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க�வ� அ�� அல��ேத�� -14 - 1
10th Standard

Science / அறிவ�ய�

அளவ��� க�வ�க�

Total Mark : 14

Multiple Choice Question

Fill in the blanks

2 Mark Questions

5 x 1 = 5

தி�� அள� எ�ப� ............... அள���� ப�மாண� உ�ள மிக� சிறிய ெபா��கைள அளவ��� க�வ�யா��.

(a) 0.1 cm  (b) 0.01 cm  (c) 0.1 mm  (d) 0.01 mm

தி�� அளவ�ய�� தைல�ேகா�, �ழி�ப���, ���ேகாலி� வைர ேகா���� கீ� அைமகிற�, என��

�ழி�ப�ைழ ..................

(a) ேந��றி  (b) எதி��றி  (c) இ�ைல

தி�� அளவ� ...................� வ��ட�ைத அள�க� பய�ப�கிற�.

(a) கட�பாைர   (b) ெம�லிய க�ப�  (c) கி���ெக� ப��

ஓ� ஒள� ஆ�� எ�ப� ............ஆ��.

(a)  (b)  (c) 365.25 × 24 × 60 × 60 × 3 × m10
8

1 × 24 × 60 × 60 × 3 × m10
8

360 × 24 × 60 × 60 × 3 × m10
8

வான�ய� அல� எ�ப� �வ�ய�� ைமய�தி�� ...............� ைமய�தி��� இைட�ப�ட சராச�த ெதாைல�.

(a) நிலா  (b) ��ய�    (c) ெச�வா� 

5 x 1 = 5

ஒள�யான� ெவ�றிட�தி� ஓ� ஆ��� ெச�ல� ��ய ெதாைல� _______________

0.01 மி.ம�. அள���� ெபா��கள�� ப�மாண�கைள ��லியமாக அள�க� பய�ப�� க�வ� _______________

தி�� அளவ�ய��, தைல�ேகாலி� �ழி�ப��� ���ேகாலி� வைரேகா���� ேம� அைம�தா� அ�

_________________

தி�� அளவ�ய��, தைல�ேகாலி� �ழி�ப��� ���ேகாலி� வைரேகா���� ேம� அைம�தா� அ�  

தைல�ேகாலி� காண�ப�� ப���க� 

2 x 2 = 4

ப��வ�� ���கள�� உ�ள தவ�கைள� தி���க. 

அ) வான�ய� அல� எ�ப� �வ��பர�ப����, ��யன�� பர�ப���� இைட�ப�ட சராச� ெதாைல� ஆ��.  

ஆ) ஒள� ஆ�� எ�ப� ஒள�யான� ஓ� ஆ��� நிமிட�தி�� 3 X 10 m ேவக�தி� பயண� ெச��� ெதாைல�

ஆ��.

8

A ெதா�திைய B ெதா�திேயா� ெபா���க.

வ.எ�  ெதா�தி - A ெதா�தி - B

1. சிறிய ப�மாண�க� கிேலாம��ட� 

2. ெப�ய ப�மாண�க� தி�� அளவ� 

3. அதிக� ெதாைல�    அள�ேகா�

4. சி� ெதாைல�  ஒள� ஆ��

    ஆ�� ம��ட�
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2)

3)

4)

5)

6)

7)
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9)
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12)
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