
Padasalai.Net’s Special – Centum Coaching Team Question Paper 

10th Science 

பிரிவு       - -1 

நேரம் :  2.30 மணி                                                                                                       மதிப்பபண்கள்   :75                                                                                                                                                                                          

SECTION-I 

 

அனைத்துவிைரக்களும்  வினையளிக்கவும்                                15  x  1     =15   

                              

     1.னவனரஸ்களரல்   பரதிக்கப்பட்ை  பெல்களரல்  உற்பத்திபெய்யப்படும்     னவனரஸ்களுக்கு  எதிரரை 

புரதம் ---------------------- 

                  அ)  இண்ைர்பபரரன்               ஆ  )  இன்சுலின்                       இ)  ேிஃப் 

    2.  ஹீநம பிலிய  என்பது     -----------------  வனக   நேரய்  . 

                 அ) .சத்துபற்றாகுறற ந ாய் 

                 ஆ). கிருமிகள் காரணமாகத் ந ான்றும் ந ாய் 

                 இ)பரம்பறர ந ாய் 

     3.  மமலந ானின்  என்ற மபாருறை  உற்பத் ி மசய்யும் பகு ி --------------------. 

               அ)ற ராய்டு சுரப்பி     ஆ)  பினியல் சுரப்பி   இ) அட்ாினல் சுரப்பி 

     4 . ---------------- விலங்கு துண் ா ல் முறறயில் இனப்மபருக்கம் மசய்கிறது. 

                 அ).குழிஉ லிகள் 

                 ஆ). ட்ற புழுக்கள் 

                  இ).புநராட்நைரநெரவர 

      5. இருபக்கமும்  உட்குழிந்த மற்றும்    ட்டுவடிவமசல் --------------------- 

                   அ).லூக்நகாறசட்டுகள் 

                   ஆ).எாித்ம ாறசடுகள் 

                   இ).த்ராம்நபாறசட்டுகள் 

      6. இ ம்மபயர் ல்  ிகழ்ச்சி  ாவரத் ில் ------------------ல்  ற மபருகிறது. 

                    அ). றசலம் 

                    ஆ). இறல 

                     இ).புநைாயம் 
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     7.   இந் ியாவில் உள்ை முழுறமயான காற்றுத் ிறறனயும் பயன்படுத் ினால் -----              --------------

மின்சக் ி உற்பத் ி மசய்யலாம் . 

                     அ). 35,000 

                  ஆ). 40,௦௦௦ 

                   இ).45,000 

      8.  36 கிராம் நசாடியம் குநைாறரடு உப்பு 100 கிராம்  ீாில் கறரக்கபட் து . ---------                              --               

கறரசல். 

                       அ). ம விட்டிய கறரசல் 

                       ஆ)ம விட் ா கறரசல் 

                       இ) அ ிம விட் ா கறரசல் 

      9. உணவுப் மபாருள்கறை ப ப்படுத்  ----------------- அமிலத் ின் உப்பு பயன்படுகிறது. 

                 அ.)அசிட்டிக்  

                 ஆ) ாட் ாாிக் 

                 இ.)மபன்சாயிக் 

   10. அணு   எண்  112  மகாண்     னிமம் ------------------- 

                 அ). யூநரனியம் 

                 ஆ). நகாப்மபரன்சியம் 

                 இ)அக்டினீயம் 

  11. புநராமின்   நசா றனயில்     ிறறவுற்ற  னஹட்நரா கார்பன் ---------------. 

                  அ).  ிறம் மறறந் து. 

                  ஆ).  ிறமாற்றம் இல்றல 

                  இ). இைஞ்சிவப்பு  ிறம் 

  12. மிக   ீண்   ம ாறலவுகறை  அைக்கப்  பயன்படும்   முறற------------. 

                   அ). நலசர் துடிப்பு 

                   ஆ)கிநலா மீட் ர் 

                   இ).இலக்க முறற  

  13. சந் ிராயன்  புறகப்ப க்  கருவி  75   ாட்கைில்  --------------- க்கு  நமற்பட்   ப ங்கறை  அனுப்பியது. 

                    அ).40,௦௦௦ 

                    ஆ).50,௦௦௦ 

                    இ)30,000 
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   14. ஒரு  காற்றில்  10  மின்னழுத் நவறுபாடுகள்  இரு  புள்ைிகளுக்கிற நய  5  மின்ன்னூட் த்ற    கர்ந்                

மசய்யப்பட்   நவறல  யாது ? 

             அ) 60 J                    ஆ). 50 J                     இ). 40 J 

  15. ஒரு  கம்பிச்  சுருநைாடு   இறணந்   காந் பாயம்  மாறும்நபாது  ------------------- தூண்ைப்படும். 

            அ.) மின்னியக்கு விறச 

             ஆ). மின்மாற்றி வினெ  

             இ). மின்கரந்த வினெ 

 

                                                               பிாிவு – II 

எறவநயனும்  இருபது வினாக்களுக்கு விற யைிக்கவும்  :          20  x  2   =40 

             

16.  ான்  யார்  எனக்  கண் றிக : 

        1.  ான்  புற்றுந ாய்க்கு  எ ிரான  மபாருள் 

        2.  ான்  உயிாியல்  கணிப்மபாருறை  உருவாக்க  பயன்படுகிநறன். 

17. மபாருத்துக : 

      1.  ான்கு  அடி                                                 -  உ ல்   உறுப்பு  பயன்பாடு 

     2. ந றவயும்  எண்ணமும்                            -   ாலி  உருவாக்கம் 

     3. தூண்ைப்பட்ை   குநைானிங்  முறற       -   இரத் நசாறக 

     4. மபர்னிஷியஸ்                                             - ந ாநமா  ம டிலியஸ் 

                                                                                  - ந ாநமா  ஏரக்ட் ஸ் 

 18. மபாருந் ா ற   ஏழுதுக  :  காரணம்  கூறுக  : 

   அ.) ம ாப்புள்மகாடி  , கருச்மசல்   ,  எலும்புமஞ்றச  , மபர்னீஷியஸ் 

   ஆ.) ம ா ி   ,  றவட் மீன்கள்  ,  உயிாிஎாிவாயு  ,  எத் னால் 

19. மாலாவிற்கு  ம ா ர்ச்சியான  இருமல்  ,   உ ல்  எற    குறற ல்   ,  பா ிக்கப்பட்    பகு ியில்   

சிறுகட்டிகளூ ன்   கூடிய   புண்   உருவா ல் .  இது என்ன ந ாய்  ?  எ னால்  பரவுகிறது  ? 

20. கீழுள்ைப்  ப த் ில்  பாகங்கறை  குறிக்கவும்  :  

         அ) இன்பண்டிபுல்ம்           ஆ)ற ப்நபா லாமஸ்   
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21. உனக்குத்  ம ாிந்   பாலினப்மபருக்க  ஸ்நபார்கறை  எழுதுக:  

22. மகாறிக்கும்  விலங்குகள்  எந்   பகு ியில்  வாழ்கின்றன   ? 

    அ.) உயர்ந்   மறலகள்        ஆ.) சமமவைி  மற்றும்  காடுகள்          இ) துந் ிரப்  பகு ி 

23. ம ப்ரான் ப ம் வறரந்து பரகங்கனள குறிக்கவும் 

         1.கிநளரம்ருலஷ்              2.நெய்னமச்சுருண்ைகுழல் 

         3. நெகரிக்கும் ேரளம்       4. பஹன்லிவனளவு 

 

 

 

24. புற  அடுக்கு  நராமங்கள்  இல்லா   பாலூட்டிகள்  ----------- , ------------ . 

25. அ.) -------------- உ லில்  புகும்  கிருமிகறை  மபாய்  கால்கள்  மூலம்  விழுங்கி மசறிக்கின்ட்றன 

       ஆ.) உயிாினங்கைில்   வாழ்றக  இயக்க  மசயல்கள்  அடிப்பற யில்  வாிறசப்படுத்துக  : 

               சுவாசம்  ,  க த்து ல்  ,  உணவுட் ம்  ,  கழிவு  ீக்கம் 

26. கற்றுள்ை  சுவாசம்  எத் றன  படி   ிறலகைில்    க்கிறது  ? அனவ யரனவ? 
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27. கூற்று :   மீன்கள்   ீாில்  இருந்து  எடுக்கப் பட்   பின்னர்   ீண்   ந ரம்  உயிரு ன்    இருக்காது  . 

     காரணம் :  காற்றில்  உள்ை  ஆக்ஸிஜறன  சுவாசிக்க  மீன்கைால்  இயலாது. 

28.  அரசு  மற்றும்   னியார்   ிறுவன  அறமப்புகள்  பிைாஸ்டிக்  ஒழிப்பு   விழிப்புணர்வு   ிகழ்ச்சிகள்   

  த்துகிறது  .  இக்கூற்று  சாியா  ?  வறா  ?  காரணம்   கூறு . 

29.  கலாவிற்கு   ன்   தூய்றமக்கு  நபாதுமான  அைவு   ீர்  கிற க்கா  ால்  -------------  மற்றும்  -----------  

ந ாய்  எைி ில்  பரவும் . 

30.   ீர்த்  ம ா ர்பு  ந ாய்  என்றால்  என்ன  ?  இரண்டு  ந ாய்கறை  எழுதுக  : 

31.  உன்  வீட்டு  கழிவு   ீறர  எவ்வாறு  பயன்படுத்துவாய்  ? 

32.   அ.) ீாில்  20  டிகிாி  மசல்சியஸ்  மவப்ப ிறலயில்  காப்பர்சல்நபட்டின்  கறரத் ிறன் ------------- . 

      ஆ.) ந விட்டிய  கறரசலுக்கு  இயற்றக  காட்டும்  உ ாரணம் . 

33. ம ன்றியின்   வி ிறய  எழுதுக : 

34. அணுவிற்கும்   மூலக்கூறுகளுக்கும்  உள்ை  நவறுபாடுகறை  எழுதுக  : 

35.  சில  உநலாகங்கள்   ீரு ன்  விறனபுாிந்து  ற ட்ரஜறன  உருவாக்குவ ில்றல  அறவகள்  ---------- , --

---------- . 

36. காாீய  ற ட்நரட்  கறரசறல  ,  மபாட் ாசியம்   அநயாற டு   கறரசலு ன்   நசர்க்கும்நபாது   என்ன  

நெர்ம ம்     உருவாகிறது  ?  அ ன்   ீறம்  என்ன ? 

37. மபாருத்துக : 

        அ.) Fe               -     றவட் மின்  B-12 

        ஆ.) Ca              -       ீநமாகுநைாபின் 

        இ.) Co              -       ாவரத் ின்  பச்றசயில் உள்ைது 

        ஈ .) Mg              -      எலும்பு  ,  பற்கைில்                                                                                                       

                                   -         மசாித் ல் 

38. கீழுள்ை  உநலாக கலறவகைின்  பயன் எழுதுக :   

        அ.) மமக்னாலியம் 

         ஆ.) துப்பாக்கி  மவண்கலம் 

39. கீநழ  மகாடுக்கப்பட்டுள்ை  விைக்கங்கைில்  கிராறபட்டுக்கு  மபாருத் மானற க்.  கூறுக : 

         அ.)கிராறபட்   உநலாகமாகும் 

         ஆ) . வான் ர்  வால்ஸ்  விறச 

         இ). முப்பாிணாமம்  அறமப்பு  உள்ைது. 

         ஈ). மின்சாரத்ற   க த்தும். 
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40. துப்பாக்கி  சுடும்  நபாது  துப்பாக்கி  பின்நனாக்கி   ள்ைப்படுவது  ஏன்  ? வி ிறயக்  கூறுக . 

41. ஒரு  மபாருைின்   ிறற  10  கிநலா  கிராம்  எனில்  புவியில்  அ ன்  எற   யாது  ? 

42. ஒரு சுற்றில் 5V மீன்னழுத்   நவறுபாடுள்ை  இரு  புள்ைிகளுக்கிற நய  10C  மின்னூட் ற    கர்த்    

மசய்யப்பட்   நவறல  எது  ? 

43.ப த் ில்  குறிக்கவும் : 

 

 

 

  கார்பன் ண்டு , துத்  ாகத்துண்டு , கார்பன்மாங்கனிஸ்ற    ஆக்றைடு  கலறவ.  அம்நமாைியம்  

குநைானரடு. 

44.மபாருத்துக : 

       அ). படிம  எாிப்மபாருள்     -  அறணக்கட்டுகள் 

       ஆ). அறல  கூற்றல்  கூ ம்   -  மாட்டுச்சாணம் 

       இ).  ீராற்றல்  கூ ம்              -  எாிப்மபாருள் எாித் ல் 

       ஈ). உயிாி  கூற்றல்                   -  மபட்நராலியம் 

45.குவி  ஆடியின்  பயன்கள் இரண்டு  எழுதுக . 

46. குழிமலன்சின்  குவியதூரம் 4மீ  எனில்  மலன்ஸின்   ிறன் காண்க . 

47. குழி  ஆடியின்  பிம்பத் ின்  ன்றம  ,  அைவு  எவற்றற சார்த்துள்ைது ? 
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                                                      பிாிவு – III 

 குறிப்பு : ஒவ்மவாரு  பகு ியிலிருந்தும் ஒரு  வினா  வீ ம்   ான்கு  வினாக்களுக்கு  விற யைிக்கவும் : 

                                          

                                                  பகு ி  - 1 

48. உன்   ங்றகக்கு  அமீபியாசிஸ்  பள்ைிக்கு  மசல்லவில்றல .   

              1.) ந ாய்க்காரணி  என்ன ? 

             2.) அறிகுறிகள்  எழுது : 

             3.) ந ாய்  எவ்வாறு  பரவுகிறது  ? 

             4.) மறுபடியும்  ந ாய் வரலாமல்  எப்படி   டுப்பாய்  ? 

 

49.          அ) அட்ரின்ல் சுரப்பி                           ஆ)  அட்ாீைல்  ீள்மவட்டுத் ந ாற்றம் 

                                 

                            

          அ) ப ம் அ , மற்று ம்      ஆ  வின் பாக்ஙங்கறை  குறிகவும் 

          ஆ) அட்ராீனல் மமடுல்லாவின்  பயன்கறை  எழு வும். 

 

                                                   பகு ி – 2 

 

50. அ). கருவுறு ல்  என்றால்  என்ன  ? 

       ஆ). இரட்ற   கருவுறு ல்  விைக்குக . 

       இ). கருவுறு லுக்கு  பின்  ஏற்படும்  மாற்றங்கள்  . 

51. அ). கியூட்ந ா  ஒப்பந் ம்  எழுதுக . 

       ஆ). பசுறம  நவ ியலின்  முக்கிய மகாள்றககள் . 

       இ). பசுறம  நவ ியலின் விறைவாக உண் ாகும்  மபாருள்கறை  எழுதுக . 
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                                                       பகு ி – 3 

 

52. அ). 12.046 x 10^23   அணுக்கள்   மகாண்    ாமிரத் ில்  உள்ை  நமால்கைின்  எண்ணிக்றகறய  

கணக்கிடுக  . 

      ஆ). 15 கி Co2 ல் உள்ை மூலக்கூறுகைின்  எண்ணிக்றகறய  கணக்கிடுக .  

 

 53. கீநழ   மகாடுக்கப்பட்டுள்ை மூலக்கூறு  வாய்ப்பாட்டின்  மபாதுப்மபயர்,  IUPAC  மபயர்  ,   ிரப்புக : 

 

 

 

                                                       

பகு ி – 4 

54. அ). 

குைிாித்  

ம ாழில்  

நுட்பம்  

என்றால்  

என்ன  ? 

       ஆ). 

சந் ிராயன்  - 1 ன்  சா றனகள்  எழுதுக  . 

55. அ). மின்  நமாட் ார்  எத் த்துவத் ின்  அடிப்பற யில்  மசயல்படுகிறது ? 

      ஆ). ப ம் வறரந்து  நவறல  மசய்யும்  முறறறய  விைக்குக : 

Prepared By ., 

            Mrs. S.Malathi  M.Sc.,M.Phil.,B.Ed 

            B.T.Assistant ., GHSS VK.Pudur 

            Tirunelveli District. 

Contact Address : 

        Mrs. S. Malathi, No: 3/216, Samathanapuram Street , Nallur (post)-627 853. Alangulam (TK) 

        Tirunelveli (Dt). Cell Number: 94891 59487                           

வ. 

எண் 
மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு மபாதுப்மபயர்    IUPAC மபயர்                     

1.  

 

CH3CH2CHO     ---------------------   -------------------- 

     2. ----------------------                                                 ஐநசாபுநராப்றபல்  

ஆல்க ால் 

  -------------------- 

     3. ----------------------    ----------------------   பியூட் நனான்ன 

    4. ------------------------   n – வியூட்ாிக் அமிலம்   -------------------- 

    5. CH3CHO   ------------------------   -------------------- 
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மாணவர்கள் செய்ய வவண்டியது என்ன? 

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

2. நமது பாடொலை வலைதளத்தில் வழங்கப்படும் ெிறப்பு வினாத்தாலள பிாிண்ட் எடுத்து விடுமுலற 

நாட்களில் முழுலமயான, முலறயான வதர்வு எழுதி வினாத்தாள் தயாாித்து வழங்கிய ஆெிாியருக்கு 

அனுப்பி லவக்க வவண்டும். 

3. A4 Size (Or) Legal Size உள்ள துணிக்கவர்கள் இரண்டு வாங்கிக்சகாள்ள வவண்டும். ஒரு தாளில் 

வினாத்தாள் தயாாித்த ஆெிாியர் முகவாிலய “சபறுநர்” பகுதியில் குறிப்பிட்டு அதில் தங்கள் 

விலடத்தாலள லவக்க வவண்டும். 

4. மற்வறாரு கவாில் மாணவர்கள் தங்கள் சுயமுகவாிலய ”சபறுநர்” எனும் இடத்தில் எழுதி அதற்கு 

வதலவயான அளவில் ஸ்டாம்ப்கலளயும் ஒட்டிய பிறகு, அக்கவலரயும் விலடத்தாள் எழுதி அனுப்பும் 

கவருக்குள்வளவய லவத்து அனுப்ப வவண்டும். 

5. ஒன்றுக்கும் வமற்பட்ட மாணவர்கள் இலணந்து விலடத்தாலள அனுப்பக்கூடாது. ஒரு கவாில் ஒரு 

விலடத்தாளுக்கு வமல் இருக்கக்கூடாது. 

6. ஆெிாியர்கள் தங்கள் விலடத்தாலள திருத்திய பிறகு தங்கள் சுயவிைாெமிட்ட கவாில் (Return Cover) 

லவத்து தங்களுக்கு விலரவில் திருப்பி அனுப்புவார். 

7. தங்கள் விலடத்தாலள உாிய ஆெிாியருக்கு அனுப்பி லவத்த வததியிலிருந்து 3 வாரங்களுக்குள் 

தங்களுக்கு மீள கிலடக்காவிடில் இங்கு தரப்பட்டுள்ள ”புகார் பதிவு படிவத்தில்” தங்கள் 

விவரத்லத பதிவு செய்யவும். Click Here for Complaint Box! 

8. Slow Learners மீது மட்டும் கவனம் செலுத்தாமல் மீத்திறன் மிகுந்த மாணவர்களுக்கும் உதவும் வநாக்கில், 

மாணவர்களின் நைன் கருதி, இச்வெலவயில் தங்கலள இலணத்துக்சகாண்டுள்ள பாடொலை ஆெிாியர் 

குழுவிலன, மாணவர்கள் மிகுந்த பணிவுடன் சதாடர்பு சகாண்டு திருத்தப்பட்ட விலடத்தாள் குறித்த 

தங்கள் ெந்வதகங்கலளயும், ஆவைாெலனகலளயும் அலைவபெி மூைமாக சபறைாம். 

இவ்வினாத்தாளுக்கான விலடகலள எழுதி அனுப்ப வவண்டிய முகவாி- 

Mrs. S. Malathi, (Teacher) No: 3/216, Samathanapuram Street , Nallur (post)-627 853. 

Alangulam (TK), Tirunelveli (Dt). Cell Number: 94891 59487                           

 
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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