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

வகுப்பு 12                            ேிபவண் 

 

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

அறிவுரரகள்: 

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

2.ேீலம் அல்லது கருப்பு ரமயிரை மட்டுதம எழுவேற்கும்,அடிக்தகாடிவேற்கும் 

 யன் டுத்ே தவண்டும். டங்கள் வரரவேற்கு ப ன்சில்  யன் டுத்ேவும் 

குறிப்பு:தேரவயாை இடத்ேில்  டம் வரரந்து சமன் ாடுகரள எழுதுக. 

குறிப்பு:               குேி-I                                                                                         15X1=15 

1) ருமைறி  குப் ாய்வில் இரும் ின் தசர்மங்கள் மற்றும் அதயாரடடுகரள அளந்ேறிய  யன் டும் தசர்மம் 

அ)K2Cr2O7  ஆ)KMnO4 இ)Na2Cr2O7  ஈ)K2MnO4 

2)ஆக்தசா அமிலங்களின் ஆக்சிஜதைற்றும் ேிறன் 

அ)HXO4>HXO3>HXO2>HOX ஆ) HOX>HXO2>HXO3>HXO4 இ) HXO4>HXO2>HXO3>HOX ஈ) HXO2>HXO3>HXO4>HOX 

3)சாயங்கள்,மருந்துகள் ,வாசரைத்  ேிரவியங்கள் ேயாரிப் ில்  யன் டும் தவேிப்ப ாருள்  

அ) கார் ன் தமாைா ஆக்ரசடு ஆ)கார் ன் ரடஆக்ரசடு                இ)சிலிக்கான் படட்ரா குதளாரரடு 
ஈ)அலுமிைியம் குதளாரரடு 

4)பவப் ேிரலரய X அச்சிலும்,உதலாக ஆக்ரசடுகள் உருவாகும் விரைக்காை ேிட்ட கட்டிலா ஆற்றல் Y 
அச்சிலும்  வரரந்ே வரர டம். 

அ)லூயிஸ்  ஆ)பமக்காஃ ி  இ)எலிங்கம்  ஈ)ப்பரஸ்ட்  

5)கீழ்க்கண்டவற்றுள் லூயி அமிலத்ேிற்கு உோரணம் 

அ) MgO          ஆ)NH3              இ)BeF2                    ஈ)CHCH 

6)H2O2(aq)   →H2O(l)+1/2O2(g) எந்ே வரக விரை? 

அ)முேல்வரக ஆ)இரண்டாம் வரக இ)பூஜ்ஜியம் வரக ஈ)இவற்றுள் எதுவுமில்ரல 

7)ஷாட்கி குரற ாடு உோரணம் 

அ)AgBr           ஆ)NaCl+Na ஆவி             இ)NaCl                ஈ)VO 

8)த யரின் காரணி எை அரைக்கப் டுவது? 

அ)காரம் கலந்ே K2Cr2O7  ஆ) காரம் கலந்ே KMnO4   இ)அமிலம் கலந்ே K2Cr2O7 ஈ) அமிலம் கலந்ே KMnO4 

9)ஆக்டீைியத்ேின் அேிக ட்ச ஆக்சிஜதைற்ற ேிரல 

அ)+8             ஆ)+6            இ)+7            ஈ)+9 

10)கூற்று:கந்ேக  ரட ஆக்ரசடு பவளுக்கும் ேன்ரம ேற்காலிக  ண்பு. 
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காரணம்:பவளுக்கப் ட்டப ாருரள காற்றில் ரவத்ேிருக்கும்த ாது மீளவும் ஆக்ஸிஜதைற்றமரடந்து அேன் 
உண்ரம ேிறம் ப றப் டுகிறது. : . 

 

11)எரிக்கப் ட்ட  டிகாரத்ேின் மூலக்கூறு வாய்ப் ாடு.   

அ)K2SO4.Al2(SO4)3.  ஆ)Na2SO4. .Al2(SO4)3.  இ)(NH4)2SO4 .Al2(SO4)3.24H2O         ஈ) K2SO4.Cr2(SO4)3.   

12)உதலாகங்களின் ஒட்ட ரவக்கும் சடரில்  யன் டும் தசர்மம்  

அ)AlCl3                                     ஆ)BCl3                            இ)BF3                                                 ஈ)B2H6 

13)மான்ட் முரறயில் தூய்ரமயாக்கப்  யன் டும் ேைிமம்  

அ)SI                    ஆ)  Ni                                         இ)  Fe           ஈ)    Co 

14)எஃகு மற்றும் இரும்பு அரமப்புகள் அரிமாைம் ,துருப் ிடக்காமல்  ாதுகாக்கும் உதலாகப் பூச்சு 

அ)Cu                                                    ஆ)Ag                                   இ)Au                               ஈ)Zn 

15)abc, α=β=γ=90ͦ,முேல் எளிய அலகுக்கூடு 

அ)ஆர்த்தோ சாய்சதுரம்      ஆ)ஒற்ரறச் சரிவு வடிவம்                  இ)அறுமுக வடிவம்                    
ஈ)முச்சரிவு வடிவம் 

                  குேி-II                    6X2=12 

ஏதேனும் ஆறுவிைாக்களுக்கு விரடயளிக்கவும். 

விைா எண் 24க்கு கட்டாயமாக விரடயளிக்கவும். 

16) ாஸ் னீ்களின்  யன்கரள எழுதுக. 

17)த யரின் காரணி என்றால் என்ை.அேன்  யன் யாது.?. 

18)ஆக்தசா பசயல்முரறயில் புரப் ைல்(ஆல்டிரைடு) எவ்வாறு ேயாரிக்கப் டுகிறது..? 

19)புவி ஈர்ப்பு முரற அல்லது ஓடும் ேீரில் கழுவுேல் முரறயில் ோதுக்கள் எவ்வாறு அடர்ப் ிக்கப் 
 டுகிறது.?. 

20) ிராக் சமன் ாட்ரட எழுதுக.. 

21)ஒரு விரையின் அரர வாழ்காலம்-வரரயறு. 

22)தகால்ப் அல்லது தகால்ப் ஸ்கிமிட் விரை மூலம்  ைீால் இருந்து சாலிசிலிக் அமிலம் எவ்வாறு 
ேயாரிக்கப் டுகிறது.? 

23)உல்ஃப் கிஷ்ைர் ஒடுக்க விரை எழுதுக. 

24).0.1M CH3COOH கரரசலின் PHமேிப்ர  கணக்கிடுக.அசிட்டிக் அமிலத்ேின்  ிரிரக மாறிலி மேிப்பு 1.8 X10-5 

                               பகுதி-III                 6X3=18 
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ஏதேனும் ஆறு விைாக்களுக்கு விரடயளிக்கவும் 

விைா எண்.33க்கு கட்டாயமாக விரடயளிக்கும் 

25)ப ாது அயைி விரளரவ வரரயறு. 

26)கார் ாக்சிலிக் அமிலத் போகுேிக்காை 3 தசாேரைகரள எழுதுக.? 

27)பசயிட்பசவ் விேிரய -எழுதுக.? 

28)வான் ஆர்கல் முரறயில் சிர்தகாைியம் எவ்வாறு தூய்ரமப் டுத்ேப்  டுகிறது? 

29)த ாரதசால் அல்லது த ாராசீன் அல்லது கைிம ப ன்சீன் எவ்வாறு ேயாரிக்கப் டுகிறது?. 

30)ப்ரீடல் கிராப்ட்ஸ் விரை முரறயில் அைிதசாலின் ஆல்ரகல் ஏற்ற விரைரய எழுதுக..? 

31)ப ாேிவுத் ேிறன் வரரயறு.எளிய கைச் சதுரத்ேின் ப ாேிவுத் ேிறன் மேிப்பு யாது.?. 

32)ப ாட்டாசியம் ரட குதராதமட்டின்  யன்கரள ேருக..? 

33)ஒரு பூஜ்யவரக விரை 20 ேிமிடங்களில் 20% ேிரறவுறுகிறது.விரைதவகமாறிலிரயக் 
கணக்கிடுக.அவ்விரை 80% ேிரறவரடய ஆகும் காலம் எவ்வளவு? 

       குேி-IV                                       5X5=25 

அரைத்து விைாக்களுக்கும் விரடயளி 

34)அ)புலத் தூய்ரமயாக்கல் முரறயில்  பஜர்மாைியம்,சிலிக்கான்,காலியம் த ான்ற குரறக் கடத்ேிகள் 
எவ்வாறு தூய்ரமப் டுத்ேப் டுகிறது.? 

               அல்லது 

34) ஆ)i)ப ாட்டாஷ்  டிகாரம் என்றால் என்ை. டிகாரத்ேின்  யன்கரள எழுதுக.?  

Ii)பேருங்கிப் ப ாேிந்ே தகாளங்களின் எண்ணிக்ரக 8 எைில்,ோன்முகி பவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ரக 
எத்ேரை? 

35)அ)அலகு கூட்டின் விளிம்பு ேீளம் 4.3 X10-8cm ஆக உள்ள bcc  வடிவரமப் ில் தசாடியமாக 
 டிகமாகிறது.தசாடியம் அணுவின் அணு ஆர மேிப் ிரைக் காண்க..? 

       அல்லது 

35)ஆ)i)படக்கான் முரறயில் குதளாரின் எவ்வாறு ேயாரிக்கப் டுகிறது.? 

ii)ஒரு முேல் வரக விரைக்காை  அரரவாழ் காலம் எவ்வாறு கணக்கிடுவாய்.. 

36)அ)i)எத்ேிலீன் கிரளக்கால் இருந்து 1,4-ரட ஆக்தசன் எவ்வாறு ேயாரிக்கப் டுகிறது? 

ii) ைீாலிருந்து P-ரைட்ராக்ஸி அதசாப ன்சீன் (ஆரஞ்சு சிவப்பு ேிற சாயம்)எவ்வாறு ேயாரிக்கப் டுகிறது.? 

    அல்லது 

36)ஆ)i)குறுக்கு கான்ைிசாதரா விரையின் விரை வைிமுரறரய எழுதுக. 

37)அ) ாஸ் ரஸின் புறதவற்றுரம வடிவங்கள் யாரவ,  ண்புகரள எழுதுக.. 

     அல்லது 

37)ஆ)i)d-போகுேித் ேைிமங்கள் இரடச்பசருகல் தசர்மங்கரள உருவாக்குகின்றை..-அவற்றின் புேிய  ண்புகள் 
யாரவ? 

ii)குதராரமட் ோதுவிலிருந்து ப ாட்டாசியம் ரட-குதராதமட் எவ்வாறு ேயாரிக்கப் டுகிறது.? 

38)அ)லாந்ேைாய்டு குறுக்கம் என்றால் என்ை?காரணங்கள்,விரளரவ எழுதுக.. 
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       அல்லது 

38) ஆ)ஆல்டால் குறுக்கம் விரையின் விரை வைிமுரறரய விளக்குக. 

                  

உருவாக்கம்:மு.ேிருமூர்த்ேி, 

முதுகரல தவேியியல் ஆசிரியர், 

அரசு தமல்ேிரலப் ள்ளி ,சாத்ோன்குளம், 

இராமோேபுரம் 

www.Padasalai.Net                                              www.CBSEtips.in

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