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Padasalai’s Centum Coaching Team – Special Question Paper 

10th Standard - Science 

பிரிவு அ 

1. ழனண்டர்தளல் நிதன் ற்ழன சரினள கூற்று  

அ) நிதன எத்த முதல் ஹலளநழிட்டுகள்  ஆ) ஹயளண்னந ததளடக்கம் இ) 

இனச்சழகன உண்ணுதலும், ழநழர்ந்த னடமம் ஈ) இந்தயர்கனப் 

னனதத்தல் 

2. னபத உணனயத் தயிர்த்து அதழகப்டினள களர்ஹளனலட்ஹபட் உணனய 

உண்யர்க்கு உண்டளகும் குனளட்டு ஹளய்  

அ) குயளரழஹனளர்கர் ஆ) நளனக்கண் இ) னடனளடிஸ் ஈ) டவுன் குனளடு 

3. நழனசழஸ் I ல் எத்தழனசயள குஹபளஹநளஹசளம்கள் ஹ ளடமரும் ழன  

அ) ஹப்ஹடளடீன் ஆ) னசஹகளடீன் இ) ளக்கவடீன் ஈ) டிப்ஹளடீன் 

4. சரினளக தளருந்தழனது து?  

அ)கூட்டுக்கி–ஆப்ிள் ஆ)தழபள்கி–தட்டிழங்கம் இ)தளய்கி–நள 

ஈ)ஹகரினப்சழஸ்–யளனம 

5. னளனனின் தந்தங்கள் _____ ல்ழன் நளறுளடு  

அ) தயட்டு ற்கள் ஆ) ஹகளனபப் ற்கள் இ) கனடயளய் ற்கள் ஈ) தகளம்னகள் 

6. ீர்த்ஹதனயக்களக ததன்னனின் ஹயர்கள், தளய் தளயபத்னத யிட்டு தயகு 

ததளனயில் உள். இத்தனகன ஹயரின் இனக்கம் அ) எிச்சளர்ன இனக்கம் ஆ) 

ஈர்ப்ன யினச சளர்ன இனக்கம் இ) அநழஹள அநழத்னத கடத்துதல் ஈ) ஆக்சழ ன 

கடத்துதல்  

7. யயிங்குகள் தகளள்ப்டுயதளல் ளம் தழர்தகளள்லம் இன்ல் னளது?  

அ) இனற்னக சநழன ளதழத்தல் ஆ) ிப்தளமழவு குனதல் இ) நக்கட்ததளனக 

குனதல் ஈ) நனமப்தளமழவு அதழகரித்தல் 

8. ீரிளல் பவும் ஹளய்க்கு டுத்துக்களட்டு  

அ) தசளழசழபங்கு ஆ) கழினள னழு ஹளய் இ) ளர்னயக்குனளடு ஈ) களபள 

9. தயப்ம் தகளள்யினனில் தயப்ழனனன ____________ கனபதழன் 

அதழகரிக்கும்.  

அ) அதழகரித்தளல் ஆ) குனந்தளல் இ) நளளதழருந்தளல் ஈ) ஹயறுட்டளல் 

10. உருகுழனனன குனக்க தளதுவுடன் ஹசர்க்கப்டும் தளருள் ___  

அ) சுபங்கயினல் ஆ) இக்கழ இ) தளதுக்கூம் ஈ) யறுத்தல் 

11. Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2^  இந்த யினனின் யனக?  

அ) கூடுனக ஆ) இபட்னட இடப்தனர்ச்சழ இ) இடப்தனர்ச்சழ ஈ) சழனதவுறுதல் 

12. அல்ஹகன் குடும்த்தழல் உள் முதல் ஹசர்நத்தழன் IUPAC தனர்  
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அ) ஈத்தீன் ஆ) ஈத்னதன் இ) நீத்ஹதன் ஈ) ஈத்ஹதன் 

13. உந்த நளறுளட்டு யதீத்தழற்கு சநநள இனற்ினல் அவு  

அ) இடப்தனர்ச்சழ ஆ) முடுக்கம் இ) யினச ஈ) கணத்தளக்கு யினச 

14. இனற்னக கதழரினக்கத் திநத்தழன் அனு ண்  

அ) 82  யிட அதழகம் ஆ)82  யிட குனவு இ)யனபனறுக்கப்டயில்ன  

ஈ)குனந்தது 92 

15. களந்தனம் __ தகளண்ட அவு அ) ண்நதழப்ன  

ஆ) தழனச இ) ண்நதழப்னம், தழனசமம் ஈ) தழர்குழ  

பிரிவு ஆ   (ஏதேனும் 20 வினாக்களுக்கு விடை ேருக) 

16. அ) _______ களபணிகள் இனற்ினல் சளர்ந்த ளபம்ரினக் களபணிகள் ஆகும்  

ஆ)_____ ன்து எஹப  ீின் நளற்று தயிப்ளடு ஆகும்.  

இ) ______ ன்து அல்ழல்கலனடன தழர்ன்னநப்ன ஹ ளடிகள் ஆகும்.  

(அல்ழல், நளறுளடுகள், சழற்ழநளதல்,  னீ், அல்ழஹளநளர்னகள்) 

17. ஏர் உனிரினின் னத்ஹதளற்ப் ண்ன நற்றும்  ீளக்கப் ண்ன ற்ழ யிக்குக. 

18. ஹதளட்டப்ட்டளிச் தசடினில் தநண்டழளல் கண்டழனப்ட்ட யினத, நரின் 

ஏங்கு ண்னகனமம், எடுங்கு ண்னகனமம் குழப்ிடுக. 

19. HIV  கண்டழமம் ஆய்வு நற்றும் உறுதழப்டுத்தும் ஆய்வுகள் னளனய? 

20. இருயிதநள ணிகன தசய்மம் சுபப்ி து? ன்? 

21. உனிரிங்கலம் அயற்ழன் இப்தருக்க முனகலம் தகளடுக்கப்ட்டுள். 

இப்தருக்க முனகன அதற்குரின உனிரிங்கஹளடு தளருத்துக 

ித்தல் ஸ்னஹபளனகபள ஈஸ்ட் 

அரும்னதல் னஹபளட்ஹடளஹசளயளன்கள் தட்னடப் னழுக்கள் 

துண்டளதல் ினபஹனளில்ம் ளக்டீரினங்கள் 

22. ளனயச் சூமழல் யளம எட்டகம் தற்றுள் தகயனநப்னகில் ளன்கழனக் 

குழப்ிடுக. 

23. ளலூட்டிகில் தநணி, சழனபகள் இயற்ழற்கழனடஹன உள் ஹயறுளடுகில் 

ளன்கழனக் குழப்ிடுக.  

24. தப்பளன்கள் ற்ழ ீயிர் அழந்தயற்ன ழுதுக. 

25. களற்ழல்ளச் சுயளசழத்தழல் _____ ன்து 6 களர்ன் தகளண்ட ஹசர்நம். ளக்டிக் 

அநழம் ன்து _____ கரிநச் ஹசர்நம். 

26. அம்ஹநளினளதடழக், மரிஹனளஹடழக் யிங்குகள் ன்ல் ன்? 

27. A, B தனர்கன ழுதுக. அயற்ழன் யமழனளக கடத்தப்டும் தளருள்கள் னளனய? 

28. அ) யிங்கழங்கள் சுயளசழத்தழன் ஹளது ___ தயினிடப்டுகழது. 

ஆ) சூரின எினின் முன்ினனில் தளயபங்களல் தனளரிக்கப்டும் தளருள் 

____  

29. தளருந்தளதனத ீக்குக. அ) களபள, னடளய்டு, தசளழ சழபங்கு, சவதஹதழ  
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ஆ) உனிரி ஆல்கலளல், ச்னச டீறல், உனிரி ஈதர், தட்ஹபளழனம் 

30. அ) தநழழ்ளட்டின் களற்ளனப்ண்னண ப்டும் நளயட்டம்? ஆ) 

களற்றுகின் ளடு ________ 

31. ீர் ஆதளபங்கன ட்டினழடுக. 

32. சுட்ட சுண்ணளம்ின் கனபதன்னந தயப்ழன அதழகரிப்ளல் குனகழன்து – 

களபணம் கூறுக 

33. 20 கழ சனநனல் உப்ன ீரில் கனபதழருந்தளல் அக்கனபசல் தசழயின் சதயதீ 

ழனனன கணக்கழடுக. 

34. னட்ப ின் மூக்கூறு ழன 28. அதன் அணு ழன 14. னட்ப ின் 

அணுக்கட்டு ண்? 

35. தயன சரிதசய்க. அ) அநழத்தழன் P
H
 நதழப்ன 7  யிட அதழகம் ஆ) களற்று 

அனடக்கப்ட்ட ளங்கில் அசழடிக் அநழம் னன்டுகழது. 

36. கனபசழன் னலட்ப ன் அனினின் தசழவு 1 X 1௦-8 
M ில் P

H
 , P

OH நதழப்ன 

களண்க 

37. அலுநழின உஹளக கனய, யளனூர்தழ ளகங்கள் தனளரிக்கப் னன்டுகழது. 

இதற்கள களபணம் கூறுக. 

38. சரினள யரினசனில் ததளடர்னடுதுக. (யறுத்தல், தஸ்றழநபளக்குதல், லளல் 

முன, உருக்கழப் ிரித்தல் (எடுக்கம்), ஹனர் முன, நழன்ளற் குப்ன முனனில் 

தூய்னந, ஊது உன, களற்ழல்ளச் சூமழல் யறுத்தல், னயி ஈர்ப்ன முன, தனப 

நழதப்ன முன) 

உஹளகம் டி 1 டி 2 டி 3  டி 4 டி 5 

Al      

Cu      

Fe      

 

39.  C4 H10 ன் மூக்கூறு யளய்ப்ளடு தகளண்ட அனத்து நளற்ழனங்கனமம் 

ழுதழ அதற்குரின IUPAC தனரிடுக. 

40. யஞ்சுமழ தழருப்னத்தழன ______ குழனிலும், இடஞ்சுமழ தழருப்னத்தழன ______ 

குழனிலும் குழப்ிடுயது நபன. 

41. தழருகுக்குடுயின் னகப்ிடி ீநளக இருப்து ன்? 

42. 1.5 V நழன்ினக்கு யினச தகளண்ட இரு நழன்கன்கள் 5 ஏம், 10 ஏம், 15 ஏம் 

நழன்தனடகள்நற்றும் சளயி இயற்னத் ததளடபளகக் தகளண்ட எரு 

சுற்றுப்டத்தழன யனபக. 

43. நழன் உருகு இனம ____ உஹளகக் கனயனளல் ஆ கம்ி ஆகும். இது அதழக 

நழன்தனடமம் ___ உருகு ழனமம் தகளண்டது. 

44. நழன்தனட 8 ஏம் உள் நழன்கம்ி யட்டச்சுருளக நளற்ப்ட்டளல் அதன் 

யிட்டத்தழற்கு இனடஹன நழன்தனடனன கணக்கழடுக. 
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45. ினமகன தழருத்து: அ) களந்தனம் ண்நதழப்ன நட்டும் தகளண்ட அவு. ஆ) 

சட்டகளந்ததழன் தயிஹன களந்தயினச ஹகளடுகள் களந்தத் ததன்முனனில் 

ததளடங்கழ யடமுனனில் முடிமம். 

46. ஏர் முனக் களந்தம் உள்தள? களபணம் கூறுக. 

47. எினளது களற்ழழருந்து எி யிகல் ண் 1.47 தகளண்ட 

நண்தணண்தணனினுள் தனமகழது. களற்ழல் எினின் தழனசஹயகம் 3 X 10
8 நீ/யி 

ில் நண்தணண்தணனில் எினின் தழனசஹயகம் ன்? 

 பிரிவு இ 

பகுேி அ (ஒன்று ட்டும் எழுதுக) 

48. சத்துக் குனளட்டிளல் உண்டளகும் ஹளய்கன குழப்ிட்டு, 

அந்ஹளய்கலக்கள அழகுழகன ழுதுக. 

49. நழனளசழஸ் குப்ன ன் குன்ல் குப்ன  அனமக்கப்டுகழது? நழனளசழஸ் I  

ஹதனயனள டங்கலடன் யிக்குக. 

பகுேி ஆ (ஒன்று ட்டும் எழுதுக) 

50. நகபந்தச்ஹசர்க்னக ன்ளல் ன்? நகபந்தச்ஹசர்க்னகக்கள உனருள், 

உனிபற் களபணிகன யிக்குக. 

51. அ) கவழுள் தளருட்கன யனகடுத்தழ, யனகளட்டிற்க்கள களபணத்னத 

யிக்குக. (கட்னட, களகழதம், ிளஸ்டிக், னற்கள்) ஆ) சுனந ஹயதழனினல் ற்ழ 
யிக்குக  

பகுேி இ (ஒன்று ட்டும் எழுதுக) 

52. தகளடுக்கப்ட்டுள்யற்ழல் இருந்து அ) H2O ஆ) CO2 இ) NaOH ஈ) NO2 உ) H2 SO4 

ஆகழனயற்ழன் கழபளம் மூக்கூறு ழனனன கணக்கழடுக. 

53. ின்யருயயற்ழன் தளது நற்றும் IUPAC தனர்கன ழுதுக. 

அ) CH3 CH2 CH2 CH3 ஆ) HCHO இ) CH3 O CH3 ஈ) CH3 COOH உ) CH3 CH CH3 

பகுேி ஈ (ஒன்று ட்டும் எழுதுக)   CH3 

54. எரு 5 N யினசனளது ஏய்வுழனனில் உள் 2.5 கழ.கழ ழனனின் நீது 

தசனல்ட்டு அதன ஹர்ஹகளட்டில் முடுக்குயிக்கழது ில் அ) ழனனின் 

முடுக்கம் ன்? ஆ) அந்த ழனனன 20 நீ கர்த்த ஹதனயப்டும் ஹபம் ன்? 

இ) 3 யிளடிகலக்குப் ின் அதன் தழனசஹயகத்னதக் களண்க. 

55. அ) AC நழன்ினற்ழனின் டம் யனபக. ஆ) முக்கழன ளகங்கன குழக்க. இ) 

இக்கருயி தசனல்டும் தத்துயம் னளது? 

**********களபணம் தசளல்யர்கள் த னிப்தழல்ன, ஆகஹய களபணத்னத ஹதடளஹத**********    

Post Your Answer Script to This Address: 

Mr. S. THANGADURAI M.Sc., B.Ed., 

3/181, BELLUHALLI VILLAGE, 

THIRUMALVADI POST, 

PALACODE TK DHARMAPURI DT 

PIN 636808 

Mobile No: 9942762792                                                            
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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. தங்கள் யிலடத்தால உரின ஆசிரினருக்கு அனுப்ி லயத்த தததினிிருந்து 3 
யாபங்களுக்குள் தங்களுக்கு நீ கிலடக்காயிடில் இங்கு தபப்ட்டுள் ”புகார் திவு 
டியத்தில்” தங்கள் யியபத்லத திவு கசய்னவும். Click Here for Complaint Box! 

8. 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- 

Mr. S. THANGADURAI M.Sc., B.Ed., 3/181, BELLUHALLI VILLAGE, THIRUMALVADI POST, 

PALACODE TK, DHARMAPURI DT, PIN 636808 Mobile No: 9942762792  

If any doubt, Please contact our Padasalai’s Centum Coaching Team Co-ordinator: 
  Mr. S. Ravi kumar, B.Sc., B.Ed., Headmaster., GHS, Pasmarpenda,, Vellore Dt: 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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