
Padasalai.Net’s Special – Centum Coaching Team Question Paper 2018 

Mathematics  

Std xi                                                                                                                                                       Max. mark 0 

Time  2 hr 30 min                                                                 PART A  

Answer 20 questions                                                                                                                                   1  x 20 = 20 

1.  
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3.  

 

4.  

 

5.  

 

6.  

 

7.  

 
8.  
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18.  

 

19.  

                

20.  

 

PART  B 

Answer any 7 questions 

Each question carries  2 marks                                                                                                        2  x 7  = 14 

21. Find the real roots of  x4 = 16 

22. Two sets have m and k elements. If the total number of subsets of the first set is 112 more than that of the 

second set, find the values of m and k 

23. Find the value of  sin 22 ½ o 

24. What is the unit digit of the sum 2!+3!+4!+………………..+22! 

25. What will Rs.500 amounts to in 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% 

compounded annually? 

26. Find the equation of the line, if the perpendicular  drawn from the origin makes an angle 30o with x axis 

and its length is 12. 

27.  

                 

        2.  

        2. 
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         30.   Find  
dy

dx
 if  x= a  sint t , y=a  1 cos t     1 cos t  1 cos t  

                                                                              OR  

                  Find the second order derivative of   y = 
2

1

x
   

PART  C 

Answer any 7 questions 

Each question carries  3 marks                                                                                                        3  x 7  = 21 

31.   Find the domain of f  x =
1

1 2 cos x
 

32.  Find all the values of x which 
 

 

3
1

2

x x

x




 

33. Solve the equation  2 cos2+3sin-3=0 

34. 

       

35. Prove that the sum of first n positive odd numbers is  n2   Use mathematical induction method 

36.The slope of one of the straight lines ax2+2hxy+by2=0 is three times the other , show that 3h2=4ab 

37.  

           

3. 

        

3.  Differentiate   y=  
 

3

24

5

1

3 2

x x

x




 

40. Integrate the following with respect to x  1)    x3cosx   2) x3e-x  using Bernollious formula 

OR 

One bagcontains 5 white and 3 black balls. Another bag contains 4 white and 6 black balls . If one ball is drawn 

from each bag , find the probability that 1) both are white 2) both are black 3) one white and one black 

PART  D 

Answer all the questions                                                                                                                            7  x  5 =  35 
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41. A simple cipher takes a number and codes it, using the function f  x  = 3x-4. Find the inverse of this function. 

Determine whether the inverse is also a function and verify the symmetrical proterty about the line y=x Bydrawing 

the lines 

OR 

Solve thelinear inequalities and exhibit the solution set graphically: 

  x+y 3  ,   2x-y5,    -x+2y 3 

42. Prove that    1+cos2x+cos4x+cos6c = 4 cosx cos2x cos3x 

OR 

Derive  Projection formula from 1) Law of sines  2) Law of cosines 

43.If  a,b,c are respectively  the pth ,  qth, and rth terms of a GP, Show that  

     log log log 0q t a r p b p q c       

OR 

If the equation x2-10xy+12y2+5x-16y-3=0 represents a pair of straight lines , find 1) the value of  and the 

separate equation of the lines 2) point of intersection of the lines 3) angle between the lines 

44. 

      

OR 

 

OR 

45. Prove   that   Lim 
sin


  as 0    is equal to 1 

OR 

Evaluate  
2

3 7

3 2

x
dx

x x



   

46. Evaluate   
2

2 3

1

x
dx

x x



 
  

OR 

Suppose the chances of hitting a target by a person by a person  X is 3 times in 4 shots, by Y is 4 times in 5 shots , 

and by Z is 2 times in 3 shots. They fire simultaneously exactly one time. What is the Probability that the target is 

damaged by exactly 2 hits? 

47. 
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OR 

 

Prepared by  

                       G  NARASIMHAN    M.Sc.,  M.Ed., PGDCA. 

                        Retired Headmaster. 

                        J G  National Higher secondary School 

                       East Tambaram Chennai  5. 

 

Answer Scripts Send To This Address: 

                       No. 40/2 , Buddhar street , 

                       East Tambaram, chennai-5 

                         Phone   No.   45. 
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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. G  NARASIMHAN    (Retd. HM)                  

 No. 40/2 , Buddhar street , East Tambaram, chennai-5 - Phone   No.   45. 

 
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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