அலகு

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

புள்ளியியல்

5

அம்மாணவர்களின் சுகாதாரப் பதிவு த�ொடர்பான தரவைக் காட்டிலும் அவர்களின் உயரங்களையும்,
வயது த�ொடர்பான குறிப்பிட்ட தரவுகளையும் சேகரிக்க வேண்டும்.

நினைவுகூர்தல்.

மேலேயுள்ள  கலந்துரையாடலிலிருந்து, ஒரு தரவு சேகரிக்கப்பட வேண்டியதன் ந�ோக்கத்தை 
அந்தந்தத்  தரவு சேகரிப்புச் செயல்முறையைத் த�ொடங்குவதற்கு முன்னர்  மனதில் க�ொள்ள 

●● கூட்டுச் சராசரி, இடைநிலை மற்றும் முகடு ப�ோன்றப் பல்வேறு

வகையான சராசரிகளை அடையாளம் காணுதலும் வேறுபடுத்துதலும்.

வேண்டும். அதுவே  நாம் விரும்பிய தகவலை  மட்டுமே பெற முடிவத�ோடு சேகரிக்கப்பட்டத் 
தரவுகளுக்குப் ப�ொருத்தமானதாகவும் இருக்கும்.

●● வெவ்வேறு வகையான சராசரிகளைக் கணக்கிடக் கற்றுக்கொள்ளுதல்.

5.1 அறிமுகம்

மீள்பார்வை

ஆறாம் வகுப்பில் தரவுகளின் வகைப்பாட்டையும் தரவுகளைப் படங்கள் மூலம் குறித்தலையும்
பற்றி நாம் கற்றுள்ளதை இப்போது நினைவுகூர்வோம்.
பின்வரும் அட்டவணைகளைக் கவனித்துக் கீழேக் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்விகளுக்குப்
பதிலளிக்கவும்.

அட்டவணை 1

கணிதத் தேர்வில் 30 மாணவர்கள் பெற்ற  மதிப்பெண்கள் (50 மதிப்பெண்களுக்கு) கீழேக்
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
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மாணவர்கள் பெற்ற அதிகபட்ச மதிப்பெண் என்ன?
எத்தனை மாணவர்கள் 40 மதிப்பெண்களுக்கு மேல் பெற்றுள்ளனர்?
மாணவர்கள் பெற்ற குறைந்தபட்ச மதிப்பெண்ணைக் கண்டுபிடி?
எத்தனை மாணவர்கள் 21 முதல் 23 வரை மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளனர்?
மதிப்பெண்களுக்கிடையிலான அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச வேறுபாட்டினைக் கண்டுபிடி?

கீழேக் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள  சில சூழ்நிலைகளைப் பார்ப்போம். நம்மைச்
சூழ்நிலைகளில் இருந்துதான் தரவுகளை உருவாக்க முடியும். உதாரணமாக,

●●
●●
●●
●●
●●

ஏழாம் வகுப்பு மாணவர்களின் உயரம்.

இரண்டாம் பருவத் தேர்வுகளில் ஏழாம் வகுப்பு மாணவர்களின் செயல்திறன்.
உங்கள் வீட்டின் சுற்றுப்புறத்தில் நடப்பட்ட மரக் கன்றுகளின் எண்ணிக்கை.

2018 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் எல்லா முக்கிய நகரங்களிலும் பதிவான வெப்பநிலை.

2018 ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பதிவான மழையின் அளவு.

5.3 தரவுகளின் அமைப்பு

நாம் தரவுகளைச் சேகரித்து அவற்றைப் பதிவுசெய்து ஒழுங்கமைக்கிற�ோம். இதைப்
புரிந்துக�ொள்வதற்கு ஏழாம் வகுப்பில் பயிலும் 10 மாணவர்களின் எடையைக் கையாளும்
ஓர்  உதாரணத்தைக் கவனியுங்கள். இந்தத்  தரவானது மாணவர்களின் எடை, அவர்களின்
உயரத்திற்குப் ப�ொருத்தமானதாக உள்ளதா எனச் சரிபார்ப்பதற்குச் சேகரிக்கப்படுகின்றது.
அந்தந்தத் தரவுகள் கீழேக் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கிராம்; மாரி - 25 கில�ோ கிராம்; மது - 22 கில�ோ கிராம்; பவித்ரா – 23 கில�ோ கிராம்; பீமன் - 26
கில�ோ கிராம்;  ஆர்த்தி - 21 கில�ோ கிராம்; குமணன் - 25 கில�ோ கிராம்.
பின்வரும் கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்க முயற்சிப்போம்.

ஒரு குறிப்பிட்ட  வாரத்தில் ஏழாம் வகுப்பில் வருகை  தராத குழந்தைகளின் தரவுகள்
அட்டவணையில் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
செவ்வாய்

புதன்

வியாழன்

சுற்றியுள்ள பல

●● அன்பு - 20 கில�ோ கிராம்; நம்பி - 19 கில�ோ கிராம்; நந்திதா - 20 கில�ோ கிராம்; அருள் - 24 கில�ோ 

அட்டவணை 2

(i)

அனைவரிலும் மிகக் குறைந்த எடை க�ொண்டவர் யார்?

(ii) 22 கில�ோ கிராம் முதல் 24 கில�ோ கிராம் வரை எடையுள்ளவர்கள் எத்தனை பேர்?
(iii) அனைவரிலும் மிக அதிக எடை க�ொண்டவர் யார்?

வெள்ளி

(iv)	
23 கில�ோவுக்கு மேல் எத்தனை குழந்தைகளும் 23 கில�ோவுக்குக் கீழ் எத்தனை
குழந்தைகளும் உள்ளனர்?

–

மேற்கண்டத்  தரவுகளைப் புரிந்துக�ொள்வது மிகவும் எளிதானது அல்ல. எடைகளின் வரிசைக்கு
ஏற்ற முறையில் அமைத்தால், கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்க எளிதாக இருக்கும்.

- 5 மாணவர்களைக் குறிக்கிறது
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வாரத்தின் எந்த நாளில் அதிகமான குழந்தைகள் வருகை தரவில்லை?

குறிப்பிட்டத்  தகவலை  மனதில் க�ொண்டு, நாம் தரவுகளைச் சேகரிக்க வேண்டும். ஒருவேளை,
நமக்குத் தேவையான  தகவலானது 7 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களின் உயரமாக இருந்தால்,

●● வெவ்வேறான த�ொடர்ச்சியற்ற தரவுகளின் சேகரிப்பையும் அமைப்பையும்

திங்கள்

வாரத்தின் எந்த நாளில் அனைவரும் வருகைபுரிந்தனர்?

5.2 தரவுகளைச் சேகரித்தல்

கற்றல் ந�ோக்கங்கள்

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

குறைந்தபட்ச  எண்ணிக்கையிலான வருகை தராத நாளைக் கண்டுபிடி?
10 பேர் வருகை தராத நாளைக் குறிப்பிடுக?
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5.5 கூட்டுச் சராசரி (அ) (சராசரி)

பின்வரும் அட்டவணையைக் கவனிக்கவும்
வ.எண்

1
2
3
4
5

பெயர்

எடை (கி.கி)

வ.எண்

19
20
20
21
22

6
7
8
9
10

நம்பி

அன்பு
நந்திதா

பெயர்

எடை (கி.கி)

பவித்ரா

23
24
25
25
26

அருள்
குமணன்

ஆர்த்தி
மாரி
மது
பீமன்
இப்போது நாம் மேற்கண்ட கேள்விகளுக்கு எளிதாகப் பதிலளிக்க முடியும். எனவே தரவுகளிலிருந்து
எந்தவிதமான  அனுமானங்களையும் பெறுவதற்காகத்  தரவை  ஒழுங்கமைக்க வேண்டியது மிக
அவசியமானதாகும்.

தரவுகளின் அமைப்பானது மிக விரைவாகவும் தரவுகளின் ஒட்டும�ொத்த பார்வையைப்
பெறுவதற்கு உதவியாகவும் இருக்கும். தரவுகளைச் சரியாகக் கட்டமைப்பதனால், அதனைப்
புரிந்துக�ொள்ளவும் விளக்கவும் அதன்படி முடிவெடுக்கவும் எளிய வழி கிடைக்கும்.

மணியும்

இரவியும்

கடற்கரையில்

ஓர்  ஒப்பந்தத்தின்

(i)

அடிப்படையில் இருவரும் சமமாகப் பகிர்ந்து க�ொள்ள 
கிளிஞ்சல்களைச் சேகரிக்கத் த�ொடங்கினர்.
அந்த 

நம்முடைய அன்றாட  வாழ்க்கையில் ‘சராசரி’ என்ற ச�ொல்லைப் பயன்படுத்தும் சூழ்நிலைகளைப்
பார்த்திருக்கிற�ோம். பின்வரும் தகவல்களைக் கவனியுங்கள்

●●மே மாதத்தில் சென்னையின் சராசரி வெப்பநிலை  40° c ஆகும்.
●●ஒரு கணித அலகுத் தேர்வில் 6 ஆம் வகுப்பின் சராசரி மதிப்பெண்கள் 74
●●மாலா சராசரியாகப் படிக்கும் காலம் 4 மணிநேரம்.
●●மதன் ஒரு வாரத்தில் சராசரியாகச் செய்யும் செலவுத் த�ொகை ` 100.

சேகரித்தனர். இப்போது இருவரும் கிளிஞ்சல்களைச்
சமமாகப் பகிர்ந்துக�ொண்டால், ஒவ்வொருவரும் பெறும் (iii)
கிளிஞ்சல்களின் எண்ணிக்கையைக் கண்டுபிடிக்கவும்?

இதைக் காண்போம். சராசரியைக் கண்டுபிடிக்க இரண்டு
எண்களையும் கூட்டி 2 ஆல் வகுக்கவும்.
எனவே, சராசரி =

51.

காய்கறிகளுக்காக

ஐந்து

நாட்களுக்குச் செலவழித்த 
பணம் ` 120, ` 80, ` 75, ` 95
மற்றும் ` 86 ஆகும்.

50 + 30 80
=
= 40
2
2

சராசரியானது 30 இக்கும் மற்றும் 50 இக்கும் இடையே அமைந்துள்ளது.
எனவே ஒவ்வொருவரும் பெறும் கிளிஞ்சல்களின் எண்ணிக்கை 40 ஆகும்.

இதுப�ோன்ற  தகவல்களை நம்முடைய அன்றாட 
mய பா
வாழ்க்கையில் பார்க்கிற�ோம்.
நாம் மேற்கண்ட 
உனது வகுப்பில் உள்ள சக
உதாரணத்திலிருந்து
ஒன்றை 
எடுத்துக்கொள்வோம்.
மாணவர்களின்
உயரத்தைச்
ஓர்  கணித அலகுத் தேர்வில் 6 ஆம் வகுப்பின் சராசரி
சேகரித்து,
அத்தரவை 
மதிப்பெண்கள் 74 எனில், ஒவ்வொரு மாணவரும் 74
ஏறுவரிசையில் அமைக்கவும்.
மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்கின்றார்கள் என்று அர்த்தமா?
நிச்சியமாக இல்லை. சில மாணவர்கள் 74 மதிப்பெண்களுக்கு அதிகமாகவும், சில மாணவர்கள்
74 மதிப்பெண்களுக்குக் குறைவாகவும் பெற்றிருப்பார்கள். ஆகவே, சராசரி என்பது, கணிதத் 
தேர்வில் 6 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களின் ப�ொதுச் செயல்திறனைக் குறிக்கிறது.
இதேப�ோல 40° என்பது மே மாதத்தில் சென்னையின் பிரதிநிதித்துவ வெப்பநிலை. இதனால்
மே  மாதத்தின் அன்றாட வெப்பநிலை  40° என்று அர்த்தமல்ல. க�ொடுக்கப்பட்ட  தரவுகளில் மிக
உயர்ந்த, மிகக்குறைந்த  மதிப்புகளுக்கிடையில் சராசரி இருப்பதால், சராசரி என்பது தரவுக்குழுவின்
மையப்போக்கின் அளவீடு என்று அழைக்கப்படுகின்றது. வெவ்வேறு வகையான  தரவுகளை
விவரிப்பதற்கு வெவ்வேறு வகையான  பிரதிநிதித்துவ மதிப்பு அல்லது மையப்போக்கு மதிப்பு
தேவைப்படுகிறது.
இப்பாடப் பகுதியில் தரவுகளின் கூட்டுச் சராசரி, முகடு மற்றும் இடைநிலையளவு ஆகிய
மூன்று வகையான மைய மதிப்புகளைப் பற்றிப் படிப்போம்.
அலகு 5

ஒரு வாரத்தில் கதிர் படிப்பதற்காக

எடுத்துக்கொண்ட நேரம், 3 மணி,
4மணி 5மணி, 3 மணி, 4மணி,

3.45 மணி, மற்றும் 4.15 மணி.
ஒப்பந்தமானது, சேகரிக்கப்பட்ட  கிளிஞ்சல்களை இருவரும்
(ii)	
ஐ
ந்து பாடங்களில் முகில் பெற்ற 
சமமாகப் பிரித்துக்கொள்வது என்பதாகும். இறுதியாக, மணி
மதிப்பெண்கள்
75, 91, 48, 63,
50 கிளிஞ்சல்களையும் இரவி 30 கிளிஞ்சல்களையும் மட்டுமே 

நாம் கூட்டுச் சராசரி அல்லது சராசரியைப் பயன்படுத்தி

5.4 பிரதிநிதித்துவ மதிப்புகள்
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இப்போது, மையப்போக்கு அளவீடுகளில் ஒன்றான 
கூட்டுச் சராசரியைக் காண்போம். இந்தச் சூழ்நிலையைக் பின்வரும் தரவுகளைக் க�ொண்டு கூட்டுச்
சராசரி அல்லது சராசரியைக் காண்க.
கவனியுங்கள்.
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இவ்வாறு சராசரியைக்
கண்டுபிடிக்க 
எண்ணிக்கையால் வகுக்க வேண்டும்.
சராசரி  =

vவரக kத (மtpக)
vவரக எ

ைக

விவரங்களைக்

கூட்டி

அவற்றின்

.

எடுத்துக்காட்ட ஒரு த�ொழிலாளியின் தினசரி ஊதியம், 10 நாள்களுக்குப் பின்வருமாறு
தரப்பட்டுள்ளது எனில், அவரது சராசரி வருமானத்தைக் கண்டுபிடி.

நாள்

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ஊதியம்(`)

250

350

100

400

150

270

450

320

610

750

தீர்வு
சராசரி

=

vவரக kத (மtpக)
vவரக எ
ைக

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

=

3650
= 365
10

எனவே, அவருடைய சராசரி வருமானம் ` 365 ஆகும்.
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எடுத்துக்காட்ட
காண்க.

தீர்வு

9 விவரங்களின் சராசரி 24 எனில், அவ்விவரங்களின் கூட்டுத்தொகையைக்

		x = 418 – 375
		x = 43
எனவே, x இன் மதிப்பு 43 ஆகும்.

மtpக kத
சராசரி = மtpக எைக

எனவே, 24 =

ctக
கீழேக் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள எடுத்துக்காட்டுக்குச் சராசரியின் பண்புகளைச் சரிபார்க்கவும்.

மtpக kத

X

9
மதிப்புகளின் கூடுதல் = 9 × 24 = 216 .

3

6

9

12

15

(i)	
சராசரியுடன் 2 ஐக் கூட்டினால், தனிப்பட்ட மதிப்புகளில் என்ன நிகழும்.

எடுத்துக்காட்ட ஒரு பள்ளியிலுள்ள  15 ஆசிரியர்களின் சராசரி வயது 42 ஆகும். அந்த 
ஆசிரியர்களின் வயதானது 35, 42, 48, X, X + 8, 40, 43, 50, 46, 50, 37, 32, 38, 41 மற்றும் 40 (ஆண்டுகளில்)

(ii)	
முதல் இரண்டு மதிப்புகளில் 3 ஐக் கூட்டியும் கடைசி இரண்டு மதிப்புகளில் 3 ஐக் குறைத்தால்,
புதிய சராசரி என்னவாக இருக்கும்?

ஆகும் எனில், X இன் மதிப்பைக் கண்டுபிடித்து, ஆசிரியர்களின் வயதுகளையும் காண்க.

தீர்வு

சில ஆச்சரியமான சராசரிகள் இங்கே!

ஆcrயக ெமாத வயt
சராசரி= ஆcrயக
எ
ைக

1. சராசரியாக, ஒருவர்  நிமிடத்திற்கு 17 முறை  கண்  சிமிட்டுகிறார். அதாவது
வருடத்திற்கு 5.2 மில்லியன் முறை.

35 + 42 + 48 + X + ( X + 8) + 40 + 43 + 50 + 46 + 50 + 37 + 32 + 38 + 41 + 40
42 =
15
550 + 2 X
= 42
15
550 + 2 X = 42 × 15
= 630
2 X = 630 − 550
2 X = 80

2. ஒரு மனிதன் ஆண்டுக்குச் சராசரியாகச் சுமார்  1460 கனவுகள் காண்கிறான். அதாவது,
ஓர் இரவுக்குச் சுமார் 4 கனவுகள்.

3. ஒரு G2 நட்சத்திரத்தின் சராசரி வாழ்க்கையின் அடிப்படையில் சூரியனின் தற்போதைய
வயது 4.5 பில்லியன் ஆண்டுகள் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

பயிற்சி 5.1

80
2
X = 40

1. க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்பவும்.

X=

(i) முதல் 10 இயல் எண்களின் சராசரி _______.
(ii) 15 புத்தகங்களின் சராசரி விற்பனை விலை  ` 235 எனில், ம�ொத்த  விற்பனை விலை 
____________ ஆகும்.

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

(iii) 2, 9, 5, 4, 4, 8, 10 ஆகிய மதிப்பெண்களின் சராசரியானது ________.

எடுத்துக்காட்ட பின்வரும் எண்களின் சராசரி 38 என்றால், x இன் மதிப்பைக் கண்டறியவும்?
48, x, 37, 38, 36, 27, 35, 34, 38, 49, 33.

தீர்வு

சராசரி =

எக kத
எக எைக

3. அறிவியல் தேர்வில் 14 மாணவர்களின் மதிப்பெண்கள் (50 மதிப்பெண்களுக்கு) கீழேக்
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவை, 34, 23, 10, 45, 44, 47, 35, 37, 41, 30, 28, 32, 45, 39 எனில்,

48 + x + 37 + 38 + 36 + 27 + 35 + 34 + 38 + 49 + 33
11
375 + x
		
38 =
11
38 × 11 = 375 + x

(i) சராசரி மதிப்பெண்ணைக் காண்க.
(ii) அதிகபட்ச மதிப்பெண்ணைக் காண்க.
(iii) குறைந்தபட்ச மதிப்பெண்ணைக் காண்க.

418 = 375 + x

4. ஒரு குழுவில் உள்ள  11 மாணவர்களின் சராசரி உயரம் 150 செ.மீ. அம்மாணவர்களின்
அலகு 5
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(iv) முழுக்களான –10 இக்கும் 10 இக்கும் இடையேயுள்ள எண்களின் சராசரி ______ ஆகும்.
2. 8 ஆம் வகுப்பிலுள்ள  15 மாணவர்களின் வயது 13, 12, 13, 14, 12, 13, 13, 14, 12, 13, 13,
14, 13, 12, 14 எனில், அம்மாணவர்களின் சராசரி வயதைக் கண்டறியவும்.

38 =

		

?
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உயரங்கள் 154 செ.மீ, 145 செ.மீ, Y செ.மீ, Y+4 செ.மீ, 160 செ.மீ, 151 செ.மீ, 149 செ.மீ,
149 செ.மீ, 150 செ.மீ, 144 செ.மீ, மற்றும் 140 செ.மீ எனில், Y இன் மதிப்பைக் கண்டுபிடித்து,
இரண்டு மாணவர்களின் உயரத்தைக் காண்க.

5. ஒரு கிரிக்கெட் அணி கடைசி 10 ப�ோட்டிகளில் பெற்ற ஓட்டங்களின் சராசரி 276 ஆகும். அந்த 
ஓட்டங்கள் 235, 400, 351, x, 100, 315, 410, 165, 260 மற்றும் 284 எனில், அந்த  அணி 4வது
ப�ோட்டியில் பெற்ற ஓட்டங்களைக் கண்டுபிடி?

சராசரி =

இங்கே  காலணிகளின் சராசரி எண்ணிக்கை  29 எனக் கணக்கிட்டுள்ளோம். இதன் ப�ொருள்
கடைக்காரர்  ஒவ்வொரு அளவிலும் 29 ச�ோடி காலணிகளைப் பெறவேண்டும்.
இப்படி முடிவெடுப்பது புத்திசாலித்தனமா?

அதிகபட்சமாக வாங்கவேண்டிய காலணிகளின் அளவு 8 அங்குலத்தில்தான்
உள்ளது என்பதைக் கவனிக்க வேண்டும். எனவே, கடைக்காரர்  8 அங்குல

அளவுள்ள  காலணிகளை அதிக அளவில் பெறவேண்டும். எனவே  கூட்டுச்
சராசரியானது இந்த ந�ோக்கத்திற்குப் ப�ொருந்தாது. இங்கே நமக்கு ‘முகடு’ எனப்படும்

6. பின்வரும் தரவுகளின் சராசரியைக் காணவும்
5.1, 4.8, 4.3, 4.5, 5.1, 4.7, 4.5, 5.2, 5.4, 5.8, 4.3, 5.6, 5.2, 5.5
7. 10 மதிப்புகளின் கூட்டுச் சராசரி 22 எனக் கண்டறியப்பட்டது. மேலும் ஒரு புதிய மதிப்பு 44 ஐ

தரவின் மற்றொரு வகையான பிரதிநிதித்துவ மதிப்பீடு தேவைப்படுகிறது.

‘முகடு’ என்பது அதிகபட்ச எண்ணிக்கையில் நிகழும் தரவுகளின் மதிப்பாகும்.

அந்த மதிப்புகளுடன் சேர்த்தால், புதிய சராசரி என்னவாக இருக்கும்?

மற்றொரு உதாரணத்தைக் கவனிக்கவும்,
ஒரு கடைக்காரர் தேவைக்கேற்ப  இருப்பு விவரங்களைத்  திட்டமிட ரெடிமேட்  (ஆயத்த)  

க�ொள்குறி வகை வினாக்கள்

8. ________ என்பது முழுத் தரவின் பிரதிநிதித்துவ மதிப்பு.
(i) சராசரி     

(ii) வீச்சு

(iii) குறைந்தபட்ச மதிப்பு (iv) அதிகபட்ச மதிப்பு

9. முதல் 15 இரட்டை எண்களின் சராசரி ______________
(i) 4

(ii) 16

(iii) 5

(iv) 10

10. இரண்டு எண்களின் சராசரி 20. அவற்றுள் ஒரு எண்  24 எனில், மற்றொரு எண் 
______________
(i) 16

(ii) 26

(iii) 20

(iv) 40

11. தரவுகள் 12, x, 28 ஆகிய தரவுகளின் சராசரி 18 எனில், x இன் மதிப்பைக் காண்க.
(i) 18

(ii) 16

(iii) 14

(iv) 22

5.6 முகடு
கூட்டுச் சராசரி என்பது தரவுகளின் மையப்போக்கின் பிரதிநிதித்துவ மதிப்பு அல்லது
மையப்போக்கு அளவீடுகளில் ஒன்றாகும் என்பதை நாம் முன்பு விவாதித்தோம். தரவுகள் மற்றும்
அதன் ந�ோக்கத்தைப் ப�ொறுத்து மையப்போக்கின் பிற அளவீட்டு முறைகளும் பயன்படுத்தப்படலாம்.
உதாரணமாக, ஒரு வாரத்திற்கு ஒரு கடையில் வெவ்வேறு அளவிலான காலணிகளின் விற்பனை
விவரங்களைக் கவனியுங்கள்
காலணிகளின் அளவு

5"

6"

7"

8"

9"

10"

11"

விற்கப்பட்ட காலணிச் ச�ோடிகளின்
20
எண்ணிக்கை

35

16

65

32

25

10

அலகு 5

|
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சட்டைகளின் விற்பனையைக் கூர்ந்து ஆய்வு செய்கிறார். விற்பனையான ரெடிமேட்  (ஆயத்த)
சட்டைகளின் விவரங்கள் கீழேக் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன. .
அளவு

28"

30"

32"

34 "

36"

விற்பனையான சட்டைகளின் எண்ணிக்கை

20

35

22

35

15

சட்டைகளின்
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30"

mய பா

க�ொள்க. எனவே, இது இருமுகடுகளின் தரவு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

தீர்வு

101

அளவுகளான 

மற்றும் 34 " ஆகியவைகளுக்குச் சமமான 
(1) பின்வரும் தரவுகளைக் க�ொண்டு முகடு காண்க.
தேவை  இருப்பதை  இங்கே  அவர் 
2, 6, 5, 3, 0, 3, 4, 3, 2, 4, 5, 2
கவனிக்கிறார். இப்போது இத்தரவுகள்
இரண்டு முகடுகளைக் க�ொண்டுள்ளன. (2) பின்வரும் தரவுகளின் முகடு காண்க.
ஏனெனில்,
இத்தரவுகளில்
இரண்டு
3, 12, 15, 3, 4, 12, 11, 3, 12, 9, 19
அதிகபட்ச நிகழ்வுகள் உள்ளன. இந்த 
(3) 20 க்குள் உள்ள  இரட்டை எண்களின் முகடு
இரண்டு அளவுகளான  30" மற்றும்   
காண்க.
34 " ரெடிமேட்  (ஆயத்த) சட்டைகளை
அவர் 
இருப்பில் வைத்துக்கொள்ள 
ஆயத்தப்படுகிறார். இந்தத்  தரவு இரண்டு முகடுகளைக் க�ொண்டுள்ளது என்பதை  நினைவில்

எடுத்துக்காட்ட

கடைக்காரர்  வார இறுதியில் தன்னிடமுள்ள  இருப்பு விவரங்களைக் கணக்கிடவேண்டும்.
விற்கப்பட்ட காலணிகளின் எண்ணிக்கையைக் கூட்டுச் சராசரியைக் க�ொண்டு கண்டுபிடிப்பதாக
வைத்துக்கொள்வோம்.
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20 + 35 + 16 + 65 + 32 + 25 + 10 203
=
= 29 .
7
7

 �ொடுக்கப்பட்ட எண்களின்  முகடு காண்க.
க
5, 7, 10, 12, 4, 5, 3, 10, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 5, 12, 16, 20, 5

எந்த  மதிப்பையும் விட்டுவிடாமல் எண்களை ஏறு வரிசையில் அமைக்கவும். நமக்குப்
பின்வருமாறு எண்கள் கிடைக்கும்.
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3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 7, 7, 9, 10, 10, 10, 12, 12, 16, 20
இந்தத்  தரவுகளின் முகடு 5 ஆகும். ஏனெனில் இது மற்ற  தரவுகளை விட  அதிக

எண்ணிக்கையில் நிகழ்கிறது.  

இந்தத் தரவுகளின் முகடைக் காண்பதற்கு, அடித்த க�ோல்களின் எண்ணிக்கையை அட்டவணையில்
குறிக்கவும். க�ோல்களின் எண்ணிக்கை 0 வில் ஆரம்பித்து அதிகபட்சமாக 6 இல் முடிவடைகிறது.

‘முகடு’ கண்டுபிடிக்கக் க�ொடுக்கப்பட்ட  தரவுகளை ஏறுவரிசையில் அமைப்பது கட்டாயமில்லை.
‘முகடு’ காணுவதற்கு ஒவ்வொரு மதிப்பையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதை 

க�ோல்களின் எண்ணிக்கை
0
1
2

எடுத்துக்காட்ட ஒரு தேர்வில் ஒரு வகுப்பிலுள்ள  11 மாணவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் கீழேக்
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன 23, 2, 15, 38, 21, 19, 23, 23, 26, 34, 23. இம்மதிப்பெண்களின் முகடு காண்க.

3
4
5
6

kp

உறுதிப்படுத்த உதவுவத�ோடு முகடின் மதிப்பை எளிதில் அடையாளம் காணவும் இது உதவுகிறது.

தீர்வு
2, 15, 19, 21, 23, 23, 23, 23, 26, 34, 38.

இங்கு தெளிவாக, 23 என்பதே  அதிகபட்ச எண்ணிக்கையில் நிகழ்கிறது. எனவே,
மதிப்பெண்களின் முகடு ‘23’ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்ட

பின்வரும்  தரவுகளின் முகடைக் காண்க. 14, 15, 12, 14, 16, 15, 17, 13, 16,

நாம் தரவுகளைப் பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்துவ�ோம்.

kp

ம�ொத்தத் தரவுகளும் 12 முதல் 19 வரை இருக்கிறது.
மதிப்புகள்

 ழந்தைகளுக்காகப் பலவிதமான ப�ொம்மைகளை உருவாக்கும் ஒரு ப�ொம்மை 
கு
த�ொழிற்சாலை, எல்லாக் குழந்தைகளும் விரும்பக்கூடிய மிகப் பிரபலமான ப�ொம்மையை 
அறிய  விரும்புகிறது. எந்தச் சராசரி அதற்கு மிகவும் ப�ொருத்தமானதாக இருக்கும்?

2.	
20 இக்கும் 40 இக்கும் இடையிலுள்ள  ஒற்றை  எண்களில் ஏதேனும் முகடு உள்ளதா?
விவாதிக்க.

நேர்க்கோட்டுக் குறிகள்

தரவுகளின் எண்ணிக்கை  அதிகமாக இருக்கும்போது நிகழும் மதிப்பை  அடையாளம்
காண்பது எளிதானதல்ல. அவ்வாறான  நிலையில், நேர்க்கோட்டுக் குறிகளைப் பயன்படுத்தித் 
தரவுகளைக் குழுக்களாகப் பிரித்துப் பின்னர் முகடைக் கண்டுபிடிக்கலாம்.

25 ப�ோட்டிகளில் ஒரு கால்பந்து அணி அடித்த க�ோல்களின் எண்ணிக்கையை 
எடுத்துக்கொள்க. அவ்வணி அடித்த க�ோல்கள் ஆனது, 1, 3, 2, 5, 4, 6, 2, 2, 2, 4, 6, 4, 3, 2, 1, 1, 4,
5, 3, 2, 2, 4, 3, 0, 1 ஆக இருக்கிறது.
|
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நிகழ்வெண்

12

4

13

4

14

5

15

9

16

6

17

2

18

1

19

5.6.1 அதிகமான தரவுகளின் முகடு

அலகு 5

25

தீர்வு

ctக
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ம�ொத்தம்

4
5
2
2

என்பதை அறியலாம்.  இதில் அதிகபட்ச நிகழ்வெண்ணான 7 உடன் ஒத்த மதிப்பு 2 ஆகும். எனவே முகடு
‘2’ ஆகும்.

க�ொடுக்கப்பட்ட 
தரவுகளிலிருந்து
ஒவ்வொரு மதிப்பும் ஒரு முறை  மட்டுமே 
எந்தவ�ொரு மதிப்பும் மீண்டும் மீண்டும்  
நிகழ்ந்தால், அந்த  தரவுகளுக்கு எந்த  முகடும்
வரவில்லை  என்பதைக் காணலாம். இங்கு
இல்லை.
ஒவ்வொரு மதிப்பும் ஒரு முறை  மட்டுமே 
உள்ளது. எனவே, இதில் முகடே இல்லை.

1.

7

16, 15, 12, 16, 15, 13, 14, 15, 13, 15, 17, 15, 14, 18, 19, 12, 14, 15, 16, 15, 16, 13, 12.

பின்வரும் தரவுகளின் முகடு காண்க. 123, 132, 145, 176, 180, 120

தீர்வு

நிகழ்வெண்
1
4

அட்டவணையிலிருந்து, நாம் கவனிப்பது, 2 க�ோல்கள் அதிகபட்சமாக இருமுறை  நிகழ்கிறது

க�ொடுக்கப்பட்ட  மதிப்பெண்களை ஏறுவரிசையில் அமைத்தால், நமக்குப் பின்வருமாறு எண்கள் கிடைக்கும்.

எடுத்துக்காட்ட

நேர்க்கோட்டுக் குறிகள்

1
ம�ொத்தம்

32

அதிக பட்ச நிகழ்வெண்ணான  9 ஆனது 15 என்ற  மதிப்புடன் ஒத்திருக்கிறது. எனவே,
இந்தத் தரவுகளின் முகடு 15 ஆகும்.
எடுத்துக்காட்ட மாணவர்கள் படிப்பதற்காக எத்தனை மணிநேரம் எடுத்துக்கொண்டனர் 
என்பதைப் பின்வரும் தரவுகள் காட்டுகிறது.

104

ஏழாம் வகுப்பு - கணிதம்

7th_Maths_Stat_Ch5.indd 104

24-11-2019 19:08:30

படிப்பதற்கான காலம் (மணியில்)

1

2

3

4

5

6

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை

4

2

1

2

1

0

` 3300, ` 5000, ` 4000, ` 4200, ` 3500, ` 4500, ` 3200, ` 3200, ` 4100, ` 4000, ` 4300, ` 3000,
` 3200, ` 4500, ` 4100.

ராஜம், மாணவர்களின் குடும்ப வருமானத்திற்கு ஏற்றவாறு ஒரு த�ொகையைக் க�ொடுக்க
விரும்புகிறார்.
சராசரியைக் கணக்கிட்டால், நமக்குக் கிடைப்பது.

முகடு காண்க.

தீர்வு

கூட்டுச்சராசரி =

அதிகபட்சமாகப் படிக்கும் நேரத்தை 4 மாணவர்கள் ஒரு மணி நேரமாக எடுத்துக் க�ொண்டதால்,

இத்தரவின் முகடு 1 மணி நேரம் ஆகும்.
பின்வரும் ப�ொருள்களை

ctக

உற்பத்திசெய்யும்

ப�ொருத்தமானதாக இருக்கும்? ஏன்?

(i) நாட்குறிப்பேடுகளும் குறிப்பேடுகளும்.
மேல்சட்டைகள்.

நிறுவனங்களுக்கு

(ii) பள்ளிப் பைகள்.

=

எந்தச் சராசரி

(iii) கால்சட்டை மற்றும்

பயிற்சி 5.2
1. பின்வரும் தரவுகளின் முகடு காண்க. 2, 4, 5, 2, 6, 7, 2, 7, 5, 4, 8, 6, 1, 0, 3, 2, 4, 2
2. ஒரு கபடி அணி 20 பந்தயங்களில் எடுத்த புள்ளிகள், பின்வருமாறு க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

36, 35, 27, 28, 29, 31, 32, 31, 35, 38, 38, 31, 28, 31, 34, 33, 34, 31, 30, 29. அந்த அணி எடுத்த
புள்ளிகளின் முகடு காண்க.

=

மதிப்புகளின் கூடுதல்

15


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


+ 3200 + 4100 + 4000 + 4300 + 30000 + 3200 + 4500 + 4100 
58100
= 3873.3
15

15

` 3873.3 என்ற த�ொகையை மாணவர்கள் அனைவருக்கும், அவர்களுடைய குடும்ப
வருமானத்தைப் ப�ொருட்படுத்தாது வழங்க  முடியுமா? இங்கே ` 3873.3 என்பது ப�ொருத்தமான
பிரதிநிதித்துவத் த�ொகையா? இல்லை, இது இங்கே ப�ொருந்தாது. ஏனெனில், குடும்ப வருமானம்
` 3000 ஐக் க�ொண்ட ஒரு மாணவரும் குடும்ப வருமானம் ` 5000 ஐக் க�ொண்ட ஒரு மாணவரும் ஒரே
த�ொகையைப் பெறுவார்கள். கூட்டுச் சராசரியான இந்தப் பிரதிநிதித்துவ அளவு இங்கே ப�ொருந்தவில்லை.
இப்பொழுது, முகடைக் கண்டுபிடிப்போம்.

3. 11 கிரிக்கெட் வீரர்களின் வயது (ஆண்டுகளில்) கீழேக் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 25, 36, 39, 38, 40,

மதிப்புகள்
3000

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

3200

3

3300

1

36, 25, 25, 38, 26, 36 அவர்களுடைய வயதுகளின் முகடினைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

15, 17, 13, 16, 16, 15, 15, 13, 15, 17, 15, 14, 15, 13, 15, 14.
க�ொள்குறி வகை வினாக்கள்
5. ஆறு மாணவர்கள் வரைவதற்காகப் பயன்படுத்தும் வண்ணங்கள் முறையே நீலம், ஆரஞ்சு,
மஞ்சள், வெள்ளை, பச்சை மற்றும் நீலம் எனில், இவற்றின் முகடு ____________ ஆகும்.
(i) நீலம்

(ii) பச்சை

(iii) வெள்ளை

6. 3, 6, 9, 12, 15 பின்வரும் தரவுகளின் முகடு ____________ ஆகும்.
(i) 1

(ii) 2

(iii) 3

(iv) மஞ்சள்

(iv) முகடு இல்லை

7. 2, 1, 1, 3, 4, 5, 2 பின்வரும் தவுகளின் முகடுகள் ____________ மற்றும் ____________ ஆகும்.
(i) 1 மற்றும் 5

(ii) 2 மற்றும் 3

(iii) 2 மற்றும் 1

(iv) 1 மற்றும் 4

5.7 இடைநிலை (இடைநிலையளவு)

க�ொடுக்கப்பட்ட  தரவுகளில் பிரதிநிதித்துவ மதிப்புகளின் சராசரியையும் முகடையும்  
க�ொண்டிருக்கும் சூழ்நிலைகளை நாம் விவாதித்தோம். இவை தவிர வேறெந்த மாற்றுப் பிரதிநிதித்துவ
மதிப்பையும் அல்லது மையப்போக்கு அளவைகளைப் பற்றியும் சிந்திக்கலாம்? இதற்காகப் பின்வரும்
சூழ்நிலையைக் கருத்தில் க�ொள்வோம்.
தடகளப் ப�ோட்டிகளுக்காகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 15 மாணவர்கள் அடங்கிய குழுவுக்கு
நிதியுதவி வழங்கப் பள்ளியின் பழைய மாணவி ராஜம் என்பவர் விரும்பினார். அவர்களது குடும்ப
வருமானத்தின் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு உதவ விரும்பினார். அந்த 15 குடும்பங்களின் மாத
வருமானம் கீழேக் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அலகு 5
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நேர்க்கோட்டுக் குறிகள்

நிகழ்வெண்
1

3500

1

4000

2

4100

2

4200

1

4300

1

4500

2

5000

1

இங்கே முகடானது 3200 ஆகும். இதன் ப�ொருள் குடும்ப வருமானம் ` 3200 க�ொண்ட
மாணவர்கள் அதிகம் உள்ளனர். ஆகவே இது நமது ந�ோக்கத்திற்குப் ப�ொருந்தாது.
எனவே, முகடும் ப�ொருத்தமானதல்ல. அப்பொழுது இந்த இரண்டு பிரதிநிதித்துவ மதிப்புகளைத்
தவிர, வேறு பிரிதிநிதித்துவ மதிப்புகள் உள்ளதா? ஆம், உள்ளது. இப்பொழுது, தரவை இரண்டு
பகுதிகளாகப் பிரிக்கும் மற்றொரு குறிப்பிடத்தக்க மதிப்பைப் பார்ப்போம். முதலில் தரவுகளை
ஏறுவரிசையில் பின்வருமாறு அமைக்க வேண்டும்.
அதாவது 3000, 3200, 3200, 3200, 3300, 3500, 4000, 4000, 4100, 4100, 4200, 4300, 4500,
4500, 5000.
வருமானத்தை ஏறுவரிசையில் அமைத்தபிறகு, ராஜம் அவர்கள், 8 வது மதிப்பான ` 4000
இத்தரவுகளை இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிப்பதைக் காண்கிறார். ஒவ்வொரு மாணவருக்கும்
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வழங்கக்கூடிய நிதி உதவியின் அளவைத் தீர்மானிக்க இது உதவுகிறது. 4000 என்ற எண் இந்தத்
தரவுகளின் நடுநிலையான மதிப்பு என்பதை நினைவில் க�ொள்ளவேண்டும்.

தரவுகளில் நடுநிலையான மதிப்பைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் பெறப்படும் இந்த வகையான
பிரதிநிதித்துவ மதிப்பு இடைநிலையளவு என அழைக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு பின்வரும் க�ோல்ஃப் விளையாட்டின் (தரவுகள்) புள்ளிகளின் (மதிப்பெண்கள்)
இடைநிலையளவைக் கண்டறியவும். 68, 79, 78, 65, 75, 70, 73.

தீர்வு

க�ோல்ஃப் புள்ளிகளை ஏறுவரிசையில் அமைக்கவும், 65, 68, 70, 73, 75, 78, 79.

இவ்வாறு க�ொடுக்கப்பட்ட தரவுகள், ஏறுவரிசையில�ோ அல்லது இறக்குவரிசையியேலா
அமைக்கப்பட்டிருந்தால், இடைநிலையளவு என்பது நமக்கு நடுநிலை மதிப்பை அளிக்கிறது.

இங்கே n=7, இது ஒற்றைப்படை எண்.

தரவுகள் 13, 14, 15, 16, 17 மற்றும் 18 ஆகிய மதிப்புகளான, இருபடை எண்ணிக்கையைக்
க�ொண்டிருக்கும் மற்றொரு எடுத்துக்காட்டைக் கவனியுங்கள். இவற்றின் இடைநிலையளவை எவ்வாறு

கண்டுபிடிப்பது? இங்கே மதிப்புகளின் எண்ணிக்கை 6 ஆகும். அது ஓர் இரட்டை எண் ஆகும். எனவே, இங்கே
நடுநிலை மதிப்புகளாக 3 ஆவது மற்றும் 4 ஆவது என்ற இரண்டு மதிப்புகள் உள்ளன. ஆகவே, இங்கு 3 ஆவது
மற்றும் 4 ஆவது ஆகிய இரண்டு மதிப்புகளின் சராசரியை இடைநிலையாக எடுத்துக்கொள்கிற�ோம்.
அதாவது, இடைநிலை = =

1
2

{3 ஆவது மதிப்பு + 4 ஆவது மதிப்பு}

1
15 + 16
2
15 + 16 31
				=
= = 15.5
2
2
				=

{

}

= 


 7 + 1
 ஆவது மதிப்பு
2 

		

=


 8

		

=   ஆவது உறுப்பு
 2

		

= 73

= 4 ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு

		

எனவே, இடைநிலையளவு 73 ஆகும்.

இங்கே,
இடைநிலையளவைக்
கண்டுபிடிக்கக்
க�ொடுக்கப்பட்ட
தரவின்
மதிப்புகளை
ஏறுவரிசையில�ோ அல்லது இறங்குவரிசையில�ோ அமைப்போம். பின்னர், இரண்டு நடுத்தர
மதிப்புகளின் சராசரியைக் கண்டறியவும். எனவே, இடைநிலையளவைக் கண்டுபிடிக்க,

i)

தரவுகளை ஏறுவரிசையில�ோ அல்லது இறங்குவரிசையில�ோ அமைக்க வேண்டும்.

ii)

மதிப்புகளின் எண்ணிக்கை (n) ஆனது ஒற்றை (உறுப்பு) எண்ணாக இருந்தால்,

எடுத்துக்காட்டு

தீர்வு

பின்வருவனவற்றை ஏறுவரிசையில் அமைக்கவும்.
20, 24, 25, 29, 32, 35, 38, 40, 42, 45.
இங்கே, n=10 இது இரட்டைப்படை எண்.


1 nn  n   n 
 n 1  n = உறுப்பு
எனவே, இடைநிலை எடை = 1 
+ 1உறுப்பு
+ ++term
+ 1+ஆவது
1 term
term
 term
 =  ஆவது
term
  term
2  2  
2 

 n
iii) உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை (n) ஆனது இரட்டை எண்ணாக இருந்தால்   ஆவது உறுப்பு
 2

n 
+ 1 ஆவது உறுப்புகளின் சராசரியே அவற்றின் இடைநிலையளவாகும்.
2 

மற்றும் 


1.

3, 8, 7, 8, 4, 5, 6 ஆகிய தரவுகளின் நடுநிலையளவைக் காண்க.

2.

11, 14, 10, 9, 14, 11, 12, 6, 7, 7 ஆகிய தரவுகளின் நடுநிலையளவைக் காண்க.

		

ெசயபா
6 முதல் 7 மாணவர்களைக் க�ொண்ட குழுவை உருவாக்கி, உங்கள் வகுப்பிலுள்ள
மாணவர்களுடைய எடையின் தரவைச் சேகரிக்கவும். ஒவ்வொரு குழுவிலும்
கூட்டுச்சராசரி, இடைநிலையளவு மற்றும் முகடைக் காண்க. மேலும், குழுக்களிடையே
சராசரியை ஒப்பிடுங்கள். அவை, எல்லாக் குழுக்களுக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்குமா?
மேலும் முழு வகுப்பிற்கான மூன்று சராசரிகளையும் கண்டறிக. இப்போது, ஒவ்வொரு
குழுக்களின் சராசரியுடன் முடிவுகளை ஒப்பிடவும்.
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mய பா

அலகு 5

10 மாணவர்களின் எடைகள் (கில�ோவில்) பின்வருமாறு க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

35, 42, 40, 38, 25, 32, 29, 45, 20, 24. அவர்களுடைய எடையின் இடைநிலையளவைக் கண்டறியவும்.

n + 1 ஆவது உறுப்பானது இடைநிலையளவு ஆகும்.
பின்னர் 
 2 
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 n + 1
 ஆவது உறுப்பு
2 

எனவே இடைநிலையளவு

		

 2  




1
n
n





1  101 10  உறுப்பு
 10  10

  + 1உறுப்பு
= = ஆவது
+ ++term
term
1 +term
1 +ஆவது
term term
 =term
2  2   2
 2 
2  22 2 

2

1
5 ஆவது உறுப்பு + 6 ஆவது உறுப்பு
2
1
67
= {32 + 35} கி.கி =
= 33.5 கி.கி
2
2
=

{

}

	 
எனவே, இடைநிலை எடை 33.5 கி.கி ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு இடைநிலையளவு 16 உள்ளவாறு 12 மதிப்புகளைக் க�ொண்டத் த�ொகுப்பை
உருவாக்கவும்.

தீர்வு

மதிப்புகளின் எண்ணிக்கை இரட்டை எண்ணாக இருப்பதால், இரண்டு நடுத்தர மதிப்புகள்
இருக்கும். அந்த மதிப்புகளின் சராசரி 16 ஆக இருக்க வேண்டும் என்பது க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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சராசரி 16 ஆக இருக்கும். அந்தச் ச�ோடி எண்களை இப்போது கண்டுபிடிப்போம். அது 14 மற்றும் 18
என்று கூறலாம். இப்போது இடைநிலையளவு 16 ஆக உள்ள தரவுகளுக்கான எடுத்துக்காட்டு 2, 4,

7, 9, 12, 14, 18, 24, 28, 30, 45, 62 ஆக இருக்கலாம்.

kp

ctக
கீழேக் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையைப் பூர்த்திசெய்து பின்வரும் கேள்விகளுக்கு

பதிலளிக்கவும்.

த�ொடர்கள்

மதிப்புகள்

A

99,100,101

க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

B

90,100,110

ஆயுட்காலத்தைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

C

50,100,150

D

99,100,200

இந்தக் கேள்விக்கு ஒன்றுக்கும் மேற்ப்பட்ட பதில்களைக் காணலம்
எடுத்துக்காட்டு 11 வகையான எல்ஈடி பல்புகளின் (வாழ்நாள்) ஆயுட்காலம் நாட்களில்
365, 547, 730, 1095, 547, 912, 365, 1460, 1825, 1500, 2000. எல்ஈடி பல்புகளின் இடைநிலை

தீர்வு

க�ொண்டத் த�ொடர்கள் யாவை?

(ii)	4 த�ொடர்களுக்கும் இடைநிலையளவு ஏன் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறது?

2000. மதிப்புகளின் (உறுப்புகளின்) எண்ணிக்கை 11 ஆகும். இது ஒற்றைப்படை எண்.
எனவே இடைநிலையளவு ஆனது

 11 + 1
		= 
ஆவது உறுப்பு
 2 

 n + 1

 ஆவது உறுப்பு ஆகும்.
2 

(iii)

A,B மற்றும் C ஆகிய த�ொடர்களில் எப்படிச் சராசரி மாறாமல் உள்ளது.

(iv)	
தரவில் என்ன மாற்றம் செய்தால் D என்ற த�ொடரின் சராசரியும் இடைநிலையளவும்
மற்ற த�ொடர்களுக்குச் சமமாகும்.

பயிற்சி 5.3

		=6 ஆவது உறுப்பு

எனவே, இடைநிலையளவானது 912 ஆகும்.

1. க�ோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.
(i) தரவுகள் 12, 14, 23, 25, 34, 11, 42, 45, 32, 22, 44 ஆகியவற்றின் இடைநிலையளவு

எல்ஈடி விளக்கின் இடைநிலை ஆயுட்காலம் 912 நாட்கள்.
எடுத்துக்காட்டு பின்வரும் தரவுகளின் நடுநிலையளவைக் கண்டறியவும்
12, 7, 23, 14, 19, 10, 5, 26.

_____________.

(ii) முதல் 10 இரட்டைப்படை இயல் எண்களின் இடைநிலையளவு _____________.
2. க�ொடுக்கப்பட்டத் தரவின் இடைநிலையைக் கண்டறியவும்.

தீர்வு

35, 25, 34, 36, 45, 18, 28.

தரவுகளை ஏறுவரிசையில் அமைக்கவும்

3. ஒரு இருசக்கர வாகனம் விற்பனை செய்யும் கடையின் வாராந்திர விற்பனையானது, கடந்த 14

5, 7, 10, 12, 14, 19, 23, 26

வாரங்களுக்குக் கீழே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
10, 6, 8, 3, 5, 6, 4, 7, 12, 13, 16, 10, 4, 7
இத்தரவின் இடைநிலையளவைக் காண்க.
4. 36, 33, 45, 28, 39, 45, 54, 23, 56, 25 ஆகிய 10 மதிப்புகளின் இடைநிலையளவைக் கண்டறியவும்.
மேற்கண்ட தரவுகளில் மற்றொரு மதிப்பு 35 சேர்க்கப்பட்டால் புதிய இடைநிலையளவு
என்னவாக இருக்கும்?
க�ொள்குறி வகை வினாக்கள்
5. a, 2a, 4a, 6a, 9a இன் இடைநிலை 8 என்றால், ‘a’ இன் மதிப்பு காண்க.
(i) 8
(ii) 6
(iii) 2
(iv) 10
6. தரவுகள் 24, 29, 34, 38, 35 மற்றும் 30 இன் இடைநிலையளவு _____________.
(i) 29
(ii) 30
(iii) 34
(iv) 32
7. முதல் 6 ஒற்றைப்படை இயல் எண்களின் இடைநிலையளவு _____________.

இங்கே, n = 8 , இது ஒரு இரட்டைப்படை எண்.


1 8 n   8   n 
 8  1  8=உறுப்பு
எனவே, இடைநிலை = 1 
 + 1உறுப்பு
 term
 = ஆவது
  +2  2+1+term
 + 1 +ஆவது
 
  
 
 2 

		
		

2  2 2  2 2
2

1
=
4ஆவது உறுப்பு + 5ஆவது உறுப்பு
2
1
= {12 + 14}
2
26
=
= 13
2

{



}

எனவே, இடைநிலையளவு 13 ஆகும்

(i) 6
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தரவை ஏறுவரிசையில் அமைக்கவும் 365, 365, 547, 547, 730, 912, 1095, 1460, 1500, 1825,
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பயிற்சி 5.4

●● தரவுகளிலிருந்து இடைநிலையைக் கண்டுபிடிக்க
(i) தரவுகளை ஏறுவரிசையில�ோ அல்லது இறங்குவரிசையில�ோ அமைக்கவும்.

பலவைக tறன பyc கணkக

(ii) உறுப்புகளின்

28 இக்கு பதிலாக 73 என்று தவறாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது எனில், சரியான
சராசரியைக் காண்க.

(iii) உறுப்புகளின்

2. 25, 16, 15, 10, 8, 30 இன் இடைநிலையைக் காண்க.
3. 2, 5, 5, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 5, 3 இன் முகடைக் காண்க.
4. சமூக அறிவியல் தேர்வில் 20 மதிப்பெண்களுக்கு மாணவர்கள் பெற்ற
மதிப்பெண்களின்
சராசரியையும்
இடைநிலையையும்
மதிப்பெண்களுக்குக் காண்க. 12, 10, 8, 18, 14, 16.

எண்ணிக்கை

எண்ணிக்கை

பின்வரும்

இணையச் செயல்பாடு

2, 3, 2, 4, 6, 1, 3, 2, 4, 1, 6.

இத்தரவுகளுக்கான முகடையும் இடைநிலையையும் காண்க.
6. 6, 11, 13, 12, 4, 2 இன் சராசரியையும் முகடையும் காண்க.

7. ஆறு மாணவர்களின் சராசரி மதிப்பெண்கள் 8 ஆகும். மேலும் ஒரு மாணவனின்

மதிப்பெண்ணும் சேர்க்கப்பட்டு சராசரி இன்னும் 8 ஆக உள்ளது எனில், சேர்க்கப்பட்ட
மாணவனின் மதிப்பெண்ணைக் காண்க.
8. பின்வரும் தரவுகளுக்கான சராசரி, முகடு மற்றும் இடைநிலையைக் காண்க. 22, 15, 10, 10,
24,21.
9. க�ொடுக்கப்பட்டத் தரவுகளின் இடைநிலையைக் காண்க. 14, -3, 0, -2, -8, 13, -1, 7
10. முதல் 10 பகா எண்கள் மற்றும் முதல் 10 பகு எண்களின் சராசரியைக் காண்க.
பாடச் சுருக்கம்
தரவுகளின்

பிரதிநிதித்துவ

மதிப்பைக்

ஒற்றைப்படை

(n)

இரட்டைப்படையாக

என்றால்,

பின்னர்

இருந்தால்,

பின்னர்

புள்ளியில்

செயல்பாட்டின் இறுதியில்
கிடைக்கப் பெறுவது

ேமcதைன கணkக

அடிப்படையில்,

ஆனது

 n  n 
  ,  2 + 1 ஆவது உறுப்புகளின் சராசரியானது இடைநிலையாகும்.
2

5. ஒரு கால்பந்து அணி அடித்த க�ோல்களின் எண்ணிக்கை கீழேக் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

●● ந�ோக்கத்தின்

(n)

 n + 1

 ஆவது உறுப்பானது இடைநிலை ஆகும்.
2 

1. 15 மதிப்புகளின் கூட்டுச்சராசரி 85 எனக் கணக்கிடப்பட்டது. அவ்வாறு செய்யும்போது ஒரு மதிப்பு

படி 1

கீழேக் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள உரலியை தட்டச்சு செய்து அல்லது விரைவுக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி
இணையத்தினுள் நுழைந்த  பின் ஜீய�ோ  ஜீப்ரா  என்னும் இணையப் பக்கத்தில் “கூட்டுச்சராசரி –
இடைநிலை – முகடு (Mean – Median – Mode)” என்னும் பணித்தாள் திறக்கும். உங்களது எண்ணை 
தட்டச்சு செய்வதன் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை மாற்றம் பெறும். பின்னர் அந்த இணையப்பகத்தின்
வலது புறத்தில் கூட்டுச்சராசரி, இடைநிலை மற்றும் முகடு ஆகியவற்றின் மதிப்பைக் காணலாம்.

படி 1

கண்டுபிடிக்கப்

ப�ொருத்தமான தரவுகளைச் சேகரித்து ஒழுங்கமைக்க வேண்டும்.
●● தரவின் பிரதிநிதித்துவ மதிப்பானது மையப்போக்கு அளவு என அழைக்கப்படுகிறது.
●● கூட்டுச்சராசரி என்பது தரவுகளில் மிகப் ப�ொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் பிரதிநிதித்துவ
மதிப்பு. இந்த மதிப்பானது பின்வரும் சூத்திரத்தாலும் கணக்கிடப்படுகிறது.
கூட்டுச் சராசரி =

மதிப்புகளின் கூடுதல்
மதிப்புகளின் எண்ணிக்கை

●● முகடு என்பது அதிகபட்ச எண்ணிக்கையிலான தரவுகளின் மதிப்பு ஆகும்.
●● தரவுகளில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட முகடுகள் இருக்கலாம். அதேப�ோல், முகடு இல்லாமலும்
இருக்கலாம்.
●● தரவுகள் பெரிய எண்ணிக்கையில் இருந்தால் முகடைக் கண்டுபிடிக்கத் தரவுகளை
வரிசைப்படுத்த வேண்டும்.

அலகு 5
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அலகு

16-11-2018

தகவல் செயலாக்கம்

6

9. நிகழ்வுகள் - காலை 10.30 மணி
10. பரிசு வழங்குதல் - மாலை 4.30 மணி
11. நிறைவு விழா - மாலை 5.15 மணி
12. தேசிய கீதம் - மாலை 06.00 மணி

கற்றல் ந�ோக்கங்கள்
●● க�ொடுக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளின் கீழ் பணிகளைத் திட்டமிடக் கற்று க�ொள்ளுதல்.

●● செயல்வழிப் படத்தை உருவாக்குவதையும் அதன் பயன்களைக் குறித்தும் அறிந்து க�ொள்ளுதல்.

6.1 திட்டமிடல்
குறிப்பிட்ட பணிகளை வரிசைப்படுத்துவதும் அவற்றைச் செயல்படுத்தப் பல்வேறு வகைகளில்
சாத்தியப்படக்கூடிய ப�ொருத்தமான ஆதாரத் தரவுகளை ஒதுக்கீடு செய்வதும் திட்டமிடல் என்று
அழைக்கப்படுகிறது. திட்டமிடுதல் என்பது தினசரி அல்லது வாராந்திரப் பணிகளைத் திட்டமிடுவது
ப�ோன்ற குறுகிய காலத் திட்ட வரைவாகவும், பல மாதங்கள் அல்லது வருடங்களுக்கு நீடிக்கும்
நீண்ட காலத் திட்டவரைவாகவும் இருக்கலாம்.
ஒரு திட்டமிடல் அட்டவணை என்பது சாத்தியமான பணிகள், நிகழ்வுகள் அல்லது கையாளப்படும்
செயல்பாடுகள் ப�ோன்றவற்றின் கால வரிசையினை உள்ளடக்கிய பட்டியலாகும்.

சூழ்நிலை 1

மண்டல அளவிலான விளையாட்டுகளின் சங்கம்

15.11.2018 & 16.11.2018

இங்கு, பாலாவின் பள்ளியில் 2018 நவம்பர் மாதம் 15 மற்றும் 16 ஆகிய இரண்டு
நாட்கள் நடைபெற்ற மண்டல அளவிலான விளையாட்டுச் சங்கம் நிகழ்ச்சி நிரல் தரப்பட்டுள்ளது.
இதனைப் பயன்படுத்தி வருடாந்திர அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க, கீழேக் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள
தலைப்புகளுக்கேற்ப, அட்டவணையைத் தயாரிக்கவும்.
வ. எண்

நிகழ்வுகள்
நடைபெற்ற நாள்

நிகழ்வுகள்
நடைபெற்ற நேரம்

நிகழ்ச்சி நிரல்
15-11-2018

நிகழ்வுகளின்
பெயர்கள்

வ.

எண்
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நடைபெற்ற நாள்

நிகழ்வுகள்

நடைபெற்ற நேரம்

நிகழ்வுகளின் பெயர்கள்

1

15.11.2018

காலை 8.00 மணி விளையாட்டு
மைதானத்தைத்
தயார்படுத்துதல்

2

15.11.2018

காலை 9.00 மணி த�ொடக்கவிழா

3

15.11.2018

காலை 9.15 மணி ஆசிரியரின்
அறிவுறுத்தல்கள்

புகைப்படங்களின்
த�ொகுப்பு

1. விளையாட்டு மைதானத்தைத் தயார்படுத்துதல் - காலை 8.00 மணி
2. த�ொடக்கவிழா - காலை 9.00 மணி
3. ஆசிரியரின் அறிவுறுத்தல்கள் - காலை 9.15 மணி
4. விளையாட்டுகளுக்கானப் பதிவு - காலை 9.30 மணி
5. குழு விளையாட்டுகளுக்கான ஒதுக்கீட்டு அறிக்கை - காலை 9.45 மணி
6. விளையாட்டு நிகழ்வுகளின் த�ொடக்கம் - காலை 10.00 மணி
7. உள்ளரங்க விளையாட்டுக்கள் - காலை 11.00 மணி
8. தனிநபர் நிகழ்வுகள் - மாலை 2.30 மணி
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4

15.11.2018

ெசயபா

காலை 9.30 மணி விளையாட்டுகளுக்கானப்
பதிவு

உங்கள் பள்ளியிலிருந்து இன்பச் சுற்றுலாவுக்கு அழைத்துச் செல்ல உத்தேசித்து, அதற்கான
அறிவிப்பையும் பெற்றோர் அனுமதி கடிதத்தையும் பெறுதல் குறித்து கீழே தரப்பட்டுள்ள கால அட்டவணையில்

5

6

7

8

15.11.2018

15.11.2018

15.11.2018

15.11.2018

காலை 10.00
மணி

காலை 11.00
மணி

மாலை 2.30 மணி தனிநபர் நிகழ்வுகள்

காலை 10.30
மணி

10

16.11.2018

மாலை 4.30 மணி பரிசு வழங்குதல்

11

16.11.2018

வ.எண்

உள்ளரங்க
விளையாட்டுகள்

16.11.2018

16.11.2018

கல்வி ஆண்டு
இன்பச் சுற்றுலா குறித்து கால அட்டவணை மற்றும் பெற்றோர் அனுமதிக் கடிதம் பெறுதல் விவரம்

விளையாட்டு
நிகழ்வுகளின் த�ொடக்கம்

9

11

உங்கள் பள்ளியின் சூழலுக்கேற்ப சுற்றுலா செல்லும் இடம், தேதி மற்றும் நேரத்தை நிரப்பவும்.

காலை 9.45 மணி குழு
விளையாட்டுகளுக்கான
ஒதுக்கீடு அறிக்கை

குழு நிகழ்வுகள்

மாலை 5.15 மணி நிறைவு விழா

மாலை 06.00
மணி

தேசிய கீதம்

நிகழ்வுகள் குறித்த விவரம்

1.

சுற்றுலா செல்வதற்கு முதல் நாள்
ப�ொறுப்பாசிரியர் மாணவர்களுக்கு அறிவுரை
வழங்குதல்

2.

பெற்றோர் அனுமதிக் கடிதம் பெறுதல்

3.

சுற்றுலா செல்லும் மாணவர்கள் பெயர் பட்டியல்
தயாரித்தல்

4.

சுற்றுலா செல்வதற்கு முன் தலைமையாசிரியர்
மாணவர்களுக்கு அறிவுரை வழங்குதல்

5.

பேருந்து புறப்படும் நேரம்

6.

முதல் இடத்திற்குச் சென்று சேரும் நேரம்

7.

மதிய உணவு இடைவேளை

8.

இரண்டாவதாக செல்லும் இடத்திற்கு சென்று
சேரும் நேரம்

9.

மாலைச் சிற்றுண்டி (அ) தேநீர் இடைவேளை

10.

பள்ளிக்குத் திரும்பி வந்து சேரும் நேரம்

நேரம்

எனது மகனை/ மகளை இன்பச் சுற்றுலாவிற்கு அழைத்துச் செல்ல அனுமதி வழங்குகிறேன்.
வகுப்பாசிரியர் கைய�ொப்பம் 

அலகு 6
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ெசயபா

ெசயபா

கீழேக் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைப் பயன்படுத்தி 7 ஆம் வகுப்பின் மாதிரி
கால அட்டவணையை நிரப்பவும்.

அணிகளின் பெயர்கள்

கபடி விளையாட்டுக்கான அணி ஒதுக்கீட்டைத் தெளிவுப்படுத்தும் விளக்கப்படம்
கீழேக் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கால் இறுதிப் ப�ோட்டிகள்
E		
05.08.2019 அரை இறுதிப் ப�ோட்டிகள்
4.00 பி.ப				
அரங்கம்-I
B
			 06.08.2019		
இறுதிப் ப�ோட்டி
4.00 பி.ப
			
A
அரங்கம்-I
05.08.2019
4.00 பி.ப
அரங்கம்-II
				
07.08.2019
G
				
9.00 மு.ப
C
05.08.2019
அரங்கம்-II
9.00 மு.ப
அரங்கம்-I
			
06.08.2019
H
			
9.00 மு.ப
அரங்கம்-II
D
05.08.2019
9.00 பி.ப
F

அரங்கம்-II

அறிவுறுத்தல்கள்

அணி ஒதுக்கீடு விளக்கப்படத்தைப் பயன்படுத்தி,
அறிவுறுத்தல்களின்படி அட்டவணையை நிரப்பவும்.
வ.எண்

ப�ோட்டிகளின் பெயர்

1.

கால் இறுதிப் ப�ோட்டி – 1

2.

தேதி

நேரம்

மேலே

அரை இறுதிப் ப�ோட்டி – I

சமூக அறிவியல்
உடற்கல்வி
ஓவியம்
பாட்டு

நூலகம்

ம�ொத்தம்

திங்கள்

-

7

-

7

-

7

-

7

-

2

-

1

-

1

-

1

-

40 பாடப் பிரிவேளைகள்

1

2

தமிழ்

●● அனைத்து பாடங்களுக்கும் 2
பிரிவேளைகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட
வேண்டும்.
●● ஓவியத்திற்கும், பாட்டிற்கும் பிற்பகலில்
பாடவேளைகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட
வேண்டும்.
●● உடற்கல்வி பாடப்பிரிவேளையினை
காலை வேளையில் ஒன்றும் பிற்பகலில்
ஒரு பாடவேளையும் ஆக ஒதுக்கீடு
செய்யப்பட வேண்டும்.
●● நூலகப் பாடவேளை இரண்டாவதுப்
பாடப் பிரிவேளை ஆகத் தான் ஒதுக்கீடு
செய்யப்பட வேண்டும்.

புதன்

3

4

பாடப்பிரிவேளைகள்
5
6
சமூக
அறிவியல்
அறிவியல்

ஆங்கிலம்

செவ்வாய் தமிழ்

சமூக
அறிவியல்

ஆங்கிலம்

தமிழ்

தமிழ்

கணக்கு

கணக்கு அறிவியல்

வியாழன் தமிழ்

தமிழ்

கணக்கு

கணக்கு

வெள்ளி

ஆங்கிலம் ஆங்கிலம் கணக்கு

சமூக
அறிவியல்

7

8
ஆங்கிலம்

சமூக
அறிவியல்

கணக்கு

உடற்கல்வி
அறிவியல்

அறிவியல்

6.2 செயல்வழிப் படம்

சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு காண முயலாத நாள்களென நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் ஒரு நாளையாவது
ச�ொல்ல முடியுமா? இல்லை. அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் தினமும் எதிர்கொள்ளும் சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு காண
வேண்டிய கட்டாயத்தில்தான் இருக்கிற�ோம். நமது அன்றாடச் செயல்பாட்டில் அதாவது, வலைப்பக்கங்களில்
உலாவுதல், அங்காடிகளில் வாங்கும் ப�ொருள்களுக்குப் பணம் செலுத்துதல், பள்ளிக் கட்டணம் செலுத்துதல்
அல்லது தானியங்கி பணம் வழங்கும் இயந்திரத்திலிருந்து பணம் எடுத்தல் என அனைத்து நிகழ்வுகளும்
ஒருவித தீர்வைக் காண விழையும் செயல்தான். ஒரு குறிப்பிட்ட குறிக்கோளை அடைய ஒரு மனிதன் அல்லது
இயந்திரம் செய்யும் எந்தச் செயலும் சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு காண வேண்டிய செயல்பாட்டின் கீழ் தான் வருகிறது.
ஒருவர் எந்தவ�ொரு சிக்கல்களுக்கும் தீர்வு காண முயலும் ப�ோது வரிசையாக எடுக்க
வேண்டிய தேவையான நடவடிக்கைகள் குறித்து அறிய முயல்கிறார்.

அரங்கம்-I
D மற்றும் F

06-08-2019
அரங்கம்-II

இறுதிப் ப�ோட்டி

அரை இறுதியில் பங்குபெற்ற அணிகளின் பெயர்கள்
1) ________________ மற்றும் _________________

பெரும்பாலும், ஒரு சிக்கலைப் புரிந்துக�ொள்வதற்கான சிறந்த வழி திட்டப்
படங்களை வரைவதுதான். குறுகிய ச�ொற்கள் அல்லது ச�ொற்றொடர்களின் வரிசையை
விட படங்கள் பெரும்பாலும் நிகழ்வுகள் பற்றிய முழுமையான தகவல்களை நமக்கு
வழங்குகின்றன. இருப்பினும், எப்போதுமே படங்களுடன் இணைந்த உரை
சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு காண உதவும் சக்திவாய்ந்த கருவியை நமக்கு வழங்குகிறது.

2) _____________ மற்றும் ____________________
இறுதிப் ப�ோட்டியில் வெற்றிப் பெற்ற அணி _____________

அலகு 6
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VII – கால அட்டவணை
நாட்கள்

A மற்றும் G

6.
7.

அறிவியல்

க�ொடுக்கப்பட்ட

9.00 மு.ப

5.

கணக்கு

ப�ோட்டி
பங்குபெறும்
நடைபெறும்
அணிகள்
அரங்கம்

05-08-2019
கால் இறுதிப் ப�ோட்டி – IV

ஆங்கிலம்

-

4.00 பி.ப

3.
4.

அறிவுறுத்தல்கள்

பாடப் பிரிவேளைகளின் ஒதுக்கீட்டு முறை
தமிழ்

●● கால் இறுதிப் ப�ோட்டியில்
பங்குபெற 8 பள்ளியின்
அணிகள் தேர்வு
செய்யப்பட்டுள்ளது.
●● A முதல் H வரை
8 அணிகளுக்கும்
பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
●● 2 விளையாட்டு அரங்கில்
ப�ோட்டிகள் நடைபெறும்
●● அணி A மற்றும் அணி
E ஆகிய இரண்டு
அணியினர் முதல்
அரையிறுதிப் ப�ோட்டியிலும்
அணி D மற்றும் அணி
H ஆகிய இரண்டு
அணியினர் இரண்டாவது
அரையிறுதிப் ப�ோட்டியிலும்
விளையாடுகின்றனர்.
●● இறுதிப் ப�ோட்டியில், அணி
H, அணி E யை எதிர்த்து
விளையாடி வெற்றி
பெறுகிறது.
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செயல்வழிப் படம் என்பது ஒரு பணியினை அல்லது கணக்கீட்டைச் செய்வதற்கான வழிமுறைகளைக்
குறிப்பிட்ட சில வடிவங்களைப் பயன்படுத்தி விளக்கும் வழிமுறையாகும். பெரும்பாலும், ஓர் ஆவணம்
அல்லது ஒரு ஆய்வினைத் தயாரிப்பதற்காகவ�ோ அல்லது சிக்கலான செயல்முறையைத் தெளிவாகத்
திட்டமிடுவதற்காகவ�ோ அல்லது மேம்படுத்துவதற்காகவ�ோ, புரிந்துக�ொள்வது எளிதானது என்பதால் பல
துறைகளிலும் ஒரு வரைபடமானது பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

த�ொடர் செயல்முறை

பின்வரும் அட்டவணையில், செயல்வழிப் படத்திலுள்ள ஒவ்வொரு வடிவத்திற்குமான
குறிப்பிட்ட ப�ொருள் விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது.
வடிவம்

பெயர்
அம்புகுறி

ப�ொருள்
வடிவங்களை இணைக்கப் பயன்படுவதுடன்
அறிவுறுத்தல்களின் ஓட்டத்தைக் குறிக்கிறது.

தரவுகளை உள்ளீடு செய்வதற்கோ அல்லது தீர்வுகளை
அச்சிடுவதற்கோ பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

செயல்பாடு

கூற்றினை கணக்கிட அல்லது குறிக்கப் பயன்படுகிறது.

தீர்மானப்
பெட்டி

1

கடன் அட்டையைத்
தேய்க்கவும்

6.2.1 செயல்வழிப் படத்தின் வகைகள்
தீர்க்க

வேண்டுமென்ற

3

ம�ொழியினை தேர்வு
செய்யவும்

4

ATM இரகசிய எண்ணை
உள்ளீடு செய்யவும்

5

பண முதலீட்டைத்
தேர்வு செய்யவும்

தீர்வு

தகவல் செயலாக்கம்

விரைவுத் தகவல் குறியீட்டை
(QR) ஊடுருவவும்.

7

வங்கி கணக்கு வகையினை
தேர்வு செய்யவும்
சேமிப்பு/நடப்பு

8

ஆரம்பம்

கடன் அட்டையைத்
தேய்க்கவும்

பண முதலீட்டு வகையைத்
தேர்வு செய்யவும்

ம�ொழியினை
தேர்வு செய்யவும்

வங்கி கணக்கு வகையினை
தேர்வு செய்யவும்
“savings”/“Current”

முதலீட்டு வகையைத்
தேர்வு செய்யவும்
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10 வங்கிப் பரிவர்த்தனை

முடிவடைந்தது, ரசீதைப்
பெற்றுக் க�ொள்ளவும்
என்ற தகவல் திரையில்
த�ோன்றியவுடன் வங்கிக்
கணக்கில் பணம்
ப�ோட்டதற்கான ரசீதினை
எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

வங்கிக் கணக்கில் பணம்
சேர்ந்துவிட்டதற்கான தகவல்
திரையில் த�ோன்றும்

வங்கியைத்
தேர்வு செய்யவும்

ATM இரகசிய எண்ணை
உள்ளீடு செய்யவும்

119

பணம் செலுத்தியதை
உறுதி செய்யவும்

வெளியீடு

செயல்வழிப் படம்

முதல்
விரைவுத்
தகவல்
குறியீட்டை
ஊடுருவதற்கான
படிப்படியான செயல்முறையினை
எழுதுவ�ோம்.

|

6

பண முதலீட்டு வகையைத்
தேர்வு செய்யவும்

9

கீழேக் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள படங்களின் உதவியுடன், த�ொடர்புடைய ஊடகப் (digital content)
பாடக்கருத்துகளைக் காண உங்கள் பாடப் புத்தகத்திலிருந்து விரைவுத் தகவல் குறியீட்டை (QR
code) ஊடுருவிப் (scan) பார்க்கவும்.
முதலில் பாடப் புத்தகத்திலிருந்து விரைவுத் தகவல் குறியீட்டை (QR code) ஊடுருவிப் (scan)
பார்ப்பதற்கான த�ொடர் வழிமுறைகளை எழுதலாம்.
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வங்கியைத் தேர்வு
செய்யவும்

செயல்பாடுகளைத்

சூழ்நிலை 1

அலகு 6

QR குறியீட்டை ஊடுருவச் செய்து ஊடுருவி
செயலியைத் (scanner) திறக்கவும்.

செயல்முறைகள்

உள்ளீடு

எந்தவ�ொரு தர்க்கத்திற்கும் அல்லது செயல்பாட்டின் ஒப்பீட்டிற்கும்
பயன்படுத்தப்படுகிறது. தேர்ந்தெடுக்கப்படும் திசை அல்லது கேள்விக்குப்
பதில் “ஆம்” அல்லது “இல்லை” என்பதைப் ப�ொறுத்து அமைகிறது.

எந்த
வரிசையில்
சிக்கல்களைத்
த�ொடர்- செயல்வழிப் படம் விவரிக்கிறது .

சரியான பாடநூல்
பக்கத்தைத் திறக்கவும்

கருத்துகளைப் பார்க்கவும்
	இப்போது அருகில் படத்தில் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள தேவையான
செயல்வழிப் படத்தை எழுதுவ�ோம்.
இறுதி
எடுத்துக்காட்டு 6.1
கீழேக் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறையைப் பயன்படுத்தி தானியங்கி பணம்
வழங்கும் இயந்திரத்தில் (ATM) பணம் முதலீடு செய்வதற்குப் ப�ொருத்தமான செயல்வழிப் படத்தை உருவாக்கவும்.

இவற்றைப் பற்றி நன்கு புரிந்துக�ொள்ள, நடைமுறையில் செயல்வழிப் படத்தை எவ்வாறு
பயன்படுத்தலாம் என்பதைப் பார்ப்போம்.

த�ொடர்- செயல்வழிப் படம்

ஆரம்பம்

ஊடகப் (digital content) பாடக்

த�ொடக்கம் / பணியின் த�ொடக்கத்தையும் முடிவையும் குறிக்கப் பயன்படுகிறது.
முடிவு
உள்ளீடு/
வெளியீடு

செயல்வழிப் படம்

1.	தேவைப்படும் QR குறியீடு அமைந்துள்ள சரியான பாடநூல்
பக்கத்தை எடுத்துக் க�ொள்ளவும்.
2. உங்கள் அலைபேசி (mobile) அல்லது கையடக்க
கணிணியில் (tab) QR குறியீட்டை ஊடுருவச்செய்து
செயலியைத் (scanner) திறக்கவும்.
3. ஊடகப் (digital) பாடக் கருத்துகளைக் காணத் த�ொடர்புடைய
விரைவுத் தகவல் குறியீட்டை (QR code) ஊடுருவவும் (scan).
4. திரையில் த�ோன்றும் ஊடகப் (digital content) பாடக்
கருத்துகளைப் பார்க்கவும்.

வங்கிப் பரிவர்த்தனை
முடிவடைந்தது, ரசீதைப்
பெற்றுக் க�ொள்ளவும்

இறுதி

பணம் செலுத்தியதை
உறுதி செய்யவும்
confirm amount
வங்கிக் கணக்கில் பணம்
சேர்ந்துவிட்டதற்கான தகவல்
திரையில் த�ோன்றும்

ஏழாம் வகுப்பு - கணிதம்
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நிபந்தனை செயல்வழிப் படம்
சூழ்நிலை 2

செயல்வழிப் படம்

க�ொடுக்கப்பட்ட இரு இயல் எண்களின் கூடுதலைக்காணும்
செயல்வழிப் படம் (Flow Chart) வரைக. (இதை வரைய முதலில் இரண்டு
எண்களின் மதிப்புகளும் இரண்டு பெயர்களில் சேமிக்கப்பட்டு,. பின்னர்
அவற்றின் கூட்டுத்தொகை கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அச்சிடப்பட வேண்டும்.
இதற்கான செயல்வழிப் படம் அருகிலுள்ள படத்தில் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.)
மேலே உள்ள பாய்வுப்படத்தில், ஒரு சிறப்புப் ப�ொருள் உள்ளது.
C = A + B. இங்கே, C இன் மதிப்பு A மற்றும் B இன் கூட்டுத் த�ொகையைக்
குறிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, நாம் A = 325 மற்றும் B = 486 என
உள்ளீடு செய்தால் C இன் மதிப்பு 811 ஆக அச்சிடப்படும். பின்வரும்
எடுத்துக்காட்டுகளின் மூலம் மேலும் அறிந்துக�ொள்ளலாம்.

ஆரம்பம்

A, B ஐ உள்ளீடு
செய்க

இந்தக் வினாவில், க�ொடுக்கப்பட்ட 3 இயல் எண்களில் மிகப் பெரிய எண்ணைக்
கண்டுபிடிக்கும்படி கேட்கப்படுகிற�ோம். அதற்காக, முதலில் நாம் a, b மற்றும் c இன் மதிப்புகளை
ஒதுக்க வேண்டும், பின்னர் a ஐ விட b இன் மதிப்பு பெரியதா என்பதைச் சரிபார்க்க வேண்டும்
‘ஆம்’ என்றால், a இன் மதிப்பு c ஐ விட அதிகமாக இருக்கிறதா என்று மீண்டும் ச�ோதிப்போம்.
‘ஆம்’ என்றால், க�ொடுக்கப்படும் a இன் மதிப்பு அச்சிடப்படும். ‘இல்லை’ என்றால், b இன் மதிப்பு c ஐ
விட அதிகமாக இருக்கிறதா என்று மீண்டும் ச�ோதிப்போம். ‘ஆம்’ என்றால், க�ொடுக்கப்படும் b இன்
மதிப்பு அச்சிடப்படும். ‘இல்லை’ என்றால், க�ொடுக்கப்படும் c இன் மதிப்பு அச்சிடப்படும்.

●● “x என்பது ஒரு நேர்மறையான
எண்” என அச்சிடவும்
●● ‘இல்லை’ என்றால் மீண்டும்
x <0 ஐச் சரிபார்க்கவும்
●● ‘ஆம்’ என்றால் “x என்பது ஒரு
எதிர்மறை எண்” என அச்சிடவும்
●● ‘இல்லை’ என்றால்
“x பூச்சியத்திற்குச் சமம்”
என அச்சிடவும்

செயல்வழிப் படம்

படிப்படியான செயல்முறை

x ஐ உள்ளீடு

●● ‘ஆம்’ என்றால்

x>0
x<0

இல்லை

இல்லை

ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்புக்கு
x=0
0> 0
இல்லை
0 <0
இல்லை
அச்சிடுக
x என்பது பூச்சியத்திற்கு சமம்

தீர்வு

இறுதி

ஆரம்பம்

●● x> 0 ஐ சரிபார்க்கவும்

x = 0 நிபந்தனையைச் சரிபார்த்தல்

ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்புக்கு
x = -2589
-2589> 0
இல்லை
-2589 <0
ஆம்
அச்சிடுக
x என்பது ஒரு எதிர்மறை எண்

எடுத்துக்காட்டு 6.3 க�ொடுக்கப்பட்ட 3 இயல் எண்களில் மிகப் பெரிய எண்ணைக் கண்டறியும்
படிப்படியானச் செயல்முறைகளை எழுதி செயல்வழிப் படத்தை உருவாக்குங்கள்.

C ஐ அச்சிடுக

செயல்வழிப் படம்

●● X இன் மதிப்பை உள்ளீடு செய்யவும்

x < 0 நிபந்தனையைச் சரிபார்த்தல்

ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்புக்கு
x = 7926
7926> 0
ஆம்
அச்சிடுக
x என்பது ஒரு நேர்மறையான எண்

C= A+B

எடுத்துக்காட்டு 6.2
க�ொடுக்கப்படும் எண் நேர்மறையான முழு எண்((positive integer) அல்லது எதிர்மறை முழு
எண் (negative integer) அல்லது பூச்சியம் (zero) என்பதைக் கண்டறிய செயல்வழிப் படத்தை
உருவாக்கி அதன் த�ொடர் செயல்முறைகளை எழுதவும்.
இங்கு, க�ொடுக்கப்படும் முழு எண் x ஒரு நேர்மறையான முழு எண்((positive integer) அல்லது
எதிர்மறை முழு எண் (negative integer) அல்லது பூச்சியம் (zero) என்பதைக் கண்டுபிடிக்கும்படி
கேட்கிற�ோம். அதற்கு, முதலில் நாம் x இன் மதிப்பை ஒதுக்கி சரிபார்க்க வேண்டும். x ஆனது 0 ஐ
விட அதிகமாக இருக்கிறதா என்பதைச் சரிபார்த்து ‘ஆம்’ என்றால், “x என்பது ஒரு நேர்மறையான
எண்” என அச்சிடப்படும். ‘இல்லை’ என்றால் x இன் மதிப்பு 0 ஐ விடக் குறைவாக இருக்கிறதா
என்று மீண்டும் ச�ோதிப்போம். ‘ஆம்’ என்றால், “x என்பது ஒரு எதிர்மறை எண் " என அச்சிடப்படும்.
‘இல்லை’ என்றால், “x என்பது பூச்சியத்தியற்கு சமம்” என அச்சிடப்படும்.

படிப்படியான செயல்முறை

x> 0 நிபந்தனையைச் சரிபார்த்தல்

ஆம்

•

a, b & c இன் மதிப்புகளை உள்ளீடவும்.

•

a > b என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.

•

‘ஆம்’ என்றால், மீண்டும் a > c
என்பதைச் சரிபார்க்கவும்

ஆம்

•

‘ஆம்’ என்றால், a இன் மதிப்பை அச்சிடுக
‘இல்லை’ என்றால், மீண்டும்
b > c என்பதைச் சரிபார்க்கவும்

“x” என்பது பூச்சியத்திற்குச்
சமம் என அச்சிடு

‘ஆம்’ என்றால், b இன் மதிப்பை அச்சிடுக
‘இல்லை’ என்றால், c இன் மதிப்பை
அச்சிடுக
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ஆம்

இல்லை

a>c

b ஐ அச்சிடுக

ஆம்

b > c நிபந்தனையைச் சரிபார்த்தல்

c ஐ அச்சிடுக

a ஐ அச்சிடுக

இறுதி
a > c நிபந்தனையைச் சரிபார்த்தல்

ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்புக்கு

ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்புக்கு

ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்புக்கு

a = 75, b = 56 & c = 20

a = 68, b = 82 & c = 45

a = 185, b = 393 & c = 852

ஆம் எனில், மீண்டும் 75 > 20 சரிபார்க்கவும்

இல்லை எனில், மீண்டும் 82 > 45 சரிபார்க்கவும்

இல்லை எனில் மீண்டும் 893 > 852 சரிபார்க்கவும்

ஆம் எனில் 75 ஐ அச்சிடுக
அலகு 6

இல்லை

a>b

ஆம்

•

75 > 56 சரிபார்க்கவும்

இறுதி

b>c

•

a > b நிபந்தனையைச் சரிபார்த்தல்

“x” என்பது ஒரு எதிர்மறை
எண்” என அச்சிடு

A, b & c இன்
மதிப்புகளை உள்ளீடவும்.

இல்லை

•

“x என்பது ஒரு நேர்மறையான
எண்” என அச்சிடு

ஆரம்பம்

122

68 > 82 சரிபார்க்கவும்

ஆம் எனில், 82 ஐ அச்சிடுக

185 >393 ஐச் சரிபார்க்கவும்

இல்லை எனில் 852 ஐ அச்சிடுக
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சூழ்நிலை 3

நீங்கள் இணையச் செயல்பாடுகளில்
அதிகம்
பழக்கமானவரா?
நீங்கள்
இணையத்தைப்
(internet)
பயன்படுத்தி
எவ்வாறு ஒரு தகவலைத் தேட வேண்டும்
என்று
தெரிந்துக�ொள்ள
விரும்பினால்
தேடுப�ொறி உலவியினை (search engine)
தேர்ந்தெடுத்து முடிந்தவரை துல்லியத்துடன்
முக்கியமான
வார்த்தைகளைத்
தேடல்
உலவியில்
(search
engine)
தட்டச்சு
செய்க, பின்னர் திரையில் தென்படும்
இணையதளங்களிலிருந்து,
நீங்கள்
கண்டுபிடிக்க வேண்டிய தகவலைத் தேடவும்
பின்வரும் வழிமுறைகளைப் செயல்வழிப்
படத்திலிருந்து இதைப் பற்றி மேலும் அறிந்து
க�ொள்ளலாம்.

2.	
தானியங்கி பணம் வழங்கும் இயந்திரம் மூலம் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து பணம் எடுக்கும் படிநிலைகள்
கீழே படத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்குத் தகுந்தவாறு செயல்வழிப் படம் உருவாக்குக.

செயல்வழிப் படம்
ஆரம்பம்

(i)

தானியங்கி பணம் வழங்கும் இயந்திரம்
மூலம் பணம் எடுக்கும் அட்டையைச்
ச�ொருகவும்

(ii)

தேவையான ம�ொழியைத்
(language) தேர்ந்தெடுக்கவும்.

(iii)

தேவைப்படும் பணப் பரிவர்த்தனை
(transaction) வகையினைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்

(iv)

வங்கிக் கணக்கு வகையினைத்
(Account Type) தேர்ந்தெடுக்கவும்

(v)

அடையாள எண்ணைப் பதிவு
செய்யவும்

(vi)

தேவையான த�ொகையினைப்
பதிவிடவும்

(vii)

பணத்தை எடுத்துக்கொள்ளவும்

வலை உலவியினை
திறக்கவும் (web browser)

இல்லை

தேவையான
இணைய
முகவரி (URL)
உங்களுக்குத்
தெரியுமா?

தேடல் பட்டியில்
(search bar) முக்கிய குறிப்பு
வார்த்தைகளை உள்ளிடவும்

ஆம்

வலைத்தளத்தின்
முகவரியினைத் தட்டச்சு
செய்யவும்

மேலும் தகவலுக்கு உலவியில் காணப்படும்
இணைப்பைக் கிளிக் செய்க

படிப்படியான செயல்முறை
●●

உங்கள் வலை உலாவியைத் (web browser)
திறக்கவும்

●●

தேவையான இணைய முகவரி (URL) உங்களுக்குத்
தெரிந்தால் முகவரிப் பட்டியில் (address bar) URL ஐ
உள்ளிடவும் அல்லது தேடல் பட்டியில் (search bar)
முக்கியக் குறிப்பு வார்த்தைகளை உள்ளிடவும்

●●

மேலும் தகவலுக்கு உலாவியில் காணப்படும்
இணைப்பைக் கிளிக் செய்க

●●

உங்களுக்குத் தேவையான தகவல்கள் கிடைத்தால்,

●●

உங்கள் தகவல்களைப் பதிவிறக்கம் (download)
செய்து க�ொள்ளவும் (உரை அல்லது படம் அல்லது
ஆடிய�ோ அல்லது வீடிய�ோ அல்லது வலை
இணைப்புகள்)

●●

இல்லையெனில் தேடலைத் த�ொடரவும்.

இல்லை

தேவையான
வலைத்தளம்
கிடைத்து
விட்டதா?

ஆம்

தேவையான தகவலை
பதிவிறக்கம் செய்யவும்

இறுதி

பயிற்சி 6.1
1. ப�ொருத்துக
குறியீடுகள்

பயன்கள்

(i)

(a)

உள்ளீடு / வெளியீடு

(ii)

(b)

c=a+b

(iii)

(c)

ஆரம்பம் / இறுதி

(iv)

(d)

a >= 0

(v)

(e)

செயல்பாட்டின் அடுத்த நிலையைக் காட்டும்
அலகு 6
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3.	
அலைபேசியினை ரீசார்ஜ் செய்யப் படிப்படியான செயல்முறையைப் பயன்படுத்தி, ஒரு வரிசை
செயல்வழிப் படத்தை வரையவும்.

6.
(i)

படிப்படியான செயல்முறை
•

அலைபேசியினை ரீசார்ஜ் செய்யும் வலை உலாவியில் உள்நுழைக.

•
•

அலைபேசி எண்ணை உள்ளிடவும்.
ஆபரேட்டரைத் தேர்ந்தெடுத்து உங்கள் ரீசார்ஜ் திட்டத்தைத் தேர்வுசெய்ய

•

பின்வரும் செயல்வழிப் படத்தை நிறைவு செய்க.
உனது முதல் அல்லது இரண்டாம் பருவத் தேர்வின் மதிப்பினை உள்ளீடுசெய்து சராசரி
மதிப்பை அச்சிட அருகில் தரப்பட்டுள்ள செயல்வழிப் படத்தை நிரப்புக.

செயல்வழிப் படம்

ப்ரீபெய்ட் அல்லது ப�ோஸ்ட்பெய்ட் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

T, E, M, S, SS என உள்ளிடு

திட்டங்களை உலாவுக.
ரீசார்ஜ் செய்யத் த�ொகையை உள்ளிடவும்.

•
•

ரீசார்ஜ் செய்யத் த�ொடரவும்.

சராசரி

= (T + E + M + S + SS) / 5

4.	கீழே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள ப�ோக்குவரத்து விதியினை விளக்கும் செயல்வழிப் படத்தில்
அம்புக் குறிகளைப் பயன்படுத்தி நிரப்பவும்
செயல்வழிப் படம்
ஆரம்பம்
சிக்னலை உள்ளிடு

சிக்னல் =
சிவப்பு

சிக்னல் =
மஞ்சள்

(ii)	மேலும் உனது சராசரி மதிப்பெண் 100 மதிப்பெண்களுக்கு 75 இக்கு மேலிருக்கும் பட்சத்தில்
ஆசிரியர் குறிப்பில் “மிக நன்று” எனவும், இல்லையென்றால் “மேலும் முயற்சி செய்“ எனவும்
எழுதியுள்ளதை அச்சிடுமாறு க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள செயல்வழிப் படத்துடன் இணைத்து நிரப்பவும்.

இல்லை

செயல்வழிப் படம்

ஆம்
நிறுத்து என
அச்சிடு

காத்திறு என
அச்சிடு

செல் என
அச்சிடு

செயல்வழிப் படம்
இறுதி

5.	அருகில் க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கும் செயல்வழிப்
படத்தைப் பயன்படுத்திப் பெயர்களை உள்ளீடு

பெயரை உள்ளிடவும்

செய்து அவை உயிருள்ளவையாக இருந்தால்
“உயிருள்ளவை“ என்றும் இல்லை என்றால்
“உயிரற்றவை“ என்றும் அச்சிட செயல்வழிப்
படத்தை நிரப்புக.

a = உயிருள்ளவை
b = உயிரற்றவை

இல்லை

பெயர் =

அலகு 6
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a

ஆம்

தகவல் செயலாக்கம்

7.	வியாபாரி ஒருவர் தான் வாங்கிய ப�ொருளின் நிர்ணய விலையையும், விற்ற விலையையும்
கணக்கிட்டுப் பார்க்கிறார். அவர் வாங்கிய விலையை விட விற்ற விலை அதிகம் என்றால்
“இலாபம்” என்றும் இல்லையென்றால் “நட்டம்“ என்றும் அச்சிடுமாறு செயல்வழிப் படம் வரைக.
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விடைகள்
1. எண்ணியல்

1. (i) 9
(v) 50
2. (i) 6.0
3. (i) 123.4
4. (i) 87.76
5. (i) 24.400

(ii) 26
(vi) 101
(ii) 21.81
(ii) 20.0
(ii) 301.51
(ii)1251.235

பயிற்சி 1.1
(iii) 69
(iv) 104
(vii) 40
(viii) 1
(iii) 35.001
(iii) 910.6
(iii) 80.00
(iii) 61.002
பயிற்சி 1.2

1.

  விடை: 0.76
2. (i)

தசம எண்

பத்துகள் ஒன்றுகள் பத்தில் ஒன்று

25.80

2

18.53
44.33

5

1
4

நூறில் ஒன்று

8

8
4

0

5
3

3
3

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

2
4

3
0

4
8

3
3

5
5

3.

விடை: 0.33
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