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ாடசால சிப்பு நாதிரி யிாத்தாள் 
மநல்ில இபண்டாம் ஆண்டு 

                 
மபம் 3 நணி                                      நதிப்பண்கள் : 200  

குதி – அ 

குிப்பு : ல்ா யிாக்களுக்கும் யிலடனிக்கவும் 
I. சரினா யிலடலனத் மதர்ந்பதடுத்து யிலடத்தாில் ழுதுக       14 X 1 =  14 
1. ற்ாக்குல இக்கணத்தின் ஆசிரினர்  

அ. ஆடம்ஸ்நித்    ஆ. சாபமயல்சன்   இ. ஆல்ிபட் நார்ரல்    ஈ. இனாால் இபாின்ஸ் 
2. பநதுயா மயலபம் , லகபெட்டும் கீழ்க்கண்டயற்றுள் தற்க்கு காபணநாக 

யிங்குகிது.  
அ. உற்த்தினின் திலநக் குலவு           ஆ. யபேநாம் நற்றும் பசல்யத்தில் ற்த்தாழ்வு 
இ. பதாமில்நுட்நின்லந                       ஈ. யங்கல திலநனாகப் னன்டுத்துதல்  

3. பநாத்தப் னன்ாடு குலபம்மாது 
அ. இறுதிிலப் னன்ாடு பூஜினநாக இபேக்கும்                                                             
ஆ. இறுதிிலப் னன்ாடு உச்சத்தில் இபேக்கும்                                                           
இ. இறுதிிலப் னன்ாடு திர்நலனாக இபேக்கும்                                                     
ஈ. சபாசரிப் னன்ாடு உச்சத்தில் இபேக்கும் 

4. மதலயனின் அதிகரிப்ல இதன்பம் காணாம்                                                                 
அ. மதலய யலமகாடு இடம் பனர்யது   ஆ. ஒமப மதலய யலமகாட்டில் கர்ந்து பசல்யது 
இ. மதலய யலமகாட்டின் உச்சபுள்ி      ஈ. மதலய யலமகாட்டின் கீழ் புள்ி  

5. மதலய ன்து     
அ. நுகற்யரின் யபேநாம்                     ஆ. நுகர்யரின் பன்னுரிலந                        
இ. ண்டத்லத யாங்கும் சக்தி                   ஈ. யிபேப்பம் யாங்கும் சக்திபம்  

6. மதலயனின் அயில் நாற்ம் ற்டும்  
அ. யில நட்டும் நாறும் பாழுது           ஆ. சுலயனில் நாற்ம் ற்டும்பாழுது             
இ. மநற்கூின இபண்டும்                       ஈ. துவுநில்ல  

7. சபதான நாற்ம் காணும் பகயர்  அலமக்கப்டுயர்          
அ. ிதி அிப்யர்                            ஆ. பாறுப்புகல ற்றுக்பகாள்யர்                      
இ. பதாமில் பலமயார்                     ஈ. யட்டிக்கு ணம் தபேயர்  

8. சபாசரி பசவு யமகாடு ‘ U ‘ யடியத்தில் இபேக்கும்பாழுது இறுதிில பசவுக் 
மகாடு சபாசரி பசவு யலமகாட்லட பயட்டும் இடம்  
அ. உச்சிலப் புள்ி                                    ஆ. அடிநட்ட புள்ி                              
இ. மநல் மாக்கி பசல்லும் புள்ி                        ஈ. கீழ் மாக்கி பசல்லும் ில  

9. ிலவு மாட்டினில் மதலயக் மகாடு இவ்யாறு இபேக்கும்  
அ. மநல்மாக்கி சரிந்து பசல்லும்                 ஆ. கிலடநட்டநாக இபேக்கும்                     
இ. கீழ்மாக்கி சரிந்து பசல்லும்                    ஈ. பசங்குத்தாக இபேக்கும்  

10. மாி யாபம் ன் கபேத்தின் ஆசிரினர்  
அ. ஆடம்ஸ்நித்        ஆ. நார்ரல்         இ. ரிக்கார்மடா        ஈ. சாபமயல்சன் 

பாபேினல் 
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11. பதான்லந பாபேினல் மகாட்ாடு ............... ிவுயதாக கபேதுகிது  

அ. மயலனில்ா ில                     ஆ. நலபக மயலனின்லந                         
இ. பழு மயல ில                        ஈ. குல மயலனின்லந  

12. பரினல் பாபோதாபத்தில் லநனப் ிபச்சல  
அ. யபேநாபம் மயலயாய்ப்பும்                   ஆ. யிலபம் பயினீடும்                          
இ. யட்டிபம் ணபம்                                   ஈ. துநில்ல  

13. யிலகள் உனபேம்மாது உள் சூழ்ிலபம் நற்றும் மதலய மதக்கபம் அலமக்க 
பறுயது  
அ. பசவு உண்டு ணயகீ்கம்                    ஆ. மதலய ஈர்ப்பு ணயகீ்கம்                        
இ. ிலத் தன்லந ணயகீ்கம்                   ஈ. கூி உந்து ணயகீ்கம்  

14. பாது ிதினாது யபேநாம் நற்றும் பசவுடன் பதாடர்புலடனது   
அ. தினார் துல                            ஆ. மயாண்லநதுல                                      
இ. பாதுத் துல                             ஈ. பதாமில் ிரிவு 

 
II. மகாடிட்ட இடங்கல ிபப்புக                                           12 X 1 =  12 
15. ஆல்ிபட் நார்ரல் , அன்ாட யாழ்க்லகனில் ..................... ற்ி பாபேினல் 

ஆபாய்கிது ன்று யலபனறுத்துள்ார்  
16. மலந பாபோதாபத்தில் அடிப்லட பாபேினல் ிபச்சலகல .............. நற்றும் 

..................... தீர்த்து லயக்கிது  
17. நார்ரின் னன்ாட்டு அணுகுபல ன்து ............. குப்ாய்யாகும்  
18. யில நாற்த்தால் ற்டும் அிப்பு நாற் யதீம் ............ ப்டும்  
19. மயாண்லந, பதாமில், யர்ச்சி நற்றும் கிர்வு மான்லய ி ................ ஆகும்  
20. ாடுகின் பசல்யபம் அலத உபேயாக்குகின் காபணிகலப் ற்ின ஆய்வு ன் 

நூல ழுதினயர் .....................  
21. பாபோதாப இாம் ன்து , பநாத்த யபேயாய்க்கும் ....................  உள் 

மயறுாடாகும்  
22. சில்மார் பற்றுரிலந அங்காடினில் உள் ிறுயங்கள் , தங்களுக்குள்ம 

பக்கினநா ........................ பசனல்ட மயண்டினலத உணர்ந்திபேக்கும்  
23. இறுதிில உற்த்தி தின் மகாட்ாடு ..................... மாட்டி சந்லதனின் 

டுமகாலஅடிப்லடனாகக் பகாண்டது  
24. ...................... ன்து யபேநா நாற்த்திால் மசநிப்ில் ற்டும் நாற் யிகிதத்லதக் 

குிக்கும்  
25. தாவும் ண யகீ்கத்லத ..................... ன்றும் அலமக்காம்  
26. மபடி நற்றும் நலபக யரியிதிப்பு ..................... அடிப்லடனாக பகாண்டு 

யிதிக்கப்டுகிது  
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III. கீழ்யபேயாயற்லப் பாபேத்துக்க.                                                                 12 X 1 =  12 
27. இனங்குில அணுகுபல            -   தள்ளுடிபம் உதயித் பதாலகபம்    
28. தினார் பசாத்துரிலந                   –   ஊர்ந்து பசல்லும் ணயகீ்கம்  
29. அதிகப்ச்ச சபக ன்லநகள்           –   பசங்குத்து நாற்ம்/ கிலட நாற்ம் 
30. குறுக்குத் மதலய பகிழ்ச்சி பூஜினம்   –   ஹாம  
31. குறுகின கா யில                    –   ிலவுப் மாட்டி  
32. பதாமில் பலமயார் ஓர் புத்தாக்க ணி பசய்யர்   –  திட்ட யலமகாடு  
33. ீண்டகா சபாசரி பசவு யமகாடு  –  மபாசிரினர் சும்ீட்டர் 
34. நுகர்மயார் பகாச்சம்                   -  மதலயபம் அிப்பும்  
35. இடர்தாங்கும் இாக் மகாட்ாடு      –  X நற்றும் Y பதாடர்புலடனன் அல்  
36. சரிவுக் மகாடு                             -  சாதாபண தபம்  
37. கூிபம் யிலபம் ஒன்ல ஒன்று தள்ளுகிது   –   தலனிடாக் பகாள்லக 

பாபோதாபம்  
38. ிதிக் பகாள்லக                                        -   காக் கட்டம்  

 
IV. ின்யபேம் யிாக்களுக்கு ஓரிபே பசாற்கில் யிலடத் தபேக       12 X 1 =  12 
39.  ண யபேநாத்திர்க்கு மயறு பனர் ன் ?  
40. அவுக்கதிகநா உற்த்தினின் யிலவு னாது.?  
41. சநமாக்கு பதாகுதி ன்ால் ன் ? 
42. புள்ி பலனின் யாய்ாடுகள் ன் ?  
43. மதலய மகாட்டில இடம்பனப பசய்பம் காபணிகள் னாலய ? 
44. உற்த்தினார் சநில அலடன ிந்தல னாது ? 
45. சபாசரி பசலய வ்யாறு கணக்கிடுயாய் ? 
46. பற்றுரிலந மாட்டினின் பக்கினநா சிப்ினல்புகள் னாலய ? 
47. ஜிமனா யியட்டிக் மகாட்ாட்டின் ஆசிரினர் னார் ? 
48. இங்கிாந்து நற்றும் அபநரிக்காயின் தலடனில்ா யாணிக பாபோதாபத்லத 

படக்கினது னாது.?  
49. யிலனில் நாற்ம் இல்ாத பாது ற்டும் ணயகீ்கம் து ? 
50. யிகிதாச்சாப யரி யிதிப்பு பல ன்ால் ன் ? 

குதி – ஆ 
V. லயமனனும் த்து யிாக்களுக்கு யிலடனிக்கவும்         10 X 3 = 30 
51. னன்நதிப்பு நற்றும் ரிநாற்த்தின் நதிப்பு இயற்ின் மயறுாடுகல யிக்குக  
52. பாதுயா பாபோதாப பலகின் பனர்கல கூறுக  
53. பாதுவுடலநனின் அடிப்லட சிப்ம்சங்கல கூறுக  
54. சநமாக்கு யலக் மகாட்டின் ண்புகள் னாலய ? 
55. மதலய பகிழ்ச்சினின் யலககள் னாலய ? 
56. மதலயனில் நாற்ம் மதலய மகாடு இடம்பனர்தல் மயற்றுலந டுத்துக்க  
57. அிப்புக்பகாடு இடம்பய்ர்தாிக்கா காபணிகள் னாலய ?  
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58.  உலமப்பு ன்ால் ன் ?  
59. மயல குப்பு பல ன்தின் பாபேள் னாது ? 
60. யாய்ப்புச் பசவு ன்ால் ன் ?  
61. இறுதிிலச் பசவு ன்ால் ன் ? 
62. இறுதிில உற்த்தித் தின் மகாட்ாட்டின் டுமகால்கள் னாலய ?  
63. பபேக்கி குிப்பு யலபக  
64. மதக்க ில ணயகீ்கம் ன்ால் ன் ? 
65. ஆடம்ஸ்நித்தின் புித யரி யிதிகலக் கூறு 

குதி – இ 
VI.  லயமனனும் ஆறு யிாக்களுக்கு யிலடனிக்கவும்              6  x  10  =  60 
  ஒவ்பயாபே யிலடபம் ஒபே க்க அயில் அலநந்திட மயண்டும்   
66. பதாித்துயத்தின் சிப்பு ண்புகல யிக்குக  
67. ீண்டக்கா தட்லட அிப்புக்மகாட்லட யிக்குக  
68. யிகித அவு யிலவு யிதிலனபம் நாறும் யிகித அவு யிலவு யிதிலனபம் 

ஒற்றுலநலனபம் மயற்றுலநகலபம் யிக்குக  
69. AR நற்றும் MR மகாடுகின் இலடமனனா உவுகல ழுதுக  
70. குறுகின கா சபாசரி யலவுக்மகாட்லட யியரிக்கவும்  
71. பற்றுரிலநனார் மாட்டினில் யணீ்பசவுகல ற்ி யிக்குக  
72. மசனின் அங்காடி யிதினின் குலாடுகல கூறுக  
73. கீன்சின் யபேநா ிர்ணனம் ற்ின ின மகாட்ாட்டின் டுமகாள்கல யிக்குக 
74. நாி அபசின் பக்கின யரி யபேயாய் நற்றும் யரினற் யபேயாய் லய  
75. ிதிக் பகாள்லகனின் யலபனல னாது  

 
குதி – ஈ 

VII. (i) லயமனனும் பன்று யிாக்களுக்கு யிலடனி               3 x 20  =  60 
   (ii) ஒவ்பயாபே யிலடபம் பன்று க்க அயில் அலநந்திட மயண்டும்   
76. பாபோதாபத்தின் தன்லந நற்றும் ல்லகல யியாதிக்க  
77. சநமாக்கு யலமகாட்டின் அணுகுபலகல யியரிக்கவும்  
78. யிலத்மதலய பகிழ்ச்சிலன அயிடும் பலகல யியபநாக ழுதுக. நற்றும் 

யில மதலய பகிழ்ச்சினின் யலககல யலபடத்துடன் யிக்குக  
79. பற்றுரிலநலன யிக்குக, மநலும் பற்றுரிலநனின் ண்புகள் நற்றும் 

காபணங்கலபம் கூறுக  
80. இாம் ன்து இடர்ாடுகல ற்ல் நற்றும் ிலனற் தன்லநலன 

தாங்குயதற்க்கு அிக்கப்ட்ட பயகுநதி – யியரி  
81. ணயகீ்கத்தின் காபணங்கள், யிலவுகள் அயற்லக் கட்டுப்டுத்தும் பலகல 

யியரிக்கவும்   
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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- 

Mr. R.RAMESH, MEL KOTHA KUPPAM, RAJAKKAL POST, GUDIYATHAM TALUK, 

VELLORE DISTRICT – 635805 Mobile No: 9786226622 

If any doubt, Please contact our Padasalai’s Centum Coaching Team Co-ordinator: 
  Mr. S. Ravi kumar, B.Sc., B.Ed., Headmaster., GHS, Pasmarpenda,, 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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