
www.Padasalai.Net   www.TrbTnpsc.com 

http://www.trbtnpsc.com/2014/10/how-to-get-centum-in-12th-and-10th.html 

Padasalai.Net’s Special – Centum Coaching Team 

Question Paper 2017-2018 

அறிவியல்  

மதிப்பெண்: 75                                  காலம்: 2 1/2 மணி 

I அனைத்து விைாக்களுக்கும் வினையளி     15 X 1= 15 

1)                  ____ 

அ)                          ஆ)                   இ )                    ஈ)        

2)        ,       ,                                  ______ 

அ)                         ஆ)                  இ )                     ஈ)      

3)               காணப்ெடும் நாளமில்லாச் சுரப்ெி ______ 

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

4)                                    ______ 

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

5)                                 __ 

அ)                        ஆ)                         இ )                      ஈ)       

6)             _____                             . 

அ)                       ஆ)                 இ)                       ஈ) அனைத்தும் 

7) ___                      

அ)                            ஆ)            இ)                        ஈ) அனைத்தும் 

8)     + திண்மம் = _______ 

அ)                              ஆ) தக்னக                      இ) ச ாைா நீர்       ஈ) புனக 

9)                                                          

                 

அ)                             ஆ)                           இ)                    ஈ)      

10)                                              ?  

அ) 13                              ஆ) 14                            இ) 15                   ஈ) 17 

11)                   _____                

அ)                      ஆ)                          இ)                 ஈ)        

12) ஓர்            என்ெது ________ ஆகும். 

அ) 1.496 X 1010 m    ஆ) 1.496 X 1011 km    இ) 1.496 X 108k m    ஈ) 1.496 X 109 m     

13)                        

அ) 6.673 X 10-11Nm2kg-2                   ஆ) 6.673 X 10-11Nm2kg2                           

           இ) 6.673 X 10-11N-2m2kg-2                    ஈ) 6.673 X 10-11Nm-2kg-2   
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14)                                 

அ)              ஆ)                         இ)                     ஈ)        

15)                                            ___ ஐ        . 

அ)          ஆ)                   இ)                ஈ)           

II ஏசதனும் இருெது விைாக்களுக்கு மட்டும் வினையளிக்கவும்             20 X 2= 40 

16)   மரபுப் பொறியியல் என்றால் என்ை? 

17) மாசைாகுசளாைல் எதிர்ப்புப்பொருள்கள் என்றால் என்ை? அதன் ெயன் யாது? 

18) அ) _____ என்ெது ஒசர ஜீைின் மாற்றுத் தன்னமயாகும். 

ஆ)______ என்ெது அல்லீல்களுனைய எதிர்ப்ெண்ெனமப்பு ஆகும். 

19) னைொய்டு சநாயின் அறிகுறிகள் யானவ? 

20) அ)  ிறுமூனளயின் கதுப்புகனள இனணக்கும் நரம்பு நாாினைப் ொலம் ______ ஆகும்.  

ஆ) உணவில் அசயாடின் ெற்றாக்குனறயிைால் ______ ஏற்ெடுகிறது. 

21) அ) கீழ்நினலத் தாவரங்களில், ொலிலா இைப்பெருக்கமாைது ___ மூலம் 

நனைபெறுகிறது. 

ஆ) ொலிைப்பெருக்கம் என்ெது ஆண், பெண் ________ இனணந்து, தம்  ந்ததிகனள 

உருவாக்கும் ச ர்க்னகயாகும். 

22) உட்கரு இல்லாத இரத்தச் ப ல்கள் யானவ? உட்கருவின்றி இருப்ெதால் என்ை ெயன்? 

23) விடுெட்ை இைங்கனள  ாியாை வினை பகாண்டு நிரப்புக. 

வால்வுகள் இருப்ெிைம் சவனல 

ஈாிதல் வால்வு அல்லது 

மிட்ரல் வால்வு 
 இைது 

பவண்ட்ாிக்கிளிலிருந்து 

இைது ஏட்ாியத்திற்கு 

இரத்தம் ெின் ப ல்லுதனல 

தவிர்க்கும் .  

பெருந்தமைி வால்வு பெருந்தமைி சதான்றும் 

இைத்தில் 
 

 

24) சகாடிட்ை இைங்கனள நிரப்புக.  

(அ) இரத்தத்னத பெறும்சொது இதயத்தில் ______ விாிவனைகின்றது. 

(ஆ) இதயத்னதச் சூழ்ந்துள்ள உனற ________ 

25) சுவா ித்தல் என்றால் என்ை? காற்றுள்ள சுவா ித்தலுக்காை சவதிச் மன்ொட்டினை 

எழுதுக. 

26) ப ல்லுக்கு பவளிசய ப ாித்தல் என்றால் என்ை? 

27) மட்குண்ணிகள் என்றால் என்ை? இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக. 
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28) கீழுள்ள உணவுச்  ங்கிலினய ெடித்து முனறப்ெடுத்தி, அதனை ஆற்றல் ெிரமிைாக 

மாற்றுக. 

மல்பொி -> குருவி -> கம்ெளிப்பூச் ி -> ெருந்து 

29)  )                                  ? 

 )           “               ”                       ? 

30)  )                            ? 

 )                                ? 

31)                                             

           .            ,              ,               ,        

      ,              ,               

32)                       

33) 10 கி  னமயல் உப்னெ 40கி நீாில் கனரத்திருந்தால் அக்கனர ல் ப றிவின்  தவீத 

நினறயக் கணக்கிடுக. 

34)  )                       _______ 

ஆ)                        _____ 

35) ஒரு கனர லின் னைட்ராக்ன டு அயைியின் ப றிவு 1.0 X 10-9 M. எைில், கனர லின் 

PH மதிப்னெக் கண்டுெிடிக்கவும்.  

36) அ)                           PH       ____ 

ஆ)      ,                           ___  

37)             

38)                               . 

 )                          CaSiO 

 )                   ,         ,                      .  

39)         

 )          -         

 )          -                   

 )          -          

40)                                   ? 

41) 2                          4ms-2                     , 3      

            2ms-2                     .               ? 

42) 18   , 6             6 V                      

            .     1.                    2.            

                        . 

43)               . 

44)             _____                           .         

           _____                   .  
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45)                                                           

     _____, _____ 

46)                ? 

47)  )             ______ 

 )            _______ 

III அனைத்து விைாக்களுக்கும் வினையளி     4 X 5= 20 

      (ஒவ்பவாரு ெிாிவிலிருந்தும் ஒரு விைாவிற்கு வினையளிக்கவும்) 

ெிாிவு அ 

48) HIV ன் விாிவாக்கம் என்ை? HIV ஐக் கண்ைறியும் ஆய்வுகள் யானவ? தடுப்புமுனறகள் 
யானவ? 
 

49) ப ல் ெிாிதல் என்றால் என்ை? மியாஸிஸ் ப ல் ெகுப்ெின் முக்கியத்துவம்  எழுதுக.  

ெிாிவு ஆ 

50) இருவித்தினலத் தாவர வினதயின் அனமப்னெ விவாிக்க.  
 

51)  ெசுனம சவதியியல் என்றால் என்ை? ெசுனம சவதியியலின் முக்கியக் பகாள்னககள் 
யானவ? 

 
ெிாிவு இ 

52) அ) சமால் வனரயறு  ஆ) 2 X 1024 மூலக்கூறுகனளக் பகாண்ை குளுக்சகா ின் 
நினறனயக் கணக்கிடுக. 
 

53) வினைச்ப யல் பதாகுதி வனரயறு? எஸ்ைராக்குதல் வினைனய எழுதுக. 

ெிாிவு - ஈ 

54) உந்த அைிவின்னம விதினய கூறி நிரூெி? 
 

55) அ) பலன் ின் திறன் வனரயறு? 
ஆ) குைியாடியின் ெயன்கள் யானவ? 
 
 
Answer Scripts Send To This Address: 

                                                                                           A.ARULALAN M.Sc.,M.Phil.,B.Ed., 

10/77  S.V.A EXTENSION – 1 

TIRUCHENGODE – 637211 

NAMAKKAL (DT) 

CELL:9487254168,7904931989 
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                       ? 

1. Click Here & Enter Your Details (Students Only)  

2.                                                                   

               ,                                                    

                . 

3. A4 Size (Or) Legal Size                                     .          

                                 “     ”                            

                    . 

4.                                     ”     ”                      

                                  ,                              

                          . 

5.                                                                   

       .                                             . 

6.                                                              (Return Cover) 

                                  . 

7.                                                     3           

                                    ”                 ”      

                   . Click Here for Complaint Box! 

8. Slow Learners                                                             , 

                  ,                                               

      ,                                                            

                ,                                  . 

                                            - 

Mr. A.ARULALAN M.Sc.,M.Phil.,B.Ed., (Teacher), # 10/77  S.V.A EXTENSION – 
1TIRUCHENGODE – 637211NAMAKKAL (DT), CELL:9487254168,7904931989 

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 

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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