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Padasalai’s Centum Coaching Team – Special Question Paper 2015-16 

 Class: 10     Science             பிரிவு-1            மநத்த நதப்மண் : 75 

குறிப்பு:இப்ிரியில் உள் 15 யிக்கலக்கும் யிடைனிக்கவும்.              (15×1=15)  

1. நனகுனல் தர்ப்னப் மனள்கள் _________னய்க்கு தபகப் னன்டும்  தர்ப்னப் 
மனள்ககும்.                                                                   
கசனய் ,     இபத்த னசடக ,         னற்றுனய் ,     மயய்க்கடி 

2. இபண்டு ஆண்டு – னென்று ஆண்டு இடைனயினில் மகடுக்க னயண்டின குமந்டதகலக்க 
தடுப்னச து?                                                                                                                                                                                                                                          
நீசல்ஸ்,          MMR,         டைய்டு,          BCG      

3. இனற்டக  நகப்னறுக்கக கர்ப்ிணிப் மண்ணிற்கு குமந்டத ிப்ிற்கக நனத்துயர் 
னன்டுத்தும் ஹர்னநன் --------------                                                
இன்சுன்,    ரிக்ஸன்,    னனபமெஸ்ட்பன்,    ஈஸ்ட்னபமென். 

4. --------ன்து நறுடு அடைந்த யபப்னடைன யர்ச்சனிட உடைன தண்டுத்மதகுப்ன.                                                              
சூல்,         கி,         யிடத,           நர். 

5. யது ஆரிக்கள்,யது மயண்ட்ரிக்கள் இடைனில் உள் யல்வு________                 
ஈரிதழ் யல்வு,     னெயிதழ் யல்வு,   ிச்சந்தப யல்வு,   நட்பல் யல்வு. 

6. கமவு ீக்கத்தன் னது டயகலக்கு டைமறும் கழ்வு__________          
னைரினனமைக்,  அம்னநினமைக்,  னைட்னபினகசன்,   னைரிக்னகமைக். 

7. னயிக்கபநம் ன் மசல்ட னதன் னதல் னன்டுத்தனயர் _______            
நர்க்,     யில்னட்,     நக்லூகன்,     னநரிக்னைரி. 

8. தயப ண்மணய் நற்றும் யிங்குகின் மகழுப்ினந்து ______மப்டுகது.                                                        
உனிரி ரிசபனம்,    உனிரி – ஈத்தர்,    உனிரி – டீசல்,     உனிரி யனே. 

9. கழ்கண்ையற்றுள் ீபற் கடபசல் து ?                                               
உண்டநக் கடபசல்,  சர்க்கடபக் கடபசல்,  நீத்னதன்,  மன்சன். 

10. னசடினத்தன் கபம் அணு ட _______                                                 

16,  23,  18,  44. 
11. தயபத்தன் ச்டசனத்தல் உள் உனகம் ________                                       

Fe,     Mg,    Ca,     Co. 
12. குலக்னகடஸ த்தக நற்ப் னன்டுத்தும் மத ________                  

டசனநஸ்,    இன்யர்னைஸ்,    த்தனிக் அநம்,    கந்தக அநம். 
13. என மனின் ட 5 க.க ில் னயினில் அதன் டை னது ?                       

490N,     49N,     380N,     38N 
14. என கன கபம் ட னழுயதும் ஆற்க நற்ப்டும் னது கடைக்கும் ஆற்ல் ___ 

9×1016J,      9×108J,     18×108J,    18×1016J. 
15. ந்தப ஆற்ட நன்ற்க நற்றும் சதம் _______                                  

நன் னநட்ைர்,     நன் நற்,    நன்ினற்,      தபன் யமங்க. 
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ிரிவு-II 
குறிப்பு:டயனனனும் 20 யிக்கலக்கு யிடைனிக்கவும்.              (20×2=40)  

16. குனன் ன்ல் ன் ? கல்டை அயினல் குனின் தட்ம் வ்யறு னனுள்தக 

இனக்கது ? 
17. ஆத நிதன் னதல் தற்க நிதன் யடப மகடுக்கப்ட்ை நித இங்கட 

யரிடசப்டுத்துக ?                                                                                                                                                   

( னண்ைர்தல் நிதன், னஹனந மசினன்,  னஹனந பக்ைஸ், னஹனந மஹிஸ் ) 
18. யிடைனி:  அ) உைலுறுப்ன னன்டு யிதடன கூனயர் ________                                                                                                                              
                ஆ) ை டன உனயக்கனயர் _______________ 
19. க்குனடு னனினந்து நடக்கண் னடன னயறுடுத்துக ? 
20. மகடுக்கப்ட்ை ைத்டத யடபந்து னென்று கங்கள் கு ?      

     
21. மனத்துக: அ) னகரினப்சஸ்    -----  னந்தரி 
               ஆ) அக்கன்         ------  கனனயம்       
   இ) மகட்டை       ------  மல்        
   ஈ)  மமநண்ைம்  ------  அந்தநந்தடப. 
22. சறுீபகத்தன் ீள்மயட்டுத் னதற்ம் ைம் யடபந்து கங்கள் கு ? 
23. னகடிட்ை இைத்டத பப்னக.          
  அ) உட்கன இல்த இபத்த மசல் ________.       
  ஆ) தநங்கம் : துடுப்ன , மயௌயல் : __________. 
24. உைன் நஸ்ைர் மகநஸ்ட்  அடமக்கப்டும் உறுப்ன து ? ன் ? 
25. சுயசத்தல் ன்ல் ன் ? கற்றுள் சுயசத்தலுக்க னயதச்சநன்டிட ழுது? 
26. கூற்று(A) : கற்றுக்குமய் சுயரில் குனத்மதலுப்ன யடனங்கள் கணப்டுகன்.  
 கபணம்(R) : குனத்மதலுப்ன யடனங்கள் கற்றுக்குமய் தந்தும் , சடதந்து யிைநலம் 
        துகக்க. 
  அ) A) சரி, R) தயறு. 
  ஆ) A) சரி, R) மனந்துகது. 
  இ) A) தயறு, R).சரி 
  ஈ)) A) சரி, R) மனந்தயில்ட. 
27. கனம மகடுக்கப்ட்டுள் ஊட்ைனடகனடு அயற்ன் சப்ன உறுப்னகட தக்க .க – 
 உைன் மனத்துக. 
தற்சர்ன ஊட்ைனட டநக்னகடபச னயர்கள் நனட்னபப் 
எட்டுண்ணிகள் ச்டசனம் டஹிஸ்கஸ் 
நட்குண்ணிகள் ஹஸ்னைரினங்கள் கஸ்குட்ை 
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28. கூற்று(A) : மட்னபனனம்,க்கரினேம் டிந ரிமனகும். .  
 கபணம்(R) : ச ஆண்டுகலக்கு னன் யழ்ந்த உனிரிங்கள் னடதந்து டிந ரிமனக 
   நனேள்து. 
  அ) A) சரி, R) தயறு. 
  ஆ) A) சரி, R) மனந்துகது. 
  இ) A) தயறு, R).சரி 
  ஈ)) A) சரி, R) சரி. 
29. னகடிட்ை இைத்டத பப்னக.           

   அ) தநழ் ட்டில் “கற்டப்ண்டண” ________. நயட்ைத்தல் உள்து.   
    ஆ) ”கற்றுகின் டு” ன்று அடமக்கப்டும் டு __________. 
30. மனத்துக. 

ரில் பயக்கூடின னய்கள் ர்த் மதைர்ன னய்கள் ீடப னடனக 
னன்டுத்தததல் 

உண்ைகும் னய்கள் 
நனரின அநிக் யனிற்றுனக்கு னன் 

ினரினசஸ் கப ர்டய இமப்ன 

31. தயடத் தனத்த ழுதுக. 
 1, சுடந டீசல் ன்து னடதடிந ரிமனள். 
 2. மட்னபனம் தயபங்கினந்து மப்ட்ை என கனடநன கரிந ததுப் மனள். 
32. ீர் கடபசல் , ீபற் கடபசல் – னயறுடுத்துக ? 
33. ின்யனயயற்ல் உனயகும் கடபசன் யடககட ழுதுக ? 
   அ) 80°C –னில் 100 கபம் ீரில் 45 கபம் NaCl. 
   ஆ) நண்ணிலுள் டட்பென். 
34. கந்தக அநத்தன் கபம் னெக்கூறு டடனக் கணக்கடுக ? 
35. னகடிட்ை இைத்டத பப்னக.           
       அ) ரீஸ் சந்தன் னெக்கூறு யய்ப்டு _______.              
    ஆ) சடநனல் னசையின் னெக்கூறு யய்ப்டு __________.  
36. கடபசன் டஹட்பென் அனினின் மசவு 0.00001M ில்      
    அ) இக்கடபசன் 𝑝𝐻 நதப்ன னது ? 
    ஆ)  இக்கடபசல் அநந அல்து கபந ? 
37. னகடிட்ை இைத்டத பப்னக.           
       அ) மயண்கத்தல் உள் உனகங்கள்  _______.              
    ஆ) டினைபலுநில் உள் உனகங்கள் __________. 
38. கூற்று(A) : யீ ஆயர்த்த அட்ையடணனில் னசனைப்னகள் தினக இைம்   
      மற்றுள்.          . 
 கபணம்(R) : இந்த அட்ையடண திநங்கின் அடிப்டைப் ண் அணு ண்டண  
   அடிப்டைனகக் மகண்டுள்து. 
  அ) A) சரி, R) தயறு. 
  ஆ) A) சரி, R) மனந்துகது. 
  இ) A) தயறு, R).சரி 
  ஈ)) A) சரி, R) மனந்தயில்ட. 
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39. அசடிக் அநம் வ்யறு தனரிக்கப்டுகது ? 
40. னைட்ைின் ஈர்ப்ினல் யிதடனக் கூறுக ? 

41. யிற்டத் தள்லயண்டினில் ட 65 க.க யண்டிடன 0.3 ந/யி² ன் அயில்  
 னடுக்குயிக்க ீங்கள் மசனல்டுத்த னயண்டின யிடசனின் அடயக் கணக்கடுக ? 
42. என கன கபம் ட னழுயதும் ஆற்க நற்ப்டும்னது கடைக்கும் 
 ஆற்டக் கணக்கடுக ? 
43. மனத்துக: அ) நன்ழுத்த னயறுடு -----  கூலும். 
               ஆ) நன்னட்ைம்        ------  னயல்ட்      
   இ) நன்னூட்ைம்         ------  ஆம்ினர்      
   ஈ) நன்தடை            ------  ஏம். 
44. கழ்கண்ை நன்கத்தன் ைம் யடபந்து கங்கள் கு ? 

   
45 கழ்கண்ை கதர்யடபஎஅைத்டத தயறு இனப்ின் தனத்த கபணம் கூறுக ?   

  
46 என னடக் கந்தம் உள்த ? கபணம் கூறுக ? 
47 ிநங் யக்டக யிதடனக் கூறுக ? 

ிரிவு-III 

  குறிப்பு:குதக்கு என்று யதீம் ன்கு யிக்கலக்கு யிடைனிக்கவும்.              (4×5=40)  

குத – 1 

48. சத்துக் ற்க்குடனில் ற்டும் ல்னயறு னய்கட குப்ிடுக. அந்னய்க்க      
 அகுகட ழுதுக ? 

49. பம்ன மசல்ன் அடநப்டப் ைத்துைன் யிக்குக ? 

குத-2 

50. தபள் கி, கூட்டுக்கி தகுந்த டுத்துக்கட்டுகலைன் எப்ிடுக ? 

51. சுடந னயதனினல் ன்ல் ன் ? அதன் மகள்டக நற்றும் உனயகும் மனள்கட 
 யிக்குக ? 
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ிரிவு -3 

52. i) ின்யனம் அணுக்கின் னநல்கின் ண்ணிக்டகடனக் கணக்கடுக ? 
   அ) 23 க னசடினம்   ஆ) 40 க கல்சனம்    இ) 2 க டட்பென் 
 ii) mtfhl;Nuh tpjpapd; gaன்fspy; VNjDk; ,uz;L jUf ? 

53. டியரிடசனின் சப்ினல்னகட யிக்குக ? 
ிரிவு –4 

54. அ) சந்தபனன் சதடகள் கூறுக ? 
 ஆ) டக்கும் டைக்கும் உள் னயறுடு னது ? 
55. கண் சகச்டசக்க நனந்துச்சட்டில் குடட்டை சரி மசய்யதற்கக ரிந்துடபக்கப்ட்ை 
 தன்கள் னடனன யப் க்க கண் –3.5 D , இைப்க்க கண்  --4.00 D 
 அ) அயர் வ்யடகப்ர்டயக் குடட்ைல் தக்கப்ட்டுள்ர் ? 
 ஆ) னநற்கண்ை மன்சுகள் டநனத்தல் மநந்தனக்குந ? அல்து யிிம்னகில்    
     மநந்தனக்குந ? 
 இ) இன மன்சுகில் ந்த மன்சன் குயின தூபம் அதகம் ? 

 
 

.......யழ்த்துக்கள்....... 
 

                                                         இப.யபீத்தபன்.M.Sc.,M.Phil.,B.Ed., 

       ட்ைதரி ஆசரினர் (அயினல்) 
                                                             அபசு உனர்டப்ள்ி, 
                                                             நஞ்சப்னிப்ட்டி & PO, 

                                                          சந்தநணிட்டி யம, 
                                                             கனொர் நயட்ைம்-621301. 
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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. R. VEERAPATHIRAN, M.Phil.,B.Ed.,  

50A, Mariyamman Kovil st, Gandhigramam south, Pasupathipalayam p.o, 
 Karur District-639004. Mobile No.9486403299 
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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