
 

 

PADASALAI CENTUM COACHING TEAM – SPECIAL QUESTION PAPER 
வகுப்பு:10              அறிவியல் தேர்வு - 2016      மேிப்பெண்கள்:75 

I.சரியான விடைடயத் தேர்ந்பேடுத்து எழுதுக:                                     15x1=15 
1. ததொகுதி நிடேரியொவைச் டேர்ந்த பலதேல் உயிரியொன வைட்ரொைில் பலைவையொன இனப்தபருக்ை முவை
 உள்ளது. ைீழுள்ளைற்ைில் புதிய ேந்ததி குைிப்பிடும்படியொன டைறுபொடுைளுேன் உருைொக்ைப்படும் முவை____________                                                            

                                                            

அ) த ொட்டு ைிடுதல் ஆ) இழப்பு  ீட்ேல் இ) பொல் இனப்தபருக்ைம் ஈ) பொலிலொ இனப்தபருக்ைம்                
2. பின்ைருைனைற்றுள் ைொற்ைின் மூலம் பரவும் டநொய்__________________

                                                 

அ) ைொேடநொய் ஆ) மூவளக்ைொய்ச்ேல் இ) வேபொய்டு ஈ) ைொலரொ

                                                            

3. எக்டேொைிவரன், எண்டேொைிவரனொை தேயலொற்றும் நொள ில்லொச் சுரப்பி_________________

                                    

அ) ைவையம் ஆ) பிட்யூட்ேரி இ) வதரொய்டு ஈ) அட்ரீனல்

                                                         

4. ைொற்று மூலம்  ைரந்தச்டேர்க்வை__________________ல் நவேதபறுைிைது.

                                                   

அ) ைொலிஸ்டநரியொ ஆ) புல் இ) ததன்வன ஈ) ஊ த்வத                                            

                                     

5. பொலூட்டிைள் அல்லொத ததொகுதிவயக் ைண்ேைிந்து எழுதுை

                                                    

அ) ேொல்பின்,ைொல்ரஸ்,முள்ளம்பன்ைி,முயல்,தைளைொல் ஆ) யொவன, பன்ைி,குதிவர,ைழுவத,குரங்கு

                                                     

இ) ஆண்டிடலொப், ொன்,பசு,எருவ ,ைே ொன்             ஈ)நொய்,பூவன,முதவல,ேிங்ைம்,புலி

                                                                  

6.  ொடனொட்டரொபொைில் உைவுப்தபொருட்ைவள உைிஞ்சுைதற்ைொன ேிைப்பொன டைர்ைள்__________________     
அ) ைஸ்டேொரியங்ைள் ஆ) வ க்டைொவரேொ டைர்ைள் இ) பற்று டைர்ைள்  ஈ) டைற்ைிே டைர்ைள்

                                        

7. ட ைங்ைவளத் தூண்டிச் தேயற்வையொை  வழ தபய்ய உதவும் டைதிப்தபொருள்_______________________

                              

அ) தபொட்ேொேியம் அடயொவேடு                      ஆ)  ைொல்ேியம் ைொர்படனட்

                                                       

இ) ைந்தை வே ஆக்வேடு                             ஈ) அம்ட ொனியம் பொஸ்டபட்   

                                 

8. .பின்ைருைனைற்ைில்  ரபுேொரொ ைளம் எது? அ) ைரி ஆ) தபட்டரொலியம் இ) இயற்வை ைொயு ஈ) ைொற்று    
9. ஆழ்ைேல் முத்துக் குளிப்பைர்ைள் சுைொேிக்ைப் பயன்படுத்தும் ைொயுக்ைலவை____________________

                                                       

அ) ைலீியம் – ஆக்ஸிஜன் ஆ) ஆக்ஸிஜன் – வநட்ரஜன் 

                                                                                 

10. டைதி எரி வல என்பது_______________ ( கூடுவை ைிவன / ேிவதவுறுதல் ைிவன )

                                       

11. எந்த உடலொைம் பொதரேத்துேன் டேர்ந்தொலும் அதற்கு இரேக்ைலவை என்று தபயர்.                        
பற்குழிைவள  அவேப்பதற்கு பயன்படும் இரேக்ைலவை( Ag-Sn இரேக்ைலவை / Cu – Sn இரேக்ைலவை 

)                                                                                          

12. பக் ினிஸ்ேர் புல்லொரின்_________ன் புைடைற்றுவ  ைடிைம்( ைொர்பன் , வநட்ரஜன் , ேல்ஃபர் )              
13. புைிப்பரப்பில் 10 ைி.ைி நிவையுள்ள  னிதனின் எவே___________( 50N / 98N / 490N / 49N )

                                        

14. தலக்லொஞ்ேி  ின்ைலனின்  ின்னியக்கு ைிவே-----(1.5V,1.08V, 2.2V, 2.5V)           

                                              

15. ைப்புள் ததொவலடநொக்ைியில் உள்ள ஆடி____( ே தள ஆடி , நீள்ைவளய ஆடி , குைி ஆடி , குழி ஆடி )  
II. ஏதேனும் 20 வினாக்களுக்கு  மட்டும் விடையளி                               20x2=40  

                              

16. தபொருந்தொத இவைைவள ைண்ேைிை:  
நிஃப்ஜனீ் வநட்ரஜன் நிவலப்படுத்துதல் 
Tt அல்லீல்ைள் 
உயிரிச்ேிப்புைள் உயிரிைைிப்தபொைிைவள உருைொக்ை 
இண்ேர்தபரொன்ைள் பொக்டீரியொ எதிர்ப்பு புரதம் 
ஸ்தேம் தேல்( மூலச்தேல்)  ொறுபொடு அவேயொத தேல் குழு ம் 

17. ஆதி னிதன் முதல் தற்ைொல  னிதன் ைவர தைொடுக்ைப்பட்டுள்ள  னித இனங்ைவள ைரிவேப்படுத்தவும்
( நியொண்ேர்ேல்  னிதன், டைொட ொ டைபிலிஸ், டைொட ொ எரக்ேஸ், டைொட ொ தேபியன்) 
18. டைறுபொடுைள் என்ைொல் என்ன? அதன் ைவைைள் யொவை
19. ைீழ்க்ைொண் ைொக்ைியங்ைவள படித்து ேரியொ ? தைைொ ? என்று கூறுை
அ) நிைக்குருடு ஒரு  ரபியல் டநொய், எனில்  ொவலக்ைண் டநொய் ேத்துக்குவைப்பொட்டு டநொயொகும்.
ஆ)  டலரியொ ஒரு பொக்டீரியொ டநொய் எனில் பேர்தொ வர ஒரு வைரஸ் டநொய்.

 
20. ததொேர்பின் அடிப்பவேயில் டைொடிட்ே இேங்ைவள நிரப்புை:
வதரொக்ஸின் – ஆளுவ  ைொர்ட ொன். அட்ரினலின் - _____________________-
21. தநல்லின் பேம் ைவரந்து பொைங்ைவள குைிக்ைவும்.
22. தைொடுக்ைப்பட்டுள்ள பேத்வத ைவரந்து ைீழ்க்ைண்ே பொைங்ைவள குைி.
அ) ைலது ஏட்ரியம் ஆ) இேது ஏட்ரியம் இ) மூைிதழ் ைொல்வு ஈ) ஈரிதழ் ைொல்வு 



 

.                                                                                                                               
                                

?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                 

                                            
                                                          

                                                                             
                                                           

                                                                                

                                                                     

23. பொலூட்டிைளுக்குரிய தனிப் பண்புைள் இரண்டிவனக் குைிப்பிடுை.

                                                                

24. அ) ேிறுநீரைத்தின் அவ ப்பு,தேயல் அலகுைள் யொவை? 

                                                                    

ஆ) ேிறுநீர் தைளிடயறும் பொவதயின் அடிப்பவேயில்  னிதைழிவு நீக்ை  ண்ேலத்தில் 
உள்ள பின்ைரும் உறுப்புைவள ைரிவேப்படுத்துை. (ேிறுநீர் நொளம், ேிறுநீர் புைைழி,ேிறுநீரைம்,ேிறுநீர்ப்வப

)                                                                                   

25. ைீடழ தைொடுக்ைப்பட்டுள்ள ஊட்ே முவைைடளொடு, அைற்ைின் ேிைப்பு உறுப்புைவள தக்ை 
எடுத்துக்ைொடுைளுேன் தபொருத்துை 

  
26. ைொற்ைில்லொச் சுைொேத்தலில் _____________-என்பது 6 ைொர்பன் தைொண்ே டேர் ம்,லொக்டிக்அ ிலம்             
என்பது__________________  ைரி ச்டேர் ம்

                                                                                                                                                

27. தைொடுக்ைப்பட்டிருக்கும் பேத்வத ைைனிக்ை. அ) பேம் A,B இல் ைொைப்படும் இயக்ைங்ைவளக் குைிப்பிடுை

                                                                                                                                  

ஆ)எவ்ைொறு இவ்ைியக்ைங்ைள் ததொட்ேொல் ேிணுங்ைி இவலைளின் இயக்ைங்ைளிலிருந்து டைறுபடுைின்ைன? 

                                                                                                                                  

28. பின்ைருைனைற்வை உற்பத்தியொளர்ைள், பலைவையொன நுைர்டைொர்ைள், ேிவதப்பவைைள் என 
ைவைப்படுத்துை: அ) ைண்ைத்துப்பூச்ேி ஆ) தைட்டுக்ைிளி இ) ஓைொன் ஈ) பொம்புைள் 

                                           

உ) தேம்பருத்தி ஊ) வநட்டரொ பொக்டீரியொ                                      

                                                          

29. அ) இயற்வை ைொயுைில் 90% க்கும் அதிை ொை------------------உள்ளது. (  ீத்டதன் / ஈத்டதன் )   

                                               

ஆ) படிந்த  ற்றும்  ிதக்கும் தபொருட்ைள் நீக்ைப்படுைது ____ சுத்திைரிப்பு ( முதல் நிவல/இரண்ேொம் நிவல )

       30. உயிரி எரிப்தபொருட்ைளின் தபயர்ைள் நொன்ைிவன எழுதுை

                                                                              

31. (A) உறுதிப்படுத்து : ேொரொயம் என்பது தொைர ேர்க்ைவரப் தபொருள்ைளிே ிருந்து தபைப்படுைது

.                                                    

(R) ைொரைம் : இவை ைொைனங்ைளுக்கு எரிப்தபொருளொைவும் பயன்படுத்தலொம். இந்த படயொ எத்தனொல் 
தபொதுைொை ைொைனங்ைளுக்கு எரிப்தபொருளொை பயன்படுைிைது

.                                                                                                    

அ) (A) ேரியொனக் கூற்று (R) ேரி                ஆ) (A) ேரியொனக் கூற்று (R) தைறு

                                                                       

இ) (A) ேரியொனக் கூற்று (R)தபொருந்துைிைது      ஈ) (A), (R) இவை இரண்டுட  தபொருந்தைில்வல

                                           

32. உண்வ க்ைவரேவல கூழ் க்ைவரேலிலிருந்து டைறுப்படுத்துை.

                                                                    

33.  பின்ைருைனைற்ைில் உருைொகும் ைவரேலின் ைவைவய எழுதுை.                            

                      

  

 

தற்ேொர்பு ஊட்ேமுவை வ க்டைொவரேொ டைர்ைள் ைஸ்குட்ேொ 
ஒட்டுண்ைிைள் பச்வேயம்  ொடனொட்டரொபொ 
 க்குண்ைிைள் ைஸ்டேொரியங்ைள் வைபிஸ்ைஸ் 

 

அ) 100 ைிரொம் நீரில் 20 ைிரொம் NaCl    ஆ) 80°C யில் 100 ைிரொம் நீரில் 45 ைிரொம் NaCl
இ) CS2 – ல் ைவரக்ைபட்ே ைந்தைம்      ஈ) 100 ைிரொம் நீரில் 36 ைிரொம் NaCl    
34. பின்ைருைனைற்வை ைிரொ ில் கூறுை அ) 5 ட ொல்ைள் நீர் ஆ) 2 ட ொல்ைள் அம்ட ொனியொ
35. தைைொனக் கூற்வை ேரிதேய்ை                                                           
அ) வநட்ரிக் அ ிலம் டைதிப்தபொருள்ைளின் அரேன் என அவழக்ைப்படுைிைது.
ஆ) அ ிலத்தின் POH  திப்பு 7 ஐ ைிே அதிை ொை இருக்கும்.
36. ஒரு ைவரேலின் வைடிரொக்வேடு அயனியின் தேைிவு 1.0X10-8M எனில் , அதன் PH  திப்பு என்ன?
37. நொன் யொர் ைண்ேைிை.
அ) நொன் ஒரு திண் க் ைவரேல். பல்  ருத்துைர்ைள் பற்க்குழிைவள அவேக்ை என்வன 
பயன்படுத்துைொர்ைள்.
ஆ) இரத்த நிை ியில் நொன் ஒரு பகுதிப்தபொருள். நொன் அளைில் குவைைொை இருக்கும்டபொது அம் னிதன் 
இரத்த டேொவையொல் பொதிக்ைப்படுைிைொன்.                        
38. நைனீ ஆைர்த்தன ைிதிவயக் கூறு.                                     
39. தபொருத்துை  

   

 

40. ைிற்பவனத்தள்ளுைண்டியின் நிவை 65 ைி.ைி ைண்டிவய 0.3  ீைி-2 என்ை அளைில் முடுக்குைிக்ை நீங்ைள் 
தேயல்படுத்த டைண்டிய ைிவேயின் அளவைக் ைைக்ைிடுை

டேர் ங்ைள் ைிவனச்தேயல் ததொகுதி 
ஆல்ைைொல் =C=O 
ஆல்டிவைடு -OH 
ைீட்டேொன் -CHO 
ைொர்பொக்ஸிலிக் அ ிலம் -COOH 



 

 

                                        
                                                            

                                    
                                       

                                                
                                                                              

                                  
                                                                                                               

                                                                                                                     

                                                                      
                                                         

                                                                      

                                                 

                         

                                                                                    
                                                    

42. டைொடிட்ே இேங்ைவள நிரப்புை                                                         

                                        

அ)  ின்ன்ழுத்த டைறுபொடு : டைொல்ட்  ீட்ேர் , ின்டனொட்ேம் :________  

                                                                       

ஆ) நீர் ின்நிவலயம்:  ரபுேொர் ஆற்ைல் , சூரிய ஆற்ைல் :_________                                                      
43. இப்பேத்திவன ைவரந்து அதன் பகுதிைவள குைிப்பிடுை       

 

                                                                                       

44. ைொ ொ ைதிர்ைள் இயற்வை ைதிரியக்ை தனி ங்ைளொல் தைளியிேப்படும் ஆபத்தொன ைதிர் ைசீ்ேொகும்.

                           

              

அ) இயற்வை ைதிரியக்ை தனி ங்ைள் தைளியிடும் டைறு ைதிர் ைசீ்சுைள் யொவை 

?                                                                  

ஆ) அணு ைதிர்ைசீ்ேின் அளவுக்ைொன அலகு என்ன ?

                                                                  

                 

45. தபொருந்தொத ஒன்வைக் ைண்ேைியவும்                                                             

         

அ) படுடைொைம் , ைிலகு டைொைம் ,  ீள் டைொைம் , தேங்டைொைம்

                                                              

ஆ) குழிதலன்சு , ே தள ஆடி ,குைிதலன்சு , குைி ஆடி                                            

                              

46. ஒளியொனது படிைத்தின் ைழிடய 1.90x108  ீ / ைி என்ை டைைத்தில் தேல்ைிைது படிைத்தின் ஒளிைிலைல் 
எண் யொது ?                                                        

                                                         

 

41. ைீழ்க்ைொணும் கூற்றுைளில் தைறுைள் இருப்பின் திருத்துை.
அ) ஒரு நியூட்ேன் ைிவே என்பது ஒரு ைிடலொைிரொம் நிவையுள்ள தபொருளில் 1 ms-1 முடுக்ைத்வத 
ஏற்ப்படுத்தும் ைிவேயின் அளவைக் குைிக்கும்.
ஆ) ைிவனயும் எதிர்ைிவனயும் எப்டபொதும் ஒடர தபொருளின் ீது தேயல்படும்.

47. அவேப்புக்குள் உள்ள ஏற்ை தேொற்ைவளக் தைொண்டு அட்ேைவைவய நிரப்புை: 
    

 
III. அ) ஒவ்பவாரு ெகுேியிலிருந்தும் ஒரு வினா வேீம் நான்கு வினாக்களுக்கு 
விடையளிக்கவும் ஆ) தேடவயான இைங்களில் ெைம் வடையவும்.                      4X5=20 
                                    பகுதி – I
48. ேத்துப் பற்ைொக்குவையினொல் ஏற்ப்படும் பல்டைறு டநொய்ைவளக் குைிப்பிடுை. அந்டநொய்ைளுக்ைொன 
அைிைகுைிைவள எழுதுை. 
49.  னித மூவளயின் பல்டைறு பொைங்ைவளக் குைிப்பிட்டு அதன் பைிைவளயும் குைிப்பிடுை. 
                                    பகுதி – II
50. அ) திரள்ைனி, கூட்டுக்ைனி 3 டைறுபொடுைவள எழுதுை.    
ஆ)  ைரந்தச்டேர்வையின் ைவைைள் யொவை? எந்த ைவை  ைரந்தச்டேர்க்வை நன்வ த்தரக்கூடியது? ஏன்?
51. பசுவ  டைதியியல் என்ைொல் என்ன? அதன் தைொள்வை  ற்றும் உருைொகும் தபொருள்ைவள ைிளக்குை. 
                                    பகுதி -III 
52. அ) பின்ைரும் அணுக்ைளின் ட ொல் எண்ைிக்வைவயக் ைைக்ைிடுை அ) 2ைி வநட்ரஜன் ஆ)14ைி லித்தியம்.
ஆ) நைனீ அணுக்தைொள்வையின் ேிைப்பம்ேங்ைளில் ஏடதனும் மூன்ைிவன எழுதுை.
53. ைரி ச் டேர் ங்ைள் A  ற்றும் B ஆைியவை C2H6O என்ை மூலக்கூறு ைொய்பொட்வேக் தைொண்ே  ொற்ைிய 
அவ ப்புைள்.  ொற்ைிய அவ ப்பு A டேொடியம் உடலொைத்துேன் வைட்ரஜன் ைொயுவை தைளிடயற்றுைிைது. 
ஆனொல் B இவ்ைிவன புரிைதில்வல. ‘ A ‘ ஆனது அேிட்டிக் அ ிலத்துேன் அேர் H2SO4 உேன் ைிவனபுரிந்து 
பழச்ேொைின்  ைமுவேய C  என்ை டேர் த்வதத் தருைிைது எனில்  ொற்ைிய அவ ப்புைள் A,B,C 
டேர் த்வதக் ைண்ேைிை.                                                                                                                       பகுதி – IV 
54. நியூட்ேனின் ஈர்ப்பியல் ைிதிவய எழுதுை. புைியின் ட ற்ப்பரப்பில் ஈர்ப்பு முடுக்ைத்திற்ைொன 
ே ன்பொட்வேத் தருை. இரண்டு ைொன்தபொருள்ைளின் ஈர்ப்பு முடுக்ைத்தின் ைிைிதம் 1:4  ற்றும் அைற்ைின் 
ஆரங்ைளின் ைிைிதம் 1:3 எனில் அைற்ைின் நிவைைளின் ைிைிதம் என்ன? 

55. அ) 10 தே. ீ குைியத்தூரமுள்ள குைிதலன்ேின் முன் தபொருளொனது (a) 15 தே, ீ (b) 8 தே, ீ ததொவலைில் 
வைக்ைப்படுைிைது எனில் உருைொகும் பிம்பத்தின் நிவல, தன்வ , உருப்தபருக்ைம் ஆைியைற்வைக் ைொண்ை. 
   ஆ) ட ற்ைண்ே இரு நிவலைளில் எது—i) ஒளிப்பேைழீ்த்தி  ii) வைடரவை பொர்ப்பைர் பயன்படுத்தும் 
உருப்தபருக்ைிைளில் பயன்படுைிைது?     

 பல்லின்  தபரிய பிம்பம்  
 பின்புைம் உள்ள ைண்டியின்  டநரொன் பிம்பம் 

ALL THE BEST
 

PREPARED BY, 
B.KANNAN, M.Sc, B.Ed., BT ASST IN SCIENCE, GHSS, MUDUR-631003. VELLORE DISTRICT 
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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. B.KANNAN, M.Sc, B.Ed., OLD NO:28, NEW NO:21 (II FLOOR) BEGUM 

SHAHIB STREET, 3RD LANE, MOUNT ROAD, CHENNAI-600 002.  
Mobile: 7871748594 
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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