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விரிவான

யிை் சி கர்நாடகா, ப ங் களூரு
மை் றும்

கல் வி ஆராய் ச்சி மை் றும் யிை் சித் துறை,
ப ங் களூரு

i

¸ÀAzÉÃ±À

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀ«µÀå. EzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÉÆ¸À ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß 2020gÀ°è
eÁjUÉÆ½¹zÉ. F gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020 gÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìU¼
À À£ÀÄß C£ÀÄμÁ×£ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå
ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÄÀ Ý, ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÁPÀμÀÄÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀg¯
À ÁUÀÄwÛz.É ¥ÀoÀåPÀæªÄÀ «£Áå¸À, PÀ°¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è
£Á«Ã£ÀåvÉ, vÀgU
À Àw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ªÀÄgÀÄ«£Áå¸À ºÁUÀÆ ±Á¯ÉU¼
À À°è PÀ°PÁ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä
ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼À£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¥ÀæªÈÀ vÀÛUÉÆArzÉ.
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ¢AzÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ²PÀët ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ°è CqÉvÀqÉU¼
À ÁV,
JgÀqÀÄ ªÀμÀðUÀ¼À°è PÀ°PÁ £ÀÀμÀÖªÁVgÀÄvÀÛz.É O¥ÀZÁjPÀ ºÁUÀÆ C£Ë¥ÀZÁjPÀ PÁAiÀÄðvÀAvÀæU¼
À À ªÀÄÆ®PÀ
«zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¤gÀAvÀgv
À ÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝUÀÆå ¸ÀºÀ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ PÀ°PÉ DUÀ¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ
CzsÀåAiÀÄ£ÀU¼
À ÀÄ w½¹ªÉ. F PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è £ÁªÉ®ègÀÆ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁUÀ¨ÃÉ QzÉ. ¸ÀzÀj
PÀ°PÁ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ 'PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ' JA§
«£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀ£ÀÄß 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀμÀðzÀ°è C£ÀÄμÁÖ£ÀUÆ
É ½¸ÀÄwÛzÉ.
J¯Áè «zÁåyðUÀ¼ÀÄ »A¢£À JgÀqÀÄ vÀgÀUw
À UÀ¼À°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥ÀæªÄÀ ÄR ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß
UÀÄgÀÄw¹zÉ. EzÀPÌÉ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉU¼
À À£ÀÄß
eÉÆÃr¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ ZÀlÄªÀnPÉU½
À AzÀ
PÀÆrzÀÄÝ, ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀª£
À ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ gÀÆ¦¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÁ° PÀ°PÁ £ÀμÖÀª£
À ÀÄß ¸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×£ÀUÉÆ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ
¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄwÛÃj JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É. DzÀÝjAzÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀªÀðgÀÆ, ¥ÉÆÃµÀPÀªÀUð
À ªÀÄvÀÄÛ
¨sÁVÃzÁgÀgÉ®ègÆ
À EzÀgÀ°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÉÊ eÉÆÃr¹ F PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀ£ÀÄß AiÀÄ±À¹éUÉÆ½¸ÀÄwÛÃgÉAzÀÄ
D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.
J®èjUÀÆ ±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°............
²æÃ ©.¹.£ÁUÉÃ±ï
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæqsÀ ²PÀët
ºÁUÀÆ ¸ÀPÁ® ¸ÀaªÀgÀÄ

ii

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 ¤gÀAvÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä PÀ¼ÉzÉgq
À ÀÄ
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×£ÀUÆ
É ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀv,É ¸ÀASÁå eÁÕ£ÀPÉÌ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ
ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß »A¢£À vÀgÀUÀwUÀ¼À°è CvÀåUÀvÀåªÁV UÀ½¸À¯ÉÃ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÄÀ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ
“Cw ªÀÄÄRå PÀ°PÁ ¥sÀ®” UÀ¼£
À ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉ gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPg
À À PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß
gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼°
À è ‘¤¥ÀÄuï ¨sÁgÀvï’, ‘«zÁå¥ÀæªÉÃ±ï’£ÀAvÀºÀ G¥ÀPÀæªÄÀ UÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÆ
É ½¸À¯ÁVzÉ. F
ZÀlÄªÀnPÉU¼
À ÀÄ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ, PÀ°PÁ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ ¸ÉßÃ»AiÀiÁVªÉ. ZÀlÄªÀnPÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉU,É ²PÀëPj
À UÉ CUÀvåÀ
ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄªÀ ‘²PÀëPg
À À PÉÊ¦r’AiÀÄ£ÀÆß ¹zÀÞ¥Àr¹ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. EªÀÅUÀ¼£
À 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£ÉUÀ¼ÄÀ .
qÁ. J¸ï. ¸É®éPÀÄªÀiÁgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ²PÀët E¯ÁSÉ

D±ÀAiÀÄ £ÀÄr

«zÁåyðAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæwÃ ¤vÀåªÀÇ PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À É CvÀåUÀvåÀ . 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 £ÀªÄÀ ä
DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVzÉ.
£ÀªÄÀ ä gÁdåzÀ°è PÉÆÃ«qï-19 ¤AzÁV ±Á¯ÉU¼
À ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ®àmÁÖUÀ «zÁåUÀªÄÀ , ¸ÀAªÉÃzÀ, «±ÉÃµÀ
¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹zÀgÆ
À
ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgU
À Àw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè
¸ÀªiÀ ÁAvÀgª
À ÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼º
À À¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß
gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼£
À ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛgÀÄªÀ «£ÀÆvÀ£À ¥ÀæAiÀÄvÀß. ¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÄÀ ¥ÀÆtðªÁV
£ÀqA
É iÀÄzÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ gÀÆ¦¹zÀ G¥ÀPÀæªÄÀ . F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß
MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªg
À ÉUÉ gÁdåzÁzÀåAvÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÆ
É ½¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖª£
À ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ vÀÄA©PÉÆqÀÄwÛÃj JAzÀÄ
D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁÖ£ÀPÁÌV J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÄÀ ¸ÀQA
æ iÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄî«gÉAzÀÄ £ÀA©zÉÝÃ£É.
qÁ. «±Á¯ï Dgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ,
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ

iii

DgÀA©üPÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
»A¢£À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÉÆÃ«qï-19gÀ PÁgÀt¢AzÀ O¥ÀZÁjPÀ vÀgÀUw
À UÀ¼ÄÀ ¤jÃPÉëAiÀÄAvÉ £ÀqA
É iÀÄzÉÃ
ªÀÄPÀÌ¼À°è
PÀ°PÁ
£ÀµÀÖªÅÀ AmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ
±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ.
EzÀjAzÁV
PÀ°PÁ
CAvÀgÀ,
¸ÁªÀiÁfPÀ
ºÁUÀÆ
¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ KgÀÄ¥ÉÃgÀÄUÀ¼Æ
À GAmÁVªÉ. F J®è CqÉvq
À ÉU¼
À À£ÀÄß ¤ªÁj¹, PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÆ
É ¼Àî®Ä 202223£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÆ
É ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆ§â «zÁåyðAiÀÄÄ §Ä£Á¢
¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£Àª£
À ÀÄß ¸Á¢ü¸ÄÀ ªÀÅzÀÄ ¥Àæxª
À ÀÄ DzÀåvÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè PÀ°PÉUÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À CvÀåUÀvåÀ . DzÀÝjAzÀ DAiÀiÁ vÀgU
À ÀwAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÉÆA¢UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀASÁåeÁÕ£ÀzÀ PÀ°PÁ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÆ
É ½¹ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. vÁªÀÅ E°è
¤ÃrgÀÄªÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À°è §Ä£Á¢ PÀ°PÁ eÁÕ£Àª£
À 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 ¸ÁªÀ ÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ
¥ÀjPÀ®à£É UÀ½PÉUÉ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛÃj JAzÀÄ £ÀA©gÀÄvÉÛÃ£É. vÀªÉÄä®ègÀ ¨ÉA§®¢AzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁ×£À
¸ÁzsÀå. F ¤nÖ£À°è J®èjUÀÆ AiÀÄ±À¸Àì£ÄÀ ß 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±ÀAiÀÄUÀ¼£
À ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ C£ÀÄµÁÖ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ
PÉëÃvÀæz°
À è£À §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÆ vÉgz
É ÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃQzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÆÃ«qï ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GAmÁzÀ ªÀåwjPÀÛ
¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄºÀvÀÛ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼°
À è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ
«zÁåUÀªÄÀ , ¸ÀAªÉÃzÀzA
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நண்பர்களே,
ததசிய கல் வி பகாள் றக
முன் னணியில் உள் ளது -

2020

ரிந்துறரகறள

அமல் டுத்துவதில்

கர்நாடகா

கல் வி முறையில்
ல முன் தனை் ைங் கள்
ாடத்திட்ட வடிவறம ் பு, புதிய கை் பித்தல்
முறைகறள ஏை் றுக் பகாள் வது வகு ் றை பசயல் முறையின் மறுவடிவறம ் பு
மை் றும்
ள் ளிகளில் கை் ைலுக்கான வளமான சூழறல உருவாக்குவதை் கான
ல
உத்திகள் உள் ளன. ஏை் கனதவ ததசிய கல் விக் பகாள் றக 2020 பசயல் டுத்துவதில்
ஈடு ட்டுள் ள ாரத் மிஷன் அடி ் றட கல் வியறிவு மை் றும் எண்ணியல் திைன் கறள
உறுதி பசய் வதில் உறுதியாக உள் ளது. இரண்டு வருட கல் வி நஷ்டத்றத சரி பசய் யும்
திறசயில் சிந்திக்க தவண்டியதும் அவசியம் கடினமான காலங் களில் மாணவர்கள்
முறையான மை் றும் முறை சாரா உத்திகறளக் கை் க முயை் சித்தாலும் அவர்கள்
எதிர் ார்த்த அளவு கை் ைறல அறடவதில் றல என்று ல ஆய் வுகள் காட்டுகின்ைன.
இது மாணவர்களின் எதிர்காலத்திை் கு ப ரும் இழ ் ாகும் . இந்த இழ ் ற
் த ாக்க
நாம் அறனவரும் உறழக்க தவண்டும் ; 'ஏபனன்ைால் இன் றைய குழந்றதகதள நமது
எதிர்காலம் , எனதவ அவர்களுக்கு ஏை் டும் கை் ைல் இழ ் ற சரி பசய் யும் வறகயில்
2022-23 கல் வியாண்டில் கை் ைல் மீட்பு என்ை புதுறமயான திட்டத்றத கர்நாடக
பசயல் டுத்துகிைது. அறனத்து மாணவர்களும் தாங் கள்
டிக்கும் தை் த ாறதய
வகு ் பில் கை் க தவண்டிய முக்கிய கை் ைல்
ாடத்திட்டம் முந்றதய இரண்டு
வகு ் புகளின் முக்கிய கை் ைல் ப ாருட்கறள இறணக்கும் கை் ைல் தாள் களின்
பதாகு ் ற க் பகாண்டுள் ளது.
இதுதவிர ஒரு
ாட ் புத்தகமும் மாணவருக்கு உதவியாக இருக்கும் மை் றும்
பசயல் ாடுகளின் மூலத்றதத் ததடாமல் கை் ைல் மீட்சிக்காக கை் ைல் தாள் கள் மை் றும்
பசயல் ாடுகறள யன் டுத்துவது ஆசிரியர்களின் அவசியம் .
இந்த புதுறமயான திட்டத்தின் அவசியத் றதயும் முக்கியத்துவத்றதயும் புரிந்து
பகாண்ட அறனவரும் திைம்
ட பசயல் டுத்துவதை் கு ஒன்றிறனந்து பசயல் ட
தவண்டும் எல் தலாருக்கும் வாழ் த்துக்கள் .

திருமதி . எம் தீபா (பி.ஆர்.சி)
ததசிய கல் விக் பகாள் றக 2020 ன் சூழலில் புதிய கல் வி மாை் ைங் களுக்காக நாங் கள்
காத்திருக்கிதைாம் இவர்களின் முழு ஒத்துறழ ் புடன் கர்நாடகாவில் ததசிய கலவிக்
பகாள் றக.அமலாக்கம் தவகமாக நடந்து வருவது மகிழ் சசி
் யான விஷயம் , கடந்த
இரண்டு ஆண்டுகளாக. குறியீடு காரணமாக ‘ ள் ளிகளில் எதிர் ார்த்த கல் வி ்
ணிகள் இல் லாததால் மாணவர்களிறடதய கணிசமான இறடபவளி. ஏை் ட்டுள் ளது.
சமூக மை் றும் உணர்ச்சி தவறு ாடுகளும் உள் ளன. இந்தத்தறடகள் அறனத்தின்
கை் ைல் இறட பவளிறயக் குறை ் தை் கும் அவர்களின் உணர்ச்சித் ததறவகளுக்கு
ஆதரவளி ் தை் கும்
கை் பித்தல்
பசயல் முறைகள்
மறுவடிவறம ் பு பசய் ய ட
தவண்டும்
இந்த
பின்னணியில்
2022-23
கல் வியாண்டு
“கை் ைல்
மீட்பு
ஆண்டாக
அறிவிக்க ் ட்டுள் ளது. 2023 ஆம் ஆண்டு. மார்ச் மாதத்திை் குள் குழந்றதகளின் ஆரம்
கால பமாழி மை் றும் கணிதத்திைன் கறள ் ப றுவதை் கும் கடந்த
இரண்டு
ஆண்டுகளுக்கு இறடதயயான இறடபவளிறயக் குறைக்கும் அதத தவறளயில்
வகு ் றையில் கை் ைல் . திைன் கறள. நடத்துவதை் கு இந்த திட்டம் உதவுகிைது இந்த
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குறிபிட்ட இலக்றக அறடய
மீட்டறமக்க தவண்டும் .

நட ் பு

கல் பியாண்டிை் கான

கை் ைல்

ததறவகறள

ஆசிரியர்கள் கை் ைறல மறுசீரறமக்க மாநில அளவில் மாதிரி நடவடிக்றககள் மை் றும்
யிை் சி தாள் கள் தயாரிக்க ் ட்டு வருகின் ைன. ஆசிரியர்கள் இந்த வளத்றத ்
யன் டுத் துகின்ைனர். ததறவகளுக்கு ஏை் வும் , குழந்றதகளுக்கு’ ஏை் ை வகு ் றை
பசயல் முறைகளுக்கு ஏை் வும் அத்துடன் குழந்றத கை் ைலுக்கான ள் ளி ஆதரவின்
அறனத்து நிறலகளுக்கும் ஆதரறவ வழங் குதல் . புதிய நூை் ைாண்டின் நம் பிக்றக
கறள உள் ளடக்கிய ததசிய கல் விக் பகாள் றக 2020 ஐ நறட முறை ் டுத்துவதை் கு
கல் வித் துறையில் நாம் அறனவரும் தசர்ந்திருக்க தவண்டும் . கூடுதலாக தகாவில்
வழக்கின்
ாதகமான விறளவுகறள சரி பசய் வது மிகவும் முக்கியமானது
கல் வியறிவு மை் றும் ர ர ் ான கல் வித்துறையின் ’ ‘முயை் சிகள் இருந்த த ாதிலும்
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் மாணவர்களின்
கை் ைல் கணிசமான இழ ்பு
ஏை் ட்டுள் ளது என் து
உண்றமதான் ஆரம்
நிறலயின்
ஆரம்
கல் வியறிவு
திைன் களில் அதிக இழ ் பு உள் ளது. கை் ைல் இழ ்பின் விறளவாக கை் ைலின் முன்
பதாடர்புபகாள் ள முடியாத மாணவர்கள் அழுத்தத்திை் கு உள் ளாகலாம் . எழுத்தறிவு
உறுதி ் டுத்த நிபுன் ாரத் மிஷனின் கீழ் வித்யா பிரதவஷ் மாதிரிறய பசயல் டுத்த
தவண்டும் 2022-23 ஆம் கல் வியாண்டில் கை் ைல் மீட்பு ஆண்டாக அறிவிக்க ்
ட்டுள் ளது. கூடுதலாக ததசிய கல் வி பகாள் றக 2020 மூன்ைாம் வகு ் ற
எட்டும்
ஒவ் பவாரு மாணவரும் ஆரம் கால எழுத்தறிவு மை் றும் எண்ணியல் அறிறவ
அறடவறத உறுதி பசய் வறத தநாக்கமாகக்பகாண்டுள் ளது. இதன் பதாடர்ச்சியான
யிை் சிமை் றும் முயை் சியுடன் மாணவர்கள் கை் ைல் யனுள் ளதாக இருக்க தனி ் ட்ட
மை் றும் பவளி ் புை ஆதாரங் கறள அணுக தவண்டும் அவர்களின் அறிவு திைன் கள்
மதி ் புகள் ,அணுகுமுறை’ ஆகியவை் றில் விழி ் புணர்றவ ஏை் டுத்துவதை் கு
ள் ளி
அனு வங் கள் மிகவும்
முக்கியம் ஆனால் 2020 -21 க்குள்
கல் வியார்களுக்கு
ததறவயான கை் ைல் சூழறல வருங் காலத்தில் வழங் க தவண்டும் மாணவர்களின்
கை் ைல் இழ ் ற சரிபசய் ய தவண்டிய கட்டாய சூழல் உள் ளது எனதவ மாணவர்களின்
கை் ைல் இழ ் ற ஈடு பசய் யும் வறகயில் இந்த சூழல் சார்ந்ததாகும் 2022-23 ஆம்
கல் வியாண்டின் இறுதிக்குள் மாணவர்கள் அறனத்து வகு ் றைத் திைன் கறளயும்
அறடந்திரு ் றதயும் . மார்ச் 2023க்குள்
வகு ் றை மை் றும்
கை் ைல்
இறட
பவளிகறளக் குறை ் தன் முலம் வகு ் றைக் கை் ைறல அறடவறதயும் உறுதி
பசய் வதத இதன் தநாக்கமாகும் . இந்த இரண்டு கல் வியாண்டுகளிலும் நட ் பு
கல் வியாண்டிலும் மிக முக்கியமான கை் ைல் விறளவுகறள அறடய இரண்டு
வறகயான வளங் கள் உருவாக்க ் ட்டுள் ளள எளிறம ் டுத்து வரின் வழிகாட்டுதல்
சாத்தியக்கூறுகறளக் குறிக்கும் பசயல் ாடுகறள உள் ளடக்கியது . மாணவர்கள்
தாங் கதள பசய் ய தவண்டிய கை் ைல் பசயல் ாடுகறள உருவாக்க மாணவர்கள்
கை் றுக் பகாள் ள தவண்டிய திைன் கறள றமயமாகக் பகாண்டுள் ளது.இந்த கை் ைல்
வளங் கள் அந்தந்த வகு ் பு பவள் றள காரணிகளின் அடி ் றடயில்
யிை் சி
நடவடிக்றககள் மூலம் கை் ைறல முடியும் என் றத உறுதி ் டுத்துகின்ைது. கை் ைல்
தரத்றத உயர்த்துவதை் கு பசயல் டும் இந்த முயை் சிறய அறனத்து ங் குதாரர்களும்
புரிந்து பகாண்டு பசயல் டுத்துவார்கள் என்று திறணக்களம் நம் புகிைது.
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வழிகாட்டல்
டா.பசல் வ குமார் எஸ். ா.ஆ. தச முதன் றமச்
பசயலாளர்கள் பதாடக்க மை் றும்
இறடநிறலக் கல் வி துறை ப ங் களூர்

டா . விசால் ஆர். ா.ஆ .தச ஆறணயர்,
ப ாது கல் விதுறை ப ங் களூர்

திருமதி எம் தீ ா ா. ஆ. மாநில 'திட்டமிடல்
நிர்வாகிகள் சமகர கல் வி கருநாடகம்
ப ங் களுரு.

திருமதி வி. சுமங் களா காரியதர்ஷி
.டி.எஸ்.இ.ஆ.டி ப ங் களுகு.

ஸ்ரீ எச்.பக லிங் கராஜீ வல் லுநர்கள் மை் றும்
இயக்குநர்கள்

திரு. ராகதவந்தர டி.பக முத்தன
விரிவுறரயாளர் மாவட்ட கல் வி மை் றும்
யிை் சி நிறுவனம் தகாலா

ஸ்ரீ. தவதமூர்த்தி. C மூத்த விரிவுறரயாளர்கள்
மாவட்ட கல் வி மை் றும் யிை் சி நிறுவனம்

திருமதி மங் களா. வி. விரிவுறரயாளர்
மாவட்ட கல் வி மை் றும் யிை் சி
நிறுவனம் தாவணபகதர

அசிம் பிளரம் ஜி அறககட்டளே குழு
ஆசிரியர்கள் குழு
திருமதி சுதா எச்.ஆர் கர்நாடக
் ளிக் ள் ளி. ன்னிதகாடு
ஹரி ஹரா தாலூக்கா
தாவனகதர மாவட்டம்

திருமதி ரீனா என். எம் அரசு
தமல் நிறல ள் ளி, குட்டூர்
ஹரி ஹரா தாலூக்கா
தாவனகதர மாவட்டம்

திருமதி வானி பக.
எம் அரசு தமல் நிறல
ள் ளி, சன்னகிரி
தாலூக்கா தாவனகதர
மாவட்டம்

ஒவ் பவாரு ஆண்டும் ஒரு மாணவரின்
கல் வி வாழ் க்றகயிள் குறி ்பிடதக்க
குதியாகும் தமலும் ள் ளிக் கை் ைலின் ஒரு குதியாக கை் ைல் அனு வங் களின் ங் கு
அறிவாை் ைல் நரம் பியல் வாதத்தில் ஒரு ங் றகக்பகாண்டுள் ளது ஒரு கல் வியாண்டு
அல் லது மை் பைான்று நிறுத்த ் ட்டால் அல் லது ஒழுங் கறமக்க ் டாவிட்டால் என்ன
நடக்கும் . அதன் விறளவுகள் எதிர்கால பசயல் முறைகறள எவ் வாறு
ாதிக்கலாம்
என் றதக் காட்டும் அதத தவறளயில் உலபகங் கிலும் உள் ள 100 நாடுகளில் உள் ள
ள் ளிகள் தகாவிட்காரணமாக வழக்கம் த ால் பசயல் டவில் றல என்று ஆய் வில்
கண்டறிய ் ட்டுள் ளது. தறலமுறையின் அறிவு சார் வளர்ச்சியில் இந்த தறலமுறை
ஏை் டுத்திய தாக்கம் உலகலாவியது இந்த விறளவு அடுத்தசில நாட்களில் இன் னும்
தமாசமாகலாம் என்று ல ஆய் வுகள் பதரிவிக்கின்ைன தகாவிட் அந்நிய பசலாவணி
நிறல ஒரு நிறலக்கு வந்து விட்டது எல் லாம் இயல் பு நிறலக்கு திரும் பி வருகிைது
உலபகங் கிலும் உள் ள நாடுகள் கல் வி பிரச்சறனக்கு தீர்வு காண
ல் தவறு
நடவடிக்றககறள
எடுத்து
வருகிைது.
இந்தியாவில்
2026
ம்
ஆண்டுக்குள்
3ம் வகு ்புவறர உள் ள அறனத்து குழந்றதகளுக்கும் அடி ் றட கல் வி அறிவு மை் றும்
கணித அறிறவ உறுதி பசய் வறத தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது. கர்நாடகாவில்
லாக்டவுன் காரணமாக ள் ளிகள் மூட ் டும் த ாது. வித்யாகம் , சம் தவத? த ான்ை
மாை் றுத்திட்டங் கள்
மூலம் மாணவர்களுடன்
பதாடர்பு பகாண்டு கை் பிக்கும்
பசயல் முறை உள் ளது. நவம் ர்-21 ல்
ள் ளிகள் திைக்க ் ட்ட த ாது மாை் றுக் கல் வி
திட்டங் கள் மூலம் கை் பித்தல் பதாடர்ச்சிறயத தக்கறவக்க முயை் சி நடக்கிைது. இந்த
முயை் சிகளில் இறணந்த மை் பைாரு சிை ் பு நிகழ் வு கை் ைல் மீட்பு-2023 ஆகும் . இது ஒரு
வருடத்திை் கு அமலில் மாநிலம் முழுவதும் இது குழந்றதகளின் கை் ைல் இழ ் பு மை் றும்
குறை ் ாடுகறள ஈடுபசய் யும் .
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நிரல்
2022 கல் வியாண்றட கை் ைல் மீட்சி ஆண்டாக அறிவி ் தன் மூலம் மாநிலம் தழுவிய
வழிகாட்ட ் ட்ட ஒதர மாதிரியான கல் வி பசயல் முறைறய பசயல் டுத்த. உணர்வு
பூர்வமாக ஈடு ாடுததறவகளில் ஆதாரி ் தில் கவனம் பசலுத்துவதன் 'மூலம் கை் ைல்
பசயல் முறைறய கீதழ உள் ளவை் றைச் தசர்க்கவும் . ஆதரிக்கவும் ஈடு ாட்றட உறுதி
பசய் தல் பச ் டம் ர் 2022 க்குள்

ஒவ் பவாரு வகு ் றை மாணவருக்கும் அடி ் றட கல் வியறிவு மை் றும் அறனத்து
மாணவர்களின்
வாழ் றகயில் அத்தியாவசிய கை் ைல் விறளவுகறள அறடவதில்
ணியாை் றுதல் .

மார்ச் 2022 க்குள் வகு ் றையில் உள் ள ஒவ் பவாரு மாணவரும் தை் த ாறதய ஒட்டு
பமாத்தமாக 2023-24 கல் வியாண்டின் பதாடக்கத்தில் ஒவ் பவாரு மாணவர்களுக்கும்
அவரவர் வகு ் றை கல் வி எந்த தறடயும் இல் லாமல் அறடயக் கூடியதாக கை் ைறல
தமம் டுத்துதல்

தமதல குறி ் பிட்டுள் ள டி, இரண்டு கல் வி ஆண்டுகளுடன் வகு ் றையில் நுறழயும்
ஒருதாய் அவர்களுக்கு வகு ் றை ாடம் கை் பிக்க ஆரம் பிக்கலாம் . ஆய் வுகள் ஆனால்
இந்த கை் ைல் இறடபவளிறய நம் மால் இயன்ை வறரயில் உள் ள வரம் புகளுக்குள்
குறைக்க முயை் சிக்க தவண்டும் . இந்தகை் பித்தல் கை் ைல் பசயல் முறை முறையின்
மறுவடிவறம ் பு ாட்புத்தகங் கள் குழந்றதகளின் எதிர்கால கை் ைலுக்கு வகு ் றை
கை் ைறல அணுக்கூடியதாக கணக்கில் எடுத்துக் பகாள் ள வடிவறமக்க ் ட்டுள் ளன.

இந்த அடி ் றடதிைன் கள் எதிர்காலக் கை் ைலின் அடி ் றடத் என் றத நாம்
ஏை் கனதவ அறிதவாம் . இறடபவளி இல் லாமல் பசாை் கறள எழுத்துகறள. கூட்டல்
கழித்தல் ,ப ருக்கல் ,வகுத்தல்
மை் றும் எண்றணக் கை் ைல் குறி ் ாக எழுதுதல்
மை் றும் கணிதம் இந்த கை் ைல் இறடபவளி தை் த ாதய சூழ் நிறலறய ் ார்க்கும்
த ாது ப ரும் ாலான (1 முதல் 9வறர)
அறனத்து வகு ் பு குழந்றதகளிடமும்
உள் ளது. FuN க்கு முந்றதய ததசியக் கல் வி பகாள் றக 2020 குறியீடு FuN
வலியுறுத்தியது இந்தியாவில் ஐந்து மில் லியனுக்கும் அதிகமான குழந்றதகள் இந்த
பதாை் று தநாய் களில் 4வது வாசி ் பு மை் றும் கணித பிரச்சறனகறள முழுறமயாக
புரிந்துக் பகாள் ள முடியாமல் சிரம ் டுகின்ைனர் என்ை கருத்துக் கணி ் புகள்
பதரிவிக்கின் ைன ததசியக் கல் வி பகாள் றக 2020.
இந்த திட்டம் ஏை் கனதவ உள் ளது பசயல் டுத்தும் கட்டத்தில் நிபுன்
ாரத் விவரக்
குறி ் புகளின்
கை் ைல்
விறளவுகறள ்
ார்த்து
இந்த
கை் ைல்
மீட்பு
திட்டத்திை் குததறவயான ப ாருட்கறள மீண்டும் உருவாக்குதவாம் .
1 முதல் 7 ஆம் வகு ்பு வறர இந்த FL N ததறவ ் டுவதால் . முதல் வகு ் பு மூன் ைாம் .
வகு ் பு வறரயிலான 'குழந்றதகளுக்கு மை் ை வகு ் றைகளுக்கு அதத ப ாருட்கறள
எவ் வாறு
தயாரி ் து மை் றும்
யன் டுத்துவது என் து
ை் றிய தகவல் கள்
பகாடுக்க ் ட்டுள் ளன.
வகு ் றை சார்ந்த அம் சங் கறள கை் ைல் ஒவ் பவாரு ாடத்திலும் வகு ் றை சார்ந்த
கை் ைல் முடிவுகள் உள் ளன. சாதாரண சூழ் நிறலயில் ஆசிரியர்கள் வகு ் றையின்
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லன் கறளக் கை் றுக் கை் பித்தல் பசயல் முறை பசய் திரு ் ார்கள் , ஆனால் இ ் த ாது
குழந்றதகளின் கை் ைல் இறட பவளி உள் ளது. எனதவ அந்தத்த வகு ் றையில்
குறி ் பிட்ட கை் ைல் விறளவுகறள கை் பிக்க முடியாது. ஒவ் பவாரு வகு ் பிை் கும்
முந்றதய இரண்டு வருடங் கறளயும் அந்த வகு ் றையின் கை் ைல் ததறவகறளயும்
பகாண்டுள் தளாம் FLN உடன் இறணந்து ததறவயான கை் ைல் விறளவுகறள குறுகிய
காலத்தில் அறடய இது உதவும் ஒவ் பவாரு வகு ்பிை் கும் 10 முதல் 15 கை் ைல்
முடிவுகறள இவ் வாறு குறி ்பிட்தடாம் .
தகாவிட் பின் விறளவாக, மாணவர்கள் ஒரு கல் வியாண்டில் அதிக முறையான ள் ளி.
அனு வத்றத ப றுகிைார்கள் ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் கை் ைல் சிரமங் கள்
அடுத்த நிறல கை் ைல் திைன் கறள ் ப றுவறத கடினமாக்குகின் ைன. ஏை் கனதவ
ப ை் ை
ல, திைன் கறள மைந்துவிடுவது) அறனத்து வகு ் புகளும் அறனத்து
ாடங் களும்
குறைத்துவிடும் .
சரிபசய் ய
இரண்டு-வறக
ஆதாரங் கள் .
உருவாக்க ் ட்டுள் ளன
1 முதல் 10 ஆம் வகு ் பு வறரயிறன அறனத்து அம் சங் களிலும் உள் ளடக்க ் ட்ட
அறனத்து முக்கிய கை் ைல் விறளவுகளுக்கும் ஒருவகு ் றை பசயல் முறைறய
உருவாக்க ஷி ் ர்ஸ் றகதயடு வழிகாட்டு கிைது. கை் ைலின் த ாது முந்றதய. இரண்டு
வகு ் றை கை் ைல் நிகழ் வுகள் மை் றும் தை் த ாறதய வகு ் றையில் மிகவும்
அத்தியாவசிய மான கை் ைல் ப ாருட்கள் ததர்ந்பதடுக்க ் ட்டன றட ் ாை் ைல் உரு
அறடகிைது மாணவர்கள் ததர்ந்பதடுத்த கை் ைல் அளவுகளில் உள் ள திைன் கறள
அறடவதை் கு
ததறவயான
றட ் ாை் ைல்
உருவாக்க ் டுகிைது.
அந்த
பசயல் ாடுகறள அவர்களின் கை் பித்த மை் றும் கை் ைல் பசயல் ாட்டில் எவ் வாறு
ஒருங் கிறண ் து. என் து குறித்த தகவல் கறள எளிதாக்குவதன்
றகதயடு
வழங் குகிைது. மாதிரிக்காக சில பசயல் ாடுகள் வழங் க ் ட்டுள் ளன. அடி ் றட
திைன் கறள வளர் ் தை் கு
ததறவயான கை் பித்தல் முறை மை் றும் பசயல் ாடு
வசியாளரின்
றகதயடு
மை் றும்
ாடநூல்
அல் லாது
பசயல் ாடுகறள
உருவாக்குவதை் கான சாத்தியக்கூறுகள் இங் கு அறிமுக ் டுத்த ் டுள் ளன.

ஆசிரியர்களின் கை் ைல் முறை எளிதாக்கு வர்களின் றகதயட்டின் வழிகாட்டுதலால்
மாணவர்களுக்கு ததறவ ் டும் . இடங் களில் இறணக்கும் கை் ைல் தாறள வழங் க
வடிவறமக்க ் ட்டுள் ளது.

உதவியாளின் றகதயட்டில் பின்வருவன அடங் கும் கை் ைல்
ாடத்தின் ப யர் .அந்த
வகு ் றையில் கை் ைல் ாடம் மை் றும் ததர்ந்பதடுக்க ் ட்ட ாடம் ை் றி அறிதல் .

கை் ைலில் தநாக்கம் மை் றும் முக்கியத்துவம் ததர்ந்பதடுக்க ் ட்ட கை் ைல்
லனின்
தநாக்கம் என்ன இந்த கை் ைறல அறடவதன் மூலம் மாணவர்கள் ப ைக்கூடிய
திைன் கறள
ை் றி இங் கு உங் களுக்கு அறிமுக ் டுத்த ் ட்டுள் ளது. எந்தபவாரு
கை் ைல் லறனயும் மாணவர்களுக்கு கை் பி ் தை் கு.

முன் னதாக அந்த கை் ைலில் தன் றமறய எளிதாக்கு வர்கள் புரிந்து பகாள் ள
தவண்டியது அவசியம் . முன் ள் ளியிலிருந்து அடுத்த வகு ் பு வறர கை் ைல் எவ் வாறு
முன் தனை் ைம் அறடகிைது என் து. அறிந்து பகாள் ள முடியும் .
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கை் ைல் விறளவுகறள: அறடவதை் காக தமை் பகாள் ள ் டும் பசய் ல் ாடுகள் கை் ைலின்
லன் கறள மாணவர்களுக்கு கை் பி ் தை் காக தங் கள் பசாந்த கை் ைல் வடிவறம ் ற
எவ் வாறு
எளிதாக்கு வர்கள்
உருவாக்க
முடியும்
என் றத
நறடமுறையில்
விளக்குகிைது.

பசயல் ாடு ஒவ் பவாரு கை் ைல் முடிவிை் கும் 4 - 6 கை் ைல் பசயல் முறைகளின்
மாதிரிகள் இங் தக உள் ளன. ஒவ் பவாரு பசயல் ாடும் . எதிர் ார்த்தை் கு எதிராக
தறல ் பு உருவாக்க ் ட்டுள் ளது.

தநாக்கம் அந்தக்கை் ைல் தநாக்கங் கறள அறடவதை் கான தநாக்கம் பகாடுக்க ் ட்டு
தமை் பகாள் ள ் டும் நடவடிக்றககள் ததறவ.

குறித்து
எளிதாக்கு வர்களுக்கு
பதளிவான
வழிகாட்டுதறல
வழங் குகிைது
பசயல் முறை கை் ைல் பசயல் முறையுடன் பதாடர்புறடய கை் ைல் பசயல் முறை
வகு ் றையில் இந்த பசயல் ாட்றட உருவாக்குவதை் கும் தகாடிட்டுக் காட்ட ் ட்டு
வழிகாட்ட ் டுகிைது. இந்தத்கை் ைறல அறடவதை் காக ததறவயான டங் கள் . உறர
மை் றும்
ாடபநறிகறள ் யன் டுத்தி மாணவர்களுக்கு வகு ் றை பசயல் முறை
விளக்க ் டுகிைது
மாணவர்களின்
சிந்தறனறய
தமம் டுத்தவும் .
பசயல் ாடுகறளநிறைவு பசய் யும் வறகயில் . பசயல் களில் தீவிரமாக ங் தகை் கவும்
ஆழமான வினாடி வினாக்கள் வழங் க ் ட்டன.

நிளலகே் :
கை் ைலுக்காக வடிவறமக்க ் ட்ட பசயல் களில் . ஈடு ட்ட பிைகு மாணவர்கள் அந்த
திைன் கறள ப ை் றிருக்கிைார்களா என் றத தீர்மானிக்க, சீம் கள் வசதியாளர்களுக்கு
வழங் க ் டுகின்ைன. ஒவ் பவாரு கை் ைல் விறளவின் மதி ் பீட்டு பசயல் முறைறயயும்
இது குறிக்கிைது.

கற் றல் தாே் கே்
எளிதாக்குவர் வழிகாட்டி வசதியாளர்கள் வழிகாட்ட ்
ட்டால் , கை் ைல் தாள் கள்
என் து மாணவர்கள் தமை் பகாள் ள தவண்டிய பசயல் களின் பதாகு ் ாகும் . கை் ைல்
தாள் கள் வகு ் றை மை் றும் ாடம் ததர்வு பசய் ய ல பசயல் ாடுகள் உள் ளன. பசயல்
ாடுகறள உருவாக்கும் த ாது கடந்த இரண்டு வருடங் களாக மாணவர்களின் கை் ைல்
எதிர் ார்த்த
மட்டத்தில்
எட்ட ்
டவில் றல
என் றத
மனதில்
பகாண்டு
பசயை் ாடுகள்
உருவாக்க ் ட்டுள் ளன.
கை் ைல்
தாள் களில்
உருவாக்க ் ட்ட
பசயல் ாடுகள் மாணவர்களால் அல் லது வசதியாளர்களின் உதவியுடன் தமை்
பகாள் ள ் டும் வறகயில் வடிவறமக்க ட்டுள் ளன. ஓவ் பவாரு கை் ைல் முடிவிை் கும் ,
வடிவறமக்க ் ட்ட பசயல் ாடுகளின் பதாகு ் ற மாணவர்களுக்கு வழங் க கை் ைல்
தாள் கள் யன் டுத்த ட தவண்டும் .

கற் றலின் தாே் கே் உே் ேிருக்கும் கருத்துகே்
கை் ைல்
லனின் ப யர் - ததர்ந்பதடுக்க ் ட்ட அவ் வகு ் றை மை் றும்
கை் ைலின் லன் கறள நிறலநாட்டுவது.
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ாடத்தின்

நறடமுறைகள் . இந்த கை் ைல் ' முடிறவ அறடய உதவும் பசயல் ாடுகள் ' யிை் சி என
ட்டியலிட ் ட்டுள் ளன. ஒவ் பவாரு கை் ைல் முடிவிை் கும் 10 முதல் 15 நறடமுறைகள்
உருவாக்க ் டுகின்ைன.
ரிந்துறரக்க ் ட்ட
நடவடிக்றககளுக்கு
இந்த
நறடமுறைகறள ்
யன் டுத்துவதை் கு
வசதியாளரின்
றகதயடு
இறணக்க ் ட்டுள் ளது. கை் ைல் தாள் களில் உருவாக்க ் ட்ட நறடமுறைகள் உறர
மை் றும் உறர அல் லாத கூறுகறள அடி ் றடயாகக் பகாண்டறவ எந்த வறகயான
வகு ் றை த ான்ை உறர அடி ் றடயிலான பசயல் ாடுகளுக்கான இறண ் பு
இங் தக உள் ளது.

நறடமுறைகளுக்குத் ததர்ந்பதடுக்க ட்ட ாடத்தின் அடி ் றடயில் மாணவர்களின்
திைறன தமம் டுத்தும் . வறகயில் தகள் விகள் கட்டறமக்க ் ட்டுள் ளன. ஓவ் பவாரு
தகள் விக்கு ் பிைகும்
தில் எழுத ததறவயான
லவரிகறள எழுதவாய் ் பு
அளிக்க ் ட்டுள் ளது. மாணவர்களின் கை் ைல் இழ ் பின் தீவிரம் மை் றும் அளறவ ்
புரிந்து
பகாள் வதை் காக
தமை் கண்ட
ஆதாரங் கள்
உருவார்க்க ் ட்டுள் ளன.
ங் குதாரர்கள் இந்த வளங் களின் தன்றமறய பதளிவு டுத்த தவண்டும் மை் றும்
வகு ் றை பசயல் ாட்டில் அவை் றை யன் டுத்தும் மன ் ான்றமறய வளர்த்துக்
பகாள் ள தவண்டும்

கற் றல் விளேவுகேின் மறுசீரளமப் பு
தகாவிட்-19
ாதி ் ால, எங் களது கல் வி நடவடிக்றககளில் ஏை் ை இைக்கங் கள்
ஏை் ட்டுள் ளன. ஏைக்குறைய
திபனட்டு மாதங் களாக எங் கள்
ள் ளி பசயல்
முறைகள் ஸ்தம் பித்து உள் ளன. தமலும் மாணவர்கறள கை் ைலில் ஈடு டுத்த சில
முயை் சிகள் தமை் பகாள் ள ் ட்டன். ஆனால் அது
லனளிக்கவில் றல. கை் ைல் பசயல்
முறையிலிருந்து விலகியிருந்த மாணவர்கள் இ ் த ாதுதான் ள் ளிக்கு திரும் பினர்

முறையான பசயல் முறையின் ை் ைாக்குறையால் கை் ைல் விலகல் ஏை் டுகிைது என்று
ல ஆய் வுகள் காட்டுகின்ைன கூடுதலாக மாணவர்களின் உடல் உளவியல் மை் றும்
சமூக நிறலகளிலும் மாை் ைங் கள் உள் ளன . ஒட்டுபமாத்தமாக இந்தக் கல் வி ஆண்டு
2022- 23 ல காரணங் களுக்காக தவறு ட்டது தனித்துவமானது மை் றும் சவாலானது
ஏபனன்ைால்
ள் ளி மூட ் ட்ட த ாது வகு ் பின் கறடசி கட்டத்தில் இருந்த
மாணவர்களின் கறடசி வகு ் ற க் கை் காமல் அடுத்த வகு ் பிை் கு உயர்த்த ் ட்டனர்
அறணத்து மாணவர்களும் தங் களது முந்றதய இரண்டு வகு ் புகளின்
லத்றத
எதிர் ார்த்த அளவில் கை் றுக் பகாள் ள முடியாது. இதனால் வசதியாளர்கள் தங் கள்
கை் பித்தல் . கை் ைல் பசயல் முறைறய வழக்கம் த ால்
ராமரிக்க முடியாது. நட ் பு
கல் வியாண்டில்
இவை் றைபயல் லாம்
முறியடிக்கும்
சவாறல
ஆசிரியர்கள்
எதிர்பகாண்டுள் ளனர். இது சரியான தநரத்தில் நிர்வகிக்க வடிவறமக்க ் ட்ட ஒரு
லட்சிய திட்டமாகும் Page No. 10 கை் ைல் மீட்சியின் றமய நம் பிக்றக என்னபவன்ைால் ,
ஒவ் பவாரு மாணவரும் எல் லா வறகயிலும் மூன்று வருட கை் ைறல அறடயதவண்டும் .
இது சம் ந்தமாக, மைக்க கை் ை, கை் ை திைன் கறள ் ப றுவதை் கு கல் வி பசயல் முறை
மை் றும் கை் ைல் பசயல் முறையில் மாை் ைம் ததறவ. இறத அங் கீகரித்து,
2022.23
கை் ைல்
மீட்புக்கான
கல் விச்
பசயல்
முறை
மறுவடிவறமக்க ் ட்டுள் ளது
அடி ் றடயில் இந்த சரிபசய் தல் கை் ைல் லன் களின் ததர்வில் நறடப றுகிைது இது
கை் ைல் விறளவுகளாக குறி ் பிட ் டுகிைது இந்த ஆண்டு கல் விச் பசயல் ாட்டில்
முந்றதய இரண்டு வகு ் புகளின் அத்தியாவசிய கை் ைல் விறளவுகளின் ததர்வு மை் றும்
7

தை் த ாறதய வகு ் றைக்கான அத்தியாவசிய கை் ைல் விறளவுகளின்
ஆகியறவ அடங் கும் . பின் வரும்
ட்டியல் கை் ைல் விறளவுகளின் தன் றம
பதளிவான கண்தணாட்டத்றத அளிக்கிைது
வகுப் பளற

கை் ைலின்
விறளவுகள்

ததர்வு
ை் றிய

முந் ளதயவகுப் பு.

முந் ளதயவகுப் பு.

7 வது

8 வது

தற் ளபாளதய எ.கா: 9வது
வகுப் பு

2020-21

2021-22

2022-23

இங் தக
முன் நி ந்தறன
கை் ைல்
பவகுமதிகளில்
அவசியம் கை் ைல்
முடிவுகள்
முன் னுரிறமயின்
அடி ் றடயில்
ததர்ந்பதடுக்க ்
டுகின்ைன

இங் தக கை் ைலுக்கு
முந்றதய கை் ைல்
விறளவுகளில்
அத்தியாவசிய
கை் ைல்
பவகுமதிகள் ட்டு
முன்னுரிறம
ததர்வு

இங் கு தை் த ாறதய
கை் ைல் வறகயின் மிக
முக்கியமான கை் ைல்
முடிவுகள் முன்னுரிறம
அடி ் றடயில்
ததர்ந்பதடுக்க ் ட்டு
ஒருங் கிறணக்க ் டுகின்
ைன.

இறுதியாக தற் ளபாளதய கற் றல் முடிவுகே் - 9 ஆம் வகுப் பு (7, 8
மற் றும் 9 ஆம் வகுப் பு
எண்கே்
எண்களின் அறனத்து அறம ் புகளிலும் கணித பசயல் ாடுகறள வறரதல் , ஒரு
எண்ணில் பமய் நிகர் எண்கறளக் குறிக்கும் பமய் நிகர் எண்கள் வடிவத்தில்
பவளி ் டுத்த ் டுகின் ைன.
அறவ
உண்றமயான
எண்களில்
கணித
பசயல் ாடுகறள பசய் கின் ைன.

வடிவியல்
வடிவலியலின்
அடி ் றடக்
கருத்துகறள
நிறனவு டுத்துங் கள்
வடிவியல் திட்டத்தில் உள் ள திைறமறய தன்னார்வலர்கள் அறிவார்கள் .
முக்தகாண வறககள் ,
கை் றுக்பகாள் வீர்கள் ".

குணாதிசயங் கள்

மை் றும்

ஒை் றுறமக்

யூக்ளிட்டின்

தகாட் ாடுகறளக்

நாை் கர வறககளின் ண்புகறள அறிந்து கணக்கிடுகிைது. சுழை் சி நாை் கர பசாத்றத
யன் டுத்தி கணக்கீடு அளவீட்டு தகாடு மை் றும் தரவின் தகாணத்றத வறரயவும்
தரவு அளவீட்டின் டி முக்தகாணங் கள் உருவாகின் ைன.

இயற் கணிதம்
இயை் கணிதத்தின்
அடி ் றடக்கருத்து
நிறனவு டுத்துதல் .

மை் றும்

அடி ் றட

பசயல் ாடுகறள

ல் லுறு ்புக் தகாறவகளின் வறக மதி ் பு
ட்டம் மை் றும் பூஜயத்றத ் புரிந்து
பகாள் வது எச்சத் ததை் ைம் மை் றும் காரணி தகாட் ாடுகறள ் யன் டுத்துதல் .
ற ணரி நறடமுறைகறள ்

யன் டுத்ததுவது கணக்கிடுகறளத் தீர்க்கும் , ஆய
8

அறம ் பில் புள் ளிகள் மை் றும் ஒருங் கிறண ் புகறள அறடயாளம் காட்டுகிைது.
இரண்டு மாறிகளில் தநரியல் சமன் ாடுகறள வறரகிைது.

கேப் பணி
ஐதசாத ா ் புகளின் சுை் ைளவு மை் றும்
ரிமாணங் கறள நிறனவு
டுத்துகிைது
அருகருதக முழு ் குதி மை் றும் க்யூ ்ஸ்
ார்முலாறவ ்
யன் டுத்தி அன்ைாட
வாழ் க்றகயின்
சூழலுக்கு எவ் வாறு
யன் டுத்துவது என் றத அவர்கள்
கை் றுக்பகாள் வார்கள் .

தரவு ளமலாண்ளம
தரவுகறள
தசகரித்து
பிரதி லிக்கிைது.
வறக ் டுத்த ் டாத
கணக்கிடுகிைது.
நிகழ் தளவு

வழங் கவும்

ல் தவறு

தரவுக்கான

வறர டங் களில்

றமய ் த ாக்கு

தரறவ ்

அளவுதகால் கறளக்

ை் றிய அடி ் றடக் கருத்துகறள அவர்கள் அறிவார்கள்

1.

எண் முறையின் அறனத்து சுரங் கங் களிலும் கணித பசயல் ாடுகள் 13.14

2.

வறரய ் ட்டுள் ளன. ஒரு எண்ணில் பமய் நிகர் எண்கறள குறிக்கும் 15 16

3. உண்றமயான எண்கள் வடிவத்தில் பவளி ் டுத்த ் டுகின் ைன. 17
4. அறவ உண்றமயான எண்களில் கணித பசயல் ாடுகறளச் 18 பசய் கின் ைன.
5. அடி ் றடக் கருத்துகறள அவர்கள் நிறனவில் றவத்திரு ் ார்கள் 19.20
6. தன் னார்வலர்கள் , யூகளிட்டின்
திைறமகள் பதரியவரும்

வடிவியல்

7.

ண்புகள் மை் றும் ஒை் றுறமயின் தகாட் ாடுகள்

முக்தகாணங் களின் வறககள் ,

முன் பமாழியின்

அடி ் றட

21

22, 23
8.

நாை் கர வறககளின்

ண்புகறள அறிந்து கணக்கிடுவார்கள் . 23.14

9.

நாை் கர

ண்புக்கூறை ்

யன் டுத்தி கணக்கிடவும் .

10.

அளவீட்டு தகாடு மை் றும் தரவின் தகாணத்றத வறரயவும் 34

11.

தரவுகளின் ஆழத்திை் கு ஏை்

12.

இயை் கணிதத்தின் முதன் றம மை் றும் தரவின் தகாணத்றத வறரயவும் 26 25

13.

அவர்கள்

துருவங் கறள உருவாக்குவது

ல் லுறு ்புக்தகாறவகளின் வறக, மதி ் பு, நீ க்கம் மை் றும் 27,287

கார் ன் மை் றும் அதிர்பவண் ததை் ைங் கறள ்
14.
15.
16.
17.
18.

ற னரி நறடமுறைகறள ்

யன் டுத்துவார்கள் .30,31

யன் டுத்துவது கணக்கீடுகறள தீர்க்கும் ட்3,53

ஒருங் கிறண ் பு
அறம ் பு
ஒருவறரபயாருவர்
சுட்டிகாட்டுகிைது திவு பதரிந்துவிடும் 34

அறடயாளம்

கண்டு

இரண்டு மாறிகளில் தநரியல் சமன் ாடுகறள வறரயவும் , அவர்கள் 35,36
விமானத்தின்
சுை் ைளவு
றவத்திரு ் ார்கள்
க்யூ ் ஸின்

மை் றும்

க்கங் களில் உள் ள

ரிமாணங் கறள

குதி, முழு மை் றும் தமல்
9

நிறனவில்

37.38

குதி க்யூ ்ஸின்

சூத்திரத்றத

யன் டுத்தி நித்திய வாழ் வின் சூழலுக்கு ்

19.

தரவுகறள தசகரித்து வழங் கவும் . 20
பிரதி லிக்கிைது.

21.

வறக ் டுத்த ் டாத
கணக்கிடுகிைது.

தரவுக்கான

யன் டுத்துதல் 38,40

ல் தவறு வறர ் ங் களில்
றமய ் த ாக்கு

22.

நிகழ் தகவு

23.

ஆண்டுகை் ைல் விறளவுகளின் விநிதயாகம் .

தரறவ ்

அளவுக்தகால் கறள

ை் றிய அடி ் றடக் கருத்துகறள அவர்கள் அறிவார்கள் 4546.

அளனத்து கற் றல் அளமப் புகேிலும் கணித செயல் பாடுகே்
1. எண் அளமப் பு.
கற் றல் விளேவுகேின் ளநாக்கம் மற் றும் முக்கியத்துவம்
ஆசிரியர்கள்
எண்களின்
எண்ணிக்றகறய விளக்குவதன்
மூலம் எண்கறள
ட்டியலிட முடியும் அன்ைாட வாழ் க்றகயின் சூழ் நிறலகறள ் புரிந்து பகாள் வது
கணிதத்தின் அடி ் றட பசயல் ாடுகறள தீர்மானிக்க உதவுகிைது.
பசயல் ாடு: 1.1 மை் றும் 1-2 வாக்கியம்
ஆசிரியர்கள் கணித பசயல் ாடுகறள
குழந்றதகளுக்கு உதவுகிைார்கள் .
பிரச்சறனகள்
1.5253862+
8937

எதிர் ார்த்த
தில்

மை் றும் எண் சிக்கல் கறளத் தீர் ் து.
நிர்ணயி ் தை் கான விளக்கங் களுடன்

சரியான தில்

கணிக்க ் ட்ட மை் றும் சரியான
தில் இறடதய உள் ள தவறு ாடு

450

2.98038726289674 6

செயல் பாடு 1,3 பின்னங் கேின் கணித அடிப் பளடகே்
பின் னங் கள் , கழித்தல் ப ருக்கல் மை் றும் வகுத்தல் த ான்ைவை் றை விளக்குவதை் கு
பகாடுக்க ் ட்ட
எடுத்துகாட்டுகளுடன்
ல
எடுத்துக்
காட்டுகறளத்
தீர்க்க
ஆசிரியர்கள் குழந்றதகளுக்கு உதவலாம்
4/5-2/10 (5 மை் றும் 0 கணக்கிட ் ட்டது Soc.அந்த 10
= 42/52 – 21/101 =8/10-2/10=4/10
5/7*8/4=40/28

5/6*1/3=5/18 3/1 தறலகீழ்

ாத்திரம் 1/3

பசயல் ாடு1.4 ஆசிரியர்கள் குழந்றதகளுக்கு அறனத்து
குணங் கறளயும் நிறனவூட்டுவார்கள் .
இயை் றக எண்கள் = N. {1, 2, 3, 4 --------------}
த ரர் ஒன் டி:W: ( 0, 1, 2, 3, 4 - - - - - -}
கடின ்

டுத்த ் ட்டது Z: {- - - - - - .0.+1, +2, +3, +4, , , }
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பசயல் ாடு : 1.5. ஒரு எண்ணில் உள் ள விகிதமுறு எண்கறள அறடயாளம் காண
உதவுகிைது.\

செயல் பாடு -1.6 சவவ் ளவறு எண்கேின் சதாகுப் புகேின்
பண்புகே்
கவர்: பகாடுக்க ் ட்ட உதாரணங் களுடன் கூடுதல் உதாரணங் கறள உருவாக்கி,
எறவ மறைக்க ் ட்டுள் ளன, எறவ இல் றல என் றதக் காட்டவும் .
(எ.கா) பதாகுத்தல் இயை் றகயான ப ாருட்கறள அடி ் றடயாகக் பகாண்டது 2+3=5
2. இயை் றக அறம ்பில் கழித்தல் பசயல் ாடு மூட ் டவில் றல. 7-9=2

செயல் பாடு: 1.7 மாற் றம் (ளெர்த்தல் மற் றும் சபருக்கல் ).
இறடநிறல : பகாடுக்க ் ட்ட எடுத்துக்காட்டுகளுடன் ல எடுத்துக் காட்டுகள் . எந்த
பசயல் ாடுகள்
மாைக்கூடியறவ
மை் றும்
அறவ
இல் லாதறவ
என் றத
முழுறமயாக ் புரிந்துபகாள் ள உதவும் ஒன்று எ.கா)
1)

5+8.8+5.

2) 2/5*3/8=3/8*2/5

செயல் பாடு 1.8 துளண (கூட்டல் மற் றும் சபருக்கல் )
இணக்கத்தன்றம பகாடுக்க ் ட்ட எடுத்துக்காட்டுகளுடன்
உருவாக்குவதன் மூலம் , எந்த பசயல் ாடுகள்

ல எடுத்துக்காட்டுகறள

இணக்கமானறவ மை் றும் ப ாருந்தாதறவ என் றத நீ ங் கள் முழுறமயாக புரிந்து
பகாள் ளலாம் .
சுர ் பிகள் 1. - 9 + (+3,10) = (-9 + 3)+ 10
2. 0.5 x (0.9 x 1.5) = (0.5 x 0.9) x 15

செயல் பாடு 1.9 தனிப் பட்ட பண்பு
தனித்துவம் : கூட்டல் ) மை் றும் ப ருக்கல்
உதாரணங் கள் மூலம் கை் றுக் பகாள் ளுங் கள் .

அறடயாளம்

என்ன என் தை் கு

ல

மாை் ைம்
1) 25+0= 0+25=25
2) 3/7 x 1 = 1x 3/7 = 3/7
3)

செயல் பாட்டு பண்பு 1.10

கூட்டலின் தறலகீழ் உறு ் பு: வகு ் பின் தறலகீழி மை் றும்
அதத எண்ணின் தறலகீழ் பகாண்ட ஒதர எண்ணின் ல நிகழ் வுகள் அறவ 1 251 +(+ 2 )
= 0 2) 4/5 + (-4/5) = O ப ருக்கல் தறலகீழ் : ப ருக்கல் என் து எண் மை் றும் . எதிர்மறை
இரண்டின் தறலகீழ் ஒதர எண் தவறு ாடு
1. 15*1/15=1/15*15=1
2. 4/5 x 5/4 = 1
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பாடப் புத்தகத்தின் சபயர் 9வது வகுப் பு:
பயிற் சித் தாே் கேின் எண்ணிக்ளக 4 முதல் 8 வளர.
அடுக்கு -01

அடுக்கு -02

அடுக்கு -03

அடுக்கு -04

புள் ளிவிவரங் கறள
அறடயாளம்
காட்டுகிைது

எண்களின்
அடி ் றட
பசயல் ாடுகள்

எண்
அறம ் புகறள
ஆய் வு பசய் கிைது

இறடயிலான
உைவுகள்

கற் றல் எண்கே் 12 இலக்க எண்ணில்
எண்களேக் குறிக்கின்றன.

உே் ே உண்ளமயாக

கை் ைல் விறளவுகளின் தநாக்கம் மை் றும் முக்கியத்துவம் ங் கு எண்கள் மை் றும் ங் கு
எண்களின் தவறு ாடு, இரண்டு எண்களுக்கு இறடதய
குத்தறிவு எண்கறள
எழுதுதல் , வரிறசமுறை ப ருக்கச் பசயல் ாட்டின் மூலம் எண்ணின் மீது
கா
எண்கறள அறடயாளம் காணுதல் எண்களின் ஆழத்றத குழந்றதகள் புரிந்து
பகாள் ள இது உதவுகிைது. பசயல் ாடு:-2.1
குத்தறிவு மை் றும்
குந்தறிவு எண்கள்
இவை் றை குத்தறிவு மை் றும் இரு டி எண்களாக ் பிரிக்கவும் . √7, √4, 3+ √2, √5, 3√2, 1,4,5, 1.43.
0.0020030000100000-----------------------0.573573523 ----------2/100,2/10 𝛱
பின் னம் மை் றும்
குத்தறிவை் ை எண்களின் கருத்து வறரயறர, தவறு ாடு மை் றும்
உதாரணம் ை் றிய முழுறமறயான புரிதறல வழங் குவது. விகிதமுறு மை் றும் விகித
எண்கறள வகுக்க உதவுகிைது. அதத த ால் விகித எண்கள் மை் றும் விகிதமுறு
எண்கறள
பதளிவாக
தவறு டுத்துவதை் கு
மை் ை
எடுத்துக்காட்டுகறளயும்
பகாடுக்கிைது.

செயல் பாடு : 2.2

இரண்டு எண்களுக்கு இறடதய உள் ள விகிதமுறு மை் றும் விகித
எண்கறள வகுக்க உதவுகிைது. அதத த ால் விகித எண்கள் மை் றும் விகிதமுறு
எண்கறள
பதளிவாக
தவறு டுத்துவதை் கு
மை் ை
எடுத்துக்காட்டுகறளயும்
பகாடுக்கிைது இரண்டு எண்களுக்கு இறடதய உள் ள விகிதமுறு எண்கறளக்
கண்டறியும் முறையானது ல குறிக்தகாள் : இரண்டு எண்களுக்கு இறடதய உள் ள
விகிதமுறு எண்கறளக் கண்டறியும் முறையானது.
ல எடுத்துக்காட்டுகளுடன்
டி ் டியான உதாரணம் மூலம் எளிதாக்க ் டும் எடுத்துக்காட்டு : 2 மை் றும் 3
இறடதய உள் ள விகிதமுறு எண்கறள எழுதவும்
2=12/6

3=18/6

2 =12/6 3=18/6 இறடதய உள் ள விகிதமுறு எண்கள்
13/6,14/6,15/6 ……. . . 16/6,.17/6 . .

செயல் பாடு: 2.3 ஒரு எண்ணில்

விகிதாசார எண்கறளக் குறிக்கும் .

தநாக்கம் :
லறகயில் உள் ள எண் 12 ஆல் குறி ் பிட ் டும்
டிகறள விளக்கி
மீதமுள் ள விகிதாசார எண்கறளச் பசய் ய குழந்றதகறள எளிதாக்குதல்

12

அளவிடும் கருவி
ட்டியல் றகவாரா 2.44 பசயல் ாடுகள் : பவவ் தவறு எண்கறள
காட்சி ் டுத்த 24
ங் தகை் ாளர்களுக்கு வகு ் பு பசயல் முறை வரிறச விரிவாக்க
பசயல் முறைறயக் காட்டு

ஒரு எண்ணின் அத்தியாவசிய தசம் எண்கறளக் கண்டறிதல் உ கரணங் கள்
றகயால்
பநய் ய ் ட்ட அளவிடும்
அட்டவறண ப ன்சில்
விளக்க ் டம்
ாட ் புத்தகத்தின் அருகில் உள் ள ப யர்: 9 ஆம் வகு ் பு
குதி 01.
யிை் சி
வகு ் புகளின் எண்ணிக்றக 9 முதல் 13 வறர
•

குத்தறிவு மை் றும் விகிதமுறு எண்களாக பிரிக்க ் டும்

•

இரண்டு இரு டி எண்களுக்கு இறடதய எழுத ் டும்

•

ஒரு எண்ணில் உள் ள விகிதமுைா எண்கறள.கண்டறிதல்

•

தசம எண்கள் ஒரு வரிறச விரிவாக்க பசயல் முறை மூலம்
காண ் டுகின் ைன

அறடயாளம்

இந் த வடிவத்தில் உண்ளமயான எண்களே குறிக்கிறது.
விர்ச்சுவல் சாம் த ாஸ் 1/4 இன் ஆளுறம நீ ட்டி ் பு 9/8 வடிவத்தில் பசயல் ாடு
பமய் நிகர் எண்கள் மை் றும் தசம் விரிவாக்கம் எண்கறள P/qஆக பவளி ் டுத்தலாம்
என் றத காண்பி ் தத. இதன் தநாக்கம் , புள் ளி. மை் ை சிக்கல் கறளத் தீர்க்க
எண்கறளய் பிரி ் தன் மூலம் தசம விரிவாக்கத்தின் கருத்றத விவரி ் தன் மூலம்
சமன் ாடுகறள வறரயவும்
1/3=:0.333
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செயல் பாடு:

3.2

இல் தசம மை் றும்
பவளி ் ாட்றட ஒருங் கிறணக்கவும்

மீண்டும் ` மீண்டும்

தசம எண்களின்

0.43= 43/100 1. 2 = 12/100 0.3 ஒரு புள் ளி மீண்டும் x = 0.333333…..(1)
0.7=7/10

10 ஆல் ப ருக்கவும் 10x ….x = 3.3333….0.333333

9x = 3

9x = 3, x = 3/9 , x = 1/3

X=3/9=1/9
எண்கள் வடிவில் எண்கள் P வடிவில் ஒவ் பவாரு
தர ் பினரும் அவ் வாறு பசய் யலாம்

கற் றல் விளேவு
செய் கிறது.

:

கணிதம்

உறு ்பும்

04 ெரக்கு

சம் ந்த ட்ட

எண்கேில்

எந்த

ளவளல

கற் றலின் ளதாக்கம் மற் றும் முக்கியத்துவம்
உண்றமயான எண்களின் கணித பசயல் ாடுகள் , குத்தறிவு வகு ் பு மை் றும் வகு ் பு
ஆதாரங் கள் மை் றும் அதன் ததாை் ைம் ஆகியவை் றை அறிந்தால் , மாண்வர்கள்
எண்களின் மகத்துவம் எண் கணிதத்தின் அறணத்து ண்புகள் மை் றும் அன்ைாட
வாழ் க்றகயில் உள் ள அனு வங் கறள அறிவார்கள் . அன்ைாட வாழ் வில் எண்கறள
யன் டுத்துதல்
பசயல் ாடு : 41, 4.2, 4, 3. 4.4 பமய் நிகர் எண்களில் கணிதச் பசயல் ாடுகள்
குறிக்தகாள் .. VE+ N = V+2 எண்களின் பதாகு ் பில் உள் ள அறனத்து எண்களுக்கும்
உண்றமயான எண்கள்
எவ் வாறு பதாடர்புறடயறவ என் றதக்
காட்டுவதன்
எண்களின் எடுத்துக்காட்டுகறள புரிந்து பகாள் வது
Toreldd

மூலம்

உணறமயான

யன்முறையில் இருந்து √2 x √3 = √3×√2

எண்
மை் றும்
கழித்தல்
பசயல் ாடுகறள
இயை் கணித
வழிகளில்
புரிந்து
பகாள் ளுங் கள் , எளிய சமன் ாடுகறளக்
யன் டுத்தி ல எடுத்துக்காட்டுகளுடன்
டி ் டியாக குழந்றதகறளத் தீர்க்கவும் குறுக்கு : 3√2+4√2 - 7√2 8√5-4√5-4√5
2. இயை் கணித வழிகளில் உண்றமயான எண்களின் ப ருக்கத்றத ் புரிந்து
பகாள் ளுங் கள் எளிய சமன் ாடுகறள ்
யன் டுத்தி
ல எடுத்துக்காட்டுகளுடன்
டி ் டியாக எ.கா 4√3*√2=4√6
(3+√2) 3+√2) =3((3+√2)+ √𝑐 3+√2)= 9+3√2 + 3
√2+2=11+6√2

செயல் பாடு:

4.5

குத்தறிவு: எடுத்துக்காட்டுகறள வறரதல் மை் றும் எண்
கணிதத்தின் கருத்துகறள விளக்குதல் மை் றும் உண்றமயான எண்களின் பிரிறவ
பவளி ் டுத்தும்
வறகயில்
மாை் ைங் கறள
உருவாக்குதல் .
இதத
த ான்ை
சிக்கல் கறளத் தீர்க்க உதவுகின் ைன. இந்த பின் னத்தின் வகு ்பினால் பின்னத்றதயும்
பின் னத் றதயும் ப ருக்கவும் 1/√5 * √5/√5 = √5/5 பசயல் ாடு 4.7 4.8 வகு ் பு எண்கள்
மை் றும் வர்க்க தவர் மை் றும் கன எண் மை் றும் கன தவர். உ கரணங் கள் : எண்கள்
பகாண்ட இரு என்னிட ் ட்ட ப ட்டி யிை் சி எண் 16முதல் 20வறர
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தமதல உள் ள அறனத்றதயும்
பசய் கிைார்கள் .

வகு ் பு எண், திட எண் எழுதுவார்காள்

தமதல உள் ள அறனத்து பமய் நிகர்
எண்கள் , வகு ் பு எண்கள் , சதுரதவர்

ஒவ் பவாரு உறு ் புக்கும் அது பதாடர் ான
ஏததனும் தகள் விகள் இருக்கலாம் .

வடிவியலின் அடி ் றடக் கருத்துகறள அவர்கள் நிறனவில் றவத்திரு ் ார்கள் '
கை் ைல் விறளவுகளின் தநாக்கம் மை் றும் முக்கியத்துவம் எண்
கணிதத்தின்
அடி ் றட புள் ளி, புள் ளி, தகாடு, தகாணம் ,
க்கதகாணம் என்ை பசாை் கறள
நிறனவில் றவத்துக்பகாள் வது அன் ைாட வாழ் க்றகயில் வடிவவியலின்
முக்கியத்துவத்றத அவர்கள் அறிவார்கள் .
கலாச்சாரத்தில் இறணக்க ் ட்டுள் ளன.

வடிவியல்

என் றத அறிந்து வடிவியல் கட்டறம ் புகள் அழகு

கட்டறம ் புகள்

இந்திய

ை் றிய

தகள் விறய எழு ் புகின் ைன.

செயல் பாடு: 5.1 வடிவலியலின் அடி

் றடக் கருத்துக்கள

தநாக்கம் இந்த வகு ்புகளில் கை் றுக்பகாண்ட
கூறுகறள மறு ரிசீறன பசய் ய
1 புள் ளி, தரடியல் , தநர் தகாடு, கதிர் பநடுவரிறச த ான்ை வடிவியல்
் றரமிங்
பசாை் கள் இவை் றை நிறனவு டுத்துவது வாக்கியங் கறளக் கண்டறிந்து வழங் க
உதவும் .

வடிவலியலில் வரும் தகாடுகறள அறடயாளம் காண பசயல் ாடு 5 தகாணத்தின்
கருத்து மை் றும் அவை் றின் வறககறள அறடயாளம் காணவும்
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7. அன்ைாட வாழ் வில் ததான்றும்
விளக்கத்றத யன் டுத்தலாம் .

பவவ் தவறு தகாணங் கள அறடயாளம்

காண

செயல் பாடு 5 :

க்கவாட்டு கருத்துடன் நிர ் பு மை் றும் நிர ் பு தகாணங் கறள
எழுதுதல் நன் கு, கை் ை மாணவர்கள் தங் கள் பசாந்த விளக்கத்றத எழுதுகிைார்கள் .

செயல் பாடு

5:

தநர்க்தகாடுகள்
பவட்ட ் டும் த ாது
அல் லதுநிகழ் வின்
தகாணத்தின் குதித் பதாறகறய ் யன் டுத்தி நிகழ் வின் தகாணத்றதக் கணக்கிட
ஆரம் யன் டுத்த ் டலாம்

செய் பாடு

5.4.

ஒரு
ட்டியின் உதவியுடன்
த்து வறகயான தகாடுகறள
அறடயாளம் காண தகாண அளவுகள்
யன்
டுத்த ் டுகின்ைன ஒருதகாடு,
குறுக்குபவட்டு,
குறுக்கு
பவட்டு
உள்
மை் றும்
பவளி ் புை
தகாணங் கள்
எடுத்துக்காட்டுகள் .

எழாம் மற் றும் எட்டாம் வகுப் பு
01 வடிவலியலின்
ததாை் ைம் அறவ கருத்துக்கள் , புள் ளி, தகாடு தகாணம்
த ான்ைவை் றை வறரந்து அறடயாளம் காட்டுதல் தகாணங் களின் வறககள் மை் றும்
அவை் றின் உைறவ ் ப ாறுத்து

02
தகாணங் களின் வறககள் மை் றும் இரணதகாண தகாணங் களின் அறம ் பு
தரறவ யன் டுதி தகாணங் கள் கணக்கிட ் டுகின் ைன
கை் ைல்
முடிவுகள்
யூகளிட்டின
வடிவியல்
முன் பமாழிவுகள்
தன் னார்வத்பதாண்டர்களுக்கு அடி ் றடக் கருத்துகறளத் பதரிந்து பகாள் ள உதவும்
கை் ைல் விறளவுகறள தநாக்கம் மை் றும் முக்கியத்துவம் . சுய தயாரி ் பு மை் றும்
அடி ் றட
திைறமகறள
அங் கீகரிக்கிைது.
எடுத்துகாட்டுகிைது
மை் றும்
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யன் டுத்துகிைது.
வடிவியல் கூறுகள் மை் றும் அதன்
ப ாருத்தக்கூடிய நிம் ஃ ் ஆகியவை் றின்
உண்றமகளுக்கு தர்க்கரீதியானது. இல் றல ஜூட்
ார்றவயில் சாதறனக்கு
உடன் டாத அறிக்றககள் எல் லா காலத்திலும் உண்றம அறிக்றககள் பதரியும்

செயல் பாடு:

6.1 6-2, 6-3, 6-4,45 யூகளிட் தநாக்கத்தின்
தன் னார்வர்கள்
பசயல் ாடுகள் மூலம் யூக்ளிட்டின் தன்னார்வார்கறள பசயல் டுத்துவதில் பவை் றி
ப ை் ைனர்.
6-6.
பசயல் ாடு
தினசரி
டங் களில்
தன் னார்வலர்கறள
பசயல் டுத்துவதில் நாட்கள் பவை் றி

பசயல் ாடு
:
6.7
வடிவவியலின்
பகாள் றககறளக்
உறுதிபமாழிகறளக் கண்டறிந்து எழுதுதல் ,

குறிக்கும்

அடி ் றட

காரணம் பசால் வது.

ாடம் புத்ததத்தில் உள் ள ாடங் கள் : யூக்ளிடின் வடிவிவியலின் தகாட் ாடு
யிை் சி தாள் களின் எண்ணிக்றக 27

நிளல-01
அன்ைாட வாழ் க்றகயில் உண்றம பசய் திகறள எடுத்துக் காட்டுவர்

நிளல-02
உண்றமகள்
அறனத்து
யன் டுத்த ் டுகிைது

துறைகளிலும் .
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அங் கீகரிக்க ் ட்டு

கணிதத்தில்

நிளல-03
சுயதயாரி ் புக்கு வடிவவியலுக்கு வறரயறுக்க ் ட்ட உறுதிபமாழிகறளச் எழுதி
புரிந்துபகாள் வர்

நிளல-04
சுய தயாரி ் பு மை் றும் உறுதிபமாழிகறள
சிந்திக்கிைார்கள் .

யன் டுத்தி அவர்கள்

தக்கரீதியாக

கற் றலின் விளேவுகே் : 7

இன் கருத்துகறள அறியவும் கை் ைல் விறளவுகளின்
தநாக்கம் மை் றும் முக்கியத்துவம் அவை் றின்
ண்புகள்
மை் றும் சமத்துவக்
தகாட் ாடுகளின் அடி ் றடயில் க்கங் கள் மை் றும் க்கங் களின் வறககள் கட்டிடம்
கட்டும் த ாது பதய் வங் களில் காண ் டும் , மை் ை சமயங் களில் ஒை் றுறம
ண்புகறள விண்ண ் பிக்கவும் மை் றும் சிக்கறல தீர்க்கவும் .

செயல் பாடுகே்

7.1,

.7:2,

73,74,75,7677 அடி ் றட நடவடிக்றககள்

மை் றும்
சிை ் பியல் பு பசயல் ாடுகறளச் பசய் தல் , அதத த ால்
க்கங் களிலும் தமதல,
தகாணங் களின் அடி ் றடயில் துருவங் களின் வறககறள எழுதுவது யனுள் ளதாக
இருக்கும் .

முந்றதய வகு ்பில் கை் ை அறிறவ
யன் டுத்தி மருந்து' வறககறள எழுதுவதில்
ஒத்துறழத்தல
பசயல் ாடு 7.8, 7.9, 7.10 அன்ைாட வாழ் வில் மிகவும் ப ாதுவான வடிவங் கறள
அறடயாளம் காணுதல்

செயல் பாடு 7.11. 7.12, 7.13

பசயல் ாடுகளின் அடி ் றடயில் அறிய ் ட
தவண்டிய முழு விதிகள் மை் றும் ஒழுங் குமுறைகளுடன் ஒத்துறழக்கவும்

AB =Pq=2cm, Bc = qR = 4cm & <B=<a= 50 0

க்கங் கறள ஒரு
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ரிமானமாக உருவாக்கி

பவட்டுங் கள் பசயல் ாடு 7:14, 7.15 ா ா, தகாட்டா, தகாதகா மை் றும் லங் கா த ான்ை
முக்தகாண ப ாதுவான ததை் ைங் களுடன ஒத்துறழக்கவும் பசய் முறை கீதழ உள் ள
வழிமுறைகறள ் பின் ை் ை முடிவுகறள எடுக்கவும் ஒரு முக்தகாணத்றத உருவாக்க
பவவ் தவறு நீ ளங் கறள ஒன்ைாக இறணக்கவும்
டத்தில் காட்ட ்
ட்டுள் ளது.
பவவ் தவறு
தகாணங் களுடன்
முக்தகாணங் கறள
உருவாக்க
ஸ்வாறஸக்
யன் டுத்தவும் .

யிை் சி தாள் களின் எண்ணிக்றக 28 முதல் 31வறர
01

அறடயாளங் காட்டிகள் புண்புகளின் அடி ் றடயில் கணக்கிட ் டுகின் ைன

02

முக்தகாணங் களின் வறககளுடன் ப ாதுவான தகாட் ாடுகள் புரிந்து
பகாள் ள ் டுகின்ைன

03

ப ாருந்தக்கூடிய சிக்கல் கள் ப ாருந்தும்

04

தகாட்டு ாடுகறள

யன் டுத்துங் கள்

கை் ைவர் நாை் கரத்தின்

ண்புகறள அறிந்து கணக்கிடுவார்.

கலாஸ் ாவின்
தநாக்கம்
மை் றும்
முக்கியத்துவம்
அறனத்து
வறகயான
நாை் கரங் கறளயும் அவை் றின்
ண்புகறளயும் புரிந்து பகாள் வது பதாடர்புறடய
கணக்கீடுகறள அழி ் து விமானங் கறள பதளிவை் ைதாக மாை் றும் பசய் ய ாட்டின்
மூலம் எழுதுதல் . அறனத்து வறகயான நாை் கரங் கறளயும் வறக ் டுத்தி அறவ
அன்ைாட வாழ் க்றகயில் அவை் றை ் யன் டுத்துகிைது.

செயல் பாடு: 8.1, 8.1 மை் றும் 8.3 இரு
வறககள் ,

டி வறரயறை

ண்புகள்

1. நான்கு புள் ளிகளும் ஒத்து ் த ாகாவிட்டால் எழும் நாை் கரம் நாை் கரம் என் துசில
பசயல் ாடுகளால் அறிய ் டுகிைது புள் ளிகளுக்கு ப யரிடவும் அபசம் பிள்
பசய் யவும் க்கங் கறளயும் தகாணங் கறளயும் ப யரிடவும்
2. பவவ் தவறு நாை் கரங் களின் சிை ் பு இறண வறர டங் களின்

ண்புகள் அறிய

செயல் பாடு 8-4, 8-5, 8× 6, 8.7
3.

இறணயான வறர டத்தின் ண்புகறள தர்க்கரீதியாக அறடவதை் கு முக்தகாண
ஒத்திறசவின் விதிகள் யன் ாட்டிை் கான ஒத்துறழ ் பு.

பசயல் ாடு 8. 8 ததை் ைம் ததை் ைம் .
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நாை் கரத்திை் கும்
க்கங் களுக்கும் இறடதய உள் ள பதாடர்ற யும்
ததை் ைத்தின் முடிவுகறளயும் கண்டறிய உடன் ஒத்துறழக்கிைது.

பாடப் புத்தகத்தின் சபயர்: 8 ஆம் வகு

் பு

குதி 01 நாை் கரம்

பாடப் புத்தகத்தின் சபயர் : 9 ஆம் வகு

் பு

குதி : 01.

நடு ்புள் ளி

யிை் சி தாள் களின் எண்ணிக்றக - 32 முதல் 33 வறர
01. நாை் கரத்தின் குணாதிசயங் கறள முன் அறிவுடன் நாை் கர வறககள்
அறியும்
02. நாை் கர இறணயான

ண்புகள் கணக்கீடுகறள

03. இறணயான வறர டத்தின்

ண்புகறள

யன் டுத்தவும்

ண்புகள்

04. நடு ்புள் ளி ததை் ைத்திலிருந்து. நாை் கரத்திை் கு திரு ் ங் களுக்கு
அவர்கள் உைறவயும் முடிவுகறளயும் அறிவார்கள் .

இறடயில்

நாை் கர ்
ண்ற
்
யன் டுத்தி கை் ைலின் முடிறவ கணக்கிடுதல் கை் ைலின்
தநாக்கம் மை் றும் முக்கியத்துவம் ஒரு நாை் கரத்தின் நான்கு பசங் குத்துகறள ஒரு
வட்டம் கடக்கும் த ாது அது நாை் கரம் என ் டும் அந்த வகு ் பில் கட்டறம ் ற க்
கணக்கிடுவதில் ஒத்துறழத்தல் .

செயல் பாடு 9.1, 9.2, 9.3,9.4. கம் பிக்குகீதழ உள் ள

டங் களில்
குறி ் பிட ் ட்டுள் ள அளவீடுகறளக் பசய் து பகாடுக்க ் ட்ட இலக்றகக்
கண்டுபிடித்து ப ாருந்துமான வார்த்றதறய எழுதவும்

4ABC=4BCD
2CDA=2DAB
மூறலவிட்ட
நாை் கரத்தில்
தகாணங் களின்
கூட்டுத்பதாறக
ஜிதயாத ார்டு. விளக்க ் ட யிை் சி தாள் களின் எண்ணிக்றக 34.

உ கரணங் கள் :

01. நாை் கரத்றத வறரயறுத்தல்
02. கட்டறம ்பின் மூலம் மலக்குடலின் சிை ் பியல் பு
03.

ண்புகறள ்

04. தகாணங் களின்

யன் டுத்துங் கள் மை் றும் சிக்கல் கறளத் தீர்க்கவும்
ண்புகள்

கற் றல் விளேவு - 10 தரவின ஆழத்றத உருவாக்கி விளக்கவும்
கை் ைல் விறளவுகளின் தநாக்கம் மை் றும் முக்கியத்துவம் தரபு அளவீட்டு வறர டம்
மை் றும் தகாண அர்த்தம் இது வடிவியலின் மீதமுள் ள அறமத்து கட்டறம ் புகளுக்கும்
அடி ் றடக் கருத்றத வழங் குகிைது.
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செய் ல் பாடு : 10.2 மை் றும் 10.4. தகாணம் மை் றும் மூறலவிட்ட அறரத்தல்
1) மாணவர்கள் அளவீட்டு விளக்க ் டம் மை் றும் ஒரு தகாணத்றத
யன் டுத்தி
தகாணத்தின்
ஆழத்றத உருவாக்குவார்கள் . றக சக்கரத்றத ்
யன் டுத்தி
தகாணத்றத எ ் டி ் டி ் து என் றத ஆசிரியர்கள் கை் றுக் பகாள் ளலாம் .

2).
ஒரு
உருவாக்கவும் . அதன்பின்
நடு ் புள் ளியிலிருந்து
வறரய ் ட்ட ஒரு தகாட்றட உருவாக்கவும் .

தரவுக்தகாட்றட
அளந்து
அவை் றின்
நடு ் புள் ளி வறர

ாட ் புத்தக்க் கடிதத்தின் ப யர். 9 ஆம் வகு ் பு

கட்டளமப் புகே்
யிை் சித் தாள் களின் எண்ணிக்றக 35,36.
01

ட்டாறவ ்

யன் டுத்தி தகாடு வறரவது மை் றும் அள ் து எ ் டி ?

02

ஆஞ் சிதயாபமட்ரிறய ்

யன் டுத்தி ஒரு கூம் ற

03

உருவாக்கக்கை் று பகாள் வார்கள்

04

தகாளங் கறள அள க்கக் கை் றுக் பகாள் வார்கள்

கை் ைல் லன் : தரவு அளவீட்டின்
மை் றும் முக்கியத்துவம்

உருவாக்கவும்

டிதுருவங் கறள உருவாக்குதல் கை் ைலின் தநாக்கம்

ல் தவறு ரிமாணங் கறளக் பகாண்டு பகாடிகளின் உருவாக்கும் அன்ைாட வாழ் வில்
காண ் டும் ப ரும் ாலான முக்தகாண உணவும் ப ாருட்களின் யன் ாடு மை் றும்
முக்கியத்துவம் ஆகும்

செயல் பாடு: 11.1. 1:2, 11:3, 4, 1.5, I-6 11.7, 11-8
1. மூன் று க்கங் கறளக் பகாடுக்கும் த ாது கூம் பு உருவாகும் நிறலகறள அறிந்து
பகாள் ளுங் கள் . மை் ை கட்டறம ் புகறள உருவாகக் ஒத்துறழக்கவும் .
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2. இரு க்கங் களுக்கு இறடதய உள் ள தகாணம் பகாடுக்க ் ட்டால் முக்தகாணத்தின்
டிகறள ்
யன் டுத்தி.
இரு
சாயறல
உருவாக்கவும் ,
இது
மீதமுள் ள
முக்தகாணங் கறள உருவாக்கும் ஒத்துறழ ் ார்கள் மீதமுள் ள துருவங் கள் அதன் டி
உருவாக்க ் டுகின்ைன.
உ கரணங் கள் : ஆழமான அட்டவறண தகாணம்
ப யர்: 9 ஆம் வகு ்பு குதி யிை் சித் தாள் கள்

றகதயடு

ாட ் புத்தகத்தின்

கட்டறம ் புகள் எண்ணிக்றக: 31,38

அடுக்கு. 1.
டு
ாஹூ மை் றும் ஒரு தகாணம் பகாடுக்க ் ட்டால் அது ஒரு திராட்சத்றத
உருவாக்கும்

அடுக்கு - 2
வலது முக்தகாண அறம ் பு வலது முக்தகாண அறம ் பு ஆகும் . கை் ைல் மை் றும்
உருவாக்குதல் .

அடுக்கு – 3
சரியான முக்தகாண
உருவாக்க ் டுகிைது

அறம ் ற

உருவாக்குவதன்

மூலம்

சமநிறல

கை் ைல்

அறம ் ற

உருவாக்குவதன்

மூலம்

சமநிறல

கை் ைல்

அடுக்கு.4
சரியான முக்தகாண
உருவாக்க ் டுகிைது

கற் றல்

விளேவு

12

இயை் கணிதத்தின் அடி ் றடக் கருத்துகளுக்கு ஓர்

அறிமுகம்
கை் ைலின் தநாக்கமும் முக்கியத்துவமும் அன்ைாட வாழ் வில் இயை் கணிதத்றத ்
யன் டுத்தி இந்த வகு ் றையில் சிக்கல் கறளத் தீர்க்கும் சூழ் நிறலகள் இருக்கும்
த ாது குழுந்றதகள் இந்தக் கை் ைல்
லறன திைம் டவும் அர்ந்தமுள் ளதாகவும்
யன் டுத்தலாம் .. இல் றலபயனில் இயை் கணித சிக்கல் கறள இயந்திரத்தனமாக
கணக்கிடுவது
அன்ைாட
வாழ் க்றகயில்
யன் டுத்த ் டாது.
கூடுதலாக
இயை் கணிதத்தில்
உள் ள
ல
தமம் ட்ட
கருத்துக்களுக்கும்
ப ாருத்தமான
கருத்துகறள, சரியாக ் புரிந்து பகாண்டால் இந்தக் கல ் ா குழந்றதக்கு
உதவுகிைது. இந்த உறுதியான
ழக்கருத்துக்கள்
மன்னரின்
இறச மை் றும்
வறரயறைறய இயந்திரந்தனமாக விளக்குவதை் கு ் த ாதுமானதாக இல் றல.
ஆனால் குழந்றதறய எண் கணிதத்திலிருந்து இயை் கணிதத்திை் கு அறழத்து பசல் ல,
ல அன்ைாட சூழ் நிறலகளிலும் எண்/ ட வடிவறம ்புகளிலும் அறசகள் மை் றும்
வரிறசகளின்
கருத்றத
வழங் குவதை் கும் ,
ப யர்ச்
பசாை் கறள ்
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யன் டுத்துவதை் கும் 1த ாதுமானதாக இல் றல, மை் றும் ல் லுறு ் புக் தகாறவகள் .
உதாரணம் : ரதமஷ் கறடக்குச் பசன்று உருண்றடகறள ் புரட்டமுடிவு பசய் து
கறடக்குச் பசன்ைான் அ ் த ாது ஒரு
ந்து வாங் க 5 ரூ ாய் இருக்கும் என்று
கறடக்காரர் கூறினார். ரதமஷ் பிைகு தயாசித்து கீதழ உள் ள டத்தில் உள் ளது த ால்
கணக்கிட்டு ஒரு அட்டவறணயில் எழுதினான்

ST. கான்ஸ்டன்ட் 51 - இலக்கியம் அன்ைாட வாழ் வில் (இது இயை் கணித) மாறிலிகள்
மை் றும் வணிகத்தில் உடலியக்கத்தின் அடி ் றடக் கருவிகறள அறிந்திருக்கிைது.
பசயல் ாடு: 121 இந்தச் பசயல் ாடுகள் மாணவர்களின் அறிவுறுத்தலுடன் ஆசிரியர்
பசயல் ாடுகறளச் பசய் வறதக் பகாண்டு நிறலத்தன்றம மை் றும் இலக்கணத்தின்
அடி ் றடயில்
பதளிவாக ்
புரிந்து
பகாள் ளக்கூடிய
பசயல் ாடுகள்
வழங் க ் டுகின்ைன
குறிக்தகாள் !
இயை் கணிதம் ,
மாறிலிகள்
எழுத்துகறள
விளக்குதல் மை் றும் அவை் றை வரிறச ்
டுத்துதல் ஆகியவை் றின். உதவியுடன்
வணிகரீதியாக ்
ப ாருந்தக்கூடிய
சிக்கல் கறளத்தீர்க்க.
எ.கா.ஆசிரியர்கள்
மாணவர்களுக்கு
இந்த
உதாரணம்
பகாடுக்கிைார்கள் .
மாறிலிகள்
மை் றும்
இலக்கணத்தின் பசயல் ாடு
டத்தில் பதளிவாகக் காட்ட ் ட்டுள் ளது. விடுதியின்
சா ் ாட்டு அறையில் ல சா ் ாட்டு தமறஜகள் உள் ளன்

தமதல உள் ள தமறசகள் மை் றும் நாை் காலிகளின் எண்ணிக்றக குறித்துறவத்து கீதழ
உள் ள தகள் விகளுக்கு திலளிக்கவும்

வாய் ப் பாடு
எண்கே்
நாை் காலிகளின்
எண்ணிக்றக
சமன்யரூ

1

2

3

4

X

4=2+2

6=4+2

8=6+2

10=8+2

……………………………..

2(1)+2

2(2)+2

2(3)+2

2(4)+2

………………………………

2X+2

அட்டவறணகளின் எண்ணிக்றகறய மாை் றுதல் (கு) 2 நாை் கலிகள்
தவிர, நாை் காலிகளின் எண்ணிக்றகயும் (28. மாறி
எழுத்தறிவுக்கு முக்கியத்துவம் பகாடுக்க ் டுகிைது.

வருகிைது.சீரன்சி

மை் றும்

பசயல் ாடு நாை் றுகளுக்கு வழங் க ் டும் ஆசிரியர்களுக்கு தலா 12.1 இனம் மை் றும்
ததசம் என்ை வார்த்றதகறள எழுதுவதன் தநாக்கம் வார்த்றதயின் அர்த்தத்றதயும்
பவை் றியாளறரயும் புரிந்து பகாள் வதாகும் .
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செயல் பாடு:

12.2

ஆசிரியர்கள்
இந்தக்குழுவில்
பகாடுக்க ் ட்டுள் ள
வார்த்றதகறள கிளாசிக்கல் மை் றும் பவை் றியாளர்களாக எழுதுவது வழக்கமல் ல

செயல் பாடு : 12.3

நீ ங் கம் Sab என் து ப யர்ச்பசால் என்று பசான்னால் , 7 மை் றும்
0 ஆகியறவ ஒதர பசாை் கள் . பின் னர் பின் வரும் ப யர்ச் பசாை் களின் கூட்டுத்
பதாறகறய எழுதுங் கள்

செயல் பாட்டின் 12.4,

அறிக்றககள் இருபசாை் கள் மை் றும் பசாை் பிை ் பியல்

ஆகியவை் றைக் கண்டறிதல்

செயல் பாடு: 12.5

எளிய கருத்துக்களின் அடி ் றட பசயல் ாடுகள் கூட்டல் ,
கழித்தல் , ப ருக்கல் மை் றும் வகுத்தல் இனங் களின் விதிமுறைகளுடன் எதிரியின்
சக்திகள் கூடுதலாக இருக்கும் த ாது கழித்தல் மை் றும் கழித்தல் கணக்கீட்டு புரிந்துக்
பகாள் ளுதல்
evad 2. ab-bc+bc-ca, ca – ab

செயல் பாடு : 12.1

சிங் கிளடன் ற தனாமியல் மை் றும் மும் மடங் கு மாதிரிறய

விளக்கும் ப ருக்கல்
1. 3x x5y = 15xy.
Kannada Picture
2. 5a. 3a², 7a^4
= 5a*3a^2*7a^4
= 105a^7

3. (a+1)(b-5)
=a(6.5)+7(b-5)
ab-5a+7b-35

4) (a+5) (a² +39 +5)
=a (a², 3a+5)+5 (a² + 3a+5)
=a^3+ 3a^2+ 5a+ 5a^2,
15a+25
=a^3 8a²+20a+25

செயல் பாடு : 12.7

ஒருறமச் பசால் றல மை் பைாரு ப யரறடயால் வகுக்கவும் ,
ஒரு
ல் லுறு ் புக்தகாறவறய ஒருறமயால் வகுக்கவும்
ல் லுறு ்புக் தகாறவறய
வகுத்தல்
உதாரணம்
25x^4/5x^2
2)24x^4+40m^2n=32m^4n^3/8mn
3)(y^2+7y+10)/(y+5)
=25x^4/5x^2
=2m^4+40m^2n^2+32m^4n^3/8mn
=y^2+5y+2y+10/y+5
=5*5*x*x*x*x/5*x*x
=24m^4/8mn+40m^2n^2/8mn+32m^4n^3/8mn =y(y+5)+2(y+5)/y+5
=5*x*x
=3m^3/n+5mn+4m^3n^2
=(y+5)(y+2)/y+5
=5x^2
=y+2
ாட ் புத்தகத்தில்
பதாடர்புறடய
அத்தியாயம்
:
குதி-1
அத்தியாயம்
ல் லுறு ்புக்தகாறவகள்
யிை் சி தாள் களின் எண்ணிக்றக 39முதல் 43வறர

நிளல-01

நிளல-02

நிளல-03

நிளல-04

அல் ஜீ ் ராவின்
ததாை் ைம்
தசர்க்றககளாக
மாறிலிகள் ,
மாறிகள்
அறடயாளம் காண
விளக்க தருவார்

அல் ஜீ ் ராவின்
ததாை் ைம் கருவிகள்
நிறலயான

ஒத்த
பசாை் கள்
மை் றும்
ஒத்த
பசாை் கள்
இரு
பசாை் கள் மை் றும்
மும் மடங் கு
ப ாருள்
பசால் தவன்

எளிய
பகாட்றடகள்
தமதல
உள் ள
அடி ் றட பசயல்
ாட்டுகள் சம் ந்த
ட்ட
பிரச்சறனகறள

மாறிகறள
றவத்த்திருக்க
பகாடுறம
குணகத்றத
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கண்டறியவும்
பிடிக்கும் .

எளிதாக
காண து.

தீர்வு

ல் லுறு ்புக்தகாறவகளின்
வறக,
மதி ் பு
மை் றும்
பூஜ் யங் கறளக்
பகாள் ளுதல் கை் ைல் விறளவுகளின் தநாக்கம் மை் றும் முக்கியத்துவம்

கைறுக்

ல் லுறு ் பு தகாறவகளின் ப ாருள் கூட்டுத் பதாறக மை் றும் அதிக ் ட்ச அடுக்குகள்
மதி ் பின் மதி ் பு,
ல் லுறு ்புக் தகாறவயில் உள் ள மறைமுகமான வார்த்றதக்கு
பவவ் தவறு
விறலகறள
வரிறச ் டுத்துவதன்
மூலம்
மதி ் பின்
மதி ் பு
கண்டுபிடித்தல்

செயல் பாடு 13.1

ல் லுறு ் பு தகாறவகளின் வறககள்

வறக
•

தநரியல்

•

வகு ் பு

ல் லுறு ் புக் தகாறவ P(x)=ax+b
ல் லுறு ்புக் தகாறவ P(x)=ax^2+bx+c

•

ல் லுறு ்புக் தகாறவ P(x) = ax²+b²x²+cx+b

•

ல் லுறு ்புக் தகாறவ P(y)=y^6-6y+1

•

ல் லுறு ்புக் தகாறவ P(x)=x^5+2x²+3x+6 5

ஆசிரியர்கள்
அட்டவறணயில்
பகாடுக்க ் ட்டுள் ள
உதாரணங் கறள
விளக்குகிைார்கள் தமலும் இதத த ான்ை ல எடுத்துகாட்டுகள் மூலம் அடுக்கு வறக
அல் லது டிகிரி ஆகியவை் றைக் கை் றுக் பகாள் ள முடியும் ,

செயல் பாடு 13.2
மதி ் ற

ல் லூறு ் புக் தகாறவ மதி ் பு P(X) = 3x+5 ஆனால் P (1) and P (2) ன்

கண்டுபிடி

P (1) = 3(1)+5=3+5=8
P (2) = 3(2)+5 = 6+5=11
ஆசிரியர்கள்
பகாடுக்க ் ட்ட
உதாரணத்றத
விளக்குகிைார்கள்
எந்தபவாரு
ல் லுறு ்புக் தகாறவயின் அடி ் றடகறளயும் கை் றன பசய் ய அவர்களுக்கு
உதவுகிைது

செயல் பாடு : 13.3

ல் லுறு ்புக் தகாறவ பூஜ் ஜியம் (உதாரணம் )

P(x)=6x-3
p(x ) =0 ஆனால் 6x-3=0 அதனால் அ ் டி என்ைால் x=3/6 = 1/ 2.
ஆசிரியர்கள் பகாடுக்க ் ட்ட உதாரணங் கறளக் விளக்குகிைார்கள் . தமலும் ல ஓத்த
எடுத்துக்காட்டுகளின் பூஜ் ஜியம் என்ை ப ாருறள விளக்குகிைார்கள் மீதமுள் ள
அறனத்து தகள் விகறளயும் தீர்க்க உதவுகிைார்கள் .

செயல் பாடு 13.4

ததை் ைம் P(x) என் து அல் லது) xஐ விட ் ப ரிய ல் லுறு ் புக்
தகாறவயாக இருக்கட்டும் தமலும் 3 என் து ஒரு உண்றமயான எண்ணாக இருந்தால் .
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P(x)என் து தநரியல்

ல் லுறு ்புக் தகாறவறய வகுத்தால் மீதமுள் ளது.

எ-டு எஞ் சிய ததை் ைத்றத

யன் டுத்தி P(x)=2x^2+5x+2

g(x)=x-2 ஆல்
P(x)= x^3-2(2)^2+5(2)+2

(x-2)=0 and 1=2)

P(2) = (2)3 -2(2)² +5(2)+2
=8+8+10+2=12
எஞ் சிய ததை் ைத்றத விளக்கவும்
யன் ாட்றட உதாரணம் மூலம் பதரிவிக்கவும்
மீதமுள் ள அறனத்து தகள் விகறளயும் தீர்க்க உதவும்

செயல் பாடு : 13.5

காரணி ததாை் ைம் p(x) என் து
ட்டத்தின்
ல் லுறு ் புக்
தகாறவயாகும் . n(21) மை் றும் ஏததனும் ஒரு உண்றமயான எண்ணாக இருந்தல் . p(a) =0
ஆனால் (x-a) என் து P(i) இன் காரணியாகும்
EX(X-1) என் து P(x) = 4x+3x² - 4X-B
காரணியா என் றத ஆராயவும்
P (x) = 4x^3 +3x²-4x-3
P(1) =4(1)3 +3(1)²-4(1)-3 = 4 + 3-4 -3
=0
x-1 என் து P(x) = 4x +3x^2-4x-3 இன் காரணியாகும் ஒரு ஈறு ்புக் தகாறவ ஒரு
ல் லூாறு ் புக் தகாறவ காரணியா என் றத தீர்மானிக்கவும் .
ாட ் புத்தகத்தில் உள் ள அத்தியாயம் மை் றும்
முதல் 47 வறர உள் ளது)

குதி 1 (தாள் களின் எண்ணிக்றக 44

பல் லுறுப் புக் ளகாளவகே் மதிப் பீட்டின் வளககே்
1

2

ல் லுறு ்புக்
தகாறவயின்
டிகிரிறய எ
ழுதுதல்

வறக,
மதி ் பு,
டிகிரி,
பூஜ் யம்
பசய் வது

3

4

ல் லுறு ்புக்
தகாறவகளின் வறக
டிகிரி மதி ் பு எஞ் சிய
ததாை் ைம் உள் ளிட்ட
சிக்கல் கறள எளிதில்
தீர்க்க பசய் தல்

ல் லுறு ்புக்
தகாறவ வறக ட்டம் மதி ் பு ததை் ைம் காரணி ததை் ைம்
பதாடர் ான ஏததனும்
சிக்கல் கள் இருந்தால்
திலளி ்
து எளிது.

கை் ைல் விறளவு 14 ற னரி நறடமுறைகறள ்
யன் டுத்துவது கணக்கீடுகறளத்
தீர்க்கும் கை் ைல் விறளவுகளின்
தநாக்கம் மை் றும் முக்கியத்துவம் ற னரி
சமன் ாடுகளுடன்
நறடமுறைகளின்
எடுத்துக்காட்டுகள்
விளக்க ் ட்டுள் ளன.
வழக்கமான அந்தகளுடன் சிக்கல் கறளத்
தீர்க்கின் ைன. ற னரி நறடமுறைகள்
மூலம் கண்டுபிடிக்க எளிதானது.

செயல் பாடு 14.1 ெமன்பாட்டின் சபாருே்
வ .எண்

அறிக்ளககே் -1 வது வழி

1.

Y உடன் 6 றர கூட்டுக

அறிக்ளககே் -2 வது வழி
1) Y உடன் 6 றர கூட்டினால்
25 வருகிைது.
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2.

P யிலிருந்து 15 ஐ கழி

3.

4 யிலிருந்து n ஐ கழி

2) P யிலிருந்து 15 ஐ கழித்தால்
30 வருகிைது.
4) 4 யிலிருந்து nஐ கழித்தால் 2 கிறடக்கும் .

அட்டவறணயில் உள் ள இரண்டு வறகயான அறிக்றககள்
ஒை் றுறமகள்
மை் றும்
தவறு ாடுகறள
காண யனுள் ளதாக இருக்கும்

அவை் றுக்கிறடதய
அறடயாளம்

2. அறிக்றக வடிவத்தில் சமன் ாடுகறள எழுதுவது
வ .எண்

ெமன்பாடு

அறிக்ளக

1.

x+20=25

x உடன் 20 கூட்டினால் 25 வருகிைது.

2.

q - 15 =2

32 (1)
ல எடுத்துக்காட்டுகறள ் யன் டுத்தி அறிக்றககளில் சமன் ாடுகறள எவ் வாறு
எழுதுவது என் தை் கான எடுத்துக்காட்டுகறளக் மை் ை எல் லா சமன் ாடுகறளயும்
அறிக்றககளாக எழுத ஊக்குவிக்கவும் .
3. சமன் ாடுகளின் வடிவத்தில் அறிக்றககறள எழுதுவது.
என் அருகில் சில த னாக்கள் உள் ளன என் சிதனகிதி எனக்கு 5 த னாக்கறள
பகாடுத்தாள் இ ் த ாது என்னிடம் பமாத்தம் த னாக்கள் உள் ளன.

X+5=16

X+5

16

அன்ைாட வாழ் க்றக காட்சிகளின் உதாரணங் கறள வழங் கவும் மை் றும் சமன் ாடு
வடிவத்தில் அவை் றை எவ் வாறு தீர் ் து என் றத விளக்குவது.
4) சமன் ாடுகறள அறடயாளம் கண்டு காரணம் அறிவது.
வ .எண் சமன் ாடு சமன் ாடு காரணம்
ஆம் /இல் றல
1. x+6
ஆம்
2. 3y- 30
பகாடுக்க ் ட்ட கணித அறிக்றககறள வறரந்து ஆம் அல் லது இல் றல என்ை
சமன் ாட்றட எவ் வாறு கண்டுபிடி ் து என் றத காட்டுங் கள் .
திறச
திரு ் ல் :
சமன் ாடுகள்
உடன்
எழுத ் ட்ட
விளக்க ் ாடங் கறள ்
யன் டுத்துதல்
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5) சபாருத்துக:
பகாடுக்க ் ட்ட அறிக்றககறள விவரி ் தன் மூலம் சமன் ாட்றட எளிதாக்குங் கள்
உ கரணங் கள் . சமன் ாடுகறள அறமக்க விளக்க ் டத்றத யன் டுத்துதல்

செயல் பாடு: 14.2

முறை ் டுத்துதல் டங் கறள புரிந்து பகாள் ள உங் களுக்கு
உதவுவதன் மூலம் ஒழுங் குமுறைகறள உங் களுக்கு நிறனவூட்டுகிைது.
மாணவர்கள் நான்கு ஒவ் பவாரு குழுவிை் கும் ஒதர வண்ண காகிதம் மை் றும் அட்றட
ப ட்டியில் பவட்டி விவாதிக்க அனுமதிக்கும் டி ஈடு டுவது விளக்க ் டத்றத
குழுவாக பகாடுங் கள்
பசய் து நறடமுறை நடவடிக்றககளில் ஈடு டுவறத
எளிதாக்குதல்
1. (a+b+c)2 = (a+b+c) (a+b+c) (4a-2b-3c)2
= (4a)2 + (--2b)2 + (-3c) + 2(4a) (-2b)+2(-2b) –(-3c)+2(-3c) (4a)
= 16a2 + 4b2 + 9c2 - 16ab + 12bc-24ca
2.
(3p+4q)3= (3p)3+(4q)3+3(3p)(4q)[3p+4q]
=27p3+64q3+36pq[3p+4q]
=27p3+64q3 +108p2q+144pq2
3.
(5x-3y)3=(5x)3-(3y)3-3(5x)(3y)[5x-3y]
=125x3-27y3-45xy(5x-3y)
=125x3-27y3-225x2y+135xy2
உ கரணங் கள் :
சார்ட்
ாடநூல்

உறர

ப யர்

குதி-01

ல் லுறு ்புக் தகாறவகள்

யிை் சி தாள் களின் எண்ணிக்றக 48 முதல் 50 வறர

அடுக்கு 1

அடுக்கு 2

அடுக்கு 3

அடுக்கு 4

சமன் ாடு
கள்
வடிவில்
எழுதுதல்

சமன் ாடுகளு
க்கு
அறிக்றக
எழுதுவர்

அறனத்து
அறிக்றககறள
யும் எழுதுவது

வழக்கமான சமன் ாடுகறள ்
ன் டுத்தி சிக்கல் கறளத் தீர்த்தல்

ய

கை் ைல் விறளவுகளின் தநாக்கம் வறர டத்தில் புள் ளிகறளக் குறிக்கும் மை் றும்
வறர டத்தில் வழக்கமான சமன் ாடுகறள வறரதல் புள் ளிவிவரங் கறள விட
வறர டத்தின் மூலம் வழங் க ் டும் தகவல் அறனவருக்கும் பதளிவாக புரியும்
என் றத அறிவது.

செயல் பாடு : 15

இரண்டு மாறிகள் பகாண்ட ஒருங் கிறண ் பு அறம ் பு, மை் றும்
தநரியல்
சமன் ாடுகளில்
புள் ளிகள்
மை் றும்
புள் ளிகளின்
ஒருங் கிறண ் பு
அறம ் பில் உள் ளன.
வறர டத்தின் அவசியம்
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பசயல் ாடு: 15.1 அருகில் உள் ள
கணக்குகறள விறடயளித்தல் .'

டத்றத மதி ் ாய் வு பசய் யவும் .

கீழ் உள் ள

1. ஒரு சமதனத்தில் மூன் று புள் ளிகள் குறிக்க ் ட்டுள் ளன இந்த புள் ளிகளின்
நிறலறய குறி ் பிடுதல் சாத்தியமாகுமா?
பகாடுக்க ் ட்ட வறர டத்தில் குறிக்க ் ட்ட ஆயங் கறள எழுதவும்

ாட ் புத்தகத்தின் ப யர் 9ஆம் வகு ் பு
குதி -02 ஒருங் கிறண ் பு வடிவியல்

1

2

3

4

கை் ைல் விறளவு:16 தநரியல் சமன் ாடுகறள இரண்டு மாறிகளில் தீர்க்கும்
வறர ் டத்
தின் மூலம்
கருத்துக்க
றள அறிவர்

கார்ட்டீசியன்
மூலம் சமதளத்தின்
மீது புள் ளிகறள
கண்டு அறிதல்

சமதளத்தில் மீது
புள் ளிகறள
கண்டறிவர் சதுரவடிவ
தாளில் கண்டறியவும்
எழுத முடியும்
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ஒருங் கிறண ் பு
அறம ் புக்கு இது
பதாடர் ான எந்த
தகள் வியும் எளிதானது

கை் ைல் விறளவுகளின் தநாக்கம் மை் றும் முக்கியத்துவம் .
ப ாருள் இலக்கணம்
மை் றும்
மாறிகளின்
அறிமுகம்
ஒரு
மாறியுடன்
சமன் ாடுகளின்
தீர்வு
இருமுறன சமன் ாடுகளின் அறிமுகம் மை் றும் தீர்வு
அன்ைாட ப ரும் ாலான பிரச்சறனகள் எழுதி தீர்வு காணுதல்

செயல் பாடு:

16:1

இரு டி
சமன் ாட்டின் தீர்றவ கண்டறியவும்

தநரியல்

சமன் ாட்டின்

தீர்வுடன்

மாதிரி கணக்கு சமன் ாடு 1) y+4=7
மாதிரி
சமன் ாட்டின்
மதி ் பீடு

இடதுபுைம்

1

1

+

4

=

2

2

+

4

3

3

+

4

வலது
புைம்

இடதுபுைம்
வலதுபுைம்
சமநிறல(ஆம் / இல் றல )

5

7

5=7

இல் றல

=

6

7

6=7

இல் றல

=

7

7

7=7

ஆம்

செயல் பாடு 16.2

பசயல் ாடு: 1) பகாடுக்க ் ட்ட

டம் இல் லாத சமன் ாடுகறள விடுவிக்கவும் .
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2) பகாடுக்க ் ட்ட

டம் இல் லாத சமன் ாடுகறள விடுவிக்கவும் .

x/4=12

7x

இருபுைமும்

நான் கால்

x/4*4

=

ப ருக்கவும் இரண்டு

=

க்கமும்

12*4 7x/7

x=48

7

35
ஏழால்

வகுத்தல்

=

35/7

x=5

செயல் பாடு:16.3

விண்ண ்

பசயல் ாடு 16:1, 16:2, 16.3

சிக்கல் கறள தீர்க்கவும்

யிை் சி நாள் எண் 54, 55, 56 இலக்கணம் சமன் ாடு

அறம ் பு, சரியான டம் மை் றும் பகாடுக்க ் ட்ட சிக்கல் கள் இல் லாத சமன் ாடுகள்
உடன் சமன் ாடுகறள தீர்க்கவும் . ஆசிரியர்கள் குழந்றதகறள விரிவாக புரிந்து
பகாள் ள ் டுகிைார்கள் .
சமன் ாடு

ax+by+c=0 வடிவம்

a

b

c

2x+6y=4

2x+6y-4=0

2

6

-4

1.

x+2y=6

x=0
y=6

2y=6
x=6

=>

y=3
(0,3) (6,0)

செயல் பாடு 16:4

பின் வரும் தநரில் சமன் ாடுகறள ax+by+c=0 வடிவில் எழுதவும்
b மை் றும் c இன் விறலகறள எழுதவும் .

செயல் பாடு 16:5

வறர ட முறை மூலம் இரண்டு தநரியல் சமன் ாடுகறள
கண்டறிதல் . விறலறய எவ் வாறு கண்டுபிடி ் து என் றத அவர்கள் கை் றுக்
பகாள் வார்கள் .
உ கரணங் கள் உள் நாட்டில் கிறடக்கும் ப ாருட்கள் , ரசீதுகள் , வறர டம்
ாட
புத்தகத்தின் ப யர்: 9 ஆம் வகு ் பு குதி 2.
இரண்டு மாறிகள் பகாண்ட தநரியல் சமன் ாடுகள் யிை் சி தாள் களின் எண்ணிக்றக
54 முதல் 58 வறர.

நிளல -1
பகாடுக்க ் ட்ட
சமன் ாட்டின்
உருவாக்கம்
மை் றும் ததர்வு
பதரிந்துவிடும் .

நிளல -2
ஒன்று இரண்டு
இலக்கணவியல்
சமன் ாடுகளின்
அறம ் ற யும்
தீர்றவயும் அவர்கள்
அறிவார்கள் .

நிளல -3
ஒன்று வறர டத்தில்
உள் ள இரண்டு
சமன் ாடுகளின்
கட்டறம ் ற யும்
சமன் ாடுகளின்
தீர்றவயும் குறிக்கும்
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நிளல -4
எந்த
தகள் விறயயும்
எளிதாக
பகாடுக்கலாம் .

கற் றல்
பலன்
17
விமானத்தின்
பரிமாணங் களே நிளனவுபடுத்தும் .

சுற் றேவு

மற் றும்

கை் ைலின்
தநாக்கம்
மை் றும்
முக்கியத்துவம்
இருசம
க்க
முக்தகாணம் ,
சதுரம் ,
பசவ் வகம் ,
றவரம் இறணயான வறர டம் மை் றும்
வட்டத்தின்
சுை் றுலாவுக்கான
சூத்திரம்
மை் றும்
கணக்கீடு
ஹிரான்
சூத்திரத்தால்
கணக்குபசய் வது.
அன்ைாட
வாழ் வில்
யன் டுத்த ் டும்
இந்த
வடிவங் கள்
அறனத்தும்
வயல் பவளிகள் ,
வயல் பவளிகள்
குடியிரு ்புகள் ,
வீடு
மை் றும்
வடிவறம ் பு.
ப ாருட்கள்
த ான்ைவை் றின் சுை் ைளவு மை் றும் ர ் ளவு தீர்மானிக்க யன் டுத்த ் டலாம் . தடய்
உள் ள அறனத்து மு ் ரிமாணங் கள் மை் றும் கண் சதுரங் களால் ஆனது என் றத
உணர்ந்து
பகாள் வது.
அளவு
மை் றும்
அறவ ் ை் றிய
பதளிவான
துல் லியமான
புரிதல்
மாணவர்களிறடதய
புதிய
கட்டறம ் புகள்
மை் றும்
கட்டறம ் புகள் ை் றிய புரிதறல அதிகரித்தல்

செயல் பாடு 17.1

முக்தகாணத்தின்
ர ் ளவு மை் றும் சுை் ைளவு. சூத்திரம்
சூத்திரத்தின் உதாரணத்றத பகாடு ் தன் மூலம் விளிம் பின்
ர ் ளவு மை் றும்
சுை் ைளவு உருவாக்கும் சூத்திரத்தின் உதாரணத்றத பகாடு ் து.

செயல் பாடு 17.2

ர ் ளவு மை் றும் சுை் ைளவு சூத்திரத்தின் உதாரணத்றதக்
எடு ் து பகாடு ் தன் மூலம் வகு ்பின்
ர ் ளவு மை் றும் சுை் ைளவு உருவாக்கவும்
யன் ாட்டு சிக்கல் கறள ் புரிந்து பகாள் வதை் கு அவை் றை தீர் ் தை் கும் உதவுகிைது
உ கரணங் கள் வகு ் பின் ர ் ளவு மை் றும் சுை் ைளவுக்கான சூத்திரம் விளக்கும் டம்
(சார்ட்)

செயல் பாடு 17.3
சுை் ைளவு
உதவுகிைது

நாை் கரத்தின் ர ் ளவு மை் றும் இறணயான வறர டத்தின்
யன் ாட்டு சிக்கல் களால்
பகாள் வதை் கு அவை் றை தீர் ் தை் கும்

கருவி: ஒரு இறணயான
விளக்க ் டம்

வறர டத்தின்

ர ் ளவு

மை் றும்

சுை் ைளவு

சூத்திர

செயல் பாடு 17.4

ஒரு வட்டத்தின் ர ் ளவு மை் றும் சுை் ைளவு உதாரணத்றத
பசால் வதன் மூலம் சூத்திரத்தின்
ர ் ளவு மை் றும் சுை் ைளவு உருவாக்குதல்
எடுத்துக்காட்டுகள் வறரவதை் கு வசதியாக
யன் ாட்டுச் சிக்கல் கறள விளக்கி
உதவுகிைது.
17.5
பசவ் வக
குதி
மை் றும் சுை் ைளவு பசவ் வகத்தின்
ர ் ளவு மை் றும்
சுை் ைளவுக்கான
சூத்திரத்றத
பகாடுத்து
யன் ாட்டுச்
சிக்கல் கறள ்
புரிந்துக் பகாள் வதை் கும் அவை் றை தீர் ் தை் கும் உதவுகிைது கருவி: பசவ் வக குதி
மை் றும் சுை் ைளவுக்கான சூத்திரம் விளக்க ் டம்
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செயல் பாடு- 17.6

ஒரு றவரத்தின் ர ் ளவு மை் றும் சுை் ைளவு பகாடுக்க ் ட்ட
உதாரணங் கறள விளக்குவதை் கு ஒரு றவரத்தின் ர ் ளவு மை் றும் சுை் ைளவு காண
உதாரணங் கறள உருவாக்கவும்
யன் ாட்டு சிக்கல் கறள விவரிக்கவும் அனுகூல
டுத்துவது.
உ கரணங் கள் றவரத்தின்

ர ் ளவு மை் றும் சுை் ைளவு காண சூத்திர விளக்க ் டம்

செயல் பாடுகே் 17.7

பஹரான் சூத்திரம் பஹராறன ் ை் றிய தகவல் சூத்திர
மை் றும்
கணக்கீடு
முக்தகாணத்தின்
அபுமானம்
மை் றும்
உயரத்றதக்
பகாண்டு
பஹரான்
சூத்திரத்றத ்
யன் டுத்துவறத எளிதாக்குதன் மூலம்
பஹரான்
ை் றிய தகவறல
வழங் கவும்
உ கரணங் கள் :
பஹரான்
இன்
அசாதாரண சூத்திரத்தின் அட்றட
ாட ் புத்தகத்தகத்தின் ப யர் : 7 மை் றும் 8 ஆம் வகு ் பு வறர, 9 ஆம் வகு ் பு
2 பஹரான் சூத்திரம்

குதி-

யிை் சி தாள் களின் எண்ணிக்றக 59 முதல் 66 வறர.

நிளல -1
ஐதசாதடா ் புகள்
அறடயாளம்
காணுதல்
ப யரிடுதல்
க்கங் கறள
அளவிடுதல் .

கற் றல்
க்யூ ்ஸ்
எவ் வாறு

நிளல -2

நிளல -3

சமதள
சமந்த
உருவங் கள்
ாகங் கறள உருவங் களின்
அளந்து சுை் ைளறவ
சுை் ைளவு மை் றும்
கண்டுபிடித்தல் .
ர ் ளறவ
கண்டுபிடித்தல் .

விளேவு

நிளல -4
சமயங் களின்
யன் ாட்டு
சிக்கல் கறள
தீர்க்க பசய் வது.

18

:
க்யூ ்ஸ்
அருகருதக
முழு
தமல்
ார்முலாறவ
யன் டுத்தி அன்ைாட வாழ் க்றகயின் சூழலில்
யன் டுத்துவது என் றத நீ ங் கள் கை் றுக் பகாள் வீர்கள் .

குதி
அறத

கற் றலின் ளநாக்கம் மற் றும் முக்கியத்துவம்
க்யூ ்ஸ்,
பசவ் வகக்யூ ்ஸ்,
சிலிண்டர்கள் ,
கூம் புகள் ,
தகாளங் கள்
மை் றும்
அறரக்தகாளங் கள்
க்கவாட்டு தமை் ர ் பு, முழு தமை் ர ் பு மை் றும் கனசதுரம்
சூத்திரங் கள் மை் றும் கணக்கீடுகறள தீர் ் து நிஜ வாழ் க்றகயில்
இந்த
பின் னங் கள் அறனத்தும் ப ாருட்கறள உை் த்தி பசய் ய ததறவயான மூல ்
ப ாருட்களின்
பகாள் முதல் குதிறய
கணக்கிட
யன் டுத்த ் டும்
குரலின்
அளவீட்டுக்குத்
ததறவயான
தகன் கள்
ப ட்டிகள் ,
கு ் பிகள்
த ான்ைவை் றை
த ான்ைவை் றை
தயாரித்து
வாங் க
உதவுகிைது.
கீதழ உள் ள

டத்றதக் கவனித்து தகள் விகளுக்கு

செயல் பாடு 18.2

தில்

திலளிக்கவும் .

கனசதுரங் களின் அறிமுகம் (மு ் ரிமான உருவங் கள் ) இந்த
உருவங் களுக்கு ப யரிடவும் .
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18.3

க்யூ ்ஸ்
(மு ் ரிமான வடிவங் கள் ) பின் வரும் உருவங் களின்
உங் களால் அறடயாளம் காண முடியுமா?

பகாண்ட
காரணிகள்
க்கங் கள் மை் றும் முகங் கறள

உருவத்தின் விளிம் புகளின் எண்ணிக்றக பசங் குத்துகளின் எண்ணிக்றக மை் றும்
முகங் களின் எண்ணிக்றக ஆகியவை் றை கண்டறிய உதவுகிைது.
ஒரு கனசதுரத்தின் உதாரணம் , ண்பு க்கத்தில் உள் ள குதி பிராணன் மை் றும்
ார்முலா முழுவதும் முழுவது கணக்கீட்டு முறை கருவி அன்ைாட வாழ் க்றகயில் இது
ப ாருட்கள் கனசதுர வறக மை் றும் அறனத்து சூத்திரங் களின் அடிறமத்தனம்
ஆகியவை் றுடன் பதாடர்புறடயது.

செயல் பாடு 18.6:

தநரில் அல் லாத தன் றம, ண்புகள் , க்கவாட்டு
குதி முழு
தமல் தமை் ர ் பு மை் றும் கனசதுரம் கணக்கீடு ஆகியவை் றின் எடுத்துக்காட்டுகள்

செயல் பாடு 18.6: சிலிண்டரின் எடுத்துக்காட்டு

ண்புகள்
க்கவாட்டு NP. முழு
மை் றும்
க்கங் களிலும் உ கரணங் கள் அன்ைாட வாழ் க்றகயில் பதாடர்புறடய
ப ாருட்கள் சிலிண்டர் வறக மை் றும் அறனத்து சூத்திரங் கள்

செயல் பாடு 18.7: கூம் பு உதாரணத்றதக் குறி ்பிடவும்

ண்புகறளக் குறி ் பிடவும்
க்கவாட்டில் , முழு ் குதி மை் றும் பவள் ளிக்காண சூத்திரம் கருவி அன்ைாட
வாழ் க்றகயில்
பதாடர்புறடய
ப ாருட்கள் ,கூம் புவறக
மை் றும்
அறனத்து
சூத்திரங் களின் விளக்க ் டம்

செயல் பாடு 18.8: தகாளம்

ண்புகள் க்கத்தில் உள் ள குதி, விட்டம் மை் றும் முழு
கனசதுரம் ஆகியவை் றின் எடுத்துக்காட்டு ஒரு சூத்திரம் , கணக்கியல் முறை
ஆகியவை் றை வழங் கவும் , மீதமுள் ள கணக்கியல் மை் றும் ண் ாட்டு சிக்கல் கறளத்
தீர் ் தை் கு
வசதி
பசய் யவும்
உ கரணங் கள்
பதாடர்புறடய
ப ாருட்கள்
தகாளவறக மை் றும் அன்ைாட வாழ் வில் உள் ள அறனத்து சூத்திரங் கள்

செயல் பாடு 18.9: அறரக்தகாளம் உதாரணம்

ண்புகள்
க்கவாட்டு குதிகளில்
தமல்
குதி மை் றும் சூத்திரம் வசதி பசய் து பகாடுத்தல் உ கரணங் கள் அன்ைாட
வாழ் க்றகயில் பதாடர்புறடய ப ாருள் கள் அறர தகாளங் கள் மை் றும் அறனத்து
சூத்திரங் கள் . அத்தியாயம் 2
குதிகள் மை் றும் அத்தியாயம் -II இல் உள் ள கூறுகள்
தாள் களின் எண்ணிக்றக 67 முதல் 74 வறர

அடுக்கு-01

அடுக்கு -02

அடுக்கு-03

தசாசமுவின்
உடறல
அறடயாளம்
காணவும் பசய்
தல் .

க்யூ ்ஸ்ன்
க்கத்தில் உள் ள
கனசதுரங் கள் , முழு
அகலறவஸ் மை் றும் நீ ர்
சூத்திரம் மட்டுதம கை் றுக்
பகாள் ள ் டுகின்ைன.

அளவீடுகள் பகாடு
க்க ் ட்டால்
கணக்கீடுகள்
வறரய ் டுகின்ை
ன.
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அடுக்கு-4
இறத பிரச்ச
றனகறள
எளிதில்
தீர்க்கும் .

கற் றலின் ளநாக்கம் மற் றும் முக்கியத்துவம்
நம் றம சுை் றி நாம் ார்க்கும் ப ரும் ாலானவை் றை தீர்க்கதரிசன காரணிகளால்
தீர்மானிக்க
முடியும்
தாக்குதல் கறள
எவ் வாறு
தசகரி ் து
மை் றும்
வரிறச ் டுத்துவது அவை் றைத் பதளிவாக முன்றவ ் து மை் றும் அறனத்து
வறகயான அன்ைாட வாழ் க்றக கறடகளில் அவை் றை பதளிவாக, முறையாக
வழங் குவது வீட்டுக்கு தகன் கள் , மக்கள் பதாறக புள் ளி விவரங் கள் விறளயாட்டு
சாதறன புள் ளி விவரங் கள் , மாணவர் புனிதர்கள் மை் றும்
லவை் றை குழு கை் றுக்
பகாள் ளும் அன்று

செயல் பாடு:
செய் தல் .

19.1,

19.2,

13,19.4

தரவு

ளெகரிப் பு,

இளணத்தல் ,

ொர்ஜ்

உங் கள் வகு ் பில் உள் ள த்து நண் ர்களின் குறுகிய தநர்காணலில்
ாடங் களில்
ப ை ் ட்ட இலக்கணங் கறள தசகரிக்கவும் பூர்த்தி பசய் யவும் புள் ளிகளின் ப யர்
ஆங் கிலம் முதல் டிக்கவும்
அதிகார ் பூர்வ
தரவுகளின்
தகள் வி
தகள் விகள்
திலளிக்கவும்
ஆசிரியர்
பகாடுக்க ் ட்ட உதாரணங் கறள
யன் டுத்தலாம் கை் வர்கள் உள் நாட்டில்
ப ை ் ட்ட ப ாருட்கள் வகு ் றை புள் ளிகள் , நீ ளம் , உயரம் .
பசயல் ாடு: 19.5 விநிதயாக ட்டியல் தயாரித்தல் ஒரு வகு ் பில் உள் ள மாணவர்கள்
விரும் பும் உள் ளடக்க அட்டவறண கீதழ உள் ளது அறத கவனத்தில் பகாள் ளுங் கள்
தகள் விகளுக்கு
தில் : 1. எந்த

திலளிக்கவும்
ாடத்றத அதிகம் விரும் புகிைார்கள் ?

தில் : 2. கணித உள் ளடக்கத்றத விரும் பும் மாணவர்களின் எண்ணிக்றக
தில் : 3. நீ ங் கள் எவ் வளவு உள் ளடக்கம் மை் றும் மாணவர்கள் எண்ணிக்றகறய
விரும் புகிறீர்கள் ?

பாடப் புத்தகத்தில் பாடம் - 02
அத்தியாயம் - 14 புே் ேியியல்
பயிற் சி தாே் கே் 75 முதல் 76 வளர
அடுக்கு - 01
நமது தினசரி
புள் ளிவிவரங் கறள
அறடயாளம் கண்டு
தசகரிக்கிைது
ஏை் ாடு பசய்
கை் ைல் மூலம்
குறிக்கும் .

அடுக்கு - 02
புள் ளிவிவரங் கள்
காரணிகறள ்
ப ாறுத்து

அடுக்கு - 03
மிக அதிக
எண்ணிக்றகயிலான
தனிமங் கள்
தசகரிக்க ் டும் த ாது
வர்க்கமூலம்

அடுக்கு - 04
குறி ் பிட்ட
புள் ளிவிவரங் க
ளின்
கு ் ாய் வு

கு ் ாய் வு பசய் வார்கள்
ல் தவறு வறகயான வறர டங் களில் 20 தரவு

கை் ைலின் தநாக்கம் மை் றும் முக்கியத்துவம்
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பதாகு ்புகறளக்

ல் தவறு வறகயான தரவும் ஏன் தம ் பிங்

பநடுவரிறச
தம ் பிங் ,
பிரதிநிதித்துவம்

ற

விளக்க ் டங் கள்

வறர டங் களில்

உள் ள

டங் கள் எவ் வாறு ஒரு ஒரு விஷயத்றத எழுதுவறதவிட இருண்டததாக மாை் றும்
என் றத விளக்குகிைது வறர டத்தில் தரவு எவ் வாறு குறிக்க ் டுகிைது என் றத
விளக்குகிைது ஒரு டத்தில் ப ரிய தகவல் கறள றவத்து வழங் குவதால் கை் ைலின்
லன் கள் இரு த்தி ஒன்று ஏை் டுத்த ் ட்ட பசலவுகளுக்கான றமய ் த ாக்கு
அளவுதகால் கறளக் கணக்கிடுதல் .
கை் ைலின்
தநாக்கம் மை் றும் முக்கியத்துவம்
தங் களின்
சராசரியான தரவு
ஆகியவை் றை நீ ங் கள் கண்டறியலாம் மை் றும் மீதமுள் ள தரவு ஒரு நடுத்தர நிலத்றத
என்ன
ரவுகிைது என் றத
ை் றிய குறி ் பிட்ட அறிறவ ் ப ைலாம் . சத்திய
எண்கணித அளவீடுகள் , தரவுகளின் சராசரி மதி ் ற சுை் றி என் கணித சூத்திரங் கள்
எவ் வாறு பசால் கின் ைன என் றத ை் றி அறிய உதவும் வாழ் க்றக மை் றும் ஒ ் பீடு
கு ் ாய் வு மை் றும் தீறம ை் றிய விழி ்புணர்வு.
பசயல் ாடு: 21.1 1) தராகித் சர்மா 6 120 த ாட்டிகளில் 36, 35, 50, 46,60,55 பின்வரும்
ரன் கறள எடுத்துள் ளார் .
1.
ஒரு த ாட்டிக்கான ரன்றன விட சராசரி அதிகமாக உள் ளதா ஏன்?
2.
ஒரு த ாட்டிக்கான ஓட்டத்றத விட சராசரி சிறியதா ஏன்
3.
சராசரி என் எண்ண?
4
இந்த வறகக்கு மை் பைாரு உதாரணம்
பகாடுங் கள் .
21.2 நீ ங் கள் அவ் வாறு பசய் யுங் கள்

பசயல் ாடு 21.3 இறடநிறல தசமங் களின் இறட நிறலறம கண்டறிதல்
As per kannada version page no.44
2)
அலகுத் ததர்வில் மதி ் ப ண்
ப ை் ை 10மாணவர்களின் கணித எண்கள்
பின் வருமாறு 8,9,7,5,8,9,6,9,5,3 ஏறுவரிறசயில் எழுதவும்
சூத்திரங் களின் அடி ் றடயில் றமய ் த ாக்றகக் கண்டறிய ஆசிரியர்கள்
குழந்றதகளுக்கு உதவலாம்

36

செயல் பாடு 20.1 ப

ாருத்துக
முந்றதய வகு ்பில் கை் றுக்பகாண்ட
ல் தவறு வறகயான வறர
டங் கறள
விளக்குவும் அவை் றை அறமத்து எழுதவும்
பசயல் ாடு 20.1 பநடுவரிறச வறர டத்தில் குறி ் பிட்டுள் ள தரறவ விளக்கவும்
மை் றும் பகாடுக்க ் ட்டுள் ள தகள் விகளுக்கு திலளிக்கவும் ஊக்கமளிக்கிைது
அரசு உயர்நிறல ்
ள் ளியில் 8ஆம் வகு ் பு
டிக்கும் மாணவர்களின் பிைந்த
மாதங் கறள பின் வரும் அட்டவறண சுருக்கமாகக் கூறுகிைது. பிரதி லிக்கிைது
அறத ் ார்த்து விநிதயாக ்
ட்டியறல உருவாக்கி கீதழ உள் ள தகள் விகளுக்கு
திலளிக்கவும்
தகள் விகள்
1. அதிக எண்ணிக்றகயான மாணவர்கள் பிைந்த பிைந்த இடம் மாதம் எது
2. குறைந்த எண்ணிக்றகயிலான மாணவர்கள் பிைந்த மாதம் எது
3. விண்ண ் ம் வறகயில்
ல் தவறு வறர டங் கறள கண்டுபிடித்தால் அல் லது
விளக்க ் டத்றத யன் டுத்துதல் ள் ளியில்
ல் தவறு ஆண்டுகளில் முடிவுகள்
As per kannada version page no.43
ாட ் புத்தகத்தில் அத்தியாயம் 2
அத்தியாயம் 14 ள் ளியில் யிை் சித்18 தாள் களின் எண்ணிக்றக 77 முதல் 78 வறர

அடுக்கு -01

அடுக்கு -02

வறர டத்தில் வறகறய வறர டத்தில்
நீ ங் கள் அறிவீர்
தரவுகறள
எவ் வாறு
டத்றத ்
ார்க்கவும்

அடுக்கு -03

அடுக்கு -04

வழங் குவது
என் து அவர்கள்
கை் றுக்
பகாள் வார்கள்

வறர டங் கறள
உருவாக்கி
கு ் ாய் வு பசய் து
தகள் விகளுக்கு தில்
அளிக்கவும்

துறணக்கருவிகள் : தசமங் களின் ச டங் கள்
ாட ் புத்தகத்தில ாடத்தின் ப யர் வகு ் பு-08
அத்தியாயத் தாள் களின் எண்ணிக்றக 79,80

அடுக்கு -01

அடுக்கு -02

அடுக்கு -03

அடுக்கு -04

மத்திய த ாக்கு
அளறவகள்
அளவீடுகள்

தரறவ வறக ் டுத்தி
றமய ் த ாக்கு
அளவீடுகள்
கண்டறியவும்

தரறவ வறக ் டுத்தி
றமய ் த ாக்கு
அளவீடுகள் கண்டறிந்து
விவரிக்கவும்

த ாக்கு
ஆழத்றத
கு ் ாய் வு
பசய் தல்

கட்டல் நிகழ் தகவு கருத்து
கை் ைல் விறளவுகள் தநாக்கம் மை் றும் முக்கியத்துவம்
சூழ் நிறல வாக்கியங் கறள எழுதுதல் மை் றும் நிகழ் தகறவ
அதிகாரிகளுக்கு
அன்ைாட வாழ் வில் நிகழ் தகவு வாய் ் பு சாத்தியங் கள் மை் றும் சாந்தியக்கூறுகறள
யன் டுத்தல் முடிவுகள் எழுதுதல் விறளவு மை் றும் நிகழ் வுகறள கண்டறிய
விறளயாட்டுகளும்
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பசயல் ாடு 22.1 நிகழ் தகவு
அன்ைாட வாழ் வில் ஒருதவறள சந்ததகம் ப ரும் ாலும் வாய் ்புகள் த ான்ை
சூழல் சார்ந்த பசாை் கறள யன் டுத்தும் வாக்கியங் கறள நீ ங் கள் எழுதலாம் தமலும்
தனித்து நின் று அவை் றை நண் ர்களுடன் விவாதிக்கலாம்
பசயல் ாடு 22.2 நிகழ் தகவு
கறட ஒரு ந ருக்கு ஏை் டும் த ாது 1,2,3,4,5 மை் றும் வீழ் சசி
் யின் பதரிவிக்க.
நிகழ் தகவு மை் றும் மை் பைாருவருக்கு புள் ளிகள் குதியளவு பசயறல விட 20 மடங் கு
உருளும்
டறக

ந்துகளின் எண்ணிக்றக

1

2

3

4

5

6

20
பசயல் ாடு 22.4 ஒரு
கறட 1000 முறை வீச ் டுகிைது இந்த ருவங் களின் 1,2,3,4,5
மை் றும் 6
தி ் புகள் கீதழ உள் ள அட்டவறணயில் வழங் க ் ட்டுள் ளன ஒவ் பவாரு
பவளியீட்றடயும் ப றுவதை் கான நிகழ் வுகறள கண்டறியவும்
முடிவு 1 ப ரும் நிகழ் வு 6 குறிக்கிைது எங் தகா 1,2,3,4,5 இ ் த ாது பவளியீடு ஒரு
பதாழிலுக்கு பமாத்த படலிவகளின் எண்ணிக்றக/ றரஸ் = 2 =1
179
=______
1000
=0.179
இறத ்த ால்
கணக்கிட்டு முறையில் கணக்கிட்டு மீதமுள் ள எண்ணிக்றகயிலான சிக்கல் கள்
மை் றும் யன் ாட்டு சிக்கல் கறள தீர் ் றத எளிதாக்கங் கள்
உ கரணங் கள் : தாயம் நாணயம் சுழலும் சக்கரம்
ாடநூல் ப யர்: 9 ஆம் வகு ் பு

குதி -12

யிை் சி நிகழ் தகவு

தங் களின் எண்ணிக்றக 81,82,83

அடுக்கு -01

அடுக்கு 02

நிகழ் வுகறள பிரியமான
தமை் பகாள் ள காரணிகளில்
காட்டவும்
இதன்
விறளவாக

அடுக்கு -03
என்கிட்ட
காரணிகளின்
அடி ் றடயில்
நிகழ் தகவு
கண்டுபிடிக்கிைது

அடுக்கு 04
நிகழ் தகவு அக்கவுண்ட்ஸ்
என் ாஜீகல்
வரும் சிந்தறனறய
தமம் டுத்தவும்

ஆண்டு கற் றல் வினிளயாகம்
மாதம்

கற் றல் சபாருட்கே்

ஜூன் FA- :

1.

எங் களின்
பசயல் ாடுகறள வழங் குவது

அறனத்து
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அறம ் புகளிலும்

கணித

2. வடிவியலின் அடி ் றடக் கருத்துக்கறள நிறனவு டுத்துகிைது
3. இயை் கணிதத்தின் அடி ் றட கருத்து மை் றும்
அடி ் றட பசயல் ாடுகறள நிறனவு டுத்தும்
ஜூறல FA-1 :

2.
தன் னார்வத் பதாண்டு,
யூபஜனிக்ஸ்திட்டத்தில் உறுதிபமாழிகறள ஆதரித்தல்
பதரிந்துவிடும்
3.
ல் லுறு ்புக் தகாறவகளின் வறகக, மதி ் பு, ட்டம் மை் றும்
பூஜ் ஜியத்றத அறிக எஞ் சியறவ ததை் ைம் ததை் ைத்தின் யன் ாடு.

ஆகஸ்ட் FA-2.

1. ஒரு எண்ணில் உண்றமயான எண்கறள குறிக்கும்
2.

ல தகாண வறககள் ,

ண்புகள் மை் றும் ஒத்த தகாட் ாடு.

3.
தை் க
சமன் ாடுகறள ்
மூலம் கணக்கீடுகறள தீர்க்கவும்
1.

யன் டுத்துவதன்

டுவதில் உண்றமயான எண்கறள பவளி ் டுத்துதல்

2. நாை் கர வறககளின் குணங் கறள அறிந்து கணக்கிடுகிைது
பச ் டம் ர் FA-2

அக்தடா ர் FA. 2
1. நாை் கர வறககளின்
பதாடரும் குதி

நவம் ர் FA-3

குணங் கறள அறிந்து கணக்கிடுகிைது

1. தரவுகறள தசகரித்து வழங் கவும்
2. நாை் கர

ண்ற

்

யன் டுத்தி கணக்கிடவும்

3.
ஒரு
அறம ் பில்
கண்டு பகாள் ளுங் கள் .
டிசம் ர் FA-4

1. தரவு

உள் ள

புள் ளிகறள

அறடயாளம்

ல் தவறு வறர டங் களில் குறி ் பிட ் டுகிைது

2.
.தரவுத்
பதாகு ் பின்
மை் றும் தகாணத்றத உருவாக்கும்

ஆழம்

ஒரு

தகாடு

3. தநரியல் சமன் ாடுகள் இரண்டு பஜராக்ஸ்ல் வறரயவும்
ஜனவரி FA-4.

1) வறக ் டுத்த ் டாத
தரவுகளுக்கான
தரநிறலகறள கணக்கிடுகிைது.
2) தரவு ஆழத்திை் கு ஏை்
3) விமானத்தின்
கூறுங் கள் .

பி ் ரவரி 1 FA- 4:

றமய ் த ாக்கு

முக்தகாணங் கறள உருவாக்குதல் .

சுை் ைளவு

மை் றும்

அடி ் றடக்

ரிமாணங் கள்

1.

நிகழ் தத
்
கவின்
பகாள் ளுங் கள் .

2.

க்யூ ்ஸ்ன்
க்கவாட்டு
குதி
முழு தமல் குதி
மை் றும்
கனசதுரங் களுக்கான சூத்திரத்றத ்
யன் டுத்தி அன்ைாட
வாழ் க்றகயின் சூழலில்
அவை் றை
எவ் வாறு
யன் டுத்துவது என் றத நீ ங் கள் கை் றுக் பகாள் வீர்கள் . மாதிரி
வினாத்தாள் வருடாந்திர ததர்வு.

மார்ச் 8A2. மாதரி தகள் வி

தில் கள்

********************
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கருத்துக்கறள

நிறனவு
புரிந்து

