
Padasalai.Net’s - காலாண்டுப் ப ாதுத் தேர்வு-2022  மாேிரி-3 
            

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)ப ாட்டாசியம் ப ர்மாங்கதைட்டின் முக்கிய ோது 

அ)பைர ோலுபைட் ஆ)குப்ரரட் இ)சிடிரரட்  ஈ)காப் ர் கிளான்ஸ் 

2)ஒலிஃ னீ்களின் ரைட்தரா  ார்ரமல் ஏற்றம் விரையின் விரையூக்கி 

அ)V2O5 ஆ) Ni/H2 இ) Co2(CO)8 ஈ)Rh/Ir அரணவுச் தசர்மம்  

3)வாயுவாைது சிறிய குப் ிகளில் அரடக்கப் ட்டு புற்றுதோயாளிகளின் உடலினுள் ரவக்கப் டும் த ாது 
அரவ புற்றுதோய் பசல்கரள அழிக்க  யன் டும் தவேிப்ப ாருள்  

அ) தரடான்    ஆ)ேியான்            இ)கிரிப்டான் ஈ)பசைான் 

4)எலும் ிலிருந்து  ரச ேயாரிக்கப்  யன் டும் அமிலம். 

அ) )H2CO3   ஆ)H2SO4  இ)HNO3  ஈ)HCl 

5)கீழ்க்கண்டவற்றுள் வலிரம மிகு அமிலத்ேிற்கு உோரணம் 

அ)NH3          ஆ)HNO3             இ)CH3COOH                   ஈ)HF 

6)SO2Cl2(l)   →SO(g)l)+Cl2(g) எந்ே வரக விரை? 

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

7)ஃப்பரங்கல் குரற ாடு உோரணம் 

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

8)ேீரகற்றும் விரையில் ,ஆல்கைால்களின் ஓப் டீ்டு விரைத்ேிறன் 

அ)ஈரிரணய>மூவிரணய>ஒரிரணய       ஆ) ஒரிரணய>ஈரிரணய>மூவிரணய             

 இ) மூவிரணய>ஒரிரணய> ஈரிரணய   ஈ) ஒரிரணய<ஈரிரணய<மூவிரணய   

9)லாந்ேைத்ேின் அேிக ட்ச ஆக்சிஜதைற்ற ேிரல 

அ)+8             ஆ)+6            இ)+4            ஈ)+9 
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10).கார் ாக்சிலிக் அமிலத்ேின் ஒப் டீ்டு அமிலத் ேன்ரம 

அ)Cl3CCOOH> Cl2CHCOOH> ClCH2COOH>CH3COOH ஆ) Cl3CCOOH< Cl2CHCOOH< 

ClCH2COOH<CH3COOH இ) CH3COOH> Cl3CCOOH> Cl2CHCOOH> ClCH2COOH ஈ): Cl3CCOOH> 

CH3COOH> Cl2CHCOOH> ClCH2COOH .  

11) ின்வருவன்ற்றுள் குதராம்  டிகாரம். எது  

அ)K2SO4.Al2(SO4)3.  ஆ)Na2SO4. .Al2(SO4)3.  இ)(NH4)2SO4 .Al2(SO4)3.24H2O         ஈ) K2SO4.Cr2(SO4)3 24H2O.   

12)சரமயல் விைிகராகப்  யன் டும் தசர்மம்  

அ)ஃைோர்மிக் அமிலம் ஆ)அசிட்டிக் அமிலம்   இ) ப ன்சாயிக் அமிலம்    ஈலாக்டிக் அமிலம்) 

13) ார்மலின் என்றரழக்கப் டும் தசர்மம்  

அ)50% ேீரிய  ார்மால்டிரைடு        ஆ)    40% ேீரிய  ார்மால்டிரைடு                                                         

இ)  30% ேீரிய அசிட்டால்டிரைடு                                ஈ)  40% ேீரிய அசிட்டால்டிரைடு            

14) ாராசிட்டமால் என் து 

அ)O-பமத்ேிதலற்ற அமிதைா  ைீால்                                                    ஆ)m- அசிட்பைரலற்ற  அமிரனோ பீனோல்                                  

  இ)p- பமத்ேிதலற்ற அமிதைா  ைீால்                                                     ஈ)P-அசிட்பைரலற்ற  அமிரனோ பீனோல் 

15)மருந்து ஊைகமோகப் ையன்ைடும் கரிமச் ரைர்மம் 

அ)அைிதசால்      ஆ)ரட எத்ேில் ஈேர்             இ) ரட பமத்ேில் ஈேர்                   ஈ) ரட 
 ிரைல் ஈேர்                   

                  குேி-II                    6X2=12 

ஏதேனும் ஆறுவிைாக்களுக்கு விரடயளிக்கவும். 

விைா எண் 24க்கு கட்டாயமாக விரடயளிக்கவும். 

16)கரரேிறன் ப ருக்கம் வரரயறு. 

17)லூயி பகாள்ரகப்  டி அமிலம்,காரம்  ற்றி எழுதுக..?. 

18)த ாலி முேல் வரக விரை- வரரயறு...? 

19)அலகுக் கூடு-வரரயறு..?. 

20)சீரியம்(II) ஐக் காட்டிலும் யுதராப் ியம்(II) அேிக ேிரலப்புத் ேன்ரம உரடயது- ஏன்?.. 

21)ஓதசாைின்  யன்கரள-  எழுதுக.. 

22)த ாரிக் அமிலத்ேின்  யன்கரள எழுதுக..? 

23)கைிமம்.,ோது- தவறு டுத்துக. 

24).Ni2+அயைியின் காந்ேத் ேிருப்புத் ேிறன் மேிப்பு யாது? 

                               ைகுதி-III                 6X3=18 

ஏதேனும் ஆறு விைாக்களுக்கு விரடயளிக்கவும் 

விைா எண்.33க்கு கட்டாயமாக விரடயளிக்கும் 

25)மந்ே இரண விரளரவ வரரயறு. 

26)எலிங்கம் வரர டத்ேின் வரம்புகரள எழுதுக.? 

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/


27)கிராஃ னீ் அரமப்பு, ற்றி -எழுதுக.? 

28)ஜிதயாரலட்டுகள்  என்றால் என்ை? அவற்றின்  ண்புகரள எழுதுக.? 

29)ஆஸ்வால்ட் முரறயில் ரேட்ரிக் அமிலம் எவ்வாறு ேயாரிக்கப் டுகிறது?. 

30)ைலீியம்  யன்கரள எழுதுக. எழுதுக..? 

31)இரடேிரலத் ேைிமங்கள் அரணவுச் தசர்மங்கரள உருவாக்குக்கின்றை.-ஏன்.?. 

32)அயைிப்  டிகங்கள்  ண்புகரள ேருக..? 

33)ஒரு முேல் வரக விரையாைது 90% ேிரறவு ப ற 8 மணி தேரவப் டுகிறது எைில்,அவ்விரை 
80%..ேிரறவு ப ற  தேரவயாை தேரத்ரேக் கணக்கிடுக.? 

       குேி-IV                                       5X5=25 

அரைத்து விைாக்களுக்கும் விரடயளி 

34)அ)ரடத ாரான் அரமப்ர ப்  ற்றி விளக்குக..? 

               அல்லது 

34) ஆ)ஷாட்கி குரற ாடு,ஃ ிரங்கல் குரற ாடு  ற்றி விளக்குக.? 

35)அ)த ரியம் ப ாருள் ரமய கைச்சதுர அரமப் ிரை உரடயது.தமலும் அலகுக் கூட்டின் ஒரு விளிம்பு 
ேீளம் 508pm எைில் த ரியத்ேின் அடர்த்ேிரய gCm_3ல் கண்டறிக...? 

       அல்லது 

35)ஆ)ஹெண்ைர்ைன்-ரெைல்ைர்க்  ைமன்ைோட்பை வருவி.?.. 
36)அ)குறுக்கு ஆல்டால் விரையின் விரை வழிமுரறரய எழுதுக. 

    அல்லது 

36)ஆ) கான்ைிசாதரா விரையின் விரை வழிமுரறரய எழுதுக. 

37)அ)  ின்வரும் விரைரய  ற்றி குறிப்பு வரரக ? i)ஸ்வர்ன் ஆக்சிஜதைற்ற விரை ii)விக்டர் தமயர் ஆய்வு 

     அல்லது 

37)ஆ)  ின்வரும் விரைரய  ற்றி குறிப்பு வரரக i)? 

i)ரீமர்-டீமன் விரை ii)ஸ்காட்டன் ப ௌமன் விரை 

38)அ) ின்வரும் விரைரய  ற்றி குறிப்பு வரரக. 

i)ப ர்கின்ஸ் விரை                                                                 Ii)   ரநோஹவநகல் விபன                                       iii).தைதலாஃ ார்ம் விரை. 

       அல்லது 

38) ஆ)i) ார்மிக் அமிலம் சிறந்ே ஒடுக்கும்  ண்பு  ற்றி விளக்குக(3). 

ii)கிளபமன்சன் ஒடுக்கம்  ற்றி குறிப்பு வரரக.(2) 

உருவாக்கம்:மு.ேிருமூர்த்ேி, 

முதுகரல தவேியியல் ஆசிரியர், 

அரசு தமல்ேிரலப் ள்ளி ,சாத்ோன்குளம், இராமோேபுரம் 
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