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Centum Coaching Team – Padasalai’s Special Question Paper 

10th science  

நதிப்பண்: 75                                  காம்: 2 1/2 நணி 

I அனத்து யிாக்கலக்கும் யினைனி     15 X 1= 15 

1) தனமுன, தனமுனனாகப் ண்புகள் கைத்துதனப் ாபம்ாினம் 

ப்டும்.பநண்ைல் தன் ஆய்யிற்குப் னன்டுத்தின ட்ைாணிச் பெடினில், 

நபபுப்ண்ிற்கா காபணிகள்____ல் காணப்டுகிது.  

அ) டி.ன்.                  ஆ) ஆர்.ன்.          இ) புபதம்             ஈ) னெட்டைாிாெம் 

2) னைனாய்டு பய காபணநா ாக்டிாினா 

அ) ிாஸ்டநாடினம் னைப்ி                        ஆ) ொல்டநால்ா னைப்ி  

இ) ொல்பநால்ா ஓடயல்                           ஈ) ிாஸ்டநாடினம் ஓடயல்    

3) இபத்தத்தில் அடனாடின் நற்றும் ெர்க்கனபின் அனய ஒழுங்குடுத்துயது 

அ) னதபாக்வன்          ஆ) இன்சுலின்                 இ) அட்ாீல்           ஈ) யிந்தகம் 

4) மூயினணயிால் உண்ைாகும் திசு, கருயின் யர்ச்ெிக்கு ஊட்ைம் அிக்கயல்து 

அ) னெடகாட்               ஆ) சூல் ஒட்டுத்திசு          இ) ஸ்கூட்பைல்ம் ஈ) கருவூண் 

5) இபத்தம் உனதல் மூம் இபத்த இமப்னத் தடுத்தலில் முக்கினப் ங்காற்றுயது 

  அ) ாித்டபானெட்டுகள்                                     ஆ) லூக்டகானெட்டுகள்  

  இ) த்டபாடநானெட்டுகள்                                    ஈ) ிாஸ்நா 

6) நித உணவுக்குமல் ானதனில் அனநனாத உறுப்ின ழுதுக. 

அ) த ொண்டை            ஆ) யாய்                         இ) யாய்க்குமி        ஈ) கனணனம் 

7) அழுத்தப்ட்ை இனற்னக ாியாயு ன்து ிக்காி, பட்டபாலினத்னத யிை ெிந்த 

ாிபாருள். பில்_____ 

8) உபங்கள் தனாாிப்தற்குப் னன்டும் முக்கின ாிபாருள் 

அ) நியக்கொி                ஆ) பட்டபாலினம்          இ) இனற்னக யாயு ஈ) அனத்தும் 

9) ஒரு பயப்ம் பகாள்யினனில், பயப்ினனன________கனபதின் அதிகாிக்கும் 

(அதிகாித்தால்/குனத்தால்) 

10) நித இபத்தத்தின் PH  ிப்பு 

அ) 7.7                        ஆ) 7.0                            இ) 7.6                      ஈ)7.4 

11) தாநிபத்னத நின்ாற்குப்பு முனனில் தூய்னநனாக்குயதில் ஆடாடு______ 

அ) காப்ர் தகடு        ஆ) நாசு கந்த காப்ர்  இ) காப்ர் ெல்டட்   ஈ) இரும்பு 

12) கீழ்க்கண்ையற்றுள் து யினச் பெனல் பதாகுதி அல்? 

அ) OH                      ஆ) COOH                      இ) CH                  ஈ) CHO 

13) கிாிக்பகட் கவீபர் ந்னத ிடிக்கும்டாது, னகனனப் ின்டாக்கி இழுப்து ன்? 

14) நின்னூட்ைத்தின் அகு 

அ) ஆம்பிர்             ஆ) கூலும்                      இ) ஓம்                  ஈ) டயால்ட் 

15) AC ின்னிற்மிட DC நின்ினற்ினாக வ்யாறு நற்ாம்? 
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II டதனும் இருது யிாக்கலக்கு நட்டும் யினைனிக்கவும்             20 X 2= 40 

16)  இற்டகத் த ர்வு தகொள்டகட தலரிிட்ைலர் ொர்? அ ன் இண்டு 

தகொட்பொடுகடரக் குமிப்பிடுக.  

17) நபபுப் பாினினல் ன்ால் ன்? 

18) டயறுாடுகள் ன்ால் ன்? அதன் யனககள் னானய? 

19) HIV – ஐக் கண்ைமியும் ஆய்வு ற்றும் உறு ிப்படுத்தும் ஆய்வுகள் ொடல? 

20) கீழ்யரும் அட்ையணனன ிபப்புக.  

அடிடானைடானெிஸ் 

ைார்டநான்கள் 

பெனல்கள் நற்றும் டகாாறுகள் 

னதடபாட்டபாிக்/னதபாய்டு தூண்டும் 

ைார்டநான் 
 

 பண்கில் ால் சுபப்ினின் யர்ச்ெி 

நற்றும் குமந்னதப்டற்ிற்குப் ிகு 

ால் உற்த்தினனத் தூண்டுகிது.  

 

21) அ) ைம் A,B னன அனைனாம் காண்க. 

 

ஆ) A னின் ந்தப்ாகம் B ஆக நாறுகிது? 

22) ாலூட்டிகின் தநி, ெினபகள் இயற்ிற்கினைடன உள் டயறுாடுகில் 

ான்கினக் குிப்ிடுக.  

23) யிடுட்ை இங்கன ொினா யினை பகாண்டு ிபப்புக. 

யால்வுகள் இருப்ிைம் டயன 

ஈாிதல் யால்வு அல்து 

நிட்பல் யால்வு 
 இைது 

தலண்ட்ொிகிரிலிருந்து 

இைது ஏட்ொித் ிற்கு 

இத் ம் பின் தெல்லு டய 

 லிர்க்கும் 

பருந்தநி யால்வு தபருந் னி த ொன்றும் 

இைத் ில் 
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24) தகொடிட்ை இைங்கடர நிப்புக.  

(அ) இ த்ட ச் சூழ்ந்துள்ர உடம__________ 

(ஆ) ெிறுநீகத் ின் அடப்பு, தெல் அயகு________ 

25) சுயாெித்தல் ன்ால் ன்? காற்றுள் சுயாெித்தலுக்கா டயதிச்ெநன்ாட்டின 

ழுதுக.  

26) ஒிச்டெர்க்னக ிகழ்யின யிக்கும் உனிர் டயதியின ெநன்ாட்டின ழுதுக? 

27) காற்ில்ாச் சுயாெம் ன்ால் ன்? 

28) சுனந டயதினினலின் யினயாக உண்ைாகும் பாருள்கள் னானய? 

29) பாருந்தானத ீக்குக. 

அ) உனிாி ஆல்கைால், ச்னெ டீெல், உனிாி ஈதர், பட்டபாலினம் 

ஆ) காபா, னை   ாய்டு, பொி ெிபங்கு, ெீதடதி 

30) டதனும் மூன்று நபபு ொபா யங்கள், நபபு ொர் யங்கன ட்டினலிடுக.  

31) டாக்குயபத்து யாகங்கில் னன்டுத்தப்டும் திபய உனிாி ாிபாருள்கள் 

னானய?   

32) இபாதா யடிகட்டுதல் மூம் ிாிக்கப்டும் ஒரு கனபெனத் தனாாித்தார்.  

  அ) அக்கனபெல் வ்யனகனனச் ொர்ந்தது 

  ஆ) அக்கனபெல் ஒினனத் தன் யமிடன அனுநதிக்குநா? அனுநதிக்காதா? 

33) 20 கி ெனநனல் உப்ன 40 கி ீாில் கனபத்திருந்தால் அக்கனபெல் பெியின் ெதவீத 

ினனனக் கணக்கிடுக.  

34) டநால்கின் ண்ணிக்னகனனக் கணக்கிைவும். 27.95 கி இரும்பு 

35) தயா கூற்னச் ொி பெய்க: 

அ)யியொனத்தில் னட்ாிக் அநிம் உபநாக னன்டுயதில்ன.  

ஆ) அநித்தின் PH  ிப்பு 7 ஐ லிை அ ிகொக இருக்கும். 

36) ஒரு கனபெலின் னைட்பாக்னெடு அனினின் பெிவு 1.0 X 10-9M. எனில், கடெலின் 

PH  ிப்டபக் கண்டுபிடிக்கவும்.  

37) அலுநிின உடாகக்கனய, யானூர்தினின் ாகங்கள் தனாாிக்கப் னன்டுகிது. 

அதற்கா காபணங்கனக் கூவும்.  

38) அலுநிினத்தின் ஆக்டெடு தாதுக்கனக் குிப்ிடுக.  

39) ஸ்ைபாக்குதல் ன்ால் ன்? 

40) தகொடிட்ை இைங்கடர நிப்புக: 

(அ)ஈர்ப்ினல் நாிலினின்  (G)  ிப்பு_______(அயகுைன்) 

(ஆ) புலி ஈர்ப்பு முடுக்கத் ின்  ிப்பு (g) _______(அயகுைன்) 

41) புயினின் ஆபம் நாாநல் புயினின் அைர்த்தி தற்டானதன ினனன யிை 

இபட்டிப்ாக்கப்டும் டாது புயி ஈர்ப்பு முடுக்கத்தில் ற்டும் நாற்ம் ன்? 

42) 4 ஓம் நின் தனைனின் முனகலக்கினைடன நின்ழுத்த டயறுாடு 20V  எனில் அ ில் 

ரு லினொடிில் உருலொகும் தலப்பத் ின் அரடலக் கொண்க..  

43) நின் தனை 8 Ω உள் நின்கம்ி யட்ைச்சுருாக நாற்ப்ட்ைால் அதன் யிட்ைத்திற்கு 

இனைடன நின் தனைனனக் கணக்கிடுக.  

44) பருங்கைல் பயப் ஆற்ல் குித்து ழுதுக.  

45) குறிொடிின் பன்கள் ொடல? 

46) ரு குறிதயன்ஸின் குலித் தூம் 15 தெ.ீ தயன்ஸிலிருந்து 10 தெ.ீ த ொடயலில் 

பிம்பம் உண்ைொகப் தபொருள் தயன்ஸிலிருந்து எவ்லரவு த ொடயலில் டலக்கப்பை 

தலண்டும்? 
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47) உம் 3 தெ.ீ அரவுள்ர ஒர் ரிரும் ின் லிரக்கொனது, 10.5 தெ.ீ குலிதூமுள்ர 

ஒர் லிொிக்கும் தயன்ஸின் முன்பு 20 தெ.ீ த ொடயலில் டலக்கப்பட்டுள்ரது. 

பிம்பத் ின் த ொடயடல  ிப்பிடுக. 

III அனத்து யிாக்கலக்கும் யினைனி     4 X 5= 20 

      (வ்தலொரு பிொிலிலிருந்தும் ரு லினொலிற்கு லிடைரிக்கவும்) 

பிொிவு அ 

48) டாய்த்தடுப்ாற்ல் ன்ால் ன்? டாய்த் தடுப்ற்ாலின் யனககனப் ற்ிக் 
குிப்பு ழுதுக.  
 

49) பம்பு பெல்லின் அனநப்னத் பதியா ைத்துைன் ாகங்கனக் குித்து யிக்குக.  

ிாிவு ஆ 

50) இருயித்தினத் தாயப யினதனின் அனநப்ன யியாிக்க.  
 

51)  புனக,புனக,ங்கு டாக்கினும் புனக நண்ைம். இச்சூமல் உைல் த்திற்கு ற்தா 
ன்னத ற்றுக் பகாள்கிீர்கா? 

 
ிாிவு இ 

52) ின்யருயயற்னக் கிபாம் அகில் கூறுக். 
அ) 1 டநால் குடாாின் மூக்கூறு, Cl2  ஆ) 4 டநால்கள் ஓடொன் மூக்கூறுகள் O3

 

இ) 2 டநால்கள் ெல்ர் மூக்கூறுகள் S2
 ஈ) 2 டநால்கள் னட்பஜன் மூக்கூறுகள் N2 

 
53) படிலொிடெொனது த லொிடெச் தெர்ங்கரின் பண்புகடர லிரக்கும் 

 ன்டயுடைது. இக்கூற்டமப் படிலொிடெின் ெிமப்பில்புகள் மூயம் லிரக்குக.  

பிொிவு - ஈ 

54) அட ி நிடயில் உள்ர, 3 கி.கி. நிடமயுள்ர குண்டு தலடித்து 2 கி.கி ற்றும் 1 கி.கி 
என இண்டு பகு ிகரொகச் ெி றுகிமது. 2 கி.கி நிடமதகொண்ை தபொருள் 3 ீலி-1 என்ம 
 ிடெ தலகத் ில் தென்மொல் 1 கி.கி நிடம தகொண்ை தபொருரின்  ிடெதலகத்ட க் 
கணக்கிடுக.  

55) கண் ெிகிச்டெக்கொன ருந்துச் ெீட்டில், குடமபொட்டை ெொி தெய்ல ற்கொக 
பொிந்துடக்கப்பட்ை  ிமன்கள் முடமத, 
லயப்பக்க எண்: - 3.50 D     இைப்பக்க கண்: - 4.00 D 
அ) அலர் எவ்லடகப் பொர்டலக்குடமபொட்ைொல் பொ ிக்கப்பட்டுள்ரொர்? 
ஆ) தற்கண்ை தயன்சுகள் டத் ில் தலிந் ிருக்குொ? அல்யது லிரிம்புகரில் 
தலிந் ிருக்குொ? 
இ) இரு தயன்சுகரின் எந்  தயன்ெின் குலிதூம் அ ிகம்? 
 

 

Please Post Your Answer Script Here For Correction: 
A. ARULALAN, 
10/77 S.V.A EXTENSION - 1, 
TIRUCHENGODE, 
NAMAKKAL(DT) – 637211  
Cell No: 9487254168 
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ாணவர்கள் செய் வவண்டிது என்ன? 

1. Click Here & Enter Your Details (Students Only)  
2. நது ாடசால யலதத்தில் யமங்கப்டும் சிப்பு யிாத்தால ிரிண்ட் 

எடுத்து யிடுமுல ாட்கில் முழுலநனா, முலனா ததர்வு எழுதி யிாத்தாள் 

தனாரித்து யமங்கின ஆசிரினருக்கு அனுப்ி லயக்க தயண்டும். 

3. A4 Size (Or) Legal Size உள் துணிக்கயர்கள் இபண்டு யாங்கிக்ககாள் தயண்டும். ஒரு 

தாில் யிாத்தாள் தனாரித்த ஆசிரினர் முகயரிலன “கறுர்” குதினில் குிப்ிட்டு 

அதில் தங்கள் யிலடத்தால லயக்க தயண்டும். 

4. நற்தாரு கயரில் நாணயர்கள் தங்கள் சுனமுகயரிலன ”கறுர்” எனும் இடத்தில் 

எழுதி அதற்கு ததலயனா அயில் ஸ்டாம்ப்கலமம் ஒட்டின ிகு, அக்கயலபமம் 

யிலடத்தாள் எழுதி அனுப்பும் கயருக்குள்ததன லயத்து அனுப் தயண்டும். 

5. ஒன்றுக்கும் தநற்ட்ட நாணயர்கள் இலணந்து யிலடத்தால அனுப்ிால் 
கநாத்தநாக ஒதப கயரில் அனுப்ாம். ஆால் ஒரு கயரில் மூன்று 
யிலடத்தாள்களுக்கு தநல் இருக்கக்கூடாது. 

6. ஆசிரினர்கள் தங்கள் யிலடத்தால திருத்தின ிகு தங்கள் சுனயிாசநிட்ட கயரில் 
(Return Cover) லயத்து தங்களுக்கு யிலபயில் திருப்ி அனுப்புயார். 

7. Slow Learners நீது நட்டும் கயம் கசலுத்தாநல் நீத்தின் நிகுந்த நாணயர்களுக்கும் 

உதவும் தாக்கில், நாணயர்கின் ன் கருதி, இச்தசலயனில் தங்கல 

இலணத்துக்ககாண்டுள் ாடசால ஆசிரினர் குழுயில, நாணயர்கள் நிகுந்த 

ணிவுடன் கதாடர்பு ககாண்டு திருத்தப்ட்ட யிலடத்தாள் குித்த தங்கள் 

சந்ததகங்கலமம், ஆதாசலகலமம் அலதசி மூநாக காம். 

இவ்வினாத்தாளுக்கான விடைகடை எழுதி அனுப்ப வவண்டி முகவரி- 

A. ARULALAN, 
10/77 S.V.A EXTENSION - 1, 
TIRUCHENGODE, NAMAKKAL(DT) – 637211  
Cell No: 9487254168 

If any doubt, Please contact our Padasalai’s Centum Coaching Team Co-ordinator: 

Mr. S. Ravi kumar, B.Sc., B.Ed., B.T.Asst., GHS, Arangaldurgam, Vellore District.:  

CellNo: 9994453649 

Useful Links: 

1. All Other Subject Question Papers Download - Click Here 
2. Centum Coaching Team Instructions - Click Here 
3. Centum Coaching Team Teacher's Registration Form - Click Here 
4. Centum Coaching Team Student's Registration Form - Click Here  
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