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Padasalai’s Centum Special Question Paper 

caph;-tpyq;fpay ; 
gFjp - m 

I. rhpahd tpiliaj; Njh;e;jnjLj;J vOJf      16 x 1 = 16 

1. euk;G nry;fs; cztpid ngw ve;j itl;lkpd; Njit 

m) itl;lkpd; B12 ; M) itl;lkpd; B6 ,) itl;lkpd; B2 <) itl;lkpd; B1 

2. rpiufspd; ,uj;jj;jpy; fhzg;gLk; PO2 msT 

m) 46 mm Hg M) 40 mm Hg ,) 100 mm Hg <) 6 mm Hg 

3. mjpf msT epwq;fis tpopj;jpiuapYs;s……….. gFjp czh;fpwJ 

m) fz;jl;L  M) FUl;L ikak;  ,) Nghtpah <) Ihp]; 
4. kdpj mz;l nry;iy Rw;wp fhzg;gLk; ,uz;lhk; epiy ciw ahit 

m) nrhdh NubNal;lh M)  Nrhdh ngy;Yrplh ,) NfhNuhdh NubNal;lh  
<) jPf;fh ,z;lh;dh 

5. gpsh];Nkhbak; kNyhpahtpdhy; Vw;gLk; kNyhpah 

m) Xty; kNyhpah M) nghpdprpa]; kNyhpah ,) Fthh;l;ld; kNyhpah <) 
itthf;]; kNyhpah 

6. Nugp]; itu]; ve;j FLk;gj;ij rhh;e;jJ 
m) Mz;f;Nfh[Pdpf;itu]; M) Nug;Nlh itu]; 
,) hpl;Nuh itu]; <) NthpNahyh itu]; 

7. Mz;fspy; NfhNdhhpah neha; jhf;Fk; ,lk; 
m) rpWePh; ghij M) mz;lf; fhy;tha;; ,) nrh;tpf;]; <) rpWePh; Gwtop 

8. fpuh/g;bd; ,Wjpr; nrhpj;jypy;……………. nray;gLfpd;wd. 
m) ypk;Nghlhf;]pd;  M) Neha;f;fl;b rpijg;Gf; fhuzpfs;;; ,) Gujr; nrhpg;G nehjpfs; <) 
Nkw;$hpa midj;Jk; 

9. caphp jftypapy; %yk; ngwg;gl;l <];l;bd; epAf;spf; mkpy fhuq;fspd; vz;zpf;if 
m) 77 %yq;fs;  M) 80 5yq;fs;; ,) 73-77 %yq;fs; <) 100 %yq;fs; 

10. caphpj; - jftpaypy; gad;glhj nkhop ahit 
m) Nghh;l;uhd; M) iydf;]; 
,) Ihth <) fzf;fPl;bay; 

11. ………………. Vd;gJ foe;ijfis cUthf;FtJ 

m) gpwg;G tPjk;  M) ,dg;ngUf;fj;jpwd; 
,) ,wg;G tPjk; <) nkhj;j ,dg;ngUf;f tPjk; 

12. raidLfs; rpijf;fg;gl;Lj; jPq;fw;wjha; khw;wg;gLk; caphp 
m) [pg;uy;yh gpa+Nrhpak;  M) G+Q;irfs; 
,) iuNrhgpak;  <) #NlhNkhd]; 

13. Kuy;fs; ve;j thpir rhh;e;jJ 
m) ngh;rpghh;kp];; M) irY}hpghh;kp]; ,) rd;dpghh;kp];; <) rhy;Nkhdpghh;kp]; 

14. ECG-apy; ntz;l;hpf;fpspy; eilngWk; kpd;dhw;wy; kPs;itf; ve;j miyia Fwpf;fpwJ 

m) P miy; M) T miy  ,) RS miy  <) Q miy 

15. ghf;Bhpahthy; cz;lhFk; fhy;eil Neha; vit? 
m) khl;lk;ik M) kh];bl;B]; ,) hpd;lh; ng];l; <) fhy;tha; Neha; 

16. [Pd; FOk Nkk;ghl;bw;fhd fhuzpfs; 
m)jpBh; khw;wk; M) clw;gz;G khw;wk; ,) [Pd; khw;wk;; <) irlN;lh gpshr khw;wk; 
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gFjp - M 

          Fwpg;G:- vitNaDk; ,uz;L tpdhf;fSf;F tpilasp   8x2=24 

17. ,ja thy;Tfs; ahit? Mtw;wpd; gzpfs; Fwpg;gpL. 
18. ypj;Njhbhpg;rp vd;why; vd;d? 
19. NtWgLj;Jf Nky;ciw kw;Wk; Nkyciwaw;w itu]; 
20. fiuAk; Mz;b[d;fs; ahit? 
21. FUjpahf;fk; vd;why; vd;d? 
22. May; [Pd; njhw;wpa nry;fspd; gad;fs; ahit? 

23. gaz DNA tiuaW. 

24. [Pd; rpfpr;ir vd;why; vd;d? mjd; tiffs; ahit? 
25. tiuaW caphpa kpFtsk; 
26. jpNyg;gpahtpd; gz;Gfs; ahit? 
27. ];gpf;FNkh khNdhkPl;lh; gad;fis $Wf. 
28. my;yprd; fUj;ijf; $W. 

 
gFjp - , 

           Fwpg;G:- 1. vitNaDk; %d;W tpdhf;fSf;F tpilasp  5x8=40 

                  2. tpdh vz;-31f;F fz;bg;ghf tpilaspf;fTk; 

29. ICCU gw;wp tpsf;Ff. 

30. ,uhgh;l; Nfhr; kw;Wk; N[hrg; yp];lh; mth;fspd; Ez;Zaphpay; gq;fPL ahit? 
31. Nfhior;rt;T rhh;e;j epzePhpaj; jpRf;fs; gw;wp Fwpg;G vOJf. 
32. tiuaW juTGyk; kw;Wk; mjd; tiffis tpsf;Ff. 
33. ,aw;if Njh;T Kiwapd; Njh;T Kiwfspd; tiffis tpsf;Ff. 

 
gFjp - < 

Fwpg;G:- vitNaDk; ,uz;L tpdhf;fSf;F tpilasp         2x10=20 

34. Gujr; nrhpkhdk; gw;wp tpsf;Ff. 
35. ghuhijuha;L kw;Wk; mjd; Rug;gp `hh;Nkhd;fis gw;wp tpsf;Ff. 
36. caphpag; gy;tifik Fiwtjw;fhd fhuzq;fs; mjd; ,og;ghy; Vw;gLk; tpisTfs; 

kw;Dk; mtw;iw vt;thW ghJfhf;f Ntz;Lk; vd;gij tpthp. 
37. 1. P̀Nkh irl;NlhkPl;lh; 

2.rpWePh; Ma;T Mfpatw;iw tpsf;Ff. 
 

Post Your Answer Script to This Address 

K. Vinth Rasu, M.Sc., B.Ed., M.Phil,  

PG Asst, GHSSchool, Kunnathoor – 632314, Arani. 
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ாணவர்கள் செய் வவண்டிது என்ன? 

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

2. நது ாடசால யலதத்தில் யமங்கப்டும் சிப்பு யிாத்தால ிரிண்ட் 

எடுத்து யிடுமுல ாட்கில் முழுலநனா, முலனா ததர்வு எழுதி யிாத்தாள் 

தனாரித்து யமங்கின ஆசிரினருக்கு அனுப்ி லயக்க தயண்டும். 

3. A4 Size (Or) Legal Size உள் துணிக்கயர்கள் இபண்டு யாங்கிக்ககாள் தயண்டும். ஒரு 

தாில் யிாத்தாள் தனாரித்த ஆசிரினர் முகயரிலன “கறுர்” குதினில் குிப்ிட்டு 

அதில் தங்கள் யிலடத்தால லயக்க தயண்டும். 

4. நற்தாரு கயரில் நாணயர்கள் தங்கள் சுனமுகயரிலன ”கறுர்” எனும் இடத்தில் 

எழுதி அதற்கு ததலயனா அயில் ஸ்டாம்ப்கலமம் ஒட்டின ிகு, அக்கயலபமம் 

யிலடத்தாள் எழுதி அனுப்பும் கயருக்குள்ததன லயத்து அனுப் தயண்டும். 

5. ஒன்றுக்கும் தநற்ட்ட நாணயர்கள் இலணந்து யிலடத்தால அனுப்ிால் 
கநாத்தநாக ஒதப கயரில் அனுப்ாம். ஆால் ஒரு கயரில் மூன்று 
யிலடத்தாள்களுக்கு தநல் இருக்கக்கூடாது. 

6. ஆசிரினர்கள் தங்கள் யிலடத்தால திருத்தின ிகு தங்கள் சுனயிாசநிட்ட கயரில் 
(Return Cover) லயத்து தங்களுக்கு யிலபயில் திருப்ி அனுப்புயார். 

7. தங்கள் யிலடத்தால உரின ஆசிரினருக்கு அனுப்ி லயத்த தததினிிருந்து 3 
யாபங்களுக்குள் தங்களுக்கு நீ கிலடக்காயிடில் இங்கு தபப்ட்டுள் ”புகார் திவு 
டியத்தில்” தங்கள் யியபத்லத திவு கசய்னவும். Click Here for Complaint Box! 

8. Slow Learners நீது நட்டும் கயம் கசலுத்தாநல் நீத்தின் நிகுந்த நாணயர்களுக்கும் 

உதவும் தாக்கில், நாணயர்கின் ன் கருதி, இச்தசலயனில் தங்கல 

இலணத்துக்ககாண்டுள் ாடசால ஆசிரினர் குழுயில, நாணயர்கள் நிகுந்த 

ணிவுடன் கதாடர்பு ககாண்டு திருத்தப்ட்ட யிலடத்தாள் குித்த தங்கள் 

சந்ததகங்கலமம், ஆதாசலகலமம் அலதசி மூநாக காம். 

இவ்வினாத்தாளுக்கான விடைகடை எழுதி அனுப்ப வவண்டி முகவரி- 

K. Vinth Rasu, M.Sc., B.Ed., M.Phil, PG Asst, GHSSchool, Kunnathoor – 632314, Arani. 

Thiruvannamalai District. Cell No: 8825682834 

   If any doubt, Please contact our Padasalai’s Centum Coaching Team Co-ordinator: 

Mr. S. Ravi kumar, B.Sc., B.Ed., Headmaster., GHS, Aasanampattu,, 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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