
 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

மநல்ிலை முதைாம் ஆண்டு ததாகுதி I & II மேதினினல் திருத்தின திப்பு - 

2019, 2020  ( புதின ாடத்திட்டத்தின்கீழ் தேளினிடப்ட்டது ) 
 

1. 40 நழ.ழ நீத்வதன் யளபயளது 80 நழ.ழ ஆக்சழஜலக் தகளண்டு பலலநளக ரிக்கப்டுகழது. 

அல தய ப்ழலக்கு குிர்யிக்கப்ட்ட ிகு ஞ்சழபள் யளபயின் கஅவு                  

அ. 40 நழ.ழ  CO2 யளப                       ஆ. 40 நழ.ழ  CO2 நற்றும் 80 நழ.ழ H2O யளப                            

இ. 60 நழ.ழ  CO2 நற்றும் 60 நழ.ழ  H2O  யளப   ஈ. 120 நழ.ழ  CO2 யளப                                       
2. த ிநம் X ன் வசளவடளப்புகின் இலனபு ின்யபேநளறு அலநகழது. 200 X = 90 %, 199X = 8 %, 202 X = 

2 % இனற்லகனில் கழலடக்கும் திநம் X ன் வதளபளன அணு ழல நதழப்பு                                                       

அ. 201 u    ஆ. 202 u    இ. 199 u    ஈ. 200 u                                                                          
3. கூற்று (A) : இபே வநளல் குலக்வகளறழல்  12.044 × 10

23
 குலக்வகளஸ் பக்கூறுகள் உள் 

.களபண ம் (R) : எபே வநளல் அவுள் ந்த எபே தளபேிலும் உள் உட்தளபேட்கின் ண்ணிக்லக        

6.02 × 1022                                                                                       
அ. கூற்று (A) நற்றும் களபண ம் (R) இபண்டும் சரி, வநலும் களபணம் (R) ஆது கூற்று (A)க்கள 

சரினள யிக்கம்                                                                                                
ஆ. கூற்று (A) நற்றும் களபணம் (R) இபண்டும் சரி, வநலும் களபணம் (R)ஆது கூற்று (A) க்கள 

சரினள யிக்கநல்                                                                                              
இ. கூற்று (A) சரி நற்றும் களபணம் (R) தயறு   ஈ. கூற்று (A) நற்றும் களபணம் (R) இபண்டும் தயறு                            
4. களர்ன் , களர்ன் வநளளக்லறடு களர்ன் லடனளக் லறடு னும் இபண்டு ஆக்லறடுகல 

உபேயளக்குகழது. ந்த திநத்தழன் சநள ழல நளளநல் உள் து?                                                   
அ. களர்ன்  ஆ. ஆக்றழஜன்  இ. களர்ன் நற்றும் ஆக்றழஜன்   ஈ. களர்ன் , ஆக்றழஜன் இபண்டுநழல்ல                           
5. இலண தழன் பன்று தகளண்ட உவளகத் திநத்தழன் சநள ழல 9 g.eq

-1
 அதன் ீபற் 

ஆக்லறடின் பக்கூறு ழல                                                                                                                                         
அ. 102 g   ஆ. 27 g    இ. 270 g   ஈ. 78 g                                                                     

6. 0.018 கழபளம் லடபள் ீர்த்துினில் உள் ீர் பக்கூறுகின் ண்ணிக்லக                               
அ. 6.022 × 10

26
 ஆ. 6.022 × 10

23  இ. 6.022 × 10
20
 ஈ. 9.9 × 10

22                                                    
7. 1g நளசு கந்த தநக்ரீழனம் களர்வட் நளதழரிலன (தய ப்ச்சழலத வு அலடனளத நளசுக்கல க் 

தகள ண்டது) பலலநனளக தய ப்ச்சழலதயிற்கு உட்டுத்தும்வளது 0.44g களர்ன்லடனளக் லறடு 

யளபலய தபேகழது. இம்நளதழரினிலுள் நளசு சதயதீம்.                                                                                                                             

அ. 0 %   ஆ. 4.4 %    இ. 16 %      ஈ. 8.4 %                                                                 
8. 6.3g வசளடினம் ல களர்வட்லட , 30g அசழட்டிக் அநழ கலபசலுடன் வசர்த்த ின்ர் 

ஞ்சழபள் கலபசழன் லட 33g. யிலனின்வளது தயிவனழன களர்ன்லடனளக்லறடின் 

வநளல் ண்ணிக்லக                                                                                                                                                                                             
அ. 3     ஆ. 0.75     இ. 0.075    ஈ. 0.3                                                          

9. STP ழலனில் உள் 22.4 ழட்டர்  H2 (g) யளப, 11.2ழட்டர்  Cl2 யளபடன் கக்கப்டும்வளது 

உபேயளகும் HCl (g) யளபயின் வநளல் ண்ணிக்லக                                                             
அ. 2 வநளல்கள் HCl (g)  ஆ. 0.5 வநளல்கள் HCl (g)  இ. 1.5 வநளல்கள் HCl (g)  ஈ. 1 வநளல் HCl (g)         

அைகு 1 மேதினினைின் அடிப்லடக் கருத்துக்கள் நற்றும் மேதிக் கணக்கீடுகள் 
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

10. சூடள அடர் கந்தக அநழம் எபே நழதநள ஆக்சழஜவற்ழ, ின்யபேம் யிலகில் து 
ஆக்றழஜவற்ப்  ண்லக் குழப்ிடயில்ல ?                                                 
அ. Cu +  2H2SO4  →  CuSO4  +  SO2 + 2H2O      ஆ.C +  2H2SO4  → CO2 + 2SO2 + 2H2O                  

இ. BaCl2 + H2SO4  → BaSO4 + 2HCl                ஈ. இயற்ழல் துவுநழல்ல                                    
11. ின்யபேம் ஆக்றழஜவற் எடுக்க யிலகில் து யிகழதச்சழலதவு யில ?                                  
அ. 3Mg (s) + N2 (g) → Mg3N2 (s)            ஆ. P4 (s) + 3 NaOH+ 3H2O → PH3(g) + 3NaH2PO2 (aq)                          
இ. Cl2 (g)+ 2KI(aq) → 2KCl(aq) + I2          ஈ. Cr2O3 (s) + 2Al (s) →Al2O3(s)  +  2Cr(s)                                      
12. களப ஊடகத்தழல் தளட்டளசழனம் தர்நளங்கவட் டின் சநள ழல நதழப்பு                                     
( MnO4 - 

+ 2H2O + 3 e
- → MnO2 + 4OH

- 
)                                                              

அ. 31.6       ஆ. 52.7      இ. 79       ஈ. இயற்ழல் துவுநழல்ல                                                             
13. ின்யபேயயற்றுள், 180 g ீரில் உள்து து?                                                                 
அ. 5  வநளல்கள் ீர்                                          ஆ. 90 வநளல்கள் ீர்                                                                                   

இ. 
               

   
 ீர் பக்கூறுகள்             ஈ. 6.022×10

24 ீர் பக்கூறுகள்                                                                               

14. 0
o
 C நற்றும் 1 atm அலத்தத்தழல் 7.5g யளப 5.6 L கஅலய அலடத்துக் தகளள்கழது ில்,  அந்த 

யளப                   அ. NO        ஆ.  N2O           இ. CO        ஈ. CO2                                                                                                                             

15. 1.7 g அம்வநளினளயில் உள் க்ட்பளன்கின் ண்ணிக்லக                                                                                   

அ. 6.022 × 10
23      ஆ.    

               

  
          இ. 

               

  
           ஈ. 

               

  
 

16.    
    ,      

    2- , S2O4
2-

   , S2O6
2-

   ஆகழன தழபனிகில் சல்ரின் ஆக்றழஜவற் ண்கின் 

அடிப்லடனில் சரினள றுயரிலச து? 

அ.    
   <    

    < S2O4
2-

 < S2O6
2-

          ஆ.    
      < S2O4

2-
   < S2O6

2-
 <    

   

இ. S2O4
2-

  <    
   < S2O6

2-
 <    

             ஈ. S2O6
2- 

 < S2O4
2-  

<    
       <    

   

17. தர்பஸ் ஆக்சவட்டின் சநள ழல 

அ.   
தர்பஸ் ஆக்சவட்டின் வநளளர் ழல             

 
                   ஆ.    

தர்பஸ் ஆக்சவட்டின் வநளளர் ழல             

 
 

இ.   
தர்பஸ் ஆக்சவட்டின் வநளளர் ழல             

 
                  ஈ. வநற்கண்ட துவுநழல்ல . 

18. அயகளட்வபள ண் நதழப்பு 6.022 × 10
23
 ழபேந்து 6.022 x 10

20  க்கு நளற்ப்டுகழது. இதளல் 

நளறுயது 

அ. எபே சநன் தசய்னப்ட்ட சநன்ளட்டில் யிலப்தளபேட்கின் யிகழதம். 

ஆ. எபே வசர்நத்தழலுள் திநங்கின் யிகழதம் 

இ. கழபளம் அகழல் ழலனின் யலபனல                                       

 ஈ. 1 வநளல் களர்ின் ழல 

19. 22.4 L கஅவு தகளண்ட இபே தகளள்கன்கள் A நற்றும் B னில் பலவன 8g O2 

நற்றும் 8g SO2 யளபக்கள் STP ழலனில் ழபப்ப்ட்டுள்து. ில் 

அ. A நற்றும் B கன்கிலுள் பக்கூறுகள் சநம். 

ஆ. B கிலுள் பக்கூறுகின் ண்ணிக்லக A ல் உள்லத யிட அதழகம். 

இ. A நற்றும் B கன்கிலுள் பக்கூறுகின் ண்ணிக்லகக்கு இலடப்ட்ட யிகழதம் 2:1 

ஈ. B கிலுள் பக்கூறுகின் ண்ணிக்லக A ல் உள்லத வள பன்று நடங்கு அதழகம். 

20. 50 mL 8.5 % AgNO3 கலபசல 100 mL. 1.865% தளட்டளசழனம் குவளலபடு கலபசலுடன் வசர்க்கும் 

வளது கழலடக்கும் யழீ்டியின் லட ன்? 

அ. 3.59 g          ஆ. 7 g          இ. 14 g         ஈ. 28 g 
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

21. 1.1 g யளப, அல தயப்ழல நற்றும் அலத்தத்தழல் (250 C நற்றும் 1atm அலத்தம்) 612.5 mL 

கஅலய அலடத்துக் தகளள்கழது. அந்த யளபயின் வநளளர் ழல 

அ. 66.25 g mol
-1

            ஆ. 44 g mol
-1

            இ. 24.5 g mol-1                 ஈ. 662.5 g mol-1 

22. ின்யபேயயற்றுள் து 6 g களர்ன் -12 ல் உள் அணுக்கலக்கு சநநள களர்ன் 

அணுக்கல தகளண்டுள்து? 

அ. 7.5 g ஈத்வதன்          ஆ. 8 g நீத்வதன்           இ. (அ) நற்றும் (ஆ)           ஈ துவுநழல்ல 

23. ின்யபேயயற்றுள்  த்தழலீில் (C2H4) களணப்டும் களர்ன் சதயதீத்தழற்கு சநநள 

களர்ன் சதயதீத்லத தற்றுள்து து? 

அ. புபப் னீ்          ஆ. ஈத்லதன்          இ. தன்சவன்          ஈ. ஈத்வதன் 

24. களர்ன் -12 தளறுத்து ின்யபேயயற்றுள் து உண்லநனள கூற்று? 

அ. C -12 ன் எப்பு அணுழல 12 u 
ஆ. களர்ின் அலத்து வசர்நங்கிலும் அதன் ஆக்றழஜவற் ண்  + 4 

இ. 1 வநளல் களர்ன் -12 ல் 6.022 × 10
22
 அணுக்கள் உள் .                          ஈ. அலத்தும் 

25. அணுழலக்கு ழனநநளக ின்யபேயயற்றுள் னன்டுயது து? 

அ. 6C
12
     ஆ. 7C

12
     இ. 6C

13     ஈ. 6C
14        

    

1) M
2+

 அனினின் க்ட்பளன் அலநப்பு                          அதன் அணு ழல 56 ில் M ன் 

அணுயின் அணுக்கபே த ற்ழபேக்கும் ழபெட்பளன்க ின்  ண்ணிக்லக 

அ) 26         ஆ) 22         இ) 30         ஈ) 24 

2) 45 nm அல ீம் உலடன எினின் ஆற்ல்                                                                                                              

அ) 6.67 × 1015J    ஆ) 6.67 × 1011J  இ) 4.42 × 10–18J   ஈ) 4.42 × 10–15J  

3. இபே கதழர்யசீ்சழன் ஆற் ல்கள் E1 ந ற்றும் E2 பலவன 25 eV ந ற்றும் 50 eV அலயகின் 

அல ீங்கள்  λ1 நற்றும்  λ2 ஆகழனயற்ழற்கு இலடவனனளத் ததளடர்பு 

அ) 
   

  
        ஆ) λ1 = 2λ2     இ) λ1√        λ2ஈ) 2λ1 = λ2

4. நழன்புத்தழல் ழநளலக் வகளடுகள் ிரிலகனலடபம் யிலவு 

அ) சவநன் யிலவு    ஆ) நலத்தல் யிலவு     இ) களம்ப்டன் யிலவு     ஈ) ஸ்டளர்க் யிலவு 

5. E = - 2.178 x 10
-18

 J ( z
2 

/ n2) ன் சநன்ளட்டின் அடிப்லடனில், சழ படிவுகள் தபப்ட்டுள். 

அயற்றுள்  சரினளக  இல்ளதது து?  

அ) க்ட்பளளது  எபே  ஆர்ிட்டிழபேந்து  நற்தளபே  ஆர்ிட்டிற்கு  நளறும் வளது,   ஆற்ல்   

நளறுளட் டில கணக்கழட இச்சநன்ளட்டிலப் னன் டுத்தளம். 

ஆ) n= 6 யட்டப்ளலதனில் இபேப்லதக் களட்டிலும் n= 1 ல் க்ட்பளளது அதழக தழர்குழ 
ஆற்லப் த ற்ழபேக்கும். இதற்கு க்ட்பளளது சழழன அனுநதழக்கப்ட்டயட்டப்ளலதனில் 

(ஆர்ிட்) உள்வளது யழலநக்குலயளக ிலணக்கப்ட்டுள்து    தளபேள். 

இ)இச்சநன்ளட்டில்  உள் தழர்குழனளது, அணுக்கபேவயளடு க்ட்பளன் ிலணக்கப்ட்டுள்வளது உள் 

ஆற்ளது, க்ட்பளன்கள் அணுக்கபேயிழபேந்து ஈழளத் ததளலயில் உள்வளது தற்றுள் ஆற்லக் 

களட்டிலும் குலவு ன் தளபேலத் தபேகழது. 

ஈ) n ன் நதழப்பு அதழகநளக இபேப்ின், ஆர்ிட்டளல் ஆப நதழப்பும் அதழகம். 

6) வளர் அணுக்தகளள்லகனின் அடிப்லடனில், லலட்பஜன் அணுயில் ின்யபேம் ந்தப் 

ரிநளற்ம்  குலயள ஆற்லுலட ன வளட்டளல த் தபேம். 

அ) n = 6 இல் இபேந்து n = 1                       ஆ) n = 5 இல் இபேந்து n = 4 

இ) n = 5 இல் இபேந்து n = 3                        ஈ) n = 6 இல் இபேந்து n = 5 

அைகு 2    அணுேின் குோண்டம் இனக்கேினல் நாதிரி 
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

7) கூற்று: He
+

 ன் ழநளலனளது, லலட்பஜின் ழநளலனில எத்தழபேக்கும். 

களபணம்: He
+

 ம் எபே க்ட்பளல க் தகளண்ட எபே அலநப்ளகும். 

அ) கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் சரினளது. களபணநளது, கூற்ழற்கு சரினள  யிக்கநள கும். 

ஆ) கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் சரினளது. ஆளல் , களபணநளது, கூற்ழற்கு சரினள யிக்கநல். 

இ) கூற்று சரி களபணம் தயறு                     ஈ) கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் தயறு. 

8) ின்யபேம் d ஆர்ிட்டளல் இலணகில் க்ட்பளன் அடர்த்தழனில அச்சுகின் யமழவன 

தற்ழபேப்து து? 

அ) dz2, dxz          ஆ)  dxz, dyz        இ) dz2, dx2 - y2      ஈ)  dxy, dx2 - y2 

9) எவப ஆர்ிட்டளழல் உள் இபே க்ட்பளன்கலபம் வயறுடுத்தழ அழன உதவுயது 

அ) வகளண உந்தக் குயளண்டம் ண்                        ஆ) தற்சுமற்சழக் குயளண்டம் ண் 

இ) களந்தக் குயளண்டம் ண்                                       ஈ) ஆர்ிட்டளல் குயளண்டம் ண் 

10. Eu (அணு ண் 63), Gd (அணு ண் 64) ந ற்றும் Tb (அணு ண் 65) ஆகழனயற்ழன் க்ட்பள ன் 

அலநப்புகள் பலவன  

அ) [Xe] 4f6 5d1 6s2, [Xe] 4f7 5d1 6s2 நற்றும் [Xe] 4f8 5d1 6s2 

ஆ) [Xe] 4f7 , 6s2, [Xe] 4f7 5d1 6s2 நற்றும் [Xe] 4f9 6s2 

இ) [Xe] 4f7 , 6s2, [Xe] 4f8 6s2 நற்றும் [Xe] 4f8 5d1 6s2 

ஈ) [Xe] 4f6 5d1 6s2, [Xe] 4f7 5d1 6s2 நற்றும் [Xe] 4f9 6s2 

11) எபே துலணக்கூட்டில் உள் அதழகட்சநள  க்ட்பளன்க ின் ண்ணிக்லகனில 

குழப்ிடுயது                      அ) 2n
2
      ஆ)  2l + 1     இ)  4l + 2      ஈ) வநற்கண்டுள் துவுநழல்ல 

12) d- க்ட்பள னுக்கள, ஆர்ிட்டளல் வகளண உந்த ந தழப்ளது 

அ) 
√  

  
  
h
       ஆ) 

√  

  
             இ)  

√     

  

 h
        ஈ)  

√ 

  
 
h  

 

13) n = 3, l= 1 ந ற்றும் m = -1ஆகழன குயளண்டம் ண்கின் ததளகுப்ில அதழகட்சநளக த்தல 

க்ட்பளன்கள் த ற்ழபேக்க படிபம்?              அ) 4          ஆ) 6          இ) 2         ஈ) = 10 

14) கூற்று    : 3p ஆர்ிட்டள லுக்கள ஆப நற்றும் வகளண கணுக்கின் ண்ணிக்லக பலவன 1, 1 

    களபணம் : ஆப நற்றும் வகளண கணுக்கின் ண்ணிக்லக பதன்லநக் குயளண்டம் 

                        ண்லண நட் டுவந தளறுத்து அலநபம் 

அ) கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் சரினளது. களபணநளது, கூற்ழற்கு சரினள   யிக்கநளகும். 

ஆ) கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் சரினளது. ஆளல் , களபணநளது, கூற்ழற்கு  சரினள யிக்கநல். 

இ) கூற்று ச ரி களபணம் தயறு                                     ஈ) கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் தயறு. 

15) n=3 ன் பதன்லநக் குயளண்டம் ண்லண தற்ழபேக்கும் ஆர்ட்டள ல்கின் தநளத்த    

ண்ணிக்லக                அ) 9             ஆ)8          இ) 5             ஈ)7 

16) n=6 ில், க்ட்பளன்கள் ழபப்ப்டும் சரினள யரிலச        

அ) ns → (n – 2) f → (n – 1)d → np           ஆ) ns → (n – 1) d → (n – 2) f → np 

இ) ns → (n – 2) f → np → (n – 1) d           ஈ) இலய துவும் ச ரினல் 
17) ின்யபேம் குயளண்டம் ண்கின் ததளகுப்ில க் கபேதுக. 

     n    l    m     s 
(i)   3   0   0    + 1 
(ii)  2   2   1    − 1 
(iii) 4   3  –2    + 1 

(iv)  1   0  –1    + 1 

(v)   3   4   3    − 1 
ின்யபேம் ந்த குயளண்டம் ண்கின்  ததளகுப்பு சளத்தழனநற்து?                                 
அ) (i), (ii), (iii) நற்றும் (iv) ஆ) (ii), (iv) நற்றும் (v இ) (i) நற்றும் (iii) ஈ) (ii), (iii) நற்றும் (iv) 
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

18) அணு ண் 105 உலடன அணுயில் உள் த்தல க்ட்பளன்கள் (n+l) = 8 ன் நதழப்ில 

தற்ழபேக்க படிபம். 

அ) 30     ஆ) 17     இ) 15      ஈ) தீர்நளிக்க இனளது 

19) 3dxy ஆர்ிட்டளழல் yz தத்தழல் க்ட்பள ன் அடர்த்தழ 
அ) பூஜ்னம்     ஆ) 0.50     இ) 0.75     ஈ) 0.90 

20) ழல நற்றும் உந்தத்தழன் ழச்சனநற்த் தன்லந சநம் ில், அதன் தழலசவயகத்தழன் 

குலந்தட்ச ழச்சனநற்த் தன்லந   

அ)   

 
 √

 

 
            ஆ ) √

 

 
            இ) 

 

  
 √

 

 
            ஈ) 

 

  
 

21) 100 cm s
-1

 வயகத்தழல் இனங்கும் 100g ழலபலடன துகள் என்ழன் டி - ிபளக்ி அலீம் 

அ) 6.6 × 10
–29

 cm     ஆ) 6.6 × 10
–30

 cm     இ) 6.6 × 10
–31

 cm    ஈ) 6.6 × 10
–32

 cm 

22) டிபெட்ரினத்தழன் தழலசவயக ம், α – துகலக் களட்டிலும் ந்து நட ங்களக இபேக்கும் வளது, 

டிபெட்ரினம் அணுயிற்கும் α – துகிற்கும் இலடவன னள டீிபளக்ி அல ீங்கின் யிகழதம் 

அ) 4       ஆ) 0.2       இ) 2.5      ஈ) 0.4 

23) லல ட்பஜன் அணுயின் பன்ளம் யட்டப்ளலதனின் (orbit) ஆற்ல் நதழப்பு –E அதன் பதல் 

யட்டப்ளலதனின் (orbit) ஆற்ல் நதழப்பு 

அ)  –3E           ஆ)   
  

 
        இ)     

   

 
     ஈ)    - 9 E 

24. களத்லதச் சளர்ந்து அலநனளத ஷ்வபளடிங்கர் அலச் சநன்ளடளது 

அ)  
 
   =  E  ஆ)       + 

     

   
m
       இ) 

     

     

  
+ 

     

     

  
+ 

     

     

 
+(E - V)

 
  = 0 (ஈ) இலய அலத்தும் 

25. ின்யபேயயற்றுள், தலய்சன்ர்கழன் ழச்சனநற்த் தன்லநனிலக் குழப்ிடளத சநன்ளடு 

து?                                அ)            
 

  
           ஆ)           

 

   
          இ)           

 

  
          (ஈ)           

 

  
 

    

  

1. அணு ண் 222  தகளண்ட  திநத்தழன் IUPAC தனர் ன்யளக இபேக்கும்? 

அ)  bibibiium     ஆ)    bididium    இ)  didibium       ஈ)  bibibium 

2. A நற்றும் B ஆகழன திநங்கின் க்ட்பளன் அலநப் பு பலவன 1s
2
, 2s

2
, 2p

6
, 3s

2
 நற்றும் 

1s
2
, 2s

2
, 2p

6
, 3s

2
, 3p

5
 ஆகும். இவ்யிபே திநங்கலக்கழலடவன வதளன்றும் அனி வசர்நத்தழன் 

பக்கூறு யளய்ளடு.                                  

அ) AB     ஆ) AB2       இ) A2B       ஈ) துவும் இல்ல 

3. வயறுடுத்தழக் களட்டும் க்ட்பளன் , (differentiating electron) திநத்தழன் தயிக்கூட்டிற்கு 

பந்லதன என்றுயிட்ட உள்கூட்டில் (anti penultimate shell) தசன் று வசபேம் திநங்கலக் 

தகளண்டுள் ததளகுதழ. 
அ) p-ததளகுதழ திநங்கள்  ஆ) d-ததளகுதழ திநங்கள் இ) s-ததளகுதழ திநங்கள்  ஈ) f-ததளகுதழ திநங்கள் 

4) ின்யபேம் யளய்ப்புகில், தகளடுக்கப்ட்ட யரிலசகலக்கு அயற்ழற்கு தழபளக குழப்ிடப்ட்டுள் 

ண்ிலப் தளபேத்து சரினளக அலநந்தழபேக்களத  யரிலச இடம்தற்றுள் யளய்ப்பு து? 

அ) I < Br < Cl < F ( க்ட்பளன் ளட்டம் அதழகரிக்கும் ) 

ஆ) Li < Na < K < Rb ( உவளக ஆபம் அதழகரிக்கும் ) 

இ) Al
3+

 < Mg
2+

 < Na
+
 < F-

 ( அனி ஆபம் அதழகரிக்கும்) 

ஈ) B < C < O < N ( பதல் அனினளக்கும் ஆற்ல் அதழகரிக்கும் )                                                                           

5) ின்யபேம் திநங்கலள் அதழக க்ட்பளன் கயர்தன்லந தகளண்ட திநம் து?                                              

அ) குவளரின்     ஆ) லட்பஜன்      இ) சவசழனம்      ஈ) புலரின்      

   

அைகு 3 திநங்களின் ஆேர்த்த ேலகப்ாடு 
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

6.)எபேதிநத்தழனுலடன அடுத்தடுத்த அனினளக்கும் ஆற்ல் நதழப்புகள் கவவம தகளடுக்கப்ட்டுள்(kJmo1-1).                           

                    

577.5 1,810 2,750 11,580 14,820 

 

இத்திநளது                               அ) ளஸ்பஸ்       ஆ) வசளடினம்     இ) அலுநழினம்      ஈ) சழழகளன் 

7) பன்ளம் யரிலசனினுலடன பதல் அனினளக்கும் ஆற்ழன் யரிலச 

அ)  Na > Al > Mg > Si > P         ஆ) Na < Al < Mg < Si < P    இ) Mg > Na > Si > P > Al                 ஈ) Na < Al < Mg < P < Si 

8) தயள கூற்ல கண்டழக 

அ) வசள க்ட்பள ிக் உறுப்புகலள், குலயள வர்நழன்சுலநலனப் தற்றுள் வர்நழன்அனி, 
குலயள அனி ஆபத்தழல த றும். 

ஆ) வசள க்ட்பளிக் உறுப்புகலள், அதழகநள தழர்நழன்சுலநலனப் தற்றுள் தழர்நழன்அனி, 
அதழகநள அனி ஆபத்தழல தறும். 

இ) திநயரிலச அட்டயலணனில் பதல் ததளகுதழனில் வநழபேந்து கவமளக யபேம் வளது 

திநங்கின் அணு ஆபம் அதழகரிக்கழன்து. 

ஈ) திநயரிலச அட்டயலணனின் இபண்டள ம் யரிலசனில் இடநழபேந்து யநளக 

தசல்லும் வளது அணு ஆபம் குலகழது. 

9) ின்யபேம் யலக ப்ள டுகில் குல யள க்ட்பளன் ளட்டத் தழழபேந்து அதழகநள க்ட்பளன் 

ளட்டத் தழல குழப்ிடும் யரிலச து? 

அ) Al  <  O  <  C  <  Ca  <  F    ஆ) Al  <  Ca  <  O  <  C  <  F    இ) C  <  F  <  O  <  Al  <  Ca     ஈ) Ca  <  Al  <  C  <  O  <  F 

10) 9, 17, 35 நற்றும் 53 ஆகழனயற்ல பலவன அணு ண்களக தற்றுள் திநங்கள F, 

Cl, Br நற்றும் I ஆகழனயற்ழன் தழர் குழபடன் கூடின க்ட்பளன் ளட்ட நதழப்புகின் யரிலச 

அ) I > Br > Cl > F   ஆ) F > Cl > Br > I    இ) Cl > F > Br > I    ஈ) Br > I > Cl > F 

11) ின்யபேம் திநங்கலள் குலயள க்பளன் கயர்தன்லந தகளண்ட திநம் து? 

அ) புவபளநழன்      ஆ) குவளரின்       இ) அவனளடின்       ஈ) லலட்பஜன் 

12) வர்குழ க்ட்பளன் ளட்ட நதழப்ில தற்றுள்த் திநம். 

அ) லலட்பஜன்      ஆ) வசளடினம்        இ) ஆர்களன்       ஈ) புலரின் 

13) 4,8,7 நற்றும் 12  பலவன அணு ண்ணளக தற் திநங்கள்  X.Y,Z நற்றும் Z 

ஆகழனலயகின் க்ட்பளன்கயர் தன்லந நதழப்புகள் குலபம் சரினள யரிலச 

அ) Y > Z > X > A           ஆ) Z > A > Y > X         இ) X > Y > Z > A            ஈ) X > Y > A > Z 

14) கூற்று  :  கண்டுிடிக்க ப்ட்டுள் அலத்து திநங்கலள் லீழனம் அதழக அனினளக்கும் 

                      ஆற்ல் நதழப்ில தற்றுள்து. 

களபணம்:    கண்டுிடிக்கப்ட்டுள் அலத்து திநங்கலள் லீழனம் அதழக க்ட்பளன் ளட்ட       

.                    நதழப்ில தற்றுள்து. 

அ) கூற்று நற்றும் களபணம் ஆகழன இபண்டும் சரினளது, வநலும் களபணநளது கூற்ழற்கள 

சரினள யிக்கம் ஆகும். 

ஆ) கூற்று நற்றும் களபணம் ஆகழன இபண்டும் சரினளது, ஆளல் களபணநளது கூற்ழற்கள 

சரினள யிக்கநல். 

இ) கூற்று சரினளது ஆளல் களபணம் தயளது. 

ஈ) கூற்று நற்றும் களபணம் ஆகழன இபண்டும் தயளது. 

15. பதல் நற்றும் இபண்டளம் அனினளக்கும் ஆற்ல் நதழப்புகலள் அதழக வயறுளடு தகளண்ட 

அணுயின் க்ட்பளன் அலநப் பு 

அ) 1s
2
, 2s

2
, 2p

6
, 3s

1
  ஆ) 1s

2
, 2s

2
, 2p

6
, 3s

2
  இ) 1s

2
, 2s

2
, 2p

6
, 3s

2
 ,3p6  ,  4s1 ஈ) 1s

2
, 2s

2
, 2p

6
, 3s

2
,3p1 

16. ின்யபேம் திநங்கலள் இபண்டளயதளக அதழக க்ட்பளன் கயர்தன்லந தகளண்ட திநம் 

து?                   அ) குவளரின்          ஆ) புலரின்           இ) ஆக்றழஜன்           ஈ) சல் ர் 
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

17. Mg-ன் IE1 நற்றும் IE2 பலவன 179 நற்றும் 348 kcal mol-1 ஆகும். Mg → Mg2+ + 2e - ன் 

யிலக்கு வதலயப்டும் ஆற்ல் 

அ)  +169 kcal mol-1      ஆ)  - 169 kcal mol-1        இ) + 527 kcal mol
-1       

 ஈ) - 527 kcal mol-1 

18. கூடுகின் தழலப நலத்தல் யிலயின் சரினள யரிலச 

அ)  s > p > d > f    ஆ)  s > p > f > d    இ)  f > d > p > s    ஈ) f > p > s > d 

19. ின்யபேம் யரிலசகலள் அனி ஆபங்கின் சரினள யரிலச து? 

அ)  H- > H+ > H    ஆ) Na+ > F- > O2-     இ) F > O2- > Na+     ஈ) இலயகள் துவுநழல்ல 

20. Na, Mg நற்றும் Si ஆகழனலய கின் பதல் அனினளக்கும் ஆற்ல் பலவன 496, 737 

நற்றும் 786 kJ mol-1 ஆகும். Al - ன் அனினளக்கும் ஆற்ல் ின்யபேம் ந்த நதழப்ிற்கு அபேகழல் 

இபேக்கும்.              அ) 760 kj mol
-1

            ஆ) 575 kj mol
-1

              இ) 801 kj mol
-1

         ஈ) 419  kj mol
-1

 

21. யரிலசனில் இடநழபேந்து யநளகவும், ததளகுதழனில் வநழபேந்து கவமளகவும் தசல்லும் வளது 

உவளகப் ண்புகல ற்ழன கூற்ழல் ின்யபேயயற்றுள் து சரினளது? 

அ) யரிலசனில் குலகழது, ததளகுதழனில் அதழகரிக்கழது. 

ஆ) யரிலசனில் அதழகரிக்கழது, ததளகுதழனில் குலகழது. 

இ) யரிலச நற்றும் ததளகுதழ ஆகழன இபண்டிலும் அதழகரிக்கழது. 

ஈ) யரிலச நற்றும் ததளகுதழ ஆகழன இபண்டிலும் குலகழது. 

22. திந யரிலச அட்டயலணனில் இடநழபேந்து யநளக தச ல்லும் வளது க்ட்பளன் ளட்ட 

நதழப்பு வ்யளறு நளறுடுகழது? 

அ) தளதுயளக அதழகரிக்கழன்து                       ஆ) தளதுயளக குலகழன்து 

இ) வ்யித நளற்பநழல்ல                            ஈ) பதழல் அதழகரிக்கழது ின்பு குலகழது 

23. ின்யபேம் திந வஜளடிகலள் பல யிட்ட ததளடர்ில களட்டுயது து? 

அ) Be நற்றும் Mg     ஆ) Li நற்றும் Be     இ) Be நற்றும் B     ஈ) Be நற்றும் Al 

  

1. கவழ்க்கண்ட கூற்றுகில் லலட்பஜன் ற்ழன தயள கூற்று து  

(அ) லலட்பஜன் அனி, H3O
+
 கலபசழல் தித்து உள்து 

(ஆ) லட லலட்பஜன் எடுக்க யிலதளபேளக தசனல்டுகழது 

(இ) லலட்பஜன் பன்று வசளவடளப்புகலக் தகளண்டுள்து. அயற்றுள் டிரிட்டினம் அதழக 

அயில் களணப்டுகழது. 

(ஈ) அனி உப்புகில், ப்வளதும் லலட்பஜன் வர் அனினளகக் களணப்டுயதழல்ல . 

2. ீர் யளப ன் து                                                                                                                                                                  

(அ) H2O (g)     (ஆ) CO + H2O     (இ) CO + H2    (ஈ) CO + N2 

3. ஆர்த்வதள , ளபள லடலலட்பஜன் குழத்து கவழ்க்கண்டுள் கூற்றுகில் து தயளது. 

(அ) அலயகள் உட்கபே சுமற்சழ சவடளப்புகள் (நளற் ழனங்கள்) 

(ஆ) ஆர்த்வதள நளற் ழனம் பூஜ்ஜழன உட்கபே சுமற்சழலனபம், ளபள நளற்ழனம் எபே உட்கபே 

சுமற்சழபம் தகளண்டுள்து. 

(இ) குலந்த தயப்ழல , ளபள நளற்ழனத்தழற்கு சளதகநளக உள்து. 

(ஈ)ளபள நளற்ழனத்தழன் தயப் கடத்துதழன், அதன் ஆர்த்வதள நளற்ழனத்லத யிட 50%அதழகம் 

4. அனி லலட்லபடுகல உபேயளக்குலய . 

(அ) வலஜன்கள் (ஆ) சளல்வகளதஜன்க ள் (இ) நந்த யளபக்கள்  (ஈ) ததளகுதழ 1 – திநங்கள் 

5. டிரிட்டினம் உட்கபே தகளண்டுள்து _______________________ 

(அ) 1p + 0n   (ஆ) 2p  + 1n   (இ) 1p  + 2n    (ஈ) இயற்ழல் தும் இல்ல 

அகு 4  லலட்பஜன் 
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

6. வயதழயிலக் கூறு யிகழதத்தழன் அடிப்லடனில் அலநனளத (non-stoichiometric) லலட்லபடுகல 

உபேயளக்குலய 

(அ) தவடினம், தயவடினம்      (ஆ) களர்ன், ழக்கல் 

(இ) நளங்கசீு, ழத்தழனம்           (ஈ) லட்பஜன், குவளரின் 

7. கூற்று : கடி ீலப சலயச் வசளடளவுடன் யிலப்டுத்துயதன் பம்,அதன் ழபந்தபக் கடித் 

          தன்லநனில ீக்களம். 

களபண ம்: சலயச்வசளடள, கடி ீரில் கலபந்துள் களல்சழனம் நற்றும் தநக்சீழனம் குவளலபடு             

         நற்றும் சல்வட்டுகலடன் யில புரிந்து கலபனளத களர்வட்டுகலஉபேயளக்குகழது.   

(அ) கூற்று நற்றும் களபண ம் இபண்டும் சரி, நற்றும் களபண ம், கூற்ழற்கு சரினள யிக்கநளகும் 

(ஆ) கூற்று நற்றும் களபண ம் இபண்டும் சரி, ஆள ல் களபண ம், கூற்ழற்கு சரினள யிக்கநல் . 

(இ) கூற்று சரினள து ஆள ல் களபண ம் தயள து 

(ஈ) கூற்று நற்றும் களபண ம் இபண்டும் தயளலய . 

8. எபே நீின் உடழல், அதன் தநளத்த உடல் ழலனில் 1.2 g லலட்பஜன் உள்து. அலத்து 

லலட்பஜனும், டிபெட்டிரினத்தளல் தழலீடு தசய்னப்டும் வளது நீின் ழல அதழகரிப்பு 

(அ)  1.2g        (ஆ)  2.4g       (இ)  3.6g      (ஈ) 4 8 . g 

9. ீரின் கடித்தன்லநலன பேநழ குப்ளய்யின் பம் தீர்நளிக்கப் னன்டும் களபணி 
(அ) வசளடினம் தவனள சல்வட்   (ஆ) தளட்டளசழனம் தர்நளங்கவட்    (இ) லலட்பஜன் தபளக்லசடு     (ஈ) EDTA 

10. ீரின் ழபந்தப கடித்தன்லநக்கு களபணம் 

(அ) Ca(HCO3)2    (ஆ) Mg(HCO3)2    (இ) CaCl2     (ஈ) MgCO3 

11. ீரின் கடித்தன்லநலன தநன்லநனளக்கப் னன்டும் சழவனளலட்டளது, ீவபற்ம் அலடந்த 

(அ) வசளடினம் அலுநழினம் சழழவகட்     (ஆ) களல்சழனம் அலுநழினம் சழழவகட் 

(இ) ஜழங்க் அலுநழினம் வளவபட்         (ஈ) ழத்தழனம் அலுநழினம் லலட்லப டு 

12. யணிக ரீதழனள லலட்பஜன் தபளக்லசடில் (H2O2) 100-கஅவு க் குழப்ிடப்ட்டுள்து. இதன் தளபேள் 

(அ) தழட்டதயப் அலத்த ழலனில் (STPல்), 1mL (H2O2) ஆது 100mL O2 த் தபேம். 

(ஆ) தழட்டதயப் அலத்த ழலனில் (STPல்), 1L (H2O2)  ஆது 100mL O2த் தபேம். 

(இ) 1L (H2O2)  ஆது 22.4L O2 த் தபேம். 

(ஈ) தழட்டதயப் அலத்த ழல னில் (STPல்), 1mL (H2O2)  ஆது எபே வநளல் O2த் தபேம். 
13. ஈதரின் பன்ிலனில், தள ட்டளசழனம் லடகுவபளவநட் கலபசலுடன் லலட்பஜன் தபளக்லசடு 

வசர்த்து குலுக்கப்டும்வளது, ஈதர் அடுக்கள து ீழநளக நளறுயதற்குக் களபணநளக,உபேயளயது 

(அ)  Cr2O3   (ஆ) CrO4
2-

     (இ) CrO(O2)2       (ஈ) இயற்ழல் தும் இல்ல 

14. எபே வநளல்  அநழம்  கந்த  KMnO4  லன  ழநழமக்கச்  தசய்னத்  வதலய ப்டும்  H2O2  ன் 

வநளல்கின் ண்ணிக்லக .                       (அ)         ⁄           (ஆ)         ⁄            (இ)        ⁄          (ஈ)     ⁄  

15. 1.5 N H2O2 -  ன் கஅவுச் தச ழவு                           (அ) 1.5          (ஆ) 4.5            (இ) 16.8        (ஈ) 8.4 

16. H2O நற்றும் H2O2 பக்கூறுகில் உள் ஆக்றழஜன் அணுயின் இக்கப்ளதல் பலவன 

(அ) SP ந ற்றும் SP
3        

 (ஆ) SP நற்றும் SP           (இ) SP நற்ம் SP
2
              (ஈ) SP

3
 நற்றும் SP

3
 

17. H3PO2 + D20   →  H2DPO2 + HDO ன் யிலனிழபேந்து லலப்வள ளஸ்பஸ் அநழம் எபே 

(அ) பக்களபத்துய அநழம்                      (ஆ) இபேகளப த்துய அநழம் 

(இ) எபே களபத்துய அநழம்                    (ஈ) இயற்றுள் துநழல்ல 

18. தழட ிக்கட் டினில், ஆக்சழஜன் அணுயளது 

(அ) 4 லலட்பஜன் அணுக்களல் ளன்பகழ யடியில் சூமப்ட்டுள்து 

(ஆ) 2 லலட்பஜன் அணுக்கள் நற்றும் ளன்கு லலட்பஜன் அணுக்களல் ண்பகழ யடியில்  சூமப்ட்டுள் து. 

(இ) 2 லலட்பஜன் நற்றும் 2 ஆக்றழஜன் அணுக்களல் ளன்பகழ யடியில் சூமப்ட்டுள்து 

(ஈ) 6 லலட்பஜன் அணுக்களல் ண்பகழ யடியில் சூமப்ட்டுள்து. 
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

19. ஆர்த்வதள லட்வபளீளல் நற்றும் ளபள லட்வபள ீளழல் களணப்டும் H- ிலணப்புகள் பலவன , 

(அ) பக்கூறுகலக்கழலடவனனள H- ிலணப்பு நற்றும் பக்கூழனுள் ழகலம் H- ிலணப் பு 

(ஆ) பக்கூழனுள் ழகலம் H-ிலணப்பு நற்றும் பக்கூறுகலக்கழலடவனனள H- ிலணப் பு 

(இ) பக்கூழனுள் ழகலம் H- ிலணப்பு 

(ஈ) பக்கூழனுள் ழகலம் H- ிலணப்பு நற்றும் H-ிலணப்பு இல்ல . 

20. கீர் னன்டுயது 

(அ) அணுக்கபே யிலகில் நட்டுப்டுத்தழ                      (ஆ) அணுக்கபே யிலகின் குிர்யிப்ளன் 

(இ) (அ) நற்றும் (ஆ)                                                                      (ஈ) துவும் இல்ல 

21. ீபளது 

(அ) களப ஆக்லறடு     (ஆ) அநழ ஆக்லறடு      (இ) ஈரினில்பு ஆக்லறடு    (ஈ) இலய துவுநழல்ல 

 

                       
1. களப உவளகங்கலக்கு, ின்யபேயயற்றுள் ந்த யரிலசப்ண் பு தயளது?                                         
அ. ீவபற்றும் ஆற்ல்  : Li  >  Na  >  K >  Rb ஆ. அனினளக்கும் ஆற்ல் : Li  >  Na  >  K >  Rb 
இ.அடர்த்தழ  :  L i <  Na  <  K  <  Rb          ஈ. அணு உபேயவு  :  Li  <  Na  <  K  <  Rb                                     
2. ின்ய பேயயற்றுள் தயள கூற்று து?                                                                  
அ.களப உவளக வபனிகில், Li

+ அனினின் ீவபற் றும் தன்லநனின் அவு நழகக் குலவு .                        
ஆ. KO2 ல் K ன் ஆக்றழஜவ ற் ண்  +1.                                                                        
இ. Na / Pb உவளக கலயலன உபேயளக்க வசளடினம் னன்டுகழது.                                         
ஈ. MgSO4 ீரில் ிதழல் கலப பம்.                                                                           
3. ின்ய பேம் வசர்நங்கில் து களப உவளகங்கலடன் யிலப்ட்டு H2 யளபலய 

தயிவனற்றுயதழல்ல ?                                                                                  
அ.த்தளனிக் அநழம்   ஆ. த்தளல்   இ. ீளல்   ஈ. இயற்ழல் துநழல்ல                                       
4.கவழ்க்கண்ட யில ழகழ்யதற்கு ின்யபேயயற்றுள் து நழக அதழக இனல்ிலக் (tendency) 

தகளண்டுள்து.       M+(g)  
ீர்ந ஊடகம்
→          M+(g)     அ. Na     ஆ. Li    இ. Rb     ஈ. K                             

5. வசளடினம் தழல் வசநழக்கப்டுகழது?                                                                    
அ. ஆல்கலளல்        ஆ. ீர்          இ. நண்தணண்தணய்     ஈ. இயற்ழல் துநழல்ல                               
6. RbO2 வசர்நம் எபே            அ. சூப்ர் ஆக்லசடு நற்றும் ளபள களந்தத் தன்லந தகளண்டது                                                                                                            
ஆ.தபளக்லசடு நற்றும் லடனளகளந்தத் தன்லந தகளண்டது.                                               
இ. சூப்ர் ஆக்லசடு நற்றும் லடனளகளந்தத் தன்லந தகளண்டது.                                                   
ஈ. தபளக்லசடு நற்றும் ளபள களந்தத் தன்லந தகளண்டது.                                                          
7. தயள கூற்லக் கண்டழனவும்.                                                                            
அ. கரிந ண்ழ குப்ளய்யில் உவளக வசளடினம் னன்டுத்தப்டுகழது.                                        
ஆ. வசளடினம் களர்வட் ீரில் கலபனக்கூடினது, வநலும் இது கிந ண்ழ குப்ளய்யில் 
னன்டுத்தப்டுகழது                                                                                    
இ. சளல்வய பலனில் தளட்டளசழனம் களர்வட்லட தனளரிக்க படிபம்.                                                               
ஈ. தளட்டளசழனம் ல களர்வட் அநழத் தன்லந உலடன உப்பு                                                                             

8.ழத்தழனம் தனுடன் பல யிட்ட ததளடர்பு உலடனது?                                                                                        

அ. வசளடினம்        ஆ. தநக்சீழனம்        இ. களல்சழனம்        ஈ.அலுநழினம் 

அைகு 5 காப நற்றும் காபநண் உமைாகங்கள் 

www.Padasalai.Net                                              www.CBSEtips.in

Kindly send me your Questions & Keys to this email id - padasalai.net@gmail.com - Whatsapp No: 7358965593

Pa
da

sa
la

i.N
et

Pa
da

sa
la

i.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/
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9. களப உவளக வலலடுகின் , அனித் தன்லநனின் றுயரிலச 

அ) MF < MCl < MBr < MI   ஆ) MI < MBr < MCl < MF  இ) MI < MBr < MF < MCl  ஈ) இயற்ழல் துநழல்ல 

10. ம்பலனில், உபேகழன வசளடினம் லலட்பளக்லசடு நழன்ளற்குக்கப்ட்டு, வசளடினம் 

ிரித்ததடுக்கப்டுகழது? 

அ. களஸ்ட்ர் பல    ஆ. சனலடு பல    இ. தடன் பல    ஈ. இலய அலத்தும் 
11. லட்ப ஜன், CaC2 உடன் யில புரிந்து கழலடக் கும் யில தளபேள் 

அ) Ca(CN)3 ஆ) CaN2 இ) Ca(CN)2 ஈ) Ca3N2 

12. கவழ்களண்யற்றுள் து அதழகட்ச ீவபற் ஆற்லக் தகளண் டுள்து? 

அ) MgCl2     ஆ) CaCl2     இ) BaCl2     ஈ) SrCl2 

13. புன்சன் சுடரில் களப நற்றும் களப நண் உவளக உப்புகள் களட்டும் ழங்கல ப் தளபேத்துக. 

(p) வசள டினம்                 (1) தச ங்கல் சழயப்பு 

(q) களல்சழனம்                 (2) நஞ்ச ள் 

(r) வ ரினம்                  (3) லளக் (ஊதள) 

(s)ஸ்ட்பளன்சழனம்             (4) ஆப்ிள் ச்லச 

(t) சவசழனம்                   (5) கழரிம்சன் சழயப்பு 

(u) தளட்டளசழனம்             (6) ீம் 

அ)   p - 2,  q - 1,  r - 4,  s - 5,  t - 6,  u - 3 

ஆ)   p - 1,  q - 2,  r - 4,  s - 5,  t - 6,  u - 3 

இ)   p - 4,  q - 1,  r - 2,  s - 3,  t - 5,  u - 6 

ஈ)   p - 6,  q - 5,  r - 4,  s - 3,  t - 1,   u - 2 

14 .கூற்று : தளதுயளக களப நற்றும் களபநண் உவளகங்கள் சூப்ர் ஆக்லசடுகல 

உபேயளக்குகழன் . 

களபண ம் : சூப்ர் ஆக்லசடுகில் O நற்றும் O அணுக்கலக்கழலடவன எற்ல ிலணப்பு உள்து. 

அ. கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் சரி, நற்றும் களபணம், கூற்ழற்கள சரினள யிக்கநளகும் . 

ஆ.கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் சரி, நற்றும் களபணம், கூற்ழற்கள சரினள யிக்கம்அல் 

இ. கூற்று சரி, ஆளல் களபணம் தயறு. 

ஈ. கூற்று நற் றும் களபண ம் இபண் டும் தயறு. 

15. கூற்று :  BeSO4 ீரில் கலபகழது, ஆளல் BaSO4 ீரில் கலபயதழல்ல . 

களபண ம் :   ததளகுதழனில் Be ழபேந்து Ba யலப தசல் தசல் ீவபற் ஆற்ல் 

            குலகழது, வநலும் டிகக்கூடு ஆற்ல் நளளநல் உள்து. 

அ. கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் சரி, நற்றும் களபணம், கூற்ழற்கள சரினள யிக்கநளகும் . 

ஆ. கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் சரி, நற்றும் களபணநளது, கூற்ழற்கள சரினள யிக்கம் இல்ல . 

இ. கூற்று சரி, ஆளல் களபண ம் தயறு. 

ஈ. கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் தயறு. 

16. களப நண் உவளகங்கின், களர்வட்டுகின் ,கலபதழன்கின் சரினள யரிலச 

அ) BaCO3  >  SrCO3  >  CaCO3  >  MgCO3              ஆ) MgCO3  >  CaCO3  >  SrCO3  >  BaCO3 

இ) CaCO3  >  BaCO3  >  SrCO3  >  MgCO3              ஈ) BaCO3  >  CaCO3  >  SrCO3  > MgCO3 

17. தரிழனத்தழல தளபேத்து , ின்யபேம் கூற்றுகில் தயளது து? 

அ. லட்ரிக் அநழம் இலத தசனற்தளக்குகழது.        ஆ. Be2C  உபேயளக்குகழது. 

இ. இதன் உப்புகள் அரிதளக ீபளற்குக்கப்டுகழன். 

ஈ. இதன் லலட்லபடு க்ட்பளன் குலவுள்து,நற்றும் டி அலநப்புலடனது. 

18. ீரில் இட்ட ீற்றுச் சுண்ணளம்ின் ததளங்கல் கலபசல் _____  அழனப் டுகழது? 

அ. சுண்ணளம்பு ீர்   ஆ. சுட்ட சுண்ணளம்பு   இ. சுண்ணளம்பு ளல்   ஈ. ீற் சுண்ணளம்புக் கலபசல் 
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

19. எபே ழநற் தழண்நம் (A)  தயப்ப்டுத்தும்வளது CO2 யளபலய தயிவனற்றுகழது, 

நற்றும் ீரில் கலபபம் தயண்ணி யழீ்டிலய த் தபேகழது. அந்த யழீ்டிவும் ீர்த்த HCl 

உடன் யிலப் டுத்தும்வள து CO2  தபேகழது.ில் அந்த தழண்நப்தளபேள் A 

அ) Na2CO3        ஆ) NaHCO3         இ) CaCO3          ஈ) Ca(HCO3)2 
20.வசர்ந ம் (X)  தயப்ப் டுத்தும்வளது ழநற் யளபலயபம், எபே யழீ்டிலயபம் தபேகழது. 
அந்த யழீ்டிலய ீரில் கலபத்து வசர்ந ம் (B) தப்டுகழது. வசர்ந ம் (B) ன் ீர்க்கலபசழல் 

அதழகவு CO2  குநழமழகளக தசலுத்தும்வளது வசர்நம் (C ) உபேயளகழது. (C)  
தயப்டுத்தும்வளது நீண்டும் (X) த் தபேகழது. வசர்நம் (B) ஆது 

அ) CaCO3          ஆ) Ca(OH)2            இ) Na2CO3         ஈ) NaHCO3 

21. ின்யபேம் கூற்றுகில் தயளது து? 

அ. சவபள இதனத் துடிப்ல பளநரிப்தழல் Ca2+ அனிகின் ங்கிப்பு துநழல்ல . 

ஆ. தளயபங்கின் ச்லசனத்தழல் Mg2+ அனிகள் பக்கழனநளலய . 

இ. Mg2+  அனிகள் ATP பக்கூறுகலடன் அலணவுகல உண்டளக்குகழன். 

ஈ. Ca2+ அனிகள் இபத்தம் உலதழல் பக்கழனநளலய . 

22. ின்யபேம் வசர்நங்கில் தற்கு “Blue John” னும் தனர் யமங்கப்ட்டுள்து? 

அ. CaH2              ஆ. CaF2          இ. Ca3(PO4)2               ஈ. CaO 

23. ஜழப்சத்தழன் யளய்ப்ளடு 

அ)  CaSO4 . 2H2O      ஆ)  CaSO4 . ½ H2O       இ)  3 CaSO4 . H2O         ஈ)  2CaSO4 . 2H2O 

24. CaC2  யிநண்ட லட்ப ஜனுடன் வசர்த்து, நழன்உலனில் தயப்ப்டுத்தும்வளது 

கழலடக்கும் வசர்நம்.    அ) Ca(CN)2         ஆ) CaNCN         இ) CaC2N2         ஈ) CaNC2 

25. ின்யபேயயற்றுள் நழகக் குலந்த தயப்ழலப்புத்தன்லந தகளண்டது 

(அ) K2CO3          ஆ) Na2CO3               (இ) BaCO3                 ஈ) Li2CO3 

 
  

1) யளபக்கள் அதழக அலத்தத்தழல் ல்ழனல்பு ண்ிழபேந்து யிகலடகழன். கவழ்கண்ட 

கூற்றுகில் ல்ழனல்பு அல்ளதன்லநக்கு தளபேந்தும் சரினள கூற்று து? லய 

அ) அதழக அலத்தத்தழல் பக்கூறுகலக்கழலடவன வநளதல் அதழகரிக்கழன். 

ஆ) அதழக அலத்தத்தழல் யளப பக்கூறுகள் எவப தழலசனில் கர்கழன். 

இ) அதழக அலத்தத்தழல் யளபயின் கஅவு புக்கணிக்கத்தக்கதளகும். 

ஈ) அதழக அலத்தத்தழல் பக்கூறுகலக்கழலடவனனள கயர்ச்சழ யிலச புக்கணிக்கத்தக்கதன் று. 

2. எபே யளபயின் யிபவுதழன் யதீம்                  அ) அதன் அடர்த்தழக்கு வர்யிகழத ததளடர்புலடனது. 

ஆ) அதன் பக்கூறு லடக்கு வர்யிகழத ததளடர்புலடனது 

இ) பக்கூறு லடனின் யர்க்க பத்தழற்கு வர்யிகழத ததளடர்புலடனது. 

ஈ) பக்கூறுலடனின்யர்க்க பத்தழற்குதழர்யிகழதததளடர்புலடனது. 

3) கவழ்கண்டயற்றுள் து யளபழலக்கள சரினள யளண்டர் யளல்ஸ் சநன்ளடளகும். 

அ) (   
 

       ) (      = nRT         ஆ) (   
  

       ) (      = nRT 

இ) (   
   

     ) (        = nRT         ஈ) (   
    

     ) (      = nRT 

4) கட்டுப்ளடற் யிரியலடதழன் வளது எபே ல்ழனல்பு யளபயின் தயப்ழல குல யதழல்ல  

தில் பக்கூறுகள்           அ) தழர்நளறு தயப்ழலலன யிட அதழக தயப்ழலனில் உள்து. 

ஆ) என்றுக்தகளன்று கயர்ச்சழ யிலசலன தசலுத்துயதழல்ல 

இ) இனக்க ஆற்ல் இமப்ிற்கு சநநள வயலலன தசய்பம் 

ஈ) ஆற்ல் இமப்ின்ழ வநளதுகழன். 

அைகு 6 ோயு ிலைலந 
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

5) எபே களழனளகவுள் கில் 298K னில் சந லடபள் நீத்வதன் நற்றும் ஆக்றழஜன் 

ழபப்ப்டுகழன். தநளத்த அலத்தத்தழல் ஆக்றழஜன் பக்கூறு தகளடுக்கும் அலத்த ின்ம். 

அ)     ⁄        ஆ)   ⁄                இ)      ⁄                     ஈ)   ⁄    273   298 

6) இனல்பு யளபக்கள் குழப்ிட்ட அலத்த யபம்ில் ல்ழனல்பு யளபக்களக டக்கும் தயப்ழல 

அ) ழலநளறு தயப்ழல                                  ஆ) ளனில் தயப்ழல 

இ) தழர்நளறு தயப்ழல                                       ஈ) குலக்கப்ட்ட தயப்ழல 

7) 1000 நீ3
 கஅவுள் படின அலனில் எபே யளசல தழபயினபுட்டி தழக்கப்ட்டது. அலனில் 

றுநணம் உண்டளகழது. இதற்கு யளபக்கின் ந்த ண்பு களபணநளக அலநகழது? 

அ) ளகுத்தன்லந             ஆ) அடர்த்தழ                 இ) யிபவுதல்                   ஈ) துவுநழல்ல 

8) அம்வநளினள குடுலய நற்றும் HCl குடுலய இபண்டும் எபே ீண்டகுமளய் யமழவன 

இலணக்கப்ட்டு இபண்டும் எவப வபத்தழல் தழக்கப்டுகழன். தயண்ணி அம்வநளினம் 

குவளலபடு யலனம் பதன் பதழல் ங்குஉபேயளகழன்து? 

அ) குமளனின் டுப்குதழனில்                                  ஆ) லலட்ப ஜன் குவளலபடு குடுலயனபேகழல் 

இ) அம்வநளினள குடுலயனபேகழல்                      ஈ) குமளனின் பலீத்தழலும் பலலநனளக 

9) தலப் தளறுத்து யளபநளழழனின் நதழப்பு அலநபம்? 

அ) யளபயின்தயப்ழல                                              ஆ) யளபயின் கஅவு 

இ) யளபயின் பக்கூறுகின் ண்ணிக்லக           ஈ) அலத்தம் நற்றும் கஅயின் அகுகள் 

10) யளபநளழழனின் நதழப்பு 

அ)  0.082 dm3 atm.     ஆ)  0.987 cal mol-1 K-1     இ)  8.3 J mol-1 K-1      ஈ) 8 erg mol-1 K-1 

11) யளினல் ஆய்வுலநனங்கில் உவனளகப்டும் அதழக தயப்லூன்கின் னன்ளடு 

இவ்யிதழனின் அடிப்லடனில் அலநகழது. 

அ) ளனிழன் யிதழ              ஆ) ழபெட்ட ின் யிதழ        இ) தகல்யிின் யிதழ            ஈ) ிதபௌின் யிதழ 
12) யளபக்கின் யளண்டர் யளல்ஸ் நளழழ  a  னின் நதழப்பு (dm3)2atm. mol-2 – ல் கவழ்க்கண்டுள் 

அட்டயலணனில் தகளடுக்கப்ட்டுள்து  

யளப               

a 1.360 1.390 4.170 2.253 

நழக ிதளக தழபயநளக்கப்டும் யளப                      அ) O2              ஆ) N2               இ) NH3              ஈ) CH4 

13) கவழ்களணும் கூற்றுகல கபேதுக 

i) களற்லத்தம் கடல் நட்ட த்தழல யிட நல உச்சழனில் குலவு 

ii) யளபக்கள் தழட நற்றும் தழபயங்கல யிட அதழக அயில் அலத்தத்தழற்கு உட்டுகழன் 

iii) களற்ழன் யிநண்ட அலத்தம் அதழகரிக்கும் வளது ளதபச நட்டம் அதழகரிக்கழன்து 

சரினள கூற்ழல வதர்ந்ததடுக்கவும் 

அ) I நற்றும் II                     ஆ) II நற்றும் III  

இ) I நற்றும் III                     ஈ) I, II நற்றும் III 

14) 400K ல் 71.0 bar ல் CO2 ன் அபக்க தழன் களபணி 0.8697 இந்த ழலனில் CO2ன் வநளளர் கஅவு                                              

அ) 22.04  dm3     ஆ)  2.24  dm3     இ)  0.41 dm3     ஈ)  19.5 dm3 

15) எபே ல்ழனல்பு யளபயின் தயப்ழல நற்றும் கஅவு இபேநடங்களக அதழகரிக்கும் வளது 

அதன் ஆபம் அலத்தத்தழன் நளற்ம்                               

அ) 4P              ஆ) 2P           இ) P              ஈ) 3P 

16) எபே சநதய ப் அலத்த ழலனில் CnH2n - 2 ன் பக்கூறு யளய்ப்ளடு தகளண்ட 

லலட்வபள களர்ன் வளன் று லலட்பஜன் யளப  3 √  நடங்கு யிபவுதல் யதீம் தகளண்டததில் 

„n‟ ன் நதழப்பு ன்?                                

அ)  8            ஆ)  4               இ)  3              ஈ)  1 
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

17) எபே கில் சந ண்ணிக்லகபள் லலட்ப ஜன் நற்றும் ஆக்றழஜன் வநளல்கள் எபே துல 

யமழவன தயிவனறுகழன். ளதழனவு லலட்ப ஜன் தயிவன வதலய ப்டும் அவத 

வபத்தழல் யிபவும் ஆக்றழஜின் ின் அவு  

அ)         ⁄            ஆ)       ⁄                            இ)     ⁄                 ஈ)   ⁄  

18) நளளத அலத்தத்தழல் தயப்ழல நளற்த்தளல் ற்டும் கஅவு நளற்ம் கஅயின் 

எப்டீ்டு அதழகரிப்பு ஆகும். அதளயது α = 
 

 
 ( 

   

   
 )P .ல்ழனல்பு யளபக்க லக்கள  α  நதழப்பு 

அ) T     ஆ)  
 

 
           இ) P          ஈ) தும் இல்ல 

19) P, Q, R நற்றும் S ன் ளன்கு யளபக்கின் b னின் நதழப்பு சநம் ஆளல் a னின் நதழப்பு Q<R<S<P 

a நற்றும் b யளண்டர் யளல்ஸ் நளழழகள் குழப்ிட்ட தயப்ழலனில் ளன்கு யளபக்கலள் 

ிதழல் ஆயினளகும் யளப                                                  அ)  P      ஆ)  Q      இ)  R       ஈ)  S 

20. ல்ழனல்பு ண்ிழபேந்து அதழக யிக்கம் அலடபம் யளப  

அ)  CH4 (g)     ஆ)  NH3 (g)       இ)  H2 (g)       ஈ)  N2 (g) 

21) யளண்டர் யளல்ஸ் நளழழகள் b நற்றும் a னின் அகுகள் பலவன 

அ) mol L–1 நற்றும் L atm2 mol–1                 ஆ)  mol L நற்றும் L atm mol2 

இ) mol–1 L நற்றும் L2 atm mol– 2                 ஈ) இலய துவுநழல்ல 

22) கூற்று  :     CO2 யின் ழலநளறு தய ப்ழல 304 K. இதல அதழக அலத்ததழற்கு உட்டுத்தழ 
                           304 Kக்கு வநல் தழபயநளக்க படிபம். 

களபணம்  :-      நளளத தயப்ழலனில் தகளடுக்கப்ட்டுள் ழலபள் யளபயின் கஅவு 

                         அதன் அலத்தத்தழற்கு வர்யிகழதத்தழல் அலநபம் 

அ) கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் சரி. களபணநளது கூற்ழற்கு சரினள யிக்கம் ஆகும். 

ஆ) கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் சரி ஆளல் களபணம் கூற்ழற்கள சரினள யிக்கநல் . 

இ) கூற்று சரி ஆளல் களபணம் தயறு.                 ஈ) கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் தயறு. 

23) 2270Cனில் 5.00 atm அலத்தத்தழலுள் N2 யளபயின் அடர்த்தழ ன்? 

அ)  1.40  g / L             ஆ)  2.81 g / L           இ)  3.41 g / L               ஈ)  0. 29  g / L 

24) கவழ்கண்டயற்றுள் குழப்ிட்ட லடபள் ல்ழனல்பு யளபயின் ண்புகலக் சரினளகக் 

குழக்கும் டம் து 

அ)             ஆ)  

இ)                         ஈ) அலத்தும் 

25) 25 கழபளம் ழலபள் கவழ்கண்ட யளபக்கள் 27
0னில் 600 mm Hg அலத்தத்தழல் டுக்கப்ட்டு 

உள் . இயற்ழல் குலந்த கஅவு தகளண்ட யளப து? 

அ) HBr                     ஆ) HCl                      இ) HF                          ஈ) HI 
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

 

1. நளளத தயப்ழல நற்றும் அலத்தத்தழல் சூமலுடன் ரிநளழக் தகளள்ப்டும் தயப்த்தழன் அவு 

அ) ΔE            ஆ) ΔH            இ) ΔS              ஈ) ΔG 

2. இனற்லகனில் ழகலம் அலத்து தசனல்பலகலம் ______ தழலசனில் டக்கழன். 

அ. ன்ட்வபளி குலபம்                 ஆ. ன்தளல்ி அதழகரிக்கும் 

இ. கட்டிள ஆற்ல் அதழகரிக்கும்          ஈ. கட்டிள ஆற்ல் குலபம் 

3. தயப்ம் நளள தசனல்பலனில் ின்யபேயயற்றுள் து உண்லந? 

அ)  q = w         ஆ)  q = 0           இ)  ΔE = q           ஈ)  P Δ V= 0 

4. எபே நீள் தசனல்பலனில் ,அண்டத்தழன் ன்ட்வபளி நளற்ம் 

அ > 0         ஆ.    0               இ.  < 0                  ஈ.  = 0 

5. எபே ல்ழனல்பு யளப தயப்ம் நளள பலனில் யிரியலடதழல் 

அ   w  =  – Δu          ஆ.   w  =  Δu + ΔH              இ.  Δu  =  0          ஈ.  w  =  0 
6. ின்யபேம் அயடீுகில் தளபேண்லநசளபள ண்பு 

அ. ழல    ஆ. கஅவு    இ. ன்தளல்ி    ஈ. 
ழல

                   கஅவு                   
 

7. 300 K தயப்ழலனில் 1 × 10–3 m3கஅயிழபேந்து 1 × 10–2 m3 கஅயிற்கு 1 × 105 Nm2 

அவுள் நளள அலத்தத்தழல் எபே ல்ழனல்பு யளப யிரியலட பம் வளது தசய்னப்ட்ட 

வயலனின் அவு                     

அ  – 900 J        ஆ. 900 kJ       இ. 270 KJ       ஈ. – 900 kJ 

8. ரிதல் தயப்ம் ப்தளலதும் 

அ. வர் குழ நதழப்பு உலடனது                ஆ. தழர்குழ நதழப்பு உலடனது 

இ. பூஜ்ஜழனம்                                ஈ. வர்குழ அல்து தழர்குழ நதழப்பு உலடனது 

9. CO நற்றும் CO2 ஆகழனயற்ழன் உபேயளதல் தயப் நதழப்புகள் பலவன – 26.4  kCal  நற்றும் 

– 94kCal, களர்ன் வநளளக்லறடின் ரிதல் தயப் நதழப்பு 

அ. + 26.4  kcal      ஆ  – 67.6  kcal               இ. – 120.6  kcal               ஈ. + 52.8  kcal 
10. C(லயப ம்) → C(கழபளஃலட் ), ΔH தழர்குழபலடனது இது குழப்ிடுயது 

அ. லயபத்லத யிட கழபளஃலட் அதழக ழலப்புதன்லநதகளண்டது 

ஆ. லயபத்லதயிட கழபளஃலட் அதழக ஆற்ல தகளண்டுள்து. 

இ. இபண்டும் சந ழலப்புத் தன்லந தகளண்டலய 

ஈ. ழலப்புத்தன்லநலன ழர்ணனிக்க இனளது 

11. Al2O3 நற்றும் Cr2O3 ஆகழனயற்ழன் உபேயளதல் ன்தளல்ி நதழப்புகள் பலவன – 1596 kJ நற்றும் 

– 1134 kJ, ில்  2Al + Cr2O3 → 2Cr + Al2O3 ன் யிலக் கு ΔH நதழப்பு 

அ.  – 1365 kJ                  ஆ.  2730 kJ                  இ. – 2730 KJ                ஈ  – 462 kJ 

12. ின்யபேயயற்றுள் து தயப் இனக்கயினல் சளர்பு அல் ? 

அ. அகஆற்ல்                   ஆ. ன்தளல்ி                  இ. ன்ட்வபளி                ஈ. உபளய்வு ஆற்ல் 

13. எபே படின கில்,எபே வநளல் அவநளினள நற்றும் எபே வநளல் லலட்பஜன் குவளலபடு 

கக்கப்ட்டு அவநளினம் குவளலபடு உபேயளக்கப்ட்டளல் இவ்யிலனில் 

அ.  ΔH  >  ΔU                  ஆ.  ΔH  -  ΔU = 0               இ. ΔH  +  ΔU =  0                      ஈ.  ΔH  <  ΔU 

14. எபே அலநப்ின் நீது 4 KJ  அவு வயல தசய்னப்டுகழது, வநலும் 1 kJ அவு தயப்நளது 

அலநப்ிளல் தயிவனற்ப்டுகழது ில், அக ஆற்ழல் ற் டும் நளற்ம் 

அ.  + 1 kJ                            ஆ.  –  5 KJ                        இ.  + 3 kJ                             ஈ.  –  3 kJ 

அைகு 7 தேப் இனக்கேினல் 
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

15. 250 C தயப்ழலனில், ____________தழந்த பகலயனில் உள் லலட்வபள குவளரிக் அநழத் 

துடன்,    55.85  கழபளம் இபேம்பு ( வநளளர் ழல 55.85 கழபளம் வநளல்-1) யிலப்ட்டு 

தயிவனறும் லலட்பஜன் யளபயிளல் தசய்னப்ட்ட வயல 
அ.  – 2.48  kJ                            ஆ.  – 2.22 kJ                               இ    + 2.22 kJ                          ஈ. + 2.48 kJ 

16. 2 வநளல்கள்  ல்ழனல்பு  ஏபணு  யளபலய நளள அலத்தத்தழல் 1250 C ழபேந்து 250 C க்கு 

குிர்யிக்கும் வளது  H ன் நதழப்பு    [ தகளடுக்கப்ட்டது    
 

 
R]

அ.      – 250  R                ஆ.  – 500  R                இ.  500  R                  ஈ. +  250  R 

17 . C(g)  +  O2 (g)  → CO2 (g)  ΔH0 =  –  a kJ ; 2 CO(g)  +  O2 (g) → 2CO2(g)  ΔH0 =  – b kJ; ில் C(g) + .O2(g) → CO(g) ன் 

யிலக்கு ΔH
0
 நதழப்பு 

அ   
    

 
              ஆ    2a – b             இ            

    

 
             ஈ   

    

 
                                                                  

18.00C தயப்ழல நற்றும் 1atm அலத்தத்தழல் 15.68 L நீத்வதன் நற்றும் புபப்வன் கந்த 

யளபக்கலயலன பற்ழலுநளக ரிக்க, அவததயப் அலத்தழலனில் 32 L ஆக்றழஜன் 

வதலயப்டுகழது, ில் இந்த ரிதல் யிலனில் தயிப்டும் தயப்த்தழன் அவு kJ அகழல். 

அ.  – 889 kJ                    ஆ.  – 1390 kJ                    இ.  – 3180 kJ                   ஈ.  – 632.68 kJ 

19. நீத்வதன் நற்றும் ஈத்வதன் ஆகழனயற்ழன் ிலணப்பு ித்தல் ஆற்ல்கள் பலவன , 360 kJ mol–1 

நற்றும் 620 kJ mol–1 ில் C-C எற்ல ிலணப்ின் ித்தல் ஆற்ல். 

அ.  170 kJ mol–1                       ஆ.  50 kJ mol–1                              இ.  80 kJ mol–1                                    ஈ  220 kJ mol–1 

20. அலத்து தயப்ழலகிலும், எபே தன்ிச்லசனள யிலக்கு சரினள தயப் இனக்கயினல் 

ழந்தலகள் 

அ  ΔH  <  0 நற்றும் ΔS  >  0                          ஆ. ΔH  <  0 நற்றும் ΔS  <  0 

இ. ΔH  > 0 நற்றும் ΔS  =  0                            ஈ ΔH  >  0 நற்றும் ΔS  >  0 

21. எபே அலநப்ின் தயப்ழல ின்யபேம் ______ ல் குலகழது. 

அ. தயப்ழல நளள யிரியலடதல்                                

ஆ. தயப்ழல நளள சுபேங்குதல் 

இ.தயப்ம் நளள யிரியலடதல்                                         

 ஈ. தயப்ம் நளள சுபேங்குதல் 

22. எபே ல்ழனல்பு யளபயின் தயப்ழல நளள நீள்சுபேங்குதல் தசனபலனில், q , ΔS நற்றும் 

w ஆகழனயற்ழன் குழகள் பலவன 

அ.    +,  – , –         ஆ.    –,  +,  –          இ. +,  –, +         ஈ.    –,  –,  + 

23. எபே தழபயத்தழன் வநளளர் ஆயினளதல் தயப்ம் 4.8 kJ mol-1. அதன் ன்ட்வபளி நளற் நதழப்பு 

16 J K–1 mol–1ில் அந்த தழபயத்தழன் தகளதழழல 

அ. 323 K                               ஆ. 270 C                            இ. 164 K                                  ஈ. 0.3 K 

24. ின்ய பேம் யிலகில் து அதழகட்ச ன்ட்வபளி நளற்த்லத தகளண்டிபேக்கும்? 

அ. Ca(S) + . O2(g) → CaO(S) 

ஆ. C(S) + O2(g) → CO2 (g) 

இ. N2(g) + O2(g) → 2 NO(g) 

ஈ. CaCO3(S) → CaO(S) + CO2(g) 

25. எபே குழப்ிட்ட யிலனின் ΔH நற்றும் ΔS நதழப்புகள் பலவன 30 kJ mol-1 நற்றும் 100 JK-1mol-1 

ில் , ந்த தயப்ழலக்கு வநல் யிலனளது தன்ிச்லசனளக ழகலம். 

அ. 300 K                                   ஆ 30 K                                      இ. 100 K                               ஈ. 200 C 

 

பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) 
தபேநபுரி 
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

  

1. எபே நீள் யில னின் Kb  நற்றும் Kf  நதழப்புகள் பலவன 0.8 ×10–5 நற்றும் 1.6 × 10–4 ில், 

சநழல நளழழனின் நதழப்பு __________ 

அ)  20  ஆ)  0.2 × 10–1  இ)  0.05    ஈ) இயற்ழல் துநழல்ல 

2.     +     + 2C         BC   ;     BC       ⁄ [   ] +  
 

 
     + C  

ஆகழன சநழலகலக்கு எபே குழப்ிட்ட தயப்ம் நற்றும் அலத்த ழலனில் சநழல 

நளழழகின் நதழப்புகள்  தகளடுக்கப்ட்டுள் . K1 நற்றும் K2 யிற்கு இலடவனனள ததளடர்பு னளது? 

அ)     = 
 

√  
        ஆ)     =    

 
 ⁄          இ)     

    =              ஈ)  
  

 
  =                                                                                                                  

3. எபே யிலனின் சநழல நளழழ அலதய ப்ழலனில் K1 நற்றும் 700K ல் K2 ஆகும். K1 > K2 

ில், 

அ) பன்வளக்கு யில எபே தயப்ம் உநழழ்யில . 

ஆ) பன்வளக்கு யில எபே தய ப்ம்  தகளள்யில . 

இ) இவ்யில சநழலலன அலடனளது. 

ஈ) ின்வளக்கு யில எபே தய ப்  உநழழ்யில 

4. N2(g) நற்றும் H2(g) ஆகழனயற்ழழபேந்து NH3 உபேயளதல் எபே நீள் யிலனளகும் N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g) + தயப்ம் 

இவ்யிலனின் நீது தயப்ழல உனர்யிளல் ற்டும் யிலவு ன்? 

அ) சநழலனில் நளற்நழல்ல .                     ஆ) அம்வநளினள உபேயளதலுக்கு சளதகநளக உள்து. 

இ) சநழல இடது க்கத்தழற்கு கபேம்.          ஈ) யில னின் வய கம் நளள து. 

5. குிர்ந்த ீரில் களர்ன்லட ஆக்லறடு யளபயின் கலபதழல வ்யளறு அதழகரிக்களம் __________ 

அ. அலத்தத்தழல அதழகரித்து                                                     ஆ. அலத்தத்தழல குலத்து 

இ. க அயில அதழகரித்து                                                       ஈ. இயற்ழல் துநழல்ல 

6. கவழ்கண்டயற்ழல் து சரினள கூற்று அல் ? 

அ. சநழலனில் உள் எபே அலநப்ிற்கு Q ன் நதழப்பு ப்வளதும் சநழல நளழழலன யிட 

குலயளக இபேக்கும். 

ஆ .இபே க்கத்தழழபேந்தும் சநழலனில அலடனளம். 

இ யில பெக்கழனளது பன்வளக்கு நற்றும் ின்வளக்கு யிலகல சந அயில் ளதழக்கும். 

ஈ தய ப்ழலனில தளபேத்து சநழல நளழழ நதழப்புகள் நளறுடும். 

7.    (     +    (        2    (          ;      2   (    +    (       2     (      

வந ற்கண்டுள் யில கின் சநழல நளழழகின் நதழப்புகள் பலவன K1  நற்றும்  K2 

NO2(g)  ⇌    ⁄ .N2(g)   +   O2 (g) ன் யிலனின் சநழல நளழழ னளது? 

a . 
 

√     
           b .      (    =   ) 1 / 2    c .      

 

       
     d .  [ 

 

     
 ] 1 / 2 

8. 2A(g) ⇌ 2B(g) + C2(g) ன் சநழலனில், 400K  தயப்ழலனில் A, B  நற்றும் C2  யின் சநழலச் தசழவுகள் 

பலவன  1×10–4 M. 2.0 × 10–3 M, 1.5 × 10–4 M. 400K, தயப்ழலனில் சநழலனின் KC நதழப்பு  னளது? 

அ) 0.06         ஆ) 0.09            இ) 0.62             ஈ) 3 × 10–2 

9. எபே யிலக்கு சநழல நளழழ நதழப்பு  3.2 × 10–6 ன்தன் தளபேள் சநழலனளது 

அ) தபேம்ளலும் பன்வளக்கு தழலசனில வளக்கழ இபேக்கும். 

ஆ) தபேம்ளலும் ின்வளக்கு தழலசனில வளக்கழ இபேக்கும். 

இ) எபே வளதும் ழறுய படினளது.                                                         

ஈ) இயற்ழல் துநழல்ல . 

10 N2(g) + 3H2(g)  ⇌  2NH3(g) ன்  யிலனின்  
  

  
  =  ?   

அ) 
 

  
                 ஆ) √                    இ) RT                ஈ.)    (RT)2 

அகு 8 இனற் நற்றும் மேதிச் சநிலை 
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

11. AB (g) ⇌ A(g) + B(g) ன் யில னின்,சநழலனில் , தநளத்த அலத்தம் P-ஆக உள்வளது AB ஆது 

20% சழலத யலடந்தளல்,ின்யபேம் ந்த சநன்ளட்டிளல் சநழல நளழழ KP னள து தநளத்த 

அலத்தம் P படன் ததளடர்டுத்தப்டும் 

அ) P = 24 KP                         ஆ) P = 8 KP                              இ) 24 P = KP                        ஈ) இயற்ழல் துவுநழல்ல 

12. கவழ்கண்ட யிலகில் வ்யிலக்கு KP  நற்றும் KC  சநம் அல் 

அ) 2 NO(g) ⇌ N2(g) + O2(g)                                                                 ஆ) SO2 (g) + NO2 ⇌ SO3(g) + NO(g) 

இ) H2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g)                                                                       ஈ) PCl5 (g) ⇌ PCl3(g) + Cl2(g) 

13. PCl5 ⇌ PCl3 + Cl2 ன் யிலனின், சநழலனில், PCl5ன்சழலதயலடதல் ின்ம் x , PCl5 ன் ததளடக்கச் 

தசழவு 0.5     வநளளக இபேந்தளல், சநழலனில்    யிலடு  தளபேள்கள்   நற்றும் யில யில 

தளபேள்கின் தநளத்த வநளல்கள் ண்ணிக்லக 

அ)     0.5 – x                  ஆ)    x + 0.5                         இ)   2x + 0.5                     ஈ)    x + 1 

14. X ⇌ Y +Z நற்றும் A ⇌ 2B ஆகழன யிலகில் KP1  நற்றும்KP2  ன் நதழப்புகள்  9:1  ன் யிகழதத்தழல் 

உள்து. X நற்றும் A ன் ிரிலக யதீம் நற்றும் ததளடக்கச் தசழவுகள் ஆகழன சநநளக இபேந்தளல், 

சநழலனில் தநளத்தம் அலத்தம் P1 நற்றும் P2 யின் யிகழதம்     ____________ 

அ)        36 : 1        ஆ)        1 : 1         இ)        3 : 1        ஈ.)        1 : 9 

15. Fe (OH)3 (s) ⇌ Fe3+(aq) + 3OH– (aq), ன் யிலனில் OH-  அனினின் தசழவு     ⁄   நடங்களக குலந்தளல், 

Fe3+ன் சநழலச் தசழயளது 

அ)   நளளது                                                                                ஆ).   ⁄    நடங்களக அதுவும் குலபம்  

இ)   ⁄   நடங்களக அதழகரிக்கும்                                        ஈ) 64 நடங்களக அதழகரிக்கும் 

16. எபே குழப்ிட்ட தயப்ழலனில், KP = 0.5  ன் யிலனில கபேதுவயளம் 

PCl5(g)   ⇌   PCl3 (g) + Cl2 (g) எவ்தயளபே யளபயின் ததளடக்க  குதழ அலத்தம் 1 atm உள்யளறு, பன்று 

யளபக்கலபம் எபே கில் டுத்துக்தகளண்டளல், ின்யபேம் கூற்றுகில் து சரினளக இபேக்கும். 

அ) அதழகவு PCl3  உபேயளகும்                             ஆ) அதழகவு Cl2  உபேயளகும் 

இ) அதழகவு PCl5  உபேயளகும்                                ஈ) இயற்ழல் துநழல்ல 

17. எபே ழட்டர் க அவுலடன குடுலயனில், சநவநளளர் தசழவுகலலடன  H2  நற்றும் I2 சநழல 

அலடபநளறு தயப்ப்டுத்தப்டுகழது. பன்வளக்கு நற்றும் ின்வளக்கு ஆகழன இபே யில 

கின் யிலவயக நளழழகின் நதழப்புகள் சநநளக இபேந்தளல் சநழலனில், H2 ன் ததளடக்கச் 

தசழயில் வ்யவு சதயதீம் யிலக் கு உட் ட்டிபேக்கும்_____________ 

அ)  33%                    ஆ)  66%                 இ)  (33)2 %                   ஈ)  16.5 % 

18. எபே வயதழச் சநழலனில், பன்வளக்கு யிலனின் யிலவய க நளழழ  2.5 x 102 

நற்றும் சநழல நளழழ  50  ில் ின்வளக்கு யிலனின் யிலவய க நளழழ 
அ)  11.5               ஆ)  5              இ)  2 •   102           ஈ) 2 •   10 - 3         

19. ின்யபேயன்யற்றுள் து/லய இனற் சநழல தசனல்பலகின் தளதுயள ண்பு அல் ? 

அ) தகளடுக்கப்ட்ட எபே தயப்ழலனில், சநழலனள து, எபே படின அலநப் ில் நட்டுவந சளத் தழனம். 

ஆ) தழர் - தழர் தசய்பலகள் எவப வயகத்தழல் லடதறும் வநலும் இங்கு, ழலனள ஆளல் 

இனங்கு ழல இபேக்கும். 

இ) அலத்து இனற் தசனல்பலகலம் சநழலனில் லட தளநல் ழன்றுயிடும். 

ஈ) அலநப்ின் அலத்து அயிடப்டும் ண்புகலம் நளள நழபேக்கும். 

20. SO2  நற்றும் O2  ஆகழனயற்ழழபேந்து இபண்டு வநளல்க ள் SO3  உபேயளகும் யிலக்கு சநழல 

நளழழ  K1,எபே வநளல் SO3 சழலதவுற்று SO2 நற்றும் O2 ஆகழனயற்லத் தபேம் யில னின் சநழல 

நளழழ 

a )       
⁄                      b)       

                      C)         (
 

  
)   1 / 2                                        d)        

  
 ⁄  
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

21. சநழலகல அயற்ழன் ததளடர்புலடன ழந்தலகலடன் தளபேத்துக. 

i.  தழபயம்   ⇌   யளப                                                                              ii.  தழண்ந ம்   ⇌   தழபயம் 

iii.  தழண்ந ம்   ⇌    யளப                                                                      iv.  கலப தளபேள்(s)    ⇌    கலப தளபேள் (கலபசல்) 

1. உபேகுழல                                                                                      2. தசழவூட்டப்ட்ட கலபசல் 

3. தகளதழழல                      4. தங்கநளதல்                             5. தசழவூட்டப்டளத கலபசல்   

 (i) (ii) (iii) ( iv) 

(அ) 1 2 3 4 

(ஆ) 3 1 4 2 

(ஆ) 2 1 3 4 

(ஈ) 3 2 4 5 

22. A + B ⇌ C ன் சநழலனில் உள்  நீள்யிலனிலக் கபேதுவயளம், A நற்றும் B ஆகழன யில 

டுதளபேட்கின் தசழயில இபேநடங்களக உனர்த்தழளல், சநழல நளழழனின் நதழப்பு 

அ) இபேநடங்களகும்                                       ஆ) ளன்கழல் எபே ங்களகழது 

இ) ளதழனளகும்                                                   ஈ) நளளநழபேக்கும் 

23. [Co(H2O) 6] 2+(aq)  ( இஞ்சழய ப் பு ) + 4 Cl – (aq) ⇌  [ CoCl4 ]2–(aq) (ீம்) + 6 H2O (l) வநற்கண்ட யிலனில், 

சநழலனில், அல தய ப்ழலனில், யிலக்கலயனளது ீ ழத்தழழபேக்கும். இக்கலய 

லன குிர்யிக்க அது இஞ்சழயப்பு ழநளக நளறுகழது. தகளடுக்கப்ட்டுள் தகயல்கின் 

அடிப்லடனில், கவழ்கண்டயற்ழல் து சரினளது? 

அ) பன்வளக்கு யிலனில், ΔH  >  0 

ஆ) ின்வளக்கு யில னில் ΔH  =  0 

இ) பன்வளக்கு யில னில் ΔH  <  0 

ஈ) ΔH இன் குழனடீ்டில தகளடுக்கப்ட்டுள் தகயல்கின் அடிப்லடனில் கணிக்க இனளது 

24. கவழ்கண்ட யிலகின் சநழல நளழழகள்: 

N2 + 3H2                  ⇌    2NH3       ;     K1 

N2 + O2                   ⇌    2NO        ;     K2 

H2 +    ⁄  O2        ⇌   H2O         ;      K3 

      + 
 

 ⁄             2NO    +      ன் யிலனின் சநழல நளழழ நதழப்பு ; 

அ)   
  

   

  
                                ஆ)    

        
  

  
                                  இ)  

         
  

  
                                    ஈ)  

    

  
 

25. 400K தய ப்ழலனில் 20 ழட்டர் கில் 0.4 atm அலத்தபலடன CO2(g) நற்றும் அதழகவு  SrO 

உள்து (தழண்ந SrO ன் கஅலய புக்கணிக்க). கில் தளபேத்தப்ட்டுள் உந்து தண்டில 

தற்வளது கர்த்தழ கின் க அவு குலக்கப்டுகழது. CO2 ன் அலத்தநளது அதழகட்ச 

அயில அலடபம் வளது, கின் அதழகட்ச கஅயின் நதழப்பு னளது 

தகளடுக்கப்ட்டலய : 

SrCO3 ( s )       ⇌           SrO ( s )          +          CO2 ( g )                 KP  =  1.6  atm 

அ) 2 ழட்டர்                  ஆ) 5 ழட்டர்                     இ) 10 ழட்டர்                                  ஈ) 4 ழட்டர் 

 

  

1. 250 கழபள ம் ீரில் 1.8 கழபளம் குலக்வகளஸ் கலபக்கப்ட்டுள் கலபசழன் வநளளழட்டி 

அ) 0.2 M                           ஆ) 0.01 M                     இ) 0.02 M                             ஈ) 0.04 M 

2. ின்யபேம் தசழவு அகுகில், தய ப்ழலலன சளர்ந்து அலநனளதலய லய ? 

அ) வநளளழட்டி             ஆ) வநளளரிட்டி                   இ) வநளல் ின்ம்                 ஈ) (அ) நற்றும் (இ) 

அகு 9 கலபசல்கள் 
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

3. யனிற்ழல் சுபக்கும், ீர்த்த HCl அநழத்லத அலுநழினம் லலட்பளக்லசடு தகளண்டு 

டுழலனளக்க படிபம்                       .                                              Al (OH)3  +  3 HCl (aq)    →    AlCl3  +  3 H2O 

21 mL கஅவுலடன 0.1M HCl    டுழலனளக்குயதற்கு வதலய ப்டும், 0.1 M Al(OH)3 கலபசழன் 

கஅவு                      அ) 14 mL                        ஆ) 7 Ml                   இ) 21 mL                 ஈ) இயற்ழல் துவுநழல்ல 

4. களற்ழல் உள் லட்ப ஜின் குதழ அலத்தம் 0.76 atm நற்றும் 300K தய ப்ழலனில் அதன் 

தலன்ழ யிதழ நளழழ நதழப்பு  7.6 × 104 atm. 300 K தயப்ழலனில், களற்ல ீரின் யமழனளக குநழமழகளக 

தசலுத்தும்வளது, கழலடக்கும் கலபசழல், லட்ப ஜன் யளபயின் வநளல் ின் நதழப்பு ன்? 

அ) 1 × 10–4                       ஆ) 1 × 10–6                             இ) 2 × 10–5                         ஈ) 1 × 10–5 

5. 350 K தயப்ழலனில் ீரில், லட்பஜன் யளபயின் கலபதழனுக்கு தலன்ழ யிதழ நளழழ  நதழப்பு   

8 × 104 atm. களற்ழல் லட்ப ஜின் வநளல் ின்ம் 0.5 ஆகும். 350K தய ப்ழல நற்றும் 4 atm  

அலத்தத்தழல் 10 வநளல்கள் ீரில் கலபபம் களற்ழலுள் லட்ப ஜின் வநளல் ண்ணிக்லக 

அ) 4 × 10–4             ஆ) 4 × 104                 இ) 2 × 10–2                 ஈ) 2.5 × 10–4 

6. ல்ழனல்புக் கலபசலுக்கு ின்யபேயயற்றுள் ந்த என்று தயளது 

அ) ∆Hகத்தல் = 0                                                                                                           ஆ) ∆Uகத்தல்= 0 

இ) ∆P = Pகண்ட ழனப்ட்ட து –  P தபல்ட் யிதழ பம் கணக்கழடப்ட்டது = 0                  ஈ) ∆Gகத்தல் = 0 

7. ின்யபேயயற்றுள் ந்த எபே யளபயளது நழகக்குலந்த தலன்ழ யிதழ நளழழ நதழப்லப் 

தற்றுள்து?              அ) N2                                      ஆ) He                            இ) CO2                            ஈ) H2 

8. எபே இபேகூறு ல்ழனல்புக் கலபசழல், தூனதழபயக்கூறுகள் 1 நற்றும் 2 இன் ஆயிஅலத்தங்கள் 

பலவன P1 நற்றும் P2  ஆகும். x1 ன்து கூறு 1 இன் வநளல் ின்ம் ில், கூறுகள் 1 நற்றும் 2 

ஆகழனயற்ளல் உபேயளக்கப்ட்ட கலபசழன் தநளத்த அலத்தம் 

அ) P1 + x1 (P2 – P1)                      ஆ) P2 – x1 (P2 + P1)                     இ) P1 – x2 (P1 – P2)                         ஈ) P1 + x2 (P1 – P2) 

9. கலபசழன் சவ்வூடு பயல் அலத்தத்லத (π)  தபேம் சநன்ளடு 

அ) π= nRT                        ஆ) πV = nRT                       இ) πRT = n                          ஈ) இயற்ழல் துநழல்ல 

10. ின்யபேம் இபேகூறு தழபய கலயகில் து, தபல்ட் யிதழனிழபேந்து வர் குழ யிக்கத்லத 

களட்டுகழது?         அ) அசழட்வடளன் + குவளவபளஃளர் ம்                      ஆ) ீர் + ல ட்ரிக் அநழம் 

                                        இ) HCl + ீர்                                                                                ஈ) த்தளல் + ீர் 

11. A நற்றும் B னும் இபண்டு யளபக்கின் தலன்ழ யிதழ நளழழ நதழப்புகள் பலவன  x நற்றும் y. A 

உடள B னின் வநளல் ின் யிகழதம் 0.2. ீரில் கலபபம் B நற்றும் A னின்  வநளல் ின் யிகழதம் 

அ) 
  

 
                    ஆ) 

 

    
                            இ) 

    

 
                           ஈ) 

  

 
 

12. 100oC தயப்ழலனில், 100 கழபளம் ீரில், 6.5கழபளம் கலபதளபேள் கலபந்துள் கலபசழன் ஆயி 
அலத்தம் 732mm. Kb = 0.52, ில் ,அந்த கலபசழன் தகளதழழல நதழப்பு 

அ) 102oC                 ஆ) 100oC                       இ) 101oC                          ஈ) 100.52oC 

13. தபல்ட் யிதழப்டி, எபே கலபசழன் எப்பு ஆயிஅலத்தக்குலயளது _____ க்கு சநம் 

அ) கலபப்ளின் வநளல் ின்ம்                                                         ஆ) கலபதளபேின் வநளல் ின்ம் 

இ) கலபதளபேின் வநளல் ண்ணிக்லக                                          ஈ) கலபப்ளின் வநளல் ண்ணிக்லக 

14. எவப தயப்ழலனில், ின்யபேயபேம் கலபசல்கலள் ந்த இலண வசளடளிக் இலணனளகும் ? 

அ) 0.2 M BaCl2 நற்றும் 0.2 M பெரினள                                                 ஆ) 0.1 M குலக்வகளஸ் நற்றும் 0.2 M பெரினள 

இ) 0.1 M NaCl நற்றும் 0.1 M K2SO4                                                         ஈ) 0.1 M Ba (NO3)2 நற்றும் 0.1 M Na2 SO4 

15. எபே நழன்குினில்ள வசர்நம் (X) இன் ின யிகழத யளய்ப்ள டு CH2O.  0.025M குலக்வகளஸ் 

கலபசல் தற்றுள் சவ்வூடு பயல் அலத்தத்லத , அவத தயப்ழலனில் 6 கழபளம் X  தகளண்டுள் 

கலபசலும் தற்றுள் து. X ன் பக்கூறு யளய்ப்ளடு 

அ) C2H4O2                           ஆ) C8H16O8                            இ) C4H8O4                        ஈ) CH2O 
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

16. தகளடுக்கப்ட்ட தயப்ழலனில், ீரில் ஆக்றழஜன் கலபந்த கலபசழன் KH நதழப்பு  4×104  atm. 

களற்ழல் ஆக்றழஜின் குதழ அலத்தம் 0.4 atm, ில், கலபசழல் ஆக்றழஜின் வநளல் ின்ம் 

அ) 4.6 × 103                        ஆ) 1.6 × 104                                     இ) 1 × 10–5                                ஈ) 1 × 105 

17. 1.25 M கந்தக அநழத்தழன் ளர்நளழட்டி 

அ) 1.25 N                         ஆ) 3.75 N                      இ) 2.5 N                        ஈ) 2.25 N 

18. இபண்டு தழபயங்கள் X நற்றும் Y ஆகழன கக்கப்டும்வளது தயதுதய துப்ள கலபசலத் 

தபேகழன். அந்தக் கலபசளது 

அ) ல்ழனல்புக் கலபசல் 

ஆ) ல்ழனல்புக் கலபசல் நற்றும் தபல்ட் யிதழனிழபேந்து வர்க்குழ யிக்கத்லத களட்டுகழது. 

இ) ல்ழனல்புக் கலபசல் நற்றும் தபல்ட் யிதழனிழபேந்து தழர்குழ யிக்கத்லத களட்டுகழது. 

ஈ) இனல்புக் கலபசல் நற்றும் தபல்ட் யிதழனிழபேந்து தழர்குழ யிக்கத்லத களட்டுகழது. 

19. ீரில் சர்க்கலபக் கலபசழன் எப்பு ஆயிஅலத்தக்குல வு 3.5 × 10–3. அந்த கலபசழல் ீரின் வநளல் 

ின்ம்                                                 அ)   0.0035                         ஆ)   0.35           இ)      0.0035 / 18                    ஈ)   0.9965 

20. 92 கழபளம் தடளலுனீின், ஆயிஅலத்தத்லத90% க்கு குலப்தற் கு, அதழல் கலபக்கத் வதலயனள 

ிதழல் ஆயினளகளத கலபதளபேின் ழல         ( வநளளர் ழ ல 80 g mol–1 ) 

அ) 10 g                       ஆ) 20 g                      இ) 9.2 g                          ஈ) 8.89 g 

21. எபே கலபசழன், தசழயிற்கு (தசழவு அகு mol L–1) தழபள சவ்வூடு பயல் அலத்தம் (p) 

யலபடம் வர்க்வகளட்லட தபேகழது. இதன் சளய்வு 310 R. இங்கு 'R' ன்து யளப நளழழ. 
சவ்வூடுபயல் அலத்தம் அயிடப்ட்ட தய ப்ழலனின் நதழப்பு 

அ) 310 × 0.082 K              ஆ) 310oC                   இ) 37oC                     ஈ)     
   

     
   K           

22. 200 mL புபத ீர்க்கலபசளது, 1.26 g புபதத்லத தகளண்டுள்து. 300K தயப்ழலனில், இந்த 

கலபசழன் சவ்வூடுபயல் அலத்த நதழப்பு  2.52 × 10–3  bar  கண்ட ழனப்ட்டுள் து. புபதத்தழன் 

வநளளர் ழல ( R = 0.083 L bar mol–1 K–1) 

அ) 62.22 Kg mol–1               ஆ) 12444 g mol–1                      இ) 300 g mol–1                 ஈ) இயற்ழல் துநழல்ல 

23. யழலநநழகு நழன்குினள வரினம் லலட்பளக்லசடின் ீர்த்த ீர்க்கலபசலுக்கு யளண்ட் 

லளஃப் களபணி (i) நதழப்பு                                      அ) 0                               ஆ) 1                           இ) 2                            ஈ) 3 

24. 10% w/w தசழவுலடன வசளடினம் லலட்பளக்லசடு ீர்க்கலபசழன் வநளளழட்டி ன்? 

அ) 2.778                     ஆ) 2.5                         இ) 10                       ஈ) 0.4 

25. கலபசழல் n கலபப்ளன் பக்கூறுகள் என்ழலணபம்வளது, இலணதல் யதீத்தழற்கள சரினள 

சநன்ள டு 

அ)    α = 
  (    

   
                   ஆ )      = 

  (    

   
                                இ)    α =    

  (    

   
                           ஈ) α  =  

  (    

  (      
  

26. ின்யபேயயற்றுள் ந்த ீர்க்கலபசல், அதழக தகளதழழலலனக் தகளண்டுள்து? 

அ) 0.1 M KNO3                                   ஆ) 0.1 M Na3PO4                                இ) 0.1 M BaCl2                                  ஈ) 0.1 M K2SO4 

27. ீரின் உல ழலத்தளழ்வு நளழழ நதழப்பு 1.86 K Kgmol-1. 45 கழபளம் ீரில், 5g Na2SO4 கலபக்கும் வளது, 

உலழலனில் ற்டும் தளழ்வு 3.64oC. Na2SO4 இன் யளண்ட் லள ஃப் களபணி நதழப்பு 

அ) 2.5               ஆ) 2.63                   இ) 3.64                ஈ) 5.50 

28. சநவநளளர் NaCl நற்றும் KCl கலபசல்கள் தனளரிக்கப்ட்ட. NaCl கலபசழன் உலழல  – 2 o C 

,ில் KCl கலபசழன் தழர்ள ர்க்கப்டும் உலழல நதழப்பு 

அ) –2oC                     ஆ) – 4oC                    இ) – 1oC                        ஈ) 0oC 

29. யளண்ட் லள ஃப் களபணி நதழப்பு 0.54 தகளண்டதன்சவில், ீளல் பக்கூறுகள் 

இபட்லடனளகழன். இலணதல் யதீம் ன்?                

    அ) 0.46          ஆ) 92             இ) 46           ஈ) 0.92 
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

30. கூற்று: எபே ல்ழனல்பு கலபசளது தபல்ட் யிதழக்கு கவழ்டிகழது. 

களபணம் : எபே ல்ழனல்பு கலபசழல், கலபப்ளன் – கலபப்ளன் இலட னடீுகள் நற்றும், 

கலபதளபேள் – கலபதளபேள் இலடனடீுகள், ஆகழன கலபதளபேள் – கலபப்ளன் இலடனடீுகல 

எத்துள். 

அ) கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் சரி வநலும் களபணநளது, கூற்ழற்கள சரினள யிக்கநளகும் 

ஆ) கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் சரி, ஆளல் களபணநளது, கூற்ழற்கள சரினள யிக்கநல் 

இ) கூற்று சரி ஆளல் களபணம் தயறு 

ஈ) கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் தயறு 

 

  

1. ின்யபேயயற்றுள் ண்ந யிதழப்டி அலநபம் லநன அணுலயப் தற்றுள் து து? 

அ) XeF4          ஆ) AlCl3        இ) SF6             ஈ) SCl2 

2.OA   C OB , பக்கூழல், OA, C நற்றும் OB ஆகழனயற்ழனுலடன பலசளர் நழன்சுலந 

கள் பலவன                      

  அ) -1, 0, + 1            ஆ) +1, 0,-1               இ) -2,0,+2               ஈ) 0,0,0 

3. ின்யபேயயற்றுள் து க்ட்பளன் ற்ளக்குலச் வசர்நம்? 

அ) PH3                         ஆ) (CH3)2                                   இ) BH3                             ஈ) NH3 

4. ின்யபேயயற்றுள்     π      ிலணப்பு களணப்டளத பக்கூறு து? 

அ) SO2            ஆ) NO2           இ) CO2        ஈ) H2 O 

5. 2 -  ிபட்லடழல் ( 2 - butynal ) உள் சழக்நள  (σ) நற்றும் ல ( л ) ிலணப்புகின் ண்ணிக்லகக்கு 

இலடவனபள் யிகழதம்                                                  அ)  8/3                         ஆ)  5/3                  இ)  8/2                       ஈ)  9/2 

6. ின்யபேயயற்றுள் , சல் ர் தடட்பள புலலபடு பக்கூழன் ிலணப்புக்வகளணங்களக இபேக்க 

யளய்ப்புள்லய லய ?                               அ) 1200,800                      ஆ) 1090.28                     இ) 900                ஈ) 890,1170 

7. கூற்று: ஆக்சழஜன் பக்கூறு ளபள களந்தத்தன்லந தகளண்டது. 

களபண ம்: அதன் ிலணப்பு பக்கூறு ஆர்ிட்டளழல் இபண்டு தித்த க்ட்பளன்க ள் களணப்டுகழன். 

அ) கூற்று (A) நற்றும் களபண ம் (R) இபண்டும் சரி, வந லும் களபண ம் (R), ஆது கூற்று (A)க்கள 

சரினள யிக்கம். 

ஆ) கூற்று (A) நற்றும் களபண ம் (R) இபண் டும் சரி,ஆள ல் களபண ம் (R) ஆது, கூற்று (A) க்கள 

சரினள யிக்கநல் . 

இ) கூற்று (A) சரிஆள ல் களபண ம் (R) தயறு. 

ஈ) கூற்று (A) நற்றும் களபண ம் (R) இபண் டும் தயறு. 

8. இலணதழ ிலணப்புக் தகளள்லகனின்டி, இபண்டு அணுக்கலக்கழலடவன ந்ழலனில் 

ிலணப்பு உபேயளகும்? 

அ) பலயதும் ழபம்ின அணு ஆர்ிட்டளல்கள் வநற்தளபேந்தும்வளது 

ஆ) சரிளதழ ழபம்ின அணு ஆர்ிட்டளல்கள் வநற்தளபேந்தும்வளது 

இ) ிலணப்ில் ஈடுடளத அணு ஆர்ிட்டளல்கள் வநற்தளபேந்தும்வளது 

ஈ) களழனள அணு ஆர்ிட்டளல்கள் வநற்தளபேந்தும்வளது 

9. ClF3 ,NF3 நற்றும் BF3 பக்கூறுகில் உள் குவளரின், லட்பஜன் நற்றும் வளபளன் அணுக்கள் ஆகழன 

அ) sp3 இக்கப்லடந்துள் . 

ஆ) பலவன sp3 ,sp3 நற்றும் sp2 இக்கப்லடந்துள் . 

இ) sp2 இக்கப்லடந்துள் . 

ஈ) பலவன sp3d, sp3 நற்றும் sp2  இக்கப்லடந்துள் . 

அகு 10  வயதழப் ிலணப்புகள் 
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

10. எபே s நற்றும் பன்று p ஆர்ிட்டளல்கள் இக்கப்ிற்கு உட்டும்வளது, 

அ) என்றுக்தகளன்று 90o ல் அலநந்துள் ளன்கு சநள ஆர்ிட்டளல்கள் உபேயளகும். 

ஆ) என்றுக்தகளன்று 109o 28' – ல் அலநந்துள் ளன்கு சநள ஆர்ிட்டளல்க ள் உபேயளகும். 

இ) எவப தத்தழல் அலநந்துள் ளன்கு சநள ஆர்ிட்டளல்கள் உபேயளகும். 

ஈ) இயற்ழல் துவுநழல்ல 

11. ின்யபேயயற்றுள் து, அயற்ழன் ிலணப்புத்தபங்கின் றுயரிலசனில் அலநந்த சரினள 

யரிலசலன குழப்ிடுகழது. 

அ)        <    
   <   

   <               ஆ)   
   <    

  <      <   
               இ)   

   <      <    
  

 <    
            ஈ)   

   <   
   <      <    

  
                 

12. PCl5 இல் உள் லநன அணுயின் இக்கப்ின்வளது, கப்ில் ஈடுடும் ஆர்ிட்டளல்கள். 

அ) s, px, py, dx
2 , dx

2 - y2         ஆ)  s, px . py, pxy . dx
2 - y2         இ) s, px , py , pz , dx

2 -  y2       ஈ) s, px , py , dxy , dx
2  - y2 

13. லலட்ப ஜன் தபளக்லசடு, ஏவசளன் நற்றும் ஆக்சழஜன் ஆகழனயற்ழல் O-O ிலணப்பு ீத்தழன் 

சரினள யரிலச 

அ)           >      >                   ஆ)     >      >                             இ)     >          >                      ஈ)       >    >          

14. ின்யபேயற்ழல் து லடனளகளந்தத்தன்லந தகளண்டது? 

அ)                   ஆ)             
                      இ)     

                  ஈ)   இயற்ழல் துநழல்ல . 

15. எபே பக்கூழன் ிலணப்புத்தபம் 2.5 நற்றும் அதன் பக்கூறு ஆர்ிட்டளழலுள் 

க்ட்பளன்க ின் ண்ணிக்லக 8  கண்டழனப்ட்டுள்து ில், அதன் தழர்ிலணப்பு 

பக்கூறு ஆர்ிட்டளழலுள் க்ட்பளன்கின் ண்ணிக்லக 

அ) பன்று      ஆ) ளன்கு    இ) பூஜ்ஜழனம்    ஈ) தகளடுக்கப்ட்ட தகயல்கிழபேந்து கண்டழன படினளது. 

16. IF5 பக்கூழன் யடியம் நற்றும் இக்கப்பு 

அ) பக்வகளண இபேிபநழடு யடியம், Sp3d2                        ஆ) பக்வகளண இபேிபநழடு யடியம், Sp3d 

இ) சதுபிபநழடு யடியம், Sp3d2                                                    ஈ) ண்பகழ யடியம், Sp3d2 

17. ின்யபேயயற்ழழபேந்து தயள கூற்லத் வதர்ந்ததடு 

அ) sp3 இக்கப்பு ஆர்ிட்டளல்க ள் சநநளலய.   வநலும் அலய என்றுக்தகளன்று 1090 28' 

வகளணத்தழல்அலநந்துள் . 

ஆ) dsp2 இக்கப்பு ஆர்ிட்டளல்கள் சநநளலய வநலும் அயற்ழல் ந்த இபண்டுக்கும் இலடவன 

உள் வகளணம் 900 

இ) ந்து sp3d இக்கப்பு ஆர்ிட்டளல்கலம் சநநற்லய . இந்த ந்து sp3d இக்கப்பு 

ஆர்ிட்டளல்கில், பன்று 1200, வகளணத்தழலும், நீதபள் இபண் டு ஆர்ிட்டளல்கள் நற் பன்று 

ஆர்ிட்டளல்கள் அலநந்துள் தத்தழற்குதசங் குத்தளகவும் அலநந்துள் . 

ஈ) இயற்ழல் துவுநழல்ல 

18. எத்த இக்கப்பு, யடியம் நற்றும் தித்த க்ட்பளன் இபட்லட ண்ணிக்லகலன தகளண்ட 

பக்கூறுகள்                          அ)  SeF4, XeO2  , F2               ஆ)  SF4, Xe F2                 இ)  XeOF4, TeF4         ஈ)  SeCl4, XeF4 

19. ின்யபேம் பக்கூறுகள் / அனிகில் BF3 ,     
   , H2O  யற்ழல் உள் லநன அணு  sp2 

இக்கப்ில் உள் து? 

அ)    
 நற்றும் H2O                                                      ஆ)    

  நற்றும் H2O 

இ) BF3 நற்றும்    
                                                         ஈ) BF3 நற்றும்    

  

20. இபண்டு அனிகள்    
  நற்றும் H3O+ ஆகழனயற்ழன் சழ ண்புகள் கவவம யியரிக்கப்ட்டுள் . 

அயற்ழல் ந்த என்று சரினளது? 

அ) தயவ்வயறுயடியங்கலடன், லநன அணுயின் இக்கப்ிலும் வயறுடுகழன். 

ஆ) எத்தயடியங்கலடன், லநனஅணுயின் இக்கப்ிலும் எத்துள் . 

இ) எத்த யடியங்கலடன், லநன அணுயின் இக்கப்ில் வயறுடுகழன். 

ஈ) இயற்ழல் துவுநழல்ல 
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

21. 2,3 தண்டளலடனீில் (2,3 pentadiene) யநழபேந்து இடநளக உள் ந்து களர்ன் அணுக்கின் 

இக்கப்பு யலககள். 

அ) sp3, sp2, sp, sp2, sp3         ஆ) sp3, sp, sp, sp, sp3        இ) sp2, sp, sp2,sp2, sp3       ஈ) sp3, sp3, sp2, sp3, sp3 

22. Xe F2 ஆது ______ உடன் எத்த யடியபலடனது. 

அ) SbCl2                    ஆ) BaCl2                    இ) TeF2                   ஈ) ICl2– 

23. நீத்வதன், ஈத்வதன், ஈத்தீன் நற்றும் ஈத்லதன் ஆகழனயற்ழல் உள் இக்கப்பு  

ஆர்ிட்டளல்கின் s- ண் பு சதயதீங்கள் பலவன 

அ) 25, 25,33.3,50                      ஆ) 50,50,33.3,25                         இ) 50,25,33.3,50                      ஈ) 50,25,25,50 

24. ின்யபேம் பக்கூறுகில் து களர்ன்லடனளக்லசடின் யடியத்லத எத்துள்து? 

அ)  SnCl2                           ஆ)  NO2                           இ)  C2 H2                            ஈ)  இலய அலத்தும் 

25. VSEPR தகளள்லகப்டி, தயவ்வயறு யலக க்ட்பளன்கலக்கு இலடப்ட்ட யிக்கம் __யரிலசனில் 

அலநகழது. 

அ) l.p – l.p > b.p–b.p> l.p–b.p      ஆ) b.p–b.p> b.p–l.p> l.p–b.p       இ) l.p–l.p> b.p–l.p > b.p–b.p         ஈ) b.p–b.p> l.p–l.p> b.p–l.p 

26. ClF3 இன் யடியம் 

அ) பக்வகளணசநதம்          ஆ) ிபநழடுயடியம்                இ) 'T' யடியம்                 ஈ) இயற்ழல் துநழல்ல 

27. பூஜ்ஜழனநற் இபேபலதழபேப்புத் தழலக் களட்டுயது 

அ) CO2                      ஆ) p-லட குவளவபளதன்சவன்                  இ) களர்ன்தடட்பள குவளலபடு                   ஈ) ீர் 

28. ின்யபேம் ழந்தலகில் து உடிலசவு அலநப்புகலக்கு சரினளது அல் ? 

அ) ங்வகற்கும் யடியலநப்புகள் கண்டிப்ளக எவபண்ணிக்லகனிள  தித்த க்ட்பளன்கல 

தகளண் டிபேக்க வயண்டும். 

ஆ) ங்வகற்கும் யடியலநப்புகள் எத்த  ஆற்ல்கல தகளண் டிபேக்க வயண்டும். 

இ) உடிலசவு இக்கப்பு யடியலநப்ள து, ங்வகற்கும் ந்த அலநப்ல யிடவும் அதழக 

ஆற்ல தகளண் டிபேக்க வயண்டும். 

ஈ) இயற்ழல்துவுநழல்ல 

29. ின்யபேயயற்றுள், அனி, சகப்ிலணப்பு நற்றும் ஈதல் சகப்ிலணப்பு இலணப்புகல 

தகளண்டுள் வசர்நம் 

அ)  NH4Cl          ஆ)  NH3                 இ)  NaCl                ஈ)  இயற்ழல் துநழல்ல 

30. CaO நற்றும் NaCl ஆகழன எவப டிக அலநப்லபம், த்தளம எவப ஆபத்லதபம் தகளண்டுள் . 

NaCl இன் டிகக்கூடு ஆற்ல U க்தகளண்டள ல், CaO இன் வதளபளனடிகக்கூடு ஆற்ல் நதழப்பு 

அ)  U                             ஆ)  2U                                      இ)   U/2                             ஈ)   4U 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

அடுத்தது கரிந வயதழனினல் 
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

  

1. எவப எபே π ிலணப்ல தகளண்டுள் வசர்நத்லத வதர்ந்ததடுக்கவும். 

அ) CH3 – CH = CH – CH3   ஆ) CH3– CH = CH – CHO   இ) CH3– CH = CH – COOH   ஈ) இலய அலத்தும் 

2. CH3– CH2 – CH = CH– CH2– C ≡ CH ன் லலட்வபள களர்ில், களர்ன் 1, 2, 3, 4 நற்றும் 7 ல் உள் 

இக்கப்பு ழல கவழ்க்கண்டயரிலசனில் அலநகழது. 

அ) sp, sp, sp3, sp2, sp3 ஆ) sp2, sp, sp3, sp2, sp3 இ) sp, sp, sp2, sp, sp3 ஈ) இலய அல த்தும் 

3. ஆல்களலடனனீ்கின் தளதுயள யளய்ளடு 

அ) CnH2n                    ஆ) CnH2n-1                      இ) CnH2n-2                      ஈ) CnHn-2 

4. 5, 6 – லடதநத்தழல் தலப்ட் – 2- ஈன் ன் IUPAC தனர் தகளண்ட வசர்நத்தழன் அலநப்பு 

அ) ஆ)    இ)  ஈ) இலய அலத்தும் . 

5. ன் வசர்நத்தழன் IUPAC தனர் 

அ) 2, 3  – லட தநத்தழல்தலப்வடன்                                                             ஆ) 3 - தநத்தழல் – 4 -  த்தழல்ஆக்வடன் 

இ) 5 - த்தழல் –  6 - தநத்தழல்ஆக்வடன்                                                         ஈ) 4 - த்தழல் - 3  -  தநத்தழல்ஆக்வடன். 

6. கவழ்க்கண்டுள் தனர்கலள் து உண்லநனள தனபேடன்  தளபேந்தயில்ல ? 

அ) 3 – தநத்தழல் –3–தலக்றவளன்                                    ஆ) 4 – தநத்தழல் –3– தலக்றவளன் 

இ) 3– தந த்தழல் –3– தலக்றளல்                                        ஈ) 2– தநத்தழல் லசக்வள தல க்றவளன் 

7. CH3 – CH = CH – C ≡ CH ன் வசர்நத்தழன் IUPAC தனர் 

அ) தன்ட் – 4  - ன்  - 2 – ஈன்                                         ஆ) தன்ட் - 3 - ஈன் – l - ன் 

இ) தன்ட் – 2– ஈன் – 4 – ன்                                            ஈ) தன்ட் – 1 – ன் –3 –ஈன் 

8. 

இன் IUPAC  தனர் 

அ) 3,4,4  –  ட்லபதநத்தழல்தலப்வடன்                      ஆ) 2 – த்தழல் – 3, 3 – லடதநத்தழல் தலப்வடன் 

இ) 3, 4,4 –  ட்லப தநத்தழல்ஆக்வடன்                            ஈ) 2 – ிபெலடல் - 2 – தநத்தழல் – 3 – த்தழல்  -  ிபெவடன். 

9. 

 ன் IUPAC தனர் 

அ) 2,4,4 – ட்லபதநத்தழல் தன்ட் – 2 - ஈன்                        ஆ) 2,4,4 – ட்லப தநத்தழல்தன்ட்  - 3 - ஈன் 

இ) 2,2,4 – ட்லபதநத்தழல் தன்ட்  - 3 - ஈன்                           ஈ) 2,2,4 – ட்லபதநத்தழல் தன்ட்  - 2 - ஈன் 

 
 
 

அகு 11 கரிந வயதழனினழன் அடிப்லடகள் 
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

10.       ன் வசர்நத்தழன் IUPAC தனர் 

அ) 3 – த்தழல் -2– தலக்ஸீன்                                                               ஆ) 3 – புபப்லல் -3– தலக்ஸீன் 

இ) 4 – த்தழல் – 4 – தலக்ஸீன்                                                             ஈ) 3 –புபப்லல்-2-தலக்ஸீன் 

11. CH3–CH – COOH       ன்   வசர்நத்தழன்   IUPAC   தனர் 

 
               OH  

அ) 2 – லலட்பளக்சழ புபப்ிவனளிக் அநழம்                         ஆ) 2 – லலட்பளக்சழ புபப்ளனிக் அநழம் 

இ) புபப்வன்–2–ஆல்–1 – ஆனிக் அநழம்                                    ஈ) களர்ளக்சழ த்தளல். 

12.  ன்  IUPAC தனர் 

அ) 2 – புவபளவநள -3 – தநத்தழல் ிபெட்டளனிக் அநழம்   

ஆ) 2 - தநத்தழல் - 3- புவபளவநள ிபெட்டளனிக் அநழம் 

இ) 3 - புவபளவநள - 2 -தநத்தழல் ிபெட்டளனிக் அநழம் 

ஈ) 3 - புவபளவநள - 2, 3 - லடதந த்தழல் புவபளப்ளனிக் அநழம். 

13. கரிநச் வசர்நத்தழல் களணப்டும் வசளிபெட்லடல் ததளகுதழனின் அலநப்பு 

அ) CH3 – CH2 – CH2 – CH2 –                 ஆ) 

                                                                

இ) CH3 –  CH –  CH2  –                           ஈ)  CH3 – CH – CH2 – CH3 

 
                   CH3                         

14. 1, 2 – லட லலட்பளக்சழ லசக்வள தன்வட ில் களணப்டும் புதயி நளற்ழன அலநப்புகின் 

ண்ணிக்லக .                                                                            அ) 1                  ஆ)2                   இ) 3                 ஈ) 4 

15. ின்யபேயயற்றுள் து எிசுமற்றும் ண்புலடனது? 

அ) 3 – குவளவபளதன்வடன்                                                                      ஆ) 2  - குவளவபள புபப்வன் 

இ) நீவசள டளர்டளரிக் அநழம்                                                                    ஈ) குலக்வகளஸ் 

16. த்தளழன் நளற்ழனம் 

அ) அசழட்டளல்டிலலடு          ஆ) லட தநத்தழல் ஈதர்         இ) அசழட்வடளன்          ஈ) தநத்தழல் களர்ிளல் 

17. C3H6O ன் பக்கூறு யள ய்ளட்டிற்கு சளத்தழனநள யலன நற்றும் தழந்த அலநப்புலடன 

நளற்ழனங்கின் ண்ணிக்லக னளது?                                         அ) 4               ஆ) 5                 இ) 9                   ஈ) 10 

18. ின்யபேயயற்றுள் தழல் யிலச்தசனல் ததளகுதழ நளற்ழனம் களணப்டுகழது? 

அ) த்தழலீன்                    ஆ) புபப்வன்                       இ) த்தளல்                 ஈ) CH2Cl2 

19. 

                     நற்றும்     ஆகழனலய 

அ) உடிலசவு அலநப்புகள்                                   ஆ) இனங்கு சநழல நளற்ழனம் 

இ) எி சுமற்றும் நளற்லநப்பு                              ஈ) யச அலநப்புக்கள் 
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

20. எபே கரிநச் வசர்நத்தழல் உள் லட்பஜல கண்டழன ளசழகன் வசளதல ழகழ்த்தப்டுகழது. 

இவ்யிலனில் ீ ழம் உபேயளயதற்க்கள களபணம். 

அ) Fe3[Fe(CN)6]2                      ஆ) Fe4[Fe(CN)6]3                       இ) Fe4[Fe(CN)6]2                         ஈ) Fe3 [Fe(CN)6]3 

21. ின்யபேம் ச்வசர்நத்தழற்கு ளசழகன் வசளதலலன னன்டுத்தழ லட்பஜல  கண்டழன  இனளது? 

அ)  H2N – CO– NH.NH2.HCl        ஆ)  NH2 – NH2. HCl            இ)  C6H5 – NH – NH2. HCl           ஈ) C6H5 CONH2 

22. ின்யபேயயற்றுள் ந்த வசர்ந இலணனளது அயற்ல தித்திவன ளசழகன் ஆய்யிற்கு 

உட்டுத்தும்வளது பலவன ீழம்/ யழீ்டிவு நற்றும் தயண்ணி யழீ்டியிலத் தபேகழது. 

அ) NH2 NH2 HCl  நற்றும்     Cl CH2 – CHO                                     ஆ) NH2 CS NH2  நற்றும்  CH3 – CH2Cl 

இ) NH2 CH2 COOH   நற்றும்   NH2 CONH2                                     ஈ) C6H5NH2    நற்றும்  ClCH2 – CHO. 

23. வசளடினம் லட்வபளபுபேலசடு, சல்லடு அனிபடன் யிலப்ட்டு ஊதள ழத்லத வதளற்று 

யிப்தற்கள களபணம். 

அ) [Fe(CN)5 NO]3-                ஆ) [Fe(NO)5 CN]+                     இ) [Fe(CN)5NOS]4-           ஈ) [Fe (CN)5 NOS]3- 

24. 0.15g லடபள் கரிநச்வசர்நம் ,   களரினஸ்பலனில் 0.12 g சழல்யர் புவபளலநலட தபேகழது ில் 

அச்வசர்நத்தழல் உள் புவபளநழின் சதயதீம் . 

அ) 46%                                ஆ) 34%                               இ) 3.4%                                ஈ) 4.6% 

25. 0.5 கழ கரிந வசர்நம் தகல்டளல் பலப்டி அந்தழனப்டுகழது. அம்பலனில் தயிப்ட்ட 

அம்வநளினள 50ml 0.5M H2SO4 ஆல் உழஞ்சப்டுகழது .அம்வநளினளயளல் டுழலனளக்கப்ட்ட 

ின்ர் ஞ்சழபள் அநழத்லத டுழலனளக்க 80 mL 0.5 M NaOH வதலயப்டுகழது  ில்  

வசர்நத்தழலுள் லட்பஜின் சதயதீம்                      அ) 14%                   ஆ) 28%               இ) 42%                   ஈ) 56% 

26. கரிந வசர்நத்தழல் உள் ளஸ்பஸ் ஆது ின்யபேநளறு அந்தழனப்டுகழது 

அ) Mg2P2O7                       ஆ) Mg3(PO4)2                       இ) H3PO4                   ஈ) P2O5 

27. ஆர்வதள நற்றும் ளபள லட்வபளீளல் கலயலன ிரித்ததடுக்க னன்டும் பல 

அ) தகளதழழல     நளள யளல யடித்தல்                                  ஆ) சழலதத்து யடித்தல் 

இ) ீபளயி யளல யடித்தல்                                                                    ஈ) ிரிக்க படினளதது 

28. கரிநச்வசர்நத்தழன் தூய்லநலன ழர்ணனிக்க னன்டும் பல 

அ) யண்ணப்ிரிலக   ஆ)  டிகநளக்கல்   இ)  உபேகுழல (அல் து) தகளதழழல    ஈ)  (அ) நற்றும் (இ) 

29. தகளதழழலனில் சழலதயலட பம் ீர்நத்லத தூய்லநனளக்க னன்டும் பல 

அ) யி நண்ட அலத்தத்தழல் யளல யடித்தல்      ஆ) குலந்த அலத்தத்தழல் யளல யடித்தல் 

இ) ின்யளல யடித்தல்                                                          ஈ) ீபளயி யளல யடித்தல் 

30. கூற்று: CH3 – C = CH – COOH     ன்து 

 

                                  COOC2H5 

              3-களர்தீ்தளக்சழ – 2 - ிபெட்டீளனிக் அநழம் 

களபணம்  :  பதன்லந யிலதச னல் ததளகுதழலன ததளட ர்ந்து இபட்லட ிலண ப்பு, அல்து 

                         பப்ிலணப்புகள் குலந்த ண்கலப்தறும். 

(அ) கூற்று நற்றும் களபணம் ஆகழன இபண்டும் சரி. வநற்தசளன் கூற்ழற்கள சரினள 

களபணம் யிக்கப்ட்டுள் து. 

(ஆ) கூற்று நற்றும் களபணம் ஆகழன இபண்டும் சரி. ஆளல் கூற்ழற்கள சரினள 

களபணம் யிக்கப்டயில்ல . 

(இ) கூற்றுசரி ஆளல் களபணம் தயறு. 

(ஈ) கூற்று நற்றும் களபணம் ஆகழன இபண்டும் தயறு. 

 
 
 
 

www.Padasalai.Net                                              www.CBSEtips.in

Kindly send me your Questions & Keys to this email id - padasalai.net@gmail.com - Whatsapp No: 7358965593

Pa
da

sa
la

i.N
et

Pa
da

sa
la

i.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

 
 

1.   (A)  CH3CH2CH2Br  +  KOH → CH3 - CH = CH2 + KBr +H2O        

   (B)  (CH3)3CBr + KOH →  (CH3)3 COH +  KBr 

   (C) 

             
வநற்கண்டுள் யிலகலக்கு, ின்யபேம் ந்த கூற்று சரினளது? 

(அ) (A) ீக்க யில (B) நற்றும் (C) தழலீட்டு யிலகள் 

(ஆ) (A) தழலீட்டு யில (B) நற்றும் (C) ீக்க யிலகள் 

(இ) (A) நற்றும் (B) ீக்க யிலகள் நற்றும் (C) வசர்க்லக யில 

(ஈ) (A) ீக்க யில (B) தழலீட்டு யில நற்றும் (C) வசர்க்லக யில 

2. தன்லசல் களர்ன்  வர்அனினின் இக்கப்ளதல் ன்? 

(அ)   sp2        (ஆ)   spd2    (இ)    sp3    (ஈ)    sp2d 

3. கபேக்கயர் தழின் இங் கு யரிலச 

(அ) OH- > NH2
- > -OCH3 > RNH2  (ஆ) NH2

 - > OH- > -OCH3 > RNH2 (இ) NH2
- > CH3O- > OH- > RNH2 (ஈ) CH3O- > NH2 - > OH- > RNH2 

4. ின்யபேயயற்ழல் து க்ட்பளன் கயர் தளபேள் அல் ? 

(அ) Cl+         (ஆ) BH3              (இ) H2O             (d) +NO2 

5. எபே சகப்ிலணப்ின் சவபள எவப நளதழரினள ியிளல் உபேயளயது 

(அ) க்ட்பளன் கயர் தளபேள்    (ஆ) கபேக்கயர் தளபேள்     (இ) களர்ன் வர் அனி     (ஈ) தி உறுப்பு 

6. Hyper Conjucation இவ்யளறும் அலமக்கப்டுகழது 

(அ) ிலணப்ில்ள உடிலசவு                                  (ஆ) வக்கர் – ளதன் யிலவு  

(இ) (அ) நற்றும் (ஆ)                                                                (ஈ) இலய துவுநழல்ல . 

7. அதழக +I யில யில தற்றுள் ததளகுதழ து?? 

(அ) CH3 -                (ஆ) CH3-CH2-                         (இ) (CH3)2-CH-                             (ஈ) (CH3)3-C- 

8. ின்யபேயயற்றுள் நீவசளதநரிக் யில யிற்கு உட் டளத வசர்நம் து? 

(அ) C6H5OH                   (ஆ) C6H5Cl                   (இ) C6H5NH2                          (ஈ) C6H5NH3 + 

9. - I யிலயில களட்டுயது 

(அ) – Cl                    (ஆ) – Br                      (இ) (அ) நற்றும் (ஆ)                  (ஈ) - CH3 

10. ின்யபேயயற்றுள் அதழக ழலப்புத் தன்லநலனப் தற்றுள் களர்ன் வபனி து? 

(அ) Ph3C-
+     (ஆ) CH3-CH2- +      (இ) (CH3)2-CH + (ஈ) CH2 =  CH - CH2 + 

11. கூற்று  : தளதுயளக ஏரிலணன களர் ன் வர் அனிலனக் களட் டிலும் பயிலணன களர் ன் வர் 

                         அனிகள் ிதழல் உபேயளகழன். 

களபணம் :கூடுதளக உள் ஆல்லக ல் ததளகுதழனின் ிலணப்ில்ள உடிலசவு நற்றும் தூண்டல்                 

.                      யிலயளது பயிலணன களர்ன் வபனிலன ழலப்புத் தன்லந தச்தசய்கழது. 

(அ) கூற்று நற்றும் களபணம் சரி, வந லும் களபணநளது கூற்ழற்கு சரினள யிக்கநளகும். 

(ஆ) கூற்று நற்றும் களபணம் சரி, ஆள ல் களபணநளது கூற்ழற்கு சரினள யிக்கம் அ ல் 

(இ) கூற்று சரி ஆளல் களபணம் தயறு 

(ஈ) கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் தயறு 

12. C – C  ிலணப்ின் சவபற் ியிளல் உபேயளயது 

(அ) தி உறுப்பு                                                         (ஆ) களர்ன் தழபனி   
(இ) களர்ன் வர் அனி                                       (ஈ) களர் ன் வர் அனி நற்றும் களர் ன் தழபனி 

அகு 12 கரிந வயதழ யிலகின் அடிப்லடக் கபேத்துக்கள் 
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

13. ின்யபேயயற்றுள் கபேக்கயர் தளபேட்க ின் ததளகுப்ல குழப்ிடுயது து? 

(அ) BF3, H2O, NH2
 -        (ஆ) AlCl3, BF3, NH3         (இ) CN-, RCH2 

-, ROH          (ஈ) H+, RNH3 +, :CCl2 

14. ின்யபேயயற்றுள் கபேக்கயர் தளபேளக தசனல் டளதது து? 

(அ) ROH                  (ஆ) ROR               (இ) PCl3               (ஈ) BF3 

15. களர்ன் வர் அனினின் யடியலநப்பு 

(அ) வர் வகளடு                (ஆ) ளன்பகழ               (இ) த அலநப் பு                 (ஈ) ிபநழடு 

 

1. ஈத்வதின் நலத்தல் நற்றும் தழதபதழர் யச அலநப்புகல எப்ிடும் வளது 
ின்யபேயயற்றுள் சரினளக் கூற்று து? 

அ) ஈத்வதின் நலத்தல் யச அலநப்ில் பறுக்க தழரிபு களணப்டினும் தழர் தழர் 

யச அலநப்லக் களட்டிலும் நலத்தல் யச அலநப்பு அதழக ழலப்புத் தன்லந உலடனது. 

ஆ) ஈத்வதின் தழதபதழர் யச அலநப்ளது நலத்தல் யச அலநப்லக்களட்டிலும் அதழக 

ழலப்புத்தன்லந உலடன து தில் தழதபதழர் அலநப்ில் பறுக்கத் தழரிபு துநழல்ல . 

இ) ஈத்வதின் தழதபதழர் யச அலநப்ளது நலத்தல் யச அலநப்ில க் களட்டிலும்  
குலயள ழலப்புத் தன்லந உலடனது தில் தழதபதழர் அலநப்ில் பறுக்கத் தழரிபு 

களணப்டுகழது. 

ஈ) ஈத்வதின் தழதபதழர் யச அலநப்ளது நலத்தல் யச அலநப்ில க் களட்டிலும் 
குலயள ழலப்புத் தன்லந உலடனது தில் தழதபதழர் அலநப்ில் பறுக்கத் தழரிபு 

களணப்டுயதழல்ல 

2. C2H5 Br + 2 Na      
உர் ஈதர்
→          C4H10  +  2NaBr       வநற்கண்டுள் யில ின்யபேம் வ்யிலக்கள 

டுத்துக்கள ட்டளகும்? 

அ) ரீநர் - டீநன் யில                     ஆ) உர்ட்ஸ் யில 

இ) ஆல்டளல் குறுக்க யில                 ஈ) லள ஃப்தநன் யில 

3. (A) ன் ஆல்லகல் புவபளலநடு  ஈதரில் உள் வசளடினத்துடன் யிலபுரிந்து 4,5 - லட த்தழல் 

ஆக்வடலத் தபேகழன்து  (A) ன் வசர்நநளது. 

அ) CH3 (CH2)3 Br  ஆ) CH3(CH2)5 Br  இ) CH3(CH2)3 CH(Br)CH3  ஈ) CH3 – (CH2)2 – CH (Br) – CH2 CH3 
4. ஈத்வதில் C - H ிலணப்பு நற்றும் C-C ஆகழன ிலணப்புகள் பலவன ின்யபேம் 
வநற்தளபேந்துதளல் உபேயளகழன்து 

அ) sp3 – s  நற்றும்  sp3 – sp3 ஆ) sp2 – s நற்றும்  sp2 – Sp2 இ) sp – sp  நற்றும்  sp – sp  ஈ) p – s  நற்றும் p – p 

5. ின்யபேம் யிலனில்,   அதழக அயில் தப்டும் 

பதன்லந யிலப்தளபேள் 

அ)                           ஆ)                            இ)                          ஈ)  

6. ின்யபேயயற்றுள் எி சுமற்றும் தன்லநபலடனது து? 

அ) 2 - தநத்தழல் தன்வடன்      ஆ) சழட்ரிக் அநழம்      இ) கழிசபளல்      ஈ) வநற்கண்டுள் துவுநழல்ல 

7. தளட்டளசழனம் அசழட்வடட்டின்  ீர்க்கலபசல  நழன்ளற்குக்கும் வளது வர்நழன்யளனில் 

உபேயளகும் வசர்நம் 

அ) CH4  நற்றும்  H2         ஆ) CH4  நற்றும்  CO2            இ) C2H6  நற்றும்  CO2           ஈ) C2H4  நற்றும்  Cl2 

8. லசக்வள ஆல்வக ன்கின் தளது யளய்ளடு        அ)  CnHn      ஆ)  CnH2n     இ)  Cn H2n–2     ஈ)  Cn H2n+2 

அகு 13 லலட்வபளகளர்ன்கள் 
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

9. ின்யபேயயற்றுள் யளப ழலனில் உள் புவபளநழனுடன் உடடினளக யில புரிபம் 

வசர்நத்தழன் யளய்ளடு                                           அ) C3H6            ஆ) C2H2                இ) C4H10                 ஈ) C2H4 

10. ின்யபேயயற்றுள் ந்தச் வசர்நம், HBr  உடன் யிலட்டு அதல ததளடர்ந்து லடதறும் 

ீக்க யில அல்து வபடினள ீக்க யிலனின் பம் புபப்லீத்  தபளது? 

அ)                 ஆ) CH3 – CH2 – CH2 – OH                      இ)  H2C = C = 0                  ஈ) CH3 – CH2 – CH2Br 

11. ின்யபேம் ஆல்கவன்கலள் எடுக்க ஏவசளவற் யிலனின் பம் புபப்வளல நட்டும் 

தபேயது து? 

அ) 2 - தநத்தழல் புபப்னீ்                                                                    ஆ) 2 -  தநத்தழல் ிபெட்  - 1 -  ஈன்  

இ) 2,3  -  லட தநத்தழல் ிபெட் – 1 -  ஈன்                                       ஈ) 2,3  -  லடதந த்தழல் ிபெட்  - 2 -  ஈன் 

12. 2- புவபளவநள -2- தந த்தழல் ிபெட்வடல  ஆல்கலள ல் கந்த KOH உடன் யில ப்டுத்தும் வளது 

அதழகஅவு உபேயளகும் பதன்லந யில தளபேள் 

அ) 2 – தந த்தழல் ிபெட் -2 – ஈன்                                       ஆ) 2 – தந த்தழல் ிபெட்டன் -1- ஆல் 

இ) 2 – தந த்தழல் ிபெட் -1- ஈன்                                          ஈ) 2 – தந த்தழல் ிபெட்டன் -2 – ஆல் 

13. ின்யபேம் யிலனின் அதழக அவு உபேயளகும் பதன்லந யிலதளபேள் 

(CH3)2 C = CH2       
                        
→          

அ) 2- குவளவபள -1- அனவடள -2- தநத்தழல் புபப்வன்      ஆ) 1- குவளவபள -2- அனவடள -2- தநத்தழல்புபப்வன் 

இ) 1,2 - லட குவளவபள -2- தநத்தழல்புபப்வன்                    ஈ) 1,2- லட அனவடள -2- தநத்தழல் புபப்வன் 

14. ின்யபேம் வசர்ந த்தழன் IUPAC தனர்  

                                                                         

அ) டிபளன்ஸ் -2- குவளவபள -3- அனவடள -2- தன்டீன்       ஆ) சழஸ் -3- அனவடள -4- குவளவபள -3- தன்வடன் 

இ) டிபளன்ஸ் -3- அனவடள -4- குவளவபள -3- தன்டீன்        ஈ) சழஸ் -2- குவளவபள -3- அனவடள -2- தன்டீன் 

15. சழஸ் – 2 – ிபெட்டீன் நற்றும் டிபளன்ஸ் -2- ிபெட்டீன் ஆகழன 

அ) யச அலநப்பு நளற்ழங்கள்                                    ஆ) கட்டலநப்பு நளற்ழனங்கள் 

இ) புதயி நளற்ழங்கள்                                              ஈ) எி சுமற்ச்சழ நளற்ழங்கள் 

16. ின்யபேம் யிலனில் வசர்நம் (A) க் கண்டழக. 

 

அ)                                ஆ)                                  இ)                                               ஈ)  

17. CH2 – CH2   
(  
→    CH ≡ CH  இங்கு A ன்து 

      |           | 
     Br         Br    

அ)  Zn              ஆ)  அடர்  H2SO4              இ) ஆல்கலளல் கந்த. KOH             ஈ)  ீர்த்த  H2SO4 

18. அடர் H2SO4 நற்றும் HNO3 ஆகழன லட்வபள ற் கலயனளல் தன்சவன்  லட்வபள  ற்ம் அலடபம் 

யிலலனக் கபேதுக. யிலக்கலயனில் அதழக அவு KHSO4 வசர்க்கப்டின், லட்வபள ற் யிலனின் வயகம் 

அ) நளற்நலடனளது               ஆ) இபே நடங்களகும்                   இ) அதழகநளகும்              ஈ) குலபம் 
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

19. ின்யபேம் ம்பக்கூறுகில் அலத்து அணுக்கலம் சநதத்தழல் உள். 

அ)                             ஆ)                     இ)        ஈ) அ) நற்றும் ஆ) 

20. புபப்லல தசஞ்சூட்டு ழலனில் உள் இபேம்புக் குமளனின் யமழவன தசலுத்தும் வளது            

தப்டும் 

 அ)       ஆ)   இ)    ஈ) இலய துவுநழல்ல 

21.  (A) ஆது 

அ )            ஆ)  

 இ) அ) நற்றும் ஆ)                                                           ஈ)  

22. ின்யபேயயற்றுள் அவபளவநட்டிக் தன்லநலன தற்ழபேக்களதது து? 

அ)                       ஆ)                          இ)                        ஈ)  

23. ின்யபேயயற்றுள் ிதளக ஃிரீடல் - கழபளப்ட் யிலனில் ஈடுடளத வசர்நம் து ? 

அ)  லட்வபள தன்சவன்      ஆ)  தடளலுயனீ்               இ)  கழபெநீன்                ஈ)  லசலீன் 

24. தநட்டள ஆற்றுப்டுத்தும் சழ ததளகுதழகள்  கவவம தகளடுக்கப்ட்டுள். அயற்ழல் அதழக கழர்வு 

ீக்கும் ததளகுதழ து? 

அ)  – COOH        ஆ)  – NO2       இ)  – C ≡ N       ஈ)  – SO3H 

25. ின்யபேயயற்றுள் ஃப்ரீடல் – கழபளப்ட் யிலனில் வலலடு குதழப் தளபேளக னன்டுயது 

து?                              அ) குவளவபள தன்சவன்             ஆ) புவபளவநள தன்சவன் 
இ) குவளவபள ஈத்வதன்                            ஈ) வசள புபப்லல் குவளலபடு 

26. வசளடினம் புபிவனளவ ட்லட களர்ளக்சழல் ீக்க யிலக்கு உட்டுத்தழ எபே ஆல்வகன் 

தனளரிக்கப்டுகழது. அவத ஆல்வகல ின்யபேம் ம்பலனிலப் னன்டுத்தழ தனளரிக்களம்? 

அ) யிலபெக்கழ பன்ிலனில் புபப்ீின் லலட்பஜவற்ம் 
ஆ) அனவடள நீத்வதனுடன் உவளக வசளடினத்தழன் யில 

இ) 1- குவளவபள புபப்வன் எடுக்கம்                ஈ) புவபளவநள நீத்வதின் எடுக்கம் 

27. ின்யபேயயற்றுள் து அழளட்டிக் ழலவுற் லலட்வபளகளர்ளகும். 

அ) C8 H18             ஆ) C9 H18          இ) C8 H14         ஈ) இலயனலத்தும் 
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

28. ின்யபேம் யிலனில் வசர்நம் 'Z' க் கண்ட ழக 

 
அ) ளர்நளல்டிலலடு         ஆ) அசழட்டளல்லலடு         இ) ளர்நழக் அநழம்         ஈ) துவுநழல்ல 

29. தபளக்லறடு யிலவு ின் யபேயற்றுள் ச்வசர்நத்தழல் உணப படிபம் 

அ)  ஆக்ட் – 4 – ஈன்             ஆ)  தல க்ஸ் – 3 – ஈன்           இ)  தன்ட் – 1 – ஈன்        ஈ)   ிபெட் – 2 – ஈன் 

30. 2 – ிபெட்லடின் குவளரிவற்த்தளல் தப்டுயது 

அ) 1- குவளவபள ிபெட்வடன்                                                                 ஆ) 1,2 - லட குவளவபள ிபெட்வடன் 

இ) 1,1,2,2 - தடட்பள குவளவபள ிபெட்வடன்                                     ஈ) 2,2,3,3 - தடட்பள குவளவபள ிபெட்வடன் 

 

 

1.   ன்  IUPAC  தனர் 

அ) 2 - புவபளவநள தன்ட் – 3 – ஈன்              ஆ) 4 - புவபளவநள  தன்ட் – 2 – ஈன்             

இ) 2 – புவபளவநள  தன்ட்– 4 – ஈன்                ஈ) 4 – புவபளவநள  தன்ட்– 1 – ஈன் 

2. ின்யபேம் வசர்நங்கில், அதழக தகளதழழல உலடன வசர்நம் து? 

அ) n-ிபெட்லடல் குவளலபடு                                                             ஆ) வசள ிபெட்லடல் குவளலபடு 

இ) t - ிபெட்லடல் குவளலபடு                                                             ஈ) n - புபப்லல் குவளலபடு. 

3. ின்யபேம் வசர்நங்கல அயற்ழன் அடர்த்தழனின் றுயரிலசனில் அலநக்க 

A) CCl4                      B) CHCl3                   C) CH2Cl2                    D) CH3Cl 

அ)  D < C < B < A                       ஆ)  C > B > A > D                      இ)  A < B < C < D                   ஈ)  C > A > B > D 

4. Cl அணுயின் இட அலநயிலப் தளபேத்து CH3 – CH = CH – CH2 – Cl, வசர்நநளது ின்யபேநளறு   

யலகப்டுத்தப்டுகழது 

அ)  யிலல்       ஆ)  அல்லல்         இ)  ஈரிலணன              ஈ)  அர்அல்லகல் 

5. லட த்தழல் குவளவபள  நீத்வதின்  சரினள IUPAC தனர் 

அ) 3 – குவளவபள தன்வடன்                                                      ஆ) 1 - குவளவபள தன்வடன் 

இ) 1 - குவளவபள - 1, 1, லட த்தழல் நீத்வதன்                      ஈ) 1 – குவளவபள – 1 - த்தழல் புபப்வன் . 

6. C - X ிலணப்ள து இயற்ழல் யழலநனளக உள்து 

அ) குவளவபள நீத்வதன்      ஆ) அனவடள நீத்வதன்        இ) புவபளவநள நீத்வதன்         ஈ) புலவபள நீத்வதன் 

7.   ன் யிலனில் X ன்து 

அ)                       ஆ)                         இ)                ஈ)  

அகு 14 வலவள ஆல்வகன்கள் நற்றும் வலவள அரீன்கள் 
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

8. ின்யபேம் வசர்நங்கலள் ச்வசர்நநளது OH- அனினளல் கபேக்கயர்தளபேள் தழலீட்டு 

யிலக்கு உட்டும் வளது சுமழநளய்க் கலயலனத் தபேம், 

i) ii)   iii)  

அ)  (i)              ஆ)  (ii)  and  (iii)                   இ)  (iii)                         ஈ)  (i)  and  (ii) 

9. த்தழல் ளர்வநட்லட அதழகவு RMgX உடன் யிலப்டுத்தும் வளது தப்டுயது 

அ)    ஆ)               இ)  R- CHO                     ஈ)   R -  O  –  R 

10. தன்சவன் FeCl3 பன்ிலனில் Cl2 உடன் சூரின எி இல்ளத ழலனில் யிலட்டு தபேயது 

அ) குவளவபள தன்சவன்                                    ஆ) தன்லசல் குவளலபடு 

இ) தன்சளல் குவளலபடு                               ஈ) தன்சவன் தலக்றள குவளலபடு 

11. C2F4Cl2 ன் தனர் ___________ 

அ)  ஃப்ரீனளன் – 112           ஆ) ஃப்ரீனளன் – 113                இ) ஃப்ரீனளன் – 114                      ஈ) ஃப்ரீனளன் – 115 

12. த்தழலீன் லட குவளலபலட  த்தழழடீன் லட குவளலபடிழபேந்து வயறுடுத்தழ அழன உதவுயது 

து?                                   

அ)  Zn / தநத்தளல்         ஆ)  KOH / த்தளல்       இ)  ீர்த்த KOH        ஈ)  ZnCl2 / அடர் HCl 

13. ழபல் I ல் தபப்ட்டுள் வசர்நங்கல ழபல் II ல் தகளடுக்கப்ட்டுள் அதன் னன்கலடன் 

தளபேத்துக. 

 ழபல்-I      ( வசர்ந ங்கள் ) 

 

 ழபல்-II          ( ன ன்கள் ) 

 

A அனவடளளர்ம் 1 தீனலணப்ளன் 

B களர்ன் தடட்பள குவளலபடு 

 

2 பூச்சழக்தகளல்ழ 
 

C CFC 3 3 புலப தடுப்ளன் 

D DDT 4 குிர் சளதப் தட்டி 

அ) A → 2 B → 4 C →1 D →3       ஆ) A → 3 B → 2 C →4 D →1      இ) A → 1 B → 2 C →3 D →4      ஈ) A → 3 B → 1 C →4 D →2 

14. கூற்று   :  வநளவள வலவள அரீன்கில், க்ட்பளன் கயர்தளபேள் தழலீட்டு யில                                       

.                           o - நற்றும் p - இடங்கில் ழகழ்கழது. 

களபணம்  :  லளஜன் அணுயளது யலன கழர்வு ீக்கழ 
அ) கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் சரி. வநலும் களபணநளது கூற்ழற்கு சரினள யிக்கநளகும். 

ஆ) கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் சரி.ஆளல் களபணநளது கூற்ழற்கு சரினள யிக்கம் அல் . 

இ) கூற்று சரி, ஆள ல் களபணம் தயறு. 

ஈ) கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் தயறு. 

15. ின்யபேம் யிலலனக் கபேதுக.             CH3CH2CH2Br  +  NaCN    →    CH3CH2CH2CN   +   NaBr 

இவ்யில ின்யபேம் யற்றுள் வயகநளக ழகலம் 

அ)  த்தளல்      ஆ)  தநத்தளல்             இ)  DMF (N, N' – லடதநத்தழல்ளர்நலநடு)               ஈ)  ீர். 

16. தடட்பள குவளவபள நீத்வதிழபேந்து ஃப்ரீனளன் -12 தபேநயில் வ்யில னின் பம் 

தனளரிக்கப்டுகழது 

அ) உர்ட்ஸ் யில    ஆ) ஸ்யள ர்ட்ஸ் யில     இ) வலவளளர்ம் யில      ஈ) களட்டர்நளன் யில 
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

17. SN 1 யில யமழ பலனில் நழகவும் ிதளக ீபளற்குப்லடபம் பக்கூறு 

அ) அல்லல் குவளலபடு                                   ஆ) த்தழல் குவளலபடு 

இ) வசள புபப்லல் குவளலபடு                       ஈ) தன்லசல் குவளலபடு 

18. SN1 யிலனில் தநதுயளக ழகலம் டினில் உபேயளகும் களர்ன் வர் அனினளது 

அ) Sp3 இக்கப்லட ந்தது                                ஆ) Sp2 இக்கப்லட ந்தது 

இ) Sp இக்கப்லட ந்தது                                   ஈ) இலய துவுநழல்ல 

19. குவளவபள தன்சவல HNO3 ஆல் லட்வபள ற்ம் அலடன ச் தசய்பம் வளது தபேநயில் 

உபேயளகும் பதன்லந யிலதளபேள் H2So4 

அ) 1-குவளவபள-4-லட்வபள தன்சவன்                                                 ஆ) 1-குவளவபள-2-லட்வபள தன்சவன் 

இ) 1-குவளவபள-3-லட்வபள தன்சவன்                                                  ஈ) 1-குவளவபள-1-லட்வபள தன்சவன் 

20. ின்யபேயயற்றுள் கபேக்கயர் தளபேள் தழலீட்டு யிலனில் அதழக யிலபுரியது து? 

அ)      ஆ)         இ)          ஈ)  

21. த்தழழடீன் குவளலபலட ீர்த்த KOH உடன் யிலப்டுத்தும் வளது த ப்டுயது 

அ)  அசழட்டளல்டிலலடு  ஆ)  த்தழலீன் கழலக்களல்  இ)  ளர்நளல்டிலலடு  ஈ)  கழலனளக்சளல் 

22. பளஷ் பலக்கள பப்தள பேள் 

அ) குவளவபள தன்சவன்  ஆ) ீளல்               இ) தன்சவன்                       ஈ) அிவசளல் 

23. குவளவபளஃளர்ம் லட்ரிக் அநழத்துடன் யிலபுரிந்து  தபேயது 

அ)லட்வபள தடளலுயின் ஆ) லட்வபள கழிசரின் இ) குவளவபள ிக்ரின் ஈ) குவளவபள ிக்ரிக் அநழம் 

24. அசழட் வடளன்             X,  இங்கு  X  ன்து 

                                                    

அ) 2 – புபப்ளல்          ஆ) 2 – தநத்தழல் – 2 – புபப்ளல்            இ) 1 – புபப்ளல்             ஈ) அசழட்வடளளல் 

25. சழல்யர் புபப்ிவனளவட்லட களர்ன் தடட்பள குவளலபடில் உள் புவபளநழனுடன் யிலப்டுத்த 

தப்டுயது 

அ) புபப்ிவனளிக் அநழம்    ஆ) குவளவபள ஈத்வதன்     இ) புவபளவநள ஈத்வதன்  ஈ) குவளவபள புபப்வன் 

 
 

  

1. பூநழலனச் சுற்ழபள் யளபக்களல் ஆ உல யிநண்டம்  அழனப்டுகழது. 

உனபம் 11 பதல் 50 கழ.நீ க்கு இலடப்ட்ட குதழ _________ 

அ)  அடிதயிப்குதழ    ஆ)  நத்தழன அடுக்கு      இ)  தயப் அடுக்கு     ஈ)  அடுக்கு நண்டம் 

2. ின்யபேயயற்றுள் து இனற்லக நற்றும் நிதர்களல் ற்டும் சூமழனல் இலடபெறு? 

அ) களட்டுத் தீ       ஆ) தயள்ம்          இ) அநழ நலம         ஈ) சுலநக் குடில் யிலவு 

3. வளளல் யளப துனபம் ன்து ________ இன் யிலவு ஆகும். 

அ) தயப் நளசுளடு      ஆ)களற்று நளசுளடு       இ) கதழர்யசீ்சு நளசுளடு      ஈ) ழ நளசுளடு 

4. இபத்தத்தழலுள் லவீநளகுவளின் --- உடன் களர்ளக்றழ லவீநளகுவளில உபேயளக்குகழது. 

அ) களர்ன் லடனளக்லசடு                ஆ) களர்ன் தடட்பள குவளலபடு 

இ) களர்ன் வநளளக்லசடு                ஈ) களர்ளிக் அநழம் 

5. சுலநக் குடில்யளபக்கின் ததளடர்யரிலசகில் து GWP இன் அடிப்லடனில் அலநந்துள்து? 

அ) CFC > N2O > CO2> CH4                         ஆ) CFC > CO2> N2O > CH4    

இ) CFC > N2O > CH4> CO2                       ஈ) CFC > CH4> N2O > CO2 

அகு 15 சுற்றுச்சூமல்வயதழனினல் 
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

6. தபேக்கடிநழக்க, தபேகபங்கில் உபேயளகும் எிவயதழப் ிப்புலகனளது பதன்லநனளக 

__________  தகளண்டுள்து. 

அ) ஏவசளன், SO2 நற்றும் லலட்வபளகளர்ன்கள்        ஆ) ஏவசளன், PAN நற்றும் NO2 

இ) PAN, புலக நற்றும் SO2                              ஈ) லலட்வபளகளர்ன்கள், SO2 நற்றும் CO2 
7. நலம ீரின் pH நதழப்பு                அ)  6.5        ஆ)  7.5      இ)  5.6       ஈ)  4.6 

8. ஏவசளன் ட சழலதவு உபேயளக் குயது 

அ) களட்டுத்தீ        ஆ) தூர்ந்துவளதல்       இ) உனிர் தபேக்கம்     ஈ) உக தயப்நனநளதல் 

9. ின்யபேயயற்றுள் தயள கூற்ல கண்டழக. 

அ) தூன ீர் 5 ppm க்கும் குலயள BOD நதழப்ல தற்ழபேக்கும். 

ஆ) சுலநக் குடில் யிலவு ஆது உக தயப்நனநளதல் வும் அலமக்கப்டுகழது 

இ) களற்ழலுள் தண்ணின தழண்ந துகள்கள், துகள் நளசுடுத்தழகள் ப்டுகழன். 

ஈ) உனிர்க்வகளம் ஆது பூநழலன சூழ்ந்துள் ளதுகளப்பு வளர்லயனளகும். 

10. CO சூமழல் யளழ்தல் அளனகபநளது , தில் 

அ) உள்வ உள்  O2  உடன் வசர்ந்து  CO2   உபேயளக்குகழது. 

ஆ) தழசுக்கிலுள் கரிந தளபேள்கல எடுக்குகழது 

இ) லவீநளகுவளினுடன் இலணந்து அலத ஆக்சழஜன் உழஞ்ச தகுதழனற்தளக ஆக்குகழது. 

ஈ) இபத்தத்லத ீர்க்க தசய்கழது 

11. வநளட்டளர் யளகங்கிழபேந்து யிநண்டத்தழற்கு தயிவன ற்ப்டும் லட்பஜின் 

ஆக்லசடுகள் நற்றும் லலட்வபளகளர் ன்கள் ________ னன்டுத்தழ கட்டுப்டுத்தப்டுகழது. 

அ) சபல அல  ஆ) துப்புபயளக்கழகள்   இ) தசளட்டுீர் ிரிப்ளன்கள்   ஈ) யிலபெக்கழ நளற்ழகள் 

12. உனிர்வயதழ ஆக்சழஜன் வதலய அவு 5 ppm க்கு குலயளக தகளண்டுள் ீர் நளதழரி குழப்ிடுயது 

அ) அதழகயில் நளசுட்டுள்து                       ஆ) குலந்தவு கலபந்த ஆக்றழஜன் 

இ) அதழகயில் கலபந்த ஆக்றழஜன் உள்து           ஈ) குலந்த COD 

13. ட்டினல் I  ட்டினல் II உடன் தளபேத்தழ , கவவம தகளடுக்கப்ட்டுள் குழனடீுகில் சரினளலத 

வதர்ந்ததடு.  

                               ட்டினல் I                             ட்டினல் II 

A ஏவசளன் ட சழலதவு 1 CO2 

B அநழநலம 2 NO 

C எி வயதழப் ிப்புலக 3 SO2 

D சுலநக் குடில் யிலவு 4 CFC 

குழனடீு: 

                   A        B          C        D 

அ              3         4          1         2 

ஆ             2         1           4        3 

இ              4          3          2        1 

ஈ               2          4          1       3 

14. 

                               ட்டினல் I                             ட்டினல் II 

A கல்குஷ்டம் 1 CO 

B உனிர்ப் தபேக்கம் 2 சுலநக் குடில் யளபக்கள் 

C உக தயப்நனநளதல் 

 

3 அநழநலம 

D லவீநளகுவளினுடன் இலணதல் 

 

4 DDT 
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 நதழப்டீு  ததளகுப்பு  பிபளஜ் த பதுகல ஆசழரினர் (வயதழனினல்) நளதழரிப் ள்ி ளக்வகளடு தபேநபுரி 

குழனடீு::             A        B      C       D 

               அ              1          2       3       4 

               ஆ             3          4       2       1 

               இ              2          3       4       1 

                ஈ              4          2       1       3 

கவவம தகளடுக்கப்ட்ட யிளக்கில் கூற்று நற்றும் களபணம் ஆகழனலய தகளடுக்கப்ட்டுள் . 

எவ்தயளபே யிளயிற்கு கவலம் தகளடுக்கப்ட்டுள் யிலடகில் சரினளலத வதர்ந்ததடு. 

i)  (A)  நற்றும்  (R)  இபண்டும் சரி. வநலும் (R) ஆது (A) க்கள சரினள யிக்கம் ஆகும். 

ii)  (A)  நற்றும்  (R)  இபண்டும் சரி. வநலும்(R) ஆது (A) க்கள சரினள யிக்கம் அல் . 

iii)  (A)  நற்றும்  (R)  இபண்டும் தயறு 

iv) (A)  சரிஆளல் ( R)  தய று 

15. கூற்று (A) :  ீர்த்வதக்கத்தழல் உள் ீரின் BOD அவுழல 5 ppm   யிட அதழகநளக இபேந்தளல், அது    

.                           அதழகயில் நளசுட்டிபேக்கும். 

களபணம் (R)  :  உனர் உனிர்வயதழ ஆக்றழஜன்  வதலய  ன்து  அதழக  ளக்டீரினள  தசனல்ளட்லடக்             

.                              தகளண்ட ீர்  தளபேள்டும். 

அ)  i                ஆ)  ii                இ)  iii                  ஈ)  iv 

16. கூற்று (A)  : குவளரிவ ற்ம் தற் தண்ணு னி ர்க்தகளல்ழகி ன் அதழகரிக்கப்ட்ட னன்ளடு      .        

.                              நண் நற்றும் ீர் நளசுளட்லட உபேயளக் குகழது. 

களபணம் (R) : இத்தலகன தண்ணுனிர்க்தகளல்ழகள்  நக்களதலய . 

  அ)  i         ஆ)  ii                இ)  iii                    ஈ)   iv 

17. கூற்று (A)  :  அடிதயிநண்டத்தழல் ஆக்றழஜன் பக்கழன ங்களற்றுகழது. 

 களபணம் (R) : அடிதயிநண்டநள து அலத்து உனிரினல் தசனல்ளடுகலக்கும் 

தளறுப்ளயதழல்ல 

 அ)   i             ஆ)   ii            இ)   iii                 ஈ)       iv 

                         ------------------------------------------------------------------------------------- 
                             ேிாக்கள் எண்ணிக்லக சுருக்கம் 

அகு யிளக்கள் ண்ணிக்லக ிரிவு யளரினளக யிளக்கள் ண்ணிக்லக 

1 25                

2 25 

3 23 

4 21 

5 25 

6 25  

7 25 

8 25 

9 30 

10 30 

11 30  

12 15 

13 30 

14 25 

15 17 

தநாத்தம் 371                                           371 

 

    கிந வயதழனினல் – 119 

இனற்ினல் வயதழனினல் – 135 

    கரிந வயதழனினல் – 117 

www.Padasalai.Net                                              www.CBSEtips.in

Kindly send me your Questions & Keys to this email id - padasalai.net@gmail.com - Whatsapp No: 7358965593
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