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Padasalai.Net’s Special – Centum Coaching Team 

Question Paper (2016-17) 

tFg;G: 12                           capup – jhtutpay;     kjpg;ngz; : 75 

      

I. rupahd tpiliaj; Nju;e;njLj;J vOJf.      14x1=14 

1. mGl;byhd; ,d;bfj;jpd; Ntu;fSk; ,iyfSk; ----- f;f kUe;jhf gad;gLfpwJ. 

   m) fha;r;ry;    M) tapw;Wg; Nghf;F   ,) Gw;WNeha;   <) jirtyp; 

2. kyl;L kfue;jj;jhs; ngw;Ws;s kyu;fs; fhzg;gLk; jhtuk; 

   m) lhl;Luh nkl;ly;  M) mGl;byhd; ,d;bfk;  ,) kpA+rh ghuilrpahfh  <) irlhfhu;bNghypah 

3. nghe;jk; kw;Wk; P̀f;fu; tifg;ghl;by; Nfkngl;lNy FLk;gq;fspd; vd;dpf;if ahJ? 

   m) 84   M) 45    ,) 36    <) 3 

4. MQ;rpNah];ngu;k;fspy;py; ePiuf;flj;Jk; jpR vJ 

   m) iryf; Foha;fs;  M) buf;fPLfs;  ,) iryk; ghud;ifkh  <) ry;yilf;Foha; $Wfs; 

5. Nfk;gpak; jpR fhzg;gLk; jhtug; gFjp 

   m) xUtpj;jpiyj; jhtuNtu;  M) xUtpj;jpiyj; jz;L ,) ,Utpj;jpiy ,iy <) ,Utpj;jpiyjz;L 

6. jhtuq;fis tho;jpwid Fiwg;gJ 

   m) gp-FNuhNkhNrhk;  M) lGs; kpdpl;];  ,) ghypbd; FNuhNkhNrhk;  <) tpsf;F J}upifFNuhNkhNrhk; 

7. Ml;Nlhbupg;sha;b ----------- y; fhzg;gLtjpy;iy 

   m) bupl;bfk;   M) ju;g+rzp    ,) jpuhl;r;ir    <) thio 

8. b.vd;.V. ,ul;bg;ghFk; NghJ ,uz;L ,iofSk; gpuptjw;F cjTk; nehjp 

   m) gpiuNk];    M) n`ypNf];   ,) b.vd;.V. ghypkNu];   <) iyNf]; 

9. M.S.Rthkpehjd; Muha;r;rp epiyak;  mike;Js;s efuk; 

   m) Kk;ig   M) yf;Ndh   ,) GJby;yp     <) nrd;id 

10. xspr;Rthrj;jpy H2O2 ----- y; cUthfpwJ. 

   m) ikl;Nlhfhz;l;upah   M) nguhf;rpNrhk;  ,) gRq;fzpfk;  <) iyNrhNrhk; 

11. khypf; mkpyj;jpd; Rthr <T 

   m) 1    M) 3.36     ,) 1.33    <) Kbtw;wJ 

12. N`l;r; kw;Wk; ];yhf; topj;jlj;jpy; -----ypUe;J Mf;]Nyh mrpl;bf; mkpyk; cUthfpwJ. 

   m) gh];Ngh<dhy; igUtpf;mkpyk;  M) m];ghu;bf; mkpyk;  ,) rf;rpdpf; mkpyk; <) gpAkupf;mkpyk; 

13. %ypif kUe;J <kl;bd; ------ jhtuj;jpypUe;J ngwg;gLfpwJ. 

   m) tpd;fh  M) my;fyp[pd;];   ,) ];igUypdh    <) nrghyp]; 

14. nll;uhirf;fpypf; l;iunlu;gpdha;Lfs; ----- jhtuj;jpy; fhzg;gLfpwJ. 

   m) Vfpy; khu;kpyh];   M) rpr]; Fthl;uhq;Fyhup];  ,) nrhyhdk; ief;fuk;  <) mfhypgh ,d;bfh 

 

 

II. VNjDk; VO tpdhtpw;F tpilaspf;fTk;       7x3=21 

15. n`u;Ngupaj;ij ghJf;fhf;f gad;gLj;jg;gLk; g+Q;irf;nfhy;yp kw;Wk; G+r;rpf;nfhy;ypfs; ahit? 
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16. gpd;tUk; jhtuq;fspd; ,Unrhw;ngau;fis vOJf. m) mKf;fpuh   M) gazpfspd; gid  ,) Jj;jp 

17. iryf;Foha; glk; tiue;J ghfq;fis Fwp. 

18. Mug;Nghf;F mikT vd;why; vd;d? v.fh jUf. 

19. tpsf;f J}upif FNuhNkhNrhk; glk; tiue;J ghfq;fis Fwp. 

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

21. `h];Nlhupaq;fs; vd;why; vd;d? vt;tif jhtuq;fspy; fhzg;gLfpd;wd. 

22. <NdhNyrd; vd;why; vd;d? 

23. ATP glk; tiuf 

24. ];l;nug;Nlhikrpd; ve;j ghf;bupaj;jpypUe;J ngwg;gLfpwJ? mjd; gad;fs; ahit? 

III. VNjDk; ehd;F tpdhtpw;F tpila;spf;fTk; tpdh vz; 25 fz;bg;ghf tpilaspf;fTk;  4x5=20 

25. nge;jk; kw;Wk; P̀f;fu; tifg;ghl;bd; epiwfis vOJf. 

26. ,Utpj;jpiyj; jhtu Ntupd; FWf;F ntl;Lj;Njhw;wj;ij glk; tiue;J ghfq;fis Fwp. 

27. jpBu;khw;wf; fhuzpfisg; gw;wp vOJf. 

28. jhtujpR tsu;g;gpd; gad;fs; VNjDk; Ie;jpid vOJf. 

29. ngd;Nlh]; gh];Ngl; topj;jlj;jpd; Kf;fpaj;Jtj;ij vOJf. 

30. mg;rrpf; mkpyj;jpd; tho;tpay; tpisTfis vOJf. 

31. rpy Kf;fpa kUj;Jtj; jhtuq;fSk; mtw;wpd; kUe;J cw;gj;jpg; nghUl;fisg; gw;wp vOJf. 

IV. VNjDk; ,uz;L tpdhtpw;F tpilaspf;fTk;        2x10=20 

32. uprpd]; fk;a+dp]; fiyr;nrhw;fshy; tptup? 

33. gy;NtW tifahd th];Fyhu; jpRf;fisg; gw;wp glj;Jld; tptup? 

34. jhtujpR tsu;g;gpd; mbg;gil nray;El;gq;fisg;gw;wp vOJf (glk; Njitapy;iy) 

35. Rthrpj;jy; epfo;rpapd; RUf;fj;ij vOJf. 

 

Please Send Your Answer Scripts To This Address: 

D. RAJAMANI 

C/O  K. GOVINDASAMY 

(PRIYANGA XEROX) 

OPP – GOV.HR.SEC.SCHOOL 

SANTHAVASAL,  POLUR. T.K. 

THIRUVANNAMALAI. DIST.  PIN 606 905. 
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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. D. RAJAMANI (Teacher) ,C/O K. GOVINDASAMY  

(PRIYANGA XEROX), OPP – GOV.HR.SEC.SCHOOL, SANTHAVASAL, POLUR. T.K., 
THIRUVANNAMALAI. DIST. PIN 606 905. Cell Number: 8760048841 
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 
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