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Padasalai.Net’s Special – Centum Coaching Team Questions 
10

th
 - அறிவியல் 

நேரம்: 2.30 மணி]                                                                                  [மமொத்த மதிப்மெண்கள்: 75 

ெிரிவு - I (மதிப்மெண்கள்: 15) 

 01. ஆதி மனிதன் நதொன்றியது _______ 

   (ஆப்ெிரிக்கொ, அமமரிக்கொ, ஆஸ்திநரலியொ, இந்தியொ) 

  02.                                        .  
   (சைைொண்டுகள், ெிசரநயொசெட்டுகள், ஃநெொசமட்டுகள்) 

 03. மெருமூசைப் புறணியின் சுருக்கங்கைின் நமடு ______ எனப்ெடும். 
   (சகரி, ைல்ைி) 
 04. தொவரங்கைில் சைலத்தின் ெணி.  
   (ேீசரக் கடத்துதல், உணசவக் கடத்துதல், அமிநனொ அமிலத்சத கடத்துதல்) 

 05. ெொலூட்டிகைின் முன்னங்கொல்கள் _____ ெிரிவுகைொகப் ெிரிக்கப்ெட்டுள்ைன.   (4, 5, 6) 

 06. ஆழ்கடல் முத்துக்குைிப்ெவர்கள் சுவொைிக்கப் ெயன்ெடுத்தும் வொயுக் கலசவ: 

    (ஹலீியம் – ஆக்ஸிஜன், ஆக்ஸிஜன் – சேட்ரஜன்)  

 07. குடிேீரில் உள்ை ____ ைில மகொடிய நேொய்கசை உண்டொக்கும். (ெொஸ்ெரஸ், ஆர்ைனிக், 
கொல்ைியம்) 

 08. மமதுவொகப் ெரவும் துகள்கசைக் மகொண்டது _______ (             ,      
     ,       )  

 09. தனியொன ஒன்சறக் கொண்: சுண்ணொம்ம்புக்கல், சுண்ணக்கட்டி, ைலசவ நைொடொ, 
ைலசவக்கல் 

 10. ெொக்சைட் __________ முசறயில் அலுமினொவொக மொற்றப்ெடுகிறது. (ஹொல், நமயர், 
மெஸிமர்)   

 11. எண்சணசய உருவொக்குகிற மெொருள் ________ (ெொரெின்கள், ஒலீஃெனீ்கள், அல்சகன்கள்) 

 12. திருகுஅைவியின் குமிந ொடு திருகின் முசன இசணயும்நெொது தசலக்நகொலின் 
சு ிப்ெிரிவு, புரிக்நகொலின் வசரநகொட்டுக்கு நமல் அசமந்தொல் அது ______ எனப்ெடும். 
(சு ிப்ெிச , நேர்ப்ெிச , எதிர்ப்ெிச )   

 13. ைந்திரொயன் _______ ேொட்கள் விண்ணில் மையல்ெட்டது. (213, 312, 313) 

 14. உநலொகக் கடத்தியில் ெொயும் மின்நனொட்டம் அதசனச் சுற்றி ___ ஐ உருவொக்கும். (மவப்ெம், 

ஒைி, கொந்தப்புலம், எந்திரவிசை)  

  15. கிட்டப்ெொர்சவ குசறெொட்சட ைரி மைய்ய ____ ெயன்ெடுகிறது. (குவி மலன்ஸ், கு ி 
மலன்ஸ், கு ி ஆடி, குவி ஆடி) 

 

ெிரிவு - II (மதிப்மெண்கள்: 40) 

குறிப்பு: ஏநதனும் இருெது வினொக்களுக்கு விசடயைிக்கவும்                                   20 x 2 = 40 

 16.        : 

ேிஃப் ஜனீ் 
மொறுெொடசடயொத மைல் 

குழுமம் 

Tt 
உயிரி கணிப்மெொறிகசை 

உருவொக்க 
உயிரி 
ைிப்புகள் 

அல்லீல்கள் 

மூலச்மைல் 
சேட்ரஜசன 

ேிசலேிறுத்துதல் 
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 17. ெிச கசைத் திருத்துக. 

   (அ) புறத்நதொற்றப்ெண்புகள் ஜநீனொசடப் எனப்ெடும்.  
   (ஆ) ஜனீ் அசமப்புத் தன்சமக்கு அல்லீநலொ மொர்ப்புகள் என்று மெயர். 
 18. ைரியொன விசடசயத் நதர்ந்மதடுக்க: (அ) கசணயத்தில் _______ மைல்கள் 

உள்ைன. (ஆல்ெொ / ெடீ்டொ) 
   (ஆ) ெட்டொணிச் மைடியில் உள்ை மரெியல் ெண்ெிற்கொன கொரணி ______ 

(DNA / RNA) 

  19. மகொடுக்கப்ெட்டுள்ை ெடத்சத வசரந்து (அ) நகப்ைிட் (ஆ) ஆர்.என்.ஏ. 
ஆகியவற்சறக் குறிக்க. 

 20. ேியூரொன்கைின் வசககசைப் ெடம் வசரந்து இரு இனங்கசைப் மெயரிடுக. 
 21. கனிகசையும், அசவ ெரவும் விதங்கசையும் மெொருத்துக. 

    
          

(1) தொமசர 

(   
           

(2) டிசரடொக்ஸ் 

(இ) 
சஹடிநரொநகொ
ரி 

(3) ஸொந்தியம் 

(ஈ) சூநகொரி (4) ெொல்ைம் 
 22. (அ) ஒற்றுசமயின் அடிப்ெசடயில் கண்டறிக:   திமிங்கிலம்: ெலீன் தகடுகள்;

 மவௌவொல்: ______ 

  (ஆ) மொறுெொடு அசடந்ததன் அடிப்ெசடயில் கண்டறிக: மவட்டும் ெற்கள்: யொசனயின் 

தந்தம்;___: முள்ைம்ென்றியின் முட்கள் 
 23. உடலின் ‘மொஸ்டர் மகமிஸ்ட்’ என்று அச க்கப்ெடுவது எது? ஏன்? 
 24. கூற்று: ெொலூட்டிகள் மவப்ெ இரத்த விலங்குகள் என அச க்கப்ெடுகின்றன. 

  கொரணம்: வொ ிடத்தின் சூ லுக்கு ஏற்ெ தன் உடல் மவப்ெேிசலசய மொற்றிக் மகொள்கின்றன. 
 25. மெொருத்துக: 

        
       

           
      

கஸ்குட்டொ 

                மொநனொட்நரொப்ெொ 

மக்குண்ணிகள் 
          
  

சஹெிஸ்கஸ் 

 26. நவரின் ெடம் வசரந்து ஏநதனும் இரு ெொகங்கசைக் குறி. 
 27. கொற்றில்லொச் சுவொைித்தலில் ______ என்ெது 6 கொர்ென் மகொண்ட நைர்மம். லொக்டிக் 

அமிலம் என்ெது _______ கரிமச் நைர்மம். 
 28. (அ) விலங்கினங்கள் சுவொைித்தலின் நெொது ______________ மவைியிடப்ெடுகிறது. 

   (ஆ) சூரிய ஒைியின் முன்னிசலயில் தொவரங்கைொல் தயொரிக்கப்ெடும் மெொருள் _____ ஆகும். 

  29. ஓர் ஊரில் 2008 – 2009 ஆம் ஆண்டில் ஏற்ெட்ட மதொற்றுநேொய்கைின் விவரம் வட்ட  

   வசரெடமொக மகொடுக்கப்ெட்டுள்ைது. இதசனக் கூர்ந்து நேொக்கி கீழுள்ைவற்றிற்கு 

விசடயைிக்கவும். 

   (அ) மெரும்ெொலொன மக்கசைத் தொக்கிய நேொய்கள் யொசவ? 

   (ஆ) எவ்வொறு இந்த நேொய்கள் ெரவுகின்றன? 
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 30.                                                           
    த்துக. 

                 
  

                   

                  
       

             
    

        
     

 31. குடற்புழுக்கைொல் ெொதிக்கப்ெட்டவரிடம் என்மனன்ன நகள்விகள் நகட்டு உறுதிப்ெடுத்த 

முடியும்? 

 32. ஒரு முகசவயில் உள்ைது மதொங்கல் என்ெசத உறுதிப்ெடுத்த இரு வினொக்கள் 
எழுப்புக. 

 33. 20 கிரொம் ைசமயல் உப்பு 50 கிரொம் ேீரில் கசரந்திருந்தொல் அக்கசரைல் மைறிவின் ைதவதீ 

ேிசறசயக் கணக்கிடுக. 

 34. 3.0115 x 10 
23

 மூலக்கூறுகள் மகொண்ட ஒரு மெொருைின் நமொல்கைின் எண்ணிக்சகசயக் 

கொண்க. 

 35. ஒரு முகசவயில் உள்ைது அமிலம் என்ெசத உறுதிப்ெடுத்த இரு வினொக்கள் எழுப்புக. 
 36. தவறொன கூற்சறச் ைரி மைய்க. 
  (அ) சேட்ரிக் அமிலம் நவதிப்மெொருள்கைின் அரைன் என அச க்கப்ெடுகிறது. 
  (ஆ) கொற்று அசடக்கப்ெட்ட ெொனங்கைில் அைிட்டிக் அமிலம் ெயன்ெடுகிறது. 
 37. ேொன் யொர்? (அ) தொதுக்கூைம், இைக்கியுடன் விசனபுரியும் நெொது ேொன் உருவொநவன். 

    (ஆ) திண்மக் கசரைலொன ேொன், ெற்கு ிகசை அசடக்கப் ெயன்ெடுநவன். 

 38. (அ) ைல்ஃசெடு தொதுசவ அடர்ப்ெிக்கப் ெயன்ெடும் முசற _____ (நுசரமிதப்பு முசற / 

புவியரீ்ப்பு முசற) 

  (                                                         
                                                       ) 

 39. ேிசறவுறொ சஹட்நரொகொர்ென் என்ெசத எவ்வொறு உறுதி மைய்வொய்? 
 40. கூற்று: புவியின் அடியில் அசமக்கப்ெட்ட கம்ெி வடங்கைில் திரவமொக்கப்ெட்ட குைிரி 

வொயுக்கள் மதைிக்கப்ெடுகின்றன. 

  கொரணம்: திரவமொக்கப்ெட்ட குைிரி வொயுக்கள் திறன் வணீொவசதத் தடுக்கின்றன. 

  (அ) கூற்று ைரி, கொரணம் தவறு (ஆ) கூற்று ைரி, கொரணம் ைரி (இ) கூற்று தவறு, கொரணம் 

தவறு (ஈ) கூற்று தவறு, கொரணம் ைரி 

 41. புவிப்ெரப்ெில் ஈர்ப்பு முடுக்கம் _____ ெகுதியில் மெருமமொகவும், _____ ெகுதியில் 
ைிறுமமொகவும் இருக்கும். (துருவ / சமய) 

  42. நகொடிட்ட இடங்கசை ேிரப்புக. 

   (அ) விசை = ேிசற முடுக்கம் எனில் உந்தம் = ____? ____   

   (ஆ) திரவ சஹட்ரஜன் ரொக்மகட்டில் ெயன்ெடுகிறது எனில் _____ ெடம் ெிடித்தலில் 

ெயன்ெடுகிறது. 

 43. ெின்வரும் வொக்கியத்தில் ெிச கள் இருப்ெின் திருத்தவும். 

  (அ) ைிறந்த ஆற்றல் மூலம் என்ெது ஓர் அலகு ேிசறக்குக் குசறந்த அைவு நவசல 
மைய்யக்கூடியது. 

 (ஆ) ெயன்ெடுத்தக் கூடிய வடிவில் உள்ை ஆற்றசல மீண்டும், மீண்டும் ேொம் 
ெயன்ெடுத்தலொம். 
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44. கூற்று: மீஉயர் மவப்ெேிசலயில் மட்டுநம அணுக்கரு இசணவு ேசடமெறுகிறது. 

  கொரணம்: அணுக்கருக்களுக்கு  இசடநயயொன இசணவு விசைசய எதிர்மகொள்ை இயலும்.  

  (அ) கூற்று ைரி, கொரணம் தவறு (ஆ) கூற்று ைரி, கொரணம் ைரி (இ) கூற்று தவறு, கொரணம் 

தவறு (ஈ) கூற்று தவறு, கொரணம் ைரி  

45. (அ) மின்னழுத்த நவறுெொடு: நவொல்ட் மீட்டர் எனில் மின்நனொட்டம் __________ 
  (ஆ) ேீர்மின்ேிசலயம்: மரபுைொர் ஆற்றல் எனில் சூரிய ஆற்றல் ________ 
46. கண்ணின் ெடம் வசரந்து, அதில் ெொசவ மற்றும் வி ித்திசரசய குறிக்க.  
47. ஒரு கு ி மலன்ஸின் குவியத்மதொசலவு 4 மீ எனில் மலன்ஸின் திறசனக் கொண்க. 
 

ெிரிவு - III (மதிப்மெண்கள்: 20) 

குறிப்பு: ஒவ்மவொரு ெகுதியிலிருந்தும் ஒரு வினொ வதீம் ேொன்கு வினொக்களுக்கு 

விசடயைிக்கவும்   4 x 5 = 20 

ெகுதி – அ 

 48. நேொய்த்தடுப்ெொற்றல் என்றொல் என்ன? அதன் வசககசைப் ெற்றி குறிப்பு எழுதுக. 
 49. மனித மூசையின் ெடம் வசரக. மூசையின் ெணிகசை எழுதுக. 

ெகுதி – ஆ 

 50. (அ) பூக்கும் தொவரங்கைில் ேசடமெறும் ெொலினப்மெருக்க முசறயில் ஈடுெடும் இரண்டு 

ேிகழ்வுகசை எழுதுக. 

  (ஆ) மைம்ெருத்தியின் ெடம் வசரந்து ெொகங்கசைக் குறி. 
 51. (அ) உங்களுசடய ெகுதியில் ேீர் தட்டுப்ெொட்டிசன குசறக்க இரண்டு வ ிமுசறகசை 

எழுதுக. 
  (ஆ) கரிசயஎரிப்ெதனொல் ஏற்ெடும் தீசமகள் மூன்றிசன எழுதுக. 

ெகுதி – இ 

 52. (அ) ஐநஸொெொர்கள் என்றொல் என்ன? உதொரணம் மகொடு. 

   (ஆ) சேட்ரஜனின் அணுக்கட்டு எண் யொது?  
  (இ) ேீரின் கிரொம் மூலக்கூறு ேிசறசயக் கொண்க. 

 53. (அ)                                  .  
   (ஆ)                                 ? 
   (இ)                                                   

    . 
ெகுதி – ஈ 

 54. (அ) திருகுக்குறடுவின் சகப்ெிடி ேீைமொக இருப்ெது ஏன்?  

   (ஆ) ேியூட்டனின் ஈர்ப்ெியல் விதியின் கணித வடிவத்சத 
எழுதுக.  

  (இ) ேியூட்டன் ஈர்ப்ெியல் விதியிசன வொர்த்சதகைில் 

எழுதுக. 

 55. (அ) கீழ்கண்ட ெட        .  
                       _________________ 
       S1, S2      _________ 
   ஈ                                          . 
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