
ஏழாம் வகுப்பு 

கணிதம் 
 

1. பழுக்கள் z=  … . ,−3,−2,−1,0,1,2,3…  

2. இரு நிகக பழுக்கின் பருக்கற்ன் ஒரு – நிககபழு 

3. இரு குக பழுக்கின் பருக்கற்ன் ஒரு – நிககபழு 

4. ஒரு குக பழு நற்றும்ஒரு நிககபழு ஆகினயற்ின் பருக்கற்ன் 

ஒரு – குக பழு 

5. பருக்கற்ன் 1ஆக இருக்கின் பூஜ்ஜினநில்ாத இரு எண்கள் 

ஒன்றுக்பகான்று … எ அகமக்கப்டுகின் – தககீமி 
6. ின்ம் என்து ஒரு – பழுகுதினில் ஒருகுதி 
7. கணிதத்தின் ஒரு குதி - இனற்கணிதம் 

8. வயறுட்ட எண் நதிப்புகக எடுத்துக்பகாள்க்கூடின ஒரு 

அயடீ்டிற்கு பனர் – நாி (அ) உரு 

9. ிகனா எண் நதிப்க பக்கூடின ஒரு அயடீு – நாிி 
10. நாிககபம் எண்ககபம் கணிதச் பெனல்ாடுகள் பநாகச் 

வெர்த்து எழுதப்டும் வகாகய - இனற்கணிதக்வகாகய 

11.  உறுப்புகால் உருயாது – வகாகயகள் 

12. ஒத்த அடுக்குககக் பகாண்ட ஒத்த நாி (அ) நாிகின் பருக்கல் … 

எப்டும் - ஒத்த உறுப்புகள் 

13. பயௌ;வயறு அடுக்குககக் பகாண்ட பயௌ;வயறு நாிகள் 

(அ)நாிகின் பருக்கல் --- எப்டும் - நாறுட்ட உறுப்புகள் 

14. ஒரு நாினால் ஆ ஒரு வகாகயனின் டி என்து அந்த நாினின் … 

ஆகும் - நிக உனர்ந்த அடுக்கு 

15. ஒரு பாருின் 2 அகபப்ாகங்கள் யடியத்திலும் அயிலும் ெரினாகப் 

பாருந்துயது – ெநச்ெீர் தன்கந 

16. ஒரு வகாடு பகாடுத்துள் ட அகநப்க இரு ெந குதினாகப் 

ிரிக்கிது எில் அக் வகாடு – ெநச்ெீர் வகாடு (அ) ெநச்ெீர் அச்சு 

17. யடியங்கக 360°க்கு குகயாக சுமற்றும்பாழுது அவத யடியம் 

கிகடப்கத … என்று பொல்கிவாம் - சுமல் ெநச்ெீர் யரிகெ 

18. இபண்டு வகாணங்கள் பாது உச்ெிகனபம் பாதுக் கதிகபபம் 

பகாண்டிருந்தால் அகய … எப்டும் - அடுத்துள் வகாணங்கள் 

19. ஒரு வகாட்டின் நீது உண்டாகும் அடுத்துள் வகாணங்கின் கூடுதல் - 

180° 

20. 2 வகாடுகள் பயட்டிக்பகாள்ளும் வாது ஏற்டும் …வகாணங்கள் ெநம் - 

குத்பததிர் 
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21. ஒரு புள்ினில் உண்டாகும் வகாணத்தின் அவு - 360° 

22. ஒரு வகாட்டுத்துண்டின் கநனப்புள்ினில் யகபனப்டும் 

பெங்குத்துக்வகாடு – கநனக்குத்துக் வகாடு 

23. பகாடுக்கப்ட்ட ஒரு வகாணத்திக இரு ெநாகங்காகப் ிரிக்கும் 

ெநச்ெீர் வகாடு - இரு ெநபயட்டி 

24. வதகயனா தகயல்ககத் தருகின் எண் ொர் யடியில் அகநந்த எந்த 

ஒரு தகயின் பதாகுப்பும் ………ஆகும்  யியபம் 

25. பெப்ிடாத யியபம் என்து – பெய்பக டுத்தப்டாத, 

யககப்டுத்தப்டாத யியபம் 

26. யியபங்கள் குழுக்கள் (அ) யகுப்புகில் ெீர்டுத்தப்ட்டிருந்தால் அகய – 

பதாகுக்கப்ட்ட யியபங்கள் 

27. ஒரு குிப்ிட்ட நதிப்பு நீண்டும் நீண்டும்; எத்தக தடகயகள் 

யருகின்வதா அந்த எண்ணிக்கக அந்த நதிப்ின் - ிகழ்பயண் 

28. நிகப்பரின நதிப்பு – நிகச்ெிின நதிப்பு – யசீ்சு 

29. ஒரு ிரிவு இகடபயினின் வநல் எல்கக்கும் கீழ் எல்கக்கும் 

இகடவன உள் யித்தினாெம் - அவ்யிகடபயினின் அவு (அ) அகம் 

30. இரு அவுகள் வர்நாில் இருக்குபநில் ஒரு அவு அதிகரிக்கும் 

வாது (குகபம் வாது) அதவாடு பதாடர்புகடன நற்பாரு அவும் - 

அதிகரிக்கும் 

31. இருஅவுகள் எதிர்நாில் இருக்குபநில் ஒரு அவு 

அதிகரிக்கும்வாது (குகபம் வாது) அதவாடு பதாடர்புகடன 

நற்பாரு அவும் - குகபம் (அதிகரிக்கும்) 

32. வர் நாில் ஒன்ின் இரு வயறு அவுகின் யிகிதம் நற்பான்ில் 

அதற்கு அந்த அவுகின் யிகிதத்திற்குச் - ெநநாகும் 

33. எதிர்நாி;ல் ஒன்ின் இரு வயறு அவுகின் யிகிதம் நற்பான்ில் 

அதற்குகந்த அவுகின் யிகிதத்திற்கு – தககீமாகும் 

34. இகணகபத்தின் பப்வு – டிhெ.அ 

35. இரு வர்க்வகாடுகள் இகணவகாடுகள் எில் அகய ஒன்றுக்பகான்று 

எந்தப் புள்ிகிலும் - பயட்டிக்பகாள்ாது 

36. 2 (அ) அதற்கு வநற்ட்ட வகாடுகக பயௌ;வயறு புள்ிகில் பயட்டும் 

வர்க்வகாடு – குறுக்குபயட்டி 

37. இரு இகணவகாடுகக ஒரு குறுக்குபயட்டி பயட்டும்வாது 

உண்டாகும்: 

38. இருவொடி ஒத்த வகாணங்கள் - ெநம் 

39. ஒரு வொடி ஒன்றுயிட்ட வகாணங்கள் - ெநம் 
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40. குறுக்குபயட்டினின் ஒவப க்கத்தில் அகநந்த உட்வகாணங்கின் 

வகாடுதல் - நிகக ிபப்புக்வகாணங்கள் 

41. ெநத்தன்கநபள் இருவகாகயககக் பகாண்ட ஒருகூற்று – 

ெநன்ாடு 

42. ஒரு ெநன்ாட்டின் யப்க்கத்கதபம் இடப்க்கத்கதபம் இடநாற்ம் 

பெய்யதால் அதன் நதிப்பு – நாாது 

43. ஒரு ின்த்தின் குதி 100 (அ) ஒரு யிகிதத்தின் இபண்டாயது உறுப்பு 100 

ஆக இருப்ின் அது – ெதயதீம் (ப) 

44. ின்த்கத (அ)தெந எண்கணச் ெதயதீநாக நாற் …ஆல் பருக்க 

வயண்டும்- 100ப 

45. ஒரு பாருின் யாங்கும் யிக – அடக்கயிக 

46. ஒரு பாருின் யிற்கும் யிக – யிற்கயிக 

47. ஒரு பாருின் யிற்க யிக அடக்கயிககன யிட அதிகநாக 

இருப்து – ாம் 

48. ஒரு பாருின் யிற்க யிக அடக்கயிககன யிட குகயாக 

இருப்து – ட்டம் 

49. பநாத்த அடக்கயிக – அடக்கயிகைூழுதுார்க்கும் பெவு 

50. இாம் - யிற்கயிக – அடக்கயிக 

51. அடக்கயிக – யிற்க யிக-ட்டம் 

52. யிற்க யிக – அடக்கயிகைூாம் 

53. யிற்க யிக – அடக்கயிக-ட்டம் 

54. 3 வகாட்டுத்துண்டுககக் பகாண்டுள் ெநத யடியம் - பக்வகாணம் 

55. ஒரு பக்வகாணத்தின் 2 க்கங்கின் கூடுதல் 3யது க்கத்கதயிட 

…இருக்கும் - அதிகநாக 

56. பக்வகாணத்தின் பயிக்வகாணத்திற்கும் அதன் 2 

உட்வகாணங்களுக்கும் இகடவன உள் பதாடர்பு – பக்வகாணத்தின் 

பயிக்வகாணப்ண்பு 

57. ஒரு பக்வகாணத்தின் 3 வகாணங்கின் கூடுதல் - 180° 

58. பகாடுத்துள் யியபங்கில் அதிக நதிப்ிற்கும் குகந்த நதப்ிற்கும் 

இகடப்ட்ட நதிப்பு – ெபாெரி 

59. யியபங்கக ஏறுயரிகெ (அ) இங்கு யரிகெனில் யரிகெப்டுத்தும் 

பாழுது கிகடக்கும் கநன நதிப்பு - இகடிக 

60. பகாடுக்கப்ட்டுள் யியபங்கில் அதிக எண்ணிக்ககனில் காணப்டும் 

யியபம் அயற்ின் … எப்டும் - பகடு 

61. ¶ன் நதிப்பு – 3.1416 

62. யட்டத்கத ஒரு பக சுற்ி யரும் தூபம் - யட்டத்தின் ரிதி (C) 

63. பகாடுக்கப்ட்டுள் ெநதத்தின் நீது ஒரு ிகனா புள்ினிிருந்து 

ெநதூபத்தில் கரும் புள்ினின் ாகத – யட்டம்  
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