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��ப்� :- 

 

 இ�வைர த�ழ்நா� அர� மாற்�யைமக்கப்பட்ட 

பாடத்�ட்டத்�ன்ப� ஆ�  அர� ெபா�த் ேதர�்கைள 

நடத்� உள்ள� இவற்ைற மாணவமாண�கள் நலன் க�� 

பாட வாரியாக �ரித்� ெதா�க்கப்பட்�ள்ள�  

 அர� ெபா�த்ேதர�்களில் ேகட்கப்பட்ட �னாக்கள் �க�ம்  

�க்�யமானைவ அதனால் மாணவரக்ள் இதைன 

�க்�யமாக ப�த்�க் ெகாள்ள�ம். 

 இந்த ைகேய� ��த்� ஏேத�ம் சந்ேதகம் இ�ப்�ன் 

அல்ல� தங்கள� ம�ப்��க்க க�த்�க்கைள 

ெதரி�க்கலாம் 

 மாணவ மாண�கள் ேதர�்ல் அ�க ம�ப்ெபண்கள்ெபற 

வாழ்த்�க்கள் 

 அர� ெபா� ேதர�் �னாத்தாள் மாரச் ்2020- mar20 

 அர� ெபா�த்ேதர�் �னாத்தாள் உடன�த் ேதர�் 2020- 

inst20 (instant exam) 

 அர�ெபா�த்ேதர�் �னாத்தாள் ெசப்டம்பர் 2020 - sep20 

 அர�ெபா�த்ேதர�் �னாத்தாள் ஆகஸ்ட் 2021–aug 21 

 அர�ெபா�த்ேதர�் �னாத்தாள் ேம 2022– May 21 

 அர�ெபா�த்ேதர�் �னாத்தாள்  ஜூைல2022– july22 

                                                                                                                       

                                                                                                                      S.MANIKANDAN.,M.Sc.,B.Ed., 

PG ASST.IN CHEMISTRY  

7708543401 
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1. �னாத்தாள் : மாரச் ்2020 

ப��-I 
��ப்� : i) அைனத்� �னாக்க�க்�ம் �ைடயளி                                           15 X 1 = 15 
                  ii) ெகா�க்கப்பட்�ள்ள மாற்� �ைடகளில் �க�ம் ஏற்�ைடய �ைடையத்  
                       ேதர்ந்ெத�த்�க் ���ட்�டன்     �ைட�ைன�ம் ேசரத்்� எ��க     
                                         

1. .ெபா�த�்க 
   (1) ��ரின்                             (i)    நிற�ள்ள உேலாக அயனிகைள கண்ட�தல் 
   (2)ேபாராக்ஸ்                         (ii)   வ�ைம��  ஆக்�ஜேனற்ற கரணி 

         (3) அ��னியம்                    (iii)   சால்ேகாஜன்கள் எரிமைலச ்சாம்ப�ல்              
                                                                    காணப்ப�வ� 
        (4)சல்பர ்                                  (iv) அ�கள�ல் காணப்ப�ம் தனிமம் 
          அ) (1)- (iii) ,  (2)- (ii) ,   (3)- (iv)   , (4)- (i)          ஆ) (1)- (ii) ,  (2)-  (i),   (3)-(iv)  ,    (4)-(iii) 
          இ)  (1)- (iv)  ,  (2)- (iii) ,   (3)-(ii)    ,  (4)- (i)          ஈ) (1)- (ii)  ,  (2)- (iv) , (3)-(i)  ,    (4)- (iii) 

2. .உல்ப்ரைமட ்தா�ைவ ெவள்ளயீக்கல்�ல் இ�ந்� �ரித்� எ�க்�ம் �ைற________ 
        அ)  �ன்காந்த �ரிப்� �ைற                              ஆ)  உ�க்�தல் 
        இ)    காற்�ல்லாச ்  �ழ�ல் வ�த்தல்              ஈ) வ�த்தல் 

3. +3 ஆக்�ஜேனற்றநிைலைய மட�்ம் ெகாண்�ள்ள இைடநிைலத ்தனிமம்_________ 
         அ)    Ni                                                                      ஆ)  Mn 
          இ)    Cr                                                                      ஈ) Sc 
     4. ம�ந்�களில் தரமான� அவற்�ன் _________ அ�ப்பைட�ல் அள�டப்ப��ற� 
            அ) �ஆக்�ரிேபாஸ்                         ஆ)  ேகால்� எண் 
            இ)   ம�ந்தாக்க எண்                         ஈ)  சமநிைல மா�� 

5. ேசா�யம் ஃபாரே்மட்அனி�யம் �ேளாைர� மற்�ம் ெபாட்டா�யம்  சயைன�    
    ஆ�யவற்�ன் நீர ்கைரசல்கள் �ைறேய 

            அ)  அ�லம், அ�லம், அ�லம்        ஆ)  அ�லம், அ�லம், காரம் 
             இ)    காரம், அ�லம், காரம்              ஈ)  காரம், ந�நிைல, காரம்     

6. DNA �ன்ஒ� இைழயான� ATGCTTGA எ�ம் கார வரிைசைய ெபற்�ள்ள� எனில்   
     அதன் நிரப்� இைழ�ன் காரவரிைச__________________ 

             அ)   TACGRAGT                                        ஆ) TACGAACT 
            இ)    TCGAACT                                           ஈ)  TACGTACT 

7. �ன்வ�வனவற்�ள் எ� அ�க காரத்தன்ைம உைடய� ? 
             அ) 2,4- ைட�ேராேமா அனி�ன்           ஆ) 2,4- ைட �ேளாேரா அனி�ன் 
              இ)  2,4-  ைட ெமத்�ல் அனி�ன்          ஈ) 2,4-ைட ைநட்ேரா அனி�ன் 

8. �ன்வ�ம் �ைனநிகழ எவ்வள� ஃபாரேட �ன்ேனாட்டம் ேதைவப்ப�ம்                       
   Mno4-  Mn 2+.__________________ 

              அ)  7F                                                         ஆ)  5F  
              இ)    3F                                                       ஈ)  1F 
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9. �ற்�       :    P-N,N-ைடெமத்�ல் ெபன்சால்�ைஹ� ெபன்சா�ன்��க்க   

                     �ைனக்�உட்ப��ற�.  
  காரணம் :  ஆல்�ைஹ� (CHO) ெதா��யான� ெமட்டா ஆற்�ப்ப�த�்ம  

                       ெதா��யா�ம் 
      அ)   �ற்� காரணம் இரண்�ம் தவ�                                                     
      ஆ)   �ற்� காரணம் இரண்�ம் சரி, ேம�ம்  காரணம் �ற்�க்கான சரியான.     
              �ளக்கமா�ம் 
      இ)     �ற்� காரணம் இரண்�ம் சரி காரணம் �ற்�க்கான சரியான.   �ளக்கமல்ல 
      ஈ)      �ற்� சரி ஆனால் காரணம்  தவ�                                                     
10. ம�க்கணினி�ல் காணப்ப�வ�________________________ 
       அ)       ெலட் ேச�ப்� கலன்                              ஆ)  எரிெபா�ள் �ன்கலன் 
        இ)      பாதரச பட்டன் �ன் ேச�ப்� கலன்    ஈ)  �த்�யம் அயனி �ன் ேச�ப்� கலன் 
11. ைஹேபாைநட்ரஸ் அ�லத்�ன் வாய்ப்பா�________________ 
       அ)     HOONO                                       ஆ) H2N2O2  
       இ)      HNO2                                            ஈ)  HNO4 
12. �ல்�யம்சன் ெதா�ப்� �ைற�ல் ைடெமத்�ல்ஈதைர உ�வாக்�ம் �ைனஒ�____ 
          அ)    எலக்ட்ரான் கவர ்ப��ட�் �ைன           ஆ) SN1 �ைன 
          இ)     SN2 �ைன                      ஈ)  எலக்ட்ரான் கவர ் ெபா�ள் ேசரக்்ைக ப��ட�் �ைன     
13. bcc அல� �ட்�ல் காணப்ப�ம் ெவற்�டத்�ன் சத�தம்_______________ 
         அ)       26%                                            ஆ)   48% 
          இ)        23%                                            ஈ)  32% 
14. .ஒ� �ைன�ல் �ைனப� ெபா�ளின் ெச�வான� அதன் �வக்க  அள�ல்  
        சரிபா�யாக �ைறவதற்�த் ேதைவப்ப�ம் காலம் எனப்ப�வ�____________ 
         அ)   அைரவாழ் காலம்                    ஆ)  �தல் �ைன வைக   
          இ)    �ஜ்ய  �ைன வைக                 ஈ)   இரண்டாம் �ைன வைக 
15. 280k ெவப்பநிைல�ல் �னால் அடர ்H2SO4உடன் �ைனபட�் �ைடக்�ம் �க்�ய  
      �ைள ெபா�ள்_________________ 
          அ)  சா���க் அ�லம்                                   ஆ)  �க்ரிக் அ�லம்  
          இ)     O- �னால்  சல்ேபானிக் அ�லம்           ஈ)   P- �னால்  சல்ேபானிக் அ�லம்   

 
ப��-II 

��ப்� : ஏேத�ம் ஆ� �னாக்க�க்� �ைடயளிக்க�ம். �னா  எண் : 24 –க்� 
கட்டாயமாக �ைடயளிக்க�ம் .                                                                               6 X 2 = 12 
16.சலைவத�்ள் எவ்வா� தயாரிக்கப��ற� ? 
17.�ழ்கா�ம் தனிமங்கைள d-ெதா�� மற்�ம் f- ெதா�� என வைகப்ப�த�்க. 
      i)டங்ஸ்டன்     ii)�த்�னியம்      iii) �ேரா�த்�யம்         iv) ஐன்ஸ்�னியம் 
18.CrCl3.H2O என்ற �லக்�� வாய்ப்பாட்�ைனக் ெகாண்ட அைண�ச ்ேசரம்த்�ன் 
       ஏேத�ம் இரண்� நிேரற்ற மாற்�ங்கைள எ��க ? 
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19.ெந�ங்� ெபா�ந்த ேகாளங்களின் எண்ணிக்ைக 6 எனில் உ�வா�ம் எண்��       
    மற்�ம் நான்�� ெவற்�டங்கள் எண்ணிக்ைகைய கணக்��க. 
 
20.�� அ�லங்கள் மற்�ம் காரங்கள் என்றால் என்ன ? ஒெவான்�ற்க்�ம் ஓர ்   
     எ�த்�க்காட�் த�க . 
21.ெவண்ெண�ல் காணப்ப�ம் �ரிைக ஊடகம் மற்�ம் �ரிைக நிைலைமைய எ��க 
22. ேராசன் �ன்ட் ஒ�க்க �ைன�ல் பயன்ப�த்தப்ப�ம் �ைனேவக மாற்��ன்  
      ெபயைர ��ப்�ட�் அதன் �க்�யத�்வத்ைத எ�த்�யம்�க. 
23. �ேளாேரா�க்ரின் எவ்வா� தயாரிக்கப��ற� ? 
24.ஈதரின் C-O-C �ைணப்� ேகாணம் நான்�� �ைணப்ைப ேகாணத்ைத �ட சற்�    
     அ�கம் ஏன் ? 

 
ப��-III 

��ப்� : ஏேத�ம் ஆ� �னாக்க�க்� �ைடயளிக்க�ம். �னா  எண் :  33–க்� 
கட்டாயமாக �ைடயளிக்க�ம் .                                                                                6 X  3 = 18 
25.�ேராைமல் �ேளாைர� ேசாதைனைய எ��க ? 
26.[Sc(H2O)6]3+  நிறமற்ற� ஏன் ? 
27.ெஹண்டரச்ன் சமன்பாடை்ட வ��க்க�ம் 
28.உேலாகங்கள் எவ்வா� எ�ர�்ைன பா�காப்� �ைறையப் பயன்ப�த்�     
      அரித்த���ந்� பா�காக்கப��ற� ? 
29.�ன்வ�ம்�ழ்மத் �களின் வ�வங்கைள ��ப்��க 
         i)As2S3       ii) நீலநிற ேகால்� �ழ்ம கைரசல்      iii) டங்ஸ்�க் அ�ல  �ழ்ம கைரசல் 
30.பார�்க் அ�லம் டாலன்ஸ் கரணிைய ஒ�க்��ற� ஆனால் அ�ட்�க் அ�லம்  
      டாலன்ஸ் கரணிைய ஒ�க்�வ�ல்ைல ஏன்? 
31.�ேராட�்னின் அைமப்ைபப் ெபா�த்� எவ்வா� வைகப்ப�த்தபட�்ள்ளன ? �ளக்�க? 
32. உண� �ட�் ெபா�டக்ளினால் உண்டா�ம் நன்ைமகள் ஏேத�ம் �ன்ைறக் ��க  
33.அ��னியத்���ந்� தா�யம் வைர அயனியா�ம் என்தால்� �ைறவான� �கக்  
     �ைறந்த அளேவ மா�ப��ன்ற� .ஏன் என்� �ளக்�க.  

 
 
 

ப��-IV 
 ��ப்� : அைனத்� �னாக்க�க்�ம் �ைடயளிக்க�ம்.                            5 X 5 = 25                                                                              
34. அ) i) �லத்�ய்ைமயாக்கல் �ைற�ைன �வரிக்க�ம 

(அல்ல�) 
     ஆ) i) சங்க�த் ெதாடராக்கம்  நிகழ்வதற்கான ஏேத�ம் இரண்� நிபந்தைனகைள  
               எ��க 
            ii) கண்ணா�பாட்�ல்களில் HF-ஐ ேச�க்க இயலா� ஏன் ? 
35. அ) i) சல்�ரஸ் அ�லம் மற்�ம் மாரஷ்ல் அ�லத�்ன் �லக்�� வாய்ப்பாட்�ைன   
              எ�� அவற்�ன் வ�வைமப்�ைன வைரக . 
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          II) �ழ்க்கா�ம் அைண�ச ்ேசரம்த்�ன் IUPAC ெபயரிைன எ��க. 
a) [Ag(NH3)2]2+                                  b)  [ Co(NH3)5Cl]2+ 

                                                   (அல்ல�) 
     ஆ) i)[CoF6]3-  என்ற அைண� ேசரம்த்�ன் காந்தபண்� மற்�ம் காந்த ��ப்��றைனக்   
                 கணக்��க. 
             ii) �ரங்கல் �ைறபா� பற்� ��ப்� வைரக. 
36. அ)  A �ைளெபா�ள் என்ற �தல்வைக �ைனக்கான ெதாைகப்ப�த்தப்படட்              
                ேவக���ைன வ��க்க ? 
                                                                         (அல்ல�) 
        ஆ) i)�ழ்கா�ம் ெபா�டக்ளின் PH ம�ப்ைப எ��க. 

a)            �னிகர ்           b) க�ங்கா�        C) சைமயல் ேசாடா    D) ேசாப்�நீர ்
   ii) ஒ� �ன் கடத்� கலனில் உள்ள இரண்� �ளாட்�ன �ன் �ைனக�க்� இைடப்பட்ட  
        �ரம் 1.5 ெசன்��ட்டர ்ஒவ்ெவா� �ன் �ைன�ன் ��க்� பரப்�ம் 4.5 ச�ர     
        ெசன்��ட்டர ்என்க.0.5N �ன்ப�ளி கைரச�க்� �ன்கலத்ைத பயன்ப�த்�  
       கண்ட�யப்பட்ட �ன்தைட ம�ப்� 15ஓம்கள் எனில் கைரச�ன் நியம கடத்�த்�றன்  
        ம�ப்ைப காண்க 
37. அ) i) .ேவ�ப்�றப்பரப்� கவரத்ல் மற்�ம் இயற்�றப்பரப்� கவரத்ல் இைடேயயான 
                  ேவ�பா�களில் ஏேத�ம் �ன்�ைன த�க. 

      ii) .இரப்பரஉ்ர�ட்டல் (வல்கைனயாக்கல்)என்றால்  என்ன  ? 
(அல்ல�) 

     ஆ) i) .�னா�ன் இைணப்��ைனைன த�க 
            ii) �ரிக்னார�்காரணிையப் பயன்ப�த்� �ழ்க்கண்டவற்ைற எவ்வா� 
                   தயாரிப்பாய் ?   (A) �ரப்பன்-1-ஆல்    (B) �ரப்பன்-2-ஆல்     

 38அ).i) ஃபாரம்�ன் என்ப� யா� அதன் பயன் யா� ?  
           ii) �ைளக்ேகா��க் �ைணப்� என்றால் என்ன? 

(அல்ல�) 
      ஆ)i) காம்ெபரக்் �ைன என்றால் என்ன ?   

     ii)  A மற்�ம் B-ஐகண்ட�க 

 
 
 

**************** 
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2. �னாத்தாள் : instant exam2020 
ப��-I 

��ப்� : i) அைனத்� �னாக்க�க்�ம் �ைடயளி                                              15 X 1 = 15 
                 ii) ெகா�க்கப்பட்�ள்ள மாற்� �ைடகளில் �க�ம் ஏற்�ைடய �ைடையத்  
                      ேதர்ந்ெத�த்�க் ���ட்�டன்     �ைட�ைன�ம் ேசரத்்� எ��க                                                       
1. �ன்வ�வனவற்�ள் சரி�ல்லாத �ற்� எ� ?    
     அ)  நிக்கல் மாண்ட �ைற�ல் �ய்ைமயாக்கப்ப��ற�                                                   
     ஆ)  ைடட்ேடனியம் வான் ஆரக்ல் �ைறப்ப� �ய்ைமயாக்கப்ப��ற� 
     இ)    �ங்க் �ளன்ட் �ைர �தப்� �ைற�ல்  அடர�்க்கப்ப��ற�                                               

ஈ)  தங்கத்ைத �ரித�் எ�க்�ம் உேலாக�ய�ல் உேலாகமான� நீரத்்த ேசா�யம்  
     �ேளாைர� கைரசைல ெகாண்� ேவ�க்க�வப்ப��ற�  

2. உண�ப் ெபா�டக்ைள எ�த�்ச ்ெசல்ல கட�்ம் ெபா�ளாக பயன்ப�ம்  உேலாகம் 
     அ)    Zn                ஆ)   Zr                 இ)    Al                             ஈ)      Au 
3. ெடட்ராேபாரிக் அ�லத்�ன் ேசா�யம் உப்� என்ப�________________ 
     அ)   B2H6             ஆ)  Na2BO3         இ)   H3BO3                      ஈ)  Na2B4O7.10H2O 
4. அ�கஅள�ல்�ைகையஉ�வாக்�வதால் �ைகத்�ைரைய உ�வாக்க பயன்ப�வ�  
     அ)  ேபாராக்ஸ்      ஆ)  ைடேபாரன்     இ)   ெபாட்டாஷ் ப�காரம்           ஈ)  பாஸ்�ன் 
5. .தனிம வரிைச அட்டவைண�ல் லாந்தனாய்�களின் சரியான இடம்  ெதா���ன்  
     அ)   ெதா�� எண் 3 வரிைச எண் 4              ஆ)   ெதா�� எண் 6 வரிைச எண் 3 
     இ)    ெதா�� எண் 4 வரிைச எண் 4              ஈ)   ெதா�� எண் 3 வரிைச எண் 6 
6. �கப்� மற்�ம் ெந�வைர (Fac-mer) மாற்�யங்கைளப் ெபற்��ப்ப� எ�? 
      அ)    [Co(en)3]3+             ஆ)  [Co(NH3)4Cl2]3+     இ)   [Co(NH3)3Cl3]      ஈ)   [Co(NH3)5Cl]SO4 
7. ெபா�ள்ைமயகனச�ர(BCC) அைமப்�ன்ெபா��த்�றன்________ 
      அ)    52.31%                     ஆ)  68%                       இ)   86%                        ஈ) 52.13% 
8. ஒ� �ைன�ன் �ைனேவக மா���ன் ம�ப்� 5.8 x 10 -2 s-1அவ்�ைன�ன் �ைன  
     வைக  
     அ)   �தல் வைக         ஆ)  ��ய வைக      இ)  இரண்டாம்  வைக         ஈ) �ன்றாம் வைக 
9. H2O மற்�ம் HF ஆ�யப்ரான்ஸ்டட்அ�லங்களின்இைணகாரங்கள் 
     அ)   �ைறேய OH- மற்�ம் H2FH+ ஆ�யன    ஆ)  �ைறேய H3O+ மற்�ம் F- ஆ�யன 
     இ)   �ைறேய OH- மற்�ம் F- ஆ�யன            ஈ)  �ைறேய H3O+ மற்�ம் H2F+ ஆ�யன 
10. ∆S<0 மற்�ம்T∆S எ�ர�்�ம�ப்ைபப்ெப�ம்ேபா� 

     அ)   பரப்� கவரத்ல் ஒ� ெவப்ப உ�ழ் ெசயல் �ைறயா�ம்  
     ஆ)   உ�ஞ்�தல் ஒ� ெவப்ப உ�ழ் ெசயல் �ைறயா�ம் 
      இ)   பரப்� கவரத்ல் ஒ� ெவப்ப ெகாள் ெசயல் �ைறயா�ம்                                               
      ஈ)    உ�ஞ்�தல் ஒ� ெவப்ப ெகாள் ெசயல் �ைறயா�ம் 
11. �ல்�யம்சன் ெதா�ப்� �ைற�ல் ஈதரக்ள் தயாரிக்கப்ப�ம் ேபா�    
       ஓரிைணயஅல்ைகல்ஹாைல� ஈ�ப�வ�    
      அ)      E1 �ைன வ��ைற                                             ஆ)   SN2 �ைன வ��ைற 
      இ)    SN1 �ைன வ��ைற                                               ஈ)  E2 �ைன வ��ைற 
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12. �ன்வ�ம் �ைன வரிைச�ல் �ைளெபா�ள் Z-ஐக் கண்ட�க எத்தனா�க்அ�லம் 

                                     
        அ)   (CH3)2C(OH)C6H5                            ஆ)   CH3CH(OH)C6H5 

       இ)          CH3CH(OH)CH2CH3                       ஈ)      
 
13.  

 
ேமற்கண்ட �ைனயான�_______________என அைழக்கப்ப��ற�    

    அ)   ேதாரப்் ைநடை்ரல் ��க்� �ைன    
    ஆ) ெலைவன் மற்�ம் ெகௗசர   அ�டை்டேலற்ற �ைன  
    இ)   ெலடரர ்   மனேச �ைன                                                  
     ஈ) ஆல்டால் ��க்� �ைன  
14. ைகேலா�ஸ்என்ற ைவட்ட�ன் �ைறபாட�் ேநாய் ஏற்படக் காரணம்____________ 

      அ)  ைவட்ட�ன் B6     ஆ)   ைவட்ட�ன் B9       இ)   ைவட்ட�ன் B7    ஈ)  ைவட்ட�ன் B2 
15. ெபா�த�்க   (Inst.ex20) 
    (1)  �க்�யமனஅைம�ப்ப�த்�கள்             (i)ஸ்�ராய்� அல்லாதஅழற்�          
                                                                                            எ�ரப்்�ம�ந்�கள் 

  
  (2)வ�நிவாரணிகள்                                              (ii)  ப்ெராேபாஃபால் 
  (3) NASIDs                                                                     (iii) �ேளாசாைபன்     
   (4)�ைரவ�ெபா�உணர�்ழப்�ஊக்�கள்    (iv) ஆஸ்�ரின்  
 
  அ)        (1)-(iii) ,      (2)- (iv) ,    (3)- (i)  ,      (4)-  (ii)                                                     
  ஆ)      (1)-(i) ,        (2)- (ii),       (3)- (iii)  ,     (4)- (iv)                                                     
   இ)       (1)-(ii) ,       (2)- (i) ,      (3)- (iv) ,       (4)- (iii)                                                                                           
   ஈ)        (1)-(iv) ,      (2)- (iii) ,     (3)- (ii)  ,       (4)- (i)                                                      

ப��-II 
��ப்� : ஏேத�ம் ஆ� �னாக்க�க்� �ைடயளிக்க�ம். �னா  எண் : 24 –க்� 
கட்டாயமாக �ைடயளிக்க�ம் .                                                                                    6 X 2 = 12 
16. �ன்வ�வனவற்ைற த�ந்த உதாரணங்க�டன் �ளக்�க   

            i)கனிமக்க��        ii)  கச�  
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17. ��யத்�ன்பயன்கைளத�க 
18. இைடசெ்ச�கல் ேசரம்ங்கள் என்றால் என்ன ?       
19. �டப்ெபா�ளின் �ைசெயாப்�பண்�(isoropic) மற்�ம்    
     �ைசெயாப்�பணபற்றைவ(Anisotropic)   ேவ�ப�த�்க?   
20. x+2y �ைளெபா�ள், [X]=[y]=0.2M என்ற�ைன�ன் �ைனேவகமான�4 X 10-3 
     Mol L -1 s-1எ�ம்ேபா� 400K ல்�ைனேவகம் 2 X 10-2 s-1இவ்�ைன�ன் ஒட�்ெமாத்த.  
     �ைனவைகையக்கண்ட�க.     
21. 0.1M �ற�ைடயCH3COONa கைரச�ன் PH. ம�ப்�ைனக் கணக்��க. (CH3COOH  
       அ�லத்�ன்Pka ம�ப்� 4.74)  
22. �ளிசராைல அக்ேரா�னாக எவ்வா� மாற்�வாய்   ? 
23. �ரதங்களின் இயல்�ழத்தல் பற்� ��ப்� வைரக    
24. Cu2Cl2/HCl (or)  Cu2Br2/HBr -ஐக்ெகாண்�அைரல்ஹைல�கைளஎவ்வா� 

தயாரிப்பாய்?     
    

   ப��-III 
��ப்� : ஏேத�ம் ஆ� �னாக்க�க்� �ைடயளிக்க�ம். �னா  எண் :  33–க்� 
கட்டாயமாக �ைடயளிக்க�ம் .                                                                                     6 X  3 = 18 
25. .P- ெதா�� தனிமங்கள் �தல் தனிமத�்ன் �ரண்பட்ட பண்�க�க்கான  
       காரணங்கள் யாைவ?    
26. 3d வரிைச�ல்எத்தனிமம் + 1 ஆக்�ஜேனற்ற நிைலையக் ெகாண்�ள்ள� 

ஏன்    ? 
27. உ�ரியல் அைமப்�களில் காணப்ப�ம் உேலாகஅைண�கள்மற்�ம் அ��ள்ள  
      உேலாகஅயனிகைள ��ப்��க   
28. நீரின் அயனிப் ெப�க்�ம் வைரய� அைற ெவப்பநிைல�ல் அதன் ம�ப்ைபதத்�க   
29. நிைலைம ேநரம்ாற்றம் என்றால் என்ன ஒ� எ�த�்க்காட�்  த�க    
30. ெபனி�க்ட் கைரசல் ேசாதைனைய �ளக்�க . 
31. �ப்��களின்உ�ரியல் �க்�யத்�வங்களில் ஏேத�ம் �ன்�ைன  எ��க    
32. நிேயாப்ரீன் எவ்வா� தயாரிக்கப்ப��ற� ? 
33. 2 ஆம்�யர ்�ன்ேனாட்டத்ைத ெகாண்� �ல்வர ்ைநட்ேரட் கைரசலான�  30  
       நி�டங்க�க்� �ன்னாரற் ப�க்கப்ப��ற� எனில் எ�ர�்ைன�ல் �ழ்ப�வா�ம்  
        �ல்வரின்நிைறையக் கண்ட�க.    

 
 

ப��-IV 
��ப்� :  அைனத்� �னாக்க�க்�ம் �ைடயளிக்க�ம்.                                   5 X 5 = 25                                                                              
34. அ) i) கனிமம் மற்�ம் தா� ஆ�யவற்�க்� இைடேயயான ேவ�பா�கள் யாைவ?   
          ii) .�ேளாரின் �ளிரந்்த NaOH மற்�ம் �டானNaOH உடன் �ரி�ம் �ைனக�க்கான  
               சமன்ப�த்தப்பட்ட சமன்பா�கைள த�க  . 

(அல்ல�) 
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     ஆ) i) சங்�� ெதாடராக்கம் என்றால் என்ன?  
                 ii) ேஹால்ம்�ன்ன��ப்பான்பற்���ப்� வைரக 

 
35. அ) ெவரன்ரெ்காள்ைக�ன் ேகாட்பா�கைள எ��க . 

(அல்ல�) 
           ஆ) i) ஷாட�் �ைறபாட்�ைன �ளக்�க    
                 ii) �ழ்க்கண்ட �ைனகளில் உள்ள தன் �ைனேவக மாற்�ையக்  கண்ட�க.   

i) CH3COOC2H5 +  H2O   CH3COOH+ C2H5OH 
ii) 2AsH3      2As  +   3H2 

36. அ) i) ஒ� ேவ� �ைன�ன் ேவகத்ைத �ைனேவக மாற்� எவ்வா� பா�க்�ற�  
              என்பைத எ�த�்க்காட�்டன் �ளக்�க    

          ii) �ன்வ�வனவற்ைற �� அ�லம் �� காரம்என வைகப�த�்க   
            i).BF3             Ii)            CO2              iii)  MgO                     iv) CH3

- 

(அல்ல�) 
         ஆ) ெநரன்்ஸ்ட் சமன்பாடை்டத் த��க்க�ம் . 
37. அ) i) பரப்�க் கவரத்ைலபா�க்�ம் காரணிகைள ெபயரி�க    
            ii) ஈதரக்ளின் �யஆக்�ேனற்றம் பற்� �ளக்�க    

(அல்ல�) 
     ஆ) i) ேபயரின் காரணி என்றால் என்ன ? இதைன பயன்ப�த்� 
                ஈத்�ைன எவ்வா� எத்தன்-1,2-ைடஆலாக  மாற்�வாய் ?     
         ii) �ைர த�ப்பான்கள் எவ்வா� ��� நா�னிகளிட��ந்�  ேவ�ப��ன்றன    
38. அ) .ஆல்டால் ��க்க �ைன�ன் �ைன வ� �ைறைய  எ��க  

(அல்ல�) 
     ஆ) i) ைநட்ேரா ெபன்�ைன�ன்வ�ம் ேசரம்ங்களாக  ஒ�க்�ம்ேபா� பயன்ப�ம் 
                 ஒ�க்�ம்கரணிகளின் ெபயரக்ைள ��ப்��க.    
                   i)அனி�ன்  ii) �ைனல்ைஹட்ராக்�ல�ன்  iii).ைநட்ரேசாெபன்�ன் 
            ii).க�� எண்ெணய்�ைனைய எ��க    

 
           
 
                                                           **************** 
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3.  �னாத்தாள் September 2020 

ப��-I 
��ப்� : i) அைனத்� �னாக்க�க்�ம் �ைடயளி                                                15 X 1 = 15 
                ii) ெகா�க்கப்பட்�ள்ள மாற்� �ைடகளில் �க�ம் ஏற்�ைடய �ைடையத்  
                      ேதர்ந்ெத�த்�க் ���ட்�டன்     �ைட�ைன�ம் ேசரத்்� எ��க                                                       
1. .��க்ேகாஸ் மற்�ம் ேமன்ேனாஸ் ஆ�யன__________காரப்னில் ேவ�ப�ம் எ�மரக்ள் (S 
     அ)    C3    காரப்ன்          ஆ) C4  காரப்ன்         இ)    C1    காரப்ன்           ஈ)  C2   காரப்ன் 

2. . இவ்�ைன என அ�யப்ப��ற� 
      அ)   காட்டரம்ன் �ைன                                    ஆ)    காம்ெபரக்் �ைன 
      இ)    ஸ்காட்டன்-ெபளமன்  �ைன                ஈ)   சான்ட் ேமயர ்�ைன 
3. H2O2 எரிெபா�ள் �ன்கலத்�ல் எ�ர�்ன் �ைன�ல் நிக�ம் �ைன 
      அ)    2H2(g)  + O2(g)    2H2O(g)                                  ஆ)    H+  + e-    1/2H2 
      இ)      O2(g)  + 2H2O(l)  + 4e-    4OH-

(aq)                     ஈ)    H+(aq)+  OH-    H2O(l)) 
4. _______________________ெபரஸ்்ெபக்ஸ் எ�ம் ெவப்ப இள� �ளாஸ்�க் தயாரிப்�ல்  
      பயன்ப��ற�  
      அ)   ெபன்சால்�ைஹ�                                      ஆ) அ�ட்ேடான் 
      இ)   அ�டட்ால்�ைஹ�                                      ஈ) ெபன்ேசா�ேனான் 
5. ஒ� நீரிய கைரச�ன் pHம�ப்� �ஜ்யம் எனில் அந்த கைரசல் 
      அ)   ந�நிைலத்தன்ைம ெகாண்ட�              ஆ)   காரத் தன்ைம ெகாண்ட�   
      இ)   ��தள� அ�லத்தன்ைம ெகாண்ட�    ஈ)அ�க அ�லத்தன்ைம  
6. கனிம ெபன்�ன் என்ப�   
      அ)   B2H6                       ஆ)  B3N3H6                   இ)    H3BO3                         ஈ)  H2B4O7    
7. தங்கம்(ேகால்�) �ரிதெ்த�த்தல் �ைறயான� சயனைடக் ெகாண்�  க��தைல   
     உள்ளடக்�ய� இம்�ைற�ல் �ன்னர ்தங்கம் (ேகால்�) �ளப் ெபறப்ப�தல்  

அ)  �த்தநாகத�்டன்(�ங்க்) உேலாக இடப்ெபயரச்�் �ைன 
      ஆ) நீரம்மாக்கல்      இ)  வாைல வ�த்தல்                ஈ) �லத் �யைமயாக்கல் 
8. �ளிரந்்த நீரத்்த காரம் கலந்த. KmnO4 என்ப� _______________ 
       அ)  �ப்ஸ் கரணி                                                        ஆ)   ெபன்டான் கரணி 
       இ)  ேபயரின் கரணி                                                      ஈ)  ெநஸ்லர ்கரணி 
9. அைம�-�ைணந்த ��ப்�ட்ட இடத்ைத உணர�்ழக்கச ்ெசய்�ம் மறப்� ம�ந்�  
     என்ப�  
       அ)  ேரனி��ன்      ஆ) ஒ��ரேசால்            இ)  �ேராைகன்             ஈ) �ேடாைகன் 
10. அல�க் �ட்�ன் அடரத்்�ையக் கண்ட�ய உத�ம்   வாய்ப்பா�  
       அ)         Þ   =a3NA X nM                                                ஆ)  a3NA-nM 

        இ)      Þ     = 𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑎𝑎3𝑁𝑁𝐴𝐴

                                                            ஈ)  Þ = 𝑎𝑎
3𝑁𝑁𝐴𝐴
𝑛𝑛𝑛𝑛

 

11. Cl2O7 -ல்�ேளாரினின் ஆக்�ஜேனற்ற நிைல_____  
       அ)   +6                          ஆ)  +7                           இ)  +4                                  ஈ)  +5 
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12. 1,2,3 -டை்ர ைஹட்ராக்� ெபன்�னின் ெபா�ப்ெபயர ்
      அ)        ைபேராகலால்                                                    ஆ)  ரிசார�்னால் 
        இ)      ைஹட்ராக்���னால்                                    ஈ) ப்ேளாேரா���னால் 
13. ெபா�த�்க  

(1) [Ni(CO)4]                              (i) �க்ேகாண இ� �ர�� 
(2)  [Pt(NH3)4]2+                        (ii) எண்�� 
(3)  [Fe(CO)5]                           (iii) நான்�� 
(4)   [Co(NH3)6]3+                      (iv) தளச�ரம் 

     அ)      (1) – (ii)  , (2)- (iii) ,  (3)- (iv) ,  (4)- (i)                    ஆ)      (1) – (iii) , (2)- (i) ,  (3)-(iv)  ,  (4)-  (ii)                                              
     இ)     (1) – (iii) , (2)- (iv) ,  (3)-(i)  ,  (4)-   (ii)                   ஈ)     (1) – (iv)  , (2)-  (i)  ,  (3)-(ii)  ,  (4)- (iii)                                               
14. �ன்வ�வனவற்�ள் 1.73BM காந்தத் ��ப்�த்�றன் ம�ப்�ைனப் ெபற்�  உள்ள�  
       எ�    ? 
       அ)      [Cu(NH3)4]2+        ஆ)  {Ni(CN)4]2+                இ)   TiCL4                       ஈ)  [CoCl6]4- 
15. ெநா� �ைனேவக மாற்றத்ைத �ளக்�வதற்காக �ன்வ�ம் எந்த �ைன 
      வ��ைற �ன்ெமா�யப்பட்ட� 

    அ)                      ஆ)    

    இ)                  ஈ)    
 

ப��-II 
��ப்� : ஏேத�ம் ஆ� �னாக்க�க்� �ைடயளிக்க�ம். �னா  எண் : 24 –க்� 
கட்டாயமாக �ைடயளிக்க�ம் .                                                                                    6 X 2 = 12 
16. இ�ம்ைப அதன் தா�வான Fe2O3-���ந்� �ரிதெ்த�ப்ப�ல்    �ண்ணாம்� கல்�ன்  
       பயன்பா� யா� ?  
17. இரடை்ட உப்�கள் மற்�ம் அைண�ச ்ேசரம்ங்க�க்� இைடேயயான     
        ேவ�பா�கைளத்த�க ?  
18. தாங்கல் ெசயல்�ைற வைரய�  
19. ெபா� அயனி �ைள� வைரய�  
20. �ண்டால் �ைள� பற்� ��ப்� எ��க   
21. �ேராட்ேரா�ன் என்ப� என்ன ?அைத எவ்வா� தயாரிப்பாய்?  
22. அனி�ன்�ரீடல் �ராஃப்ட் �ைனக்� உட்ப�வ�ல்ைல காரணம் ��க    
23. �ன்வ�ம் �ைறபாட�் ேநாய்கைள உ�வாக்�ம் ைவட்ட�ன்களின்  ெபயரக்ைள   
         எ��க            i)  ரிக்கடஸ்்         ii) ஸ்கர�்      
24. இரண்டாம் வரிைச கார உேலாகத்�ன் ைஹடை்ர�(A) ஆன� (B) என்ற.  ேபாரானின்   
      ேசரம்த�்ன் ஈதர�்ன்னிைல�ல் �ைன�ரிந்�(C)  என்ற ஒ�க்�ம் காரணி�ைனத்  
      த��ற�.A ,B மற்�ம் C ஐக்  கண்ட�க. 
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ப��-III 
��ப்� : ஏேத�ம் ஆ� �னாக்க�க்� �ைடயளிக்க�ம். �னா  எண் :  33–க்� 
கட்டாயமாக �ைடயளிக்க�ம் .                                                                                   6 X  3 = 18 
25. எவ்வைக தா�க்கைள அடரப்்�க்க �ைர �தப்� �ைற ஏற்ற� ?    அதத்ைகய.  
     தா�க்க�க்� இ� எ�த்�க்காட�்கள் த�க. 
26. .�ழ்க்கண்டவற்�ல் எந்த வைகயான இனக்கலப்�காணப்ப��ற� 
          i) BrF  Ii)   BrF5 iii)   BrF3       
27. எண்��ப�க�லத்�ல் d-ஆர�்ட்டா�ன்ப�க�லப �ளப்�ைன ��ப்��ம்  
       வைரபடம் வைரக    
28. ப�க மற்�ம் ப�க வ�வமற்ற �டப்ெபா�ள்கைள ேவ�ப�த�்க ?  
29. ஆஸ்வால்� நீரத்்தல் ��க்கான சமன்பாடை்டத் த�க .  
30. �ழ்க் ெகா�க்கப்பட�்ள்ள �ைனகளின் �ைன வ� �ைறைய ��ப்��க  
        i) 1 ேமால் HI �த்தாக்� ஈத்ேத�டன் �ைன 

 ii) 1 ேமால் HI 2-�த்தாக்�2-ெமத்�ல் �ேராப்ேப�டன் �ைன 
31. காரப்ாக்��க் அ�ல ெதா��க்கான ேசாதைனகைள எ��க  
32. �� ��ப்� த�க காப்ரியல் தா�ைம�ெதா�ப்�  
33. �ளாக்கப்பட்ட CaCO3 ஆன� அேத அள�ைடயCaCO3பளிங்� கல்�டன் 
      ஒப்��ம்ேபா�  நீரத்்த HCl அ�லத்�டன் ேவகமாக �ைன�ரி�ற� காரணம் ��  

 
 

ப��-IV 
��ப்� :  அைனத்� �னாக்க�க்�ம் �ைடயளிக்க�ம்.                               5 X 5 = 25                                                                              
 
34. அ) i) ெபாட்டாஷ் ப�காரம் எவ்வா� தயாரிக்கப்ப��ற� ? 
            ii)�ன்வ�ம் அைண�சே்சரம்ங்களில் காணப்ப�ம் மாற்�யங்கைள  ��ப்��க (   

[Co(en)3]3+Ii)     [Pt(NH3)2Cl2]2+ 

(அல்ல�) 
ஆ) i) ெடக்கான் �ைற�ல் �ேளாரின் ெப�மள� தயாரித்தைல  �வரிக்க�ம்  

             ii) கந்தக அ�லம் ஒ� இ�காரத�்வ அ�லம்நி��க்க�ம் (Sep20)(in.p.no :  88  )    
 
35. அ)  லாந்தைன� அல்ல� லாந்தனாய்� ��க்கம் என்றால் என்ன ? அதன்  
               �ைள�கைள �ளக்�க  

(அல்ல�) 
 ஆ) i) ஒ� ேசரம்த்�ன் ஆர ��தம் 0.155-0.225 என இ�ப்�ன்அசே்சரம்த்�ன் 

                  அைண�எண் மற்�ம் அைமப்ைப கண்���க்க�ம்  
         ii) �ன்வ�ம் அ�லெப��களின் ஒப்� �ைனத்�றன்கைள ஏ� வரிைச�ல்  

                     எ�� காரணத்�ைன மட�்ம் ��ப்��க  
                             i)CH3COOH       ii) CH3COCl            iii) CH3CONH2         iv)  CH3COOCOCH3 
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36. அ) i) ஒ� �தல்வைக �ைன�ன் �ைனேவக மா��  1.54 x 10-3 s-1 அதன் 
                 அைரவாழ்காலத்�ைனக்  கண்ட�க.   
          ii) �ன்வ�ம் நீரிய கைரசல்களின்நி��ம் �ைனகளில் இைண அ�ல கார 
                 இரடை்டகைள கண்ட�க  

(அல்ல�) 
     ஆ) ேகால்ராஸ் ��ைய��  ஏேத�ம் ஒ� பயைன �ளக்க�ம் . 

 
37. அ)  �ைனேவக மாற்�களின் �றப்�யல்�கள் ஐந்�ைன  எ��க . 

(அல்ல�) 
     ஆ) �க்டர ்ேமயர ்�ைற�ல்10, 20, 30.  ஆல்கஹால்கைள எவ்வா� ேவ�ப�த்�வாய் ?    
38. அ) i) Aமற்�ம் B ேசரம்ங்கைள கண்��� (�ைணப்� ேகா� அைமப்�னால்) 

 
 
           ii) RNA �லக்��கைள எவ்வா� வைகப்ப�த�்வாய் ? �ளக்�க    

(அல்ல�) 
     ஆ) i) எ�ர ்ஆக்�ஜேனற்�கள் பற்� ��க்கமாக �வரிக்க�ம்  

         ii) .�ழ்க்கண்டவற்ைறஎவ்வைக ம�ந்� ெபா�டக்ளாகவைகப்ப�த�்வாய் ? 
                        i)ெமக்னீ�ய பால்மம்     ii)ஆஸ்�ரின்iii) ெபனி��ன்iv). �ேராைகன் 
 
                                                           **************** 
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4.�னாத்தாள்.August 2021 
 

ப��-I 
 

��ப்� : i) அைனத்� �னாக்க�க்�ம் �ைடயளி                                               15 X 1 = 15 
                  ii) ெகா�க்கப்பட்�ள்ள மாற்� �ைடகளில் �க�ம் ஏற்�ைடய �ைடையத்  
                      ேதர்ந்ெத�த்�க் ���ட்�டன்     �ைட�ைன�ம் ேசரத்்� எ��க                                                   
1. உேலாக �ைற�ள்ள �ைறபா� காணப்ப�ம் ப�கம் 
         அ)  ZnO                  ஆ)  Nacl                          இ)  KCl                                     ஈ)  FeO 
 
2. DNA – �ல்காணப்ப�ம்�ரி��ன் _____________ 
      அ) ைசேடா�ன் மற்�ம் ைதய�ன்                     ஆ) ைசேடா�ன் மற்�ம் அ�ைனன் 
      இ)  ைசேடா�ன் மற்�ம்     ரா�ல்                        ஈ)  ைசேடா�ன் மற்�ம் �வாைனன் 
 
3. ஒ� நீரிய கைரச�ன் pHம�ப்�  �ஜ்�யம் எனில் அந்த கைரசல் 
   அ)   ந�நிைலத்தன்ைம  ெகாண்ட�               ஆ) ��தள� அ�லத்தன்ைம ெகாண்ட�    
   இ)   காரத்தன்ைம ெகாண்ட�                         ஈ) அ�க அ�லத்தன்ைம ெகாண்ட� 
4. �னால்ந�நிைலெபரர்ிக்�ேளாைர�டன்�ைன�ரிந்� த�ம் நிறம் 
   அ)  அடர ்பசை்ச நிறம்                                        ஆ)  �வப்� நிறம்  
   இ)   எவ்�த நிற�ம் உ�வாவ�ல்ைல            ஈ) ஊதா நிறம்  

5. �ன்வ�ம்�ைன�ல்     �ைன�ல்   'X' ஆன�     
     ___________ேசாதைனையத்தரா�. 
   அ)   அேயாடாபாரம்் ேசாதைன              ஆ)  டாலன்ஸ் ேசாதைன  
   இ)    ெப�ங் கைரசல்                                 ஈ) �க்டர ்ேமயர ்ேசாதைன 

 6.              
   அ)   பா� �ரப்��ன்    ஆ) ��ட்டன்-1-ஆல்     இ)  அ�ட்�க் அ�லம்      ஈ) அ�டே்டட்  
 
7. ெமாத்தமாக 9650 ��ம்கள்�ன்�ட்டத்ைதப் ெபற்�ள்ள எலக்ட்ரான்களின்     
எண்ணிக்ைக  
      அ)    6.022 X 1022.           ஆ) 6.22 X 102.             இ)   6.022 X 10-                  ஈ)  6.022 X 102   
 
8 ெபா�த�்க. 

(1)  பால்மம்                  (i) கலக்கப்பட்ட�ரீம் 
(2) களி                           (ii) இங்க் 
(3) �ைர                        (iii) �ரீம் 
(4) �ழ்மகைரசல்       (iv)  ெவண்ெணய் 

   அ)    (1) – (iv),   (2)- (iii)  ,     (3)- (ii)    ,   (4)-(i)     ஆ)  (1) –(iii) ,   (2)- (i)  ,     (3)- (ii)   ,   (4)- (iv)   
   இ)  (1) –(ii) ,   (2)- (i)  ,     (3)- (iv)   ,   (4)-  (iii)        ஈ) (1) –(iii)  ,   (2)- (iv)  ,     (3)-  (i)  ,   (4)-   (ii) 
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9.ஒ��ைன�ன் �ைனேவகமா�� மற்�ம்ெவப்பநிைலக்� இைடேயயான வைரபடம்    
     �ன்வ�மா� இவற்�ள் ெபப்பநிைல��ைமக்�ம் அர�்னியஸ் தன்ைம�ைனக்  
     ��ப்��ம்  வைரபடம் 

   அ)                                                           ஆ)   
   

 இ)                                                ஈ)  (ஆ) மற்�ம் (இ) ஆ�ய இரண்�ம் 

 
10. �ன்வ�ம் ேசரம்ங்களில் உ�வாக வாய்ப்�ல்லாத ேசரம்ம்எ� ? 
      அ)    XeF2                  ஆ)  XeOF4                      இ)  NeF2                                         ஈ) XeO3 
11. ஒ� �ழ்மக் கைரசல் வ�ேயஒளிக்கற்ைறைய ெச�த்�ம்ேபா� காணக்�ைடக்�ம்   
      நிகழ்�  
  அ)  �ரிதல்                                                                           ஆ)  எ�ர�்ன்வாய் ெதாங்கலைச�  
   இ)  �ன்டால் �ைள�                                                          ஈ) �ன்�ைனக்கவரச்�் 
12. K4[Fe(CN)6] -ல் Fe2+ -ன்அைண�எண்  
     அ)  4                       ஆ)  2                           இ)  3                                    ஈ) 6 
13. �ரே்கானியத்�ைன �ய்ைமயாக்க�ல் �ன்வ�ம் �ைனகள்  பயன்ப��ன்றன  
        இம்�ைற___________ என அைழக்கப்ப��ற� 

      Zr(impure)  +   2I2               ZrI4  

    அ) �ல�ய்ைமயாக்கல்                                          ஆ)  உ�க்�ப் �ரித்தல் 
    இ)   மான்ட் �ைற                                                      ஈ) வான் ஆரக்ல் �ைற 
14. �ன்வ�வனவற்�ள் SP2இனக்கலப்�இல்லாத� எ� ?       
    அ) �ல்லரின்          ஆ)  �ராைபட்            இ)  ைவரம்                         ஈ) �ரா�ன் 
15. H2N-CH2-(CH2)4-CH2-NH2   என்றேசரம்த்�ன் IUPAC ெபயர ்
    அ)  ெஹப்ேடன்-1,7-ைடய�ன்                       ஆ)  ெஹக்சா ெமத்��ன் 
   இ)    ெஹக்ேசன்-1,6-அ�ன்                              ஈ) ெஹக்ேசன்-1,6-ைடய�ன் 

 
ப��-II 

��ப்� : ஏேத�ம் ஆ� �னாக்க�க்� �ைடயளிக்க�ம். �னா  எண் : 24 –க்� 
கட்டாயமாக �ைடயளிக்க�ம் .                                                                                    6 X 2 = 12 
16. ேபாராக்�ன் பயன்கைளத் த�க ? 
17. இைடநிைலத் தனிமங்கள் மா�ப�ம் ஆக்�ஜேனற்றநிைலகைளப் ெபற்�ள்ளன ஏன் ? 
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18. அல� �ட்�ைன வைரய�க்க�ம் 
 
19. ஆஸ்வால்� நீரத்்தல் ��ையக் ��க    
20. சமான கடத�்த்�றன்- வைரய�க்க�ம் 
21. �ன்ப�ளிக் கடத�்த்�றைன பா�க்�ம் காரணிகைளக்��ப்��க.  
22. �ன்னாற் சவ்��பரவல் என்றால் என்ன ?  
23. ெபப்ைட� �ைணப்� பற்� ����ப்� வைரக 
24. �ன்வ�ம் �ைன�ல்A மற்�ம் B ைய கண்ட�க. 

                                          
ப��-III 

��ப்� : ஏேத�ம் ஆ� �னாக்க�க்� �ைடயளிக்க�ம். �னா  எண் :  33–க்� 
கட்டாயமாக �ைடயளிக்க�ம் .                                                                                    6 X  3 = 18 
25. அைண�எண்என்றால் என்ன? BCC அைமப்��ள்ள ஒ�அ��ன் அைண�எண் யா�?  
26. ேஹலஜன் இைடசே்சரம்ங்கள் என்றால் என்ன ?  இரண்� எ�த�்க்காட�்கள்த�க  
27. இரடை்ட உப்�கள் மற்�ம் அைண�ச ்ேசரம்ங்க�க்�இைடேயயான  
      ேவ�பா�கள் யாைவ  ?  
28. .P- ெதா�� தனிமங்களில் �தல் தனிமத்�ன் �ரண்பட்ட பண்�க�க்கான      
       காரணங்கைள ����க ?  
29. �ன்னாற்ப�த்தல் பற்�ய ஃபாரேட ��கைளக் ��க 
30. �ன்வ�ம் மாற்றங்கைள எவ்வா� நிகழ்த்தலாம் ? 
   I) எத்��ன் �ைளக்கால்அ�ட்டால்�ைஹ�  
   ii) �ளிசரால் அக்ேரா�ன்  
31. காரப்ாக்��க் அ�ல ெதா��க்கான ேசாதைனகைள எ��க 
32. DNA மற்�ம் RNA -க்�இைடேய உள்ள ஏேத�ம் �ன்� ேவ�பா�கைள எ��க.  
33. �ன்வ�வனவற்ைற சக�ைணப்� ப�கங்கள், �லக்�� ப�கங்கள்  

அயனிப் ப�கங்கள் அல்ல� உேலாகப்ப�ங்கள் என வைகப்ப�த�்க 
            i)ைவரம் ii)�த்தைள  iii)நாஃப்த�ன்  iv)��க்ேகாஸ்     v) NaCl  vi)SiO2.    

 
ப��-IV 

 ��ப்� : அைனத்� �னாக்க�க்�ம் �ைடயளிக்க�ம்.                                  5 X 5 = 25                                                                              
34. அ) �ைர�தப்� �ைற�ைன �வரிக்க�ம்  

(அல்ல�) 
       ஆ) i) கந்தக ைட ஆக்ைச�ன் ெவ�க்�ம் பண்�ைன �ளக்�க 
             ii) ��யத்�ன் ஏேத�ம் இரண்� பயன்கைளத் த�க. 
35. அ) i) இைடச ்ெச�கல் ேசரம்ங்கள் என்றால் என்ன ?      
            ii) Ti3+, Mn2+   -ல் காணப்ப�ம் இைணயாகாத எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்ைகையக்  
                கண்ட�க. ேம�ம் அைவகளின் காந்தத் ��ப்�த்�றன் ம�ப்�கைள கண்ட�க.  

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/


 
                  +2 chemistry Public question unit wise in tamil medium 

S.MANIKANDAN.,M.Sc.,B.Ed.,  PG ASST IN CHEMISTRY     7708543401 Page 18 
 

 
(அல்ல�) 

     ஆ) i) VB ெகாள்ைக�ன் வரம்�கள் யாைவ?  

     ii) [ Ni(CN)4]2-ஆன� ஏன் ைடயாகாந்தத்தன்ைம�ைடய� என்� VB ெகாள்ைக�ன்  
          அ�ப்பைட�ல் �ளக்�க.   

36. அ) i) �ைன ேவகம் மற்�ம் �ைனேவகமா�� ஆ�வற்�ற்�ைடேயயான  
                இரண்� ேவ�பா�கைள எ��க 
              ii) A �ைளெபா�ள் என்ற �ஜ்�ய வைக �ைனக்கான ெதாைக ப�த்தப்பட்ட  
                    ேவக ���ைன வ��க்க�ம் 

(அல்ல�) 
 ஆ) 0.20 ேமால்�ட்டர ்-1ேசா�யம் அ�ட்ேடட் மற்�ம் 0.18 ேமால் �ட்டர ்-1அ�ட்�க்   
         அ�லம் ஆ�யைவ கலந்�ள்ள ஒ� தாங்கள் கைரச�ன் PH  ம�ப்ைபக்                              
          கண்ட�க அ�ட்�க்அ�லத்�ன் Ka ம�ப்� 1.8 X 10-5 

37. அ) ெபன்சால்�ைஹைட �ன்வ�ம் ேசரம்ங்களாக எவ்வா� மாற்�வாய் ?   
         iெபன்சா�ன் ii) �ன்ன�க்அ�லம் iii) மாலைகட்பசை்ச  

(அல்ல�) 
     ஆ) i) ஓரிைணய, ஈரிைணயமற்�ம்��ைணய ஆல்கஹாைல �காஸ்  
              ேசாதைன�ன் �லம் ேவ�ப�த�்க.  
            ii) ைடஎத்�ல்ஈதரின் பயன்கைளக் ��க. 
38. அ) �ைனேவக மாற்றம் பற்�ய பரப்� கவரத்ல் ெகாள்ைகைய �வரிக்க�ம் 

(அல்ல�) 
     ஆ) C2H3N எ�ம் �லக்�� வாய்ப்பா�ைடய கரிமச ்ேசரம்ம் (A). Na(Hg)/C2H5OH உடன் 
ஒ�க்கமைடந்� C2H7N எ�ம் வாய்பா�ைடய ேசரம்ம் (B) த��ற�.ேசரம்ம் (B) 
காரை்பல�ன்�ைனக்� உட்ப��ற� .ேசரம்ம் (B)  ைநட்ரஸ் அ�லத�்டன் 
�ைன�ரிந்� ைநட்ரஜைன ெவளிேயற்�C2H6O என்ற �லக்�� வாய்ப்பா��ைடய 
ேசரம்ம்(C)-ஐத்த��ற�. A,B,C மற்�ம் C-ஐக்கண்ட�ந்� �ைனகைள எ��க.  

 
          
 
                                                           **************** 
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�னாத்தாள் : ேம 2022 
 
��ப்� : ேதைவயான இடத்�ல் படம் வைரந்� சமன்பா�கைள எ�த�ம் 

ப��-I 
   ��ப்� :  (I) அைனத்� �னாக்க�க்�ம் �ைடயளிக்க�ம்                     15 X 1 =15 
                  (ii) ெகா�க்கப்பட்�ள்ள மாற்� �ைடகளில் �க�ம் ஏற்�ைடய �ைடையத்  
                       ேதர்ந்ெத�த்�க் ���ட்�டன்    �ைட�ைன�ம் ேசரத்்� எ�த�ம் 

1. தனிமவரிைச அட்டவைண�ல் 15 ஆம் ெதா�� 3-ம் வரிைச�ல் உள்ள ஒ� 
தனிமத்�ன் எலக்ட்ரான் அைமப்� 
(அ)1S22S2 2P6 3S2 3P2      (ஆ) 1S2 2S2 2P4        ( இ)1S2 2S2 2P6 3S2 3P3            (ஈ) 1S2 2S2 2P3 

2. பாக்ைசட்�ன்     இைய� 
 (அ)Al2O3.nH2O                 (ஆ) Fe2O3.2H2O        ( இ)Al2O3           (ஈ) இைவஎ���ல்ைல 

3. ஒ��தல் வைக �ைனயான� 60 நி�டங்களில் 75% நிைற� ெப��ற� அேத 
�ைன அேத நிபந்தைனகளில் 50% நிைற� ெபறத் ேதைவயான காலம் 
 (அ)35 நி�டங்கள்     (ஆ) 20 நி�டங்கள்     ( இ)75 நி�டங்கள்   (ஈ) 30 நி�டங்கள் 

4. �ன்வ�வனவற்�ள் எந்த �ைனக் காரணி ைநட்ேரா ெபன்�ைன 
அனி�னாகமாற்��ற�? 

       (அ)ZnHg/NaOH            (ஆ)  Zn/NH4                   ( இ)Sn/HCl     (ஈ) இைவஅைனத�்ம் 
5. HO-CH2-CH2-OH –ஐ ெபரஅ்ேயா�க்அ�லத�்டன் ெவப்பப்ப�த்தப்ப�ம் ேபா� 

உ�வாவ� 
 (அ)ெமத்தனல்                                                            (ஆ) ெமத்தனா�க்அ�லம் 
  ( இ)CO2                                                                         (ஈ) �ைளயாக்சால் 

6. உேலாக அயனி�ன் ஆக்�ஜேனற்ற எண் �ஜ்�யம் ம�ப்�ைனப் ெபற்��க்�ம் 
அைண�சே்சரம்ம் 
 (அ)K4[Fe(CN)6]       (ஆ)  [Fe(CN)3(NH3)3]   ( இ)[Fe(CO)5]  (ஈ) (ஆ) மற்�ம் (இ) இரண்�ம் 

7. �ன்வ�வனவற்�ள் எ�  ெலளரி ப்ரான்ஸ்டட் அ�லமா�ம் காரமாக�ம் ெசயல்பட 
���ம் ? 
   (அ)HPO4

2-             (ஆ) HCl                      ( இ)Br-                        (ஈ)  SO4
2- 

8. ேபாராக்�ன் நீர ்கைரசல் ஆன� 
 (அ)காரத்தன்ைம உைடய�                          (ஆ) ந�நிைலத்தன்ைம உைடய� 
( இ)ஈரியல்�த் தன்ைமஉைடய�                      (ஈ) அ�லத்தன்ைம உைடய� 

9. �ன்வ�வன எ� ஒ� ப�த்தான �ைனேவக மாற்றத்�ற்� எ�த�்க்காட�் 
(அ)எண்ெண�ன் ைஹட்ரஜேனற்றம்                                     
 (ஆ) ேஹபர ்�ைற�ல் அேமானியா தயாரித்தல் 
( இ)நீரத்�்  HCl �ன்னிைல�ல் �க்ேரா�ன் நீராற்ப�த்தல்   
  (ஈ) ெதா� �ைற�ல் கந்தகஅ�லம் தயாரித்தல் 

10. அ�ட்ேடானி��ந்� ைசேனாைஹட்ரின் உ�வா�ம் �ைன �ன்வ�வனற்�ள் 
எதற்� சான்றாக உள்ள� 
(அ)எலக்ட்ரான் கவர ்ேசரப்்� �ைண   (ஆ) க�க்கவர ்ப��ட�் �ைன 
( இ)க�க்கவர ்ேசரப்்� �ைன              (ஈ) எலக்ட்ரான் கவர ்ப��ட�் �ைன 
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11. �ன்வ�ம் ஆக்�ஜேனற்ற நிைலக�ள் லந்தனாய்�களின் ெபா�வான 

ஆக்�ஜேனற்ற நிைல யா� ? 
              (அ)+5                        (ஆ)  +4                                ( இ)+3                            (ஈ)  +2 

12. பாரேட மா�� __________________ என வைரய�க்கப்ப��ற� 
(அ)ஒ� ேமால்  ெபா�ைள ���க்க ேதைவப்ப�ம் �ன்�ட்டம்                             
(ஆ)  1 எலக்ட்ரானால் �மந்� ெசல்லப்ப�ம் �ன்�ட்டம் 
( இ)6.22 X 1010 எலக்ட்ரானால் �மந்� ெசல்லப்ப�ம் �ன்�ட்டம் 
 (ஈ) 1 ேமால் எலக்ட்ரானால் �மந்� ெசல்லப்ப�ம் �ன்�ட்டம் 

13. �ன்வ�ம் அ�ேனா அ�லங்களில் எ� �ரை்ம உைடய� 
(அ)�ேரா�ன்         (ஆ) அலனின்              ( இ)�ைள�ன்                    (ஈ) ���ன் 

14. உேலாக �ைற உள்ள �ைறபா� காணப்ப�ம் ப�கம் 
           (அ)ZnO                 (ஆ) NaCl                      ( இ)KCl                              (ஈ) FeO 

15. ��பனி என்ப� எவ்வைக �ழ்மம்  
 (அ)வா��ல் நீரம்ம்                                            (ஆ) வா��ல் �ண்மம்         
 ( இ)நீரம்த்�ல் வா�                                             (ஈ) வா��ல் வா� 

 
ப��-II 

��ப்� : ஏேத�ம்ஆ��னாக்க�க்� �ைடயளிக்க�ம் �னா எண் 24க்� 
கட்டாயமாக �ைடயளிக்க�ம்.                                                                                     6 X 2 = 12 
16. கனிமம் மற்�ம் தா� ஆ�யவற்�ற்�ைடேயயான ேவ�பா�கள் யாைவ? 
17.Fe3+மற்�ம் Fe2+அ�க நிைலப்�த்தன்ைம உைடய� ஏன் ?  
18.அைண� எண் வைரய�க்க�ம் 
19. சகப்�ைணப்�ப் ப�கங்கள் வைரய�க்க�ம் 
20. �தல்வைக �ைனக்கான எ�த்�க்காட�்கைள எ��க 
21. அரீனியஸ் ெகாள்ைக�ன் வரம்�கள் யாைவ? 
22. �ன்�ைனக் கவரச்�் ��ப்� வைரக 
23.IUPAC ெபயரிைனக் ��ப்��க 

                       
             
24. �ன்வ�ம் �ைனவரிைச�ல் உள்ள A  மற்�ம் B ேசரம்ங்கைள கண்ட�க. 
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ப��-III 

   ��ப்� :  ஏேத�ம் 6 �னாக்க�க்� �ைடயளிக்க�ம்  
  �னாஎண் 33 க்� கட்டாயமாக �ைடயளிக்க�ம்                                                6 X 3 = 18                                                                                                                                                                                                                                                                     
25. ஹாலஜனிைடச ்ேசரம்ங்கள் என்றால் என்ன ? எ�த�்க்காட�் த�க 
26.இைடசெ்ச�கல் ேசரம்ங்களின் பண்�கள் யாைவ ? 
27. அர�்னியஸ் சமன்பாட்�ைன எ�� அ�ல் இடம்ெபற்�ள்ளவற்ைற   �ளக்�க 
28. �ன்ப�ளிக் கடத�்த்�றைன பா�க்�ம் காரணிகள் யாைவ ? 
29. ஒ� ப�த்தான �ைனேவகமாற்றம் என்றால் என்ன ? எ�த�்க்காட�்  த�க 
30. ைடஎத�்ல் ஈதர ்தயாரிக்�ம் ஏேத�ம் ஒ� �ைறைய எ��க 
31.ேஹேலாஃபாரம்் �ைனைய எ��க 
32. எ�மரக்ள் என்றால் என்ன ?  எ�த�்க்காட�் த�க 
33.[Ag(NH3)2]+ஈனி, ைமயஉேலாகஅயனி மற்�ம் IUPAC ெபயைர எ��க 

 
ப��-IV 

��ப்� : அைனத்� �னாக்க�க்�ம் �ைடயளிக்க�ம்                                     5 X 5 = 25                                                     
34. (அ) (I) �� ஈரப்்� �ைற-��ப்� வைரக 
           (ii)நிக்கைலத் �ய்ைமயாக்கப் பயன்ப�ம் மாண்ட் �ைற�ைன �ளக்�க 

(அல்ல�) 
        (ஆ) (I) மந்த இைண �ைள� என்றால் என்ன ?  
               (ii) ேபாரிக் அ�லத்�ன் பயன்கள் யாைவ ? 
35.அ) (I)ஆக்�ஜனின் பயன்கள் யாைவ ? 
               (ii)சலைவத்�ள்எவ்வா� தயாரிக்கப்ப��ற� ? 

(அல்ல�) 
       (ஆ)ெவரன்ர ்ெகாள்ைக�ன் ேகாட்பா�கைளக் ��க 
36.அ)ப�க �ண்மங்கைள ப�க வ�வமற்ற �ண்மங்களி��ந்� ேவ�ப�த�்க 

(அல்ல�) 
       (ஆ) (I) pH வைரய�க்க�ம் 
               (ii) ெபா� அயனி �ைளைவ ஒ� எ�த்�க்காட�்டன் �ளக்�க 
37.அ)ெநரன்்ஸ்ட் சமன்பாடை்டத் த��க்க�ம் 

(அல்ல�) 
       (ஆ)�ைனேவக மாற்��ன் �றப்�யல்�கள் யாைவ ? 
38.அ)ஃபார�்க் அ�லத்�ன் ஒ�க்�ம் பண்�ைன எ�த�்க்காட�்டன் �ளக்�க 

(அல்ல�) 
       (ஆ)����ப்� வைரக 
                     (I)காரை்பல�ன் �ைன 
                    (ii) காப்ரீயல் தா�ைம� ெதா�ப்�.. 
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�னாத்தாள் : ஆகஸ்ட் 2022 
                                                                     ப�� –I 
��ப்� : (I) அைனத்� �னாக்க�க்�ம் �ைடயளிக்க�ம் .          15 X 1 = 15 
                  (ii) ெகா�க்கப்பட்�ள்ள மாற்� �ைடகளில் �க�ம் ஏற்�ைடய �ைடைய  
                   ேதர்ந்ெத�த்� ���ட்�டன் இைட�ைன�ம் ேசரத்்� எ�த�ம் 
1.ZnO-��ந்� �த்தநாகம் ெபறப்ப�ம் �ைற 

(அ) காரப்ன் ஒ�க்கம்                        (ஆ) ெவள்ளிையக்ெகாண்� ஒ�க்�தல் 
(இ) �ன் ேவ� ெசயல்�ைற            (ஈ) அ�லக் க��தல் 

2. �ன்வ�ம் P- ெதா�� தனிமங்களில் �க�ம் �ைறவான சங்��த்    
    ெதாடராக்கல் பண்�ைனப் ெபற்ற தனிமம் எ�? 

(அ)   காரப்ன்                                              (ஆ) ��க்கான் 
(இ)  காரியம்                                                 (ஈ)ெஜரம்ானியம் 

3.XeF6 - ��ைமயான நீராற்ப�ப்�னால் உ�வாவ� ? 
(அ)    XeOF4                (ஆ) XeO2F2                   (இ)  XeO3                      (ஈ) XeO2 

4.+7 என்ற அ�கபடச் ஆக்�ஜேனற்ற நிைல�ைனப் ெபற்�ள்ள ஆக்�னாய்�  
      தனிமங்கள்? 

(அ) Np,Pu,Am            (ஆ) U,Fm,Th            (இ)  U,Th,Md                      (ஈ) Es,No,Lr 
5. இரடை்ட உப்�ற்� எ�த்�க்காட�் 

(அ) FeSO4               (ஆ) FeSO4.(NH4)2SO4.6H2O  (இ) K4[Fe(CN)6]       (ஈ) K2SO4.2H2O 
6. �ராைபட்மற்�ம் ைவரம் ஆ�யைவ 

(அ)  சக�ைணப்�  மற்�ம் �லக்�� ப�கங்கள் 
 (ஆ) அயனி மற்�ம் சக�ைணப்� ப�கங்கள் 
(இ) இரண்�ம் சக�ைணப்� ப�கங்கள்                         
(ஈ)இரண்�ம் �லக்�� ப�கங்கள் 

7. �தல்வைக �ைனக்கான அைரவாழ்� காலம் 
(அ)     t1/2 = 0.6932

𝐾𝐾
                        (ஆ)    t1/2 = 𝐾𝐾

0.6932
     

            (இ)    t1/2 = 2.303
𝐾𝐾

                            (ஈ)    t1/2 = 𝐾𝐾
2.303

     

8. �ன்வ�வனவற்� �� காரமாக ெசயல்படாத� எ� 
(அ)    BF3             (ஆ) PF3                        (இ)   CO                        (ஈ) F- 

9. �ன்வ�ம் �ைன நிகழ எவ்வள� ஃபாரேட �ன்ேனாட்டம் ேதைவப்ப�ம்? 
    MnO4

- Mn2+ 
(அ)    5F             (ஆ) 3F                             (இ)  1F                      (ஈ) 7F 

10. ஒ� �ழ்மக் கைரசல் வ�ேய ஒளிக்கற்ைறையச ்ெச�த�்ம்ேபா� காணக்  
       �ைடக்�ம் நிகழ்� 

(அ)  எ�ர�்ன்வாய் ெதாங்கலைச�                  (ஆ) �ன்�ைனக்கவரச்�் 
(இ   �ரிதல்                                                                 (ஈ) �ண்டால் �ைள� 

11. தானியங்� இயந்�ரங்களின் ேர�ேயட்டரக்ளில் உைற எ�ரெ்பா�ளாகப்  
     பயன்ப�வ� எ� ? 

(அ)      ெமத்தனால்                                                         (ஆ) எத்தனால் 
(இ)        நிேயா  ெபன்ைடல் ஆல்கஹால்                  (ஈ)எத்தன் 1,2 ைடயால் 
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12. �ன்வ�வனவற்�ல் ெகா�க்கப்பட்ட ேசரம்ங்களின் அ�லத்தன்ைம�ன்     
     அ�ப்பைட�லான சரியான வரிைச 

(அ)     FCH2COOH > CH3COOH> BrCH2COOH > ClCH2COOH                     
           (ஆ)   FCH2COOH >Cl CH2COOH> BrCH2COOH > CH3COOH                     

(இ)      CH3COOH > ClCH2COOH> FCH2COOH > BrCH2COOH                                  
             (ஈ)   ClCH2COOH > CH3COOH> BrCH2COOH > ICH2COOH                     
 
13. அனி�ன் + ெபன்ேசா�ல்�ேளாைர�   C6H5-NH-COC6H5 இந்த �ைனயான� 

(அ)  ஃ�ரீடல்- �ராஃப்ட் �ைன                             (ஆ) HVZ �ைன 
(இ)   ஸ்காட்டன்-ெபௗமான்�ைன                     (ஈ) ேகால்ப்�ைன 

14. �ன்வ�வனவற்�ள் எைவ எ�மரக்ள் ஆ�ம் ?  
(அ)   D (+) –��க்ேகாஸ் மற்�ம் D (+) -காலக்ேடாஸ்                  
(ஆ) D (+) –��க்ேகாஸ் மற்�ம் D (+) -மான்ேனாஸ் 
(இ)   (அ) மற்�ம் (ஆ)இரண்�மல்ல                       
(ஈ)   (அ) மற்�ம் (ஆ) இரண்�ம் 

15. �ன்வ�வனவற்�ள் எந்த ஒன்� ேடலன்ஸ் இைணக் காரணி உ�த�்�ற� 
(அ)  பார�்க் அ�லம்                         (ஆ) அ�ட்�க் அ�லம் 
(இ)  ெபன்ேசாஃ�ேனான்                    (ஈ) இவற்�ல் ஏ��ல்ைல 

 
ப�� II 

��ப்� :  ஏேத�ம் 6 �னாக்க�க்� �ைடயளிக்க�ம்                            6 X 2 = 12 
�னாஎண் :  24 கட்டாயமாக �ைடயளிக்க�ம் 
16. ஆரக்ானின் பயன்கைளத் த�க 
17.�க்லர-்நட்டா �ைனேவக மாற்� ��ப்� வைரக .அதன் பயன் யா�? 
18.VB ெகாள்ைக�ன் வரம்�கள் யாைவ? 
19. அல�க் �ட்�ைன வைரய�க்க�ம் 
20. �� அ�லங்கள் மற்�ம் காரங்கள் என்றால் என்ன ? ஒவ்ெவான்�ற்�ம்  
       ஒ� எ�த�்க்காட�் த�க 
21.�ளிசரா�ன் பயன்கைள எ��க 
22. �� ��ப்� வைரக- ேராசன்�ன்டஒ்�க்க�ைன 
23.D(+)�ரக்ேடா�ன் அைமப்ைப வைரக 
24.2ஆம்�யர ்�ன்ேனாட்டத்ைதக் ெகாண்� �ல்வர ்ைநட்ேரட் கைரசலான� 20    
    நி�டங்க�க்� �ன்னாற்ப�க்கப்ப��ற� எனில் எ�ர�்ைன�ல்  
    �ழ்ப�வா�ம் �ல்வரின் நிைறய கணக்��க 

 
ப�� -III 

��ப்� : ஏேத�ம் 6 �னாக்க�க்� �ைடயளிக்க�ம்                           6 X 3 = 18 
 �னா எண் 33 க்� கட்டாயமாக �ைடயளிக்க�ம் 
25. அ�ல ேவ�க் க��தைலஒ�எ�த்�க்காட�்டன் �வரிக்க�ம் 
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26. ேபாரிக் அ�லத்�ன் பயன்கள்யாைவ ? 
27. �ழ்கா�ம் ஈனிக்கான IUPAC  ெபயரிைன எ��க 
         (a)    C2O4

2-                         (b)       H2O                          (c) Cl- 
28. �ைன வைக மற்�ம் �லக்�� எண் வைரய�க்க�ம் 
29. தாங்கல்கைரசல் என்றால் என்ன ?  எ�த�்க்காட�் த�க 
30. பல ப�த்தான �ைனேவக மாற்றம் என்றால் என்ன ? எ�த�்க்காட�் த�க 
31. அனிேசா�ன் �ேரா�ேனற்ற �ைனைய எ��க 
32. ஸ்�ட்டரஅ்யனி என்றால் என்ன ? எ�த�்க்காட�் த�க 
33. �ன்வ�ம் �ைன�ல் உள்ள A B மற்�ம் C ஆ�ய ேசரம்ங்கைள கண்ட�க 
 
 

ப�� -IV 
��ப்� :  அைனத்� �னாக்க�க்�ம் �ைடயளிக்க�ம்                        5 X 5 = 25 
34.(அ)�ன்னாற் �ய்ைமயாக்க�ன் தத்�வத்�ைன ஒ� உதாரணத்�டன்  
           �ளக்�க 

(அல்ல�) 
    (ஆ) சங்��த் ெதாடராக்கம் என்றால் என்ன ? அதற்கான நிபந்தைனகைளக் ��க 
35.அ) ேஹேலாஜன் இைடச ்ேசரம்ங்களின் பண்�கள் யாைவ? 

(அல்ல�) 
     (ஆ) லாந்தைனய்�கைள�ம் ஆக்�ைன�கைள�ம் ஒப்��க 
36.அ) (I)ெபா��த் �றன் என்றால் என்ன 
           (ii)ஃ�ரங்கல்�ைறபா� பற்� ��ப்� வைரக 

(அல்ல�) 
    (ஆ) A �ைளெபா�ள் என்ற �ஜ்�ய வைக �ைனக்கான ெதாைக ப�த்தப்பட்ட  
        ேவக���ைன வ��க்க�ம் 
37.அ)ெநரன்்ஸ்டச்மன்பாடை்ட த��க்க�ம் 

(அல்ல�) 
     (ஆ) �ைனேவகமாற்றம் பற்�ய பரப்� க�ரத்ல் ெகாள்ைகைய �வரிக்க�ம் 
38.அ) (I) காரப்ாக்��க்அ�லத் ெதா��க்கான �ன்� ேசாதைனகைள ��க 
              (ii) ெபன்சா�ன் ��க்கம் பற்�க் ��க 

(அல்ல�) 
     (ஆ) ��ப்� வைரக 
             (I)அனி�னின் �ேரா�ேனற்ற �ைன 
              (ii)க�� எண்ெணய் �ைன 
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ஒ� ம�ப்ெபண் �னா :- 
1.உல்ப்ரைமடத்ா�ைவெவள்ளியக்கல்�ல் இ�ந்� �ரித�் எ�க்�ம்  �ைற  
    �ன்காந்தப் �ரிப்� �ைற(mar20) 
2. �ன்வ�வனவற்�ள் சரி�ல்லாத �ற்� எ� ?   (Inst.ex20) 

 தங்கத்ைத �ரித்� எ�க்�ம் உேலாக�ய�ல்,உேலாகமான� நீரத்்த 
 ேசா�யம் �ேளாைர� கைரசைல ெகாண்� ேவ�க்க�வப்ப��ற�. 

3. உண�ப் ெபா�டக்ைள எ�த�்ச ்ெசல்ல கட�்ம் ெபா�ளாக பயன்ப�ம்  உேலாகம் 
     Al    (Inst.ex20) 
4.தங்கம்(ேகால்�) �ரிதெ்த�த்தல் �ைறயான� சயனைடக் ெகாண்�  க��தைல  
   உள்ளடக்�ய� இம்�ைற�ல் �ன்னர ்தங்கம் (ேகால்�) �ளப் ெபறப்ப�தல் (Sep20) 
     �த்தநாகத்�டன் (�ங்க்)உேலாக இடப்ெபயரச்�் �ைன 
5.�ரே்கானியத்�ைன �ய்ைமயாக்க�ல் �ன்வ�ம் �ைனகள் பயன்ப��ன்றன  
    இம்�ைற___________ என அைழக்கப்ப��ற� 
      Zr(impure)  +   2I2523K    ZrI4     வான்ஆரக்ல்�ைற 

6.பாக்ைசட்�ன்     இைய� Al2O3.nH2O (May 22 )                                                 
7.ZnO-��ந்��த்தநாகம்ெபறப்ப�ம்�ைற கார்பன் ஒ�க்கம் (july 22)                         
மற்ற �னாக்கள் :- 
1.�ல �ய்ைமயாக்கல் �ைற�ைன �வரிக்க�ம் (b/b -  6)   (mar20) 
2.�ன்வ�வனவற்ைற த�ந்த உதாரணங்க�டன் �ளக்�க   (Inst.ex20) 

  i)கனிம க��        ii)  கச� (b/b - 10   )   
3.கனிமம் மற்�ம் தா� ஆ�யவற்�க்� இைடேயயான ேவ�பா�கள் யாைவ?  (Inst.ex20)       
  (MAY 22)   (b/b -   1 )    
4. இ�ம்ைப அதன் தா�வானFe2O3-���ந்� �ரிதெ்த�ப்ப�ல் �ண்ணாம்� கல்�ன்  
     பயன்பா� யா� ? (Sep20)(b/b -3    )   
5. எவ்வைக தா�க்கைள அடரப்்�க்க �ைர �தப்� �ைற ஏற்ற� ? அதத்ைகய.    
     தா�க்க�க்� இ� எ�த்�க்காட�்கள் த�க. (b/b -4    )  (Sep20) 
6.�ைர�தப்� �ைற�ைன �வரிக்க�ம் ( aug21) (In.p.no : 4) 
7. �� ஈரப்்� �ைற-��ப்� வைரக(May 22) 
8.நிக்கைலத் �ய்ைமயாக்கப் பயன்ப�ம்மாண்ட் �ைற�ைன �ளக்�க(May 22) 
9. அ�ல ேவ�க் க��தைலஒ�எ�த்�க்காட�்டன் �வரிக்க�ம். (july 22) (in.p. no-6 )  
10..�ன்னாற் �ய்ைமயாக்க�ன் தத�்வத�்ைன ஒ� உதாரணத�்டன்  �ளக்�க (july 22)      
     (b/b-13 ) 
 
 
 
 
 

1.உேலாகவ�யல் 
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ஒ� ம�ப்ெபண் �னா :- 

1.ெபா�த�்க(mar20) 

    ��ரின்வ�ைம��  -ஆக்�ஜேனற்ற கரணி 

    ேபாராக்ஸ்                     -நிற�ள்ள உேலாக அயனிகைள கண்ட�தல் 

   அ��னியம்                  -அ�கள�ல் காணப்ப�ம் தனிமம் 

    சல்பர ்                             -சால்ேகாஜன்கள் எரிமைலச ்சாம்ப�ல் காணப்ப�வ� 

2 ெடட்ராேபாரிக் அ�லத்�ன் ேசா�யம் உப்� என்ப�Na2B4O7.10H2O   (Inst.ex20) 

3. �ன்வ�வனவற்�ள் SP2இனக்கலப்�இல்லாத� எ� ?       ைவரம்(aug21) 

4.ேபாராக்�ன் நீர ்கைரசல் ஆன� காரத்தன்ைம உைடய� (May 22)   

 மற்ற �னாக்கள் :- 

1.அ��னியத்�ல் இ�ந்� தா��ம் வைர அயனியாக்�ம் என்தால்� �ைறவான� �கக்  

   �ைறந்த அளேவ மா�ப��ன்ற� ஏெனன்� �ளக்�க. ? (mar20)  (in.p.no : 32)  

     (COMULSORY  3 MARK) 

2. சங்��த் ெதாடராக்கம் நிகழ்வதற்கான ஏேத�ம் இரண்� நிபந்தைனகைளஎ��க           

     (b/b -  4 )  (mar20) 

3.P- ெதா�� தனிமங்கள் �தல் தனிமத்�ன் �ரண்பட்ட பண்�க�க்கான காரணங்கள்  

    யாைவ?   (b/b -1    )       (Inst.ex20) (aug21)  

4.சங்�� ெதாடராக்கம் என்றால் என்ன? (b/b -4   )    (Inst.ex20) 

5.இரண்டாம் வரிைச கார உேலாகத�்ன் ைஹடை்ர�(A) ஆன� (B) என்ற    ேபாரானின்   

   ேசரம்த்�ன்ஈதர�்ன்னிைல�ல் �ைன�ரிந்�(C)  என்ற   ஒ�க்�ம் காரணி�ைனத்  

    த��ற�.A ,B மற்�ம் C கண்ட�க.(b/b - 17 )  (Sep20) (COMULSORY  2 MARK) 

6.ெபாட்டாஷ் ப�காரம் எவ்வா� தயாரிக்கப்ப��ற� ?. (in.p.no :  45  ) (Sep20) 

7.ேபாராக்�ன் பயன்கைளத் த�க ?( aug21) ( b/b-3) 

8.ேபாரிக் அ�லத்�ன் பயன்கள் யாைவ ? (May 22) (july 22) (in.p.no-40 )  

9. சங்��த் ெதாடராக்கம் என்றால் என்ன ? அதற்கானநிபந்தைனகைளக்��க(july 22)   

     (b/b-4 ) 

 

 

2.P-ெதா�தி தன�மங்கள்-
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ஒ� ம�ப்ெபண் �னா :- 
1.ைஹேபாைநட்ரஸ் அ�லத்�ன் வாய்ப்பா�H2N2O2(mar20) 
2.அ�கஅள�ல்�ைகையஉ�வாக்�வதால் �ைகத்�ைரைய உ�வாக்க  பயன்ப�வ�    
    பாஸ்�ன்   (Inst.ex20) 
3.கனிம ெபன்�ன் என்ப�B3N3H6 (Sep20) 
4.  Cl2O7 -ல்�ேளாரினின் ஆக்�ஜேனற்ற நிைல   +7. (Sep20) 
5. �ன்வ�ம் ேசரம்ங்களில் உ�வாக வாய்ப்�ல்லாத ேசரம்ம்எ� ?  NeF2 (aug21) 
6.தனிமவரிைசஅட்டவைண�ல் 15 ஆம் ெதா�� 3-ம் வரிைச�ல் உள்ள ஒ� தனிமத்�ன்  
    எலக்ட்ரான் அைமப்� 1S2 2S2 2P6 3S2 3P3 (May 22) 
7.�ன்வ�ம் P- ெதா�� தனிமங்களில் �க�ம் �ைறவான சங்��த்   ெதாடராக்கல்  
    பண்�ைனப் ெபற்ற தனிமம் எ�? காரியம் (july 22)          
8..XeF6 - ��ைமயான நீராற்ப�ப்�னால் உ�வாவ� ? XeO3  (july 22) 
 
மற்ற �னாக்கள் :- 
1-��யத்�ன் பயன்கைளத�க (b/b -   7 )  (ins 20) (aug21) 
2.சலைவத�்ள் எவ்வா� தயாரிக்கப்ப��ற� ?  (in.p.no :   95 )   (mar20) (may22) 
3.கண்ணா�பாட�்ல்களில் HF ஐேச�க்க இயலா�ஏன் ? (in.p.no :99 )  (mar20) 
4.சல்��ரஸ் அ�லம் மற்�ம் மாரஷ்ல் அ�லத்�ன் �லக்�� வாய்ப்பாட்�ைனஎ��  
    அவற்�ன் வ�வைமப்�ைன வைரக    (in.p.no :  90, 91  )   (mar20) 
5.�ேளாரின் �ளிரந்்த NaOH மற்�ம் �டானNaOH உடன் �ரி�ம் �ைன க�க்கான  
   சமன்ப�த்தப்பட்ட சமன்பா�கைள த�க   (Inst.ex20)   (b/b -9) 
6.ேஹால்ம்�ன்ன��ப்பான் பற்���ப்� வைரக   (Inst.ex20)   (in.p.no :  79  )   
7.�ழ்க்கண்டவற்�ல் எந்த வைகயான இனக்கலப்�காணப்ப��ற� 

i) BrF  Ii)   BrF5 iii)   BrF3 (Sep20)   (b/b -  22  )    
8.�ளாக்கப்பட்ட CaCO3 ஆன� அேத அள�ைடயCaCO3பளிங்� கல்�டன் ஒப்��ம்ேபா�  
    நீரத்்த HCl அ�லத்�டன் ேவகமாக �ைன�ரி�ற� காரணம் �� 
     (Sep20) (In.p.no : 97) (COMULSORY    3 MARK) 
9.ெடக்கான் �ைற�ல் �ேளாரின் ெப�மள� தயாரித்தைல�வரிக்க�ம்(Sep20) (in.p.n: 93 )    
10.கந்தக அ�லம் ஒ� இ�காரத�்வ அ�லம்நி��க்க�ம் (Sep20)(in.p.no :  88  )    
11. ேஹலஜன் இைடசே்சரம்ங்கள் என்றால் என்ன ?  இரண்� எ�த�்க்காட�்கள்த�க  
      ( aug21)(may22) ( b/b-5) 
12. கந்தக ைட ஆக்ைச�ன்ெவ�க்�ம் பண்�ைன �ளக்�க ( aug21) (in.p.no : 87) 
13.ஆக்�ஜனின் பயன்கள் யாைவ ? (May 22)  (in.p.no-85 )  

14.ஆரக்ானின் பயன்கைள த�க(jul22)  (b/b-15 ) 

15.ேஹேலாஜன் இைடச ்ேசரம்ங்களின் பண்�கள் யாைவ? (july 22) (in.p.no-100 )  

16.மந்த இைண �ைள� என்றால் என்ன ? (May 22)  (in.p.no- ) (b/b-1 ) 

3.P-ெதா�தி தன�மங்கள்-
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ஒ� ம�ப்ெபண் �னா :- 
1.+3 ஆக்�ஜேனற்றநிைலைய மட�்ம் ெகாண்�ள்ள இைடநிைலத ்தனிமம் SC (mar20) 
2.தனிம வரிைச அட்டவைண�ல் லாந்தனாய்�களின் சரியான இடம் ெதா���ன்  
    3 மற்�ம்வரிைச எண் 6 (Inst.ex20) 

3.                அ�ட்�க்அ�லம் (aug21) 
4.உேலாக அயனி�ன் ஆக்�ஜேனற்ற எண் �ஜ்�யம் ம�ப்�ைனப் ெபற்��க்�ம்  
   அைண�சே்சரம்ம் [Fe(CO)5] (May 22) 
4.+7 என்ற அ�கபடச் ஆக்�ஜேனற்ற நிைல�ைனப் ெபற்�ள்ள ஆக்�னாய்�  
      தனிமங்கள்? Np,Pu,Am (july 22)       
5.�ன்வ�ம் ஆக்�ஜேனற்ற நிைலக�ள் லாந்தைன�களின் ெபா�வான ஆக்�ஜேனற்ற  
    நிைல யா� ? +3 (May 22) 
 
மற்ற �னாக்கள் :- 
1.�ழ்க்கா�ம் தனிமங்கைளdெதா�� மட�்ேம f ெதா�� என வைகப்ப�த�்க.     
      (in.p.no : 113   )   (mar20) 

I).டங்ஸ்டன்  ii)    �த்�னியம்   iii).�ேரா�த்�யம்     iv).ஐன்ஸ்�னியம் 
2.�ேராைமல் �ேளாைர� ேசாதைனைய எ��க.   (in.p.no : 128    )  (mar20) 
3.இைடச ்ெச�கல் ேசரம்ங்கள் என்றால் என்ன ?      (b/b -  9  ) (Inst.ex20)(aug21) 
4.3d வரிைச�ல்எத்தனிமம் + 1 ஆக்�ஜேனற்ற நிைலையக் ெகாண்�ள்ள� ஏன்  ?  
      (b/b - 25   )    (Inst.ex20) 
5.லாந்தைன� அல்ல� லாந்தனாய்� ��க்கம் என்றால் என்ன ? அதன்  �ைள�கைள  
    �ளக்�க (Sep20)(b/b -  7)   
6. இைடநிைலத் தனிமங்கள் மா�ப�ம் ஆக்�ஜேனற்றநிைலகைளப்  ெபற்�ள்ளன ஏன் ? 
    ( aug21) (in.p.no : 118) 
7.Ti3+, Mn2+   -ல்காணப்ப�ம் இைணயாகாத எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்ைகையக்  
   கண்ட�க. ேம�ம் அைவகளின் காந்தத் ��ப்�த்�றன் ம�ப்�கைள கண்ட�க. ( aug21)  
    (b/b-10) 
8.Fe3+மற்�ம் Fe2+அ�க நிைலப்�த்தன்ைம உைடய� ஏன் ?  (May 22) ம(b/b-13) 
9..இைடசெ்ச�கல்ேசரம்ங்களின் பண்�கள் யாைவ ? (May 22) (in.p.no-125) 
10.�க்லர-்நட்டா �ைனேவக மாற்� ��ப்� வைரக .அதன் பயன் யா�? (july 22) (in.p.no-124) 
11.லாந்தைனய்�கைள�ம்ஆக்�ைன�கைள�ம் ஒப்��க (july 22) (b/b-15) 
 
 
 
 

4.இைடநிைல மற்�ம் உள்இைடநிைலத் 
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ஒ� ம�ப்ெபண் �னா :- 
1.�கப்� மற்�ம் ெந�வைர (Fac-mer) மாற்�யங்கைளப் ெபற்��ப்ப� எ�? 

[ Co(NH3)3Cl3]    (Inst.ex20) 
2.ெபா�த�்க.  (Sep20) 

[Ni(CO)4]      -நான்�� 
[Pt(NH3)4]2+ -தளச�ரம் 
[Fe(CO)5]     -�க்ேகாண இ� �ர�� 
[Co(NH3)6]3+-எண்�� 

3.�ன்வ�வனவற்�ள் 1.73BM காந்தத் ��ப்�த்�றன் ம�ப்�ைனப் ெபற்� உள்ள� 
   எ� ?     [Cu(NH3)4]2+ (Sep20) 
 4.K4[Fe(CN)6] -ல் Fe2+ -ன்அைண�எண் 6(aug21) 
5.இரடை்ட உப்�ற்� எ�த�்க்காட�் FeSO4.(NH4)2SO4.6H2O 
மற்ற �னாக்கள் :- 
1.CrCl3.6H2Oஎன்ற �லக்�� வாய்ப்பா� ெகாண்ட அைண�ேசரம்த்�ன் ஏேத�ம்  
    இரண்� நீேரற்ற மாற்�யங்கைளஎ��க. (in.p.no :161    )   (mar20) 
2.[Sc(H2O)6]3+நிறமற்ற� �ளக்�க.      (b/b - 7   )   (mar20) 
3. �ழ்க்கா�ம் அைண�சே்சரம்த்�ன் IUPAC  ெபயரிைன எ��க(mar20) 

I). [ Ag(NH3)2]+.        Ii) [Co(NH3)5Cl]2+  (in.p.no : 158   )    
4.[CoF6]3-என்ற அைண�ேசரம்த்�ன் காந்த பண்� மற்�ம் காந்த ��ப்�த்�றைன  
    கணக்��க (mar20)   (in.p.no : 170   )    
5.உ�ரியல் அைமப்�களில் காணப்ப�ம் உேலாகஅைண�கள்மற்�ம் அ��ள்ள  
   உேலாகஅயனிகைள ��ப்��க   (Inst.ex20) (in.p.no :186    )    
6.ெவரன்ரெ்காள்ைக�ன் ேகாட்பா�கைள எ��க   (Inst.ex20) (may22) (b/b - 14   )    
7.இரடை்ட உப்�கள் மற்�ம் அைண�ச ்ேசரம்ங்க�க்�இைடேயயான  
   ேவ�பா�கைளத்த�க ? (Sep20) (b/b - 13 )   ( aug21) 
8.எண்��ப�க�லத்�ல் d-ஆர�்ட்டா�ன்ப�க�லப �ளப்�ைன ��ப்��ம் வைரபடம்  
   வைரக (Sep20)(b/b - 10   )    
9.�ன்வ�ம் அைண�சே்சரம்ங்களில் காணப்ப�ம் மாற்�யங்கைள  ��ப்��க (Sep20)            
      (in.p.no : 164,161)   

I) [Co(en)3]3+Ii)     [Pt(NH3)2Cl2]2+ 

10.VB ெகாள்ைக�ன் வரம்�கள் யாைவ? ( aug21)(jul22)  (b/b- 24) 

11. [ Ni(CN)4]2-ஆன� ஏன் ைடயாகாந்ததத்ன்ைம�ைடய� என்� VB ெகாள்ைக�ன்  
     அ�ப்பைட�ல் �ளக்�க.  ( aug21) (In.p.no : 168) 
12.[Ag(NH3)2]+ஈனி, ைமயஉேலாகஅயனி மற்�ம் IUPAC ெபயைர எ��க. 
     (May 22) (i.p.no-157) (COMULSORY    3 MARK) 
13.�ழ்கா�ம் ஈனிக்கான IUPAC  ெபயரிைன எ��க (july 22)  (in.p.no-154) 
         (a)    C2O4

2-                         (b)       H2O                          (c) Cl- 

5.அைண� ேவதிய�யல் 
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ஒ� ம�ப்ெபண் �னா :- 
1.bcc அல� �ட்�ல் காணப்ப�ம் ெவற்�டத்�ன் சத�தம்32%(mar20) 
2.ெபா�ள்ைமயகனச�ர(BCC) அைமப்�ன்ெபா��த்�றன்68 %    (Inst.ex20) 
3.அல�க் �ட்�ன் அடரத்்�ையக் கண்ட�ய உத�ம்   வாய்ப்பா�    = nM /a3NA.    (Sep20) 
4.உேலாக �ைற�ள்ள �ைறபா� காணப்ப�ம் ப�கம் FeO. ( aug21) 
5.உேலாக �ைற உள்ள �ைறபா� காணப்ப�ம் ப�கம் FeO (May 22) 
6. �ராைபட் மற்�ம்  ைவரம் ஆ�யைவ இரண்�ம் சக�ைணப்� ப�கங்கள் (july22) 

 
மற்ற �னாக்கள் :- 
1.ெந�ங்� ெபா�ந்த ேகாளங்களின் எண்ணிக்ைக 6எனில் உ�வா�ம் எண்��மற்�ம்  
     நான்�� ெவற்�டங்களின் எண்ணிக்ைகையக் கணக்��க(mar20)    (in.p.no : 211   )    
2.ஃ�ரங்கல் �ைறபா� பற்� ��ப்� வைரக(mar20) (jul22) (b/b - 24)    
3. �டப்ெபா�ளின்�ைசெயாப்�பண்� மற்�ம் �ைசெயாப்�பண்பற்றைவ 

 ேவ�ப�த�்க? (Inst.ex20)    (in.p.no :   198 )    
4.ஷாட�் �ைறபாட்�ைன �ளக்�க   (Inst.ex20) (b/b -9    )   
5.ப�க மற்�ம் ப�க வ�வமற்ற �டப்ெபா�ள்கைள ேவ�ப�த�்க?(Sep20) (may22) (b/b-3 )   
6.ஒ� ேசரம்த்�ன் ஆர ��தம் 0.155-0.225 என இ�ப்�ன்அசே்சரம்த்�ன் அைண�எண்  
   மற்�ம் அைமப்ைப கண்���க்க�ம் (Sep20)   (in.p.no :  214  )   
7. அல��ட்�ைன வைரய�க்க�ம்( aug21) (jul22) (b/b-1) 
8. �ன்வ�வனவற்ைற சக�ைணப்� ப�கங்கள்,  �லக்�� ப�கங்கள்  

அயனிப் ப�கங்கள் அல்ல� உேலாகப்ப�ங்கள் என வைகப்ப�த�்க( aug21) 
    i)ைவரம்ii)�த்தைள iii)நாஃப்த�ன் iv)��க்ேகாஸ்    v) NaCl vi)SiO2.    (In.p.no :197)      
   (COMULSORY    3 MARK) 

9.அைண�எண்என்றால் என்ன. ? BCC அைமப்��ள்ள ஒ�அ��ன் அைண�எண் யா� ?  
  ( aug21) ( b/b-16) 
10.அைண� எண்வைரய�க்க�ம். (May 22) (b/b-16) 
11. சகப்�ைணப்�ப் ப�கங்கள் வைரய�க்க�ம். (May 22) (in.p.no-199) 
12.ெபா��த் �றன் என்றால் என்ன(july 22) (ikn.p.no-208) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.திட நிைலைம 
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ஒ� ம�ப்ெபண் �னா :- 
1.ஒ� �ைன�ல் �ைனப� ெபா�ளின் ெச�வான� அதன் �வக்க அள�ல்  
   சரிபா�யாக �ைறவதற்�த் ேதைவப்ப�ம் காலம்  எனப்ப�வ� 
     அைரவாழ்� காலம்(mar20) 
2.ஒ� �ைன�ன் �ைனேவக மா���ன் ம�ப்� 5.8 x 10 -2 s-1அவ்�ைன�ன் �ைன  
   வைக �தல் வைக   (Inst.ex20) 
3.ஒ� �ைன�ன் �ைனேவக மா�� மற்�ம் ெவப்பநிைலக்� இைடேயயான வைரபடம் 

�ன்வ�மா� இவற்�ள் ெபப்பநிைல ��ைமக்�ம் அர�்னியஸ் தன்ைம�ைனக் 
��ப்��ம் வைரபடம்(aug21) 

                  
4.ஒ��தல் வைக �ைனயான� 60 நி�டங்களில் 75% நிைற� ெப��ற� அேத �ைன  
  அேத நிபந்தைனகளில் 50% நிைற� ெபறத் ேதைவயான காலம் 30 நி�டங்கள் (May 22) 
5.�தல்வைக �ைனக்கான அைரவாழ்� காலம்       t1/2 = 𝟎𝟎.𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔

𝑲𝑲
  (july 22) 

                     
மற்ற �னாக்கள் :- 
1.A�ைளெபா�ள் என்ற �தல் வைக �ைனக்கான ெதாைக ப�தத்ப்பட்ட  ேவக  
  ���ைன வ��க்க(mar20)    (in.p.no : 236   )    
2.x+2y �ைளெபா�ள், [X]=[y]=0.2M என்ற�ைன�ன்�ைனேவகமான�4 X 10-3  
   Mol L -1 s-1எ�ம்ேபா� 400K ல்�ைனேவகம் 2 X 10-2 s-1இவ்�ைன�ன் ஒட�்ெமாத்த.  
   �ைனவைகையக்கண்ட�க.   (Inst.ex20)  (in.p.no : 235   )    
3.ஒ� ேவ� �ைன�ன் ேவகத்ைத �ைனேவக மாற்� எவ்வா� பா�க்�ற�  என்பைத  
  எ�த்�க்காட�்டன் �ளக்�க   (Inst.ex20) (b/b -9    )   
4.ஒ� �தல்வைக �ைன�ன் �ைனேவக மா��  1.54 x 10-3 s-1 அதன்  
   அைரவாழ்காலத்�ைனக்  கண்ட�க. (Sep20) (b/b -23    )   
5. �ைன ேவகம் மற்�ம் �ைனேவகமா�� ஆ�வற்�ற்�ைடேயயான  இரண்�  
      ேவ�பா�கைள எ��க( aug21) ( in.p.no : 233) 
6. A �ைளெபா�ள் என்ற �ஜ்�ய வைக �ைனக்கான ெதாைக ப�தத்ப்பட்ட ேவக  
    ���ைன வ��க்க�ம்.( aug21) (jul22) (b/b- 3) 
7. �தல்வைக �ைனக்கான எ�த�்க்காட�்கைள எ��க. (May 22) (in.p.no-238) 
8. �ைன வைக மற்�ம் �லக்��எண் வைரய�க்க�ம். (july 22) (in.p.no-234) 
9. அர�்யஸ்சமன்பாட்�ைன எ�� அ�ல் இடம்ெபற்�ள்ளவற்ைற   �ளக்�க (May 22)  
 
 
 

 
 

 

7.ேவதி வ�ைன 
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ஒ� ம�ப்ெபண் �னா :- 
1.ேசா�யம் ஃபாரே்மட்அனி�யம் �ேளாைர� மற்�ம் ெபாட்டா�யம் சயைன�  
    ஆ�யவற்�ன் நீர ்கைரசல்கள் �ைறேய காரம்அ�லம்காரம்(mar20) 
2.H2O மற்�ம் HF ஆ�யப்ரான்ஸ்டட்அ�லங்களின்இைணகாரங்கள் �ைறேயOH-  
    மற்�ம்F- ஆ�யன   (Inst.ex20) 
3.ஒ� நீரிய கைரச�ன் pHம�ப்� �ஜ்யம் எனில் அந்த கைரசல் அ�க அ�லத்தன்ைம  
    ெகாண்ட� (Sep20)( aug21) 
4.�ன்வ�வனவற்�ள் எ� ெலளரி ப்ரான்ஸ்ட் அ�லமா�ம் காரமாக�ம் ெசயல்பட  
   ���ம் ?    HPO4

2-  (May 22)                                                                   
5. �ன்வ�வனவற்� �� காரமாக ெசயல்படாத� எ� ? BF3 (july 22)      
மற்ற �னாக்கள் :- 
1.�� அ�லங்கள் மற்�ம் காரங்கள் என்றால் என்ன ? ஒவ்ெவான்�ற்�ம் ஒ�  
    எ�த�்க்காட�் த�க (mar20) (jul22) (b/b -1 )     
2. ெஹண்டரச்ன் சமன்பாடை்ட வ��க்க(mar20) ( (in.p.no : 19   ) 
3.�ழ்க்கா�ம் ெபா�டக்ளின் PHம�ப்ைப எ��க(mar20) (  (in.p.no :  10  )    

              I).�னிகர ்  ii)க�ங்காப்�   iii)சைமயல் ேசாடா ேசாப்�   iv)நீர ்
4.நீரின் அயனிப் ெப�க்�ம்வைரய� அைற ெவப்பநிைல�ல் அதன்  ம�ப்ைபத்த�க    
    (Inst.ex20) (b/b -10    )    
5.�ன்வ�வனவற்ைற �� அ�லம் �� காரம்என வைகப�த�்க   (Inst.ex20) (in.p.no :  5  )    

            i).BF3             Ii)            CO2              iii)  MgO                     iv) CH3- 

6.தாங்கல் ெசயல்�ைற வைரய� (Sep20)    (in.p.no : 17   )    
7.ெபா� அயனி �ைள� வைரய� (Sep20) (may22) (b/b - 11   )  
8.ஆஸ்வால்� நீரத்்தல் ��க்கான சமன்பாடை்டத் த�க (Sep20)(b/b -12    )    
9.�ன்வ�ம் நீரிய கைரசல்களின்நி��ம் �ைனகளில் இைண அ�ல கார 
    இரடை்டகைள கண்ட�க (Sep20) (b/b - 3   )   

10.0.1M �ற�ைடயCH3COONa கைரச�ன் PH. ம�ப்�ைனகணக்��க. (CH3COOH  
      அ�லத்�ன்Pka ம�ப்� 4.74) (inst.ex20) (in.p.no : 25) 
11. ஆஸ்வால்ட் நீரத்்தல் ��ையக்��க( aug21) ( In.p.no : 15) 
12.0.20 ேமால்�ட்டர ்-1ேசா�யம் அ�ட்ேடட் மற்�ம் 0.18 ேமால்�ட்டர ்-1அ�ட்�க் அ�லம்  
     ஆ�யைவ கலந்�ள்ள ஒ� தாங்கள் கைரச�ன் PH  ம�ப்ைபக் கண்ட�க   
     அ�ட்�க்அ�லத்�ன்Ka ம�ப்� 1.8 X 10-5 ( aug21) (In.p.no: 20) 
13. அர�்னியஸ் ெகாள்ைக�ன் வரம்�கள் யாைவ? (May 22) (in.p.no-3) 
14. pH வைரய�க்க�ம் (May 22) (b/b-13) 
15. தாங்கல்கைரசல் என்றால் என்ன ?  எ�த�்க்காட�் த�க (july 22) (in.p.no-17) 

8.அயன�ச்சமநிைல 
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ஒ� ம�ப்ெபண் �னா :- 
1.�ன்வ�ம் �ைனநிகழ எவ்வள� ஃபாரேட �ன்ேனாட்டம் ேதைவப்ப�ம் 

Mno4-  Mn 2+.5F (mar20) 
2.ம�க்கணினி�ல் காணப்ப�வ� �த்�யம் அயனி �ன் ேச�ப்� கலன்(mar20) 
3.H2-O2 எரிெபா�ள் �ன்கலத்�ல் எ�ர�்ன் �ைன�ல் நிக�ம் �ைன 
     O2(g)  + 2H2O(l)  + 4e-    4OH-

(aq)(Sep20) 
4.ெமாத்தமாக 9650 ��ம்கள்�ன்�ட்டத்ைதப்ெபற்�ள்ள எலக்ட்ரான்களின்   
   எண்ணிக்ைக 6.022 X 1022.  ( aug21) 
5.பாரேட மா�� 1 ேமால்எலக்ட்ரானால்�மந்�ெசல்லப்ப�ம்�ன்�ட்டம் 
    என வைரய�க்கப்ப��ற�. (May 22) 
6. �ன்வ�ம் �ைன நிகழ எவ்வள� ஃபாரேட �ன்ேனாட்டம் ேதைவப்ப�ம்?  
      MnO4- Mn2+    5F (july 22) 

           
மற்ற �னாக்கள் :- 
1.உேலாகங்கள் எவ்வா� எ�ர�்ைன பா�காப்� �ைறைய பயன்ப�த்� அரித்த�ல்  
    இ�ந்� பா�காக்கப்ப��ற� ? (mar20)   (in.p.no :  66  )    
2.ஒ� �ன் கடத�் கலனில் உள்ள இரண்� �ளாட்�ன �ன் �ைனக�க்� இைடப்பட்ட  
   �ரம் 1.5 ெசன்��ட்டர ்ஒவ்ெவா� �ன் �ைன�ன் ��க்� பரப்�ம் 4.5 ச�ர     
   ெசன்��ட்டர ்என்க.0.5N �ன்ப�ளி கைரச�க்� �ன்கலத்ைத பயன்ப�த்�  
   கண்ட�யப்பட்ட �ன்தைட ம�ப்� 15ஓம்கள் எனில் கைரச�ன் நியம கடத்�த்�றன்  
   ம�ப்ைப காண்க(mar20) (in.p.no : 38   )    
 3. 2 ஆம்�யர ்�ன்ேனாட்டத்ைத ெகாண்� �ல்வர ்ைநட்ேரட் கைரசலான�  30      
   நி�டங்க�க்� �ன்னாரப்�க்கப்ப��ற� எனில் எ�ர�்ைன�ல் �ழ்ப�வா�ம்     
   �ல்வரின்நிைறையக் கண்ட�க.   (Inst.ex20)model    (in.p.no : 59   )  (COMULSORY  2 MARK) 
4.ெநரன்்ஸ்டச்மன்பாடை்டத் ெதரி�க்க�ம்   (Inst.ex20) (may22) (jul22) (b/b -  24  )    
5.ேகால்ராஸ்��ைய�� ஏேத�ம் ஒ� பயைன �ளக்க�ம் (Sep20) (b/b - 3   )   
6.சமான கடத�்த்�றன்- வைரய�க்க�ம்( aug21) ( In.p.no : 39) 
7. �ன்ப�ளிக் கடத�்த்�றைன பா�க்�ம் காரணிகைளக்��ப்��க.( aug21)(may22) 
     ( In.p.no : 40) 
8. �ன்னாற்ப�த்தல்பற்�யஃபாரேட��கைளக் ��க( aug21)(b/b-5) 
9.2ஆம்�யர ்�ன்ேனாட்டத்ைதக் ெகாண்� �ல்வர ்ைநட்ேரட் கைரசலான� 20    
    நி�டங்க�க்� �ன்னாற்ப�க்கப்ப��ற� எனில் எ�ர�்ைன�ல்  �ழ்ப�வா�ம்  
    �ல்வரின் நிைறய கணக்��க. (july 22) (in.p.no.59) (COMULSORY 3 MARK) 

 
 
 

 

9.மின் ேவதிய�யல் 
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ஒ� ம�ப்ெபண் �னா :- 
1.∆S<0 மற்�ம்T∆S எ�ர�்�ம�ப்ைபப்ெப�ம்ேபா� 

பரப்�கவரத்ல்ஒ�ெவப்பஉ�ழ்ெசயல்�ைறயா�ம்(inst.ex20) 
2.ெநா� �ைனேவக மாற்றத்ைத �ளக்�வதற்காக �ன்வ�ம் எந்த �ைன 
    வ��ைற �ன்ெமா�யப்பட்ட�E + S          ES  P +E (Sep20) 
3. ெபா�த�்க 
          பால்மம்                 - �ரம்ீ(aug21) 

களி                      - ெவண்ெணய் 
�ைர                    - கலக்கப்பட்ட�ரம்ீ 
�ழ்மகைரசல்   - இங்க் 

4.ஒ� �ழ்மக் கைரசல் வ�ேயஒளிக்கற்ைறையெச�த்�ம்ேபா�   
     காணக்�ைடக்�ம்நிகழ்� �ண்டால் �ைள�(aug21) 
5.�ன்வ�வன எ� ஒ� ப�த்தான �நிேயாக மாற்றத்�ற்� எ�த்�க்காட�் (May 22) 

 நீரத்்�  HCl �ன்னிைல�ல் �க்ேரா�ன் நீராற்ப�த்தல்   
6.��பனி என்ப� எவ்வைக �ழ்மம் வா��ல்நீர்மம் (May 22)  
7. ஒ� �ழ்மக் கைரசல் வ�ேய ஒளிக்கற்ைறையச ்ெச�த்�ம்ேபா� காணக்  
       �ைடக்�ம் நிகழ்� �ண்டால் �ைள� (july 22) 
மற்ற �னாக்கள் :- 
1.ெவண்ைண�ல் காணப்ப�ம் �ரிைக ஊடகம் மற்�ம் �ரிைக நிைலைமைய எ��க  
     (mar20) (in.p.no :  93  )    
2.�ன்வ�ம் �ழ்மத்�கள்களின் வ�வங்கைள ��ப்��க (mar20) 

             A). As2S3.      .B).நீல நிற ேகால்� �ழ்மக் கைரசல்.        
              C).டங்ஸ்�க்அ�லக் �ழ்மகைரசல்    (in.p.no : 99   )    

3.ேவ�ப்�றப்பரப்� கவரத்ல் மற்�ம் இயற்�றப்பரப்� கவரத்ல் இைடேயயான 
   ேவ�பா�களில் ஏேத�ம் �ன்�ைன த�க(mar20) (b/b - 2   )   
4.நிைலைம ேநரம்ாற்றம் என்றால் என்ன ஒ� எ�த�்க்காட�் த�க  (Inst.ex20) (in.p.no : 104   )    
5.�ழ்க்கண்ட �ைனகளில் உள்ள தன் �ைனேவக மாற்�ையக் கண்ட�க.  (inst.ex20)   
    (in.p.no :  84  )    

I) CH3COOC2H5. +  H2O.   CH3COOH. + C2H5OH 
ii) 2AsH3.   2As.   +   3H2 

6.பரப்�க் கவரத்ைலபா�க்�ம் காரணிகைள ெபயரி�க   (Inst.ex20) (in.p.no :  77  )    
7.�ண்டால் �ைள� பற்� ��ப்� எ��க (Sep20)  (in.p.no :   99 )    
8.�ைனேவக மாற்�களின் �றப்�யல்�கள் ஐந்�ைன எ��க (Sep20)(may22) (in.p.no : 83   )    
9. �ன்னாற்சவ்��பரவல் என்றால் என்ன ? ( aug21) (In.p.no : 101) 
10.�ைனேவக மாற்றம் பற்�ய பரப்�கவரத்ல் ெகாள்ைகைய �வரிக்க�ம்(aug21)(jul22) 
   ( b/b -24) 
11. �ன்�ைனக் கவரச்�் ��ப்� வைரக. (May 22) (in.p.no-  
12. ஒ� ப�த்தான�ைனேவகமாற்றம் என்றால் என்ன ? எ�த�்க்காட�்  த�க. (May 22) 
(b/b-23) 
13. பல ப�த்தான �ைனேவக மாற்றம் என்றால் என்ன ? எ�த�்க்காட�் த�க. (july 22) 
   (b/b-23) 
 
 

10.�றப்பரப்� ேவதிய�யல் 
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ஒ� ம�ப்ெபண் �னா :- 
1.�ல்�யம்சன் ெதா�ப்� �ைற�ல் ைடெமத்�ல்ஈதைர உ�வாக்�ம் �ைனஒ� 
   SN2 �ைன(mar20) 
2.280k ெவப்பநிைல�ல் �னால் அடர ்H2SO4உடன் �ைனபட�் �ைடக்�ம் �க்�ய �ைள  
   ெபா�ள் O-�னால்சல்ேபானிக்அ�லம்(mar20) 
3.�ல்�யம்சன் ெதா�ப்� �ைற�ல் ஈதரக்ள் தயாரிக்கப்ப�ம் ேபா�  
   ஓரிைணயஅல்ைகல்ஹாைல� ஈ�ப�வ� SN2 �ைன வ��ைற   (Inst.ex20) 
4.�ளிரந்்த நீரத்்த காரம் கலந்த. KmnO4 என்ப� ேபயரின்கரணி (Sep20) 
5.1,2,3 -டை்ர ைஹட்ராக்� ெபன்�னின் ெபா�ப்ெபயர ்ைபேராகலால் (Sep20) 
6.�னால்ந�நிைலெபரர்ிக்�ேளாைர�டன்�ைன�ரிந்� த�ம் நிறம் ஊதா நிறம்( aug21) 
7.HO-CH2-CH2-OH -ஐெபரஅ்ேயா�க்அ�லத�்டன் ெவப்பப்ப�த்தப்ப�ம் ேபா� உ�வாவ�.    
      ெமத்தனல்   (May 22)                                                       
8. தானியங்� இயந்�ரங்களின் ேர�ேயட்டரக்ளில் உைறஎ�ரெ்பா�ளாகப் பயன்ப�வ�       
    எ� ?   ஈத்தன் -1,2-  ைடஆல்    (july 22) 
மற்ற �னாக்கள் :- 
1.ஈதரின்C-O-C �ைணப்� ேகாணம் நான்�� �ைணப்� ேகாணத்ைத �ட சற்� அ�கம்  
   ஏன்(mar20)  (in.p.no :   139 )   (COMULSORY    2 MARK) 
2.�னா�ன் இைணப்��ைனத�க(mar20) (in.p.no :   137 )    
3.�ரிக்னார�்காரணிையப் பயன்ப�த�் �ழ்க்கண்டவற்ைற எவ்வா� தயாரிப்பாய் ?  
    �ரப்பன்-1-ஆல்�ரப்பன்-2-ஆல்(mar20) (in.p.no :115    )    
4.�ளிசராைல அக்ேரா�னாக எவ்வா� மாற்�வாய்   (Inst.ex20)   (in.p.no :  128  )    
5.ஈதரக்ளின்�யஆக்�ேனற்றம்பற்� �ளக்�க   (Inst.ex20)    (in.p.no :   144 )    
6.ேபயரின் காரணி என்றால் என்ன ? இதைன பயன்ப�த்� இதைன ஈத்�ைன எவ்வா�  
    எத்தன்-1,2-ைடஆலாக மாற்�வாய் ?   (Inst.ex20) (in.p.no : 116   )    
7.�ழ் ெகா�க்கப்பட�்ள்ள �ைனகளின் �ைன வ� �ைறைய ��ப்��க (Sep20)  
    (in.p.no :  143,144தன்ம�ப்��  )    
  i).1 ேமால் HI �த்தாக்�ஈத்ேத�டன்�ைன 
  ii) 1 ேமால் HI 2-�த்தாக்�2-ெமத்�ல்�ேராப்ேப�டன்�ைன 
8.�க்டர ்ேமயர ்�ைற�ல்10, 20, 30.  ஆல்கஹால்கைள எவ்வா� ேவ�ப�த�்வாய் (Sep20)      
   (in.p.no :   118 )    
9. �ன்வ�ம் மாற்றங்கைள எவ்வா� நிகழ்த்தலாம் ?( aug21) 
   I) எத்��ன் �ைளக்கால்அ�ட்டால்�ைஹ� ( In.p.no : 126) 
   ii) �ள�ளிசரால.-->அக்ேரா�ன் ( in.p.no : 128) 
10. ஓரிைணய, ஈரிைணய மற்�ம் ��ைணய ஆல்கஹாைல �காஸ் ேசாதைன�ன்  
   �லம் ேவ�ப�த்�க. ( aug21) ( in.p.no : 117) 
11.ைடஎத�்ல்ஈதரின் பயன்கைளக் ��க. ( aug21)  (in.p.no : 145) 
12.IUPAC ெபயரிைனக் ��ப்��க (May 22) (in.p.no-112,113) 

                       
13. ைடஎத�்ல் ஈதர ்தயாரிக்�ம் ஏேத�ம் ஒ� �ைறைய எ��க. (May 22) (in.p.no-141) 
14.�ளிசரா�ன் பயன்கைள எ��க(july 22) (in.p.no-129) 
15. அனிேசா�ன் �ேரா�ேனற்ற �ைனைய எ��க(july 22) (in.p.no-144) 

 
 

 

11.ைஹட்ராக்ஸி  ேசர்மங்கள் மற்�ம் ஈதர்கள் 
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ஒ� ம�ப்ெபண் �னா :- 
1.�ற்�:    P-N,N-ைடெமத்�ல் ெபன்சால்�ைஹ� ெபன்சா�ன்��க்க 

�ைனக்�உட்ப��ற�. (mar20) 
  காரணம் :  ஆல்�ைஹ� (CHO) ெதா��யான� ெமட்டா ஆற்�ப்ப�த�்ம்     
  ெதா��யா�ம் �ற்� காரணம் இரண்�ம் சரி காரணம் �ற்�க்கான சரியான.   

�ளக்கமல்ல 
2.�ன்வ�ம் �ைன வரிைச�ல் �ைளெபா�ள் Z-ஐக் கண்ட�க எத்தனா�க்அ�லம் 

(CH3)2C(OH)C6H5.    (Inst.ex20) 

                              
3.அ�ட்ேடான்ெபரஸ்்ெபக்ஸ் எ�ம் ெவப்ப இள� �ளாஸ்�க் தயாரிப்�ல்      
  பயன்ப��ற�  (Sep20) 
 4.�ன்வ�ம்�ைன�ல்  �ைன�ல்'X' ஆன� __________ேசாதைனையத் தரா�.  

      
    �க்டர்ேமயர்ேசாதைன( aug21) 
5.அ�டே்டானி��ந்� ைசேனாைஹட்ரின் உ�வா�ம் �ைன �ன்வ�வனவற்�ள் எதற்�  
   சான்றாக உள்ள�. (May 22) க�க்கவர் ேசர்ப்� �ைன 
6.�ன்வ�வனவற்�ல் ெகா�க்கப்பட்ட ேசரம்ங்களின் அ�லத்தன்ைம�ன்  
    அ�ப்பைட�லான சரியான வரிைச (july 22) 
        FCH2COOH > CH3COOH> BrCH2COOH > ClCH2COOH                     
 7. �ன்வ�வனவற்�ள் எந்த ஒன்� டாலன்ஸ் �ைனக் காரணிஐ ஒ�க்��ற�(july 22) 

   பார்�க் அ�லம்                         
மற்ற �னாக்கள் :- 
1.ேராஷன் �ன்டஒ்�க்க �ைன�ல் பயன்ப�த்தப்ப�ம் �ைனேவக  மாற்��ன்  
    ெபயைர ��ப்�ட�்அதன் �க்�யத்�வத்ைத எ��க. (mar20) (in.p.no :  158  )    
2.பார�்க் அ�லம் டாலண்ஸ் காரணிைய ஒ�க்��ற� ஆனால் அ�ட்�க் அ�லம்   
    டாலண்ஸ்காரணிைய ஒ�க்�வ� இல்ைல  காரணம் ��க(mar20)   (in.p.no : 184   )    
3.ஃபாரம்�ன் என்ப� யா� அதன் பயன் யா� ? (mar20) (in.p.no :  174  )    
4.ெபனி�க்ட் கைரசல் ேசாதைனைய �ளக்�க   (Inst.ex20)  (in.p.no : 174    )    
5.ஆல்டால்  ��க்க �ைன�ன் �ைன வ� �ைறைய  எ��க   (Inst.ex20)    (in.p.no :   168 )    
6.�ேராட்ேரா�ன்என்ப�என்ன ?அைதஎவ்வா�தயாரிப்பாய்? (Sep20) (in.p.no : 165   )   
7.காரப்ாக்��க் அ�ல ெதா��க்கான ேசாதைனகைள எ��க (Sep20) 
     (in.p.no : 185   )   ( Aug21) 
 
 

       12.கார்பைனல்  ேசர்மங்கள்  மற்�ம்      கார்பாக்சிலிக் 
அமிலங்கள் 
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8.�ன்வ�ம் அ�லெப��களின் ஒப்� �ைனத்�றன்கைள ஏ� வரிைச�ல் எ��  
    காரணத்�ைன மட�்ம் ��ப்��க (Sep20)    (in.p.no : 188   )    
i)CH3COOHii) CH3COCl          iii) CH3CONH2iv)  CH3COOCOCH3 

9.ெபன்சால்�ைஹைட �ன்வ�ம் ேசரம்ங்களாக எவ்வா� மாற்�வாய் ?  ( aug21) 
   ( in.p.no : 171,172,172) 
10.ேஹேலாஃபாரம்் �ைனைய எ��க (May 22) 
11.ஃபார�்க் அ�லத்�ன் ஒ�க்�ம் பண்�ைன எ�த�்க்காட�்டன் �ளக்�க (May 22) 
12. ெபன்சால்�ைஹ� �ன்வ�ம் ேசரம்ங்களாக எவ்வா� மாற்�வாய் ? 
     i).ெபன்சா�ன் ii) �ன்ன�க்அ�லம்   iii) மாலைகட்பசை்ச (May 22) (in.p.no-171,172,172) 
13. �� ��ப்� வைரக- ேராசன்�ன்டஒ்�க்க�ைன(july 22) (in.p.no-158) 
14. காரப்ாக்��க்அ�லத் ெதா��க்கான �ன்� ேசாதைனகைள ��க 
     (july 22) (in.p.no-185) 
15.ெபன்சா�ன் ��க்கம் பற்�க் ��க(july 22) (in.p.no-171) 
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ஒ� ம�ப்ெபண் �னா :- 
1.�ன்வ�வனவற்�ள் எ� அ�க காரத்தன்ைம உைடய� 2,4 –ைடெமத்�ல்அனி�ன்     
   (mar20) 

 

 
2.ேமற்கண்ட �ைனயான�ெலைவன்மற்�ம்ெஹளசரஅ்�ட்ைடேலற்ற�ைன_என  
  அைழக்கப்ப��ற�   (Inst.ex20) 

3.   இவ்�ைன என அ�யப்ப��ற� 
    சான்ட்ேமயர�்ைன (Sep20) 
4.H2N-CH2-(CH2)4-CH2-NH2என்றேசரம்த்�ன் IUPAC ெபயர ்ெஹப்ேடன்-1,7-ைடய�ன்( aug21) 
5.�ன்வ�வனவற்�ள் எந்த �ைனக் காரணி ைநட்ேரா ெபன்�ைன     
   அனி�னாகமாற்��ற�? Sn/HCl (May 22)                                                                 
6. அனி�ன் +ெபன்ேசா�ல்�ேளாைர� -C6H5-NH-COC6H5 இந்த �ைனயான�(july 22) 

 ஸ்காட்டன்-ெபௗமான்�ைன                      
மற்ற �னாக்கள் :- 
1.�ேளாேரா�க்ரீன் எவ்வா� தயாரிக்கப்ப��ற�(mar20) (in.p.no : 212   )    
2.காம்ெபரக்் �ைன என்றால் என்ன(mar20)    (in.p.no :231    )   
3. A மற்�ம் B-ஐகண்ட�க(mar20)    (in.p.no :218    )    

4.Cu2Cl2/HCl (or)  Cu2Br2/HBr –ஐக்ெகாண்�அைரல்ஹைல�கைளஎவ்வா� தயாரிப்பாய்?     
   (Inst.ex20)   (in.p.no :  230  )   (COMULSORY    2 MARK) 
5.ைநட்ேரா ெபன்�ைன�ன்வ�ம் ேசரம்ங்களாகஒ�க்�ம்ேபா� பயன்ப�ம் ஒ�க்�ம்  
   கரணிகளின் ெபயரக்ைள ��ப்��க.   (Inst.ex20) (b/b - 4   )    

i)அனி�ன்  ii) �ைனல்ைஹட்ராக்�ல�ன்  iii).ைநட்ரேசாெபன்�ன்( 213) 
6.க�� எண்ெணய்�ைனைய எ��க   (Inst.ex20) (b/b -   6vi )    
7.அனி�ன்�ரிடல் �ராஃப்ட் �ைனக்�உட்ப�வ�ல்ைல காரணம்  ��க (Sep20)(b/b -  8i  )   
8.�� ��ப்� த�க காப்ரியல் தா�ைம�ெதா�ப்� (Sep20)(b/b -   6iii )   
 
 

13.க�ம ைநட்ரஜன் ேசர்மங்கள் 
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9.Aமற்�ம் B ேசரம்ங்கைள கண்���(Sep20)(b/b –13) 

 
10.�ன்வ�ம் �ைன�ல்A மற்�ம் B ைய கண்ட�க.( aug21)(in.p.no : 212) (COMULSORY   2MARK) 

                         
 
Answer :- 
                            A= CH3-NH2 (ெமத்�ல்அ�ன்),. 
  B= CH3-NH2OH ( N-ெமத்�ல்ைஹட்ராக்�ல�ன்) 
 
11. C2H3N எ�ம் �லக்�� வாய்ப்பா�ைடய கரிமச ்ேசரம்ம் (A). Na(Hg)/C2H5OH உடன் 
ஒ�க்கமைடந்� C2H7N எ�ம் வாய்பா�ைடய ேசரம்ம் (B)த��ற�.ேசரம்ம் (B) 
காரை்பல�ன்�ைனக்� உட்ப��ற� .ேசரம்ம் (B)  ைநட்ரஸ் அ�லத�்டன் �ைன�ரிந்� 
ைநட்ரஜைன ெவளிேயற்�C2H6O என்ற �லக்�� வாய்ப்பா��ைடய ேசரம்ம்(C)-
ஐத்த��ற�. A,B,C மற்�ம் C-ஐக்கண்ட�ந்� �ைனகைள எ��க. ( aug21) 
Answer :- 
                  CH3-CN.                            Na/Hg                     CH3-CH2 -NH2 

      ெமத்�ல்சயைன�               C2H5OH                   எத்�ல்அ�ன் 
 
 
               CH3-CH2-NH2   + HNO2                                     CH3-CH2-OH    +N2 

       எத்�ல்அ�ன்எத்தனால் 
 
 

வ.எண் ேசரம்ம் ெபயர ் வாய்ப்பா� 

1 A ெமத்�ல்சயைன� CH3-CN 

2 B எத்�ல்அ�ன் CH3-CH2-NH2 

3 C எத்தனால் CH3-CH2-OH 
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12. �ன்வ�ம் �ைனவரிைச�ல்உள்ள A  மற்�ம் B ேசரம்ங்கைள கண்ட� (May 22)  
        (in.p.no-220) (COMULSORY    2 MARK) 
 

 
              A=CH3-N3   (ெமத்�ல் அைச�)                        B=CH3-NH2 (ெமத்�ல் அ�ன் ) 
13.����ப்� வைரக. (May 22) 
                     (I)காரை்பல�ன் �ைன   (in.p.no-22) 
                    (ii) கா�ரியல் தா�ைம� ெதா�ப்�.  (in.p.no-2) 
14. �ன்வ�ம் �ைன�ல் உள்ள A B மற்�ம் C ஆ�ய ேசரம்ங்கைள கண்ட�க  
        (july 22)  (in.p.no-2) (COMULSORY    3 MARK) 
 
 

         A=C6H5-NH2 அனி�ன்              B= C6H5-NH-OH  �ைனல் ைஹட்ராக்�ல�ன் 
         C= C6H5-NH-NH-C6H5   ைஹட்ராேசாெபன்�ன்  
15.��ப்� வைரக 
            (I)அனி�னின் �ேரா�ேனற்ற �ைன (july 22)  (in.p.no-22) 
             (ii)க�� எண்ெணய் �ைன. (july 22)  (in.p.no-22) 
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ஒ� ம�ப்ெபண் �னா :- 
1.DNA �ன்ஒ� இைழயான� ATGCTTGAஎ�ம் கார வரிைசைய ெபற்�ள்ள� எனில் அதன்  
   நிரப்� இைழ�ன் காரவரிைச TACGAACT(mar20) 
2.ைகேலா�ஸ்என்ற ைவட்ட�ன் �ைறபாட�் ேநாய் ஏற்பட காரணம் (Inst.ex20)     
  ைவட்ட�ன்B2 

3.��க்ேகாஸ் மற்�ம் ேமன்ேனாஸ் ஆ�யன C2கார்பன் காரப்னில் ேவ�ப�ம் 
எ�மரக்ள்  
   (Sep20) 
4.DNA – �ல்காணப்ப�ம்�ரி��ன் ைசட்ேடா�ன் மற்�ம் ைதய�ன் ( aug21) 
5.�ன்வ�ம் அ�ேனா அ�லங்களில் எ� �ரை்ம உைடய�. �ைள�ன் (May 22)         
6.�ன்வ�வனவற்�ள் எைவ எ�மரக்ள் ஆ�ம் ? (july 22) 

(அ)  D(+)  ��க்ேகாஸ் மற்�ம் D(+) காலக்ேடாஸ்                  
(ஆ) D(+)  ��க்ேகாஸ் மற்�ம் D(+) மான்ேனாஸ் 
(இ)  (அ)  மற்�ம் (ஆ)இரண்�மல்ல                       
 (ஈ)   (அ)  மற்�ம் (ஆ) இரண்�ம் 

மற்ற �னாக்கள் :- 
1.�ேராட்�ன் இன் அைமப்ைபப் ெபா�த்� எவ்வா� வைகப்ப�த்தப்பட�்ள்ளன    
  �ளக்�க(mar20) (in.p.no : 265   )    
2.�ைளக்ேகா��க்�ைணப்� என்றால் என்ன(mar20)    (in.p.no : 257   )    
3.�ரதங்களின் இயல்�ழத்தல் பற்� ��ப்� வைரக   (Inst.ex20)(b/b -  8  )     
4.�ப்��களின்உ�ரியல் �க்�யத்�வங்களில் ஏேத�ம் �ன்�ைன எ��க   (Inst.ex20)     
    (in.p.no :  270  )    
5.RNA �லக்��கைள எவ்வா� வைகப்ப�த�்வாய் ? �ளக்�க (Sep20)  (in.p.no :   276 )    
6.�ன்வ�ம் �ைறபாட�் ேநாய்கைள உ�வாக்�ம் ைவட்ட�ன்களின்  ெபயரக்ைள   
     எ��க (Sep20) 

                           i)  ரிக்கடஸ்்         ii) ஸ்கர�்      (b/b-3  )    
7.ெபப்ைட��ைணப்�பற்� ����ப்� வைரக( aug21)(b/b-6) 
8 DNAமற்�ம் RNA -க்�இைடேய உள்ள ஏேத�ம் �ன்� ேவ�பா�கைள எ��க. 
  ( aug21)(b/b-5) 
9.. எ�மரக்ள் என்றால் என்ன ?  எ�த�்க்காட�் த�க (May 22)  (in.p.no-253) 
10..D(+)�ரக்ேடா�ன் அைமப்ைப வைரக. (july 22)  (in.p.no-256) 
11. ஸ்�ட்டரஅ்யனி என்றால் என்ன ? எ�த�்க்காட�் த�க (july 22)  (in.p.no-263) 
 
 
 
 

14.உய��யல் �லக்��கள் 

 

 

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/


 
                  +2 chemistry Public question unit wise in tamil medium 

S.MANIKANDAN.,M.Sc.,B.Ed.,  PG ASST IN CHEMISTRY     7708543401 Page 42 
 

 
 
 
ஒ� ம�ப்ெபண் �னா :- 
1. ம�ந்�களில் தரமான� அவற்�ன் ம�ந்தாக்க எண் அ�ப்பைட�ல் 

அள�டப்ப��ற�(mar20) 
2.ெபா�த�்க   (Inst.ex20) 

�க்�யமனஅைம�ப்ப�த்�கள்          - �ேளாசாைபன் 
வ�நிவாரணிகள்                                        -ஆஸ்�ரின் 
  NASIDs                                                       -ஸ்�ராய்�அல்லாதஅழற்�எ�ர்ப்�ம�ந்�கள் 
�ைரவ�ெபா�உணர�்ழப்�ஊக்�கள்-  ப்ெராேபாஃபால் 

3.அைம�-�ைணந்த ��ப்�ட்ட இடத்ைத உணர�்ழக்கச ்ெசய்�ம் மறப்� ம�ந்�  
   என்ப� �ேடாைகன் (Sep20) 
மற்ற �னாக்கள் :- 
1.உண� �ட�்ப்ெபா�டக்ளினால் உண்டா�ம் நன்ைமகள் ஏேத�ம்  �ன்� ��க(mar20)  
    (in.p.no : 298   )    
2.இரப்பரஉ்ர�ட்டல் (வல்கைனயாக்கல்)என்றால்   என்ன ? (mar20)  (b/b - 16   )    
3.நிேயாப்ரீன் எவ்வா� தயாரிக்கப்ப��ற�   (Inst.ex20)   (in.p.no :  309  )    
4.�ைர த�ப்பான்கள் எவ்வா� ��� நா�னிகளிட��ந்�  ேவ�ப��ன்றன    
    (Inst.ex20)(b/b - 4   )    
5.எ�ர ்ஆக்�ஜேனற்�கள் பற்� ��க்கமாக �வரிக்க�ம் (Sep20)  (in.p.no : 298   )    
6.�ழ்க்கண்டவற்ைறஎவ்வைக ம�ந்� ெபா�டக்ளாகவைகப்ப�த�்வாய் ? 

(Sep20)   (in.p.no :  294,292,295,293  )    
 i)ெமக்னீ�ய பால்மம்     ii)ஆஸ்�ரின்  iii) ெபனி��ன்  iv). �ேராைகன் 
 
 
 

 
 
Maybe any comments : 

“Life is nothing without chemistry 

All are made up of atoms and molecules” 

S.MANIKANDAN.M.Sc.B.Ed., 

Mob :7708543401  

mail : yazimani@gmail.com 

          THAGAMTHEERTHAPURAM(PO) 

          CHINNASALEM (TK) 

KALLAKURICHI(DT) 

15.அன்றாட வாழ்வ�ல் 
ேவதிய�யல் 
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