
Padasalai.Net’s Special – Centum Coaching Team Question Paper 

பதின ோரோம் வகுப்பு – தமிழ் 

போடசோலை சதமடிப்னபோம்.      மமோத்த மதிப்மபண்கள்: 90 

அல த்து வி ோக்களுக்கும் விலடயளி. 

பைவுள் மதோிக.                             1 × 6 = 6 

1) நன்னூல் முதற்பதிப்பிற்கு உலர எழுதியவர் 

   அ) பவணந்தி      ஆ) விசோகப்மபருமோள்     இ) சீயங்கன் 

 

2) நோடற்றவன் எனும் நூலின் ஆசிோியர்  

    அ) அ.முத்துலிங்கம்  ஆ) சு.வில்வரத்தி ம்  இ) இந்திரன் 

 

3) உடலின் முக்கியப்பணி மூலளலயத் தோங்கிச்மசல்வது என்றவர் 

    அ) னசோம்ஸ்கி.       ஆ) மவர் ிக்        இ) தோமஸ் ஆல்வோ எடிசன் 

 

4) சோியோ லதத் னதர்ந்மதடுக்க 

1) கூம்பு – வலிலம 2) புடவி – மலை 3) தோள் – முயற்சி 4) தரளம் – முத்து 

அ) 1,2 சோி 3,4 தவறு  ஆ) 1,3 சோி 2,4 தவறு இ) 1,2 தவறு 3,4 சோி 

 

5) நோயின் கலணயத்திலிருந்து இன்சுலில ப் பிோித்மதடுப்பதில் மவற்றி மபற்றவர் 

    அ) ஜோன் மக்லியோடு     ஆ) சோர்ைஸ் மபஸ்ட்  இ) ஷோர்னப சோஃனப 

 

6) மபோருத்துக.    1) ரோபின்சன் குரூனசோ         - அ) பிரமிள் 

               2) ஒற்லற லவக்னகோல் புரட்சி – ஆ) சலீம் அலி 

               3) பறலவ உைகம்            - இ) மசோ  ஃபுனகோகோ 

               4) நக்ஷத்திரவோசி             - ஈ) னட ியல் டிஃனபோ 

   அ) 1-ஈ 2- இ 3- ஆ 4- அ 

   ஆ) 1- இ 2- ஈ 3- அ 4-ஆ 

   இ) 1- ஈ 2-ஆ 3- இ 4- அ 

 

பகுதி-2 

குறுவி ோக்கள் ( மூன்றனுக்கு மட்டும் விலடயளி)          3 × 2 = 6 

7) திருமுருகன் பள்ளு கூறும் மோடுவலககலளக் குறிப்பிடுக. 

8) மல மருட்சி எ ப்படும் துலற குறித்து எழுதுக. 

9) களிறுகவுள் அடுத்த எறிகல்னபோை – உவலமயின் மபோருள் யோது ? 

10) அணிகள் கண்ட க வுகள் குறித்து ஆத்மோநோம் கூறுவது யோது ? 

குறுவி ோக்கள் ( இரண்டனுக்கு மட்டும் விலடயளி ) 2 × 2 = 4 

 

11) ஃப்மரஸ்னகோ ஓவியங்கள் குறித்து எழுதுக. 

12) அட்டமோசித்திகள் யோலவ ? 

13) ஆனரோக்கியமோ  மூலளச்மசயல்போட்டுக்கு வழி யோது ? 

    

          சிறுவி ோக்கள் ( இரண்டனுக்கு மட்டும் விலடயளி )  2 × 4 = 8 

14) கடல்பல் தோரத்த நோடுகிழனவோய் – யோர் ? அவோின் சிறப்புகள் யோலவ ? 

15) கலைவைோர் மலறயவர் கருத்தில் எண்ணியது- யோது ? 

16) ஒழுக்கமும் மபோலறயும் உல ப்னபோல் யோர்க்குள – இடம்சுட்டி விளக்குக. 

   சிறுவி ோக்கள் ( இரண்டனுக்கு மட்டும். விலடயளி )  2 × 4 = 8 

 

17) தலைலமச் மசயைகத்தின் மற்மறோரு விந்லத எது ? அது குறித்து எழுதுக. 

18) னபச்சுமமோழிலயக் கவிலதயில் பயன்படுத்துபவர்களில் மூன்றோம் வலகயி ர் பற்றி விளக்குக. 

19) இரோசரோசன் கோைத்தில் அரசுப்பணியில் இருந்த மபண் அதிகோோிகள் யோவர் ? அவர்கள் குறித்து குறிப்பு எழுதுக. 
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 மநடுவி ோக்கள் ( இருபது வோிகளில் விலடயளி)                2 × 6 = 12 
 

20) வீலரமவளியன் தித்த ோர் போடலில் இலறச்சி இடம் மபற்ற நயத்லத விவோிக்க. 

              ( அல்ைது ) 

கண்ணன் கன்  ிடம் னவண்டியது யோது ? அதல  வில்லிபோரதம் வழி விளக்குக. 

21) சிதறிய கடிதங்களின் சிந்தல களோக நீவீர் அறிந்தவற்லற எழுதுக. 

               ( அல்ைது ) 

வடனமற்குப் பகுதியில் வழங்கப்மபறும் திரோவிட மலைப்மபயர்கள் குறித்து விவோிக்க. 

 

அடிபிறழோமல் எழுதுக.                                                4 + 2 = 6 

 

22) அ) உற்றிை.......எ த்மதோடங்கும் நீைனகசிப் போடல் 

ஆ) இடத்து. எ முடியும் குறட்போலவ எழுதுக. 

 

              பகுதி- ஆ ( இைக்கணம், துலணப்போடம் , மமோழிப்பயிற்சி ) 

பைவுள் மதோிக. ( எல்ைோ வி ோக்களுக்கும் விலடயளி ).                8 × 1= 8 

23) மசோல்லின் இலடயில் மவவ்னவறு மமய்மயழுத்துகள் மதோடர்ந்து வருவது 

  அ) மமய்ம்மயக்கம்   ஆ) உட ிலை மமய்ம்மயக்கம்  இ) னவற்றுநிலை மமய்ம்மயக்கம்    ஈ) ஈமரோற்று மமய்ம்மயக்கம். 

   24) நடு ஆதி அந்தத்து அலடதரு போதத்து அகவல் 

        அ) நிலைமண்டிைம்   ஆ) அடிமறிமண்டிைம் இ) இலணகுறள்  ஈ) னநரலை 

   25) முற்றும் அற்று ஒனரோவழி – இவ்விதிக்கோ  சோன்று 

        அ) வரவறிந்தோன்     ஆ) வோமயோலி        இ)கயிற்றுவண்டி  ஈ) வண்டிக்கோரன் 

   26) கீழ்க்கண்ட கூற்றுகலள ஆரோய்க. 1) பகுபத உறுப்புகளுள் ஏழோவது உறுப்பு எழுத்துப்னபறு. 

      2) எழுத்துப்னபறு கோைம் கோட்டோது. 

         அ) 1 சோி 2 தவறு    ஆ) 1,2 சோி           இ) 1தவறு 2 சோி   ஈ) 1,2 தவறு. 

   27) இரஹ்மோன் ஸ்ைம்டோக் மில்லிய ர் என்ற படத்தின் இலசக்கோக மபற்ற விருது 

         அ) னதசியவிருது     ஆ) ஆவோத்சம்மோன்  இ) னகோல்டன்சம்மோன் ஈ) கிரோமிவிருது 

   28) Debate – இச்மசோல்லுக்குோிய தமிழ்ச்மசோல் 

        அ) சலுலக       ஆ) பட்டிமன்றம்       இ) உத்திகள்.         ஈ) பன்முக ஆளுலம 

  29) லைக்கூ – தமிழில் இவ்வோறு அலழக்கப்படுகிறது 

       அ) இஸ்ஸோ       ஆ) கலிப்போ          இ) துளிப்போ       ஈ) கோவியம் 

  30) னவணுனம ன் விருலத 2000ஆம் ஆண்டில் மபற்றவர் 

       அ) ஏ.ஆர்.இரஹ்மோன் ஆ) மஜயனமோகன்  இ) மசல்ைப்போ    ஈ) கிருஷ்ணமூர்த்தி 

          குறுவி ோக்கள் ( ஏனதனும் ஏழனுக்கு விலடயளி )                 7 × 2 = 14 

  31) மநருங்கி  – பகுபத உறுப்பிைக்கணம் தருக. 

  32) புறந்தருதல் – பிோித்து புணர்ச்சி விதி தருக. 

  33) நர்த்தகி நடரோஜ் மபற்ற விருதுகள் யோலவ ? 

  34) னதவோரத்தில் இல்ைோது திவ்விய பிரபந்தத்தில் மட்டும் கோணப்படும் பண்கள் யோலவ ? 

  35) உங்ங ம் எனும் மசோல்லின் பயன்போடு குறித்து எழுதுக. 

  36) ஈமரோற்று மமய்ம்மயக்கம் என்றோல் என்  ? 

  37) மயங்மகோலிச் மசோற்களின் மபோருள் கூறுக. 1) உண்  2) உன் 3) உன் ி 4) உண்ணி. 
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  38) மபோருத்துக.  1) இயற்லக னவளோண்லம.    -  அரவிந்தன் 

                  2) பல மரனம பல மரனம.   – னயோகோ ந்த் 

                  3) யோல கள்- அழியும் னபருயிர் – சிவசுப்ரமணியன் 

                  4) ஏதிலிக்குருவிகள்            - நம்மோழ்வோர் 

          ஏனதனும் மூன்றனுக்கு விலட தருக.            3 × 4 = 12 

   39) இரமவன்னும் ஏமோப்பின் னததி கரமவன்னும் 

      போர்தோக்கப் பக்கு விடும். – இக்குறட்போவில் பயின்று வரும் அணிலய விளக்குக. 

   40) Member எனும் ஆங்கிைச்மசோல்லுக்குப் போரதி கூறும் தமிழ்ச்மசோல்ைோக்கம் குறித்து எழுதுக. 

   41) கீழ்க்கோணும் போடலுக்கு இைக்கிய நயம் போரோட்டுக. 

          தண்டலை மயில்கள் ஆட, தோமலர விளக்கம் தோங்க 

          மகோண்டல்கள் முழவின் ஏங்க, குவலளகண் விழித்து னநோக்க 

          மதன் திலர எழி ி கோட்ட னதம்பிழி மகர யோழின் 

          வண்டுகள் இ ிது போட மருதம் வீற்றிருக்கும் மோனதோ.    – கம்பர். 

   42) அலடப்புக்குறிக்குள் உள்ள விலடகளுக்னகற்ப வி ோக்கள் அலமக்க. 

       ( ம ிதமூலள, தோய்மமோழிக்கல்வி, கணி ிப்புரட்சி, அப்துல்கைோம் ) 

 

     துலணப்போடப்பகுதி வி ோக்களுக்கு விலட தருக.             1 × 8 = 8 

  43) போரதியின் இதழோளர் முகம் குறித்து விவோிக்க. 

               ( அல்ைது ) 

      இலளயரோஜோவின் இலச நுணுக்கங்கள் குறித்து கட்டுலர வலரக. 

 

 தயோோிப்பு : எஸ். மஜயமசல்வன், எம்.ஏ, பி.எட், 

            தமிழோசிோியர், தி.ஆ.னம.நிலைப்பள்ளி, 

            திருவிலடமருதூர். மசல் : 9443740120 

 

Answer Scripts Sent To This Address: 

 
 Mr. S. Jayaselvan, (Teacher) No: 210 / 1818, Annani Anjugam Nagar, Chetti Mandapam, Kumbakonam, 

Tanjavur District. - 612 001. Cell Number: 94437 40120 

 

      

     

   

 

 

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

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



www.Padasalai.Net                                              www.TrbTnpsc.com  

Padasalai.Net’s Centum Coaching Team 

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

மாணவர்கள் செய்ய வவண்டியது என்ன? 

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

2. நமது பாடொலை வலைதளத்தில் வழங்கப்படும் ெிறப்பு வினாத்தாலள பிாிண்ட் எடுத்து விடுமுலற 

நாட்களில் முழுலமயான, முலறயான வதர்வு எழுதி வினாத்தாள் தயாாித்து வழங்கிய ஆெிாியருக்கு 

அனுப்பி லவக்க வவண்டும். 

3. A4 Size (Or) Legal Size உள்ள துணிக்கவர்கள் இரண்டு வாங்கிக்சகாள்ள வவண்டும். ஒரு தாளில் 

வினாத்தாள் தயாாித்த ஆெிாியர் முகவாிலய “சபறுநர்” பகுதியில் குறிப்பிட்டு அதில் தங்கள் 

விலடத்தாலள லவக்க வவண்டும். 

4. மற்வறாரு கவாில் மாணவர்கள் தங்கள் சுயமுகவாிலய ”சபறுநர்” எனும் இடத்தில் எழுதி அதற்கு 

வதலவயான அளவில் ஸ்டாம்ப்கலளயும் ஒட்டிய பிறகு, அக்கவலரயும் விலடத்தாள் எழுதி அனுப்பும் 

கவருக்குள்வளவய லவத்து அனுப்ப வவண்டும். 

5. ஒன்றுக்கும் வமற்பட்ட மாணவர்கள் இலணந்து விலடத்தாலள அனுப்பக்கூடாது. ஒரு கவாில் ஒரு 

விலடத்தாளுக்கு வமல் இருக்கக்கூடாது. 

6. ஆெிாியர்கள் தங்கள் விலடத்தாலள திருத்திய பிறகு தங்கள் சுயவிைாெமிட்ட கவாில் (Return Cover) 

லவத்து தங்களுக்கு விலரவில் திருப்பி அனுப்புவார். 

7. தங்கள் விலடத்தாலள உாிய ஆெிாியருக்கு அனுப்பி லவத்த வததியிலிருந்து 3 வாரங்களுக்குள் 

தங்களுக்கு மீள கிலடக்காவிடில் இங்கு தரப்பட்டுள்ள ”புகார் பதிவு படிவத்தில்” தங்கள் 

விவரத்லத பதிவு செய்யவும். Click Here for Complaint Box! 

8. Slow Learners மீது மட்டும் கவனம் செலுத்தாமல் மீத்திறன் மிகுந்த மாணவர்களுக்கும் உதவும் வநாக்கில், 

மாணவர்களின் நைன் கருதி, இச்வெலவயில் தங்கலள இலணத்துக்சகாண்டுள்ள பாடொலை ஆெிாியர் 

குழுவிலன, மாணவர்கள் மிகுந்த பணிவுடன் சதாடர்பு சகாண்டு திருத்தப்பட்ட விலடத்தாள் குறித்த 

தங்கள் ெந்வதகங்கலளயும், ஆவைாெலனகலளயும் அலைவபெி மூைமாக சபறைாம். 

இவ்வினாத்தாளுக்கான விலடகலள எழுதி அனுப்ப வவண்டிய முகவாி- 

Mr. S. Jayaselvan, (Teacher) No: 210 / 1818, Annani Anjugam Nagar, Chetti Mandapam, 

Kumbakonam, Tanjavur District. - 612 001. Cell Number: 94437 40120 

 

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 

3. Centum Coaching Team Teacher's Registration Form - Click Here 

4. Centum Coaching Team Student's Registration Form - Click Here  
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