
Padasalai.Net’s - காலாண்டுப் ப ாதுத் தேர்வு-2022 மாேிரி 1 

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)ேிரறவுறாே பகாழுப்பு எண்பணய்கரள வைஸ் ேி என்றரைக்கப் டும் 

ேிரறவுற்ற பகாழுப்புக்களாகப்  யன் டும் விரையூக்கி 

அ)ேீர்மH2  ஆ)Fe/H2  இ)Pt/H2  ஈ)H2/O2 

2) ின்வரும் ேைிமங்களுள் அேிக எலக்ட்ரான் ோட்டம் மேிப்பு பகாண்ட 
ேைிமம் 

அ) F                 ஆ)Ne                                                           இ)O                                                                ஈ)N 

3)ஓதர ஆர்ப் ிட்டாலில் உள்ள இரு எலக்ட்ரான்கரளயும் தவறு டுத்ேி அறிய 
உேவுவது  

அ)தகாண உந்ேக் குவாண்டம் எண் ஆ)ேற்சுைற்சி குவாண்டம் எண் இ)காந்ேக் 
குவாண்டம் எண் ஈ)ஆர்ப் ிட்டால் குவாண்டம் எண் 

4)அணுேிரறக்கு ேியமமாக  ின்வருவைவற்றுள்  யன் டுவது எது 

அ)6C12 ஆ)7C12   இ)6C14  ஈ)6C13        
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    5) 

  

6)ஆல்கீன்   டிவரிரசச் தசர்மத்ேின் ப ாதுவாை வாய்ப் ாடு 

அ) CnH2n-2             ஆ) CnH2n+2                     இ) CnH2n                                                                        ஈ)CnH2n+3 

7)எஸ்டருக்காை ப ாதுவாை வாய்ப் ாடு 

அ)R-X           ஆ)R-CO-OR            இ)R-CO-H                ஈ)R-OH 

8)C80 கார் ைின் மூல வார்த்ரே? 

அ)ஆக்டாகான்ட் ஆ)பெக்சாகான்ட் இ)ட்ரரகான்ட் ஈ)ப ன்டாகான்ட் 

9) ேங்கமாேல் முரறயில் தூய்ரமயாக்கும் கரிமச் தசர்மம் 

அ)ப ன்சாயிக் அமிலம்             ஆ)ஈேர்            இ)CCl4           
ஈ)ப ன்சீன் 

10)-I விரளவிரைக் காட்டுவது 

அ)-Cl     ஆ)-Br     இ)-CH3    ஈ)(அ) மற்றும் (ஆ) 

11) ின்வருவைவற்றுள் கருக்கவர் ப ாருளாக பசயல் டாேது எது? 

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

12) கார்பன் நேரயனியின் வடிவமைப்பு                          

அ)நேர்நகாடு                                    ஆ)ோன்முகி                            இ)தள அமைப்பு                                                 
ஈ)பிரமிடு 
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13)N2(g)   +3H2(g)  2NH3(g0 விரையின் KC/KP 

அ)1/RT                   ஆ)  √RT                      இ)  RT           ஈ) (RT)2    

14)ஒரு அரமப் ின் பவப் ேிரல  ின்வரும்------------------ல் குரறகிறது. 

அ)பவப் ேிரல மாறா விரிவரடேல்          ஆ) பவப் ேிரல மாறா சுருங்குேல்                                                                              

இ) பவப் ம் மாறா விரிவரடேல் ஈ) பவப் ம் மாறா சுருங்குேல்                                                  

15)பின்வருவனவற்றுள் எது வவப்ப இயக்கவியல் சார்பல்ல 

அ)உராய்வு ஆற்றல்      ஆ)என்ட்தரா ி                  இ)என்ோல் ி                    
ஈ)அக ஆற்றல் 

                      குேி-II                             6X2=12 

ஏதேனும் ஆறுவிைாக்களுக்கு விரடயளிக்கவும். 

விைா எண் 24க்கு கட்டாயமாக விரடயளிக்கவும். 

16)பவப்  இயக்கவியல் பூஜ்ஜிய விேிரய-எழுதுக. 

17) ாய்ேல்-விரவுேல் தவறு டுத்துக.. 

18)வாயுவின் டால்டைின்  குேி அழுத்ே விேி-வரரயறு..? 

19)ேீரின் ேற்காலிக கடிைத் ேன்ரமக்கு காரணம் என்ை?. 

20)புளூரின்,குதளாரிரை விட குரறவாை எலக்ட்ரான் ோட்ட மேிப்பு ப ற்று 
உள்ளதுு் ஏன்.? 

21)எலக்ட்ரான் கவர்ேன்ரம-வரரயறு.. 

22)ப ௌலி ேவிர்க்ரக ேத்துவம். வரரயறு.? 

23)தமால்-வரரயறு. 

24).லீ-சாட்லியர் ேத்துவம்-வரரயரற 

                                                                       பகுதி-III                              6 X3=18 

ஏதேனும் ஆறு விைாக்களுக்கு விரடயளிக்கவும் 

விைா எண்.33க்கு கட்டாயமாக விரடயளிக்கும் 

25) ாயில் விேிரய வரரயறு. 

26)போைில்முரறயில் ரெட்ரஜன் ப ராக்ரைடு எவ்வாறு 
ேயாரிக்கப் டுகிறது? 

27)தூண்டல் விரளவு-என்றால் என்ை? 
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28)வண்ணப்  ிரிரக முரறயின் ேத்துவம் எழுதுக? 

29) வடிவ மாற்றியங்கரள  ற்றி எழுதுக.எகா ேருக. 

30) ின்வரும் தசர்மங்களுக்கு வடிவரமப்ர  எழுதுக.. 

i)3-எத்ேில் -2-பமத்ேில்-1-ப ன்டீன் ii)3-குதளாதரா ியூட்டைால் iii) ியூட்டன்-2,2-
ரடயால் 

31)ேிரறோக்க விேியிரை எழுதுக.. 

32)பவப்  இயக்கவியல் முேல் விேியின் 3 கூற்றுகரள எழுதுக..? 

33)Mn2+,Cr3+ஆகியைவற்றின் எலக்ட்ரான் அரமப்புகரளத் ேருக. 

                            குேி-IV                           5X5=25 

அரைத்து விைாக்களுக்கும் விரடயளி 

34)அ)76.6% கார் ன் 6.38%ரெட்ரஜன்,மீே சேவேீம் ஆக்ைிஜரையும் பகாண்ட 
தசர்மத்ேின் எளிய விகிே வாய்ப் ாடு,மூலக்கூறு வாய்ப் ாட்ரடக் காண்க. 
தசர்மத்ேின் ஆவி அழுத்ேம் 47. 

               அல்லது 

34) ஆ)i)ெூண்ட் விேி -வரரயறு..?  

Ii)ஆர்ப் ிட்டால்-வரரயறு.3PX, 4dx2-y2 ஆர்ப் ிட்டாலில் உள்ள எலக்ட்ரானுக்கு n 

மற்றும் l மேிப்புகரள எழுதுக.? 

 

35)அ)குவாண்டம் எண்கள் வரரயறு.4 வரக குவாண்டம் எண்கரளப்  ற்றி 
விவரி.? 

       அல்லது 

35)ஆ)கடிை ேீர்-பமன்ைரீ்-வரரயறு.ேிரந்ேர கடிைத் ேன்ரம எவ்வாறு அயைி 
 ரிமாற்ற முரறயில் பமன்ைரீாக மாற்றுவாய்.? 

36)அ)வாண்டர்வால்ஸ் ைாறிலிகளிலிருந்து நிமலைாறு ைாறிலிகமள எவ்வாறு 

வருவிப்பாய்? 

    அல்லது 

36)ஆ)பவப்  இயக்கவியல் இரண்டாம் விேியின்  ல்தவறு கூற்றுகரள 
விளக்குக. 

37)அ)போகுப்பு முரறயில் அம்தமாைியா ேயாரித்ேல் விரைக்காை KC,KPக்காை 
சமன் ாட்ரட எழுதுக.. 
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     அல்லது 

37)ஆ)i)பங்கீட்டு வண்ணப்பிரிமக முமைமய எழுதுக.? 

ii)குழாய் வண்ணப் பிரிமக முமைமய விவரி? 

38)அ)I)கருக்கவர் ப ாருள் மற்றும் எலக்ட்ரான் கவர்ப ாருள் என்றால் என்ை? 
எடுத்துக்காட்டு ேருக. 

II)சிறு குறிப்பு வரரக.1)உடைிரசவு 2) ிரணப் ில்லா உடைிரசவு. 

       அல்லது 

38) ஆ)KP  ,KC ஆகியவற்றிற்கு இரடதயயாை போடர்ர  வருவி . 

                  

உருவாக்கம்:மு.ேிருமூர்த்ேி, 

முதுகரல தவேியியல் ஆசிரியர், 

அரசு தமல்ேிரலப் ள்ளி ,சாத்ோன்குளம், 

இராமோேபுரம் 
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