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தீண்டா்ம மனித ்நயமற்ற த�யலும் த்பருங்குற்றமும் ஆகும்

்தசிய ஒரு்மப்்பாடடு உறுதிதமாழி

‘நாடடின உரி்ம வாழ்்வயும் ஒரு்மப்்பாட்டயும் 
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‘ஒரு்்பாதும் வனமு்ற்ய நா்டன எனறும், �மயம், 
தமாழி, வடடாரம் முதலிய்வ காரணமாக எழும் 
்வறு்பாடுகளுக்கும் பூ�ல்களுக்கும் ஏ்னய அரசியல் 
த்பாருைாதாரக் கு்ற்பாடுகளுக்கும் அ்மதி தநறியிலும் 
அரசியல் அ்மப்பின வழியிலும் நினறு தீர்வு காண்்்பன’ 
எனறும் நான ்மலும் உறுதியளிக்கி்றன.

உறுதிதமாழி

இநதியா எனது நாடு. இநதியர் அ்னவரும் என உடன 
பிறநதவர்கள். என நாட்ட நான த்பரிதும் ்நசிக்கி்றன. 
இநநாடடின ்பழம்த்பரு்மக்காகவும் ்பனமுக மரபுச் 
சிறப்புக்காகவும் நான த்பருமிதம் அ்டகி்றன. இநநாடடின 
த்பரு்மக்குத தகுநது விைங்கிட எனறும் ்பாடு்படு்வன.

எனனு்டய த்பற்்றார், ஆசிரியர்கள், எனக்கு வயதில் 
மூத்தார் அ்னவ்ரயும் மதிப்்்பன; எல்லாரிடமும் அனபும் 
மரியா்தயும் காடடு்வன.

என நாடடிற்கும் என மக்களுக்கும் உ்ழததிட மு்னநது 
நிற்்்பன. அவர்கள் நலமும் வைமும் த்பறுவதி்லதான 
எனறும் மகிழ்ச்சி காண்்்பன.
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கணித அனுபவம் இயற்கயயறாடு இ்ைநதும்  
அனறறாட வறாழ்வில எல்றா இடஙகளிலும் பரவி உள்ளது  

எனப்த உைர்நது ககறாளளுதல.

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

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

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

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

ய�றாக்கமறாகும்.

கணி�மானது எணகள், சமனபாடுகள், அடிப்பற்ச் தசயலிகள் 
படிநிறைகள் எனபற�வி் புரி�றை அடிப்பற்யாகக் தகாண்து.

- வில்லியம் பவுல் �ர்ஸ்ன

தசயல்பாடு
கசய்து கறறல மூ்மறாக 

கணிதத்்தக் கறறு 
மகிழ்ச்சிய்டதல

உஙகளுக்குத் 
த�ரியுமா?

ஆர்வத்்தத் தூண்டுவதறகு 
பறாடபகபறாருள கதறாடர்பறான 

கூடுதல தகவலக்்ள அறிதல

சிந்திக்க
ஆழமறாகச் சிநதிக்கவும், 

கவளிபபடுத்தவும் 
வறாய்பபுகள

இவறறை முயல்க
கறறுக் ககறாண்ட 
பறாடபகபறாரு்்ள 

வலுவூடடும் வ்கயில சி் 
பயிறசி வினறாக்கள

குறிப்பு
இனறிய்மயறாக் 

கருத்துகளும், விதிகளும்.

இறணயச் தசயல்பாடு
அறிவுத் யதடல

பல்வறகத் திைனறி வினாக்கள்
உயர்மடடச் சிநத்ன்யத் தூண்டும் 

வ்கயிலும், யபறாடடித் யதர்வுக்்ள 
பயமினறி எதிர் ககறாளளும் வ்கயிலும் 

அ்மநத வினறாக்கள
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1எண்க

இயல்

1 எண்க

்ற்றல் ந�ோக்ங்க:
● பகா மற்றும் பகு எணகளை அளையாைம் காணுதல். 
● வகுபடும் தனளம விதிகளை அறிதல், அதளைப் பயனபடுத்தி ஓர் எணணின காரணிகளைக் 

காணுதல்.
● ஒரு பகு எணளணை, பகா எணகளின பபருக்கற்பலைாக எழுதுதல்.
● இரணடு அல்லது அதற்கு மமற்படை எணகளுக்கு மீப்பபரு பபாதுக் காரணி (மீ.பப.கா) மற்றும் 

மீச்சிறு பபாது மைஙளகக் (மீ.சி.ம) காணுதல் மற்றும் அவற்ளறை அனறைாை வாழக்ளகச் சூழலில் 
பயனபடுத்துதல்.

நினைவு கூர்தல்:
1. ஒறன்ற மறறும் இரடனடை எண்க 

 ● ஓர் எணளணை இரணடு சம குழுக்கைாகப் (இரணடு இரணைாக) பகுக்க 
இயலாது எனில், அது ஒறன்ற எண எைப்படும்.  
1, 3, 5, 7,…, 73, 75, …, 2009, … ஆகியளவ ‘ஒறன்ற எண்க’ ஆகும்.  

 ● ஓர் எணளணை இரணடு சம குழுக்கைாகப் (இரணடு இரணைாக) பகுக்க 
இயலும் எனில், அது இரடனடை எண எைப்படும்.  
2, 4, 6, 8, …, 68, 70, …, 4592, … ஆகியளவ ‘இரடனடை எண்க’ ஆகும். 

 ● எல்லா ஒற்ளறை எணகளும் 1, 3, 5, 7 அல்லது 9 ஆகிய ஏதாவது ஓர் இலக்கத்தில் முடியும்.
 ● எல்லா இரடளை எணகளும் 0, 2, 4, 6 அல்லது 8 ஆகிய ஏதாவது ஓர் இலக்கத்தில் முடியும்.
 ● முழு எணகளில்,  ஒற்ளறை எணகளும் இரடளை எணகளும் 

அடுத்தடுத்து வரும்.

(i) கவனித்து நிளறைவு பசயக
     1 + 3 = ?  5 + 11 = ?
21 + 47 = ?  __ + __ = ?

இதிலிருந்து நாம் முடிவு பசயவது யாபதனில் 
“இரு ஒற்ளறை எணகளின கூடுதலாைது 
எப்மபாதும் ஓர் ___________ஆகும்”.

 (ii) கவனித்து நிளறைவு பசயக 
    5 x 3 = ?  7 x 9 = ?
11 x 13 = ?  ___ x ___ = ?

இதிலிருந்து நாம் முடிவு பசயவது யாபதனில் 
“இரு ஒற்ளறை எணகளின பபருக்கற்பலன 
எப்மபாதும் ஓர் _____________ ஆகும்“.

பினவரும் கூற்றுகளைத் தகுந்த எடுத்துக்காடடுகளுைன பமயப்பிக்க.
(iii)  ஓர் ஒற்ளறை எணளணையும் ஓர் இரடளை எணளணையும் கூடடிைால் எப்மபாதும் ஓர் ஒற்ளறை 

எணமணை கிளைக்கும்.
(iv)  ஓர் ஒற்ளறை எணளணையும் ஓர் இரடளை எணளணையும் பபருக்கிைால் எப்மபாதும் ஓர் இரடளை 

எணமணை கிளைக்கும்.
(v) மூனறு ஒற்ளறை எணகளைப் பபருக்கிைால் எப்மபாதும் ஓர் ஒற்ளறை எணமணை கிளைக்கும்.

இவறன்ற முயல்்

3 7
• • • • • •

• • • •

4 8
• • • • • •

• • • • • •
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2 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

2. ்ோரணி்க
இந்தச் சூழல் குறித்துச் சிநதிக்:
ஆசிரியர் மவலவனிைம் 8 மற்றும் 20 எனறை இரு எணகளை வழஙகி அவற்ளறை இரு எணகளின 
பபருக்கற்பலைாக எழுதச் பசால்கிறைார். மவலவன தைது கணித மைத்திறைன மற்றும் பபருக்கல் 
வாயப்பாடுகளைக் பகாணடு 8 = 2 x 4 ; 20 = 2 x 10 மற்றும் 20 =  4 x 5  எை உைைடியாகக் காணகிறைான. 
இதிலிருந்து, நாம் 2 மற்றும் 4 ஆகிய எணகளை 8 இன காரணிகள் எைக் கூறைலாம். அவவாமறை, 2 , 4, 
5 மற்றும் 10 ஆகிய எணகள் 20 இன காரணிகள் ஆகும். 
நாம் மமலும் 8 ஐ 1 x 8 எை எழுதலாம். அதன மூலம் 1 மற்றும் 8 ஆகிய எணகளும் 8 இன காரணிகள் 
எை முடிவு பசயகிமறைாம்.  
இதிலிருந்து, நாம் கவனிப்பது,

 ● க்ோடுக்ப்படடை ஓர எணனணை  மீதியின்றி வகுககும் ஓர எணணைோைது அ்தன் ‘்ோரணி’ ஆகும். 
 ● ஒவநவோர எணணிறகும், 1 மறறும் அந்த எண ்ோரணி்ளோ் அனமயும்.
 ● ஓர எணணின் ஒவகவோரு ்ோரணியும், அந்த எணணின் மதிபபிறகுக குன்றவோ்நவோ அல்்லது 

சமமோ்நவோ இருககும். 
3. மடைஙகு்க
7 இன  பபருக்கல் அடைவளணைளயப் பார்ப்மபாம்.
       1 x 7 =   7
       2 x 7 = 14
       3 x 7 = 21
       4 x 7 = 28
       5 x 7 = 35 ...

இஙகு 7, 14, 21, 28, 35……. ஆகிய எணகள் 7 இன ‘மைஙகுகள்’ ஆகும். 
இதிலிருந்து , நாம் உற்றுமநாக்குவது, 

 ● ஓர எணணின் ஒவகவோரு மடைஙகும் அந்த எணனணை விடை அதி்மோ்நவோ அல்்லது சமமோ்நவோ 
இருககி்றது.  
7 இன மைஙகுகைாை 7, 14, 21, 28, … ஆகியளவ 7-ஐ விை அதிகமாகமவா அல்லது சமமாகமவா 
இருக்கினறைை. 

 ● ஓர எணணின் மடைஙகு்க முடிவற்றனவ. 
5 இன மைஙகுகைாை 5, 10, 15, 20, … ஆகியளவ முடிவற்றைளவ.

 ● 1 எனறை எண ஓர் ஒற்ளறை எண ஆதலால் அதன பதாைரியாை 2 ஓர் இரடளை எண ஆகும். 
ஆகமவ, 1 இன  முனனியாை 0 எனறை எணணைாைது ஓர் இரடளை எண ஆகும். 

 ● இயல் எணகளில் முதல் எண 1 ஆைது ஓர் ஒற்ளறை எண மற்றும் முழு எணகளில் முதல் எண 
0 ஆைது ஓர் இரடளை எண ஆகும். 

குறிபபு 
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(i) சரியா, தவறைா எைக் கூறுக 
அ) மிகச் சிறிய ஒற்ளறை இயல் எண 1 ஆகும்.
ஆ) 2 எனறை எணணைாைது மிகச் சிறிய இரடளை முழு எண ஆகும்.
இ) 12345 + 5063 எனபது ஓர் ஒற்ளறை எண ஆகும்.
ஈ) ஒவமவார் எணணிற்கும் அமத எண ஒரு காரணியாக அளமயும். 
உ) 6 இன மைஙகாை ஓர் எணணைாைது, 2 மற்றும் 3 இன மைஙகாகவும் இருக்கும்.

(ii) 7 எனபது 27 இன ஒரு காரணியா?
(iii)  12 எனறை எண, 12 எனறை எணணுக்குக் காரணியாகுமா? அல்லது மைஙகாகுமா?
(iv)  30 எனறை எண, 10 இன மைஙகா? காரணியா?
(v)  பினவரும் எணகளில் எது 3-ஐக் காரணியாகக் பகாணடுள்ைது?

அ) 8   ஆ) 10  இ) 12  ஈ) 14
(vi)  24 இன காரணிகள் 1, 2, 3,  6, , 12 மற்றும் 24. இதில் விடுபடை காரணிகளைக் 

கணைறிக.
(vii)  பினவரும் எணகளை உற்று மநாக்கி, விடுபடைவற்ளறைக் கணைறிக : 

9 4 8 27 16 45 24

இவறன்ற முயல்்

1.1 அறிமு்ம் 
முதல் பருவத்தில் நாம் இயல் மற்றும் முழு எணகளைப் பற்றிக் கற்மறைாம். தற்பபாழுது, நாம் சிறைப்பு 
எணகைாை பகா மற்றும் பகு எணகள், எணகளின வகுபடும் தனளம விதிகள், மீப்பபரு பபாதுக் 
காரணி (மீ.பப.கா) மற்றும் மீச்சிறு பபாது மைஙகு (மீ.சி.ம) பற்றி அறிமவாம்.

எஙகும் ்ணி்தம் – அன்்றோடை வோழ்வில் எண்க

ஒரு நிறுவைத்தின தகவல்களைப் பாதுகாக்கும் 
சாவியாகப் பகா எணகளைப் பயனபடுத்துதல் 
(பபரிய பகு எணகளை இரு பபரிய பகா 
எணகளின பபருக்கற்பலைாக அளமத்தல்)

அனறைாை வாழவில் மீப்பபரு பபாதுக் காரணி 

  Alive

 M

athematics
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1.2  ்ப்ோ மறறும் ்பகு எண்க 
இந்தச் சூழல் குறித்துச் சிநதிக்: 
ஆசிரியர், அனபுச்பசல்வனிைம் 5 பபாத்தானகளையும் கயல்விழியிைம் 6 பபாத்தானகளையும் வழஙகி, 
அவர்கைால் முடிந்த வழிகளில், ஒவபவாரு வரிளசயிலும் சம எணணிக்ளகயிலாை பபாத்தானகள்  
இருக்குமாறு அளமக்கக் கூறுகிறைார். கீமழ காடடியுள்ைவாறு பவவமவறு வழிகளில் இருவரும் 
பபாத்தானகளை அளமக்கினறைைர்.

அன்புச்கசல்வன் அனமத்்த முன்ற
ஒரு வரிளசயில் 5 பபாத்தானகளை அளமத்தால், 
அவன 1 வரிளசளயப் பபறுகிறைான.

    

1×5=5

ஒவபவாரு வரிளசயிலும் 1 பபாத்தான 
அளமத்தால், அவன 5 வரிளசகளைப் பபறுகிறைான. 

5×1=5

5 பபாத்தானகளைக் பகாணடு 2 வழிகளில் (பசவவகஙகைாக) மடடுமம அளமக்க முடியும் எை 
அவன உணைர்கிறைான. ஆகமவ, 5 இன காரணிகள் 1 மற்றும் 5 மடடுமம (வரிளசகளின 
எணணிக்ளகளயக் கவனிக்க).

்யல்விழி அனமத்்த முன்ற

ஒரு வரிளசயில் 6 
பபாத்தானகளை 
அளமத்தால், அவள் 1 
வரிளசளயப் 
பபறுகிறைாள்.

     

1×6=6

ஒவபவாரு 
வரிளசயிலும் 3 
பபாத்தானகளை 
அளமத்தால், அவள் 2 
வரிளசகளைப் 
பபறுகிறைாள்.

  
  

2×3=6

ஒவபவாரு 
வரிளசயிலும் 2 
பபாத்தானகளை 
அளமத்தால், அவள் 3 
வரிளசகளைப் 
பபறுகிறைாள்.

  
  
  

3×2=6

ஒவபவாரு 
வரிளசயிலும் 1 
பபாத்தான 
அளமத்தால், அவள் 6 
வரிளசகளைப் 
பபறுகிறைாள்.

6×1=6

6 பபாத்தானகளைக் பகாணடு 4 வழிகளில் (பசவவகஙகைாக) அளமக்கலாம் எை அவள் 
உணைர்கிறைாள். ஆகமவ, 6 இன காரணிகள் 1, 2, 3 மற்றும் 6 ஆகும் (வரிளசகளின 
எணணிக்ளகளயக் கவனிக்க).

இப்மபாது, பினவரும் விைாக்களுக்கு விளையளிக்கவும் : 
 ● 2 பபாத்தானகள், 3 பபாத்தானகள், 4 பபாத்தானகள்……….. எை 10 பபாத்தானகள் வளர 

எத்தளை பவவமவறு வழிகளில் பசவவகஙகளை (மமற்கணைவாறு) அளமக்கலாம்?
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அடைவளணைளய நிளறைவு பசயக:

எண அளமயக்கூடிய பசவவகஙகளின  அளமப்புகள் காரணிகள் காரணிகளின எணணிக்ளக
1 1

2 1 × 2; 2 × 1 1, 2 2

3

……
10 1 × 10; 10 × 1; 2 × 5; 5 × 2

ஓர் எணணின, அந்த எணளணைத் தவிர்த்த மற்றை காரணிகளின கூடுதலாைது, அமத 
எணளணைத் தரும் எனில், அது  ‘கசவவிய எண’ அல்லது 'நின்றவு எண' எைப்படும். 
எடுத்துக்காடைாக, எண 6 ஆைது ஒரு 'கசவவிய எண' ஆகும். ஏபைனில், அதன 
காரணிகள் 1, 2 மற்றும் 3 (6 ஐ தவிர்த்து) ஆகிய எணகளின கூடுதலாைது 1 + 2 + 3 = 6 எனபது 
பகாடுக்கப்படை எண ஆகும். 28,  54 மற்றும் 496 ஆகிய எணகள் பசவவிய எணகைா? எை ஆராயக. 

கசயல்்போடு
(i)  அக்மைாபர் மாத நாள்காடடியில் உள்ை நாள்களுள் பகா மற்றும் பகு 

எணகளைப் படடியலிடுக.
(ii)  இரணடு அல்லது அதற்கு மமற்படை இயல் எணகளின பபருக்களலப் 

பயனபடுத்தி சில பகு எணகளை உருவாக்குக. 
(iii)  பினவரும் எணகளைப் பகா அல்லது பகு எணகள் எை வளகப்படுத்துக. 

34 , 57 , 71 , 93 , 101 , 111 , 291

அடைவளணையிலிருந்து, நாம் அறிவது,
● 1 ஐ விடை அதி்மோை ஓர இயல் எணணைோைது, 1 மறறும் அந்த எணனணை மடடுநம 

்ோரணி்ளோ்ப க்பறறிருபபின், அந்த எண  ்ப்ோ எண எைப்படும். எடுத்துக்காடைாக, 2 (1 ×2) ஒரு 
பகா எணணைாகும். அவவாமறை 13 (1 ×13) ஒரு பகா எணணைாகும். 

● ஓர இயல் எணணைோைது இரணடிறகும் நமற்படடை   ்ோரணி்னளப க்பறறிருபபின், அந்த எண  
்பகு எண எைப்படும். எடுத்துக்காடைாக, 15 (1 × 3 × 5)  ஒரு பகு எணணைாகும்.  
அவவாமறை 70 (1 ×2 × 5 × 7) ஒரு பகு எணணைாகும்.

1.2.1 எரநடைோஸ்தனிஸ சல்்லனடை முன்றயின் மூ்லம் ்ப்ோ எண்னளக ்ணடைறி்தல் 
எரமைாஸதனிஸ சல்லளை எனபது பகாடுக்கப்படை எண வளரயில் உள்ை பகா எணகளைக் கணைறிய 
உதவும் ஓர் எளிய நீக்கல் முளறை ஆகும். இந்த முளறைளயக் கிமரக்க நாடடின அபலக்சாணடிரியாளவச் 
சார்ந்த கணிதவியலாைர் எரமைாஸதனிஸ எனபவர் கணைறிந்தார். இதில் கீமழ படடியலிைப்படடுள்ை 
சில எளிய படிநிளலகளைக் பகாணடு, நாம் பகா எணகளைக் கணைறியலாம்.
்படி  1 :  10 நிளரகள் மற்றும் 10 நிரல்களை உருவாக்குக. மமலும், ஒவபவாரு நிளரயிலும் 1 முதல் 10 

வளர, 11 முதல் 20 வளர,………. 91 முதல் 100 வளர எை 10 எணகளை எழுதுக. 
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்படி 2 :  1 எனறை எணணைாைது பகா எணணும் அல்ல பகு எணணும் அல்ல (ஏன?). ஆகமவ, 1-ஐத்  
தவிர்த்து, அடுத்த சிறிய பகா எணணைாை 2-ஐக் பகாணடு பதாைஙகுக. 2–ஐ வணணை 
வடைமிடுக. கடைத்திலுள்ை அதன மைஙகுகளை அடித்து விைவும்.

்படி 3 :  இப்மபாது, அடுத்த பகா எண 3-ஐ எடுத்துக்பகாள்ைவும். 3-ஐ வணணை வடைமிடடுக் 
கடைத்திலுள்ை அதன எல்லா மைஙகுகளையும் அடித்து விைவும்.

்படி 4 :  முனமப 4 அடிக்கப்படடுவிடைதால், அடுத்த பகா எணணைாை 5–ஐ எடுக்கவும்.  
5-ஐத் தவிர்த்து அதன எல்லா மைஙகுகளையும் அடித்து விைவும்.

்படி 5 :   பகா எணகைாை 7 மற்றும் 11 ஆகிய எணகளுக்கு இவவாமறை பசயது நிறுத்தவும்!  
(ஏன? சிந்திக்க!)  

மமற்காணும் படிகளைக் பகாணடு முழுளமயாக்கப்படை பினவரும் கடைத்தில் 100 வளரயிலாை பகா 
எணகளைக் காணைலாம்.

எரநடைோஸ்தனிஸ சல்்லனடை 

எரமைாஸதனிஸின சல்லளை முளறையிலிருந்து, பினவருவைவற்ளறைப் பபறைலாம்.
 ● அடிக்கப்படை எணகள் அளைத்தும் பகு எணகள். வணணை வடைமிைப்படை எணகள் அளைத்தும் 

பகா எணகள்.  மமலும், 100 வளரயிலாை எண பதாகுதியில் பமாத்தம் 25 பகா எணகள் உள்ைை.
 ● 5 இல் முடியும் ஒமர பகா எண 5 ஆகும்.

1.2.2 ஓர எணனணைப ்ப்ோ எண்ளின் கூடு்த்லோ் எழுது்தல் 
மூனளறை விைப் பபரிய எந்தமவார் எணளணையும் இரணடு அல்லது அதற்கு மமற்படை பகா எணகளின 
கூடுதலாக எழுதலாம். இதற்காை விைக்கத்ளதக் கீழக்காணும் எடுத்துக்காடடுகள்  மூலம் அறியலாம்.
எடுத்துக்ோடடு 1 :
42 மற்றும் 100 ஆகிய எணகளை அடுத்தடுத்த இரு பகா எணகளின கூடுதலாக எழுதுக.
தீரவு :   42 = 19 + 23
            100  = 47 + 53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
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1.2.3 இரடனடைப ்ப்ோ எண்க 
ஒரு மசாடி பகா எணகளின மவறுபாடு 2 எனில், அது ‘இரடனடைப ்ப்ோ எண்க’ எைப்படும். 
எடுத்துக்காடைாக  (5 , 7) எனபது இரடளைப் பகா எணகள் ஆகும். அவவாமறை (17, 19) எனபதும் 
இரடளைப் பகா எணகள் ஆகும்.  
மமலும் ஒரு சில ‘இரடளைப் பகா’ மசாடிகளைக் காணைவும் !

1.3 எண்ளின் வகு்படும் ்தன்னமக்ோை விதி்க
உனனிைம் 126/216 எனறை ஒரு பினைத்ளதச் சுருக்குமாறு மகடகப்படைது எனறு ளவத்துக் 
பகாள்மவாம். பகாடுக்கப்படை எணகள் சற்மறை பபரியளவ எனபதால், சுருக்குவது எனபது எளிதல்ல. 
இஙகு, இந்த எணகள் 2 மற்றும் 9 ஆல் மடடுமம மீதியினறி வகுபடும் எனறைல்லாமல் மவறு சில 
எணகைாலும் வகுபடும் எனபளதக் கவனிக்க! 126 மற்றும் 216 இன காரணிகள் 2 மற்றும் 9 
ஆகியவற்ளறை எவவாறு கணைறிய இயலும்? அவவாறைாை காரணிகளைக் கணைறிவதற்காை கணித 
மைத்திறைளை மமம்படுத்த வகுபடும் தனளம விதிகள் பயனபடுகினறைை. நமது கணித மைத்திறைளை 
மமம்படுத்தவும், அவவாறைாை காரணிகளைக் காணைவும் ‘வகு்படும் ்தன்னம விதி்க’ பயனபடுகினறைை. 
இவற்ளறைப் பற்றி இந்தப் பகுதியில் காணமபாம்.
பபாதுவாக, வகுபடும் தனளம விதிகள் ஓர் எணளணைப் பகாக் காரணிகைாகப் பிரித்பதழுத 
பயனபடுகினறைை. மமலும், பகாடுக்கப்படை ஒரு பபரிய எணணைாைது 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 அல்லது 
11 (மமலும் பல எணகைால்) சரியாக வகுபடுமா எனபளத ஆராயவதுைன அந்த எணணில் உள்ை 
இலக்கஙகளுக்குச் சில அடிப்பளைச் பசயல்களைச் பசயதும், வழக்கமாை வகுத்தல் அல்லாமல் 
எளிளமயாக காணபதும் மதளவயாைளவ ஆகும். பினவரும் எளிளமயாை விதிகளை நிளைவில் 
பகாள்மவாம்! 2, 3 மற்றும் 5 ஆல் வகுபடுதல் எனபது பகாக் காரணிப்படுத்தலில் மிக முக்கியமாகும். 
எைமவ, அவற்றின விதிகளை முதலில் இஙகுக் காணமபாம். 
2 ஆல் வகு்படும் ்தன்னம    
ஓர் எணணின ஒனறைாம் இலக்கம் 2, 4, 6, 8 மற்றும் 0 ஆகிய எணகளில் ஏமதனும் ஓர் எணணைாக 
இருந்தால் அந்த எண 2 ஆல் வகுபடும். 

எடுத்துக்ோடடு 2 :
31 மற்றும் 55 ஆகிய எணகளை எளவமயனும் மூனறு ஒற்ளறைப் பகா எணகளின கூடுதலாக எழுதுக.
தீரவு :  31 = 5 + 7  + 19  (மவறு வழி எளவமயனும் இருப்பின அவற்ளறையும் கணைறியவும்!)
           55 = 3 + 23 + 29

(i)  68 மற்றும் 128 ஆகிய எணகளை அடுத்தடுத்த இரு பகா எணகளின கூடுதலாக எழுதவும். 
(ii)  79 மற்றும் 104 ஆகிய எணகளை எளவமயனும் மூனறு பகா எணகளின கூடுதலாக எழுதுக.

மூனறு பதாைர்ச்சியாை பகா எணகளுக்கு இளைமய உள்ை மவறுபாடு 2 எனில், அந்தப் 
பகா எணகள் ஒரு பகா மூனறைன பதாகுதிளய அளமக்கும். அவவாறு அளமயும் ஒமர பகா மூனறைன 
பதாகுதியாைது (3, 5, 7) ஆகும். 

இவறன்ற முயல்்
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8 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

எடுத்துக்ோடடு்க: 
(i) 456368  எனறை எண  2 ஆல் வகுபடும். ஏபைனில், அதன ஒனறைாம் இலக்கமாை 8 ஆைது ஓர் 

இரடளை எணணைாகும். 
(ii) 1234567 எனறை எண 2 ஆல் வகுபைாது. ஏபைனில், அதன ஒனறைாம் இலக்கமாை 7 ஆைது ஓர் 

இரடளை எண அனறு. 
3 ஆல் வகு்படும் ்தன்னம
3 ஆல் வகுபடும் தனளம எனபது சுவாரஸயமாைது! 96 ஆைது 3 ஆல் வகுபடுமா எனபளத நாம் 
ஆராயலாம். இஙகு, அதன இலக்கஙகளின கூடுதல் 9 + 6 = 15 எனபது 3 ஆல் வகுபடும், மமலும்  
1 + 5 = 6 எனபதும் 3 ஆல் வகுபடும். இது மீணடும் மீணடும் பசயகிறை கூடைல் எைப்படும். ஆகமவ,  
ஓர் எணணின இலக்கஙகளின கூடுதல் 3 ஆல் வகுபடும் எனில், அந்த எண 3ஆல் வகுபடும். 
எடுத்துக்ோடடு்க: 
(i) 654321 எனறை எணணைாைது 3 ஆல் வகுபடும். ஏபைனில், இஙகு இலக்கஙகளின கூடுதல்  

6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21. மமலும் 2 + 1 = 3 எனபது 3ஆல் வகுபடும். ஆகமவ, 654321 எனறை 
எணணைாைது 3 ஆல் வகுபடும். 

(ii) எளவமயனும் 3 அடுத்தடுத்த எணகளின கூடுதலாைது 3 ஆல் வகுபடும். எடுத்துக்காடைாக,  
(33 + 34 + 35 = 102 ஆைது 3 ஆல் வகுபடும்).

(iii) 107 எனறை எணணைாைது 3 ஆல் வகுபைாது. ஏபைனில், 1 + 0 + 7 = 8 எனபது 3 ஆல் வகுபைாது.
5 ஆல் வகு்படும் ்தன்னம   
5 இன  மைஙகுகளைக் கவனிக்க. அளவ 5, 10, 15, 20, 25………..95, 100, 105……. எைச் பசனறு 
பகாணமை இருக்கும். இதிலிருந்து 5 இன மைஙகுகளில் ஒனறைாம் இலக்கமாைது 0 அல்லது 5 ஆக 
இருப்பது பதளிவாகிறைது. ஆகமவ, 
ஓர் எணணின ஒனறைாம் இலக்கத்தில் 0 அல்லது 5 எனறு இருந்தால் அந்த எண 5 ஆல் வகுபடும்.
எடுத்துக்ோடடு்க: 5225 மற்றும் 280 ஆகியை 5 ஆல் வகுபடும். 

(i) லீப் ஆணடுகள் 2 ஆல் வகுபடுமா?
(ii) முதல் 4 இலக்க எணணைாைது 3 ஆல் வகுபடுமா?
(iii) உனனுளைய பிறைந்தநாள் (DDMMYYYY) 3 ஆல் வகுபடுமா?
(iv) அடுத்தடுத்த 5 எணகளின கூடுதலாைது 5 ஆல் வகுபடுமா எை ஆராயக.
 (v)  2000, 2006, 2010, 2015, 2019, 2025 எனறை எண பதாைர்வரிளசயில் 2 மற்றும் 5 ஆல் 

வகுபடும் எணகளை அளையாைம் காணக. 

4 ஆல் வகு்படும் ்தன்னம 
ஓர் எணணின களைசி இரணடு இலக்கஙகள் 4 ஆல் வகுபடும் எனில், அந்த எண 4 ஆல் வகுபடும். 
குறிப்பாகக் களைசி இரு இலக்கஙகள் பூச்சியஙகைாக இருந்தாலும் அந்த எண 4 ஆல் வகுபடும்.  

இவறன்ற முயல்்
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எடுத்துக்ோடடு்க: 71628, 492, 2900 ஆகிய எணகள் 4 ஆல் வகுபடும். ஏபைனில்,  28 மற்றும் 92 
ஆகியை 4 ஆல் வகுபடும். மமலும் 2900 எனறை எணணின  களைசி இரு இலக்கஙகள் பூச்சியம் 
ஆதலால், அது 4 ஆல் வகுபடும். 
6 ஆல் வகு்படும் ்தன்னம 
ஓர் எணணைாைது 2 மற்றும் 3 ஆல் வகுபடும் எனில், அந்த எண 6 ஆல் வகுபடும்.

எடுத்துக்ோடடு்க:  138, 3246, 6552 மற்றும் 65784 ஆகியை 6 ஆல் வகுபடும்.

குறிபபு 

7 ஆல் வகுபடுந்தனளமக்கு ஒரு விதி இருந்தாலும் கூை, அது சற்றுக் கூடுதல் காலம் எடுத்துக் 
பகாள்ளும் எனபதால் வழக்கமாக 7 ஆல் வகுப்பது எளிதாக இருக்கும். 

8 ஆல் வகு்படும் ்தன்னம 
ஓர் எணணின களைசி மூனறு இலக்கஙகள் 8 ஆல் வகுபடும் எனில், அந்த எண 8 ஆல் வகுபடும். 
குறிப்பாகக் களைசி மூனறு இலக்கஙகள் பூச்சியமாக இருந்தாலும் அந்த எண 8 ஆல் வகுபடும்.
எடுத்துக்ோடடு்க :   2992 எனறை எண 8 ஆல் வகுபடும். ஏபைனில் 992 ஆைது 8 ஆல் வகுபடும். 3000 

எனறை எண 8 ஆல் வகுபடும். ஏபைனில், 3000 இல் களைசி மூனறு இலக்கஙகள் 
பூச்சியஙகள் ஆகும்.

9 ஆல் வகு்படும் ்தன்னம  
ஓர் எணணின இலக்கஙகளின கூடுதல் 9 ஆல் வகுபடும் எனில், அந்த எண 9 ஆல் வகுபடும். 
எடுத்துக்ோடடு:  9567 எனறை எண 9 ஆல் வகுபடும். ஏபைனில்,  9 + 5 + 6 + 7 = 27 ஆைது 9 ஆல் 

வகுபடும். குறிப்பாக, 9 ஆல் வகுபடும் எணகள் அளைத்தும் 3 ஆல் வகுபடும்.
10 ஆல் வகு்படும் ்தன்னம
ஓர் எணணின ஒனறைாம் இலக்கம் பூச்சியம் எனில், அந்த எண 10 ஆல் வகுபடும். 10 ஆல் வகுபடும் 
எணகள் அளைத்தும் 5 ஆல் வகுபடும் எனபளதக் கவனிக்க.
எடுத்துக்ோடடு்க:
1. 2020 எனறை எண 10 ஆல் வகுபடும். (2020 ÷ 10 = 202) ஆைால், 2021 எனறை எண 10 ஆல் 

வகுபைாது. 
2. 26011950 எனறை எண 10 ஆல் வகுபடும். மமலும் அது 5 ஆல் வகுபடும்.
11 ஆல் வகு்படும் ்தன்னம 
ஓர் எண 11 ஆல் வகுபை, அவபவணணின, ஒனறுவிடை இலக்கஙகளின கூடுதல்களின மவறுபாடு 
0 ஆகமவா அல்லது 11 ஆல் வகுபடுவதாகமவா இருந்தால் அந்த எண 11 ஆல் வகுபடும்.
எடுத்துக்ோடடு :  இஙகு 256795 எனறை எணணில், ஒனறுவிடை இலக்கஙகளின கூடுதலுக்கு இளைமய 
உள்ை மவறுபாடு = (5 + 7 + 5) - (9 + 6 + 2)  = 17 – 17 = 0.  ஆகமவ, 256795 ஆைது 11 ஆல் வகுபடும்.
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10 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

கசயல்்போடு 
ஆசிரியர் மாணைவர்களிைம் சில எணகளைக் பகாடுத்து அளவ வகுபடும் தனளம விதிகள்  மூலம் 2, 
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 மற்றும் 11 ஆகிய எணகைால் வகுபடுமா எைக் மகடகலாம். வகுபடும் எனில், 
அவர்கள் ‘ஆம்’ எை எழுத மவணடும்.  இல்ளலபயனில், ‘இல்ளல’ எை எழுத மவணடும்.(முதல் 
கணைக்கு உஙகளுக்காகச் பசயயப்படடுள்ைது!)  

எண்க ÷ 2 ÷ 3 ÷ 4 ÷ 5 ÷ 6 ÷8 ÷9 ÷10 ÷11

68 ஆம் இல்ளல ஆம் இல்ளல இல்ளல இல்ளல இல்ளல இல்ளல இல்ளல
99

300
495

1260
7920

11880
13650

600600
15081947

1.4 ்ப்ோக ்ோரணிப்படுத்து்தல் 
பகாடுக்கப்படை ஓர் எணளணைப் பகாக் காரணிகளின பபருக்கற்பலைாக எழுதுவது  
“்ப்ோக ்ோரணிப்படுத்து்தல்” எைப்படும்.  எடுத்துக்காடைாக, 36-ளயக் காரணிகளின பபருக்கற்பலைாகப் 
பினவருமாறு எழுதலாம் : 36 = 1 × 36, 36 = 2 × 18, 36 = 3 × 12, 36 = 4 × 9, 36 = 6 × 6.
இஙகு, 36 இன காரணிகைாை 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 மற்றும் 36 ஆகிய அளைத்தும் பகா எணகள் 
அல்ல. பினவரும் இரணடு முளறைகளில் 36 இன பகாக் காரணிகளைக் கணைறியலாம். 
1.  வகுத்்தல் முன்ற  2.  ்ோரணிச்கசடி முன்ற 

1. வகுத்்தல் முன்ற: 36 இன பகாக் காரணிப்படுத்துதளல நாம் பினவருமாறு காணைலாம்.

2 36
2 18
3 9
3 3

1

36 = 2 × 2 × 3 × 3

3 36
2 12
2 6
3 3

1

36 = 3 × 2 × 2 × 3

மமற்காணும் முளறையில், நாம் ஏன 2 அல்லது 3 ஆகிய எணகளைக் பகாணடு பதாைஙகுகிமறைாம்? 
ஏன 5 எனறை எணளணைக் பகாணடு பதாைஙகவில்ளல? ஏபைனில், 36 எனறை எண 5 இன மைஙகாக 
அளமயாததால், அது 5 ஆல் வகுபைாது. எைமவ, ஓர் எணணின பகாக் காரணிகளைக் காணை ஏமதனும் 
ஓர் எணணைால் வகுப்பளதக் காடடிலும் 2, 3 அல்லது 5 எைச் சிறிய பகா எணகைால் வகுத்துப் பார்ப்பது 
பயைளிக்கும்.

6th_Maths_Term2_TM_Chapter 1.indd   10 29-06-2020   03:08:31 PM



11எண்க

2. ்ோரணிச்கசடி முன்ற:
ஓர் எணணின பகாக் காரணிப்படுத்துதளல, மற்றுபமாரு முளறையில் ஒரு காரணிச் பசடியாகக் பகாணடு 
காடசிப்படுத்தலாம். இதில், நாம் பல கிளைகளைச் மசர்த்தால், நம்மால் ஒரு தளலகீழாை மரம் மபானறை 
ஒரு காடசிளயப் பபறைமுடியும். நாம் 36 இன பகாக் காரணிப்படுத்துதளலப் பினவருமாறு காணைலாம். 
(முதல் கணைக்கிற்காை தீர்வு உஙகளுக்குக் பகாடுக்கப்படடுள்ைது. மீதமுள்ைவற்ளறை நிளறைவு பசயக).

ஆகமவ, 36 இன பகாக் காரணிகளின வரிளசகள் மாறி இருந்தாலும், அளைத்து முளறைகளிலும் 
காரணிகள் ஒனமறை எை நாம் அறிகிமறைாம். பபாதுவாகப் பகாக் காரணிகளை 2 x 2 x 3 x 3 எைச் சிறிய 
எணணிலிருந்து பபரிய எண வளர வரிளசப்படுத்துவது வழக்கமாகும். 

்பயிறசி 1.1
1. ந்ோடிடடை இடைங்னள நிரபபு்.

(i) 11 மற்றும் 60 ஆகிய எணகளுக்கு இளைமய உள்ை பகா எணகளின எணணிக்ளக  
 ஆகும்.

(ii) 29 மற்றும்  ஆகிய எணகள் இரடளைப் பகா எணகள் ஆகும்.
(iii) 3753 எனறை எணணைாைது 9 ஆல் வகுபடும். ஆளகயால் அவபவண  ஆல் 

வகுபடும்.

36

182

92

3 3
36 = 2 x 18 = 2 x 2 x 9 = 2 x 2 x 3 x 3

36

3

6

2
   36 = ..............................

36

9

2 3  
   36 = ......................................

36

6

3 2  
   36 = ......................................

1

3

2

4

குறிபபு 

 ● பபருக்கலாைது பரிமாற்றுப் 
பணளப நிளறைவு பசயயும் 
எனபதால், பபருக்கலில் 
காரணிகளின வரிளசயாைது 
எணணின மதிப்ளபப் பாதிக்காது.

2 மற்றும் 3 எனறை எணகளைத் தவிர 
எல்லாப் பகா எணகளும் 6 இன 
மைஙகுகளை விை 1 அதிகமாகமவா அல்லது 1 
குளறைவாகமவா  இருக்கும். எடுத்துக்காடைாக,   
37 = (6 x 6) + 1. இந்தக் கூற்ளறை மவறு பகா 
எணகளுக்கும் சரிபார்க்க.
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12 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

(iv) மிகச்சிறிய 4 இலக்க எணணின மாறுபடை பகாக் காரணிகளின எணணிக்ளக 
.

(v) 30 எனறை எணணின மாறுபடை பகாக் காரணிகளின கூடுதல்  .

2. சரியோ, ்தவ்றோ எைக கூறு்.
(i) எந்த எணணிக்ளகயிலாை ஒற்ளறை எணகளைக் கூடடிைாலும் ஓர் இரடளை எண 

கிளைக்கும். 
(ii) ஒவமவார் இயல் எணணும் பகா எணணைாகமவா அல்லது பகு எணணைாகமவா இருக்கும்.

(iii) ஓர் எணணைாைது 6 ஆல் வகுபடும் எனில் அது 3 ஆலும் வகுபடும்.

(iv) 16254 எனறை எணணைாைது 2, 3, 6 மற்றும் 9 ஆகிய எணகைால் வகுபடும்.

(v) 105 எனறை எணணின பவவமவறு பகாக் காரணிகளின எணணிக்ளக 3 ஆகும்.

3. மிகச்சிறிய மற்றும் மிகப்பபரிய ஈரிலக்கப் பகா எணகளை எழுதுக.

4. மிகச்சிறிய மற்றும் மிகப்பபரிய மூனறிலக்கப் பகு எணகளை எழுதுக. 

5. எளவமயனும் மூனறு ஒற்ளறை இயல் எணகளின கூடுதலாைது ஓர் ஒற்ளறை எணணைாகும். 
இந்தக் கூற்ளறை ஓர் எடுத்துக்காடடுைன உறுதிப்படுத்துக.

6.  13 எனறை பகா எணணின இலக்கஙகளை இைம் மாற்றிைால் கிளைக்கும் மற்றுபமாரு பகா எண  
31 ஆகும். 100 வளரயிலாை எணகளில், இவவாறைாை மசாடிகள்  அளமயும் எனில், அவற்ளறைக் 
காணக. 

7. ஒவமவார் ஒற்ளறை எணணும் பகா எண எனறு உைது நணபன கூறுகிறைான. அவைது கூற்று 
தவறு எனபளத ஓர் எடுத்துக்காடடுைன பமயப்பிக்க.

8. பகு எணகள் ஒவபவானறும் குளறைந்தது மூனறு காரணிகளைப் பபற்றிருக்கும் எனபளத ஓர் 
எடுத்துக்காடடுைன பமயப்பிக்க.

9. ஒரு நாள்காடடியிலிருந்து ஏமதனும் ஒரு மாதத்தில், 2 மற்றும் 3 எனறை எணகைால் வகுபடும் 
மததிகளைக் காணக.

10. நான ஓர் ஈரிலக்கப் பகா எண. எைது இலக்கஙகளின கூடுதல் 10. மமலும் நான 57 எனறை 
எணணின ஒரு காரணி ஆமவன எனில், நான யார்? 

11. ஒவமவார் எணளணையும்  காரணிச்பசடி முளறை மற்றும் வகுத்தல் முளறை மூலம் பகாக் 
காரணிப்படுத்துக. 

(i) 60  (ii) 128  (iii) 144  (iv) 198  (v) 420  (vi) 999

12. 143 கணித நூல்களை எல்லா அடுக்குகளிலும் சம எணணிக்ளகயில் அடுக்கி ளவத்தால், 
ஒவமவார் அடுக்கிலும் உள்ை நூல்களின எணணிக்ளக மற்றும் அடுக்குகளின 
எணணிக்ளகளயக் காணக.
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க்ோககுறி வன் விைோக்க
13. இரு அடுத்தடுத்த ஒற்ளறை எணகளின மவறுபாடு 

அ) 1  ஆ) 2  இ) 3   ஈ) 0
14. இரடளை எணகளில் ஒமர பகா எண 

அ) 4  ஆ) 6   இ) 2  ஈ) 0
15. பினவரும் எணகளில் எது பகா எண அல்ல?

அ) 53  ஆ) 92  இ) 97  ஈ) 71
16.  27  எனறை எணணின காரணிகளின கூடுதல் 

அ) 28  ஆ) 37  இ) 40  ஈ) 31
17.  ஓர் எணணின காரணிகள் 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 மற்றும் 80 ஆகும் எனில் அந்த எண 

எனை?
அ) 80  ஆ) 100  இ) 128  ஈ) 160

18.  60 எனறை எணளணை 2 x 2 x 3 x 5 எைப் பகாக் காரணிப்படுத்தலாம். இளதப் மபானறை பகாக் 
காரணிப்படுத்துதளலப் பபற்றை மற்பறைாரு எண 
அ) 30  ஆ) 120  இ) 90  ஈ) சாத்தியமில்ளல

19. 6354*97ஆைது 9 ஆல் வகுபடும் எனில், * இன மதிப்பு 
அ) 2  ஆ) 4   இ) 6  ஈ) 7

20. 87846 எனறை எணணைாைது ____________ வகுபடும்.
அ) 2 ஆல் மடடும்   ஆ) 3 ஆல் மடடும்   
இ) 11 ஆல் மடடும்   ஈ) இளவ அளைத்தாலும்

1.5 க்போதுக்ோரணி்க 
45 மற்றும் 60 ஆகிய எணகளைக் கருதுக. இந்த எணகளின காரணிகளைக் காணை வகுபடும் 
தனளம விதிகள் நமக்குப் பயனபடும். 45 இன காரணிகள் 1, 3, 5, 9, 15 மற்றும் 45 ஆகும்.  
60 இன காரணிகள் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 மற்றும் 60 ஆகும். இஙகு, 45 மற்றும் 60 இன 
பபாதுக்காரணிகள் 1, 3, 5 மற்றும் 15 ஆகும்.
ஓர் எணணின காரணிகளின எணணிக்ளக முடிவுறும் எனபதால் நாம் எணகளின  மீபக்பரு க்போதுக 
்ோரணி (மீ.பப.கா) குறித்துச் சிந்திக்கலாம். 

1.5.1 மீபக்பரு க்போதுக ்ோரணி (மீ.க்ப.்ோ)
இந்தச் சூழல் குறித்துச் சிநதிக்:
சூழல் 1:
பவித்ரா தீபாவளிளயக் பகாணைாடும் விதமாக, இனிப்புகள் மற்றும் காரஙகளை, ஏளழக் 
குடும்பஙகளுக்கு பகிர்ந்தளிக்க திடைமிடுகிறைாள். அவளின அம்மா அவளிைம் 63 அதிரசஙகளையும் 
மற்றும் 42 முறுக்குகளையும் வழஙகுகிறைார். ஒவபவாரு குடும்பத்திற்கும் சம எணணிக்ளகயிலாை 
அதிரசஙகளையும் மற்றும் சம எணணிக்ளகயிலாை முறுக்குகளையும்  வழஙக மவணடுபமனில், 
அதிகபடசமாக, அவைால் எத்தளை குடும்பஙகளுக்குப் பகிர்ந்தளிக்க இயலும்?
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14 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

இச்சூழளலப் பவித்ரா, மீப்பபரு பபாதுக் காரணிளயக் (மீ.பப.கா) பகாணடு தீர்ப்பளதப் பினவரும் 
விைக்கத்தின மூலம் காணைலாம்.

விளக்ம் : 63 மற்றும் 42 ஆகியவற்றின மீ.பப.கா காணக.

தீரவு: 
63 இன பகாக் காரணிகளின பபருக்கற்பலன 3 × 3 × 7 மற்றும்  
42 இன பகாக் காரணிகளின பபருக்கற்பலன 2 × 3 × 7.  
63 மற்றும் 42 இன பபாதுப் பகாக் காரணிகள் 3 மற்றும் 7 
(பைத்தில் காணக) எனபளத நாம் காணகிமறைாம். ஆளகயால், 
இவற்றின மீப்பபரு பபாதுக் காரணி 3 × 7 = 21 ஆகும். எைமவ, 
பவித்ரா ஒவபவாரு குடும்பத்திற்கும் தலா 3 அதிரசஙகள் மற்றும் 2 
முறுக்குகள் வீதம் அதிகபடசமாக 21 குடும்பஙகளுக்கு வழஙக இயலும்.

சூழல் 2: 

8 அடி மற்றும் 12 அடி நீைமுள்ை இரு கம்பிகளை எடுத்துக்பகாள்மவாம்.  இவற்ளறை நாம் சம நீைமுள்ை 
துணடுகைாக பவடடிைால், எத்தளை துணடுகளை நாம் பபறை முடியும் ? அவவாறு இரணடு கம்பிகளை 
பவடடிைால் கிளைக்கும் துணடின அதிகபடச நீைம் யாது?
8 அடி நீைமுளைய கம்பியிளை 1 அடி அல்லது 2 அடி அல்லது 4 அடி நீைம் பகாணை கம்பிகைாக 
பவடைலாம் (இளவ 8 இன காரணிகள் ஆகும்). 12 அடி நீைமுளைய கம்பியிளை 1 அடி அல்லது 3 அடி 
அல்லது 4 அடி அல்லது 6 அடி நீைம் பகாணை கம்பிகைாக பவடைலாம் (இளவ 12 இன காரணிகள் 
ஆகும்). இதற்காை விைக்கத்திளைப் பினவருமாறு பபறைலாம்.

முதலில், 8 அடி மற்றும்  12 அடி நீைமுளைய கம்பிகளை 1 அடி நீைமுள்ை சமமாை 
கம்பிகைாக பவடை இயலும்.

துணடுகளின 
எணணிக்ளக
8

12

இரணைாவதாக, 8 அடி மற்றும் 12 அடி நீைமுளைய கம்பிகளை 2 அடி நீைமுள்ை 
சமமாை கம்பிகைாக பவடை இயலும்.

4

6

மூனறைாவதாக, 8 அடி மற்றும் 12 அடி நீைமுளைய கம்பிகளை 4 அடி நீைமுள்ை 
சமமாை கம்பிகைாகவும் பவடை இயலும்.

2

3

3 2

42

3  
7  

63
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இரணடு கம்பிகளையும் சம அைவில் பவடடிைால் கிளைக்கும் துணடுகளின நீைமாைது 1 அடி, 2 அடி 
மற்றும் 4 அடி (இளவ 8 மற்றும் 12 இன பபாதுக் காரணிகள்) ஆகும்.
 ஆகமவ,  4 அடி நீைம் பகாணை துணைாைது  8 அடி மற்றும் 12 அடி நீைமுள்ை கம்பிகளைச் சமமாை 
அைவுகைாக பவடடும் மீப்பபரு துணைாகும். அதாவது, 8 அடி மற்றும் 12 அடி நீைமுள்ை கம்பிகளின  
மீ.பப.கா எனபது 4 அடி துணைாகும்.
ஆகமவ, மீபக்பரு க்போதுக்ோரணி (மீ.பப.கா) எனபது இரணடு எணகளின மிகப் பபரிய பபாதுக் காரணி 
ஆகும். x மற்றும் y இன மீப்பபரு பபாதுக்காரணிளய மீ.பப.கா (x, y) எை எழுதலாம்.

குறிபபு 

 ● மீப்பபரு பபாதுக் காரணிளய மீப்பபரு பபாது வகுத்தி  (மீ.பப.வ) எைவும் கூறைலாம்.

 ● மீ.பப. கா ( 1, x ) = 1

 ● y எனபது x இன மைஙகு எனில், மீ.பப.கா (x, y) = x.  எடுத்துக்காடைாக,  மீ.பப.கா (3, 6) = 3

 ● இரணடு எணகளுக்காை மீப்பபரு பபாதுக்காரணி (மீ.பப.கா) 1 எனில், அவபவணகள் சார்பகா 
எணகள் அல்லது இளணைப்பகா எணகள் எைப்படும். சார்பகா எணகளில் இரணடு எணகளும் 
பகா எணகைாகமவா (5 மற்றும் 7) இரணடு எணகளும் பகு எணகைாகமவா (14 மற்றும் 27) 
அல்லது ஓர் எண பகா எண மற்மறைார் எண பகு எணணைாகமவா (11 மற்றும் 12) இருக்கலாம்.

எடுத்துக்ோடடு 3: வகுத்தல் முளறையில் 40 மற்றும் 56 ஆகிய எணகளுக்கு மீ.பப.கா. காணக.  

தீரவு: 2 40
2 20
2 10
5 5

1

2 56
2 28
2 14
7 7

1

40 எனறை எணணின பகாக் காரணிகளின பபருக்கற்பலன  =  2  ×  2  ×  2  ×  5
56 எனறை எணணின பகாக் காரணிகளின பபருக்கற்பலன  =  2  ×  2  ×  2  ×  7
40 மற்றும் 56 ஆகிய எணகளின பபாதுக் காரணிகளின பபருக்கற்பலன = 2 × 2 × 2 = 8.  
ஆகமவ, மீ.பப.கா (40, 56) = 8.

2 40, 56
2 20, 28
2 10, 14

  5, 7

பபாதுக்காரணி 2-ஐக் பகாணடு வகுத்தால் (3 படிகளில்) 
மீ.பப.கா = பபாதுக்காரணிகளின பபருக்கற்பலன 
  = 2 × 2 × 2 = 8.

(அல்லது)
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எடுத்துக்ோடடு 4: 18, 24 மற்றும் 30 ஆகிய எணகளின மீ.பப.கா காணக. 
தீரவு:

நாம், 24 எனறை எணணின 
காரணிகளைக் காரணிச் பசடி 
முளறையில் காணைலாம்.

24

122

62

2 3
இஙகு, 24 = 2 × 2 × 2 × 3 ஆகும்.
இவவாமறை, 18 = 2 × 3 × 3
30 = 2 × 3 × 5 எைக் காரணிச் 
பசடி முளறையில் காரணிகளைக் 
காணைலாம். இவற்றிலிருந்து மீ.
பப.கா (18, 24, 30) = 6 எைக் 
கணைறியலாம்

18, 24 மற்றும் 30 ஆகியவற்றின காரணிகளை நாம் 
காணமபாம்.
(வகுபடும் தனளம விதிகள் இஙகுப் பயனபடும்.)
18 இன காரணிகள்  1 , 2 , 3 , 6 , 9 மற்றும் 18 ஆகும்.
24 இன காரணிகள்  1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 8, 12 மற்றும் 24 ஆகும்.
30 இன காரணிகள் 1 , 2 , 3 , 5, 6 , 10, 15 மற்றும் 30 ஆகும்.
1, 2, 3 மற்றும் 6 ஆகியளவ இந்த மூனறு எணகளுக்குப் 
பபாதுவாை காரணிகள் ஆகும். இவற்றுள் மிகப் பபரிய 
காரணி 6 ஆகும். எைமவ,  மீ.பப.கா  (18, 24, 30) = 6 ஆகும். 
அளைத்து எணகளுக்கும் 1 ஆைது ஒரு பபாதுக் காரணி 
எனபது குறிப்பிைத்தக்கதாகும்.

1.6 க்போது மடைஙகு்க  
நாம் இப்மபாது  5 மற்றும் 7 ஆகிய எணகளின பபாது மைஙகுகளை எழுதுமவாம். 
5 இன மைஙகுகள்  5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, … ஆகும்.
7 இன மைஙகுகள்  7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, … ஆகும்.
இஙகு, 5 மற்றும் 7 ஆகிய எணகளின பபாது மைஙகுகள் 35, 70, … எை மமலும் முடிவில்லாமல் 
பசல்லும். 
ஓர் எணணின மைஙகுகளின எணணிக்ளக முடிவில்லாமல் பதாைர்வதால், நாம் எணகளின  
மி்ச்சிறிய க்போது மடைஙன்க குறித்துச் சிந்திக்கலாம். 

1.6.1 மீச்சிறு க்போது மடைஙகு (மீ.சி.ம)
பின்வரும் சூழல் குறித்துச் சிநதிக்: 
சூழல் 1 : 4 மற்றும் 5 இன பபருக்கல் வாயப்பாடுகளைப் 
(10 வளர) பினவருமாறு எழுதுக :
பபருக்கல் வாயப்பாடுகளை உற்றுமநாக்கி, 4 மற்றும் 5 
இன எந்பதந்த மைஙகுகள் (எணகளின பபருக்கற்பலன) 
சமமாக உள்ைை? எை உனைால் காணை முடிகிறைதா ? 
முடியும் எனில், அளவ யாளவ? ஆம். அளவ 20, 40, …. 
மபானறைளவயாகும். 4 மற்றும் 5 இன மைஙகுகளிலிருந்து 
நாம் 20-ஐ 4 மற்றும் 5 இன மீச்சிறு பபாது மைஙகு எை  
எளிதாகக் கணைறியலாம்.

4 ஆவது  
வோய்ப்போடு 

5 ஆவது 
வோய்ப்போடு 

1×4 = 4
2×4 = 8
3×4 = 12
4×4 = 16
5×4 =    
6×4 = 24
7×4 = 28
8×4 = 32
9×4 = 36

10×4 = 

1×5 = 5
2×5 = 10
3×5 = 15
4×5 =  
5×5 = 25
6×5 = 30
7×5 = 35
8×5 = 
9×5 = 45

10×5 = 50

20
20

40

40
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சூழல் 2:
அனு தைது தஙளகயின பிறைந்தநாள் விழாவில் வழஙகுவதற்காகக் மகழவரகு இலடடுகளையும் தடளை 
முறுக்குகளையும் வாஙக விரும்புகிறைாள். மகழவரகு இலடடுகள் ஒரு பபாடைலத்திற்கு 4 வீதமும், தடளை 
முறுக்குகள் ஒரு பபாடைலத்திற்கு 6 வீதமும் கிளைக்கும். விழாவில் சம எணணிக்ளகயில் மகழவரகு 
இலடடுகளும், தடளை முறுக்குகளும் இருக்குமாறு அனு இவற்ளறை வாஙக மவணடும் எனில், இந்தச் 
சூழளல அனு எவவாறு அணுகுவாள்?
இந்தச் சூழளல அனு மீச்சிறு பபாது மைஙகுக் கருத்தின 
மூலம் அணுகிைாள். இஙகு 4 இன மைஙகுகள் 4, 8, 12, 
16, 20, 24, …. எைச் பசல்லும் மற்றும் 6 இன மைஙகுகள் 
6, 12, 18, 24, 30, 36, … எைச் பசல்லும். இஙகு நாம், 
12, 24, …. மபானறை எணகளைப் பபாது மைஙகுகைாகக் 
காணகிமறைாம். அவற்றுள் மீச்சிறு பபாது மைஙகு 12 
ஆகும். ஆகமவ, அனு குளறைந்தபடசம் 3 மகழவரகு 
இலடடு பபாடைலஙகளையும் 2 தடளை முறுக்குப் 
பபாடைலஙகளையும் வாஙகிைால், சம எணணிக்ளகயிலாை 12 மகழவரகு இலடடுகளையும், 12 
தடளை முறுக்குகளையும் விழாவில் வழஙகலாம். 

சூழல் 3:
4 அலகுகள் மற்றும் 5 அலகுகள் நீைமுளைய சிவப்பு மற்றும் நீல வணணைப் பாயகளைப் பினவருமாறு 
கருதுமவாம். 

4 அ்லகு்க 5 அ்லகு்க

4 அலகுகள் நீைம் பகாணை ஐந்து சிவப்பு வணணைப் பாயகளைப் பினவருமாறு அளமக்கலாம். அதன 
பமாத்த நீைம் 5 × 4 = 20 அலகுகள் ஆகும்.

4 அ்லகு்க 4 அ்லகு்க 4 அ்லகு்க 4 அ்லகு்க 4 அ்லகு்க
5 அலகுகள் நீைம் பகாணை நானகு நீல வணணைப் பாயகளைப் பினவருமாறு அளமக்கலாம். அதன 
பமாத்த நீைமும் 4 × 5 = 20 அலகுகள் ஆகும்.

5 அ்லகு்க 5 அ்லகு்க 5 அ்லகு்க 5 அ்லகு்க

மமற்படி, 5 அலகுகள் நீைமுள்ை நானகு பாயகைாைது, 4 அலகுகள் நீைமுள்ை ஐந்து பாயகளைச் 
சமப்படுத்த இயலும். ஆகமவ, இரு அைவு பாயகளுக்கிளைமய உருவாகும் பபாதுவாை மீச்சிறு பபாது 
மைஙகு 4 × 5 = 20 ஆகும் 
பூச்சியமற்றை இரு முழு எணகளின மீச்சிறு க்போது மடைஙகு எனபது அவவிரு எணகளின மிகச் சிறிய 
பபாது மைஙகாகும். x மற்றும் y ஆகிய எணகளின மீச்சிறு பபாது மைஙகிளை மீ.சி.ம (x,y) எை எழுதலாம்.
கீழக்காணும் முளறைகளைக் பகாணடு இரணடு அல்லது அதற்கு மமற்படை எணகளின மீச்சிறு பபாது 
மைஙளகக் கணைறியலாம். 
1. வகுத்்தல் முன்ற  2. ்ப்ோக ்ோரணிப்படுத்து்தல் முன்ற 
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18 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

எடுத்துக்ோடடு 5: 156 மற்றும் 124 ஆகிய எணகளின மீ.சி.ம காணக.
தீரவு : வகுத்்தல் முன்ற 
்படி 1 :   சிறிய பகாக் காரணியில் பதாைஙகி, பிறை எணகைால் வகுத்துக் பகாணமை 

பசல்வளதப் பினவருமாறு காணைலாம்: 
 மீ.சி.ம = பகாக் காரணிகள் பபருக்கற்பலன = 2 x 2 x 3 x 13 x 31 = 4836.
 156 மற்றும் 124 இன மீ.சி.ம 4836.
 ்ப்ோக ்ோரணிப்படுத்து்தல் முன்ற 
்படி 1 :  156 மற்றும் 124 இன பகாக் காரணிகளை எழுதுமவாம் (வகுபடும் 

தனளம விதிகளைப் பயனபடுத்தலாம்!)
 156 = 2 × 78 = 2 × 2 × 39 = 2 × 2 × 3 × 13 
 124 = 2 × 62 = 2 × 2 × 31

்படி 2 :  இரு எணகளிலும்  இைம்பபறும் பபாதுக்காரணிகளின பபருக்கற்பலன 2 × 2 மற்றும் பபாதுவாக 
அளமயாத காரணிகளின பபருக்கற்பலன 3 × 13 × 31

்படி 3 :  ஆகமவ, மீ.சி.ம = பபாதுக் காரணிகளின பபருக்கற்பலன × பபாதுவாக அளமயாத காரணிகளின 
பபருக்கற்பலன = (2 × 2) × (3 × 13 × 31) = 4 × 1209 = 4836.

  எைமவ, 156 மற்றும் 124 இன மீ.சி.ம 4836 ஆகும் (அல்லது) 
 156 = 2 × 78 = 2 × 2 × 39 = 2 × 2 × 3 × 13 
 124 =  2 × 62 = 2 × 2 × 31

இதில், 156 மற்றும்  124 இன  பகாக் காரணிப்படுத்துதலில் 2 ஆைது இரு எணகளிலும் அதிகபடசம் 
இரு முளறையும், 156 இல் பகாக் காரணிகைாை 3 மற்றும் 13 ஆைது தலா ஒரு முளறையும், 
124 இல் பகா காரணியாை 31 ஒரு முளறையும் இைம் பபற்றுள்ைை. ஆகமவ, மதளவயாை  
மீ.சி.ம = 2 × 2 × 3 × 13 × 31 = 4836 ஆகும்.

1.7 மீ.க்ப.்ோ மறறும் மீ.சி.ம – வின் ்பயன்்போடடுக ்ணைககு்க
அனறைாை வாழக்ளகச் சூழல்களில் மீ.பப.கா மற்றும் மீ.சி.ம கருத்துகள் இைம்பபறும் வாக்கியக் 
கணைக்குகளைக் கீமழ காணைலாம்.
எடுத்துக்ோடடு 6:
62, 78 மற்றும் 109-ஐ வகுத்து  முளறைமய 2, 3 மற்றும் 4-ஐ மீதிகைாகக் பகாடுக்கும் மீப்பபரு பபாதுக் 
காரணி எனை?
தீரவு:
பகாடுக்கப்படை  எணகளில் மீதிளயக் கழிக்க. 62 - 2, 78 - 3 மற்றும் 109 - 4, அதாவது 60, 75 மற்றும் 
105-ஐ வகுக்கும் பபாதுக் காரணிகளைக் காணைவும்.  60, 75 மற்றும் 105–ஐ வகுக்கும் மிகப்பபரிய 
எணணைாைது அவற்றின மீ.பப.கா. ஆகும்.

 60 = 2 × 2 × 3 × 5 75 = 3 × 5 × 5 105 = 3 × 5 × 7

2 156,124
2 78, 62
3 39, 31
13 13, 31
31 1, 31

1,1
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  ஆகமவ, மீ.பப.கா = 3 × 5 = 15 ஆைது 62, 78, 109-ஐ வகுத்து  முளறைமய 2, 3 ,4-ஐ மீதியாகக் 
பகாடுக்கும் மிகப் பபரிய எண ஆகும்.

எடுத்துக்ோடடு 7: நூல் விற்பளையாைர் 175 ஆஙகில நூல்களையும் 245 அறிவியல் நூல்களையும் 
385 கணித நூல்களையும் ளவத்துள்ைார்.  ஒவபவாரு பபடடியிலும் பாை வாரியாகச் சம 
எணணிக்ளகயில் மூனறு பாை நூல்களையும் ளவத்து விற்க விரும்புகிறைார்.  அதிகபடசமாக எத்தளைப் 
பபடடிகள் மதளவப்படும்? ஒரு பபடடியில் உள்ை ஒவபவாரு பாை நூல்களின எணணிக்ளகளயக் 
காணக.
தீரவு :
மீ.பப.கா-ளவ பயனபடுத்தி இந்தக் கணைக்ளகத் தீர்க்கலாம்.

எைமவ, 175, 245 மற்றும் 385 இன மீ.பப.கா. காணை மவணடும்.
 175 = 5 × 5 × 7; 245 = 5 × 7 × 7; 385 = 5 × 7 × 11 

175, 245 மற்றும் 385இன மீ.பப.கா = 5 × 7 = 35
ஒவபவாரு பபடடியிலும் சம எணணிக்ளகயில் நூல்கள் உள்ைதால் மதளவப்படும் அதிகபடசப் 
பபடடிகளின  எணணிக்ளக = 35
ஒவபவாரு பபடடியிலும் உள்ை ஆஙகில நூல்களின எணணிக்ளக  = 175÷35=5
ஒவபவாரு பபடடியிலும் உள்ை அறிவியல் நூல்களின எணணிக்ளக  = 245÷35=7
ஒவபவாரு பபடடியிலும் உள்ை கணித நூல்களின எணணிக்ளக = 385÷35=11
ஆகமவ, பபடடியிலுள்ை நூல்களின பமாத்த எணணிக்ளக =  5 + 7 + 11 = 23.

குறிபபு 

 ● மீ.சி.ம ஆைது எப்பபாழுதும் பகாடுக்கப்படை எணகளில் பபரிய எணளணை விைப் பபரியதாகமவா 
அல்லது சமமாகமவா இருக்கும்.

 ● மீ.சி.ம ஆைது எப்மபாதும் மீ.பப.கா-வின மைஙகாக இருக்கும்.

5 175
5 35
7 7

1

5 245
7 49
7 7

1

5 385
7 77
11 11

1

எடுத்துக்ோடடு 8:
18 மற்றும் 30 ஆகிய எணகளின மீ.பப.கா மற்றும் மீ.சி.ம-வின விகிதத்ளதக் காணக.
தீரவு :
18 = 2 × 3 × 3 மற்றும் 30 = 2 × 3 × 5 
இதன மீ.பப.கா = 2 × 3 = 6
மீ.சி.ம               = 2 × 3 × 3 × 5 = 90
ஆகமவ, மீ.பப.கா மற்றும் மீ.சி.ம-வின  விகிதம்  =  6 : 90 = 1 : 15
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எடுத்துக்ோடடு 9:

254 மற்றும் 508 ஆகிய எணகைால் வகுக்கும் மபாது மீதியாக  4-ஐத் தரும் மிகச்சிறிய எணளணைக் 
காணக 

தீரவு :

 254 மற்றும் 508 இன எல்லாப் பபாது மைஙகுகளும் இவவிரு 
எணகைால் வகுபடும்.

 நாம், வகுத்தல் முளறையில் 254 மற்றும் 508 ஆகிய எணகளின 
மீ.சி.ம-ளவக் காணைலாம்.

254 மற்றும் 508 இன மீ.சி.ம = 2 x 2 x 127 = 508

ஆகமவ, 508 ஆைது, 254 மற்றும் 508 ஆகிய எணகைால் வகுபடும்  மிகச்சிறிய பபாது மைஙகு ஆகும். 
இப்பபாழுது, 254 மற்றும் 508 ஆல் வகுக்கும் மபாது நமக்கு மீதி 4 மதளவ எனபதால்,  மதளவயாை எண 
மீ.சி.ம-ளவக் காடடிலும் 4 அதிகம். ஆகமவ, மதளவயாை  எண 508 + 4 = 512 ஆகும்.

எடுத்துக்ோடடு 10:

72 மற்றும் 108 ஆகிய எணகைால் சரியாக வகுபைக்கூடிய மிகச்சிறிய 5 இலக்க எண எனை?

தீரவு:

முதலில், நாம் வகுத்தல் முளறையில் 72 மற்றும் 108 ஆகிய 
எணகளின மீ.சி.ம-ளவக்  காணமபாம்.

72 மற்றும் 108 இன மீ.சி.ம = 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 3 = 216

இப்மபாது, 216 இன எல்லா மைஙகுகளும் 72 மற்றும் 108 ஆகிய 
எணகைால் சரியாக வகுபடும்.

மிகச்சிறிய ஐந்திலக்க எண = 10000 ஆகும்.

10000-ஐ 216 ஆல் வகுத்தால் ஈவு 46 மற்றும் மீதி 64. எைமவ, 216 இன அடுத்த   மைஙகாை,  
216 x 47 = 10152 எனபது 72 மற்றும் 108 ஆல் சரியாக வகுபைக் கூடிய மிகச்சிறிய 5 இலக்க எண 
ஆகும்.

எடுத்துக்ோடடு 11:

ஒரு வீடடில் நானகு அளலமபசிகள் உள்ைை.  காளல 5 மணிக்கு, எல்லா அளலமபசிகளும் ஒனறைாக 
ஒலிக்கும். அதன பின, முதல் அளலமபசியாைது ஒவபவாரு 15 நிமிைஙகளிலும் இரணைாவது 
அளலமபசியாைது ஒவபவாரு 20 நிமிைஙகளிலும் மூனறைாவது அளலமபசியாைது ஒவபவாரு 25 
நிமிைஙகளிலும் மற்றும் நானகாவது அளலமபசியாைது ஒவபவாரு 30 நிமிைஙகளிலும் ஒலிக்கினறைை 
எனில், அளவ மீணடும் எப்மபாது ஒனறைாக ஒலிக்கும்? 

2 72,108
2 36,54
2 18,27
3 9,27
3 3,9
3 1,3

1,1

2 254, 508
2 127, 254
127 127, 127

   1,    1
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தீரவு:
இது மீ.சி.ம பதாைர்பாை கணைக்கு ஆகும். ஆகமவ, நாம் 15, 20, 25 மற்றும் 30 ஆகிய எணகளின 
மீ.சி.ம-ளவக் காணை மவணடும்.

2 15, 20, 25, 30
2 15, 10, 25, 15
5 15,  5,  25, 15
3   3,  1,    5,  3
5  1,  1,    5,   1

 1,  1,    1,  1

15, 20, 25 மற்றும் 30 இன மீ.சி.ம = 2 × 2 × 3 × 5 × 5
 = 300 நிமிைஙகள் 
 = 5 × 60 நிமிைஙகள்
 = 5 × 1 மணி மநரம் 
 = 5 மணி மநரம்
எைமவ, நானகு அளலமபசிகளும் மீணடும் காளல 10 மணிக்கு ஒனறைாக ஒலிக்கும்.

ஒரு சிறுவன கூளையிலுள்ை விைாம்பழஙகளை விற்பதற்காக ஒரு படைணைத்துக்கு எடுத்துச் 
பசனறைான. பகாணடு பசல்லும் வழியில் வழிப்பறிக் பகாள்ளையர்கள் சிறுவனிைம் இருந்த 
பழஙகளைக் பகாள்ளையடித்துத் தினறு விடைார்கள். அச்சிறுவன அரசனிைம் முளறையிை, அரசன “நீ 
பகாணடு வந்த பழஙகள் எத்தளை?” எனறு மகடைார். “எைக்குத் பதரியாது. ஆைால் நான பகாணடு 
வந்த பழஙகளை இரணடிரணைாகப் பிரித்தால், ஒரு பழம் மிஞ்சும். மூனறு மூனறைாகப் பிரித்தால், 
இரணடு பழஙகள் மிஞ்சும். நானகு நானகாகப் பிரித்தால், மூனறு பழஙகள் மிஞ்சும். ஐந்து ஐந்தாகப் 
பிரித்தால், நானகு பழஙகள் மிஞ்சும். ஆறு ஆறைாகப் பிரித்தால், ஐந்து பழஙகள் மிஞ்சும். ஏழு ஏழாகப் 
பிரித்தால், மீதி ஏதும் இருக்காது” எைக் கூறிைான எனில், அச்சிறுவன பகாணடு வந்த 
விைாம்பழஙகள் எத்தளை? (இந்தக் கணைக்கு, “விளோம்்பழக ்ணைககு” எனறை தளலப்பில், 
கணைக்குகளின தமிழத் பதாகுப்பு நூலாை “்ணைக்தி்ோரம்” எனறை நூலிலிருந்து எடுக்கப்படைது).

இவறன்ற முயல்்

The main goal of  Mathematics in School Education is to mathematise
the child’s thought process. It will be useful to know how to

mathematise than to know a lot of  Mathematics.  

Mathematics is not about numbers, equations, computations
or algorithms; it is about understanding

— William Paul Th urston 
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Th ink

Go, Search the content 
and Learn more!

ICT Corner

To know
important facts
and concepts

Note

To enjoy learning Math-
ematics by doing

Activity
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To understand that Mathematics can be
experienced everywhere in

nature and real life.

Mathematics is a unique symbolic language in which the whole world works
and acts accordingly. This text book is an attempt to make learning of

Mathematics easy for the students community.

Let's use the QR code in the text books! How?
• Download the QR code scanner from the Google PlayStore/ Apple App Store into your smartphone
• Open the QR code scanner application
• Once the scanner button in the application is clicked, camera opens and then bring it closer to the QR code in the text 

book.
• Once the camera detects the QR code, a url appears in the screen.Click the url and go to the content page.
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Learning Objectives

 ● To understand large numbers and the terms used to represent them.

 ● To compare large numbers and order them.

 ● To employ estimation for large numbers.

 ● To solve word problems involving four fundamental operations.

 ● To understand and use the properties of Whole Numbers.

1.1 Introduction

Read the following conversation between two classmates.                                    

Mani  :  (Reading Newspaper Headlines) 
“Ten thousand people visited the trade 
fair yesterday”.

Mallika :  Wow! That's a lot of people. 

Mani  :  Thank goodness, I went to the 
trade fair exactly yesterday!

Mallika :  Why… what is so important about it?

Mani  :  Don’t you see? If I had not gone, they 
would have written “Nine thousand 
nine hundred and ninety-nine people only visited the trade fair yesterday”. 
It would have been diffi cult to read and understand!

What do you think about this conversation? Was Mani right?

No! it would still be “Ten thousand people visited!”. Newspapers give (and readers want) 
a sense of the size, NOT exact values when numbers are large.

You have probably heard names like “lakhs” and “crores” used by elders.

1
Chapter
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Learning Objectives
 ● To describe, extend, create numeric and geometric patterns.

 ● To make predictions related to the patterns and investigate repeating patterns.

 ● To understand the role of 'variables' in patterns.

 ● To use variables in simple algebraic expressions and equations to describe 
relationships.

2.1 Introduction  

 Are you ready for a number game? Follow the steps below carefully:

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5

Think of any 
number

Multiply it 
by 2

Add 20 Divide by 2
Subtract the original number 
you had thought in step 1

Is your answer 10? Is it the same for all in the class? Verify it with your friend who might 
have started with a number other than your number. Surprised? What if you started with 

a fraction, say 2
1 or 4

3 or 5
4 ? In this game, regardless of the number you started with, the 

answer will be 10. 

Let us verify the game for two more numbers, say 4 and 9.

 ● If the initial number is 4,

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5

4 4 × 2 = 8 8 + 20 = 28 28 ÷ 2 = 14 14 − 4  = 10

 ● If the initial number is 9,  

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5

9 9  × 2 = 18 18 + 20 = 38 38 ÷ 2 = 19 19 − 9 = 10

2
Chapter
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Learning Objectives

 ● To understand the concept of ratio.

 ● To use ratio notation and simplify ratios.

 ● To divide a quantity into two parts in a given ratio.

 ● To recognise the relationship between ratio and proportion.

 ● To use the unitary method and solve simple ratio problems.

Recap             

1. Which of the following fractions is not a proper fraction?

 (a) 3
1   (b) 3

2   (c) 10
5   (d) 5

10   

2. The equivalent fraction of 7
1  is _________.  

 (a) 15
2   (b) 49

1    (c) 49
7    (d) 7

100

3.    Write > ,< or = in the box.

 (i) 8
5   10

1   (ii) 12
9  4

3

4. Arrange these fractions from the least to the greatest :  2
1 , 4

1 , 8
6 , 8

1  

5.    Anban says that 6
2  th of the group of triangles given below are blue. Is he correct? 

 

6.   Joseph has a flower garden. Draw a picture which shows that 10
2  th of the flowers 

are red and the rest of them are yellow.

7.  Malarkodi has 10 oranges. If she ate 4 oranges, what fraction of oranges was not 
eaten by her?

3
Chapter
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1.8  எண்க மறறும் அ்தன் மீ.க்ப.்ோ மறறும் மீ.சி.ம ஆகியவறறுககு இனடைநய 
உகள க்தோடைரபு

நாம் 36 மற்றும் 48 இன மீ.பப.கா மற்றும் மீ.சி.ம காணமபாம். முதலில், வகுத்தல் முளறையில் 36 மற்றும் 
48 இன காரணிகளைக் காணை மவணடும்.
36 = 2 × 2 × 3 × 3 ;  48 = 2 × 2 × 2 × 2 × 3
மீ.பப.கா = 2 × 2 × 3 = 12
மீ.சி.ம =  2 × 2 × 3 × 2 × 2 × 3 = 144, இளதக் கவனித்தால்,
36 × 48 = 144 × 12 = 1728  ஆகக் கிளைக்கிறைது. 

2 36
2 18
3 9
3 3

1

2 48
2 24
2 12
2 6
3 3

1
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22 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

இதிலிருந்து, நாம் பபறுவது 

பகாடுக்கப்படை எண்ளின் க்பருக்ற்ப்லன் = அவற்றின மீ.க்ப.்ோ ×  மீ.சி.ம.

பபாதுவாக, எளவமயனும் 2 எணகள் x மற்றும் y ஆகியவற்றிற்கு, 

x × y = மீ.க்ப.்ோ (x , y)  ×  மீ.சி.ம (x , y)

எண்க

படி 1  கீழக்காணும் உரலி / விளரவுக் குறியீடளைப் பயனபடுத்தி Geo Gebra பணித்தாளின 
“Numbers” எனனும் பக்கத்திற்குச் பசல்லவும். இப்பணித்தாளில் இரணடு 
பசயல்பாடுகள் இைம்பபற்றிருக்கும்.  அளவ,

 1. LCM and HCF மற்றும் 2.  Prime number game.
  அவற்றில் முதல் பசயல்பாடடில் New Problem எனபளதச் பசாடுக்கி அதற்காை 

விளைகளைக் கணடுபிடித்துச் சரிபார்க்க..
படி 2  முதல் பசயல்பாடடின கீழப்பக்கத்தில் உள்ை Open Link in New Tab எனபளதச் பசாடுக்கி, 

பகா எணகைாக (Prime Numbers) வரும் முடளைகளை மவகமாகச் மசகரிக்கவும். 
பசயல்பாடடின துவக்கத்திமலமய விளையாடடின மவகத்ளதத் மதர்ந்பதடுத்துக் 
பகாள்ைலாம்.

கசயல்்போடடிற்ோை உரலி:
எணகள்: https://ggbm.at/Exu3mtz5 அல்லது விளரவுக் குறியீடளை ஸமகன பசயக.

இனணையச் கசயல்்போடு

்படி1 ்படி2

கசயல்்போடடின் இறுதியில் 
கினடைக்பக்பறுவது 
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23எண்க

எடுத்துக்ோடடு 12: இரு எணகளின மீ.சி.ம 432 மற்றும் அவற்றின மீ.பப.கா 36. ஓர் எண 108 எனில், 
மற்மறைார் எண எனை?
தீரவு:
இரு எணகளின பபருக்கற்பலன = அவற்றின மீ.பப.கா × மீ.சி.ம
108 × மற்மறைார் எண = 432 × 36

ஆகமவ,  மற்மறைார் எண = (432 × 36) ÷ 108 = 144

எடுத்துக்ோடடு 13: 
இரு சார்பகா எணகளின மீ.சி.ம 5005. ஓர் எண 65 எனில், மற்மறைார் எண எனை?
தீரவு :  
இரு எணகளின பபருக்கற்பலன = அவற்றின மீ.பப.கா × மீ.சி.ம.
மமலும்,  எணகள் சார்பகா எனபதால் அவற்றின  மீ.பப.கா. 1 ஆகும்.
65 × மற்மறைார் எண = 5005 × 1
ஆகமவ, மற்மறைார் எண = 5005 ÷ 65 = 77

்பயிறசி 1.2
1. ந்ோடிடடை இடைங்னள நிரபபு்.

(i) 45 மற்றும் 75 இன மீ.பப.கா  ஆகும்.
(ii) இரு அடுத்தடுத்த இரடளை எணகளின மீ.பப.கா  ஆகும்.
(iii) 3 மற்றும் 9 ஆகிய எணகளின மீ.சி.ம 9 எனில், அவற்றில் மீ.பப.கா  ஆகும்.
(iv) 26, 39  மற்றும் 52 ஆகிய எணகளின மீ.சி.ம  ஆகும்.
(v)  57 உைன  எனறை சிறிய எணளணைக் கூடடிைால், அது 2, 3, 4 மற்றும்  

5 ஆல் சரியாக வகுபடும்.

2. சரியோ, ்தவ்றோ எைக கூறு்.
(i) 57 மற்றும் 69 ஆகியளவ சார்பகா எணகள்.
(ii) 17 மற்றும் 18 ஆகிய எணகளின மீ.பப.கா 1 ஆகும்.
(iii) இரு அடுத்தடுத்த எணகளின மீ.சி.ம, அவவிரு எணகளின பபருக்கற்பலனுக்குச் சமமாகும்.
(iv) இரு சார்பகா எணகளின மீ.சி.ம, அவபவணகளின கூடுதலுக்குச் சமம்.
(v) இரு எணகளின மீ.பப.கா எப்மபாதும் அவற்றின மீ.சி.ம-வின காரணியாக இருக்கும்.

3. கீழக்காணும் எணகளுக்குப் பகாக் காரணிப்படுத்துதல் முளறையில் மீ.பப.கா காணக.  
 (i) 18, 24  (ii) 51, 85 (iii) 61, 76 (iv) 84, 120 (v) 27, 45, 81 (vi) 45, 55, 95

4. கீழக்காணும் எணகளுக்குப் பகாக் காரணிப்படுத்துதல் முளறையில் மீ.சி.ம-ளவக் காணக.
 (i) 6, 9 (ii) 8, 12  (iii) 10, 15 (iv) 14, 42  (v) 30, 40, 60  (vi) 15, 25, 75
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5. 154, 198 மற்றும் 286 ஆகிய எணகளுக்கு மீ.பப.கா மற்றும் மீ.சி.ம காணக.
6. முழுவதுமாக நிரப்பப்படடுள்ை 80 லிடைர், 100 லிடைர் மற்றும் 120 லிடைர் பகாள்ைைவு உள்ை 

கலனகளில் பாலிளைச் சரியாக அைக்கக் கூடிய பாத்திரத்தின அதிகபடசக் பகாள்ைைவு எனை?
7. மூனறு  மபாக்குவரத்து சந்திப்புகளில் உள்ை பநரிசல் விைக்குகள் ஒவபவானறும் முளறைமய 

40 விநாடிகளில், 60 விநாடிகளில் மற்றும் 72 விநாடிகளில் ஒளிர்கினறைை. அவவிைக்குகள் 
அளைத்தும் காளல 8 மணிக்குச்  சந்திப்புகளில் ஒனறைாக ஒளிர்ந்தை எனில், மீணடும் அளவ 
எப்மபாது ஒனறைாக ஒளிரும்?

8. இரு எணகளின மீ.சி.ம 210 மற்றும் மீ.பப.கா 14 எனறுள்ைவாறு எத்தளை எணமசாடிகள் 
சாத்தியமாகும் ?

9. இரு எணகளின மீ.சி.ம ஆைது மீ.பப.கா-வின 6 மைஙகாகும். மீ.பப.கா 12 மற்றும் ஓர் எண 36 
எனில், மற்மறைார் எணளணைக் காணக.

க்ோககுறி வன் விைோக்க
10. பினவரும் இளணைகளில், எளவ சார்பகா எணகள் ஆகும்? 

  அ) 51, 63 ஆ) 52, 91 இ) 71, 81 ஈ) 81, 99
11. 8, 9 மற்றும் 12 ஆகிய எணகைால் வகுபடும் மிகப்பபரிய 4 இலக்க எண எனை? 

 அ) 9999 ஆ) 9996 இ) 9696 ஈ) 9936
12. இரு எணகளின மீ.பப.கா 2 மற்றும் அவற்றின மீ.சி.ம 154. அவவிரு எணகளுக்கிளைமய உள்ை 

மவறுபாடு 8 எனில், அவற்றின கூடுதல் ----------
 அ) 26 ஆ) 36 இ) 46 ஈ) 56

13. 120-ஐ மீ.சி.ம-ஆகக் பகாணை எணகளுக்குப் பினவரும் எந்த எணணைாைது அவற்றின  
மீ.பப.கா-ஆக இருக்க இயலாது?

 அ) 60 ஆ) 40 இ) 80 ஈ) 30

்பயிறசி 1.3
்பல்வன்த் தி்றைறிப ்பயிறசிக ்ணைககு்க

1.  2-ஐ விைப் பபரிய இரடளை எண ஒவபவானளறையும் இரணடு பகா எணகளின கூடுதலாக 
பவளிப்படுத்தலாம். இதளை, 16 வளரயுள்ை ஒவமவார் இரடளை எணணுக்கும்  
சரிபார்க்க. 

2.  173, ஒரு பகா எணணைா? ஏன?
3.  n = 2 முதல் 8 வளர உள்ை எந்த எணகளுக்கு, 2n-1 ஆைது, ஒரு பகா எண ஆகும்?
4.  பினவரும் கூற்றுகளைக்  காரணைத்மதாடு விைக்குக.
  அ) ஓர் எண 3 ஆல் வகுபடும் எனில்,  அவபவண 9 ஆல் வகுபடும்.
  ஆ) ஓர் எண 12 ஆல் வகுபடும் எனில்,  அவபவண 6 ஆல் வகுபடும்.
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25எண்க

5.  கீழக்காணும் கூற்றுகளுக்கு ஏற்ப A இன மதிப்ளபக் காணக
  (i) 2 ஆல் வகுபடும் மிகப்பபரிய ஈரிலக்க எண 9A ஆகும்.
  (ii) 3 ஆல் வகுபடும் மிகச்சிறிய எண 567A ஆகும்.
  (iii) 6 ஆல் வகுபடும் மிகப்பபரிய மூனறிலக்க எண 9A6 ஆகும்.
  (iv) 4 மற்றும் 9 ஆல் வகுபடும் எண A08  ஆகும்.
  (v) 11 ஆல் வகுபடும் எண 225A85 ஆகும்.
6.  4 மற்றும் 6 ஆல் வகுபடும் எணகள் 24 ஆல் வகுபடும். இந்தக் கூற்ளறை ஓர் எடுத்துக்காடடுைன 

சரிபார்க்க.
7.  எளவமயனும் இரு அடுத்தடுத்த ஒற்ளறை எணகளின கூடுதலாைது 4 ஆல் வகுபடும். இந்தக் 

கூற்ளறை ஓர் எடுத்துக்காடடுைன பமயப்பிக்க.
8.  1 மீ 20 பச.மீ,  3 மீ 60 பச.மீ மற்றும் 4 மீ அைவுகளைக் பகாணை கயிறுகளின நீைஙகளைச் 

சரியாக அைக்கப் பயனபடும் கயிற்றின அதிகபடச நீைம் எனை?  

நமறசிந்தனைக ்ணைககு்க

9.  மூனறு பகா எணகளின கூடுதல் 80. அவற்றுள் இரு எணகளின மவறுபாடு 4 எனில், அந்த 
எணகளைக் காணக.

10.  10 முதல் 20 வளரயுள்ை அளைத்துப் பகா எணகளின கூடுதலாைது அளைத்து ஓரிலக்க 
எணகைால் வகுபடுமா எை ஆராயக.

11.  1 இலிருந்து 9 வளரயிலாை அளைத்து எணகைாலும் வகுபடும் மிகச்சிறிய எணளணைக் 
காணக.

12.  மூனறு பதாைர்ச்சியாை எணகளின பபருக்கற்பலன எப்மபாதும் 6 ஆல் வகுபடும் எனபளத ஓர் 
எடுத்துக்காடடுைன பமயப்பிக்க.

13.  மலர்விழி, கார்த்திகா மற்றும் கணணைகி ஆகிய மூவரும் ஒமர கிராமத்ளதச் மசர்ந்த மதாழிகள். 
இவர்கள் பவவமவறு இைஙகளில் மவளல பசயகினறைைர். மலர்விழி 5 நாடகளுக்கு ஒரு 
முளறையும், கார்த்திகா மற்றும் கணணைகி முளறைமய 6 மற்றும் 10 நாடகளுக்கு ஒரு முளறையும், 
அவர்தம்  வீடுகளுக்கு வந்து பசல்வர். அவர்கள் மூவரும், அக்மைாபர் மாதம் முதல் நாள் 
ஒனறைாகச் சந்தித்தார்கள் எனில்,  மீணடும் அவர்கள் எப்மபாது ஒனறைாகச் சந்திப்பார்கள்?

14.  108 தைஙகளைக் பகாணை ஓர் அடுக்கு மாடிக் குடியிருப்பில்  A மற்றும் B எை இரணடு 
மினதூக்கிகள் உள்ைை. இரணடு மின தூக்கிகளும் தளர தைத்திலிருந்து பதாைஙகி, முளறைமய 
ஒவபவாரு 3வது மற்றும் 5வது தைத்தில் நினறு பசல்கினறைை. எந்பதந்தத் தைஙகளில்,  இந்த 
இரணடு மினதூக்கிகளும் ஒனறைாக நினறு பசல்லும்?

15.  இரணடு ஈரிலக்க எணகளின பபருக்கற்பலன 300 மற்றும் அவற்றின மீ.பப.கா. 5 எனில், 
அவபவணகள் யாளவ?
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26 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

16.  564872 எனறை எணணைாைது 88 ஆல் வகுபடுமா எை ஆராயக. (8 மற்றும் 11 இன 
வகுபடுந்தனளம விதிகளைப் பயனபடுத்தலாம்!)

17.  வில்சன, மதன மற்றும் குணைமசகரன ஆகிமயார் ஒரு வடை வடிவிலாை ஓடுபாளதயின ஒரு 
சுற்ளறை முளறைமய 10, 15 மற்றும் 20 நிமிைஙகளில் சுற்றி முடிக்கினறைைர். அவர்கள் பதாைக்கப் 
புள்ளியில்  காளல 7 மணிக்கு ஒனறைாகச் சுற்றைத் பதாைஙகிைால், அவர்கள் மீணடும் எப்மபாது 
பதாைக்கப் புள்ளியில் ஒனறைாகச் சந்திப்பார்கள்?

இரு எணகளில், ஓர் எணணின காரணிகளின (அந்த எணளணைத் தவிர்த்து) கூடுதலாைது 
மற்மறைார் எணளணைத் தரும் எனில், அளவ ‘இணைக்கமாை எணகள்’ எைப்படும்.
220 மற்றும் 284 ஆகிய எணகள் ‘இணைக்கமாை எணகள்’ ஆகும். ஏபைனில், 220 இன காரணிகளின 
(220-ஐத் தவிர) கூடுதலாை 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284 
ஆகும். மமலும், 284 இன காரணிகளின (284-ஐத் தவிர) கூடுதலாை 1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220 
ஆகும். 
1184 மற்றும் 1210 ஆகிய எணகள் இணைக்கமாை எணகைா எை ஆராயக.

நினைவில் க்ோக்:
  1-ஐ விை அதிகமாை ஓர் இயல் எணணைாைது, 1 மற்றும் அமத எணளணை மடடுமம 

காரணிகைாகப் பபற்றிருப்பின, அது ்ப்ோ எண எைப்படும்.
  ஓர் இயல் எணணைாைது இரணடிற்கு மமற்படை காரணிகளைப் பபற்றிருப்பின, அது  

்பகு எண எைப்படும்.
  ஒரு மசாடி பகா எணகளுக்கிளைமய உள்ை மவறுபாடு 2 எனில், அளவ இரடனடைப ்ப்ோ 

எண்க எைப்படும்.
  ஒவபவாரு பகு எணணும் பகா எணகளின பபருக்கற்பலைாக ஒமர ஒரு வழியில் மடடுமம 

எழுத முடியும். 
  எளவமயனும் இரு பூச்சியமற்றை முழு எணகளின மீபக்பரு க்போதுக்ோரணி எனபது அந்த 

இரு எணகளின மிகப்பபரிய  பபாதுவாை காரணி ஆகும்.
  எளவமயனும் இரு பூச்சியமற்றை முழு எணகளின மீச்சிறு க்போது மடைஙகு எனபது அந்த இரு 

எணகளின மிகச்சிறிய  பபாதுவாை மைஙகு ஆகும்.
  இரு எணகளின  மீப்பபரு பபாதுக் காரணி 1 எனில், அளவ "சோர்ப்ோ" அல்லது  

"இனணைப்ப்ோ" எணகள் எைப்படும்.
  பகாடுக்கப்படை இரு எணகளின பபருக்கற்பலன அவற்றின மீ.பப.கா மற்றும்  

மீ.சி.ம.-வின பபருக்கற்பலனுக்குச் சமமாகும்.
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இயல்

2 அளவைகள

கற்றல் ந�ோககஙகள:
 ● கீழின அலகுகளை மேலின அலகுகைாக ோற்றுதலில் (ேறுதளல) தசேப் புள்ளியின் இடதளதப் 

புரிந்துககாள்ைல். 
 ● கெவமெறு அலகுகள் உள்ை அைளெகளில் நான்கு அடிப்்பளடச் கசயல்களைச் கசயதல்
 ● கடிகாரததில் மநரதளதக் கணடறிதல். 12 ேணி மநர அளேப்பிலிருந்து 24 ேணி மநர 

அளேப்பிற்கு மநரதளத ோற்றுதல் ேற்றும் அதன் ேறுதளலளயயும் அறிதல்.
 ● மநர அலகுகளை ோற்றுதல்
 ● இரணடு மநர இளடகெளிக்கு இளடப்்படட  மநரதளதக் காணல்

2.1 அறிமுகம் 
கீழக்காணும் ஆசிரியர் - ோணெர் கலந்துளரயாடளலக் கெனிப்ம்பாம்.
ஆசிரியர்:  உன் அம்ோ பூச்சரம் ொங்கும் ம்பாது கெனிதது இருக்கிறாயா? எப்்படி 

அதளன அைக்கிறார்கள்?
மோணைர்:  ஆம். ஐயா ! பூச்சரம் விற்்பெர் தன்னுளடய ளககளைப் ்பயன்்படுததி 

முழததில் அைக்கிறார். 
ஆசிரியர்:  ொங்கிய பூளெ உன் ளககைால் அைந்து ்பார்ததால்  நீ என்ன 

கெனிக்கின்றாய?
மோணைர்:  எனக்கு அது 1 முழததிற்கு அதிகோக இருக்கும். ஏகனனில் என்னுளடய ளக சிறியது.
ஆசிரியர்:  ஆம், சரி. உன்னுளடய வீடு, ்பள்ளியில் இருந்து எவெைவு தூரததில் உள்ைது?
மோணைர்: 100 அடி தூரததில் உள்ைது, ஐயா !
ஆசிரியர்: களடகளில் இருந்து அரிசி, ்பால், துணிளய எப்்படி ொங்குவீர்கள்?
மோணைர்: அரிசிளயக் கிமலா கிராமிலும், ்பாளல லிடடரிலும், துணிளய மீடடரிலும் ொங்குமொம்.
ஆசிரியர்: நீ வீடடுப் ்பாடம் கசயய எவெைவு மநரம் எடுததுக் ககாள்ொய?
மோணைர்: என் வீடடுப் ்பாடதளத ெழக்கோக 1 ேணி மநரததில் கசயது முடிப்ம்பன்.
ஆசிரியர்: உயரதளதயும், எளடளயயும் எப்்படி அைக்கிமறாம்?
மோணைர்: உயரதளதச் கசன்டிமீடடரிலும், எளடளயக் கிமலாகிராமிலும் அைக்கிமறாம்.
ஆசிரியர்: ்பழங்காலததில் ்பயன்்படுததப்்படட மெறு அைளெகள் ்பற்றிக் மகள்விப்்படடு இருக்கிறாயா?
மோணைர்:  என்னுளடய தாததாவும் ்பாடடியும் அெர்கைது காலங்களில் ்பயன்்படுததிய அைளெகைான 

உழக்கு, ்படி, ேரக்கால், முழம், சாண, அடி, தராசு ்பற்றிப் ம்பசுொர்கள்.

உழக்கு ்படி ேரக்கால் முழம் சாண அடி தரோசு 
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ஆசிரியர்:  பிறகு ஏன் அந்த அைளெகளுக்குப் ்பதிலாகக் கிமலாகிராம், மீடடர், லிடடர் ம்பான்ற 
அைளெகளைப் ்பயன்்படுததுகிமறாம்?

மோணைர்: எனக்குத கதரியவில்ளல ஆசிரியமர! ஏன், அெற்ளறப் ்பயன்்படுததவில்ளல எனக் கூறுங்கள்.
ஆசிரியர்:  உலக அைவில் ெணிகம் கசயயும்ம்பாது கெவமெறு இடங்களில் ேக்கள் ோறு்படட 

அைளெகளைப் ்பயன்்படுததுெது கதரியெந்தது. ்பழங்காலததில் கெவமெறு இடங்களில்  
‘அரசரின் காலடி’,  ‘அரசரின் ளக’ ேற்றும் 'யார்டு’ (அரசரின் மூக்கு நுனி முதல் அெரின் 
கடளட விரல் ெளர உள்ை கதாளலவு) ம்பான்றெற்ளற, குளறந்த கதாளலவுகளை 
அைப்்பதற்குரிய நிளலயான அைவுகைாகப் ்பயன்்படுததினார்கள். அளனதது 
இடங்களிலும், இளெ தவிர்க்க முடியாத அைளெகைாகப் ்பயன்்பாடடில் இருந்தன. இந்த 
அைவுகள் இடததிற்கு இடமும் ஒவகொருெருக்கும் ோறு்படடு இருந்தன. இதனால் உலகம் 
முழுெதும் நிளலயான அைவீடடு முளறளய  ககாணடு ெர 
மெணடியத மதளெ ஏற்்படடது. 1971ஆம் ஆணடு நடந்த 
‘எளடகள் ேற்றும் அைளெகள்’ க்பாது ோநாடடில் க்பாதுொன 
கேடரிக் அைளெகள் ெளரயறுக்கப்்படடன.

 அடிப்்பளட கேடரிக் அைளெகள் மீடடர், லிடடர், கிராம், வினாடி ம்பான்றன.  இளெ அளனததும் 
தசே எண முளறயிளன (10 அடிோனம்) அடிப்்பளடயாகக் ககாணடளெ. கேடரிக் அைளெகளை ஓர் 
அலகில் இருந்து ேற்மறார் அலகிற்கு ோற்றுெது எளிது. நீைதளத அைப்்பதற்குக் கிமலாமீடடர், மீடடர், 
கசன்டிமீடடர், மில்லிமீடடர் ஆகியனவும், எளடளய அைப்்பதற்குக் கிமலாகிராம், கிராம், மில்லிகிராம் 
ஆகியனவும், ககாள்ைைளெ அைப்்பதற்குக் கிமலாலிடடர், லிடடர், மில்லிலிடடர் ஆகியனவும் களடகள்,  
்பள்ளிகள், அலுெலகங்கள், ம்பாக்குெரதது  ேற்றும் ்பல இடங்களில் ்பயன்்படுததப்்படுகின்றன. 
 கண சிமிடடுெளத வினாடியிலும், இதயத துடிப்ள்ப நிமிடததிலும் குறிக்கிமறாம். ஒருெர் 
உளழக்கும் மநரதளத ேணிக் கணக்கில் குறிப்பிடுகின்மறாம்.

எஙகும் கணிதம்- அன்றோட ைோழ்வில் அளவைகள

துணிக்களடயில் துணிளய 
அைததல் 

சந்ளதயில் காயகறிகளை 
எளட ம்பாடுதல் 

்பால் விற்்பளனயாைர் 
்பால் அைததல்

  Alive

 M

athematics

2.2 மீள்ோர்வை
 நீைததிற்கு மீடடரும், எளடக்குக் கிராமும், ககாள்ைைவுக்கு லிடடரும் உலக அைவில் அடிப்்பளட 
அலகுகைாக ஏற்றுக் ககாள்ைப்்படட கேடரிக் அலகுகள் ஆகும்.
 நாம் கெவமெறு சூழநிளலகளில், கெவமெறு அைவுகளுக்கு ஏற்்பப்  ்பல்மெறு கேடரிக் 
அலகுமுளறளயப் ்பயன்்படுததுகிமறாம்.

யார்டு  
(yard)
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29அளவைகள

இைறவ்ற முயல்க
1. கீழக்காணும் அடடெளணளய முழுளேப் ்படுததுக 

மமட்ரிக அளவைகள அட்டைவண (அலகின ைரிவை முவ்ற)
நீளம்

கிமலாமீடடர் 
(கி.மீ)

கெக்டாமீடடர் 
(கெ.மீ)

கடகாமீடடர் 
(கடகா. மீ) மீட்டர் (மீ) கடசிமீடடர் 

(கடசி. மீ)
கசன்டிமீடடர் 

(கச.மீ)
மில்லிமீடடர் 

(மி.மீ)

எவட
கிரோம்

மகோளளளவு
லிட்டர்

2. கீழக்கணடெற்ளற எந்த அலகில் அைக்கலாம் எனத தீர்ோனிக்க.

2.3 மமட்ரிக அளவைகளில் இனமோற்றம்
கேடரிக் அைளெகளில் உள்ை நீை அலகுகள் 
அளனததும் மீடடளர அடிப்்பளடயாகக் 
ககாணடளெ. இெற்றுடன் ஒரு முன்கனாடடு 
அலகுச் மசர்க்கப்்படும்ம்பாது ்பததடிோன 
எணமுளறயில் ோற்றம் க்பறுகிறது. இமதம்பால் 
எளட ேற்றும் ககாள்ைைவின் (கன அைவு) அலகுகள் 
முளறமய   கிராம் ேற்றும் லிடடரில் 
குறிக்கப்்படுகின்றன. இனோற்ற அடடெளணளயக் 
கெனிப்ம்பாம். 

�ேலா
 1000

 அல�க� ெஹ�டா
 100

 அல�க� ெடகா
  10

அல�க� ப�
1

அல� ெட�
 0.1

அல�க� ெச��
 0.01

அல�க� 
	�
 0.001

அல�க�

அைவுகள் கேடரிக் அலகுகள்
க்பரிய அைவு கிமலாமீடடர் / கிமலாலிடடர் / கிமலாகிராம்
நடுததர அைவு மீடடர் / லிடடர் / கிராம்
சிறிய அைவு கசன்டிமீடடர் / கசன்டிலிடடர் / கசன்டிகிராம்

மிகச் சிறிய அைவு மில்லிமீடடர் / மில்லிலிடடர் / மில்லிகிராம்

i. உன்னுளடய நடு விரலின் நீைம்.
ii. ஒரு யாளனயின் எளட.
iii. ஒரு மோதிரததின் எளட.
iv. ஒரு ோததிளரயின் எளட.
v. ஒரு பூடடூசியின் (safety pin) நீைம்.

vi. ஒரு கடடடததின் உயரம்.
vii. தமிழகக் கடற்களரயின் நீைம்

viii.  ஒரு மகாப்ள்பயில் உள்ை 
குைம்பியின் (Coffee) அைவு.

ix. தணணீர்த கதாடடியின் ககாள்ைைவு.
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30 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

பினைரும் இனமோறறு அட்டைவணவய அறிநைோம்.
நீளம் எவட மகோளளளவு

• 1 கி.மீ = 1000  மீ
• 1 மீ = 100 கச.மீ
• 1 மீ = 1000 மி. மீ
• 1 கச.மீ = 10 மி.மீ

• 1 கி.கி = 1000 கி
• 1 கி = 1000 மி. கி

• 1 கி.லி = 1000 லி
• 1 லி = 1000 மி. லி

கேடரிக் அலகு ோற்றங்களைப் ்படிப்்பதற்கு முன், தசே எணகளைப் 10 இன் அடுக்குகைால்  
க்பருக்கும் அல்லது ெகுக்கும் ம்பாது ஏற்்படும் தசேப் புள்ளிகளின் இட நகர்ளெப் ்பற்றித 
கதரிந்துககாள்ை மெணடும்.

ஒரு தைம எணவண 10, 100, 1000, 
10000ததோல் ம்ருககும் ந்ோது, தைமப்புளளிவய 
முவ்றநய ைலப்பு்றமோக 1, 2, 3, 4 இடஙகளுககு 
�கர்தத நைணடும். 

ஒரு தைம எணவண 10, 100, 1000, 
10000ததோல் ைகுககும் ந்ோது, தைமப்புளளிவய 
முவ்றநய இடப்பு்றமோக 1, 2, 3, 4 இடஙகளுககு 
�கர்தத நைணடும்.

எடுததுககோட்டு:
345.972 ஐ 10, 100, 1000 மறறும் 
10000ததோல் ம்ருககுக.

i)  345.972 × 10 = 3459.72   
(தசேப்புள்ளிளய ெலப்புறோக ஓர் இடம் நகர்ததுக.)

ii)  345.972 × 100 = 34597.2   
(தசேப்புள்ளிளய ெலப்புறோக இரணடு இடம் நகர்ததுக.)

iii)  345.972 × 1000 = 345972   
(தசேப்புள்ளிளய ெலப்புறோக மூன்று இடம் நகர்ததுக.)

iv)  345.9720 × 10000 = 3459720   
(தசேப்புள்ளிளய ெலப்புறோக நான்கு இடம் நகர்ததுக.)

தசேப்்பகுதியில் மூன்று இலக்கங்கள் ேடடுமே 
இருக்கும்ம்பாது ெலப்புறோக ஒரு பூச்சியதளதச் 
மசர்ததுப் பிறகு தசேப்புள்ளிளய நகர்ததவும்.

எடுததுககோட்டு:
647.39 ஐ 10, 100, 1000 மறறும் 
10000ததோல் ைகுகக.
647.39 64.73910 =  
(தசேப்புள்ளிளய இடப்புறோக ஓர் இடம் நகர்ததுக.)

647.39 6.4739100 =
(தசேப்புள்ளிளய இடப்புறோக இரணடு இடம் நகர்ததுக.)

647.39 0.647391000 =
(தசேப்புள்ளிளய இடப்புறோக மூன்று இடம் நகர்ததுக.)

0647.39 0.06473910000 =
(தசேப்புள்ளிளய இடப்புறோக நான்கு இடம் நகர்ததுக.)

முழு எண ்பகுதியில் மூன்று இலக்கங்கள் 
ேடடுமே இருக்கும்ம்பாது இடப்புறோக ஒரு 
பூச்சியதளதச் மசர்ததுப் பிறகு தசேப்புள்ளிளய 
நகர்ததவும்.

• மேலின அலகிளனக் கீழின அலகாக ோற்றுெதற்குக் ககாடுக்கப்்படட அைளெப் ்பததின் 
அடுக்குகைால் க்பருக்க மெணடும். 

• கீழின அலகிளனக் மேலின அலகாக ோற்றுெதற்குக் ககாடுக்கப்்படட அைளெப் ்பததின் 
அடுக்குகைால் ெகுக்க மெணடும்.  
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31அளவைகள

எடுததுககோட்டு 1:
  ோரததான் ஓடடததில் ஓடும் கதாளலவு 42.195 கி.மீ. ஆகும் இந்தத கதாளலவிளன மீடடரில் கூறுக.
தீர்வு: ோரததான் ஓடடததில் ஓடும் கதாளலவு = 42.195 கி.மீ. 

 = 42.195 X 1000 மீ
 = 42195 மீ
எடுததுககோட்டு 2:
தமிழகததின் ஆணடு சராசரி ேளழ அைவு 998 மி.மீ. இதளனச் கசன்டி மீடடரில் ோற்றுக.
தீர்வு:  தமிழகததின் ஆணடு சராசரி ேளழ அைவு = 998 மி.மீ.
  = 998.0 x 1

10  
கச.மீ

  = 998 0
10

. ெச.�

  = 99.8 கச.மீ
எடுததுககோட்டு 3: 
ஒரு ககாடிக் கம்்பததின் நீைம் 5 மீ 35 கச.மீ அந்தக் ககாடிக் கம்்பததின் நீைதளத கசன்டி மீடடரில் குறிப்பிடுக.
தீர்வு:  ஒரு ககாடிக் கம்்பததின் நீைம் = 5 மீ 35 கச.மீ 

 = (5× 100) கச.மீ + 35 கச.மீ 
 = 500 கச.மீ + 35 கச.மீ

 ககாடிக் கம்்பததின் நீைம் = 535 கச.மீ
எடுததுககோட்டு 4: ேலர்க்ககாடி 650 மி.கி அைவுள்ை ஒரு ோததிளரளய ொங்கினார். அதன் எளடளயக் 
கிராமில் குறிப்பிடுக.   
தீர்வு: ேலர்க்ககாடி ொங்கிய ோததிளரயின் அைவு = 650 மி.கி

 = 650.0× 1
1000�  

 = 
650.0
1000 கி

  
= 0.65 கி

எடுததுககோட்டு 5: 
முரளியிடம்  உள்ை ஒரு ள்பயின் எளட 3 கி.கி 450 கி. இந்த எளடளயக் கிராமில் குறிப்பிடுக.
தீர்வு: முரளியிடம் உள்ை ள்பயின் எளட = 3 கி.கி ேற்றும் 450 கி,
 = (3x1000 கி) + 450 கி
 = 3000 கி + 450 கி
 = 3450 கி
எடுததுககோட்டு 6: ஒரு கன்றுக் குடடி 5.750 லி தணணீர் குடிக்கிறது. இதளன மில்லி லிடடராக ோற்றுக
தீர்வு:  கன்றுக்குடடி குடிக்கும் தணணீரின் அைவு = 5.750 லி 

= 5.750 x 1000 மி.லி
= 5750 மி.லி

எடுததுககோட்டு 7: 526 மில்லி லிடடளர, லிடடராக ோற்றுக 
தீர்வு: 526 மி.லி = 526 0 1

1000. × �
  

 = 526 0
1000

. �

 
= 0.526 லி

 

1 மீ = 100 கச.மீ

1 கி	 = 1000	மி.கி
1

1000 கி = 1 மி.கி

1 கி.கி	 = 1000	கி

1 லி	 = 1000	மி.லி

1 லி	 = 1000	மி.லி
1

1000 லி = 1 மி.லி

அதிக எளட ககாணடது எது? 5 கிமலா கிராம் ்பஞ்சு ; 5000 கிராம் இரும்பு
சிந்திக்க

 1 கச.மீ	 = 10	மி.மீ
1
10  கச.மீ = 1 மி.மீ
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32 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

பாடல் (புதிர்)
முபபத்தி ரண்டு முழம்உளமுட் பனைனைத்
தபபாமல் ஒந்தித் தவழந்்தறிச் - செபபமுடச்
ொ்ேறி நான்குவிரற்கிழியும் என்ப்ர
நாோ சதாரு நாள் நகர்ந்து

புதிரின ம்ோருள விளககம்
32 முழம் உயரம் உளடய ்பளனேரததில், 
்பச்மசாந்தி ஒன்று ேர உச்சிளய அளடய 
முயல்கிறது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாண ஏறி, 
நாலு விரல் கீமழ இறங்குகிறது எனில் 
எததளன நாளில் ்பச்மசாந்தி ஏறி முடிக்கும் ?

தீர்வு: 
ஒரு சாண = 12 விரல்கள் 
ஒரு முழம் = 2 சாணகள் = 24  விரல்கள்
்பளனேரததின் உயரம் = 32 முழம் = 32  x 24 விரல்கள் = 768 விரல்கள்
ஒரு நாளைக்கு ஏறும் கதாளலவு = ஒரு சாண = 12 விரல்கள்
ஒரு நாளைக்கு இறங்கும் கதாளலவு = 4 விரல்கள்
சரியாக ஒரு நாளைக்குக் கடக்கும் கதாளலவு = 12 - 4 = 8 விரல்கள்
ேரததின் உச்சிளய அளடயப் ்பச்மசாந்தி எடுததுக் ககாள்ளும் நாள்கள் = 768 ÷ 8 = 96 நாள்கள்

கீழக்காணும் புதிர்க் கணக்கானது ‘கணக்கதிகாரம்’ என்ற தமிழில் எழுதப்்படட நூலில் இடம் 
க்பற்றுள்ைது. இது கதாளலவு சார்ந்த அலளக ோற்றுெதற்கான சிறந்த எடுததுக்காடடுக் கணக்காகும்

 1 அங்குலம்  = 2.54 கச.மீ  1 டன்  = 1000 கி.கி
 1 மீ = 3.281 அடி  1 குவிணடால் = 100 கி.கி
 1 மீ = 39.37 அங்குலம்  1 டன் = 10 குவிணடால்
 1 அடி = 0.305 மீ = 30.59 கச.மீ  1 செரன் = 8 கிராம்
 1 ளேல் = 1.609 கி.மீ  �1 TMC = 28, 316, 846, 592 லிடடர்
 1 யார்டு = 0.944 மீடடர்

1 கி.கி  = 1000 கி
¼ கி.கி = 250 கி
½ கி.கி = 500 கி
¾ கி.கி = 750 கி

கேடரிக் அைளெகள் அல்லாத சில அைளெகள்

2.4 மைவநைறு அலகுகவளயுவடய அளவுகளின அடிப்்வடச் மையல்கள
தசே எணகளின் அடிப்்பளடச் கசயல்களைச் கசயெது ம்பான்மற, ஒமர கேடரிக் அலகுகளில் 
இடம்க்பறும் அடிப்்பளடச் கசயல்களையும் கசயயலாம். குறிப்்பாக, ஒமர அலகில் உள்ை அைவுகளைக் 
கூடடமொ / கழிக்கமொ முடியும். ஆனால் கெவமெறு அலகுகளில் உள்ை அைவுகளை ஒமர அலகாக 
ோற்றிய பிறமக கூடடமொ / கழிக்கமொ முடியும்.

i 23 கி.மீ ஐ மீடடருக்கு v 40 மி.கி லிருந்து கி ix 16லி இருந்து மி.லிடடருக்கு
ii 1.78 மீ ஐ கச.மீடடருக்கு vi 1550 கி லிருந்து கி.கி x 1500 மி.லி இருந்து லிடடருக்கு
iii 7814 மீ ஐ கி.மீடடருக்கு vii 6.5 கி.கி லிருந்து மி.கி xi 2360லி இருந்து கி.லிடடருக்கு
iv 8.67 மி.மீ ஐ கச.மீடடருக்கு viii 723 கி லிருந்து மி.கி xii 873லி இருந்து மி.லிடடருக்கு

இைறவ்ற முயல்கபின்ெருெனெற்ளறக் குறிப்பிடட அலகுகைாக ோற்றுக.

TMC-Thousand 
million cubic feet 

ஆயிரம் மில்லியன் கன அடி

6th_Maths_Term2_TM_Chapter 2.indd   32 29-06-2020   03:11:09 PM



33அளவைகள

எடுததுககோட்டு 8:  சரிதா தனக்கு 6 மீ 40 கச.மீ துணியும், தன்னுளடய தங்ளகக்கு 3 மீ 80 கச.மீ துணியும் 
ொங்கினாள். அெள் ொங்கிய துணியின் கோதத நீைம் என்ன ?

மீ கச.மீ

சரிதா தனக்காக ொங்கிய துணியின் நீைம்
1
6 40

தன் தங்ளகக்காக ொங்கிய துணியின் நீைம் 3 80

துணிகளின் கோதத நீைம் 10 மீ 20 மை.மீ

எடுததுககோட்டு 9:  பிரதீப் சந்ளதளயச் கசன்றளடய 4 கி.மீ 350 மீ ்பயணம் கசயகிறார். அமத 
சந்ளதக்கு, கந்தன் 6 கி.மீ 200 மீ ்பயணம் கசயகிறார், எனில் கந்தன், பிரதீப்ள்ப 
விட எவெைவு கதாளலவு கூடுதலாகப் ்பயணம் கசயகிறார்? 

கி.மீ மீ

5 1200
கந்தன் ்பயணம் கசயத கதாளலவு 6 200

பிரதீப் ்பயணம் கசயத கதாளலவு 4 350

்பயணத கதாளலவின் மெறு்பாடு 1 கி.மீ 850மீ

தீர்வு:

 
கந்தன் பிரதீப்ள்ப விட 1 கி.மீ 850 மீ அதிகோகப் ்பயணம் கசயகிறார். 

தீர்வு:

எடுததுககோட்டு 10:  ஒரு குழந்ளதக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 100 கிராம் காயகறிகள் மதளெப்்படுகிறது.  
90 குழந்ளதகள் உள்ை ்பள்ளிக்கு எததளன கிமலாகிராம் காயகறிகள் மதளெப்்படும்?

தீர்வு:
்பள்ளியில் உள்ை கோததக் குழந்ளதகள்  = 90
ஒவகொரு குழந்ளதக்கும் மதளெப்்படும் காயகறிகள் = 100 கிராம்
ஒரு நாளைக்கு 90 குழந்ளதகளுக்கு 
மதளெயான கோததக் காயகறிகளின் அைவு = 90 × 100 கிராம்
 = 9000 கிராம் = 9 கி.கி.
எடுததுககோட்டு 11:  ஒரு மூடளடயில் 81 கி.கி சர்க்களர உள்ைது. களடக்காரர் இதளன 750 கி 

எளடயில் சிறிய ள்பகளில் நிரப்புகிறார் எனில், 81 கிமலா கிராம் சர்க்களரளய 
எததளன சிறிய ள்பகளில் நிரப்்பலாம்?

தீர்வு: 
ஒரு மூடளடயில் உள்ை சர்க்களரயின் அைவு = 81 கி.கி. 

சிறிய ள்பகளில் நிரப்்பப்்படட சர்க்களரயின் அைவு = 750 கி.
மதளெப்்படும் சிறிய ள்பகளின் எணணிக்ளக  = 81 கி.கி ÷ 750 கி
 = (81 × 1000) கி ÷ 750 கி
 = 81000 கி ÷ 750 கி
 = 108 

?
81 000
750

750
108

6000
6000

0

1000 மீ
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்யிறசி 2.1
1. நகோடிட்ட இடஙகவள நிரப்புக

(i) 250 மி.லி + ½ லி = ------ லி
(ii) 150 கி.கி 200 கி + 55 கி.கி 750 கி = ------கி.கி ------ கி
(iii) 20 லி − 1 லி 500 மி.லி = ------ லி  ------ மி.லி
(iv) 450 மி.லி x 5 = ------ லி ------ மி.லி
(v) 50 கி.கி ÷ 100 கி = ------

2. ைரியோ? தை்றோ?
(i) புகமழந்தி 100கி மெர்க்கடளல சாப்பிடடான். அது 0.1 கி.கி-க்குச் சேம்.
(ii) மீனா 250 மி.லி மோர் ொங்கினாள். அது 2.50 லி-க்குச் சேம்.
(iii)  கார்குழலியின் ள்பயின் எளட 1 கி.கி 250 கி, பூங்ககாடியின் ள்பயின் எளட 2 கி.கி 750 கி. 

அந்தப் ள்பகளின் கோதத எளட 4 கி.கி.
(iv)  ொன்ேதி ஒவகொன்றும் 500 கிராம் எளடயுள்ை 4 நூல்களை ொங்கினாள். அந்த 

4 நூல்களின் கோதத எளட 2 கி.கி
(v)  காயதரி 1 கி.கி எளடயுள்ை பிறந்தநாள் மகக்ளக ொங்கினாள். அந்தக் மகக்கில் 450 கி  

தன் நண்பர்களுக்கு ்பகிர்ந்தளிக்கிறாள் எனில் மீதம் உள்ை மகக்கின் எளட 650 கி.
3. குறிப்பிடப்்படட அலகிற்கு ோற்றுக

(i) 10 லி 5 மி.லி-இலிருந்து மி.லி (ii) 4 கி.மீ 300 மீ-இலிருந்து மீ (iii) 300 மி.கி-இலிருந்து கி
4. மேலின அலகாக ோற்றுக:

(i) 13000  மி.மீ (கி.மீ, மீ, கச.மீ) (ii) 8257 மி.லி (கி.லி, லி)
5. கீழின அலகாக ோற்றுக:

(i) 15 கி.மீ (மீ, கச.மீ, மி.மீ) (ii) 12 கி.கி (கி, மி.கி)
6. கீழக்கணடெற்ளற ஒப்பிடடு > (அ) < (அ) =  என்ற குறியீடு இடடு நிரப்புக.

(i) 800 கி + 150 கி 	 	1 கி.கி
(ii) 600 மி.லி + 400 மி.லி 	 	1 லி
(iii) 6 மீ 25 கச.மீ 	 	600 கச.மீ + 25 கச.மீ
(iv) 88 கச.மீ 	 	8 மீ 8 கச.மீ
(v) 55 கி 	 	550 மி.கி

1. ஒவகொரு 6 ோதததிற்கும் ஒரு கதன்ளன ேரததிற்கு 5 கி.கி கதாழு உரம் மதளெப்்படுகிறது. 
இமத ம்பான்று 50 கதன்ளன ேரங்களுக்கு 1½ ஆணடுகளுக்குத மதளெப்்படும் கதாழு 
உரததின் அைளெக் காணக .

2. சரியா? தெறா? எனக் கணடறிந்து காரணம் கூறுக.
4 மீ + 3 கச.மீ = 7 மீ

3. கீழக்கணடெற்ளறக் கூடட முடியுோ?
 அ) 6 லி + 7 கி.கி  ஆ) 3 மீ + 5 லி  இ) 400 மி.லி + 300 கி

சிந்திகக
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7.  கீதா 2 லி 250 மி.லி ககாள்ைைவு ககாணட தணணீர்க் குடுளெளயக் ககாணடு ெந்தாள். அதிலிருந்து 
அெளுளடய நண்பர்கள் 300 மி.லி தணணீர் குடிதது விடடனர். குடுளெயில் உள்ை மீதித 
தணணீரின் அைவு எவெைவு?

8.  மதன்கோழியின் தற்ம்பாளதய உயரம் 1.25 மீ. ஒவமொர் ஆணடும் அெள் 5 கச.மீ ெைருகிறாள் எனில், 
6 ஆணடுகளுக்குப் பிறகு அெளின் உயரம் என்ன?

9.  பிரியா 22½ கி.கி எளடயுள்ை கெங்காயம் ொங்கினாள். கணணன் 18¾ கி.கி எளடயுள்ை கெங்காயம் 
ொங்கினான். ோலன் 9 கி.கி 250 கி எளடயுள்ை கெங்காயம் ொங்கினான். இெர்கள் ொங்கிய 
கெங்காயததின் கோதத எளட எவெைவு?

10.  ோறன் ஒவகொரு நாளும் 1.5 கி.மீ கதாளலவு நடந்து ்பள்ளிளய அளடகிறார். அமத மநரம் ேகிழன் 
1400 மீ கதாளலவு நடந்து ்பள்ளிளய அளடகிறார். இெர்களுள் யார் கூடுதல் கதாளலவு நடக்கிறார்? 
எவெைவு கதாளலவு கூடுதலாக நடக்கிறார்?

11.  இைஞ்கசஞ்சிலுளெச் சங்கததின் ஒரு நாள் முகாமில், ஒரு ோணெருக்கு 150 கி அரிசி ேற்றும் 
15 மி.லி எணகணயும் மதளெப்்படுகின்றன. அந்த முகாமில் 40 ோணெர்கள் ்பங்மகற்றனர் எனில், 
அெர்களுக்கு எததளன கி.கி அரிசியும், எததளன லிடடர் எணகணயும் மதளெப்்படும்?

12.  ஒரு ்பள்ளியில், 200 லி எலுமிச்ளசப் ்பழச்சாறு தயாரிக்கப்்படடது. ஒவகொரு ோணெருக்கும் 
250 மி.லி ்பழச்சாறு ககாடுததால் எததளன ோணெர்களுக்கு அது ம்பாதுோனதாக இருக்கும்?

13.  2 லி ககாள்ைைவுள்ை சாடியில் தணணீர் நிரப்்பக் கீழக்கணட ககாள்ைைவுகளில் உள்ை குெளைகளில் 
எததளன முளற தணணீர் ஊற்ற மெணடும் ?

(i) 100 மி.லி   (ii) 50 மி.லி   (iii) 500 மி.லி   (iv) 1 லி   (v) 250 மி.லி

மகோளகுறி ைவக வினோககள
14. 9 மீ 4 கச.மீ-க்குச் சேோனது

(அ) 94 கச. மீ (ஆ) 904 கச. மீ  (இ) 9.4 கச. மீ (ஈ) 0.94 கச. மீ
15. 1006  கிராமுக்குச் சேோனது.

(அ) 1 கி.கி 6 கி (ஆ) 10 கி.கி 6 கி (இ) 100 கி.கி 6 கி (ஈ) 1 கி.கி 600 கி
16.  ஒரு மதாடடததில் ஒவகொரு நாளும் 150 லி தணணீர் கதளிக்கப்்படுகிறது எனில் ஒரு ொரததில் 

கதளிக்கப்்படட தணணீரின் அைவு
(அ) 700 லி (ஆ) 1000 லி (இ) 950 லி (ஈ) 1050 லி

17. எது க்பரியது? 0.007 கி, 70 மி.கி, 0.07 கச.கி.
(அ) 0.07 கச.கி (ஆ) 0.007 கி (இ) 70 மி.கி (ஈ) அளனததும் சேம் 

18. 7 கி.மீ - 4200 மீ-க்கு சேோனது ---------
(அ) 3 கி.மீ 800 மீ (ஆ) 2 கி.மீ 800 மீ (இ) 3 கி.மீ 200 மீ (ஈ) 2 கி.மீ 200 மீ

6th_Maths_Term2_TM_Chapter 2.indd   35 29-06-2020   03:11:10 PM



36 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

2.5 கோல அளவைகள
ஆசிரியர் கீழக்கணட வினாக்களை ோணெர்களிடம் எழுப்பி விளடளயப் க்பறுதல்:

 100 மீ கதாளலவு ஓட எவெைவு மநரம் எடுததுக் ககாள்ொய?
 1 கி.மீ கதாளலவு நடக்க எவெைவு மநரம் எடுததுக் ககாள்ொய?
 1 குெளை அரிசி மெக ளெக்க எவெைவு மநரம் ஆகும்?
 நிலக்கடளல விளைவிக்க ஆகும் காலம் எவெைவு?

 இந்த வினாக்கள் அன்றாட ொழக்ளகயில் மநரததின் முக்கியததுெதளத உணர்ததப் ்பயன்்படும். 
கால அைளெகளின் ெைர்ச்சிளய நாம் இங்கு விொதிப்ம்பாம். 
 ்பழங்காலததில் இருந்மத காலதளத அைவிடும் முளறகளில் ்பல்மெறு ோற்றங்கள் ஏற்்படடுள்ைன. 
கதாடக்கததில், ேணற்்பரப்பில் நிறுததி ளெக்கப்்படட குச்சியின் நிழல் மூலம் மநரக் கணக்கீடு 
கசயதார்கள். பிறகு, கிளடேடட ேற்றும் கசங்குதது ெடடுகளைக் சூரியனின் ெடடுகைாகப் ்பயன்்படுததிக் 
சூரியனின் மதாற்றம் ேற்றும் ேளறவுக்கு இளடப்்படட காலதளதக் கணக்கிடடார்கள். அது ்பகல் மநரம் 
ஆகும். இரவு மநரதளத முடிம்பாடட கயிறுகளை எரிய விடடுக் கணக்கிடடார்கள். கநருப்பு ஒரு முடிச்சில் 
இருந்து ேற்கறாரு முடிச்சிற்கு எரிந்து கசல்ல எடுததுக் ககாள்ளும் மநரதளதத மதாராயோக, இரவின் ஒரு 
்பாகோகக் கணக்கிடடார்கள். பிறகு ெந்த நாடகளில், ஒரு நாளிளன 24 சே ்பாகங்கைாக்கி (ேணி) அதில் 
12 ேணி மநரதளதப் ்பகல் க்பாழுதாகவும், 12  ேணி மநரதளத இரவுப் க்பாழுதாகவும் பிரிததார்கள்.
 பூமி, சூரிய ளன ஒரு முழுச் சுற்றுச் சுற்றி ெர எடுததுக் ககாள்ளும் காலம் ஒரு சூரிய ஆணடு ஆகும். இது 
12 சேப் ்பாகங்கைாகப் பிரிக்கப்்படடு அளெ சூரிய ோதங்கள் என்று அளழக்கப்்படுகின்றன. இரணடு முழு 
நிலவுக்கு இளடப்்படட காலதளத நிலவு ோதம் எனவும் ேற்றும் 12 நிலவு (முழு நிலவு) ோதங்களைச்  
மசர்தது ஒரு நிலவு ஆணடு எனவும் குறிப்பிடப்்படுகிறது. எனினும் நாம் சூரிய ஆணடு ேற்றும் ோததளதப் 
்பயன்்படுததுகிமறாம்.
 உலகின் ்பல்மெறு ்பகுதிகளில், மநரதளத அைவிட நீர்க் கடிகாரம், கேழுகுக் கடிகாரம், கயிறுக் கடிகாரம், 
சூரிய நிழல் கடிகாரம், ேணல் கடிகாரம் ம்பான்ற கெவமெறு ெளகயான கடிகாரங்களை உருொக்கிப் 
்பயன்்படுததினார்கள். அந்தக் கடிகாரங்களைப் ்பார்தது இருக்கிறிர்கைா? கீமழ உள்ை ்படததில் நாம் காணலாம்.

நீர்க் கடிகோரம் சூரிய நிழல் கடிகோரம் மமழுகுக் கடிகோரம் மணல் கடிகோரம்
காலதளத அைக்கும் கடிகாரங்களைப் ்பற்றிய ்படிப்பிற்கு ‘ஹோரோலஜி’ என்று க்பயர். இக்காலததில் 
நாம் ஊசல் கடிகாரம், எணசார் கடிகாரம், குொர்டஸ் கடிகாரம், அணுக் கடிகாரம் ம்பான்றெற்ளறப் 
்பயன்்படுததி மநரதளதத துல்லியோகக் காணகிமறாம்.

தமிழ ேக்கள் ொனவியல் அறிவியலில் சிறந்த ெல்லுநர்கைாக இருந்துள்ைனர். 
கதால்காப்பியம் என்ற நூலானது க்பாழுது (காலம்) ்பற்றி விைக்குகிறது. அதில் 
ஒரு நாளை 6 சே பிரிவுகைாகப் பிரிதது அெற்ளறச் ‘சிறுக்பாழுது’ என்றும், ஓர் ஆணளட 
6 சே பிரிவுகைாகப் பிரிதது அெற்ளறப் ‘க்பரும்க்பாழுது’ என்றும் அளழததனர்.
1 நாழிளக = 24 நிமிடங்கள்; 1 ேணி = 2.5 நாழிளக = 1 ஓளர;
1 நாள் = 24 ேணி மநரம் = 60 நாழிளக;
தமிழர்கள் இரவுப் க்பாழுதிளனக் கணக்கிட 'குறுநீர்க் கன்னல்' என்ற கருவிளயப் ்பயன் ்படுததினர்.
மநரதளதக் கணக்கிடமடார் 'க்பாழுது அைந்து அறியும் க்பாயயா ேக்கள்' எனப்்படடனர்.
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2.5.1 ந�ரதவதப் ்டிததல்
இரணடு ைழிகளில் ந�ரதவதப் ்டிககப் ்யிறசி மையநைோம்.

நிமிட முள் கடிகாரததின் இடது ்பக்கம் 
இருந்தால் (6 ேணியிலிருந்து 12 
ேணி ெளர) ___ ேணிக்கு ___ 
நிமிடம் உள்ைது என்று குறிப்ம்பாம்.
எ.கா: 10 ேணிக்கு  
20 நிமிடங்கள் உள்ைன.

நிமிடமுள் கடிகாரததில் ெலது ்பக்கம் 
இருந்தால் (12 ேணி முதல் 6 ேணி 
ெளர) ___ ேணி கடந்து ___ நிமிடம் .
எ.கா: 4 ேணி கடந்து  
25 நிமிடங்கள் ஆகின்றன.
(அ) 4 ேணி 25 நிமிடங்கள்

கட
ந்து

கட
க்க

4:35
(i)  5 ேணிக்கு 

25 நிமிடங்கள்

4:40
(i)  5 ேணிக்கு 

20 நிமிடங்கள்

4:45
(i)  5 ேணிக்கு 

15 நிமிடங்கள்

4:50
(i)  5 ேணிக்கு 

10 நிமிடங்கள்

4:55
(i)  5 ேணிக்கு 

5 நிமிடங்கள்

கடககப் ந்ோகும் ந�ரதவதக கூ்ற : ‘ககு’ப் ்யன்டுததுதல்

4:00
4 ேணி

4:05
4 ேணி கடந்து 

5 நிமிடம்

4:10
4 ேணி கடந்து 

10 நிமிடம்

4:15
4 ேணி கடந்து 

15 நிமிடம்

4:20
4 ேணி கடந்து 

20 நிமிடம்

4:25
4 ேணி கடந்து 

25 நிமிடம்

4:30
4 ேணி கடந்து 

30 நிமிடம்

'கடந்து' என்ற மைோல்வலப்  ்யன்டுததி ந�ரதவத அறிைதில் ்யிறசி ம்றுநைோம்.

கோலததின அலகு: 
தற்காலங்களில் மநரதளதத துல்லியோக நாம் அைவிடுகிமறாம். காலததின் அலகுகள் வினாடி, நிமிடம், 
ேணி, நாள், ொரம், ோதம், ஆணடு ம்பான்ளறெயாகும். இளெ ஒன்மறாடு ஒன்று கதாடர்புளடயன.
மீள்ோர்வை:
1. கீழக்காணும் கடிகாரங்களைப் ்பார்தது மநரதளதக் குறிக்க.

---------------- ---------------- ---------------- ----------------
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2.5.2 ந�ர அலகிவன மோறறுதல்
கசயற்ளகக்மகாள் ஏவுதல், ஓடடப் ்பந்தயம், கதாடர்ெணடி நிளலயம் 
ம்பான்ற ்பல சூழநிளலகளில்  மநரதளத வினாடிக்குத துல்லியோக 
கணிக்க மெணடியது மிகத மத ளெ. எனமெ, இந்தக் கால மநர 
அலகு ோற்றதளதத கதரிந்துக் ககாள்ை மெணடியது மிகத மத ளெயாகும்.

மநர ோற்றம் கதாடர்்பான அடடெளணளய நிளனவில் ககாள்மொம்.
எடுததுககோட்டு 12 :  ஒரு விெசாயி நிலதளத 3 ேணி 35 நிமிடங்களில் உழுகிறார். எனில், அெர் உழுத 

மநரதளத முழுெதுோக நிமிட அலகில் ோற்றுக.
தீர்வு: 
விெசாயி நிலதளத உழுெதற்கு ஆன மநரம் = 3 ேணி 35 நிமிடங்கள்
 = 3 × 60 நிமிடங்கள் + 35 நிமிடங்கள்
 = 180 நிமிடங்கள் + 35 நிமிடங்கள் = 215 நிமிடங்கள்
எடுததுககோட்டு 13:  ஒரு ளகததறி கநசொைர் இரணடு ்படடுப்புடளெகளை கநயெதற்கு 6 ேணி 20 

நிமிடங்கள் 30 வினாடிகள் ேற்றும் 5 ேணி 50 நிமிடங்கள் 45 வினாடிகள் எடுததுக் 
ககாள்கிறார் எனில் அந்த இரணடு ்படடுப்புடளெகளை உருொக்க எடுததுக் ககாணட 
கோதத மநரம் எவெைவு?

தீர்வு: 

நாள் ேணி நிமிடம் வினாடி

×24 

÷24  

×60 

÷60  

×60 

÷60 

கீழ்ககணட ந�ரதவதப் ம்ோருததமோன ைழிகளில் கூறுக.
அ) 9:20 ஆ) 4:50 இ) 5:15 ஈ) 6:45 உ) 11:30

இைறவ்ற முயல்க

மணி நிமிடஙகள வினோடிகள
முதல் ்படடுப்புடளெ 
கநயெதற்காக 
எடுததுக்ககாணட மநரம்

6 20 30

இரணடாெது ்படடுப்புடளெ 
கநயெதற்காக 
எடுததுக்ககாணட மநரம்

5 50 45

இரணடு ்படடுப்புடளெகளை 
கநயெதற்காக எடுததுக் 
ககாணட கோதத மநரம்

11 ேணி 70 நிமிடங்கள் 75 வினாடிகள்
= 11 ேணி 60 நிமிடங்கள்+10 நிமிடங்கள் 60 வினாடிகள்+15 வினாடிகள்

= 11 ேணி

= 12 ேணி

1 ேணி +10 நிமிடங்கள்

11 நிமிடங்கள்

1 நிமிடம் + 15 வினாடிகள்

15 வினாடிகள்
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எடுததுககோட்டு 14:  ஒரு கசயற்ளகக்மகாள் 7 ேணி 16 நிமிடங்கள் 20 வினாடிகளில் தன்னுளடய சுற்று ெடடப் 
்பாளதளய அளடகிறது. இதளன வினாடிகளில் கணக்கிடுக.

தீர்வு : 
கசயற்ளகக்மகாள் தன்னுளடய சுற்று ெடடப் ்பாளதளய அளடய  எடுததுக்ககாணட மநரம்
 = (7 ேணி) + (16 நிமிடங்கள்) + (20 வினாடிகள்)
 = (7 x 60 x 60) வினாடிகள் +(16 x 60) வினாடிகள் +20 வினாடிகள்
 = 25200 வினாடிகள் + 960 வினாடிகள்+ 20 வினாடிகள் 

 = 26,180 வினாடிகள்
 கசயற்ளகக்மகாள் எடுததுக் ககாணட மநரம் 26,180 வினாடிகள்

எடுததுககோட்டு 15:  இரணடு மிதி ெணடியாைர்கள் ஒரு குறிப்பிடட தூரதளதக் கடக்க முளறமய 5 
ேணி 35 நிமிடங்கள் 10 வினாடிகள் ேற்றும் 8 ேணி மநரம் எடுததுக் ககாணடார்கள். 
அெர்கள் எடுததுக் ககாணட மநரங்களின் மெறு்பாடு காணக? 

தீர்வு : 
மணி நிமிடஙகள வினோடிகள

7
8

59 

60 
00

60 

00
5 35 10
2 24 50

1 ேணி 1 நிமிடம்

2.5.3 12 மணி ந�ர அவமப்பு
12 ேணி மநர அளேப்புக் கடிகாரததில் முற்்பகல் (மு.்ப) ேற்றும் பிற்்பகல் (பி.்ப) எனக் குறிப்பிடப்்படுகிறது. 
ஏகனனில் ஒரு முழு நாளில் உள்ை கோதத மநரதளதப் ்பகல் ேற்றும் இரவு ஆகப் பிரிக்கிமறாம். 
இந்தக் கடிகாரததில் சரியாக இரவு 12 ேணிளய நள்ளிரவு என்றும் சரியாகப் ்பகல் 12 ேணிளய 
நண்பகல் என்றும் அளழக்கிமறாம். 
•  முற்்பகல் (மு.்-a.m.) என்்பது  நள்ளிரவு (midnight) 12 ேணிக்குப் பிறகும் நண்பகல் 12 ேணிக்கு முன்பு 

ெளரயும் ஆகும். 
•  பிற்்பகல் (பி.்-p.m.) என்்பது நண்பகல் (noon) 12 ேணிக்குப் பிறகும் நள்ளிரவு 12 ேணிக்கு முன்பு 

ெளரயும் ஆகும்.

எடுததுககோட்டு:
(i) காளல 5 ேணிளய 5 மு.்ப எனக் குறிக்கிமறாம்.
(ii) ோளல 5 ேணிளய 5 பி.்ப எனக் குறிக்கிமறாம்.
(iii) 3.20 மு.்ப-இல் இடம் க்பறும் புள்ளியானது ெழக்கோன தசேப்புள்ளிளயக் குறிக்காது.

கீழக்கணடெற்ளற உகந்த 
அலகுகைாக ோற்றுக:
i) 4 ேணி =____ நிமிடங்கள்
ii) 240 நிமிடங்கள் =____ ேணி
iii) 30 நிமிடங்கள் =____ வினாடிகள்
iv) 3600 வினாடிகள் =____  ேணி
v) 2 ேணி = ____ வினாடிகள்

இைறவ்ற முயல்க
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2.5.4 மதோடர்ைணடி ந�ரம் அல்லது 24 மணி ந�ர அவமப்பு 
க்பாதுொக, நாம் 12 ேணி மநரக் கடிகாரதளதப் ்பயன்்படுததுகிமறாம். 
ஆனால், காளல, ோளல குழப்்பதளதத தவிர்க்கும் ெ ளகயில் கதாடர்ெணடி, 
நிளலயம், ்பாதுகாப்புத துளற, கதாளலக்காடசி, இளணயம் ம்பான்றெற்றில் 
24 ேணி மநரக் கடிகாரம் ்பயன்்படுததப்்படுகிறது. கதாடர்ெணடி நிளலயததில் 
நீங்கள் இருக்கும் ம்பாதும், அறிவிப்புகளைக் மகடகும்ம்பாதும் ேற்றும் 
கதாடர்ெணடி கால அடடெளணளயப் ்படிக்கும்ம்பாதும் அதில் மு.்ப. ேற்றும் பி.்ப என்ற அளேப்பு 
இருக்காது. ஏகனனில் அெர்கள் 24 ேணி மநரதளதத கதாடர்ந்து பின்்பற்றுகிறார்கள். எனமெ, 
அெர்கள் முற்்பகல், பிற்்பகல் என்று கூறத மதளெயில்ளல. கதாடர்ெணடி மநரம் க்பாதுொக 
4 இலக்கததில் குறிக்கப்்படுகிறது. இதில் முதல் இரணடு இலக்கங்கள் ேணிகளையும் களடசி 
இரணடு இலக்கங்கள் நிமிடங்களையும் குறிக்கும்.

எடுததுககோட்டு:
(i) 5 பி.்ப என்்ப ளத 17 : 00 ேணி எனக் குறிக்கலாம்
(ii) முற்்பகல் 7 ேணிளய 07 : 00 ேணி எனக் குறிக்கலாம்
(iii)  பிற்்பகல் 1 ேணிளய 13 : 00 ேணி (12 + 1 ேணி) எனக் 

குறிக்கலாம்
அதாெது, பிற்்பகல் 12 ேணிக்குப் பிறகு கதாடரும் மநரதளத 24 ேணி ெளர 
கணக்கிடுொர்கள்.
(iv) நள்ளிரவு 12 என்்ப ளத 00:00 ேணி அல்லது 24:00 என எழுதலாம். 

(v) நண்பகல் 12 என்்ப ளத 12 ேணி என எழுதலாம்.

2.5.5 ந�ர அவமப்பு மோற்றம் 
ககாடுக்கப்்படடுள்ை கடிகாரதளத உற்று மநாக்குக. கீழக்கணட 
கருததுகளை நிளனவு்படுததுக.
ஒரு குறிப்பிடட மநர அளேப்பிளன ேற்கறாரு மநர அளேப்புக்கு  ோற்றும் 
க்பாழுது நிளனவில் ககாள்ை மெணடிய கருததுகள் பின்ெருோறு
 12 ேணி மநர அளேப்ள்ப 24 ேணி மநர அளேப்்பாக ோற்றும்ம்பாது, 

மநரோனது நள்ளிரவு 12.00 ேணி முதல் 01.00 மு.்ப ெளர இருப்பின் 
12 ேணிளய 00:00 என ோற்றவும். 01.00 பி.்ப ெளர மநர அளேப்பில் ோற்றமில்ளல, பிற்்பகல் 1.00 
ேணியிலிருந்து கதாடர்ந்து ெரும் ேணிகளுடன் 12:00 ேணிளயக் கூடட மெணடும்.

 24 ேணி மநர அளேப்ள்ப 12 ேணி மநர அளேப்்பாக ோற்றும்ம்பாது, மநரோனது 00.00 ேணி முதல் 
01:00 ேணி ெளர இருப்பின் 00:00 இக்குப் ்பதிலாக 12 ேணியாக ோற்றவும். 13.00 ேணிக்குள் 
மநர அளேப்பில் ோற்றமில்ளல. 13.00 ேணியிலிருந்து கதாடர்ந்து ெரும் ேணிகளை 12:00 
ேணியால் கழிக்கவும்.

 ஒரு மநர அளேப்பிலிருந்து ேற்மறார் அளேப்பிற்கு ோற்றுளகயில், இரணடு மநர அளேப்பிலும் 
நிமிடததில் ோற்றம் இருக்காது.

         hrs                   Railw
ay  Tim

e                                                            
       

     
    

    
    

    
    

   
   

   
   

   
   

hr
s

12 hrs

p.m a.m

1

1

1

2

2

2

3
3

3

4
4

4

55

5
666

7
7

7

8
8

8

9
9

9

10

10

10

11

11

11

12

1212

1212

1314
15

16

17

18
19

20
21

22
23 0000

M
id

ni
gh

t
M

oo
n

M
id

ni
gh

t
N

oo
n

மு.்பி.்

6th_Maths_Term2_TM_Chapter 2.indd   40 29-06-2020   03:11:24 PM



41அளவைகள

12 மணி ந�ர அவமப்புககு மோறறுதல்:

24 மணி ந�ர அவமப்பு >12 மணி >12 மணி எனில் 12 ஐக கழிகக 12 மணி ந�ர 
அவமப்பு

09:25 ேணி இல்ளல - 9:25 மு.்ப
18:40 ேணி ஆம் 18-12= 6 6:40 பி.்ப
03:15 ேணி இல்ளல - 3:15 மு.்ப
15:30 ேணி ஆம் (15-12=3) 3:30 பி.்ப
23:50 ேணி ஆம் (23-12=11) 11.50 பி.்ப

24 மணி ந�ர அவமப்புககு (மதோடர்ைணடி ந�ரம்) மோறறுதல்:

12 மணி ந�ரம் மு.் / பி.் பி.் உடன 12 ஐக கூட்டுக 24 மணி ந�ர 
அவமப்பு

04.15 மு.்ப மு.்ப - 04:15 ேணி
07.40 பி.்ப பி.்ப (7+12) ேணி 19:40 ேணி
10.05 பி.்ப பி.்ப (10+12) ேணி 22:05 ேணி
06.00 மு.்ப மு.்ப - 06:00 ேணி
12.25 மு.்ப மு.்ப - 00:25 ேணி

10:40 மு.்ப = 10:40 ேணி 1 பி.்ப = 13:00 ேணி
11 மு.்ப = 11:00 ேணி 11.15 பி.்ப = 23:15 ேணி
1:15 மு.்ப =            ேணி 3 பி.்ப =           ேணி
5 மு.்ப =           ேணி 12 நள்ளிரவு =           ேணி
16:20 ேணி =            மு.்ப / பி.்ப 12:25 ேணி =            மு.்ப / பி.்ப
00:40 ேணி =           மு.்ப / பி.்ப 4:10 ேணி =            மு.்ப / பி.்ப

இைறவ்ற முயல்க
உகந்த ந�ர அவமப்பிறகு மோறறுக.

தீர்வு: ெழிமுளற 1 ெழிமுளற 2
6 மு.்ப  ேணிளய  கதாடர்ெணடி மநரோக 
ோற்ற   = 06:00 ேணி
4 பி.்ப.  ேணிளய  கதாடர்ெணடி மநரோக 
ோற்ற   = (4 + 12) ேணி  = 16:00 ேணி
6 மு.்ப. ேணிக்கும் 4 பி.்ப. ேணிக்கும் இளடப்்படட
மநர இளடகெளி
= 16 ேணிக்கும் 6 ேணிக்கும் உள்ை மெறு்பாடு
= 16:00 ேணி - 6:00 ேணி  =  10 ேணி

6 மு.்ப 7 8 9 10 11 1 2 3 4 பி.்ப12நண்பகல்

6 ேணி 4 ேணி

= 6 ேணி + 4 ேணி = 10 ேணி
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2.5.6 இரணடு ந�ரததிறகு இவடப்்ட்ட கோல இவடமைளிவயக கோணல்
எடுததுககோட்டு 16:  6 மு.்ப. ேற்றும் 4 பி.்ப -இக்கு இளடப்்படட கால இளடகெளிளயக் காணக.
எடுததுககோட்டு 17: கசன்ளன - திருச்சி விளரவு ெணடியின் ெந்து மசரும் மநரமும், புறப்்படும் 
மநரமும் கீமழ ககாடுக்கப்்படடுள்ைன.

நிவலயம் ைந்து நைரும் ந�ரம் பு்றப்்டும் ந�ரம்
கசன்ளன எழும்பூர் - 20.30

கசங்கல்்படடு 21.30 21.32

விழுப்புரம் சந்திப்பு 23.15 23.25

விருததாசலம் சந்திப்பு 00.07 00.10

திருச்சி 04.30 -

தீர்வு: 
1.  இந்தத கதாடர்ெணடி எததளன ேணிக்குச் கசன்ளன எழும்பூரில் புறப்்படடு எததளன 

ேணிக்குத திருச்சி ெந்தளடகிறது? 
இந்தத கதாடர்ெணடி எழும்பூரில் 20:30 ேணிக்குப் புறப்்படடுத திருச்சிளய 4:30 ேணிக்கு 
ெந்தளடகிறது.

2.  விழுப்புரததில் எவெைவு மநரம் நிற்கிறது ? 
விழுப்புரததில் 10 நிமிட மநரம் நிற்கிறது (23:25 – 23:15 = 10 நிமிடங்கள்)

3.  கசன்ளனயில் இருந்து திருச்சி ெளர எததளன நிறுததங்கள் உள்ைன? 
3 நிறுததங்கள்: 1. கசங்கல்்படடு: 2. விழுப்புரம் சந்திப்பு: 3.விருதாச்சலம் சந்திப்பு

4.  கசன்ளனயில் இருந்து திருச்சிக்குச் கசல்லும் இதகதாடர் ெணடியின் ்பயண மநரதளதக் 
கணக்கிடுக.

(குறிப்பு: ்பயண மநரம் நள்ளிரளெக் கடந்து கசன்றால், ்பயணம் கதாடங்கிய மநரததில் இருந்து நள்ளிரவு 
ெளரயும், பிறகு நள்ளிரவு முதல் ெந்து மசரும் மநரம் ெளரயும் மநர இளடகெளி காண மெணடும்)

ைழிமுவ்ற 1 ைழிமுவ்ற 2
 

எடுததுககோட்டு 18:  முற்்பகல் 7 ேணிக்கு சரியான மநரததில் ளெக்கப்்படட ஒரு கடிகாரோனது, 
ேணிக்கு 2 நிமிடங்கள் வீதம் தாேதோக இயங்கினால் பிற்்பகல் 6 ேணிக்கு அக்கடிகாரம் காடடும் 
மநரதளதக் காணக. 12 மணி ந�ரம் மதோடர்ைணடி ந�ரம்

6.00 பி.்ப 18:00 ேணி
7.00 மு.்ப 07:00 ேணி
இளடப்்படட கால அைவு 11:00 ேணி

்டி 2:  நள்ளிரவு முதல் ெந்து மசரும் மநரம் = 04 : 30
்டி 3: கோததப் ்பயண மநரம் =  நள்ளிரவு ெளரயிலான ்பயண மநரம் + நள்ளிரவு முதல் ெந்து மசரும் 

ெளரயிலான ்பயண மநரம்
 = 3 ேணி 30 நிமிடங்கள் + 4 ேணி 30 நிமிடங்கள்
 = 7 ேணி 60 நிமிடங்கள்
 = 7 ேணி + 1 ேணி = 8 ேணி

 

கோததப் ்பயண மநரம்  = 3 ேணி 30 நிமிடங்கள்+4 ேணி 30 நிமிடங்கள்  
= 7 ேணி 60  நிமிடங்கள்  
= 7 ேணி +1 ேணி = 8 ேணி

்டி 1: நள்ளிரவு ெளர ்பயண மநரம்

 நள்ளிரவு : 24 :00 ேணி 
 கதாடங்கிய மநரம் : 20 :30 ேணி
 ்பயண இளடகெளி   03:30 ேணி

23 60
1 ேணி

கசன்ளன
20:30 ேணி

திருச்சி
4:30 ேணி

21 22 23 1 2 3 400:00

4 ேணி 30 நிமிடங்கள்3 ேணி30 நிமிடங்கள்
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தீர்வு: 
்டி 1: 1 ேணி மநரததில் கடிகாரம் தாேதோக இயங்கும் மநரம் = 2 நிமிடங்கள்
்டி 2: 11 ேணி மநரததில் கடிகாரம் தாேதோக இயங்கும் மநரம் = 11 x 2 = 22 நிமிடங்கள்
  எனமெ பிற்்பகல் 6 ேணிக்குச் சரியான மநரதளத விட 22 நிமிடங்கள் தாேதோக மநரதளதக் 

காடடும். அதாெது பிற்்பகல் 6 ேணிக்குக் கடிகாரம் காடடும் மநரம் பிற்்பகல் 5 ேணி 38 நிமிடங்கள்.
2.5.7 ஆணடு 
 பூமி, சூரியளன ஒரு சுற்றுச் சுற்றி ெர எடுததுக் ககாள்ளும் காலம் ஓர் ஆணடு ஆகும். ஓர் ஆணடானது 
12 ோதங்கள் அல்லது 365 நாள்களைப் க்பற்றிருக்கும். ஒவகொரு ோதமும் ொரங்கைாகப் 
்பகுக்கப்்படுகின்றன. ஒரு ோதோனது, 4 ொரங்கள் ேற்றும் சில நாள்களைக் ககாணடுள்ைது. ஒரு ொரம் 
என்்பது 7 நாள்களைக் ககாணடது. ஒரு ோதததில் 30 நாள்கள் அல்லது 31 நாள்கள் இருக்கும். பிப்ரெரி 
ோதம் ேடடும் 28 அல்லது 29 நாள்களைப் க்பற்று இருக்கும். 

லீப் ஆணடு (ம�ட்டோணடு)
 பூமி தன்ளனததாமன சுற்றிக் ககாணடு 
சூரியளனச் சுற்றி ெருகிறது என்று நேக்குத 
கதரியும். பூமி, சூரியளன ஒரு முழுச் சுற்றுச் சுற்றி 
ெர 365 நாள்கள் ேற்றும் 6 ேணி எடுததுக் 
ககாள்ளும். நாம் 365 நாள்க ளை 1 ஆணடாக 
எடுததுக் ககாள்கிமறாம். ஒவமொர் ஆணடிலும் மீதம் 6 ேணி மநரதளதச் சரி கசயய, ஒவகொரு 
4 ஆணடிற்கு ஒரு முளற ஒரு நாளைச் மசர்ததுக் ககாள்கிமறாம் (4 ஆணடுகள் x 6 ேணி = 24 ேணி = 
1 நாள்). ஒவகொரு 4ஆெது ஆணடும் 365 நாள்கள் + 1 நாள் = 366 நாள்களைப் க்பற்றிருக்கும். 
 இந்த 1 நாள் ஒவகொரு 4ஆெது ஆணடில் ெரும் பிப்ரெரி ோதததில் மசர்க்கப்்படும். எனமெ 366 
நாள்கள் ககாணட ஆணளட லீப் ஆணடு என்கிமறாம். லீப் ஆணடில் பிப்ரெரி ோதததில் 29 நாள்கள் 
உள்ைன. ஒவமொர் ஆணடும் நீங்கள் பிறந்த நாள் ககாணடாடுவீர்கள். ஆனால் பிப்ரெரி 29ஆம் நாள் 
பிறந்த ஒருெரால் 4 ஆணடுகளுக்கு ஒரு முளற தான் பிறந்த நாள் ககாணடாட முடியும்.

லீப் ஆணடிவன எவைோறு கணடுபிடிப்்து?
I.   க்பாதுொகக் ககாடுக்கப்்படட ஆணடு 4 ஆல் 

மீதியின்றி ெகு்படடால் அது லீப் ஆணடு. ஆகும்

எடுததுககோட்டு:
(i) 2016-ஆம் ஆணடு லீப் ஆணடு ஏகனனில் 
2016 ஆனது 4 ஆல் மீதியின்றி ெகு்படும்.
(ii)  2018-ஆம் ஆணடு லீப் ஆணடு இல்ளல ஏகனனில் 2018 ஆனது 4 ஆல் ெகுக்கப்்படடால் மீதிளயத தரும்.

II. நூற்றோணடுகளில்
நூறின் ேடங்குகைாக உள்ை ஆணடுகள் நூற்றாணடுகள் 
ஆகும். 1100, 1200, 1300, ……… 1900, 2000, 2100, ………… 
ஆகியளெ நூற்றாணடுகள் ஆகும். 400 ஆல் ெகு்படும் 
நூற்றாணடுகள் லீப் ஆணடுகள ஆகும்.

நூற்றாணடுகளை நாம் ஏன் 400 
ஆல் ெகுக்க மெணடும்?

சிந்திகக

சாதாரண ஆணடு
பூமி - 365 நாடகள்

சூரியன்

லீப் ஆணடு
பூமி - 366 நாடகள்

சூரியன்

லீப் என்்பது ஒரு புள்ளியில் இருந்து ேற்கறாரு புள்ளிக்குத தாவுெது ஆகும்

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

6th_Maths_Term2_TM_Chapter 2.indd   43 29-06-2020   03:11:25 PM



44 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

எடுததுககோட்டு:
(i) 1200 ஆம் ஆணடு 400 ஆல் ெகு்படும், எனமெ 1200 ஆம் ஆணடு லீப் ஆணடு ஆகும்.
(ii) 1700 ஆம் ஆணடு 400 ஆல் ெகு்படாது, எனமெ 1700 ெது ஆணடு லீப் ஆணடு அல்ல.

எடுததுக்காடடு 20:  ேலரின் பிறந்த நாள் 20.11.1999 ஆகும். 05.10.2018 அன்று உள்ை்படி அெளுளடய 
ெயளதக் கணக்கிடுக.

தீர்வு: 
 ஆணடு : ோதம் : நாள் அளேப்புக்கு ோற்றுக

  

2018 10 05
1999 11 20
 18 ஆணடுகள்  10 ோதங்கள்  15 நாள்கள்

ேலரின் ெயது : 18 ஆணடுகள்  10 ோதங்கள்  15 நாள்கள்

2017 21 35

1 ஆணடு 12 மோதம்

(9+12) (5+30)

30 நாள்

1. 	பிப்ரெரி 29 இல் பிறந்த முக்கியப் பிர்பலங்களின் க்பயர்களைச் மசகரிக்கவும்.

2. 	இலணடனிலுள்ை பிக்க்பன் கடிகாரம் குறிதத சுளெயான தகெல்களைச் 
மசகரிக்கவும்.

மையல்்ோடு

1.  கீமழ ககாடுக்கப்்படடுள்ை ஆணடுகள் சாதாரண ஆணடா? அல்லது லீப் ஆணடா எனச் 
சரி்பார்க்க. 
1994, 1985, 2000, 2007, 2010, 2100

2. ஏப்ரல் 1 முதல் சூன் 30 ெளர எததளன நாள்கள் உள்ைன?

இைறவ்ற முயல்க 

எடுததுககோட்டு 19:  2017ஆம் ஆணடு டிசம்்பர் ோதம் 20ஆம் மததி புதன்கிழளே எனில் 2018ஆம் 
ஆணடு சூன் ோதம் 8ஆம் மததி என்ன கிழளே?

தீர்வு:

170 நாள்கள் ÷ 7 (ஏன்?)
170 நாள்கள் = 24 ொரங்கள் +2 நாள்கள்
 மதளெயான கிழளே புதன்கிழளேக்கு 2ெது நாள். 
எனமெ, சூன் ோதம் 8ஆம் மததி கெள்ளிக்கிழளே.

மோதம் �ோளகள எணணிகவக
டிசம்்பர் 12  (31 – 19)
சனெரி 31 
பிப்ரெரி 28 (2018 சாதாரண ஆணடு)

ோர்ச் 31
ஏப்ரல் 30
மே 31 
சூன் 07
மமோததம் 170 �ோளகள 

170
14

7
24

30
28

2
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அளவைகள 

மையல்்ோட்டின இறுதியில் 
கிவடககப்ம்றுைது

்டி1 ்டி2

மையல்்ோட்டிறகோன உரலி:
அளவைகள: https://ggbm.at/p7DZHP6K அல்லது விளரவுக் குறியீடளட ஸ்மகன் கசயக.

இவணயச் மையல்்ோடு

 
 10 ஆணடுகள் = 1 ்பததாணடு
 100 ஆணடுகள் = 1 நூற்றாணடு
 1000 ஆணடுகள் = 1 புததாயிரம்
 21ஆம் நூற்றாணடு = 2001 – 2100  
 நாம் இந்த நூற்றாணடில் ொழகிமறாம்.
 3ெது புததாயிரம் = 2001 - 3000 ஆணடுகள் 
 நாம் இந்தப் புததாயிரததில் ொழகிமறாம். 

ஒரு குறிப்பிடட ஆணடு நிகழவிற்கான 
க்பரு விழாக் ககாணடாடடங்கள்
கெள்ளி விழா 25 ெது ஆணடு
ோணிக்க விழா 40 ெது ஆணடு
க்பான் விழா 50 ெது ஆணடு
ளெர விழா 60 ெது ஆணடு
ேணி விழா 65 ெது ஆணடு
பிைாடடின விழா 70 ெது ஆணடு

்டி 1  கீழக்காணும் உரலி / விளரவுக் குறியீடளடப் ்பயன்்படுததி, GeoGebra இளணயப் 
்பக்கததில் “Measurement Unit convertor”என்னும் ்பணிததாளிற்குச் கசல்லவும்.

   இப்்பணிததாளில் 1. Length convertor and 2. Weight convertor and 3. Convertor for 
all measurements ஆகிய மூன்று கசயல்்பாடுகள் ககாடுக்கப்்படடிருக்கும்.முதல் 
கசயல்்பாடடில், நழுெல்களை நகர்ததிக் கிமலாமீடடர், மீடடர் ேற்றும் கசன்டிமீடடர் 
ஆகியெற்றின் ேதிப்புகளை ோற்றி அெற்றின் ோற்றங்களையும் சரி்பார்க்கலாம்.

்டி 2  இரணடாெது கசயல்்பாடாக, நழுெல்களை நகர்ததிக் கிமலாகிராம், கிராம் ேற்றும் 
மில்லிகிராம் ஆகியெற்றின் ேதிப்புகளை ோற்றிச் சரி்பார்க்கலாம்.
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2. க்பாருததுக:
(i) 09.55 அ. 2 ேணி கடந்து 20 நிமிடங்கள்
(ii) 11.50 ஆ. 4 ேணி கடந்து 15 நிமிடங்கள்
(iii) 04.15 இ. 8 ேணிக்கு 15 நிமிடங்கள்
(iv) 07.45 ஈ. 10 ேணிக்கு 5 நிமிடங்கள்
(v) 02.20 உ. 12 ேணிக்கு 10 நிமிடங்கள்

3. கீழக்கணடெற்ளற ோற்றுக
(i) 20 நிமிடங்க ளை வினாடிக்கு.
(ii) 5 ேணி 35 நிமிடங்கள் 40 வினாடிக ளை முழுெதுோக வினாடிக்கு.
(iii)  3½ ேணியிளன நிமிடததிற்கு.
(iv) 580 நிமிடங்க ளை ேணிக்கு.
(v) 25200 வினாடிக ளை ேணிக்கு.

4. ஒரு விெசாயி தன்னுளடய மின்சார மோடடாருக்காகத திங்கள் ேற்றும் கசவொயக் கிழளேகளில் 
மின்சாரதளதப் ்பயன்்படுததிய மநரம் முளறமய 7 ேணி 20 நிமிடம் 35 வினாடி ேற்றும் 3 ேணி 
44 நிமிட 50 வினாடி எனில் அெர் மின்சாரதளதப் ்பயன்்படுததிய கோதத மநரதளதக் கணக்கிடுக.

5.  12 ேணி 18 நிமிடங்கள் 40 வினாடிகளில் இருந்து 10 ேணி 20 நிமிடங்கள் 35 வினாடிகளைக் 
கழிக்க

6. கீழக்கணடெற்ளற 12 ேணி மநர அளேப்புக்கு ோற்றுக
 (i) 02 : 00 ேணி (ii) 08 : 45 ேணி (iii) 21 : 10 ேணி
 (iv) 11 : 20 ேணி (v) 00 : 00 ேணி

7. கீழக்கணடெற்ளற 24 ேணி மநர அளேப்புக்கு ோற்றுக
 (i) 3 : 15 மு.்ப (ii) 12 : 35 பி.்ப (iii) 12 : 00 நண்பகல் (iv) 12 : 00 நள்ளிரவு
8. கீழக்கணட மநரங்களுக்கு இளடப்்படட கால இளடகெளிளயக் காணக
 (i) 5.30 மு.்ப. முதல் 12.40 பி.்ப ெளர
 (ii) 1.30 பி.்ப முதல் 10.25 பி.்ப ெளர
 (iii) 20 ேணி முதல் 4 ேணி ெளர
 (iv) 17 ேணி முதல் 5.15 ேணி ெளர

்யிறசி 2.2
1. கீழக்கணட மநரதளத இரு முளறகளிலும் கூறுக 

i. ii. iii. iv. v
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9.  கசன்ளன எழும்பூரிலிருந்து ேதுளர ெளரச் கசல்லும் ளெளக அதிவிளரவுத கதாடர்ெணடி 
(எண 12635)-இன் புறப்்படும் மநரம் ேற்றும் ெந்து மசரும் மநரம் ககாடுக்கப்்படடுள்ைன.  
கீழக்கணட தகெல்களைப் ்படிததுப் ்பதிலளிக்கவும். 
நிவலயம் ைந்து நைரும் ந�ரம் பு்றப்்டும் ந�ரம்

கசன்ளன எழும்பூர் - 13:40

தாம்்பரம் 14:08 14:10

கசங்கல்்படடு 14:38 14:40

விழுப்புரம் 15:50 15:55

விருததாசலம் 16:28 16:30

அரியலூர் 17:04 17:05

திருச்சி 18:30 18:35

திணடுக்கல் 20:03 20:05

மசாழெந்தான் 20:34 20:35

ேதுளர 21:20 -

(i) ளெளக அதி விளரவு ெணடி எததளன ேணிக்குச் கசன்ளனயிலிருந்து புறப்்படடு ேதுளரக்கு 
ெந்து மசருகிறது ?

(ii) கசன்ளன ேற்றும் ேதுளரக்கு இளடயில் எததளன நிறுததங்கள் உள்ைன?
(iii) விழுப்புரம் நிளலயததில் எவெைவு மநரம் நிற்கிறது ?
(iv) மசாழெந்தானுக்கு ெந்து மசரும் மநரம் என்ன ?
(v) கசன்ளன எழும்பூரில் இருந்து ேதுளர ெந்து மசர ஆகும் கோததப் ்பயண மநரதளதக் காணக.

10.  ோணிக்கம் 20.02.2017 அன்று சதுரங்க ெகுப்பில் மசர்ந்தார். மதர்வின் காரணோக 20 
நாடகளுக்குப் பிறகு ்பயிற்சி ெகுப்புக்குச் கசல்லவில்ளல. மீணடும் அெர் 10.07.2017 முதல் 
31.03.2018 ெளர சதுரங்கப் ்பயிற்சி ெகுப்புக்குச் கசன்றார். எததளன நாள்கள் அெர் ்பயிற்சி 
ெகுப்பிற்குச் கசன்றார் எனக் கணக்கிடுக.

11.  முற்்பகல் 5 ேணிக்கு சரியான மநரததில் ளெக்கப்்படட ஒரு கடிகாரோனது, ேணிக்கு 3 நிமிடங்கள் 
வீதம் மெகோக இயங்கினால் பிற்்பகல் 7 ேணிக்கு அக்கடிகாரம் காடடும் மநரதளதக் காணக.

12.  2020 ஆம் ஆணடில் இந்தியக் குடியரசு தினததிற்கும், கல்வி ெைர்ச்சி நாளுக்கும் இளடயில் 
உள்ை நாள்களைக் கணக்கிடுக.

13.  2018 ஆம் ஆணடு சனெரி ோதம் 11ஆம் மததி வியாழக்கிழளே எனில் அமத ஆணடு சூளல 
20ஆம் மததி என்ன கிழளே?

14. (i) 480 நாள்களை ஆணடுகைாக ோற்றுக.
     (ii) 38 ோதங்களை ஆணடுகைாக ோற்றுக.
15. உன்னுளடய ெயளத 01.06.2018 அன்றுள்ை்படி கணக்கிடுக.

மகோளகுறி ைவக வினோககள
16. 2 நாள்கள் = ------------------ ேணி
 அ) 38  ஆ) 48 இ) 28 ஈ) 40
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17. 3 ொரங்கள் = ------------------ நாள்கள்
 அ) 21 ஆ) 7 இ) 14 ஈ) 28
18. அடுததடுதத இரணடு லீப் ஆணடுகளுக்கு இளடப்்படட சாதாரண ஆணடுகளின் எணணிக்ளக
 அ) 4 ஆணடுகள் ஆ) 2 ஆணடுகள் இ) 1 ஆணடு ஈ) 3 ஆணடுகள்
19. 22 : 35 ேணியில் இருந்து 5 ேணி மநரம் கடந்த பிறகு காடடும் மநரம் ------------
 அ) 2 : 30 ேணி ஆ) 3 : 35 ேணி இ) 4 : 35 ேணி ஈ) 5 : 35 ேணி
20. 2½ ஆணடுகள் என்்பது ------------ ோதங்கள்
 அ) 25 ஆ) 30 இ) 24 ஈ) 5

்யிறசி 2.3 
்ல்ைவகத தி்றனறி ்யிறசிக கணககுகள

1.  7 மீ 25 கச.மீ ேற்றும் 8 மீ 13 கச.மீ நீைமுள்ை இரணடு குழாயகள் இளணக்கப்்படடு அதிலிருந்து  
60 கச.மீ நீைமுள்ை சிறிய துணடு கெடடி எடுக்கப்்படுகிறது எனில் மீதியுள்ை குழாயின் நீைம் 
எவெைவு?

2.  சரெணன் என்்பெர் 5 கி.மீ கதாளலவுள்ை சாளலயின் ஒரு புறததில் 2 மீ 50 கச.மீ இளடகெளியில் 
ேரக்கன்றுகளை நடுகிறார். அெரிடம் 2560 ேரக்கன்றுகள் இருந்தால் எததளன ேரக் கன்றுகளை 
நடடிருப்்பார்? மீதமுள்ை ேரக்கன்றுகள் எததளன?

3.  கோதத அைளெக் குறிக்கும் ெளகயில் மதளெயான ெடடங்களில்  இடுக.

1. 1 கி.கி  
500 கி

 
50 கி

 
100 கி

 
200 கி

 
250 கி

2. 1 மீ  
10 கச.மீ 

 
30 கச.மீ

 
40 கச.மீ

 
25 கச.மீ

 
5 கச.மீ

3. 1 லி  
200 மி.லி

 
100 மி.லி

 
50 மி.லி

 
500 மி.லி

 
200 மி.லி

4.  பிப்ரெரி 2020 இக்கான ோத அடடெளணளய உருொக்குக  (குறிப்பு : 2020ஆம் ஆணடு சனெரி 
முதல் நாள் புதன் கிழளே)

5.  கீழக்கணட கசயல்களை 1 நிமிடததிற்கு உற்று மநாக்கித தகெல்களைச் மசகரிக்க.

i. மூச்சுகளின் எணணிக்ளக ii. மதாப்புக்கரணங்களின் எணணிக்ளக

ii. இதயத துடிப்புகளின் எணணிக்ளக iv. ளகதடடுகளின் எணணிக்ளக

iii. கணசிமிடடும் எணணிக்ளக vi. எழுதும் ெரிகளின் எணணிக்ளக

iv. நடக்கும் கதாளலவு viii. ்படிக்கும் ெரிகளின் எணணிக்ளக

v. ஓடும் கதாளலவு x. கூறும் தமிழ விளனச் கசாற்களின் எணணிக்ளக
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நிளனவில் ககாள்க:
  நீைததிற்கு மீடடரும், எளடக்குக் கிராமும், ககாள்ைைவுக்கு லிடடரும் அடிப்்பளட கேடரிக் அலகுகள் ஆகும்.
  கெவமெறு அலகுகளில் உள்ை அைளெக ளை ஒமர அலகாக ோற்றிக் கூடடமொ, கழிக்கமொ இயலும்.
  முற்்பகல் (மு.்ப) என்்பது நள்ளிரவு 12 ேணிக்கு மேல் ேற்றும் நண்பகல் 12 ேணிக்குள்ைான மநரதளதக் 

குறிக்கும்.
  பிற்்பகல் (பி.்ப) என்்பது நண்பகல் 12 ேணிக்கு மேல் ேற்றும் நள்ளிரவு 12 ேணிக்குள்ைான மநரதளதக் 

குறிக்கும்.
  12 ேணி மநர அளேப்ள்ப 24 ேணி மநர அளேப்்பாக ோற்றும்ம்பாது, மநரோனது நள்ளிரவு 12.00 ேணி 

முதல் 01.00 மு.்ப ெளர இருப்பின் 12 ேணிளய 00:00  என ோற்றவும். 01.00 பி.்ப ெளர மநர அளேப்பில் 
ோற்றமில்ளல, பிற்்பகல் 1.00 கதாடர்ந்து ெரும் ேணிகளுடன் 12:00 ேணிளயக் கூடட மெணடும்.

  24 ேணி மநர அளேப்ள்ப 12 ேணி மநர அளேப்்பாக ோற்றும்ம்பாது, மநரோனது 00.00 ேணி முதல் 
01:00 ேணி ெளர இருப்பின் 00:00 இக்குப் ்பதிலாக 12 ேணியாக ோற்றவும். 13.00 ேணிக்குள் மநர 
அளேப்பில் ோற்றமில்ளல. 13.00 ேணியிலிருந்து கதாடர்ந்து ெரும் ேணிகளை 12:00 ேணியால் 
கழிக்கவும். இரணடு மநர அளேப்பிலும் நிமிடததில் ோற்றம் இல்ளல.

  4ஆல் ெகு்படும் ஆணடுகள் லீப் ஆணடுகள் ஆகும்.
  நூற்றாணடுகள் 400 ஆல் ெகு்படடால் அளெ லீப் ஆணடுகள் ஆகும்.

நமறசிந்தவனக கணககுகள
6.  ஓர் அணில் தானியங்கள் உள்ை இடதளத விளரொக அளடய விரும்புகிறது. அது கசல்ல 

மெணடிய குளறந்த கதாளலவுள்ை ்பாளதளயக் கணடுபிடிக்க உதவுங்கள்.  
(அைவுமகாளலப் ்பயன்்படுததிக் மகாடடுத துணடுகளை அைக்கவும்)

A

B C

D

E

F

G

H

I

J

7.  ஓர் அளறயின் கதவு 1 மீ அகலம் ேற்றும் 2 மீ 50 கச.மீ உயரம் உளடயது. 2 மீ ேற்றும் 20 கச.மீ 
நீைம் ேற்றும் 90 கச.மீ அகலம் உள்ை கடடிளல அளறக்குள் எடுததுச் கசல்ல முடியுோ ?

8.  ஓர் அஞ்சல் அலுெலகம் முற்்பகல் 10 ேணி முதல் பிற்்பகல் 5.45 ேணி ெளர இயங்குகிறது. ேதியம் 
1 ேணி மநரம் உணவு இளடமெளை ஆகும். அஞ்சல் அலுெலகம் ொரததில் 6 நாடகள் 
இயங்கினால், ஒரு ொரததின் கோதத மெளல மநரதளதக் கணக்கிடுக.

9.  சீதா முற்்பகல் 5.20 ேணிக்குத துயில் எழுந்து 35 நிமிடங்கள் தன்ளனத தயார் கசயது ககாணடு, 
15 நிமிடததில் கதாடர் ெணடி நிளலயதளத அளடந்தாள். கதாடர் ெணடி சரியாக முற்்பகல் 6 
ேணிக்குப் புறப்்படடுச் கசன்றது எனில் பூங்மகாளத அந்தத கதாடர் ெணடியில் ்பயணம் 
கசயதிருப்்பாரா?

10.  முதல் நாள் 6 ேணி மநரததிற்கு ஒரு முளறயும், இரணடு ேற்றும் மூன்றாம் நாளில் 8 ேணி 
மநரததிற்கு ஒரு முளறயும் ேருந்து எடுததுக்ககாள்ளுோறு ேருததுெர் ளெரெனுக்கு அறிவுளர 
ெழங்கி உள்ைார். அெர் முதல் நாள் முற்்பகல் 9.30 ேணிக்கு முதல் மெளைக்கான ோததிளர 
எடுததுக் ககாணடால், அெர் எடுததுக் ககாள்ளும் ோததிளரக்கான கால அடடெளணளய 
கதாடர் ெணடி மநர முளறயில் தயார் கசயக.
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இயல்

3
கற்றல் ந�ோககஙகள்:
● பட்டியல் தயாரிததல் மற்றும் பட்டியல் ததாகைகயச் சரிபாரததல்.

● இலாபம் மற்றும் நட்்டதகத ைணக்கி்டல்.

● அ்டக்ை விகல, விற்்ற விகல, குறிதத விகல மற்றும் தள்ளுபடி ஆகியவற்க்றக் ைணக்கி்டல்.

3.1 அறிமுகம் 

எநத ஒரு தனி மனிதனும் தன் அன்்றா்ட வாழ்வில் பயன்படுததும் எநததவாரு தபாருகையும் தானே 

தயாரிபபதில்கல. அபதபாருள்ைகை நிறுவேஙைள், ைக்டைள் அல்லது தனிநபரைளி்டமிருநது 

வாஙகுகின்்றேர. இவவகைச் தசயல்ைளின் மூலனம வரததைம் நக்டதபறுகி்றது. எேனவ, வரததைம் 

என்பது சமூைததின் னதகவைகை நிக்றனவற்்றத தனிநபரைளின் ஒருஙகிகணநத முயற்சியால் 

தபாருள்ைகைத தயாரிதது விற்பதாகும். ஒவதவாரு வரததைமும் பட்டியல், இலாபம், நட்்டம் 

னபான்்றவற்க்ற உள்ை்டக்கியதாகும்.

இநத இயலில் நமது அன்்றா்ட வாழ்வில் எதிர தைாள்ளும் பட்டியல் (Bill) பற்றியும் வணிைப 

பரிவரததகேயில் ஏற்படும் இலாபம் மற்றும் நட்்டதகதப பற்றியும் ைற்னபாம்.

எஙகும் கணிதம் - அன்றோட வோழ்வில் பட்டியல், இலோபம் மறறும் �ட்டம்

பட்டியலின் மாதிரி  விற்பகே நிகலயததின் மாதிரி

3.2 பட்டியல்
னைாகத தேது இரண்டாம் பருவக் ைற்்றலுக்குத தயாராகிக் தைாணடிருக்கி்றாள். அதற்ைாைக் 

குறிபனபடு, எழுதுனைால், தபன்சில், ைணித உபைரணப தபட்டி னபான்்றவற்க்ற வாஙகுவதற்ைாைக்  

  Alive

 M

athematics

பட்டியல், இலோபம் 
மறறும் �ட்டம்
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னைாகதக்கு அவைது அம்மா `300 தருகி்றார. னைாகத பின்வரும் பட்டியலில் ைாணும் தபாருள்ைகை 

வாஙகிோள்.

ர�ோககபபட்டியல்
ஏபிசி பல்ரபோருள் அஙகோடி, ரபரியோர் சோலல, ஈந�ோடு

  பட்டியல் எண் : 75                                                                                          �ோள் : 03.10.2018

வ.எண தபாருள்ைள்
தபாருள்ைளின் 

எணணிக்கை

விகல

(` இல்)

ததாகை

(` இல்)

1.

2.

3.

4.

5.

192 பக்ைக் னைாடி்டபப்டாத 

குறிபனபடு

எழுதுனைால்

ைரிக்னைால்

அழிபபான்

ைணித உபைரணப தபட்டி

3

2
2
1
1

21

35
15
5
52

63

70
30
 5
52

தமாததம் 9 220

நமறகண்ட பட்டியலிலிருந்து நகோலத பினவரும் விவ�ஙகலைப புரிந்து ரகோள்கி்றோள்.
1.  அஙைாடியின் தபயர. 5. ஒவதவாரு தபாருளின் விகல.

2. பட்டியலின் வரிகச எண. 6. வாஙைபபட்்ட தபாருள்ைளின் தமாதத எணணிக்கை.

3. பட்டியல் தயாரிக்ைபபட்்ட நாள். 7. தபாருள்ைள் வாஙகியதற்ைாே ததாகை.

4. வாஙைபபட்்ட தபாருள்ைளின் விவரம். 8. வரி விவரம் (அடுதத வகுபபில் ைற்பீரைள்).

தபாருள்ைகை வாஙகிய பி்றகு அவளி்டம் சிறிது ததாகை மீதம் இருநதது. அவள் தசயத தசலவுை கை 

சரிபாரக்ை விரும்புகி்றாள். 

3.2.1 பட்டியல் சரிபோர்்ததல்
நமறகண்ட பட்டியலலப பினவருமோறு நகோலத சரிபோர்ககி்றோள் :
தபாருள் 1. 21 × 3 = 63 

தபாருள் 2. 35 × 2 = 70 

தபாருள் 3. 15 × 2 = 30 

தபாருள் 4.   5 × 1 =   5 

தபாருள் 5. 52 × 1 = 52 

 220 

னைாகதயின் அபபா னமற்ைண்ட பட்டியல் மீது சில விோக்ைள்  

எழுபபக் னைாகத பின்வருமாறு விக்டயளிக்கி்றாள். 

(i) எததகே குறிபனபடுைள் வாஙைபபட்்டே?  3

(ii) ஓர எழுதுனைாலின் விகல என்ே? `35

(iii) தபன்சில்ைளுக்ைாைச் தசலவி்டபபட்்ட ததாகை எவவைவு ? `30

(iv) ைக்டக்ைாரரி்டம் 3 நூறு ரூபாயைள் தைாடுததால் அவர உேக்கு மீதி எவவைவு தருவார? `80

ஒரு நாளில் 55 பட்டியல்ைள் 

தயாரிக்ைபபட்்டால், அகவ 

அகேததிலும் மா்றாமல் 

இருக்கும் விவரம் என்ே?

சிந்திகக

இநதப பட்டியல் மீது னமலும் சில 

விோக்ைகை எழுபபுை.

ரசயல்போடு
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3.2.2 பட்டியல் தயோரி்ததல்
அறிவு, ஒரு தபட்டிக்ைக்டயிலிருநது பின்வரும் ைாயைறிைகை 

வாஙகிோர.

கினலா `12 வீதம் (@ `12) 2 கி.கி ைததரிக்ைாய, கினலா `16 வீதம் 

3 கி.கி தவஙைாயம், கினலா `20 வீதம்  3 கி.கி தக்ைாளி மற்றும் 

கினலா `24 வீதம்  2 கி.கி உருகைக்கிழஙகு.

தபட்டிக் ைக்டக்ைாரர அதற்ைாே பட்டியகலத தரவில்கல. ஆைனவ, 

அறிவு பின்வருமாறு தானே பட்டியல் தயாரிக்கி்றார. தான் தசலுததிய 

ததாகைகயச் சரிபாரக்ை இது அவருக்கு உதவுகி்றது.

எடு்ததுககோட்டு 1:  இரம்யா சில ஒபபகேப தபாருள்ைகை வாஙகிக் தைாணடு பின்வரும் பட்டியகலப 

தபறுகி்றார.

ர�ோககப பட்டியல்
சோந்தி அலஙகோ�ப ரபோருள்கள் அஙகோடி, தஞசோவூர்.

பட்டியல் எண் : 100                                                                                         �ோள் : 15.05.2018

வ.எண் ரபோருள்கள் விலல (` இல்) அைவு ரதோலக (` இல்)

1.

2.

3.

4.

தகலமுடிக் ைவவி (Hair clip)

தகலமுடிச் தசருகி (Hair pin)

நா்டா (Ribbon)

கைக்குட்க்ட (Hand kerchief)

15 /ஒன்று

10 /ஒன்று

12 /மீட்்டர

25 /ஒன்று

6
4
3
2

90
40
36
50

தமாததம் 216

ர�ோககப பட்டியல்
பி.கயூ.ஆர் கோயகறி அஙகோடி,

விநவகோனந்தோ ரதரு, திருச்சி
பட்டியல் எண் : 786                                      �ோள் : 25.04.2018

வ.எண ரபோருள்கள் அைவு 

(கி.கி.இல்)

விகல

(` இல்)

ததாகை

(` இல்)

1.

2.

3.

4.

ைததரிக்ைாய

தவஙைாயம்

தக்ைாளி

உருகைக்கிழஙகு

2
3
3
2

12
16
20
24

24
48
60
48

தமாததம் 180

@ (at the rate of) என்பது 

வீதம் ஆகும். கினலா `12 

வீதம் 2 கி.கி ைததரிக்ைாய 

என்பகத ஆஙகிலததில் 

'2 Kg of Brinjal @ `12 per Kg' 

எே குறிக்ைலாம்.

விகல மற்றும் அைவு 

நிரல்ைள் தமக்குள் இ்டமாற்்றம் 

தசயயபபட்்டால் பட்டியலில் 

உள்ை தமாததத ததாகையில் 

மாற்்றம் ஏற்படுமா? 

சிநதிக்ை

6th_Maths_Term2_TM_Chapter 3.indd   52 06-06-2020   12:54:12 PM



53பட்டியல், இலோபம் மறறும் �ட்டம்

பட்டியகலக் ைவனிததுப பின்வரும் விோக்ைளுக்கு விக்டயளி.

(i) பட்டியல் எண என்ே? 

(ii) தபாருள்ைள் வாஙைபபட்்ட னததிகயக் குறிபபிடுை.

(iii) வாஙைபபட்்ட தபாருள்ைள் எததகே?

(iv) ஒரு தகலமுடிக் ைவவியின் விகல என்ே?

(v) நா்டாவின் தமாதத விகல என்ே?

தீர்வு :
(i) பட்டியலின் எண 100.

(ii) தபாருள்ைள் 15.05. 2018 அன்று வாஙைபபட்்டே.

(iii) நான்கு தவவனவறு தபாருள்ைள் வாஙைபபட்்டே.

(iv) ஒரு தகலமுடிக்ைவவியின் விகல `15.

(v) நா்டாவின் தமாதத விகல `36.

எடு்ததுககோட்டு 2 : னைாயம்புததூரிலுள்ை ஆவின் 

விற்பகே நிகலயததில் 25.06.2018 அன்று 

வாஙைபபட்்ட பின்வரும் தபாருள்ைளுக்கு பட்டியல் எண  

160 உள்ை பட்டியல் தயார தசயை.

(i) ஒன்று `40 வீதம் 100கி பால்னைாவா பாக்தைட்டுைள் 5 

(ii) ஒன்று `8 வீதம் னமார பாக்தைட்டுைள் 5 

(iii) ஒன்று `25 வீதம் 500 மி.லி பால் பாக்தைட்டுைள் 6 

(iv) ஒன்று `40 வீதம் 100கி  தநய பாக்தைட்டுைள் 5

தீர்வு :
1. பால்னைாவா  5 × 40 = `200
2. னமார  5 ×   8 = `  40
3. பால்  6 × 25  = `150

4. தநய  5 × 40 = `200
 தமாததம் `590

ர�ோககப பட்டியல்  
ஆவின விறபலன நிலலயம், நகோயம்பு்ததூர்.

பட்டியல் எண் : 160                                                                                         �ோள் : 25.06.2018

வ.எண் ரபோருள்கள் விலல (` இல்) அைவு (போகரகட்டுகளில்) ரதோலக (` இல்)
1.

2.

3.

4.

பால்னைாவா

னமார

பால்

தநய

40/பாக்தைட்டு

8/பாக்தைட்டு

25/பாக்தைட்டு

40/பாக்தைட்டு

5
5
6
5

200
  40
150
200

தமாததம் 590

குறிபபு
தபரும்பாலாே பட்டியல்ைளில், 

தபாருள்ைள் மற்றும் னசகவ வரி (GST) 

குறிபபி்டபபட்டிருக்கும். முன்பிருநத 

னசகவ வரி, மதிபபுக்கூட்டு வரி 

னபான்்ற அகேதது மக்றமுை 

வரிைளுக்கும் பதிலாை இநதிய அரசால் 

அணகமயில் ஒனர வரியாை  இது 

அறிமுைபபடுததபபட்்டது. தவவனவறு 

தபாருள்ைளுக்கு ஏற்ப இநத வரியின் 

அைவு னவறுபடுகி்றது. தபாருள்ைள் 

மற்றும் னசகவ வரி (GST) ஆேது மாநிலப 

தபாருள்ைள் மற்றும் னசகவ வரி (SGST);  

மததியப தபாருள்ைள் மற்றும் னசகவ வரி 

(CGST) எே இரு வகைபபடும்.
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3.3 இலோபம் மறறும் �ட்டம்
நமது அன்்றா்ட வாழ்வில் உணவு, ஆக்ட, வணடி, 

புததைம் னபான்்றவற்க்றப பயன்படுததுகின்றாம். இகவ 

ஒவதவான்றும் ஒருவரால் அல்லது குறிபபிட்்ட ஒரு 

குழுவால் தயாரிக்ைபபட்டு மக்ைளுக்கு னநரிக்டயாைனவா 

அல்லது முைவரைள் மூலமாைனவா விற்பகே 

தசயயபபடுகின்்றே. நாம் ஒரு தபாருகை வாஙகும் னபாது அதன் விகலயில் அபதபாருகைத 

தயாரிபபவகர வி்ட முைவரதான் அதிைத ததாகைகய நிரணயிக்கி்றார. ஏதேனில் முைவர 

தபாருள்ைகை வாஙைக் குறிபபிட்்ட ததாகைகய முதலீடு தசயவதாலும், னநரதகதச் தசலவிட்டுத 

தேது இ்டததிற்குப தபாருள்ைகை எடுதது வருவதாலும், தேது முதலீட்டுக்கு னமல் சிறிது ததாகைகய 

அதிைமாைப தப்ற விரும்புகி்றார. முைவர தபறும் இநதக் கூடுதல் ததாகைனய அவருக்ைாே இலாபம் 

ஆகும். முைவரின் அவசரத னதகவ அல்லது னவறு ைாரணஙைைால் தயாரிபபாைருக்கு முைவர தசலுததிய 

ததாகைகயவி்டக் குக்றவாை விற்கும் சூழலில் முைவருக்கு இழபபு ஏற்படுகி்றது. அவருக்டய 

முதலீட்டின் மீது ஏற்படும் இநதத ததாகை இழபபு நட்்டம் ஆகும். தபாருள்ைகை வாஙகி விற்கும் இநதச் 

தசயலில் இலாபனமா அல்லது நட்்டனமா ஏற்ப்டலாம். இகதப பற்றி நாம் விரிவாைக் ைாணனபாம்.

அடகக விலல
தயாரிபபாைர அல்லது முைவரி்டமிருநது ஒரு விற்பகேயாைர தபாருள்ைகை வாஙகுகி்றார. இது 

வாஙகிய விகல எேபபடும். னமலும் அவர னபாக்குவரதது, கூலி னபான்்றவற்றிற்குக் கூடுதலாைச் 

தசலவிடுகி்றார. ஆைனவ, முதலீடு, மூலப தபாருள்ைளின் விகல, னவகலயாள்ைளின் கூலி, மின் 

ைட்்டணம், னபாக்குவரததுச் தசலவுைள் னபான்்றவற்க்ற உள்ை்டக்கியனத அ்டக்ை விகல ஆகும்.

அடகக விலல = வோஙகிய விலல + கூடுதல் ரசலவுகள்
எடுததுக்ைாட்்டாை, ஏபிசி மகிழுநது நிறுவேம், ஒரு மகிழுநது தயாரிக்ை மூலப தபாருள்ைள் வாஙை 

`2,00,000 ; னவகலயாள்ைளுக்கு ஊதியம் வழஙை `70,000 ;  மின் ைட்்டணம் தசலுதத `15,000 ; 

னபாக்குவரததுச் தசலவுக்ைாை  `10,000 எேச் தசலவிடுகி்றது. ஆைனவ, தயாரிதத ஒரு மகிழுநதின் 

அ்டக்ை விகல  = `2,00,000 + `70,000 +  ̀ 15,000 + `10,000 = `2,95,000 ஆகும்.

குறிபபு
வாஙைபபட்்ட தபாருள்ைகைத தேது இ்டததிற்கு எடுதது வரப னபாக்குவரததுச் தசலவு, னவகலயாள்ைளின் 

கூலி, சுஙை வரி னபான்்றவற்றிற்குச் தசலவிடும் ததாகையாேது ‘கூடுதல் தசலவுைளில்’ ஒரு 

பகுதியாகின்்றே.

குறி்தத விலல
ஒரு விற்பகேயாைர தபாருள்ைகை முைவரி்டமிருநது விற்பகே நிகலயததிற்கு எடுததுச் தசன்்றபின் 

அவர தம் விற்பகேயில் இலாபம் ஈட்்ட னவணடும். எேனவ, அவர அ்டக்ை விகலகய வி்ட அதிைமாைப 

தபாருளின் மீது விகலகயக் குறிக்கி்றார. இதுனவ, குறிதத விகல எேபபடும்.

னமற்ைண்ட எடுததுக்ைாட்டில், ஏபிசி மகிழுநது நிறுவேம் ̀ 50,000 இலாபம் தப்ற விரும்புகி்றது. எேனவ, 

அநநிறுவேம் மகிழுநதின் விகலகய `2,95,000 + `50,000 = `3,45,000 எே குறிதத விகலயாை 

அகமக்கி்றது.

வாஙகிய விகலயாேது தயாரிபபாைர, 

முைவர, விற்பகேயாைர ஆகினயாகரப 

தபாறுதது மாறும். ஏன்? விவாதிக்ை

சிந்திகக
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தள்ளுபடி
குறிதத விகலயிலிருநது நுைரனவாகர ஈரபபதற்ைாைனவா அல்லது 

பி்ற ைாரணஙைளுக்ைாைனவா வழஙைபபடும் விகலக்குக்றபனப 

தள்ளுபடி ஆகும்.

ஏபிசி மகிழுநது நிறுவேம், தேது விற்பகேகய அதிைபடுததும் 

தபாருட்டு மகிழுநது வாஙகும் தேது வாடிக்கையாைரைளுக்கு `5,000 விகலகயக் குக்றக்ை முடிவு 

தசயகி்றது. இஙகுத தள்ளுபடி `5,000 ஆகும்.

குறிதத விகல, அ்டக்ை 

விகல இவற்றில் எது 

தபரியது?

அதிைபட்ச விற்பகே விகல (MRP) என்பது தயாரிபபவரால் 

நிரணயிக்ைபபடுகி்றது. எநத ஒரு தபாருளும் இநத விகலக்கு 

னமலாை விற்பகே தசயயபப்டக் கூ்டாது.

சிநதிக்ைகுறிபபு

விறபலன விலல
தள்ளுபடி இருபபின், குறிதத விகலயில் தள்ளுபடிகயக் குக்றததபின் ஒரு தபாருளுக்கு 

வாடிக்கையாைர தசலுததும்  ததாகை விற்பகே விகல எேபபடும்.

மகிழுநதின் குறிதத விகல `3,45,000. ஏபிசி நிறுவேததில் விற்பகே தசயயபபடும் மகிழுநதின் 

விற்பகே விகல = `3,45,000 - ` 5,000 = `3,40,000. 

அதாவது,         குறி்தத விலல – தள்ளுபடி = விறபலன விலல      

நமறகண்ட விவ�ஙகளிலிருந்து பினவருவனவறல்ற்த தீர்மோனிககலோம். 
•  அ்டக்ை விகல < விற்பகே விகல எனில் இலாபம் ஆகும்.  இலாபம் = விற்பகே விகல – அ்டக்ை விகல.

•  அ்டக்ை விகல > விற்பகே விகல எனில் நட்்டம் ஆகும்.  நட்்டம் = அ்டக்ை விகல – விற்பகே விகல.

•  அ்டக்ை விகல = விற்பகே விகல எனில் இலாபமுமில்கல நட்்டமுமில்கல. 

•  தள்ளுபடி = குறிதத விகல – விற்பகே விகல (அ) விற்பகே விகல = குறிதத விகல – தள்ளுபடி.

• தள்ளுபடி இல்கலதயனில் குறிதத விகல = விற்பகே விகல.

எடு்ததுககோட்டு 3: பின்வரும் அட்்டவகணயில் தபாருததமாே விவரஙைகை நிரபபுை.

அடகக 
விலல

விறபலன 
விலல இலோபம் �ட்டம்

(i) `50 `60
(ii) `70 `60
(iii) `100 `20
(iv) `80 `15
(v) `70 `25
(vi) `100 `30

M.R.P
 `3

,45
,000

DISCOUNT
 `5000

ஏறு வரிகசயில் அகமக்ை.

(i)  அ்டக்ை விகல, குறிதத விகல, 

தள்ளுபடி 

(ii)  குறிதத விகல, விற்பகே விகல, 

தள்ளுபடி

இவறல்ற முயல்க
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தீர்வு :
(i) அ்டக்ை விகல < விற்பகே விகல  
 இலாபம் = விற்பகே விகல – அ்டக்ை விகல 
 = `60 – `50 
 = `10
(ii) அ்டக்ை விகல > விற்பகே விகல

 நட்்டம் = அ்டக்ை விகல – விற்பகே விகல 
  = `70 – `60 
  = `10
(iii) இலாபம் = விற்பகே விகல – அ்டக்ை விகல

 `20 = விற்பகே விகல – `100
 விற்பகே விகல  = `20 + `100  

= `120
(iv) நட்்டம் = அ்டக்ை விகல – விற்பகே விகல

 `15 = `80 – விற்பகே விகல

 விற்பகே விகல  = `80 – `15  
= `65

(v) இலாபம் = விற்பகே விகல – அ்டக்ை விகல

 `25 = `70 – அ்டக்ை விகல

 அ்டக்ை விகல  = `70 – `25  
= `45

(vi) நட்்டம் = அ்டக்ை விகல – விற்பகே விகல

 `30 = அ்டக்ை விகல – `100
 அ்டக்ை விகல  = `30 + `100  

= `130

எடு்ததுககோட்டு 4:   ஒரு னமகசயாேது `4500இக்கு வாஙைபபட்டு 

`4800 இக்கு விற்ைபபடுகி்றது எனில் இலாபம் அல்லது 

நட்்டம் ைாணை. 

தீர்வு:
அ்டக்ை விகல = `4500 
விற்பகே விகல = `4800
இஙகு, அ்டக்ை விகல < விற்பகே விகல 
இலாபம்  = விற்பகே விகல – அ்டக்ை விகல

= `4800 – `4500 
 = `300

எடு்ததுககோட்டு 5:   ஒரு பழ வணிைர ஒரு கூக்டப பழஙைகை `500இக்கு வாஙகிோர. எடுதது வரும்னபாது 

சில பழஙைள் நசுஙகிவிட்்டே. மீதம் உள்ை பழஙைகை `480இக்கு அவரால் விற்பகே 

தசயய முடிநதது எனில் அவருக்டய இலாபம் அல்லது நட்்டம் ைாணை. 

தீர்வு:
அ்டக்ை விகல = `500
விற்பகே விகல = `480
இஙகு, அ்டக்ை விகல  > விற்பகே விகல

நட்்டம் = அ்டக்ை விகல  – விற்பகே விகல 
 = `500 – `480 
 = `20

குறிதத விகல, விற்பகே விகல 

இவற்றில் எது தபரியது?

சிநதிக்ை
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எடு்ததுககோட்டு 6:  பாரி ஓர உநது வணடிகய `55,000இக்கு வாஙகி `5500 இலாபததிற்கு விற்பகே 

தசயதார எனில் உநது வணடியின் விற்பகே விகல என்ே?

தீர்வு:
அ்டக்ை விகல = `55,000
இலாபம் = `5,500
இலாபம் = விற்பகே விகல – அ்டக்ை விகல 
`5,500 = விற்பகே விகல – `55,000
விற்பகே விகல = `5,500 + `55,000 
 = `60,500

எடு்ததுககோட்டு 7:  மணினமைகல `25,52,500இக்கு ஒரு வீட்க்ட வாஙகி அகதச் சீரகமக்ை `2,28,350 

தசலவு தசயதார. அவர அவவீட்க்ட `30,52,000இக்கு விற்்றார எனில் அவரது 

இலாபம் அல்லது நட்்டம் ைாணை.

தீர்வு:
அ்டக்ை விகல = ` 25,52,500 + `2,28,350 
 = `27,80,850
விற்பகே விகல = `30,52,000
அ்டக்ை விகல  < விற்பகே விகல 
இலாபம்   = விற்பகே விகல – அ்டக்ை விகல  

= `30,52,000 – `27,80,850  
= `2,71,150

எடு்ததுககோட்டு 8:  ஒருவர ` 300 இக்கு 75 மாம்பழஙைள் வாஙகி அவற்றில் 50 மாம்பழஙைகை 

`300 இக்கு விற்பகே தசயதார. அகேதது மாம்பழஙைளும் விற்பகேயாே 

பின் அவரது இலாபம் அல்லது நட்்டம் ைாணை. 

தீர்வு:
75 மாம்பழஙைளின் அ்டக்ை விகல `300 எனில் 1 மாம்பழததின் அ்டக்ை விகல = 300/75 = `4 

50 மாம்பழஙைளின் விற்பகே விகல ̀ 300 எனில் ஒரு மாம்பழததின் விற்பகே விகல = 300/50 = ̀ 6
எேனவ 75 மாம்பழஙைளின் விற்பகே விகல = 75 x 6 = `450
விற்பகே விகல > அ்டக்ை விகல

\ இலாபம் = விற்பகே விகல – அ்டக்ை விகல = 450 – 300 = `150

எடு்ததுககோட்டு 9:  ஒரு பழ வணிைர ஒரு ்டசன் ஆபபிள்ைகை `84இக்கு வாஙகிோர. 2 ஆபபிள்ைள் 

அழுகிவிட்்டே. அவருக்கு `16 இலாபம் கிக்டக்ை னவணடும் எனில், ஒரு ஆபபிளின் 

விற்பகே விகலகயக் ைாணை. 

தீர்வு:
12 ஆபபிள்ைளின் அ்டக்ை விகல = `84.
2 ஆபபிள்ைள் அழுகியதால், மீதமுள்ை ஆபபிள்ைளின் எணணிக்கை = 10
இலாபம் `16 என்பதால் 10 ஆபபிள்ைளின் விற்பகே விகல  = அ்டக்ை விகல + இலாபம்  

= `84 + `16 

= `100
\  1 ஆபபிளின் விற்பகே விகல = 100 / 10 = `10 
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எடு்ததுககோட்டு 10:  25 கி.கி எக்டயுள்ை னைாதுகமபகப ஒன்று `1550 இக்கு விற்பகே தசயயபபட்டு 

`150 இலாபம் தப்றபபடுகி்றது எனில் னைாதுகமபகபயின் அ்டக்ை விகலகயக் 

ைாணை. 

தீர்வு : விற்பகே விகல = `1550
இலாபம் = `150

இலாபம் = விற்பகே விகல – அ்டக்ை விகல

`150 = `1550 – அ்டக்ை விகல

அ்டக்ை விகல = `1550 –  `150 
  = `1400

எடு்ததுககோட்டு 11: பின்வரும் அட்்டவகணகய தபாருததமாே விவரஙைகைக் தைாணடு நிரபபுை.

வ. 
எண்

அடகக விலல
(` இல்)

குறி்தத விலல  
(` இல்)

விறபலன விலல  
(` இல்)

தள்ளுபடி  
(` இல்)

இலோபம்  
(` இல்)

�ட்டம்  
(` இல்)

i 110 130 5
ii 110 130 20
iii 130 15 30
iv 130 இல்கல 25
v 125 இல்கல இல்கல இல்கல 
vi 350 50 100 இல்கல 

தீர்வு : (i) அ்டக்ை விகல  = `110
 குறிதத விகல  = `130
 தள்ளுபடி = `5
 விற்பகே விகல = குறிதத விகல – தள்ளுபடி 

 = `130 – `5 
 = `125
 இலாபம் = விற்பகே விகல – அ்டக்ை விகல 
 = `125 – `110 
 = `15
(ii) அ்டக்ை விகல  = `110
 குறிதத விகல  = `130
 தள்ளுபடி = `20
 விற்பகே விகல = குறிதத விகல – தள்ளுபடி 
 = `130 – `20 
 = `110
 அ்டக்ை விகல = விற்பகே விகல 
 இலாபம் இல்கல / நட்்டம் இல்கல.
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(iii) குறிதத விகல  = `130
 தள்ளுபடி = `15
 விற்பகே விகல = குறிதத விகல – தள்ளுபடி

 = `130 – `15 
 = `115
 இலாபம் = `30
 இலாபம் = விற்பகே விகல – அ்டக்ை விகல  
 ` 30 = `115 – அ்டக்ை விகல

 அ்டக்ை விகல  = `115 – `30 
 = `85
(iv) குறிதத விகல  = `130
 நட்்டம்   = `25
 விற்பகே விகல = குறிதத விகல – தள்ளுபடி 
 = `130 – `0 
 = `130
 நட்்டம்   = அ்டக்ை விகல – விற்பகே விகல

 `25 =  அ்டக்ை விகல – `130
 அ்டக்ை விகல = `25 + `130 
 = `155
(v) குறிதத விகல = `125
 தள்ளுபடி  = `0
 விற்பகே விகல = குறிதத விகல – தள்ளுபடி 
 = `125 – `0 
 = `125
 இலாபம் இல்கல / நட்்டம் இல்கல

 அ்டக்ை விகல = விற்பகே விகல 

 அ்டக்ை விகல  = `125
(vi) விற்பகே விகல = `350
 தள்ளுபடி = `50
 இலாபம் = `100
 குறிதத விகல =  விற்பகே விகல + தள்ளுபடி 
  = `350+`50 
  = `400
 இலாபம் =  விற்பகே விகல – அ்டக்ை விகல

 `100 = `350 – அ்டக்ை விகல

 அ்டக்ை விகல = `350 – `100 
  = `250
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எடு்ததுககோட்டு 12:  பரதன் தேது வாடிக்கையாைரைளுக்கு ஒரு சட்க்டயின் விகலயில் `50 தள்ளுபடி 

தசயத பி்றகும் ஒரு சட்க்டக்கு `100 இலாபம் தபறுகி்றார. குறிதத விகல `800 

எனில் ஒரு சட்க்டயின் அ்டக்ை விகல என்ே? 

தீர்வு :   தள்ளுபடி   = `50
 இலாபம் = `100
 குறிதத விகல = `800
 விற்பகே விகல = குறிதத விகல – தள்ளுபடி 
 = `800 – `50 
 = `750
 `இலாபம் =  விற்பகே விகல – அ்டக்ை விகல

 `100 = `750 – அ்டக்ை விகல

 அ்டக்ை விகல = `750 – `100 
 = `650

எடு்ததுககோட்டு 13:    இரகு ஒரு நாற்ைாலிகய `3000இக்கு வாஙகுகி்றார. அநநாற்ைாலியின் விகலயில் 

`300 தள்ளுபடி தசயத பின் `500 இலாபம் தபறுகி்றார எனில் அநநாற்ைாலியின் 

குறிதத விகல என்ே? 

தீர்வு :
 அ்டக்ை விகல = `3000
 இலாபம் = `500
 தள்ளுபடி = `300
 விற்பகே விகல = குறிதத விகல – தள்ளுபடி 
 = குறிதத விகல – `300
 இலாபம் = விற்பகே விகல – அ்டக்ை விகல

 `500 = குறிதத விகல – `300 – `3000
 குறிதத விகல = `500 + `300 + `3000 
 = `3800

எடு்ததுககோட்டு 14:  மணி ஓர அன்பளிபபுப தபாருகை `1500இக்கு வாஙகுகி்றார. அபதபாருகை 

விற்பகே தசயயும் னபாது `150 இலாபம் தப்ற விரும்பி `1800 எே விகல 

குறிக்கி்றார. அவர தேது வாடிக்கையாைரைளுக்கு எவவைவு தள்ளுபடி தர 

னவணடும்?

தீர்வு :
 அ்டக்ை விகல = `1500 
 இலாபம் = `150 
 குறிதத விகல = `1800
 விற்பகே விகல =  குறிதத விகல – தள்ளுபடி 
 = `1800 – தள்ளுபடி

  இலாபம் =  விற்பகே விகல – அ்டக்ை விகல

  `150 = `1800 – தள்ளுபடி – `1500
 தள்ளுபடி = `1800 – `1500 – `150
 = `150
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பயிறசி 3.1
1. ஒரு பள்ளி நிரவாைம் மரபதபாருள்ைள் சிலவற்க்ற வாஙகிக் தைாணடு பின்வரும் பட்டியகலப தபறுகி்றது.

ர�ோககப பட்டியல்
முல்லல ம�பரபோருள்கள் அஙகோடி, தஞசோவூர்

பட்டியல் எண : 728                                                                                     நாள் : 23.04.2018

வ.எண தபாருள்ைள் அைவு விகல (` இல்) ததாகை (` இல்)

1.

2.

3.

4.

5.

அமரும் பலகை

எழுதும் பலகை

ைரும்பலகை

நாற்ைாலி

னமகச

50
50
2
10
10

1200
1500
3000
950

1750

60, 000
75, 000
6, 000
9, 500

17, 500

தமாததம் 1, 68, 000

பட்டியல், இலோபம் மறறும் �ட்டம்

படி 1 படி 2

ரசயல்போட்டிறகோன உ�லி:
பட்டியல்,  இலோபம் மறறும் �ட்டம்: https://ggbm.at/PZAyakpv அல்லது விகரவு குறியீட்க்ட ஸனைன் தசயை.

படி 1   கீழ்க்ைாணும் உரலி / விகரவுக் குறியீட்க்டப பயன்படுததி, GeoGebra இகணயப 

பக்ைததில் “Profit and Loss”என்னும் பணிததாளிற்குச்  தசல்லவும். இபபணிததாளில் 

இரணடு தசயல்பாடுைள் இ்டம் தபற்றிருக்கும்.ைணக்குைகை மாற்றுவதற்கு “New 

Problem” என்பகதச் தசாடுக்கி, தைாடுக்ைபபட்டிருபபகதக் ைவேமாைப படிக்ைவும்.

படி 2   நீஙைைாைனவ ைணக்குைகை முடிதது விக்ட சரியா என்பகதச் சரி பாரக்ைவும். 

தசயல்பாட்டின் இறுதியில்  

கிக்டக்ைபதபறுவது 

இலையச் ரசயல்போடு
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 விோக்ைள்:

(i) அஙைாடியின் தபயர என்ே?

(ii) பட்டியல் எண என்ே?

(iii) ஒரு ைரும்பலகையின் விகல என்ே?

(iv)  எததகே னசாடி அமரும் மற்றும் எழுதும் பலகைைகைப   

பள்ளி வாஙகியது?

(v) பட்டியலின் தமாததத ததாகைகயச் சரிபார.

2.  சிதம்பரம், மருது நூல் அஙைாடியிலிருநது 12.04.2018 அன்று வாஙைபபட்்ட பின்வரும் வாழ்க்கை 

வரலாறு நூல்ைளுக்கு 507 ஆம் பட்டியல் எணணுக்டய பட்டியல் தயாரிக்ை. 

  ஒன்று ̀ 55 வீதம் சுபபிரமணியப பாரதியார நூல்ைள் 10, ஒன்று ̀ 75 வீதம் திருவள்ளுவர நூல்ைள் 15,  

ஒன்று `60 வீதம் வீரமாமுனிவர நூல்ைள் 12 மற்றும் ஒன்று `70 வீதம் திரு.வி.ை நூல்ைள் 12.

3. பின்வரும் அட்்டவகணயில் தபாருததமாேவற்க்றக் தைாணடு நிரபபுை.

வ. 

எண

அ்டக்ை விகல 

(` இல்)

விற்பகே விகல  

(` இல்)

இலாபம் 

 (` இல்)

நட்்டம் 

 (` இல்)

(i) 100 120

(ii) 110 120

(iii) 120 20

(iv) 100 90

(v) 120 25

4. பின்வரும் அட்்டவகணயில் தபாருததமாேவற்க்றக் தைாணடு நிரபபுை.

வ. 

எண

அ்டக்ை விகல 

(` இல்)

குறிதத  விகல 

(` இல்)

விற்பகே விகல 

 (` இல்)

தள்ளுபடி 

(` இல்)

இலாபம் 

 (` இல்)

நட்்டம் 

 (` இல்)

(i) 110 130 இல்கல 
(ii) 110 130 10

(iii) 110 130 30

(iv) 100 120 இல்கல 10

(v) 120 10 20 இல்கல 

5.  இராணி ஒரு னசாடி வகையல்ைகை `310இக்கு வாஙகிோர. அவளுக்டய னதாழி அகத மிைவும் 

விரும்பியதால், இராணி அவவகையகல `325 விற்கி்றார எனில் இராணியின் இலாபம் அல்லது 

நட்்டம் ைாணை. 

6.  சுைன் ஒரு ஜீன்ஸ (Jeans pant) ைால் சட்க்டகய `750இக்கு வாஙகிோர. அது அவருக்குப 

தபாருநதவில்கல. அகத அவருக்டய நணபருக்கு ̀ 710இக்கு விற்பகே தசயதார எனில் சுைனுக்கு 

இலாபம் அல்லது நட்்டம் ைாணை. 
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7.  னசாமு ஓர உநது வணடிகய மற்த்றாருவரி்டமிருநது ̀ 28,000இக்கு வாஙகி, அதகேப பழுது பாரக்ை 

`2000 தசலவு தசயதார. பி்றகு அதகே `30,000இக்கு விற்பகே தசயதார எனில் அவருக்டய 

இலாபம் அல்லது நட்்டம் ைாணை. 

8.  முதது ஒரு மகிழுநது வணடிகய `8,50,000இக்கு வாஙகிோர, அகத `25,000 இலாபததிற்கு 

விற்பகே தசயய விரும்பிோர எனில் மகிழுநதின் விற்பகே விகல என்ேவாை இருக்கும்?

9.  வைரமதி தன்னுக்டய முதது மாகலகய `30,000இக்கு விற்பகே தசயது, அதோல் இலாபம் 

`5000 தபறுகி்றார எனில் முதது மாகலயின் அ்டக்ை விகலகயக் ைாணை. 

10.  குணா தேது தபாருகை `325 எேக் குறிதது `30 தள்ளுபடியில் விற்பகே தசயதார எனில், 

விற்பகே விகலகயக் ைாணை. 

11.  ஒருவர ஒரு நாற்ைாலிகய `1500இக்கு வாஙகிோர. தள்ளுபடி `100 அளிதத பின் `250 இலாபம் 

தபறுமாறு விற்பகே தசயய விரும்பிோர எனில் நாற்ைாலியின் குறிதத விகல எவவைவு? 

12.  அமுதா அவரது வீட்டில் தயார தசயத ஊறுைாகய  ஒரு தபாட்்டலம் ஒன்றுக்கு `300 எே விகல 

குறிததார. ஆோல் ஒரு தபாட்்டலம் `275இக்கு விற்பகே தசயதார எனில் ஒரு தபாட்்டலததிற்கு 

அவரால் அளிக்ைபபட்்ட தள்ளுபடி எவவைவு? 

13.  வைவன் 24 முட்க்டைகை `96இக்கு வாஙகிோர. அவற்றில் 4 முட்க்டைள் உக்டநது விட்்டே. 

மீதிகய விற்பகே தசயததில் ̀ 36 நட்்டம் எனில் ஒரு முட்க்டக்ைாே விற்பகே விகல எவவைவு? 

14.  மஙகை ஒரு அகலனபசிகய `12585இக்கு வாஙகிோர. அது கீனழ விழுநது பழுதாகி விட்்டது. 

அகதச் சரி தசயய `500 தசலவு தசயது அகத அவர `7500இக்கு விற்பகே தசயதார. அவருக்டய 

இலாபம் அல்லது நட்்டம் ைாணை.

ரகோள்குறி வலக வினோககள் 
15.  தள்ளுபடியாேது _______________ லிருநது ைழிக்ைபபட்டு விற்பகே விகல தப்றபபடுகி்றது. 

 அ) குறிதத விகல    ஆ) அ்டக்ை விகல

 இ) நட்்டம்     ஈ) இலாபம்

16. ‘கூடுதல் தசலவுைள்’ எபனபாதும் _____________ ல் அ்டஙகியுள்ைது.

 அ) விற்பகே விகல    ஆ) அ்டக்ை விகல

 இ) இலாபம்     ஈ) நட்்டம்

17. இலாபமும் இல்கல, நட்்டமும் இல்கல எனில் 

 அ) அ்டக்ை விகல = விற்பகே விகல ஆ) அ்டக்ை விகல > விற்பகே விகல

 இ) அ்டக்ை விகல <  விற்பகே விகல ஈ) குறிதத விகல = தள்ளுபடி

18. தள்ளுபடி = குறிதத விகல - ___________.

 அ) இலாபம்     ஆ) விற்பகே விகல

 இ) நட்்டம்     ஈ) அ்டக்ை விகல

பயிறசி 3.2
பல்வலக்த தி்றனறிப பயிறசிக கைககுகள்

1.  ஒரு விற்பகேயாைர மூன்று தபாருட்ைகை ̀ 325, ̀ 450 மற்றும் ̀ 510 எே வாஙகுகி்றார. அவற்க்ற 

முக்றனய `350, `425 மற்றும் `525 எே விற்பகே தசயகி்றார. அவருக்டய தமாதத இலாபம் 

அல்லது நட்்டம் ைாணை. 
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நிலனவில் ரகோள்க:

�  ஒவதவாரு பட்டியலும் அஙைாடியின் தபயர, பட்டியல் எண, நாள், தபாருள்ைளின் 

எணணிக்கை, விகல, ஒவதவாரு தபாருளின் மதிபபு மற்றும் பட்டியலின் தமாததத 

ததாகை னபான்்றவற்க்றப தபற்றிருக்கும். 

�  ஒரு தபாருகை விற்பதற்ைாே விகல விற்பகே விகல எேபபடும்.   

�  விற்பகே விகல > அ்டக்ை விகல எனும்னபாது இலாபம் என்பது  விற்பகே விகலக்கும் 

அ்டக்ை விகலக்குமாே னவறுபாடு ஆகும். 

�  அ்டக்ை விகல > விற்பகே விகல எனும்னபாது, நட்்டமாேது  அ்டக்ை விகலக்கும்  

விற்பகே விகலக்குமாே னவறுபாடு ஆகும். 

�  தள்ளுபடி = குறிதத விகல – விற்பகே விகல. 

அதாவது, விற்பகே விகல = குறிதத விகல – தள்ளுபடி.

2.  ஒரு பல்தபாருள் அஙைாடி விற்பகேயாைர ̀ 750இக்கு ஒரு ைணிபபாகே வாஙகிோர. அதனுள் ̀ 100 

மதிபபுள்ை மின்ைலம் தபாருததிோர. அதன் தவளி உக்றக்ைாை `50 தசலவிட்்டார. அகத `850இக்கு 

அவரால் விற்பகே தசயய முடிநதது எனில் அவருக்டய இலாபம் அல்லது நட்்டம் ைாணை. 

3.  நாதன் ஒரு கிராமதது விற்பகேயாைரி்டமிருநது `800இக்கு 10 குடுகவைள் னதன் வாஙகிோர. 

அவற்க்ற ஒரு நைரததில் ஒரு குடுகவ `100 வீதம் விற்பகே தசயதார. அவருக்டய இலாபம் 

அல்லது நட்்டம் ைாணை. 

4.  ஒருவர 400 மீட்்டர நீைமுள்ை துணிகய `60,000இக்கு வாஙகி, ஒரு மீட்்டர  `400 வீதம் விற்பகே 

தசயதார எனில் அவருக்டய இலாபம் அல்லது நட்்டம் ைாணை.

நமறசிந்தலனக கைககுகள்

5.  ஒரு வியாபாரி ஒரு ்டசன் `20 வீதம் 2 ்டசன் வாகழபபழஙைள் வாஙகிோர. ஒரு வாகழபபழம் 

`3 வீதம் அவற்க்ற விற்பகே தசயதார எனில் அவருக்டய இலாபம் அல்லது நட்்டம் ைாணை. 

6.  ஒரு விற்பகே நிகலயம் ஒரு ்டசன் னபோக்ைகை `216இக்கு வாஙகியது. னமலும் சில்லகர 

தசலவாை `58 தசலவு தசயதது. பின்பு ஒரு னபோவிற்கு `2 குக்றதது விற்பகே தசயததில் இலாபம் 

`50 கிக்டததது எனில் ஒரு னபோவின் குறிதத விகல எவவைவு? 

7.  ஒரு ைாயைறி விற்பகேயாைர ஒரு வாரததின் முதல் மூன்று நாட்ைளில் ஒரு நாளுக்குக் கினலா 

ஒன்றுக்கு ` 10 வீதம் 10 கி.கி தக்ைாளி வாஙகிோர. இநத 3 நாட்ைளில் நாள் ஒன்றுக்கு 1 கி.கி 

தக்ைாளி நசுஙகிவிட்்டது. வாரததின் மீதமுள்ை 4 நாட்ைளில் திேமும் கினலா ஒன்றுக்கு `8 வீதம்  

15 கி.கி தக்ைாளி வாஙகிோர. வாரம் முழுவதிலுனம ஒரு கி.கி தக்ைாளி `20 வீதம் விற்பகே 

தசயகி்றார எனில் அநத வாரததின் அவரது இலாபம் அல்லது நட்்டம் ைாணை. 

8.  ஒரு எலக்ட்ரீசியன் பயன்படுததபபட்்ட ததாகலக்ைாட்சிப தபட்டி ஒன்க்றயும், குளிரசாதேப தபட்டி 

ஒன்க்றயும் முக்றனய `12,000இக்கும், `11,000இக்கும் வாஙகிோர. ததாகலக்ைாட்சிப தபட்டிகயச் 

சரி தசயய `1000உம், குளிரசாதேப தபட்டிக்கு வணணம் தசயய `1500உம் தசலவு தசயத  பின் 

ததாகலக்ைாட்சி தபட்டிக்கு ̀ 15,000 மற்றும் குளிர சாதேப தபட்டிக்கு ̀ 15,500 எே விகல நிரணயம் 

தசயதார. இகவ ஒவதவான்றுக்கும் ̀ 1000 தள்ளுபடி தசயதார எனில் அவருக்டய இலாபம் அல்லது 

நட்்டம் ைாணை.
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கற்றி ந�ோககஙகள்:
●	 முக்கோணம்	அமைவமைப்	புரிந்து	ககோள்ளுைல்	ைற்றும்	அவற்றின்	அடிப்்பமைக	கூறுகமை	

அறிைல்.
●	 முக்கோணஙகளின்	வமககள்	ைற்றும்	்பண்புகமை	அறிைல்.
●	 மூமைைடைதமைப்	்பயன்்படுததி	இமண்கோடுகள்	ைற்றும்	கெஙகுததுக்கோடுகள்	வமைைல்.

4.1 அறிமுகம்
முைல்	்பருவததில்	்கோணஙகள்	ைற்றும்	அைன்	வமககள்,	்கோடடுததுண்டு	வமைைல்,	்கோணஙகமை	
அைதைல்	 ைற்றும்	 வமைைல்	 ்்போன்்ற	 அடிப்்பமை	 வடிவியல்	 கருததுகமைப்	 ்பற்றிக	 கற்்்றோம்.	
இப்்பருவததில்	 முக்கோணஙகள்	 ைற்றும்	 அைன்	 வமககள்,	 ககோடுககப்்படை	 ்கோடடுததுண்டிற்கு	
இமண்கோடுகள்	ைற்றும்	கெஙகுததுக்கோடுகள்	வமைைல்	ஆகியவற்ம்றப்	்பற்றிக	கற்்்போம்.

     எஙகும் கணிதம் - அன்றோட வோழ்ிி முகநகோணஙகள்

்போைஙகள்,	 கடைைஙகள்,	 மகப்்்பசி	 ்கோபுைஙகள்,	 விைோன	 இ்றகமககள்	 ைற்றும்	 வீடடின்	
கூமைப்்பகுதிகள்	அமைதைல்	உள்ளிடை	க்பரும்்போைோன	கடடுைோன	் வமைகளில்	முக்கோணஙகள்	
்பயன்்படுதைப்்படுகின்்றன.	 கடடுைோனப்	 ்பணிகளில்	 நிமையோன,	 கடடுறுதியோன	 ைற்றும்	
வலிமையோன	கடைமைப்ம்ப	முக்கோணஙகள்	வழஙகுகின்்றன.	

இநதச் சூழி குறித்துச் சிநதிகக:
ஆசிரியர்	நோன்கு	ைோணவர்களுககு	2,	3,	4	ைற்றும்	5	எண்ணிகமகயிைோன	ெை	நீைமுள்ை	குச்சிகமைக	
ககோடுதது	 மூடிய	 வடிவஙகமை	 உருவோககச்	 கெோல்கி்றோர்.	 அவர்களுள்	 மூன்று	 ைோணவர்கள்	
பின்வருைோறு	வடிவஙகமை	உருவோககுகி்றோர்கள்.
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ஆனோல்	ஒரு	ைோணவர்	ைடடும்	ைன்னிைமுள்ை	இைண்டு	குச்சிகமைக	ககோண்டு	 
பின்வரும்	வடிவதமை	உருவோககுகி்றோர்.  
அவைோல்	மூடிய	வடிவதமை	உருவோகக	இயைவில்மை.	 ஏகனன்று	உஙகளுககுத	கைரியுைோ?	ஒரு	
மூடிய	வடிவதமை	உருவோககக	கும்றந்ை்படெம்	எதைமன	குச்சிகள்	் ைமவ	என	உஙகைோல்	சிந்திகக	
முடிகி்றைோ?	 மூன்று	 குச்சிகள்.	 அவவோறு	 மூன்று	 குச்சிகமைக	 ககோண்டு	 ஒரு	 மூடிய	 வடிவதமை	
உருவோகக	 முடிகி்றது	 எனில்,	 எந்ை	 வடிவதமை	 நீஙகள்	 க்பறுகிறீர்கள்?	 அைற்கு	 ஏ்ைனும்	 சி்றப்புப்	
க்பயர்	உண்ைோ?	ஆம்.	அது	ஒரு	முக்கோணம்	ஆகும்.
மூன்று	்நர்க்கோடடுததுண்டுகைோல்	அமைந்ை	ஒரு	மூடிய	உருவ்ை	முக்கோணம்	ஆகும்.	

செவி்ோடு
பினவருவனவறறுள் முகநகோணம் மறறும் முகநகோணம் அி்ோத வடவஙகளை வளகப்டுத்துக. 
               

i) ii) iii) iv) v)

vi) vii)

xi) xii) xiii)

viii) ix) x)

4.2 முகநகோணத்தின அடப்ளடக கூறுகள்
ஒரு	கோகிைததில்	ஒ்ை	்நர்க்கோடடில்	அமையோைவோறு	A,	B,	C		என்்ற	மூன்று	புள்ளிகமைக	குறிதது	
AB,	BC	ைற்றும்	CA	ஆகிய	மூன்று	்கோடடுததுண்டுகமை	இமணககவும்.

 

A 
B 

C 

 
 

 

A 
B 

C 

 
 

இது	ABC	என்்ற	முக்கோணதமை	உருவோககுகி்றது.		இைமன	∆ABC	அல்ைது ∆BCA	அல்ைது ∆CAB 
என்றும்	குறிககைோம்.	
∆ABC	இல்	்கோடடுததுண்டுகள்	AB, BC ைற்றும் CA	ஆகியமவ	முக்கோணததின்	்பககஙகைோகவும்,	
∠CAB,	∠ABC ைற்றும்	∠BCA (∠A,	∠B	ைற்றும்	∠C)	ஆகியமவ	முக்கோணததின்	் கோணஙகைோகவும் 
அமைகின்்றன.	முக்கோணததின்	எமவ்யனும்	இைண்டு	்பககஙகள்	கவடடிகககோள்ளும்	புள்ளிமய	
முமன		என்கி்்றோம்.	∆ABC	இல் A, B ைற்றும் C 	ஆகியமவ	மூன்று	முமனகள்	ஆகும்.	என்வ,	ஒரு	
முக்கோணைோனது	3	்பககஙகள்,	3	்கோணஙகள்	ைற்றும்	3	முமனகமைப்	க்பற்றிருககும்.

ஒ்ை	 ்நர்க்கோடடில்	 அமைந்ை	மூன்று	 புள்ளிகமைக	 ககோண்டு	
முக்கோணம்	வமைய	இயலுைோ?

சிந்திகக
•  •  •
A  B  C
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4.3 முகநகோணத்தின வளககள் மறறும் ்ண்புகள்
புள்ளிதைோளில்	 சிை	 முக்கோணஙகள்	 வமையப்்படடுள்ைன.	 மீைமுள்ை	 புள்ளிகமைப்	 ்பயன்்படுததி	
இயன்்றவமை	 ்பை	 முக்கோணஙகள்	 வமைக.	 அமனதது	 முக்கோணஙகளின்	 ்பககஙகள்	 ைற்றும்	
்கோணஙகமை	அைந்து	கீ்ழ	ககோடுககப்்படடுள்ை	அடைவமணயில்	நிைப்புக.

வ.	
எண்

்கோண 
அைவுகள்

மூன்று	
்கோணஙகளின்	

கூடுைல்
்கோணஙகளின்	 

ைன்மை
்பகக 

அைவுகள்
்பககஙகளின்	

ைன்மை

1 60°, 60°, 60° 180°
மூன்று	

்கோணஙகளும்	
ெைம்

3	கெ.மீ., 
3	கெ.மீ.,	3	கெ.மீ.

மூன்று	
்பககஙகளும்	

ெைம்
 

அடைவமணயிலிருந்து,	பின்வருவனவற்ம்ற	உற்று்நோககைோம்	:
•  ஒரு	முக்கோணததின்	மூன்று	் கோணஙகளும்	கவவ்வ்றோனமவ	எனில்	மூன்று	்பககஙகளும்	

கவவ்வ்றோனமவ.
•  ஒரு	முக்கோணததின்	இைண்டு	்கோணஙகள்	ெைம்	எனில்	இைண்டு	்பககஙகள்	ெைம்.
•  ஒரு	 முக்கோணததின்	 மூன்று	 ்கோணஙகளும்	 ெைம்	 எனில்	 மூன்று	 ்பககஙகளும்	 ெைம்.	

ஒவகவோரு	்கோணமும்	60°	ஆக	இருககும்.
•  ஒரு	முக்கோணததின்	மூன்று	்கோணஙகளின்	கூடுைல்	180°.	
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4.3.1 ்ககஙகளின அடப்ளடயிி முகநகோணஙகளின வளககள்
(i)	 	ஒரு	 முக்கோணததின்	 மூன்று	 ்பககஙகளும்	 கவவ்வறு	 அைவுமையமவ	 எனில்	 அது	 ஓர்	

அெம்கக முகநகோணம் ஆகும்.
எடுத்துககோட்டுகள்:

5	கெ.மீ.

10	கெ.மீ.

6	கெ.மீ.

2	கெ.மீ.4	க
ெ.மீ

.

3	கெ.மீ
.

4	கெ.மீ.

5	கெ.மீ.

3	
கெ

.மீ
.

(ii)	 	ஒரு	முக்கோணததில்	எமவ்யனும்	இைண்டு	்பககஙகள்	ெை	அைவுமையமவ	எனில்	அது	ஓர்	
இருெம்கக முகநகோணம் ஆகும்.

எடுத்துககோட்டுகள்:

11	கெ.மீ.

8	கெ.மீ.

5	கெ.மீ.

5	கெ
.மீ.

4	கெ.மீ. 8	
கெ

.மீ
.

13	கெ.மீ.

7	கெ.மீ.

7	கெ.மீ.

(iii)	 	ஒரு	 முக்கோணததின்	 மூன்று	 ்பககஙகளும்	 ெை	 அைவுமையமவ	 எனில்	 அது	 ஒரு		 
ெம்கக முகநகோணம் ஆகும்.

எடுத்துககோட்டுகள்:

2.5
	கெ

.மீ.

4	கெ
.மீ.

6	கெ.மீ.

6	க
ெ.மீ

. 6	கெ.மீ.

4	கெ.மீ.

4	
கெ

.மீ
. 2.5	கெ.மீ.

2.5	கெ.மீ.

இவ்வாறு பக்கங்களின் அடிபபடையில் முக்்கவாணங்கடை 3 ்ட்க்கைவா்கப பிரிக்கலவாம்.

செவி்ோடு
ைோணவர்கமைக	 குழுககைோகப்	 பிரிதது	 ஒவகவோரு	குழுவிற்கும்	 9	 அைகுகள்	 ககோண்ை	மூன்று	
குச்சிகளும்,	3	அைகுகள்	ககோண்ை	இைண்டு	குச்சிகளும்,	2	அைகுகள்	ககோண்ை	இைண்டு	குச்சிகளும்,	
5	அைகுகள்	ககோண்ை	ஒரு	குச்சியும்,	4	அைகுகள்	ககோண்ை	ஒரு	குச்சியும்	ககோடுதது,	அககுச்சிகமைப்	
்பயன்்படுததி	மூன்று	முக்கோணஙகமை	உருவோககி	அம்முக்கோணஙகளின்	்பகக	அைவுகமைக	
கண்ைறிந்து	அடைவமணப்்படுதைச்	கெயக.

முக்கோணம் ்பகக	 
அைவு	1

்பகக	 
அைவு	2

்பகக	 
அைவு	3

அமனததுப்	்பககஙகளும்	ெைம்	/	 
இைண்டு	்பககஙகள்	ெைம்	/	 

மூன்று	்பககஙகளும்	கவவ்வ்றோனமவ
1
2
3

அட்டவளணயிலிருநது பினவரும் ினோககளுககு ிளடவளி.
1.	 ஒவகவோரு	குழுவும்	மூன்று	முக்கோணஙகமை	உருவோகக	முடிந்ைைோ?
2.	 நீஙகள்	உருவோககிய	முக்கோணஙகள்	ஒவகவோன்றிலும்	எதைமன	்பககஙகள்	ெைம்?
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4.3.2 நகோணஙகளின அடப்ளடயிி முகநகோணஙகளின வளககள்
AB மறறும் AC நகோட்டுத்துண்டுகைோி அளமநத பினவரும் நகோணஙகளைக  
குறுஙநகோணம், செஙநகோணம் அி்து ிரிநகோணம் என வளகப்டுத்துக.

A A A

C C C

B B B

∠  A என்்பது __________ ∠ A என்்பது ___________ ∠ A என்்பது ___________

இப்க்போழுது,	 மூன்்றோவது	 ்பககதமை	 வமைந்து	 முக்கோணம்	 அமைதது,	 அம்மூன்று	 
்கோணஙகளின்	வமககமையும்	கண்ைறிந்து	எழுதுக.

A A A

C C C

B B B

∠ A என்்பது ____________ ∠ A என்்பது ___________ ∠ A என்்பது ___________

∠ B என்்பது  ____________ ∠ B என்்பது  __________ ∠ B என்்பது  ___________

∠ C என்்பது ___________ ∠ C என்்பது ___________ ∠ C என்்பது ___________

இந்ை	மூன்று	முக்கோணஙகமையும்	உற்று	்நோககவும்.

Try these
அடைவமணமய	நிைப்புக.	ஒரு	முக்கோணததில்,

வ. எண் ்ககம் 1 ்ககம் 2 ்ககம் 3 முகநகோணத்தின வளக

1. 6	கெ.மீ. 7	கெ.மீ. 8	கெ.மீ. அெை்பகக	முக்கோணம்
2. 5	கெ.மீ. 5	கெ.மீ. 5	கெ.மீ.
3. 2.2	கெ.மீ. 2.5	கெ.மீ. 3.2	கெ.மீ.
4. 7	கெ.மீ. 7	கெ.மீ. 10	கெ.மீ.
5. 10	கெ.மீ. 10	கெ.மீ. 10	கெ.மீ.
6. 10	கெ.மீ. 8	கெ.மீ. 8	கெ.மீ.

இவறள்ற முவிக
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(i)  ஒரு	முக்கோணததின்	மூன்று	் கோணஙகளும்	குறுங்கோணஙகைோக	(0°	இககு	் ைல்	90°இககுள்)	 
இருப்பின்	அது	ஒரு	குறுஙநகோண முகநகோணம் ஆகும்.

எடுத்துககோட்டுகள்:

 

60

60

50

80

50 60

40

80

60

(ii)  ஒரு	 முக்கோணததின்	 ஏ்ைனும்	 ஒரு	 ்கோணம்	 கெங்கோணைோக	 (90°)	 இருப்பின்	 அது	 ஒரு	
செஙநகோண முகநகோணம் ஆகும்.

எடுத்துககோட்டுகள்:

30

60

90

90

45

45

(iii)		ஒரு	முக்கோணததின்	ஏ்ைனும்	ஒரு	்கோணம்	விரி்கோணைோக	(90°இககு	்ைல்	180°இககுள்)	
இருப்பின்	அது	ஒரு	ிரிநகோண முகநகோணம் ஆகும்.

எடுத்துககோட்டுகள்:

50

110
20 4040

100

இவவோறு, நகோணஙகளின அடப்ளடயிி முகநகோணஙகளை 3 வளககைோகப பிரிகக்ோம்.

அடைவமணமய	முழுமைப்்படுததுக.

வ.எண் ÐA ÐB ÐC
மூனறு 

நகோணஙகளின 
கூடுதி

∆ABC  
அளமகக 
இவலுமோ?

முகநகோணத்தின வளக

1 60° 60° 60° 180° ஆம் குறுங்கோண	முக்கோணம்
2 50° 40° 90°
3 60° 30° 90°
4 95° 40° 35°
5 110° 40° 30°
6 150° 60° 70°

Try theseஇவறள்ற முவிக
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4.3.3 முகநகோணச் ெமனினளமப ்ண்பு
இநதச் சூழி குறித்துச் சிநதிகக:
கைைோ,		ைைன்		ைற்றும்		சுைதி		ஆகிய	மூன்று	ைோணவர்களிைம்	
மும்ற்ய	6 செ.மீ, 8 செ.மீ, 5 செ.மீ ; 4 செ.மீ, 10 செ.மீ,  
5 செ.மீ	 ைற்றும்	 10 செ.மீ, 6 செ.மீ, 4 செ.மீ.	 நீைமுள்ை	
குச்சிகள்	 ககோடுககப்்படடுள்ைன.	 மூவரும்	 முக்கோணம்	
அமைகக	 முயல்கின்்றனர்.	 முைைோவைோக	 உள்ை	 கைைோ	
கவற்றிகைைோக	 முக்கோணதமை	 அமைதைோள்.	 ஆனோல்	
கைைோவிற்கு	 அடுததுள்ை	 ைைன்	 ைற்றும்	 சுைதி	 ஆகிய	
இருவைோலும்	முக்கோணஙகள்	அமைகக	இயைவில்மை.	
ஏன்?
இருவரும்	 குச்சிகளின்	 முமனகமை	 இமணகக	 முயற்சி	
கெயயும்	 க்போழுது,	 இைண்டு	 சிறிய	 குச்சிகளும்,	 நீைைோன	
குச்சியின்	் ைல்	ஒன்்்றோகைோன்று	க்போருந்துகின்்றன	அல்ைது	
நீைைோன	 குச்சிமய	 விைக	 கும்றவோக	 உள்ைன.	 என்வ	
அவர்கைோல்	முக்கோணம்	அமைகக	இயைவில்மை.	இதிலிருந்து,	இரு	சிறிய	்பககஙகளின்	நீைஙகளின்	
கூடுைல்	மூன்்றோவது	்பககததின்	நீைதமை	விை	அதிகைோக	இருந்ைோல்	ைோன்	முக்கோணம்	அமைகக	
இயலும்	என்்பமைப்	புரிந்து	ககோள்கின்்றனர்.	
ஒரு முக்்கவாணத்தின் எட்்ேனும் இரு பக்க 
அைவு்களின் கூடுதல் மூன்்வா்து பக்க அைட் விை 
அதி்கமவா்க இருககும். இது முக்்கவாணச் சமனின்டமப 
பணபவாகும்.

AB + BC ˃  CA
BC + CA ˃  AB
CA + AB ˃  BC

A

B C

மூன்று	 ்பகக	 அைவுகளும்	 ெைம்	
எனில்	உறுதியோக	முக்கோணம்	
அமைகக	இயலும்.

குறிப்பு	

ஒரு	 முக்கோணததில்	 மூன்று	 
்கோணஙகளும்	 குறுங்கோணஙகைோக	
இருககைோம்.	 ஆனோல்	 ஒன்றுககு	 ்ைற்்படை	
்கோணஙகள்	 கெங்கோணஙகைோக்வோ	
அல்ைது	 விரி்கோணஙகைோக்வோ	 இருகக	
இயைோது.

ஒரு	முக்கோணததின்	எமவ்யனும்	
இரு	 ்பககஙகள்	 ககோடுககப்்படடிருப்பின்	
மூன்்றோவது	 ்பககைோனது,	 இரு	
்பககஙகளின்	 விததியோெம்	 ைற்றும்	
கூடுைல்	 ஆகியவற்றின்	 இமையில்	
அமையும்.

ககோடுககப்்படை	்பைததில்	சிை	முக்கோணஙகள்	
உள்ைன.	 அவற்றின்	 ்பககஙகமையும்,	
்கோணஙகமையும்	 அைந்து	 இரு	 ்வறு	
மும்றகளில்	 க்பயரிடுக.	 உஙகளுககோக	 ஒரு	
முக்கோணம்	க்பயரிைப்்படடுள்ைது.	

ெை்பகக	&	 
குறுங்கோண 
முக்கோணம்

கெயல்்போடு
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எடுத்துககோட்டு 1 :  7	கெ.மீ,	 10	கெ.மீ	 ைற்றும்	 5	கெ.மீ	 ஆகிய	 ்பகக	 அைவுகமைக	 ககோண்டு	 
ஒரு		முக்கோணம்	அமைகக	இயலுைோ?

தீர்வு : 		முக்கோணச்	 ெைனின்மை	விதிமய	அமனததுப்	 ்பககஙகளுககும்	 ெரி்போர்ப்்பைற்குப்	 ்பதிைோக,	 
இரு	சிறிய	்பகக	அைவுகமைக	ககோண்டு	ெரி்போர்கக	இயலும்.

இரு	சிறிய	்பகக	அைவுகளின்	கூடுைல்	=	7 + 5	=	12	கெ.மீ		>	10	கெ.மீ,	மூன்்றோவது	்பககம்.	
	இரு	சிறிய	்பககஙகளின்	கூடுைல்	மூன்்றோவது	்பககதமைவிை	அதிகைோக	உள்ைது.	 
என்வ,	ககோடுககப்்படை	்பகக	அைவுகமைக	ககோண்டு	ஒரு	முக்கோணம்	அமைகக	இயலும்.

எடுத்துககோட்டு 2 :  7	கெ.மீ,	 7	கெ.மீ	 ைற்றும்	 7	கெ.மீ	 ஆகிய	 ்பகக	 அைவுகமைக	 ககோண்டு	 
ஒரு	முக்கோணம்	அமைகக	இயலுைோ?	

தீர்வு :			மூன்று	 ்பகக	 அைவுகளும்	 ெைைோக	உள்ைன.	 என்வ	முக்கோணச்	 ெைனின்மைப்	 ்பண்ம்ப	
இமவ	 நிம்றவு	 கெயயும்	 என்்பைோல்	 இவற்ம்றக	 ககோண்டு	 உறுதியோக	 முக்கோணம்	
அமைகக	இயலும்.	

எடுத்துககோட்டு 3 :  8	கெ.மீ,	 3	கெ.மீ	 ைற்றும்	 4	கெ.மீ	 ஆகிய	 ்பகக	 அைவுகமைக	 ககோண்டு	 
ஒரு	முக்கோணம்	அமைகக	இயலுைோ?

தீர்வு :	இரு	சிறிய	்பககஙகளின்	கூடுைல்	=	3 + 4	=	7	கெ.மீ	<	8	கெ.மீ,	மூன்்றோவது	்பககம்.	
இரு	சிறிய	்பககஙகளின்	கூடுைல்	மூன்்றோவது	்பககதமைவிைக	கும்றவோக	உள்ைது.	
என்வ,	ககோடுககப்்படை	்பகக	அைவுகமைக	ககோண்டு	ஒரு	முக்கோணம்	அமைகக	இயைோது. 

எடுத்துககோட்டு 4 :  80°,	30°,		40°		ஆகிய	்கோண	அைவுகமைக	ககோண்டு	ஒரு	முக்கோணம்	அமைகக	
இயலுைோ?

தீர்வு :	மூன்று	்கோணஙகளின்	கூடுைல்	=	80°+ 30°+ 40°	=	150°  (180°	இககுச்	ெைமில்மை).	
என்வ,	ககோடுககப்்படை	்கோண	அைவுகமைக	ககோண்டு	ஒரு	முக்கோணம்	அமைகக	இயைோது.

ஒரு	முக்கோணததின்	இைண்டு	க்பரிய	்பககஙகளின்	விததியோெம்	மூன்்றோவது	்பககதமை	விைக	
கும்றவோக	இருககுைோ?

ககோடுககப்்படடுள்ை	 ்பகக	 அைவுகமைக	 ககோண்டு	 ஒரு	 முக்கோணம்	 அமைகக	 இயலுைோ?	 ஆம்	
எனில்,	அைன்	வமகயிமன	எழுதுக.

வ.எண் AB BC CA
∆ABC 

அளமகக 
இவலுமோ?

முகநகோணத்தின வளக

1 7 கெ.மீ. 10 கெ.மீ. 6 கெ.மீ.
2 10 கெ.மீ. 8 கெ.மீ. 8 கெ.மீ.
3 8.5	மீ. 7.3 மீ. 6.8	மீ.
4 4 கெ.மீ. 5 கெ.மீ. 12 கெ.மீ.
5 15 மீ. 20	மீ. 20 மீ.
6 23 கெ.மீ. 20 கெ.மீ. 18 கெ.மீ.
7 3.2 கெ.மீ. 1.5 கெ.மீ. 1.5 கெ.மீ.

இவறள்ற முவிக

சிந்திகக

6th_Maths_Term2_TM_Chapter 4.indd   72 06-06-2020   01:02:31 PM



73வடிவி

்யிறசி 4.1
1. நகோடட்ட இடஙகளை நிரபபுக

(i)	 ஒவகவோரு	முக்கோணததிலும்	கும்றந்ை	்படெம்	______ குறுங்கோணஙகள்	இருககும்.
(ii)	 ஒரு	 முக்கோணததின்	 மூன்று	 ்பககஙகளும்	 கவவ்வ்றோனமவ	 எனில்	 அது	 ______ 

ஆகும்.
(iii)	 இரு	ெை்பகக	முக்கோணததில்	______	்கோணஙகள்	ெைம்.
(iv)	 ஒரு	முக்கோணததின்	மூன்று	்கோணஙகளின்	கூடுைல்	______.
(v)	 ஒரு	கெங்கோண	முக்கோணததில்	இரு	்பககஙகள்	ெைம்	எனில்	 

அது	______.
2. ச்ோருத்துக

(i) அமனததுப்	்பககஙகளும்	 
கவவ்வ்றோனமவ 

- இரு	ெை்பகக	முக்கோணம்

(ii) ஏ்ைனும்	ஒரு	்கோணம்	கெங்கோணம் - அெை்பகக	முக்கோணம்
(iii) ஏ்ைனும்	ஒரு	்கோணம்	விரி்கோணம் - கெங்கோண	முக்கோணம்
(iv) எமவ்யனும்	இரு	்பககஙகள்	ெைம் - ெை்பகக	முக்கோணம்
(v)  மூன்று	்பககஙகளும்	ெைம் - விரி்கோண	முக்கோணம்

முகநகோண ிளைவோட்டு : ைோணவர்கள்	ஒவகவோருவரும்	ைஙகள்	மும்ற	வரும்	் ்போது	இரு்வறு	
புள்ளிகமை	இமணததுக	்கோடடுததுண்டிமன	வமைய	்வண்டும்.	அக்கோடடுததுண்டு	்வறு	
புள்ளியிமனத	கைோைககூைோது,	பி்ற	்கோடடுததுண்டுகளின்	குறுககோகச்	கெல்லுைோறும்	வமையக	
கூைோது.	ைோணவர்	ைோன்	வமையும்	்கோடடினோல்	ஒரு	முக்கோணதமை	உருவோககினோல்	அைற்கு	
ஒரு	 கவற்றிப்புள்ளிமயப்	 க்பறுவோர்.	 விமையோடடின்	முடிவில்	 அதிக	 கவற்றிப்புள்ளிகள்	 க்பற்்ற	
ைோணவ்ை	கவற்றியோைர்	ஆவோர்.

S1

S2

கெயல்்போடு

ஒரு	கெங்கோண	முக்கோணததில்	ைற்்ற	இரு	்கோணஙகள்	எந்கைந்ை	 
அைவுகமைப்	க்பற்றிருககைோம்?

சிந்திகக
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3.  ΔABC இல்	பின்வருவனவற்றுககுப்	க்பயரிடுக.
அ)	மூன்று	்பககஙகள் : ______ , ______ , _______

ஆ)	மூன்று	்கோணஙகள்	 : ______ , ______ , _______

இ)	மூன்று	முமனகள்	 : ______ , ______ , _______

4.  ்பககஙகளின்	அடிப்்பமையில்	ககோடுககப்்படை	முக்கோணஙகமை	அெை்பகக	அல்ைது	
இருெை்பகக	அல்ைது	ெை்பகக	முக்கோணம்	என	வமகப்்படுததுக.

3.2 ெச.மீ. 4 ெச.மீ.
3 ெச.மீ.2 ெச.மீ.

2 ெச.மீ.

2 
ெச
.மீ. 3.9 ெச.மீ.2.

5 
ெச

.மீ
.

5.1ெச
.மீ.

3.
2 
ெச

.மீ
. 2.2 ெச.மீ.

3 ெச
.மீ.

i) ii) iii) iv)

5.  ் கோணஙகளின்	அடிப்்பமையில்	ககோடுககப்்படை	முக்கோணஙகமைக	குறுங்கோண	அல்ைது	
கெங்கோண	அல்ைது	விரி்கோண	முக்கோணம்	என	வமகப்்படுததுக.

45 7060
125 35

9065

60

55

45

20

50

i) ii) iii) iv)

6.  பின்வரும்	முக்கோணஙகமைப்	்பககஙகள்	ைற்றும்	்கோணஙகளின்	அடிப்்பமையில்	
வமகப்்படுததுக.

 4.1 ெச.மீ.6.1 ெச.மீ.10 ெச.மீ.6 ெச.மீ.8 ெச.மீ.4 ெச.மீ.

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

6 
ெச

.மீ
. 6 ெச.மீ.

17 ெச.மீ.15
 ெ
ச.மீ

.

6 
ெச

.மீ.

10
 ெ
ச.மீ

.

6.
1 
ெச

.மீ. 6.1 ெச.மீ. 7.3 ெச.
மீ.

4.
6 

ெச
.மீ
.

 

7.  பின்வரும்	்பகக	அைவுகமைக	ககோண்டு	முக்கோணம்	அமைகக	இயலுைோ?	 
ஆம்	எனில்,	அம்முக்கோணததின்	வமகமயக	குறிப்பிடுக.

 (i) 8 கெ.மீ., 6 கெ.மீ., 4 கெ.மீ. (ii) 10 கெ.மீ., 8 கெ.மீ., 5 கெ.மீ. 
 (iii) 6.2 கெ.மீ., 1.3 கெ.மீ., 3.5 கெ.மீ. (iv) 6 கெ.மீ., 6 கெ.மீ., 4 கெ.மீ. 
 (v) 3.5 கெ.மீ., 3.5 கெ.மீ., 3.5 கெ.மீ. (vi) 9 கெ.மீ., 4 கெ.மீ., 5 கெ.மீ.
8.  பின்வரும்	 ்கோண	 அைவுகமைக	 ககோண்டு	 முக்கோணம்	 அமைகக	 இயலுைோ?	 ஆம்	 எனில்,	

அம்முக்கோணததின்	வமகமயக	குறிப்பிடுக.

 (i) 60°, 60°, 60° (ii) 90°, 55°, 35° (iii) 60°, 40°, 42°

 (iv) 60°, 90°, 90° (v) 70°, 60°, 50° (vi) 100°, 50°, 30°

9.  ஒரு	முக்கோணததின்	இரு	் கோணஙகள்	ககோடுககப்்படடுள்ைன.	மூன்்றோவது	் கோணம்	கோண்க.

 (i) 80°, 60° (ii) 75°, 35° (iii) 52°, 68° (iv) 50°, 90° (v) 120°, 30° (vi) 55°, 85°

A

B

C
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10.  நோன்,	மூன்று	்கோணஙகளும்	60°ஆகக	ககோண்ை	ஒரு	மூடிய	உருவம்	ஆ்வன்.	நோன்	யோர்?

11.  ககோடுககப்்படடுள்ை	 ைகவல்கமைக	 ககோண்டு	 முக்கோணததின்	 வமகமயப்	 பின்வரும்	
அடைவமணயில்	எழுதுக.

வ.எண் Ð1 Ð2 Ð3
நகோணஙகளின 
அடப்ளடயிி 

முகநகோணத்தின வளக

்ககஙகளின 
அடப்ளடயிி 

முகநகோணத்தின வளக
i 60° 40° 80° குறுங்கோண	முக்கோணம் அெை்பகக	முக்கோணம்
ii 50° 50° 80°
iii 45° 45° 90°
iv 55° 45° 80°
v 75° 35° 70°
vi 60° 30° 90°
vii 25° 64° 91°
viii 120° 30° 30°

சகோள்குறிவளக ினோககள்

12.  ககோடுககப்்படை	முக்கோணம்	ஒரு	_______.
(அ)	கெங்கோண	முக்கோணம்	 (ஆ)	ெை்பகக	முக்கோணம்
(இ)	அெை்பகக	முக்கோணம்	 (ஈ)	விரி்கோண	முக்கோணம்	

13.  ஒரு	முக்கோணததின்	அமனததுக	்கோணஙகளும்	கெங்கோணதமை	விைக	கும்றவு	எனில்	
அது	ஒரு	_______.
(அ)	விரி்கோண	முக்கோணம்	 	 (ஆ)	கெங்கோண	முக்கோணம்
(இ)	இருெை்பககச்	கெங்கோண	முக்கோணம்	 (ஈ)	குறுங்கோண	முக்கோணம்

14.  ஒரு	முக்கோணததின்	 	இரு	்பககஙகள்	5	 கெ.மீ	 	ைற்றும்	 	9	 கெ.மீ	எனில்	மூன்்றோவது	்பககம்	
_______	ஆகும்.	

	 (அ)	5	கெ.மீ	 (ஆ)	3	கெ.மீ	 (இ)	4	கெ.மீ	 (ஈ)	14	கெ.மீ

15.  ஒரு	கெங்கோண	முக்கோணததின்	்கோணஙகள்	_______.
(அ)	குறுங்கோணம்,	குறுங்கோணம்,	விரி்கோணம்
(ஆ)	குறுங்கோணம்,	கெங்கோணம்,	கெங்கோணம்
(இ)	கெங்கோணம்,	விரி்கோணம்,	குறுங்கோணம்
(ஈ)	குறுங்கோணம்,	குறுங்கோணம்,	கெங்கோணம்

16.  ெை்பகக	முக்கோணம்	ஆனது	ஒரு	_______	ஆகும்.
(அ)	விரி்கோண	முக்கோணம்	 (ஆ)	கெங்கோண	முக்கோணம்
(இ)	குறுங்கோண	முக்கோணம்	 (ஈ)	அெை்பகக	முக்கோணம்
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4.4.2 மூள்மட்டஙகள்
கணிை	உ்பகைணப்க்படடியில்	முக்கோண	வடிவில்	இைண்டு	மூமைைடைஙகள்	உள்ைன.	ஒவகவோரு	
மூமைைடைததிலும்	 ஒரு	 கெங்கோணம்	 உள்ைது.	 ஒரு	 மூமைைடைததின்	 ்கோணஙகள்	 
30°,		60°,		90°		எனவும்,	ைற்க்றோரு	மூமைைடைததின்	்கோணஙகள்	45°,	45°,	90°	எனவும்	இருககும்.	
கெங்கோணதமை	 உருவோககும்	 இைண்டு	 விளிம்புகளிலும்	 கென்டிமீடைரில்	 அைவுகள்	
குறிககப்்படடிருககும்.

மூள்மட்டஙகளின சி் ்வனகள்:
• 30°,	45°,	60°,	90°	ஆகிய	்கோணஙகமை	அமைதைல்	
• இமண்கோடுகள்	ைற்றும்	கெஙகுததுக்கோடுகள்	வமைைல்	
• வடிவஙகளின்	உயைஙகமை	அைதைல்	

4.4 செஙகுத்துகநகோடுகள் வளரதி
4.4.1 அறிமுகம்
க்பரும்்போைோன	 கடைைஙகளில்	 சுவரும்	 ைமையும்	 ஒன்றுகககோன்று	
கெஙகுதைோக	இருப்்பமைப்	்போர்ததிருப்பீர்கள்.	ஆமகயோல்	நம்முமைய	
உயைதமை	அைகக	்பைததில்	கோடடியுள்ைவோறு	சுவரில்	அைவுகமைக	
குறிததுப்	்பயன்்படுததுகி்்றோம்.		
வடிவியலில்,	 உருவஙகளின்	 உயைம்	 கோண	 நோம்	
கெஙகுததுக்கோடுகமைப்	 ்பயன்்படுததுகி்்றோம்.	 மூமைைடைதமைப்	
்பயன்்படுததிப்	பின்வரும்	வடிவஙகளின்	உயைம்	கோண்க. 

P

A BQ

P	 என்்ற	 புள்ளியிலிருந்து	 AB	 என்்ற	 ்கோடடுததுண்டிற்கு	
வமையப்்படும்	 கெஙகுததுக்கோடு	 Q	 என்்ற	 புள்ளியில்	 ெந்திககி்றது	
எனில்	 Q	 ஆனது	 கெஙகுததுக்கோடடின்	 அடி	 ஆகும்.	 “┴”	 ஆனது	
கெஙகுதது	எனககோடடும்	குறியீடு	ஆகும்.	அைோவது	PQ	┴	AB.

மூமைைடைதமைப்	்பயன்்படுததிச்	கெஙகுததுக்கோடுகள்	வமைைமை	இப்்பகுதியில்	கற்்்போம்.

h
h h 

 

h

h=____கெ.மீ. h=____கெ.மீ. h=____கெ.மீ. h=____கெ.மீ.
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எடுத்துககோட்டு 5:		ககோடுககப்்படடுள்ை	்கோடடின்	மீதுள்ை	ஒரு	புள்ளியில்	இருந்து	அக்கோடடிற்குச்	
கெஙகுததுக்கோடு	வமைக.

எடுத்துககோட்டு 6:		ககோடுககப்்படடுள்ை	்கோடடிற்கு	்ை்ை	உள்ை	ஒரு	புள்ளி	வழி்ய	அக்கோடடிற்குச்	
கெஙகுததுக்கோடு	வமைக.

்ட 1: AB 	என்்ற	்கோடு	வமைந்து,	்கோடடின்	 
மீது	P		என்்ற	புள்ளிமயக	குறிகக.
்ட 2: மூமைைடைததின்	கெங்கோணம்	
உருவோககும்	முமனயோனது	P	என்்ற	
புள்ளியிலும்		ைற்றும்	கெங்கோணதமை	
உருவோககும்	ஒரு	்பககம்	AB	என்்ற	்கோடடின்	
மீதும்	்பைததில்	கோடடியுள்ைவோறு	க்போருததுக.	

்ட 3:	மூமைைடைததின்	கெங்கோணதமை	
உருவோககும்	ைற்க்றோரு	்பககததின்	விளிம்ம்ப	
ஒடடி	P		என்்ற	புள்ளியிலிருந்து	PQ		என்்ற	்கோடு	
வமைக.

்ட 4: ்கோடு	PQ	ஆனது	AB	இககுச்	கெஙகுததுக	
்கோைோகும்.	அைோவது	PQ	┴ AB	ைற்றும்	 
∠APQ	=	∠BPQ	=	90°.

A P B

A P B

12345678910

 
1

2
3

4
5

A P B

12345678910

 
1

2
3

4
5

A P B

Q

்ட 1:	PQ		என்்ற	்கோடு	வமைக.	்கோடு	PQ	
விற்கு	்ை்ை	X		என்்ற	புள்ளிமயக	குறிகக.

்ட 2:	மூமைைடைததின்	கெங்கோணதமை	
உருவோககும்	ஒரு	்பககம்	PQ	்கோடடின்	மீதும்	
ைற்க்றோரு	்பககம்		X		என்்ற	புள்ளிமயத	
கைோடுைோறும்	்பைததில்	கோடடியுள்ைவோறு	
அமைகக.

்ட 3:	மூமைைடைததின்	ைற்க்றோரு	விளிம்ம்ப	
ஒடடி	X	இன்	வழி்ய	்கோடு	PQ	ஐ	Y	இல்	
ெந்திககுைோறு	ஒரு	்கோடு	வமைக.

்ட 4:		்கோடு	XY	ஆனது	PQ	இககுச்	கெஙகுததுக	
்கோைோகும்.	அைோவது	XY	┴	PQ.

Y

Y

P Q

X

12345678910

 
1
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P Q

X

12345678910
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P Q

P Q

X

X
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4.5 இளணநகோடுகள் வளரதி
ஒரு	கோகிைததின்	மீது	அைவு்கோமை	மவதது	அைன்	இரு	விளிம்புகமையும்	ஒடடிக	் கோடுகள்	வமைக.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

123456789101112131415

l

l

 ₁

₂

 l1	என்்ற	்கோடடின்	மீது	எமவ்யனும்	இரு	இைஙகளில்	மூமைைடைதமை	மவதது,	்கோடுகள்	
l1	ைற்றும்	l2 இககு	இமை்யயுள்ை	தூைதமை	அைககவும்.	அமவ	ெைைோக	உள்ைனவோ?	ஆம்.	இவவோறு	
இைண்டு	இமண்கோடுகளுககு	இமைப்்படை	கெஙகுததுத	கைோமைவு	ைோ்றோைல்	இருககும்.

எடுத்துககோட்டு 7:	 	AB	=	6.5	கெ.மீ	அைவுள்ை	்கோடடுததுண்டு	வமைந்து	்கோடடுததுண்டிற்கு	்ை்ை	M		
என்்ற	 புள்ளிமயக	 குறிகக.	 M	 வழி்ய	 AB	 ்கோடடுததுண்டிற்கு	 இமண்கோடு	
வமைக.

்ட 1 : AB	=	6.5	கெ.மீ	அைவுள்ை	ஒரு	
்கோடடுததுண்டு	வமைந்து	AB	இககு	்ை்ை	 
M	என்்ற	புள்ளிமயக	குறிகக.

்ட 2 : 	்கோடடுததுண்டு	ABஇன்	கீழோக,		
மூமைைடைதமைப்	்பைததில்	கோடடியவோறு	
க்போருததுக.	மூமைைடைததின்	ைற்க்றோரு	
விளிம்ம்ப	ஒடடி	அைவு்கோமைப்	க்போருததுக.

்ட 3 :	 அைவு்கோமை	நகர்தைோைல்	
மூமைைடைதமை	M		என்்ற	புள்ளி	வமை	
நகர்ததுக.	மூமைைடைததின்	விளிம்ம்ப	ஒடடி	M	
வழியோக	MN	என்்ற	்கோடு	வமைக.

்ட 4 : 	 ்கோடு	MN	ஆனது	AB	இககு	
இமண்கோைோகும்.	அைோவது	MN	║	AB.

M

A B  6.5 ெச.மீ.

A B  

M

6.5cm1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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M

6.5 ெச.மீ.

M

A B  

N 

6.5 ெச.மீ.

இமணயோக	 அமைந்ை	 ்கோடடுததுண்டுகள்	 ெை	
நீைமுமையைோக	இருகக	்வண்டிய	அவசியமில்மை.

குறிப்பு	
ஆஙகிைப்	க்பரிய	எழுததுகளில்,	
இமண்கோடுகள்	உள்ை	எழுததுகமை	
அமையோைம்	கண்டு	்படடியலிடுக.

எடுத்துககோட்டுகள் : E W 

சிந்திகக
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்ட 1: 	 அைவு்கோமைப்	்பயன்்படுததி	AB	என்்ற	்கோடு	
வமைக.	்கோடடின்	மீது	Q		என்்ற	புள்ளிமயக	குறிகக.
்ட 2:  மூமைைடைததின்	கெங்கோணதமை	உருவோககும்	
ஒரு	்பககம்	AB	என்்ற	்கோடடின்		மீதும்,	கெங்கோணதமை	
உருவோககும்	 முமன	 	 Q	 	 என்்ற	 புள்ளியிலும்	 ்பைததில்	
கோடடியுள்ைவோறு	 அமைகக.	 Q	விலிருந்து	 4.8	 கெ.மீ	
தூைததில்	R	என்்ற	புள்ளிமயக	குறிகக.

 

்ட 3:	 அைவு்கோல்	 ைற்றும்	 மூமைைடைதமைப்	 ்பைததில்	
கோடடியவோறு	க்போருததுக.

   

்ட 4: 	 அைவு்கோமை	நகர்தைோைல்	மூமைைடைதமை	R	
என்்ற	புள்ளி	வமை	நகர்ததுக.	மூமைைடைததின்	
விளிம்ம்ப	ஒடடி	R	வழி்ய	RS	என்்ற	்கோடு	வமைக.

்ட 5:	 RS	ஆனது	AB	என்்ற	்கோடடிற்கு	 
இமண்கோைோகும்.	RS	║	AB.

எடுத்துககோட்டு 8: 	 	ஒரு	 ்கோடு	 வமைக.	 அக்கோடடிற்கு	 ்ை்ை	 4.8	கெ.மீ	 தூைததில்	 R	 என்்ற	 
புள்ளிமயக	குறிகக.	R	வழி்ய	அக்கோடடிற்கு	இமண்கோடு	வமைக.

A BQ

்ட 1 : 	 அைவு்கோமைப்	்பயன்்படுததி	PQ	=	12	கெ.மீ.	
அைவில்	ஒரு	்கோடடுததுண்டு	வமைந்து,	அைன்	்ைல்	
A	ைற்றும்	B		என	இரு	புள்ளிகமைக	குறிகக.
்ட 2 :  மூமைைடைதமைப்	்பயன்்படுததிக	்கோடடிற்கு	
்ை்ை	AM	=	BN	=	5	கெ.மீ	என்்றவோறு	M	ைற்றும்	N		
என்்ற	இரு	புள்ளிகமைக	குறிகக.

்ட 3 : அைவு்கோமைக	ககோண்டு	M	ைற்றும்		N	
வழி்ய	ஒரு	்கோடு	வமைக.	MN	ஆனது	PQ	இககு	
இமண்கோைோகும்.	அைோவது	MN	║	PQ.
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A BP Q 12 ெச.மீ.
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A BP Q 

12345678910

 
1

2
3

4
5

12 ெச.மீ.
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A BP Q 12 ெச.மீ.

எடுத்துககோட்டு 9: 	 	PQ	=	12	கெ.மீ	அைவில்	ஒரு	்கோடடுததுண்டு	வமைக.	்கோடடுததுண்டிற்கு	்ை்ை	
5	 கெ.மீ	 தூைததில்	 M	 ைற்றும்	 N	 என	 இரு	 புள்ளிகமைக	 குறிகக.	 
M	ைற்றும்	N	வழி்ய	PQ	்கோடடுததுண்டிற்கு	ஓர்	இமண்கோடு	வமைக.

R S

A BQ
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வடிவி

்ட 1:  கீழககோணும்	உைலி	 /	 விமைவுக	 குறியீடமைப்	 ்பயன்்படுததி,	 GeoGebra	
இமணயப்	்பககததில்	“Geometry”	என்னும்	்பணிதைோளிற்குச்		கெல்ைவும்.	
அதில்	 1.	 Types	 of	 triangles,	 2.	Perpendicular	 line	 construction	 ைற்றும்	
3.	Parallel	 line	construction	ஆகிய	மூன்று	கெயல்்போடுகள்	ககோடுககப்்படடு	
இருககும்.

	 	முைல்	கெயல்்போடடில்	திமையில்	கைரியும்	நழுவமை	நகர்ததி்யோ	அல்ைது	
்கோணதமை	உள்ளீடு	கெய்ைோ	முக்கோணஙகளின்	்கோணஙகமை	
ைோற்்றவும்.	்ைலும்	அம்முக்கோணம்	எவவமக	என்றும்	அைன்	
்கோணஙகமையும்	ஒப்பீடு	கெயக.

்ட 2:  இைண்டு	ைற்றும்	மூன்்றோம்	கெயல்்போைோக	கோகணோலிகமைப்	்பயன்்படுததி	
இமண	ைற்றும்	கெஙகுததுக	்கோடுகள்	வமைவமை	அறியைோம்.

செவி்ோட்டறகோன உரலி:
வடிவி: https://ggbm.at/p7DZHP6K அல்ைது	விமைவு	குறியீடமை	ஸ்கன்	கெயக.

இளணவச் செவி்ோடு

்ட 1 ்ட 2

கெயல்்போடடின்	இறுதியில்	
கிமைககப்க்பறுவது	
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்யிறசி 4.2
1.	 AB	=	7	கெ.மீ	 அைவில்	 ஒரு	 ்கோடடுததுண்டு	 வமைந்து	 ்கோடடுததுண்டின்	 மீது	 P	 என்்ற	 

புள்ளிமயக	குறிககவும்.	P	வழி்ய	AB		்கோடடுததுண்டிற்குச்	கெஙகுததுக்கோடு	வமைக.
2.	 LM	=	6.5	கெ.மீ	அைவில்	ஒரு	்கோடடுததுண்டு	வமைக.	்கோடடுததுண்டின்	மீது	அமையோைவோறு	

(்ை்ை/கீ்ழ)	 P	 என்்ற	 புள்ளிமயக	 குறிகக.	 மூமைைடைதமைப்	 ்பயன்்படுததி	 P	 வழி்ய	 
LM	்கோடடுததுண்டிற்குச்	கெஙகுததுக்கோடு	வமைக.

3.	 ககோடுககப்்படை	 ஒவகவோரு	 ்ெோடி	 ்கோடுகளுககும்	 இமை்யயோன	 கைோமைமவ	 இரு	 ்வறு	
புள்ளிகளில்	மூமைைடைதமைப்	்பயன்்படுததிக	கண்ைறிக.	அமவ	இமண்கோடுகைோ?	என்்பமைச்	
்ெோதிதைறிக.

4.	 7.8	கெ.மீ	அைவில்	ஒரு	்கோடடுததுண்டு	வமைக.	்கோடடுததுண்டிற்கு	்ை்ை	5	கெ.மீ	தூைததில்	B	
என்்ற	புள்ளிமயக	குறிகக.	B	வழி்ய	்கோடடுததுண்டிற்கு	இமண்கோடு	வமைக.

5.	 ஒரு	் கோடு	வமைக.	் கோடடிற்குக	கீ்ழ	5.4	கெ.மீ	தூைததில்	R	என்்ற	புள்ளிமயக	குறிகக.	R	வழி்ய	
அக்கோடடிற்கு	இமண்கோடு	வமைக.

்யிறசி 4.3
்பல்வமகத	தி்றனறிப்	்பயிற்சிக	கணககுகள்

1.	 ஓர்	இரு	ெை்பககச்	கெங்கோண	முக்கோணததின்	்கோணஙகள்	யோமவ?
2.	 ககோடுககப்்படை	முக்கோணம்	எவவமகமயச்	ெோர்ந்ைது?

அ)	இருெை்பககச்	கெங்கோண	முக்கோணம்
ஆ)	இருெை்பககக	குறுங்கோண	முக்கோணம்
இ)	இருெை்பகக	விரி்கோண	முக்கோணம்
ஈ)	அெை்பகக	விரி்கோண	முக்கோணம்

3.	 பின்வருவனவற்றுள்	க்போருதைமில்ைோைது	எது?
அ)	இருெை்பகக	விரி்கோண	முக்கோணம்	 ஆ)	இருெை்பககக	குறுங்கோண	முக்கோணம்
இ)	ெை்பகக	விரி்கோண	முக்கோணம்	 	 ஈ)	ெை்பககக	குறுங்கோண	முக்கோணம்

4.	 இருெை்பகக	முக்கோணததின்	ஒரு	் கோணம்	124°	எனில்	ைற்்ற	இரு	் கோணஙகமைக	கண்டுபிடி.
5.	 ்பைம்	 ABCD	 	 என்்பது	 ஒரு	 ெதுைைோகும்.	 A	 ைற்றும்	 C	 ஐ	 இமணதது	 ஒரு	 ்கோடு	

வமைந்ைோல்	உருவோகும்	இரு	முக்கோணஙகள்	எவவமகமயச்	ெோர்ந்ைது?
6.	 AB	=	6	கெ.மீ		அைவுள்ை	் கோடடுததுண்டு	வமைக.	அக்கோடடுததுண்டின்	ஒவகவோரு	

முமனயிலும்	 AB	இககுச்	 கெஙகுததுக்கோடு	 வமைக.	 அவவிரு	 கெஙகுததுக 
்கோடுகளும்	ஒன்றுகககோன்று	இமணயோக	உள்ைனவோ?

10கெ.மீ

6கெ.மீ

6கெ.மீ

A

D

B

C
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்ைற்சிந்ைமனக	கணககுகள்
7.	 90°,	90°,	0°		ஆகிய	்கோணஙகமைக	ககோண்டு	ஒரு	முக்கோணம்	அமைகக	இயலுைோ?	ஏன்?
8.	 பின்வருவனவற்றுள்	எது	ெரியோன	கூற்று?	ஏன்?	

அ)		ஒவகவோரு	ெை்பகக	முக்கோணமும்	ஓர்	இருெை்பகக	முக்கோணைோகும்.
ஆ)	ஒவ்வோர்	இருெை்பகக	முக்கோணமும்	ஒரு	ெை்பகக	முக்கோணைோகும்.

9.	 ஓர்	இருெை்பகக	முக்கோணததின்	ஒரு	்கோணம்	70°	எனில்	ைற்்ற	இரு	்கோணஙகளின்	அைவுகள்	
என்கனன்னவோக	இருககைோம்?

10.	பின்வருவனவற்றுள்	எமவ	இருெை்பகக	முக்கோணததின்	்பககஙகைோக	அமையும்	?
அ)	6	கெ.மீ.,	3	கெ.மீ.,	3	கெ.மீ.				 ஆ)	5	கெ.மீ.,	2	கெ.மீ.,	2	கெ.மீ.
இ)	6	கெ.மீ.,	6	கெ.மீ.,	7	கெ.மீ.	 ஈ)	4	கெ.மீ.,	4	கெ.மீ.,	8	கெ.மீ.

11.	்பைதமைப்	்போர்ததுப்	பின்வரும்	முக்கோணஙகமைக	கண்ைறிக.
அ)	ெை்பகக	முக்கோணம்	 ஆ)	இருெை்பகக	முக்கோணஙகள்
இ)	அெை்பகக	முக்கோணஙகள்	 ஈ)	குறுங்கோண	முக்கோணஙகள்
உ)	விரி்கோண	முக்கோணஙகள்	 ஊ)	கெங்கோண	முக்கோணஙகள்

12	 முக்கோணததின்	இரு	்பககஙகள்	அடைவமணயில்	ைைப்்படடுள்ைன.	மூன்்றோவது	்பககதமைக	கோண்க.
வ.எண் ்பககம்	-	1 ்பககம்	-	2 மூன்்றோவது	்பகக	அைவு	(எமவ்யனும்	3	அைவுகள்)

i 7	கெ.மீ. 4	கெ.மீ.
ii 8	கெ.மீ. 8	கெ.மீ.
iii 7.5	கெ.மீ. 3.5	கெ.மீ.
iv 10	கெ.மீ. 14	கெ.மீ.

13.	அடைவமணமய	நிம்றவு	கெயக:
முக்கோணததின்	வமககள்	/	

்கோணஙகள்
குறுங்கோண	
முக்கோணம்

கெங்கோண
முக்கோணம்

விரி்கோண
முக்கோணம்

எமவ்யனும்	இரு	
்கோணஙகள்

எப்க்போழுதும்	
குறுங்கோணஙகள்

i) எப்க்போழுதும்	
குறுங்கோணஙகள்

மூன்்றோவது	்கோணம் ii) கெங்கோணம் iii)

4cm

4c
m

1cm 1cm 1cm 1cm

A

B C
E D F

நிளனிி சகோள்க:
 மூன்று	்கோடடுததுண்டுகைோல்	அமைந்ை	ஒரு	மூடிய	உருவ்ை	முக்கோணம்	ஆகும்.	
  ஒரு	முக்கோணைோனது	3	்பககஙகள்,	3	்கோணஙகள்	ைற்றும்	3	முமனகமைப்	க்பற்றிருககும்.
  ்பககஙகளின்	 அடிப்்பமையில்,	 முக்கோணஙகமை	 அெை்பகக	 முக்கோணம்,	 இருெை்பகக	

முக்கோணம்,	ெை்பகக	முக்கோணம்	என	3	வமககைோகப்	பிரிககைோம்.
  ் கோணஙகளின்	அடிப்்பமையில்,	முக்கோணஙகமைக	குறுங்கோண	முக்கோணம்,	கெங்கோண	

முக்கோணம்	ைற்றும்	விரி்கோண	முக்கோணம்	என	3	வமககைோகப்	பிரிககைோம்.
  ஒரு	 முக்கோணததின்	 எமவ்யனும்	 இரு	 ்பகக	 அைவுகளின்	 கூடுைல்	 மூன்்றோவது	 ்பகக	

அைமவ	விை	அதிகைோக	இருககும்.	இது	முக்கோணச்	ெைனின்மைப்	்பண்பு	ஆகும்.
  ஒரு	முக்கோணததின்	மூன்று	்கோணஙகளின்	கூடுைல்	180°.
  மூமைைடைஙகமைப்	 ்பயன்்படுததி	 இமண	 ைற்றும்	 கெஙகுததுக்கோடுகமை	 எளிைோக	

வமையைோம்.
 இரு	இமண்கோடுகளுககு	இமைப்்படை	கெஙகுததுத	கைோமைவு	ைோ்றோைல்		இருககும்.
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கற்றல்ந�லாகஙகள்:்
 ● எண் க�ோவை மற்றும் இயற்�ணிதக் க�ோவைவய மரவுரு ைவரபடத்தில் குறிப்பிடுதல்
 ● மரவுரு ைவரபடத்திலிருந்து எண் க�ோவை மற்றும் இயற்�ணிதக் க�ோவைவய எழுதுதல்.

5.1் அறிமுக்
இனவறைய ததோழில்நுடப �ோல�டடத்தில் �ணினி இல்லோத ஒரு நோவை �ற்பவை தெய்து கூடப் 
போரக்� இயலோது. சிறிய �வட�ள் முதல் மி�ப் தபரிய தமனதபோருள் நிறுைைங�ள் ைவர �ணினியின 
பயனபோடு தவிரக்� முடியோததோகிறைது. �ணினி இல்வலதயனில் அவைத்துச் தெயல்போடு�ளும் 
தபருமைவில் முடஙகிவிடும். �ணினியோைது மி�வும் �டிைமோை மற்றும் சிக்�லோை எண் 
க�ோவை�வையும் இயற்�ணிதக் க�ோவை�வையும் எளிவமயோ�த் தீரத்து விவட�வை மி�க் 
குறுகிய கநரத்தில் த�ோடுத்து விடும். அவ்விவட�ள் மி�வும் துல்லியமோ�வும் மீண்டும் �ணக்கிட 
கைண்டியத் கதவை இல்லோமலும் இருக்கும். �ணினி நோம் த�ோடுக்கும் க�ோவை�வை எவ்ைோறு 
எடுத்துக்த�ோள்ளும் எனறை விைோ நமக்குள் எழுகினறைதல்லைோ? 
ஆம். மரவுரு்வரரபட் முவறையில் �ணினியோைது பில்லியன தெயல்போடு�வை ஒகர  கநரத்தில் 
சீரோை முவறையில் �ணக்கிடடு நமக்கு விவட�வைக் த�ோடுக்கினறைது.   இந்த இயலில் எண்்நகலரவ்
மறறு்் இெறகணிதா் நகலரவ் இரண்ரடயு்் எவவலறு் மரவுரு் வரரபடத்தில் குறிப்பிடயல் 
எனபவதப் பற்றி �ற்றுக் த�ோள்கைோம்.

எஙகும் �ணிதம்-அனறைோட ைோழ்வில் த�ைல் தெயலோக்�ம்

 

மனித மூவையில் த�ைல் தெயலோக்�ம் �ணினியில் த�ைல் தெயலோக்�ம்

  Alive

 M

athematics

[(9 - 4) × 8] ÷ [(8 + 2) × 3] எனறை எண் க�ோவைவய எடுத்துக் த�ோள்�. மரவுரு ைவரபடம் ைழியோ� 
க�ோவை�வை நனறைோ� புரிந்து த�ோள்ைலோம்.
1) e1 = ( 9 – 4) × 8 மறறு் e2 = (8+2 ) × 3 எைவும் எடுத்துக்த�ோள்� 

e1 e2

÷

5
இெல தகவல்்

 செயலாக்
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2) e1=f1× f2

  இஙகு f1 = 9 − 4 மற்றும் f2  = 8
e1

f1 f2

×

3) f1 = r1 − r2  இஙகு r1 = 9 மற்றும் r2 = 4.
  f1 ஐப் பினைருமோறு எழுதலோம்.

f1

r1 r2

−

  இவதப் கபோனகறை மரவுரு ைவரபடம் மூலம் e2 வையும் குறிப்பிடலோம்.
4)  இவை அவைத்வதயும் ஒனறைோ� இவணத்தோல் நமக்குப் பினைரும் மரவுரு ைவரபடம் 

கிவடக்கினறைது.

÷

× ×

+−

9 4 8

8

2

3

கமற்�ண்ட படமோைது போரப்பதற்கு தவலகீழோ� ைைரும் மரவுருைத்வதப் கபோல் கதோனறும். இரண்டு 
கிவை�ள் இவணயும் பகுதி கணு்ஆகும். ஒவ்தைோரு �ணுவிலும் ஒனறு அல்லது  இரண்டு கிவை�ள் 
இருக்கும். ஒவ்தைோரு �ணுவிலும் �ணிதக் குறியீடு�வையும் கிவை�ளில் எண்�வையும் எழுதிப் 
படம் ைவரந்தோல் மரவுரு்வரரபட் நமக்குக்  கிவடக்கினறைது. மரவுரு ைவரபடம் எண் க�ோவைவயக் 
குறிக்கும் தபோதுைோை ைழியோகும். இஙகு மரவுருைங�ள் தவலகீழோ� ைவரயப்படுகினறைது.
 கைர கமலோ�வும் கிவை�ள் கீழோ�வும் உள்ைது. �ணிதச் தெயல்போடு�ள் அவைத்தும் இருமச் 
தெயல்போடடிவைக் த�ோண்டுள்ைதோல் தபரும்போலும் இரு கிவை�ள் த�ோண்ட மரவுரு ைவரபடம் 
மடடுகம உள்ைது.  

நோனகு எண்�வைக் கூடடல் குறியீடடில் இகத கபோல் எழுதலோமோ? ஆம்.
மரவுரு ைவரபடத்தில் 4 எண்�ளின கூடுதவல இவ்ைோறு எழுதலோம். 3 172

+

27 84
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எ.கல.் 4: ஒரு நியோய விவலக் �வடயில் 5000 குடும்பங�ளுக்கு 1,00,000 கிகலோ கிரோம் அரிசி 
ைழங�ப்படுகிறைது எனில் ஒவ்தைோரு குடும்பத்திற்கும் ைழங�ப்படட அரிசியின அைவைக் �ோண்�?

எ.கல்3 :் ைோணி, �லோ மற்றும் அைர�ளுவடய மூனறு கதோழி�ள் கமோர �வடக்குச் தெனறைைர. கமலும் 
9 கதோழி�ள் அைர�ளுடன இவணந்து கமோர குடித்தைர. ஒரு குைவை கமோரின விவல `6 எனில், 
ைோணி எவ்ைைவு ததோவ� த�ோடுத்திருப்போள்? ைோணி `84 த�ோடுக்� கைண்டும்  எனகிறைோள். ஆைோல்  
�லோ `59 த�ோடுக்� கைண்டும் எைக் கூறுகிறைோள். இதில் யோர கூறியது ெரி?

தீர்வு:
இந்தக் குழப்பத்வதத் தீரக்�ச் ெரியோை இடத்தில்  
அவடப்புக் குறி�வை இடடு எளிதோ�க் �ணக்கிடலோம். 
(5 + 9) × 6. கமலும் எளிதோ� மரவுரு ைவரபடம் 
மூலம் இதவைக் �ோணலோம்.
ஆவ�யோல் ைோணி கூறியது ெரி.

மரவுரு்வரரபட் (5 + 9) x 6

6

×

5 9

+

எ.கல்1: ஊடடியில் நவடதபற்றை பூக்�ண்�ோடசியில் முதல், இரண்டு, மூனறு மற்றும் நோன�ோைது 
நோட�ளில் விற்றை நுவழவுச் சீடடு�ள் முவறைகய 1,10,010, 75,070, 25,720 மற்றும் 30,636 ஆகும். 
4 நோட�ளிலும் தமோத்தமோ� விற்பவை தெய்யப்படட தமோத்த நுவழவுச் சீடடு�ள் எத்தவை ?

தீர்வு:
முதல் நோள் விற்றை நுவழவுச் சீடடு�ளின எண்ணிக்வ� = 1,10,010

இரண்டோம் நோள் விற்றை நுவழவுச் சீடடு�ளின எண்ணிக்வ� =   75,070

மூனறைோம் நோள் விற்றை நுவழவுச் சீடடு�ளின எண்ணிக்வ� =    25,720 

நோன�ோம் நோள் விற்றை நுவழவுச் சீடடு�ளின எண்ணிக்வ� =   30,636

�லன்கு்�லடகளில்விற்ற் மலத்த்நுரைவுச்்
சீடடுகளின்்எண்ணிாரக =  2,41,436

1,10,010 30,636

+

75,070 25,720

மரவுரு்வரரபட்

எ.கல்2 :் ஒரு �ோகித விற்பவை நிறுைைம் தனனுவடய இருப்பில் உள்ை 7,50,800 குறிப்கபடு�ளில் 
6,25,610 குறிப்கபடு�வை ஓர ஆண்டில் விற்பவை தெய்துள்ைது எனில் அந்நிறுைைத்தில்  விற்பவை 
ஆ�ோத குறிப்கபடு�ளின எண்ணிக்வ�வயக் �ோண்�.

தீர்வு:்்
இருப்பில் உள்ை தமோத்தக் குறிப்கபடு�ளின எண்ணிக்வ� = 7,50,800

விற்றை குறிப்கபடு�ளின எண்ணிக்வ� = 6,25,610

விற்பவை ஆ�ோத குறிப்கபடு�ளின எண்ணிக்வ� = 1,25,190

மரவுரு்வரரபட்

7,50,800 6,25,610

−

ைோக்கியக் �ணக்கு�வை  மரவுரு ைவரபடத்தில் எவ்ைோறு  குறிப்பிடலோம் எனபதவைக் �ற்கபோம்
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எ.கல. 6: (10×9) − [(8×2)+3] ஐ மரவுரு 
ைவரபடமோ� மோற்று�.

−

10 9

×

3

+

8 2

×

தீர்வு:

எ.கல. 10:்்20+[8×2+{(6×3)−(10÷5)}] ஐ 
மரவுரு ைவரபடமோ� மோற்று�. 

+

3

8 2

×
× ÷

−

+
20

10 56

தீர்வு:

எ.கல.்9: {[(10 × 5)+6]×[5+(6−2)]}÷[8×(4+2)] 
ஐ மரவுரு ைவரபடமோ� மோற்று�.

தீர்வு:
÷

× 

× ×

×

10 5

46

+
+

× 

8

5−

6 2

2

+

தீர்வு:
5000 குடும்பங�ளுக்கு ைழங�ப்படட 
அரிசியின அைவு =1,00,000 கி.கி
ஒவ்தைோரு குடும்பத்திற்கும் ைழங�ப்படட 
அரிசியின அைவு =1,00,000÷5,000

=20 கி.கி
ஒவ்தைோரு குடும்பத்திற்கும் 20 கிகலோ கிரோம் அரிசி ைழங�ப்படடது.

மரவுரு்வரரபட்

1,00,000 5,000

÷

எ.கல.்5: (9×5) + (10×12) ஐ மரவுரு 
ைவரபடமோ� மோற்று�.

+

9 5

×

10 12

×

எ.கல. 7: [8+(5×2)] − [(2×3)+5] ஐ மரவுரு 
ைவரபடமோ� மோற்று�.

−

8

+

5

+

5 2

×

2 3

×

எ.கல.்8:்[(9−4)×8] + [(8+2)×3] ஐ 
மரவுரு ைவரபடமோ� மோற்று�.

8

+

×

3

×

9 4

−

8 2

+

தீர்வு:

தீர்வு: தீர்வு:
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5.2் மரவுரு்வரரபடத்ரத்எண்்நகலரவெலக்மலறறுதல
பினைரும் மரவுரு ைவரபடத்வத எடுத்துக்த�ோள்�. 

விவல 10 மற்றும் 5ஐ தபருக்கிைோல் நமக்கு 50 கிவடக்கும். �ணுவில் உள்ை கூடடவல  அல்லது 
�ழித்தவல மோற்றி அவமத்தோல்  விவட மோறைோது எனபதோல் கீகழ த�ோடுக்�ப்படடதுகபோல் மரவுரு 
ைவரபடத்வத மோற்றி அவமக்�லோம். 

×

+ −

8 2 10 5   

×

− +

10 5 8 2

=

ஆவ�யோல், இவதப்கபோலகை கிவை�வை மோற்றி அவமக்� இயலுமோ? ஆம், �ணுவில் கூடடல் 
தெயலி இருந்தோல் மோற்றி அவமக்�லோம். 

+ +

8 82 2

=

ஆைோல், �ணுவில் �ழித்தல் தெயலி இருந்தோல் மோற்றி 
அவமக்� இயலோது, ஏதைனில்

− −

10 105 5

≠

ஆவ�யோல், கீகழ உள்ை ைவரப்படத்திலிருந்து,
×

+ −

8 2 10 5

(10-5) × (8 + 2) அல்லது (8 + 2) × (10-5) அல்லது (2 + 8) × (10-5) அல்லது (10-5) × (2 + 8) எை 
எழுதலோம்.

×

+ −

8 2 10 5

+

8 2

−

10 5

எனறை மரவுரு படம் 
மூலம் 10 கிவடக்கும் 
மற்றும்

எனறை மரவுரு படம் 
மூலம் 5 கிவடக்கும்

எ.கல.்11: மரவுரு ைவரபடத்வத எண் 
க�ோவையோ�  மோற்று�.

எண்நகலரவ
15 - (6 + 9)

மரவுரு்வரரபட்

−

6 9

+15

தீர்வு:
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எ.கல.்12: மரவுரு ைவரபடத்வத எண் 
க�ோவையோ� மோற்று�.

எண்்நகலரவ
(8×9) +10

மரவுரு்வரரபட்

+

8 9

×
10

எ.கல.்13: மரவுரு ைவரபடத்வத எண் 
க�ோவையோ� மோற்று�.

எண்்நகலரவ
(10×6) + (6 ÷ 2)

மரவுரு்வரரபட்

+

× ÷

10 6 6 2

எ.கல.்14: மரவுரு ைவரபடத்வத எண் க�ோவையோ� மோற்று�.

எண்்நகலரவ
[7×(9 + 2)] + [(6-3) ÷ 3]

மரவுரு்வரரபட் +

×

+ −

÷

7 3

9 2 36

5.3் இெறகணிதா்நகலரவரெ்மரவுரு்வரரபடமலக்மலறறுதல
மரவுரு ைவரபடத்தில் கமலும் பல தெயல்போடு�வைக் �ோணலோம். பினைரும் மரவுரு ைவரபடத்வத 
உற்றுகநோக்கு�.

+

a b

×

a c

×a

b

×

+

c

கமற்�ோணும் மரவுரு ைவரபடமோைது நோம் அறிந்த ெமனபோகட ஆகும். a×(b + c) = (a×b) + (a×c). 
இது கபோனறை இயற்�ணிதச் ெமனபோடு�வையும் மரவுரு ைவரபடத்தில் எளிதில் �ோணலோம்.
1) இடது பக்�ம் உள்ை மரவுரு ைவரபடத்தில் குவறைந்த எண்ணிக்வ�யில் �ணுக்�ள் உள்ைை 

இது போரப்பதற்கும் எளிதோ� உள்ைது.
2) ைலது பக்�ம் உள்ை மரவுரு ைவரபடத்தில் அதி� எண்ணிக்வ�யில் �ணுக்�ள் உள்ைை.
3) த�ோடுக்�ப்படட இரண்டு மரவுரு ைவரபடங�ளின மதிப்பு�ள் தைவ்கைறைோைவை எனறை 

முடிவுக்கு நம்மோல் ைர இயலுமோ?

தீர்வு: தீர்வு:

தீர்வு:
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எ.கல.்15: 5a்ஐ்மரவுரு்வரரபடமலக்மலறறுக

5 a

×

a

a

a

aa

+

+

+

+

அலயது
தீர்வு:

எ.கல.்16: 3a்+்b்ஐ்மரவுரு்வரரபடமலக்
மலறறுக

இெறகணிதா்
நகலரவ
3a+b

b

+

3 a

×

மரவுரு்வரரபட்

எ.கல.்20: த�ோடுக்�ப்படட மரவுரு ைவரபடத்தின 
மதிப்பு�ள் ெமமோ அல்லது இல்வலயோ எைச் 
ெரிபோரக்�

மரவுரு்வரரபட்

a

c a

bb

+

+

+

   ( a + b) + c = a + (b+c) 
ஆம்.  இவை�ள் இரண்டும் ெமம்

  ( a + b) + c a + (b+c)
c

+

எ.கல.்19: த�ோடுக்�ப்படட மரவுரு ைவரபடத்வத 
இயற்�ணிதக் க�ோவையோ� மோற்று�. 

மரவுரு்வரரபட் இயற்�ணிதக் 
க�ோவை 
(7 + t)5

7

5

t

×

+

எ.கல.்17: a இன 6 மடஙகிலிருந்து 7 குவறைவு.  
இதவை மரவுரு ைவரபடமோ� மோற்று�.

−

6 a

7
×

மரவுரு்வரரபட்
இயற்�ணிதக் 
க�ோவை 
6a −7

தீர்வு:

தீர்வு:

எ.கல.்18: கீகழ த�ோடுக்�ப்படட மரவுரு 
ைவரபடத்வத இயற்�ணிதக் க�ோவையோ� 
எழுது�

6

8 b

÷

×

மரவுரு்வரரபட் இயற்�ணிதக் 
க�ோவை 
8b÷6

தீர்வு:

தீர்வு:
தீர்வு:
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1) பினைரும் மரவுரு ைவரபடங�ள் ெமமோ ? இல்வலயோ? எை ஆரோய்�.

b

a

a ca bc

×

−

−

××

i)

மற்றும்

b

a c

a bc

×

−

−

×

ii)

மற்றும்

2)   பினைரும் இயற்�ணிதக் க�ோவை�ள் ெமமோ? இல்வலயோ? எனபவத மரவுரு ைவரபடம் மூலம் 
ெரிபோரக்�.

அ) (x – y) + z மற்றும் x – (y + z)
ஆ) (p × q) × r மற்றும் p × (q × r) 
இ) a – (b – c) மற்றும் (a – b) – c

இவறர்ற்முெலக

9 – 4 எனறை எண்க�ோவைவய எடுத்துக் 
த�ோள்�. அதோைது 9லிருந்து 4 ஐக் �ழிக்� 
எை இதன  தபோருள்படும். 9 - 4 ஐ – 9 4 எை 
எழுதலோம். (இதுைவர இரண்டு எண்�ளுக்கு 
இவடயில் குறியீடு�வைக் த�ோண்டு ைருதல் 
பற்றித் ததரிந்துள்கைோம்).
9 – 4 x 2  எனறை க�ோவைவய x – 9 4 2 எை 
எழுதலோம். இதவைப் பினைரும் படி�வைக் 
த�ோண்டு விைக்�லோம்.
படி.1் : x  9 – 4    2
படி.2் : (9 – 4) x 2
+ x – 9 4 2 5 எனறை க�ோவைவய 
எடுத்துக்த�ோள்கைோம்.
படி.1் :் + x 9 – 4 2 5
படி.2் :  + (9 – 4) x 2 5
படி.3் :் [(9 – 4) x 2] 5
இடமிருந்து ைலமோ� இக்க�ோவைவயப் 
படிக்கினகறைோம். இகத கபோல் ைலமிருந்து 
இடமோ�வும் படிக்�லோம்.

9 4 2 5 + x – ஐ ைலமிருந்து 
இடமோ�ப் படிக்கும்கபோது பினைரும் 
விைக்�த்வதக் த�ோடுக்கிறைது.
9 4 2 5 + x – => (9 – 4) 2 5 + x
 => (9 – 4) x 2 5 +
 => [(9 – 4) x 2] + 5
4 எனறை எண்வணத் தமிழில் நோனகு எைவும் 
ஆஙகிலத்தில் four எைவும்  இந்தியில்  
(ெோர) எைவும் ததலுஙகில்  (நோலுகு) 
எைவும் கூறுைவதப் கபோலகை, ஒரு 
க�ோவைவய இடமிருந்து ைலமோ�கைோ 
அல்லது ைலமிருந்து இடமோ�கைோ 
தெயலி�வைப் பயனபடுத்தி, ஒகர 
விவடவயப் தபறைலோம். 
[(9 – 4) x 8] ÷ [(8 + 2) x 3] எனறை எண் 
க�ோவைவய ÷ x – 9 4 8 x + 8 2 3 
(இடமிருந்து ைலம்) அல்லது 
8 9 4 – x 3 8 2 + x ÷ (ைலமிருந்து  
இடம்) எை எழுதலோம்.
இைற்வறை முயல்�   i) x – + 9 7 8 2

ii)  ÷ x + 2 3 8 5
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பயிறசி 5.1
1. கீழ்க்�ோணும் எண்�ணிதக் க�ோவை�வை மரவுரு ைவரபடமோ� மோற்று�
 (i)  8 + (6 × 2) (ii) 9 − (2 × 3)
 (iii) (3 × 5) − (4 ÷ 2) (iv) [(2 x 4)+2] × (8 ÷ 2)
 (v) [(6 +4) × 7] ÷ [ 2 × (10 −5)] (vi) [(4 × 3) ÷ 2] + [8 × (5 − 3)] 

2. பினைரும் மரவுரு ைவரபடத்வத எண்�ணிதக் க�ோவையோ� மோற்றி எழுது�

   

(i)

9 8

×

  

(ii)

5

−

7 6

+

 

(iii)
−

8 2

+

6 1

+

  

(iv)
−

5 6

×

10 2

÷

3.  பினைரும் இயற்�ணிதக் க�ோவைவய மரவுரு ைவரபடமோ� மோற்று�

 (i) 10v (ii) 3a−b (iii) 5x + y

 (iv) 20×t×p (v) 2(a+b) (vi) (x x y) − (y × z)

 (vii) 4x + 5y (viii) (lm − n) ÷ (pq + r) 

4. பினைரும் மரவுரு ைவரபடத்வத இயற்�ணிதக் க�ோவையோ� மோற்றி எழுது�

     

(i)

p q

+

 

(ii)

l m

−

 

(iii)

c
a b

−
×

   

(v)
+

8 a

÷

b 4

3
÷

+

(iv)

−

+ +

a b c d
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பயிறசி 5.2

பலவரகத்்தி்றனறிப்்பயிறசிா்கணாகுகள்்
1. த�ோடுக்�ப்படட மரவுரு ைவரபடத்தில் விடுபடட எண்�வை எழுது�

 

(i)

×

? ?

? ÷

15 × (9÷3)

 

(ii)

÷

+

65 ÷ (9+3)

?

? ?  

(iii)

−

? ?

+

? ?

+

(8+5) − (9+2)

2. த�ோடுக்�ப்படட மரவுரு ைவரபடத்தில் விடுபடட �ணிதக் குறியீடு�வை எழுது�

 

(i)

?

6 2

8 ÷

8 + (6÷2)

 

(ii)

?

6 5

39

39 − (6×5)

?

  
3. பினைரும் மரவுரு ைவரபடங�ள் ெமமோ இல்வலயோ எை ஆரோய்�.

 a

c

b

÷

÷ a

cb

÷

÷மற்றும் 

நமறசிநதரனா்கணாகுகள்
4. பினைரும் விைோக்�வை மரவுரு ைவரபடமோ� மோற்று�.

(i)  ஒரு தபோது நூல�த்திற்கு �டந்த ஐந்து மோதங�ளில் ைருவ� புரிந்தைர�ளின எண்ணிக்வ� 
முவறைகய 1210, 2100, 2550, 3160 மற்றும் 3310 ஆகும்.  அந்த நூல�த்திற்கு ஐந்து  மோதங�ளில் 
ைருவ� புரிந்தைர�ளின தமோத்த எண்ணிக்வ�வய மரவுரு ைவரபடமோ� மோற்று�.

(ii)  இரோம் ைஙகியில் கெமிப்போ� ̀ 7,55,250ஐ வைத்திருந்தோர. �ல்விச் தெலவிற்�ோ� ̀  5,34,500ஐத் 
திரும்ப எடுத்தோர. அைரின �ணக்கிலுள்ை மீதித் ததோவ�வய மரவுரு ைவரபடமோ� மோற்று�.

(iii)  ஒரு மிதிைண்டித் ததோழிற்ெோவலயில் ஒரு நோவைக்கு 1600 மிதிைண்டி�ள் உற்பத்தி தெய்யப்படடது 
எனில், 20 நோட�ளில் எத்தவை மிதி ைண்டி�ள் உற்பத்திவய மரவுரு ைவரபடமோ� மோற்று�.

(iv)  ஒரு நிறுைைம் புது ைருடத்திற்கு தைகுமதி ததோவ�யோ� (கபோைஸ்) ` 90,000ஐ 30 
ஊழியர�ளுக்குச் ெமமோ�ப் பஙகிடடு ைழஙகியது எனில், ஒவ்தைோருைரும் தபற்றைத் ததோவ�வய 
மரவுரு ைவரபடமோ� மோற்று�.

5.  10 ஐ விவடயோ�த்  தரக்கூடிய எண்க�ோவைவய  எழுது�. அதவை மரவுரு ைவரபடமோ� மோற்று�.
6.  எண்க�ோவை 3 x 8 – 5 இன மதிப்பு 19 ஆ� கிவடக்குமோறு தகுந்த இடத்தில் அவடப்புக்குறிவயப் 

பயனபடுத்தவும். கமலும் எண்க�ோவைவய மரவுருவில் ைவர�. 
7.  ஒரு �ோல்பந்துக் குழு அடுத்தடுத்த 2 நோட�ளில் 3 மற்றும் 4 புள்ளி�வைப் தபற்றைது.  3ஆைது நோளில் 5 

புள்ளி�வை  இழந்தது. அக்குழு தபற்றை தமோத்தப் புள்ளி�ள் எத்தவை? கமலும் இதவை மரவுரு 
ைவரபடத்தில்  குறிக்�.
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93விடைக

இயல் 1 எணைக 
பயிற்சி  1.1

1. i) 12 ii) 31 iii) 3 iv) 2 v) 10
2. i) தவறு ii) தவறு  

iii) சரி iv) சரி v) சரி
3. மிகச் சிறியது → 11;  மிகப் பபரியது → 97
4. மிகச் சிறியது → 100;  மிகப் பபரியது → 999
5. சரி. 3 + 7 + 9= 19 எனபது ஓர் ஒற்்றை எண்.
6. (17, 71), (37,73) மற்றும் (79,97)
7. தவறு. 9 ஆனது ஓர் ஒற்்றை எண். ஆனால் பகா 

எண் அல்்ல.
8. சரி. 4 எனறை பகு எண்ணுக்கு 1, 2 மற்றும் 4 ஆகிய 

மூனறு காரணிகள் உள்்ளன. 
9. 6, 12, 18, 24, 30 (பிப்ரவரி மாதம் தவிர்த்து)
10. 19
11. அ) 60 = 2 x 2 x 3 x 5 

ஆ) 128 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2  
இ) 144 = 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 
ஈ) 198 = 2 x 3 x 3 x 11 
உ) 420 = 2 x 2 x 3 x 5 x 7 
ஊ) 999 = 3 x 3 x 3 x 37

12. (11, 13) அல்்லது (13, 11)

கைொககுறி விை வனொகைக
13. ஆ) 2 14. இ) 2 15. ஆ) 92 16. இ) 40 
17. அ) 80 18. ஈ) சாத்தியமில்்்ல 19. அ) 2
20. ஈ) இ்வ அ்னத்தாலும்

பயிற்சி 1.2
1. i) 15 ii) 2  

iii) 3 iv) 156 v) 3
2. i) தவறு ii) சரி 

iii) சரி iv) தவறு  v) சரி
3. i) 6  ii) 17 

iii) 1  iv) 12 
v) 9 vi) 5

4. i) 18  ii) 24 
iii) 30 iv) 42 
v) 120  vi)75

5. மீ.பப.கா → 22; மீ.சி.ம → 18018 
6. மீ.பப.கா=20 லிட்டர்
7. 360 வினாடிகளுக்குப் பிறைகு (6 நிமி்டஙகள்), 

8.06 மு.ப. மணிக்கு. 
8. 2 சசாடிகள்  9. 24
கைொககுறி விை வனொகைக
10. இ) 71, 81 11. ஈ) 9936  
12. ஆ) 36  13. இ) 80

பயிற்சி 1.3
1.   4 = 2 + 2; 6 = 3 + 3; 8 = 3 + 5; 

10 = 3 + 7 அல்்லது 5 + 5; 12 = 5 + 7; 
14 = 7 + 7 அல்்லது 3 + 11; 
16 = 5 + 11 அல்்லது 3 + 13

2.  ஆம். ஏபனனில் அது இரண்டு காரணிக்்ள 
மடடுசம பபற்றிருக்கும்.

3. n = 2, 3, 4, 6 மற்றும் 7  ஆகிய எண்களுக்கு
4. அ) தவறு  ஆ) சரி 
5. i) 8 ii) 0 iii) 9 iv) 1 v) 8
6.  தவறு. 12 ஆனது 4 மற்றும் 6 ஆல் வகுபடும். ஆனால், 

24 ஆல் வகுப்டாது.
7. சரி.  17 + 19 = 36,  4 ஆல் வகுபடும்.
8. 40 பச.மீ 
மேற்சிந்தினக ைணககுைக
9. 2, 37, 41
10.  11, 13, 17, 19; கூடுதல் 60 ஆனது 1, 2, 3, 4, 5 

மற்றும் 6 ஆல் வகுபடும்.
11. 2520 
12.  ஆம். 2 x 3 x 4 = 24, 6 ஆல் வகுபடும்.
13. 30 நாள்களுக்கு ஒருமு்றை, அக்ச்டாபர் 31
14.  மினதூக்கியானது 15, 30, 45, 60, 75, 90 மற்றும் 

105 ஆகிய த்ளஙகளில் நினறு பசல்லும்.
15. (15, 20)
16.  ஆம். ஏபனனில் அது 8 மற்றும் 11 ஆல் வகுபடுவதால் 

88 ஆல் வகுபடும்.
17. 60 நிமி்டஙகளுக்குப் பிறைகு, கா்்ல 8 மணிக்கு.

விடைக
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94 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

இயல் 2 அளிவைக 
பயிற்சி  2.1

1. i. ¾ லி  ii. ) 205 கி.கி 950 கி    
iii) 18 லி 500 மி.லி  iv) 2 லி 250 மி.லி  v. 500

2. i) சரி  ii) தவறு  iii) சரி  iv) சரி  v) தவறு
3. i) 10005 மி.லி  ii) 4300 மீ  iii) 0.3 கி
4. i) 1300பச.மீ, 13 மீ, 0.013 கி.மீ 

ii) 8.257 லி, 0.008257 கி.லி
5. i) 15000 மீ, 1500000 பச.மீ, 15000000 மி.மீ 

ii) 12000 கி, 12000000 மி.கி
6. i) < ii) = iii) = iv) < v) >
7. 1 லி 950 மி.லி
8. 155 பச.மீ 
9. 50 கி.கி 500 கி
10. மாறைன ,100 மீ
11. 6 கி.கி, 0.6 லி
12. 800 மாணவர்கள்
13. i. 20 குவ்்ளகள்  ii. 40 குவ்்ளகள் 

iii. 4 குவ்்ளகள்  iv. 2  குவ்்ளகள் 
v. 8 குவ்்ளகள்

கைொககுறி விை வனொகைக
14. ஆ) 904 பச.மீ 
15. அ) 1 கி.கி 6 கி
16. ஈ) 1050 லி
17. ஈ) 70 மி.கி
18. ஆ) 2 கி.மீ 800 மீ

பயிற்சி 2.2
1. i) 10.15 மணி ; 10 மணி க்டந்து கால் மணி 

ii) 6.45 மணி  ; 7மணிக்கு கால் மணி 
iii) 4.10 மணி ; 4 மணி க்டந்து 10 நிமி்டஙகள்    
iv) 3.30 மணி; 3 மணி க்டந்து அ்ர மணி 
v)  9.40 மணி; 10 மணிக்கு 20 நிமி்டஙகள் 

2. i. (ஈ)  ii. (உ)  iii. (ஆ)  iv. (இ)  v. (அ) 
3. i) 1200 வினாடிகள்  ii) 20140 வினாடிகள் 

iii) 210 நிமி்டஙகள்  iv) 9 மணி 40 நிமி்டஙகள்
v) 7 மணி

4. 11 மணி 5 நிமி்டஙகள் 25 வினாடிகள்
5. 1 மணி 58 நிமி்டஙகள் 5 வினாடிகள்
6. i) 2.00 மு. ப  ii) 8.45 மு.ப  iii) 9.10 பி.ப 

iv) 11.20 மு. ப  v) 12.00 நள்ளிரவு
7. i) 03:15 மணி ii) 12:35 மணி iii) 12:00 மணி 

iv) 00:00 அல்்லது 24 : 00 மணி
8. i) 7 மணி 10 நிமி்டஙகள்  ii) 8 மணி  55 நிமி்டஙகள் 

iii) 8 மணி  iv) 12 மணி 15 நிமி்டஙகள்

9. i) 13:40 மணி, 21:20 மணி  ii) 8 நிறுத்தஙகள்  
iii) 5 நிமி்டஙகள்  iv) 20:34 மணி 
v) 7 மணி 40 நிமி்டஙகள்

10. 285 நாள்கள் 11. 7 மணி 42 நிமி்டஙகள்
12. 172 நாள்கள் 13. பவள்ளிக்கிழ்ம
14. i) 1 வரு்டம் 3 மாதஙகள் 25 நாள்கள் 

ii) 3 வரு்டம் 2 மாதஙகள் 
கைொககுறி விை வனொகைக
16. ஆ) 48  17. அ) 21  18. ஈ) 3 
19. ஆ) 03:35 மணி  20. ஆ) 30

பயிற்சி  2.3
1. 14 மீ 78 பச.மீ 2.  2000; 560
6. i) ஆம்  ii) இல்்்ல
7. 40 மணி 30 நிமி்டஙகள்
9. அவள் பதா்டர் வண்டியில் பயணம் பசயய மாட்டாள்

இயல் 3 பட்டியல், இலொபம் ேற்றும் நட்டம்
பயிற்சி 3.1

1.  i) முல்்்ல மரச்சாமானகள் அஙகாடி 
ii) படடியல் எண்: 728  iii) `3000 
iv) 50  சசாடிகள்  v) சரியாக உள்்ளது

2.
க�ொகைப் பட்டியல்

ேருது புத்தை அஙைொடி, சி்தம்ப�ம்
பட்டியல் எண.570 நொக : 12.04.2018

வ.எண வவ�ஙைக அளவு வில க்தொிை
1. சுப்பிரமணிய பாரதியார் 10 55 550
2. திருவள்ளுவர் 15 75 1125
3. வீரமாமுனிவர் 12 60 720
4. திரு.வி.க 12 70 840

பமாத்தம் 3235

3. i) இ்லாபம் = `20  ii) இ்லாபம் = `10 
iii) விற்றை வி்்ல = `140  iv) நட்டம் = `10

 v) விற்றை வி்்ல = `145
4. i) விற்றை வி்்ல = `130,  இ்லாபம் = `20 

ii) விற்றை வி்்ல = `120, இ்லாபம் = `10 
iii) விற்றை வி்்ல = `100, நட்டம் = `10 
iv) விற்றை வி்்ல = `90, தள்ளுபடி = `30 
v) விற்றை வி்்ல = `110, அ்டக்க வி்்ல = `90

5. இ்லாபம் = `15 6. நட்டம் = `40
7. இ்லாபமும் இல்்்ல / நட்டமும் இல்்்ல
8. விற்றை வி்்ல = `8,75,000 
9. அ்டக்க வி்்ல = `25,000
10. தள்ளுபடி = `295 11. குறித்த வி்்ல = `1850
12. தள்ளுபடி = `25 13. விற்றை வி்்ல = `3
14. நட்டம் = `5585
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95விடைக

கைொககுறி விை வனொகைக
15. அ) குறித்த வி்்ல 17. அ)  அ்டக்க வி்்ல 

= விற்றை வி்்ல
16. ஆ) அ்டக்க வி்்ல 18. ஆ) விற்றை வி்்ல

பயிற்சி 3.2
1. இ்லாபம் = `15 5. இ்லாபம் = `32
2. நட்டம் = `50 6. குறித்த வி்்ல = `29
3. இ்லாபம் = `200 7. இ்லாபம் =`960
4. இ்லாபம் =`1,00,000 8. இ்லாபம் = `3000 

இயல் 4 வடிவயல்
பயிற்சி 4.1

1. i) இரண்டு  ii) அசமபக்க முக்சகாணம்  
iii) இரண்டு  iv) 180° 
v) இருசமபக்கச் பசஙசகாண முக்சகாணம்

2. i) அசமபக்க முக்சகாணம்  
ii) பசஙசகாண முக்சகாணம் 
iii) விரிசகாண முக்சகாணம் 
iv) இருசமபக்க முக்சகாணம் 
v) சமபக்க முக்சகாணம்

3. a) AB  BC, CA,

 b) ∠ ∠ ∠ ∠ ∠ ∠ABC, BCA, CAB அ�ல�  A, B, C

 c) A, B, C 
4. i) சமபக்க முக்சகாணம் 

ii) அசமபக்க முக்சகாணம்  
iii) இருசமபக்க முக்சகாணம் 
iv) அசமபக்க முக்சகாணம்

5. i) குறுஙசகாண முக்சகாணம் 
ii) பசஙசகாண முக்சகாணம் 
iii) விரிசகாண முக்சகாணம் 
iv) குறுஙசகாண முக்சகாணம்

6. i) இருசமபக்கக் குறுஙசகாண முக்சகாணம் 
ii) அசமபக்கச் பசஙசகாண முக்சகாணம் 
iii) இருசமபக்க விரிசகாண முக்சகாணம் 
iv) இருசமபக்கச் பசஙசகாண முக்சகாணம் 
v) சமபக்கக் குறுஙசகாண முக்சகாணம் 
vi) அசமபக்க விரிசகாண முக்சகாணம்

7. i) ஆம், அசமபக்க முக்சகாணம் 
ii) ஆம், அசமபக்க முக்சகாணம் 
iii) இல்்்ல, முக்சகாணம் அ்மக்க இய்லாது 
iv) ஆம், இருசமபக்க முக்சகாணம் 
v) ஆம்,சமபக்க முக்சகாணம் 
vi) இல்்்ல, முக்சகாணம் அ்மக்க இய்லாது

8. i) ஆம், குறுஙசகாண முக்சகாணம் 
ii) ஆம், பசஙசகாண முக்சகாணம் 
iii) இல்்்ல, முக்சகாணம் அ்மக்க இய்லாது 
iv) இல்்்ல, முக்சகாணம் அ்மக்க இய்லாது 
v) ஆம், குறுஙசகாண முக்சகாணம் 
vi) ஆம், விரிசகாண முக்சகாணம்  

9. i) 40°  ii) 70°  iii) 60° 
iv) 40° v) 30°  vi) 40°

10. சமபக்க முக்சகாணம்

11. ii)  குறுஙசகாண முக்சகாணம், 
இருசமபக்க முக்சகாணம்

 iii)  பசஙசகாண முக்சகாணம், 
இருசமபக்க முக்சகாணம்

 iv)  குறுஙசகாண முக்சகாணம், 
அசமபக்க முக்சகாணம்

 v)  குறுஙசகாண முக்சகாணம், 
அசமபக்க முக்சகாணம்

 vi)  பசஙசகாண முக்சகாணம், 
அசமபக்க முக்சகாணம்

 vii)  விரிசகாண முக்சகாணம், 
அசமபக்க முக்சகாணம்

 viii)  விரிசகாண முக்சகாணம், 
இருசமபக்க முக்சகாணம் 

கைொககுறி விை வனொகைக

12. ஆ   13. ஈ   14. அ   15. ஈ   16. இ 

பயிற்சி 4.3
1. 90°, 45° , 45° 2. இ 
3. இ 4. 28°, 28° 
5. இரண்டு முக்சகாணஙகளும் இருசமபக்கச் 

பசஙசகாண முக்சகாணஙகள் ஆகும். 
6. ஆம் 
7.  இல்்்ல, ஒரு முக்சகாணத்தில் ஒனறுக்கு 

சமற்பட்ட பசஙசகாணஙகள் இருக்க இய்லாது.
8. “அ” கூற்று சரியானது, ஏபனனில் இருசமபக்க 

முக்சகாணத்தில் மூனறு பக்கஙகள் சமமாக 
இருக்க சவண்டிய அவசியமில்்்ல.

9. 70°,40° அல்்லது 55°,55°  10. இ
11. அ) ∆ABC ஆ) ∆ABC , ∆AEF 
 இ)  ∆AEB, ∆AED, ∆ADF, ∆AFC, ∆ABD, ∆ADC, 

∆ABF, ∆AEC 
 ஈ) ∆ABC, ∆AEF, ∆ABF, ∆AEC 
 உ) ∆AEB, ∆AFC 
 ஊ) ∆ADB, ∆ADC, ∆ADE, ∆ADF
12. i) 3 பச.மீ மற்றும் 11 பச.மீ க்கு இ்்டயில்  

ii) 0 பச.மீ மற்றும் 16 பச.மீ க்கு இ்்டயில்   
iii) 4 பச.மீ மற்றும் 11 பச.மீ க்கு இ்்டயில் 
iv) 4 பச.மீ மற்றும் 24 பச.மீ க்கு இ்்டயில்

13.   i. எப்பபாழுதும் குறுஙசகாணஙகள், 
ii. குறுஙசகாணம்  iii. விரிசகாணம்
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96 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

இயல் 5 ்தைவல் கெயலொகைம்
பயிற்சி 5.1

1)
 

×

+

6

8

2

(i)

v. ÷

×

+ −7

6 10

×

4 5

2

vi. +
÷

× −
2

4 5

×

3 3

8

2) (i) 9 × 8  (ii)  (7 + 6) – 5  (iii)  (8 + 2) – (6 + 1)  (iv)  (5 × 6) – (10 ÷ 2)

3)

(vi) −

×

x

×

yy z

(vii)
+

×

4

×

5x y

(viii) ÷

−

××

l p

+

m

n

q

r

4) இயற்கணித சகா்வ

(i) p+q (ii) l−m (iii) ab−c (iv) (a+b)−(c+d) (v) (8÷a)+[(b÷4 + 3)]

பயிற்சி 5.2

1)

 

÷

×

9

15

3

(i)

+

÷

9

65

3

(ii) (iii) −

+

8

+

95 2

2)

 

÷

+

6

8

2

i.

×

−

6

39

5

ii.

3) சமமில்்்ல

(iii)
−

×

3

÷

45 2

×

−

2

9

3

(ii) (iv)
×

+

×2

2

8

÷

4

2

×

10 V

(i)

×

3

b

a

(ii) −

×

5

y

x

(iii) +

×

×

20

p

t

(iv)

+

×

a

2

b

(v)

×

1600 20

(iii)

÷

90000 30

(iv)

+

1210
2100 2550 3160

(i)

−

755250 534500

(ii)

4)

3310

+

−

3

5

4

7)

×

−

3

5

8

6)
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97ைண்தக ைிலலகெொற்ைக

ைண்தக ைிலலகெொற்ைக

அசமபக்க முக்்கோணம் Scalene triangle சசவ்விய எண் / நிறைவு எண் Perfect Number

அடக்க விறை Cost price தள்ளுபடி Discount

அடி Foot தனறனைத் தோ்னை சுற்றுவது Rotate

அணு ்கடி்கோரம் Atomic clock திடட அைகு்கள் Standard Units

அதி்கபடச விற்பறனை விறை Maximum retail price திடட அளறவ்கள் Standardised measure

அளறவ்கள் Measurement நடடம் / இழப்புத் சதோற்க Loss

ஆயிரம் ஆண்டு்கள் Millennium நள்ளிரவு Midnight

இணக்கமோனை எண்்கள் / நடபு 
எண்்கள்

Amicable numbers நிமிட முள் Minute hand

இறண ்்கோடு்கள் Parallel lines நீர் ்கடி்கோரம் Water clock

இயற்்கணித ்்கோறவ Algebraic expression நூற்ைோண்டு Century

இரடறட எண் Even number ்நர இறடசவளி Duration

இரடறட ப்கோ எண்்கள் Twin primes சநோடிமுள் Seconds  hand

இரயில்வ ்நரம் Railway time ப்கோ எண் Prime number

இருசமபக்க முக்்கோணம் Isosceles triangle பகு எண் Composite number

இைக்க முறை ்கடி்கோரம் Digital clock பக்கம் Side

உச்சி / முறனை Vertex படடியல Bill

உற்பத்தியோளர் Manufacturer புைப்படும் ்நரம் Departure time

ஊசல ்கடி்கோரம் Pendulum clock பிற்ப்கல Post meridiam

எண்்கணித ்்கோறவ Numerical expression மடங்கு Multiple

ஒளியோண்டு Light year மணற்்கடி்கோரம் Sand clock

ஒற்றை எண் Odd number மணி முள் Hour hand

்கறடக்கோரர் Shopkeeper மரவுரு படம் / மரச் சசடி 
வறரபடம்

Tree diagram

்கணு Node மீச்சிறு சபோது மடங்கு Least Common Multiple

்கனைஅளவு Volume மீப்சபரு சபோது ்கோரணி Highest Common Factor

்கோரணி Factor முக்்கோணச் சமனினறம Triangle Inequality

்கோைங்்கோடடி்கறள பற்றிய படிப்பு Horology முக்்கோணமோனி /  
மூறை மடடம்

Set square

கிறள்கள் Branches முக்்கோணம் Triangle

கீழினை அைகு்கள் Lower units மு்கவர் Dealer

கீழ் போ்கம் Bottom முழம் Cubit

குவோர்டஸ் ்கடி்கோரம் Quartz clock முற்ப்கல Ante meridiam

குறித்த விறை Marked price மூனைன சதோகுதி Triplet

குறுங்்்கோண முக்்கோணம் Acute angled triangle சமடரிக அளறவ்கள் Metric units

ச்கோள்ளளவு Capacity சமழுகுவர்த்தி ்கடி்கோரம் Candle clock

்்கோடடுத்துண்டு Line segment ்மலினை அைகு்கள் Higher units

்்கோணங்்கள் Angles ைோபம் / ஈடடுத் சதோற்க Profit

சமபக்க முக்்கோணம் Equilateral triangle லீப் ஆண்டு / சநடடோண்டு Leap year

சோண் Span வந்து ்சரும் ்நரம் Arrival time

சோதோரண ்நரம் Ordinary time வோனைவியல அைகு Astronomical units

சோர் ப்கோ எண்்கள் Co-prime numbers விரி்்கோண முக்்கோணம் Obtuse angled triangle

சுற்றி வருவது Revolves விளிம்பு Edge

சசங்குத்துக ்்கோடு்கள் Perpendicular lines விற்ை விறை Selling price

சசங்்்கோண முக்்கோணம் Right angled triangle சவற்றிடம் Vacuum
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98 ஆறாம் வகுப்பு  கணக்கு

க்்ல மற்றும் வடிவ்மப்புக்குழு
வ்ரப்டம்
 ப. இராமர்
ஓவிய ஆசிரியர், 
அரசினர் (ஆ)சமல்நி்்லப் பள்ளி, 
ஆவடி, திருவள்ளூர்.

தட்டச்சர்
்ல. சுகந்தினி, தட்டச்சர், பசன்ன.

பக்க வடிவ்மப்பா்ளர்
ப. அருண் காமராஜ், பசஞ்சி.  
ர. மதனராஜ், பசஞ்சி.  
கி. பெரால்டு வில்சன, பசஞ்சி.  
சி. பிரசாந்த், பசஞ்சி. 
In-House - QC 
ப. சயாசகஷ், பசன்ன.
சகாபு ராசுசவல், பசன்ன.
ராசெஷ், பசன்ன.
 
அட்்ட வடி்வ்மப்பு 
கதிர் ஆறுமுகம், பசன்ன.
ஒருஙகி்ணப்பா்ளர்
ரசமஷ் முனிசாமி

ஆறைாம் வகுப்பு  
கணக்கு – இரண்்டாம் பருவம்

பா்டநூல் உருவாக்கக் குழு 
சம்லாயவா்ளர் குழு
மு்னவர். இரா. இராமானுெம்
சபராசிரியர், கணித அறிவியல் நிறுவனம், தரமணி,பசன்ன
 மு்னவர். கிருதயகாந்த் சதவன
இயக்குநர், மத்திய கல்வியியல் நிறுவனம், வித்யாபவன, பெயப்பூர்.
மு்னவர். அ. ரவிசஙகர்
இயக்குநர், சு்டர் கல்வியில் நிறுவனம், பசன்ன.

கல்வி  ஒருஙகி்ணப்பா்ளர்கள்
 பா. தமிழபசல்வி
து்ண இயக்குநர் 
மாநி்லக் கல்வியியல் ஆராயச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,  
பசன்ன 
ப. இராமலிஙகம்
முதல்வர், 
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,  
கீழபபண்ணாத்தூர், திருவண்ணாம்்ல.

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம்  எலிகண்ட சமப்லித்சதா  
தாளில் அச்சி்டப்படடுள்்ளது 
ஆப்பசட மு்றையில் அச்சிடச்டார்:

பா்டக்குழுப் பபாறுப்பா்ளர்
வா இரமாபிரபா
முதுநி்்ல விரிவு்ரயா்ளர் 
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,  
திரூர், திருவள்ளூர்.
பா்டக்குழு ஒருஙகி்ணப்பா்ளர்
 சவ. இ்்ளயராணி
உதவி சபராசிரியர் 
மாநி்லக் கல்வியியல் ஆராயச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், 
பசன்ன
பா்டநூல் உருவாக்கம்
 த. ஐயப்பன 
விரிவு்ரயா்ளர் 
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,  
இராணிப்சபட்்ட, சவலூர்
 எஸ். சக. சரவணன 
விரிவு்ரயா்ளர் 
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், 
கிருஷ்ணகிரி.
எம். பசல்்லமுத்து
முதுக்்ல ஆசிரியர்,  
அரசினர் சமல்நி்்லப் பள்ளி, 
ப்லடசுமிபுரம், திருவள்ளூர்.
ஆர். கார்த்திகா
முதுக்்ல ஆசிரியர்,  
அரசினர் சமல்நி்்லப் பள்ளி, பபரியபா்்ளயம், திருவள்ளூர்.
ஜி. கம்லநாதன
பட்டதாரி ஆசிரியர், 
அரசினர் சமல்நி்்லப் பள்ளி, 
ஆராப்பாக்கம், காஞ்சிபுரம்.
கு. பழனி 
பட்டதாரி ஆசிரியர், 
அரசினர் உயர்நி்்லப் பள்ளி, ெகதாப், கிருஷ்ணகிரி.
கி. குணசசகர்
ஊராடசி ஒனறிய நடுநி்்ல பள்ளி, வ்ளவனூர் சமற்கு, 
விழுப்புரம்.
  வ.சு. மரியமசனானமணி
 பட்டதாரி ஆசிரியர், அரசினர் சமல்நி்்லப் பள்ளி, 
சதவிகாபுரம், 
திருவண்ணாம்்ல. 
பா்டப்பபாருள் ஆயவா்ளர்கள்
 மு்னவர் மு.ப. பெயராமன
து்ண சபராசிரியர் 
L.N. அரசு க்்லக் கல்லூரி 
பபானசனரி-601204
மு்னவர் நா. கீதா 
து்ண சபராசிரியர் 
L.N. அரசு க்்லக் கல்லூரி 
பபானசனரி-601204
ம. அமல்ராஜ் 
பட்டதாரி ஆசிரியர் 
பல்்லவபுரம் நகராடசி சமல்நி்்லப் பள்ளி, 
ெமீன இராயப்சபட்்ட, பசஙகல்படடு
இ்ணயச்பசயல்பாடு
 டி. வாசுராஜ்
பட்டதாரி ஆசிரியர் (ஓயவு)

வி்ரவுக் குறியீடு சம்லாண்்மக் குழு 
இரா. பெகநாதன
ந. பெகன 
செ.எப். பால் எடவின ராய
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