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அலகு 1 - அளவ ீ டுகளும், அளவிடும் கருவிி்களும் 

I. சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக  

1. சரியான ஒன்றைத் தேர்ந்தேடு.  
அ) மி.மீ < தச.மீ < மீ < கி.மீ                                                ஆ) மி.மீ > தச.மீ > மீ > கி.மீ  

இ) கி.மீ< மீ< தச.மீ < மி.மீ                                                    ஈ) மி.மீ > மீ > தச.மீ > கி.மீ  

2. அளவுதகால், அளவிடும் நாடா மற்றும் மீட்டர் அளவுதகால் ஆகியறவ கீழ்க்கண்ட எந்ே 
அளறவ அளவிடப் பயன்படுகின்ைன?                                                                                                                                                      

அ) நிறை   ஆ) எறட       இ) காலம்             ஈ) நீளம்  

3. ஒரு தமட்ரிக் டன் என்பது  

அ) 100 குவின்டால்    ஆ) 10 குவின்ைால்      இ) 1/10 குவின்டால்        ஈ) 1/100 குவின்டால் 

 4. தசன்றனக்கும் கன்னியாகுமரிக்கும்   இறடதய உள்ள தோறலறவ எந்ே அலகில் கணக்கிட 
முடியும்?  

அ) கிதலா மீட்ைர்    ஆ) மீட்டர்       இ) தசன்டி மீட்டர்          ஈ) மில்லி மீட்டர்  

5. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது நிறைறய அளவிடும் கருவியல்ல  

அ)சுருள் தராசு        ஆ)தபாதுத் ேராசு       இ)இயற்பியல் ேராசு      ஈ)எண்ணியல் ேராசு 

 II. தகாடிட்ை இைத்டத நிரப்புக 

 1. --------------- ன் அலகு மீட்டர் ஆகும்.      விடை : நீளம் 

2. 1 கி.கி அரிசியிறன அளவிட --------- ேராசு பயன்படுகிைது.   விடை : இருத்தட்டுத் தராசு 

3. கிரிக்தகட் பந்ேின் ேடிமறன அளவிடப் பயன்படுவது -------- கருவியாகும்.                                        
                                                                         விடை: தவர்னியர்அளவி 

4. தமல்லிய கம்பியின் ஆரத்றே அளவிட --------------- கருவி பயன்படுகிைது.    

          விடை: திருகுஅளவி 

 5. இயற்பியல் ேராறசப் பயன்படுத்ேி அளவிடக் கூடிய துல்லியமான நிறை ____  ஆகும்.  
          விடை: மில்லி கிராம் 

 III. சரியா? தவறா? எழுதுக  

1. மின்தனாட்டத்ேின் SI அலகு கிதலாகிராம்     விடை : தவறு 

சரியான கூற்று : . மின்தனாட்ைத்தின் SI அலகு ஆம்பியர். 

2. கிதலாமீட்டர் என்பது ஒரு SI அலகுமுறை     விடை : தவறு 

சரியான கூற்று: மீட்ைர் என்பது ஒரு SI அலகுமுடற 

3. அன்ைாட வாழ்வில், நாம் நிறை என்ை பேத்ேிற்குப் பேிலாக எறட என்று பயன்படுத்துகிதைாம். 
          விடை : சரி 
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4. இயற்பியல் ேராசு, தபாதுத் ேராறச விடத் துல்லியமானது. அது மில்லிகிராம் அளவிற்கு 
நிறைறயத் துல்லியமாக அளவிடப் பயன்படுகிைது.    விடை : சரி 

5. ஒரு டிகிரி தசல்சியஸ் என்பது 1 K இறடதவளி ஆகும். பூஜ்ஜியம் டிகிரி தசல்சியஸ் என்பது 
273.15 K          விடை : சரி 

IV. தபாருத்துக : 

 1. இயற்பியல் அளவு SI அலகு  

அ) நீளம்  a) தகல்வின்      

ஆ) நிறை   b) மீட்டர்  

இ) காலம்                       c) கிதலாகிராம்  

ஈ) தவப்பநிறல       d) விநாடி  

 விடை : அ. b   ஆ. c    இ. d     ஈ. a 

2. கருவி அளவிடப்படும் தபாருள்  

அ) ேிருகு அளவி   a) காய்கைிகள்  

ஆ) தவர்னியர் அளவி       b) நாணயம்  

இ) சாோரணத்ேராசு  c) ேங்க நறககள் 

ஈ) மின்னணுத்ேராசு  d) கிரிக்தகட் பந்து 

விடை : அ. b   ஆ. d    இ. a     ஈ. c  

3. அளவு கருவி  

அ) தவப்பநிறல   a) தபாதுத்ேராசு  

ஆ) நிறை    b) அளவுதகால்  

இ) நீளம்    c) மின்னணுக் கடிகாரம்  

ஈ) காலம்    d) தவப்பநிறலமானி  

விடை : அ. d   ஆ. a    இ. b     ஈ. c  

V. கூற்று மற்றும் காரணம் வடக  

1. கூற்று (A): SI அலகு முறை ஒரு தமம்படுத்ேப்பட்ட அளவடீ்டு முறை ஆகும். காரணம் (R): SI 

முறையில் நிறையின் அலகு கிதலாகிராம் ஆகும்.  
அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி, ஆனால் R என்பது சரியான விளக்கம் அல்ல.  

ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி. தமலும் R என்பது சரியான விளக்கம்  

இ) A சரி ஆனால் R ேவறு ஈ) A ேவறு ஆனால் R சரி  
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2. கூற்று (A) : கணக்கிடும் முறை நம்முறடய அன்ைாட வாழ்க்றகயில் நம் அறனவருக்கும் மிக 
முக்கியமான ஒன்ைாகும்.  
காரணம் (R): மேிப்படீ்டுத் ேிைன் என்பது காலம் வணீாவறேக் குறைக்கின்ைது.  
அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி ஆனால் R என்பது சரியான விளக்கம் அல்ல.  
ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி . தமலும் R என்பது சரியான விளக்கம்  

இ) A சரி ஆனால் R ேவறு ஈ) A ேவறு ஆனால் R சரி  

3. கூற்று (A) : ஒரு றபயின் நிறை 10 கி.கி என்பது அைிவியல் பூர்வமாக சரியான 

தவளிப்படுத்துேல் ஆகும்.  

காரணம் (R): அன்ைாட வாழ்வில் நாம் நிறை என்ை வார்த்றேக்குப் பேிலாக எறட என்ை 

வார்த்றேறயப் பயன்படுத்துகிதைாம். 

அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி ஆனால் R என்பது சரியான விளக்கம் அல்ல.  

ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி. தமலும் R என்பது சரியான விளக்கம்  

இ) A சரி ஆனால் R ேவறு  

ஈ) A ேவறு ஆனால் R சரி 

 4. கூற்று (A) : 0
0
C = 273.16 K. நாம் அறே முழு எண்ணாக 273 K என எடுத்துக் தகாள்கிதைாம்.  

காரணம் (R): தசல்சியஸ் அளறவ  தகல்வின் அளவிற்கு மாற்றும்தபாது 273 ஐக் கூட்டினால் 
தபாதுமானது.  

அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி ஆனால் R என்பது சரியான விளக்கம் அல்ல.  

ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி . தமலும் R என்பது சரியான விளக்கம்  

இ) ) A சரி ஆனால் R ேவறு ஈ) A ேவறு ஆனால் R சரி  

5. கூற்று (A) : இரண்டு வான் தபாருட்களுக்கு இறடதய உள்ள தோறலவு ஒளி ஆண்டு என்ை 
அலகினால் அளக்கப்படுகிைது.  

காரணம் (R): ஒளியானது தோடர்ந்து ஒரு ஆண்டு தசல்லக்கூடிய தோறலவு ஓர் ஒளி ஆண்டு 
எனப்படும்.  

அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி ஆனால் R என்பது சரியான விளக்கம் அல்ல.  

ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி . மற்றும் R என்பது சரியான விளக்கம்  

இ) ) A சரி ஆனால் R ேவறு ஈ) A ேவறு ஆனால் R சரி 

 VI. பத்தியிலிருந்து தகட்கப்படும் வினா  

1. கீழ்க்கண்ட பத்ேிறயப் படித்து தகட்கப்பட்டுள்ள வினாக்களுக்கு விறடயளி. 

ஒரு தபாருளில் அடங்கியுள்ள தமாத்ே பருப்தபாருட்களின் அளதவ நிறை எனப்படும். நிறைறய 
அளவிடுவது தலசான மற்றும் கனமான தபாருட்களின் தவறுபாட்றட அைிய உேவுகிைது. 
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பல்தவறு தபாருட்களின் நிறைறய அளவிட தபாதுத்ேராசு மற்றும் மின்னணுத்ேராசு 

பயன்படுத்ேப்படுகின்ைன. நிறையின் SI அலகு கிதலாகிராம் ஆகும். ஆனால் பல்தவறு 
தபாருட்களின் நிறைறயப் தபாறுத்து பல்தவறு விேமான அலகுகறளப் பயன்படுத்துகிதைாம். 
எடுத்துக்காட்டாக மருந்துப் தபாருட்களின் (மாத்ேிறர) எறடறய மில்லிகிராமிலும், ஒரு 

மாணவனின் நிறைறய கிதலாகிராமிலும் சரக்கு வண்டிகளின் எறடறய (நிறைறய) தமட்ரிக் 
டன்னிலும் அளவிடுகிதைாம். ஒரு தமட்ரிக் டன் என்பது = 10 குவின்டால்  1 குவின்டால் = 100 

கிதலாகிராம் 1 கிதலா கிராம் = 1000 கிராம்  1 கிராம் =1000 மில்லி கிராம்  

1. ஒரு தமட்ரிக் டன் என்பது  

அ) 1000 கி.கி   ஆ) 10 குவின்ைால்    இ) 1,000,000 கி  ஈ) 100 கி.கி  

2. ஒரு மாத்ேிறரயின் எறடறய எவ்வாறு அளவிடுவாய்?  

அ) கி.கி   ஆ) கி    இ) மி.கி  ஈ) இேில் எதுவுமில்றல  

VII. குறுகிய விடையளிக்க  

1. அளவடீு என்ைால் என்ன?  

விடை : ஒரு தபாருளின் பண்பிற்கு அல்லது ஒரு நிி்கழ்விற்கு, அளவு மற்றும் எண் மதிப்டப 
வழங்கும் முடறதய அளவடீு என்று வணரயறுக்கப்படுகிறது. 

2. SI அலகு வறரயறு.  

விடை : SI அலகு முடற என்பது பண்டைய அலகு முடறகடளவிை நவனீமயமான மற்றும் 
தமம்படுத்தப்பட்ை அலகு முடறயாகும். 

3. SI அலகின் விரிவாக்கம் என்ன?  

விடை : SI - The International System of Units 

 4. மீச்சிற்ைளவு வறரயறு.  

விடை : ஒரு அளவுதகாலினால் அளக்க முடிந்த மிகச் சிறிய அளவு அதன் மீச்சிற்றளவு 
எனப்படும். 

5. ேிருகு அளவியின் புரிக்தகால் அளவிறன எவ்வாறு கணக்கிடுவாய்? 

விடை : திருகு அளவியின் திருகு முடனயின் சமதளப் பரப்பும் எதிதரயுள்ள குமிழின் 
சமதளப்பரப்பும் இடணயும் தபாழுது தடலக்தகாலின் சுழிப்பிரிவு, புரிக்தகாலின் வடர 

தகாட்டுைன்  இடணயும் அளடவ தகாண்டு புரிக்தகால் அளவிடன கணக்கிைலாம். 

6. 2மீ நீளம் தகாண்ட ஒரு தமல்லிய கம்பியின் விட்டத்றே உனது கருவிப் தபட்டியிலிருக்கும் 
அளவுதகாலால் உன்னால் கண்டைிய முடியுமா?  

விடை : கண்ைறிய முடியாது. தமல்லிய கம்பியின் விட்ைத்டத திருகு அளவிடயக் 
தகாண்டு கண்ைறியலாம்  
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VIII. குறுகிய விடையளிக்க  

1. SI அலகுகறள எழுதும்தபாது கவனிக்க தவண்டிய விேி முறைகள் யாறவ?  

விடை :  

1. அறிவியல் அறிஞர்களின் தபயர்களால் குறிக்கப்படும் அலகுகடள எழுதும்தபாது, 

முதல் எழுத்து தபரிய எழுத்தாக (Capital Letter) இருக்கக் கூைாது. எடுத்துக்காட்டு newton, 

2. அறிவியல் அறிஞர்களின் தபயர்களால் குறிக்கப்படும் அலகுகளின் குறியீடுகடள 

எழுதும்தபாது தபரிய எழுத்தால் எழுத தவண்டும். எடுத்துக்காட்டு newton என்பது N,  

3.  குறிப்பிட்ை தபயரால் வழங்கப்பைாத அலகுகளின் குறியீடுகடள சிறிய எழுத்தால் 
(Small Letter) எழுத தவண்டும். எடுத்துக்காட்டு metre என்பது m  

4. அலகுகளின் குறியீடுகளுக்கு இறுதியிதலா அல்லது இடையிதலா நிறுத்தல் குறிகள் 

தபான்ற எந்தக் குறிகளும் இைக் கூைாது எடுத்துக்காட்டு 50 m என்படத 50 m. என்று 
குறிப்பிைக் கூைாது.  

5.  அலகுகளின் குறியீடுகடள பன்டமயில் எழுதக் கூைாது. எடுத்துக்காட்டு 10 kg 

என்படத 10 kgs என எழுதக்கூைாது. 
6. தவப்பநிடலடய தகல்வின் (Kelvin) அலகால் குறிப்பிடும் தபாது டிகிரி குறி இைக் 

கூைாது. எடுத்துக்காட்டு 283 K என்படத 283o K என எழுதக் கூைாது.  

7.  அலகுகளின் குறியீடுகடள வகுக்கும்தபாது சரிவுக் தகாட்டிடனப் பயன்படுத்தலாம். 
ஆனால் ஒன்றுக்கு தமற்பட்ை சரிவுக் தகாடுகடளப் பயன்படுத்தக் கூைாது 

எடுத்துக்காட்டு ms-1 அல்லது m/s என எழுதலாம். J / K / mol என எழுதாமல் JK - 1 mol - 1 என 
எழுத தவண்டும்.  

8. எண் மதிப்பிற்கும், குறியீடுகளுக்கும் இடையில் இடைதவளி இைதவண்டும். 
எடுத்துக்காட்டு 15 kgms-1 என்று எழுத தவண்டுதம தவிர 15kgms-1 என இடைதவளியின்றி 
எழுதக்கூைாது.  

9. ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ை குறியீடுகடள மட்டுதம பயன்படுத்த தவண்டும். எடுத்துக்காட்டு 
Ampere என்படத amp என்தறா second என்படத sec என்தறா எழுதக் கூைாது.  

10. எந்ததவாரு இயற்பியல் அளவின் எண் மதிப்டபயும் அறிவியல் முடறப்படிதய எழுத 
தவண்டும். எடுத்துக்காட்டு பாதரசத்தின் அைர்த்திடய 13600 kgm

-3
 என்று எழுதாமல் 

1.36X104 kgm
-3

 என எழுத தவண்டும். 

2. நிறலயான அலகு முறை ஏன் தேறவப்படுகிைது ?  

விடை : அளவடீுகள் நபருக்கு நபரும், இைத்திற்கு இைமும் மாறுபைாமால் நிடலயாக 
அடமயதவ நிடலயான பன்னாட்டு அலகு முடற ததடவப்படுகிறது. ஆடகயால் பன்னாட்டு 
அலகு முடற (SI அலகு முடற)  1960 ல் நடைமுறக்கு தகாண்டுவரப்பட்ட்து 
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3. நிறை மற்றும் எறடறய தவறுபடுத்துக.  

விடை :  

வ. எண் நிடற எடை 

1 அடிப்படை அளவு வழி அளவு 

2 எண் மதிப்பு மட்டும் தகாண்ை அளவு 
எனதவ இது ஸ்தகலர் அளவாகும். 

எண் மதிப்பு மற்றும் திடசப் பண்பு 
தகாண்ைது, எனதவ இது தவக்ைர் 

அளவாகும். 

3 தபாருளில் உள்ள பருப்தபாருட்களின் 

அளவாகும்  
பருப்தபாருட்களின் மீது தசயல்படும் 

புவிஈர்ப்பு விடசயின் அளவாகும். 

4 இைத்திற்கு இைம் மாறாது.  இைத்திற்கு இைம் மாறுபடும்  

 இயற்பியல் தராசினால் அளவடீு 

தசய்யப்படுகிறது.  
இது சுருள்வில் தராசு தகாண்டு அளவடீு 

தசய்யப்படுகிறது 

6 இதன் அலகு கிதலாகிராம்  இதன் அலகு நியூட்ைன் 

 

4. தநகிழிப்றபயின் ேடிமறனக் கணக்கிடுவேற்குத் தேறவயான அலகு என்ன?  

விடை : டமக்ரான் 

5. தவர்னியர் அளவுதகாலின் மீச்சிற்ைளறவ எவ்வாறு கணக்கிடுவாய்?  

விடை :  

 கருவியின் மீச்சிற்றளவு =  
முேன்றமக் தகாலின் ஒரு மிகச்சிைிய பிரிவின் மேிப்பு 
தவர்னியர் தகாலின் தமாத்ேப் பிரிவுகளின் எண்ணிக்றக  

        தபரும்பாலும் முதன்டமக்தகால் தசன்டிமீட்ைரிலும், அதன் பிரிவுகள் மில்லி 
மீட்ைரிலும் குறிக்கப்பட்டிருக்கும். அதனால், முதன்டமக்தகாலின் மிகச்சிறிய அளவு ஒரு 

மில்லி மீட்ைர் ஆகும். தவர்னியர் அளவுதகாலில் தமாத்தம் 10 பிரிவுகள் உள்ளன.  

எனதவ, மீச்சிற்றளவு =
  மி மீ
  

  = 0.01 தச.மீ 

IX கணக்கீடுகள்  

1. இனியன் ஒரு ஒளி ஆண்டு என்பேறன 9.46 X10
15 மீ எனவும் எழிலன் இல்றல 9.46 X10

12
 கிமீ 

எனவும் வாேிடுகின்ைனர். யார் கூற்று சரி ? உன் விறடறய நியாயப்படுத்து. 

விடை : இருவர் கூற்றும் சரி ஆகும். 

காரணம் : ஒளியானது ஒரு விநாடிக்கு 3x10
8 மீ அல்லது 3 லட்சம் கிமீ தூரத்டதக் கைக்கிறது. 

ஒரு ஆண்டில் 365 நாட்கள் உள்ளன. அதாவது, ஒரு ஆண்டில் 365×24×60×60=3.153×10
7
 வினாடிகள் 

உள்ளன. எனதவ, ஒரு ஒளி ஆண்டு = 3.153 ×10
7 

× 3×10
8 

= 9.46 ×10
15

  மீ அல்லது 9.46 X1012  கிமீ 
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 2. ஒரு இரப்பர் பந்ேின் விட்டத்றே அளவிடும்தபாது முேன்றம அளவுதகாலின் அளவு 7 தச.மீ, 

தவர்னியர்ஒன்ைிப்பு 6 எனில் அேன் ஆரத்ேிறனக் கணக்கிடுக.  

விடை :  

இரப்பர் பந்தின் விட்ைம்  

                     = முதன்டமக் தகால் அளவடீு (MSR)  + [தவர்னியர் ஒன்றிப்பு (VC) x மீச்சிற்றளவு (LC)]  

                     = 7 + (6×0.1)   = 7 + 0.6 = 7.6 மி.மீ 

இரப்பர் பந்தின் ஆரம் : விட்ைத்தில் பாதி ஆரம் என்பதால்         
 
 = 3.8 மி.மீ 

3. ஐந்து ரூபாய் நாணயத்ேிறன ேிருகு அளவியால் அளக்கும் தபாழுது அேன் புரிதகால் அளவு 
1.மி.மீ அேன் ேறலக்தகால் ஒன்ைிப்பு 68 எனில், அேன் ேடிமறனக் காண்க. 

விடை :  

ஐந்து ரூபாய் நாணயத்தின் தடிமன் :  
      = புரிக்தகால் அளவு P.S.R + தடலக்தகால் ஒன்றிப்பு ×மீச்சிற்றள்வு (HSC×LC) ± சுழிப்பிடழ 

           = 1 + (68 x0.01 ) ± 0  = 1+0.68 

           = 1.68 மி.மீ 

 4. 98 நியூட்டன் எறடயுள்ள ஒரு தபாருளின் நிறைறயக் காண்க. 

விடை :  எடை(w) = mg 

      ஃ நிறை (m)  = 
 

 
 = 

  

   
 = 10 கி.கி 

 X. விரிவான விடையளிக்க  

1. ஒரு உள்ளடீற்ை தேநீர் குவறளயின் ேடிமறன எவ்வாறு கண்டைிவாய் ?  

விடை :  

 ஒரு உள்ளடீற்ை தேநீர் குவறளயின் ேடிமறன தவர்னியர் அளவிறயக் தகாண்டு 
கணக்கிடலாம். 

 முேலில் அளவுதகாலில் சுழிப்பிறழ உள்ளோ எனக் கண்டைிய தவண்டும். சுழிப்பிறழ 
இல்றலதயனில் 0 எனக் தகாள்ள தவண்டும். 

 தவர்னியர் அளவிறயக் தகாண்டு தேநீர் தகாப்றபயின் முேன்றமக்தகால் அளவு மற்றும் 
தவர்னியர் ஒன்ைிப்பு ஆகியவற்றை கண்டைிய தவண்டும். 

 தமற்கண்ட தசயல்பாடுகளில் கிறடத்ே அளவுகறள அட்டவறணப்படுத்ேி கீழ்கண்ட 
வாய்பாடு மூலம் சராசரி கண்டு ேடிமறனக் கண்டைியலாம். 

 தேநீர் குவறளயின் ேடிமன் : 

முேன்றமக்தகால் அளவடீு (MSR)+ [தவர்னியர் ஒன்ைிப்பு (VC) x மீச்சிற்ைளவு (LC)] – சுழிப்பிறழ 
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2. ஒரு ரூபாய் நாணயத்ேின் ேடிமறன எவ்வாறு கணக்கிடுவாய்? 

விடை : ேிருகு அளவிறயப் பயன்படுத்ேி தமல்லிய நாணயத்ேின் ேடிமறனக் கண்டைிேல்  

 முேலில் ேிருகு அளவியின் புரியிறடத் தூரம், மீச்சிற்ைளவு மற்றும் சுழிப்பிறழ 

ஆகியவற்றைக் கண்டு பிடிக்க தவண்டும்.  
 ேிருகு அளவியின் இரு சமேளப் பரப்புகளுக்கு இறடதய தமல்லிய நாணயத்றே றவக்க 

தவண்டும். 
 பற்சட்ட அறமப்பின் உேவியால் ேிருறகத் ேிருகி நாணயத்றே நன்ைாகப் பற்ைிக் 

தகாள்ளுமாறு தசய்ய தவண்டும்.  
 புரிக்தகால் காட்டும் அளறவயும் (PSR) புரிக்தகாலின் வறர தகாட்டுடன் இறணயும் 

ேறலக்தகால் பிரிறவயும் (HSC) குைித்துக்தகாள்ள தவண்டும். நாணயத்ேின் ேடிமன்= P.S.R + 

ேிருத்ேப்பட்ட H.S.R அோவது P.S.R + (HSC +ZC) x LC  நாணயத்ேின் தவவ்தவறு பகுேிகறளத் 
ேிருகு அளவியின் சமேளப் பரப்புகளுக்கிறடதய றவத்து தசாேறனறயத் ேிரும்பச் 
தசய்யவும்.  

 அளவடீுகறள அட்டவறணப்படுத்ேவும் 

 கறடசிக் கட்டத்ேில் உள்ள பல்தவறு அளவுகளின் சராசரி நாணயத்ேின் ேடிமறனக் 
தகாடுக்கும். 

 

விடை :  

1.எடை  2.ததாடலவு   3.தவப்பநிடல  4.தநர்ப்பிடழ   

5.மீட்ைர்  6.மீச்சிற்றளவு  7.தடிமன்  8.திருகுஅளவி   

9.தடலக்தகால்  10.வடரதகாடு 11.தகல்வின்   12.தவர்னியர் அளவி 
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விடை :  

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆக்கம் : 

மீனா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed.,M.Phil., 

பட்ட்தாரி ஆசிரியர் அரசு உயர்நிடலப் பள்ளி, 

படழயவலம், 

திருவாரூர் மாவட்ைம். 
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பத்தாம் வகுப்பு கல்வி அமுது அறிவியல் டகதயடை தபறுவதற்கு kalviamuthu@gmail.com 
என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியில் ததாைர்  தகாள்ளவும் 

mailto:kalviamuthu@gmail.com

