
Padasalai.Net – Centum Coaching Team Question Paper 

அறிவியல்  

மதிப்பெண்: 75                                  காலம்: 2 1/2 மணி 

I அனைத்து விைாக்களுக்கும் வினையளி     15 X 1= 15 

1) ஆதிமைிதன் ததான்றியது________ 

அ) ஆப்ெிாிக்கா        ஆ) அபமாிக்கா        இ) ஆஸ்திதேலியா       ஈ) இந்தியா 

2) னவட்ைமின் B5  குனறொட்டு த ாய் 

அ) ாிக்கட்ஸ்            ஆ) மலட்டுத்தன்னம  இ) ஸ்கர்வி                   ஈ) பெல்லாகோ 

3) இதயத்தின்  தமல் அனமந்திருக்கும் பெரும்  ிண ீர் அனமப்பு _____ ஆகும். 

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

4) கருவுற்றெின் சூல் ______ ஆக மாறுகிறது. 

அ) வினத                   ஆ) கைி                  இ) கருஊண்                ஈ) கைித்ததால் 

5) ொலூட்டிகளில் இேத்தச் சிவப்ெணு _______ ஆல்  ிேப்ெப்ெட்டுள்ளது.. 

  அ) உட்கரு              ஆ) எழும்பு மஞ்னச இ) ஹீதமாகுதளாெின்  ஈ)  நிணநீர் 

6) மைித உணவுக்குழல் ொனதயில் அனமயாத உறுப்பு ____ 

அ) த ொண்டை          ஆ) வாய்                 இ) வாய்க்குழி              ஈ) கனணயம் 

7) பெட்தோலியப் பொருள்களின் எாிதல் பவப்ெத்னத காட்டிலும் 2.5 மைங்கு அதிகமாக ஆற்றனல 

அளிப்ெது__ 

அ) காற்று                  ஆ) இயற்னக வாயு இ) னஹட்ேஜன்           ஈ)  ீர் 

8) வாயு +  ீர்மம் = _______ 

அ) ொல்                        ஆ) தக்னக                      இ) தசாைா  ீர்       ஈ) புனக 

9) கட்டிைங்களுக்கு பவள்னளயடிக்க _______ ெயன் ெடுகிறது. 

அ) கொல்சியம் டைட்ரொக்டசடு                 ஆ) தெக்னீசியம் டைட்ரொக்டசடு                      இ) 

சசொடியம் டைட்ரொக்டசடு                  ஈ) அம்தமாைியம் டைட்ரொக்டசடு 

10) தங்கம் என்ற தைிமமாைது தசர்மமாகக் கினைப்ெது இல்னல. இது காற்று அல்லது   ீருைன் 

வினைபுாிவது இல்னல. இது ____   ினலயில் உள்ளது(தைித்த / தசர்ந்த) 

11)  தெத் னொலின் மூலக்கூறு வொய்ப்பொடு______ 

அ) CH3OH                 ஆ) CH3CHO                இ) CH3COOH          ஈ) HCHO  

12) திருகு அளவி _____  விட்ைத்னத அளக்கப் ெயன்ெடுகிறது.  

அ) கைப்பொடர    ஆ) தெல்லிய கம்பி         இ) கிொிக்தகட் பந்து ஈ)அ மற்றும் இ சாி                                   

13) வினசயின் திருப்புத்திறைின் அலகு 

அ) NC-1                   ஆ) Nm                          இ) Nm2                 ஈ) N 

14) கீழ்கண்ைவற்றுள் எது ஜூல் பவப்ெ விதிக்கு பொருந்தாதது 

அ) H=VQ            ஆ) H=VIt                          இ) H=I2RT                             ஈ) H=Vt             

15) ொர்னவப்புலம் பெரும அளவாக அனமவது 

அ) சமதல ஆடி ஆ) குவி ஆடி         இ) குழி ஆடி   ஈ) எதுவும் இல்னல.  

II ஏததனும் இருெது விைாக்களுக்கு மட்டும் வினையளிக்கவும்             20 X 2= 40 

16)  மேபுப் பொறியியலின்  ன்னமகள் ஏததனும் இேண்டு கூறுக.  

17) இயற்னகத் ததர்வுக் பகாள்னகனய பவளியிட்ைவர் யார்? அதன் இேண்டு தகாட்ொடுகனளக் 

குறிப்ெிடுக. 
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18) உயிர் உணாியின் ெயன்கள் யானவ? 

19) காசத ானய ஏற்ெடுத்தும் _______ ொக்டிாியா ______ வடிவம் பெற்றது.  

20) அ) பெருமூனளயின் அனேக் தகாளங்களுக்குள் உள்ள குழிகளுக்கு ____ என்று பெயர்.  

ஆ)  னலப் ெகுதியில் காணப்ெடும்  ாளமில்லாச் சுேப்ெி _______ 

21) வனேயறுக்க – மகேந் ச் சசர்க்டக.                                      

22) ொனலவைச் சூழலில் வாழ ஒட்ைகம் பெற்றுள்ள தகவனமப்புகளில்  ான்கினைக் குறிப்ெிடுக. 

23) குறுக்குப் ெோமாித்தல் என்றால் என்ை? 

24) தகாடிட்ை இைங்கனள  ிேப்புக.  

(அ) தெடுல்லொவில் கொணப்படும் எண்ணற்ற கூம்பு வடிவ அடெப்புகள்  __________ என 

அடைக்கப்படுகின்றன.  

(ஆ) சிறு ீேகத்தின் அனமப்பு மற்றும் பசயல் அலகு ________ 

25) மட்குண்ணிகள் என்றால் என்ை? இேண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக. 

26) அ)ொல் தயிோகும்  ிகழ்வு ________  

ஆ)சூலினை த ாக்கி மகேந்தக் குழலின் வளர்ச்சி _________ 

27) காற்றில்லாச் சுவாசித்தலில் _______ என்ெது 6 கார்ென் க்பகாண்ை தசர்மம், லாக்டிக் அமிலம் என்ெது 

_______ காிமச் தசர்மம்.  

28) உணவுச் சங்கிலி என்றால் என்ை? எடுத்துக்காட்டு தருக. 

29) தபொருந் ொ வற்டற நீக்குக. 

அ) உயிொி ஆல்கைொல், பச்டச டீசல், உயிொி ஈ ர், தபட்சரொலியம் 

ஆ)கொலரொ, டைபொய்டு, தசொறி சிரங்கு, சீ சப ி 

30) வீட்டுக் கழிவு ீர் சுழற்சியிைால் ஏற்ெடும்  ன்னமகள் யானவ? 

31) அ) மிக தவகமாக மாற்று ஆற்றனல ஆண்டுக்கு 50 விழுக்காடு அளவில் உருவாக்கும் ஆற்றல் ______ 

ஆ) உயிாி சாோயம் ______ எை அனழக்கப்ெடுகிறது.  

32) கூழ்ெக் கடரசலின் துகள்களின் உருவ அளவு ______ கடரசலின்  ன்டெ _______ 

33) 25 கி சனமயல் உப்னெ 75கி  ீாில் கனேத்திருந்தால் அக்கனேசல் பசறிவின் சதவீத  ினறயக் 

கணக்கிடுக. 

34) 0.18 கிோம்  ினறயுள்ள ஒரு துளி  ீாில் உள்ள   ீர் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்னகனயக் கணக்கிடுக. 

35) ஒரு கனேசலின் னஹட்ோக்னசடு அயைியின் பசறிவு 1 0 X 10 -8 M. எைில், கனேசலின் PH மதிப்னெக் 

கண்டுெிடிக்கவும்.  

36) அெிலங்களின் பயங்கள் இரண்டு கூறுக.  

37) வானல வடி ீாில் இரும்பு ஆணி துருப்ெிடித்தல்  ிகழுமா? காேணத்னதக் கூறுக.  

38) அ) பதாகுதி 15 _____  குடும்ெம்  ஆ) பதாகுதி 16 _____  குடும்ெம்  . 

39) தகாடிட்ை இைங்கனள  ிேப்புக: 

(அ)அசிட்ைால்டினஹடின் பொது வாய்ப்ொடு______ 

(ஆ) தசாடியம் ஈத்தாக்னைடின் குறியீடு _______ 

40) இோக்பகட் ஏவுதலில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் இேண்டு தத்துவங்கனள எழுதுக. 

41) நிடறக்கும் எடைக்கும் உள்ள சவறுபொடுகள் யொடவ? 

42) 10 ஓம்,20 ஓம், 30 ஓம் மின்தனைகள் ஒரு சுற்றில் ெக்க இனணப்ெில் இனணக்கப்ெட்டுள்ளை எைில், 

பதாகுெயன் மின் தனையக் காண்க.  

43) ஓம் விதினயக் கூறுக. 

44) ஒரு மின்விளக்கு 110 V மின்ைியற்றியுைன் இனணக்கப்ெட்டுள்ளது. மின்தைாட்ைம்  0.5 A எைில் மின் 

விளக்கின் திறன் யாது? 

45) குழியாடியின் ெயன்கள் யானவ? 
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46) ெனி  கண்ணில் உண்ைொகும் குடறபொடுகள் யொடவ? 

47) ஒளியாைது ெடிகத்தின் வழிதய 1.90 X10 8 மீ/வி என்ற தவகத்தில் பசல்லுகிறது எைில், அப்ெடிகத்தின் 

ஒளிவிலகல் எண் யாது? 

III அனைத்து விைாக்களுக்கும் வினையளி     4 X 5= 20 

      (ஒவ்பவாரு ெிாிவிலிருந்தும் ஒரு விைாவிற்கு வினையளிக்கவும்) 

ெிாிவு அ 

48) சாதாேண சளியின் அறிகுறிகள் யானவ? கட்டுப்ெடுத்தும் வழிமுனறகள் யானவ?  
 

49) கழுத்துப் ெகுதியில் சுேக்கும் சுேப்ெி எது? அதன் ெணிகள் யானவ?  

ெிாிவு ஆ 

50) திேள்கைி, கூட்டுக்கைி தகுந்த எடுத்துக்காட்டுகளுைன் ஒப்ெிடுக. 
 

51)  ிலக்காியிைால் சூழ் ினலயில் ஏற்ெடும் வினளவுகள் யானவ? 
 

ெிாிவு இ 
52) அ) ஐதசாதைாப்  வனேயறு  ஆ) அணுவிற்கும் மூலக்கூறுவிற்கும் உள்ள சவறுபொடுகள் யொடவ? 

 

53) அ) எஸ்ைோக்குதல் வனேயறு? ஆ) எத்தைாலின் ெயங்கள் யானவ? 

ெிாிவு - ஈ 

54)  ியூட்ைைின் ஈர்ப்பு விதினய எழுதுக. புவியின் தமற்ெேப்ெின் தமல் ஈர்ப்பு முடுக்கத்திற்காை 
சமன்ொட்னைத் தருக. இேண்டு வான்பொருள்களின் ஈர்ப்பு முடுக்கத்தின் விகிதம் 1:4 மற்றும் 
அவற்றின் ஆேங்களின் விகிதம் 1:3 எைில் அவற்றில்    ினறகளின் தகவு என்ை?  
 

55) அ) ஒளி விலகல் வி ிகள் யொடவ? 

           ஆ) குவிபலன்சில் ெிம்ெங்கள் ததான்றுதனல ெைத்துைன் விளக்குக.  

POSTED ADDRESS 

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

10/ 77 S.V.A EXTENSION – 1, 

TIRUCHENGODE - 637211 

NAMAKKAL (DT) 

MOBILE: 9487254168,7904931989 

WORKING ADDRESS 

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

B.T ASSISTANT, 

GHS,VADUGAPATTY, 

SANKARI – 637301 

SALEM DT  

MOBILE: 9487254168,7904931989 
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