
 

ஆறாம் வகுப்பு    அறிவியல்    முதல் பருவம் 

 

பாடம்-1. அளவீடுகள் 

1. உனது அறிவியல் குறிப்பபட்டின் கனத்தத அளவிட என்ன அலதகப் 

பயன்படுத்துவாய்? 

அ) மீட்டர ்    ஆ) கிபலா மீட்டர ்   

இ) மில்லி மீட்டர ்   ஈ) சென்டிமீட்டர ்

 

2. சென்தனக்கும், திருெச்ிராப்பள்ளிக்கும் இதடப்பட்ட சதாதலதவக் 

குறிப்பிட எந்த அலதகப் பயன்படுதத்ுவாய்? 

அ) மீட்டர ்    ஆ) கிபலா மீட்டர ்   

இ) மில்லி மீட்டர ்   ஈ) சென்டிமீட்டர ்

 

3. எழுதுபகாலின் நீளத்தி அளவின எந்த அலதகப்பயன்படுத்துவாய்? 

அ) மீட்டர ்    ஆ) கிபலா மீட்டர ்   

இ) மில்லி மீட்டர ்   ஈ) சென்டிமீட்டர ்

 

4. பூமியில் 6 கிபலாகிராம் எதடயிருக்கும் ஒரு சபாருள் நிலவின் பரப்பில் 

எத்ததன கிபலாகிராம் எதட இருக்கும்? 

அ) 1   ஆ) 6  இ) 10  ஈ) 36 

 

5. நிலாவில் 60கிபலாகிராம் எதடயுள்ள ஒரு சபாருள் பூமியில் எத்ததன 

கிபலாகிராம் எதட இருக்கும்? 

அ) 10   ஆ) 360  இ) 1  ஈ) 60 

 

6. ெரியானததத்பதரந்்சதடு 

அ) கிமீ >மிமீ> செமீ> மீ 

ஆ) கிமீ >மிமீ> செமீ> கிமீ 

இ) கிமீ> மீ >செமீ >மிமீ 

ஈ) கிமீ >செமீ> மீ >மிமீ 

 

7. ஒரு மரத்தின் சுற்றளதவ  அளவிட பயன்படுவது 

அ) மீட்டர ்அளவுபகால் 

ஆ) மீட்டர ்கம்பி 

இ) பிளாஸ்டிக் அளவுபகால் 

ஈ) அளவு நாடா 

 

1. அளவீடு- வதரயறு. 

அளவீடு 

சதரிந்த அளதவக் சகாண்டு, சதரியாத அளதவ ஒப்பிடுவது அளவீடு 

எனப்படுகிறது. 
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2. ஒரு அளவீட்டில் உள்ள இரண்டு முக்கியப் பகுதிகள் யாதவ? 

அளவீட்டில் உள்ள முக்கியப் பகுதிகள் 

1. எண் அளவு 

2. அலகு 

எடுத்துக்காடட்ு : “5 மீட்டர”்  என்பதில், ‘5’ என்பது எண் அளவு, ‘மீட்டர’் 

என்பது அலகு. 

 

3. பன்னாடட்ு அலகு முதற என்றால் என்ன? 

பன்னாடட்ு அலகு முறை 

உலகம் முழுவதும் உள்ள அறிவியல் அறிஞரக்ளால் 

ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட சபாதுவான அலகு முதறக்கு பன்னாடட்ு அலகுமுதற 

என்று சபயர.் இது ஆங்கிலத்தில் International System of Units அல்லது 

சுருக்கமாக SI அலகுமுதற என அதைக்கப்படுகிறது. 

 

4. நீளம் – வதரயறு. 

நீளம் 

ஏபதனும் இரு புள்ளிகளுக்கு இதடபய உள்ள சதாதலவு நீளம் 

எனப்படும்.     

 நீளத்தின் பன்னாடட்ு அலகு மீட்டர.் 

5. பருமன் – வதரயறு. 

பருமன் 

ஒரு சபாருள் அதடத்துக்சகாள்ளும் இடம் அதன் பருமன் ஆகும். 

பருமன் கன அளவு என்றும் அதைக்கப்படுகிறது. பருமனின் பன்னாடட்ு 

அலகு ‘மீட்டர்2’ அல்லது ‘ெதுர மீட்டர’் 

 

6. நிதற- வதரயறு 

நிறை 

ஒரு சபாருளில் உள்ள பருப்சபாருளின் அளவு நிதற எனப்படுகிறது. 

நிதறயின் பன்னாடட்ு அலகு கிபலாகிராம்.  

 

7. எதட – வதரயறு. 

எறட 

ஒரு சபாருளின் மீது செயல்படும் புவிஈரப்்பு விதெயின் அளவு 

அப்சபாருளின் எதட எனப்படும். நிதறயின் பன்னாடட்ு அலகு நியூட்டன். 
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8. நிதற – எதட பவறுபடுத்துக. 

நிறை- எறட வேறுபாடு 

வ.எண். நிதற எதட 

1 

ஒரு சபாருளில் அடங்கியுள்ள 

பருப்சபாருள்களின் அளவு 

நிதற எனப்படும். 

ஒரு சபாருள் மீது செயல்படும் 

புவிஈரப்்பு விதெயின் அளவு 

எதட எனப்படும். 

2 
நிதற ஒபர அளவாகபவ 

இருக்கும். 

எதட இடத்திற்கு இடம் மாறும். 

3 
நிதற ொதாரண தராதெக் 

சகாண்டு அளக்கப்படுகிறது. 

எதட வில்தராதெக் சகாண்டு 

அளக்கப்படுகிறது. 

4 
நிதறயின் SI அலகு 

கிபலாகிராம் 

எதடயின் SI அலகு நியூட்டன் 

 

9. காலம் – வதரயறு. காலத்தின் பன்னாடட்ு அலகு எது? 

காலம் 

இரண்டு நிகை்வுகளக்கு இதடபட்ட பநரம் காலம் எனப்படுகிறது. 

காலத்தின் பன்னாடட்ு அலகு வினாடி ஆகும். 

 

10. ஒரு நாள் என்பதத வதரயறு. 

ஒரு நாள் 

பூமி தன் அெச்ில் தன்தனத்தாபன ஒரு முதற சுைல்வதற்கு ஆகும் 

காலம் ஒரு நாள் எனப்படுகிறது. ஒரு நாளுக்கு 24 மணி பநரம் ஆகும். 

 

11. ஒரு ஆண்டு வதரயறு. 

ஒரு ஆண்டு 

பூமி சூரியதன ஒரு முதற சுற்றிவர ஆகும் காலம் ஒரு ஆண்டு 

எனப்படுகிறது. ஒரு ஆண்டு என்பது 365 ¼ நாட்கள் சகாண்டதாகும். 

 

12. ஒளி ஆண்டு என்றால் என்ன? 

ஒளி ஆண்டு 

ஒளி ஒரு ஆண்டுகாலத்தில்  கடக்கும் சதாதலவு ஒரு ஒளி ஆண்டு 

எனப்படுகிறது. 

 

13. பரப்பளவு வதரயறு. அதன் அலகு யாது? 

பரப்பளவு 

ஒரு சபாருளின் பமற்பரப்பின் அளவு பரப்பளவு எனப்படும். 

பரப்பளவின் பன்னாடட்ு அலகு மீ2 அல்லது ெதுர மீட்டர ்ஆகும். 

 

14. பருமனளவு வதரயறு. அதன் அலகு யாது? 

பருமனளவு  

ஒரு சபாருள் அதடத்துக்சகாள்ளும் இடம் அதன் பருமனளவு அல்லது 

கன அளவு எனப்படும். பருமனளவின் அலகு மீட்டர்2 அல்லது கன மீட்டர ்

ஆகும். 

15. இடமாறு பதாற்றப்பிதை என்றால் என்ன? 

இடமாறு வ ாை்ைப்பிறை  



ஒரு சபாருளின் பதாற்ற நிதலதய இருபவறு பாரத்வக்பகாடுகளின் 

வழிபய பநாக்கும்பபாது ஏற்படுவதாகத ் பதான்றும் அளவீடட்ு மாறுபாடு 

அல்லது அளவீடட்ு இடப்சபயரெ்ச்ிபய இடமாறு பதாற்றப்பிதை எனப்படும். 

 

16. ஓபடாமீட்டர ்என்பது என்ன? 

ஒவடாமீட்டர ்

தானியிங்கி வாகனங்களில் கடக்கும் சதாதலதவ கணக்கிடுவதற்காக 

உள்ள ஒரு கருவி ஓபடா மீட்டர ்ஆகும். 

 

17. பைங்காலங்களில் காலத்தத அளக்கப் பயன்பட்ட கருவிகதளக் 

குறிப்பிடுக. 

பைங்கால ்தில் கால ்தி அளக்கப் பயன்பட்ட கருவிகள் 

 மணற்கடிகாரம் 

 நீர ்கடிகாரம் 

 நிைல் கடிகாரம் 

 

18. திரவத்தின் பருமனளதவ அளக்க உதவும் ொதனங்கள் யாதவ? 

திரே ்தின் கன அளறே அளக்க உ வும் சா னங்கள் 

 அளவீடட்ு முகதவ 

 அளவு ொடி 

 கூம்புக் குடுதவ 

 பியூ சரட் 

 பிப்சபட் 

 

1. நீளத்திற்கான SI அலகு எது?  மீட்டர ்

2. நிதறக்கான SI அலகு எது? கிபலாகிராம் 

3. காலத்திற்கான SI அலகு எது? வினாடி 

4. சவப்பநிதலக்கான SI அலகு எது? சகல்வின் 

5. மின்பனாட்டத்திற்கான SI அலகு எது? ஆம்பியர ்

6. சபாருளின் அளவிற்கான SI அலகு எது? பமால் 

7. ஒளிெச்ெறிவிற்கான SI அலகு எது? பகண்டிலா 

8. இரு புள்ளிகளுக்கு இதடயிலான சதாதலவு 

எவ்வாறு அதைக்கப்படுகிறது? 

நீளம் 

9. சதரிந்த ஒரு அளதவ சதரியாத ஒரு அளபவாடு 

ஒப்பிடுவது எவ்வாறு அதைக்கப்படுகிறது? 

அளவீடு 

10. SI என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன? International System 

of Units 

11. இரு நகரங்களுக்கு இதடயில் உள்ள தூரத்தத 

அளவிட என்ன அலகு பயன்படுத்தப்படுகிறது? 

கிபலாமீட்டர ்

12. ஒரு அளவீட்டில் இருபகுதிகள் உள்ளன. 

அவற்றுள் ஒன்று எண்மதிப்பு, மற்சறான்று  

என்ன? 

 அலகு 

13. உனது உயரத்தத அளக்கப் பயன்படும் அலகு 

எது? 

சென்டிமீட்டர ்
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14. ஒரு அளவின் பத்தில் ஒரு பங்கு 

என்பததக்குறிக்கும் முன்சனாடட்ு எது? 

சடசி 

15. ஒரு அளவின் நூறில் ஒரு பங்கு 

என்பததக்குறிக்கும் முன்சனாடட்ு எது? 

சென்டி 

16. ஒரு அளவின் ஆயிரத்தில் ஒரு பங்கு 

என்பததக்குறிக்கும் முன்சனாடட்ு எது? 

மில்லி 

17. ஒரு அளவின் நுறுபகாடியில் ஒரு பங்கு 

என்பததக் குறிக்கும் முன்சனாடட்ு எது? 

நாபனா 

18. ஒரு அளவின் ஆயிரம் மடங்கு 

என்பததக்குறிக்கும் முன்சனாடட்ு எது? 

கிபலா 

19. பரப்பளவின் அலகு என்ன? மீட்டர்2 (அ) 

ெதுரமீட்டர ்

20. பருமனளவின் அலகு என்ன? மீட்டர்3 (அ) 

கனமீட்டர ்

21. வதளக்பகாட்டின் நீளத்தத அளக்க என்ன 

கருவி பயன்படுதத்ப்படுகிறது? 

கதவ 

22. பியூசரட் மற்றம் பிப்சபட் பபான்ற அளவிகள் 

திரவங்களின் எதத அளக்கப்பயன்படுகிறது? 

பருமனளவு  

23. திரவப்சபாருள்களின் பருமனளவு சபாதுவாக 

எந்த அலதகக் சகாண்டு அளக்கப்படுகிறது? 

லிட்டர ்

24. SI அளவீடட்ு முதறயில் திடப்சபாருள்களின் 

பருமன் எந்த அலகினால் அளக்கப்படுகிறது? 

மீட்டர்3 (அ) 

கனமீட்டர ்

25. ஒரு சபாருளில் அடங்கியுள்ள பருப்சபாருளின் 

அளவு எவ்வாறு அதைக்கப்படுகிறது?  

நிதற 

26. ஒரு சபாருளின்மீது செயல்படும் புவிஈரப்்பு 

விதெயின் அளவு எவ்வாறு 

அதைக்கப்படுகிறது? 

எதட 

27. நிலவின் ஈரப்்பு விதெயானது பூமியின் ஈரப்்பு 

விதெயில் எத்ததனயில் ஒரு பங்கு? 

ஆறில் ஒரு பங்கு 

28. ஒரு கிராமிற்கு எதத்தன மில்லிகிராம்? 1000 

29. ஒரு கிபலாகிராமிற்கு எத்ததன கிராம்? 1000 

30. ஒரு சமட்ரிக்டன்னுக்கு எத்ததனக் 

கிபலாகிராம்? 

1000 

31. ஒரு குவிண்டாலுக்கு எத்ததன கிபலாகிராம்? 100 

32. ஒரு கிபலாமீட்டருக்கு எத்ததன மீட்டர?்  1000 

33. ஒரு மீட்டருக்கு எதத்தன சென்டிமீட்டர?் 100 

34. ஒரு மீட்டருக்கு எதத்தன மில்லிமீட்டர?் 1000 

35. ஒரு லிட்டருக்கு எதத்தன மில்லிலிட்டர?் 1000 

36. சபாதுத்தராசின் மூலம் ஒரு சபாருளின் 

எததக்காண முடியும்? 

நிதற 

37. வில்தராசின் மூலம் ஒரு சபாருளின் 

எததக்காணலாம்? 

எதட 

38. சபாருள்களின் எதடதய மிகத்துல்லியமாக 

அளக்க எந்தத ்தராதெப்பயன்படுத்தலாம்? 

மின்னணு தராசு 

39. பைங்காலத்தில் காலத்ததக்கணக்கிட 

எவற்தறப் பயன்படுத்தினர?் 

மணல் கடிகாரம் 

நீர ்கடிகாரம் 

நிைல் கடிகாரம் 



40. காலத்தத துல்லியமாகக் கணக்கிட எந்த 

கடிகாரத்ததப் பயன்படுத்தலாம்? 

மின்னணு 

கடிகாரம் 

41. ஒரு வாகனம் எவ்வளவு தூரம் கடந்துள்ளது 

என்பதத அளவிடும் கருவியின் சபயர ்என்ன? 

ஓபடாமீட்டர ்

42. சமட்ரிக் முதற அலகுகள் எந்த நாட்டினரால் 

உருவாக்கப்பட்டது? 

பிரான்சு 

43. சமட்ரிக் முதற அலகுகள் எந்த ஆண்டு 

உருவாக்கப்பட்டது? 

1790 

44. நீளத்தத அளக்க உதவும் அளவுபகாதலக் 

கண்டுபிடித்த அறிவியல் அறிஞரின் சபயர ்

என்ன? 

வில்லியம் 

சபடச்வல் 

45. அதனத்துலக எதடகள் மற்றும் அளவீடுகள் 

நிறுவனம் எங்கு உள்ளது? 

பாரீஸ் 

46. ஒரு மீட்டர ்என்பதற்கான படித்தர அளவு எந்த 

உபலாகத்தால் செய்யப்படட்ுள்ளது? 

லித்தியம்- 

இரிடியம் 

உபலாகக்கலதவ 

47. ஒரு கிபலாகிராம் என்பதற்கான படித்தர 

அளதவக் குறிக்கும் சபாருள் பிரான்ஸ் 

நாட்டின் எந்த நகரில் தவக்கப்படட்ுள்ளது? 

செவ்பரஸ் 

48. ஒரு மீட்டர ் என்பதற்கான படித்தர அளதவக் 

குறிக்கும் சபாருள் பிரான்ஸ் நாட்டின் எந்த 

நகரில் தவக்கப்படட்ுள்ளது? 

பாரீஸ் 

49. ஒரு மீட்டர ் மற்றும் ஒரு கிபலாகிராம் 

என்பதற்கு படித்தர அலகுகள் எந்த ஆண்டு 

நிறுவப்பட்டன? 

1889 

50. கடல் பயணத்தின் பபாது தூரம் எந்த அலகால் 

அளக்கப்படுகிறது? 

நாடிக்கல் தமல் 

அல்லது கடல் 

தமல் 

51. ஒளி ஒரு ஆண்டு காலத்தில் கடக்கும் 

சதாதலவு எவ்வாறு அதைக்கப்படுகிறது? 

ஒளிஆண்டு 

52. ஒருவர ் ஒரு நாதளக்கு எத்ததன லிட்டர ்

தண்ணீர ்குடிக்கபவண்டும்? 

2 லிட்டர ்

53. ஒரு நிமிடத்திற்கு எத்ததன வினாடிகள்? 60 

54. ஒரு மணிக்கு எத்ததன நிமிடங்கள்? 60 

55. ஒரு மணிக்கு எத்ததன வினாடிகள்? 3600 

56. ஒரு நாளுக்கு எத்ததன மணிகள்? 24 

57. ஒரு நாளுக்கு எத்ததன நிமிடங்கள்? 1440 

58. ஒரு நாளுக்கு எத்ததன வினாடிகள்? 86400 

59. ஒரு வாரத்திற்கு எத்ததன நாட்கள்? 7 

60. ஒரு மாதத்திற்கு எத்ததன வாரங்கள்? 4 

61. ஒரு ஆண்டிற்கு எதத்தன மாதங்கள்? 12 

62. ஒரு ஆண்டிற்கு எதத்தன வாரங்கள்? 52 

63. ஒரு ஆண்டிற்கு எதத்தன நாட்கள்? 365 ¼  

64. ஒரு ொதரண ஆண்டிற்கு எத்ததன நாட்கள்? 365 

65. ஒரு லீப் ஆண்டிற்கு எத்ததன நாட்கள்? 366 
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