
Padasalai.Net’s - காலாண்டுப் ப ாதுத் தேர்வு-2022  மாேிரி-2 
            

வகுப்பு 11                                                 ேிபவண் 

 

தேரம்:2:30மணி    PART-III-தவேியியல்       பமாத்ே மேிப்ப ண்:70 

அறிவுரரகள்: 

1.அரைத்து விைாக்களும் சரியாகப்  ேிவாகி உள்ளோ என் ேரைச் சரி ார்த்துக் பகாள்ளவும்.அச்சுப் ேிவில் 
குரறயிருப் ின் அரறக் கண்காணிப் ாளரிடம் உடைடியாகத் பேரிவிக்கவும். 

2.ேீலம் அல்லது கருப்பு ரமயிரை மட்டுதம எழுவேற்கும்,அடிக்தகாடிவேற்கும் 

 யன் டுத்ே தவண்டும். டங்கள் வரரவேற்கு ப ன்சில்  யன் டுத்ேவும் 

குறிப்பு:தேரவயாை இடத்ேில்  டம் வரரந்து சமன் ாடுகரள எழுதுக. 

குறிப்பு:               குேி-I                                                                                         15X1=15 

1)KOH ன் சமாை ேிரற 

அ)158 ஆ)31.6 இ)49  ஈ)56 

2)Cr2o7
2- 

அ)+6 ஆ)+4 இ) +7 ஈ)+3  

3)M-கூட்டில் காணப் டும் அேிக ட்ச எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்ரக  

அ) 2 ஆ)8                இ)18 ஈ)32 

4)மூன்றாம் வரிரசயின் உடைய முேல் அயைியாக்கும் ஆற்றலின் வரிரச 

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

5)அணு எண் 117 பகாண்ட ேைிமத்ேின் IUPAC ப யர் என்ைவாக இருக்கும் 

அ)Ununpentium         ஆ) Ununseptium              இ) Ununhexium  ஈ) Ununoctium 

6) ின்வரும் ேைிம த ாடிகளுள் மூரலவிட்ட போடர் ிரைக் காட்டுவது எது? 

அ)Li மற்றும் Mg ஆ) Li மற்றும் Be இ) Li மற்றும் C ஈ) Li மற்றும் Na 

7)எலக்ட்ரான் அேிகமாக உள்ள ரைட்ரரடுகள் 

அ)B2H6          ஆ) CH4            இ)C2H6                ஈ)NH3 

8)ஒரு ரைட்ர ன் அணுவாைது  ின்வரும் அணு H2 ிரணப்ர  உருவாக்காது.? 

அ)O  ஆ) P   இ)N ஈ) F 

9)ேீரின் ேிரந்ேர கடிைத் ேன்ரமக்கு காரணம்  

அ)Ca(HCO3)2             ஆ)Mg(HCO3)2            இ) CaCl2           ஈ)MgCO3                      10)இயல்பு வாயுக்கள் 
குறிப் ிட்ட அழுத்ே வரம் ில் ேல்லியல்பு வாயுக்களாக ேடக்கும் பவப் ேிரல 

அ)ேிரலமாறு பவப் ேிரல         ஆ) ாயில் பவப் ேிரல 

இ)எேிர்மாறு பவப் ேிரல        ஈ)குரறக்கப் ட்ட பவப் ேிரல    
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11)2270C யில் 5.00 atm அழுத்ேத்ேில் உள்ள N2 வாயுவின் அடர்த்ேி என்ை? 

அ)0.29g/l.                                      ஆ)1.40g/l.                        இ) 3.41g/l        ஈ) 2.81g/l   

12)அரைத்து பவப் ேிரலகளிலும்,ஒரு ேன்ைிச்ரசயாை விரைக்கு சரியாை பவப்  இயக்கவியல் 
ேி ந்ேரைகள் 

அ)H<0 மற்றும்  S>0                    ஆ) )H<0 மற்றும்  S<0                                  

இ)H>0 மற்றும்    S=0                     ஈ) )H>0 மற்றும்    S>0 

13) ின்வருவைவற்றுள் எது ஒளி சுழற்றும்  ண்புரடயது. 

அ)3-  குள ோளரோ புரப்ளேன்    ஆ) மீள ோ ைோர்ைோரிக் அமிலம்  இ)2-குள ோளரோ புரப்ளேன்         ஈ)    குளுக்ள ோஸ் 

14)கருக்கவர் ேிறைின் இறங்கு வரிரச 

அ)OH->NH2
->OCH3>RNH2ஆ)NH2

->OCH3>OH-> RNH2 இ)NH2
->OH->OCH3>RNH2ஈ)OCH3>NH2

->OH-> RNH2
 

15)குளிர்ந்ே ேீரில் கார் ன்ரடஆக்ரைடு வாயுவின் கரரேிறரை எவ்வாறு அேிகரிக்கலாம் 

அ)அழுத்ேத்ேிரைஅேிகரித்து ஆ)அழுத்ேத்ேிரை குரறத்து                  இ)கைஅளவிரை அேிகரித்து                   
ஈ)இவற்றில் ஏதுமில்ரல 

                  குேி-II                    6X2=12 

ஏதேனும் ஆறுவிைாக்களுக்கு விரடயளிக்கவும். 

விைா எண் 24க்கு கட்டாயமாக விரடயளிக்கவும். 

16)விரை குணகம் (Q)-வரரயறு.. 

17)விரைச்பசயல் போகுேி மாற்றியம்-என்றால் என்ை? 

18)உடைிரசவு அல்லது மீதசாபமரிக் விரளவு.? 

19)பைய்சன் ர்க் ேிச்சயமற்ற ேன்ரம தகாட் ாடு-வரரயறு?. 

20)சமாை ேிரற-வரரயறு.. 

21)ேவைீ ஆவர்த்ேை விேி-வரரயறு. 

22)ரைட்ர ன்  ிரணப்புகள் எத்ேரை வரகப் டும்.அரவ யாரவ.? 

23)சார்லஸ் விேிரய எழுதுக. 

24)ஒரு ோைியங்கி தமாட்டார் வாகை இயந்ேிரத்ேில்,ப ட்தரால் 8160C பவப் ேிரலயில் 
எரிக்கப் ட்டது.சூழலின் பவப் ேிரல 210C ஆக இருக்கும்த ாது 

இயந்ேிரத்ேின் அேிக ட்ச ேிறரைக் கணக்கிடுக. 

                               ேகுதி-III                 6X3=18 

ஏதேனும் ஆறு விைாக்களுக்கு விரடயளிக்கவும் 

விைா எண்.33க்கு கட்டாயமாக விரடயளிக்கும் 

25)எண்ட்தரா ி- வரரயறு. 

26)தகலூசாக்கின் விேி எழுதுக.? 

27)ஆக்ைிதைற்றம்,ஆக்சி ன் ஒடுக்கம் -தவறு டுத்துக? 
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28)ஆஃ ா ேத்துவம்-வரரயறு.? 

29)எலக்ட்ரான் கவர்ேன்ரம-வரரயறு.?. 

30)ைட்ர ன் ப ராக்ரைடு அரமப்ர ப்  ற்றி எழுதுக..? 

31)வாண்ட்ைாப் வரகயடீ்டு சமன் ாட்ரட எழுதுக..?. 

32) டிவரிரசச் தசர்மங்கள்-வரரயறு...? 

33)மாறா பகாேிேிரலச் தசர்மங்கள்(அசிதயாடிதரா ிக்) வாரலவடித்ேல்-என்றால் என்ை? 

       குேி-IV                                       5X5=25 

அரைத்து விைாக்களுக்கும் விரடயளி 

34)அ)i)ேிரர மரறப்பு விரளவு-என்றால் என்ை.?(2) 

ii)அயைி ஆரத்ரேக் கண்டறியும்  ாலிங் முரறரய வருவி.(3) 

               அல்லது 

34) ஆ)40% கார் ன் 6.6% ரைட்ர ன் ,53.4 % ஆக்சி ன் ேிரற சேவேீ இரயர  உரடய கரிமச் தசர்மத்ேின் 
மூலக்கூறு வாய்ப் ாட்ரடக் கணக்கிடுக.?(தமாலார் ேிரற=90g/mole) 

35)அ)த ார் அணு மாேிரிக் பகாள்ரகயின் கருதுதகாள்கள்  ற்றி விளக்குக..? 

       அல்லது 

35)ஆ)நவீன ஆவர்த்தன அட்ைவடையில் உள்  வரிட  ள்,ததோகுதி ள் ேற்றி விவரி. 

. 

36அ)அயைி  ரிமாற்ற முரறயில் கடிை ேீரர பமன்ைரீாக எவ்வாறு மாற்றுவாய்.? 

    அல்லது 

36)ஆ)i)ேல்லியல்பு வாயு சமன் ாட்ரட எழுதுக.(3)                   

  ii) ாயில் விேிரய எழுதுக.(2). 

37)அ)I)பவப்  இயக்கவியல் மூன்றாம் விேிரய வரரயறு(2). 

II) ாம் கதலாரி மீட்டரின்  யன்கரள எழுதுக.(3).. 

     அல்லது 

37)ஆ)PCl5  சிரேவரடேல் விரையின் KC,KP மேிப்ர க் காண்க..? 

38)அ) ின்வரும் வரக விரை கரிம விரைகளுக்கு உோரணம் ேருக. 

I)β-ேீக்க விரை(3)                                                 iiஎலக்ட்ரோன்  வர் ேதிலீட்டு விடன(2).. 

       அல்லது 

38)ஆ)i)பமல்லிய அடுக்கு வண்ணப்  ிரிரக முரறரயப்  ற்றி குறிப்பு வரரக.(3) 

ii) ிரஷ்யன் ேீல ேிறத்ேின் மூலக்கூறு வாய்ப் ாட்ரட எழுதுக.(2)                  

உருவாக்கம்:மு.ேிருமூர்த்ேி, 

முதுகரல தவேியியல் ஆசிரியர், 

அரசு தமல்ேிரலப் ள்ளி ,சாத்ோன்குளம்,இராமோேபுரம் 
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