
மீள்பார்வை 
விகிதம் மற்றும் விகிதச்சமம்

ஆறாம் வகுப்பில் நாம் படித்த விகி்தம் மற்றும் விகி்தச்சமத்்தப் பற்றி இப்்பாழுது  நி்ைவு 
கூர்வாம்.

விகி்தம் எனபது ஒ்ே வ்ையாை இரு அளவுைளின ஒப்பீடு ஆகும்.  ‘a’ எனற அள்வ 
‘b’ எனற அளவுடன ஒப்பீடு ்்சய்தால் அ்த்ை a : b எை விகி்தமாை எழு்தலாம். 

 இேண்டு விகி்தஙைளாை a : b,  c : d ஆகிய்வ ்சமமாை இருந்தால் அ்வ விகி்தச்சமததில் 
உளளை.  இ்த்ை a இக்கு b ்பால c இக்கு d எனறு கூறலாம்.  ்மலும்,  அ்த்ை a : b : :  c : d 
எைக் குறிப்பிடலாம். a : b : :  c : d எனற விகி்தச்சமததில் ்ைாடி உறுப்புைளின ்பருக்ைற்பலனும், 
நடு உறுப்புைளின ்பருக்ைற்பலனும் ்சமம். அ்தாவது bc = ad.

1.  கீ்ே ்ைாடுக்ைப்பட்டுளள படததில் வட்டததிற்கும் ்சதுேததிற்கும் இ்ட்யயுளள விகி்தம் 
எனை?

   
2.  விகி்தம் ைாண்ை  (i) 555 கிோமுக்கு 5 கி்லாகிோம்   (ii) 21 கி.மீக்கு 175 மீ.
3.  பினவரும்  விகி்தச்சமஙைளில் ‘x‘ இன மதிப்்பக் ைாண்ை.

(i) 110 : x : : 8 : 88      (ii) x : 26 : : 5 : 65

4.1 அறிமுகம்
 நம்மு்டய அனறாட வாழக்்ைச சூேலில் பல நிைழவுைளில் ஒரு ்பாருளில் ஏற்படும் 

மாற்றம், அ்த்ைாடு ்்தாடரபு்டய மற்்றாரு ்பாருளிலும் மாற்றத்்த ஏற்படுததுவ்்த நாம்  
பாரக்கி்றாம்.  அத்த்ைய சூே்லத திறம்படக் ்ையாள உ்தவும் விகி்தஙை்ளப் பற்றிக் 
கூடு்தல் ைருததுை்ளத  ்்தரிநது்ைாள்வாம்.  மாறல் பற்றிய ைருத்்தப் புரிநது்ைாளளப் 
பினவரும் சூே்ல உற்று ்நாக்கு்வாம்.

  ஒரு பளளி்யச சுத்தம் ்்சயயும் சூே்லப் பார்பாம்  
 (i) அதிை எண்ணிக்்ையில் மாணவரைள ்வ்ல ்்சய்தால் சுத்தம் ்்சயய ஆகும் ்நேம் 

கு்றவாகும்.

கற்்றல் ந�பாககஙகள
●	 விகி்தம், விகி்தச்சமம் பற்றிய ைருததுை்ள  நி்ைவுகூர்தல்.
●	 ்நர, எதிர விகி்தஙைள பற்றிய ைருததுை்ளப்  புரிநது்ைாளளு்தல்.
●	  ் நர விகி்தம், எதிர விகி்தத்்த ்வறுபடுததிக் ைாட்டு்தல்.
●	  ் நர, எதிர விகி்தத்்தப் பயனபடுததிக் ைணக்குைளுக்குத தீரவுைாணு்தல்.

4
இயல்

ந�ர மற்றும் எதிர விகிதஙகள
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74 ஏழாம் வகுப்பு - கணிதம்

 (ii) மாணவரைளின எண்ணிக்்ை அதிைமாகும் ்பாது, அவரைள ்்சயயும் ்வ்லயின 
அளவும் அதிைரிக்கும்.

சூேல் ஒனறில் மாணவரைளின எண்ணிக்்ையாைது ்நேததுடன ஒப்பீடு ்்சயயப்பட்டுளளது. 
சூேல் இேண்டில் மாணவரைளின எண்ணிக்்ையாைது அவரைள ்்சய்த ்வ்லயின 
அள்வாடு ஒப்பீடு ்்சயயப்பட்டுளளது.  ஒப்பீடு ்்சயய எடுததுக்்ைாண்ட இரு அளவுைளும் 
மாறலின வ்ை்ய நிரணயம் ்்சயகினறை. 

11  மணிமாலா, அவளது குடும்பததில் உளள 4 நபரைளுக்குக் ைாயைறி சூப் 
்தயாரிததுக் ்ைாண்டிருக்கிறாள.  அ்தற்கு 2 ைப் ைாயைறிைள, 600 மி.லி ்தண்ணீர, 1 சிட்டி்ை 
உப்்பயும் மற்றும் 1

2
 சிட்டி்ை மிளகுததூ்ளயும் பயனபடுததுகிறாள.  திடீ்ேை அவளது 

மாமாவும் அத்்தயும் அவள வீட்டிற்கு வரு்ை புரிகினறைர.  அ்தற்்ைற்றாற்்பால 6 நபரைளுக்கு 
சூப் ்தயாரிக்ைத ்்த்வப்படும் ்பாருளைளின அளவில் ஏற்படும் மாற்றஙைள எனை?

22  ஓர இோணுவ முைாமில் 200 ்பார வீேரைள ்தஙகியுளளைர. அவ்வீேரைளுக்கு 
40 நாளைளுக்குத ்்த்வயாை உணவுப் ்பாருளைள முைாமில் உளளை.  அம்முைாமில் ்மலும் 
50 ்பார வீேரைள வநது  ்்சரந்தால் உணவுப் ்பாருளைள எத்த்ை நாளைளுக்குப் 
்பாதுமாை்தாை இருக்கும்!

்மற்ைண்ட இரு சூழநி்லைளிலும் ஒரு ்பாருளில் ஏற்படும் மாற்றம் அ்த்ைாடு 
்்தாடரபு்டய மற்ற ்பாருளிலும் மாற்றத்்த ஏற்படுததுகிறது. அ்தாவது, மு்தல் சூேலில் 
ஆட்ைளின எண்ணிக்்ை அதிைரிக்கும்்பாது, அ்த்ைாடு ்்தாடரபு்டய ்பாருளைளின அளவும் 
அதிைரிக்கிறது.  இேண்டாம் சூேலில் ்பார வீேரைளின எண்ணிக்்ை அதிைமாகும்்பாது 
அ்த்ைாடு ்்தாடரபு்டய உணவின ்்த்வயும் அதிைரிக்கும்.  ஆை்வ, உணவுப் ்பாருளைள 
கு்றவாை நாட்ைளுக்்ை ்பாதுமாை்தாை இருக்கும். 

 ்மற்ைண்ட இரு சூழநி்லைளிலும் ஒரு ்பாருளில் ஏற்படும் மாற்றம் அ்த்ைாடு 
்்தாடரபு்டய மற்ற ்பாருளிலும் மாற்றத்்த இரு வ்ைைளில் ஏற்படுததுகிறது. 

அ்தாவது,
   (i)  இரு அளவுைளும் சீோை அதிைரித்தல் அல்லது கு்ற்தல்.
  (ii) ஓர அளவு அதிைரிக்கும்்பாழுது மற்்றானறு கு்ற்தல் (அ) மறு்த்லயாை அ்ம்தல்.  

இவ்வாறு இரு அளவுைளும் ஒரு சீோை விகி்தததில் மாற்றம் அ்டவ்்த விகி்தச்சமம் 
எனகி்றாம். இேண்டு ்வவ்்வறு மாறுபாடுைள இேண்டு வ்ையாை விகி்தஙைளாை 
உருவாகினறை எனப்்தப் பற்றி இஙகு விவாதிப்்பாம். 

எஙகும் கணிதம் - ந�ர மற்றும் எதிர விகிதஙகள

                  ்நர விகி்தம் எதிர விகி்தம்

பிறந்தநாள 
வாேததுக்ைளஎதிர விகி்தம்
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75இயல் 4   |  நேர் மற்றும் எதிர் விகிதங்கள்

4.2 ந�ர விகிதம்
எடுததுக்ைாட்டாை, ஒரு ்சட்்டயின வி்ல ` 500 எனில், 3 ்சட்்டைளின வி்ல ` 1500 

ஆகும்.  ்சட்்டைளின எண்ணிக்்ை அதிைமாகும்்பாது ்சட்்டைளின வி்லயும் 
அதிைமாகும்.  இ்்த மு்றயில் நாம் எந்த எண்ணிக்்ையிலாை ்சட்்டைளின 
வி்ல்யயும் ைணக்கிடலாம். 

்ம்லயுளள எடுததுக்ைாட்்ட உற்று ்நாக்கும்்பாது இரு அளவுைளாை 
்சட்்டைளின எண்ணிக்்ையும், ்சட்்டைளின வி்லயும், ஒன்றா்டானறு 
்்தாடரபு்டய்வ ஆகினறை. ்சட்்டைளின எண்ணிக்்ை அதிைமாகும்்பாது வி்லயும் 
அதிைரிக்கினறது,  ்மலும் அவற்றின விகி்தஙைள ஒரு மாறிலியாை்வ இருக்கும்.

்சட்்டைளின எண்ணிக்்ை x எைவும், ்சட்்டைளின வி்ல்ய y எைவும் 
எடுததுக்்ைாள்வாம்.  பினவரும்  அட்டவ்ண்ய உற்று்நாக்குை.

்சட்்டைளின எண்ணிக்்ை (x) 1 2 3 6 7 ...

்சட்்டைளின வி்ல ` (y) 500 1000 1500 3000 3500 ...

்மற்ைண்ட அட்டவ்ணயிலிருநது நாம் அறிநது்ைாளவது, x ன மதிப்பு அதிைரிக்கும் ்பாது 
y ன மதிப்பும் அதிைரிக்கினறது.  ்மலும் அவற்றின விகி்தமாை y

x  எனபது எல்லா மதிப்புைளுக்கும் 
ஒரு மாறிலியாை அ்மகினறது (k-மாறிலி).

 நாம் ்தற்்பாது அட்டவ்ணயிலுளள எல்லா மதிப்புைளுக்கும் இ்ட்யயுளள விகி்தத்்தக் 
ைாண்்பாம்.

x

y
= = = = =1
500

2
1000

3
1500

6
3000

7
3500

 எல்லா விகி்தஙைளும் ்சமமாை உளளை.  ்மலும் 

அவற்றின சுருஙகிய வடிவம் 1
500

 ஆகும்.

  ்பாதுவாை, x

y
k= =1

500
 (k எனபது ஒரு மாறிலி) 

இரு அளவுைள x ம், y ம் ்நர விகி்தததில் உளள்பாது x

y
k=  எைக் கி்டக்கும்.

இ்்த x = ky எை எழு்தலாம் (k எனபது ஒரு மாறிலி). ்ம்லயுளள விகி்தஙைளில் ஏ்்தனும் 

இரு விகி்தஙை்ள எடுததுக்்ைாள்வாம். 2
1000

6
3000

=  இதில் 2 (x1), 6 (x2) எனபை 

்சட்்டைளின எண்ணிக்்ை்யயும்; 1000 (y1), 3000 (y2) எனபை அவற்றின வி்ல்யயும் 
குறிக்கினறை.  எை்வ இரு அளவுைள x,y ்நர விகி்தததில் இருப்பின, அ்்த  x

y

x

y
1

1

2

2
=  எை 

எழு்தலாம் (x ன மதிப்புைளாை x
1
, x

2  
க்குத ்்தாடரபு்டய y இன மதிப்புைள y

1
, y

2
  ஆகும்) .

“இனிப்புைளின எண்ணிக்்ையும் அவற்்றப் ்பறும் மாணவரைளின எண்ணிக்்ையும்”.  
்மற்ைண்ட கூற்று ்நர விகி்தததில் உளள்தா?
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வ்ேபடத்தாளில் ்ைாடுக்ைப்பட்டுளள ்வவ்்வறு அளவு்டய 5 ்சதுேஙை்ள உற்று ்நாக்குை.

்சதுேஙைளின பக்ை அளவுைள கீ்ேயுளள 
அட்டவ்ணயில் ்ைாடுக்ைப்பட்டுளளை.  
அவற்றின சுற்றள்வயும் பக்ை 
அளவுைளுக்கி்ட்யயாை விகி்தத்்தயும் 
ைண்டறிநது அட்டவ்ண்ய நி்றவு 
்்சயை.

்சதுேததின பக்ை அளவு (x) ்்ச.மீ இல் 2 3 4 5 6 
  ்சதுேததின சுற்றளவு  (y) ்்ச.மீ இல் 

y
x  ன மதிப்பு

்மற்ைண்ட அட்டவ்ணத ்தைவலிலிருநது ்சதுேததின பக்ை அளவாைது அ்தன 
சுற்றள்வாடு ்நர விகி்தத ்்தாடரபு்டய்தா எனப்்தக் கூறுை.

3்
்ச.மீ

4்
்ச.மீ

5்
்ச.மீ6்

்ச.மீ

5்்ச.மீ6்்ச.மீ

4்்ச.மீ

2்
்ச.மீ

2்்ச.மீ
3்்ச.மீ

ஒரு குறிப்பிட்ட ்்தா்ையாைது குறிப்பிட்ட வட்டி விகி்தததில் ்வப்புத ்்தா்ையாை 
இருக்கும்்பாது, ்தனிவட்டியாைது ைால அளவிற்கு ஏற்றவாறு மாறுகிறது எனபது ்நரமாறலா 
எனப்்தச சிநதிக்ை. ்மலும் இ்்த்பால் ்வறு சில எடுததுக்ைாட்டுை்ளத ்தருை.

எடுதககபாகட 4.1 
24 ்பனசில்ை்ள 6 குேந்்தைளுக்குச ்சமமாைப் பிரிததுக் ்ைாடுக்கினறைர. அ்்த ்பால் 

்ைாடுத்தால் 18 குேந்்தைளுக்குத ்்த்வயாை ்பனசில்ைளின எண்ணிக்்ை எவ்வளவு? 

18 குேந்்தைளுக்குத ்்த்வயாை ்பனசில்ைளின எண்ணிக்்ை்ய   
x எனை

குழந்தகளின் எண்ணிக்க 6 18
ப்ன்சில்களின் எண்ணிக்க 24 x

குேந்்தைளின எண்ணிக்்ை அதிைரிக்கும்்பாது, ்பனசில்ைளின 
எண்ணிக்்ையும் அதிைரிக்கும். 

ஆை்வ, இ்வ ்நர விகி்தததில் அ்மநதுளளை.

    ்நர விகி்தததில்,    x

y

x

y
1

1

2

2
=
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    6
24

 = 18
x

 6 × x	 = 18 × 24

      x	 =	
18 24
6
× =72  

ஆை்வ,  18 குேந்்தைளுக்குத ்்த்வயாை ்பனசில்ைளின எண்ணிக்்ை 72.

எடுதககபாகட 4.2 
15 அட்்டைளின (charts) ்மாத்த எ்ட 50 கிோம் எனில், அ்்த அளவு்டய 21

2
 கி.கி 

எ்டயில் எத்த்ை அட்்டைள (charts) இருக்கும்?
 ்்த்வயாை அட்்டைளின எண்ணிக்்ை x எனை.

அட்்டைளின எ்ட அதிைரிக்கும்்பாது அவற்றின 
எண்ணிக்்ையும் அதிைரிக்கும்.

ஆை்வ, இ்வ ்நர விகி்தததில் அ்மநதுளளை.

    ்நர விகி்தததில்,      x

y

x

y
1

1

2

2
=

      15
50

 = x

2500
 15 × 2500  = x × 50

 x × 50 = 15 × 2500

 x	 =	
15 2500
50

× = 750  

ஆை்வ, 21
2

 கி.கி எ்டயில் 750 அட்்டைள (charts) இருக்கும்.

ஓரலகு மு்்ற
ஓேலகு மு்ற பற்றி, முனை்ே நாம் அறிநதிருக்கி்றாம். மு்தலில் ஓேலகின மதிப்்பக் 

ைண்டறிநது, அதிலிருநது ்்த்வயாை பல அலகுைளின மதிப்்பக் ைண்டறியலாம்.  
இம்மு்ற்யப் பயனபடுததி நாம் பல ைணக்குைளுக்குத தீரவு ைாண முடியும்.
எடுதககபாகட 4.் 

 அனபு 2 ்நாட்டுப் புத்தைஙை்ள ` 24 இக்கு வாஙகிைார.  அவர அ்்த அளவுளள 9 ்நாட்டுப் 
புத்தைஙை்ள வாஙை எவ்வளவு பணம் ்்த்வப்படும்?

  ஓேலகு மு்ற்யப் பயனபடுததி இந்தக் ைணக்கிற்குப் பினவருமாறு வி்ட்யக் 
ைாணலாம்:
 2 ்நாட்டுப் புத்தைஙைளின வி்ல  =  ` 24

 ஆை்வ, 1 ்நாட்டுப் புத்தைததின வி்ல = 24
2

 =  ` 12

 எை்வ, 9 ்நாட்டுப் புத்தைஙைளின வி்ல =  9 × ` 12
  = ` 108

ஆை்வ, 9 ்நாட்டுப்புத்தைஙை்ள வாஙை, ` 108 ்்த்வப்படும்.

அக்டைகளின் 
எண்ணிக்க 15 x

எ்டை (கி) 50 2500
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எடுதககபாகட 4.4 
 ஒரு மகிழுநது 90 கி.மீ தூேத்்தக் ைடக்ை எடுததுக்்ைாளளும் ்நேம் 2 மணி 30 நிமிடஙைள.  

அ்்த மகிழுநது 210 கி.மீ தூேத்்தக் ைடக்ை எடுததுக்்ைாளளும் ்நேம் எவ்வளவு?
  90 கி.மீ தூேத்்தக் ைடக்ை எடுததுக்்ைாளளும் ்நேம் =  2 மணி 30 நிமிடஙைள 

        =  150 நிமிடஙைள 

  1 கி.மீ தூேத்்தக் ைடக்ை ஆகும் ்நேம்   = 150
90

 நிமிடஙைள

 210 கி.மீ தூேத்்தக் ைடக்ை ஆகும் ்நேம்   = 150
90

210× நிமிடஙைள 

  = 350 நிமிடஙைள = 350
60

  = 5 மணி 50 நிமிடஙைள 

ஆை்வ, 210 கி.மீ தூேத்்தக் ைடக்ை மகிழுநது எடுததுக்்ைாளளும் ்நேம் 5 மணி 50 
நிமிடஙைள. 

்யிற்சி 4.1

1.  ் ைாடிட்ட இடஙை்ள நிேப்புை
(i) 8 ஆப்பிளைளின வி்ல ` 56 எனில் 12 ஆப்பிளைளின வி்ல ________.

(ii) பேஙைள நி்றந்த ஒரு ்பட்டியின எ்ட 31
2

 கி.கி எனில், அ்்த அளவுளள  
6 ்பட்டிைளின எ்ட ________.

(iii) ஒரு மகிழுநது 60 கி.மீ தூேத்்தக் ைடக்ை 3 லிட்டர ்பட்்ோல் ்்த்வப்படுகிறது.  
அ்்த மகிழுநது 200 கி.மீ தூேத்்தச ்்சனற்டய, ்்த்வயாை ்பட்்ோலின 
அளவு _______.

(iv) 7 மீ அளவுளள துணியின வி்ல ` 294 எனில் 5 மீ அளவுளள துணியின வி்ல 
______.

(v) குளிரபாைம் ்தயாரிக்கும் ்்தாழிற்்சா்லயில் உளள ஓர இயநதிேம் 600 
பாட்டில்ை்ள 5 மணி ்நேததில் நிேப்புகிறது எனில் அவ்வியநதிேம், 3 மணி 
்நேததில்  நிேப்பும் பாட்டில்ைளின எண்ணிக்்ை______.  

2. ்சரியா? ்தவறா? எைக் கூறுை.
(i)  ஒரு ்பருநது ைடந்த தூேமும், அததூேத்்தக் ைடக்ை எடுததுக்்ைாண்ட ்நேமும் 

்நர விகி்தத ்்தாடரபு்டயை.
(ii) ஒரு குடும்பததின ்்சலவிைமாைது, அக்குடும்பததில் உளள நபரைளின 

எண்ணிக்்ை்யாடு ்நரவிகி்தத ்்தாடரபு்டயது.
(iii) ஒரு விடுதியில் உளள மாணவரைளின எண்ணிக்்ையும், அவரைள உண்ணும் 

உணவின அளவும் ்நர விகி்தததில் இல்்ல.

1 மணி = 60 நிமிடஙைள
2 மணி = 120 நிமிடஙைள
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(iv) மல்லிைா 1 கி.மீ தூேத்்த 20 நிமிடததில் ைடந்தால், அவள 3 கி.மீ தூேத்்த  
1 மணி ்நேததில் ைடநது முடிப்பாள.

(v) 12 நபரைள 8 நாட்ைளில் ஒரு குளத்்த ்வட்டுவாரைள எனில், அ்்த ்வ்ல்ய 
16 நபரைள 6 நாட்ைளில் ்்சயது முடிப்பாரைள.

3. ஒரு ட்சன (dozen) வா்ேப்பேஙைளின வி்ல ` 20 எனில்,  
48 வா்ேப் பேஙைளின வி்ல எனை?

4. ஒரு மாயாஜாலக் ைாட்சி்யக் ைண்டுைளிக்ை 21 மாணவரைளுக்கு ` 840 நு்ேவுக் 
ைட்டணமாைச ்்சலுத்தப்பட்டது. ` 1680 ஐ நு்ேவுக் ைட்டணமாைச ்்சலுததிைால் எத்த்ை 
மாணவரைள அக்ைாட்சி்யக் ைாண முடியும்?

5. ஒரு உணவு விடுதியின 3 ஆம் ்தளததில் பிறந்தநாள விோ ஏற்பாடு ்்சயயப்பட்டிருந்தது.  
120 ஆட்ைள 8 மு்ற மின தூக்கி (இயஙகு ஏணி)யில் விோ ந்ட்பறும் இடததிற்குச 
்்சனறைர.  மின தூக்கி, 12 மு்ற விோ ந்ட்பறும் இடததிற்குச ்்சனறால் எத்த்ை 
ஆட்ைள அஙகுச ்்சனறிருப்பர?

6. 8 மீ நீளமுளள ைம்பததின நிேலின நீளம் 6 மீ. அ்்த ்நேததில், 30 மீ நிேல் ஏற்படுததும் 
மற்்றாரு ைம்பததின நீளம் எவ்வளவு?

7. ஒரு அஞ்சற்ைாேர 738 ைடி்தஙை்ள 6 மணி்நேததில் முைவரிப்படி பிரிதது விடுகிறார 
எனில், அவர 9 மணி ்நேததில் எத்த்ை ைடி்தஙை்ளப் பிரிப்பார?

8. அ்ே மீட்டர துணியின வி்ல ` 15 எனில், 81
3

 மீ நீளமுளள துணியின வி்ல எவ்வளவு?  
9. 72 புத்தைஙைளின எ்ட 9 கி.கி எனில், அ்்த அளவுளள 40 புத்தைஙைளின எ்ட எனை? 

(அலகு மு்ற்யப் பயனபடுததுை)
10. ்தாம்ே வாட்ைப் பணமாை ` 7500 ஐ 3 மா்தஙைளுக்குச ்்சலுததுகிறார எனில், அ்்த 

்பால, அவர ஒரு வருடததிற்குச ்்சலுத்த ்வண்டிய வாட்ைப் பணம் எவ்வளவு? (அலகு 
மு்ற்யப் பயனபடுததுை)

11. 30 நபரைள ஒரு வய்ல 15 நாட்ைளில் அறுவ்ட ்்சயகிறாரைள எனில், 20 நபரைள 
எத்த்ை நாட்ைளில் அவ்வய்ல அறுவ்ட ்்சயவாரைள? (அலகு மு்ற்யப் 
பயனபடுததுை)

12. வளளி 10 ்பைாக்ை்ள ` 108 இக்கு வாஙகுகிறார. ைமலா 8 ்பைாக்ை்ள ` 96 இக்கு 
வாஙகுகிறார. இருவரில் யார கு்றவாை வி்லக்குப் ்பைாக்ை்ள வாஙகிைர? (அலகு 
மு்ற்யப் பயனபடுததுை)

13. ஓர இரு்சக்ைே வாைைம் 100 கி.மீ ்்தா்ல்வக் ைடக்ை 2 லி ்பட்்ோல் ்்த்வப்படுகிறது  
எனில், 250 கி.மீ ்்தா்ல்வக் ைடக்ைத ்்த்வயாை ்பட்்ோல் எவ்வளவு?  (அலகு 
மு்ற்யப் பயனபடுததுை).

பகபாளகுறி வை்க வினபாககள
14. 3 புத்தைஙைளின வி்ல ` 90 எனில் 12 புத்தைஙைளின வி்ல.
 (i) ` 300 (ii) ` 320 (iii) ` 360 (iv) ` 400
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15. மணி 5 கி.கி உரு்ளக்கிேங்ை ` 75 இக்கு வாஙகுகிறார எனில், அவர ` 105 இக்கு 
______ கி.கி உரு்ளக்கிேங்ை வாஙகுவார.

 (i) 6   (ii) 7  (iii) 8  (iv) 5
16. ஒரு மிதிவண்டி உற்பததி ்்சயயும் நிறுவைம் 35 மிதிவண்டிை்ள 5 நாட்ைளில் உற்பததி 

்்சயகிறது எனில், அநநிறுவைம் 21 நாட்ைளில் உற்பததி ்்சயயும், மிதிவண்டிைளின 
எண்ணிக்்ை______.

 (i) 150   (ii) 70  (iii) 100  (iv) 147
17. 280 நபரைள ஒரு விமாைததில் 2 மு்ற பயணம் ்்சயகினறைர எனில், அவ்விமாைததில் 

1400 நபரைள ____ மு்ற பயணம் ்்சயயலாம்.
 (i) 8  (ii) 10   (iii) 9   (iv) 12

18. 50 நபரைளுக்கு இனிப்பு ்தயாரிக்ை 3கி.கி ்சரக்ை்ே ்்த்வப்படுகிறது எனில்,  
150 நபரைளுக்கு இனிப்பு ்தயாரிக்ைத ்்த்வயாை ்சரக்ை்ேயின அளவு ____.

 (i) 9  (ii) 10   (iii) 15   (iv) 6

4.் எதிர விகிதம் 
பினவரும் சூே்லக் ைருது்வாம்.

11  ஒரு பளளியின ்தண்ணீரத ்்தாட்டி்ய வடிவ்மக்ைத 
்்த்வயாை ஆட்ைளின எண்ணிக்்ையும் நாளைளின எண்ணிக்்ையும் 
பற்றிய விபேம்  பினவரும் அட்டவ்ணயில் ்ைாடுக்ைப்பட்டுளளது.

்வ்லயாட்ைளின எண்ணிக்்ை (x) 2 4 5 10

நாளைளின எண்ணிக்்ை  (y) 40 20 16 8

இந்தச சூழநி்லயில், இரு அளவுைளாை ்வ்லயாட்ைளின எண்ணிக்்ையும், நாளைளின 
எண்ணிக்்ையும் ஒன்றா்டானறு ்்தாடரபு்டய்வ. ்வ்லயாட்ைளின எண்ணிக்்ை 
அதிைரிக்கும்்பாது அச்்சய்ல முடிக்ை ஆகும் நாளைளின எண்ணிக்்ை கு்றவ்்த நாம் 
அறியலாம்.  ்வ்லயாட்ைளின எண்ணிக்்ை்ய x எனறும், அச்்சய்ல  முடிக்ை ஆகும் 
நாளைளின எண்ணிக்்ை்ய y எனறும் எடுததுக்்ைாண்டால் அவற்றின ்பருக்ைற்பலன 
எப்்பாதும் ஒரு மாறா்த எண்ணாை அ்மயும். அ்தாவது,

	 	 	x × y = 2 × 40 = 4 × 20 = 5 × 16 = 10 × 8

ஒவ்்வாரு x ன மதிப்்பயும் அ்த்ைாடு ்்தாடரபு்டய y ன மதிப்்பயும் எடுததுக் 
்ைாள்வாம்.  அவற்றின ்பருக்ைற்பலன ்சமம். இ்்த xy = 80 = k (k ஒரு மாறிலி) மற்றும் 
இ்்த xy = k எை எழு்தலாம்  (k ஒரு மாறிலி). y

1
 , y

2 
எனபை y	 ன மதிப்புைள மற்றும்   

x
1
, x

2
 எனபை அ்த்ைாடு ்்தாடரபு்டய x	 ன மதிப்புைள எனில், x

1 
y

1
 = x

2
 y

2
 (=k) அல்லது 

x

x

y

y
1

2

2

1
=  எை அ்மந்தால், x	 மற்றும்	 y எனபை எதிரவிகி்தததில் அ்மநதுளளை எனறு  நாம் 

கூறலாம்.

நம் வாழக்்ைச சூே்லாடு ்்தாடரபு்டய எதிர விகி்தததில் அ்மநதுளள இரு மாறிைளுக்ைாை  
எடுததுக்ைாட்டுத ்தருை. 
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1. பினவரும் அட்டவ்ண்ய நி்றவு ்்சயது அ்வ எந்த விகி்தததில் உளளை எனப்்தக் 
ைாண்ை. 
மிட்டாயைளின எண்ணிக்்ை 1 ___ 3 4 5 ___

____ விகி்தம்வி்ல ரூபாயில் (`) 5 10 ___ 20 ___ ___

்வ்லயாட்ைளின எண்ணிக்்ை 1 2 4 5 __ __ __
___ விகி்தம்்நேம் (மணியில்) 20 __ 5 __ 2 1 __

2. பினவரும் எடுததுக்ைாட்டுை்ள வாசிதது அவற்்ற  வ்ைப்படுததுை.  
வைரி்்ச 
எண்

அளவுகள ந�ர விகிதம் எதிர விகிதம்

1. ்நாட்டுப் புத்தைஙைளின எண்ணிக்்ையும் 
அவற்றின வி்லயும்

2. இருப்பில் உளள உணவுப் ்பாருளும் 
அ்த்ைப் பஙகிட்டுக் ்ைாளளும் 
மாணவரைளின எண்ணிக்்ையும் 

3. ்சம அளவுளள ்பட்டிைளின 
எண்ணிக்்ையும், அவற்றின எ்டயும்

4. சீரு்டைளின எண்ணிக்்ையும் 
மாணவரைளின எண்ணிக்்ையும்

5. ஒரு வாைைததின ்வைமும் அது ஒரு 
குறிப்பிட்ட தூேத்்த அ்டய 
எடுததுக்்ைாண்ட ்நேமும் 

கீழக்ைண்ட அட்டவ்ண்ய நி்றவு ்்சயது பேப்பளவு 36 ்ச.்்ச.மீ உளளவாறு 
அ்ைததுச ்்சவ்வைஙை்ளயும்  உருவாக்குை.

நீளம் 36 18 9

அைலம் 1 3

அட்டவ்ண்ய உற்று்நாக்கிப்  பினவரும் விைாக்ை்ளப் பூரததி ்்சயை
(i)  ் ்சவ்வைததின நீளம் கு்றயும்்பாது அ்தன அைலம் ________
(ii) ்்சவ்வைததின அைலம் அதிைரிக்கும்்பாது அ்தன நீளம் ________
(iii) ்்சவ்வைததின நீளம் 8 ்்சமீ எனில் அைலம் எனை? (ைலநது ஆ்லாசிக்ை)

இ்்த ்்சயல்பாட்்டப் பேப்பளவு  24 ்ச.்்ச.மீ மற்றும் 48 ்ச.்்ச.மீ உளள 
்்சவ்வைஙைளுக்கும் ்்சயல்படுததுை.
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எடுதககபாகட 4.் 
60 ்வ்லயாட்ைள ஒரு பருததி நூல் உருண்்ட்ய நூற்ை 7 நாட்ைள ்்த்வப்படுகிறது. 

42 ்வ்லயாட்ைள அ்்த ்வ்ல்யச ்்சயது முடிக்ை எத்த்ை நாட்ைள ஆகும்?
 ்்த்வயாை நாட்ைளின எண்ணிக்்ை்ய x எனை

்வ்லயாட்ைளின எண்ணிக்்ை கு்றவ்தால் நாட்ைளின எண்ணிக்்ை அதிைரிக்கும்.
இது எதிர விகி்தம் ஆகும்

  எை்வ  x1y1  = x2y2

 ஆ்தலால், 60 × 7 = 42 × x

  42 × x = 60 × 7

  x = 60 7
42

×

  x = 10  
ஆை்வ, 42 ்வ்லயாட்ைள 10 நாட்ைளில் ஒரு பருததி நூல் உருண்்ட்ய நூற்று 

முடிப்பாரைள.

எடுதககபாகட 4.் 
ஒரு ்பட்டி ்தக்ைாளியின வி்ல ` 200. ்வந்தன அவரிடம் உளள பணததில் 13 ்பட்டிை்ள 

வாஙகிைார.  ஒரு ்பட்டியின வி்ல ` 260 எை அதிைரித்தால் அவரிடம் உளள பணத்்த 
்வதது எத்த்ை ்பட்டிைள வாஙை முடியும்?

   ஒரு ்பட்டியின வி்ல = ` 200
    வி்ல அதிைரிக்ைப்பட்ட ஒரு ்பட்டியின வி்ல = ` 260

்வந்தைால் வாஙைப்பட்ட ்பட்டிைளின எண்ணிக்்ை x எனை.
்பட்டிைளின வி்ல அதிைரிக்கும்்பாது, ்பட்டிைளின எண்ணிக்்ை கு்றயும்..
எை்வ இ்வ எதிர விகி்தததில் உளளை.

  அ்தாவது, x1y1 = x2y2

 13 × 200 = x × 260
 x × 260 = 13 × 200

 x = 13 200
260
×

 x = 10  
ஆை்வ, அவரிடம் உளள பணததில் 10 ்பட்டிை்ள வாஙைலாம்.

்நர மற்றும் எதிரவிகி்தஙைள ்்சயல்திட்ட வடிவ்மப்பில் ்பரிதும் 
பயனபடுகினறை.  ஒரு ்்சயல்திட்டமாைது குறிப்பிட்ட ைாலததில் 
முடிக்ை ்வண்டிய எந்த ்வ்லயாைவும் இருக்ைலாம். அ்தாவது, 
ஒரு வீட்்டக் ைட்டு்தல், பாலஙை்ளக் ைட்டு்தல் ்பானற்வ.

நவை்லயபாககளின் 
எண்ணிக்க 60 42

�பாககளின் 
எண்ணிக்க 7 x

ப்கடிகளின் 
எண்ணிக்க 13 x

ப்கடிகளின் 
வி்ல `

200 260
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்யிற்சி 4.2
1. ்ைாடிட்ட இடஙை்ள நிேப்புை

(i) ஒரு ்பட்்ோல் ்்தாட்டி்ய 16 குோயைள 18 நிமிடஙைளில் நிேப்புகினறை.  
9 குோயைள அ்்த ்்தாட்டி்ய _______ நிமிடஙைளில் நிேப்பும்.

(ii) 40 ்வ்லயாட்ைள ஒரு ்்சயல்திட்ட ்வ்ல்ய 8 நாளைளில் முடிப்பாரைள 
எனில், அ்்த ்வ்ல்ய 4 நாளைளில் முடிக்ைத ்்த்வயாை  ்வ்லயாட்ைளின 
எண்ணிக்்ை _______.

2.  ஒரு நீரத்்தக்ைத ்்தாட்டி்ய நி்றப்ப்தற்கு 6 குோயைள 1 மணி 30 நிமிடம் 
எடுததுக்்ைாளகினறை. ஒரு குோ்ய அ்டததுவிட்டால் அ்்த ்்தாட்டி்ய நி்றக்ை 
எடுததுக்்ைாளளும் ைாலம் எவ்வளவு?

3.  ஒரு விவ்சாயியிடம் 144 வாததுைளுக்குத 28 நாட்ைளுக்குத ்்த்வயாை உணவு  உளளது.  
அவர 32 வாததுை்ள விற்றுவிட்டார எனில், அவரிடம் உளள உணவு மீ்தமுளள எத்த்ை 
நாட்ைளுக்குப் ்பாதுமாை்தாை இருக்கும்?

4.  ஒரு குழி ்வட்ட 10 இயநதிேஙைள 60 நாளைள எடுததுக்்ைாளகினறை.  அ்ைதது 
இயநதிேஙைளும் ஒ்ே ்வைததில் ்வ்ல ்்சயகினறை எனில், 30 இயநதிேஙைள அ்்த 
குழி்ய ்வட்ட எத்த்ை நாளைளாகும்?

5. நாற்பது மாணவரைள ஒரு விடுதியில் ்தஙகியுளளைர.  அவரைளுக்கு 30 நாளைளுக்குத 
்்த்வயாை உணவுப் ்பாருள ்்சமிதது ்வக்ைப்பட்டுளளது.  மாணவரைளின 
எண்ணிக்்ை இருமடஙைாை மாறிைால் அவ்வுணவுப் ்பாருள அவரைளுக்கு எத்த்ை 
நாளைளுக்குப் ்பாதுமாை்தாை இருக்கும்?

6.  500 கிோம் எ்டயுளள 8 சிப்பஙை்ள (parcels) வி்ேவு அஞ்சலில் அனுப்பத ்்த்வயாை 
பணம் மீைாவிடம் உளளது.  அவளிடம் உளள அ்்த பணததில் 40 சிப்பஙை்ள (parcels) 
அவள அனுப்புகிறாள எனில், ஒரு சிப்பததின (parcel) எ்ட எவ்வளவு இருக்கும்?

7.  ஒரு ்்தாட்டத்்தக் ை்ள்யடுக்ை 6 ்்தாட்டக்ைாேரைளுக்கு 120 நிமிடஙைள 
்்த்வப்படுகினறை எனில், அ்்த ்வ்ல்ய 30 நிமிடஙைளில் ்்சயது முடிக்ைக் 
கூடு்தலாை எத்த்ை ்்தாட்டக்ைாேரைள ்்த்வ?

8.  நீல்வணி திைந்்தாறும் மிதிவண்டியில் பளளிக்குச ்்சல்கிறாள.  அவளது ்சோ்சரி ்வைம் 
12 கி.மீ/மணி ஆை இருந்தால், அவள பளளி்யச ்்சனற்டய 20 நிமிடம் ஆகிறது.  அவள 
15 நிமிடததில் பளளி்யச ்்சனற்டந்தால் அவளது அதிைரித்த ்வைம் எவ்வளவு?

9.  ஒரு ்பாம்்ம உற்பததி ்்சயயும் ்்தாழிற்்சா்ல 36 இயநதிேஙை்ளக் ்ைாண்டு  
54 நாளைளில் மகிழுநது ்பாம்்மை்ள உற்பததி ்்சயகிறது. அ்்த அளவிலாை மகிழுநது 
்பாம்்மை்ள 81 நாளைளில் உற்பததி ்்சயய எத்த்ை இயநதிேஙைள ்்த்வ?

பகபாளகுறி வை்க வினபாககள
10. 12 பசுக்ைள ஒரு புல் ்த்ே்ய 10 நாளைள ்மயகினறை.  20 பசுக்ைள அ்்த புல்்த்ே்ய 

்மய _______ நாளைள எடுததுக்்ைாளகினறை.
 (i) 15   (ii) 18   (iii) 6   (iv) 8
11. 4 ்தட்டச்சரைள ஒரு ்வ்ல்ய முடிக்ை 12 நாளைள எடுததுக்்ைாளகினறைர.  ்மலும் 2 

்தட்டச்சரைள கூடு்தலாைச ்்சரந்தால், அ்்த ்வ்ல்ய _______ நாளைளில் ்்சயது 
முடிப்பர.

 (i) 7   (ii) 8   (iii) 9   (iv) 10
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்யிற்சி 4.்

1. 7 கி.கி ்வஙைாயததின வி்ல ` 84 எனில் பினவருவைவற்்றக் ைாண்ை 
 (i) ` 180 இக்கு வாஙகிய ்வஙைாயததின எ்ட  (ii) 3 கி.கி ்வஙைாயததின வி்ல.

2. C	=	kd எனபதில்  (i)  C இக்கும் d இக்கும் இ்ட்யயுளள உறவு எனை?  
(ii) C = 30 மற்றும் d = 6 எனில், k ன மதிப்பு எனை?   

 (iii) d	= 10 எனில், C ன மதிப்பு எனை?
3. ்தமிழச்்சல்வன ̀  5000 ஐ மூனறு மா்தததிற்கு ஒரு மு்ற வஙகிக்ைணக்கில் 

்்சமிதது வருகிறார. அவர  ̀  1,50,000 ஐ ் ்சமிக்ை எத்த்ை வருடஙைளாகும்?
4. ஓர  அசசு இயநதிேம் 300 பக்ைஙை்ளக் ்ைாண்ட ஒரு புத்தைத்்த  

1 நிமிடததில் 30 பக்ைஙைள எை அசசிடுகிறது.  அவ்வசசு இயநதிேம் அ்்த புத்தைத்்த  
1 நிமிடததில் 25 பக்ைஙைள எை அசசிட்டால்,  அசசிட்டு முடிக்ை எத்த்ை நிமிடஙைள ஆகும்?

5. 6 பேே்சப் பாட்டில்ைளின வி்ல ` 210 எனில், 4 பேே்சப் பாட்டில்ைளின வி்ல எனை?
6. x ஆைது y	ன இருமடங்ைாடு எதிரவிகி்தத ் ்தாடரபு்டயது.  ் ைாடுததுளளபடி  y = 6 எனில், 

x ன மதிப்பு 4. y = 8  எனில், x ன மதிப்்பக் ைாண்ை. 
7. ஒரு ்சேக்கு வண்டி 594 கி.மீ தூேத்்தக் ைடக்ை 108 லி டீ்சல் ்்த்வப்படுகிறது எனில், 

அவ்வண்டி 1650 கி.மீ தூேத்்தக் ைடக்ைத ்்த்வப்படும் டீ்சலின அளவு எவ்வளவு?

8.  ஒரு ட்சன (dozen) ்்சாப்புைளின வி்ல ` 396 எனில், 35 ்்சாப்புைளின வி்ல எனை?
9. ஒரு பளளியில் 45 நிமிடஙை்ளக் ்ைாண்ட 7 பாட ்வ்ளைள உளளை. அப்பளளியில்  பாட 

்வ்ளைள 9 ஆை மாறும்்பாது ஒவ்்வாரு பாட ்வ்ளயின ைால அளவு எவ்வளவு?
10.  105 ்நாட்டுப் புத்தைஙைளின வி்ல ` 2415.  ` 1863 இக்கு எத்த்ை ்நாட்டுப் புத்தைஙைள 

வாஙைலாம்?
11.  10 விவ்சாயிைள 21 நாளைளில் நிலத்்த உழுது முடிக்கினறைர எனில், அ்்த நிலத்்த 14 

விவ்சாயிைள எத்த்ை நாளைளில் உழுது முடிப்பர?
12.   ஒரு ்வளள நிவாேண முைாமில் 80 நபரைளுக்குத ்்த்வயாை உணவு 60 நாளைளுக்குப் 

்பாதுமாை்தாை உளளது.  10 நாளைளுக்குப் பினைர, 20 நபரைள அந்த முைாமில் வநது 
்்சரந்தாரைள எனில், அவ்வுணவு எத்த்ை நாளைளுக்குப் ்பாதுமாை்தாை இருக்கும்?

13.  6 நபரைள ஒரு ்வ்ல்ய 12 நாளைளில் ்்சயது முடிக்கினறைர. 2 நாளைள ைழிதது ்மலும் 
6 நபரைள வநது ்்சரகிறாரைள எனில், அவ்்வ்ல்யச ்்சயய எத்த்ை நாளைள 
எடுததுக்்ைாளவாரைள?
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85இயல் 4   |  நேர் மற்றும் எதிர் விகிதங்கள்

்பாடைசசுருககம்
●	  ஒரு ்பாருளில் ஏற்படும் மாற்றம் அ்த்ைாடு ்்தாடரபு்டய மற்்றாரு ்பாருளிலும் 

ஏற்படுவ்்த மாறல் (அ) மாறுபாடு எனகி்றாம்.
●	 இரு அளவுைள x,	 y ்நரவிகி்தததில் இருந்தால், ஒனறு அதிைரிக்கும்்பாது  

(கு்றயும்்பாது) மற்்றானறு அதிைரிக்கும் (கு்றயும்). ்மலும் y
x  எனபது ஒரு 

மாறிலியாை அ்மயும்.
●	 இரு அளவுைள x,	 y எதிர விகி்தததில் இருந்தால், ஒனறு அதிைரிக்கும்்பாது 

(கு்றயும்்பாது) மற்்றானறு கு்றயும் (அதிைரிக்கும்).  ்மலும் அவற்றின xy எனபது 
ஒரு மாறிலியாை அ்மயும்.

்்சயல்பாட்டிற்ைாை உேலி 

்நரமாறு மற்றும் எதிரமாறு  : https://ggbm.at/z7surxdx
அல்லது வி்ேவுக் குறியீட்்ட ஸ்ைன ்்சயை.

இேண்டாவது மற்றும் மூனறாவது 
பக்ைததில் ்நரமாறல் மற்றும் 
எதிரமாறல் விகி்தஙைளுக்ைாை 
இேண்டு ைா்ணாலிைள (videos) 
்ைாடுக்ைப்பட்டுளளை. ைா்ணாலி்யக் 
ைண்ட பிறகு,  நீஙைள புத்தைததிலிருநது 
ைற்றுக்்ைாண்டவற்்ற ஒப்பிடவும்.

கீழக்ைாணும் உேலி/வி்ேவுக் குறியீட்்டப் பயனபடுததி 
ஜீ்யா ஜீப்ோ இ்ணயப் பக்ைததில் “ஏோம் வகுப்பு – ்நரமாறு 
மற்றும் எதிரமாறு விகி்தஙைள” எனனும் பணித்தாளிற்குச 
்்சல்லவும்.  எதிரமாறல் விகி்தததிற்ைாை ஒரு ்்சயல்பாடு 
மற்றும் இேண்டு ைா்ணாலிைளும் உளளை. “எதிரமாறல் 
விகி்தம்” எனற ்்சயல்பாட்டில், நழுவ்ல நைரததி மகிழுநதின, 
்வைத்்த மாற்றவும். ்்த்வயாை ்வைததில் நைரத்தத 
்்தாடக்ைக் குமிழமாட்டி (button)்ய ்்சாடுக்ைவும் ்வைம் 
அதிைரிக்ைப்பட்டபின, ்்சனறு ்்சே ஆகும் ்நேத்்த உற்று 
்நாக்ைவும்.

இ்ையச ப்சயல்்பாட

்்சயல்பாட்டின இறுதியில்  
கி்டக்ைப் ்பறுவது

்டி 1

்டி 2
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