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Padasalai.Net’s Special – Centum Coaching Team 
Question Paper (2016-17) 

நபம் : 2.30 நணி           வகுப்பு : 10           அிவினல்                         மநொத்த நதிப்மண் : 75 

ிரிவு -I 

குிப்பு : (i) இப்ிரிவில் உள்ள 15 விொக்களுக்கும் விடைனளிக்கவும்.  சரினொ  விடைடனத்  நதர்ந்மதடுத்து  எழுதவும்              (15 × 1 = 15)  

1. இன்சுயன் சர்ந்த நீறவு நநினல் பதக்கப்பட்டுள்ர னிதனின் கணைத்தல் _____________________சசல்கள்  சணதலணைந்தமக்கும்.                                             

    i) ஆல்ப                                              ii) படீ்ை                                   iii) க                                       iv)சைல்ை                     

2. நயரி நநல் பதக்கப்பட்ை னிதமக்கு கடும் கய்ச்சணயமம்,குரிணமம் தக்கூடி நச்சுப்சபமள் ______________. 

    i) அனபியஸ்                                ii) ஹநீநசின்                         iii) எண்ைீப ஹஸ்நைணயடிக                        iv)  பிரஸ்நடிம்        

3. நம்பு ண்ையத்தன் அணப்பு ற்றும் சசல் அயகுகள் ________________ ஆகும். 

  i) சநஃப்ன்              ii) நமன்                       iii) தண்டுலைம்                      iv)சைண்டிணடுகள்  

4. கமவுறுதலுக்குப் பின் சூயகப்ணப ____________ ஆக றுகமது.  

  i) லிணத                                           ii) கனி                                              iii) லிணதமணம                    iv)கனி நலுணம 

5. முதன் முதயல்  இத்தச் சுறற்சணமம்,  இதச் சசல்கள் பற்மமம்  லிரக்கலர் ___________ 

  i) கரிநகர் ந கன் சண்ைல்               ii) லில்யம் ஹர்லி                                  iii) ல்ர்க்           iv)ைர்லின்                    

6. பல் திகும் நகழ்வு எத்தணக சுலசம்? (கற்றுள்ர சுலசம் / கற்மல்ய சுலசம்) 

7. ‘கற்றுகரின் நடு’ என்று அணறக்கப்படுலது. (சைன்ர்க் / ஸ்சபின் / இந்த / ச ர்னி) 

8. தலங்கரின் சர்க்கண சபமள்கணர சநதக்க சசய்து சபமப்படும் உிரி எரிசபமள்_________________. 

  i) உிரிடீசல்                        ii) உிரி லம              iii) உிரி எரிசம்           iv) உிரி ஈதர் 

9. .உப்பின் கணதமன் 100கம் தண்ைரீில் 36கம் ஆகும். 10 கம் உப்ணப நீரில் கணத்தபின் அக்கணசல் சதலிட்டி நணயண அணை இன்னும் 

எத்தணன கம் உப்பு நதணலப்படும்? (16க / 26க / 36க / 20க ) 

10.நலத எரிணய என்பது _______________________ (கூடுணக லிணன / சணதவுறுதல் லிணன) 

11.ணஹட்ந கர்பன்கரில் கர்பனுக்கும் கர்பனுக்கும் இணைில் இட்ணை பிணைப்ணப சகண்ைணல ________________ 

  (அல்நகன் / அல்கன் / அல்ணகன்) 

12. கற்மற்மல் மூயம் ன்சத்ணதப் சபம லிணசறக்குத் நதணலன கற்மன் சறு நலகம் என்ன? 

        (15க.ீ / 25க.ீ / 35க.ீ / 45 க.ீ ) 

13.புலிப்பப்பில் 50 க.க. நணமமள்ர னிதனின் எணை _______________________.(500 N, 350 N, 980 N, 490 N) 

14. X® xë M©L v‹gJ ________________ MF«. 

 (365.25 x 24 x 60 x 60 x 3 x 10 
8

 Û ,   1 x 24 x 60 x 60 x 3 x 10 
8

 Û,    360 x 24 x 60 x 60 x 3 x 10 
8

 Û )  

15 லகனங்கரின் முகப்பு லிரக்கல் பன்படும் ஆடி. _______________________ (சதர ஆடி,  குற ஆடி,  குலி ஆடி, நீள்லணர ஆடி) 

ிரிவு- II 

குிப்பு:  ஏநதனும் இருது விொக்களுக்கு விடைனளிக்கவும்                                                                                                                                           (20×2=40) 

16. புப் சபமில் என்மல் என்ன?                                                                                                                                            

17.சபமத்துக. 

 அ. உிரிச்சப்புகள்  -  னீ் குணமபடுகணர சரிசசய்தல்  
 ஆ. உிர் உைரி   - றுபடு அணைத சசல் குழும் 
 இ. பணு மத்துலம்   - உிரில் கைிப்சபம 
 ஈ. மூயச்சசல்   - குடிநீர் சுறுதணயக் கண்கைித்தல். 
 
 



 

 

18 பம்பரிம் சர்ந்த  சய முக்கச் சசற்குமப்புகள் கநற சகடுக்கப்பட்டுள்ரன. அலற்றுள் உரினலற்ணமத் நதர்ந்சதடுத்து எழுதுக. (அல்லீல், 

றுபடுகள், சற்மனதல்,  னீ், அல்லீநய ர்ஃபுகள்) 

i) ________________ கைிகள் இற்பில் சர்ந்த பம்பரிக்கைிகள் ஆகும். 

ii) ________________ என்பது ந  னீின் ற்றுத் தன்ணகும். 

iii) ________________ என்பது அல்லீல்களுணை எதர்ப்பண்பணப்பு ஆகும். 

19. நமக்குமடு நநியமந்து ணயக்கண் நநண நலறுபடுத்துக.                                                                                                                                              

20. கநற  சகடுக்கப்பட்டுள்ர  னித  மூணரில்  பின்லமம்  சசல்கணரக்  கட்டுப்படுத்தும்  பகுதகணர  முணமந அ, ஆ எனக் குமக்க.                                      

                     
21. தகுந்த எடுத்துக்கட்டுகளுைன் உயர் சலடிகனிகணர உயர் சலடிக் கனிகரியமந்து நலறுப்படுத்துக.  

22. இத்த உணமதயல் பங்குசபறும் பிரஸ் புநட்டீன்கள், இத்த அணுக்கள் ணல? 

23. நகடிட்ை இைத்ணத நப்புக. 
இதத்தன் அணம, சுமங்கும் நணயக்குச் _____________என்று சபர்.  இதத்தன் அணம லிரிலணைலதற்கு __________ என்று சபர். 

24.கழுள்ள் பைம் என்ன என்பணதக் கண்ைமந்து பைம் லணந்து பகம் குமக்கவும். 

                                                                          

25.னிதனின் சுலசக்கற்மனது _____________லறக _______________ க்குள் சசல்கமது.  ீன்கரில் நீனது  ___________லறக உைலுக்குள் 
சசன்று, நீரில் கணந்துள்ர ஆக்ஸ ன் _______________க்குள் பவுகமது.  

26. சபமத்துக. 

  அ.புநட்நைநசல  - சறுநீகம் 

  ஆ.குறமையகள்      - கறவுநீக்க குறல் 

  இ.தட்ணைப்புழு  - சசல்சவ்வு 

  ஈ.முதுசகலும்பிகள் - சுமங்குக் குழ்.  

27. தலணமத் தமத்துக. 

   அ.பமணலகள் மரிக் அயத்ணத சலரிநற்றுலதல் மரிநசையக் லியங்குகள் என்று அணறக்கப்படுகன்மன. 

   ஆ.புலிஈர்ப்பு லிணசண நநக்கத் தலங்கரின் பதல்லிணன இமந்தல் அது ரித்தணசச் சர்பு இக்கம் ஆகும். 

28. நகடிட்ை இைத்ணத நப்புக: 

அ) லியங்கனங்கள் சுலசசத்தயன் நபது _______________  சலரிிைப்படுகமது. 

ஆ) சூரி ரிின் முன்னிணயில் தலங்கரல் தரிக்கப்படும் சபமள் ________________  ஆகும். 

29. ஆற்மணயச் நசக்க உதவும் சதனங்கணரக் பின்லமலனலற்மயமந்து நதர்ந்சதடுக்கவும். (ரிமம் பல்புகள், த ன்அணை, சூரி 
நீர்சூநைற்ம, ன் நீர்சூநைற்ம, ைங்ஸ்ைன் லிரக்குகள், ன்னணுன்அணை)  

30. தலறுகணரச் சுட்டிக்கட்டி பிணறகணரத் தமத்துக. 
   அ. பிமட்நைன் இற்ணக லமலில் கைப்படும் முதன்ணன சபமள் ஆகும். 
   ஆ. பச்ணச டீசல் என்பது ம புணத படில எரிசபமள் ஆகும். 
31. சபது இைங்கரின் துப்புவுக்கன அடிப்பணை லிதமுணமகள் சயலற்ணம கூறுக?                                                                                                                                                                         

32. அ) குரிர்பனங்கரில் கணக்கப்படும் லம எது? 

  ஆ) அவ்லமலின் கணதமணன அதகரிக்க நீங்கள் என்ன சசய்லரீ்கள்? 

 

 



 

 

33. உமதப்படுத்துதல் (A): கறவுநீர் லிலசத்தற்குப் பன்படுகன்மது. 

  கைம் (R) : கறவுநீரில் கனிங்கள் ற்றும் உிர் சத்துக்கள் உள்ரன. 
   அ)A ற்றும் R சரினது. R, A வுக்கன சரின லிரக்கம்                   ஆ)A ற்றும் R சரினது R, A வுக்கன சரின லிரக்கம் அல்ய                                                                                        

       இ)A சரி ஆனல் R தலறு                                                                                                 ஈ) A தலறு   ஆனல் R சரி  

34.அணுக்கட்டு எண் அடிப்பணைில் லணகப்படுத்துகஅ) குநரரின் ஆ) நன் இ) பஸ்பஸ் ஈ) ஒநசன்      
35.ம கணசயன் ணஹடிக்ணசடு அனிின் சசமவு 1.0 × 10-9 M எனில், அதன் PH தப்பு என்ன? 

36. ஆக்ஸ நனற்ம டுக்க லிணனகரில், எயக்ட்ன் பரிற்மம் நணைசபறுகமது. சக்னசீம் அணுலனது இம எயக்ட்ன்கணர இம 
குநரரின் அணுக்களுக்குப் பரிற்மம் சசய்கமது. 

அ) இவ் லிணனின் லிணரசபமள் என்ன? 

ஆ) இவ்லிணனக்கன சன்சசய்ப்பட்ை சன்பட்ணை எழுதுக. 

இ) எந்தத் தனிம் ஆக்ஸ நனற்மணைகமது? 

ஈ) எந்தத் தனிம் டுக்கணைகமது? 

37. சபமத்துக. 

இமம்பின் லணக கர்பன் சதலதீம் பன்கள் 

எஃகு 2 – 4.5 %       சக்கணை மூடிகள் ற்றும் கறவு நீர்க் குறய்கள் தரிக்க. 

நதனிமம்பு 0.25 – 2%       கட்டிைங்கள் கட்ை ற்றும் எந்தங்கள் தரிக்க 

லர்ப்பிமம்பு < 0.25 %  ன்கந்தங்கள் தரிக்க 

38. X என்ம சலள்ரி நபன்ம சலண்ண நம உநயகம் ஆக்ஸ னுைன் நசர்ந்து Y -ஐத் தமகமது. இநத Y என்ம நசர்னது X -
நீலிமைன் லிணனபுரிமம்நபது ணஹட் ணன சலரிிட்டுக் கணைக்கமது. X ற்றும் Y -ஐக் கண்டுபிடிக்க.    

39. ணலம் கர்பனுணை புமநலற்றுண லடிலங்களுள் ன்மகும். அதன் கடினத்தன்ணக்கன கைத்ணதக் கூறுக.                                                                                                                                                                                                         

40. தலறுகணரச் சுட்டிக் கட்டி தமத்துக. 

   அ. புலி ஈர்ப்பு மயின் SI அயகு Nm2Kg2   

   ஆ. ம சபமரில் உள்ர பமப்சபமரின் அரவு அப்சபமரின் எணை எனப்படும். 

41. சபமத்துக. 

   அ ஒம் லித.    -     E = mC2 

   ஆ.  லீ் சலப்ப லித   -     P = VI 

   இ. ன்தமன்    -     H = VIT 

   ஈ. ஐன்ஸ்டின் நணம ஆற்மல் சதைர்பு -     V = IR 

42. நகடிட்ை இைத்ணத நப்புக. 

 அணுக்கம லிணனத்தமன் _________ குமக உள்ரநபது அணுக்கம உணய ஆபத்தன நணயில் உள்ரது.  

 அணுக்கம லிணனத்தமன் __________ குமக உள்ரநபது அணுக்கம உணய பதுகப்பன நணயில் உள்ரது. 

43. பைம் லணந்து பகம் குமக்கவும். 

  

                
44. சபமத்துக. 

   அ. ன்தணை              -      

   ஆ. ரி உழ் ணைநடு –   

   இ. அம்ீட்ைர்              _     

   ஈ. நலல்ட்ீட்ைர்.          -     



 

 

45. ஒர் முணனக் கந்தம் (mono pole) உள்ரத? கைம் கூறுக. 

46. ரினது கற்மயமந்து ரிலியகல் எண் 1.47 சகண்ை ண்சைண்சைய்ினுள் நுணறகமது. கற்மல் ரிின் தணசநலகம் 3 × 108 
ீ / லி எனில் ண்சைண்சைய்ில் ரிின் தணசநலகம் என்ன?  . 

47. லிண்சலரி லீர் மலமக்கு லனம் நீய நமத்தற்குப் பதயக இமண்டு கைப்படுலதன் கைம்? 
                                    

 
      ிரிவு – III                                                                                                                                 (4X5 = 20) 

குிப்பு : (i)வ்மவொரு ிரிவிலும் ரு விொ வதீம் ொன்கு விொக்களுக்கும் விடைனளிக்கவும்.                                                                                                                                                

                   (ii) வ்மவொரு விொவிற்கும் ஐந்து நதிப்மண்கள்.      (iii) நதடவனொ இைங்களில் ைம் வடபக. 

பகுத  - அ 

48. நநய்த்தடுப்பற்மல் என்மல் என்ன? நநய்த்தடுப்பற்மயன் லணககணரப் பற்மக் குமப்பு எழுதுக. 

49. நம்பு சசல்யன் அணப்ணபத் சதரிலன பைத்துைன் பகங்கணரக் குமத்து லிரக்குக. 

 

பகுத  - ஆ 

50. தள்கனி, கூட்டுக்கனி தகுந்த எடுத்துக்கட்டுகளுைன் ப்பிடுக. 

51.  உங்களுணை பகுதில் நீர்த் தட்டுப்பட்டினல் க்கள் அல்யல்படுகமர்கள்.  எனநல, நீர்  தட்டுப்பட்டிணனத் தலிர்க்க என்சனன்ன முணமகணர 

ணகளுலரீ்கள்? 

பகுத  - இ 

52. நல்கரின் எண்ைிக்ணகண கைக்கடுக. 

  அ.81 கம் அலுனிம் 

  ஆ.4.6 கம் நசடிம் 

  இ.5.1 கம் NH3 

53. ஆல்கஹல் பமகுலதல் ஏற்படும் தீ லிணரவுகள் ணல?                             

பகுத  - ஈ 

54. சந்தன் சதணனகணர பட்டியடுக. 

55. அ. ம நட்ைர் லகனத்தல் பன்படுத்தப்பட்டுள்ர குலிடிின் லணரவு ஆம் 3 ீ. அந்த ஆடிின் லறந பின்புமம் 5 ீ 
சதணயலில் ம நபமந்து லமகமது எனில், நபமந்தல் பிம்பத்தன் சதணயவு ற்றும் தன்ணணக் கண்க. 

ஆ. ம குறசயன்ஸன் குலித்சதணயவு 15 சசீ சயன்ஸயமந்து 10சசீ சதணயலில் பிம்பம் உண்ைகப் சபமள் சயன்ஸயமந்து 
எவ்லரவு சதணயலில் ணலக்கப்பை நலண்டும்? 

 
 
 
 
ஆக்கம் : ீன.சநதன் M.Sc.,B.Ed., பட்ைதரி ஆசரிர். 
         அசு உர்நணயப் பள்ரி, பணறலயம். 

                  தமலமெர் லட்ைம். 610101.    

                  அணயநபச-9095484620 
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