
262 ஒன்பதாம் வகுப்பு - கணிதம்

மிக அழகிய தள உருவம் வட்டமாகும்; அதுப�ால, மிக அழகிய 
திணம உருவம் பகாளமாகும். - பிதாகரஸ்

கற்றல் விளைவுகள்
 Â  முகபகாணஙகள் மற்றும் நாற்கரஙகளின் �ரப்� ஹெரான் 

சூத்திரத்்தப �யன்�டுத்திக கணககிடுதல்.
 Â கனசஹசெவவகம் மற்றும் கனசசெதுரத்தின் ஹமாத்தப புறப�ரபபு, �ககப 

�ரபபு மற்றும் கன அளவு ஆகியவற்்றக காணல்.

7.1 அறிமுகம் 
 �ல்பவறு வ்கயான வடிவியல் உருவஙகளின் �ரப�ளவு மற்றும் கன அளவுக்ளப �ற்றிப 
�யிலககூடிய கணிதப பிரிவு அளவியல் எனப�டுகிறது. விரிவாகக கூறபவணடுஹமனில் இது 
அளவீடடுச ஹசெயல்மு்றகள் �ற்றியது ஆகும்.
 அளவியலானது கட்ட்டக க்ல, மருத்துவம் மற்றும் கடடுமானம் ஆகிய து்றகளில் 
�யன்�டுகிறது. அளவிய்லக கற்�தன் மூலம் இரு �ரிமாண உருவஙகளின் சுற்றளவு மற்றும் 
�ரப�ள்வக காண�தற்கான சூத்திரஙகள் �ற்றி அறிய முடியும். பமலும் முப�ரிமாண 
உருவஙகளின் புறப�ரபபு மற்றும் கன அளவுக்ளப �ற்றியும் அறிய முடியும். இநதப �குதியில்  
நாம் முகபகாணஙகளின் �ரபபுககான ஹெரான் சூத்திரம், கனசஹசெவவகம் மற்றும் 
கனசசெதுரஙகளுககான புறப�ரபபு மற்றும் கன அளவுக்ளப �ற்றிக கற்க இருககிபறாம்.

அைவியல்7

ஹெரான்
(கி.பி(ஹ�ா.ஆ.) 10-75)

அஹலக்ாணடிரியா்வச பசெரநத ஹெரான் (Heron) ஒரு 
கிபரககக கணித பம்த ஆவார. இவர கணிதம், 
இயநதிரவியல் மற்றும் இயற்பியல் ஹதா்டர�ான புத்தகஙக்ள 
எழுதியுள்ளார. இவரது ஹமடரிகா (Metrica) என்ற பிர�லமான 
புத்தகம் மூன்று ஹதாகுதிக்ளக ஹகாணடுள்ளது. இநதப 
புத்தகமானது தள மற்றும் கன உருவஙகளின் �ரபபு மற்றும் 
கன அளவுக்ளக கணககிடும் வழிமு்றக்ள விளககுகிறது. 
ஒரு முகபகாணத்தின் மூன்று �கக அளவுகள் தரப�ட்டால் 
அதன் �ரபபி்னக கண்டறியும் சூத்திரத்்த ஹெரான் 
வருவித்துள்ளார.
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263அளவியல்

நாற்கரம், முகபகாணம் ப�ான்ற மூடிய தள உருவத்தினு்்டய எல்்லயின் நீளத்்த  எவவாறு 
அ்ழககிபறாம்? எல்்லககுள் அ்்ட�ட்ட �குதியின் அள்வ  எவவாறு அ்ழககிபறாம்?

 ஹ�ாதுவாக, முகபகாணத்தின் �ரப�ளவானது பின்வரும் சூத்திரத்்தப �யன்�டுத்திக 
கணககி்டப�டுகிறது.

 முகபகாணத்தின் �ரப�ளவு = 1
2

 × அடிப�ககம் × உயரம் செதுர அலகுகள்

 அதாவது, A b h= × ×1
2

  செதுர அலகுகள் 
 இஙகு, b மற்றும் h என்�ன 
மு்றபய முகபகாணத்தின் அடிப�ககம் 
மற்றும் உயரம் ஆகும்.
ஒரு முகபகாணத்தின் அடிப�ககம் 
மற்றும் உயரம் (அதாவது குத்துயரம்) 
ஹகாடுககப�ட்டால், அதன் �ரப�ள்வ எவவாறு காண�து என்�்த பமற்கண்ட சூத்திரத்திலிருநது 
அறிய முடிகிறது.
7.2 ஹெரான் சூத்திரம் (Heron’s Formula)
 உயரம் ஹதரியாத ஆனால் மூன்று �கக அளவுகளும் ஹதரிநத ஒரு 
முகபகாணத்தின் �ரப�ள்வ எவவாறு காண�து?
 இவவாறான, ஒரு முகபகாணத்தின் �ரப�ள்வ எவவாறு காண�து 
என்�தற்கான சூத்திரத்்த ஹெரான் ஹகாடுத்துள்ளார.

a, b மற்றும் c என்�ன ஒரு முகபகாணத்தின் மூன்று 
�ககஙகள் எனில்,
முகபகாணத்தின் �ரப�ளவு = − − −s s a s b s c( )( )( )  செ.அ. 
இஙபக, s a b c= + +

2
,   ‘s’  என்�து முகபகாணத்தின் அ்ரச 

சுற்றளவு (semi-perimeter) அதாவது சுற்றளவில் �ாதி ஆகும்.

இஙகு மூன்று �ககஙகளும் செமம் என நாம் எடுத்துகஹகாண்டால், அதாவது a=b=c எனில் 

ஹெரான் சூத்திரப�டி முகபகாணத்தின் �ரப�ளவானது 3
4

2a  செதுர அலகுகள் எனக 
கி்்டககிறது. இது ஒரு செம�கக முகபகாணத்தின் �ரப�ளவு ஆகும். 

குறிப்பு

 
எடுத்துககாட்டு  7.1

  ஒரு முகபகாண வடிவ வயலின் �கக நீளஙகள் 28 மீ, 15 மீ மற்றும் 41 மீ 
எனில் வயலின் �ரப�ள்வக கணககிடுக. பமலும் வய்லச செமப�டுத்த ஒரு செதுர மீட்டருககு ₹ 20 
ஹசெலவாகும் எனில், வய்லச செமப�டுத்த ஆகும் ஹமாத்தச ஹசெல்வக கணககிடுக. 
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தீர்வு

 a = 28 மீ, b = 15 மீ மற்றும் c = 41மீ என்க.

 இபப�ாது,  s a b c= + +
2

  = + + =28 15 41
2

84
2

  = 42  மீ

 முகபகாண வயலின் �ரப�ளவு = − − −s s a s b s c( )( )( )

   = − − −42 42 28 42 15 42 41( )( )( )                                                           

                                                         = × × ×42 14 27 1

                                                         = × × × × × × × ×2 3 7 7 2 3 3 3 1

= × × ×2 3 7 3

                                                         = 126  செ.மீ
 1 செ.மீ வய்லச செமப�டுத்த ஆகும் ஹசெலவு = ₹ 20

 126 செ.மீ வய்லச செமப�டுத்த ஆகும் ஹசெலவு = ×20 126  = ₹ 2520.

எடுத்துககாட்டு 7.2   ஓர இ்டத்தில் மூன்று பவறு�ட்ட முகபகாண வடிவிலான வீடடு ம்னகள் 
விற்�்னககு உள்ளன. ஒவஹவான்றும் 120 மீ சுற்றளவு ஹகாண்ட்வ. அ்வ ஒவஹவான்றின் 
�கக நீளஙகள் ஹகாடுககப�டடுள்ளன. 

வீட்டு மளனயின் ்வடி்வம் சுற்றைவு �கக நீைங்கள்
ஹசெஙபகாண முகபகாணம் 120 மீ 30 மீ, 40 மீ, 50 மீ
குறுஙபகாண முகபகாணம் 120 மீ 35 மீ, 40 மீ, 45 மீ
செம�கக முகபகாணம் 120 மீ 40 மீ, 40 மீ, 40 மீ

இதில் அதிக இ்டப�ரபபு ஹகாண்ட வீடடு ம்ன எது என முடிவு ஹசெயய வாஙகு�வருககு உதவி 
ஹசெயக.  
தீர்வு  
  ஹகாடுககப�டடுள்ள அளவுக்ளக குறிககும் உதவிப�்டம் வ்ரயலாம்.
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(i)  �்டம்  7.4 இல் உள்ள முகபகாணத்தின் அ்ரச சுற்றளவு s = + + =30 40 50
2

60 மீ  

         �்டம் 7.5 இல் உள்ள முகபகாணத்தின் அ்ரச சுற்றளவு  s = + + =35 40 45
2

60 மீ

 �்டம் 7.6 இல் உள்ள முகபகாணத்தின் அ்ரச சுற்றளவு  s = + + =40 40 40
2

60 மீ

      இஙகு அ்னத்து அ்ரச சுற்றளவும் செமமாக உள்ளன என்�து குறிபபி்டத்தககது.

(ii) ஹெரான் சூத்திரத்்தப �யன்�டுத்தி முகபகாணத்தின் �ரபபு

 �்டம் 7.4 இல் உள்ள முகபகாணத்தின் �ரபபு = − − −60 60 30 60 40 60 50( )( )( )   

        = × × ×60 30 20 10    

        = × × × × ×30 2 30 2 10 10        
        = 600 மீ2

 �்டம் 7.5 இல் உள்ள முகபகாணத்தின் �ரபபு = − − −60 60 35 60 40 60 45( )( )( )                                                                     

        = × × ×60 25 20 15

        = × × × × × ×20 3 5 5 20 3 5

        = 300 5   ( ஏஹனனில் 5 2 236= .  )

        = 670 8.  மீ 2 

 �்டம் 7.6 இல் உள்ள முகபகாணத்தின் �ரபபு = − − −60 60 40 60 40 60 40( )( )( )   

        = × × ×60 20 20 20

        = × × × ×3 20 20 20 20

        = 400 3  ( ஏஹனனில்  3 1 732= .  )

        = 692 8.  மீ 2

 இஙகு சுற்றளவு செமமாக இருநதப�ாதிலும், மூன்று முகபகாண வடிவிலான வீடடு ம்னயின் 
�ரப�ளவுகள் ஹவவபவறாக இருப�்தக காண முடிகிறது. இவற்றில் �்டம் 7.6 இல் உள்ள 
முகபகாணத்தின் �ரப�ானது மற்றவற்்றவி்ட அதிகமாக உள்ளது. இவவடிவிலான வீடடு ம்ன 
வாஙகுவது அதிக இ்டப�ரப்�த் தரும் என்�தால், வாஙகு�வருககு இத்னப �ரிநது்ரககலாம்.

செமமான சுற்றளவு்்டய எல்லா வ்கயான முகபகாணஙகளிலும், செம�கக முகபகாணபம 
அதிகமான �ரப்�க ஹகாணடிருககும். இது ஹதா்டர�ான மீபஹ�ரு �ரப�ளவுக்ளப �ற்றி நாம் 
உயர வகுபபுகளில் கற்க உள்பளாம்.

குறிப்பு
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7.3 நாறகரங்களின் �ரப்புகளைக காண்�தில் ஹெரான் சூத்திரத்தின் 
�யன்�ாடு (Application of  Heron’s Formula in Finding Areas of Quadrilaterals)  
 நான்கு பகாடடுத் துணடுகளால் அ்்ட�டும் ஒரு தள உருவம் 
நாற்கரம் என அ்ழககப�டுகிறது.

 ABCD என்�து ஒரு நாற்கரம் என்க. ஒரு நாற்கரத்தின் �ரப்�க 
காண, அநத நாற்கரத்்த இரணடு முகபகாணப �குதிகளாகப பிரித்து, 
ஹெரான் சூத்திரத்்தப �யன்�டுத்தி அநத முகபகாணப �குதிகளின் 
�ரப்�க காண பவணடும்.

 �்டம் 7.7 இலிருநது,

 நாற்கரம் ABCD இன் �ரபபு = முகபகாணம் ABC இன் �ரபபு + முகபகாணம் ACD இன் �ரபபு.

எடுத்துககாட்டு 7.3    விவசொயி ஒருவர சொயசெதுர வடிவிலான நிலத்்த ்வத்துள்ளார. அநத 
நிலத்தின் சுற்றளவு 400மீ மற்றும் அதன் ஒரு மூ்லவிட்டத்தின் அளவு 120மீ ஆகும். இரணடு 
ஹவவபவறு வ்கயான காயகறிக்ளப �யிரி்ட அவர நிலத்்த இரு செம�குதிகளாகப பிரிககிறார 
எனில் அநத முழு நிலத்தின் �ரப்�க காணக.
தீர்வு 

 ABCD என்�து ஒரு சொயசெதுரம் என்க.

 அதன் சுற்றளவு = 4 × �ககம்  = 400 மீ

 ஆகபவ சொயசெதுரத்தின் ஒவஹவாரு �ககமும் 100 மீ ஆகும்.

 இஙகு, மூ்லவிட்டம் AC = 120 மீ

 ∆ABC  இல் a =100 மீ, b =100 மீ, c =120 மீ எனில்,

 அ்ரச சுற்றளவு s  = a b c+ + = + +
2

100 100 120
2

 = 160 மீ 

  ∆ABC  இன் �ரபபு = − − −160 160 100 160 100 160 120( )( )( )

           = × × ×160 60 60 40

                                 = × × × × ×40 2 2 60 60 40

                                 = × × =40 2 60 4800 மீ2

 ஆகபவ, சொயசெதுர நிலம் ABCD இன் �ரபபு  = 2 × ∆ABC  இன் �ரபபு  = × =2 4800 9600 மீ2

BA

C

D

�டம் 7.7

�டம் 7.8
B

CD

A 100 மீ

120 மீ
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�யிறசி 7.1 

1. ஹெரான் சூத்திரத்்தப �யன்�டுத்திப பின்வரும் �கக அளவுக்ளக ஹகாண்ட 
முகபகாணத்தின் �ரப்�க காணக 
(i) 10 ஹசெமீ, 24 ஹசெமீ, 26 ஹசெமீ (ii) 1.8 மீ, 8 மீ, 8.2 மீ

2. ஒரு முகபகாண வடிவ நிலத்தின் �ககஙகள் மு்றபய 22 மீ, 120 மீ மற்றும் 122 மீ எனில் 
வயலின் �ரப�ள்வக கணககிடுக. பமலும் வய்லச செமப�டுத்த ஒரு செதுர மீட்டருககு ₹ 20 
ஹசெலவாகும் எனில், வய்லச செமப�டுத்த ஆகும் ஹமாத்தச ஹசெல்வக கணககிடுக.

3. ஒரு முகபகாண வடிவிலான ம்னயின் சுற்றளவு 600 மீ. அதன் �ககஙகள் 5:12:13 என்ற 
விகிதத்தில் உள்ளன எனில்  அநத ம்னயின் �ரப�ள்வக காணக.

4. 180 ஹசெமீ சுற்றளவு ஹகாண்ட ஒரு செம�கக முகபகாணத்தின் �ரப�ள்வக காணக.

5. இரு செம�கக முகபகாண வடிவிலுள்ள ஒரு விளம்�ரப �ல்கயின் சுற்றளவு 36 மீ மற்றும் 
அதன் ஒவஹவாரு செம�ககத்தின் நீளம் 13 மீ ஆகும். அதற்கு வணணம் பூசெ ஒரு செதுர மீட்டருககு 
₹ 17.50 வீதம் ஆகும் ஹசெல்வக காணக.

6. �்டத்தில் நிழலி்டப�்டாத �குதியின் �ரப்�க காணக. 

7. AB = 13 ஹசெமீ, BC = 12 ஹசெமீ, CD = 9 ஹசெமீ, AD = 14 ஹசெமீ 
ஆகியவற்்றப �ககஙகளாகவும்  BD = 15 ஹசெமீ ஐ 
மூ்லவிட்டமாகவும் ஹகாண்ட நாற்கரம் ABCD இன் �ரப்�க 
காணக. 

8. ஒரு பூஙகாவானது நாற்கர வடிவிலுள்ளது. அநதப பூஙகாவின் �கக அளவுகள் மு்றபய  
15 மீ, 20 மீ, 26 மீ மற்றும் 17 மீ மற்றும் முதல் இரணடு �ககஙகளுககு இ்்டபயயுள்ள 
பகாணம் ஹசெஙபகாணம் எனில் பூஙகாவின் �ரப்�க காணக.

9. ஒரு நிலமானது சொயசெதுர வடிவில் உள்ளது. நிலத்தின் சுற்றளவு 160 மீ மற்றும் அதன் ஒரு 
மூ்லவிட்டத்தின் அளவு 48 மீ எனில் அநத நிலத்தின் �ரப்�க காணக.

10. ஓர இ்ணகரத்தின் அடுத்தடுத்த �ககஙகளின் அளவுகள் 34 மீ, 20 மீ மற்றும் அதன் ஒரு 
மூ்லவிட்டத்தின் அளவு 42 மீ எனில் அநத இ்ணகரத்தின் �ரப்�க காணக.

7.4 கனசஹசெவ்வகம் மறறும் கனசசெதுரத்தின் பு்றப்�ரப்பு  
 (Surface Area of Cuboid and Cube)
 முப�ரிமாண (3D) வடிவஙக்ளப �ற்றி ஆரம்� வகுபபுகளில் 
கற்றிருககிபறாம். முழுவதுமாக ஒரு தளத்தில் அ்மயாத வடிவஙகள் முப�ரிமாண 
வடிவஙகள் ஆகும். எநதஹவாரு முப�ரிமாண வடிவமும் நீளம், அகலம் மற்றும் 
உயரம் என்ற மூன்று �ரிமாணஙக்ளக ஹகாணடிருககும். 

B
C

A

42 ஹசெமீ

34 ஹசெமீ

16 ஹசெமீ

12
 ஹ

செமீ
D
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7.4.1  கனசஹசெவ்வகம் மறறும் அதன் பு்றப்�ரப்பு (Cuboid and its Surface Area)

கனசஹசெவ்வகம் : ஒரு கனசஹசெவவகம் என்�து ஆறு ஹசெவவக வடிவிலான தளப�குதிகளால் 
அ்்ட�டும் ஒரு மூடிய திணம உருவமாகும்.  தீபஹ�டடி, ஹசெஙகல், புத்தகம் என்�ன 
கனசஹசெவவகத்திற்குச சில எடுத்துககாடடுகள்:
 ஒரு கனசஹசெவவகமானது 6 முகஙகள், 12 விளிம்புகள் மற்றும் 8 உசசிக்ளக 
ஹகாணடிருககும். ஹ�ாதுவாக, கனசஹசெவவகமானது ஹசெவவக வடிவப ஹ�டடியின் அ்மப்�க 
ஹகாணடிருககும். 

 ஒரு கனச ஹசெவவகத்தின் ஹமாத்தப�ரபபு அல்லது 
ஹமாத்தபபுறப�ரபபு (Total Surface Area-TSA) என்�து அநதக 
கனசஹசெவவகத்்த மூடியுள்ள அ்னத்து முகஙகளின் 
�ரபபுகளின் கூடுதல் ஆகும். இதிலிருநது கனசஹசெவவகத்தின் 
பமல் மற்றும் அடிப�ககஙகளின் �ரபபுக்ள நீககும்ஹ�ாழுது 
கி்்டககும் �ரப�ானது �ககப�ரபபு (Lateral Surface Area – 
LSA) எனப�டுகிறது. 
 �்டம் 7.10 இல் l, b மற்றும் h ஆகியன மு்றபய நீளம், 
அகலம் மற்றும் உயரத்்தக குறிககின்றன.

(i) கனசஹசெவவகத்தின் ஹமாத்தப�ரபபு (TSA) 

பமல் மற்றும் அடிப �ககஙகளின் �ரபபு 2 × lb

முன் மற்றும் பின்�ககஙகளின் �ரபபு 2 × bh

இ்டது மற்றும் வலது �ககஙகளின் �ரபபு 2 × lh

   = 2 (lb + bh  +  lh ) செதுர அலகுகள்.

(ii) கனசஹசெவவகத்தின் �ககப�ரபபு  (LSA)  

முன் மற்றும் பின்�ககஙகளின் �ரபபு 2 × bh

இ்டது மற்றும் வலது �ககஙகளின் �ரபபு 2 × lh

   = 2 (l+b)h செதுர அலகுகள்.
 அன்றா்ட வாழவியல் நிகழவுகளில் நாம் ஹமாத்தப�ரபபு (TSA) மற்றும் �ககப�ரபபு (LSA) 
ஆகிய கருத்துக்ளப �யன்�டுத்துகிபறாம். ஹவவபவறு நீளம், அகலம் மற்றும் உயரத்்த உ்்டய 
கனசஹசெவவக வடிவிலான ஓர அ்ற்ய எடுத்துகஹகாள்பவாம். அநத அ்றயின் த்ரத்தளம் 
மற்றும் பமற்கூ்ர்யத் தவிரத்துச சுவரகளின் �ரபபு மடடும் நமககுத் பத்வஹயனில், 
�ககப�ரப்�க (LSA) காண பவணடும். நமககு அ்றயின் முழுபபுறப�ரப்�யும் காண 
பவணடுஹமனில் ஹமாத்தப�ரப்�க (TSA) கணககி்ட பவணடும்.

b
l

h

�டம் 7.10

விளிம்பு

உசசி 
முகம் 

�டம் 7.9
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ஒரு கனசஹசெவவகத்தின் நீளம், அகலம் மற்றும் உயரம் மு்றபய  l, b  மற்றும் h எனில் 

(i) ஹமாத்தப�ரபபு  = 2 (lb + bh  +  lh ) செதுர அலகுகள்.

(ii) �ககப�ரபபு      = 2 (l+b)h செதுர அலகுகள். 

• ஒரு கனசஹசெவவகத்தின் அடிப�கக மற்றும் பமற்�ககப�ரபபுகளானது உயரத்பதாடு 
ஹதா்டரபு்்டயதல்ல. அடிப�கக மற்றும் பமற்�ககப�ரபபுகளின் கூடுதல் 2lb ஆகும். அதாவது, 
ஹமாத்தப�ரப�ான 2(lb+bh+lh) இலிருநது 2lb ஐ நீகக நமககுப �ககப�ரபபு கி்்டககும்.

• ஒரு கனசஹசெவவகத்தின் புறப�ரபபி்னக கணககிடும்ஹ�ாழுது ஹகாடுககப�ட்ட நீளம், 
அகலம் மற்றும் உயரத்தின் அளவுகள் ஒபர அலகுகளில் இருகக பவணடும்.

குறிப்பு

எடுத்துககாட்டு 7.4   ஒரு கனசஹசெவவகத்தின் நீளம் 7.5 மீ, அகலம் 3 மீ, உயரம் 5 மீ எனில் 
அதன் ஹமாத்தப�ரபபு மற்றும் �ககப�ரப்�க காணக. 
தீர்வு
 இஙகு கனச ஹசெவவகத்தின் நீளம் (l) = 7.5 மீ,   அகலம்  (b) = 3 மீ மற்றும் உயரம் (h) = 5 மீ. 

  ஹமாத்தப�ரபபு = + +2( )lb bh lh    

   = × + × + ×[ ]2 7 5 3 3 5 7 5 5( . ) ( ) ( . )                                   

7.5மீ

5 
மீ

3மீ

�டம் 7.11

   = + +2 22 5 15 37 5( . . )                   

   = ×2 75     

   = 150  மீ2

  �ககப�ரபபு = + ×2( )l b h  

   = + ×2 7 5 3 5( . )

   = × ×2 10 5 5.

   = 105  மீ2

எடுத்துககாட்டு  7.5   ஓர அ்றயின் நீளம், அகலம் மற்றும் உயரம் மு்றபய 25 மீ, 15 மீ மற்றும் 
5 மீ ஆகும். அ்றயின் த்ர மற்றும் நான்கு சுவரக்ளயும் புதுபபிகக 1 செதுர மீட்டருககு ₹80 வீதம் 
ஹசெலவு ஆகும் எனில், ஹமாத்தச ஹசெல்வக காணக.
தீர்வு
 இஙகு அ்றயின் நீளம் (l ) = 25 மீ, அகலம் (b) =15 மீ மற்றும் உயரம் (h) = 5 மீ என்க.
 நான்கு சுவரகளின் �ரபபு = கனசஹசெவவகத்தின் �ககப �ரபபு
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     = + ×2( )l b h   
     = + ×2 25 15 5( )                                                            
     = ×80 5 = 400  செ.மீ
  த்ரயின் �ரபபு   = ×l b
        = ×25 15
     = 375  செ.மீ
  புதுபபிகக பவணடிய �குதியின் �ரபபு 
     = (நான்கு சுவரகளின் 
�ரபபு + த்ரயின் �ரபபு) 
      = +( )400 375 = 775  செ.மீ
 1 செதுர மீட்டருககு ₹80 வீதம் அ்ற்யப புதுபபிகக ஆகும் ஹமாத்தச ஹசெலவு = ×80 775    
            = ₹ 62,000

7.4.2  கனசசெதுரம் மறறும் அதன் பு்றப்�ரப்பு (Cube and its Surface Area)
 கனசசெதுரம் (Cube): நீளம், அகலம் மற்றும் உயரம் ஆகிய அ்னத்தும் செமமாக உள்ள ஒரு 
கனசஹசெவவகபம, கனசசெதுரம் ஆகும். அதாவது ஒரு கனசசெதுரமானது ஆறு செதுரப �ககஙகளால் 
அ்்ட�ட்ட திணமம் ஆகும். கனசசெதுரஙகளுககுச சில எடுத்துககாடடுகள்: 

             �க்்டகள்                                �னிககடடிகள்                         செரகக்ரக கடடிகள்
�டம் 7.13

 கனசஹசெவவகத்்தப ப�ாலபவ, கனசசெதுரமும் 6 முகஙகள், 
12 விளிம்புகள் மற்றும் 8 உசசிக்ளக ஹகாணடிருககும். 
 �்டம் 7.14 இல் உள்ளவாறு a அலகுகள் �கக அளவு ஹகாண்ட 
ஒரு கனசசெதுரத்்தக கருதுபவாம். இபஹ�ாழுது
  கனசசெதுரத்தின் ஹமாத்தப�ரபபு  

   = (ABCD+EFGH+AEHD+BFGC+ABFE+CDHG)    

 ஆகிய  முகஙகளின் �ரபபுகளின் கூடுதல்

   = + + + + +( )a a a a a a2 2 2 2 2 2

             = 6 2a  செதுர அலகுகள்

a
a

a

E

H

A B

F

G

D C

�டம் 7.14

5 
 மீ

15  மீ

25  மீ

�டம் 7.12
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(iii) கனசசெதுரத்தின் �ககப�ரபபு                          

  = (AEHD+BFGC+ABFE+CDHG)  ஆகிய  முகஙகளின் �ரபபுகளின் கூடுதல்                       

  = + + +( )a a a a2 2 2 2

  = 4 2a  செதுர அலகுகள் 

ஒரு கனசசெதுரத்தின் �கக அளவு a அலகுகள் எனில், 
(i)  ஹமாத்தப�ரபபு (TSA) = 6 2a  செதுர அலகுகள் 

(ii) �ககப�ரபபு (LSA) = 4a2 செதுர அலகுகள்

எடுத்துககாட்டு 7.6   5 ஹசெமீ �கக அளவு ஹகாண்ட கனசசெதுரத்தின் ஹமாத்தப�ரபபு மற்றும் 
�ககப�ரப்�க காணக.  

5 ஹசெமீ

5 
ஹசெ

மீ

5 ஹசெமீ

�டம் 7.15

தீர்வு
 கனசசெதுரத்தின் �கக அளவு (a) = 5 ஹசெமீ
   ஹமாத்தப�ரபபு = = =6 6 5 1502 2a ( )  செ.ஹசெமீ 
   �ககப�ரபபு = = =4 4 5 1002 2a ( )  செ.ஹசெமீ   
                        

எடுத்துககாட்டு 7.7  ஒரு கனசசெதுரத்தின் ஹமாத்தபபுறப�ரபபு 486 ஹசெமீ2 எனில் அதன் �ககப 
�ரப்�க காணக.
தீர்வு
 இஙகு ஹமாத்தபபுறப�ரபபு = 486 ஹசெமீ2  

 6 4862a =   ⇒    a2 486
6

= ,      a2 81=    ⇒  a = 9 

 கனசசெதுரத்தின் �கக அளவு = 9 ஹசெமீ
 கனசசெதுரத்தின் �ககப�ரபபு = 4 2a   = ×4 92  = ×4 81  = 324  ஹசெமீ2

எடுத்துககாட்டு 7.8   7 ஹசெமீ �கக அளவுள்ள ஒபர மாதிரியான இரணடு கனசசெதுரஙகள் 
ஒன்று்டன் ஒன்று �ககவாடடில் இ்ணககப�டும்ப�ாது கி்்டககும் புதிய கனசஹசெவவகத்தின் 
ஹமாத்தப�ரபபு மற்றும் �ககப�ரபபு ஆகியவற்்றக காணக.
தீர்வு
 கனசசெதுரத்தின் �கக அளவு = 7 ஹசெமீ
 புதிய கனசஹசெவவகத்தின் நீளம்  (l) = 7+7 =14 ஹசெமீ 

 அகலம்  (b) = 7 ஹசெமீ, உயரம்  (h) = 7 ஹசெமீ

சிந்தளனக கைம்
இதனு்டன் ஹதா்டரபு்்டய கனச 
ஹசெவவகத்தின் சூத்திரஙக்ளக 
ஹகாணடு இநதச சூத்திரஙக்ளப
ஹ�ற முடியுமா?
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     அதன் ஹமாத்தப�ரபபு = + +2( )lb bh lh

     = ×( ) + ×( ) + ×( ) 2 14 7 7 7 14 7   

7 ஹசெமீ 
7

7

7 ஹசெமீ 
7

7 7

14 ஹசெமீ 7ஹசெமீ

�டம் 7.16

     = + +2 98 49 98( )  

     = ×2 245   

     = 490 ஹசெமீ2

            �ககப�ரபபு   = + ×2( )l b h

     = + ×2 14 7 7( )

     = × ×2 21 7

     = 294 ஹசெமீ2

 �யிறசி 7.2

1. பின்வரும் அளவுக்ளக ஹகாண்ட கனசஹசெவவகத்தின் ஹமாத்தப�ரபபு மற்றும் �ககப 
�ரப்�க காணக.

(i) நீளம் = 20 ஹசெமீ, அகலம் = 15 ஹசெமீ மற்றும் உயரம் = 8 ஹசெமீ

2. ஒரு கனசஹசெவவக வடிவப ஹ�டடியின் அளவுகளானது 6 மீ×  400 ஹசெமீ × 1.5 மீ ஆகும். 
அபஹ�டடியின் ஹவளிபபுறம் முழுவதும் வணணம் பூசுவதற்கு 1 செதுர மீட்டருககு ₹22 வீதம் 
ஆகும் எனில், ஹமாத்தச ஹசெல்வக காணக.

3. ஒரு கூ்டத்தின் அளவு 10 மீ × 9 மீ × 8 மீ என்றவாறு உள்ளது. அககூ்டத்தின் சுவரகள் 
மற்றும் பமற்கூ்ரககு ஹவள்்ளயடிகக ஒரு செதுர மீட்டருககு₹8.50 வீதம் ஆகும் ஹமாத்தச 
ஹசெல்வக காணக.

4. கீழககாணும் �கக அள்வக ஹகாண்ட கனசசெதுரஙகளின் ஹமாத்தப�ரபபு மற்றும்  
�ககப�ரப்�க காணக. (i) 8 மீ      (ii) 21 ஹசெமீ    (iii) 7.5 ஹசெமீ 

5.  (i) ஒரு கனசசெதுரத்தின் ஹமாத்தப�ரபபு 2400 ஹசெமீ2 எனில், அதன் �ககப�ரப்�க காணக.

6. 6.5 மீ �கக அளவுள்ள ஒரு கனசசெதுரக ஹகாள்கலனின் பமற்புறம் முழுவதும் வணணம் 
பூசெப�டுகிறது. இதற்கு வணணம் பூசெ பவணடிய �ரபபு மற்றும் 1 செதுர மீட்டருககு ₹24 வீதம் 
வணணம் பூசெ ஆகும் ஹமாத்தச ஹசெலவு ஆகியவற்்றக காணக.

7. 4 ஹசெமீ �கக அளவு உ்்டய ஒபர மாதிரியான மூன்று கனசசெதுரஙகள் ஒன்பறாடு ஒன்று 
�ககவாடடில் இ்ணககப�டும்ப�ாது கி்்டககும் புதிய கனசஹசெவவகத்தின் ஹமாத்தப �ரபபு 
மற்றும் �ககப �ரபபு ஆகியவற்்றக காணக.  
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7.5 கனசஹசெவ்வகம் மறறும் கனசசெதுரத்தின் கனஅைவு 
 (Volume of  Cuboid and Cube)
 50 மிலி மற்றும் 100 மிலி அளவுள்ள �னிககூழக்ள (Ice cream) 
அ்னவரும் சு்வத்து மகிழநதிருபப�ாம். அப�டிப�ட்ட 100 மிலி �னிக கூழ 
குவ்ள (Ice cream cup) ஒன்்ற எடுத்துக ஹகாள்பவாம். அதாவது அநதப 
�னிககூழ குவ்ளயின் ஹகாள்ளளவு அல்லது கனஅளவு 
100 மிலி ஆகும். இப�டிப�ட்ட 100 மிலி அளவுள்ள 
எத்த்ன குவ்ளக்ளக ஹகாணடு ஒரு கூசொ்வ 
(jug) நிரப�லாம் எனக கண்டறிக. இதில் �த்து 100 மிலி 
குவ்ளக்ளக ஹகாணடு ஒரு கூசொ்வ நிரப� 
முடியுமானால் அநதக கூசொவின் ஹகாள்ளளவு அல்லது 
கன அளவு 1 லி ஆகும் (10×100 மிலி =1000 மிலி =1 லி). 
பமலும் இப�டிப�ட்ட எத்த்ன கூசொகக்ளக ஹகாணடு ஒரு வாளி்ய நிரப�லாம் எனச 
செரி�ாரககவும். இதுபவ அநத வாளியின் ஹகாள்ளளவு அல்லது கனஅளவு ஆகும். இபதப�ால் 
எநதஹவாரு ஹ�ாருளின் கன அள்வயும் அல்லது ஹகாள்ளள்வயும் நம்மால் கணககி்ட 
இயலும்.
 ஒரு முப�ரிமாண உருவம் புறஹவளியில் எவவளவு இ்டத்்த அ்்டத்துக ஹகாள்கிறபதா, 
அதுபவ அநதப ஹ�ாருளின் கன அளவு ஆகும். கன ஹசென்டிமீட்டர (ஹசெமீ3) மற்றும் கன மீட்டர (மீ3) 
என்�ன கன அள்வ அளகக உதவும் சில அலகுகள் ஆகும்.

கனசஹசெவவகத்தின் கன அளவு என்�து அதன்  அடிப�ககப�ரபபு மற்றும் உயரத்்தப ஹ�ருககக 
கி்்டப�தாகும்.

 இ்த அன்றா்ட வாழக்கச சூழலில் உள்ள ஓர எடுத்துககாடடு மூலம் எளிதாகப புரிநது 
ஹகாள்ளலாம். நீஙகள் A4 தாள் கடடுக்ளப 
�ாரத்திருபபீரகள். அதில் ஒவஹவாரு தாளும் 
ஹசெவவக வடிவமு்்டயன. பமலும் lb 
�ரபபு்்டயன. இ்த ஒன்றின் மீது மற்ஹறான்றாக 
அடுககும்ப�ாது இது கனசஹசெவவக வடிவக 
கட்டாக மாறுகிறது. இஙகு h மு்ற lb ஆனது 
கனசஹசெவவகத்்த உருவாககுகிறது 

7.5.1 கனசஹசெவ்வகத்தின் கன அைவு (Volume of a Cuboid)  
 ஒரு கனசஹசெவவகத்தின் நீளம், அகலம் மற்றும் உயரம் 
மு்றபய l, b மற்றும் h அலகுகள் என்க. பிறகு, 
 கனசஹசெவவகத்தின் கனஅளவு 
   V  = (கனசஹசெவவகத்தின் அடிப�ரபபு) × உயரம்
   = × ×( )l b h  =  lbh கன அலகுகள்

ஓரலகு கனசசெதுரம்: 

1 அலகி்னப �கக 
அளவாகக ஹகாண்ட 
கனசசெதுரம்  

குறிப்பு

1
1

1

�டம் 7.17

�டம். 7.18

அகலம்
நீளம்

உ
யர

ம்

�டம் 7.19
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கனசஹசெவவகத்தின் கன அள்வக காணும்ப�ாது, நீளம், அகலம் மற்றும் உயரத்தின் 
அளவுகள் ஒபர அலகுகளில் இருகக பவணடும்

குறிப்பு

எடுத்துககாட்டு 7.9   ஒரு கனசஹசெவவகத்தின் நீளம், அகலம் மற்றும் உயரம் மு்றபய 120 மிமீ, 
10 ஹசெமீ மற்றும் 8 ஹசெமீ. இபத அளவுகள் ஹகாண்ட 10 கனசஹசெவவகஙகளின் கன அள்வக 
காணக. 

தீர்வு  
 இஙகு அகலம் மற்றும் உயரமானது ஹசென்டி மீட்டரில் 
தரப�டடுள்ளன. ஆ்கயால் நீளத்்தயும் ஹசென்டி மீட்டரில் 
மாற்றலாம்.

 இஙகு, l = 120 மிமீ = =120
10

12 ஹசெமீ, b = 10 ஹசெமீ, h = 8 ஹசெமீ
  ஒரு கனசஹசெவவகத்தின் கன அளவு  = × ×l b h  

      = × ×12 10 8

       = 960 ஹசெமீ3

ஆகபவ,10 கனசஹசெவவகஙகளின் கன அளவு = ×10 960
        =9600 ஹசெமீ3        =9600 

எடுத்துககாட்டு 7.10   ஒரு கனசஹசெவவகத்தின் நீளம், 
அகலம் மற்றும் உயரத்தின் விகிதம் 7:5:2 என்க. அதன் 
கனஅளவு 35840 ஹசெமீ3 எனில் அதன் �கக அளவுக்ளக 
காணக.  
தீர்வு 
 கனசஹசெவவகத்தின் �கக அளவுகள் l x= 7 ,  b x= 5  
மற்றும் h x= 2  என்க.
 இஙகு கனசஹசெவவகத்தின் கனஅளவு 

             = 35840 ஹசெமீ3  

  l b h× ×  = 35840 

  ( )( )( )7 5 2x x x  = 35840

  70 3x  = 35840

  x3 = 35840
70

 

  x3 = 512

10
 ஹசெமீ

12 ஹசெமீ
�டம் 7.20

8 
ஹசெ

மீ

பின்வரும் ஒவஹவாரு கனச 
ஹசெவவகமும் 120 ஹசெமீ3 கன அளவு 
உ்்டயன எனில்,  ஒவஹவான்றிலும் 
விடு�ட்ட அளவி்னக காணக

(i)  

�டம் 7.21

8 ஹசெமீ
?

5 
 ஹ

செமீ

�டம் 7.22
6 ஹசெமீ

?

4 
ஹசெ

மீ

    

(ii)

சிந்தளனக கைம்
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  x = 8 8 83 × ×

  x = 8  ஹசெமீ
 கனசஹசெவவகத்தின் நீளம் = = × =7 7 8 56x  ஹசெமீ
 கனசஹசெவவகத்தின் அகலம் = = × =5 5 8 40x  ஹசெமீ
 கனசஹசெவவகத்தின் உயரம் = = × =2 2 8 16x  ஹசெமீ

எடுத்துககாட்டு 7.11   ஒரு மீன் ஹதாடடியானது 3.8 மீ × 2.5 மீ × 1.6 மீ என்ற அளவுக்ள 
உ்்டயது. இநதத் ஹதாடடியானது எத்த்ன லிட்டர தணணீர ஹகாள்ளும்?  
 தீர்வு
  மீன் ஹதாடடியின் நீளம்  l =3.8 மீ  
  மீன் ஹதாடடியின் அகலம் b =2.5 மீ     `
  மீன் ஹதாடடியின் உயரம் h =1.6 மீ
  மீன் ஹதாடடியின் கனஅளவு = × ×l b h     
     = × ×3 8 2 5 1 6. . .                                                                                   
     = 15 2.  மீ3

     = ×15 2 1000. லிட்டர
     = 15200 லிட்டர

எடுத்துககாட்டு 7.12  இனிபபுகள் ்வககும் ஒரு ஹ�டடியானது 22 ஹசெமீ × 18 ஹசெமீ × 10 ஹசெமீ 
என்ற அளவில் உள்ளது. இத்ன 1 மீ × 88 ஹசெமீ × 63 ஹசெமீ அளவுள்ள ஓர அட்்டப ஹ�டடியில் 
எத்த்ன அடுககலாம்?  
தீர்வு
 இஙகு இனிபபுப ஹ�டடியின் நீளம் (l) = 22ஹசெமீ, அகலம் (b) = 18ஹசெமீ, உயரம் (h) = 10ஹசெமீ. 
 ஓர இனிபபுப ஹ�டடியின் கன அளவு = l × b × h

        = × ×22 18 10 ஹசெமீ3

 அட்்டப ஹ�டடியின் நீளம்  (l) = 1மீ= 100 ஹசெமீ, 

அகலம் (b) = 88 ஹசெமீ,   உயரம் (h) = 63 ஹசெமீ.
        அட்்டப ஹ�டடியின் கனஅளவு = l × b × h
                = × ×100 88 63 ஹசெமீ3

 அட்்டப ஹ�டடியில் அடுகக இயலும் இனிபபுப ஹ�டடிகளின் எணணிக்க

     = அட்்டப ஹ�டடியின் கனஅளவு
இனிபபுப ஹ�டடியின் கன அளவு

     = × ×
× ×

100 88 63
22 18 10

   = 140 ஹ�டடிகள்  

உ்்டயது. இநதத் ஹதாடடியானது எத்த்ன லிட்டர தணணீர ஹகாள்ளும்? 

3.8  மீ2.5  மீ

1.
6 

மீ

�டம் 7.23

1 ஹசெமீ3 =1 மிலி, 1000 ஹசெமீ3 =1 லிட்டர, 
1மீ3 =1000 லிட்டர

குறிப்பு 

1 மீ88 ஹசெமீ

63 ஹசெமீ

�டம் 7.24
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7.5.2 கனசசெதுரத்தின் கன அைவு (Volume of a Cube)
   ‘a’ அலகு �கக அளவு ஹகாண்ட ஒரு கனச செதுரத்தின் கன அள்வக 
காண�து எளிதானது. கனச ஹசெவவகத்தின் கன அளவிற்கான சூத்திரத்தில்
l = b = h = a எனப பிரதியி்ட, நமககுக கனச செதுரத்தின் கன அளவானது a3  கன 
அலகுகள் எனக கி்்டககிறது. 

ஒரு கனசசெதுரத்தின் �கக அளவு  ‘a’ அலகுகள் எனில், அதன் கன அளவு (V) = a3

கன அலகுகள்.

எநத இரு கனசசெதுரஙகளுககும் கீழககாணும் முடிவுகள் ஹ�ாருநதும்.
  புறப�ரபபுகளின் விகிதம்    = (�ககஙகளின் விகிதம்)2

  கன அளவுகளின் விகிதம்  =  (�ககஙகளின் விகிதம்)3

  (புறப�ரபபுகளின் விகிதம்)3 =  (கன அளவுகளின் விகிதம்)2

குறிப்பு

எடுத்துககாட்டு 7.13  10 ஹசெமீ �கக அளவுள்ள கனசசெதுரத்தின்  கனஅள்வக காணக.  
தீர்வு
            இஙகு �கக அளவு   a = 10 ஹசெமீ

     கனசசெதுரத்தின் கனஅளவு = a3

     = × ×10 10 10

     = 1000  ஹசெமீ3

எடுத்துககாட்டு 7.14   ஒரு கனசசெதுர வடிவ நீரத் ஹதாடடியானது 64,000 
லிட்டர நீர ஹகாள்ளும் எனில், அநதத் ஹதாடடியின் �ககத்தின் நீளத்்த மீட்டரில் காணக.  
தீர்வு 
 நீரத் ஹதாடடியின் �கக அளவு  a  என்க.

 இஙகு நீரத் ஹதாடடியின் கன அளவு = 64 000,  லிட்டர

              அதாவது,   a3 64 000= ,  = 64000
1000

                    [ஏஹனனில்,1000 லிட்டர=1மீ3 ]

       a3 64=  மீ3

              இபஹ�ாழுது,    a = 643   =  4 மீ

 அநத நீரத் ஹதாடடியின் �ககத்தின் நீளம் 4 மீட்டர ஆகும்.  

a

a

�டம் 7.25

a

10
 ஹ

செமீ

10 ஹசெமீ 10
 ஹசெ

மீ
�டம். 7.26
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எடுத்துககாட்டு 7.15   உபலாகத்தால் ஆன ஒரு கனசசெதுரத்தின் �கக அளவு 12 ஹசெமீ. அத்ன 
உருககி 18 ஹசெமீ நீளம் மற்றும் 16 ஹசெமீ  அகலம் உள்ள ஒரு கனசஹசெவவகம் உருவாககப�டுகிறது. 
அநதக கனசஹசெவவகத்தின் உயரத்்தக காணக.  
தீர்வு  

கனசசெதுரம்
�கக அளவு (a) = 12 ஹசெமீ

கனசஹசெவ்வகம் 
நீளம்     (l)    = 18ஹசெமீ
அகலம் (b)    = 16ஹசெமீ
உயரம்   (h)  = ?

 இஙகு, கனசஹசெவவகத்தின் கனஅளவு  = கனசசெதுரத்தின் கனஅளவு
                   l b h a× × = 3

          18 16 12 12 12× × = × ×h

                            h = × ×
×

12 12 12
18 16

                             h = 6 ஹசெமீ
 எனபவ, கனசஹசெவவகத்தின் உயரம் 6 ஹசெமீ ஆகும்.

ஹசெயல்�ாடு 
 18 ஹசெமீ×18 ஹசெமீ அளவுள்ள ஒரு செதுர வடிவத்தா்ள (Paper / Chart paper) எடுத்துக 
ஹகாள்ளவும். அதன் ஒவஹவாரு மூ்லயிலிருநதும் ஒபர அளவுள்ள செதுரப �குதிக்ள நீககவும். பிறகு 
தாளில் உள்ள மடிபபுக்ள மடித்து ஒரு திறநத கனசஹசெவவகப ஹ�டடி ஹசெயயவும். பிறகு ஒவஹவாரு 
கனசஹசெவவகப ஹ�டடியின் அளவுக்ளயும் ஹகாடுககப�டடுள்ள அட்டவ்ணயில் குறிககவும். பமலும் 
ஒவஹவாரு ஹ�டடிககும் அதன் கன அளவி்னக கணடுபிடித்து அட்டவ்ண்ய நிரப�வும். 
ஒவஹவாரு மு்றயும் நீகக பவணடிய செதுரப �குதிகளின் �கக அளவு அட்டவ்ணயில் 
ஹகாடுககப�டடுள்ளது.   

மூ்லகளில் 
நீககும் 

செதுரத்தின் 
�கக அளவு

ஹ�டடியின் 
அளவுகள்

கன 
அளவு

l b h V

2 ஹசெமீ
3 ஹசெமீ
4 ஹசெமீ
5 ஹசெமீ

பமற்காணும் அட்டவ்ண்ய உற்றுபநாககி, பின்வரும் வினாககளுககு வி்்டயளிககவும்:

(i) இஙகு கி்்டககககூடிய மிகப ஹ�ரிய கன அளவு என்ன? 
(ii) இநத மிகப ஹ�ரிய கன அளவு கி்்டகக மூ்லகளில் நீககப�்ட பவணடிய செதுரத்தின் 

�கக அளவு என்ன?

12
 ஹ

செமீ

18 ஹசெமீ

?

16 ஹசெமீ

�டம் 7.27

18 ஹசெமீ
�டம் 7.28

18
 ஹ

செமீ
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�யிறசி 7.3

1. கீழககாணும் அளவுக்ளக ஹகாண்ட கனசஹசெவவகத்தின் கன அள்வக காணக.
(i) நீளம்  = 12 ஹசெமீ, அகலம்  = 8 ஹசெமீ, உயரம்  = 6 ஹசெமீ

(ii) நீளம் = 60 மீ, அகலம் = 25 மீ, உயரம் = 1.5 மீ

2. ஒரு தீபஹ�டடியின் அளவுகள் 6 ஹசெமீ × 3.5 ஹசெமீ × 2.5 ஹசெமீ என உள்ளது. இபத அளவுக்ள 
உ்்டய 12 தீபஹ�டடிகள் ஹகாண்ட ஒரு கடடின் கனஅள்வக காணக. 

3. ஒரு சொகபலட ஹ�டடியின் நீளம், அகலம் மற்றும் உயரம் மு்றபய 5:4:3 என்ற விகிதத்தில் 
உள்ளது. அதன் கன அளவு 7500 ஹசெமீ3 எனில் அதன் �கக அளவுக்ளக காணக.

4. ஒரு குளத்தின் நீளம், அகலம் மற்றும் ஆழம் மு்றபய 20.5 மீ, 16 மீ மற்றும் 8 மீ எனில், 
அநதக குளத்தின் ஹகாள்ளள்வ லிட்டரில் காணக.

5. ஒரு ஹசெஙகல்லின் அளவுகள் 24 ஹசெமீ× 12 ஹசெமீ × 8 ஹசெமீ ஆகும். 20 மீ நீளம், 48 ஹசெமீ அகலம் 
மற்றும் 6 மீ உயரமுள்ள ஒரு சுவர எழுபபுவதற்கு இது ப�ான்ற எத்த்ன ஹசெஙகற்கள் 
பத்வ? 

6. ஒரு ஹகாள்கலனின் (container) கன அளவு 1440 மீ3. அதன் நீளம் மற்றும் அகலம் மு்றபய 
15 மீ மற்றும் 8 மீ எனில் அதன் உயரத்்தக காணக.

7. பின்வரும் �கக அள்வக ஹகாண்ட கனசசெதுரத்தின் கனஅள்வக காணக.  
(i) 5 ஹசெமீ (ii) 3.5 மீ (iii) 21 ஹசெமீ

8. ஒரு கனசசெதுர வடிவிலான �ால் ஹதாடடியானது 1,25,000 லிட்டர ஹகாள்ளள்வக 
ஹகாணடுள்ளது. அத்ஹதாடடியின் �கக நீளத்்த மீட்டரில் காணக.

9. 15 ஹசெமீ �கக அளவுள்ள ஓர உபலாகத்தால் ஆன கனசசெதுரமானது உருககப�டடு ஒரு 
கனசஹசெவவகமாக உருவாககப�டுகிறது. கனசஹசெவவகத்தின் நீளம் மற்றும் உயரம் 
மு்றபய 25 ஹசெமீ மற்றும் 9 ஹசெமீ எனில் அதன் அகலத்்தக காணக.

�யிறசி  7.4

�லவுள் ஹதரிவு வினாககள்

1. 15 ஹசெமீ, 20 ஹசெமீ மற்றும் 25 ஹசெமீ �கக அளவுகள் ஹகாண்ட ஒரு 
முகபகாணத்தின் அ்ரச சுற்றளவு
(1) 60 ஹசெமீ (2) 45 ஹசெமீ (3) 30 ஹசெமீ (4) 15 ஹசெமீ

2. ஒரு முகபகாணத்தின் �கக அளவுகள் 3 ஹசெமீ, 4 ஹசெமீ மற்றும் 5 ஹசெமீ எனில் அதன் �ரப�ளவு
(1) 3 ஹசெமீ2 (2) 6 ஹசெமீ2 (3) 9 ஹசெமீ2 (4) 12 ஹசெமீ 2

3.  ஒரு செம�கக முகபகாணத்தின் சுற்றளவு 30 ஹசெமீ எனில், அதன் �ரப�ளவு
(1) 10 3  ஹசெமீ2 (2) 12 3  ஹசெமீ2 (3) 15 3  ஹசெமீ2 (4) 25 3  ஹசெமீ2

4. 12 ஹசெமீ �கக அளவுள்ள ஒரு கனசசெதுரத்தின் �ககப�ரபபு
(1) 144 ஹசெமீ2 (2) 196 ஹசெமீ2 (3) 576 ஹசெமீ2 (4) 664 ஹசெமீ2
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5. ஒரு கனசசெதுரத்தின் �ககப�ரபபு 600 ஹசெமீ2  எனில், அதன் ஹமாத்தப�ரபபு
(1) 150 ஹசெமீ2 (2) 400 ஹசெமீ2 (3) 900 ஹசெமீ2 (4) 1350 ஹசெமீ2

6. 10 ஹசெமீ × 6 ஹசெமீ × 5 ஹசெமீ அளவுள்ள ஒரு கனசஹசெவவகப ஹ�டடியின் ஹமாத்தப�ரபபு
(1) 280 ஹசெமீ2 (2) 300 ஹசெமீ2 (3) 360 ஹசெமீ2 (4) 600 ஹசெமீ2

7. இரு கனசசெதுரஙகளின் �ககஙகளின் விகிதமானது 2:3 எனில் அதன் புறப�ரபபுகளின் 
விகிதஙகள்
(1) 4:6 (2) 4:9 (3) 6:9 (4) 16:36

8. ஒரு கனசஹசெவவகத்தின் கன அளவு 660 ஹசெமீ3 மற்றும் அதன் அடிப�ரபபு 33 ஹசெமீ2  எனில் 
அதன் உயரம்
(1) 10 ஹசெமீ  (2) 12 ஹசெமீ  (3) 20 ஹசெமீ  (4) 22 ஹசெமீ

9. 10 மீ × 5 மீ × 1.5 மீ  அளவுள்ள ஒரு நீரத் ஹதாடடியின் ஹகாள்ளளவு
(1) 75 லிட்டர  (2) 750 லிட்டர (3) 7500 லிட்டர  (4)  75000 லிட்டர

10. 5 மீ × 3 மீ × 2 மீ அளவுள்ள ஒரு சுவர எழுப�, 50 ஹசெமீ × 30 ஹசெமீ × 20 ஹசெமீ அளவு ஹகாண்ட 
ஹசெஙகற்கள் எத்த்ன பத்வ? 
(1) 1000  (2) 2000       (3) 3000  (4) 5000

நி்னவு கூரவதற்கான கருத்துகள்  

 � a, b மற்றும் c என்�ன ஒரு முகபகாணத்தின் �கக அளவுகள் எனில்  
முகபகாணத்தின் �ரபபு = − − −s s a s b s c( )( )( )   செதுர அலகுகள். இஙகு s a b c= + +

2
.

 � ஒரு கனசஹசெவவகத்தின் நீளம், அகலம் மற்றும் உயரம் மு்றபய l, b மற்றும் h எனில்,
(i) ஹமாத்தப�ரபபு(TSA) = + +( )2 lb bh lh  செதுர அலகுகள்

(ii) �ககப�ரபபு (LSA) = +( )2 l b h  செதுர அலகுகள்

 � ஒரு கனசசெதுரத்தின் �கக அளவு a அலகுகள் எனில் அதன்

(i) ஹமாத்தப�ரபபு (TSA) = 6 2a செதுர அலகுகள்

(ii) �ககப�ரபபு(LSA) = 4 2a  செதுர அலகுகள்

 � ஒரு கனசஹசெவவகத்தின் நீளம், அகலம் மற்றும் உயரம் மு்றபய l, b மற்றும் h எனில், 
கனச ஹசெவவகத்தின் கன அளவு (V) = lbh கன அலகுகள்

 � ஒரு கனசசெதுரத்தின் �கக அளவு  a  அலகுகள் எனில்,  
கனசசெதுரத்தின் கன அளவு  (V) = a3  கன அலகுகள்
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333விடைகள்

8. 354 மீ2 9. 1536 மீ2 10. 672 மீ2

பயிற்சி 7.2

 1.(i) 1160 மசமீ2,  560 மசமீ2 2. ₹1716 3. ₹3349

 4.(i) 384 மீ2, 256 மீ2  (ii) 2646 மசமீ2, 1764 மசமீ2 (iii) 337.5 மசமீ2, 225 மசமீ2

 5.(i) 1600 மசமீ2  6. 253.50மீ2, ₹6084  7. 224 மசமீ2, 128 மசமீ2

பயிற்சி 7.3

 1.(i) 576 மசமீ3  (ii) 2250 மீ3  2. 630 மசமீ3

3. 25 மசமீ, 20 மசமீ, 15 மசமீ 4. 2624000 லிட்டைரகள் 5. 25000

6. 12 மீ 7. (i) 125 மசமீ3 (ii) 42.875 மீ3 (iii) 9261 மசமீ3 

8. 5 மீ 9. 15 மசமீ

பயிற்சி 7.4

1. (3) 2. (2) 3. (4) 4. (3) 5. (3) 6. (1) 7. (2) 8. (3) 9. (4) 10. (1)

7. புள்ளியியல

பயிற்சி 8.1

1.  27°C   2. 44 கிகி  3. 56.96 (அல்லது) 57 (ததொரொய�ொக) 

4.  142.5 மிமீ3   5. p = 20 6. 40.2  7. 29.29        8. 29.05

பயிற்சி 8.2

1.  47  2. 44  3. 21  4. 32

5.  31 6. 38

பயிற்சி 8.3

1.  6600, 7000, 7000  2. 3.1 �ற்றும் 3.3 (இருமுகடு)  3. 15  

4.   40  5.  24  6. 58.5

பயிற்சி 8.4

1. (1) 2. (3) 3. (3) 4. (2) 5. (1) 6. (4) 7. (1) 8. (2) 9. (2) 10. (3)
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