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Padasalai’s Centum Special Question Paper 

tFg;G : 12 capup – jhtutpay;    Neuk; : 1.30  

       kjp;g;ngz; : 75 

m. .rupahdtpilia Nju;e;njLj;J vOJf.      14x1=14  
  

1. Nfk;g; kw;Wk; fpy;yp vd;gtu;fs; ----------- y; gupNrhjid tifg;ghl;bay; vd;w nrhw;fis 
Gof;fj;jp;w;F nfhz;Lte;jdu;. 

   m) 1978    M) 1943    ,) 1928    <) 1975 

2. #yf Nky;kyu; kw;Wk; #yffPo; kyu; my;yJ ghjp Nky; fPo; kyu; fhzg;gLtJ 

   m) jhyhkpGNshNu   M)  b];fpf;GnshNu   ,) fhyprpGNshNu   <) igfhu;gngy;N;l 

3.  gfy; ky;yp vd;W miof;fg;gLtJ. 

   m) nr];l;uk; ilA+u;dk;  M) nr];l;uk; ehf;lu;dk; ,) ngl;Ldpah i`gpuplh <) nrh. ief;uk; 

4. ry;yilFoha; vjpy; fhzg;gLk; 

   m) nlupNlhigl;Lfs;   M) [pk;Ndh];ngu;k;fs;  ,) MQ;rpNah];ngu;k;fs; <)gpupNahigl;Lfs; 

5. gh];l; ehu;fs; vdg;gLtJ? 

  m) GNshak; ehu;fs;  M) iryk; ehu;fs;  ,) ghud;ifkh  <) Nfhyd;ifkh 

6. epA+f;spNahy]; cUthf;fpfs; vdg;gLtJ vJ? 

   m) Kjd;ikRUf;fk;  M) ,uz;lhk;epiyRUf;fk;  ,) rhbiyl;   <) BNyhkpau; 

7.  b.vd;.V tpd; xj;j efy; vJ? 

   m) J}J Mu;.vd.;V  M) flj;J Mu;.vd.;V  ,) iuNghNrhk; Mu;.vd.;V  <) fiuAk; Mu;.vd.;V 

8. ,uj;j mOj;jj;ij msf;fg;gad;gLtJ. 

   m) kdpjtsu;;r;rp Mu;Nkhd;  M) ,d;Rypd;   ,) nudpd; jLg;ghd;  <) ,d;lu;ypA+f;fpd; 

9. irl;Nlhifdpd; gzp  

   m) nry;ePl;rpailjy;   M) fdpcUthf;fk;  ,) nry;gFg;G  <) khWghL miljy; 

10. ,Utbt gRq;fzpfk; fhzg;gLk; jhtuk; vJ? 

   m) ney;   M) NfhJik   ,) cUis   <) bupGy]; 

11. fhu;gd;-il-Mf;irL tpd; nrwpT ahJ? 

   m) 0.036   M)  0.037    ,)  0.038    <) 0.039 

12. 2-gh];Nghfpsprupf; mkpy %yf;$Wfs; ePu; ePf;fkile;J 2-gh];Ngh<dhy; igUtpf; mkpykhf 
khw;wk; mila <LgLk; nehjp ahJ? 

   m) igUtpf;ifNd];   M) <NdhNy];  ,) My;LNyh];   <) n`f;NrhifNd]; 
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13. fpisf;fhyprp]; tpidapy; nkhj;j Vbgp apd; vd;dpf;if ahJ? 

   m) 2   M)   4   ,)  38    <)  8 

14. NjePUf;fhf gad;gLk; jhtuk; ahJ? 

  m) Nfhyh epl;blh   M) [d;nrq;   ,) tpq;fhNuhrpah   <) Iyf;]; guhFntd;rp;]; 

M) VNjDk; VO tpdhtpw;F tpilaspf;fTk;      7x3=21 

15. n`u;Ngupaj;ij ghJf;fhf;Fk; G+r;rpf;nfhy;yp kw;Wk; g+Q;irf;nfhy;yp ahJ? 

16. ghypNfk]; vd;why; vd;d? v.fh jUf. 

17. iryk; ghud;ifkh glk;tiue;J ghfq;fis Fwp. 

18. td;ikahd gh];l; vd;why; vd;d? 

19. Bnyhnrd;l;upf; FnuhNkhNrhk; glk; tiue;J ghfq;fis Fwp. 

20. %yf;$W xl;Ljy; vd;why; vd;d? 

21. NtWgLj;Jf xspRthrk; kw;Wk; ,Us;Rthrk;  

22. Nghy;bq; vd;why; vd;d? 

23. Fspu;gjdj;jpd; gad;fs; ahit? 

24. P̀Kypd; vd;why; vd;d? 

,) VNjDk; ehd;F tpdhtpw;F tpilaspf;fTk; tpdh vz;:25 fz;bg;ghf tpilaspf;fTk; 4x5=20 

25. mfpy cyfjhtutpay; ngau; #l;Lk; rl;lj;jpd; Kf;fpa mk;rq;fs; ahit? 

26. ,Utpj;jpiyj; jtu ,iyapd; F.nt.Njhw;wj;ij glk; tiue;J ghfq;fis Fwp. 

27. rpwg;G tif FnuhNkhNrhkpd; mikg;ig glj;Jld; tptup? 

28. jdpnry; Gujk; vd;why; vd;d? mjd; gad;fs; ahit? 

29. Row;rp gh];gufuzk; glj;Jld; tptup? 

30. Neub Mf;rp[Ndw;w topj;jlj;jpd; Kf;fpaj;Jtk; ahJ? 

31. rpy Kf;fpa kUj;Jtjhtuq;fisAk; kw;Wk; cw;gj;jp nghUl;fisg; gw;wp vOJf. 

<) VNjDk; ,uz;L tpdhtpw;F tpilaspf;fTk;          2x10=20 

32. kpArh ghuilrpahf;f fiyr;nrhw;fshy; tptup? 

33. gy;NtW tifahd th];Fyhu; jpRf;fis glj;Jld; tptup? 

34. Rthrpj;jypd; epfo;r;rpia RUf;fj;jpid vOJf. 

35. b.vd;.V tpd; kWNru;f;if El;gtpay; gw;wp xU fl;Liu tiuf. 
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Post Your Answer Scripts to This Address:   

D. RAJAMANI  

S/O P. DURAISAMY 

NO. 124, INDIRA NAGAR  

SANTHAVASAL POST 

POLUR T.K 

T.V.MALAI DIST  606 905. 

CEL NO. 8760048841 
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Padasalai’s Centum Coaching Team 

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

ா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- 

D. RAJAMANI , S/O P. DURAISAMY , NO. 124, INDIRA NAGAR ,  

SANTHAVASAL POST, POLUR T.K, T.V.MALAI DIST  606 905. CEL NO. 8760048841 

      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  

http://www.padasalai.net/2014/10/centum-coaching-team-registration-form_6.html
http://www.padasalai.net/2014/10/centum-coaching-team-registration-form_6.html
http://www.padasalai.net/2014/10/centum-coaching-team-registration-form_6.html
http://goo.gl/forms/JwqijySiDr
http://www.trbtnpsc.com/2014/10/how-to-get-centum-in-12th-and-10th.html
http://www.trbtnpsc.com/2014/10/how-to-get-centum-in-12th-and-10th.html
http://www.trbtnpsc.com/2014/10/how-to-get-centum-in-12th-and-10th.html
http://www.trbtnpsc.com/2014/10/how-to-get-centum-in-12th-and-10th.html
http://www.padasalai.net/2014/10/padasalais-centum-coaching-team.html
http://www.padasalai.net/2014/10/padasalais-centum-coaching-team.html
http://www.padasalai.net/2014/10/padasalais-centum-coaching-team.html
http://www.padasalai.net/2014/10/padasalais-centum-coaching-team.html
http://www.padasalai.net/2014/10/centum-coaching-team-registration-form.html
http://www.padasalai.net/2014/10/centum-coaching-team-registration-form.html
http://www.padasalai.net/2014/10/centum-coaching-team-registration-form.html
http://www.padasalai.net/2014/10/centum-coaching-team-registration-form.html
http://www.padasalai.net/2014/10/centum-coaching-team-registration-form_6.html
http://www.padasalai.net/2014/10/centum-coaching-team-registration-form_6.html
http://www.padasalai.net/2014/10/centum-coaching-team-registration-form_6.html
http://www.padasalai.net/2014/10/centum-coaching-team-registration-form_6.html

