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

 

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)ோைியங்கி இயந்ேிரங்களின் தரடிதயட்டர்களில் உரற எேிர்ப ாருளாகப் 
 யன் டும் கரிமச் தசர்மம் 

அ)பமத்ேைால்  ஆ)எத்ேைால்  இ)கிளிசரால்  ஈ)எத்ேிலீன் கிரளக்கால் 

2)அன்ைாசிப்  ழ மணம் உரடய எஸ்டர் ப யர் 

அ)அரமல் அசிட்தடட் ஆ)ஆக்ரடல் அசிட்தடட் இ)எத்ேில்  ியுட்டிதரட் 
ஈ)அரமல்  ியுட்டிதரட் 

3)சல்ஃத ாைால் எனும் மதைாவசிய மருந்து ேயாரிப் ில்  யன் டும் 
தவேிப்ப ாருள்  

அ)ப ன்சால்டிரைடு ஆ)ஃ ார்மால்டிரைடு இ)அசிட்தடான் 
ஈ)அசிட்டால்டிரைடு 

4)அயைிப் ப ருக்கம்<KSP,-------------------- கரரசல்,வழீ் டிவாேல் ேிகழாது. 

அ)பேவிட்டா  ஆ)மீபேட்டிய   இ)பேவிட்டிய  ஈ)இவற்றுள் எதுவுமில்ரல 

5)கீழ்க்கண்டவற்றுள் லூயி காரத்ேிற்கு உோரணம் 

அ) Cu2+           ஆ)SO3               இ)BeF2                    ஈ)CHCH 
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6)H2(g)   +Cl2(g
hγ

)→2HCl(g)  எந்ே வரக விரை? 

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

7)உதலாகம் அேிகமுள்ள குரற ாடு உோரணம் 

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

8)லாந்ேைாய்டு குறுக்கத்ேின் விரளவு ேவறாைது எது? 

அ)காரத் ேன்ரம குரறவு ஆ)லாந்ேைாய்டுகளுக்கிரடதய தவேிப்  ண்பு 
ஒத்ேிருத்ேல் இ)அமிலத் ேன்ரம அேிகரித்ேல் ஈ)இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் 
வரிரச இரடேிரலத் ேைிமங்களின் அணு ஆரம் ஒத்ேிருத்ேல் 

9)ருத்ேீைியத்ேின் அேிக ட்ச ஆக்சிஜதைற்ற ேிரல4 

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

10)கூற்று:ரேட்ரஜன் மந்ேத் ேன்ரம உரடயது. 

காரணம் : ரேட்ரஜன் மூலக்கூறுகள் அேிக  ிரணப்பு ஆற்றல் ,முப் ிரணப் ின் 
குரறந்ே  வினைதிறன் உனையது. 

 

11)குதராம்  டிகாரத்ேின் மூலக்கூறு வாய்ப் ாடு.   

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

12)கைிம எண்பணய்கரள சிரேத்து ப ட்தரால் ேயாரித்ேலில்  யன் டும் 
தசர்மம்  

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

13)புலத் தூய்ரமயாக்கல் முரறயில் தூய்ரமயாக்கப்  யன் டும் ேைிமம்  

அ)SI                    ஆ)  Ni                                         இ)  Fe           ஈ)    Co 
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14)தசாலார் பசல்களின் ேிறரை அேிகரிக்கவும்,விரைதவகமாற்றியாகவும் 
 யன் டும் உதலாகம் ோதைாத் துகள் 

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

15)abc, αβγ90ͦ,முேல் எளிய அலகுக்கூடு 

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

                  குேி-II 

ஏதேனும் ஆறுவிைாக்களுக்கு விரடயளிக்கவும். 

விைா எண் 24க்கு கட்டாயமாக விரடயளிக்கவும். 

16)தைலஜன் இரடச் தசர்மங்களின்  ண்புகரள எழுதுக. 

17)குதராரமல் குதளாரரடு தசாேரைரய எழுதுக. 

18) ிஷ்ஷர் ட்தராப்ஷ் போகுப்பு முரறயில் ரைட்தராகார் ன்கள் எவ்வாறு 
ேயாரிக்கப் டுகிறது.? 

19)காப் ரின் முக்கிய ோதுவின் ப யர் மற்றும் அவற்றின் இரயர  எழுதுக. 

20)சகப் ிரணப்புப்  டிகங்கள்-வரரயறு.எகா ேருக. 

21)விரைவரக,மூலக்கூறு எண்-தவறு டுத்துக. 

22)டவ் முரறயில்  ைீால் எவ்வாறு ேயாரிக்கப் டுகிறது.? 

23)தராசன் முண்ட் ஒடுக்க விரை எழுதுக. 

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

பகுதி-III 

ஏதேனும் ஆறு விைாக்களுக்கு விரடயளிக்கவும் 

விைா எண்.33க்கு கட்டாயமாக விரடயளிக்கும் 

25)ஆஸ்வால்ட் ேீர்த்ேல் விேிரய வரரயறு. 

26)உரற அசிட்டிக் அமிலம் எவ்வாறு ேயாரிக்கப் டுகிறது? 

27)தசாப் ாக்குேல் விரை-என்றால் என்ை? 

28)காந்ேப்  ிரிப்பு முரறயில் ோதுக்கள் எவ்வாறு அடர்ப் ிக்கப் டுகிறது? 

29)த ாரான் புறதவற்றுரம வடிவங்கரள எழுதுக. 
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30)வில்லியம்சன் போகுப்பு முரறயில் ஈேர்கள் எவ்வாறு ேயாரிக்கப் டுகிறது.? 

31)ஆர விகிேம் என்றால் என்ை?ஆரவிகிேம், டிக வடிவரமப்பு உள்ள போடர்பு 
உோரணத்துடன் ேருக. 

32)ைியூம் -தகாத்ோரி விேிப் டி உதலாக கலரவகள் எவ்வாறு உருவாகிறது.? 

33)ஒரு முேல்வரக விரை யாைது 99.9% ேிரறவரடய தேரவயாை 
தேரமாைது,அவ்விரை  ாேியளவு ேிரறவரடய தேரவயாை தேரத்ரேப் 
த ால் தோராயமாக  த்து மடங்கு எைக் காட்டுக. 

 குேி-IV 

அரைத்து விைாக்களுக்கும் விரடயளி 

34)அ)ைான் பைரால்ட் முரறயில் அலுமிைியம்( மின்தவேி  குப்பு முரறயில் 
அலுமிைியம்) எவ்வாறு  ிரித்பேடுக்கப்  டுகிறது.? 

               அல்லது 

34) ஆ)i)ப ாட்டாஷ்  டிகாரம் எவ்வாறு ேயாரிக்கப்  டுகிறது.?  

Ii)பேருங்கிப் ப ாேிந்ே தகாளங்களின் எண்ணிக்ரக 6 எைில்,எண்முகி 
பவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ரக எத்ேரை? 

35)அ)தசாேரை முடிவுகளின் அடிப் ரடயில் ேிக்கல் ஆக்ரைடின் வாய்ப் ாடு 
Ni0.96O1.00 எை கண்டறியப் ட்டது. இேில் Ni2+ ,Ni3+ அயைிகள் எவ்விகிேத்ேில் 
காணப் டுகின்றை.? 

       அல்லது 

35)ஆ)i)இராஜேிராவகம் என்றால் என்ை? இது ேங்கம் , ிளாட்டிைத்ரே எவ்வாறு 
கரரக்கப் டுகிறது.? 

ii)ஒரு முேல் வரக விரைக்காை போரகப் டுத்ேப் ட்ட சமன் ாட்ரடத் ேருக. 

36)அ)i)கிளிசராலிருந்து அக்தராலின் எவ்வாறு ேயாரிக்கப் டுகிறது? 

ii) ைீாலிருந்து  ைீால்ப்ேலீன் எவ்வாறு ேயாரிக்கப் டுகிறது.? 

    அல்லது 

36)ஆ)i)எஸ்ராக்கல் விரையின் விரை வழிமுரறரய எழுதுக. 

37)அ)கார் ைின் புறதவற்றுரம வடிவங்களின்  ண்புகள், யன்கரள 
தவறு டுத்துக. 

     அல்லது 
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37)ஆ)i)d-போகுேித் ேைிமங்கள்  ல்தவறு போழில்சாரலகளில் விரையூக்கிப் 
 ண்புகரளப் ப ற்றுள்ளை.-ஏன்? 

ii)Cu2+ன் தசர்மங்கள் ேிறமுரடயரவ.ஆைால் Zn2+ ன் தசர்மங்கள் ேிறமற்றரவ-
ஏன்? 

38)அ)லாந்ேைாய்டுகரளயும்,ஆக்டீைாய்டுகரளயும்-ஒப் ிடுக. 

       அல்லது 

38) ஆ)கான்ைிசதரா விரையின் விரை வழிமுரறரய 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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