கர்நாடக அரசாங் கம்
ப ாதுக் கல் வித் துறை

கற் றலின் மீட்சி
2022-2023
ஆசிரியர் றகயயடு
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பாடம் : கணிதம்
வகுப்பு: 7
(Mathematics)
விரிவுறர கல் வி, கர்நாடகம் , ப ங் களூர்
மாநில கல் வி ஆய் வு மை் றும்
ப ங் களூரு

i

யிை் சித்துறை

ii

¸ÀAzÉÃ±À

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨s«
À µÀå. EzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÅÀ ºÉÆ¸À ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß 2020gÀ°è
eÁjUÉÆ½¹zÉ. F gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020 gÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìU¼
À À£ÀÄß C£ÀÄμÁ×£ÀUÆ
É ½¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå
ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÄÝ, ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÁPÀμÀÄÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉU¼
À À£ÀÄß vÀg¯
À ÁUÀÄwÛz.É ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ «£Áå¸À, PÀ°¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è
£Á«Ã£ÀåvÉ, vÀgU
À Àw ¥ÀQæ æAiÉÄAiÀÄ ªÀÄgÀÄ«£Áå¸À ºÁUÀÆ ±Á¯ÉU¼
À À°è PÀ°PÁ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä
ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðvÀAvÀæU¼
À À£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁUÀÄwÛz.É FUÁUÀ¯ÉÃ ¤¥ÀÅuï ¨sÁgÀvï «ÄμÀ£ï, §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgv
À É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁå
eÁÕ£À PË±À®UÀ¼À£ÀÄß SÁwæ¥Àr¸ÀÄªÀ°è PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛUÆ
É ArzÉ.
¥Àæ¸ÄÀ ÛvÀ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ¢AzÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ²PÀët ¥ÀqA
É iÀÄÄªÀ°è CqÉvÀqU
É À¼ÁV,
JgÀqÄÀ ªÀμÀðUÀ¼À°è PÀ°PÁ £ÀÀμÖÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. O¥ÀZÁjPÀ ºÁUÀÆ C£Ë¥ÀZÁjPÀ PÁAiÀÄðvÀAvÀæU¼
À À ªÀÄÆ®PÀ
«zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀvU
É É ¥ÀA
æ iÀÄwß¹zÁÝUÀÆå ¸ÀºÀ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ PÀ°PÉ DUÀ¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ
CzsåÀ AiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ w½¹ªÉ. F PÀ°PÁ CAvÀgª
À À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è £ÁªÉ®ègÀÆ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁUÀ¨ÉÃQzÉ. ¸ÀzÀj
PÀ°PÁ CAvÀgª
À À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼Àº¢
À AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ 'PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ' JA§
«£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀμð
À zÀ°è C£ÀÄμÁÖ£U
À ÉÆ½¸ÀÄwÛz.É
J¯Áè «zÁåyðUÀ¼ÀÄ »A¢£À JgÀqÄÀ vÀgU
À ÀwUÀ¼À°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥Àª
æ ÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉU¼
À À£ÀÄß
UÀÄgÀÄw¹zÉ. EzÀPÌÉ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV ¥À¸
æ ÀPÛÀ vÀgU
À ÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ¥Àª
æ ÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß
eÉÆÃr¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À ÀÄ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½AzÀ
PÀÆrzÀÄÝ, ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ gÀÆ¦¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÁ° PÀ°PÁ £ÀμÀÖª£
À ÄÀ ß ¸ÀjzÀÆV¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ D±ÀAiÀÄ £À£ÀßzÁVgÀÄvÀÛz.É PÀ°PÁ ºÁ¼É,
¥ÀoÀå¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ ¥Àg¸
À ÀàgÀ ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ. ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÄÀ ä PÉÊ¦rAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ
ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ F «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß CzÀgÀ CAvÀ¸ÀìvÀé¢AzÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÆ
É ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ
¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄwÛÃj JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É. DzÀÝjAzÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀªÀðgÀÆ, ¥ÉÆÃµÀPª
À ÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ
¨sÁVÃzÁgÀgÉ®ègÆ
À EzÀg°
À è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÉÊ eÉÆÃr¹ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß AiÀÄ±À¹éUÉÆ½¸ÀÄwÛÃgÉAzÀÄ
D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.
J®èjUÀÆ ±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°............
²æÃ ©.¹.£ÁUÉÃ±ï
¥Áæx«
À ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæqsÀ ²PÀët
ºÁUÀÆ ¸ÀPÁ® ¸ÀaªÀgÀÄ
iii

ªÀÄÄ£ÀÄßr

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw -2020gÀ D±ÀAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ
£ÀªÉÄä®ègÀ dªÁ¨ÁÝj. DzÀgÉ
PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ «¥ÀwÛ¤AzÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ªÀåvÀåAiÀÄªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä PÀ¼z
É ÉgÀqÀÄ
ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÁzsÀåªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¤ÃV¸À®Ä
2022-23£ÉÃ ¸Á°£À°è
PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ JA§ «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛz.É
F PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ zÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ, ¸ÀASÁå eÁÕ£ÀPÌÉ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ
ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß »A¢£À vÀgU
À ÀwUÀ¼À°è CvÀåUÀvÀåªÁV UÀ½¸À¯ÉÃ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgU
À ÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ
“Cw ªÀÄÄRå PÀ°PÁ ¥sÀ®” UÀ¼£
À ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉ gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß
gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ‘¤¥ÀÄuï ¨sÁgÀvï’, ‘«zÁå¥ÀæªÉÃ±ï’£ÀAvÀºÀ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ. F
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ, PÀ°PÁ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ ¸ÉßÃ»AiÀiÁVªÉ. ZÀlÄªÀnPÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉU,É ²PÀëPÀjUÉ CUÀvåÀ
ªÀiÁUÀðzÀ±ð
À £À ¤ÃqÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’AiÀÄ£ÀÆß ¹zÀÞ¥Àr¹ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛz.É EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ CAvÀgÀ
¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛÃgÉA§ D±ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÉÛÃ£É. F PÁAiÀÄðzÀ°è
vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ vÀªÀÄUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉæÃªÀiï fÃ ¥sËAqÉÃ±À£
À ï ¸ÀA¸ÉÜUÀÆ E¯ÁSÉAiÀÄ ¥Àgª
À ÁV C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
qÁ. J¸ï. ¸É®éPÀÄªÀiÁgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
¸ÀPÁðgÀzÀ ¥Àz
æ sÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqÀs²PÀët E¯ÁSÉ

D±ÀAiÀÄ £ÀÄr

«zÁåyðAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæwÃ ¤vÀåªÀÇ PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À É CvÀåUÀvÀå. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ¢AzÁV
eÁUÀwPÀªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉUÉ ªÀåvÀåAiÀÄ GAmÁV ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÃzÀå. EzÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä
DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVzÉ.
£ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è PÉÆÃ«qï-19 ¤AzÁV ±Á¯ÉU¼
À ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ®àmÁÖUÀ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀ, «±ÉÃµÀ
¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹zÀgÆ
À
ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè
¸ÀªiÀ ÁAvÀgÀªÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼º
À À¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß
gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼£
À ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛgÄÀ ªÀ «£ÀÆvÀ£À ¥ÀæAiÀÄvÀß. ¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÄÀ ¥ÀÆtðªÁV
£ÀqÉAiÀÄzÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ gÀÆ¦¹zÀ G¥ÀPÀæªÀÄ. F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß
MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgU
É É gÁdåzÁzÀåAvÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÄÀ ß vÁªÉ®ègÀÆ vÀÄA©PÉÆqÀÄwÛÃj JAzÀÄ
D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ zÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁÖ£ÀPÁÌV J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄî«gÉAzÀÄ £ÀA©zÉÝÃ£É.
qÁ. «±Á¯ï Dgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
DAiÀÄÄPÀg
Û ÀÄ,
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ
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DgÀA©üPÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
»A¢£À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÉÆÃ«qï-19gÀ PÁgÀt¢AzÀ O¥ÀZÁjPÀ vÀgU
À ÀwUÀ¼ÀÄ ¤jÃPÉëAiÀÄAvÉ £ÀqÉAiÀÄzÉÃ
ªÀÄPÀÌ¼À°è
PÀ°PÁ
£ÀµÀÖªÀÅAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ
±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ.
EzÀjAzÁV
PÀ°PÁ
CAvÀgÀ,
¸ÁªÀiÁfPÀ
ºÁUÀÆ
¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ KgÀÄ¥ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÆ GAmÁVªÉ. F J®è CqÉvq
À ÉU¼
À À£ÀÄß ¤ªÁj¹, PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼Àî®Ä 202223£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆ§â «zÁåyðAiÀÄÄ §Ä£Á¢
¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ DzÀåvÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè PÀ°PÉUÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À CvÀåUÀvÀå. DzÀÝjAzÀ DAiÀiÁ vÀgÀUÀwAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÉÆA¢UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀASÁåeÁÕ£ÀzÀ PÀ°PÁ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÆ
É ½¹ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. vÁªÀÅ E°è
¤ÃrgÀÄªÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼£
À ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À°è §Ä£Á¢ PÀ°PÁ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄ«j ºÁUÀÆ PÀ°PÁ
CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄ«j JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. EzÀ£ÀÄß ±Á¯ÁzsÁjvÀªÁV ªÀiË¯ÁåAPÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤UÀ¢vÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ
¥ÀjPÀ®à£É UÀ½PÉUÉ ¥ÁæªiÀ ÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛÃj JAzÀÄ £ÀA©gÀÄvÉÛÃ£É. vÀªÉÄä®ègÀ ¨ÉA§®¢AzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁ×£À
¸ÁzsÀå. F ¤nÖ£À°è J®èjUÀÆ AiÀÄ±À¸Àì£ÀÄß ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É.
²æÃªÀÄw ¥À®è« DPÀÄgÁw, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
gÁdå AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ

¥Áæ¸ÁÛ«PÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ºÉÆ¸À ±ÀvÀªiÀ Á£ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ C£ÀÄµÁÖ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ
PÉëÃvÀæzÀ°è£À §zÀ¯ÁªÀuU
É É £ÁªÉ®ègÀÆ vÉgÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃQzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÆÃ«qï ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GAmÁzÀ ªÀåwjPÀÛ
¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄºÀvÛÀ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼z
É À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ
«zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀzÀAvÀºÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ G¥ÀPª
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உள் ளடக்கம்
கற் றலின் விளளவுகள் .7ஆம் வகுப் பு
(5ஆம் மை் றும் 6ஆம் வகு ் புகளின் ஒருங் கிறைந்த கை் ைலின் விறளவுகள் )
வ.எண்
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றம

கற் றலின் விளளவுகள்
ப ரிய எை்களின் மீது அடி ் றட பசயல் ாடுகறள ்
யன் டுத்தி, சிக்கல் களுக்குத் தீர்வு காைல்
முழு எை்கறள ் ை் றிய அடி ் றடக் கருத்துக்கறள அறியச்
பசய் து,
அதன்மீது
அடி ் றட
பசயல் ாடுகறள ்
யன் டுத்தி, சிக்கல் களுக்குத் தீர்வு காணுதல் (கூட்டல் ,
கழித்தல் ப ருக்கல் , வகுத்தல் )
பின் னங் களின் அடி ் றடக் கருத்துக்களை அதன் மீது
கூட்டல் , கழித்தல் பசயல் ாடுகறளத் திரு ் புதல் மை் றும்
குறி ் பிட்ட பின் னங் களின் மீது ப ருக்கல் மை் றும் வகுத்தல்
பசயல் ாடுகறளச் பசய் தல்
தசமங் களின் அடி ் றடக் கருத்து மை் றும் அதன்மீது கூட்டல் ,
கழித்தல் பசயல் ாடுகறளத் திரு ் புதல் மை் றும் குறி ் பிட்ட
தசமங் களின்
மீது
ப ருக்கல்
மை் றும்
வகுத்தல்
பசயல் ாடுகறளச் பசய் தல் .
பதாடர் ப ருக்கலின் சுருக்கமான வடிவயம அடுக்குகள் என் று
அறிந்து
பகாள் ளுதல் ,
பகாடுத்துள் ள
எை்கறளக்
காரைி ் டுத்துவதன்
மூலம் ,
சுருக்கி,
அடுக்குகளாக
எழுதுதல்
விழுக்காட்றட (சதவீதம் ) பின் னங் களாகவும் தசமங் களாகவும்
மாை் றுதல் மை் றும் சிக்கல் களுக்குத் தீர்வு காணுதல் , இலா
சதவீதம் / நட்ட சதவீதத்றதயும் , தனி வட்டிறயயும் தினசரி
வாழ் க்றகயில் யன் டுத்த கைக்கீடு பசய் தல் .
வடிவியலின் அடி ் றடக் கருத்து, யகாைத்தின் ப ாருள் ,
வறககள் மை் றும் அறம ் பு முறைறய அறிந்து பகாள் ளுதல் .
க்கங் கள்
/
யகாைங் களின்
அடி ் றடயில்
முக்யகாைங் கறள
வறக ் டுத்தல் .
முக்யகாைத்தின்
இரை்டு
யகாைங் கறளக்
பகாடுத்தால் ,
பகாடுத்திராத
யகாை அளறவக் கை்டுபிடித்தல் .

பக்க எண்
2.3

ய ாடி யகாைங் களின் (நிர ் புக் யகாைம் , மிறக நிர ் புக்
யகாைம் , அடுத்துள் ள யகாைங் கள் , யநர்க்யகாைங் கள் ,
குத்பததிர்
யகாைங் கள் )
ை்புகளின்
அடி ் றடயில்
வறக ் டுத்துவர்
மை் றும்
ஒரு
யகாை
அளறவக்
பகாடுத்தய ாது,
இன்பனாரு
யகாைத்தின்
அளறவக்
கை்டுபிடித்தல் .
இரு
ரிமாை சமச்சீர் வடிவங் கறள அறடயாளம் கை்டு
வடிவறமத்து, அவை் றின் சுழல் மை் றும் சமச்சீர் பிரதி லி ் பு
ை் றி குறி ்பிடுதல் .

18.19

மாறிகறள ்
யன் டுத்தி
பவவ் யவறு
அடி ் றடச்
பசயல் ாடுகளால் சுருக்குதல் மை் றும் எளிய இயை் கைித
எை்களின் கூட்டறலயும் கழித்தறலயும் பசய் தல் .
தினசரி வாழ் க்றகயில் எதிர்பகாள் ளும் சூழ் நிறலகறள,
எளிய சமன் ாட்டின் வடிவத்தில் எழுதி தீர்த்தல் .
இரு
ரிமாை
வடிவங் களான
சதுரம் ,
பசவ் வகம் ,
முக்யகாைம் , இறைகரம் மை் றும் வட்டங் களின் ை்புகறள
அறிதல் , சுை் ைளவுகறளயும்
ர ் ளவுகறளயும் முறையான
மை் றும் முறைசாரா வழிகளில் கைக்கிடுதல் .
தினசரி
வாழ் க்றகச்
சூழ் நிறலகளில்
உள் ள
புள் ளி
விவரங் கறள ்
யன் டுத்தி, பசவ் வக வறர ் டத்றதயும்
(விளக்க ் டம் ), இரு பசவ் வக வறர ் டத்றதயும் வறரதல்
மை் றும் விளக்குதல் .

20.22
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1. எண்கள்
1. கற் றலின் விளளவு: ப ரிய எை்களின் மீது அடி ் றடச் பசயல் ாடுகறள ்
சிக்கல் களுக்குத் தீர்வு காணுதல் .

யன்

டுத்தி

கற் றல் விளளவின் பரப் பு மற் றும் முக்கியத்துவம் :
தினசரி வாழ் க்றகயில் ப ரிய எை்கறள ்
யன் டுத்தும் சூழ் நிறலகறளக் குறி ் பிடுதல்
மை் றும் அச்சூழ் நிறலகளில் எந்த அடி ் றடச் பசயல் கறள ்
யன் டுத்துகியைாம் என் று
ஆராய் ந்தறிந்து அறத ்
யன் டுத்தி பசயல் ாடுகறளச் பசய் தல் . இக்கை் ைல் விறளவு
மாைவர்களுக்கு ஒரு திரு ் புதல் பசயல் ாடாக அறமந்துள் ளது. யமலும் , வருங் காலத்தில் கைிதம்
கை் கும் ய ாது, அடி ் றடச் பசயல் ாடுகறள ் யன் டுத்திக்பகாள் வர்.

செயல் பாடு: 1 பகாடுத்துள் ள ஒரு எை்ணுடன் இன்பனாரு எை்றைக் கூட்டுதல் அல் லது கழித்தல் .
ந ாக்கம் : எை்கறளத் பதாகுக்கும் விறளயாட்றட விறளயாடுவர் மை் றும்
வளர்த்துக் பகாள் ளுவர்.

றட ் ாக்கத் திைறன

செயல் பாட்டின் விவரம் : பகாடுத்துள் ள 3, 4, 5 இலக்க எை்கறளக் கூட்டுதல் மை் றும் அந்த
எை்ைிலிருந்து 3, 4, 5 இலக்க எை்கறளக் கழிக்க, பவவ் யவறு எை்
பதாகு ் புகளின்
விறளயாட்டுகறள விறளயாடுவது. இங் கு கூட்டும் எை்கள் , கழிக்கும் மை் றும் கழிக்க ் டும்
எை்கள் , வித்தியாசம் .இவை் றில் ஏதாவது ஒரு எை்
பகாடுக்க ் டாமலிருந்தாலும் அறதக்
கை்டுபிடிக்கும் திைறன ் ப றுவது.

கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டு எண்: 1.1 இலிரு ் து 1.4 வளர
செயல் பாடு 2: வாக்கிய வடிவ கைக்குகறளத் தீர்த்தல் .
ந ாக்கம் : வாக்கிய வடிவ கைக்குகறள ்
பசயல் ாடுகறள ் யன் டுத்துதல் .

டித்து

புரிந்துபகாை்டு,

ஏை் ை

அடி ் றடச்

செயல் பாட்டின் விவரம் : வாக்கிய வடிவக் கைக்குகறள மாைவர்கள் புரிந்துபகாை்டு, கூட்ட
யவை்டுமா அல் லது கழிக்க யவை்டுமா? என் று முடிவுபசய் யும் திைம்
றடத்தவர்களாவர்.
அன் ைாடம் , இத்தறகய ்
ல சூழ் நிறலகறளக் பகாடுத்து கூட்டயவா அல் லது கழிக்கயவா
மாைவர்களுக்கு வாய் ் புக் பகாடு ் து.

கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டு எண் : 1.5
செயல் பாடு 3: எை்களின் ப ருக்கல் .
ந ாக்கம் : பகாடுத்துள் ள எை்களில் ப ருக்கும் எை், ப ருக்க ் டும் எை்றைக் கை்டறிந்து,
ப ருக்கல் பசயல் ாட்றடச் பசய் தல் .
செயல் பாட்டின் விவரம் : 2 எை்கறள ் ப ருக்கும் ய ாது, பகாடுத்துள் ள எை்களில் ப ரிய
எை்றை இடமதி ் பிை் யகை்
விரிவு டுத்தி, பிைகு ப ருக்க, மாைவர்களுக்கு கூறுவது, தினசரி
வாழ் க்றகயில் ப ருக்கல் பசய் ய யவை்டிய சூழ் நிறலகறளக் குறி ் பிடுவது. ஆசிரியர் பகாடுத்த
ல் யவறு வடிவறம ் புகறளக் கவனித்து, சரியான பசயல் ாட்றடச் பசய் வது.
பசயல் ாட்டு எை் 1.10 இல் சதுரத்றத நிர ் , அக்கம் - க்கத்து வட்டத்திலுள் ள
எை்கறள ் ப ருக்கி, நடுவிலுள் ள சதுரத்தில் ப ருக்கை்
லறன எழுதச்
பசய் வது. ஒருயவறள, வட்டம் காலியாக இருந்தால் , வட்டத்திலுள் ள அக்கம் க்கத்து எை்றைக் பகாை்டு, சதுரத்திலுள் ள எை்றை வகுத்தல் விறட
கிறடக்கும் என் று ஆசிரியர், மாைவர்களுக்கு வழிகாட்டுவது.
கற் றல் பயிற் சித்தாள் எண்: 1-6 இலிரு ் து 1-10 வளர

செயல் பாடு 4 : எை்கறள வகுத்தல்

1

ந ாக்கம் : எளிய வகுத்தலில் ஈவு மை் றும் மீதத்றதக் கை்டுபிடித்தல் மை் றும் வாக்கிய வடிவக்
கைக்குகறள ் புரிந்துபகாை்டு வகுத்தல் பசயல் ாட்றட பசய் தல் .
செயல் பாட்டின் விவரம் : வகு டும் எை்றை, வகுக்கும் எை்றைக் பகாை்டு வகுத்து, ஈவு மை் றும்
மீதத்றதக் கை்டுபிடிக்க, ஆசிரியர், மாைவர்களுக்கு வழிகாட்டுவது. வாக்கிய வடிவக்
கைக்குகளில் , வகுக்கும் மை் றும் வகு டும் எை்கறளக் குறி ் றிந்து வகுத்தல் பசய் வதை் கான
டிநிறலகறள, ஆசிரியர் விளக்கிக் கூறுவது. யமலும் ,
ல எடுத்துக்காட்டுகறளக் கூறுவதன்
மூலம் , இச்பசயல் ாட்டின் அறிதிைறன உறுதி ் டுத்தல் . திருத்த ் யிை் சிக்கான கைக்குகறளச்
பசய் வதால் , அடி ் றட பசயல் ாடுகறள ்
யன் டுத்தி, கைக்குகளுக்குத் தீர்வுகாணும்
திைறமறய ் ப றுவது.

கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டு எண்: 1.11 இலிரு ் து 1.12
பாடப் புத்தகத்திற் குத் சதாடர்பான பாடம் : திருத்தை் கை் ைலின் விறளவு
மதிப் பீட்டுத் தரங் கள்
கற் றலின் விளளவு

தரம் .1

தரம் .2

தரம் .3

தரம் .4

ப ரிய எை்களின்
மீது, அடி ் றட
பசயல் ாடுகறள ்
யன் டுத்தி,
சிக்கல் களுக்குத்
தீர்வு காணுதல் .

பகாடுத்த
எை்களுக்கு,
பவவ் யவறு
எை்கறளக்
கூட்டல் மை் றும்
கழித்தல் பசய் தல் .
யன் ாட்டுக்
கைக்குகறள
சரியான
பசயல் ாடுகறள ்
யன் டுத்திக்
கைக்கிடுதல் .

ஆசிரியர்
குறி ் பிட்டதுய ால் ,
வகுத்தல் மை் றும்
ப ருக்கல் பசய் து,
சூழ் நிறலக்யகை் ை
சரியான
பசயல் ாடுகறள ்
யன் டுத்துதல் .

எல் லா
அடி ் றடச்
பசயல் ாடுகள்
உள் ளடங் கிய
கல ் பு
கைக்குகறளச்
பசய் தல் .

தினசரி
வாழ் க்றகயி
ல்
சூழ் நிறலக்கு
ஏை் ,
அறனத்து
அடி ் றடச்
பசயல் ாடுக
றளயும்
யதறவக்யகை்
யன் டுத்தி
க்
பகாள் ளுதல் .
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2. கற் றலின் விளளவு: முழு எை்கறள ் ை் றிய அடி ் றடக் கருத்துகறள அறியச்பசய் து,
அதன் மீது அடி ் றடச் பசயல் ாடுகறள ் யன் டுத்தி, சிக்கல் களுக்குத் தீர்வு காைல் .
கற் றல் விளளவின் பரப் பு மற் றும் முக்கியத்துவம்
இ ் ாடத்தின் முடிவில் மாைவர்கள் தமது தினசரி வாழ் க்றகயில் மிறக முழு எை்கள் மை் றும்
குறை முழு எை்களின்
யன் ாட்டின் முக்கியத்துவத்றத அறிந்துபகாள் ளுதல் . எை்யகாட்டின்
மீது எை்கறளக் குறி ் பிடும் ய ாது சுழியம் , முன்னி மை் றும் பதாடரிறய ் ை் றி அறிவூட்டுதல் .
எை்யகாட்டின் மீது எை்கறளக் குறி ் பிடுவதை் கு சரியான குறியீடுகறள ்
யன் டுத்துதல் .
எ.கா: +6, -6, 10 மை் றும் -8 முதலியன. முடிவில் முழு எை்களின் அடி ் றடச் பசயல் ாடுகறள
(கூட்டல் .கழித்தல் )
யன் டுத்தி, கைக்குகளுக்குத் தீர்வுகாணும் திைறன மாைவர்களில்
வளர்த்தல் .

செயல் பாடு: 1
கிைைாட்டத்திலும் தினசரி வாழ் க்றகச் சூழ் நிறலகளிலும் முழு எை்கறள ்
யன் டுத்துதல் .
ந ாக்கம் : முழு எை்களின் ப ாருள் மை் றும் எை்யகாட்டின் மீது முழு எை்கறளக் குறி ் பிடும்
முறைறய அறிந்து பகாள் ளுதல் .
செயல் பாட்டின் விவரம் : ஆசிரியர், மாைவர்களுக்கு +,.குறியீடுகளின் சரியான ் யன் ாட்றட
உறுதிபசய் வதை் கு கிைறு / லிஃ ் ட் பசயல் ாட்றட ் யன் டுத்தி தறரநிறல, யமல் நிறல மை் றும்
கீழ் நிறலக் கருத்றத பதளிவு டுத்துதல் . இயதய ால இலா ம் , நட்டம் , ஏறு-இைங் கு, இடது, வலது
க்கங் களின் கருத்றத தினசரி வாழ் க்றகக்கு ஏை் , சூழ் நிறலகறள உருவாக்கி, விறளயாடச்
பசய் தல் . இவ் விறளயாட்டுகளின் மூலம் மாைவர்கள் சுழியம் (பூ ் ஜியம் ), மிறக மை் றும் குறை
முழு எை்களின்
யன் ாட்றட அறிவது. இங் கு முக்கியமாக ஒரு குறி ் பிட்ட நிறலயிலிருந்து (0)
யமல்
மை் றும்
கீழ் நிறலகறளக்
குறி ் பிடுவதன்
மூலம்
+,.குறியீடுகளின்
யன் ாட்றட
அறிந்துபகாள் ளச் பசய் வது. எை்யகாட்டின் வல ் க்க எை்கள் மிறக எை்கள் , இட ் க்க எை்கள்
குறை எை்கள் என் றும் புரிந்துபகாள் வதை் கு, இச்பசயல் ாடுகள் மாைவர்களுக்கு உதவுகின் ைன.
கீழ் காணும் சூழ் நிறலகளுக்கு
யன் டுத்தி எழுதுக.

ஏை் ,

எை்களுக்கு

சரியான

'+'

அல் லது

'-'

குறியீடுகறள ்

(1) ரூ.500 நட்டம்

(4) 3,000 மீ கடல் மட்டத்திை் குக் கீயழ

(2) 12 மீட்டர் வல ் க்கம் நடக்க

(5) ரூ.10,000 இரு ் பு

(3) ரூ.7,643 இலா ம்

கை் ைலின்

யிை் சித்தாள் பசயல் ாட்டு எை்: 2.2 மை் றும் 2.3
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செயல் பாடு 2: சுழியத்றதவிட (0), சிறிய மை் றும் ப ரிய எை்கறளக் குறி ் பிடுவது.
ந ாக்கம் : முழு
குறி ் பிடுதல் .

எை்கறள

ஒ ் பிட்டு,

சுழியத்றதவிட

ப ரிய

மை் றும்

சிறிய

எை்கறளக்

செயல் பாட்டின் விவரம் : பகாடுத்துள் ள எை் பதாகு ் பிலிருந்து சிறிய மை் றும் ப ரிய எை்கறளத்
யதர்ந்பதடுத்து, சதுரத்தில் எழுத, ஆசிரியர், மாைவர்களுக்குக் கூறுவது. இது பதாடர் ான பிை
பசயல் ாடுகளான சிறியது.ப ரியது, ஏறு.இைங் கு, முன்னி.நடுவனம் .பதாடரி முழுக்கறள சரியான
குறியீடுகறளக் பகாை்டு குறி ் பிடும்
பசயல் ாடுகறளக் பகாடு ் து, மாைவர்களுக்கு
விரு ்
் ட்ட இடங் கறள நிர ் பும்
யிை் சிக்கான பசயல் ாடுகறள உருவாக்கிக் பகாடுத்து
பசய் வித்தல் .

கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டு எண்: 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11.

செயல் பாடு 3: முழுக்களுடன் கூட்டல் மை் றும் கழித்தல் பசய் தல் .
ந ாக்கம் : மிறக முழுக்கள் மை் றும் முழுக்களின்
யன் ாடு, அவை் றின் கூட்டல் .கழித்தல்
பசயல் ாடுகறள, அன் ைாட வாழ் க்றகச் சிக்கல் களுக்கு எவ் வாறு தீர்வு காை் து / யன் டுத்திக்
பகாள் வது ை் றி அறிந்து பகாள் ளுதல் .
செயல் பாட்டின் விவரம் : யநத்ராவதியின் வீட்டில் உள் ள மாடிச் சூழ் நிறல, குழந்றதகளின் தினசரி
வாழ் க்றகச் சூழ் நிறலகளின் எடுத்துக்காட்டுகளான கிைை் று ்
டிகள் , லிஃ ் ட்டின்
யன் ாடு
முதலியவை் றின் மூலம் , மிறக முழுக்களின் ப ாருள் , இடம் மை் றும் குறியீடு, அயத ் ய ால
கீழ் யநாக்கியுள் ள
டிகளுக்கு குறை முழுக்களின் ப ாருள் , இடம் மை் றும்
யன் டுத்த ் டும்
குறியீடுகளின் சூழ் நிறல, எை்யகாட்டின் மீது குறி ் பிடும்
யிை் சிறய பசய் வித்தல் யவை்டும் .
மாைவர்களின் திரு ் புதல் மை் றும் யிை் சிக்காக, பசயல் ாடுகறள திட்டச் பசயல் ாடு ஏடுகறளக்
பகாடுத்து, மாைவர்கள்
யன் டுத்துவறத ஆசிரியர் கவனி ் து. அதுமட்டுமில் லாமல் , கடந்த
வகு ் பில் கை் ை ழுமு எை்களின் கூட்டல் .கழித்தல் பசயல் ாடுகறளத் திரு ் புதல் , முக்கியமாக
சரியான குறியீடுகறளயும் அவை் றின் சரியான யன் ாட்றட உள் ளடக்கும் சூழ் நிறலகறளயும்
பகாடுக்க யவை்டும் .
கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டு எண்: 2.13, 2.14, 2.15

செயல் பாடு 4: கூட்டினாலும் ப ருக்கினாலும் நான் ஒருவயன.
ந ாக்கம் : கூட்டல் மை் றும் பதாடர் மீள் கூட்டல் பசயல் ாட்டின் மூலம் , முழு எை்களின் ப ருக்கறல
அறிந்துபகாள் ளுதல் .
செயல் பாட்டின் விவரம் : கடந்த வகு ் பில் மாைவர்கள் கை் ை கூட்டல் மை் றும் பதாடர்மீள் கூட்டல்
ை் றிய கருத்தின் அடி ் றடயிலான யிை் சி பசயல் ாடுகறள, மாைவர்கள் முடிக்க, ஆசிரியர்
வாய் ் பு பகாடு ் து.
மிறக முழு எை் x மிறக முழு எை் = மிறக முழு எை்.
மிறக முழு எை் x குறை முழு எை் = குறை முழு எை்.
குறை முழு எை் x குறை முழு எை் = மிறக முழு எை்.
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ான் இருப் பது நபால் செய்
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கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டு எண்: 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 மற் றும் 2.22.

செயல் பாட்டு எண் 5: வகுத்தல் விறளயாட்டு.
ந ாக்கம் : முழு எை்களின் வகுத்தறலக் கை் ைல் .
செயல் பாட்டின்
விவரம் :
கடந்த வகு ் பில்
கை் ை வகுத்தல்
கருத்துருவின்
திரு ் புதல்
பசயல் ாட்டிறன நிகழ் த்துவயதாடு, முழுக்களின் வகுத்தறலயும் கை் பி ் து இன் றியறமயாதது.
முக்கியமாக, மாைவர்கள் கீழ் காணும் வகுத்தல் பசயறல ் புரிந்துபகாள் வது முக்கியமாகும் .
மிறக முழு எை் ÷ மிறக முழு எை் = மிறக முழு எை்.
மிறக முழு எை் ÷ குறை முழு எை் = குறை முழு எை்.
குறை முழு எை் ÷ குறை முழு எை் = குறை முழு எை்.

பயிற் சித்தாளின் கற் றல் செயல் பாட்டு எண்: 2.24, 2.25.
பாடப் புத்தகத்திற் கு சதாடர்பான பாடம் :
மதிப் பீட்டுத் தர

கற் றலின்
விளளவு
முழு எை்கறள ்
ை் றிய
அடி ் றடக்
கருத்துகளின்
அடி ் றடச்
பசயல் ாடுகறள
யன் டுத்தி,
சிக்கல் களுக்குத்
தீர்வு காணுதல் .

ாடம் 1. முழு எை்கள் . ாகம் .2 (7ஆம் வகு ் பு)

ிளலகள்

தர ிளல.1
மிறக மை் றும்
குறை முழு
எை்கறள
அறடயாளம்
கை்டறிதல் .

தர ிளல.2

தர ிளல.3

தர ிளல.4

முழு எை்களின் மீது
கூட்டல் .கழித்தலுக்கு
த் பதாடர் ான
பசயல் ாடுகறள
பசய் வர்.
எை்யகாட்டின் மீது
கூட்டல் மை் றும்
கழித்தல்
கைக்குகறள
குறியீடுகறள ்
யன் டுத்தி
பசய் தல் .

முழு எை்கள்
மீதான ப ருக்கல்
மை் றும் வகுத்தல்
பதாடர் ான
கைக்குகளுக்குத்
தீர்வு காணுதல் .

முழு எை்களின்
மீது அடி ் றட
பசயல் ாடுகறள
, தினசரி
வாழ் க்றகயில்
யன் டும்
வறகயில்
கைக்குகளுக்குத்
தீர்வு காணுதல் .
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3. கற் றலின் விளளவு: பின் னங் களின் அடி ் றடக் கருத்துருறவயும் , அதன் மீது கூட்டல் , கழித்தல்
பசயல் ாடுகறளத் திரு ் புதல் மை் றும் குறி ் பிட்ட ப ருக்கல் மை் றும் வகுத்தல் பசயல் ாடுகறளச்
பசய் தல் .
கற் றல் விளளவின் பரப் பு மற் றும் முக்கியத்துவம்
மாைவர்கள் ,
இக்கை் ைலின்
விறளறவ
அறடவயதாடு,
தமது
தினசரி
வாழ் க்றகயில்
எதிர்பகாள் ளும் பின் னங் கள் பதாடர் ான முழு எை் மை் றும் அதன்
ாகங் களான கால் , அறர,
முக்கால் (1/4, 1/2, 3/4) முதலியவை் றை ்
யன் டுத்தும் ய ாது உை்டாகும் சிக்கல் களுக்குத்
தீர்வுகாணும் திைறமறயயும் ப றுதல் . பின் னங் களின் வறககறள அறிந்து அடி ் றடச்
பசயல் ாடுகறளச் பசய் வதன் மூலம் , அன் ைாட வாழ் க்றகத் பதாடர் ான ப ாருள் ,
ைம் ,
உைவு ்
ை்டங் கறள சரியாக ்
கிர்ந்துபகாள் ளும் சூழ் நிறலகறள எதிர்பகாள் ளும் திைம்
ப றுதல் . பசய் தித்தாள் களில் வரும் விவரங் கறள ் புரிந்துபகாள் ளுதல் .
செயல் பாடு 1 : முழுறம மை் றும் அதன் குதிகறள ஒ ் பிடுதல் மை் றும் பின் னங் களின் வறககறள
அறிதல் .
ந ாக்கம் : ஒரு முழு ் ப ாருளின்
ாகங் கள் அல் லது சில ப ாருட்களின் கூறுகறள நாம் எ ் டி
அறமக்கியைாம் என் றத,
டத்தின் மூலம் அறிந்துபகாள் வது. ஒரு முழுறமயின்
குதிகறள
ஒ ் பிட்டு, பின் னங் களின் வறககறள அறிவது.
செயல் பாட்டின் விவரம் : பசயல் ாட்டு ஏடுகளில் பகாடுத்துள் ள முழுறமயின்
குதிகறள,
அவை் றிை் குத் பதாடர் ான எை்கயளாடு ஒ ் பிடுவது. முழுறமறயவிட ் ப ரிய அல் லது சிறிய
பின் னங் கறளக் குறி ் றிந்து அவை் றின் வறககறள ் ட்டியலிடுவது.
செயல் பாட்டின்
நமலாண்ளம:
எை்யகாட்றட
சம ் குதிகளாக்கும்
அடி ் றடயில்
முழுறம ் டுத்துக (பசயல் ாடு 3.2).
செயல் பாட்டு எண்
3.6:
பநை் யிர் 6
குதிகளாக விறளவிக்க ் ட்டிருக்க யவை்டிய
நிறலறமயில் , 1 குதி மட்டும் விறளவிக்க ் ட்டிருந்தால் , அதாவது, 1/6 என் து முழு எை்றைவிட
சிறியது என் று கூறுவதன் மூலம் பதாடர்ந்து விளக்குதல் .
கற் றலின் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டு எண்: 3.1 இலிரு ் து 3.5.
செயல் பாடு: 2.பின் னங் கறள ஒ ் பிடுதல் .
ந ாக்கம் : பின் னங் களில் எது ப ரியது, எது சிறியது, எது சமபமன் று அறிந்துபகாள் ளுதுல் .
செயல் பாட்டின்
விவரம் :
டத்யதாடு ஒ ் பீடு பசய் ய ் ட்டுள் ள ஏடுகறளக் பகாடுத்து,
முழுறமயின் பமாத்த ாகங் கள் மை் றும் வை்ைமிட ் ட்டுள் ள ாகங் கறள ஒ ் பிட்டு நிர ் புக.
இரை்டு பின் னங் களிறடயய குறியீடுகறள ்
யன் டுத்தி (< = >) சமம் , ப ரியது, சிறியது
என் றத குறி ் பிடுவதன் மூலம் விடு ட்ட இடங் கறள நிர ் புக.
செயல் பாட்டு எண்: 3.9 மை் றும் 3.10 இல் குதி மை் றும் பதாகுதிகறள, ஒயர எை்றைக்பகாை்டு
ப ருக்கி, சமான பின் னங் கறள எழுதுதல் .
செயல் பாட்டு எண்: 3.11 மை் றும் 3.12 இல் சரியான குறியீடுகறள
யன் டுத்தி விடு ் ட்ட
இடங் கறள நிர ் புதல் .
எ.கா: 3/4 > 2/4
கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டு எண்: 3.6 இலிரு ் து 3.8.
செயல் பாடு:3.பின் னங் களின் கூட்டல் மை் றும் கழித்தல் .
ந ாக்கம் : அன் ைாட சூழ் நிறலகளில் , குதிகள் சமமாக இருந்தாலும் அல் லது சமமை் ைறவயாக
இருந்தாலும் , பின் ன எை்கறளக் கூட்டுதல் அல் லது கழித்தல் .
செயல் பாட்டின்
விவரம் : சில ப ாருட்களின்
முழுறமயின்
சம ்
குதிகளின்
யதர்ந்த
பதாகுதிகறளக் கூட்டுவது மை் றும் கழி ் து. எ.கா: சாக்பலட்டின் குதிகறளக் கூட்டுவது, வீட்டின்
ஓடுகளில் , உறடந்துய ான ஓடுகறளக் கறளத்பதறிந்து, பிைகு மீதமுள் ள ஓடுகறளக் கழித்த
பசயல் ாடுகறளக் கவனித்து அறிந்து கைக்குகறளத் தீர்த்தல் .
பசயல் ாட்டின் யமலாை்றம:
2
டத்தில் நீ ள் யகாடுகள் வறரய ் ட்ட குதி =
டத்தில் சாய் வுக் யகாடுகள் வறரய ் ட்ட
3
குதி =
7

7

டத்தில் இரை்டு வடிவறம ் புகளின் பமாத்தம்
2
3
5
= + =
7

7

7

7

பசயல் ாடு 3.14 இல் , கூட்டல் மை் றும் கழித்தலுக்குத் பதாடர்புறடயது. சில எை்கள் விட ் ட்டுள் ள
நிறலயில் , கைக்குகறள சரியான முறையில் பசய் வதன் மூலம் விடு ட்ட பின் னங் கறள
நிர ் புதல் .
கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டு எண்: 3.9 மற் றும் 3.16
செயல் பாடு 4: பின் னங் களின் ப ருக்கலும் வகுத்தலும் .
ந ாக்கம் : முழுறம மை் றும் அதன்

குதிகறள ் புரிந்துபகாள் வதை் கு உதவுகிைது.

செயல் பாட்டின் விவரம் : பகாடுத்துள் ள பின் னங் களின்
குதி மை் றும் பதாகுதிகறள ் ப ருக்கி ,
முழுறமறயக் கை்டுபிடிக்க யவை்டும் . 'இன்' என் தன்
யன் ாட்றட ் புரிந்துபகாை்டு,
பசயல் ாடு 3.24 இல் , பமாத்த பூக்கறள எை்ைி, அதன் அடி ் றடயில் விடு ட்ட இடங் கறள
நிர ் புதல் . எ.கா: 1/2 இன் 8 = 1/2 x 8 = 4.
2 பின் னங் கறள வகுக்கும் ய ாது, வகுத்தலின் தறலகீழியான ப ருக்கலுக்கு மாை் றி, பிைகு ப ருக்க
யவை்டும் .
செயல் பாட்டின் நமலாண்ளம: பசயல் ாட்டு எை் 3.25 (1) நீ ள் யகாடுகளின் வை்ைம் 1/3. சாய் வுக்
யகாடுகளின் வை்ைம் 2/5.
அவை் றின் ப ருக்கை் லன் 1/3x2/5 = 2/15 (இரை்டு வை்ைங் களும் கலந்த ்

டம் ).

செயல் பாட்டின் நமலாண்ளம: பசயல் ாட்டு எை் 3.25 இன் மாதிரி ஒன் றைக் பகாடுத்து,
அம் புக்குறி காட்டும் பதாடர் பசயல் ாடுகறள அறிந்து குறி ் பிட்டு , அந்தந்த விலங் குகளின் வீடு
ப ாருத்த ் ட்டுள் ளது. இவ் வாறு, நீ ங் கள் பதாடர்ந்து பசய் யுங் கள் .
கற் றல் பயிற் சித்தாளின் செயல் பாட்டு எண்: 3.17 இலிரு ் து 3.23
ாட ் புத்தகத்திை் குத் பதாடர் ான ாடம் . ாடம் 2.
பின் னங் கள் மை் றும் தசமங் கள் ாகம் .1 (7ஆம் வகு ் பு)
மதிப் பீட்டு தர ிளல
கற் றலின் விளளவு

தர ிளல.1

தர ிளல.2

தர ிளல.3

தர ிளல.4

பின் னங் களின்
அடி ் றடக்
கருத்துருறவயும் ,
அதன் மீது கூட்டல் ,
கழித்தல்
பசயல் ாடுகறளத்
திரு ் புதல் மை் றும்
குறி ் பிட்ட
பின் னங் களின் மீது
ப ருக்கல் மை் றும்
வகுத்தல்
பசயல் ாடுகறளச்
பசய் தல் .

பின் ன
வறககறள
அறிதல் .
பின் னங் கறளயும்
மை் றும்
பின் னங் களுக்குத்
பதாடர் ான
டங் கறளயும்
ஒ ் பிடுதல் .

குதிகள்
சமமாக
இருந்தால் ,
கூட்டல் மை் றும்
கழித்தறலச்
பசய் தல் .
சமமான
பின் னங் கறள
யும் எழுதுதல் .

சமமை் ை
குதிகள் உறடய
பின் னங் கறளக்
கூட்டுதல் மை் றும்
கழித்தல் .
பின் னங் களின்
ப ருக்கல்
மை் றும் வகுத்தல்
கைக்குகறளத்
தீர்த்தல் .

பின் னங் களின்
ப ருக்கல்
மை் றும் வகுத்தல்
பசயல் ாடுகறள
ச் பசய் தல் .
வாக்கிய வடிவ
கைக்குகறளச்
பசய் தல் .
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4. கற் றலின் விளளவு: தசமங் களின் அடி ் றடக் கருத்து மை் றும் அதன் மீது கூட்டல் , கழித்தல்
பசயல் ாடுகறளத் திரு ் புதல் மை் றும் குறி ் பிட்ட தசமங் களின் மீது ப ருக்கல் மை் றும் வகுத்தல்
பசயல் ாடுகறளச் பசய் தல் .
கற் றல் விளளவின் பரப் பு மற் றும் முக்கியத்துவம்
மாைவர்கள் , இக்கை் ைலின் விறளறவ அறடந்தபிைகு, தினசரி வாழ் க்றகயில் தசம எை்களின்
முக்கியத்துவத்றத அறிதல் . தசம எை்கள் நமது தினசரி வாழ் க்றக விவகாரங் களின்
அறடயாளமாக உள் ளன. எறட,
ைம் , நீ ளம் , அளவு இவை் றை ்
ை் றி அறிந்துபகாள் ள, தசம
எை்கள்
யன் டுகின் ைன. மாைவர்கள் , இக்கை் ைலின் விறளறவ கைித விடயமாக மட்டுயம
ார்க்காமல் அன் ைாட வாழ் க்றக விவகாரமாகவும் யன் டுத்தல் .
யநரடியாக தசமங் களின் கூட்டலுக்கு பசல் லாமல் , தினசரி வாழ் க்றகயில் தசமங் கறள ்
யன் டுத்தும் சூழ் நிறலகறள விளக்குவதன் மூலம் , தசம எை்கறள அறிமுக ் டுத்துதல் .
புள் ளிறய தசம எை்றைக் குறி ் பிடுவதை் கு ் யன் டுத்துகியைாம் என் று உைர்த்துதல் .
செயல் பாடு 1: ஒரு ப ாருளின் நீ ளத்றத அளத்தல் .
ந ாக்கம் : தசம எை்ைாக வறக ் டுத்தி ்

டித்தல் .

செயல் பாட்டின் விவரம் : மாைவர்களிடம் இருக்கும் ப ன் சில் /ய னா முதலியவை் றை ஒரு
அளவுயகாளினால் அளந்து கூைச்பசய் து, அவ் வளவுகறளக் கரும் லறகயின் மீது எழுதி (ஆசிரியர்
முழு எை்கறள எழுதாமல் , தசம எை்கறளக் கரும் லறகயின் மீது எழுதுதல் ), தசம எை்கறள
அறிமுக ் டுத்தல் . அளவுயகாலில் இருக்கும் பச.மீ. மை் றும் மி.மீ களாக மாை் றும் முறைறய ் ை் றி
கூறுதல் .
1 பச.மீ = 10 மி.மீ.
1 மி.மீ =

1
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பச.மீ = 0.1 பச.மீ.

இயதய ால் , மீ -ஐ பச.மீ ஆக மாை் றுவறதக் குறி ் பிடுதல் .
1 மீ = 100 பச.மீ.
1 பச.மீ =

1
100

இயதய ால் ,

மீ = 0.01 மீ.
ல் யவறு ப ாருட்கறள அளக்க, மாைவர்களுக்கு உதவுதல் .

கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் எண்: 4.1 இலிரு ் து 4.4

செயல் பாடு 2: தசமங் கறள ்

ை் றி உங் களுக்கு எவ் வளவு பதரியும் ?

ந ாக்கம் : பகாடுத்துள் ள எை்கறள இடமதி ் பு அட்டவறையில் எழுத்தால் எழுதுதல் .
செயல் பாட்டின்
விவரம் :
கடந்த
வகு ் பில்
கை் ை
இடமதி ் பு
அட்டவறைறய
எடுத்துக்காட்டுகளின் மூலம் திரு ் புதல் மை் றும் அவை் றை எழுத்தால் எழுத யிை் றுவித்தல் .

சில

கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாடுடு எண்: 4.5

செயல் பாடு 3: விறளயாட்டு தினம்
ந ாக்கம் : தசம எை்களில் சிறியது எது, ப ரியது எது? எனக் கை்டறிதல் .
செயல் பாட்டின் விவரம் : மதி ் பீட்டு ் லறகயில் பகாடுத்துள் ள தசம எை்களில் , சிறிய மை் றும்
ப ரிய எை்றைக் கை்டறியச் பசய் தல் மை் றும் அவை் றை ஏறு மை் றும் இைங் கு வரிறசயில் எழுத
மாைவர்களுக்கு உதவுதல் .
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கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் எண்: 4.6, 4.7
செயல் பாடு 4: தசம எை்களின் கூட்டல் மை் றும் கழித்தல் .
ந ாக்கம் : நீ ள் வாக்கிலும் குறுக்குவாக்கிலும் பகாடுத்துள் ள தசம எை்கறள அட்டவறையில்
எழுதி,
கூட்டவும்
கழிக்கவும்
உதவுதல் .
அதுமட்டுமில் லாமல் ,
தினசரி
வாழ் க்றக
சூழ் நிறலகளுக்யகை் கல ் பு பசயல் ாடுகறளச் பசய் யும் திைறமயுள் ளவர்களாவர்.
கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் எண்: 4.8 இலிரு ் து 4.10

செயல் பாடு 5: தசம எை்களின் ப ருக்கல் மை் றும் வகுத்தல் .
ந ாக்கம் : எளிய முறைகறள ்
பசயல் ாடுகறளச் பசய் தல் .

யன்

டுத்தி, தினசரி வாழ் க்றகயில் ப ருக்கல் மை் றும் வகுத்தல்

செயல் பாட்டின் விவரம் : ப ருக்கல் விதிகறள நிறனவுகூர்ந்து, தசமங் கறள ் ப ருக்குதல் .
ப ருக்கும்
மை் றும்
ப ருக்க ் டும்
எை்ைிலுள் ள தசம ்
புள் ளிகளின்
அடி ் றடயில் ,
ப ருக்கை் லனில் தசம ் புள் ளிறய இடும் எளிய முறைறயக் கூறுதல் .
எ.கா: 2.5 x 2.5 = 6.25
தசம எை்கறள 10, 100, 1000 ஐக் பகாை்டு ப ருக்கும் ய ாது, அதிலுள் ள '0' ங் களின்
எை்ைிக்றகயின் அடி ் றடயில் ப ருக்கை் லனில் வல ் குதியில் தசம ் புள் ளிறய இடும்
எளிய வழிமுறைறயக் குறி ் பிடுவது.
எ.கா: 1.458 x 100 = 145.8
சில எடுத்துக்காட்டுகளின் மூலம் தசம எை்கறள முழு எை் மை் றும் தசம எை்கறளக் பகாை்டு
வகுக்கும் முறைறய, எடுத்துக்காட்டுகளின் மூலம் , மாைவர்களுக்குக் கை் பித்தல் . ஒவ் பவாரு தசம
எை்றையும் 10, 100, 1000 ஐக் பகாை்டு வகுக்கும் எளிய முறைறய விளக்குதல் .
வகுக்கும் எை்ைிலுள் ள '0' களின் அடி ் றடயில் , ஈவின் வல ் குதியிலிருந்து இடம் யநாக்கி,
புள் ளிறய இடுவதை் கு, எடுத்துக்காட்டுகறளக் பகாடுத்து விளக்குதல் .
இன் னும்
அதிகமான
எடுத்துக்காட்டுகறள ்
குழந்றதகளில் யமம் டுத்துதல் .

யன்

டுத்தி,

இக்கை் ைலின்

விறளறவக்

கற் றல் பயிற் சித்தாளின் செயல் பாட்டு எண்: 4.11 இலிரு ் து 4.19.
பாடப் புத்தகத்தில் இதற் குத் சதாடர்பான பாடம் :
ாடம் 5.பின் னங் களும் தசமங் களும்

குதி 1 (7ஆம் வகு ் பு)

பாடம் 8.தெமங் கள் பகுதி.2 (6ஆம் வகுப் பு).
மதிப் பீட்டுத் தர ிளலகள்
கற் றலின் விளளவு
தர ிளல.1
தசமங் களின்
அடி ் றடக்
கருத்து மை் றும்
அதன் மீது கூட்டல் ,
கழித்தல்
பசயல் ாடுகறளத்
திரு ் புதல் மை் றும்
குறி ் பிட்ட
தசமங் களின் மீது
ப ருக்கல் மை் றும்
வகுத்தல்
பசயல் ாடுகறளச்
பசய் தல் .

தசம
எை்கறள ்
டித்தல் ,
இடமதி ் பு
அட்டவறையி
ல் எழுதுதல் .

தர ிளல.2
நீ ள் வரிறசயிலும் ,
குறுக்கு
வரிறசயிலும்
பகாடுத்துள் ள
தசமங் கறள,
அட்டவறையில்
யன் டுத்தி,
கூட்டல் மை் றும்
கழித்தல் பசய் தல் .
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தர ிளல.3
சில எளிய
முறைகறள ்
யன் டுத்தி,
தசம
எை்களின்
ப ருக்கல்
மை் றும்
வகுத்தல்
பசய் தல் .

தர ிளல.4
தினசரி
வாழ் க்றகயில் சில
எடுத்துக்காட்டுகளி
ன் மூலம் ,
தசமங் களின்
அடி ் றடச்
பசயல் கறளச்
பசய் தல் .

5. கற் றலின் விளளவு: பதாடர் ப ருக்கலின் சுருக்கமான வடிவயம அடுக்குத் பதாடர் எை்கள்
என் று அறிந்து பகாள் ளுதல் , பகாடுத்துள் ள எை்றைக் காரைி ் டுத்துவதன் மூலம் , சுருக்கி
அடுக்குகளாக எழுதுதல் .
கற் றல் விளளவின் பரப் பு மற் றும் முக்கியத்துவம்
அடுக்கு எை்கள் , ப ருக்கலின் சுருக்கமான வடிவமாகும் . அடுக்குகள் தினசரி வாழ் க்றகயில்
மிகவும் முக்கியமான
ங் றக வகிக்கிைது. அளவியலில் ,
ர ் ளறவயும் , கனமூலத்றதயும்
கை்டுபிடிக்க இது யதறவ. ஒயர எை்றை ் லமுறை ப ருக்குவதை் கு திலாக, அறத அடுக் கு
வடிவத்தில்
குறி ் பிடலாம் . ப ரிய எை்கறள அடுக்கு வடிவத்தில்
குறி ் பிடுவதை் கும் ,
புரிந்துபகாள் வதை் கும் உதவுகிைது.
எடுத்துக்காட்டு: பூமியின் ப ாருை்றம 5,976,000,000,000,000,000,000,000
வடிவத்தில் எழுதுயவாயமயானால் , அது 5.976x10²¹ கி.கி. ஆகும் .

கி.கி.

இறத

அடுக்க

செயல் பாடு 1: காகிதத்றத மடித்து அடுக்குகறள அறிக.
ந ாக்கம் :
பதாடர்
அறிந்துபகாள் ளுதல் .

ப ருக்கலின்

சுருக்கமான

வடிவயம

அடுக்குத்பதாடர்

என்

றத

செயல் பாட்டின் விவரம் : காகிதத்றத 1, 2, 3,.-.-.முறை மடித்துக்பகாை்யட பசல் ல, ஒவ் பவாரு
முறையும்
அங் கு
உை்டாகும்
சதுரம் /பசவ் வக
வடிவங் கறள
ப ருக்கல்
வடிவத்தில்
அட்டவறையில் எழுதி, பிைகு அறத அடுக்கு வடிவத்தில் (பதாடர் எை்) குறி ் பிட ் டும் டி
ஆசிரியர்களுக்குக் கூறுதல் .

இதுய ால, பவவ் யவறு எை்களின் விரிவான வடிவத்றதக் பகாடுத்து, அறத அடுக்குக் குறியீட்டு
வடிவத்தில் பவளி ் டுத்தக் கூறுதல் .
குறியீட்டு அடுக்கு வடிவம் = 53
அடமானம்

அடுக்கு
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3

வாசி ் பு வரிறச: ஐ ் தின் அடுக் கு மூன்று
விரிவாக்கம் : 5 x 5 x 5

கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் எண்: 5.1 இலிரு ் து 5.4
செயல் பாடு 2: அடுக்கு எை்களின் மதி ் ற க் கை்டுபிடித்தல் , முழு எை்கறள அடுக்குக் குறியீடு
வடிவத்தில் எழுதுதல் .
ந ாக்கம் : பகாடுத்துள் ள அடுக்கு எை்கறள விரிவாக்கி, அவை் றின் மதி ் ற க் கை்டுபிடித்து, எந்த
அடுக்கம் ப ரியது என் று முடிவு பசய் தல் மை் றும் அவ் பவை்ைின் காரைிகறள ் யன் டுத்தி ,
அடுக்குத் பதாடரில் பவளி ் டுத்துதல் .
செயல் பாட்டின் விவரம் : பகாடுத்துள் ள இரை்டு அடுக்குத் பதாடர் எை்கறள விரிவாக எழுதி,
ப ருக்கி, மதி ் ற க் கை்டுபிடித்து, எந்த அடுக்கு எை் ப ரியது என் று முடிவு பசய் வதை் கு
வழிகாட்டல் .
43 அல் லது 34
43 = 4 x 4 x 4 x = 64
34 = 3 x 3 x 3 x 3 = 81
அதாவது 34 > 43
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பகாடுத்துள் ள எை்கறள
டி ் டியாக விளக்குதல் .

வகுத்தல்

முறையில்

காக்

காரைிகளாகக்

குறி ் பிடுவறத ்

கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் எண்: 5.5 இலிரு ் து 5.7
செயல் பாடு: 3 அடுக்கு எை் குறை எை்ைாக இருந்தால் , அதன் மதி ் பு.
ந ாக்கம் : அடிமான எை் குறை எை்ைாக இருந்தால் , அடுக்க எை் இரட்றட அல் லது ஒை் றை
எை்ைாக இருந்தால் , அடுக்கத்தின் மதி ் ற முடிவு பசய் தல் .
செயல் பாட்டின் விவரம் : அடிமான எை்ைின் அடுக்கக் குறியீடு இரட்றட எை்ைாக இருந்தால் ,
அந்த அடுக்குக் குறியீட்டு எை்ைின் மதி ் பு மிறக எை்ைாக இருக்கும் . குறை எை்ைின்
அடுக்குக் குறியீடு ஒை் றை எை்ைாக இருந்தால் , இந்த அடுக்கு எை் குறியீட்டின் மதி ் பு மிறக
எை்ைாக இருக்கும் என் று ஆசிரியர், கைக்குகறள பசய் து காட்டுவதன் மூலம் விளக்குவார்.
(-2)4=(-2) (-2)(-2) (-2)=(+16)=16
(-10)5=(-10) (-10) (-10) (-10)(-10)=-100000

கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் எண்: 5.8
ாட ் புத்தகத்தில் இதை் குத் பதாடர் ான

ாடம் :

ாடம் .13. அடுக்குத்பதாடர் எை்கள் :

குதி.2.

மதிப் பீட்டுத் தர ிளலகள்
கற் றலின் விளளவு

தர ிளல.1

தர ிளல.2

தர ிளல.3

தர ிளல.4

பதாடர் ப ருக்கலின்
சுருக்கமான வடிவயம
அடுக்குத்பதாடர்
எை்கள் என் று
அறிந்து பகாள் ளுதல் ,
பகாடுத்துள் ள
எை்றைக்
காரைி ் டுத்துவதன்
மூலம் அறத சுருக்கி
அடுக்குகளாக
எழுதுதல் .

பகாடுத்த
அடுக்குத்
பதாடர் எை்,
அடுக்குக்
குறியீடு,
குறி ் றிதல் ,
விரிவாக்கி
மதி ் ற க்
கை்டுபிடித்தல் .

பகாடுத்துள் ள
அடுக்குத்பதாட
ர் எை்கறள
விரிவாக எழுதி,
மதி ் ற க்
கை்டுபிடித்தல்
.

பகாடுத்த
எை்களின்
காரைிகறளக்
கை்டுபிடித்து,
அடுக்கு
வடிவத்தில்
எழுதுதல் .

தினசரி
வாழ் க்றகயில்
ப ரிய
எை்கறள,
அடுக்குத்பதாடர்
எை்களாக
எழுதுதல் .
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6. கற் றலின் விளளவு: விழுக்காட்றட ் பின் னங் களாகவும் தசமங் களாகவும் மாை் றுதல் மை் றும்
சிக்கல் களுக்குத் தீர்வு காணுதல் , இலா /நட்ட சதவீதத்றதயும் , தனி வட்டிறயயும் தினசரி
வாழ் க்றகயில் யன் டுத்த, கைக்கீடு பசய் தல் .
கற் றல் விளளவின் பரப் பு மற் றும் முக்கியத்துவம்
இக்கை் ைல் விறளறவ அறடந்தபிைகு, மாைவர்கள் , 100 ஐ ்
குதியாகக் பகாை்டுள் ள
பின் னங் கறள, சதவீதமாக மாை் றுதல் . தினசரி பசயை் ாடுகளில் , பவவ் யவறு சூழ் நிறலகளில்
எதிர்பகாள் ளும் விழுக்காட்டுக் கைக்கீடுகறளச் பசய் யும் ய ாது, இது யனுள் ளதாக அறமகிைது.
வியா ாரத்தில் உை்டாகும் இலா ம் , நட்டம் , நட்ட சதவீதம் மை் றும் இலா
சதவீதத்றதயும் ,
தனிவட்டிறயக் கை்டுபிடிக்கும் முறைறயயும் அறிந்துபகாள் வர்.
செயல் பாடு 1: பின் னங் கள் , சதவீதம் மை் றும் தசமங் களின்

ரிமாை் ைம் .

ந ாக்கம் :
ஏதாவது
ஒரு
அளவீட்டின்
சதவீதத்றதக்
கூறும் ய ாது
ஏை் டும்
சிக்கறல
எளிறமயாக்குவதை் கு பின் னம்
யன் டும் . எனயவ, பின் னங் கறள, விழுக்காடு மை் றும் தசம
வடிவத்திை் கு மாை் றுவறத அறிந்துபகாள் வர்.
செயல் பாட்டின் விவரம் : ஒரு காய் கறி வியா ாரி,
ல் யவறு அளவுகளில் காய் கறிகறள
றவத்துள் ளார். ஒவ் பவாரு காய் கறியின் அளறவ, சதவீதமாக கூறுவது கடினம் . எனயவ, பமாத்தக்
காய் கறியின் எறட 100 கி.கி. ஒவ் பவாரு காய் கறியின் எறடறய, அதாவது (எ.கா: பவை்றடக்காய்
15 கி.கி) 15/100 என் று எழுதி, இறத சதவீதத்தில் 15% என் று எழுதுவது சுல ம் . இவ் வாறு, ஒவ் பவாரு
காய் கறியின் எறடயின் சதவீதத்றத அறிந்து, அட்டவறையில் எழுதுவர். பசயல் ாடு 6.1 இல் ஒரு
மாதிரி பகாடுக்க ் ட்டுள் ளது.
பின் னங் கள்

சதவீதம்

தசமம்

45/100

45%

0.45

மீதமுள் ளவை் றை அம் புக்குறிறய ்

யன்

டுத்தி முழுறம ் டுத்துக.

கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் எண்: 6.1 இலிரு ் து 6.4
செயல் பாடு 2: தினசரி வாழ் க்றகயில் பின் னங் கள் , தசமங் கள் மை் றும் சதவீதத்தின்

யன்

ாடு.

ந ாக்கம் : தினசரி வாழ் க்றகயில்
ல விவகாரங் களில் ஈடு டும் ய ாது, நாம்
ைத்றத ்
யன் டுத்துகியைாம் . ள் ளி ஆை்டு விழா பகாை்டாடும் ய ாது, நீ ங் களும் ைிகறள ் கிர்ந்து
பகாள் கிறீர்கள் அல் லவா? வீட்டில் தயாரிக்கும் தின் ை்டங் களிலுள் ள ப ாருட்களின் குதிகளின்
சதவீதம் இ ் டி ல சூழ் நிறலகளிலுள் ள சதவீத கைக்குகறளச் பசய் வதை் கு அனுகூலமாகிைது.
செயல் பாடு 6.5: சில விலங் குகளின் ப யர்கள் , பவவ் யவறு எை்கயளாடு ஒருங் கிறைந்து, சரியான
எை்களின் பதாடர்புகறள ஒ ் பிட்டு, விலங் குகளின் ப யர்கறளத் யதடுக.
ெதவீதம்

பின்னங் கள்

தெமங் கள்

விலங் கின் சபயர்

RAT

கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் எண்: 6.4
செயல் பாடு 3: சதவீதத்தின்

யன்

ாடுகள்

ந ாக்கம் : மாைவர்கள் யதர்வில் ப ை் ை மதி ் ப ை்கள் , தினசரி விவகாரங் களில் யன் டுத்தும்
ைம் , மை் ை விவகாரங் களுக்காக யன் டுத்திக்பகாள் ளும் முகவர்களுக்கு (தரகர்) பகாடுக்கும்
தரகு முதலியவை் றை சதவீதத்தில் குறி ் பிடுவதை் கு இக்கை் ைல் விறளவு உதவியாகிைது.
செயல் பாட்டின்
விவரம் :
பசயல் ாட்டு
எை்
6.7
இல் ,
'இன் '
என் தன்
ப ாருள்
பகாடுக்க ் ட்டுள் ளது. இதன் அடி ் றடயில் , அட்டவறைறய இவ் வாறு முழுறம ் டுத்த
யவை்டும் .
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10 இன் 75% = 10 x

75
100

=

75
100

=

75
10

= 7.5

செயல் பாட்டு எண் 6.8: இச்பசயல் ாட்டில் பமாத்த விறல பகாடுக்க ் டவில் றல. எனயவ, பமாத்த
விறலறய Y என் று எழுதி, மாதிரி கைக்குகறள ் ய ாலயவ அட்டவறைறய முழுறம ் டுத்துக.
கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் எண் 6.8:

செயல் பாடு 4: இலா

சதவீதம் , நட்ட சதவீதம் மை் றும் தனி வட்டிறயக் கைக்கிடுதல் .

ந ாக்கம் :
தினசரி விவகாரங் களில்
நமக்கும்
இலா ம்
மை் றும்
நட்டம்
உை்டாகிைது.
இலா த்றதயும் நட்டத்றதயும் எளிதாகக் கூைலாம் . ஆனால் , இலா சதவீதம் /நட்ட சதவீதத்றதக்
குறி ் பிடும் ய ாது கடினமாகிைது. இக்கை் ைலின் விறளவு இறத எளிதாக்குகிைது. தனிவட்டிறயக்
கை்டுபிடி ் றத அறிந்துபகாள் வர்.
செயல் பாட்டின் விவரம் : பசயல் ாட்டு எை்
6.9. இலா
சதவீதம் / நட்ட சதவீதத்றதக்
கைக்கிடும் ய ாது, இலா ம் /நட்டத்றதக் கை்டுபிடித்து, இலா /நட்ட சதவீதத்தின் சூத்திரத்றத ்
யன் டுத்தி கைக்கிட்டு, ரீனா மை் றும் ரீடா பசய் த மாதிரி கைக்குகறளக் காை்.
பசயல் ாட்டு எை் 6.10 இல் தனிவட்டிறயக் கைக்கிட,
தனி வட்டி =

அசல் x வட்டி வீதம் x காலம்

I=

100

யமை் காணும் சூத்திரத்றத ்

யன்

PXTXR
100

டுத்தி, தனி வட்டிறயக் கை்டுபிடிக்க.

காலம் (T) ஐ வருடங் களாக மாை் ை யவை்டியிருந்ததால் , ஒரு வருடத்றத = 1 என் று எடுத்துக்பகாள் ள
யவை்டும் .
மாதங் களில் யகட்டால் = பகாடுத்துள் ள மாதங் கள் /வருடத்தின் பமாத்த மாதங் கள்
நாட்கறளக் யகட்டால் = பகாடுத்துள் ள நாட்கள் /வருடத்தின் பமாத்த நாட்கள்
இவ் வாறு இறதத் பதாடர்ந்து பசய் க.
ஆசிரியரின் உதவியயாடு காலம் , வட்டிவீதம் , அசறலக் கை்டுபிடிக்க கை் றுக்பகாள் க.

கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டு எண்: 6.9, 6.10
பாடப் புத்தகத்தில் இதற் குத் சதாடர்பான பாடம் :

ாடம் .8,

குதி.2 (7ஆம் வகு ் பு)

மதிப் பீட்டுத் தர ிளலகள்
கற் றலின்
விளளவு

தர ிளல.1

தர ிளல.2

தர ிளல.3

தர ிளல.4

Same as in page 20
(1). கை் ைலின்
விறளவு.

100 ஐ ்
குதியாக ்
ப ை் றுள் ள
பின் னங் கறள
சதவீதங் களாக
மாை் றுவர்,
தசமமாகவும்
எழுதுதல் .
இலா ம் மை் றும்
நட்டத்றதக்
கை்டுபிடித்தல் .

100 ஐ ்
குதியாக ்
ப ை் றிராத
பின் னங் கறள
சதவீதமாக
மாை் றுதல் . அசல் ,
பமாத்தத்
பதாறக, காலம்
மை் றும்
தனிவட்டியின்
ப ாருறள
அறிதல் .

பின் னங் கள் ,
சதவீதம் மை் றும்
தசமங் கறள
ரஸ் ரம்
மாை் றுவர். இலா
சதவீதம் மை் றும்
நட்ட
சதவீதத்றதக்
(சூத்திரத்றத ்
யன் டுத்தி)
கைக்கிடுதல் .

தினசரி
வாழ் க்றகக்குத்
பதாடர்புள் ள
விவகாரங் களில் ,
சூத்திரத்றத ்
யன் டுத்தி,
தனிவட்டிறயக்
கை்டுபிடித்தல் .
சதவீதம் மை் றும்
தனி வட்டிக்குத்
பதாடர் ான
யன் ாட்டு
கைக்குகளுக்குத்
தீர்வு காணுதல் .
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7. கற் றலின் விளளவு: வடிவியலின் அடி ் றடக் கருத்துகறள, யகாைத்தின் ப ாருள் , வறககள்
மை் றும் அறம ் பு முறைறய அறிந்துபகாள் ளுதல் .
கற் றல் விளளவின் பரப் பு மற் றும் முக்கியத்துவம்
இக்கை் ைல் விறளவு நம் எல் யலாருறடய வாழ் க்றகக்கும் அருகாறமயில் உள் ளது. ஏபனன் ைால் ,
நமது
சுை் று ் புைத்தில்
காணும்
அறனத்து
வடிவங் களும்
வறளவுக்யகாடுகள்
அல் லது
யநர்யகாடுகளினால் ஆனறவ. உச்சிகள் , விளிம் புகள் , சமதள வடிவங் களுள் ள உருவங் கறளக்
கவனித்து, அவை் றை ் ை் றி அறிந்துபகாள் வது அவசியமாகும் .
வடிவியலில் இக்கை் ைல் விறளறவ நாம் புள் ளி, யகாடு, யகாட்டுத்துை்டு, கதிர், யகாைம் ,
யகாைத்தின்
வறககள்
மை் றும்
அவை் றின்
அறம ் ற யும்
அளவிடுவறதயும்
கூறும்
முயை் சியாகிைது.
செயல் பாடு 1: 7.01.புள் ளிகறள இறைத்து ப ாதிந்துள் ள டத்றதத் யதடுக.
ந ாக்கம் : வடிவியலின் அடி ் றடக் கருத்துகறள ் புள் ளியிலிருந்து பதாடங் கி,
யகாடு, யகாட்டுத்துை்டு, கதிர், யகாைம் வறரயிலும் அறிமுக ் டுத்துதல் .
செயல் பாட்டின்
விவரம் :
மாைவர்கள் , கடந்த வகு ் புகளில்
இக்கை் ைல்
விறளவின் அம் சங் கறள ் ை் றி அறிந்திரு ் தால் , சில எளிய எடுத்துக்காட்டுகள்
மை் றும்
பசயல் ாடுகறள
பசய் வி ் தன்
மூலம் ,
அவை் றின்
ப ாருறள
அறிந்துபகாள் ளச் பசய் வது.
கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் விவரம் : 7.1 மற் றும் 7.9
செயல் பாடு
2:
7.10
யகாைங் கறள
அறம ் தை் குத்
யதறவயான
உ கரைங் கறள அறிமுக ் டுத்துயவாம் .
ந ாக்கம் : வடிவியலில் , வறரவதை் குத் யதறவயான முக்கிய உ கரைங் களான அளவுயகால் ,
யகாைமானி, கவராயத்தின் யன் ாடு முதலியவை் றை அறிந்துபகாள் ளுதல் .
செயல் பாட்டின் விவரம் : மாைவர்கள் கடந்த வகு ் பில் , யகாடு வறரவறத அறிந்துள் ளனர்.
இ ் ய ாது, அவர்களுக்கு யகாைமானிறய ்
யன் டுத்தி யகாைத்றத வறரயும் முறைறயயும் ,
அளவுயகால் மை் றும் கவராயத்றத மட்டுயம
யன் டுத்தி யகாைத்றத வறரயும் முறைறயக்
கை் றுக்பகாடுத்தல் . முதலில் யகாட்டுத்துை்றட வறரவறதயும் , பிைகு 60 ֯, 120 ֯, 90 ֯ யகாைங் கறள
அறமக்கவும் கை் றுக்பகாள் வர்.
பகாடுத்துள் ள இடத்தில் மாைவர்கள் யகாைங் கறள அறமக்க ஆசிரியர் குறி ் பிடுதல் .
கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் எண்: 7.10 இலிரு ் து 7.19
செயல் பாடு 3: 7.20.யகாைங் களின் வறககறள அறியவாம் .
ந ாக்கம் : யகாைத்தின் வறககறள அறிந்துபகாள் வயதாடு, தினசரி
வாழ் க்றகயில் காணும் ப ாருட்களில் , யகாைம் உை்டாவறத
அறிந்துபகாள் ளுதல் மை் றும் புரிந்துபகாள் ளுதல் .
செயல் பாட்டின்
விவரம் :
யகாைத்தின்
வறக ் ாடு மை் றும்
ப ாருறள அறிந்துபகாள் ளச் பசய் வயதாடு, யகாைமானிறயக்
பகாை்டு
அவை் றை
அறமத்தல்
மை் றும்
அதன்
சரியான
யன் ாட்றடயும் அறிந்துபகாள் ளுதல் . பகாடுத்துள் ள பசயல் ாடுகறள ஆசிரியர் பசய் வி ் து.
கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் எண்: 7.20 இலிரு ் து 7.22
பாடநூலில் இதற் குத் சதாடர்பான பாடம் : ாடம் 4, வடிவியலின் அடி ் றடக் கருத்துகள்
(ஆைாம் வகு ் பு)
மதிப் பீட்டுத் தர ிளலகள்
கற் றலின் விளளவு
தர ிளல.1
வடிவியலின்
யகாட்டுத்
அடி ் றடக்
துை்டு,
கருத்துகறளயும் ,
யகாடு, கதிர்,
யகாைத்தின்
இறைக்யகா
ப ாருள் , வறககள்
டுகள் ,
மை் றும் அறம ் பு
பவட்டுக்
முறைறயயும்
யகாடுகள் ,
அறிந்துபகாள் ளுதல் . வறளவுக்
யகாடுகறள
அறடயாளம்
காணுதல் .

தர ிளல.2
வடிவியலின்
அடி ் றடக்
கருத்துகயளாடு,
யகாைமானிறய ்
யன் டுத்தி,
யகாைத்தின்
அறம ் பு முறை
மை் றும்
வறககறளக்
குறி ் பிடுதல் .
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தர ிளல.3
யகாட்டுத்
துை்றட
வறரந்து,
யகாைங் க
றள வறரதல் .

குதி.1

தர ிளல.4
வடிவியலின்
அடி ் றடக்
கருத்துகறள
அறிதல் ,
யகாைமானிறய ்
யன் டுத்தி
யகாைங் கறள
வறரதல் .

8. கற் றலின் விளளவு: க்கங் கள் மை் றும் யகாைங் களின் அடி ் றடயில் , முக்யகாைங் கறள
வறக ் டுத்தல் , முக்யகாைத்தின் இரை்டு யகாைங் கறளக் பகாடுத்தய ாது, பகாடுத்திராத
யகாைத்றதக் கை்டுபிடித்தல் .
கற் றல் விளளவின் பரப் பு மற் றும் முக்கியத்துவம்
மாைவர்கள் தமது தினசரி வாழ் க்றகயில் முக்யகாைத்தின் வறககறளயும் , அவை் றின்
ை்புகறளயும் அறிந்து யன் டுத்தி, அவை் றை சிக்கல் களுக்குத் தீர்வுகாை் தை் கு வழிவகுத்தல் .
இக்கை் ைல் விறளவில் , மாைவர்கள் முக்யகாைங் களுக்குத் பதாடர்புள் ள அம் சங் களான வறககள் ,
றமயக்யகாடு, உயரம் மை் றும் யகாைங் களின்
ை்புகள் மீதான சிக்கல் களுக்குத் தீர்வுகாணும்
முறைறயக் கை் றுக்பகாள் ளுதல் .
செயல் பாடு 1: 8.01.இவை் றில் எது சமதள வடிவம் அல் ல? (குறியிடுக.)
ந ாக்கம் : சமதள வடிவத்தின் ப ாருறளயும் முக்யகாைத்தின்
ப ாருறளயும் அறிந்துபகாள் ளுதல் .
செயல் பாட்டின் விவரம் : மாைவர்களுக்கு சமதள வடிவங் கறள
அறடயாளம்
காைவும் ,
அதன் மூலம்
சமதளங் களின்
மை் றும்
முக்யகாைத்தின் ப ாருறள அறியச் பசய் தல் . முக்யகாைத்தின் வறல ் பின் னல் பசயல் ாட்டிறன
பசய் வித்தல் .
கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் எண்: 8.1 மற் றும் 8.4
செயல் பாடு 2: 8.5.என் னுறடய க்க அளறவ அளந்து வறக ் டுத்துக.
ந ாக்கம் :
முக்யகாைங் கறள ்
க்கங் கள்
மை் றும்
யகாைங் களின்
அடி ் றடயில் வறக ் டுத்தல் .
செயல் பாட்டின்
விவரம் :
அட்டவறையிலுள் ள
முக்யகாைங் களின்
க்கங் கறளயும் யகாைங் கறளயும் அளக்கச் பசய் தல் . அதன் அடி ் றடயில் ,
முக்யகாைங் களின் வறக ் ாடுகறள ஆசிரியர் விளக்குதல் .
கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் எண்: 8.5 இலிரு ் து 8.8
செயல் பாடு 3: 8.9 நான் பசான் ன டி பசய் க.
ந ாக்கம் : முக்யகாைத்தின் றமயக்யகாடு மை் றும் உயரத்தின் கருத்றத அறிந்துபகாள் ளல் .
செயல் பாட்டின் விவரம் : மாைவர்களுக்குக் பகாடுத்துள் ள முக்யகாைத்தில்
அதன் றமய ் புள் ளிறயக் குறி ் பிடுவதன் மூலம் ,
றமயக்யகாட்றடயும் பசங் குத்துக்யகாட்றடயும் வறரவதன் மூலம் உயரத்றத
அறிதல்
மை் றும்
அதை் குத் பதாடர் ான பசயல் ாடுகறள ஆசிரியர்
பசய் வித்தல் .
கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் எண்: 8.9 மற் றும் 8.10
செயல் பாடு 4: 8.11.முக்யகாை யகாைங் களின் அளவு மை் றும் சிை ் ற அறியவாம் .
ந ாக்கம் : முக்யகாைத்தின்
ை்புகள் மை் றும் அது பதாடர் ான கைக்குகறளத் தீர்க்க
அறிந்துபகாள் ளுதல் .
செயல் பாட்டின் விவரம் : பகாடுத்துள் ள டததில் , யகாைங் கறள அளந்து, அட்டவறையில் எழுத,
மாைவர்களுக்குக் கூறுதல் . பிைகு, முக்யகாைத்தின் உட்யகாைங் களின் பமாத்தம் 180 ֯ மை் றும்
முக்யகாைத்தின் பவளிக்யகாைம் உள் பளதிர் யகாைத்தின் கூட்டுத்பதாறகக்கு சமமாக இருக்கும்
என் தன் அடி ் றடயில் , பகாடுத்திராத யகாைத்றதக் கை்டுபிடிக்க, மாதிரியாகக் பகாடுத்துள் ள
கைக்குகளின்
டிநிறலகறள ் புரிந்துபகாை்டு, அதை் குத் பதாடர் ான பசயல் ாடுகறள
ஆசிரியர் பசய் வித்தல் .
கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் எண்: 8.11 இலிரு ் து 8.13
பாடப் புத்தகத்தில் இதற் குத் சதாடர்பான பாடம் : ாடம் 6, முக்யகாைமும் அதன் ை்புகளும் .
மதிப் பீட்டுத் தர ிளலகள்
கற் றலின் விளளவு
தர ிளல.1
தர ிளல.2
தர ிளல.3
தர ிளல.4
க்கங் கள் மை் றும்
முக்யகாைத்
முக்யகாைத்தி முக்யகாைத்தி
முக்யகாைத்தி
யகாைங் களின்
தின் உச்சி
ன் அடி ் றட
ன் அடி ் றட
ன் அடி ் றட
அடி ் றடயில் ,
க்கம் ,
அம் சங் கயளா
அம் சங் கள் ,
அம் சங் கள் ,
முக்யகாைங் கறள
யகாைங் க
டு அவை் றின்
வறககள்
வறககள்
வறக ் டுத்துதல் ,
றளக்
வறககறளயு
மை் றும்
மை் றும்
முக்யகாைத்தின் இரை்டு
குறி ் பிடுதல் .
ம்
ை்புகறளயும்
ை்புகறள
யகாைங் கறளக்
குறி ் பிடுதல் .
அறிதல் .
அறிந்து,
பகாடுத்தய ாது,
அதை் குத்
பகாடுத்திராத
பதாடர் ான
யகாைத்றதக்
சிக்கல் களுக்குத்
கை்டுபிடித்தல் .
தீர்வு காணுதல் .
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9. கற் றலின் விளளவு: ய ாடி யகாைங் களின் (நிர ் புக் யகாைம் , மிறக நிர ் புக் யகாைம் ,
அடுத்துள் ள யகாைங் கள் , யநர்க் யகாைங் கள் , குத்பததிர் யகாைங் கள் ) ை்புகளின்
அடி ் றடயில் வறக ் டுத்துதல் மை் றும் ஒரு யகாைம் பகாடுத்தால் , இன் பனாரு யகாைத்றதக்
கை்டுபிடித்தல் .
கற் றல் விளளவின் பரப் பு மற் றும் முக்கியத்துவம்
இக்கை் ைல் விறளறவ அறடந்த ் பிைகு, பகாடுத்துள் ள வடிவங் களில் பவவ் யவறு யகாடுகள் ,
யகாட்டுத் துை்டுகள் மை் றும் யகாைங் கறளக் குறி ் பிடுதல் . இக்யகாைங் கறளக் குறுங் யகாைம் ,
பசங் யகாைம் , விரியகாைம் மை் றும் யநர்க்யகாைங் களாக வறக ் டுத்தல் .
செயல் பாடு 1: யகாைங் களின் ப யர்கறள எழுதுதல் மை் றும் அவை் றை ஏறு வரிறசயில் எழுதுதல் .
ந ாக்கம் :
தினசரி வாழ் க்றகயில்
வறககறள ் ப யரிடுதல் .

ல் யவறு

வடிவங் களில்

உை்டாகும்

யகாைங் களின்

செயல் பாட்டின் விவரம் : யகாைங் களின் வறககறள ஆசிரியர் திரு ் புதல் . பிைகு, யகாைங் களின்
ப யர்கறள எழுதவும் , அக்யகாைங் கறள ஏறுவரிறசயில் எழுதவும் மாைவர்களுக்கு உதவுதல் .
0 ֯ .89 ֯

- குறுங் யகாைம்

90 ֯

- பசங் யகாைம்

91 ֯ .179 ֯

- விரியகாைம்

180 ֯

- யநர்க்யகாைம்

கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் எண்: 9.1 இலிரு ் து 9.2
செயல் பாடு 2: யகாைங் கறளக் கூட்டும் விறளயாட்டு.
ந ாக்கம் : இரை்டு யகாைங் களின் அளவின் கூட்டுத்பதாறக 90 ֯
மை் றும் 180 ֯ . ஆனால் ,
அக்யகாைங் கள் முறையய நிர ் பு மை் றும் மிறக நிர ் புக் யகாைங் கள் என் ைறழக்க ் டுகின் ைன.
செயல் பாட்டின்
விவரம் :
ஒரு
யகாைத்றதக்
பகாடுத்து,
அக்யகாைத்றத
நிர ் புக்
யகாைமாக்குவதை் கு, இன் பனாரு யகாைத்றதக் கை்டுபிடிக்கக் கூறுதல் . அதுய ால, மிறக
நிர ் புக் யகாைமாக்குவதை் கு, முதல் யகாைத்றதக் பகாடுத்து, இரை்டாம் யகாைத்றதக்
கை்டுபிடிக்கச் பசய் தல் . சில யகாைங் களின்
டங் கறளக் பகாடுத்து, அவை் றின் நிர ் புக்
யகாைங் களாக்குவதை் கு ் ப ாருந்தும் டத்றத 'ஆ' ட்டியலில் ப ாருத்தி எழுத உதவுதல் . மிறக
நிர ் புக் யகாைத்தின் டத்றதக் பகாடுத்து, விரு ்
் ட்ட யகாைத்றதக் கை்டுபிடிக்கச் பசய் தல் .
கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் எண்: 9.3 இலிரு ் து 9.6
செயல் பாடு 3: ஒரு புள் ளியிலிருந்து இரை்டு யகாைங் கள் .
ந ாக்கம் : தினசரி வாழ் க்றகயில் உை்டாகும்
மை் றும் எடுத்துக்காட்டுகறளக் பகாடுத்தல் .

அடுத்துள் ள யகாைங் கறளக் கை்டுபிடித்தல்

செயல் பாட்டின் விவரம் :
ல் யவறு ய ாடிக் யகாைங் களின்
டங் கறளக் பகாடுத்து, அறவ
அடுத்துள் ள யகாைங் களா என் று யகட்டு, 'ஆம் ' அல் லது 'இல் றல' என் றதக் காரைத்யதாடு எழுதச்
பசய் தல் .
கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் எண்: 9.7 மற் றும் 9.8
செயல் பாடு 4: யநர்க்யகாைங் கறளக் கை்டுபிடித்தல் .
ந ாக்கம் : அன் ைாட வாழ் க்றகயில்
யன் டுத்தும்
யகாைங் கறள அறடயாளம் கை்டு குறி ் பிடுவர்.

உ கரைங் களில்

உை்டாகும்

யநர்க்

செயல் பாட்டின்
விவரம் : தினசரி வாழ் க்றகயில்
யன் டுத்தும் சில உ கரைங் கறள
அறிமுக ் டுத்துவதன் மூலம் (எ.கா: காய் கறிகறள பவட்டும் மறன)
டங் களில் காலியாக
விட ் ட்டுள் ள யகாைங் கறளக் கை்டுபிடிக்க உதவுதல் .
கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் எண்: 9.9 இலிரு ் து 9.12
செயல் பாடு 5: குத்பததிர் யகாைங் களின் அறிமுகம் மை் றும் அவை் றைக் கை்டுபிடித்தல் .
ந ாக்கம் : தினசரி வாழ் க்றகயில்
கை்டுபிடிக்க உதவுதல் .

யன்

டுத்தும்
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ப ாருட்களில்

குத்பததிர் யகாைங் கறளக்

கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் எண்: 9.13 இலிரு ் து 9.15
பாடநூலில் இதற் கும் சதாடர்பான பாடம் :
வகு ் பு).

ாடம் 5 யகாடுகளும் யகாைங் களும்

குதி.1 (7ஆம்

மதிப் பீட்டுத் தர ிளல
கற் றலின்
விளளவு

தர ிளல.1

தர ிளல.2

தர ிளல.3

தர ிளல. 4

same as in page 27
(1)

பகாடுத்துள் ள
வடிவங் களில் ,
யகாைங் களின்
வறககறளக்
குறி ் பிடுதல் .

பகாடுத்துள் ள
யகாைங் களுக்கு,
நிர ் பு மை் றும்
மிறக நிர ் புக்
யகாைங் கறளக்
கை்டுபிடித்தல் .

பகாடுத்துள் ள
வடிவங் களில் ,
அடுத்துள் ள
யகாைங் கள் ,
யநர்க்யகாைங் க
ளின்
ய ாடிகறளக்
கை்டுபிடித்தல் .
குத்பததிர்
யகாைங் கறளக்
குறி ் பிடுதல் .

தினசரி
வாழ் க்றகயில்
யன் டுத்தும் சில
உ கரைங் கறள ்
ட்டியல் பசய் து,
அவை் ைால்
உை்டாகும்
யநர்க்யகாைங் கள் ,
குத்பததிர்
யகாைங் கறளக்
குறி ் பிடுதல் .

கை் ைலின்
விறளவு

10. கற் றலின் விளளவு: இரு ரிமாை சமதள உருவங் கறள அறடயாளங் காணுதல் / அறமத்தல் .
அவை் றின் வட்ட (சுழல் ) மை் றும் வட்டஞ் சாரா சமச்சீர்றமறயக் காணுதல் .
கற் றல் விளளவின் பரப் பு மற் றும் முக்கியத்துவம்
நம் றமச் சுை் றிலும் ல வறகயான ப ாருட்கறள நாம் காை்கியைாம் . அவை் றில் சில வடிவங் கறள,
ல் யவறு யகாைங் களிலிருந்து ார்க்கும் ய ாது, ஒவ் பவாரு வடிவத்தின் அறர ாகங் கள் சமச்சீர்றம
ப ை் றுள் ளன. இத்தறகய சமச்சீர்றமறய நாம் இயை் றகயிலும் காை்கியைாம் . ப ரும் ாலும் இறவ
வடிவியல் கருத்துக்களாகயவ உள் ளன. இக்கருத்றத நாம் , கறல, கட்டடக் கறல, ஆறட
வடிவறம ் பு, ஆறட றதத்தல் , வாகனத் தயாரி ் பு மை் றும் பூந்றதயல் யவறல ய ான் ை
ல
துறைகளில் நாம் சமச்சீர்றமறய ் யன் டுத்துகியைாம் .
செயல் பாடு 1: சமச்சீர் வடிவங் கறள அறடயாளம் கை்டு, வறக ் டுத்தி வறரதல் .
ந ாக்கம் :
சமச்சீர்றம என் ைால்
என் ன என் றத அறிந்து, அதன்
தனிச்சிை ் புகறள ்
புரிந்துபகாை்டு, சமச்சீர் மை் றும் சமச்சீரல் லாத வடிவங் கறள வறக ் டுத்துதல் . தாயம சமச்சீர்
வடிவங் கறள அறம ் ர்.
செயல் பாட்டின் விவரம் : பசயல் ாட்டு எை் 10.1 இல் , நீ ங் கள் வறரந்த வடிவம் , சமச்சீர்றமறய ்
ப ை் றுள் ளதா என் றத அறிய, உங் கள் நை் ர்கயளாடு கலந்தாயலாசிக்க, ஆடியின் உதவியயாடு
இறத உறுதிபசய் து பகாள் க.
பசயல் ாடு 10.2 இல் பகாடுத்துள் ள குறி ் பின் டி, ஒரு ஆறடயின்
டம் வறரந்து, அறதக்
கத்தரித்து மகிழ் க. அதுய ான் ை யவறுசில டங் கறளயும் வறரய முயை் சிக்கவும் .
பசயல் ாடு 10.2 இல் வடிவங் கறள முழுறம ் டுத்த, டத்தில் வறரய ் ட்டுள் ள சமச்சீர் அச்சின்
மீது கை்ைாடிறய றவத்து, புள் ளிறய கவனித்து, பிைகு வறரக.
கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் எண் 10.1 இலிரு ் து 10.4
செயல் பாடு 2: சமச்சீர் அச்சுகளின் எை்ைிக்றக
ந ாக்கம் : அறனத்து சமச்சீர் வடிவங் களும் குறைந்த ட்சம் ஒன் று அல் லது ஒன் றைவிட அதிகமான
சமச்சீர் அச்சுகறள ் ப ை் றுள் ளன என் றத அறிதல் . ஒழுங் கு மை் றும் ஒழுங் கை் ை வடிவங் கள்
ப ை் றிருக்கும் அச்சுகளினிறடயய உள் ள பதாடர்ற அறிந்து பகாள் ளுதல் .
செயல் பாட்டின் விவரம் : பசயல் ாட்டு எை் 10.5 இல் , ஒழுங் கு மை் றும் ஒழுங் கை் ை வடிவங் கறளக்
பகாடுத்து, அவை் றின் மீது சமச்சீர் அச்சுகள் வறரய ் ட்டுள் ளன. அறதக் கவனித்து, அயதய ால்
பசயல் ாடு
10.1
இலுள் ள
டங் களுக்கு
சமச்சீர்
அச்சுகறள
வறரந்து,
அவை் றின்
எை்ைிக்றகறயயும் எழுதுக.
பசயல் ாடு 10.8 இல் ஒழுங் கான வடிவங் கள் ப ை் றுள் ள
சமச்சீர் அச்சுகளின் எை்ைிக்றகறய எழுதுக.
சம க்க முக்யகாைம் ப ை் றுள் ள
3.

க்கங் களின் எை்ைிக்றக மை் றும்

க்கங் களின் எை்ைிக்றக 3. சமச்சீர் அச்சுகளின் எை்ைிக்றக
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கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் எண்: 10.5 இலிரு ் து 10.8
செயல் பாடு: 3 கை்ைாடி பிம் ம் மை் றும் சுழை் சியின் வழிமுறைகள்
ந ாக்கம் : எந்பதந்த வடிவங் கள் கை்ைாடி பிம் ங் கறள ் ப ை் றுள் ளன என் றத அறிதல் .
சுழலும்
ப ாருட்கறளக் கை்டறிந்து அறம ் ர். வடிவங் கள்
சுழலும் ய ாது உை்டாகும்
யகாைங் கறளயும் டிநிறலகறளயும் அறிந்துபகாள் ளல் .
செயல் பாட்டின் விவரம் : பசயல் ாட்டு எை் 10.9இல் உள் ள வடிவங் களின் அச்சுகளின் மீது
கை்ைாடிறய றவத்து, அதனுறடய பிம் த்றதக் கை்டறிந்து வடிவத்றத முழுறமயறடயச்
பசய் வர். இடஞ் சுை் று மை் றும் வலஞ் சுை் றுகறள அறிந்துபகாள் வதை் கு, கடிகார முட்கறள
இட ் க்கமாகவும் வல ் க்கமாகவும் சுழை் றுக.
பசயல் ாட்டு எை் 10.13இல் பகாடுத்துள் ள
டம் /எழுத்துக்கறள எழுதி/வறரந்து, OHP அல் லது
டிவத்தாளின் மீது உங் கள் வடிவத்றத றவத்து, வடிவங் களின் விளிம் புகறள மார்க்கரினால்
அச்பசடுத்து, அதன் றமய ் புள் ளியின் மீது ஒரு ஊசிறயக் குத்தி, சுழை் சியின் டிநிறலகறளயும்
யகாைங் கறளயும் எழுதுக. ஆங் கில எழுத்துக்கள் சிலவை் யைாடும் இறத பசய் ய முயை் சிக்கவும் .
கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டு எண்: 10.9 இலிரு ் து 10.14
பாடப் புத்தகத்தில் இதற் குத் சதாடர்பான பாடம் :

ாடம் 14, சமச்சீர்றம,

குதி 2 (7ஆம் வகு ் பு)

மதிப் பீட்டுத் தர ிளலகள்
கற் றலின்
விளளவு
இரை்டு
ரிமாை
சமச்சீர்
வடிவங் கறளக்
கை்டறிந்து,
வறரந்து,
அவை் றின்
சுழை் சிறயயும் ,
பிரதி லி ் ற யும்
சமச்சீர்றமறயயு
ம் குறி ் பிடுவர்.

தர ிளல.1

தர ிளல.2

தர ிளல.3

தர ிளல.4

சமச்சீர்றமறய ்
ப ை் றுள் ள
வடிவங் கறளக்
கை்டறிதல் .

முழுறம ்
ப ைாத சமச்சீர்
வடிவங் கறள
முழுறம ் டுத்
துதல் .
காகிதத்றத ்
யன் டுத்தி
சமச்சீர்
வடிவங் கறள
அறமத்தல் .

சமச்சீர்
வடிவங் களுக்கு
வறரய ் டும்
சமச்சீர்
அச்சுகறள
வறரதல் .
சுழலக்கூடும்
வடிவங் களின்
றமய ் புள் ளி
றயக்
குறி ் பிடுதல் .

சமச்சீர்
வடிவங் கள் மை் றும்
இதர
எழுத்துகளுக்கு
சமச்சீர் அச்சுகள் ,
சுழை் சியால்
உை்டாகும்
சமச்சீர்றம,
றமய ் புள் ளி,
சமச்சீர்
யகாைங் கறளக்
குறி ் பிடுதல் .

11. கற் றலின் விளளவு: மாறிகறள ் யன் டுத்தி, பவவ் யவறு அடி ் றடச் பசயல் ாடுகளால்
சுருக்குதல் மை் றும் எளிய இயை் கைித எை்களின் கூட்டறலயும் கழித்தறலயும் பசய் தல் .
கற் றல் விளளவின் பரப் பு மற் றும் முக்கியத்துவம்
மாறிகளின்
யன் ாட்டு விதிகள் மை் றும் சூத்திரங் களின் ப ாது வடிவத்றத எழுத, இக்கை் ைலின்
விறளவு
உதவுகிைது.
மாறிகளின்
யன் ாட்டின்
மூலம் ,
ஒரு
எை்றைக்
குறித்து
கலந்துறரயாடலாம் மை் றும் அவ் பவை்களின் மறைமுக அளவுகறளக் கை்டுபிடிக்கலாம் .
எழுத்துக்கள் எை்கறளக் குறி ் பிடுவதனால் , எை்கயளாடு நாம் பசய் யும் அயத பசயல் ாடுகள் ,
எழுத்துக்களுக்கும் ப ாருந்தும் .
செயல் பாடு 1: மாறிலி மை் றும் மாறிகறள வறக ் டுத்துதல் .
ந ாக்கம் : தினசரி வாழ் க்றக எடுத்துக்காட்டுகளில் மாறிலிகறளயும் மாறிகறளயும் குறி ் பிடுதல் .
செயல் பாட்டின் விவரம் : தினசரி வாழ் க்றக எடுத்துக்காட்டுகறள ்
யன் டுத்தி, ஆசிரியர்
மாறிலி மை் றும் மாறிலிகளின் ப ாருறளயும் அதன் கருத்றதயும் பதளிவு ் டுத்த , கை் ைல்
யிை் சித்தாள் கறள மட்டுமின் றி, பவவ் யவறு நிகழ் வுகறளயும் சூழ் நிறலகறளயும் வகு ் றையில்
இயை் றி மாைவர்களுக்கு விளக் குதல் . அட்டவறையில் பகாடுத்துள் ள வாக்கியங் களில் மாறி
மை் றும் மாறிலிகறளக் கை்டறிய உதவலாம் .
ஏழாம் வகு ் பு மாைவர்களின் எறட
நாய் /பூறனயின் கால் களின் எை்ைிக்றக.
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கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டு எண்: 11.11
செயல் பாடு: 2 விதிகறள உருவாக்கலாம் .
ந ாக்கம் :
தினசரி
யன் டுகின் ைன என்

வாழ் க்றகச்
சூழ் நிறலகளில் ,
றத அறிந்து யன் டுத்துதல் .

விதிகறளக்

கூறுவதை் கு

மாறிகள்

செயல் பாட்டின் விவரம் :
ல ஆங் கில எழுத்துக்கறளக் பகாடுத்து, அவை் றை அறமக்கத்
யதறவயான தீக்குச்சிகளின் எை்ைிக்றகறய ட்டியல் பசய் து, அட்டவறையில் எழுத உதவுதல் .
அவ் வாயை எழுத்துக்கறளயும் பகாடுத்து, யதறவயான தீக்குச்சிகளின் எை்ைிக்றகக்கு ப ாது
விதிறய எழுதச் பசய் தல் . கை் ைல்
யிை் சித்தாயளாடு,
ல ப ாருட்களின் எை்ைிக்றகறயயும்
அவை் றின் விறலறயயும் பகாடுத்து, அவை் றுக்கு ப ாது விதிறய எழுதக் கூறுதல் . ல விதிகறள
ல எடுத்துக்காட்டுகளின் மூலம் தாயம கை்டறிந்து பகாள் ளும் டி பசய் தல் அவசியம் .
மாைவர்களின் கை்யைாட்டத்தில் , இது அவர்களின் மீது சுமத்த ் ட்ட நியமமாக இல் லாமல் ,
தாயம உருவாக்கிய நியமமாக விளங் க யவை்டும் .
இச்பசயல் ாடுகறள, இயை் கைிதத்திை் கு மட்டுயம
யன் டுத்திக்பகாள் ளுமாறு குறி ் பிடுதல் .
தாத்தா:

யன்

டுத்தாமல் , வடிவியல் விதிகளுக்கும்

1 காருக்கு.1 x 4
2 கார்களுக்கு.2 x 4

=
=

4 சக்கரங் கள்
8 சக்கரங் கள்

30 கார்களுக்கு .30 x 4

=

120 சக்கரங் கள்

n கார்களுக்கு .n x 4

=

4n சக்கரங் கள்

என் றும் ப ாது விதிறய மாறியயாடு எழுதுதல் .
கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டு எண்: 11.2 இலிரு ் து 11.4
செயல் பாடு 3:
இயை் கைித எை் ஒன் றை எழுதி, அதில் எை் குைகத்றதயும் இயை் கைித
குைகத்றதயும் குறி ் பிடுதல் .
ந ாக்கம் : மாறி மை் றும் மாறிலிகறள ்

யன்

டுத்தி, இயை் கைித எை்கறள அறம ் ர்.

செயல் பாட்டின் விவரம் : பவவ் யவறு மாறி மை் றும் மாறிலிகறள ்
யன் டுத்தி, இயை் கைித
எை்கறள இயை் ைச் பசய் தல் . மாறிகள் மை் றும் மாறிலிகளின் ப ருக்கை்
லனும் , மாறிகளின்
ப ருக்கை்
லனும் இயை் கைித எை்கயள ஆகும் . இயை் கைித எை்ைில் குைகமாக மாறிலி
இருந்தால் , அறத குைகம் என் றும் , மாறி குைகமாக இருந்தால் அறதயும் குைகமாகயவ இருக்கும்
என் றத பதளிவு டுத்துதல் . யமலும் , சில எடுத்துக்காட்டுகயளாடு இக்கருத்றத மாைவர்களில்
உறுதிபசய் யலாம் .

கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டு எண்: 11.5, 11.6
செயல் பாடு 4: ஒத்த மை் றும் ஒவ் வாத இயை் கைித எை்கறளக் குறி ் பிடுதல் .
ந ாக்கம் : எை்கறள அறடயாளங் கை்டு பகாள் வதன் மூலம் , இயை் கைித எை்களின் கூட்டல்
மை் றும் கழித்தறலச் பசய் தல் .
செயல் பாட்டின் விவரம் : ஒயர அடுக்குகளுள் ள மாறிகறள ் ப ை் றுள் ள இயை் கைித உறு ் புகறள,
ஒத்த உறு ் புகள் என் றும் பவவ் யவறு அடுக்குகளுள் ள மாறிகறள ் ப ை் றுள் ள இயை் கைித
உறு ் புகறள ஒவ் வாத உறு ் புகள் என் றும் விளக்குதல் . பகாடுத்த இயை் கைித உறு ் புகளில் ஒத்த
உறு ் புகறள அறடயாளங் காைல் .
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கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டு எண்: 11.7, 11.8
செயல் பாடு 5: இயை் கைித யகாறவகளில் , எத்தறன இயை் கைித உறு ் புகள் ?
ந ாக்கம் : இயை் கைிதக் யகாறவகளில் உள் ள உறு ் புகளின் அடி ் றடயில் ஓருறு ் பு, ஈருறு ் பு,
மூவுறு ் புக் யகாறவகளாக வறக ் டுத்துதல் .
செயல் பாட்டின் விவரம் : பகாடுத்துள் ள யகாறவகளில் இயை் கைித உறு ் புகறள எழுதச் பசய் தல் .
ஒரு இயை் கைித உறு ் பு இருந்தால் ஓருறு ் பு யகாறவ என் றும் , இரை்டு இருந்தால் ஈருறு ் பு, மூன் று
இருந்தால் மூவுறு ் பு யகாறவகள் என் று வறக ் டுத்த உதவுதல் . இரை்டு உறு ் புகளிறடயய
ப ருக்கல் அல் லது வகுத்தல் பசயல் ாடு இருந்தால் , அறத ஓருறு ் புக் யகாறவ என் று கருத
யவை்டும் என் றதக் கூறுதல் .
கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் எண்: 11.9
செயல் பாடு 6: இயை் கைிதக் யகாறவகள் எவ் வாறு உை்டாகின் ைன?
ந ாக்கம் : வாக்கிய வடிவிலான கூை் றுகறள, இயை் கைிதக் யகாறவகளாக எழுதுதல் .
செயல் பாட்டின் விவரம் : அட்டவறையில் பகாடுத்துள் ள வாக்கிய வடிவக் கூை் றுகறள,
இயை் கைிதக் யகாறவயாக எழுதவும் ப ாருத்தவும் மாைவர்களுக்கு உதவலாம் .
கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் எண்: 11.10
செயல் பாடு 7: எளிய இயை் கைிதக் யகாறவகளின் கூட்டலும் கழித்தலும் .
ந ாக்கம் : ஓருறு ் புக் யகாறவகளின் கூட்டல் கழித்தல் பசயல் ாடுகறள விதிகறள ்
விடுவித்தல் .

யன்

டுத்தி

செயல் பாட்டின் விவரம் : இரை்டு அல் லது அதிகமான ஒத்த உறு ் புகளின் கூட்டுத்பதாறக, ஒத்த
உறு ் புகளாகயவ இருக்கும் மை் றும் இதன் எை் குைகம் இவ் வத்தறன ஒத்த உறு ் புகளின் எை்
குைகம் , இரை்டு ஒத்த உறு ் புகளின் எை் குைகங் களின் வித்தியாசத்திை் கு சமமாக இருக்கும் .
ஒத்த உறு ் புகறளக் கூட்டுவது மை் றும் கழி ் றத ் ய ால, ஒவ் வாத உறு ் புகறளக் கூட்டயவா
அல் லது கழிக்கயவா முடியாது என் றத உைர்த்துதல் .
b) 12 x y + 3y2 + 8 xy + 30yz
கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் எண்: 11.11 இலிரு ் து 11.21
பாடப் புத்தகத்தில் இதற் குத் சதாடர்பான பாடம் : ாடம் 12, இயை் கைிதக் யகாறவகள்
(7ஆம் வகு ் பு)

குதி.2

மதிப் பீட்டுத் தர ிளலகள்
கற் றலின்
விளளவு

தர ிளல.1

தர ிளல.2

தர ிளல.3

தர ிளல.4

மாறிகறள ்
யன் டுத்தி,
பவவ் யவறு
அடி ் றடச்
பசயல் ாடுகளால்
சுருக்குதல்
மை் றும் எளிய
இயை் கைிதக்
யகாறவகளின்
கூட்டலும்
கழித்தலும்
பசய் தல் .

தினசரி வாழ் க்றக
எடுத்துக்காட்டுகளில் ,
மாறிலிகறள ்
யன் டுத்தி
விதிகறளக்
கை்டுபிடி ் ர்.

மாறி மை் றும்
மாறிலிகறள ்
யன் டுத்தி,
இயை் கைித
உறு ் புகறள
அறம ் ர்.
அவை் றிலுள் ள
எை்களின்
அடி ் றடயில் ,
ஓருறு ் பு,
ஈருறு ் பு மை் றும்
மூவுறு ் புக்
யகாறவகளாக
வறக ் டுத்துதல் .

வாக்கிய
வடிவக்
கூை் றுகறள
இயை் கைிதக்
யகாறவகளாக
எழுதுதல்

ஒத்த உறு ் பு
மை் றும்
ஒவ் வாத
உறு ் புகறளக்
குறி ் பிடுதல் .
எளிய
இயை் கைிதக்
யகாறவகளின்
கூட்டல் மை் றும்
கழித்தல்
பசய் தல் .
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12. கற் றலின் விளளவு: தினசரி வாழ் க்றகயில் எதிர்பகாள் ளும் சூழ் நிறலகறள எளிய
சமன் ாட்டின் வடிவத்தில் எழுதி தீர்த்தல் .
கற் றல் விளளவின் பரப் பு மற் றும் முக்கியத்துவம்
மாைவர்கள் தினசரி வாழ் க்றகச் சூழ் நிறலகளில் சமன் ாடு வடிவத்திலுள் ள நிகழ் வுகளுக்குத்
தீர்வுகாணும்
திைறமறய ்
ப ை் றுக்பகாள் ள
யவை்டும் .
ஆனால்
ல
குழந்றதகள் ,
சூத்திரங் கறள ்
யன் டுத்தி, சமன் ாடுகறள இயந்திரத்தனமாக, குறியீடுகறள மாை் றும்
முறையில் தீர் ் ர். ஆனால் , வழிக்கைக்குகறள மாைவர்கள் புரிந்துபகாள் ளாமல் , அது
உைர்த்தும் சமன் ாட்றடக் கை்டுபிடித்து எழுதத் பதரியாதவர்களாக உள் ளனர். இ ் டி,
மாைவர்களுக்கு வாக்கிய வடிவ சூழ் நிறலகளில் பகாடுத்துள் ள இரை்டு அம் சங் களில் மதி ் பு
பதரிந்த அம் சம் மை் றும் மதி ் பு கை்டுபிடிக்க யவை்டிய அம் சங் கறளயும் , அவ் விரை்டு
அம் சங் கள் எத்தறகய நிகழ் றவக் குறி ் பிடுகின் ைன என் ை அம் சங் கறளயும் கை்டறியச் பசய் து,
மாறிறய ் யன் டுத்தி சமன் ாட்றட இயை் றி, இறுதியாக சமன் ாட்டிை் குத் தீர்வு கை்டுபிடிக்கச்
பசய் தல் .
செயல் பாடு 1: 12.1 எறடயின் விறளயாட்டு.
ந ாக்கம் : சமம் என் ை கருத்தின் மூலம் சமன்
யன் டுத்தி சமன் ாட்டிறனக் கை்டுபிடித்தல் .

ாட்டின்

ப ாருறளயும் , மிறகக் குறியீட்றட ்

செயல் பாட்டின்
விவரம் : மாைவர்களுக்கு நன் கு அறிமுகமான தராறச ்
யன் டுத்தி,
இட ் க்கம் (LHS), வல ் க்கம் (RHS), சமமல் ல மை் றும் சமம் ய ான் ை கருத்துக்கறளக் கை் பித்தல்
'சமம் ' என் ை கருத்தின் மூலம் சமன் ாட்டின் ப ாருறளக் கூறுதல் .

மாைவர்கள் , சமன் ாட்டின் ப ாருறள அறிவர். ஆகயவ, மாைவர்களுக்கு சமம் , சமமல் ல,
ப ரியது, சிறியது, குறியீடுள் ள பவவ் யவறு அம் சங் கறளக் பகாடுத்து, அவை் றில் சமன் ாட்றடக்
கை்டுபிடிக்கச் பசய் தல் . மாைவர்கள் ஆம் , இல் றல என் று குறி ் பிடுவதன் மூலம் , அது ஏன்
சமன் ாடல் ல என் ை வினாக்கறளக் யகட் தன் மூலம் , அக்கருத்றத மாைவர்களில் உறுதியாக
நிறலக்கும் டி பசய் தல் .
கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டு எண்: 12.1 மற் றும் 12.2
செயல் பாடு 2: நிகழ் றவ சமன்

ாடாகவும் , சமன்

ாட்றட நிகழ் வாகவும் எழுதுதல் .

ந ாக்கம் : தினசரி வாழ் க்றகயில் நாம் எதிர்பகாள் ளும் சமன் ாடு வடிவ சூழ் நிறலகறள ்
புரிந்துபகாை்டு, மாறிகறள ்
யன் டுத்தி குறியீட்டு வடிவத்தில் எழுதுதல் மை் றும் குறியீட்டு
வடிவில் உள் ள சமன் ாடுகளுக்கு ப ாருந்தக்கூடிய சூழ் நிறலறயக் கைித்து உருவாக்கி எழுதுதல் .
செயல் பாட்டின் விவரம் : ல குழந்றதகள் சமன் ாடுகறளக் பகாடுத்தய ாது, அதை் கான தீர்றவ
எளிதாகக்
கை்டுபிடித்து
விடுகிைார்கள் .
ஆனால் ,
வாக்கிய
வடிவ
சூழ் நிறலறயக்
பகாடுக்கும் ய ாது,
அதில்
ப ாதிந்துள் ள
சமன் ாடுகறளக்
கை்டுபிடித்து
எழுதுவதில்
தடுமாறுகிைார்கள் .
ஆகயவ,
சூழ் நிறலக்கு
ஏை் ை
சமன் ாட்றடக்
குறி ் பிடுதல்
மை் றும்
சமன் ாட்டிை் கு ஏை் ை சூழ் நிறலறய அறமத்துக்கூறும் பசயல் ாடுகளின் மூலம் முயை் சி ் ர்.
கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் எண்: 12.3 மற் றும் 12.4
செயல் பாடு 3: 12.5 சமமான அம் சங் கயளாடு, சமமான அம் சங் கறளக் கூட்ட அல் லது கழிக்க.
ந ாக்கம் : சமமான அம் சங் கறளக் கூட்டும் ய ாது அல் லது கழிக்கும் ய ாது கிறடக்க ் ப றும்
அம் சமும் சமமாகயவ இருக்கும் என் றதக் கூறி, அறத ்
யன் டுத்தி மாறிகள் உள் ளடங் கிய
நி ந்தறனகறளக் கை்டுபிடித்தல் .
செயல் பாட்டின் விவரம் : தராசு விறளயாட்றடத் பதாடர்ந்து நிகழ் த்துதல் . சமமாக உள் ள இரை்டு
க்கங் களிலிருந்து சம எறடயுள் ள அம் சங் கறள பவளிக்பகாைர்ந்தால் , இரை்டு க்கங் களிலும்
மீதமுள் ள அம் சங் கள் சமமாக இருக்கும் என் றத, நாம் முன்ய
டங் களடங் கிய சமன் ாடுகளின்
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மூலம் மாறிகளின் மதி ் ற
அறிதல் , பிைகு
டங் களில் லாத சமன் ாடுகறளயும் மாைவர்கள்
இருபுைமும் சம அம் சங் கறள இறைத்து அல் லது கழித்து, மாறியின் மதி ் ற க் கை்டுபிடிக்கச்
பசய் தல் .
கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் எண்: 12.5 இலிரு ் து 12.9 வளர
செயல் பாடு 4: சம அம் சங் கயளாடு சம அம் சங் கறள ் ப ருக்க மை் றும் வகுக்க.
ந ாக்கம் : சமான அம் சங் கயளாடு, சமான ்
டிகறள கூட்டும் ய ாது அல் லது கழிக்கும் ய ாது,
மீதமுள் ள அம் சங் கள் சமமாகயவ இருக்கும் என் றதக் கூறுவதன் மூலம் , மாறிகளினால்
உை்டாகும் விதிறயக் கை்டுபிடித்தல் .
செயல் பாட்டின் விவரம் : தராசு விறளயாட்றடத் பதாடர்ந்து பசய் வித்தல் . சமமாக உள் ள
இட ் புைத்திலிருந்து சில டி சமான எறடயுள் ள அம் சங் கறள அகை் றும் ய ாது, இருபுைங் களிலும்
மீதமாகும் அம் சங் கள் சமம் என் றத முதலில் டங் களுள் ள சமன் ாடுகளின் மூலம் காை்பித்து
மாறியின் மதி ் ற
அறிதல் . பிைகு
டங் களில் லாத சமன் ாடுகளிலும் , மாைவர்கள் இரை்டு
க்கத்திலும் சம ் டியில் அம் சங் கறளக் கூட்டி அல் லது கழித்து, மாறியின் மதி ் ற க்
கை்டுபிடிக்கச் பசய் தல் .
கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் எண்: 12.10 இலிரு ் து 12.14
பாடப் புத்தகத்தில் இதற் குத் சதாடர்பான பாடம் :
ாடம் 4, எளிய சமன் ாடுகள் குதி.1 (7ஆம்
வகு ் பு)
மதிப் பீட்டுத் தர ிளலகள்
கற் றலின்
தர ிளல.1
தர ிளல.2
தர ிளல.3
தர ிளல.4
விளளவு
சமன் ாட்டின்
சமன் ாட்டின்
சமன் ாட்டின்
சமன் ாட்டின்
ப ாருறள
ப ாருறள
ப ாருறள அறிந்து, ப ாருள் அறிந்து,
மட்டும்
அறிந்த அறிந்து,
குறியீட்டு
வடிவ சமமான
மாைவர்கள் .
குறியீட்டு
சூழ் நிறலகறளயும்
அம் சங் கயளாடு
வடிவத்தில்
சமன் ாடுகறளயும் சமமான
சமன் ாட்றட
தீர்க்கக்கூடிய
அம் சங் கறளக்
மட்டும்
மாைவர்கள் .
கூட்டும் ய ாதும் ,
தீர்க்கக்கூடிய
கழிக்கும் ய ாதும் ,
மாைவர்கள் .
ப ருக்கும் ய ாதும் ,
வகுக்கும் ய ாதும்
சமமாக இருக்கும்
என் றத அறிதல் .
13. கற் றலின் விளளவு: இரு ரிமாை வடிவங் களான சதுரம் , பசவ் வகம் , முக்யகாைம் , இறைகரம்
மை் றும் வட்டங் களின் ை்புகறள அறிதல் மை் றும் சுை் ைளறவயும் ர ் ளவுகறளயும் முறையான
மை் றும் முறைசாரா வழிகளில் கைக்கிடுதல் .
கற் றல் விளளவின் பரப் பு மற் றும் முக்கியத்துவம்
மாைவர்கள் தினசரி வாழ் க்றகயில் காணும் 2
ரிமாை வடிவங் களின்
ை்புகறள அறிந்து,
அவை் றின்
உதவியயாடு வடிவங் களின்
சுை் ைளவு,
ர ் ளவுகறளக் கை்டுபிடி ் தை் கான
சூத்திரத்தின் உருவாக்கத்றத ் ை் றி அறிந்து, அச்சூத்திரத்தின் உதவியயாடு சூழ் நிறலகளுக்குத்
தீர்வுகாை யவை்டும் . ஆனால் சில மாைவர்கள் , சூத்திரங் கறள மன ் ாடம் பசய் வதும் ,
பதாடர்ந்து மைக்கும் சூழ் நிறலகறளயும் நாம் காை்கியைாம் . ஆகயவ, இச்சூத்திரங் களின்
உருவாக்கத்தின் பின் னைியில் உள் ள அம் சங் கறள மாைவர்களுக்குக் கூறும் ய ாது, மாைவர்கள்
அச்சூத்திரத்றத மைக்கும் சூழ் நிறலகள் மிகக் குறைவு, மைந்தாலும் அச்சூத்திரத்றத தாயம
மறு டியும் இயை் ை முடியும் . யமலும் , ல குழந்றதகள் வழிக்கைக்குகறள ் புரிந்துபகாள் ளாமல் ,
அச்சூழ் நிறலகளில் பகாடுத்துள் ள புள் ளிவிவரங் கறளக் கை்டறிந்து பகாள் வதில் தவறுகிைார்கள் .
எனயவ, மாைவர்களுக்கு, வாக்கிய வடிவ சூழ் நிறலகளில் பகாடுத்துள் ள புள் ளி விவரங் கறள
அறிந்துபகாை்டு, சூத்திரத்றத ் யன் டுத்தி தீர்வுகாைச் பசய் தல் .
செயல் பாடு:
1
ல் யவறு
ஜியயாமிதி
வடிவங் களின்
சுை் ைளறவக்
கை்டுபிடி ் றத
அறிந்துபகாள் ளுதல் .
ந ாக்கம் : ல் யவறு வடிவங் களின் விளிம் புகளின் நீ ளத்றதயும் , தமது சுை் று ் புைத்தில் இருக்கும்
விறளயாட்டு
றமதானங் கள் ,
வீடுகள் ,
ல் யவறு
ப ாருட்களின்
சுை் ைளறவ
அளந் து
பதரிந்துபகாள் ளுதல் . சுை் ைளறவ அறிய, அந்தந்த வடிவங் களுக்குத் பதாடர் ான சூத்திரங் கறள ்
யன் டுத்தி கைக்கிடுவதன் மூலம் , வழிக்கைக்குகளுக்குத் தீர்வு காை் ர்.
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செயல் பாட்டின் விவரம் : சுை் ைளவின் ப ாருறள அறிந்து, 2
ரிமாை வடிவங் களான சதுரம் ,
பசவ் வகம் , முக்யகாைம் மை் றும் நாை் கரம் .இவை் றின் சுை் ைளறவக் கை்டுபிடிக்க
யன் டும்
சூத்திரங் கறள ் புரிந்துபகாை்டு, அச்சூத்திரங் களின் உதவியயாடு பவவ் யவறு வடிவங் களின்
சுை் ைளறவ எளிதாகக் கை்டுபிடித்தல் .
கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் எண்: 13.1 இலிரு ் து 13.5 வளர
செயல் பாடு 2: 2 ரிமாை வடிவங் களின் ர ் ளவுகள் .
ந ாக்கம் :
ர ் ளவின்
ப ாருறள அறிதல் . இரு ரிமாை வடிவங் களின்
ர ் ளறவக்
கை்டுபிடிக்கும்
சூத்திரங் கறளயும் ,
அவை் றினிறடயய
உள் ள
ஒை் றுறம
மை் றும்
யவை் றுறமகறளயும் அறிந்துபகாள் ளுதல் .
ர ் ளவின் சூத்திரத்றத ்
யன் டுத்தி, தினசரி
வாழ் க்றகயில் நாம் எதிர்பகாள் ளும் ர ் ளவு பதாடர் ான சிக்கல் களுக்குத் தீர்வுகாணும் திைம்
றடத்தவராவர்.
செயல் பாட்டின்
விவரம் :
ல் யவறு
வடிவங் களின்
ர ் ளவுகறளக்
கை்டுபிடிக்கும்
சூத்திரங் கறளயும் , ஒரு வடிவத்தின் ர ் ளவின் சூத்திரத்றதக் பகாை்டு, இன் பனாரு வடிவத்தின்
ர ் ளறவ உருவாக்கும் பசயல் ாட்றடக் பகாடுத்தல் .
எ.கா: பசவ் வகத்தின்
ர ் ளவின் சூத்திரத்றத ்
யன் டுத்தி, முக்யகாைத்தின்
ர ் ளவின்
சூத்திரத்றதக் கை்டுபிடித்தல் (முக்யகாைத்தின் அடி ் க்கத்திை் கு பசங் குத்தாக இருக்கும் யகாடு
முக்யகாைத்தின் உயரமாகும் .)
பின் னர், அச்சூத்திரங் களின் உதவியயாடு வடிவங் களின்
க்கங் களுக்கு ஏை்
ர ் ளறவக்
கை்டுபிடிக்கும் அட்டவறைகறள முழுறம ் டுத்தி, இறுதியாக
ர ் ளவிை் குத் பதாடர்புள் ள
வழிக்கைக்குகளுக்குத் தீர்வுகாைச் பசய் தல் .
கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டு எண்: 13.6 இலிரு ் து 13.13 வளர.
செயல் பாடு 3: வட்ட ் ரிதி.
ந ாக்கம் : வட்டத்தின் சுை் ைளறவக் ( ரிதிறய) கை்டுபிடிக்கும் சூத்திரத்றத இயை் றுவறத அறிதல் ,
ஆரம் மை் றும் விட்டம் பகாடுத்தய ாது, அதன்
சுை் ைளறவக் கை்டுபிடித்தல் . கை் ைலின்
விறளவிை் குத் பதாடர் ான தினசரி வாழ் க்றகச் சிக்கல் களுக்குத் தீர்வு காணுதல் .
செயல் பாட்டின் விவரம் : பசயல் ாட்டு எை் 13.14 இலுள் ள சக்கரங் கள் , வட்டத்தின் ை்புகறளக்
குறி ் பிடுகிைது. பசயல் ாட்டு எை் 13.15 இல் , பவவ் யவறு ஆரங் களுள் ள சக்கரங் கறள ஒருமுறை
சுழை் றினால் கிறடக்க ் ப றும் ரிதியின் நீ ளத்றத 13.15 அட்டவறையில் குறி ் பிடுதல் . ரிதிறய
விட்டத்யதாடு வகுத்தால் ப றும் மதி ் பு ஒரு மாறிலியாகும் (?) என் றதத் பதளிவு டுத்தி,
அதன் மூலம் ரிதியின் சூத்திரத்றதக் கை்டுபிடித்தல் . பிைகு, ல் யவறு ஆரங் களும் விட்டங் களும்
பகாடுத்தய ாது, சூத்திரத்றத ்
யன் டுத்தி வட்டத்தின் சுை் ைளறவக் கை்டுபிடிக்கச் பசய் தல் .
இறுதியில் , வட்டத்தின் ரிதிக்குத் பதாடர் ான வழிக்கைக்குகறள பசய் வித்தல் .
கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டு எண்: 13.14 இலிரு ் து 13.17 வளர.
செயல் பாடு 4: வட்டத்தின் ர ் ளவு
ந ாக்கம் : வட்டத்தினுறடய
ர ் ளவின் சூத்திரத்தின் உருவாக்கத்றத அறிதல் . சூத்திரத்தின்
உதவியயாடு ஆரம் மை் றும் விட்டம் பகாடுத்தய ாது, வட்டத்தின்
ர ் ளறவயும் , வட்டத்தின்
ர ் ளறவக் பகாடுத்தய ாது விட்டம் மை் றும் ஆரத்றதக் கை்டுபிடித்தல் . கை் ைல் விறளவிை் குத்
பதாடர் ான வழிக்கைக்குகளுக்குத் தீர்வு காணுதல் .
செயல் பாட்டின் விவரம் : ஒரு வட்டத்றத வறரந்து, வட்டக் கூறுகறளக் கத்தரித்து, பசயல் ாட்டில்
காை்பித்துள் ளது ய ால அடுக்குதல் . பசவ் வகத்தின்
ர ் ளவின் உதவியயாடு, வட்டத்தின்
ர ் ளவின் சூத்திரத்றத ் ப றுதல் . வட்டத்தின் ர ் ளவு = πr²
பிைகு ஆரம் மை் றும் விட்டம் பகாடுத்தய ாது, வட்டத்தின் ர ் ளறவயும் , வட்டத்தின் ர ் ளறவக்
பகாடுத்தய ாது, ஆரம் மை் றும் விட்டங் கறளக் கை்டுபிடிக்கும் பசயல் ாடுகறளச் பசய் வித்தல் .
இறுதியில் , வட்டத்தின் சுை் ைளவிை் கு பதாடர் ான சிக்கல் களுக்குத் தீர்வு காணுதல் .
கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டு எண்: 13.18 இலிரு ் து 13.21 வளர.
படப் புத்தகத்தில் இதற் குத் சதாடர்பான பாடம் :
ாடம் 11 சுை் ைளவும் ர ் ளவும் , குதி.2 (7ஆம் வகு ் பு) மதி ் பீட்டுத் தரநிறலகள் .
கற் றலின்
தர ிளல.1
தர ிளல.2
தர ிளல.3
தர ிளல.4
விளளவு
ல் யவறு
ஜியயாமிதி
சூத்திரத்றத ்
தினசரி வாழ் க்றகயில்
வடிவங் களின்
வடிவங் களின்
யன் டுத்தி,
சுை் ைளவு மை் றும்
சுை் ைளறவ
சுை் ைளவின்
ர ் ளறவக்
ர ் ளவு பதாடர் ான
அளந்து
சூத்திரத்றத ்
கை்டுபிடித்தல் வழிக்கைக்குகளுக்குத்
அறிந்துபகாள்
யன் டுத்தி
.
தீர்வு காணுதல் .
ளுதல்
கை்டுபிடித்தல் .
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14. கற் றலின் விளளவு: தினசரி வாழ் க்றகச் சூழ் நிறலகளில் உள் ள புள் ளி விவரங் கறள ் (தரவு)
யன் டுத்தி பசவ் வக வறர ் டத்றதயும் (விளக்க ் டம் ), இரு பசவ் வக வறர ் டத்றதயும்
வறரதல் மை் றும் விளக்குதல் .
கற் றல் விளளவின் பரப் பு மற் றும் முக்கியத்துவம்
தரவுகறள ஒ ் பிடுவதை் கு இது மிகவும் வசதியான வறர டமாகும் . தரவுகள் மிக ் ப ரிய
எை்ைாக இருந்தால் , அறத ் புரிந்துபகாள் வதை் கு இயலாத சூழ் நிறலகளில் பசவ் வக வறர டம்
மிகவும் யனுள் ளதாக விளங் குகிைது. ஒரு/இரு பசவ் வக விளக்க ் டங் கள் , கைித ் ாடத்திை் கு
மட்டுயம ப ாருந்து றவயல் ல. தினசரி வாழ் க்றகயிலும் இது அதிக யன் யக்கும் . விவரங் கறள
விறரவாக ் புரிந்துபகாள் வதை் கு, இவ் விளக்க ் டம் உதவியாக இருக்கும் .
செயல் பாடு 1: பசவ் வக வறர ் டம் .
ந ாக்கம் : பகாடுத்துள் ள பசவ் வக விளக்க ் டத்றத ்

டித்தறிந்து விளக்குதல் .

செயல் பாட்டின்
விவரம் :
மாைவர்களிடம் ,
பசய் தித்தாளில்
பகாடுத்துள் ள
பசவ் வக
விளக்க ் டங் கறள யசகரிக்கக் கூறுதல் . ஆசிரியர் அதுபதாடர் ான
ல் யவறு வினாக்கறள
விடுத்து, மாைவர்களிடமிருந்து விறடறய ் ப றுதல் .
கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டு எண்: 14.01 மற் றும் 14.02
செயல் பாடு 2: பசவ் வக விளக்க ் டத்றத வறரதல் .
ந ாக்கம் : பசவ் வக விளக்க ் டத்றத வறரவதன் மூலம் , தரவுகறள எளிதாக ் புரிந்துபகாை்டு
விளக்குவர்.
செயல் பாட்டின்
விவரம் :
பசவ் வக
விளக்க ் டத்தின்
தரவுகறள
சமான
பசவ் வகங் களின்
மூலம்
குறி ் பிடும்
முறையாகும்
என் றத
மாைவர்களுக்குக் கூறுதல் . பசவ் வகத்தின் உயரம் தரவு எை்களுக்கு
ஏை் ைவாறு இருக்கும் . X மை் றும்
Y அச்சுகளின்
ஏை் ை அளவுகறள
எடுத்துக்பகாை்டு, பசவ் வக விளக்க ் டத்றத அறமக்க மாைவர்களுக் கு
உதவுதல் . அச்பசவ் வக வறர ் டத்திை் குத் பதாடர் ான வினாக்கறள
விடுத்து, மாைவர்களிடம் சரியான விறடறய ் ப றுதல் .

அகலமுள் ள

கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் எண்: 14.03, 14.04, 14.05, 14.07
செயல் பாடு 3: இரு பசவ் வக விளக்க ் டத்றத வறரதல்
ந ாக்கம் : பகாடுத்துள் ள இரை்டு குழுக்களில் உள் ள விவரத்றத ்
மை் றும் விவரித்தல் .

டத்தின் மூலம் ஒ ் பிடுதல்

செயல் பாட்டின்
விவரம் :
இரு
பசவ் வக
விளக்க ் டத்றத
வறரயும்
வழிமுறைறய
மாைவர்களுக்குக் பகாடுத்து, X மை் றும்
Y அச்சுகளின்
மீது ப ாருத்தமான அளறவ
எடுத்துக்பகாை்டு, இரு பசவ் வக வறர ் டத்றத வறரய மாைவர்களுக்கு உதவுதல் . இரு பசவ் வக
வறர ் டத்திை் குத் பதாடர் ான வினாக்களுக்கு சரியான விறடகறள மாைவர்களிடமிருந்து
ப றுதல் .
கற் றல் பயிற் சித்தாள் செயல் பாட்டின் எண்: 14.08 மற் றும் 14.11
பாடப் புத்தகத்தில் இதற் குத் சதாடர்பான
றகயாளுதல் . குதி.1 (7ஆம் வகு ் பு)

பாடம் :

ாடம்

3:

விவரம்

மதிப் பீட்டுத் தர ிளலகள்
கற் றலின்
விளளவு

தர ிளல.1

தர ிளல.2

தர ிளல.3

தர ிளல.4

பகாடுத்துள் ள
பசவ் வக
வறர ் டத்றதக்
கவனித்து,
அறத ் ை் றி
விளக்குதல் .

பகாடுத்த
பசய் திகளுக்கு
ஏை் ை அளவுகறளக்
பகாை்டு, பசவ் வக
வறர ் டத்றத
அறமத்தல் .

பகாடுத்த இரு
பசவ் வக
வறர ் டத்தி
ன்
விவரங் கறள
க்
குறி ் பிடுதல் .

பகாடுத்துள் ள இரை்டு
குழுக்களுக்கு,
தரவுகறளக்
பகாடுத்து, இரு
பசவ் வக
வறர ் டத்தின் மூலம்
புரிந்துபகாை்டு
விளக்க ் டம்
வறரதல் .

----------------The End------------------
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