கொள்வொம், ்ேலும் 15 கி்ைொ எள்டளயச் 

சுேககும் திைன் ப்கொண்ட ள்கப்ள� 

உங்்களி்டம் உளைது. பேொத்த ப�ொருள்களின் 

எள்ட 15 கி.கி ளவ வி்ட அதி்கேொ்க 
` 80 / 1 �.� ` 30 / 1 �.� ` 20 / 1 �.�

` 60 / 1 �.� ` 30 / 1 �.� ` 35 / 1 �.�

`17.50 /1 �.�
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இருப்�தொல் நீங்்கள அளனத்துப் ப�ொருள்களையும் உங்்கள ள்கயில் ளவத்திருககும் `550 இககுள 

வொங்்க முடியொது. என்வ, எவவொறு நீங்்கள ளவத்திருககும் பதொள்க `550 இககுள அதி்கேொன 

ப�ொருள்களைத் ்தர்நபதடுக்கைொம் என்�ளதக ்கண்டறிய, சிை அணுகுமுளை்களை முயல்்வொம்,. 

அதற்கொ்கப் நீங்்கள வொங்்க விரும்பும் ப�ொருள்களை அவறறின் எள்ட்கள ேறறும் விளையு்டன் கீ்ே 

ப்கொடுக்கப்�டடுளைதுப்்�ொல் அட்டவளணப்�டுத்தைொம்.

ப�ொருள்கள

எள்ட (கி.கி) 1 3 5 4 1 3 2

விளை (`) 60 105 150 70 80 90 40

அணுகுமுல் I-அதிகபட்ெ விலலயின அடிப்பலடயில் சபறாருள்கலள வறாங்குதல்:

இநத அணுகுமுளையில், அதி்க�டெ விளைக்்கற� ப�ொருள்களைத் ்தர்நபதடுககி்ைொம். இங்்்க 

அட்டவளணயில் அதி்க�டெ விளை `150 ஆகும். இப்்�ொது, நீங்்கள ள்கயில் ளவத்திருககும் பதொள்கயில் 

்கொய்்கறி்களையும் �ேங்்களையும் 15 கி்ைொவுககு மி்கொேல் வொங்்கவும் பேொத்த விளைளயக ்கணடுபிடிக்கவும் 

அட்டவளணப்�டுத்து்வொம். (்ேறகூறிய அட்டவளணயில் விளைளயக ்கருத்தில் ப்கொள்க).

ப�ொருள்கள விளை (`) எள்ட (கி.கி) மீதி வொங்்க ்வணடிய ப�ொருள்களின் எள்ட (கி.கி)

150.00 5 15−5=10

105.00 3 10−3=7

90.00 3 7−3=4

80.00 1 4−1=3

70 × 3
4

 = 52.50 3 3−3=0

பேொத்த பதொள்க 472.50 15 கி.கி  

அதி�டெேொ்க ப�ொருளின் எள்ட 15 கி.கி ஆ்க இருக்க மீதம் 3 கி.கி �ப்�ொளி வொங்கினொல் 

்�ொதும். என்வ, 3 கி்ைொ �ப்�ொளியின் விளை `52.50 எனக ்கணககிடடு, 15 கி்ைொ ்கொய்்கறி்கள 

ேறறும் �ேங்்களை வொங்்க இநத அணுகுமுளையில்  `472.50 ரூ�ொய் பெைவிடு்வொம்.

அணுகுமுல் II-குல்நதபட்ெ எலடயின அடிப்பலடயில் சபறாருள்கலள வறாங்குதல்:

இநத அணுகுமுளையில், குளைநத�டெ எள்டக்்கற� ப�ொருள்களைத் ் தர்நபதடுககி்ைொம். இங்்்க, 

நொம் அதி்கேொன ப�ொருள்களைத் ்தர்நபதடுக்க முடியும். இப்்�ொது, நீங்்கள ள்கயில் ளவத்திருககும் 

பதொள்கயில் ்கொய்்கறி்களையும் �ேங்்களையும் 15 கி்ைொவுககு மி்கொேல் வொங்்கவும் ேறறும் பேொத்த 

விளைளயக ்கணடுபிடிப்�தறகும் அட்டவளணப்�டுத்து்வொம். (்ேறகூறிய அட்டவளணயில் 

எள்டளயக ்கருத்தில் ப்கொள்க).
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ப�ொருள்கள விளை (`) எள்ட (கி.கி) மீதி வொங்்க ்வணடிய ப�ொருள்களின் எள்ட (கி.கி)

60.00 1 15−1=14

80.00 1 14−1=13

40.00 2 13−2=11

105.00 3 11−3=8

90.00 3 8−3=5

70.00 4 5−4=1

150 × 1
5

 =30.00 1 1−1=0

பேொத்தத் பதொள்க 475.00 15 கி.கி

அதி்க�டெேொ்க ப�ொருளின் எள்ட 15 கி.கி ஆ்க இருக்க, மீதம் 1 கி.கி ெப்்�ொட்டொ வொங்கினொல் 

்�ொதும். என்வ, 1 கி்ைொ ெப்்�ொட்டொவின் விளை `30 எனக ்கணககிடடு, 15 கி்ைொ ்கொய்்கறி்கள 

ேறறும் �ேங்்களை வொங்்க இநத அணுகுமுளையில் `475 பெைவிடு்வொம்.

அணுகுமுல் III –1 கி.கி சபறாருளுககறா்ன அதிகபட்ெ விலலயின அடிப்பலடயில் சபறாருள்கலள வறாங்குதல்:

இநத அணுகுமுளையில், 1கி.கி ப�ொருளுக்கொன அதி்க�டெ விளையின் அடிப்�ள்டயில் ப�ொருள்களைத் 

்தர்நபதடுககி்ைொம். (ப�ொருள்களின் 1 கி்ைொவிற்கொன விளைளய நொம் ்கணககி்ட ்வணடும்) இப்்�ொது,  

நீங்்கள ள்கயில் ளவத்திருககும் பதொள்கயில் ்கொய்்கறி்களையும் �ேங்்களையும் 15 கி்ைொவுககு மி்கொேல் 

வொங்்கவும் ேறறும் பேொத்த விளைளயக ்கணடுபிடிப்�தறகும் அட்டவளணப்�டுத்து்வொம். (்ேறகூறிய 

அட்டவளணயில் எள்ட ேறறும் விளைளயக ்கருத்தில் ப்கொள்க).

ப�ொருள்கள விளை 1 கி்ைொ விளை (`) எள்ட (கி.கி) மீதி வொங்்க ்வணடிய 

ப�ொருள்களின் எள்ட (கி.கி)

80.00 80.00 1 15−1=14

60.00 60.00 1 14−1=13

35.00 105.00 3 13−3=10
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30.00 150.00 5 10−5=5

30.00 90.00 3 5−3=2

20.00 40.00 2 3−2=0

பேொத்த பதொள்க 520.00 15 கி.கி  

இநத அணுகுமுளையில், �ப்�ொளி தவிர அளனத்து ்கொய்்கறி்களையும் �ேங்்களையும் நம் 

ள்கயிலிருககும் பதொள்கககுள அதி்க�டெ விளையு்டன் 15 கி்ைொவுககு மி்கொேல் வொங்்கைொம். இம்மூன்று 

அணுகுமுளை்களையும் ஒப்பிடடு �ொர்த்தொல், இரண்டொம் அணுகுமுளையில் நொம் அதி்கேொனப் 

ப�ொருள்களை வொங்்க முடியும், ஆனொல் குளைநத�டெத் பதொள்களய ேடடு்ேச் பெைவி்ட முடியும். 

மூன்ைொவது அணுகுமுளையில் அதி்க�டெேொனத் பதொள்களயப் �யன்�டுத்தி 15 கி.கி ப�ொருள்களை 

வொங்கியதனொல் சிைநதது என்று இம்முளைளயநொம் கூைைொம். இல்ளையொ?

வரிலெப்படுத்துதல் முல்:

சூழ்நிலல:

கீ்ேக ப்கொடுக்கப்�டடுளை�டி, ேொணவர்்களின் ஆறு குழுக்களு்டன், உங்்கள �ளளியில் ஒரு 

்கைப் �யணத்திறகுச் பெல்கிறீர்்கள என்�ளதக ்கருத்தில் ப்கொளளுங்்கள..
குழு 1 குழு 2 குழு 3 குழு 4 குழு 5 குழு 6

ம
றா
ண

வ
ர

க
ளி

ன
 

எ
ண்

ணி
க

ல
க

3 1 6 4 5 2

ஏழு இருகள்க்களைக ப்கொண்ட ஒரு ேகிழுநதில் நீங்்கள 

ேொணவர்்களின் குழுக்களைப் பிரிக்கொேல் உட்கொர ளவக்க்வணடும். 

ஒவபவொரு குழுவும் ஒன்ைொ்க இருக்க நீங்்கள எத்தளன ேகிழுநது்களை 

ஏற�ொடு பெய்ய ்வணடும்?

இநத சிக்களைத் தீர்க்க, நொம் இரணடு விவரங்்களை நிளனவில் 

ப்கொளை ்வணடும், 

(i)   �யன்�டுத்தப்�்ட ்வணடிய குளைநத�டெ எணணிகள்கயிைொன ேகிழுநது்கள 

(ii)  ஒவபவொரு குழுவிலுளை ேொணவர்்களும் ஒன்ைொ்க இருப்�து. 

இநத ்நொக்கங்்களுக்கொ்கப், ப�ொதித்தல் முளை்கள நேககு உதவும். ப�ொதுவொனப் �யன்�ொடடில் 

இரணடு ப�ொதித்தல் முளை்கள உளைன. அளவ:

(i) முனனுரிலமப் படி வரிலெப்படுத்தும் முல் (ii) இ்ங்குவரிலெயில் வரிலெப்படுத்தும் முல்

 இநத முளை்களைப் �யன்�டுத்தி ்ேற்கண்ட சிக்களைத் தீர்ப்�தறகு முன், ்தளவயொன 

குளைநத�டெ ேகிழுநது்களைக ்கணககி்ட ்வணடும்.
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 என்வ, ்தளவயொனக குளைநத�டெ ேகிழுநது்களின் எணணிகள்களயக ்கணககி்ட, 

பேொத்த எணணிகள்கயிைொன ேொணவர்்களின் கூடடுத்பதொள்கயிளன, ஒரு ேகிழுநதின் பேொத்த 

இருகள்கயினொல் வகுக்க ்வணடும்.

ப்கொடுக்கப்�ட்ட அட்டவளணயிலிருநது, பேொத்த ேொணவர்்களின் எணணிகள்க = 3+1+6+4+5+2 = 21
ஒரு ேகிழுநதின் இருகள்க்களின் எணணிகள்க = 7
என்வ, குளைநத�டெம் ்தளவயொன ேகிழுநது்களின் எணணிகள்க = 21÷ 7 = 3 ேகிழுநது்கள.

 ேொணவர்்களின் குழுக்களைப் பிரிக்கொேல் அ்த ேொணவர்்களைக ப்கொண்ட குழுக்கைொ்க 

இருககும்்�ொது 3 ேகிழுநது்கள இ்டேளிக்க ்�ொதுேொனதொ்க இருக்கைொம் அல்ைது இல்ைொேலும் 

இருக்கைொம். இப்்�ொது, இநத சிக்கலுககு 3 வணடி்கள என்�து ஒரு �திைொ்க இருக்க முடியுேொ என்�து 

நேககுத் பதரியொது. ்ேறகூறிய இரணடு முளை்களையும் �யன்�டுத்தி ஒவபவொரு முளையிலும் 

குளைநத�டெேொ்கத் ்தளவப்�டும் ேகிழுநது்களின் எணணிகள்களயக ்கணடுப்பிடிப்்�ொம்.

(i) முனனுரிலமப் படி வரிலெப்படுத்தும் முல்:

படி 1. ப்கொடுக்கப்�ட்ட வரிளெயில் ேொணவர்்களின் குழுளவ ேகிழுநதில் உட்கொர ளவக்க்வணடும்.

குழு 1 குழு 2 குழு 3 குழு 4 குழு 5 குழு 6
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படி 2.  ஒவபவொரு குழுவிளனளரயும் பிரிக்கொேல் மீதியுளை இருகள்கயி்ைொ அல்ைது ேறபைொரு 

ேகிழுநதி்ைொ கீ்ேயுளை �்டத்தில் ்கொட்டப்�டடுளை�டி முதலிலிருநது வரிளெயொ்க 

ேகிழுநது்களில் உட்கொர ளவக்க்வணடும்.
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்ே்ை உளை �்டத்திலிருநது, பின்வருவளதக ்கவனியுங்்கள:

குழு 1 - 3 மறாணவரகள் - இவர்்களை முதல் ேகிழுநதில் உட்கொர ளவக்க முடியும், இப்்�ொது முதல் 

ேகிழுநதில் நறானகு இருகள்க்கள மீதேொ்க இருககும்.

குழு 2 - 1 மறாணவர - இவளர முதைொவது ேகிழுநதி்ை்ய உட்கொர ளவக்க முடியும்,  இப்்�ொது முதல் 

ேகிழுநதில் மூனறு இருகள்க்கள மீதேொ்க இருககும். 

குழு 3 - 6 மறாணவரகள் - முதைொவது ேகிழுநதில் ்�ொதுேொன இ்டங்்கள இல்ைொததொல், இவர்்களை 

இரண்டொவது ேகிழுநதில் உட்கொர ளவக்க ்வணடும். இப்்�ொது இரண்டொவது ேகிழுநதில் ஒரு 

இருகலக மீதேொ்க இருககும்.

குழு 4 - 4 மறாணவரகள் - முதல் இரணடு ேகிழுநது்களில் ்�ொதுேொன இ்டங்்கள இல்ைொததொல், 

இவர்்களை மூன்ைொவது ேகிழுநதில் தொன் உட்கொர ளவக்க முடியும். இப்்�ொது மூன்ைொவது ேகிழுநதில்  

மூனறு இருகலககள் மீதேொ்க இருககும்.

குழு 5 - 5 மறாணவரகள் - முதல் மூன்று ேகிழுநது்களில் ்�ொதுேொன இ்டங்்கள இல்ைொததொல், 

இவர்்களை நொன்்கொவது ேகிழுநதில் தொன் உட்கொர ளவக்க முடியும். இப்்�ொது நொன்்கொவது ேகிழுநதில் 

இரண்டு இருகலககள் மீதேொ்க இருககும்.

குழு 6 - 2 மறாணவரகள் - முதைொவது ேகிழுநதி்ை்ய ் �ொதுேொன இ்டங்்கள இருப்�தொல், இவர்்களை 

முதைொவது ேகிழுநதி்ை்ய உட்கொர ளவக்க முடியும். இப்்�ொதும் முதைொவது ேகிழுநதில் ஒரு 

இருகலக மீதேொ்க இருககும்.

இநத முனனுரிலம படி வரிலெப்படுத்தும் முல்லயப் �யன்�டுத்தினொல், நேககு 4 மகிழுநதுகள் 

்தளவப்�டுகிைது. ்ேலும், இநத  4 ேகிழுநது்களில் 7 இருகலககள் (1+1+3+2=7) இன்னும் 

நிரப்�ப்�்டொேல் உளைன. இம்முளைளயப் �யன்�டுத்தினொல் ேகிழுநது்களின் அளனத்து 

இருகள்க்களையும் முழுவதுேொ்க �யன்�டுத்த முடியவில்ளை. 

இப்்�ொது ேறபைொரு முளைளயப் �ொர்ப்்�ொம்.

(ii) இ்ங்குவரிலெயில் வரிலெப்படுத்தும் முல்:

படி 1.  ேொணவர்்களின் குழுளவ அவர்்களின் எணணிகள்கக்்கற� இைங்கு வரிளெயில் இருககும்�டி 

ேொறறி வரிளெப்�டுத்துங்்கள.

குழு 1 குழு 2 குழு 3 குழு 4 குழு 5 குழு 6
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படி 2.  முதல் முளைப்�டி்ய இம்முளையிலும், ஒவபவொரு குழுவிளனளரயும் பிரிக்கொேல் மீதியுளை 

இருகள்கயி்ைொ அல்ைது ேறபைொரு ேகிழுநதி்ைொ கீ்ேயுளை �்டத்தில் ்கொட்டப்�டடுளை�டி 

ஒவபவொரு குழுவினளரயும் முதலிலிருநது வரிளெயொ்க ேகிழுநது்களில் உட்கொர 

ளவக்க்வணடும்.
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்ே்ை உளை �்டத்திலிருநது, பின்வருவளதக ்கவனியுங்்கள:

குழு 1 - 6 மறாணவரகள் - இவர்்களை முதல் ேகிழுநதில் உட்கொர ளவக்க முடியும், இப்்�ொது முதல் 

ேகிழுநதில் ஒரு இருகள்க மீதேொ்க இருககும்.

குழு 2 - 5 மறாணவர - முதைொவது ேகிழுநதில் ்�ொதுேொன இ்டங்்கள இல்ைொததொல், இவர்்களை 

இரண்டொவது ேகிழுநதில் உட்கொர ளவக்க ்வணடும். இப்்�ொது இரண்டொவது ேகிழுநதில் இரணடு 

இருகள்க்கள மீதேொ்க இருககும்.

குழு 3 - 4 மறாணவரகள் - முதல் இரணடு ேகிழுநது்களில் ்�ொதுேொன இ்டங்்கள இல்ைொததொல், 

இவர்்களை மூன்ைொவது ேகிழுநதில் தொன் உட்கொர ளவக்க முடியும். இப்்�ொது மூன்ைொவது ேகிழுநதில்  

மூன்று இருகள்க்கள மீதேொ்க இருககும்.

குழு 4 - 3 மறாணவரகள் - முதல் இரணடு ேகிழுநது்களில் ்�ொதுேொன இ்டங்்கள இல்ைொததொல், 

இவர்்களையும் மூன்ைொவது ேகிழுநதில் தொன் உட்கொர ளவக்க முடியும். இப்்�ொது மூன்ைொவது 

ேகிழுநதில் எநத இருகள்க்களும் மீதேொ்க இருக்கொது.

குழு 5 - 2 மறாணவரகள் - இவர்்களை முதைொவது ேகிழுநதில் ்�ொதுேொன இ்டங்்கள இல்ைொததொல், 

இவர்்களை இரண்டொவது ேகிழுநதில் தொன் உட்கொர ளவக்க ்வணடும். இப்்�ொது இரண்டொவது 

ேகிழுநதில் எநத இருகள்க்களும் மீதேொ்க இருக்கொது.

குழு 6 - 1 மறாணவரகள் - இவளர முதைொவது ேகிழுநதி்ை்ய உட்கொர ளவக்க முடியும். இப்்�ொது 

முதைொவது ேகிழுநதில் எநத இருகள்க்களும் மீதேொ்க இருக்கொது.

இநத இ்ங்குவரிலெயில் வரிலெப்படுத்தும் முல்லயப் �யன்�டுத்தினொல், நேககு 3 மகிழுநதுகள் 

்தளவப்�டுகிைது. ்ேலும், இநத 3 ேகிழுநது்களில் எநத இருகலககளும் மீதமறாக இருககறாது.

 இம்முளைளயப் �யன்�டுத்தினொல் ேகிழுநது்களின் அளனத்து இருகள்க்களையும் 

முழுவதுேொ்க �யன்�டுத்த முடிகிைது. என்வ, இம்முளையில் தீர்வுக ்கொண�து என்�து முதல் 

முளைளய வி்ட சிைநத தீர்ளவக ப்கொடுககும் என்று கூைைொம் அல்ைவொ?
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பண்புகள்

முன்னுரிளேப் �டி 

வரிளெப்�டுத்தும் முளை 

விளரவொ்கவும் எளிதொ்கவும் பெய்ய 

முடியும்

ஒரு நல்ைத் தீர்ளவக ப்கொடுககும் வொய்ப்பு 

குளைவு.

இைங்குவரிளெயில் 

வரிளெப்�டுத்தும் முளை

பெய்ய எளிதொனது முதல் முளைளய வி்டப் ப�ொதுவொ்க 

சிைநதத் தீர்ளவக தருகிைது.

எடுத்துககறாட்டு 1:

ெநளதயில் கிள்டககும் 8 அடி நீைமுளை ேரக்கடள்டளய வீணொக்கொேல்  கீ்ே அட்டவளணயில் 

ப்கொடுக்கப்�ட்ட அைவு்களில் ேரத்துணடு்கைொ்க பவட்டப் �யிறசி தச்ெர்  குேரனுககு உதவுங்்கள.

்தலவயறா்ன 

மரத்துண்டுகளின 

நீளம் (அடி)

2 3 4 6

்தலவயறா்ன 

மரத்துண்டுகளின 

எண்ணிகலக

3 அடி

3 அடி

4 அடி

4 அடி

4 அடி

2 அடி

2 அடி

2 அடி

2 அடி

6 அடி

தீரவு

நொம் முதலில் ் தளவயொன குளைநத�டெ ேரக்கடள்ட்களின் எணணிகள்களய ்கணககி்ட ் வணடும். 

்தளவப்�டும் ேரத்துணடு்களின் பேொத்த நீைம் 

                 = (2 அடி × 4 ) + (3 அடி × 2) + (4 அடி × 3) + (6 அடி × 1) = 8 + 6 + 12 + 6 = 32 அடி

ெநளதயில் கிள்டககும் ேரக்கடள்டயின் நீைம் = 8 அடி

என்வ, குளைநத�டெ ்தளவயொன ேரக்கடள்ட்கள =  32 ÷ 8 = 4

ெநலதயில் கிலடககும் 

மரககட்லடயின நீளம் 

(அடி)

8 அடி

்தலவயறா்ன 

மரத்துண்டுகளின 

எண்ணிகலக

2 அடி

2 அடி

2 அடி

2 அடி

3 அடி

3 அடி

4 அடி

4 அடி

4 அடி

6 அடி

்தலவயறா்ன 

மரத்துண்டுகளின 

நீளம் (அடி)

2 3 4 6

்தலவப்படும் 

மரத்துண்டுகளின 

எண்ணிகலக

4 2 3 1

்தலவப்படும் சமறாத்த 

மரத் துண்டுகளின 

எண்ணிகலக (அடி)

8 6 12 6

்தலவயறா்ன சமறாத்த மரத் துண்டுகளின நீளம் (அடி) = 8 + 6 + 12 + 6 = 32 அடி
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அைகு 5 தகவல் செயலறாககம்123

 ்ேற்கண்ட அட்டவளணயில் உளைது ்�ொன்று, 8 அடி ேரக்கடள்டளய குேரன் தனககுத் 

்தளவயொன அைவு்களில் ேரத்துணடு்கைொ்க பவடடினொல் 4 மரககட்லடகள் ்தளவப்�டும்.

 இ்ங்குவரிலெயில் வரிலெப்படுத்தும் முல்லயப் �யன்�டுத்தி குேரன் ேரக்கடள்ட்கள 

வீணொ்கொேல் ்தளவயொன அைவு்களில் ேரத்துணடு்கைொ்க பவட்ட முடியும் என்�ளதப் பின்வரும் 

�்டத்தின் மூைம் அறிநதுகப்கொளைைொம். 

ெநலதயில் கிலடககும் 

மரககட்லடயின நீளம்

(அடி)

8 அடி

குமரன 4 மரககட்லடகலள 

வீணறாகறாமல் ்தலவயறா்ன 

அளவுகளில் சவட்டிய 

மரத்துண்டுகள் (அடி)

6 அடி 2 அடி

2 அடி

2 அடி2 அடி

4 அடி 4 அடி

4 அடி

3 அடி 3 அடி

குேரன் 4 ேரக்கடள்ட்களை முன்னுரிளேப்�டி வரிளெ முளைளயப் �யன்�டுத்தி 

பவடடினொல், வீணொகும் ேரத்துணடு்களின் அைளவக ்கணககிடு்க.

குேரன் 4 ேரக்கடள்ட்களை முன்னுரிளேப்�டி வரிளெ முளைளயப் �யன்�டுத்தி 

இவற்ல் முயல்க

்ெவொ ெங்்க அளேப்பினர் 5000 கி.கி ப்கொளைைவு ப்கொண்டச் ெரககுநது்களைப் 

�யன்�டுத்தி பவளைத்தொல் �ொதிக்கப்�ட்ட ேக்களுககு உதவி்களை வேங்்க விரும்புகின்ைனர். 

கீ்ேக ப்கொடுக்கப்�டடுளை இநதப் ப�ொருள்கள அளனத்தும் ெரககுநது்களில் ப�ொதித்து (packed) 

பெய்யப்�டடு அனுப்�ப்�்ட ்வணடும்.

ெரககுநதுகளின எண்ணிகலக 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

சபறாருள்களின எலட (கி.கி) 1969 1211 1996 1999 1508 2007 1520 1485 1005 300

பவளைத்தொல் �ொதிக்கப்�ட்டவர்்களுககு நிவொரணங்்களை  வேங்்க 

(i)  முன்னுரிளேப்�டி வரிளெப்�டுத்தும் முளை 

(ii) இைங்குவரிளெயில் வரிளெப்�டுத்தும் முளை 

ஆகிய இருமுளை்களைப் �யன்�டுத்தினொல் ்தளவப்�டும் ெரககுநது்களின் எணணிகள்க 

ேறறும் ெரககுநது்களில் வீணொகும் இ்டத்தின் அைவிளனக ்கணககிடடு விடு�ட்ட இ்டத்ளத 

நிரப்�வும்.

 செயல்பறாடு-2

்ெவொ ெங்்க அளேப்பினர் 

�யன்�டுத்தி பவளைத்தொல் �ொதிக்கப்�ட்ட ேக்களுககு உதவி்களை வேங்்க விரும்புகின்ைனர். 

 செயல்பறாடு-
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