
காலாண்டுத் த ாோ்வு – செப்டம்பாோ்-2022 

புதுக்தகாட்டட மாவட்டம் 

வகுப்பு 12  பாடம் வவதியியல் 

பகுதி - 1 

1 அ Al 9 ஈ கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் 

தவறு 

2 ஆ ∆G0 Vs T 10 ஆ கிளாா்வு ஆற்றல் 

3 ஈ (SiO4)4- 11 அ முதல் வகக 

4 இ காரத்தன்கம உகடயது 12 அ CH3COO- 
5 ஈ தன்னுகடய pπ-pπ பிகணப்கப 

உருவாக்கும் தன்கமகயப் பபற்றுள்ளது 

13 ஆ PF3 

6 ஆ 158 14 ஆ SN
2 விகை 

7 அ 5.92BM 15 அ H-COOH 
8 இ மூலக்கூறு திண்மம்    

பகுதி - 2 

16 அலுமிைாவின் உருகுநிகலகய குகறக்க 

17 அடர்கந்தக அமிலத்தின் முன்னிகலயில்,வபாரிக் அமிலம் அல்லது வபாவரட் உப்கப எத்தில் 
ஆல்கஹாலுடன் பவப்பப்படுத்தும்வபாது ட்கரஎத்தில்வபாவரட் எனும் எஸ்டர் உருவாகிறது. இந்த 

எஸ்டரின் ஆவி பச்கைநிற சுடருடன் எரிகிறது, வமலும் இது வபாவரட்கட கண்டறிய பயன்படும் ஒரு 
விகையாகும். 
                                                   அடாா் 

H3BO3 + 3C2H5OH                         B(OC2H5)3+ 3H2O 

                                     H2SO4 

18  15 ஆம் பதாகுதியிலும், முதல் தனிமமாை கைட்ரஜைாைது அத்பதாகுதியிலுள்ள மற்ற 

தனிமங்களிலிருந்து வவறுபடுகிறது.  

 கார்பகைப்வபான்வற கைட்ரஜன் அணுவும் பல்பிகணப்புககள உருவாக்கும் 

தன்கமகயப்பபற்றுள்ளது (N=N, C=N, N=O வபான்றகவ...). 

 பதாகுதியிலுள்ள மற்ற தனிமங்ககளப்வபால அல்லாமல் கைட்ரஜன் ஒரு கடயா காந்த்தன்கம 

பகாண்ட வாயுவாகும். 
19  Fe

2+
 -ன் எலக்ட்ரான் அகமப்பு [Ar] 3d

6
 

 Fe
3+

 -ன் எலக்ட்ரான் அகமப்பு [Ar] 3d
5
 

 Fe
3+

 ைரிபாதி நிரப்பப்பட்ட d  ஆாா்பிடாகலப் பபற்றுள்ளதால் அதிக நிகலப்புத்தன்கம உகடயது 

20  படிக உட்கூறுகள் முப்பரிமாை வகலபின்ைல் கட்டகமப்பில், முற்றிலும் ைகப்பிகணப்பால் 

பிகணக்கப்பட்டுள்ளை. 

 மிகக்கடிைமாைகவ, அதிக உருகுநிகல பகாண்டகவ 

 மிகக்குகறவாை பவப்ப, மின்கடத்தும் தன்கம பகாண்டகவ 

 எ.கா-கவரம், சில்க்கன் கார்கபடு 

21  
                        விடை வடக                   மூலக்கூறு எண்  

1  வைாதகை மூலம் கண்டறியப்பட்ட 
வவகவிதியில் இடம் பபற்றுள்ள பைறிவு 
உறுப்புகளின் அடுக்குகளின் கூடுதல்  

ஒரு அடிப்பகடவிகையில், இடம் பபறும் 
விகைபடு மூலக்கூறுகளின் பமாத்த 
எண்ணிக்கக  
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2  பூஜ்யமாகவவா, பின்ைமாகவவா பிறமுழு 

எண்களாகவவா இருக்கலாம்.  

இது எப்வபாதும் முழு எண் மதிப்பிகை 

மட்டுவம பபறும். பூஜ்யமாகவவா, பின்ை 

எண்ணாகவவா இருக்க முடியாது  

 

  

3  ஒட்டுபமாத்த விகைக்கும் விகைவகக 

வழங்கப்படுகிறது.  

விகை வழிமுகறயில் இடம் பபற்றுள்ள 

ஒவ்பவாரு படிநிகலக்கும் மூலக்கூறு 

எண் வழங்கப்படுகிறது.  

 

22  அமிலம் என்பது மற்பறாரு பபாருளுக்கு ஒரு புவராட்டாகை வழங்கக்கூடிய ஒரு 

பபாளாகும்.  

 காரம் என்பது மற்பறாரு பபாருளிலிருந்து ஒரு புவராட்டாகை ஏற்கக்கூடிய ஒரு 

பபாருளாகும். 
23 காரம் கலந்த பபன்சீன் டயவைானியம் குவளாகரடுடன் பீைால் இகண ந்து p–கஹட்ராக்ஸி 

அவைாபபன்சீன் (ஆரஞ்சு சிவப்புநிற ைாயம்) கிகடக்கிறது. 

 
24 

 

பகுதி – 3 

25 

 
26  இகடநிகலத் தனிமங்ககளத் பதாடர்ந்து வரும் கைமாை தனிமங்களில் உள்ள பவளிக்கூட்டு s 

எலக்ட்ரான்கள் மந்தத்தன்கம பகாண்டகவகளாக உள்ளை வமலும் பிகணப்பில் பங்பகடுக்க 

இயல்பாக முகைவதில்கல.  

 இந்தவிகளவு மந்தஇகணவிகளவு எை அறியப்படுகிறது. 
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27 

 
28  Ce3+

 யிலிருந்து Lu3+
  வைாக்கிச் பைல்லும் வபாது Ln3+

 அயனிகளில் காரத் தன்கம குகறகிறது. 

 லாந்தைாய்டுகளில் அயனி ஆரங்களில் மிகச் சிறிதளவவ வவறுபாடுகள் காணப்படுவதால் 

அகவகளின் வவதிப்பண்புகள் ஏறத்தாழ ஒத்துள்ளை. 

 இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் இகடநிகலத் தனிம வரிகைத் தனிமங்கள் அதிகளவில் 

ஒன்றுக்பகான்று ஒத்துள்ளை 

29 அயனி படிகங்களின் அணிக்வகாகவ புள்ளிகளில் ைம எண்ணிக்ககயில் வைர் மற்றும் எதிர் அயனிகள் 
இல்லாமல் பவற்றிடம் காணப்படுவதால் ஏற்படும் படிகக் குகறபாடு  

இக்குகறபாடு படிகத்தின் வவதி விகைக் கூறு விகிதத்திகை மாற்றியகமப்பதில்கல.  

வைரயனியின் உருவளவாைது எதிரயனியின் உருவளவிகை ஏறத்தாழ ஒத்திருக்கும் அயனிககளக் 

பகாண்டுள்ள அயனி படிகங்களில் இக்குகறபாடு காணப்படுகிறது.  

படிகங்களில் அதிக அளவு ஷாட்கி குகறபாடு காணப்படின் அகவகளின் அடர்த்தி குகறயும்.  
எ.கா வைாடியம் குவளாகரடு. 

30 

 
31  தாங்கல் ககரைல் என்பது, ஒரு வலிகம குகறந்த அமிலம் மற்றும் அதன் இகண காரம் 

(அல்லது) ஒரு வலிகம குகறந்த காரம் மற்றும் இகண அமிலம் ஆகியவற்கறக் 
பகாண்டுள்ள ககரைல் கலகவயாகும் 

 எடுத்துக்கா ட்டு : அசிட்டிக் அமிலம் மற்றும் வைாடியம் அசிட்வடட் ஆகியகவ ககரந்துள்ள 
ககரைல் 

32 

 
33 
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பகுதி-4 

34 

அ) 

 
34 

ஆ) 

 
35 

அ) 

 
35 

ஆ) 

(i) 
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35 

ஆ) 

(ii) 

 
36 

அ) 
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36 

ஆ) 
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