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 Can You Map?

 நநிலவரரைபடதத்ரத உஙத் களளாலத்  வரரையமுடியுமளா?
We have come across maps in our textbooks – maps of states, the country, and the world. We can also
learn to make maps, as you have learned in geography (Class 6, Chapter 4). Many mobile phones have an
application (app) called “Google Maps”. This app shows the map of a locality and can show a larger area as
you zoom out, and can even show the map of the whole world. 
நமத்முரடய  பளாடபத்புதத்தகஙத்களநிலத்  நநிலவரரைபடஙத்கரள  பளாரைத்தத்திருபத்பபளாமத்  –
மளாநநிலஙத்களத் ,  பதசஙத்களத் ,  மறத்றுமத்  உலகதத்தினத்  நநிலவரரைபடஙத்களத் .
இவத்வரரைபடஙத்கரள  நநீஙத்களத்  புவியியலிலத்  (6 மத்  வகுபத்பு,  பிரைநிவு  4)
கறத்றுகத்ககளாணத் டரதபபளாலத்  தயளாரைநிகத்கவுமத்  கறத்றுகத்ககளாளத்ளலளாமத்.  கபருமத்பளாலளான
கமளாரபலத்களநிலத்  “கூகுளத்  பமபத்ஸத் ”  எனத் ற  கசயலி  இருகத்குமத்.  ஓரைத்  இடதத்தினத்
நநிலவரரைபடதத்ரத  இநத்தசத் கசயலி  களாணத் பிகத்குமத் .  உருபத்கபருகத்குமத்  பபளாது  (zoom  out)
கபரைநிதளான  பரைபத்ரபகத்களாடத்டுமத்.  இவத்வளாறு  கபரைநிதளாகத்கி  உலகமத்  முழுவதினத்
நநிலவரரைபடதத்ரதயுமத் பளாரைத்கத்கலளாமத். 
Have you ever made a map of any place on your own? 
ஒரைத்  இடதத்தினத்  நநிலவரரைபடதத்ரத  எபத்பபளாதளாவது  நநீஙத்களளாகபவ
உருவளாகத்கியிருகத்கிறீரைத்களளா?

Are you familiar with these ideas?

இநத்தகத் கருதத்துகரள நநீஙத் களத்  பகளத்விபத்படத்டிருகத்கிறீரைத்களளா?
• Ratio and proportion
• விகிதமத் மறத்றுமத் வீதமத்
• Cartesian coordinate system
• களாரைத்டீஸியனத்  ஆய அரமபத்பு

Materials 

கபளாருடத்களத்
Graph paper, plain paper, rulers of different size (6 inch or 1 foot), measuring tape (5 m – 10 m, commonly
used for measuring racing track), mobile phone (optional).
வரரைபடதத்  தளாளத் ,  கவறத்றுதத்  தளாளத் ,  கவவத்பவறு  அளவுகளநிலத்  அளவுபகளாலத்களத்  (6
அஙத்குலமத்  அலத்லது  1  அடி),  அளரவ  நளாடளா  (5  ம.  முதலத்  10  ம.,  கபளாதுவளாக
ஓடத்டபத்பளாரதரய  அளகத்க  பயனத் படுதத்தபத்படுவது),  ஸத் மளாரைத்டத்  ஃபபளானத்
(கடத்டளாயமிலத்ரல)

Task 1: From words to drawings

கசயலத்  1: கசளாறத்களநிலிருநத்து வரரைபடஙத் களத்
Joseph wanted to invite his friends to his home for a birthday party. He gave the following instructions to
reach his home to his friends:
பஜளாசபத்  தனத் னுரடய  பிறநத்த  நளாளத்  ககளாணத் டளாடதத்திறத்கு  நணத் பரைத்கரள  அவனநினத்
வீடத்டிறத்கு  அரழைகத்க  விருமத்பினளானத் .  அவரைத்களத்  தனத் னுரடய  வீடத்டுகத்கு  வருவதறத்கு
பினத் வருமத் வழிகளாடத்டுதலத்கரள வழைஙத்கினளானத் . 

Our school gate faces east. As you come out of the gate on to Gandhi Road, turn left. At the second road
crossing, there is a grocery shop on the left. Turn right here on to Ambedkar Road. You will see a Ganesh
temple on your right after about five minutes of walking. At the temple, turn towards south on to Kalam
Road. After crossing the bridge on the river, turn left on to Vivekananda Lane. My house is on the right just
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after a playground.
நமத்முரடய  பளத்ளநியினத்  நுரழைவளாயிலத்  பமறத்கு  திரசரய  பநளாகத்கியிருகத்குமத் .
நுரழைவளாயிரல  விடத்டு  கவளநிபய  உளத்ள  களாநத்தி  சளாரலகத்கு  வருமத்பபளாது,  இடது
பகத்கமத்  திருமத்புஙத்களத் .  இரைணத் டளாவதளாக  வருமத்  சளாரல  சநத்திபத்பிலத் ,  இடது  பகத்கதத்திலத்
ஒரு  மளநிரககத்  கரட  உளத்ளது.  இஙத்கு  வலது  பகத்கமளாக  திருமத்பி  அமத்பபதத்கரைத்
சளாரலகத்குளத்  கசலத்லுஙத்களத் .  ஏறதத்தளாழை  ஐநத்து  நநிமிடஙத்களத்  நடநத்து  கசனத் றபினத் பு,
உஙத்களநினத்  வலது பகத்கதத்திலத்  ஒரு விநளாயகரைத் பகளாயிரல களாணத் பீரைத்களத் .  அஙத்கிருநத்து,
கதறத்கு  திரசயிலத்  திருமத்பி  கலளாமத்  சளாரலகத்குளத்  கசலத்லுஙத்களத் .  ஆறத்றினத்  பமலுளத்ள
பளாலதத்ரத  கடநத்தபினத் பு,  இடது  பகத்கமளாக  திருமத்பி  விபவகளானநத்தளா  சநத்துகத்குளத்
கசலத்லுஙத்களத் .  விரளயளாடத்டு  திடரல  தளாணத் டிய  உடபன  வலது  பகத்கதத்திலத்
எனத் னுரடய வீடு இருகத்குமத். 

Q1. Can you draw a map as per these instructions? Assume all the roads to be straight and to intersect at
right angles.
பக.1.  இநத்த  வழிகளாடத்டுதலத்களநினத் படி  ஒரு  நநிலவரரைபடதத்ரத  உஙத்களளாலத்
வரரையமுடியுமளா?  அரனதத்து  சளாரலகளுமத்  பநரைத்பகளாடளாக  இருபத்பதளாகவுமத்
கசஙத்பகளாணதத்திலத் இரணவதளாகவுமத் எடுதத்துகத்ககளாளத்ளுஙத்களத் . 

Note: Before you starting making the map, you may want to draw the four cardinal directions (North, East,
West, South) for reference on one part of the page.
குறிபத்பு:  நநிலவரரைபடதத்ரத  வரரைய  கதளாடஙத்குமத்  முனத் பு,  பமறத்பளாரைத்ரவகத்கு நளானத் கு
பநரைத்தத்திரசகரள (வடகத்கு,  கிழைகத்கு,  பமறத்கு,  கதறத்கு)  பகத்கதத்தினத்  ஒரு  ஓரைதத்திலத்
வரரைநத்து ரவதத்துகத்ககளாளத்ளலளாமத். 

Q2. Make a group with 4-5 friends. Compare the maps you have drawn. Discuss with each other and draw
a common map on which everyone agrees.
பக.2. 4 – 5 நணத் பரைகரளகத் ககளாணத் ட ஒரு குழுரவ அரமதத்திடுஙத்களத் . நநீஙத்களத்  வரரைநத்த
நநிலவரரைபடஙத்கரள  ஒபத்பிடத்டுபத்பளாருஙத்களத் .  ஒவத்கவளாருவருடனுமத்  கலநத்துரரையளாடி
அரனவருமத் ஒபத்புகத்ககளாளத்ளுமத் ஒரு கபளாதுவளான நநிலவரரைபடதத்ரத வரரையுஙத்களத் . 

Q3. Which of the following statements are true?
பக.3. பினத் வருமத் கூறத்றுகளநிலத் எரவ சரைநியளானரவ?
The school and grocery shop are on the same side of Ambedkar Road.

                    True / False / Can’t be said
அமத்பபதத்கரைத்  சளாரலகத்கு  ஒரு  பகத்கதத்திபலபய  பளத்ளநியுமத்  மளநிரககத்  கரடயுமத்
இருகத்கினத் றன.

 சரைநி / தவறு / கசளாலத்ல முடியவிலத்ரல
The school and grocery shop are on the same side of Gandhi Road. 

   True / False / Can’t be said
களாநத்தி  சளாரலகத்கு  ஒரு  பகத்கதத்திபலபய  பளத்ளநியுமத்  மளநிரககத்  கரடயுமத்
இருகத்கினத் றன.

சரைநி / தவறு / கசளாலத்ல முடியவிலத்ரல
The school and temple are on the same side of Gandhi Road.   

True / False / Can’t be said
களாநத்தி சளாரலகத்கு ஒரு பகத்கதத்திபலபய பளத்ளநியுமத் பகளாயிலுமத் இருகத்கினத் றன.

 சரைநி / தவறு / கசளாலத்ல முடியவிலத்ரல
The temple and grocery shop are on the same side of Ambedkar Road.
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True / False / Can’t be said
அமத்பபதத்கரைத் சளாரலகத்கு ஒரு பகத்கதத்திபலபய பளத்ளநியுமத் பகளாயிலுமத் இருகத்கினத் றன.

   சரைநி / தவறு / கசளாலத்ல முடியவிலத்ரல
The school and Joseph’s home are on the same side of the river.

      True / False / Can’t be said
ஆறத்றிறத்கு ஒரு பகத்கதத்திபலபய பளத்ளநியுமத் பஜளாசபத்பினத்  வீடுமத் இருகத்கினத் றன.

   சரைநி / தவறு / கசளாலத்ல முடியவிலத்ரல
The temple is to the west of the grocery store.                   

    True / False / Can’t be said
மளநிரககத் கரடகத்கு பமறத்கிலத் பகளாயிலத் உளத்ளது.        

சரைநி / தவறு / கசளாலத்ல முடியவிலத்ரல
The playground is to the west of Joseph’s home. 

  True / False / Can’t be said
பஜளாசபத்பினத்  வீடத்டுகத்கு பமறத்கிலத் விரளயளாடத்டு திடலத் உளத்ளது. 

            சரைநி / தவறு / கசளாலத்ல முடியவிலத்ரல

Task 2: Walking to measure

கசயலத்  2: நடநத்து அளவிடுதலத்
Now we will use map drawing skills to draw a map of the school premises. In the first task, we did not use
any measurements of length or distance. In this task, we will draw a ‘scaled map’ of the school boundary.
That means the lengths on your map and the actual lengths/distances in the school are in proportion..
இபத்பபளாது,  நமத்முரடய  வரரையுமத்  திறனத் கரளபத்  பயனத் படுதத்தி  பளத்ளநி  வளளாகதத்தினத்
நநிலவரரைபடதத்ரத வரரையபத்பபளாகிபறளாமத். முதலத் கசயலிலத், எநத்தவிதமளான கதளாரலவு
அலத்லது நநீளதத்தினத்  அளவுகரள நளாமத்  பயனத் படுதத்தவிலத்ரல.  இநத்தசத் கசயலிலத் ,  பளத்ளநி
எலத்ரலயினத்  ‘விகிதசமமளான  நநிலவரரைபடதத்ரத’  நளாமத்  வரரைபவளாமத் .  அதளாவது,
உஙத்களநினத்  நநிலவரரைபடதத்திலத்  உளத்ள  கதளாரலவுகளுமத்  பளத்ளநியினத்  உணத் ரமயளான
அகலநநீளஙத்களத் /கதளாரலவுகளுமத் விகிதசமமளாக இருகத்குமத். 

Let us do this step by step.
படிபத்படியளாக இரத கசயத்யலளாமத் . 

Q1. What should be our ratio of length on the map to actual measurement, also known as the scale or
scaling ratio? For example, if you represent a distance of 60 m in your school by a line segment of length 12
cm on the map, then the scaling ratio will be 12 cm: 6000 cm or 1:500. 
பக.1.  நநிலவரரைபடதத்திலத்  உளத்ள  கதளாரலவுகத்குமத்  கமயத்யளான  அளவீடத்டுகத்குமத்
இரடபயயளான விகிதமத்  எனத் னவளாக இருகத்க பவணத் டுமத்? இது அளவுதத்திடத்டமத் அலத்லது
சுருகத்க  விகிதமத்  எனத் றுமத்  அரழைகத்கபத்படுமத்.  எடுதத்துகத்களாடத்டளாக,  உஙத்களத்  பளத்ளநியிலத்
உளத்ள  60  ம.  கதளாரலரவ  நநிலவரரைபடதத்திலத்  12  கச.ம  நநீளதத்ரதகத்  ககளாணத் ட  ஒரு
பகளாடத்டுதத்துணத் டதத்ரத  ரவதத்து  சிதத்தரைநிபத்பதளாக  எடுதத்துகத்ககளாளத்ளலளாமத் .  இதனளாலத்
சுருகத்க விகிதமத் 12 கச.ம: 6000 கச.ம அலத்லது 1:500 ஆக இருகத்குமத். 

Q2. Based on the scaling ratio you have chosen, complete the following table:
பக,2.  நநீஙத்களத்  பதரைத்நத்கதடுதத்துளத்ள  அளவுதத்திடத்டதத்ரத  அடிபத்பரடயளாக  ககளாணத் டு,
பினத் வருமத் அடத்டவரணரய நநிரைபத்புஙத்களத் :
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Actual length (in school) Length on the graph paper

1 metre

7 metres

65 metres

1 millimetre

கமயத் நநீளமத் (பளத்ளநியிலத்) வரரைபடதத்தளாளநிலத் உளத்ள நநீளமத்

1 மடத்டரைத்

7 மடத்டரைத்களத்

65 மடத்டரைத்களத்

1 மிலத்லிமடத்டரைத்

Q3. What is the length of the biggest ruler in your school?   __________________________________
பக.3.  உஙத்களத்  பளத்ளநியிலுளத்ள  மிகபத்கபரைநிய  அளவுபகளாலினத்  நநீளமத்  எனத் ன?
__________________________________

Q4. What is the length of the measuring tape which your sports teacher has?   _______________________ 
பக.4.  உஙத்களுரடய  விரளயளாடத்டு  ஆசிரைநியரைத் ரவதத்திருகத்குமத்  அளரவ  நளாடளாவினத்
நநீளமத் எனத் ன? __________________________________

Q5. Use these measuring devices to measure the length and breadth of your classroom.
பக.5.  இநத்த அளவீடத்டுகத்கருவிகரள பயனத் படுதத்தி உஙத்களநினத்  வகுபத்பரறயினத்  நநீளமத்
மறத்றுமத் அகலதத்ரத அளவிடுஙத்களத் . 

Q6. What will be the size of your classroom on the graph paper?  ___________________________________
பக.6.  வரரைபடதத்தளாளநிலத்  உஙத்களநினத்  வகுபத்பரறயினத்  அளவு  எனத் னவளாக  இருகத்குமத்?
__________________________________

Q7. Can you use the same devices to measure the distance from your classroom door to the school gate?
Is it easy or tedious? Explain.
பக.7.  உஙத்களநினத்  வகுபத்பரற  கதவிலிருநத்து  பளத்ளநி  நுரழைவளாயிலத்  வரரையளான
கதளாரலரவ இபத கருவிகரளபத் பயனத் படுதத்தி அளவிட முடியுமளா? இரத கசயத்வது
எளநிதளா அலத்லது கடினமளா? விவரைநியுஙத்களத் . 

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Q8. People have been measuring lengths using many different units. Some of these units are standard
units and are accepted in formal documents. Some were standard units in earlier times, but are used less
frequently these days. The standard units can denote precise measurements. There are also non-standard
or informal units which people use to denote length approximately. These are not meant to be precise, but
may be sufficient for many practical purposes. List the different length units you know under these three
categories.
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பக.8.  பல  விதமளான  அலகுகரளகத்  ககளாணத் டு  மகத்களத்  நநீளஙத்கரள
அளநத்துவருகினத் றனரைத். இதிலத்  சில தரைபத்படுதத்தபத்படத்ட அலகுகளளாகுமத். அதிகளாரைபத்பூரைத்வ
ஆவணஙத்களநிலத்  இரவதளானத்  ஒபத்புகத்ககளாளத்ளபத்படுகினத் றன.  முநத்ரதயகத்
களாலஙத்களநிலத் ,  சில  அலகுகளத்  தரைபத்படுதத்தபத்படத்டரவயளாக  இருநத்தன.  ஆனளாலத் ,
இனத் னளாளநிலத்  அடிகத்கடி  பயனத் படுதத்தபத்படுவது  இலத்ரல.  நநீளதத்ரத  பதளாரைளாயமளாக
குறிபத்பதறத்கு கபளாதுவழைகத்கிலுளத்ள அலகுகரளயுமத்  மகத்களத்  பயனத் படுதத்துகினத் றனரைத்.
துலத்லியதனத் ரமகத்களாக  இரவ  பயனத் படுவதிலத்ரல,  ஆனளாலத்  பல  நரடமுரற
பதரவகளுகத்கு  பபளாதுமளானதளாக  இருகத்குமத்.  இநத்த  மூனத் று  வரககளநினத்  கீழைத்
உஙத்களுகத்கு கதரைநிநத்த கவவத்பவறு அலகுகரள படத்டியலிடுஙத்களத் . 

Current Standard Units Old Standard Units Informal Units

Metre,  kilometre,  millimetre,
micron, nanometre, light year,
astronomical  unit,  parsec,
nautical mile

Mile,  foot,  inch,  kos (ककस),
furlong, yard/waar (ववर)

Haath (हवत),  steps  /  paces,  ‘t’
minutes of walking

தறத்பபளாரதய
தரைபத்படுதத்தபத்படத்ட
அலகுகளத்

பரழைய
தரைபத்படுதத்தபத்படத்ட
அலகுகளத்

கபளாதுவழைகத்கிலுளத்ள
அலகுகளத்

மடத்டரைத்,  கிபலளாமடத்டரைத்,
மிலத்லிமடத்டரைத்,
ரமகத்ரைளானத் ,
நளாபனளாமடத்டரைத்,
ஒளநியளாணத் டு,
வளானநியலத்  அலகு,
பளாரைத்கசகத், கடலத் ரமலத் 

ரமலத் ,  அடி,  அஙத்குலமத்,
பகளாசமத், பரைத்லஙத்கு, கஜமத்

முழைமத்,  கசபத்படி/களாலத்
அடி,  ‘t’  நநிமிடஙத்களுகத்கு
நடபத்பது

Let us use an informal unit to make our task easy. We will approximate the distance between any two
points as number of steps needed by one of you to go from one point to another.
நரடமுரறகத்கு ஒதத்த இயலத்பளான ஒரு அலரக பயனத் படுதத்தி நமத்முரடய கசயரல
எளநிதளாகத்குபவளாமத்.  இரைணத் டு  புளத்ளநிகளுகத்கு  இரடபயயளான  கதளாரலரவ,  ஒரு
புளத்ளநியிலிருநத்து  இனத் கனளாரு  புளத்ளநிகத்கு  கசலத்ல  உஙத்களநிலத்  ஒருவரைத்  எடுதத்து
ரவகத்கபவணத் டிய களாலத் அடிகளநினத்  எணத் ணநிகத்ரகயளாக பதளாரைளாயபத்படுதத்தலளாமத் . 
Q9. Take the measuring tape from your sports teacher and lay it  on the ground / in a corridor.  Walk
normally from one end of the tape to another. Count how many steps you need to cover the distance. Ask
a few of your friends to repeat the experiment.
பக.9.  உஙத்களநினத்  விரளயளாடத்டு  ஆசிரைநியரைநிடமிருநத்து  அளரவ  நளாடளாரவ  கபறத்று,
அரத  தரரையிலத்/ஒரு  நரடபளாரதயிலத்  விரைநிதத்து  ரவதத்திடுஙத்களத் .  நளாடளாவினத்  ஒரு
புறதத்திலிருநத்து  இனத் கனளாரு  புறமத்  வரரை  எபத்பவுமத்  பபளால  நடநத்திடுஙத்களத் .  இநத்ததத்
கதளாரலரவ கடகத்க உஙத்களுகத்கு பதரவபத்படுமத் களாலத்  அடிகளநினத்  எணத் ணநிகத்ரகரய
குறிதத்து  ரவயுஙத்களத் .  இநத்தபத்  பரைநிபசளாதரனரய  மணத் டுமத்  கசயத்யுமத்படி  உஙத்களநினத்
நணத் பரைத்களத்  சிலரரை பகளுஙத்களத் . 

Length of the measuring tape = _________________
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அளரவ நளாடளாவினத்  நநீளமத் = _________________

 Repetition No. Number of steps  Repetition No. Number of steps

1 4

2 5

3 6

மளத்பசளாத
ரன எணத் .

களாலத்  அடிகளநினத்
எணத் ணநிகத்ரக

மளத்பசளாத
ரன எணத் .

களாலத்  அடிகளநினத்
எணத் ணநிகத்ரக

1 4

2 5

3 6

If there is a wide variation, let students find out 4-5 participants who take roughly similar number of steps.
கபரைநிய  பவறுபளாடு  இருநத்தகதனத் றளாலத் ,  ஏறதத்தளாழை  அபத  எணத் ணநிகத்ரகயிலத்  இதரன
அளகத்ககத்கூடிய  நளாரலநத்து பஙத்பகறத்பளாளரைத்கரள மளாணவரைத்களத்  கணத் டுபிடிகத்கடத்டுமத் . 

Average length of each step =__________________________________________
ஒவத்கவளாரு களாலத் அடியினத்  சரைளாசரைநி அளவு = __________________________________________

Task 3: Making map by pacing

கசயலத்  3:  களாலடியிடத்டு  அளதத்தலத்  மூலமத்  நநிலவரரைபடதத்ரத
உருவளாகத்குதலத்
Now we will use this approximate unit and a graph paper to make an actual map. Start measuring different
lengths within the school premises and plot them on the graph paper. Make teams of 4-5 students, and
divide work among yourselves, such that each team gets reliable measurements of your school spaces.
Following questions will give you some ideas about what all lengths you have to measure. The list is not
complete. Think along these lines and draw a scaled map of the school premises.
இபத்பபளாது,  இநத்த  பதளாரைளாயளாமளான  அலரகயுமத்  ஒரு  வரரைபடதத்  தளாரளயுமத்
பயனத் படுதத்தி  ஒரு  அசலளான  நநிலவரரைபடதத்ரத  உருவளாகத்குபவளாமத் .  பளத்ளநி
வளளாகதத்துகத்குளத்  கவவத்பவறு  கதளாரலவுகரள  அளவிடுஙத்களத் .  பினத் னரைத்  அவறத்ரற
வரரைபடதத் தளாளநிலத்  குறிதத்திடுஙத்களத் .  உஙத்களுரடய பளத்ளநி கவளநிகளநினத்  நமத்பகமளான
அளவீடுகரள  ஒவத்கவளாரு  குழுவுமத்  கபறுமத்  படியளாக  நளாரலநத்து  மளாணவரைத்
குழுகத்கரள உருவளாகத்குஙத்களத் . குழுகத்களநிரடபய பணநிரய பிரைநிதத்துகத் ககளாளத்ளுஙத்களத் .
எநத்கதநத்த நநீளஙத்கரள நநீஙத்களத்  அளகத்க பவணத் டியதிருகத்குமத்  எனத் பரதகத் குறிதத்த சில
பயளாசரனகரள  கபற  பினத் வருமத்  பகளத்விகளத்  உதவியளாக  இருகத்குமத் .  இதனத் படி
பயளாசிதத்து பளத்ளநி வளளாகதத்தினத்  விகிதசம நநிலவரரைபடதத்ரத வரரையுஙத்களத் . 

How many steps do you have to walk in a straight line 
பநரைத்பகளாடத்டிலத்  நநீஙத்களத்  நடகத்க பவணத் டிய அடிகளத்  எதத்தரன:
a) from one corner of the compound to the school gate?                                                    ______________________
சுறத்றுசத்சுவரைநினத்  ஒருமூரலயிலிருநத்து பளத்ளநி நுரழைவளாயிலத் வரரையிலத்?

b) from the school gate to the school building?                                                                      ______________________
பளத்ளநி நுரழைவளாயிலிருநத்து பளத்ளநி கடத்டிடமத் வரரையிலத்?
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c) to cover the length of the school building?                                                                          ______________________
பளத்ளநி கடத்டிடதத்தினத்  நநீளதத்ரத முழுவதுமத் கடகத்க? 

d) to cover the breadth of school building?                                                                              ______________________
பளத்ளநி கடத்டிடதத்தினத்  அகலதத்ரத முழுரமயளாக கடகத்க?

e) from one end of the school building to your classroom?                                                  ______________________
பளத்ளநி கடத்டிடதத்தினத்  ஒருமூரலயிலிருநத்து உஙத்களநினத்  வகுபத்பரற வரரையிலத்?

f) from the school building to the playground?                                                                       ______________________
பளத்ளநி கடத்டிடதத்திலிருநத்து விரளயளாடத்டு திடலத் வரரையிலத்?

If  you have completed the Learning Unit  on Shadows,  you already know the cardinal  directions (East,
South, West, North) for your school campus. Mark them on your map. If you have not done that unit, you
may use a magnetic compass to find approximate cardinal directions.

நநிழைலத்களத்  குறிதத்த  கறத்றலத்  பிரைநிரவ  நநீஙத்களத்  கசயத்திருநத்தீரைத்ககளனத் றளாலத் ,  உஙத்களநினத்
பளத்ளநி  வளளாகதத்திலத்  நளாறத்திரசகரள (கிழைகத்கு,  கதறத்கு,  பமறத்கு,  வடகத்கு)  எவத்வளாறு
அரமநத்துளத்ளன எனத் பரத நநிலவரரைபடதத்திலத்  குறியுஙத்களத் .  அநத்தகத்  கறத்றலத்  பிரைநிரவ
நநீஙத்களத்  கசயத்யவிலத்ரலகயனத் றளாலத் ,  ஒரு  களாநத்த  திரசகத்களாடத்டிரயபத்  பயனத் படுதத்தி
பதளாரைளாயளாமளான பநரைத்தத்திரசகரள நநீஙத்களத்  கணத் டுபிடிகத்கலளாமத் . 

Task 4 Treasure Hunt (A possible extension)

கசயலத்  4: புரதயலத்  பவடத்ரட (கதளாடரைத் கறத்றலத்  வளாயத் பத்பு)

Let us play a game of finding a hidden treasure. Hide an object somewhere in the school premises and
mark its position on the map you have drawn. Do not hide the object next to a major landmark (such as
being the main gate, or exact corner of a building or wall), which makes searching it easier (and can be
done without using map). 
மரறகத்கபத்படத்ட புரதயரல கணத் டுபிடிகத்குமத் விரளயளாடத்ரட நளாமத் விரளயளாடலளாமத்
வளாருஙத்களத் .  உஙத்களநினத்  பளத்ளநி வளளாகதத்திலத்  எஙத்பகயளாவது ஒருகபளாருரள மரறதத்து
ரவயுஙத்களத் .  பினத் னரைத்,  நநீஙத்களத்  வரரைநத்துளத்ள  நநிலவரரைபடதத்திலத்  அதனத்
இருபத்புநநிரலரய  குறிதத்திடுஙத்களத் .  முகத்கியமளான  இடஙத்களுகத்கு  (பிரைதளான
நுரழைவளாயிலத்,  அலத்லது ஒரு சுவரைத் அலத்லது கடத்டிடதத்தினத்  மூரலயிபலபய ரவபத்பது)
அருபக  கபளாருரள  மரறதத்து  ரவகத்க  பவணத் டளாமத்.  அவத்வளாறு  கசயத்தளாலத்  அரத
பதடுவது  எளநிதளாகபபளாயத்விடுமத்  (நநிலவரரைபடதத்ரத  பயனத் படுதத்தளாமபலபய  இரத
கசயத்துவிடலளாமத்). 
Now give this map to your friend who hasn’t seen where the object is hidden, but only has the position
marked on the map the location of the hidden object. Ask her/him to find the object by following the
lengths  and distances marked in  the  map.  Your  friends can also  use  their  step lengths  to follow the
distances after reading from your map. 
இபத்பபளாது, கபளாருளத்  எஙத்பக ரவகத்கபத்படத்டிருகத்கிறது எனத் பரத கதரைநியளாத நணத் பரைநிடமத்
இநத்த  நநிலவரரைபடதத்ரத  ககளாடுஙத்களத் .  நநிலவரரைபடதத்திலத்  குறிகத்கபத்படத்டுளத்ள
மரறதத்துரவகத்கபத்படத்ட கபளாருளநினத்  இருபத்புநநிரல மடத்டுபம அவரைநினத்  வசமத்  உளத்ளது.
நநிலவரரைபடதத்திலத்  குறிகத்கபத்படத்டுளத்ள  கதளாரலவுகரளயுமத்  நநீளஙத்கரளயுமத்
பினத் கதளாடரைத்நத்து  கபளாருரள  கணத் டுபிடிகத்குமத்படி  அவரைநிடமத்  கூறுஙத்களத் .
நநிலவரரைபடதத்திலிருநத்து  தகவரல  கபறத்றபினத்  உஙத்களநினத்  நணத் பரைத்களத்  களாலத்அடி
நநீளஙத்கரள பயனத் படுதத்தியுமத் கதளாரலவுகரள பினத்  கதளாடரைலளாமத்.  

Q1. After you have played this game, try to understand what difficulties you and your friends faced in
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reading the map or in following directions. Can you identify if these difficulties could be related to any
mistakes occurred in the previous task?
பக.1.  இநத்த  விரளயளாடத்ரட  விரளயளாடி  முடிதத்தபினத் னரைத்,  திரசகரள  பினத்
கதளாடரைத்வதிலுமத் அலத்லது நநிலவரரைபடதத்திலிருநத்து தகவரல கபறுவதிலுமத் நநீஙத்களுமத்
உஙத்களநினத்  நணத் பரைத்களுமத்  எதிரைத்ககளாணத் ட  சவளாலத்கரள  புரைநிநத்துககளாளத்ள  முயறத்சி
கசயத்யுஙத்களத் .  முநத்ரதயசத் கசயலிலத்  பநரைநிடத்ட  பிரழைகளத்  எதனுடனுமத்  இசத்சவளாலத்களத்
கதளாடரைத்பு ககளாணத் டிருகத்குமளா எனத் பரத உஙத்களளாலத் அரடயளாளமத் களாணமுடியுமளா?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Suggested Readings

பரைநிநத்துரரைகளத்
1.  Here  you  will  find  detailed  information  about  measuring  horizontal  distances:
கிரடமடத்ட  கதளாரலவுகரள  அளவிடுவது  குறிதத்த  விவரைமளான  தகவலத்களத்  இதிலத்
ககளாடுகத்கபத்படத்டுளத்ளது:
http://www.fao.org/fishery/static/FAO_Training/FAO_Training/General/x6707e/x6707e02.htm
2. Pacing used by hikers to measure distances:
கதளாரலவுகரள  அளவிடுவதறத்கு  மரலபயறத்றமத்  பமறத்ககளாளத்பவரைத்களத்
பயனத் படுதத்துமத் நடநத்து அளவிடுதலத் முரற: 
https://sectionhiker.com/pacing-and-estimating-distance-by-blake-miller/
3. An US Army Study guide website which discuss how local geographic conditions may affects the pace
counts, which must be corrected for:
உளத்ளூரைத் புவியியறத் நநிரலரமகளத் எவத்வளாறு நரட அடி எணத் ணநிகத்ரகரய பளாதிகத்குமத்
எனத் பரத குறிதத்து கலநத்துரரையளாடுமத் அகமரைநிகத்க ரைளாணுவ ஆயத்வு வழிகளாடத்டலத்
இரணயதளமத். இது கணகத்கிடுமத்பபளாது கருதபத்படத்டு சரைநிகசயத்ய பட பவணத் டுமத்: 
www.armystudyguide.com/content/army_board_study_guide_topics/land_navigation_map_reading  /how-
to-use-pace-count-to-.shtml
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