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Padasalai.Net’s Special – Centum Coaching Team 

Question Paper (2016-17) 

மதிப்பெண்: 75                         அறிவியல்                    காலம்: 2 1/2 மணி 

I அனைத்து விைாக்களுக்கும் வினையளி     15 X 1= 15 

1) இன்சுலின் சார்ந்த நீாிழிவு நநாயிைால் ொதிக்கப்ெட்டுள்ள மைிதைின் கனணயத்தில் 

_____ பசல்கள் சினதவனைந்திருக்கும்.  

அ) ஆல்ொ                     ஆ) பீட்ைா                   இ) காமா             ஈ) பைல்ைா 

2) தவறாை இனணனயக் கண்ைறிக. 

அ) ெிளாஸ்நமாடியம்ொல்சிொரம் -- மநலாியா    ஆ) இன்புளுயன்சா -- A (H1N1) 

இ) எண்ைமிொ ஹிஸ்ைனலட்டிகா--காலரா           ஈ) காற்று -- காசநநாய்    

3) தனலயில் காணப்ெடும் நாளமில்லாச் சுரப்ெி ______ 

அ) ெிைியல்                   ஆ) னதராய்டு                 இ) அட்ாீைல்           ஈ) னதமஸ் 

4) ெல மலர்கள் பகாண்ை ஒரு மஞ்சாியில் இருந்து உருவாகும் ஒற்னறக்கைி ______ 

அ) ெிளவுக்கைி             ஆ) திரள்கைி                  இ) கூட்டுக்கைி        ஈ) தைிக்கைி 

5) மாமிச உண்ணிகள் ______ ெற்கனளப் ெயன்ெடுத்தி மாமிசத்னத கிழிக்கிறது. 

  அ) பவட்டும் ெற்கள்                                          ஆ) நகானரப்ெற்கள்  

  இ) முன்கனைவாய்ப்ெற்கள்                                ஈ) ெின்கனைவாய்ப்ெற்கள் 

6) தற்சார்பு ஊட்ைமுனறக்குத் நதனவப்ெடுவது ____ 

அ) CO2  மற்றும் நீர்       ஆ) ெச்னசயம்                 இ) சூாிய ஒளி        ஈ) அனைத்தும் 

7) தாவர எண்பணய் விலங்குகளின் பகாழுப்ெிலிருந்து ___ பெறப்ெடுகிறது 

அ) உயிாி வாயு             ஆ) உயிாி ஈத்தர்             இ) உயிாி டீசல்     ஈ) எாிசாராயம் 

8) திண்மம் + வாயு = _______ 

அ) ொல்                        ஆ) தக்னக                      இ) நசாைா நீர்       ஈ) புனக 

9) கழிவனறகனளத் தூய்னமப்ெடுத்தும் பொருளாக _______ ெயன் ெடுகிறது. 

அ) HCL                        ஆ) H2SO4                      இ) HNO3              ஈ) அனைத்தும் 

10) மூன்றாவது வாினசயில் தைிமங்கள் உள்ளை. அவற்றில் எத்தனை அநலாகங்கள் 

உள்ளை? (8,5) 

11) கீழுள்ளவற்றில் கார்ெைின் புறநவற்றுனம வடிவம் அற்றது ___ 

அ) னவரம்                  ஆ) காப்ெர்                     இ) கிரானெட்         ஈ) புல்லாின் 

12) ஓர் ஒளிஆண்டு என்ெது ________ ஆகும். 

அ) 9.467 X 1012 m    ஆ) 9.467 X 1012km        இ) 9.467 X 1015km ஈ)அ மற்றும் இ சாி                                   

13) புவிப்ெரப்ெில் 10 கிகி நினறயுள்ள மைிதைின் எனை 

அ) 50 N                   ஆ) 98 N                          இ) 49 N                 ஈ) 490 N 

14) மின்நைாட்ைத்தின் அலகு 

அ) ஆம்ெியர்             ஆ) கூலும்                      இ) ஓம்                  ஈ) நவால்ட் 
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15) குவிபலன்சில் பொருளின் நினல F1 எைில் ெிம்ெத்தின் தன்னமனய நதர்ந்பதடுக்க 

அ) பமய் – நநராை ஆ) பமய் – தனலகீழ்         இ) மாய – நநராை ஈ) மாய - தனலகீழ் 

II ஏநதனும் இருெது விைாக்களுக்கு மட்டும் வினையளிக்கவும்             20 X 2= 40 

16)  நவறுொடுகள் என்றால் என்ை? அதன் வனககள் யானவ?  

17) உயிாித் பதாழில்நுட்ெம் என்றால் என்ை? 

18) குநளாைிங் வனககள் யானவ? 

19) அமீெிக் சீதநெதியின் அறிகுறிகள் யானவ? 

20) அ) ெிட்யூட்ைாி சுரப்ெி ______ எை அனழக்கப்ெடுகிறது.  

ஆ) மூனளயில் சாம்ெல் நிறப்ெகுதி எை அனழக்கப்ெடுவது ________ 

21) பகாடுக்கப்ெட்ை ெைத்னத வனரந்து ொகங்கனளக் குறிக்கவும். 

                                      

22) ொலூட்டிகளுக்குாிய தைிப்ெண்புகள் இரண்டினைக் குறிப்ெிடுக. 

23) விடுெட்ை இைங்கனள சாியாை வினை பகாண்டு நிரப்புக. 

வால்வுகள் இருப்ெிைம் நவனல 

 வலது ஆாிக்கிநலா 

பவண்ட்ாிக்கிலார் 

துனளயில் 

வலது ஆாிக்கிளிலிருந்து 

வலது பவண்ட்ாிக்கிளுக்கு 

இரத்தம் பசல்லுதனலக் 

கட்டுப்ெடுத்துகிறது.  

ெினறச்சந்திர வால்வு  வலது 

பவண்ட்ாிக்கிளிலிருந்து 

நுனரயீரல் தமைிக்கு 

இரத்தம் பசல்வனதக் 

கட்டுப்ெடுத்தும். 

24) நகாடிட்ை இைங்கனள நிரப்புக.  

(அ) மைித இரத்தச் சுழற்சினயக் கண்ைறிந்தவர்__________ 

(ஆ) இதயத்னதச் சூழ்ந்துள்ள உனற ________ 

25) நீாிலிருந்து பவளிநய எடுக்கப்ெட்ை மீன்கள் நீண்ை நநரம் உயிருைன் இருக்க முடியாது 

ஏன்?  

26) காற்றுள்ள சுவாசத்தில் உள்ள ெடிநினலகள் யானவ? 

27) தாவரங்களில் எவ்வாறு கழிவுநீக்கம் நனைபெறுகிறது? 

28) ெின்வருவைவற்னறப் ெயன்ெடுத்தி உணவுச் சங்கிலினய உருவாக்குக. 

ொம்பு,புல்,கழுகு,தவனள,பவட்டுக்கிளி 

29) _____ பவப்ெத்தால் ஒளிரும் விளக்குகளுக்குப் ெதிலாகப் ெயன்ெடுத்துவதால் 

ஆண்டுக்கு ________ பமகாவாட் மின்ைாற்றல் நசமிக்கலாம். 
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30) ஆற்றல் நமலாண்னம என்றால் என்ை?   

31) ெல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் புவியில் புனதயுண்ை தாவரப்பொருள்கள் 

சினதவனைந்ததால் ெடிம எாிபொருள்கள் உருவாயிை. 

  அ) ஏநதனும் மூன்று ெடிம எாிபொருள்கனளக் கூறுக. 

  ஆ) உரம் தயாாித்தலில் எந்த எாிபொருள் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது? 

32) கனரதிறனைப் ொதிக்கும் காரணிகள் யானவ?  

33) 20 கி சனமயல் உப்னெ 50கி நீாில் கனரத்திருந்தால் அக்கனரசல் பசறிவின் சதவீத 

நினறயக் கணக்கிடுக. 

34) தவறாை கூற்னறச் சாி பசய்க: 

அ)அணு என்ெது ெினணப்புற்ற துகள்  

ஆ) ஓநசான் (O3) ஓர் ெல அணு மூலக்கூறு 

35) ஒரு கனரசலின் னஹட்ராக்னசடு அயைியின் பசறிவு 0.001M. எைில், கனரசலின் PH 

மதிப்னெக் கண்டுெிடிக்கவும்.  

36) அ) முறிந்த எலும்புகனள ஒட்ை னவக்க ெயன்ெடுவது ______ 

ஆ) குடிநீாிலுள்ள ொக்டிாியாக்கனள அழிக்கப்ெயன்ெடுவது ___  

37) காப்ொின் தாதுக்கனளக் குறிப்ெிடுக.  

38) அ) காப்ெர் + துத்தநாகம்=  ________ . ஆ) இரும்பு + ______ + நிக்கல் = நிக்கல் எஃகு. 

39) நகாடிட்ை இைங்கனள நிரப்புக: 

(அ)அல்நகைின் பொது வாய்ப்ொடு______ 

(ஆ) உயிாியல் மாதிாிகனளப் ொதுகாக்க ெயன்ெடுவது _______ 

40) குத்துச் சண்னை வீரர் ஒருவனர அவருைன் சண்னையிடும் எதிராளி தன் முஷ்டியால் 

குத்தும்பொழுது, ஏன் அவ்வீரர் எதிராளி குத்தும் தினசயிநலநய நகருகிறார்? 

41) 15 கிராம் நினறயுள்ள துப்ொக்கிக் குண்டு 100 மீவி-1 நவகத்தில் சுைப்ெடுகிறது. 

துப்ொக்கியின் நினற 2 கிகி எைில், அதன் ெின்ைியக்கத் தினசநவகம் காண்க. 

42) 5 ஓம்,10 ஓம், 30 ஓம் மின்தனைகள் ஒரு சுற்றில் ெக்க இனணப்ெில் 

இனணக்கப்ெட்டுள்ளை எைில், பதாகுெயன் மின் தனையக் காண்க.  

43) காற்றாற்றல் ெயன்ொட்டின் வரம்புகள் யானவ? 

44) ஒரு மின்விளக்கின் வழிநய 1.6 A மின்நைாட்ைம் ொய்கிறது எைில், விளக்கின் வழிநய 

1 விைாடியில் பசல்லும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்னக யாது?  

45) பலன்சின் குவியத்பதானலவு வனரயறு? 

46) ஒரு குழிபலன்ஸின் குவியத்பதானலவு 2 மீ எைில், பலன்சின் திறன் காண்க. 

47) கிட்ைப்ொர்னவ உள்ள ஒருவாின் நசய்னமப்புள்ளி 75 பச.மீ எைில், குனறொட்டினைச் 

சாிபசய்ய ெயன்ெடுத்தப்ெடும் பலன்சின் குவியத்பதானலவு என்ை? 
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III அனைத்து விைாக்களுக்கும் வினையளி     4 X 5= 20 

      (ஒவ்பவாரு ெிாிவிலிருந்தும் ஒரு விைாவிற்கு வினையளிக்கவும்) 

ெிாிவு அ 

48) மைிதைில் நனைபெறும் ெிளாஸ்நமாடியத்தின் வாழ்க்னகச் சுழற்சினய விவாிக்க.  
 

49) மியாஸிஸ் ெகுப்பு ஏன் குன்றல் ெகுப்பு எை அனழக்கப்ெடுகிறது? அதன் ெல்நவறு 
நினலகனளத் நதனவயாை ெைங்களுைன் விளக்குக. அதன் முக்கியத்துவம் ெற்றிக் 
குறிப்பு வனரக.  

ெிாிவு ஆ 

50) ஒருவித்தினலத் தாவர வினதயின் அனமப்னெ விவாிக்க.  
 

51)  ெசுனம நவதியியல் என்றால் என்ை? ெசுனம நவதியியலின் வினளவாக உண்ைாகும் 
பொருள்கள் யானவ? 

 
ெிாிவு இ 

52) அ) அவகாட்நரா எண் வனரயறு  ஆ) 11 கி CO2
 வில் உள்ள மூலக்கூறுகளின் 

எண்ணிக்னகனயக் கணக்கிடுக. 
 

53) கீழ்க்கண்ை பொதுப்பெயர்களுக்குாிய மூலக்கூறு வாய்ப்ொட்னை எழுதுக. 

அ) பமத்தில் ஆல்கஹால்  ஆ) ொர்மால்டினஹடு   இ) எத்தில் பமத்தில் கீட்நைான் 

ஈ) ொர்மிக் அமிலம்   எ) அசிட்டிக் அமிலம் 

  

ெிாிவு - ஈ 

54) சந்திராயைின் சாதனைகள் ஏநதனும் ஐந்து மட்டும் எழுதுக. 
 

55) அ) ஒளி விலகல் வனரயறு? 
ஆ) ஒரு குழிபலன்ஸிலிருந்து குவியத்பதானலவு 15 பச.மீ பதானலவில் ெிம்ெம் 
உண்ைாகப் பொருள் பலன்ஸிலிருந்து எவ்வளவு பதானலவில் னவக்கப்ெை நவண்டும்? 

 

Please Post Your Answer Scripts To This Address: 
 
Mr. A. ARULALAN, 
10/77 S.V.A EXTENSION - 1, 
TIRUCHENGODE, 
NAMAKKAL (DT). 
PIN:637211 
MOB:9487254168 
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If any doubt, Please contact our Padasalai’s Centum Coaching Team Co-ordinator: 
Mr. S. Ravi kumar, B.Sc., B.Ed., Headmaster., GHS, PasmarPenta,, Vellore Dt: CellNo: 9994453649 
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