
பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

              எரி உப்பின் (11 
th

) பறமான பகுப்பாய்வு -  அிய உறுப்புகரின் பகுப்பாய்வு  

வசாதல ண் :                                                                                                      வததி:.............................. 

ண் 

சசய்ய காண் அிய 

1. நிமம்  : உப்ின் ிம் கயிக்கப்டுகிது. 

 

 

             ிநற்து 
காப்ர் ,இரும்பு உப்புகள் 
இல்ல 

2. வெப்பச் ச ாதறன : 

வசாதலக் குமானில் சிிதவு உப்பு 
வசர்த்து அதிகவு சயப்ப்டுத்தப்டுகிது 

 
 

சசம்ழுப்பு  ி யாப சயியருகிது 

 

 

றநட்சட் உப்பாக 

இருக்கயாம் 

3. சுடர்ச ாதறன : 

கண்ணாடி சிற்கில் சிிதவு உப்புடன் 
ஒரு துிஅடர் லைட்வபா குவாரிக் அநிம் 
வசர்த்து லசனாக்கி புன்சன் சுடரிி்ல் 
காண்ிக்கப்டுகிது 

    
 

 குிப்ிடத் தகுந்த ிச் சுடர்      

 இல்ல 

 

காப்ர்,வரினம், 
கால்சினம்,உப்புகள் 
இல்ல 

4. நீர்த்த றைட்சா குசராரிக் 
அியத்துடன் ெிறன           

ஒரு வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன் 1 நிி ீர்த்த லைட்வபா குவாரிக் 
அநிம் வசர்க்கப்டுகிது.இது புன்சன் 
சுடரில் நிதநாக சயப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 
 

    நுலபத்து சாங்கயில்ல 

 
 
 

கார்வட் சல்லடு 

இல்ல. 

5. அடர்  ல்ஃப்யூரிக்அியத்துடன் ெிறன  
ஒரு உர்ந்த வசாதலக் குமானில் 
சிிதவு உப்புடன் 1 நிி அடர் H2SO4 வசர்ந்து 
புன்சன் சுடரில் நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது 

 

சசம்ழுப்பு யாப சய ிப் ட்டு 

அநிம் கந்த ஃசபஸ்சல்வ ட் 

தால ச்லச ிநாக நாற்றுகிது 

 
 

றநட்சட் உள்ரது 

6. MnO2 ற்றும் அடர் H2SO4 உடன் 
ெிறன : வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன் சிிதவு MnO2 நற்றும் 0.5 நிி 
அடர் H2SO4 வசர்த்து புன்சன் சுடரில் நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

 
 
 

குவாலபடு , புவபாலநடு 

இல்ல 

7. தாித் துருெல் ற்றும் அடர் H2SO4 

உடன்ெிறன : ஒரு உர்ந்த வசாதலக் 
குமானில் சிிதவு உப்புடன் சிிது தாநிப 
துருயல் நற்றும் 1 நிி  அடர் H2SO4 வசர்த்து  
நிதநாக சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 

சசம்ழுப்பு ியாப சயிப்ட்டு 

ஈபநா ஃசபஸ் சல்வட் தால 

ழுப்பு ிநாக நாற்றுகிது. 

 

 
 

றநட்சட் உள்ரது 

8. நீர்த்த NaOH கற லுடன் ெிறன : 

சிிதவு உப்புடன் 1 நிி ீர்த்த வசாடினம் 
லைட்பாக்லைடு கலபசல் வசர்த்து 
நிதநாகசயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 

குிப்ிடத் தகுந்த யாப 
சயியபயில்ல 

 
 

அம்வநாினம் இல்ல 

9. குசாறல் குசராறடு ச ாதறன : 

ஒரு வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன்,சிிதவு டிக சாட்டாசினம் லட - 

குவபாவநட், பன்று துிகள் அடர் H2SO4 

அநிம் வசர்த்து நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

  
 
குவாலபடு இல்ல  
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

                                                ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறுடன் பகுப்பாய்வு 

ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறு தாரித்தல்: 
                 ஒரு 10 நிி பகலயனில் 1 கி சகாடுக்கப்ட்ட உப்பு நற்றும் 3 கி டிக வசாடினம் கார்வட் டுத்துக் 
சகாள்ப்டுகிது. அதில் 20 நிி யால யடிீர் வசர்த்து சயப்ப்டுத்தப்டுகிது.சி ிநிடங்கள் கலபசல் சகாதித்த 
ிகு புலுள் யடிதாில் யடிகட்டப்டுகிது. நற்சாரு பகலயனில் யடிீபாது வசகரிக்கப்டுகிது. இது 
வசாடினம் கார்வட் சாறு ப்டுகிது. 

10  ில்ெர் றநட்சட் ச ாதறன : ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த HNO3 

துித்துினாக வசாதலக் குமானில 
குலுக்கிக் சகாண்டு நுலபத்துப் சாங்குதல் 
அடங்கும் யலப வசர்க்கப்டுகிது. ின் 1 

நிி சயள்ி லட்வபட் (AgNO3) 

வசர்க்கப்ட்டு ன்கு குலுக்கப்டுகிது. 

 
 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் 
யழீ்டிவு உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 

குவாலபடு , 
புவபாலநடு, 
சல்லடு இல்ல 

11 சபரிம் குசராறடு ச ாதறன : 
ஒரு நிி வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த அசிட்டிக் அநிம் துித் துினாக 
வசாதலக் குமானில குலுக்கிக்  சகாண்டு 
நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும்யலப 
வசர்க்கப்டுகிது. ின் 1நிி வரினம் 
குவாலபடு கலபசல் வசர்க்கப்ட்டு 
குலுக்கப்டுகிது 

 
 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 

சல்வட் இல்ல 

12 வயட்  அ ிட்சடட்  ச ாதறன :ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த 
அசிட்டிக் அநிம் வசர்க்கப்ட்டு நுலபத்துப் 
சாங்குதல் அடங்கும் யலப 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. ின் 1 நிி சட் 
அசிட்வடட் வசர்க்கப்டுகிது. 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 

சல்வட் இல்ல 

13 பழுப்பு ெறரச் ச ாதறன :    ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த கந்தக 
அநித்லத (dil.H2SO4) துித்துினாக 
வசாதலக் குமானில குலுக்கிக் சகாண்டு 
நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும் யலப 
வசர்க்கப்டுகிது.ின்புதிதாகதனாரிக்கப்ட்ட 
ஃசபஸ்சல்வட் கலபசல் வசர்க்கப்டுகிது. 

ின் வசாதலக் குமானில சாய்யா 
ிலனில் லயத்து அடர் H2SO4 வசாதலக் 
குமானின்உள்க்கம்யமிவனவசர்க்கப்டுகிது. 

 
 
 
 
 
 

ழுப்பு ி யலனம் 

உண்டாகிது 

 
 
 
 
 

றநட்சட் உள்ரது 

 ( உறுதி ச ாதறன )  

14 அம்சானிம் ாயிப்சடட் ச ாதறன 
ஒரு ங்கு வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த HNO3 நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும் 
யலப வசர்க்கப்டுகிது. ின் அம்வநாினம் 
நாிப்வடட் நற்றும் அடர் HNO3 ஒவ்சயான் 
லபம் 1 நிி அவு வசர்க்க வயண்டும். 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 

ாஸ்வட் இல்ல 

15. ச ாடிம் றநட்சா ப்ரூற ட் ச ாதறன : 
வசாடினம் கார்வட் ஒரு ங்கு சாறுடன் 1 

நிி ீர்த்த அம்வநாினா வசர்க்கப்டுகிது. 

ின் சி துிகள் வசாடினம் லட்வபா 
ப்ரூலசடு  வசர்க்கப்டுகிது. 

 

குிப்ிடத் தகுந்த ிம் 
வதான்யில்ல 

 

சல்லடு இல்ல 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

கா உறுப்புகறரக் கண்டமி எரி உப்புக் கற ல் தாரித்தல்: 

         வசாதலக் குமானில் சிிதவு உப்புடன் 3 நிி யால யடிீர் வசர்த்து குலுக்கப்ட்டு நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது.. கிலடக்கப் சற் இத்சதியா கலபசல் உப்புக்கலபசல் ப்டும்.  

                                       வதாகுதி பிரிப்பு 

16. 1 நிி உப்புக் கலபசலுடன் சஸ்ர் 
யிலசாருள் நற்றும் NaOH கலபசல்கள் 
ஒவ்சயான்றும் 1 நி.ி அயில் 
வசர்க்கப்டுகிது 

 

சசம்ழுப்பு ி யழீ்டிவு 
உண்டாகயில்ல 

 

பூஜ்ஜின சதாகுதி 
அம்வநாினம் இல்ல 

17. ஒரு நிி உப்புக் கலபசலுடன்  ஒரு நிி  
ீர்த்த HCl வசர்த்துக் குலுக்கப்டுகிது 

 

சயண்ணி யழீ்டிவு உண்டாகிது 
பதல் வதாகுதி  வய ட் 
உள்ரது.  

                                              பதல் வதாகுதி ெழீ்படிெின் பகுப்பாய்வு – உறுதி ச ாதறன 

18. யழீ்டியடன் 1 நி.ி ீர் வசர்த்து சகாதிக்க 

லயக்கப்டுகிது 

யழீ்டிவு கலபகிது. சட் உள்து 

19. ஒரு குதி சூடா கலபசலுடன் 1 நி.ி 
அயில் K2CrO4 வசர்க்கவும். 

நஞ்சள் ி யழீ்டிவு 

உண்டாகிது. 

 

சட் உள்து. 

20. நற்சாரு குதி சூடாகலபசலுடன்  KI 

வசர்க்கவும்.நஞ்சள் ி யழீ்டிவுடன் 1 நி.ி 
ீர் வசர்த்து சகாதிக்க லயத்து குிர்யிக்கவும் 

நஞ்சள் ி யழீ்டிவு உண்டாகிது. 

இது சூடா ீரில் கலபந்து 

குிர்யிக்கும்வாது நின்னும் தங்க 

ித் துகள்காக வதான்றுகிது 

 

சட் உறுதி 
சசய்னப்டுகிது. 

படிவு :  

        சகாடுக்கப்ட்ட உப்ில் உள் அநி உறுப்பு  : லட்வபட் 

                                        காப உறுப்பு  : சட் 

                       சகாடுக்கப்ட்ட உப்ின் சனர் : வயட் றநட்சட் 

 

             எரி உப்பின் (11 
th

) பறமான பகுப்பாய்வு -  அிய உறுப்புகரின் பகுப்பாய்வு       
வசாதல ண் :                                                                                                      வததி:.............................. 

ண் 

சசய்ய காண் அிய 

1. நிமம் :   உப்ின் ிம் கயிக்கப்டுகிது. 

 

 

             ீம் 
காப்பர்  உப்பாக 

இருக்கயாம் 

2. வெப்பச் ச ாதறன : 

வசாதலக் குமானில் சிிதவு உப்பு 
வசர்த்து அதிகவு சயப்ப்டுத்தப்டுகிது 

குிப்ிடத் தகுந்த ி யாப 

சயியபயில்ல,வ்யித நாற்பம் 
ிகமயில்ல 

 

அம்வநாினம்,லட்வபட்  
, சிங்க் உப்புகள் இல்ல 

3. சுடர்ச ாதறன : கண்ணாடி சிற்கில் 
சிிதவு உப்புடன் ஒரு துிஅடர்லைட்வபா 
குவாரிக் அநிம் வசர்த்து லசனாக்கி 
புன்சன் சுடரிி்ல் காண்ிக்கப்டுகிது 

    
 
  

ீம் கந்த ச்லச ிச்சுடர்  

 
 
 

காப்பர் உப்பு உள்ரது 

4. நீர்த்தறைட்சாகுசராரிக்அியத்துடன்ெி
றன : ஒரு வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன் 1நிி  ீர்த்த லைட்வபா குவாரிக் 
அநிம் வசர்க்கப்டுகிது.இது புன்சன்சுடரில் 
நிதநாக சயப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 
 
 

 நுலபத்து சாங்கயில்ல 

 
 
 

கார்வட் சல்லடு 

இல்ல. 

5. அடர்  ல்ஃப்யூரிக்அியத்துடன் ெிறன  
ஒரு உர்ந்த வசாதலக் குமானில் 
சிிதவு உப்புடன் 1 நிி அடர் H2SO4 வசர்ந்து 
புன்சன்சுடரில்நிதநாகசயப்ப்டுத்தப்டுகிது 

 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

 
 

குவாலபடு , புவபாலநடு 
, லட்வபட் இல்ல 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

6. 
MnO2 ற்றும் அடர் H2SO4 உடன் 
ெிறன : வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன் சிிதவு MnO2 நற்றும் 0.5 நிி 
அடர் H2SO4 வசர்த்து புன்சன் சுடரில் நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

 
 
 

குவாலபடு , புவபாலநடு 

இல்ல 

7. தாித் துருெல் ற்றும் அடர் H2SO4 

உடன்ெிறன : ஒரு உர்ந்த வசாதலக் 
குமானில் சிிதவு உப்புடன் சிிது தாநிப 
துருயல் நற்றும் 1 நிி  அடர் H2SO4 வசர்த்து  
நிதநாக சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல  

 
 
 

லட்வபட் இல்ல 

8. நீர்த்த NaOH கற லுடன் ெிறன : 

சிிதவு உப்புடன் 1 நிி ீர்த்த வசாடினம் 
லைட்பாக்லைடு கலபசல் வசர்த்து 
நிதநாகசயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 

குிப்ிடத் தகுந்த யாப 
சயியபயில்ல 

 
 

அம்வநாினம் 

இல்ல 

9. குசாறல்குசராறடு ச ாதறன : 

ஒரு வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன்,சிிதவு டிக சாட்டாசினம் லட - 

குவபாவநட், பன்று துிகள் அடர் H2SO4 

அநிம் வசர்த்து நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

  
 
குவாலபடு இல்ல  

                                                   ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறுடன் பகுப்பாய்வு 

ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறு தாரித்தல்:  ஒரு 10 நிி பகலயனில் 1 கி சகாடுக்கப்ட்ட உப்பு நற்றும் 3 கி 
டிக வசாடினம் கார்வட் டுத்துக் சகாள்ப்டுகிது. அதில் 20 நிி யால யடிீர் வசர்த்து 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது.சி ிநிடங்கள் கலபசல் சகாதித்த ிகு புலுள் யடிதாில் யடிகட்டப்டுகிது. 

நற்சாரு பகலயனில் யடிீபாது வசகரிக்கப்டுகிது. இது வசாடினம் கார்வட் சாறு ப்டுகிது. 
10  ில்ெர் றநட்சட் ச ாதறன : ஒரு நிி 

வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த HNO3 

துித்துினாக வசாதலக் குமானில 
குலுக்கிக் சகாண்டு நுலபத்துப் சாங்குதல் 
அடங்கும் யலப வசர்க்கப்டுகிது. ின் 1 

நிி சயள்ி லட்வபட் (AgNO3) 

வசர்க்கப்ட்டு ன்கு குலுக்கப்டுகிது. 

 
 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் 
யழீ்டிவு உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 

குவாலபடு , 
புவபாலநடு, 
சல்லடு இல்ல 

11 சபரிம் குசராறடு ச ாதறன : 
ஒரு நிி வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த அசிட்டிக் அநிம் துித் துினாக 
வசாதலக் குமானில குலுக்கிக்  சகாண்டு 
நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும்யலப 
வசர்க்கப்டுகிது. ின் 1நிி வரினம் 
குவாலபடு கலபசல் வசர்க்கப்ட்டு 
குலுக்கப்டுகிது 

 
 
 
 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகிது. இவ்யழீ்டிவு 

ீர்த்த H2 SO4  ல் கலபயதில்ல . 

 
 
 
 

 ல்சபட் உள்ர து 
( உறுதி ச ாதறன )   

12 வயட்  அ ிட்சடட்  ச ாதறன :ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த 
அசிட்டிக் அநிம் வசர்க்கப்ட்டு நுலபத்துப் 
சாங்குதல் அடங்கும் யலப 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. ின் 1 நிி சட் 
அசிட்வடட் வசர்க்கப்டுகிது. 

 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகிது. இவ்யழீ்டிவு 

அதிகவு அம்வநாினம் 

அசிட்வடட்டில் கலபகிது 

 
 
 

 ல்சபட் உள்ரது 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

13 பழுப்பு ெறரச் ச ாதறன :    ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த கந்தக 
அநித்லத (dil.H2SO4) துித்துினாக 
வசாதலக் குமானில குலுக்கிக் சகாண்டு 
நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும் யலப 
வசர்க்கப்டுகிது.ின்புதிதாகதனாரிக்கப்ட்ட 
ஃசபஸ்சல்வட் கலபசல் வசர்க்கப்டுகிது. 

ின் வசாதலக் குமானில சாய்யா 
ிலனில் லயத்து அடர் H2SO4 வசாதலக் 
குமானின்உள்க்கம்யமிவனவசர்க்கப்டுகிது. 

 
 
 
 
 
 

ழுப்பு ி யலனம் 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 
 
 
 

லட்வபட் இல்ல  

14 அம்சானிம் ாயிப்சடட் ச ாதறன 
ஒரு ங்கு வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த HNO3 நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும் 
யலப வசர்க்கப்டுகிது. ின் அம்வநாினம் 
நாிப்வடட் நற்றும் அடர் HNO3 ஒவ்சயான் 

லபம் 1 நிி அவு வசர்க்க வயண்டும். 

 
 
 

ஒரு காரி (canary) நஞ்சள் 

ி யழீ்டிவு உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 

ாஸ்வட் இல்ல 

15. ச ாடிம் றநட்சா ப்ரூற ட் ச ாதறன : 
வசாடினம் கார்வட் ஒரு ங்கு சாறுடன் 1 

நிி ீர்த்த அம்வநாினா வசர்க்கப்டுகிது. 

ின் சி துிகள் வசாடினம் லட்வபா 
ப்ரூலசடு  வசர்க்கப்டுகிது. 

 

ஊதா (அ) கத்திரிப்பூ ிம் 
வதான்யில்ல 

 

சல்லடு இல்ல 

கா உறுப்புகறரக் கண்டமி எரி உப்புக் கற ல் தாரித்தல்: 

           வசாதலக் குமானில் சிிதவு உப்புடன் 3 நிி யால யடிீர் வசர்த்து குலுக்கப்ட்டு நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது.. கிலடக்கப் சற் இத்சதியா கலபசல் உப்புக்கலபசல் ப்டும்.  

 
                                        

                                         வதாகுதி பிரிப்பு 

16. 1 நிி உப்புக் கலபசலுடன் சஸ்ர் 
யிலசாருள் நற்றும் NaOH கலபசல்கள் 
ஒவ்சயான்றும் 1 நி.ி அயில் 
வசர்க்கப்டுகிது 

 

சசம்ழுப்பு ி யழீ்டிவு 
உண்டாகயில்ல 

 

பூஜ்ஜின சதாகுதி 
(அம்வநாினம்) இல்ல 

17. ஒரு நிி உப்புக் கலபசலுடன்  ஒரு நிி  
ீர்த்த HCl வசர்த்துக் குலுக்கப்டுகிது 

 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

பதல் சதாகுதி  

 ( சட்) இல்ல.  

18. ஒரு நிி உப்புக் கலபசலுடன்  ஒரு நிி  
ீர்த்த HCl , H2S யாப சசலுத்தப்டுகிது  

 

 

கருலந ி யழீ்டிவு உண்டாகிது 
இண்டாம் வதாகுதி 
(காப்பர்) உள்ரது (Cu2+) 

                                              இண்டாம் வதாகுதி ெழீ்படிெின் பகுப்பாய்வு – உறுதி ச ாதறன 

யழீ்டிவுடன் 1 நி.ி ீர்த்த HNO3 வசர்த்து சகாதிக்க லயக்கப்டுகிது. யழீ்டிவு கலபகிது. இலத குிர்யிக்கப்டுகிது 

 

19. i). ஒரு குதி கலபசலுடன் அம்வநாினம் 

லைட்பாக்லைடு வசர்க்கப்டுகிது. 

யழீ்டிவு உண்டாகயில்ல . ஆால் 

கலபசல் ீ ிநாக நாறுகிது. 

காப்ர் உள்து. 

20. ii) கலபசலுடன் 1 நி.ி அசிட்டிக் அநிம் 

நற்றும் 1 நி.ி சாட்டாசினம் ஃசர்வபா 

சனலடு வசர்க்கப்டுகிது. 

 

சசம்ழுப்பு  ி யழீ்டிவு 

உண்டாகிது. 

 

காப்ர் உறுதி 
சசய்னப்டுகிது.. 

 

படிவு :             சகாடுக்கப்ட்ட உப்ில் உள் அநி உறுப்பு  : சல்வட் 

                                                       காப உறுப்பு  : காப்ர் 

                                       சகாடுக்கப்ட்ட உப்ின் சனர் : காப்பர்  ல்சபட் 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

            எரி உப்பின் (11 
th

) பறமான பகுப்பாய்வு -  அிய உறுப்புகரின் பகுப்பாய்வு       
வசாதல ண் :                                                                                                      வததி:.............................. 

ண் 

சசய்ய காண் அிய 

1. நிமம் : உப்ின் ிம் கயிக்கப்டுகிது. 

 

 

             ீம் 
காப்பர்  உப்பாக 

இருக்கயாம் 

2. வெப்பச் ச ாதறன : 

வசாதலக் குமானில் சிிதவு உப்பு 
வசர்த்து அதிகவு சயப்ப்டுத்தப்டுகிது 

குிப்ிடத் தகுந்த ி யாப 

சயியபயில்ல,வ்யித நாற்பம் 
ிகமயில்ல 

 

அம்வநாினம்,லட்வபட்  
, சிங்க் உப்புகள் இல்ல 

3. சுடர்ச ாதறன : 

கண்ணாடி சிற்கில் சிிதவு உப்புடன் 
ஒரு துிஅடர் லைட்வபா குவாரிக் 
அநிம் வசர்த்து லசனாக்கி புன்சன் 
சுடரிி்ல் காண்ிக்கப்டுகிது 

    
 
  

ீம் கந்த ச்லச ிச்சுடர்  

 
 
 

காப்பர் உப்பு உள்ரது 

4. நீர்த்த றைட்சா குசராரிக் 
அியத்துடன் ெிறன           

ஒரு வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன் 1 நிி ீர்த்த லைட்வபா குவாரிக் 
அநிம் வசர்க்கப்டுகிது.இது புன்சன் 
சுடரில் நிதநாக சயப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 

நுலபத்து சாங்குகிது. ிநற் , 

சடினற் யாப சயிப் ட்டு சதிந்த 

சுண்ணாம்பு ீலப ால் வால் 

நாற்றுகிது 

 
 
 

கார்பசனட் உள்ரது. 

5. அடர்  ல்ஃப்யூரிக்அியத்துடன் 
ெிறன  ஒரு உர்ந்த வசாதலக் 
குமானில் சிிதவு உப்புடன் 1 நிி அடர் 
H2SO4 வசர்ந்து புன்சன் சுடரில் நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

 
 

குவாலபடு , புவபாலநடு 
, லட்வபட் இல்ல 

  

6. 
MnO2 ற்றும் அடர் H2SO4 உடன் 
ெிறன : வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன் சிிதவு MnO2 நற்றும் 0.5 நிி 
அடர் H2SO4 வசர்த்து புன்சன் சுடரில் நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

 
 
 

குவாலபடு , புவபாலநடு 

இல்ல 

7. தாித் துருெல் ற்றும் அடர் H2SO4 

உடன்ெிறன : ஒரு உர்ந்த வசாதலக் 
குமானில் சிிதவு உப்புடன் சிிது தாநிப 
துருயல் நற்றும் 1 நிி  அடர் H2SO4 வசர்த்து  
நிதநாக சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல  

 
 

லட்வபட் இல்ல 

8. நீர்த்த NaOH கற லுடன் ெிறன : 

சிிதவு உப்புடன் 1 நிி ீர்த்த வசாடினம் 
லைட்பாக்லைடு கலபசல் வசர்த்து 
நிதநாகசயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 

குிப்ிடத் தகுந்த யாப 
சயியபயில்ல 

 
 

அம்வநாினம் இல்ல 

9. குசாறல்குசராறடு ச ாதறன : 

ஒரு வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன்,சிிதவு டிக சாட்டாசினம் லட 

- குவபாவநட், பன்று துிகள் அடர் H2SO4 

அநிம் வசர்த்து நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

  
 
குவாலபடு இல்ல  
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

                                               ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறுடன் பகுப்பாய்வு 

ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறு தாரித்தல்: ஒரு 10 நிி பகலயனில் 1 கி சகாடுக்கப்ட்ட உப்பு நற்றும் 3 கி டிக 
வசாடினம் கார்வட் டுத்துக் சகாள்ப்டுகிது. அதில் 20 நிி யால யடிீர் வசர்த்து சயப்ப்டுத்தப்டுகிது.சி 
ிநிடங்கள் கலபசல் சகாதித்த ிகு புலுள் யடிதாில் யடிகட்டப்டுகிது. நற்சாரு பகலயனில் யடிீபாது 
வசகரிக்கப்டுகிது. இது வசாடினம் கார்வட் சாறு ப்டுகிது. 
10  ில்ெர் றநட்சட் ச ாதறன : ஒரு நிி 

வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த HNO3 

துித்துினாக வசாதலக் குமானில 
குலுக்கிக் சகாண்டு நுலபத்துப் சாங்குதல் 
அடங்கும் யலப வசர்க்கப்டுகிது. ின் 1 

நிி சயள்ி லட்வபட் (AgNO3) 

வசர்க்கப்ட்டு ன்கு குலுக்கப்டுகிது. 

 
 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் 
யழீ்டிவு உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 

குவாலபடு ,புவபாலநடு, 
சல்லடு இல்ல 

11 சபரிம் குசராறடு ச ாதறன : 
ஒரு நிி வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த அசிட்டிக் அநிம் துித் துினாக 
வசாதலக் குமானில குலுக்கிக்  சகாண்டு 
நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும்யலப 
வசர்க்கப்டுகிது. ின் 1நிி வரினம் 
குவாலபடு கலபசல் வசர்க்கப்ட்டு 
குலுக்கப்டுகிது 

 
 
 
 

சயண்ணி யழீ்டிவு 
உண்டாகயில்ல. 

 
 
 
 

சல்வட் இல்ல 

12 வயட்  அ ிட்சடட்  ச ாதறன :ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த 
அசிட்டிக் அநிம் வசர்க்கப்ட்டு நுலபத்துப் 
சாங்குதல் அடங்கும் யலப 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. ின் 1 நிி சட் 
அசிட்வடட் வசர்க்கப்டுகிது. 

 
 
 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 

சல்வட் இல்ல 

13 பழுப்பு ெறரச் ச ாதறன :    ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த கந்தக 
அநித்லத (dil.H2SO4) துித்துினாக 
வசாதலக் குமானில குலுக்கிக் சகாண்டு 
நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும் யலப 
வசர்க்கப்டுகிது.ின்புதிதாகதனாரிக்கப்ட்ட 
ஃசபஸ்சல்வட் கலபசல் வசர்க்கப்டுகிது. 

ின் வசாதலக் குமானில சாய்யா 
ிலனில் லயத்து அடர் H2SO4 வசாதலக் 
குமானின்உள்க்கம்யமிவனவசர்க்கப்டுகிது. 

 
 
 
 
 
 

ழுப்பு ி யலனம் 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 
 
 
 

லட்வபட் இல்ல  

14 அம்சானிம் ாயிப்சடட் ச ாதறன 
ஒரு ங்கு வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த HNO3 நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும் 
யலப வசர்க்கப்டுகிது. ின் அம்வநாினம் 
நாிப்வடட் நற்றும் அடர் HNO3 
ஒவ்சயான்லபம் 1 நிி அவு 
வசர்க்கப்டுகிது. 

 
 
 

ஒரு காரி (canary) நஞ்சள் 

ி யழீ்டிவு உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 

ாஸ்வட் இல்ல 

15. ச ாடிம் றநட்சா ப்ரூற ட் ச ாதறன : 
வசாடினம் கார்வட் ஒரு ங்கு சாறுடன் 1 

நிி ீர்த்த அம்வநாினா வசர்க்கப்டுகிது. 

ின் சி துிகள் வசாடினம் லட்வபா 
ப்ரூலசடு  வசர்க்கப்டுகிது. 

 

ஊதா (அ) கத்திரிப்பூ ிம் 
வதான்யில்ல 

 

சல்லடு இல்ல 

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/


பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

கா உறுப்புகறரக் கண்டமி எரி உப்புக் கற ல் தாரித்தல்: 

       வசாதலக் குமானில் சிிதவு உப்புடன் ீர்த்த HCl வசர்த்து குலுக்கி நிதநாக சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

கிலடக்கப் சற் இத்சதியா கலபசல் உப்புக்கலபசல் ப்டும்.  

                                       வதாகுதி பிரிப்பு 

16. 1 நிி உப்புக் கலபசலுடன் சஸ்ர் 
யிலசாருள் நற்றும் NaOH கலபசல்கள் 
ஒவ்சயான்றும் 1 நி.ி அயில் 
வசர்க்கப்டுகிது 

 

சசம்ழுப்பு ி யழீ்டிவு 
உண்டாகயில்ல 

 

பூஜ்ஜின சதாகுதி 
(அம்வநாினம்) இல்ல 

17. ஒரு நிி உப்புக் கலபசலுடன்  ஒரு நிி  
ீர்த்த HCl வசர்த்துக் குலுக்கப்டுகிது 

சயண்ணி யழீ்டிவு 
உண்டாகயில்ல 

பதல் சதாகுதி  

 ( சட்) இல்ல.  

18. ஒரு நிி உப்புக் கலபசலுடன்  ஒரு நிி  
ீர்த்த HCl , H2S யாப சசலுத்தப்டுகிது  

 

கருலந ி யழீ்டிவு உண்டாகிது 
இண்டாம் வதாகுதி 
(காப்பர்) உள்ரது (Cu2+) 

                                              இண்டாம் வதாகுதி ெழீ்படிெின் பகுப்பாய்வு – உறுதி ச ாதறன 

யழீ்டிவுடன் 1 நி.ி ீர்த்த HNO3 வசர்த்து சகாதிக்க லயக்க  யழீ்டிவு கலபகிது. இலத குிர்யிக்கப்டுகிது 

19. i). ஒரு குதி கலபசலுடன் அம்வநாினம் 

லைட்பாக்லைடு வசர்க்கப்டுகிது. 

யழீ்டிவு உண்டாகயில்ல . ஆால் 

கலபசல் ீ ிநாக நாறுகிது. 

காப்ர் உறுதி 
சசய்னப்டுகிது. 

20. ii) கலபசலுடன் 1 நி.ி அசிட்டிக் அநிம் 

நற்றும் 1 நி.ி சாட்டாசினம் 

ஃசர்வபா சனலடு வசர்க்கப்டுகிது. 

 

சசம்ழுப்பு  ி யழீ்டிவு 

உண்டாகிது. 

 

காப்ர் உறுதி 
சசய்னப்டுகிது.. 

படிவு :  

        சகாடுக்கப்ட்ட உப்ில் உள் அநி உறுப்பு  : கார்வட்                                         

                                                                                 காப உறுப்பு  : காப்ர் 

                       சகாடுக்கப்ட்ட உப்ின் சனர் : காப்பர் கார்பசனட் 

             
               

              எரி உப்பின் (11 
th

) பறமான பகுப்பாய்வு -  அிய உறுப்புகரின் பகுப்பாய்வு       
வசாதல ண் :                                                                                                      வததி:.............................. 

ண் 

சசய்ய காண் அிய 

1. நிமம் : உப்ின் ிம் கயிக்கப்டுகிது. 

 

           ிநற்து காப்ர் , இரும்பு    
உப்புகள் இல்ல 

2. வெப்பச் ச ாதறன : 

வசாதலக் குமானில் சிிதவு உப்பு 
வசர்த்து அதிகவு சயப்ப்டுத்தப்டுகிது 

குிப்ிடத் தகுந்த ி யாப 

சயியபயில்ல,வ்யித நாற்பம் 
ிகமயில்ல 

 

 

அம்வநாினம்,லட்வபட்  
, சிங்க் உப்புகள் இல்ல 

3. சுடர்ச ாதறன : 

கண்ணாடி சிற்கில் சிிதவு உப்புடன் 
ஒரு துிஅடர் லைட்வபா குவாரிக் 
அநிம் வசர்த்து லசனாக்கி புன்சன் 
சுடரிி்ல் காண்ிக்கப்டுகிது 

    
 
  

குிப்ிடத் தகுந்த ிச்சுடர் இல்ல 

 
 
 

காப்ர்,வரினம், 
கால்சினம்,உப்புகள் 
இல்ல 

4. நீர்த்த றைட்சா குசராரிக் 
அியத்துடன்ெிறன           

ஒரு வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன் 1 நிி ீர்த்த லைட்வபா குவாரிக் 
அநிம் வசர்க்கப்டுகிது.இது புன்சன் 
சுடரில் நிதநாக சயப்டுத்தப்டுகிது. 

 

 
 
 
 

 நுலபத்து சாங்கயில்ல 

 
 
 

கார்வட் சல்லடு 

இல்ல. 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

5. அடர்  ல்ஃப்யூரிக்அியத்துடன் 
ெிறன  ஒரு உர்ந்த வசாதலக் 
குமானில் சிிதவு உப்புடன் 1 நிி அடர் 
H2SO4 வசர்ந்து புன்சன் சுடரில் நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

 
 

குவாலபடு , புவபாலநடு 
, லட்வபட் இல்ல 

  

6. 
MnO2 ற்றும் அடர் H2SO4 உடன் 
ெிறன : வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன் சிிதவு MnO2 நற்றும் 0.5 நிி 
அடர் H2SO4 வசர்த்து புன்சன் சுடரில் நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

 
 
 

குவாலபடு , புவபாலநடு 

இல்ல 

7. தாித் துருெல் ற்றும் அடர் H2SO4 

உடன்ெிறன : ஒரு உர்ந்த வசாதலக் 
குமானில் சிிதவு உப்புடன் சிிது தாநிப 
துருயல் நற்றும் 1 நிி  அடர் H2SO4 வசர்த்து  
நிதநாக சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல  

 

லட்வபட் இல்ல 

8. நீர்த்த NaOH கற லுடன் ெிறன : 

சிிதவு உப்புடன் 1 நிி ீர்த்த வசாடினம் 
லைட்பாக்லைடு கலபசல் வசர்த்து 
நிதநாகசயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 

குிப்ிடத் தகுந்த யாப 
சயியபயில்ல 

 

அம்வநாினம் இல்ல 

9. குசாறல்குசராறடு ச ாதறன : 

ஒரு வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன்,சிிதவு டிக சாட்டாசினம் லட 

- குவபாவநட், பன்று துிகள் அடர் H2SO4 

அநிம் வசர்த்து நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

  
 
குவாலபடு இல்ல  

                                                   ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறுடன் பகுப்பாய்வு 

ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறு தாரித்தல்: 
                 ஒரு 10 நிி பகலயனில் 1 கி சகாடுக்கப்ட்ட உப்பு நற்றும் 3 கி டிக வசாடினம் கார்வட் டுத்துக் 
சகாள்ப்டுகிது. அதில் 20 நிி யால யடிீர் வசர்த்து சயப்ப்டுத்தப்டுகிது.சி ிநிடங்கள் கலபசல் சகாதித்த 
ிகு புலுள் யடிதாில் யடிகட்டப்டுகிது. நற்சாரு பகலயனில் யடிீபாது வசகரிக்கப்டுகிது. இது 
வசாடினம் கார்வட் சாறு ப்டுகிது. 

10  ில்ெர் றநட்சட் ச ாதறன : ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த HNO3 

துித்துினாக வசாதலக் குமானில 
குலுக்கிக் சகாண்டு நுலபத்துப் சாங்குதல் 
அடங்கும் யலப வசர்க்கப்டுகிது. ின் 1 

நிி சயள்ி லட்வபட் (AgNO3) 

வசர்க்கப்ட்டு ன்கு குலுக்கப்டுகிது. 

 
 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் 
யழீ்டிவு உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 

குவாலபடு , 
புவபாலநடு, 
சல்லடு இல்ல 

11 சபரிம் குசராறடு ச ாதறன : 
ஒரு நிி வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த அசிட்டிக் அநிம் துித் துினாக 
வசாதலக் குமானில குலுக்கிக்  சகாண்டு 
நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும்யலப 
வசர்க்கப்டுகிது. ின் 1நிி வரினம் 
குவாலபடு கலபசல் வசர்க்கப்ட்டு 
குலுக்கப்டுகிது 

 
 
 
 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகிது. இவ்யழீ்டிவு 

ீர்த்த H2 SO4ல் கலபயதில்ல . 

 
 
 
 

 ல்சபட் உள்ரது  
( உறுதி ச ாதறன)   
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

12 வயட்  அ ிட்சடட்  ச ாதறன :ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த 
அசிட்டிக் அநிம் வசர்க்கப்ட்டு நுலபத்துப் 
சாங்குதல் அடங்கும் யலப 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. ின் 1 நிி சட் 
அசிட்வடட் வசர்க்கப்டுகிது. 

 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகிது. இவ்யழீ்டிவு 

அதிகவு அம்வநாினம் 

அசிட்வடட்டில் கலபகிது 

 
 
 

 ல்சபட் உள்ரது 

13 பழுப்பு ெறரச் ச ாதறன :    ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த கந்தக 
அநித்லத (dil.H2SO4) துித்துினாக 
வசாதலக் குமானில குலுக்கிக் சகாண்டு 
நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும் யலப 
வசர்க்கப்டுகிது.ின்புதிதாகதனாரிக்கப்ட்ட 
ஃசபஸ்சல்வட் கலபசல் வசர்க்கப்டுகிது. 

ின் வசாதலக் குமானில சாய்யா 
ிலனில் லயத்து அடர் H2SO4 வசாதலக் 
குமானின்உள்க்கம்யமிவனவசர்க்கப்டுகிது. 

 
 
 
 
 
 

ழுப்பு ி யலனம் 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 
 
 
 

லட்வபட் இல்ல  

14 அம்சானிம் ாயிப்சடட் ச ாதறன 
ஒரு ங்கு வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த HNO3 நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும் 
யலப வசர்க்கப்டுகிது. ின் அம்வநாினம் 
நாிப்வடட் நற்றும் அடர் HNO3 ஒவ்சயான் 

லபம் 1 நிி அவு வசர்க்க வயண்டும். 

 
 
 

ஒரு காரி (canary) நஞ்சள் 

ி யழீ்டிவு உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 

ாஸ்வட் இல்ல 

15. ச ாடிம் றநட்சா ப்ரூற ட் ச ாதறன : 
வசாடினம் கார்வட் ஒரு ங்கு சாறுடன் 1 

நிி ீர்த்த அம்வநாினா வசர்க்கப்டுகிது. 

ின் சி துிகள் வசாடினம் லட்வபா 
ப்ரூலசடு  வசர்க்கப்டுகிது. 

 

ஊதா (அ) கத்திரிப்பூ ிம் 
வதான்யில்ல 

 

சல்லடு இல்ல 

கா உறுப்புகறரக் கண்டமி எரி உப்புக் கற ல் தாரித்தல்: 

           வசாதலக் குமானில் சிிதவு உப்புடன் 3 நிி யால யடிீர் வசர்த்து குலுக்கப்ட்டு நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது.. கிலடக்கப் சற் இத்சதியா கலபசல் உப்புக்கலபசல் ப்டும்.  

                                       வதாகுதி பிரிப்பு 

16. 1 நிி உப்புக் கலபசலுடன் சஸ்ர் 
யிலசாருள் நற்றும் NaOH கலபசல்கள் 
ஒவ்சயான்றும் 1 நி.ி அயில் 
வசர்க்கப்டுகிது 

 

சசம்ழுப்பு ி யழீ்டிவு 
உண்டாகயில்ல 

 

பூஜ்ஜின சதாகுதி 
(அம்வநாினம்) இல்ல 

17. ஒரு நிி உப்புக் கலபசலுடன்  ஒரு நிி  
ீர்த்த HCl வசர்த்துக் குலுக்கப்டுகிது 

 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

பதல் சதாகுதி  

 ( சட்) இல்ல.  

18. ஒரு நிி உப்புக் கலபசலுடன்  ஒரு நிி  
ீர்த்த HCl , H2S யாப சசலுத்தப்டுகிது  

கருலந ி யழீ்டிவு 
உண்டாகயில்ல 

இபண்டாம் சதாகுதி 
(காப்ர்) இல்ல (Cu2+) 

 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் 1 நி.ி NH4Cl 

நற்றும் 1 நி.ி NH4OH வசர்த்து ன்ாக 

குலுக்கப்டுகிது 

 

யழீ்டிவு உண்டாகிது 
பன்மாம் வதாகுதி  
(வபர்ரிக் (இரும்பு ) , 
அலுினிம்) உள்ர து. 

                                           பன்மாம்   வதாகுதி ெழீ்படிெின் பகுப்பாய்வு – உறுதி ச ாதறன 

19. யழீ்டிவுடன் சிிதவு வசாடினம் 

சபாக்லசடு வசர்த்து சகாதிக்க 
லயக்கப்டுகிது . 

 

ிநற் கலபசல் உண்டாகிது 

 

அலுநிினம் உள்து.. 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

20. ிநற் கலபசலுடன் ீர்த்த HCl வசர்த்து 

குலுக்கப்டுகிது. 
லச வான் சயண்ணி 

யழீ்டிவு உண்டாகிது 

அலுநிினம்  உறுதி 
சசய்னப்டுகிது.. 

படிவு :             சகாடுக்கப்ட்ட உப்ில் உள் அநி உறுப்பு  : சல்வட் 

                                                       காப உறுப்பு  : அலுநிினம் 

                                       சகாடுக்கப்ட்ட உப்ின் சனர் : அலுினிம்  ல்சபட் 

 

           எரி உப்பின் (11 
th

) பறமான பகுப்பாய்வு -  அிய உறுப்புகரின் பகுப்பாய்வு  

வசாதல ண் :                                                                                                      வததி:.............................. 

ண் 

சசய்ய காண் அிய 

1. நிமம்  :உப்ின் ிம் கயிக்கப்டுகிது. 

 

 

             ிநற்து 
காப்ர் ,இரும்பு உப்புகள் 
இல்ல 

2. வெப்பச் ச ாதறன : 

வசாதலக் குமானில் சிிதவு உப்பு 
வசர்த்து அதிகவு சயப்ப்டுத்தப்டுகிது 

 
 

சசம்ழுப்பு  ி யாப சயியருகிது 

 

 

றநட்சட் உப்பாக 

இருக்கயாம் 

3. சுடர்ச ாதறன : 

கண்ணாடி சிற்கில் சிிதவு உப்புடன் 
ஒரு துிஅடர் லைட்வபா குவாரிக் 
அநிம் வசர்த்து லசனாக்கி புன்சன் 
சுடரிி்ல் காண்ிக்கப்டுகிது 

    
 

 குிப்ிடத் தகுந்த ிச் சுடர்      

 இல்ல 

 

காப்ர்,வரினம், 
கால்சினம்,உப்புகள் 
இல்ல 

4. நீர்த்த றைட்சா குசராரிக் 
அியத்துடன்ெிறன           

ஒரு வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன் 1 நிி ீர்த்த லைட்வபா குவாரிக் 
அநிம் வசர்க்கப்டுகிது.இது புன்சன் 
சுடரில் நிதநாக சயப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 
 

    நுலபத்து சாங்கயில்ல 

 
 

கார்வட் சல்லடு 

இல்ல. 

5. அடர்  ல்ஃப்யூரிக்அியத்துடன் 
ெிறன  ஒரு உர்ந்த வசாதலக் 
குமானில் சிிதவு உப்புடன் 1 நிி அடர் 
H2SO4 வசர்ந்து புன்சன் சுடரில் நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 

சசம்ழுப்பு யாப சய ிப் ட்டு 

அநிம் கந்த ஃசபஸ்சல்வ ட் 

தால ச்லச ிநாக நாற்றுகிது 

 
 

றநட்சட் உள்ரது 

6. MnO2 ற்றும் அடர் H2SO4 உடன் 
ெிறன : வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன் சிிதவு MnO2 நற்றும் 0.5 நிி 
அடர் H2SO4 வசர்த்து புன்சன் சுடரில் நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

 
 
 

குவாலபடு , புவபாலநடு 

இல்ல 

7. தாித் துருெல் ற்றும் அடர் H2SO4 

உடன்ெிறன : ஒரு உர்ந்த வசாதலக் 
குமானில் சிிதவு உப்புடன் சிிது தாநிப 
துருயல் நற்றும் 1 நிி  அடர் H2SO4 வசர்த்து  
நிதநாக சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 

சசம்ழுப்பு ியாப சயிப்ட்டு 

ஈபநா ஃசபஸ் சல்வட் தால 

ழுப்பு ிநாக நாற்றுகிது. 

 

 
 

றநட்சட் உள்ரது 

8. நீர்த்த NaOH கற லுடன் ெிறன : 

சிிதவு உப்புடன் 1 நிி ீர்த்த வசாடினம் 
லைட்பாக்லைடு கலபசல் வசர்த்து 
நிதநாகசயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 

குிப்ிடத் தகுந்த யாப 
சயியபயில்ல 

 

அம்வநாினம் இல்ல 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

9. குசாறல்குசராறடு ச ாதறன : ஒரு 
வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன்,சிிதவு டிக சாட்டாசினம் லட 

- குவபாவநட், பன்று துிகள் அடர் H2SO4 

அநிம் வசர்த்து நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

  
 
குவாலபடு இல்ல  

                                                ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறுடன் பகுப்பாய்வு 

ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறு தாரித்தல்: ஒரு 10 நிி பகலயனில் 1 கி சகாடுக்கப்ட்ட உப்பு நற்றும் 3 கி டிக 
வசாடினம் கார்வட் டுத்துக் சகாள்ப்டுகிது. அதில் 20 நிி யால யடிீர் வசர்த்து சயப்ப்டுத்தப்டுகிது.சி 
ிநிடங்கள் கலபசல் சகாதித்த ிகு புலுள் யடிதாில் யடிகட்டப்டுகிது. நற்சாரு பகலயனில் யடிீபாது 
வசகரிக்கப்டுகிது. இது வசாடினம் கார்வட் சாறு ப்டுகிது. 
10  ில்ெர் றநட்சட் ச ாதறன : ஒரு நிி 

வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த HNO3 

துித்துினாக வசாதலக் குமானில 
குலுக்கிக் சகாண்டு நுலபத்துப் சாங்குதல் 
அடங்கும் யலப வசர்க்கப்டுகிது. ின் 1 

நிி சயள்ி லட்வபட் (AgNO3) 

வசர்க்கப்ட்டு ன்கு குலுக்கப்டுகிது. 

 
 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் 
யழீ்டிவு உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 

குவாலபடு , 
புவபாலநடு, 
சல்லடு இல்ல 

11 சபரிம் குசராறடு ச ாதறன : 
ஒரு நிி வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த அசிட்டிக் அநிம் துித் துினாக 
வசாதலக் குமானில குலுக்கிக்  சகாண்டு 
நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும்யலப 
வசர்க்கப்டுகிது. ின் 1நிி வரினம் 
குவாலபடு கலபசல் வசர்க்கப்ட்டு 
குலுக்கப்டுகிது 

 
 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 

சல்வட் இல்ல 

12 வயட்  அ ிட்சடட்  ச ாதறன :ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த 
அசிட்டிக் அநிம் வசர்க்கப்ட்டு நுலபத்துப் 
சாங்குதல் அடங்கும் யலப 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. ின் 1 நிி சட் 
அசிட்வடட் வசர்க்கப்டுகிது. 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 

சல்வட் இல்ல 

13 பழுப்பு ெறரச் ச ாதறன :    ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த கந்தக 
அநித்லத (dil.H2SO4) துித்துினாக 
வசாதலக் குமானில குலுக்கிக் சகாண்டு 
நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும் யலப 
வசர்க்கப்டுகிது.ின்புதிதாகதனாரிக்கப்ட்ட 
ஃசபஸ்சல்வட் கலபசல் வசர்க்கப்டுகிது. 

ின் வசாதலக் குமானில சாய்யா 
ிலனில் லயத்து அடர் H2SO4 வசாதலக் 
குமானின்உள்க்கம்யமிவனவசர்க்கப்டுகிது. 

 
 
 
 
 
 

ழுப்பு ி யலனம் 

உண்டாகிது 

 
 
 
 
 
 
 

றநட்சட் உள்ரது 

 ( உறுதி ச ாதறன)  

14 அம்சானிம் ாயிப்சடட் ச ாதறன 
ஒரு ங்கு வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த HNO3 நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும் 
யலப வசர்க்கப்டுகிது. ின் அம்வநாினம் 
நாிப்வடட் நற்றும் அடர் HNO3 ஒவ்சயான் 
லபம் 1 நிி வசர்க்கப்டுகிது 

 
 

குிப்ிடத் தகுந்த யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 

ாஸ்வட் இல்ல 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

15. ச ாடிம் றநட்சா ப்ரூற ட் ச ாதறன : 
வசாடினம் கார்வட் ஒரு ங்கு சாறுடன் 1 

நிி ீர்த்த அம்வநாினா வசர்க்கப்டுகிது. 

ின் சி துிகள் வசாடினம் லட்வபா 
ப்ரூலசடு  வசர்க்கப்டுகிது. 

 

குிப்ிடத் தகுந்த ிம் 
வதான்யில்ல 

 

சல்லடு இல்ல 

கா உறுப்புகறரக் கண்டமி எரி உப்புக் கற ல் தாரித்தல்: 

         வசாதலக் குமானில் சிிதவு உப்புடன் 3 நிி யால யடிீர் வசர்த்து குலுக்கப்ட்டு நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது.. கிலடக்கப் சற் இத்சதியா கலபசல் உப்புக்கலபசல் ப்டும்.  

                                       வதாகுதி பிரிப்பு 

16. 1 நிி உப்புக் கலபசலுடன் சஸ்ர் 
யிலசாருள் நற்றும் NaOH கலபசல்கள் 
ஒவ்சயான்றும் 1 நி.ி அயில் 
வசர்க்கப்டுகிது 

 

சசம்ழுப்பு ி யழீ்டிவு 
உண்டாகயில்ல 

 

  பூஜ்ஜின சதாகுதி 
(அம்வநாினம்) இல்ல 

17. ஒரு நிி உப்புக் கலபசலுடன்  ஒரு நிி  
ீர்த்த HCl வசர்த்துக் குலுக்கப்டுகிது 

 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

  பதல் சதாகுதி  

 ( சட்) இல்ல.  

18. ஒரு நிி உப்புக் கலபசலுடன்  ஒரு நிி  
ீர்த்த HCl , H2S யாப சசலுத்தப்டுகிது  

கருலந ி யழீ்டிவு 
உண்டாகயில்ல 

 இபண்டாம் சதாகுதி 
(காப்ர்) இல்ல (Cu2+) 

 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் 1 நி.ி NH4Cl 

நற்றும் 1 நி.ி NH4OH வசர்த்து ன்ாக 

குலுக்கப்டுகிது 

 

யழீ்டிவு உண்டாகிது 
பன்மாம் வதாகுதி  
(வபர்ரிக் (இரும்பு ) , 
அலுினிம்) உள்ர து. 

                                           பன்மாம்   வதாகுதி ெழீ்படிெின் பகுப்பாய்வு – உறுதி ச ாதறன 

19. யழீ்டிவுடன் சிிதவு வசாடினம் 

சபாக்லசடு வசர்த்து சகாதிக்க 
லயக்கப்டுகிது . 

 

ிநற் கலபசல் உண்டாகிது 

 

அலுநிினம் உள்து.. 

20. ிநற் கலபசலுடன் ீர்த்த HCl வசர்த்து 

குலுக்கப்டுகிது. 
லச வான் சயண்ணி 

யழீ்டிவு உண்டாகிது 

அலுநிினம்  உறுதி 
சசய்னப்டுகிது.. 

படிவு :             சகாடுக்கப்ட்ட உப்ில் உள் அநி உறுப்பு  : லட்வபட் 

                                                       காப உறுப்பு  : அலுநிினம் 

                                       சகாடுக்கப்ட்ட உப்ின் சனர் : அலுினிம் றநட்சட் 

 
 
 

           எரி உப்பின் (11 
th

) பறமான பகுப்பாய்வு -  அிய உறுப்புகரின் பகுப்பாய்வு 
வசாதல ண் :                                                                                                      வததி:.............................. 

ண் 

சசய்ய காண் அிய 

1. நிமம் : உப்ின் ிம் கயிக்கப்டுகிது. 

 

 

             ழுப்பு 
வபர்ரிக் (இரும்பு ) 
உப்புகள் இருக்கயாம் 

2. வெப்பச் ச ாதறன : 

வசாதலக் குமானில் சிிதவு உப்பு 
வசர்த்து அதிகவு சயப்ப்டுத்தப்டுகிது 

குிப்ிடத் தகுந்த ி யாப 

சயியபயில்ல,வ்யித நாற்பம் 
ிகமயில்ல 

 

 

அம்வநாினம்,லட்வபட்  
, சிங்க் உப்புகள் இல்ல 

3. சுடர்ச ாதறன : 

கண்ணாடி சிற்கில் சிிதவு உப்புடன் 
ஒரு துிஅடர் லைட்வபா குவாரிக் 
அநிம் வசர்த்து லசனாக்கி புன்சன் 
சுடரிி்ல் காண்ிக்கப்டுகிது 

    
 

 குிப்ிடத் தகுந்த ிச் சுடர்      

 இல்ல 

 

காப்ர்,வரினம், 
கால்சினம்,உப்புகள் 
இல்ல 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

4. நீர்த்த றைட்சா குசராரிக் 
அியத்துடன்ெிறன           

ஒரு வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன் 1 நிி ீர்த்த லைட்வபா குவாரிக் 
அநிம் வசர்க்கப்டுகிது.இது புன்சன் 
சுடரில் நிதநாக சயப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 
 
     

    நுலபத்து சாங்கயில்ல 

 
 
 

கார்வட் சல்லடு 

இல்ல. 

5. அடர்  ல்ஃப்யூரிக்அியத்துடன் 
ெிறன  ஒரு உர்ந்த வசாதலக் 
குமானில் சிிதவு உப்புடன் 1 நிி அடர் 
H2SO4 வசர்ந்து புன்சன் சுடரில் நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

ிநற் யாப சயியருகிது. ீர்ந 

அம்வநாினாயில் வதாய்த்த 
கண்ணாடிக் குச்சினில வசாதலக் 

குமானின் யாய் அருகில் டுத்துச் 

சசல்அடர் சயண்புலகலனத் 

தருகிது 

 
 
 

குசராறடு உள்ரது 

6. 
MnO2 ற்றும் அடர் H2SO4 உடன் 
ெிறன : வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன் சிிதவு MnO2 நற்றும் 0.5 நிி 
அடர் H2SO4 வசர்த்து புன்சன் சுடரில் நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 

சுலந கந்த நஞ்சள் ியாப 

சயிப்ட்டு ஸ்டார்ச் அவனாலடடு 

தால ீ ிநாக நாற்றுகிது 

 
 
 

குசராறடு உள்ரது 

7. தாித் துருெல் ற்றும் அடர் H2SO4 

உடன்ெிறன : ஒரு உர்ந்த வசாதலக் 
குமானில் சிிதவு உப்புடன் சிிது தாநிப 
துருயல் நற்றும் 1 நிி  அடர் H2SO4 வசர்த்து  
நிதநாக சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 

சசம்ழுப்பு ி யாப 
சயியபயில்ல  

 
 
 

லட்வபட் இல்ல 

8. நீர்த்த NaOH கற லுடன் ெிறன : 

சிிதவு உப்புடன் 1 நிி ீர்த்த வசாடினம் 
லைட்பாக்லைடு கலபசல் வசர்த்து நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 

குிப்ிடத் தகுந்த யாப 
சயியபயில்ல 

 
 

அம்வநாினம் இல்ல 

9. குசாறல்குசராறடு ச ாதறன : 

ஒரு வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன்,சிிதவு டிக சாட்டாசினம் லட 

குவபாவநட்,பன்றுதுிகள்அடர்H2SO4அநிம்
வசர்த்துநிதநாகசயப்ப்டுத்தப்டுகிது 

. 

ஆபஞ்சு சியப்பு ி யாப 
சயியருகிது. இலத ீரில் கலபத்து 

அதனுடன் 1ml சட் அசிட்வடட் 
கலபசல் வசர்க்கும் வாது நஞ்சள் ி 

யழீ்டிவு வதான்றுகிது 

  
குசராறடு உள்ரது.  

( உறுதி ச ாதறன) 

                                               ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறுடன் பகுப்பாய்வு 

ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறு தாரித்தல்: 
                 ஒரு 10 நிி பகலயனில் 1 கி சகாடுக்கப்ட்ட உப்பு நற்றும் 3 கி டிக வசாடினம் கார்வட் டுத்துக் 
சகாள்ப்டுகிது. அதில் 20 நிி யால யடிீர் வசர்த்து சயப்ப்டுத்தப்டுகிது.சி ிநிடங்கள் கலபசல் சகாதித்த 
ிகு புலுள் யடிதாில் யடிகட்டப்டுகிது. நற்சாரு பகலயனில் யடிீபாது வசகரிக்கப்டுகிது. இது 
வசாடினம் கார்வட் சாறு ப்டுகிது. 

10  ில்ெர் றநட்சட் ச ாதறன : ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த HNO3 

துித்துினாக வசாதலக் குமானில 
குலுக்கிக் சகாண்டு நுலபத்துப் சாங்குதல் 
அடங்கும் யலப வசர்க்கப்டுகிது. ின் 1 

நிி சயள்ி லட்வபட் (AgNO3) 

வசர்க்கப்ட்டு ன்கு குலுக்கப்டுகிது. 
 

 
 

தனிர் வான் சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகிது. இவ்யழீ்டிவு 1 நிி 
ீர்த்த அம்வநாினாயில் கலபகிது. 

 
 
 
 

குசராறடு  உள்ரது 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

11 சபரிம் குசராறடு ச ாதறன : 
ஒரு நிி வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த அசிட்டிக் அநிம் துித் துினாக 
வசாதலக் குமானில குலுக்கிக்  சகாண்டு 
நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும்யலப 
வசர்க்கப்டுகிது. ின் 1நிி வரினம் 
குவாலபடு கலபசல் வசர்க்கப்ட்டு 
குலுக்கப்டுகிது 

 
 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 

சல்வட் இல்ல 

12 வயட்  அ ிட்சடட்  ச ாதறன :ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த 
அசிட்டிக் அநிம் வசர்க்கப்ட்டு நுலபத்துப் 
சாங்குதல் அடங்கும் யலப 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. ின் 1 நிி சட் 
அசிட்வடட் வசர்க்கப்டுகிது. 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 

சல்வட் இல்ல 

13 பழுப்பு ெறரச் ச ாதறன :    ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த கந்தக 
அநித்லத (dil.H2SO4) துித்துினாக 
வசாதலக் குமானில குலுக்கிக் சகாண்டு 
நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும் யலப 
வசர்க்கப்டுகிது.ின்புதிதாகதனாரிக்கப்ட்ட 
ஃசபஸ்சல்வட் கலபசல் வசர்க்கப்டுகிது. 

ின் வசாதலக் குமானில சாய்யா 
ிலனில் லயத்து அடர் H2SO4 வசாதலக் 
குமானின்உள்க்கம்யமிவனவசர்க்கப்டுகிது. 

 
 
 
 
 
 

ழுப்பு ி யலனம் 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 
 
 
 

லட்வபட் இல்ல 

14 அம்சானிம் ாயிப்சடட் ச ாதறன 
ஒரு ங்கு வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த HNO3 நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும் 
யலப வசர்க்கப்டுகிது. ின் அம்வநாினம் 
நாிப்வடட் நற்றும் அடர் HNO3 ஒவ்சயான் 
லபம் 1 நிி அவு வசர்க்கப்டுகிது 

 
 
 
 

ஒரு காரி (canary) நஞ்சள் யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 

ாஸ்வட் இல்ல 

15 ச ாடிம் றநட்சா ப்ரூற ட் ச ாதறன : 
வசாடினம் கார்வட் ஒரு ங்கு சாறுடன் 1 

நிி ீர்த்த அம்வநாினா வசர்க்கப்டுகிது. 

ின் சி துிகள் வசாடினம் லட்வபா 
ப்ரூலசடு  வசர்க்கப்டுகிது. 

 
 

ஊதா (அ) கத்திரிப்பூ ிம் 
வதான்யில்ல 

 
 

சல்லடு இல்ல 

கா உறுப்புகறரக் கண்டமி எரி உப்புக் கற ல் தாரித்தல்: 

           வசாதலக் குமானில் சிிதவு உப்புடன் 3 நிி யால யடிீர் வசர்த்து குலுக்கப்ட்டு நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது.. கிலடக்கப் சற் இத்சதியா கலபசல் உப்புக்கலபசல் ப்டும்.  

                                       வதாகுதி பிரிப்பு 

16. 1 நிி உப்புக் கலபசலுடன் சஸ்ர் 
யிலசாருள் நற்றும் NaOH கலபசல்கள் 
ஒவ்சயான்றும் 1 நி.ி அயில் 
வசர்க்கப்டுகிது 

 

சசம்ழுப்பு ி யழீ்டிவு 
உண்டாகயில்ல 

 

பூஜ்ஜின சதாகுதி 
அம்வநாினம் இல்ல 

17. ஒரு நிி உப்புக் கலபசலுடன்  ஒரு நிி  
ீர்த்த HCl வசர்த்துக் குலுக்கப்டுகிது 

 

சயண்ணி யழீ்டிவு 
உண்டாகயில்ல 

பதல் சதாகுதி  ச ட் 
இல்ல.  

18. ஒரு நிி உப்புக் கலபசலுடன்  ஒரு நிி  
ீர்த்த HCl , H2S யாப சசலுத்தப்டுகிது  

கருலந ி யழீ்டிவு 
உண்டாகயில்ல 

இபண்டாம் சதாகுதி 
(காப்ர்) இல்ல (Cu2+) 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

19. 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் 1 நி.ி NH4Cl 

நற்றும் 1 நி.ி NH4OH வசர்த்து ன்ாக 

குலுக்கப்டுகிது 

 

சசம்ழுப்பு 

ியழீ்டிவு உண்டாகிது 

 

பன்மாம் வதாகுதி 
வபர்ரிக் (இரும்பு )   
உள்ரது. 

                                              பன்மாம் வதாகுதி ெழீ்படிெின் பகுப்பாய்வு – உறுதி ச ாதறன 

20. யழீ்டிவுடன் சிிதவு வசாடினம் 

சபாக்லசடு வசர்த்து சகாதிக்கலயக்கவும் 

 ழுப்பு ி  யழீ்டிவு                          

உண்டாகிது. 

சர்ரிக் (இரும்பு )உள்து 

21. ஒரு குதி சியப்பு ி யழீ்டிவுடன் 1 நி.ி 
ீர்த்த HCl வசர் த்து சகாதிக்க லயத்து ின் 

சாட்டாசினம் ஃச ர்வபா லசனலடு 

வசர்க்கவும்.. 

 

ீ ி யழீ்டிவு 

உண்டாகிது. 

 

சர்ரிக் (இரும்பு )  உறுதி 
சசய்னப்டுகிது 

22. நற்சாரு குதி யழீ்டிவுடன் 1 நி.ி ீர்த்த 

HNO3 வசர்த்து சகாதிக்க லயத்து ின் 1 நி.ி 
KCNS வசர்க்கவும். 

 

இபத்த சியப்பு ிம் சதரிகிது 

 

சர்ரிக் (இரும்பு)   உறுதி 
சசய்னப்டுகிது. 

படிவு :  

        சகாடுக்கப்ட்ட உப்ில் உள் அநி உறுப்பு  : குவாலபடு 

                                        காப உறுப்பு  : சர்ரிக் (இரும்பு) 
                       சகாடுக்கப்ட்ட உப்ின் சனர் : வபர்ரிக் குசராறடு 

 

 
 

                      எரி உப்பின் (11 
th

) பறமான பகுப்பாய்வு -  அிய உறுப்புகரின் பகுப்பாய்வு       
வசாதல ண் :                                                                                                      வததி:.............................. 

ண் 

சசய்ய காண் அிய 

1. நிமம் : உப்ின் ிம் கயிக்கப்டுகிது. 

 

 

             ிநற்து 
காப்ர் , இரும்பு    
உப்புகள் இல்ல 

2. வெப்பச் ச ாதறன : 

வசாதலக் குமானில் சிிதவு உப்பு 
வசர்த்து அதிகவு சயப்ப்டுத்தப்டுகிது 

உப்பு சூடாக இருக்கும் வாது நஞ்சள் 

ிநாகவும் குிர்ந்த ிலனில் 

சயண்லநனாகவும் காணப்டுகிது 

 

 ிங்க் உப்பாக 

இருக்கயாம் 

3. சுடர்ச ாதறன : 

கண்ணாடி சிற்கில் சிிதவு உப்புடன் 
ஒரு துிஅடர் லைட்வபா குவாரிக் 
அநிம் வசர்த்து லசனாக்கி புன்சன் 
சுடரிி்ல் காண்ிக்கப்டுகிது 

    
 
  

குிப்ிடத் தகுந்த ிச்சுடர் இல்ல 

 
 
 

காப்ர்,வரினம், 
கால்சினம்,உப்புகள் 
இல்ல 

4. நீர்த்த றைட்சா குசராரிக் 
அியத்துடன்ெிறன           

ஒரு வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன் 1 நிி ீர்த்த லைட்வபா குவாரிக் 
அநிம் வசர்க்கப்டுகிது.இது புன்சன் 
சுடரில் நிதநாக சயப்டுத்தப்டுகிது. 

 

 
 
 
 

 நுலபத்து சாங்கயில்ல 

 
 
 

கார்வட் சல்லடு 

இல்ல. 

5. அடர்  ல்ஃப்யூரிக்அியத்துடன் 
ெிறன  ஒரு உர்ந்த வசாதலக் 
குமானில் சிிதவு உப்புடன் 1 நிி அடர் 
H2SO4 வசர்ந்து புன்சன் சுடரில் நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

 
 

குவாலபடு , புவபாலநடு 
, லட்வபட் இல்ல 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

6. 
MnO2 ற்றும் அடர் H2SO4 உடன் 
ெிறன : வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன் சிிதவு MnO2 நற்றும் 0.5 நிி 
அடர் H2SO4 வசர்த்து புன்சன் சுடரில் நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

 
 
 

குவாலபடு , புவபாலநடு 

இல்ல 

7. தாித் துருெல் ற்றும் அடர் H2SO4 

உடன்ெிறன : ஒரு உர்ந்த வசாதலக் 
குமானில் சிிதவு உப்புடன் சிிது தாநிப 
துருயல் நற்றும் 1 நிி  அடர் H2SO4 வசர்த்து  
நிதநாக சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல  

 

லட்வபட் இல்ல 

8. நீர்த்த NaOH கற லுடன் ெிறன : 

சிிதவு உப்புடன் 1 நிி ீர்த்த வசாடினம் 
லைட்பாக்லைடு கலபசல் வசர்த்து 
நிதநாகசயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 

குிப்ிடத் தகுந்த யாப 
சயியபயில்ல 

 

அம்வநாினம் இல்ல 

9. குசாறல்குசராறடு ச ாதறன : 

ஒரு வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன்,சிிதவு டிக சாட்டாசினம் லட 

- குவபாவநட், பன்று துிகள் அடர் H2SO4 

அநிம் வசர்த்து நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

  
 
குவாலபடு இல்ல  

                                                ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறுடன் பகுப்பாய்வு 

ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறு தாரித்தல்:  ஒரு 10 நிி பகலயனில் 1 கி சகாடுக்கப்ட்ட உப்பு நற்றும் 3 கி டிக 
வசாடினம் கார்வட் டுத்துக் சகாள்ப்டுகிது. அதில் 20 நிி யால யடிீர் வசர்த்து சயப்ப்டுத்தப்டுகிது.சி 
ிநிடங்கள் கலபசல் சகாதித்த ிகு புலுள் யடிதாில் யடிகட்டப்டுகிது. நற்சாரு பகலயனில் யடிீபாது 
வசகரிக்கப்டுகிது. இது வசாடினம் கார்வட் சாறு ப்டுகிது. 
10  ில்ெர் றநட்சட் ச ாதறன : ஒரு நிி 

வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த HNO3 

துித்துினாக வசாதலக் குமானில 
குலுக்கிக் சகாண்டு நுலபத்துப் சாங்குதல் 
அடங்கும் யலப வசர்க்கப்டுகிது. ின் 1 

நிி சயள்ி லட்வபட் (AgNO3) 

வசர்க்கப்ட்டு ன்கு குலுக்கப்டுகிது. 

 
 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் 
யழீ்டிவு உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 

குவாலபடு , 
புவபாலநடு, 
சல்லடு இல்ல 

11 சபரிம் குசராறடு ச ாதறன : 
ஒரு நிி வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த அசிட்டிக் அநிம் துித் துினாக 
வசாதலக் குமானில குலுக்கிக்  சகாண்டு 
நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும்யலப 
வசர்க்கப்டுகிது. ின் 1நிி வரினம் 
குவாலபடு கலபசல் வசர்க்கப்ட்டு 
குலுக்கப்டுகிது 

 
 
 
 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகிது. இவ்யழீ்டிவு 

ீர்த்த H2 SO4 ல் கலபயதில்ல . 

 
 
 
 

 ல்சபட் உள்ரது  
( உறுதி ச ாதறன)   

12 வயட்  அ ிட்சடட்  ச ாதறன :ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த 
அசிட்டிக் அநிம் வசர்க்கப்ட்டு நுலபத்துப் 
சாங்குதல் அடங்கும் யலப 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. ின் 1 நிி சட் 
அசிட்வடட் வசர்க்கப்டுகிது. 

 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகிது. இவ்யழீ்டிவு 

அதிகவு அம்வநாினம் 

அசிட்வடட்டில் கலபகிது 

 
 
 

 ல்சபட் உள்ரது 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

13 பழுப்பு ெறரச் ச ாதறன :    ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த கந்தக 
அநித்லத (dil.H2SO4) துித்துினாக 
வசாதலக் குமானில குலுக்கிக் சகாண்டு 
நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும் யலப 
வசர்க்கப்டுகிது.ின்புதிதாகதனாரிக்கப்ட்ட 
ஃசபஸ்சல்வட் கலபசல் வசர்க்கப்டுகிது. 

ின் வசாதலக் குமானில சாய்யா 
ிலனில் லயத்து அடர் H2SO4 வசாதலக் 
குமானின்உள்க்கம்யமிவனவசர்க்கப்டுகிது. 

 
 
 
 
 
 

ழுப்பு ி யலனம் 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 
 
 
 

லட்வபட் இல்ல  

14 அம்சானிம் ாயிப்சடட் ச ாதறன 
ஒரு ங்கு வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த HNO3 நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும் 
யலப வசர்க்கப்டுகிது. ின் அம்வநாினம் 
நாிப்வடட் நற்றும் அடர் HNO3 ஒவ்சயான் 

லபம் 1 நிி அவு வசர்க்க வயண்டும். 

 
 
 

ஒரு காரி (canary) நஞ்சள் 

ி யழீ்டிவு உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 

ாஸ்வட் இல்ல 

15. ச ாடிம் றநட்சா ப்ரூற ட் ச ாதறன : 
வசாடினம் கார்வட் ஒரு ங்கு சாறுடன் 1 

நிி ீர்த்த அம்வநாினா வசர்க்கப்டுகிது. 

ின் சி துிகள் வசாடினம் லட்வபா 
ப்ரூலசடு  வசர்க்கப்டுகிது. 

 

ஊதா (அ) கத்திரிப்பூ ிம் 
வதான்யில்ல 

 

சல்லடு இல்ல 

கா உறுப்புகறரக் கண்டமி எரி உப்புக் கற ல் தாரித்தல்: 

           வசாதலக் குமானில் சிிதவு உப்புடன் 3 நிி யால யடிீர் வசர்த்து குலுக்கப்ட்டு நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது.. கிலடக்கப் சற் இத்சதியா கலபசல் உப்புக்கலபசல் ப்டும்.  

                                        வதாகுதி பிரிப்பு 

16. 1 நிி உப்புக் கலபசலுடன் சஸ்ர் 
யிலசாருள் நற்றும் NaOH கலபசல்கள் 
ஒவ்சயான்றும் 1 நி.ி அயில் 
வசர்க்கப்டுகிது 

 

சசம்ழுப்பு ி யழீ்டிவு 
உண்டாகயில்ல 

 

பூஜ்ஜின சதாகுதி 
(அம்வநாினம்) இல்ல 

17. ஒரு நிி உப்புக் கலபசலுடன்  ஒரு நிி  
ீர்த்த HCl வசர்த்துக் குலுக்கப்டுகிது 

 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

பதல் சதாகுதி  

 ( சட்) இல்ல.  

18. ஒரு நிி உப்புக் கலபசலுடன்  ஒரு நிி  
ீர்த்த HCl , H2S யாப சசலுத்தப்டுகிது  

கருலந ி யழீ்டிவு 
உண்டாகயில்ல 

இபண்டாம் சதாகுதி 
(காப்ர்) இல்ல (Cu2+) 

19. 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் 1 நி.ி NH4Cl 

நற்றும் 1 நி.ி NH4OH வசர்த்து ன்ாக 

குலுக்கப்டுகிது 

 

யழீ்டிவு உண்டாகயில்ல 
பன்ாம் சதாகுதி  
(சர்ரிக் (இரும்பு ) , 
அலுநிினம்) இல்ல. 

20. 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் 1 நி.ி NH4Cl 
நற்றும் 1 நி.ி NH4OH வசர்த்து ின் லைட்ப 

ஜன் சல்லடு சசலுத்தப்டுகிது 

 

சயண் ணி யழீ்டிவு உண்டாகிது 
 நான்காம் வதாகுதி 
 (  ிங்க் ) உள்ரது 

                                           நான்காம்   வதாகுதி ெழீ்படிெின் பகுப்பாய்வு – உறுதி ச ாதறன 

21. யழீ்டிவுடன் சிிதவு  ீர்த்த HCl வசர்த்து 
சகாதிக்க லயக்கப்டுகிது . 

 

யழீ்டிவு கலபகிது 

 

சிங்க் உள்து.. 

22. கலபசலுடன் 1.5 நி.ி ீர்த்த NaOH வசர்த்து 

சகாதிக்க லயக்கவும். 
 

சதியா கலபசல் உண்டாகிது 
சிங்க்  உறுதி 
சசய்னப்டுகிது.. 

படிவு :             சகாடுக்கப்ட்ட உப்ில் உள் அநி உறுப்பு  : சல்வட் 

                                                       காப உறுப்பு  : சிங்க் 

                                       சகாடுக்கப்ட்ட உப்ின் சனர் :  ிங்க்  ல்சபட் 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

                          எரி உப்பின் (11 
th

) பறமான பகுப்பாய்வு -  அிய உறுப்புகரின் பகுப்பாய்வு       
வசாதல ண் :                                                                                                      வததி:.............................. 

ண் 

சசய்ய காண் அிய 

1. நிமம் : உப்ின் ிம் கயிக்கப்டுகிது. 

 

 

             ிநற்து 
காப்ர் , இரும்பு    
உப்புகள் இல்ல 

2. வெப்பச் ச ாதறன : 

வசாதலக் குமானில் சிிதவு உப்பு 
வசர்த்து அதிகவு சயப்ப்டுத்தப்டுகிது 

உப்பு சூடாக இருக்கும் வாது நஞ்சள் 

ிநாகவும் குிர்ந்த ிலனில் 

சயண்லநனாகவும் காணப்டுகிது 

 

 ிங்க் உப்பாக 

இருக்கயாம் 

3. சுடர்ச ாதறன : 

கண்ணாடி சிற்கில் சிிதவு உப்புடன் 
ஒரு துிஅடர் லைட்வபா குவாரிக் 
அநிம் வசர்த்து லசனாக்கி புன்சன் 
சுடரிி்ல் காண்ிக்கப்டுகிது 

    
 

 குிப்ிடத் தகுந்த ிச்சுடர் 
இல்ல 

 
 

காப்ர்,வரினம், 
கால்சினம்,உப்புகள் 
இல்ல 

4. நீர்த்த றைட்சா குசராரிக் 
அியத்துடன்ெிறன           

ஒரு வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன் 1 நிி ீர்த்த லைட்வபா குவாரிக் 
அநிம் வசர்க்கப்டுகிது.இது புன்சன் 
சுடரில் நிதநாக சயப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 

ிநற் அழுகின பட்லடனின் 

ாற்த்துடன் கூடினயாப சயிப்ட்டு 

காரீன அசிட்வடட்டில் வதாய்த்த தால 

நின்னும் கருப்ாக நாற்றுகிது 

 
 
 

 ல்றபடு உள்ரது.                                

( உறுதி ச ாதறன ) 

5. அடர்  ல்ஃப்யூரிக்அியத்துடன் 
ெிறன  ஒரு உர்ந்த வசாதலக் 
குமானில் சிிதவு உப்புடன் 1 நிி அடர் 
H2SO4 வசர்ந்து புன்சன் சுடரில் நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

 
 

குவாலபடு , புவபாலநடு 
, லட்வபட் இல்ல 

  

6. 
MnO2 ற்றும் அடர் H2SO4 உடன் 
ெிறன : வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன் சிிதவு MnO2 நற்றும் 0.5 நிி 
அடர் H2SO4 வசர்த்து புன்சன் சுடரில் நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

 
 
 

குவாலபடு , புவபாலநடு 

இல்ல 

7. தாித் துருெல் ற்றும் அடர் H2SO4 

உடன்ெிறன : ஒரு உர்ந்த வசாதலக் 
குமானில் சிிதவு உப்புடன் சிிது தாநிப 
துருயல் நற்றும் 1 நிி  அடர் H2SO4 வசர்த்து  
நிதநாக சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல  

 

லட்வபட் இல்ல 

8. நீர்த்த NaOH கற லுடன் ெிறன : 

சிிதவு உப்புடன் 1 நிி ீர்த்த வசாடினம் 
லைட்பாக்லைடு கலபசல் வசர்த்து நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 

குிப்ிடத் தகுந்த யாப 
சயியபயில்ல 

 

அம்வநாினம் இல்ல 

9. குசாறல் குசராறடு ச ாதறன : ஒரு 
வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன்,சிிதவு டிக சாட்டாசினம் லட 
குவபாவநட், பன்று துிகள் அடர் H2SO4 

அநிம் வசர்த்து நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

  
 
குவாலபடு இல்ல  
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

                                              ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறுடன் பகுப்பாய்வு 

ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறு தாரித்தல்: ஒரு 10 நிி பகலயனில் 1 கி சகாடுக்கப்ட்ட உப்பு நற்றும் 3 கி டிக 
வசாடினம் கார்வட் டுத்துக் சகாள்ப்டுகிது. அதில் 20 நிி யால யடிீர் வசர்த்து சயப்ப்டுத்தப்டுகிது.சி 
ிநிடங்கள் கலபசல் சகாதித்த ிகு புலுள் யடிதாில் யடிகட்டப்டுகிது. நற்சாரு பகலயனில் யடிீபாது 
வசகரிக்கப்டுகிது. இது வசாடினம் கார்வட் சாறு ப்டுகிது. 
10  ில்ெர் றநட்சட் ச ாதறன : ஒரு நிி 

வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த HNO3 

துித்துினாக வசாதலக் குமானில 
குலுக்கிக் சகாண்டு நுலபத்துப் சாங்குதல் 
அடங்கும் யலப வசர்க்கப்டுகிது. ின் 1 

நிி சயள்ி லட்வபட் (AgNO3) 

வசர்க்கப்ட்டு ன்கு குலுக்கப்டுகிது. 

 
 
 
 

கருலந ி யழீ்டிவு உண்டாகிது 

 
 
 
 

 ல்றபடு உள்ரது 

11 சபரிம் குசராறடு ச ாதறன : 
ஒரு நிி வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த அசிட்டிக் அநிம் துித் துினாக 
வசாதலக் குமானில குலுக்கிக்  சகாண்டு 
நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும்யலப 
வசர்க்கப்டுகிது. ின் 1நிி வரினம் 
குவாலபடு கலபசல் வசர்க்கப்ட்டு 
குலுக்கப்டுகிது 

 
 
 
 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல. 

 
 
 
 

சல்வட் இல்ல 

12 வயட்  அ ிட்சடட்  ச ாதறன :ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த 
அசிட்டிக் அநிம் வசர்க்கப்ட்டு நுலபத்துப் 
சாங்குதல் அடங்கும் யலப 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. ின் 1 நிி சட் 
அசிட்வடட் வசர்க்கப்டுகிது. 

 
 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 

சல்வட் இல்ல 

13 பழுப்பு ெறரச் ச ாதறன :    ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த கந்தக 
அநித்லத (dil.H2SO4) துித்துினாக 
வசாதலக் குமானில குலுக்கிக் சகாண்டு 
நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும் யலப 
வசர்க்கப்டுகிது.ின்புதிதாகதனாரிக்கப்ட்ட 
ஃசபஸ்சல்வட் கலபசல் வசர்க்கப்டுகிது. 

ின் வசாதலக் குமானில சாய்யா 
ிலனில் லயத்து அடர் H2SO4 வசாதலக் 
குமானின்உள்க்கம்யமிவனவசர்க்கப்டுகிது. 

 
 
 
 
 
 

ழுப்பு ி யலனம் 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 
 
 
 

லட்வபட் இல்ல  

14 அம்சானிம் ாயிப்சடட் ச ாதறன 
ஒரு ங்கு வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த HNO3 நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும் 
யலப வசர்க்கப்டுகிது. ின் அம்வநாினம் 
நாிப்வடட் நற்றும் அடர் HNO3 ஒவ்சயான் 

லபம் 1 நிி அவு வசர்க்க வயண்டும். 

 
 
 

ஒரு காரி (canary) நஞ்சள் 

ி யழீ்டிவு உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 

ாஸ்வட் இல்ல 

15. ச ாடிம் றநட்சா ப்ரூற ட் ச ாதறன : 
வசாடினம் கார்வட் ஒரு ங்கு சாறுடன் 1 

நிி ீர்த்த அம்வநாினா வசர்க்கப்டுகிது. 

ின் சி துிகள் வசாடினம் லட்வபா 
ப்ரூலசடு  வசர்க்கப்டுகிது. 

 
   
 

  ஊதா ிம் வதான்றுகிது. 

 
 
 

 ல்றபடு உள்ரது 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

கா உறுப்புகறரக் கண்டமி எரி உப்புக் கற ல் தாரித்தல்: 

           வசாதலக் குமானில் சிிதவு உப்புடன் ீர்த்த HCl வசர்த்து குலுக்கி நிதநாக சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

கிலடக்கப் சற் இத்சதியா கலபசல் உப்புக்கலபசல் ப்டும்.  

                                       வதாகுதி பிரிப்பு 

16. 1 நிி உப்புக் கலபசலுடன் சஸ்ர் யில 

சாருள் நற்றும் NaOH கலபசல்கள் ஒவ்சயா 

ன்றும் 1 நி.ி அயில் வசர்க்கப்டுகிது 

 

சசம்ழுப்பு ி யழீ்டிவு 
உண்டாகயில்ல 

 

பூஜ்ஜின சதாகுதி 
(அம்வநாினம்) இல்ல 

17. ஒரு நிி உப்புக் கலபசலுடன்  ஒரு நிி  
ீர்த்த HCl வசர்த்துக் குலுக்கப்டுகிது 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

பதல் சதாகுதி  

 ( சட்) இல்ல.  

18. ஒரு நிி உப்புக் கலபசலுடன்  ஒரு நிி  
ீர்த்த HCl , H2S யாப சசலுத்தப்டுகிது  

கருலந ி யழீ்டிவு 
உண்டாகயில்ல 

இபண்டாம் சதாகுதி 
(காப்ர்) இல்ல (Cu2+) 

19. 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் 1 நி.ி NH4Cl 

நற்றும் 1 நி.ி NH4OH வசர்த்து ன்ாக 

குலுக்கப்டுகிது 

 

யழீ்டிவு உண்டாகயில்ல 
பன்ாம் சதாகுதி  
(சர்ரிக் (இரும்பு ) , 
அலுநிினம்) இல்ல. 

20. 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் 1 நி.ி NH4Cl 
நற்றும் 1 நி.ி NH4OH வசர்த்து ின் லைட்ப 

ஜன் சல்லடு சசலுத்தப்டுகிது 

 

சயண் ணி யழீ்டிவு உண்டாகிது 

  

நான்காம் வதாகுதி 
 (  ிங்க் ) உள்ரது 

                                           நான்காம்   வதாகுதி ெழீ்படிெின் பகுப்பாய்வு – உறுதி ச ாதறன 

21. யழீ்டிவுடன் சிிதவு  ீர்த்த HCl வசர்த்து 
சகாதிக்க லயக்கப்டுகிது . 

 

யழீ்டிவு கலபகிது 

 

சிங்க் உள்து.. 

22. கலபசலுடன் 1.5 நி.ி ீர்த்த NaOH வசர்த்து 

சகாதிக்க லயக்கவும். 
 

சதியா கலபசல் உண்டாகிது 
சிங்க்  உறுதி 
சசய்னப்டுகிது.. 

படிவு :             சகாடுக்கப்ட்ட உப்ில் உள் அநி உறுப்பு  : சல்லடு 

                                                       காப உறுப்பு  : சிங்க் 

                                       சகாடுக்கப்ட்ட உப்ின் சனர் :  ிங்க்  ல்றபடு 

               

                    எரி உப்பின் (11 
th

) பறமான பகுப்பாய்வு -  அிய உறுப்புகரின் பகுப்பாய்வு       
வசாதல ண் :                                                                                                      வததி:.............................. 

ண் 

சசய்ய காண் அிய 

1. நிமம் :  உப்ின் ிம் கயிக்கப்டுகிது.  

             ிநற்து 
காப்ர் , இரும்பு    
உப்புகள் இல்ல 

2. வெப்பச் ச ாதறன : 

வசாதலக் குமானில் சிிதவு உப்பு 
வசர்த்து அதிகவு சயப்ப்டுத்தப்டுகிது 

குிப்ிடத் தகுந்த ி யாப 

சயியபயில்ல,வ்யித நாற்பம் 
ிகமயில்ல 

 

அம்வநாினம்,லட்வபட்  
, சிங்க் உப்புகள் இல்ல 

3. சுடர்ச ாதறன : 

கண்ணாடி சிற்கில் சிிதவு உப்புடன் 
ஒரு துிஅடர் லைட்வபா குவாரிக் 
அநிம் வசர்த்து லசனாக்கி புன்சன் 
சுடரிி்ல் காண்ிக்கப்டுகிது 

    
 
  

சசங்கல் சியப்பு ிச் சுடர் 

 
 
 

கால் ிம் உப்பு 

    உள்ரது 

4. நீர்த்த றைட்சா குசராரிக் 
அியத்துடன்ெிறன           

ஒரு வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன் 1 நிி ீர்த்த லைட்வபா குவாரிக் 
அநிம் வசர்க்கப்டுகிது.இது புன்சன் 
சுடரில் நிதநாக சயப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 

நுலபத்து சாங்குகிது. ிநற் , 

சடினற் யாப சயிப் ட்டு சதிந்த 

சுண்ணாம்பு ீலப ால் வால் 

நாற்றுகிது 

 
 
 

கார்பசனட் உள்ரது. 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

5. அடர்  ல்ஃப்யூரிக்அியத்துடன் 
ெிறன  ஒரு உர்ந்த வசாதலக் 
குமானில் சிிதவு உப்புடன் 1 நிி அடர் 
H2SO4 வசர்ந்து புன்சன் சுடரில் நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

 
 

குவாலபடு , புவபாலநடு 
, லட்வபட் இல்ல 

  

6. 
MnO2 ற்றும் அடர் H2SO4 உடன் 
ெிறன : வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன் சிிதவு MnO2 நற்றும் 0.5 நிி 
அடர் H2SO4 வசர்த்து புன்சன் சுடரில் நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

 
 
 

குவாலபடு , புவபாலநடு 

இல்ல 

7. தாித் துருெல் ற்றும் அடர் H2SO4 

உடன்ெிறன : ஒரு உர்ந்த வசாதலக் 
குமானில் சிிதவு உப்புடன் சிிது தாநிப 
துருயல் நற்றும் 1 நிி  அடர் H2SO4 வசர்த்து  
நிதநாக சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல  

 

லட்வபட் இல்ல 

8. நீர்த்த NaOH கற லுடன் ெிறன : 

சிிதவு உப்புடன் 1 நிி ீர்த்த வசாடினம் 
லைட்பாக்லைடு கலபசல் வசர்த்து 
நிதநாகசயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 

குிப்ிடத் தகுந்த யாப 
சயியபயில்ல 

 
 

அம்வநாினம் இல்ல 

9. குசாறல்குசராறடு ச ாதறன : 

ஒரு வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன்,சிிதவு டிக சாட்டாசினம் லட 

- குவபாவநட், பன்று துிகள் அடர் H2SO4 

அநிம் வசர்த்து நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

  
 
குவாலபடு இல்ல  

                                               ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறுடன் பகுப்பாய்வு 

ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறு தாரித்தல்: 
                 ஒரு 10 நிி பகலயனில் 1 கி சகாடுக்கப்ட்ட உப்பு நற்றும் 3 கி டிக வசாடினம் கார்வட் டுத்துக் 
சகாள்ப்டுகிது. அதில் 20 நிி யால யடிீர் வசர்த்து சயப்ப்டுத்தப்டுகிது.சி ிநிடங்கள் கலபசல் சகாதித்த 
ிகு புலுள் யடிதாில் யடிகட்டப்டுகிது. நற்சாரு பகலயனில் யடிீபாது வசகரிக்கப்டுகிது. இது 
வசாடினம் கார்வட் சாறு ப்டுகிது. 

10  ில்ெர் றநட்சட் ச ாதறன : ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த HNO3 

துித்துினாக வசாதலக் குமானில 
குலுக்கிக் சகாண்டு நுலபத்துப் சாங்குதல் 
அடங்கும் யலப வசர்க்கப்டுகிது. ின் 1 

நிி சயள்ி லட்வபட் (AgNO3) 

வசர்க்கப்ட்டு ன்கு குலுக்கப்டுகிது. 

 
 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் 
யழீ்டிவு உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 

குவாலபடு , 
புவபாலநடு, 
சல்லடு இல்ல 

11 சபரிம் குசராறடு ச ாதறன : 
ஒரு நிி வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த அசிட்டிக் அநிம் துித் துினாக 
வசாதலக் குமானில குலுக்கிக்  சகாண்டு 
நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும்யலப 
வசர்க்கப்டுகிது. ின் 1நிி வரினம் 
குவாலபடு கலபசல் வசர்க்கப்ட்டு 
குலுக்கப்டுகிது 

 
 
 
 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல. 

 
 
 
 

சல்வட் இல்ல 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

12 வயட்  அ ிட்சடட்  ச ாதறன :ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த 
அசிட்டிக் அநிம் வசர்க்கப்ட்டு நுலபத்துப் 
சாங்குதல் அடங்கும் யலப 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. ின் 1 நிி சட் 
அசிட்வடட் வசர்க்கப்டுகிது. 

 
 
 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 

சல்வட் இல்ல 

13 பழுப்பு ெறரச் ச ாதறன :    ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த கந்தக 
அநித்லத (dil.H2SO4) துித்துினாக 
வசாதலக் குமானில குலுக்கிக் சகாண்டு 
நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும் யலப 
வசர்க்கப்டுகிது.ின்புதிதாகதனாரிக்கப்ட்ட 
ஃசபஸ்சல்வட் கலபசல் வசர்க்கப்டுகிது. 

ின் வசாதலக் குமானில சாய்யா 
ிலனில் லயத்து அடர் H2SO4 வசாதலக் 
குமானின்உள்க்கம்யமிவனவசர்க்கப்டுகிது. 

 
 
 
 
 
 

ழுப்பு ி யலனம் 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 
 
 
 

லட்வபட் இல்ல  

14 அம்சானிம் ாயிப்சடட் ச ாதறன 
ஒரு ங்கு வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த HNO3 நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும் 
யலப வசர்க்கப்டுகிது. ின் அம்வநாினம் 
நாிப்வடட் நற்றும் அடர் HNO3 
ஒவ்சயான்லபம் 1 நிி அவு வசர்க்க 

வயண்டும். 

 
 
 

ஒரு காரி (canary) நஞ்சள் 

ி யழீ்டிவு உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 

ாஸ்வட் இல்ல 

15. ச ாடிம் றநட்சா ப்ரூற ட் ச ாதறன : 
வசாடினம் கார்வட் ஒரு ங்கு சாறுடன் 1 

நிி ீர்த்த அம்வநாினா வசர்க்கப்டுகிது. 

ின் சி துிகள் வசாடினம் லட்வபா 
ப்ரூலசடு  வசர்க்கப்டுகிது. 

 

ஊதா (அ) கத்திரிப்பூ ிம் 
வதான்யில்ல 

 

சல்லடு இல்ல 

கா உறுப்புகறரக் கண்டமி எரி உப்புக் கற ல் தாரித்தல்: 

       வசாதலக் குமானில் சிிதவு உப்புடன் ீர்த்த HCl வசர்த்து குலுக்கி நிதநாக சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

கிலடக்கப் சற் இத்சதியா கலபசல் உப்புக்கலபசல் ப்டும்.  

                                                                   வதாகுதி பிரிப்பு 

16. 1 நிி உப்புக் கலபசலுடன் சஸ்ர் 
யிலசாருள் நற்றும் NaOH கலபசல்கள் 
ஒவ்சயான்றும் 1 நி.ி அயில் 
வசர்க்கப்டுகிது 

 

சசம்ழுப்பு ி யழீ்டிவு 
உண்டாகயில்ல 

 

பூஜ்ஜின சதாகுதி 
(அம்வநாினம்) இல்ல 

17. ஒரு நிி உப்புக் கலபசலுடன்  ஒரு நிி  
ீர்த்த HCl வசர்த்துக் குலுக்கப்டுகிது 

 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

பதல் சதாகுதி  

 ( சட்) இல்ல.  

18. ஒரு நிி உப்புக் கலபசலுடன்  ஒரு நிி  
ீர்த்த HCl , H2S யாப சசலுத்தப்டுகிது  

கருலந ி யழீ்டிவு 
உண்டாகயில்ல 

இபண்டாம் சதாகுதி 
(காப்ர்) இல்ல (Cu2+) 

19. 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் 1 நி.ி NH4Cl 

நற்றும் 1 நி.ி NH4OH வசர்த்து ன்ாக 

குலுக்கப்டுகிது 

 

யழீ்டிவு உண்டாகயில்ல 
பன்ாம் சதாகுதி  
(சர்ரிக் (இரும்பு ) , 
அலுநிினம்) இல்ல. 

20. 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் 1 நி.ி NH4Cl 
நற்றும் 1 நி.ி NH4OH வசர்த்து ின் லைட்ப 

ஜன் சல்லடு சசலுத்தப்டுகிது 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

 ான்காம் சதாகுதி 
 ( சிங்க் ) இல்ல 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

21 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் 1 நி.ி NH4Cl 

நற்றும் 1 நி.ி NH4OH, அம்வநாினம் 

கார்வட் வசர்த்து ன்ாக குலுக்கப்டுகிது 

 

சயண் ணி யழீ்டிவு உண்டாகிது 
ஐந்தாெது வதாகுதி 
உசயாக அனிகள் 

உள்ரன. (Ba
2+,

Ca
2+ 

 

                                           ஐந்தாெது   வதாகுதி ெழீ்படிெின் பகுப்பாய்வு – உறுதி ச ாதறன 

22. யழீ்டிவுடன்  1 நிி ீர்த்தஅசிட்டிக் அநிம் 

வசர்த்துநிதநா சயப்ப்டுத்தவும்.யழீ்டிவு 

கலபகிது. கலபசலஇபண்டு ாகங்காக 

ிரித்து  அதில் 

i). ஒரு குதினில் 1 நி.ி சாட்டாசினம் 

குவபாவநட்வசர்க்கப்டுகிது. 

 
 
 

நஞ்சள் ி யழீ்டிவு 
உண்டாகயில்ல 

 
 
 

வரினம் இல்ல.. 

23.  

 
ii). நற்சாரு குதிபடன் 1 நி.ி 
அம்வநாினம் சல்வட் வசர்க்கப்டுகிது.. 

சயண்ணி யழீ்டிவு உண்டாகிது. 

யழீ்டிலய புல் நற்றும் யடிதாள் 

னன்டுத்தி யடிகட்டப்டுகிது. ின் 

இந்த யழீ்டிலய ஒரு கண்ணாடிசிற் 
கிற்கு நாற்ி அதனுடன் ஒரு துி 
அடர் HCl வசர்க்கப்டுகிது.  

இப்லசலன ரிகுச்சினின் பலனில் 

டுத்து புன்சன் சுடரில் காண்ிக்க 
ப்டுகிது. சசங்கல் சியப்பு ிம் 
வதான்றுகிது. 

 
 
 
 
 
 

கால்சினம்  உறுதி 
சசய்னப்டுகிது.. 

24. கலபசலுடன் 1 நி.ி சாட்டா சினம்ஃச ர்வபா 
சனலடு வசர்த்து குலுக்கப்டுகிது 

சயிர் நஞ்சள் ி யழீ்டிவு 

வதான்றுகிது. 

கால்சினம்  உறுதி 
சசய்னப்டுகிது 

படிவு :  

        சகாடுக்கப்ட்ட உப்ில் உள் அநி உறுப்பு  : கார்வட் 

                                        காப உறுப்பு  : கால்சினம் 

                       சகாடுக்கப்ட்ட உப்ின் சனர் : கால் ிம் கார்பசனட் 

 

                  எரி உப்பின் (11 
th

) பறமான பகுப்பாய்வு -  அிய உறுப்புகரின் பகுப்பாய்வு 
வசாதல ண் :                                                                                                      வததி:.............................. 

ண் 

சசய்ய காண் அிய 

1. நிமம் : உப்ின் ிம் கயிக்கப்டுகிது. 

 

 

             ிநற்து 
காப்ர் , இரும்பு    
உப்புகள் இல்ல 

2. வெப்பச் ச ாதறன : 

வசாதலக் குமானில் சிிதவு உப்பு 
வசர்த்து அதிகவு சயப்ப்டுத்தப்டுகிது 

குிப்ிடத் தகுந்த ி யாப 

சயியபயில்ல,வ்யித நாற்பம் 
ிகமயில்ல 

 

அம்வநாினம்,லட்வபட்  
, சிங்க் உப்புகள் இல்ல 

3. சுடர்ச ாதறன : 

கண்ணாடி சிற்கில் சிிதவு உப்புடன் 
ஒரு துிஅடர் லைட்வபா குவாரிக் 
அநிம் வசர்த்து லசனாக்கி புன்சன் 
சுடரிி்ல் காண்ிக்கப்டுகிது 

    
 

      ஆப்ிள் ச்லச ிச் சுடர் 

 
 

சபரிம் உப்பு உள்ரது 

4. நீர்த்த றைட்சா குசராரிக் 
அியத்துடன்ெிறன           

ஒரு வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன் 1 நிி ீர்த்த லைட்வபா குவாரிக் 
அநிம் வசர்க்கப்டுகிது.இது புன்சன் 
சுடரில் நிதநாக சயப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 
 
     

    நுலபத்து சாங்கயில்ல 

 
 
 

கார்வட் சல்லடு 

இல்ல. 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

5. அடர்  ல்ஃப்யூரிக்அியத்துடன் 
ெிறன  ஒரு உர்ந்த வசாதலக் 
குமானில் சிிதவு உப்புடன் 1 நிி அடர் 
H2SO4 வசர்ந்து புன்சன் சுடரில் நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

ிநற் யாப சயியருகிது. ீர்ந 

அம்வநாினாயில் வதாய்த்த 
கண்ணாடிக் குச்சினில வசாதலக் 

குமானின் யாய் அருகில் டுத்துச் 

சசல்அடர் சயண் புலகலனத் 

தருகிது 

 
 
 

குசராறடு உள்ரது 

6. 
MnO2 ற்றும் அடர் H2SO4 உடன் 
ெிறன : வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன் சிிதவு MnO2 நற்றும் 0.5 நிி 
அடர் H2SO4 வசர்த்து புன்சன் சுடரில் நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 

சுலந கந்த நஞ்சள் ியாப 

சயிப்ட்டு ஸ்டார்ச் அவனாலடடு 

தால ீ ிநாக நாற்றுகிது 

 
 
 

குசராறடு உள்ரது 

7. தாித் துருெல் ற்றும் அடர் H2SO4 

உடன்ெிறன : ஒரு உர்ந்த வசாதலக் 
குமானில் சிிதவு உப்புடன் சிிது தாநிப 
துருயல் நற்றும் 1 நிி  அடர் H2SO4 வசர்த்து  
நிதநாக சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 

சசம்ழுப்பு ியாப 
சயியபயில்ல  

 
 
 

லட்வபட் இல்ல 

8. நீர்த்த NaOH கற லுடன் ெிறன : 

சிிதவு உப்புடன் 1 நிி ீர்த்த வசாடினம் 
லைட்பாக்லைடு கலபசல் வசர்த்து நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 

குிப்ிடத் தகுந்த யாப 
சயியபயில்ல 

 
 

அம்வநாினம் இல்ல 

9. குசாறல்குசராறடு ச ாதறன : 

ஒரு வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன்,சிிதவு டிக சாட்டாசினம் லட 

குவபாவநட்,பன்றுதுிகள்அடர்H2SO4அநிம்
வசர்த்துநிதநாகசயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

ஆபஞ்சு சியப்பு ி யாப 
சயியருகிது. இலத ீரில் கலபத்து 

அதனுடன் 1ml சட் அசிட்வடட் 
கலபசல் வசர்க்கும் வாது நஞ்சள் ி 

யழீ்டிவு வதான்றுகிது 

  
குசராறடு உள்ரது.  

( உறுதி ச ாதறன) 

                                               ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறுடன் பகுப்பாய்வு 

ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறு தாரித்தல்: 
                 ஒரு 10 நிி பகலயனில் 1 கி சகாடுக்கப்ட்ட உப்பு நற்றும் 3 கி டிக வசாடினம் கார்வட் டுத்துக் 
சகாள்ப்டுகிது. அதில் 20 நிி யால யடிீர் வசர்த்து சயப்ப்டுத்தப்டுகிது.சி ிநிடங்கள் கலபசல் சகாதித்த 
ிகு புலுள் யடிதாில் யடிகட்டப்டுகிது. நற்சாரு பகலயனில் யடிீபாது வசகரிக்கப்டுகிது. இது 
வசாடினம் கார்வட் சாறு ப்டுகிது. 

10  ில்ெர் றநட்சட் ச ாதறன : ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த HNO3 

துித்துினாக வசாதலக் குமானில 
குலுக்கிக் சகாண்டு நுலபத்துப் சாங்குதல் 
அடங்கும் யலப வசர்க்கப்டுகிது. ின் 1 

நிி சயள்ி லட்வபட் (AgNO3) 

வசர்க்கப்ட்டு ன்கு குலுக்கப்டுகிது. 

 
 

தனிர் வான் சயண் ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகிது. இவ்யழீ்டிவு 1 நிி 
ீர்த்த அம்வநாினாயில்  கலபகிது. 

 
 
 
 

குசராறடு  உள்ரது 

11 சபரிம் குசராறடு ச ாதறன : 
ஒரு நிி வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த அசிட்டிக் அநிம் துித் துினாக 
வசாதலக் குமானில குலுக்கிக்  சகாண்டு 
நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும்யலப 
வசர்க்கப்டுகிது. ின் 1நிி வரினம் 
குவாலபடு கலபசல் வசர்க்கப்ட்டு 
குலுக்கப்டுகிது 

 
 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 

சல்வட் இல்ல 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

12 வயட்  அ ிட்சடட்  ச ாதறன :ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த 
அசிட்டிக் அநிம் வசர்க்கப்ட்டு நுலபத்துப் 
சாங்குதல் அடங்கும் யலப 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. ின் 1 நிி சட் 
அசிட்வடட் வசர்க்கப்டுகிது. 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 

சல்வட் இல்ல 

13 பழுப்பு ெறரச் ச ாதறன :    ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த கந்தக 
அநித்லத (dil.H2SO4) துித்துினாக 
வசாதலக் குமானில குலுக்கிக் சகாண்டு 
நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும் யலப 
வசர்க்கப்டுகிது.ின்புதிதாகதனாரிக்கப்ட்ட 
ஃசபஸ்சல்வட் கலபசல் வசர்க்கப்டுகிது. 

ின் வசாதலக் குமானில சாய்யா 
ிலனில் லயத்து அடர் H2SO4 வசாதலக் 
குமானின்உள்க்கம்யமிவனவசர்க்கப்டுகிது. 

 
 
 
 
 
 

ழுப்பு ி யலனம் 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 
 
 
 

லட்வபட் இல்ல 

14 அம்சானிம் ாயிப்சடட் ச ாதறன 
ஒரு ங்கு வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த HNO3 நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும் 
யலப வசர்க்கப்டுகிது. ின் அம்வநாினம் 
நாிப்வடட் நற்றும் அடர் HNO3 
ஒவ்சயான்லபம் 1 நிி அவு வசர்க்க 

வயண்டும். 

 
 
 
 

ஒரு காரி (canary) நஞ்சள் யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 

ாஸ்வட் இல்ல 

15. ச ாடிம் றநட்சா ப்ரூற ட் ச ாதறன : 
வசாடினம் கார்வட் ஒரு ங்கு சாறுடன் 1 

நிி ீர்த்த அம்வநாினா வசர்க்கப்டுகிது. 

ின் சி துிகள் வசாடினம் லட்வபா 
ப்ரூலசடு  வசர்க்கப்டுகிது. 

 
 

ஊதா (அ) கத்திரிப்பூ ிம் 
வதான்யில்ல 

 
 

சல்லடு இல்ல 

கா உறுப்புகறரக் கண்டமி எரி உப்புக் கற ல் தாரித்தல்: 

           வசாதலக் குமானில் சிிதவு உப்புடன் 3 நிி யால யடிீர் வசர்த்து குலுக்கப்ட்டு நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது.. கிலடக்கப் சற் இத்சதியா கலபசல் உப்புக்கலபசல் ப்டும்.  

 

                                   வதாகுதி பிரிப்பு 

16. 1 நிி உப்புக் கலபசலுடன் சஸ்ர் 
யிலசாருள் நற்றும் NaOH கலபசல்கள் 
ஒவ்சயான்றும் 1 நி.ி அயில் 
வசர்க்கப்டுகிது 

 

சசம்ழுப்பு ி யழீ்டிவு 
உண்டாகயில்ல 

 

பூஜ்ஜின சதாகுதி 
(அம்வநாினம்) இல்ல 

17. ஒரு நிி உப்புக் கலபசலுடன்  ஒரு நிி  
ீர்த்த HCl வசர்த்துக் குலுக்கப்டுகிது 

 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

பதல் சதாகுதி  

 ( சட்) இல்ல.  

18. ஒரு நிி உப்புக் கலபசலுடன்  ஒரு நிி  
ீர்த்த HCl , H2S யாப சசலுத்தப்டுகிது  

கருலந ி யழீ்டிவு 
உண்டாகயில்ல 

இபண்டாம் சதாகுதி 
(காப்ர்) இல்ல (Cu2+) 

19. 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் 1 நி.ி NH4Cl 

நற்றும் 1 நி.ி NH4OH வசர்த்து ன்ாக 

குலுக்கப்டுகிது 

 

யழீ்டிவு உண்டாகயில்ல 
பன்ாம் சதாகுதி  
(சர்ரிக் (இரும்பு ) , 
அலுநிினம்) இல்ல. 

20. 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் 1 நி.ி NH4Cl 
நற்றும் 1 நி.ி NH4OH வசர்த்து ின் 

லைட்பஜன் சல்லடு சசலுத்தப்டுகிது 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

 ான்காம் சதாகுதி 
 ( சிங்க் ) இல்ல 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

21 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் 1 நி.ி NH4Cl 

நற்றும் 1 நி.ி NH4OH, அம்வநாினம் 

கார்வட் வசர்த்து ன்ாக குலுக்கப்டுகிது 

 

சயண் ணி யழீ்டிவு உண்டாகிது 
ஐந்தாயது சதாகுதி 
உவாக அனிகள் 

உள். (Ba
2+,

Ca
2+ 

 

                                           ஐந்தாெது   வதாகுதி ெழீ்படிெின் பகுப்பாய்வு – உறுதி ச ாதறன 

22. யழீ்டிவுடன்  1 நிி ீர்த்தஅசிட்டிக் அநிம் 

வசர்த்துநிதநா சயப்ப்டுத்தவும்.யழீ்டிவு 

கலபகிது. கலபசல இபண் டு ாகங்காக 

ிரிக்கப்டுகிது. 

 
 

i). ஒரு குதினில் 1 நி.ி சாட்டாசினம் 

குவபாவநட்வசர்க்கப்டுகிது. 

நஞ்சள் ி யழீ்டிவு உண்டாகிது. 

இவ்யழீ்டிலய புல் நற்றும் யடிதாள் 

னன்டுத்தி யடிகட்டி , ின் இந்த 

யழீ்டிலய ஒரு கண்ணாடி 

சிற்கிற்கு நாற்ி அதனுடன் ஒரு 

துி அடர் HCl வசர்த்து அதன் ஒரு 

குதிலன ரிகுச்சினின் பலனில் 

டுத்து புன்சன் சுடரில் 

காண்ிக்கப்டுகிது. 

 

ிலனற் ச்லச ி அடர் 

வதான்றுகிது. 

 
 
 
 
 
 
 

   வரினம் உள்து. 

  

படிவு :  

        சகாடுக்கப்ட்ட உப்ில் உள் அநி உறுப்பு  : குவாலபடு                                        

                                        காப உறுப்பு  : வரினம்                       

                       சகாடுக்கப்ட்ட உப்ின் சனர் : சபரிம் குசராறடு 

 

            எரி உப்பின் (11 
th

) பறமான பகுப்பாய்வு -  அிய உறுப்புகரின் பகுப்பாய்வு       
வசாதல ண் :                                                                                                      வததி:.............................. 

ண் 

சசய்ய காண் அிய 

1. நிமம் :  உப்ின் ிம் கயிக்கப்டுகிது. 

 

 

             ிநற்து 
காப்ர் , இரும்பு    
உப்புகள் இல்ல 

2. வெப்பச் ச ாதறன : 

வசாதலக் குமானில் சிிதவு உப்பு 
வசர்த்து அதிகவு சயப்ப்டுத்தப்டுகிது 

குிப்ிடத் தகுந்த ி யாப 

சயியபயில்ல,வ்யித நாற்பம் 
ிகமயில்ல 

 

அம்வநாினம்,லட்வபட்  
, சிங்க் உப்புகள் இல்ல 

3. சுடர்ச ாதறன : 

கண்ணாடி சிற்கில் சிிதவு உப்புடன் 
ஒரு துிஅடர் லைட்வபா குவாரிக் 
அநிம் வசர்த்து லசனாக்கி புன்சன் 
சுடரிி்ல் காண்ிக்கப்டுகிது 

    
 
  

குிப்ிடத் தகுந்த ிச்சுடர் இல்ல 

 
 
 

காப்ர்,வரினம், 
கால்சினம்,உப்புகள் 
இல்ல 

4. நீர்த்த றைட்சா குசராரிக் 
அியத்துடன்ெிறன           

ஒரு வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன் 1 நிி ீர்த்த லைட்வபா குவாரிக் 
அநிம் வசர்க்கப்டுகிது.இது புன்சன் 
சுடரில் நிதநாக சயப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 
 
 

 நுலபத்து சாங்கயில்ல 

 
 
 

கார்வட் சல்லடு 

இல்ல. 

5. அடர்  ல்ஃப்யூரிக்அியத்துடன் 
ெிறன  ஒரு உர்ந்த வசாதலக் 
குமானில் சிிதவு உப்புடன் 1 நிி அடர் 
H2SO4 வசர்ந்து புன்சன் சுடரில் நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

 
 

குவாலபடு , புவபாலநடு 
, லட்வபட் இல்ல 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

6. 
MnO2 ற்றும் அடர் H2SO4 உடன் 
ெிறன : வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன் சிிதவு MnO2 நற்றும் 0.5 நிி 
அடர் H2SO4 வசர்த்து புன்சன் சுடரில் நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

 
 
 

குவாலபடு , புவபாலநடு 

இல்ல 

7. தாித் துருெல் ற்றும் அடர் H2SO4 

உடன்ெிறன : ஒரு உர்ந்த வசாதலக் 
குமானில் சிிதவு உப்புடன் சிிது தாநிப 
துருயல் நற்றும் 1 நிி  அடர் H2SO4 வசர்த்து  
நிதநாக சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல  

 

லட்வபட் இல்ல 

8. நீர்த்த NaOH கற லுடன் ெிறன : 

சிிதவு உப்புடன் 1 நிி ீர்த்த வசாடினம் 
லைட்பாக்லைடு கலபசல் வசர்த்து 
நிதநாகசயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 

குிப்ிடத் தகுந்த யாப 
சயியபயில்ல 

 

அம்வநாினம் இல்ல 

9. குசாறல்குசராறடு ச ாதறன : 

ஒரு வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன்,சிிதவு டிக சாட்டாசினம் லட 

- குவபாவநட், பன்று துிகள் அடர் H2SO4 

அநிம் வசர்த்து நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

  
 
குவாலபடு இல்ல  

                                                      ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறுடன் பகுப்பாய்வு 

ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறு தாரித்தல் : ஒரு 10 நிி பகலயனில் 1 கி சகாடுக்கப்ட்ட உப்பு நற்றும் 3 கி டிக 
வசாடினம் கார்வட் டுத்துக் சகாள்ப்டுகிது. அதில் 20 நிி யால யடிீர் வசர்த்து சயப்ப்டுத்தப்டுகிது.சி 
ிநிடங்கள் கலபசல் சகாதித்த ிகு புலுள் யடிதாில் யடிகட்டப்டுகிது. நற்சாரு பகலயனில் யடிீபாது 
வசகரிக்கப்டுகிது. இது வசாடினம் கார்வட் சாறு ப்டுகிது. 
10  ில்ெர் றநட்சட் ச ாதறன : ஒரு நிி 

வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த HNO3 

துித்துினாக வசாதலக் குமானில 
குலுக்கிக் சகாண்டு நுலபத்துப் சாங்குதல் 
அடங்கும் யலப வசர்க்கப்டுகிது. ின் 1 

நிி சயள்ி லட்வபட் (AgNO3) 

வசர்க்கப்ட்டு ன்கு குலுக்கப்டுகிது. 

 
 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் 
யழீ்டிவு உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 

குவாலபடு , 
புவபாலநடு, 
சல்லடு இல்ல 

11 சபரிம் குசராறடு ச ாதறன : 
ஒரு நிி வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த அசிட்டிக் அநிம் துித் துினாக 
வசாதலக் குமானில குலுக்கிக்  சகாண்டு 
நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும்யலப 
வசர்க்கப்டுகிது. ின் 1நிி வரினம் 
குவாலபடு கலபசல் வசர்க்கப்ட்டு 
குலுக்கப்டுகிது 

 
 
 
 

சயண்ணி யழீ்டிவு உண்டாகிது. 

இவ்யழீ்டிவு ீர்த்த H2 SO4 ல் 
கலபயதில்ல . 

 
 
 
 

    ல்சபட் உள்ரது 

 ( உறுதி ச ாதறன)   

12 வயட்  அ ிட்சடட்  ச ாதறன :ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த 
அசிட்டிக் அநிம் வசர்க்கப்ட்டு நுலபத்துப் 
சாங்குதல் அடங்கும் யலப 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. ின் 1 நிி சட் 
அசிட்வடட் வசர்க்கப்டுகிது. 

 
 

சயண்ணி யழீ்டிவு உண்டாகிது. 

இவ்யழீ்டிவு அதிகவு அம்வநாினம் 

அசிட்வடட்டில் கலபகிது 

 
 
 

   ல்சபட் உள்ரது 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

13 பழுப்பு ெறரச் ச ாதறன :    ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த கந்தக 
அநித்லத (dil.H2SO4) துித்துினாக 
வசாதலக் குமானில குலுக்கிக் சகாண்டு 
நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும் யலப 
வசர்க்கப்டுகிது.ின்புதிதாகதனாரிக்கப்ட்ட 
ஃசபஸ்சல்வட் கலபசல் வசர்க்கப்டுகிது. 

ின் வசாதலக் குமானில சாய்யா 
ிலனில் லயத்து அடர் H2SO4 வசாதலக் 
குமானின்உள்க்கம்யமிவனவசர்க்கப்டுகிது. 

 
 
 
 
 
 

ழுப்பு ி யலனம் 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 
 
 
 

லட்வபட் இல்ல  

14 அம்சானிம் ாயிப்சடட் ச ாதறன 
ஒரு ங்கு வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த HNO3 நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும் 
யலப வசர்க்கப்டுகிது. ின் அம்வநாினம் 
நாிப்வடட் நற்றும் அடர் HNO3 ஒவ்சயான் 

லபம் 1 நிி அவு வசர்க்க வயண்டும். 

 
 
 

ஒரு காரி (canary) நஞ்சள் 

ி யழீ்டிவு உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 

ாஸ்வட் இல்ல 

15. ச ாடிம் றநட்சா ப்ரூற ட் ச ாதறன : 
வசாடினம் கார்வட் ஒரு ங்கு சாறுடன் 1 

நிி ீர்த்த அம்வநாினா வசர்க்கப்டுகிது. 

ின் சி துிகள் வசாடினம் லட்வபா 
ப்ரூலசடு  வசர்க்கப்டுகிது. 

 
 

ஊதா (அ) கத்திரிப்பூ ிம் 
வதான்யில்ல 

 
 

சல்லடு இல்ல 

கா உறுப்புகறரக் கண்டமி எரி உப்புக் கற ல் தாரித்தல்: 

           வசாதலக் குமானில் சிிதவு உப்புடன் 3 நிி யால யடிீர் வசர்த்து குலுக்கப்ட்டு நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது.. கிலடக்கப் சற் இத்சதியா கலபசல் உப்புக்கலபசல் ப்டும்.  

                                                                 வதாகுதி பிரிப்பு 

16. 1 நிி உப்புக் கலபசலுடன் சஸ்ர் 
யிலசாருள் நற்றும் NaOH கலபசல்கள் 
ஒவ்சயான்றும் 1 நி.ி அயில் 
வசர்க்கப்டுகிது 

 

சசம்ழுப்பு ி யழீ்டிவு 
உண்டாகயில்ல 

 

பூஜ்ஜின சதாகுதி 
(அம்வநாினம்) இல்ல 

17. ஒரு நிி உப்புக் கலபசலுடன்  ஒரு நிி  
ீர்த்த HCl வசர்த்துக் குலுக்கப்டுகிது 

 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

பதல் சதாகுதி  

 ( சட்) இல்ல.  

18. ஒரு நிி உப்புக் கலபசலுடன்  ஒரு நிி  
ீர்த்த HCl , H2S யாப சசலுத்தப்டுகிது  

கருலந ி யழீ்டிவு 
உண்டாகயில்ல 

இபண்டாம் சதாகுதி 
(காப்ர்) இல்ல (Cu2+) 

19. 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் 1 நி.ி NH4Cl 

நற்றும் 1 நி.ி NH4OH வசர்த்து ன்ாக 

குலுக்கப்டுகிது 

 

யழீ்டிவு உண்டாகயில்ல 
பன்ாம் சதாகுதி  
(சர்ரிக் (இரும்பு ) , 
அலுநிினம்) இல்ல. 

20. 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் 1 நி.ி NH4Cl 
நற்றும் 1 நி.ி NH4OH வசர்த்து ின் லைட்ப 

ஜன் சல்லடு சசலுத்தப்டுகிது 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

 ான்காம் சதாகுதி 
 ( சிங்க் ) இல்ல 

21 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் 1 நி.ி NH4Cl 

நற்றும் 1 நி.ி NH4OH, அம்வநாினம் 

கார்வட் வசர்த்து ன்ாக குலுக்கப்டுகிது 

 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

ஐந்தாயது சதாகுதி 
உவாக அனிகள் 

இல்ல. (Ba
2+,

Ca
2+ 

 

22. 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் NH4Cl, NH4OH 

நற்றும் NH4H2PO4, கலபசல்கள்ஒவ்சயான்றும் 

1 நி.ி அயில்வசர்த்து வசாதலக் குமானின் 

உட்க்கம் உபாய்த்துயிடப்டுகிது 

 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகிது 

 

ஆமாம் வதாகுதி 
வக்ன ீிம் உள்ரது 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

                                           ஆமாம்   வதாகுதி ெழீ்படிெின் பகுப்பாய்வு – உறுதி ச ாதறன 

22. 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் ீர்த்த NaOH 

துித்துினாக வசர்த்து குலுக்கப்டுகிது. 
சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகிது. இவ்யழீ்டிவு 

அதிகவு  NaOH  கலபசில் 
கலபயதில்ல . 

 

 சநக்சீினம் உள்து. 

 ( உறுதி வசாதல ) 

23. 1 நிி உப்புக் கலபசலுடன் 1 நி.ி 
வநக்சான் யிலசாருள் வசர்க்கப்டுகிது 

 

ீி யழீ்டிவு உண்டாகிது. 
 

சநக்சீினம் உள்து 

படிவு :  

        சகாடுக்கப்ட்ட உப்ில் உள் அநி உறுப்பு  : சல்வட்                                        

                                        காப உறுப்பு  : சநக்சீினம்                      

                       சகாடுக்கப்ட்ட உப்ின் சனர் : வக்ன ீிம்  ல்சபட் 

 

            
           
 
 

              எரி உப்பின் (11 
th

) பறமான பகுப்பாய்வு -  அிய உறுப்புகரின் பகுப்பாய்வு       
வசாதல ண் :                                                                                                      வததி:.............................. 

ண் 

சசய்ய காண் அிய 

1. நிமம் :  உப்ின் ிம் கயிக்கப்டுகிது. 

 

 

             ிநற்து 
காப்ர் , இரும்பு    
உப்புகள் இல்ல 

2. வெப்பச் ச ாதறன : 

வசாதலக் குமானில் சிிதவு உப்பு 
வசர்த்து அதிகவு சயப்ப்டுத்தப்டுகிது 

குிப்ிடத் தகுந்த ி யாப 

சயியபயில்ல,வ்யித நாற்பம் 
ிகமயில்ல 

 

அம்வநாினம்,லட்வபட்  
, சிங்க் உப்புகள் இல்ல 

3. சுடர்ச ாதறன : 

கண்ணாடி சிற்கில் சிிதவு உப்புடன் 
ஒரு துிஅடர் லைட்வபா குவாரிக் 
அநிம் வசர்த்து லசனாக்கி புன்சன் 
சுடரிி்ல் காண்ிக்கப்டுகிது 

    
 
  

குிப்ிடத் தகுந்த ிச்சுடர் இல்ல 

 
 
 

காப்ர்,வரினம், 
கால்சினம்,உப்புகள் 
இல்ல 

4. நீர்த்த றைட்சா குசராரிக் 
அியத்துடன்ெிறன           

ஒரு வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன் 1 நிி ீர்த்த லைட்வபா குவாரிக் 
அநிம் வசர்க்கப்டுகிது.இது புன்சன் 
சுடரில் நிதநாக சயப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 

நுலபத்து சாங்குகிது. ிநற் , 

சடினற் யாப சயிப் ட்டு சதிந்த 

சுண்ணாம்பு ீலப ால் வால் 

நாற்றுகிது 

 
 
 

கார்பசனட் உள்ரது. 

5. அடர்  ல்ஃப்யூரிக்அியத்துடன் 
ெிறன  ஒரு உர்ந்த வசாதலக் 
குமானில் சிிதவு உப்புடன் 1 நிி அடர் 
H2SO4 வசர்ந்து புன்சன் சுடரில் நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

 
 

குவாலபடு , புவபாலநடு 
, லட்வபட் இல்ல 

  

6. 
MnO2 ற்றும் அடர் H2SO4 உடன் 
ெிறன : வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன் சிிதவு MnO2 நற்றும் 0.5 நிி 
அடர் H2SO4 வசர்த்து புன்சன் சுடரில் நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

 
 
 

குவாலபடு , புவபாலநடு 

இல்ல 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

7. தாித் துருெல் ற்றும் அடர் H2SO4 

உடன்ெிறன : ஒரு உர்ந்த வசாதலக் 
குமானில் சிிதவு உப்புடன் சிிது தாநிப 
துருயல் நற்றும் 1 நிி  அடர் H2SO4 வசர்த்து  
நிதநாக சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 

 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல  

 

லட்வபட் இல்ல 

8. நீர்த்த NaOH கற லுடன் ெிறன : 

சிிதவு உப்புடன் 1 நிி ீர்த்த வசாடினம் 
லைட்பாக்லைடு கலபசல் வசர்த்து 
நிதநாகசயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 

 
 

குிப்ிடத் தகுந்த யாப 
சயியபயில்ல 

 
 

அம்வநாினம் இல்ல 

9. குசாறல்குசராறடு ச ாதறன : 

ஒரு வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன்,சிிதவு டிக சாட்டாசினம் லட 

- குவபாவநட், பன்று துிகள் அடர் H2SO4 

அநிம் வசர்த்து நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

  
 
குவாலபடு இல்ல  

                                               ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறுடன் பகுப்பாய்வு 

ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறு தாரித்தல்: 
                 ஒரு 10 நிி பகலயனில் 1 கி சகாடுக்கப்ட்ட உப்பு நற்றும் 3 கி டிக வசாடினம் கார்வட் டுத்துக் 
சகாள்ப்டுகிது. அதில் 20 நிி யால யடிீர் வசர்த்து சயப்ப்டுத்தப்டுகிது.சி ிநிடங்கள் கலபசல் சகாதித்த 
ிகு புலுள் யடிதாில் யடிகட்டப்டுகிது. நற்சாரு பகலயனில் யடிீபாது வசகரிக்கப்டுகிது. இது 
வசாடினம் கார்வட் சாறு ப்டுகிது. 

 
10  ில்ெர் றநட்சட் ச ாதறன : ஒரு நிி 

வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த HNO3 

துித்துினாக வசாதலக் குமானில 
குலுக்கிக் சகாண்டு நுலபத்துப் சாங்குதல் 
அடங்கும் யலப வசர்க்கப்டுகிது. ின் 1 

நிி சயள்ி லட்வபட் (AgNO3) 

வசர்க்கப்ட்டு ன்கு குலுக்கப்டுகிது. 

 
 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் 
யழீ்டிவு உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 

குவாலபடு , 
புவபாலநடு, 
சல்லடு இல்ல 

11 சபரிம் குசராறடு ச ாதறன : 
ஒரு நிி வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த அசிட்டிக் அநிம் துித் துினாக 
வசாதலக் குமானில குலுக்கிக்  சகாண்டு 
நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும்யலப 
வசர்க்கப்டுகிது. ின் 1நிி வரினம் 
குவாலபடு கலபசல் வசர்க்கப்ட்டு 
குலுக்கப்டுகிது 

 
 
 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல. 

 
 

சல்வட் இல்ல 

12 வயட்  அ ிட்சடட்  ச ாதறன :ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த 
அசிட்டிக் அநிம் வசர்க்கப்ட்டு நுலபத்துப் 
சாங்குதல் அடங்கும் யலப 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. ின் 1 நிி சட் 
அசிட்வடட் வசர்க்கப்டுகிது. 

 

 
 
 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 

சல்வட் இல்ல 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

13 பழுப்பு ெறரச் ச ாதறன :    ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த கந்தக 
அநித்லத (dil.H2SO4) துித்துினாக 
வசாதலக் குமானில குலுக்கிக் சகாண்டு 
நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும் யலப 
வசர்க்கப்டுகிது.ின்புதிதாகதனாரிக்கப்ட்ட 
ஃசபஸ்சல்வட் கலபசல் வசர்க்கப்டுகிது. 

ின் வசாதலக் குமானில சாய்யா 
ிலனில் லயத்து அடர் H2SO4 வசாதலக் 
குமானின்உள்க்கம்யமிவனவசர்க்கப்டுகிது. 

 
 
 
 
 
 

ழுப்பு ி யலனம் 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 
 
 
 

லட்வபட் இல்ல  

14 அம்சானிம் ாயிப்சடட் ச ாதறன 
ஒரு ங்கு வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த HNO3 நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும் 
யலப வசர்க்கப்டுகிது. ின் அம்வநாினம் 
நாிப்வடட் நற்றும் அடர் HNO3 ஒவ்சயான் 
லபம் 1 நிி அவு வசர்க்கப்டுகிது 

 
 
 

ஒரு காரி (canary) நஞ்சள் 

ி யழீ்டிவு உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 

ாஸ்வட் இல்ல 

15. ச ாடிம் றநட்சா ப்ரூற ட் ச ாதறன : 
வசாடினம் கார்வட் ஒரு ங்கு சாறுடன் 1 

நிி ீர்த்த அம்வநாினா வசர்க்கப்டுகிது. 

ின் சி துிகள் வசாடினம் லட்வபா 
ப்ரூலசடு  வசர்க்கப்டுகிது. 

 
 

ஊதா (அ) கத்திரிப்பூ ிம் 
வதான்யில்ல 

 
 

சல்லடு இல்ல 

கா உறுப்புகறரக் கண்டமி எரி உப்புக் கற ல் தாரித்தல்: 

       வசாதலக் குமானில் சிிதவு உப்புடன் ீர்த்த HCl வசர்த்து குலுக்கி நிதநாக சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

கிலடக்கப் சற் இத்சதியா கலபசல் உப்புக்கலபசல் ப்டும்.  

                                   வதாகுதி பிரிப்பு 

16. 1 நிி உப்புக் கலபசலுடன் சஸ்ர் 
யிலசாருள் நற்றும் NaOH கலபசல்கள் 
ஒவ்சயான்றும் 1 நி.ி அயில் 
வசர்க்கப்டுகிது 

 

சசம்ழுப்பு ி யழீ்டிவு 
உண்டாகயில்ல 

 

பூஜ்ஜின சதாகுதி 
(அம்வநாினம்) இல்ல 

17. ஒரு நிி உப்புக் கலபசலுடன்  ஒரு நிி  
ீர்த்த HCl வசர்த்துக் குலுக்கப்டுகிது 

 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

பதல் சதாகுதி  

 ( சட்) இல்ல.  

18. ஒரு நிி உப்புக் கலபசலுடன்  ஒரு நிி  
ீர்த்த HCl , H2S யாப சசலுத்தப்டுகிது  

கருலந ி யழீ்டிவு 
உண்டாகயில்ல 

இபண்டாம் சதாகுதி 
(காப்ர்) இல்ல (Cu2+) 

19. 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் 1 நி.ி NH4Cl 

நற்றும் 1 நி.ி NH4OH வசர்த்து ன்ாக 

குலுக்கப்டுகிது 

 

யழீ்டிவு உண்டாகயில்ல 
பன்ாம் சதாகுதி  
(சர்ரிக் (இரும்பு ) , 
அலுநிினம்) இல்ல. 

20. 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் 1 நி.ி NH4Cl 
நற்றும் 1 நி.ி NH4OH வசர்த்து ின் லைட்ப 

ஜன் சல்லடு சசலுத்தப்டுகிது 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

 ான்காம் சதாகுதி 
 ( சிங்க் ) இல்ல 

21 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் 1 நி.ி NH4Cl 

நற்றும் 1 நி.ி NH4OH, அம்வநாினம் 

கார்வட் வசர்த்து ன்ாக குலுக்கப்டுகிது 

 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

ஐந்தாயது சதாகுதி 
உவாக அனிகள் 

இல்ல. (Ba
2+,

Ca
2+ 

 

22. 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் NH4Cl, NH4OH 

நற்றும் NH4H2PO4, கலபசல்கள்ஒவ்சயான்றும் 

1 நி.ி அயில்வசர்த்து வசாதலக் குமானின் 

உட்க்கம் உபாய்த்துயிடப்டுகிது 

 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகிது 

 

ஆமாம் வதாகுதி 
வக்ன ீிம் உள்ரது 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

                                           ஆமாம்   வதாகுதி ெழீ்படிெின் பகுப்பாய்வு – உறுதி ச ாதறன 

22. 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் ீர்த்த NaOH 

துித்துினாக வசர்த்து குலுக்கப்டுகிது. 
சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகிது. இவ்யழீ்டிவு 

அதிகவு  NaOH  கலபசில் 
கலபயதில்ல . 

 

 சநக்சீினம் உள்து. 

 ( உறுதி வசாதல ) 

23. 1 நிி உப்புக் கலபசலுடன் 1 நி.ி 
வநக்சான் யிலசாருள் வசர்க்கப்டுகிது 

 

ீ ி யழீ்டிவு உண்டாகிது. 
 

சநக்சீினம் உள்து 

படிவு :  

        சகாடுக்கப்ட்ட உப்ில் உள் அநி உறுப்பு  : கார்வட்                                        

                                        காப உறுப்பு  : சநக்சீினம்                      

                       சகாடுக்கப்ட்ட உப்ின் சனர் : வக்ன ீிம் கார்பசனட் 

 

 
 
 
 

             எரி உப்பின் (11 
th

) பறமான பகுப்பாய்வு -  அிய உறுப்புகரின் பகுப்பாய்வு       
வசாதல ண் :                                                                                                      வததி:.............................. 

ண் 

சசய்ய காண் அிய 

1. நிமம் :  உப்ின் ிம் கயிக்கப்டுகிது. 

 

 

             ிநற்து 
காப்ர் , இரும்பு    
உப்புகள் இல்ல 

2. வெப்பச் ச ாதறன : 

வசாதலக் குமானில் சிிதவு உப்பு 
வசர்த்து அதிகவு சயப்ப்டுத்தப்டுகிது 

குிப்ிடத் தகுந்த ி யாப 

சயியபயில்ல,வ்யித நாற்பம் 
ிகமயில்ல 

 

 

அம்வநாினம்,லட்வபட்  
, சிங்க் உப்புகள் இல்ல 

3. சுடர்ச ாதறன : 

கண்ணாடி சிற்கில் சிிதவு உப்புடன் 
ஒரு துிஅடர் லைட்வபா குவாரிக் 
அநிம் வசர்த்து லசனாக்கி புன்சன் 
சுடரிி்ல் காண்ிக்கப்டுகிது 

    
 
  

குிப்ிடத் தகுந்த ிச்சுடர் இல்ல 

 
 
 

காப்ர்,வரினம், 
கால்சினம்,உப்புகள் 
இல்ல 

4. நீர்த்த றைட்சா குசராரிக் 
அியத்துடன்ெிறன           

ஒரு வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன் 1 நிி ீர்த்த லைட்வபா குவாரிக் 
அநிம் வசர்க்கப்டுகிது.இது புன்சன் 
சுடரில் நிதநாக சயப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

 
 
 

கார்வட் , சல்லடு    
இல்ல. 

5. அடர்  ல்ஃப்யூரிக்அியத்துடன் 
ெிறன  ஒரு உர்ந்த வசாதலக் 
குமானில் சிிதவு உப்புடன் 1 நிி அடர் 
H2SO4 வசர்ந்து புன்சன் சுடரில் நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

 
 

குவாலபடு , புவபாலநடு 
, லட்வபட் இல்ல 

  

6. 
MnO2 ற்றும் அடர் H2SO4 உடன் 
ெிறன : வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன் சிிதவு MnO2 நற்றும் 0.5 நிி 
அடர் H2SO4 வசர்த்து புன்சன் சுடரில் நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

 
 
 

குவாலபடு , புவபாலநடு 

இல்ல 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

7. தாித் துருெல் ற்றும் அடர் H2SO4 

உடன்ெிறன : ஒரு உர்ந்த வசாதலக் 
குமானில் சிிதவு உப்புடன் சிிது தாநிப 
துருயல் நற்றும் 1 நிி  அடர் H2SO4 வசர்த்து  
நிதநாக சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல  

 
 
 

லட்வபட் இல்ல 

8. நீர்த்த NaOH கற லுடன் ெிறன : 

சிிதவு உப்புடன் 1 நிி ீர்த்த வசாடினம் 
லைட்பாக்லைடு கலபசல் வசர்த்து 
நிதநாகசயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 

 
 

குிப்ிடத் தகுந்த யாப 
சயியபயில்ல 

 
 

அம்வநாினம் இல்ல 

9. குசாறல்குசராறடு ச ாதறன : 

ஒரு வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன்,சிிதவு டிக சாட்டாசினம் லட 

- குவபாவநட், பன்று துிகள் அடர் H2SO4 

அநிம் வசர்த்து நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் யாப 
சயியபயில்ல 

  
 
குவாலபடு இல்ல  

                                               ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறுடன் பகுப்பாய்வு 

 

ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறு தாரித்தல்: 
                 ஒரு 10 நிி பகலயனில் 1 கி சகாடுக்கப்ட்ட உப்பு நற்றும் 3 கி டிக வசாடினம் கார்வட் டுத்துக் 
சகாள்ப்டுகிது. அதில் 20 நிி யால யடிீர் வசர்த்து சயப்ப்டுத்தப்டுகிது.சி ிநிடங்கள் கலபசல் சகாதித்த 
ிகு புலுள் யடிதாில் யடிகட்டப்டுகிது. நற்சாரு பகலயனில் யடிீபாது வசகரிக்கப்டுகிது. இது 
வசாடினம் கார்வட் சாறு ப்டுகிது. 

 
10  ில்ெர் றநட்சட் ச ாதறன : ஒரு நிி 

வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த HNO3 

துித்துினாக வசாதலக் குமானில 
குலுக்கிக் சகாண்டு நுலபத்துப் சாங்குதல் 
அடங்கும் யலப வசர்க்கப்டுகிது. ின் 1 

நிி சயள்ி லட்வபட் (AgNO3) 

வசர்க்கப்ட்டு ன்கு குலுக்கப்டுகிது. 

 
 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த ிபள் 
யழீ்டிவு உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 

குவாலபடு , 
புவபாலநடு, 
சல்லடு இல்ல 

11 சபரிம் குசராறடு ச ாதறன : 
ஒரு நிி வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த அசிட்டிக் அநிம் துித் துினாக 
வசாதலக் குமானில குலுக்கிக்  சகாண்டு 
நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும்யலப 
வசர்க்கப்டுகிது. ின் 1நிி வரினம் 
குவாலபடு கலபசல் வசர்க்கப்ட்டு 
குலுக்கப்டுகிது 

 
 
 
 
 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல. 

 
 
 
 
 

சல்வட் இல்ல 

12 வயட்  அ ிட்சடட்  ச ாதறன :ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த 
அசிட்டிக் அநிம் வசர்க்கப்ட்டு நுலபத்துப் 
சாங்குதல் அடங்கும் யலப 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. ின் 1 நிி சட் 
அசிட்வடட் வசர்க்கப்டுகிது. 

 
 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 

சல்வட் இல்ல 

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/


பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

13 பழுப்பு ெறரச் ச ாதறன :    ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த கந்தக 
அநித்லத (dil.H2SO4) துித்துினாக 
வசாதலக் குமானில குலுக்கிக் சகாண்டு 
நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும் யலப 
வசர்க்கப்டுகிது.ின்புதிதாகதனாரிக்கப்ட்ட 
ஃசபஸ்சல்வட் கலபசல் வசர்க்கப்டுகிது. 

ின் வசாதலக் குமானில சாய்யா 
ிலனில் லயத்து அடர் H2SO4 வசாதலக் 
குமானின்உள்க்கம்யமிவனவசர்க்கப்டுகிது. 

 
 
 
 
 
 

ழுப்பு ி யலனம் 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 
 
 
 

லட்வபட் இல்ல  

14 அம்சானிம் ாயிப்சடட் ச ாதறன 
ஒரு ங்கு வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த HNO3 நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும் 
யலப வசர்க்கப்டுகிது. ின் அம்வநாினம் 
நாிப்வடட் நற்றும் அடர் HNO3 ஒவ்சயான் 

லபம் 1 நிி அவு வசர்க்கப்டுகிது. 

 
 
 

ஒரு காரி (canary) நஞ்சள் 

ி யழீ்டிவு உண்டாகிது 

 
 
 
 

பாஸ்சபட் உள்ரது 

15. ச ாடிம் றநட்சா ப்ரூற ட் ச ாதறன : 
வசாடினம் கார்வட் ஒரு ங்கு சாறுடன் 1 

நிி ீர்த்த அம்வநாினா வசர்க்கப்டுகிது. 

ின் சி துிகள் வசாடினம் லட்வபா 
ப்ரூலசடு  வசர்க்கப்டுகிது. 

 
 

ஊதா (அ) கத்திரிப்பூ ிம் 
வதான்யில்ல 

 
 
 

சல்லடு இல்ல 

கா உறுப்புகறரக் கண்டமி எரி உப்புக் கற ல் தாரித்தல்: 

       வசாதலக் குமானில் சிிதவு உப்புடன் ீர்த்த HCl  வசர்த்து குலுக்கி நிதநாக சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

கிலடக்கப் சற் இத்சதியா கலபசல் உப்புக்கலபசல் ப்டும்.  

                                   வதாகுதி பிரிப்பு 

16. 1 நிி உப்புக் கலபசலுடன் சஸ்ர் 
யிலசாருள் நற்றும் NaOH கலபசல்கள் 
ஒவ்சயான்றும் 1 நி.ி அயில் 
வசர்க்கப்டுகிது 

 

சசம்ழுப்பு ி யழீ்டிவு 
உண்டாகயில்ல 

 

பூஜ்ஜின சதாகுதி 
(அம்வநாினம்) இல்ல 

17. ஒரு நிி உப்புக் கலபசலுடன்  ஒரு நிி  
ீர்த்த HCl வசர்த்துக் குலுக்கப்டுகிது 

 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

பதல் சதாகுதி  

 ( சட்) இல்ல.  

18. ஒரு நிி உப்புக் கலபசலுடன்  ஒரு நிி  
ீர்த்த HCl , H2S யாப சசலுத்தப்டுகிது  

கருலந ி யழீ்டிவு 
உண்டாகயில்ல 

இபண்டாம் சதாகுதி 
(காப்ர்) இல்ல (Cu2+) 

19. 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் 1 நி.ி NH4Cl 

நற்றும் 1 நி.ி NH4OH வசர்த்து ன்ாக 

குலுக்கப்டுகிது 

 

யழீ்டிவு உண்டாகயில்ல 
பன்ாம் சதாகுதி  
(சர்ரிக் (இரும்பு ) , 
அலுநிினம்) இல்ல. 

20. 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் 1 நி.ி NH4Cl 
நற்றும் 1 நி.ி NH4OH வசர்த்து ின் லைட்ப 

ஜன் சல்லடு சசலுத்தப்டுகிது 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

 ான்காம் சதாகுதி 
 ( சிங்க் ) இல்ல 

21 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் 1 நி.ி NH4Cl 

நற்றும் 1 நி.ி NH4OH, அம்வநாினம் 

கார்வட் வசர்த்து ன்ாக குலுக்கப்டுகிது 

 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

ஐந்தாயது சதாகுதி 
உவாக அனிகள் 

இல்ல. (Ba
2+,

Ca
2+ 

 

22. 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் NH4Cl, NH4OH 

நற்றும் NH4H2PO4, கலபசல்கள்ஒவ்சயான்றும் 

1 நி.ி அயில்வசர்த்து வசாதலக் குமானின் 

உட்க்கம் உபாய்த்து யிடப்டுகிது 

 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகிது 

 

ஆமாம் வதாகுதி 
வக்ன ீிம் உள்ரது 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

                                           ஆமாம்   வதாகுதி ெழீ்படிெின் பகுப்பாய்வு – உறுதி ச ாதறன 

22. 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் ீர்த்த NaOH 

துித்துினாக வசர்த்து குலுக்கப்டுகிது. 
சயண் ணி யழீ்டிவு உண்டாகிது. 

இவ்யழீ்டிவு அதிகவு  NaOH  

கலபசில் கலபயதில்ல . 

 

 சநக்சீினம் உள்து. 

 ( உறுதி வசாதல ) 

23. 1 நிி உப்புக் கலபசலுடன் 1 நி.ி 
வநக்சான் யிலசாருள் வசர்க்கப்டுகிது 

 

ீ ி யழீ்டிவு உண்டாகிது. 
 

சநக்சீினம் உள்து 

படிவு :  

        சகாடுக்கப்ட்ட உப்ில் உள் அநி உறுப்பு  : ாஸ்வட்                                        

                                        காப உறுப்பு  : சநக்சீினம்                      

                       சகாடுக்கப்ட்ட உப்ின் சனர் : வக்ன ீிம் பாஸ்சபட் 

 

             

                        எரி உப்பின் (11 
th

) பறமான பகுப்பாய்வு -  அிய உறுப்புகரின் பகுப்பாய்வு 
வசாதல ண் :                                                                                                      வததி:.............................. 

ண் 

சசய்ய காண் அிய 

1. நிமம் : உப்ின் ிம் கயிக்கப்டுகிது. 

 

 

             ிநற்து 
காப்ர் , இரும்பு    
உப்புகள் இல்ல 

2. வெப்பச் ச ாதறன : 

வசாதலக் குமானில் சிிதவு உப்பு 
வசர்த்து அதிகவு சயப்ப்டுத்தப்டுகிது 

ிநற் , சடிபள் யாப 

சயிப்ட்டு சியப்பு ிட்நஸ் தால 

ீநாக நாற்றுகிது.  அடர் 

லைட்வபா குவாரிக் அநித்தில் 

வதாய்த்த கண்ணாடி குச்சிபடன் அடர் 

சயண்புலகலனத் தருகிது 

 
 
 

அம்சானிம் உப்பு   
உள்ரது 

3. சுடர்ச ாதறன : 

கண்ணாடி சிற்கில் சிிதவு உப்புடன் 
ஒரு துிஅடர் லைட்வபா குவாரிக் 
அநிம் வசர்த்து லசனாக்கி புன்சன் 
சுடரிி்ல் காண்ிக்கப்டுகிது 

    
 
  

குிப்ிடத் தகுந்த ிச்சுடர் இல்ல 

 
 
 

காப்ர்,வரினம், 
கால்சினம்,உப்புகள் 
இல்ல 

4. நீர்த்த றைட்சா குசராரிக் 
அியத்துடன்ெிறன           

ஒரு வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன் 1 நிி ீர்த்த லைட்வபா குவாரிக் 
அநிம் வசர்க்கப்டுகிது.இது புன்சன் 
சுடரில் நிதநாக சயப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 
 
     

    நுலபத்து சாங்கயில்ல 

 
 
 

கார்வட் சல்லடு 

இல்ல. 

5. அடர்  ல்ஃப்யூரிக்அியத்துடன் 
ெிறன  ஒரு உர்ந்த வசாதலக் 
குமானில் சிிதவு உப்புடன் 1 நிி அடர் 
H2SO4 வசர்ந்து புன்சன் சுடரில் நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

ிநற் யாப சயியருகிது. ீர்ந 

அம்வநாினாயில் வதாய்த்த 
கண்ணாடிக் குச்சினில வசாதலக் 

குமானின் யாய் அருகில் டுத்துச் 

சசல்அடர் சயண் புலகலனத் 

தருகிது 

 
 
 

குசராறடு உள்ரது 

6. 
MnO2 ற்றும் அடர் H2SO4 உடன் 
ெிறன : வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன் சிிதவு MnO2 நற்றும் 0.5 நிி 
அடர் H2SO4 வசர்த்து புன்சன் சுடரில் நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 

சுலந கந்த நஞ்சள் ியாப 

சயிப்ட்டு ஸ்டார்ச் அவனாலடடு 

தால ீ ிநாக நாற்றுகிது 

 
 
 

குசராறடு உள்ரது 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

7. தாித் துருெல் ற்றும் அடர் H2SO4 

உடன்ெிறன : 

         ஒரு உர்ந்த வசாதலக் 
குமானில் சிிதவு உப்புடன் சிிது தாநிப 
துருயல் நற்றும் 1 நிி  அடர் H2SO4 வசர்த்து  
நிதநாக சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 
 
 

சசம்ழுப்பு  ி யாப 
சயியபயில்ல  

 
 
 
 

லட்வபட் இல்ல 

8. நீர்த்த NaOH கற லுடன் ெிறன :           
.       சிிதவு உப்புடன் 1 நிி ீர்த்த 
வசாடினம் லைட்பாக்லைடு கலபசல் 
வசர்த்து நிதநாக சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

ிநற் , சடிபள் யாப சயிட்டு 

அடர் லைட்வபா குவாரிக்அநித்தில் 
வதாய்த்த கண்ணாடிக் குச்சிபடன் 

அடர் சயண்புலகலனத் தருகிது 

 
 

அம்சானிம் உப்பு   
உள்ரது 

9. குசாறல்குசராறடு ச ாதறன :     
.     ஒரு வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன்,சிிதவு டிக சாட்டாசினம் லட 

குவபாவநட்,பன்றுதுிகள்அடர் H2SO4 

அநிம் வசர்த்து நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

ஆபஞ்சு சியப்பு ி யாப 
சயியருகிது. இலத ீரில் கலபத்து 

அதனுடன் 1ml சட் அசிட்வடட் 
கலபசல் வசர்க்கும் வாது நஞ்சள் ி 

யழீ்டிவு வதான்றுகிது 

  
குசராறடு உள்ரது.  

( உறுதி ச ாதறன) 

                                              

                                   ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறுடன் பகுப்பாய்வு 

ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறு தாரித்தல்: 
                 ஒரு 10 நிி பகலயனில் 1 கி சகாடுக்கப்ட்ட உப்பு நற்றும் 3 கி டிக வசாடினம் கார்வட் டுத்துக் 
சகாள்ப்டுகிது. அதில் 20 நிி யால யடிீர் வசர்த்து சயப்ப்டுத்தப்டுகிது.சி ிநிடங்கள் கலபசல் சகாதித்த 
ிகு புலுள் யடிதாில் யடிகட்டப்டுகிது. நற்சாரு பகலயனில் யடிீபாது வசகரிக்கப்டுகிது. இது 
வசாடினம் கார்வட் சாறு ப்டுகிது. 

10  ில்ெர் றநட்சட் ச ாதறன :         
ஒரு நிி வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த HNO3 துித்துினாக வசாதலக் 
குமானில குலுக்கிக் சகாண்டு நுலபத்துப் 
சாங்குதல் அடங்கும் யலப 
வசர்க்கப்டுகிது. ின் 1 நிி சயள்ி 
லட்வபட் (AgNO3) வசர்க்கப்ட்டு ன்கு 
குலுக்கப்டுகிது. 
 

 
 
 

தனிர் வான் சயண் ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகிது. இவ்யழீ்டிவு 1 நிி 
ீர்த்த அம்வநாினாயில் கலபகிது. 

 
 
 
 

குசராறடு  உள்ரது 

11 சபரிம் குசராறடு ச ாதறன : 
ஒரு நிி வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த அசிட்டிக் அநிம் துித் துினாக 
வசாதலக் குமானில குலுக்கிக்  சகாண்டு 
நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும்யலப 
வசர்க்கப்டுகிது. ின் 1நிி வரினம் 
குவாலபடு கலபசல் வசர்க்கப்ட்டு 
குலுக்கப்டுகிது. 
 

 
 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 

சல்வட் இல்ல 

12 வயட்  அ ிட்சடட்  ச ாதறன : 
ஒரு நிி வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த அசிட்டிக் அநிம் வசர்க்கப்ட்டு 
நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும் யலப 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. ின் 1 நிி சட் 
அசிட்வடட் வசர்க்கப்டுகிது. 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 

சல்வட் இல்ல 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

13 பழுப்பு ெறரச் ச ாதறன :    ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த கந்தக 
அநித்லத (dil.H2SO4) துித்துினாக 
வசாதலக் குமானில குலுக்கிக் சகாண்டு 
நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும் யலப 
வசர்க்கப்டுகிது.ின்புதிதாகதனாரிக்கப்ட்ட 
ஃசபஸ்சல்வட் கலபசல் வசர்க்கப்டுகிது. 

ின் வசாதலக் குமானில சாய்யா 
ிலனில் லயத்து அடர் H2SO4 வசாதலக் 
குமானின் உள்க்கம் யமிவன 
வசர்க்கப்டுகிது. 

 
 
 
 
 
 

ழுப்பு ி யலனம் 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 
 
 
 

லட்வபட் இல்ல 

14 அம்சானிம் ாயிப்சடட் ச ாதறன 
ஒரு ங்கு வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த HNO3 நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும் 
யலப வசர்க்கப்டுகிது. ின் அம்வநாினம் 
நாிப்வடட் நற்றும் அடர் HNO3 ஒவ்சயான் 
லபம் 1 நிி அவு வசர்க்கப்டுகிது. 

 
 
 
 

ஒரு காரி (canary) நஞ்சள் யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 

ாஸ்வட் இல்ல 

15. ச ாடிம் றநட்சா ப்ரூற ட் ச ாதறன : 
வசாடினம் கார்வட் ஒரு ங்கு சாறுடன் 1 

நிி ீர்த்த அம்வநாினா வசர்க்கப்டுகிது. 

ின் சி துிகள் வசாடினம் லட்வபா 
ப்ரூலசடு  வசர்க்கப்டுகிது. 

 
 

ஊதா (அ) கத்திரிப்பூ ிம் 
வதான்யில்ல 

 
 

சல்லடு இல்ல 

கா உறுப்புகறரக் கண்டமி எரி உப்புக் கற ல் தாரித்தல்: 

           வசாதலக் குமானில் சிிதவு உப்புடன் 3 நிி யால யடிீர் வசர்த்து குலுக்கப்ட்டு நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது.. கிலடக்கப் சற் இத்சதியா கலபசல் உப்புக்கலபசல் ப்டும்.  

                                   வதாகுதி பிரிப்பு 

16. 1 நிி உப்புக் கலபசலுடன் சஸ்ர் 
யிலசாருள் நற்றும் NaOH கலபசல்கள் 
ஒவ்சயான்றும் 1 நி.ி அயில் 
வசர்க்கப்டுகிது 

 
 

சசம்ழுப்புியழீ்டிவு உண்டாகிது   

 

பூஜ்ஜி வதாகுதி  
(அம்சானிம்)    
உள்ரது 

17. ஒரு நிி உப்புக் கலபசலுடன்  ஒரு நிி  
ீர்த்த HCl வசர்த்துக் குலுக்கப்டுகிது 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

பதல் சதாகுதி  

 ( சட்) இல்ல.  

18. ஒரு நிி உப்புக் கலபசலுடன்  ஒரு நிி  
ீர்த்த HCl , H2S யாப சசலுத்தப்டுகிது  

கருலந ி யழீ்டிவு 
உண்டாகயில்ல 

இபண்டாம் சதாகுதி 
(காப்ர்) இல்ல (Cu2+) 

19. 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் 1 நி.ி NH4Cl 

நற்றும் 1 நி.ி NH4OH வசர்த்து ன்ாக 

குலுக்கப்டுகிது 

 

யழீ்டிவு உண்டாகயில்ல 
பன்ாம் சதாகுதி  
(சர்ரிக் (இரும்பு ) , 
அலுநிினம்) இல்ல. 

20. 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் 1 நி.ி NH4Cl 
நற்றும் 1 நி.ி NH4OH வசர்த்து ின்      

லைட்ப ஜன் சல்லடு சசலுத்தப்டுகிது 

 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

  

ான்காம் சதாகுதி 
 ( சிங்க் ) இல்ல 

21 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் 1 நி.ி NH4Cl 

நற்றும் 1 நி.ி NH4OH, அம்வநாினம் 

கார்வட் வசர்த்து ன்ாக குலுக்கப்டுகிது 

 

சயண் ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

ஐந்தாயது சதாகுதி 
உவாக அனிகள் 

இல்ல. (Ba
2+,

Ca
2+ 

 

22. 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் NH4Cl, NH4OH 

நற்றும் NH4H2PO4, கலபசல்கள்ஒவ்சயான்றும் 

1 நி.ி அயில்வசர்த்து வசாதலக் குமானின் 

உட்க்கம் உபாய்த்துயிடப்டுகிது 

 

சயண் ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

 

ஆாம் சதாகுதி 
சநக்சீினம்  இல்ல 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

                                           பூஜ்ஜி   வதாகுதி அம்சானிம் அனிக்கான பகுப்பாய்வு – உறுதி ச ாதறன 

23. 1 நிி உப்புக் கலபசலுடன் சஸ்ர் யில 

சாருள் நற்றும் NaOH  கலபசல் 

ஒவ்சயான்றும் 1 நி.ி அயில் 

வசர்க்கப்டுகிது. 

 
 

சசம்ழுப்பு  ி யழீ்டிவு 

உண்டாகிது. 

 

 அம்வநாினம் உள்து.. 

   ( உறுதி வசாதல ) 

படிவு :  

        சகாடுக்கப்ட்ட உப்ில் உள் அநி உறுப்பு  : குவாலபடு                                        

                                        காப உறுப்பு  : அம்வநாினம்                    

                       சகாடுக்கப்ட்ட உப்ின் சனர் : அம்சானிம் குசராறடு 

 

      
 

              எரி உப்பின் (11 
th

) பறமான பகுப்பாய்வு -  அிய உறுப்புகரின் பகுப்பாய்வு 
வசாதல ண் :                                                                                                      வததி:.............................. 

ண் 

சசய்ய காண் அிய 

1. நிமம் : உப்ின் ிம் கயிக்கப்டுகிது. 

 

 

             ிநற்து 
காப்ர் , இரும்பு    
உப்புகள் இல்ல 

2. வெப்பச் ச ாதறன : 

வசாதலக் குமானில் சிிதவு உப்பு 
வசர்த்து அதிகவு சயப்ப்டுத்தப்டுகிது 

ிநற் , சடிபள் யாப 

சயிப்ட்டு சியப்பு ிட்நஸ் தால 

ீநாக நாற்றுகிது.  அடர் 

லைட்வபா குவாரிக் அநித்தில் 

வதாய்த்த கண்ணாடி குச்சிபடன் அடர் 

சயண்புலகலனத் தருகிது 

 
 
 

அம்சானிம் உப்பு   
உள்ரது 

3. சுடர்ச ாதறன : 

கண்ணாடி சிற்கில் சிிதவு உப்புடன் 
ஒரு துிஅடர் லைட்வபா குவாரிக் 
அநிம் வசர்த்து லசனாக்கி புன்சன் 
சுடரிி்ல் காண்ிக்கப்டுகிது 

    
 
  

குிப்ிடத் தகுந்த ிச்சுடர் இல்ல 

 
 
 

காப்ர்,வரினம், 
கால்சினம்,உப்புகள் 
இல்ல 

4. நீர்த்த றைட்சா குசராரிக் 
அியத்துடன்ெிறன           

ஒரு வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன் 1 நிி ீர்த்த லைட்வபா குவாரிக் 
அநிம் வசர்க்கப்டுகிது.இது புன்சன் 
சுடரில் நிதநாக சயப்டுத்தப்டுகிது. 

 
 
 
     

    நுலபத்து சாங்கயில்ல 

 
 
 

கார்வட் சல்லடு 

இல்ல. 

5. அடர்  ல்ஃப்யூரிக்அியத்துடன் 
ெிறன  ஒரு உர்ந்த வசாதலக் 
குமானில் சிிதவு உப்புடன் 1 நிி அடர் 
H2SO4 வசர்ந்து புன்சன் சுடரில் நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 

சசம்ழுப்பு ியாப சய ிப்ட்டு 

ஈபநா ஃபுவாசபஸ்சின் தால 

ச்லச ிநாக நாற்றுகிது. 

 
 
 

புசாறடு உள்ரது 

6. MnO2 ற்றும் அடர் H2SO4 உடன் 
ெிறன : வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன் சிிதவு MnO2 நற்றும் 0.5 நிி 
அடர் H2SO4 வசர்த்து புன்சன் சுடரில் நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 

 

சசம்ழுப்பு ியாப சய ிப்ட்டு 

ஈபநா ஃபுவாசபஸ்சின்  தால 

ச்லச ிநாக நாற்றுகிது 

 
 
 

புசாறடு உள்ரது 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

7. தாித் துருெல் ற்றும் அடர் H2SO4 

உடன்ெிறன : ஒரு உர்ந்த வசாதலக் 
குமானில் சிிதவு உப்புடன் சிிது தாநிப 
துருயல் நற்றும் 1 நிி  அடர் H2SO4 வசர்த்து  
நிதநாக சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 

 
 

சசம்ழுப்பு  ி யாப 
சயியபயில்ல  

 
 
 

லட்வபட் இல்ல 

8. நீர்த்த NaOH கற லுடன் ெிறன : 

சிிதவு உப்புடன் 1 நிி ீர்த்த வசாடினம் 
லைட்பாக்லைடு கலபசல் வசர்த்து நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 

ிநற் , சடிபள் யாப சயிட்டு 

அடர் லைட்வபா குவாரிக்அநித்தில் 
வதாய்த்த கண்ணாடிக் குச்சிபடன் 

அடர் சயண்புலகலனத் தருகிது 

 
 

அம்சானிம் உப்பு   
உள்ரது 

9. குசாறல்குசராறடு ச ாதறன : 

ஒரு வசாதலக் குமானில் சிிதவு 
உப்புடன்,சிிதவு டிக சாட்டாசினம் லட 

குவபாவநட்,பன்றுதுிகள்அடர்H2SO4அநிம்
வசர்த்துநிதநாகசயப்ப்டுத்தப்டுகிது. 

 

 
 

ஆபஞ்சு சியப்பு ி யாப 
சயியபயில்ல 

  
 

குவாலபடு இல்ல 

                                               ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறுடன் பகுப்பாய்வு 

ச ாடிம் கார்பசனட்  ாறு தாரித்தல்: 

 
                 ஒரு 10 நிி பகலயனில் 1 கி சகாடுக்கப்ட்ட உப்பு நற்றும் 3 கி டிக வசாடினம் கார்வட் டுத்துக் 
சகாள்ப்டுகிது. அதில் 20 நிி யால யடிீர் வசர்த்து சயப்ப்டுத்தப்டுகிது.சி ிநிடங்கள் கலபசல் சகாதித்த 
ிகு புலுள் யடிதாில் யடிகட்டப்டுகிது. நற்சாரு பகலயனில் யடிீபாது வசகரிக்கப்டுகிது. இது 
வசாடினம் கார்வட் சாறு ப்டுகிது. 

 

10  ில்ெர் றநட்சட் ச ாதறன : ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த HNO3 

துித்துினாக வசாதலக் குமானில 
குலுக்கிக் சகாண்டு நுலபத்துப் சாங்குதல் 
அடங்கும் யலப வசர்க்கப்டுகிது. ின் 1 

நிி சயள்ி லட்வபட் (AgNO3) 

வசர்க்கப்ட்டு ன்கு குலுக்கப்டுகிது. 
 

 
 
 

சயிின நஞ்சள் ியழீ்டிவு 

உண்டாகிது, இவ்யழீ்டிவு 
அம்வநாினாயில் நிகக் குலயாக 

கலபகிது. 

 
 
 
 

புசாறடு உள்ரது 

11 சபரிம் குசராறடு ச ாதறன : 
ஒரு நிி வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த அசிட்டிக் அநிம் துித் துினாக 
வசாதலக் குமானில குலுக்கிக்  சகாண்டு 
நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும்யலப 
வசர்க்கப்டுகிது. ின் 1நிி வரினம் 
குவாலபடு கலபசல் வசர்க்கப்ட்டு 
குலுக்கப்டுகிது 

 
 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 

சல்வட் இல்ல 

12 வயட்  அ ிட்சடட்  ச ாதறன :ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த 
அசிட்டிக் அநிம் வசர்க்கப்ட்டு நுலபத்துப் 
சாங்குதல் அடங்கும் யலப 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது. ின் 1 நிி சட் 
அசிட்வடட் வசர்க்கப்டுகிது. 

 
 
 

குிப்ிடத் தகுந்த யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 

சல்வட் இல்ல 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

13 பழுப்பு ெறரச் ச ாதறன :    ஒரு நிி 
வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் ீர்த்த கந்தக 
அநித்லத (dil.H2SO4) துித்துினாக 
வசாதலக் குமானில குலுக்கிக் சகாண்டு 
நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும் யலப 
வசர்க்கப்டுகிது.ின்புதிதாகதனாரிக்கப்ட்ட 
ஃசபஸ்சல்வட் கலபசல் வசர்க்கப்டுகிது. 

ின் வசாதலக் குமானில சாய்யா 
ிலனில் லயத்து அடர் H2SO4 வசாதலக் 
குமானின் உள்க்கம் யமிவன 
வசர்க்கப்டுகிது. 

 
 
 
 
 
 

ழுப்பு ி யலனம் 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 
 
 
 

லட்வபட் இல்ல 

14 அம்சானிம் ாயிப்சடட் ச ாதறன 
ஒரு ங்கு வசாடினம் கார்வட் சாறுடன் 
ீர்த்த HNO3 நுலபத்துப் சாங்குதல் அடங்கும் 
யலப வசர்க்கப்டுகிது. ின் அம்வநாினம் 
நாிப்வடட் நற்றும் அடர் HNO3 ஒவ்சயான் 
லபம் 1 நிி அவு வசர்க்கப்டுகிது 

 
 
 
 

ஒரு காரி (canary) நஞ்சள் யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

 
 
 
 

ாஸ்வட் இல்ல 

15
. 

ச ாடிம் றநட்சா ப்ரூற ட் ச ாதறன : 
வசாடினம் கார்வட் ஒரு ங்கு சாறுடன் 1 

நிி ீர்த்த அம்வநாினா வசர்க்கப்டுகிது. 

ின் சி துிகள் வசாடினம் லட்வபா 
ப்ரூலசடு  வசர்க்கப்டுகிது. 

 
 

ஊதா (அ) கத்திரிப்பூ ிம் 
வதான்யில்ல 

 
 

சல்லடு இல்ல 

கா உறுப்புகறரக் கண்டமி எரி உப்புக் கற ல் தாரித்தல்: 

           வசாதலக் குமானில் சிிதவு உப்புடன் 3 நிி யால யடிீர் வசர்த்து குலுக்கப்ட்டு நிதநாக 
சயப்ப்டுத்தப்டுகிது.. கிலடக்கப் சற் இத்சதியா கலபசல் உப்புக்கலபசல் ப்டும்.  

                                   வதாகுதி பிரிப்பு 

16. 1 நிி உப்புக் கலபசலுடன் சஸ்ர் 
யிலசாருள் நற்றும் NaOH கலபசல்கள் 
ஒவ்சயான்றும் 1 நி.ி அயில் 
வசர்க்கப்டுகிது 

 

சசம்ழுப்புியழீ்டிவு உண்டாகிது   
 

பூஜ்ஜி வதாகுதி 
(அம்சானிம்)உள்ரது 

17. ஒரு நிி உப்புக் கலபசலுடன்  ஒரு நிி  
ீர்த்த HCl வசர்த்துக் குலுக்கப்டுகிது 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

    பதல் சதாகுதி  

 ( சட்) இல்ல.  

18. ஒரு நிி உப்புக் கலபசலுடன்  ஒரு நிி  
ீர்த்த HCl , H2S யாப சசலுத்தப்டுகிது  

கருலந ி யழீ்டிவு 
உண்டாகயில்ல 

இபண்டாம் சதாகுதி 
(காப்ர்) இல்ல (Cu2+) 

19. 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் 1 நி.ி NH4Cl 

நற்றும் 1 நி.ி NH4OH வசர்த்து ன்ாக 

குலுக்கப்டுகிது 

 

யழீ்டிவு உண்டாகயில்ல 
பன்ாம் சதாகுதி  
(சர்ரிக் (இரும்பு ) , 
அலுநிினம்) இல்ல. 

20. 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் 1 நி.ி NH4Cl 
நற்றும் 1 நி.ி NH4OH வசர்த்து ின் லைட்ப 

ஜன் சல்லடு சசலுத்தப்டுகிது 

சயண்ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

 ான்காம் சதாகுதி 
 ( சிங்க் ) இல்ல 

21 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் 1 நி.ி NH4Cl 

நற்றும் 1 நி.ி NH4OH, அம்வநாினம் 

கார்வட் வசர்த்து ன்ாக குலுக்கப்டுகிது 

 

சயண் ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

ஐந்தாயது சதாகுதி 
உவாக அனிகள் 

இல்ல. (Ba
2+,

Ca
2+ 

 

22. 1 நி.ி உப்புக் கலபசலுடன் NH4Cl, NH4OH 

நற்றும் NH4H2PO4, கலபசல்கள்ஒவ்சயான்றும் 

1 நி.ி அயில்வசர்த்து வசாதலக் குமானின் 

உட்க்கம் உபாய்த்துயிடப்டுகிது 

 

சயண் ணி யழீ்டிவு 

உண்டாகயில்ல 

 

ஆாம் சதாகுதி 
சநக்சீினம்  இல்ல 
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பிபாஜ் த பதுகல ஆசிரினர் (  வயதினினல் ) நாதிரி ள்ி ாக்வகாடு தருநபுரி  

                                           பூஜ்ஜி   வதாகுதி அம்சானிம் அனிக்கான பகுப்பாய்வு – உறுதி ச ாதறன 

22. 1 நிி உப்புக் கலபசலுடன் சஸ்ர் யில 

சாருள் நற்றும் NaOH  கலபசல் 

ஒவ்சயான்றும் 1 நி.ிஅயில் 

வசர்க்கப்டுகிது. 

 
 

சசம்ழுப்பு  ி யழீ்டிவு 

உண்டாகிது. 

 

 அம்வநாினம் உள்து.. 

 ( உறுதி வசாதல ) 

படிவு :  

        சகாடுக்கப்ட்ட உப்ில் உள் அநி உறுப்பு  : புவபாலநடு                                      

                                        காப உறுப்பு  : அம்வநாினம்                    

                       சகாடுக்கப்ட்ட உப்ின் சனர் : அம்சானிம் புசாறடு 
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