
மல்நிலை இண்டாம் ஆண்டு மேதியில்  திருத்தி பதிப்பு - 2020 (புதி பாடத்திட்டத்தின்கீழ் )                                                                                                                     

சரிான விலடல த் மேர்வு சசய்க 

1. ாக்ஸைட்டின் இஸனபு 

அ) Al2O3        ஆ) Al2O3 nH 2 O .    இ)Fe2 O 3  2 H2O  .       ஈ) இஸய எதுவுநல் 

2.ரு சல்ஸடு தாதுஸய யறுக்கும் பாது (A) என் நிநற் யாயு வயளிபனறுகிது. (A)ன் 

நீர்க்கஸபசல் அமித்தன்ஸந உஸை னது. யாயு (A)ஆது 

அ) CO2       ஆ) SO3      இ) SO2       ஈ)  H2S  

3. பின்யரும் விஸகளில், எவ்விஸனாது காற்றில்ா சூமலில் யறுத்தஸக் (Calcination ) 

குறிப்பிடுகின்து? 

  அ)  2 Zn + O2                           2 ZnO                                             ஆ)  2 ZnS + 3 O2                                   2  ZnO + 2 SO 2 

 இ) MgCO3                                      MgO + CO 3        ஈ) (அ) நற்றும் (இ) 

4. கார்ஸக் வகாண்டு உபாகநாக டுக்க இனாத உபாக ஆக்ஸைடு  

அ) PbO    ஆ) Al2 O3     இ) ZnO     ஈ) FeO 

5. ஹால் வஹபால்ட் வசனல்முஸயின்டி பிரித்வதடுக்கப்டும் உபாகம் 

அ)  Al      ஆ)  Ni     இ ) Cu     ஈ)  Zn 

6. டுக்க விஸக் கு உட்டுத்தும் முன்ர், சல்ஸடு தாதுக்கஸ யறுத்தலில் ஏற்டும் 

ன்ஸநயிஸப் வாருத்து பின்யரும் கூற்றுகளில் தயாது எது? 

அ) CS2 நற்றும் H2S ஆகினயற்ஸக் காட் டிலும் சல்ஸடின் ΔGf 0 நதிப்பு அதிகம் 

ஆ)சல்ஸஸை யறுத்து ஆக்ஸைைாக நாற்றும் விஸக்கு Δ Gr 0 நதிப்பு எதிர்க்குறியுஸை னது. 

இ) சல்ஸஸை அதன் ஆக்ஸைைாக யறுத்தல் என்து ரு சாதகநா வயப் இனக்கவினல் 

வசனல்முஸனாகும். 

ஈ) உபாக சல்ஸடுகளுக்கு, கார்ன் நற்றும் ஸஹட்பஜ ன் ஆகின தகுந்த  வாருத்தநா டுக்கும் 

காபணிகாகும். 

7. கம் –Iல் உள் யற்ஸக் கம் -II ல் உள் யற்றுைன் வாருத்தித் தகுந்த 

விஸை யிஸத் வத ரிவு வச ய்க. 

கம் –I                                              கம் -II 

A . சனஸடு வச னல்முஸ                                (i) மிகத்தூய்ஸநனா  Ge 

B .  நுஸப மிதத்தல் வச னல்முஸ                       (ii) ZnS தாதுஸய அைர்பித்தல் 

C . மின்ாற் டுக்குதல்                                     (iii) Al பிரித்வதடுத்தல் 

D .  புத்தூய்ஸநனாக்கல்                                   (iv) Au பிரித்வத டுத்தல் 

                                                                                                      (v) Ni ஐத் தூய்ஸநனாக்குதல் 

                 A                B                   C                     D 

(அ)      (i)           (ii)            (iii)              (iv) 

(ஆ)     (iii)         (iv)           (v)                (i) 

(இ)      (iv)        (ii)            (iii)               (i) 

(ஈ)        (ii)        (iii)            (i)                 (v) 

8.உல்ப்பஸநட் (Worframite) தாதுஸய வயள்ளீனக்கல்லில் (tinstone) இருந்து பிரித்வதடுக்கும் முஸ 

அ)  உருக்குதல்   ஆ)  காற்றில்ாச் சூமலில் யறுத்தல்  இ)  யறுத்தல்  ஈ)  மின்காந்தப் பிரிப்பு முஸ 

அைகு 1 உமைாகவில் 
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9. பின்யருயயற்றுள் நிகம யாய்ப்பில்ாத விஸ எது? 

அ) Zn(s) + Cu2+(aq)                   Cu(s) + Zn2+(aq) 

ஆ) Cu(s) + Zn2+(aq)                Zn(s) + Cu2+(aq) 

இ) Cu(s) + 2Ag+(aq)                2Ag(s) + Cu2+(aq) 

ஈ) Fe(s) + Cu2+(aq)                      Cu(s) + Fe2+(aq) 

10. பின்யருயயற்றுள் எத்தனிந பிரித்வதடுத்தலின் மின்பயதி முஸ னன்டுகிது? 

அ)  இரும்பு      ஆ)  வட்      இ)     பசா டினம்       ஈ)  சில்யர் 

11. இக்கி (flux) என்து பின்யரும் எம்நாற்த்திற்கு னன்டுத்தப்டுகிது? 

அ) தாதுக்கஸ சிலிக்பகட்டுகாக நாற்             ஆ) கஸபனாத நாசுக்கஸ, கஸபயும் நாசுக்காக 
நாற் 

இ) கஸபயும் நாசுக்கஸ கஸபனாத நாசுக்காக நாற்                  ஈ) பநற்கண்டுள் அஸத்தும். 

12. பின்யருயயற்றுள் எத்தாதுவிஸ அைர்ப்பிக்க நுஸப மிதப்பு முஸ ரு சிந்த  முஸனாகும்? 

அ) பநக்ஸைட்     ஆ) பஹநஸைட்     இ) கலீா    ஈ)  பகசிட்ைஸபட் 

13. அலுமிாவிலிருந்து, மின்ாற் குத்தல் முஸயில் அலுமினினத்திஸ பிரித்வதடுத்தலில் 

கிஸபபனாஸட் பசர்க்கப்டுயதன் காபணம் 

அ) அலுமிாவின் உருகு நிஸயிஸக் குஸக்க         ஆ) அலுமிாவிலிருந்து நாசுக்கஸ நீக்க 

இ) மின் கைத் துத் திஸக் குஸக்க                                  ஈ) டுக்கும் பயகத்திஸ அதிகரிக்க 

14. ZnO விலிருந்து துத்தாகம் (Zinc) வப்டும் முஸ                                       அ) கார்ன் டுக்கம் 

ஆ) வயள்ளிஸனக் வகாண்டு டுக்குதல்(Ag)       இ) மின்பயதி வசனல்முஸ          ஈ) அமிக் கழுவுதல் 

15. சில்யர் நற்றும் தங்கம் பிரித்வதடுத்தல் முஸனாது சனஸஸைக் வகாண்டு கழுவுதஸ 

உள்ைக்கினது. இம்முஸயில் பின்ர் சில்யர் மீப் வப்டுதல். 

அ) யாஸ யடித்தல் (Distillation)                                  ஆ) புதூய்ஸந னாக்கல் (Zone refining) 

இ) துத்தாகத்துைன் (Zinc) உபாக இைப்வனர்ச்சி விஸ  ஈ) நீர்ந நாக்கல் (liquation) 

16.எலிங்கம் யஸபைத்திஸக் கருத்திற் வகாள்க பின்யருயயற்றுள் அலுமிாஸய 

டுக்க எந்த உபாகத்திஸப் னன்டுத்த முடியும்?         அ) Fe    ஆ) Cu   இ) Mg   ஈ) Zn 

17. சிர் பகானினத்திஸ (Zr) தூய்ஸந னாக்கலின் பின்ய ரும் விஸ கள் னன்டுகின். 

இம்முஸ பின்ய ருநாறு அஸமக்கப் டுகிது. 

 
அ)  உருக்கிப் பிரித்தல்       ஆ) யான்ஆர்கல் முஸ        இ)  புத் தூய்ஸநனாக்கல்        ஈ)  நான்ட் முஸ 

18. உபாகவினலில், தாதுக்கஸ அைர்ப்பிக்க னன்டுத்தப்டும் முஸகளுள் ன்று 

அ) பயதிக்கழுவுதல்     ஆ) யறுத்தல்         இ)  நுஸப மிதப்பு முஸ      ஈ)      (அ)  நற்றும்  (இ) 

19. பின்ய ருயயற்றுள் சரினல்ா த கூற்று எது? 

அ) நிக்கல் நான்ட் முஸயில் தூய்ஸநனாக்கப்டுகிது. 

ஆ) ஸைட்பைனினம் யான் ஆர்கல் முஸப்டி தூய்ஸநனாக்கப்டுகிது. 

இ) ஜிங்க் பின்ட் (ZnS) நுஸப மிதப்பு முஸயில் அைர்ப்பிக்கப்டுகிது. 

ஈ) தங்கத்ஸத பிரித்வதடுக்கும் உபாகவினலில், உபாகநாது நீர்த்த பசாடினம் 

குபாஸபடு கஸபசஸக் வகாண்டு பயதிக்கழுயப்டுகிது. 

20. மின்ாற்குத்தல் முஸயில் காப்ஸப தூய்ஸநனாக்குயதில், பின்யருயயற்றுள் எது 
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பர்மின்யானாக னன்டுத்தப்டுகிது? 

அ) தூனகாப்ர்         ஆ) தூய்ஸநனற் காப்ர்       இ) கார்ன் தண்டு        ஈ) பிாட் டிம் மின்யாய் 

21. பின்யருயயற்றுள் எந்த யஸபைம்? எலிங்கம் யஸபைத்திஸக் குறிப்பிடுகிது. 

அ) ΔS Vs T    ஆ) Δ G0   Vs T        இ) ΔG0  
 Vs      ⁄       ஈ) ΔG0 Vs T2 

22. எலிங்கம் யஸபைத் தில், கார் ன் பநா ாக்ஸைடு உருயா தலுக்கு 

         

 

23. பின்யருயயற்றுள் எவ்விஸ வயப் இனக்கவினலின்டி சாதகநா விஸனல்? 

                           

                       ஈ) இஸய எதுவுநல் 

24. எலிங்கம் யஸபை த்ஸதப் வாறுத்து, பின்யருயயற்றுள் சரினாக இல்ாத கூற்று எது? 

அ) கட்டிா ஆற்ல் நாற்ம் பர்க்பகாட்டில் அஸநந்துள் து. 

நிஸஸநயில் நாற்ம் ஏற்டும் பாது பர் பகாட் டிலிருந்து விகல் ஏற்டுகிது. 

ஆ) CO2 உருயாதலுக்கா யஸபை நாது கட்டிா ஆற்ல் அச்சிற்கு ஏத்தாம 

இஸணனாக உள் து. 

இ) CO ஆது எதிர்க்குறி சாய்வு நதிப்பிஸப் வற்றுள்து. எபய வயப்நிஸ 

அதிகரிக்கும் பாது CO அதிக நிஸப்புத் தன்ஸந உஸைனதாகிது. 

ஈ) உபாக ஆக்ஸசடுகள் பர்க்குறி சார்பு நதிப்ா து, வயப்நிஸ அதிகரிக்கும் பாது 

அஸயகளின் நிஸப்புத்தன்ஸந குஸயஸதக் காட் டுகிது. 

                  அலகு 2 P - ததொகுதி திநங்கள் – I      
1. பபஶஶக்ழஷன் நீர்க் கரசயஶனது                                                           
அ) நடுநஷரயத் தன்ர உரைது ஆ) அஷயத் தன்ர உரைது                                        
இ) கஶத் தன்ர உரைது ஈ) ஈரில்னத் தன்ர ககஶண்ைது                                                   
2. பபஶரிக் அஷயம் என அஷயஶகும். கனனில் அதன் னெயக்கூறு                                                 
அ) இைப்கபர்ச்சஷ அரைனேம் தன்ரனேரை H

+ அனிரக் ககஶண்டுள்ரது                                             
ஆ) னபஶட்ைஶரனத் தலல்யது     இ) னபஶட்ைஶனுைன் இரைந்து நீர் னெயக்கூமஷரனத் தனகஷமது                                 
ஈ) நீர்னெயக்கூமஷயஷனந்து OH

- அனிர ற்றுக் ககஶண்டு, னபஶட்ைஶரனத் தனகஷமது.                                                             
3. பின்லனலனலற்றுள் து பபஶபன் அல்ய ?                                                            

அ) B2H6    ஆ)  B3H6     இ) B4 H10     ஈ) இரல துவுல்ய                                          
4. பின்லனலனலற்றுள் னலி பயடுக்கஷல் அதஷக அரலில் கஶைப்கபறும் உபயஶகம் து?                             
அ) அலுஷனிம்  ஆ) கஶல்சஷம்  இ) கக்னசீஷம்  ஈ) பசஶடிம்                                                     
5. ரை பபஶபனில், லரர ந்த பஶய பிரைப்பில் (லஶரறப்பற பிரைப்ன) ஈடுபட்டுள்ர யக்ட்ஶன்க   
ரின் ண்ைிக்ரக     அ) ஆறு      ஆ) இண்டு     இ) நஶன்கு       ஈ) னென்று                                  
6. பின்லனம் p-கதஶகுதஷ தனிங்கரில், சங்கஷயஷத் கதஶைஶக்கல் பண்பிரனப் கபற்மஷனக்கஶத தனிம் 

து?            அ) கஶர்பன்      ஆ) சஷயஷக்கன்     இ) கஶரீம்(lead)      ஈ) கெர்ஶனிம்              
7. C60 ன்ம லஶய்ப்பஶடுரை ஃனல்யரீனில் உள்ர கஶர்பன்                                               
அ)  sp

3 
 இனக்கயப்னரைது      ஆ)  sp  இனக்கயப்னரைது                                                          

இ)  sp2  இனக்கயப்னரைது     ஈ) பகுதஷரவு sp
2
 ற்றும் பகுதஷரவு sp

3 இனக்கயப்னரைது 

அைகு 2  P சோகுதி ேனிங்கள் – I 
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8. கஶர்பனின் ரவட்ரடுகரில், கஶர்பனின் ஆக்சஷெபனற்ம நஷரய 

அ) +4      ஆ) – 4    இ) +3      ஈ) +2 

9. சஷயஷக்பகட்டுகரின் அடிப்பரை லடிலரப் ன அயகு 

அ) (SiO3 )2         ஆ) ( SiO4 )2       இ)  SiO ) 
 

     ஈ) ( SiO4 ) 4

 
 

10. சஷயஷக்பகஶன்கரில் ீண்டும் ீண்டும் பதஶன்றும் அயகு                                              

         

11. பின்லனலனலற்றுள், அதஷக னெயக்கூறு நஷரமனேரை சஷயஷக்பகஶன் பயபடிினுரை 

எனபடிஶக(monomer) இல்யஶதது து?   அ) Me3SiCl   ஆ) PhSiCl3   இ) MeSiCl3   ஈ) Me2SiCl2 

12. பின்லனலனலற்றுள் sp2
 இனக்கயப்ன இல்யஶதது து? 

அ) கஷஶரபட்  ஆ) கஷஶஃபனீ்    இ) ஃனல்யரீன்   ஈ) உயர்பனிக்கட்டி(dry ice) 

13. ரலத்தஷல் உள்ர கஶர்பன் அணுக்கள் எவ்கலஶன்றும் ற்மதனுைன் பிரைந்துள்ரதன் லடிலம் 

அ) நஶன்னகஷ  ஆ) அறுங்பகஶைம் இ) ண்னகஷ  ஈ) இரல துவுல்ய 

14. பின்லனலனலற்றுள் சரிில்யஶத கூற்று து? 

அ) கபரல் என லரர சஷயஷக்பகட்ைஶகும். ஆ) MgSiO4 என ஆர்த்பதஶ சஷயஷக்பகட்ைஶகும். 

இ) [SiO4] 
4-

 ஆனது சஷயஷக்பகட்டுகரில் அடிப்பரை லடிலரப்ன அயகஶகும். 

ஈ) ஃ கபல்ஸ்பர் ஆனது அலுஷபனஶ சஷயஷக்பகட் அல்ய . 
15. கயம் –I ல் உள்ரனலற்ரம கயம் –II  ல் உள்ரனலற்றுைன் கபஶனத்தஷ, தகுந்த லிரைிரனத்   கத ரிவு கசய்க. 

                  
16. டினைஶலுஷனிம் ன்பது பின்லனம் ந்த உபயஶகங்கரின் உபயஶகக்கயரல 

அ) Cu,Mn      ஆ ) Cu,Al,Mg     இ) Al,Mn     ஈ) Al,Cu,Mn,Mg 

17. அணுக்கன உரயகரில் பஶதுகஶப்னக் கலசம் ற்றும் கட்டுப்படுத்தும் தண்ைஶக பன்படும் 

பசர்ம் து? 

அ) உபயஶக பபஶரடுகள்ஆ) உபயஶக ஆக்ரசடுகள்இ) உபயஶக கஶர்பபனட்கள்ஈ)உபயஶக கஶர்ரப டுகள் 

18. பின்லனலனலற்றுள் வ்லரிரசில் +1 ஆக்சஷெபனற்ம நஷரயின் நஷரயப்னத் தன்ர அதஷகரிக்கஷன்மது. 

அ) Al < Ga < In < Tl       ஆ) Tl < In < Ga < Al     இ) In < Tl < Ga < Al`      ஈ) Ga< In < Al < Tl 

      

 

1. பின்லனலனலற்றுள், NH3 தஷல் பன்படுத்தப்பைலில்ரய? 

அ) கநஸ்யர் கஶைி                ஆ) IVம் கதஶகுதஷ கஶனெயங்கரர கண்ை மஷனேம் பகுப்பஶய்வு 

இ) III ம் கதஶகுதஷ கஶனெயங்கரர கண்ைமஷனேம் பகுப்பஶய்வு ஈ) ைஶயன்ஸ் லிரனப்கபஶனள் 

2. ரநட்ெரன ப் கபஶனத்து சரிஶனது து? 

அ) குரமந்த யக்ட்ஶன் கலர்தன்ர உரை தனிம் 

ஆ) ஆக்சஷெரனக் கஶட்டிலும் குரமலஶன அனிஶக்கும் ஆற்மரயப் கபற்றுள்ரது. 

இ) d-ஆர்ப்பிட்ைல்கள் உள்ரன. 

ஈ) தன்னுைன் pπ - pπ பிரைப்ரப உனலஶக்கும் தன்ரரப் கப ற்றுள்ரது. 

அைகு 3 P சோகுதி ேனிங்கள் – II 

www.Padasalai.Net                                                                 www.CBSEtips.in

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.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/


3. தனி லரிரச அட்ைலரைில், 15ம் கதஶகுதஷ 3-ம் லரிரசில் உள்ர என தனித்தஷன் 

யக்ட்ஶன் அரப்ன                                                                        
அ) 1s2

 2s2
 2p4

         ஆ) 1s2 2s2 2p3        இ) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2         ஈ) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 

4. (A) ன்ம தஷண்ம் நீர்த்த லயஷர ஷகு NaOH கரசலுைன் லிரன னரிந்து அனலனக்கத்தக்க 

ைனரை லஶனே (B)த் தனகஷமது. (B)ஶனது கஶற்மஷல் தன்னிச்ரசஶக ரிந்து னரக 
லரரங்கரர உனலஶக்குகஷமது. (A) ற்றும் (B) னரமப 

அ) P4 (சஷலப்ன) ற்றும் PH3       ஆ) P4 (கலண்ர) ற்றும் PH3 

இ) S8 ற்றும் H2S               ஈ) P4 (கலண்ர) ற்றும் H2S 

5. PCl3 ன் நீஶற்பகுப்பினஶல் உனலஶலது         அ) H3PO3    ஆ) PH3   இ) H3PO4   ஈ) POCl3 

6. P4O6 ஆனது குரிர்ந்த நீனைன் லிரன னரிந்து தனலது அ) H3PO3  ஆ) H4P2O7  இ) HPO3  ஈ) H3PO4 

7. ரபபஶபஶஸ்பஸ் அஷயத்தஷன் (H4P2O5) கஶத்துலம்   அ)  4     ஆ)  2    இ)  3     ஈ)  5 
8. என ஆர்த்பதஶ பஶஸ்பஶரிக் அஷயக் கரசயஷன் பஶயஶரிட்டி 2 M. அக்கரசயஷன் நஶர்ஶயஷட்டி 

அ)   6 N   ஆ) 4 N    இ) 2 N      ஈ)  இரல துவுல்ய 

9. கூற்று: குபரஶரின் லஶனேரலக் கஶட்டிலும் ஃ னலரினின் பிரைப்ன பிரவு ஆற்மல் அதஷகம். 

    கஶைம்: குபரஶரினஶனது, ஃ னலரிரனக் கஶட்டிலும் அதஷக யக்ட்ஶன் லியக்கு   லிரசிரனப்        

.                     கபற்றுள்ரது. 

அ) கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் சரி,பலும் கஶைஶனது கூற்மஷற்கு சரிஶன லிரக்கஶகும். 

ஆ) கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் சரி, ஆனஶல் கஶைஶனது கூற்மஷற்கு சரிஶன லிரக்கல்ய 

இ) கூற்று சரி ஆனஶல் கஶைம் தலறு            ஈ) கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் தலறு. 

10. பின்லனலனலற்றுள் லயஷரஶன ஆக்சஷெபனற்மஷ து? அ)  Cl2    ஆ)  F2    இ)  Br2    ஈ)  l2 

11.ரவட்ென் பவரயடுகரின் கலப்பநஷரயப்னத்தன்ரின் சரிஶன லரிரச து? 

அ) HI > HBr > HCl > HF   ஆ) HF > HCl > HBr > HI   இ) HCl > HF > HBr > HI   ஈ) HI > HCl > HF > HBr 

12.பின்லனம் பசர்ங்கரில் உனலஶக லஶய்ப்பில்யஶத பசர்ம் து? 

அ)  XeOF4  ஆ)  XeO3  இ)  XeF2  ஈ)  NeF2  

13. ஷக ரிதஶக தஷலஶக்க இலும் லஶனே து?        அ) Ar      ஆ) Ne    இ) He     ஈ)  Kr 

14. XeF6ன் னலரஶன நீஶற்பகுப்பினஶல் உனலஶலது அ) XeOF4   ஆ) XeO2F2  இ) XeO3   ஈ) XeO2 

15. பின்லனலனலற்றுள் லயஷரஶன அஷயம் து?        அ) HI    ஆ) HF   இ) HBr     ஈ) HCl 

16. வஶயென்கரின் பிரைப்ன பிரவு ன்தஶல்பி தஷப்பிரனப் கபஶறுத்து சரிஶன லரிரச து? 

அ) Br2  >  I2 > F2  > Cl2 ஆ) F2  >  Cl2  >  Br2  >  l2 இ) I2  >  Br2  >  Cl2  >  F2  ஈ) Cl2  >  Br2  >  F2 >  I2 

17. அஷயத்தன்ரர ப் கபஶறுத்து, பின்லனலனலற்றுள் சரிஶன லரிரச து?  

அ) HClO2 < HClO < HClO3 < HClO4          ஆ) HClO4 < HClO2 < HClO < HClO3 

இ) HClO3 < HClO4 < HClO2 < HClO           ஈ) HClO < HClO2 < HClO3 < HClO4 

18. தஶஷத்தஷரன அைர் HNO3 உைன் கலப்பப்படுத்தும் பபஶது உனலஶலது. 

அ) Cu(NO3)2 , NO ற்றும் NO2       ஆ) Cu(NO3)2 ற்றும் N2O 

இ) Cu(NO3)2 ற்றும் NO2         ஈ) Cu(NO3)2 ற்றும் NO 

  

 

1. Sc(Z=21) என இரைநஷரயத் தனிம் ஆனஶல் Zn(Z=30) இரைநஷரயத் தனிம் அல்ய கனனில் 

அ) Sc3+  ற்றும் Zn2+  ஆகஷ இன அனிகலம் நஷமற்மரல பலும் கலண்ர நஷம பசர்ங்கரர உனலஶக்குகஷன்மன. 

ஆ) d-ஆர்பிட்ைஶல் ஆனது Sc-ல் பகுதஷரவு நஷப்பப்பட்டுள்ரது. ஆனஶல் Zn-ல் னலலதும்      நஷப்பப்பட்டுள்ரது. 

இ) Zn-ல் கரைசஷ யக்ட்ஶன் 4s ஆர்பிட்ைஶயஷல் நஷம்னலதஶக கனதப்படுகஷமது. 

ஈ) Sc ற்றும் Zn ஆகஷ இண்டும் ஶறுபடும் ஆக்சஷெபனற்ம நஷரயகரரப் கபற்மஷனப்பதஷல்ரய . 

அலகு 4 இடைிடல நற்றும் உள்இடைிடல திநஙகள் 
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2. பின்லனலனலற்றுள் ந்த d-கதஶகுதஷ தனிம், சரிபஶதஷ நஷப்பப்பட்டுள்ர இரைதஷம கூட்டிற்கு 

னன் உள்ர உள் d-ஆர்பிட்ைஶரயனேம்,சரிபஶதஷ நஷப்பப்பட்ை இரைதஷம கூட்டிரனனேம் கபற்றுள்ரது. 

அ) Cr    ஆ) Pd    இ) Pt    ஈ)  இரல துவுல்ய 

3. 3d லரிரச இரை நஷரய தனிங்கலள், ந்த என தனிஶனது அதஷக தஷர்க்குமஷ 
( M2+  / M )  தஷட்ை ஷன்னரன அலத்த தஷப்பிரனப் கபற்றுள்ரது ?  அ) Ti   ஆ) Cu   இ) Mn   ஈ) Zn 

4. V3+ ல் உள்ர இரைஶகஶத யக்ட்ஶன்கரின் ண்ைிக்ரகக்கு சஶன  இரைஶகஶத 

யக்ட்ஶன்கரரப் கபற்மஷனப்பது.                அ) Ti3+ ஆ) Fe3+    இ) Ni2+  ஈ) Cr3+ 

5. Mn2+ அனிின் கஶந்த தஷனப்னத்தஷமன் தஷப்ன      அ) 5.92BM  ஆ) 2.80BM  இ) 8.95BM  ஈ) 3.90BM 

6.இரைநஷரய தனிங்கள் ற்றும் அரலகலரை பசர்ங்கரின் லிரனபலகஶற்ம பண்பிற்கு 

கஶைஶக அரலது                                                                                                      
அ) அரலகரின் கஶந்தப்பண்ன     ஆ) அரலகரின் நஷப்பப்பைஶத d ஆர்பிட்ைஶ ல்கள் 

இ)அரலகள் ஶறுபடும் ஆக்சஷெபனற்ம நஷரயகரரப் கபறும் தன்ரிரனப் கபற்மஷனப்பது 

ஈ) அரலகரின் பலதஷலிரன னரினேம் தஷமன் 

7. ஆக்சஷெபனற்மஷஶக கசல்படும் பண்பிரனப் கபஶனத்து சரிஶன லரிரச து? 

              

            

8. அஷய ஊைகத்தஷல், கபஶட்ைஶசஷம் கபர்ஶங்கபனட் ஆனது ஆக்சஶயஷக் அஷயத்ரத இவ்லஶமஶக 

ஆக்சஷெபனற்மம் அரைச் கசய்கஷமது. 

அ) ஆக்சபயட்   ஆ) கஶர்பன் ரை ஆக்ரழடு   இ) அசஷட்பைட்    ஈ) அசஷட்டிக் அஷயம் 

9. பின்லனலனலற்றுள் சரிஶக இல்யஶத கூற்று து?                                                  
அ) அஷயம் கயந்த K2Cr2O7 கரசயஷன் லறஷப H2S லஶனேரலச் கசலுத்தும் பபஶது, பஶல் பபஶன்ம 

கலண்ர நஷமம் உனலஶகஷமது.                                                                                 
ஆ) பனனமஷ பகுப்பஶய்லில் K2Cr2O7க் கஶட் டிலும் Na2Cr2O7 ஆனது பன்படுத்தப்படுகஷமது             

இ) அஷய ஊைகத்தஷல் K2Cr2O7 ஆஞ்சு நஷமத்தஷரனப் கபற்மஷனக்கும் 

ஈ) PH தஷப்பஶனது 7  லிை அதஷகரிக்கும்  பபஶது K2Cr2O7 கரசயஶனது ஞ்சள் நஷமஶகஷமது. 

10. அஷய ஊைகத்தஷல் கபர்ஶங்கபனட் அனிஶனது இவ்லஶறு ஶற்மரைகஷமது. 

அ) MnO4
2-

      ஆ) Mn2
       இ) Mn3      ஈ)    MnO2 

11. 1 பஶல் கபஶ ட்ைஶசஷம் ரை குபஶபட் ஆனது கபஶ ட்ைஶசஷ அ பஶரைடுைன் லிரன பட்டு 

கலரிபற்றும் அபஶடினின் பஶல்கரின் ண்ைிக்ரக ? 

அ) 1   ஆ) 2   இ) 3   ஈ) 4 

12. 1 பஶல் கபர்ஸ் ஆக்சபயட்ரை (FeC2O4) ஆக்சஷெபனற்மம் அரை ச் கசய்த் பதரலஶன 

அஷயம் கயந்த KMnO4  பஶல்கரின் ண்ைிக்ரக 

அ) 5   ஆ) 3  இ)  0.6  ஈ)  1.5 

13. யஶந்தனஶன்கரரப் கபஶனத்து பின்லனம் கூற்றுகரில் சரில்யஶத கூற்று து? 

அ) னேபஶப்பிம் +2 ஆக்சஷெபனற்ம நஷரயரப் கபற்றுள்ர து. 

ஆ) Pr யஷனந்து Lu  பநஶக்கஷச் கசல்லும் பபஶது அனி ஆம் குரமலதஶல் , கஶத்தன்ரனேம் 
குரமகஷமது. 

இ) அலுஷனித்ரத லிை, அரனத்து யஶந்தனஶன்கலம் அதஷக லிரனத்தஷமன் ஷக்கரல. 

ஈ) பனனமஷ பகுப்பஶ ய்லில் Ce4+ ன் கரசல் ஆக்சஷெபனற்மஷஶக பலயஶகப் 

பன்படுத்தப்படுகஷமது. 

14. பின்லனலனலற்றுள் ந்த யஶந்தனஶய்டு அனி ரைஶகஶந்தத் தன்ரனேரைது? 

அ) Eu2+   ஆ) Yb2+   இ) Ce2+   ஈ) Sm2+ 
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15. பின்லனம் ஆக்சஷெபனற்ம நஷரயகலள், யஶந்தனஶய்டுகரின் கபஶதுலஶன ஆக்சஷெபனற்ம நஷரய 

ஶது?                                     அ) 4     ஆ) 2    இ) 5     ஈ) 3 

16.  கூற்று: Ce4+ ஆனது பனனமஷ பகுப்பஶய்லில் ஆக்சஷெபனற்மஷஶக பன்படுகஷமது, 

      கஶைம் : Ce4+ ஆனது +3 ஆக்சஷெபனற்ம நஷரயர அரை னேம் தன்ரிரனக் 

                          ககஶண்டுள்ரது. 

அ)கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் சரி,பலும் கஶைஶனது கூற்மஷற்கு சரிஶன லிரக்கஶகும். 

ஆ)கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் சரி, ஆனஶல் கஶைஶனது கூற்மஷற்கு சரிஶன லிரக்கல்ய 

இ) கூற்று சரி ஆனஶல் கஶைம் தலறு 

ஈ) கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் தலறு. 

17. ஆக்டிரனடுகரின் கபஶதுலஶன ஆக்சஷெபனற்ம நஷரய        அ)  +2   ஆ) +3   இ)  +4    ஈ) +6 

18. +7 ன்ம அதஷகபட்ச ஆக்சஷெபனற்ம நஷரயிரனப் கபற்றுள்ர ஆக்டினஶய்டு தனிம் 

அ) Np, Pu ,Am     ஆ) U, Fm, Th   இ) U, Th, Md      ஈ) Es, No, Lr 

19. பின்லனலனலற்றுள் சரிில்யஶதது து?அ) La(OH)3 ஆனது Lu(OH)3 க்கஶட்டிலும் குரமலஶன 

கஶத்தன்ர உரைது. 

ஆ) யஶந்தனஶய்டு லரிரசில் Ln3+ அனிகரின் அனி ஆ தஷப்ன குரமகஷமது. 

இ) La ஆனது யஶந்தனஶய்டு கதஶைரில் உள்ர தனிம் ன்பரத லிை என இரை நஷரய தனிம் 

ன்பபத சரி. 

ஈ) யஶந்தனஶய்டு குறுக்கத்தஷன் லிரரலஶக  Zr  ற்றும்  Hf  எத்தஅணு ஆ தஷப்பிரனப்கபற்றுள்ரன 

 

  

1.  [ M (en ) (Ox ) ] Cl ன்ம அரைவுச் பசர்த்தஷல் உள்ர உபயஶக அணு / அனி M  ன் னதன்ர 
ற்றும் இண்ைஶம் நஷரய இரைதஷம தஷப்னகரின் கூடுதல்  

அ) 3   ஆ)  6   இ)  -3   ஈ)  9  

2. 0.01 M தஷமனுரை 100 ml  கபன்ைஶஅக்லஶகுபரஶரிபைஶகுபஶஷம் (III) குபரஶரடு 
கரசலுைன்அதஷக அரவு சஷல்லர்ரநட்பட் கரசரய பசர்க்கும் பபஶது லழீ்படிலஶகும் AgCl ன் 
பஶல்கரின்ண்ைிக்ரக       அ) 0.02   ஆ)  0.002   இ)  0.01   ஈ)  0.2  

3. என அரைவுச் பசர்ம் MSO4 Cl. 6H 2 O . ன்ம னெயக்கூறு லஶய்ப்பஶட்டிரனப் கபற்றுள்ரது. 
இச்பசர்த்தஷன் நீர்க்கரசயஶனது பபரிம் குபரஶரடு கரசலுைன் கலண்ர நஷமலழீ்படிரலத்  
தனகஷமது. பலும் சஷல்லர்ரநட்பட் கரசலுைன்பசர்க்கும் பபஶது வ்லித லழீ்படிலிரனனேம் 

தனலதஷல்ரய. அரைவுச் பசர்த்தஷல் உள்ர உபயஶகத்தஷன் இண்ைஶம்நஷரய  இரைதஷமன் 
ஆறு னில் பின்லனலனலற்றுள் து அரைவுச் பசர்த்தஷரனச் சரிஶகக் குமஷப்பிடுகஷன்மது. 

 

   

 4. [ Fe ( H 2O)5 NO ] SO4 அரைவுச் பசர்த்தஷல் இனம்பின் ஆக்சஷெபனற்ம நஷரய ற்றும்  ஈனி NO ன் 

ீதஶன ஷன்சுர ஆகஷன னரமப 

அ) னரமப +2 ற்றும் 0                ஆ) னரமப +3 ற்றும் 0 

இ) னரமப +3 ற்றும் -1                ஈ) னரமப +1 ற்றும் +1 

5. IUPAC லறஷனரமகரின்படி, [ Co (en )2 ( ONO)Cl ] Cl  ன்ம அரைவுச் பசர்த்தஷன்   கபர் 

அ. குபரஶபஶபிஸ்த்தஷயஷன்ரைஅீன்ரநட்ரிபைஶபகஶபஶல்ட் (III) குபரஶரடு 

ஆ. குபரஶரிபைஶபிஸ்(ஈத்பதன் – 1,2 ரை அீன்)ரநட்பஶ - κ - O  பகஶபஶல்பைட் (III) குபரஶரடு 

இ. குபரஶரிபைஶபிஸ்(ஈத்பதன் – 1, 2 ரை அீன்)ரநட்பஶ- κ - O  பகஶபஶல்பைட் (II)  குபரஶரடு 

ஈ. குபரஶரிபைஶபிஸ் (ஈத்பதன் – 1,2 ரை அீன்) ரநட்ரட்பைஶ - κ- O பகஶபஶல்பைட்(III) குபரஶரடு  

அயகு 5 அரைவு பலதஷனில் 
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6. K 3 [ Al ( C  2 O 4 )  3 ]     ன்ம அரைவுச் பசர்த்தஷன் IUPAC கபர் 

அ. கபஶட்ைஶ சஷம் ட்ர ஆக்சபயட்பைஶ அலுஷனிம் (III) 

ஆ. கபஶட்ைஶசஷம்ட்ர ஆக்சபயட்பைஶ அலுஷபனட் (II) 

இ. கபஶட்ைஶசஷம் ட்ரிஸ் ஆக்சபயட்பைஶ அலுஷபனட் (III) 

ஈ. கபஶட்ைஶசஷம் ட்ர ஆக்பயட்பைஶ அலுஷபனட் (III) 

7. பின்லனலனலற்றுள் 1.73BM கஶந்த தஷனப்னத்தஷமன் தஷப்பிரனப் கபற்றுள்ரது து? 
அ) TiCl4   ஆ)  [ CoCl6 ] 

       இ)  [ Cu ( NH3)4 ] 


    ஈ)  [ Ni ( CN )4 ]


 

8. உர்சுறற்சஷ d5 ண்னகஷ அரைவு என்மஷன் படிகனய நஷரயப்படுத்தும் ஆற்மல் (CFSE) தஷப்ன 

 அ)   0.6       o      ஆ) 0      இ) 2  ( P             )     ஈ) 2  ( P           )  

9. பின்லனலனலற்றுள் அதஷகபட்ச Δ 0 ண் தஷப்ரப கபற்றுள்ர அரைவு அனி து? 

அ)  [ Co ( CN)  ] 
 

     ஆ) [  Co (C2 O 4 )   ] 


      இ)  [ Co  ( H 2 O) 6] 


       ஈ)  [ Co ( NH3  )   ] 


 

10. பின்லனலனலற்றுள் இனஶன்சஷபஶர் இரைகரர தலல்யது து? 

அ)  [ Cr  ( NH3 ) 6 ] [ Co ( CN )    ]    ஆ) [  Co (en) 2 Cl2 ]   இ)  [ Pt ( NH3) 4 ]  [  PtCl 4 ]  ஈ) [  Co ( NH3 ) 4 Cl2  ] NO 2  

11. [ Pt ( NH3) 2  Cl 2 ]    ன்ம அரைவுச் பசர்ம் கபற்றுள்ர ஶற்மஷம். 

அ) அரைவு ஶற்மஷம் ஆ) இரைப்ன ஶற்மஷம் இ) எரிசுறற்ச்சஷ ஶற்மஷம் ஈ) லடில ஶற்மஷம் 

12.[ Pt (Py) ( NH3) (Br )(Cl) ] ன்ம அரைவுச் பசர்த்தஷற்கு சஶத்தஷஶன லடில ஶற்மஷங்கள் 

த்தரன?                                         அ) 3                ஆ) 4            இ) 0             ஈ) 15 

13. பின்லனலனலற்றுள் இரைப்ன ஶற்மஷங்கரரக் குமஷப்பிடும் இரைகள் து? 

          

      ஈ) (ஆ) ற்றும் (இ) இண்டும் 

14.  [ Co ( NH 3)4 Br 2  ] Cl ன்ம அரைவுச் பசர்த்தஷற்கு சஶத்தஷஶன ஶற்மஷம் 

அ) லடில ற்றும் அனிஶதல் ஶற்மஷம்                         ஆ) லடில ற்றும் எரி சுறற்ச்சஷ ஶற்மஷம் 

இ) எரி சுறற்ச்சஷ ஶற்மஷம் ற்றும் அனிஶதல் ஶற்மஷம்                  ஈ) லடில ஶற்மஷம் ட்டும் 

15. பின்லனம் அரைவுச் பசர்ங்கரில் ஶற்மஷப் பண்பிரனப் கபற்மஷனக்கஶதது து? 

அ) . [ Ni ( NH3)4 ( H 2 O )2 ] 2 +   ஆ) [ Pt  ( NH3)2 Cl 2  ]     இ) [ Co ( NH 3) 5 SO 4 ]  Cl         ஈ) [  FeCl6 ] 3-  

16. உபயஶக அனிின் ஆக்சஷெபனற்ம ண் னஜ் தஷப்பிரனப் கபற்மஷனக்கும் அரைவுச் பசர்ம் 

                                   ஈ) (ஆ) ற்றும் (இ) இண்டும் 

17. டிரிஸ் (ஈத்பதன் – 1,2 ரை அீன்) இனம்ன (II) பஶஸ்பபட்டின் னெயக்கூறு லஶய்பஶடு 

                                        

                                     

18. பின்லனலனலற்றுள் பஶஶ கஶந்தத்த ன்ர உரைது து? 

                                         

19. னகப்ன ற்றும் கநடுலர (fac and mer) ஶ ற்மஷங்கரரப் கபற்மஷனப்பது து? 

                               

20. சரிஶனக் கூற்ரமத் பதர்வு கசய்க. 

அ.) ண்னகஷ அரைவுகரரலிை தரசது அரைவுகள் அதஷக நஷரயப்னத்தன்ரனேரைரல . 

ஆ.)  [ Cu ( Cl4 ) ] 


  ன் சுறற்ச்சஷர ட்டும் கபஶனத்து கஶந்த தஷனப்னத்தஷமனின் தஷப்ன 1.732 BM 

        பலும் இது தர சது லடிலரப்னரைது. 

இ.)  [ FeF6  ]4
  ன் படிகப்னய பிரப்ன ஆற்மல் தஷப்ன Δ 0  ஆனது [ Fe  ( CN ) 6  ] 


   லிை அதஷகம் 
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ஈ.)  [ V  ( H2 O ) 6  ] 2
 ன் படிகப்னய நஷரயப்படுத்தும் ஆற்மல் தஷப்பஶனது [Ti (H2O)6]2+ ன் படிகப்னய 

       நஷரயப்படுத்தும் ஆற்மரய லிை அதஷகம். 

   
 
 

 
1. கஷஶரபட் ற்றும் ரலம் ஆகஷன னரமப 

அ) சகப்பிரைப்ன ற்றும் னெயக்கூறு படிகங்கள்    ஆ) அனி ற்றும் சகப்பிரைப் ன படிகங்கள் 

இ) இண்டும் சகப்பிரைப்ன படிகங்கள்             ஈ) இண்டும் னெயக்கூறு படிகங்கள் 

2. AxBy அனிப்படிகம் fcc அரப்பில் படிகஶகஷமது. B அனிகள் எவ்கலஶன னகப்பின் 

ரத்தஷலும் A அனிஶனது கனசதுத்தஷன் னெரயிலும் அரந்துள்ரது னில், AxBy  ன் 

சரிஶன லஶய்ப்பஶடு                       அ) AB    ஆ) AB3      இ) A3B     ஈ) A8B6 

3. கனசது கநனங்கஷப் கபஶதஷந்த அரப்பில், கநனங்கஷப் கபஶதஷந்த அணுக்கலக்கும், நஶன்னகஷ 
துரரகலக்கும் இரைபஶன லிகஷதம்                அ) 1:1   ஆ) 1:2   இ) 2:1   ஈ) 1:4 

4. தஷண் CO2 பின்லனலனலற்றுள் தற்கஶன என டுத்துக்கஶட்டு 

அ) சகப்பிரைப்ன தஷண்ம்   ஆ) உபயஶகத் தஷண்ம்  இ) னெயக்கூறு தஷண்ம்  ஈ) அனி தஷண்ம் 

5. கூற்று: பஶபனஶ கஷரினிக் கந்தகம் ன்பது பஶபனஶ கஷரினிக் படிக லரகக்கு என உதஶைம். 

கஶைம் : பஶபனஶ கஷரினிக் படிக அரப்பிற்கு, a≠b≠c பலும் α     γ   900 , β ≠  900 

அ)கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் சரி,பலும் கஶைஶனது கூற்மஷற்கு சரிஶன லிரக்கஶகும். 

ஆ)கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் சரி,ஆனஶல் கஶைஶனது கூற்மஷற்கு சரிஶன லிரக்கல்ய 

இ) கூற்று சரி ஆனஶல் கஶைம் தலறு               ஈ) கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் தலறு. 

6. ஃனலரட் லடிலரப்ரபப் கபற்றுள்ர கஶல்சஷம் ஃனலரடில் கஶைப்படும் Ca2+ ற்றும் F– 

அனிகரின் அரைவு ண்கள் னரமப 

அ) 4 ற்றும் 2         ஆ) 6 ற்றும் 6       இ) 8 ற்றும் 4      ஈ) 4 ற்றும் 8 
7. அணு நஷரம 40 உரை 8g அரவுரை X ன்ம தனித்தஷன் அயகுக்கூடுகரின் 
ண்ைிக்ரகிரனக் கண்ைமஷக. இத்தனிம் bcc லடிலரப்பில் படிகஶகஷமது. 

அ)    6.023 X 1023    ஆ)    6.023 X 1022   இ)     60.23 X 1023      ஈ)              
            

       
  ] 

  8. என தஷண்த்தஷன், M ன்ம அணுக்கள் ccp அைிக்பகஶரல னள்ரிகரில் இைம் கபறுகஷன்மன. 

பலும்     
 

 
   பங்கு நஶன்கஷ கலற்மஷைங்கள் N ன்ம அணுலஶல் நஷப்பப்பட்டுள்ரது. M ற்றும் N 

ஆகஷ அணுக்கரஶல் உனலஶகும் தஷண்ம்                      அ) MN         ஆ) M3N       இ) MN3       ஈ) M3N2 

9. A+ ற்றும் B- ஆகஷனலற்மஷன் அனி ஆ தஷப்னகள் னரமப 0.98  × 10
 10m ற்றும் 

1.81 ×  10 
 10m ஆகும்.  AB ல் உள்ர எவ்கலஶன அனிின் அரைவு ண்     அ) 8      ஆ) 2    இ) 6    ஈ) 4 

10. CsCl ஆனது bcc லடிலரப்பிரன உரைது. அதன் அயகு கூட்டின் லிரிம்ன நீரம் 400pm, 

அணுக்கலக்கு இரைபஶன கதஶரயவு     அ) 400pm  ஆ) 800pm  இ) √      100 pm  ஈ)    √    
⁄  × 400 pm 

11. XY ன்ம தஷண்ம் NaCl லடிலரப்பிரன உரைது. பநர் அனிின் ஆ தஷப்ன 100pm னில், 

தஷர் அனிின் ஆ தஷப்ன 

அ)     
   

     
         ஆ)       

     

   
          இ ) 100    ×  0.414          ஈ)         

     

   
 

12. bcc அயகு கூட்டில் கஶைப்படும் கலற்மஷைத்தஷன் சதலதீம்      அ) 48%     ஆ) 23%     இ) 32%       ஈ) 26% 

13. என அணுலின் ஆ தஷப்ன 300 pm அது னகப்னர கனச்சது அரப்பில் படிகஶனஶல், அயகு 

கூட்டின் லிரிம்ன நீரம்                      அ) 488.5pm      ஆ) 848.5pm     இ) 884.5pm     ஈ) 484.5pm 

14. ரி கனசது அரப்பில் கஶத்த கனஅரலில் அணுக்கரஶல் அரைத்துக் ககஶள்ரப்படும் 

கனஅரலின் லிகஷதம் 

அ)    
 

  √ 
           ஆ)      

 

 
           இ )      

 
 
         ஈ)    

 

  √ 
     

அயகு 6  தஷை நஷரயர 
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15. NaCl படிகத்தஷன் ஞ்சள் நஷமத்தஷற்கு கஶைம் 

அ) F ரத்தஷல் உள்ர யக்ட்ஶன்கள் கஷரர்வுறுதல் 

ஆ) னமப்பப்பில் உள்ர Cl
- அனிகரஶல் எரி தஷகஶரிக்கப்படுதல். 

இ) Na
+
 அனிகரஶல் எரி லியகயரைதல்.                            ஈ) பற்கண்டுள்ர அரனத்தும். 

16. Sc, bcc ற்றும் fcc ஆகஷ கனச்சது அரப்னகரின் லிரிம்ன நீரத்தஷரன ‘a’ னக் குமஷப்பிட்ைஶல், 

அவ்லரப்னகரில் கஶைப்படும் பகஶரங்கரின் ஆங்கரின் லிகஷதங்கள் னரமப 

 

17. என கனச்சதுத்தஷன் லிரிம்ன நீரம் ‘a’ னில் கபஶனள் ர கனச்சது அரப்பின் ரத்தஷல் 

உள்ர அணுலிற்கும், கனச்சதுத்தஷன் பதனும் என னெரயில் உள்ர என அணுலிற்கும் 

இரைபஶனத் கதஶரயவு.  

.                                  

18. கபஶட்ைஶசஷம் (அணு ரை 39 g mol–1) bcc லடிலரப்ரப கபற்றுள்ரது . இதஷல் கநனங்கஷ 
அரந்துள்ர இன அடுத்தடுத்த அணுக்கலக்கஷரைபஶனத் கதஶரயவு 4.52 A

0
 ஆக உள்ரது. 

அதன் அைர்த்தஷ 
அ) 915 kg m

-3
         ஆ) 2142 kg m

-3
        இ) 452 kg m

-3
       ஈ) 390 kg m

-3
  

19. என படிகத்தஷல் ளஶட்கஷ குரமபஶடு பின்லனம் நஷரயில் உைப்படுகஷமது. 

அ) சற்ம ண்ைிக்ரகில் பநர் ற்றும் தஷர் அனிகள் அைிக் பகஶரலில் இைம் கபமஶதஷனத்தல் 

ஆ)சஶன ண்ைிக்ரகில் பநர் ற்றும் தஷர் அனிகள் அைிக்பகஶரலில் இைம் கபமஶதஷனத்தல். 

இ) என அனி அதன் லறக்கஶன இைத்தஷல் இைம் கபமஶல் அைிக்பகஶரல இரைகலரிில் இைம் கப றுதல். 

ஈ) படிக அைிக்பகஶரலில் ந்த என அனினேம் இைம் கபமஶத நஷரய இல்யஶதஷனத்தல். 

20. என படிகத்தஷன் பநர் அனி அதன் லறக்கஶன இைத்தஷல் இைம் கபமஶல், படிக அைிக்பகஶரல 

இரைகலரிில் இைம் கபற்மஷனப்பின், அப்படிக குரமபஶடு இவ்லஶறு  அரறக்கப்படுகஷமது. 

அ) ளஶட்கஷ குரமபஶடு ஆ) F- ரம் இ) பிஶங்கல் குரமபஶடு ஈ) பலதஷ லிரனக்கூறு லிகஷதற்ம குரமபஶடு 

21. கூற்று: பிஶங்கல் குரமபஶட்டின் கஶைஶக, படிக தஷண்த்தஷன் அைர்த்தஷ குரமகஷமது. 

கஶைம் : பிஶங்கல் குரமபஶட்டில் பநர் ற்றும் தஷர் அனிகள் படிகத்ரத லிட்டு கலரிபறுகஷன்மன. 

அ) கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் சரி,பலும் கஶைஶனது கூற்மஷற்கு சரிஶன லிரக்கஶகும். 

ஆ) கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் சரி,ஆனஶல் கஶைஶனது கூற்மஷற்கு சரிஶன லிரக்கல்ய 

இ) கூற்று சரி ஆனஶல் கஶைம் தலறு 

ஈ) கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் தலறு. 

22. உபயஶக குரமனேள்ர குரமபஶடு கஶைப்படும் படிகம்              அ) NaCl     ஆ) FeO     இ) ZnO       ஈ) KCl 

23. X ற்றும் Y ஆகஷ இன பலறு அணுக்கரரக் ககஶண்ை என இன பரிஶை படிகத்தஷன் அரப்ன கஸபற 

தப்பட் டுள்ரது. கனப்ன நஷம சதும் ற்றும் கலண்ர நஷம சதும் ஆகஷன னரமப X ற்றும் Y 

அணுக்கரரக் குமஷத்தஶல், இந்த அயகு கூட்டு அரப்பின்அடிப்பரைில், அச்பசர்த்தஷன் ரி லஶய்ப்பஶடு. 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

அ)  XY8    ஆ)  X4Y9      இ)  XY2     ஈ)   XY4 
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1. A               B ன்ம னதல் லரக லிரனின் லிரன பலக ஶமஷயஷ x min
 1 . A ன் துலக்கச் கசமஷவு 

0.01M னில் என ைி பநத்தஷற்குப் பிமகு A ன் கசமஷவு 

அ) 0.01 e 
 x

     ஆ) 110  2 1  e  60x
 )       இ)  110  2 ) e  60 x

     ஈ) இரல துவுல்ய 

2. X                    லிரரகபஶனள் ன்ம னஜ் லரக லிரனில் துலக்கச் கசமஷவு 0.02 m 

பலும் அரலஶழ்கஶயம் 10min. 0.04m துலக்கச் கசமஷவுைன் எனலர் லிரனிரன நஷகழ்த்தஷனஶல் 
அவ்லிரனின் அர லஶழ்கஶயம் 

அ) 10 s  ஆ) 5 min  இ) 20 min ஈ)  ககஶடுக்கப்பட்டுள்ர லிலங்கரியஷனந்து னைகஷத்து அமஷ இயஶது. 

3. என லிரனின் லிரனபலக ஶமஷயஷ ற்றும் கலப்பநஷரயக்கு இரைபஶன லரபைம் 

பின்லனஶறு இலற்றுள் கலப்பநஷரய னலரக்கும் அர்வனீிஸ் தன்ரிரனக் குமஷப்பிடும் 

லரபைம் து? 

   ஈ) (ஆ) ற்றும் (இ) ஆகஷ இண்டும். 

4. A             லிரரகபஶனள்    ன்ம னதல் லரக லிரனில் துலக்கச் கசமஷவு x mol L1பலும் 

அர லஶழ்கஶயம் 2.5 hours.இபத லிரனக்கு துலக்கச் கசமஷவு  
 

 
 mol L

1
 ஆக இனப்பின்,அர லஶழ் 

கஶயம். 

அ)  2.5  × 2 ) hours ஆ) 
   

 
  hours  இ)  2.5 hours                                                                       

ஈ) லிரனபலக ஶமஷயஷின் தஷப்பிரனத் கதரிஶல்  ககஶடுக்கப்பட்டுள்ர லிலங்கரியஷனந்து t1/2 

தஷப்பிரனக் கண்ைமஷ இயஶது. 

5.                 ன்ம லிரனக்கு  
         

  
  =  k  1  NH3  , 

      

   
               

       

   
          

 னில், K1, K2 ற்றும் K3 ஆகஷரலகலக்கஷரைபஶனத்  கதஶைர்ன 

அ) k1  =  k 2 =  k3     ஆ) k 1 =  3 k2  =  2 k 3   இ) 1.5 k1 =  3 k2  =  k 3      ஈ) 2k1  = k 2 = 3 k 3 

6. குரமந்த அலத்தத்தஷல் ைங்ஸ்ைன் னமப்பப்பில் பஶஸ்ரபனின் (PH3) சஷரதவு லிரன என 

னதல் லரக லிரனஶகும் கனனில்  

அ) லிரனபலகஶனது கலப்பட்ை னமப்பப்பிற்கு பநர் லிகஷதத்தஷல் உள்ரது. 

ஆ) லிரனபலகஶனது கலப்பட்ை னமப்பப்பிற்கு தஷர் லிகஷதத்தஷல் உள்ரது. 

இ) லிரனபலகஶனது, கலப்பட்ை னமப்பப்பிரனச் சஶர்ந்து அரலதஷல்ரய. 

ஈ) சஷரதலரைதல் பலகம் கதுலஶனதஶகும். 

7. என லிரனக்கு, லிரனபலக ம் = k [அசஷட்பைஶன் ]3/2 னில், லிரனபலக ஶமஷயஷ ற்றும் 

லிரனபலகம் ஆகஷனலற்மஷன் அயகுகள் னரமப 

அ)  mol L
1 s

1 )   mol
1/2

 L  ½ 
s

1
 )           ஆ)  mol

1/2
 L  ½ 

s
1

 )   mol L
1s

1 )  

இ)  mol
 1/2

 L  ½ 
s

1
 )    mol L

1s
1 )             ஈ)  mol L s

1 )  mol
 1/2

 L  ½ 
s

 
 )  

8.என பலதஷலிரனின் பபஶது பசர்க்கப்படும் லிரனபலக ஶற்மஷ பின்லனலனலற்றுள் 

தரன ஶற்மஷரக்கஷமது?  

அ. ன்தஶல்பி  ஆ.கஷரர்வு ஆற்மல்   இ. ன்ட்பஶபி    ஈ. அக ஆற்மல் 

9. பின்லனம் கூற்றுகரரக் கனதுக. 

(i) லிரனபடு கபஶனட்கரின் கசமஷவு அதஷகரிப்பஶனது, னஜ் லரக லிரனின் 

லிரனபலகத்தஷரன அதஷகரிக்கஷமது. 

அயகு 7 பலதஷலிரன பலகலில் 
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(ii) Ea = 0 னில், லிரனபலக ஶமஷயஷ k ஆனது பஶதல் ண் A க்குச் சஶகஷமது. 

(iii) Ea = ∞ னும் பபஶது, லிரனபலக ஶமஷயஷ k ஆனது பஶதல் ண் A க்குச் சஶகஷமது. 

(iv) ln k) vs T லரபைம் என பநர்பகஶைஶகும்                                                                

(v) ln  (k)  vs  
 

 
 லரபைம் பநர்க்குமஷ சஶய்வுைன் கூடி என பநர் பகஶைஶகும். 

சரிஶன கூற்றுகரஶலன அ) (ii) ட்டும்  ஆ) (ii) ற்றும் (iv)  இ) (ii) ற்றும் (v)   ஈ) (i), (ii) ற்றும் (v) 

10.என ீள் லிரனில், னன்பனஶக்கஷ லிரனின் ன்தஶல்பி ஶற்மம் ற்றும் கஷரர்வு ஆற்மல்கள் 
னரமப  x kJ mol1  ற்றும் y kJ mol1 ஆகும். னபல, பின்பனஶக்கஷ லிரனின் கஷரர்வுஆற்மல்                                                                                 

அ) y  x) kJ mol
1    ஆ) x  y) J mol

1      இ) x  y) kJ mol 
1  ஈ) x  y)  × 103 J mol

1 

11. கலப்பநஷரய 200K இனந்து 400K க்கு உர்த்தப்படும் பபஶது லிரனபலகம் இன ைங்கு 

அதஷகரித்தஶல், கஷரர்வு ஆற்மயஷன் தஷப்ன ஶது? (R = 8.314 JK-1mol-1) 

அ) 234.65 kJ mol
1      ஆ) 434.65 kJ mol

1      இ) 2.305k J mol
1     ஈ) 334.65 J mol

1     

12. இவ்லிரன னதல் லரக லிரனரச் சஶர்ந்தது. என குமஷப்பிட்ைகலப்பநஷரயில் லிரனபலக     

ஶமஷயஷ 2.303 ×  10
2 hour

1 லரர னப்பபனின் துலக்கச் கசமஷவு 0.25M னில், 1806 

நஷஷைங்கலக்குப்பின் லரர னப்பபனின் கசமஷவு ன்ன?  (log 2 = 0.3010) 

அ) 0.125M      ஆ) 0.215M     இ) 0.25   ×  2.303M     ஈ) 0.05M 
13. என னதல் லரக லிரனக்கு, லிரனபலக ஶமஷயஷ 0,6909 min

-1
 னில் 75% லிரன 

நஷரமவு கபம பதரலஶன கஶயம் (நஷஷைங்கள்). 

அ)  
 

 
  log 2              ஆ  

 

 
  Log 2                 இ)  

 

  
  log    

 
               ஈ)   

 

  
  log    

 
 

14. x             y ன்ம னதல் லரக லிரனில் K ன்பது லிரனபலக ஶமஷயஷ பலும் x ன் 

துலக்கச் கச மஷவு 0.1 M னில், அர லஶழ் கஶயம் 

அ)     
    

 
         ஆ)   

     

          
          இ)  

   

 
        ஈ) இரல துவுல்ய 

15. 2A + B                   C + 3D ன்ம லிரனின் பலக லிதஷிரனக் ககஶடுக்கப்பட்டுள்ர பின்லனம்  

லில ங்கரியஷனந்து கண்ைமஷக.  

அ) லிரன பலகம்  k  [ A ] 2 [ B ]     ஆ) லிரன பலகம்  k   A  ]   B ] 2 

இ) லிரன பலகம்  k A]  B]            ஈ) லிரன பலகம்   k   A  ]    ⁄     B ]    ⁄  

16. கூற்று : என லிரன னதல் லரக லிரனஶக இனந்தஶல், லிரனபடு  கபஶனரின் கசமஷவு 

          இன ைங்கஶகும் பபஶது, லிரன பலகனம் இன ைங்கஶகும். 

   கஶைம் : லிரன பலக ஶமஷயஷனேம் இன ைங்கஶகும் 

அ) கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் சரி, பலும் கஶைஶனது கூற்மஷற்கு சரிஶன  லிரக்கஶகும். 

ஆ) கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் சரி, ஆனஶல் கஶைஶனது கூற்மஷற்கு சரிஶன  லிரக்கல்ய 

இ) கூற்று சரி ஆனஶல் கஶைம் தலறு 

ஈ) கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் தலறு. 

17. என லிரனின் லிரனபலக ஶமஷயஷின் தஷப்ன 5.8  × 10
 2 s

1 அவ்லிரனின் லிரனலரக 

அ. னதல் லரக     ஆ. னஜ் லரக    இ. இண்ைஶம் லரக      ஈ. னென்மஶம் லரக 

18. N 2 O5 (g)           2NO2 (g) +   ⁄ O 2 (g) ன்ம லிரனக்கு N2O5 ன் ரமனேம் பலகஶனது 

6.5  × 10
-2

 mol L
-1

 S
-1

  NO2 ற்றும் O2 ஆகஷரலகரின் உனலஶதல் பலகங்கள் னரமப 

அ) 3.25  × 10
2 mol L

1 s
1 )   ற்றும்   1.3  × 10  2 mol L

1s
1 ) 
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ஆ) 1.3  × 10  2 mol L
1s

1 )  ற்றும்   3.25  × 10
2 mol L

1 s
1 )    

இ) 1.3  × 10  1 mol L
1s

1 )  ற்றும்   3.25  × 10
2 mol L

1 s
1 )                          ஈ) இரல துவுல்ய . 

19. H2O2 சஷரதலரைந்து O2 ரலத் தனம் லிரனில் என குமஷப்பிட்ை பநத்தஷல் என 

நஷஷைத்தஷற்கு 48g O2 உனலஶனஶல் அக்குமஷப்பிட்ை பநத்தஷல் நீரின் உனலஶதல் பலகம். 

அ) 0.75 mol min
1     ஆ) 1.5 mol min

1     இ) 2.25 mol min
1     ஈ) 3.0 mol min

1  

20. லிரனபடு கபஶனரின் துலக்கச் கசமஷவு இன ைங்கஶனஶல், லிரன பஶதஷரவு நஷரமவு 

கபம பதரலஶன கஶயனம் இனைங்கஶகஷமது னில் அவ்லிரனின் லரக 

அ) னஜ்ெஷம்     ஆ) என்று     இ) பின்னம்       ஈ) துவுல்ய 

21. A                          B + C + D ன்ம என படித்தஶன லிரனில், துலக்க அலத்தம் P⁰. ‘t’ பநத்தஷற்குப் 

பின் ‘P’. P⁰, P ற்றும் t ஆகஷலற்ரமப் கபஶனத்து லிரனபலக ஶமஷயஷ 

அ)     
      

 
       (   

   

     
 )                      ஆ)     

      

 
       (   

   

    
 ) 

இ)     
      

 
       (   

     

   
)                             ஈ)             

 
       (      

      
 ) 

22. என னதல் லரக லிரனஶனது 60 நஷஷைங்கரில் 75% நஷரமவு கபறுகஷமது. அபத லிரன, 

அபத நஷபந்தரனகரில் 50% நஷரமவு கபமத் பதரலஶன கஶயம் 

அ) 20 min        ஆ) 30 min       இ) 35 min    ஈ) 75 min 

23. என கதஷரிக்கத் தனித்தஷன் அர லஶழ் கஶயம் 140 நஶட்கள் னில் 560 நஶட்கலக்குப் 

பின்னர், 1g தனிஶனது பின்லனஶறு குரமந்தஷனக்கும். 

அ)    
 

 
     g    ஆ)      

 
 
    g      இ)     

 

 
    g     ஈ)     

 

  
    g 

24. னதல் ற்றும் இண்ைஶம் லரக லிரனகலக்கஷரைபஶன சரிஶன பலறுபஶடு 

அ) லிரனபலக ஶற்மஷிரன னதல் லரக லிரனக்கு பன்படுத்தயஶம், இண்ைஶம் லரக 
லிரனக்கு பன்படுத்த இயஶது. 

ஆ) னதல் லரக லிரனின் அர லஶழ் கஶயம் [A0]  கபஶனத்து அரலதஷல்ரய. இண்ைஶம் 
லரக லிரனின் அர லஶழ் கஶயம் [A0]  கபஶறுத்து அரனேம். 

இ) னதல் லரக லிரனின் பலகம், லிரனபடு  கபஶனட்கரின் கசமஷலிரனச் சஶர்ந்து அரலதஷல்ரய. 

இண்ைஶம் லரக லிரனின் லிரனபலகம் லிரனபடு கபஶனட்கரின் கசமஷவுரனச் சஶர்ந்து அரனேம். 

ஈ) னதல் லரக லிரனின் பலகம், லிரனபடு  கபஶனட்கரின் கசமஷலிரனச் சஶர்ந்து அரனேம். 

இண்ைஶம் லரக லிரனின் லிரனபலகம் லிரனபடுகபஶனட்கரின் கசமஷலிரனச் சஶர்ந்து 

அரஶது. 

25. என கதஷரிக்கத் தனிஶனது இண்டு ைி பநத்தஷல் அதன் ஆம்ப அரலில்     
 

   
   th 

ைங்கஶகக் குரமகஷமது அதன் அர லஶழ் கஶயம். 

அ) 60 min       ஆ) 120 min      இ) 30 min         ஈ) 15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

த . னனிஶஜ்  

பலதஷியஷல் னதுகரய ஆசஷரிர்  

தனனரி 
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1.  என                 இன் கதலிட்டி கரசயஷல் உள்ர Ag+ அனிகரின் கசமஷவு 2.24  × 10-4 mol L-1 

  னில், Ag2C2O4 இன் கரதஷமன் கபனக்க தஷப்ன  

  அ) 2.42 ×  10-8 mol3 L-3     ஆ) 2.66 × 10-12 mol3 L-3    இ) 4.5 × 10-11 mol3 L-3    ஈ) 5.619 × 10–12 mol3 L-3 

2. கலவ்பலறு கசமஷவுகரரக் ககஶண்ை NaOH ற்றும் HCl கரசல்கரர , கலவ்பலறு 

  கனஅரவுகரில் கயந்து பின்லனம் கரசல்கள் தஶரிக்கப்பட்ைன .  

  i. 60 mL   
 

  
  HCl + 40mL 

 

  
  NaOH           ii. 55 mL 

 

  
   HCl + 45 mL 

 

  
   NaOH 

  iii. 75 mL  
 

 
  HCl + 25mL 

 

 
 NaOH           iv. 100 mL 

 

  
  HCl + 100 mL  

 

  
  NaOH 

 அலற்மஷல் ந்த கரசயஷன் pH தஷப்ன 1 ஆக இனக்கும்? 

  அ)  iv                   ஆ)  i                  இ)  ii                         ஈ)  iii 
3. 298K ல், நீரில் BaSO4 இன் கரதஷமன் 2.42  × 10-3 g L-1 னில் அதன் கரதஷமன் கபனக்க ( Ksp ) 

 தஷப்ன (BaSO4 இன் பஶயஶர் நஷரம = 233 g mol-1 ) 

  அ) 1.08 × 10-14mol 2 L-2  ஆ) 1.08 × 10-12 mol 2 L-2  இ) 1.08 × 10-10 mol 2 L-2  ஈ) 1.08 × 10-8 mol 2 L-2   

4. கதலிட்டி Ca(OH)2 கரசயஷன் pH தஷப்ன 9 னில், Ca(OH)2 இன் கரதஷமன் கபனக்க ( Ksp ) 

  தஷப்ன                               அ) 0.5  ×10-15            ஆ) 0.25 × 10-10             இ) 0.125  × 10-15            ஈ)  0.5 × 10-10 

5. H2O ற்றும் HF ஆகஷ ப்ஶன்ஸ்ைட் அஷயங்கரின் இரை கஶங்கள் 

   அ) னரமப OH– ற்றும் H2FH+ ஆகஷன             ஆ)  னரமப H3O+ ற்றும் F– ஆகஷன 

   இ) னரமப OH– ற்றும் F– ஆகஷ                         ஈ) னரமப H3O+ ற்றும் H2F+ ஆகஷன 

6. து கஶக்தஶங்கல் கரசரய உனலஶக்கும்? 

  அ) 50 mL of 0.1M NaOH+25mL of 0.1M CH3 COOH       ஆ) 100 mL of 0.1M CH3 COOH+100 mL of 0.1M NH4OH  

  இ) 100 mL of 0.1M HCl+200 mL of 0.1M NH4OH              ஈ) 100 mL of 0.1M HCl+100 mL of 0.1M NaOH 

7. பின்லனம் னலபஶ பசர்ங்கரில் லூிகஶஶக கசல்பைக்கூடிது து? 

  அ) BF3                     ஆ) PF3                         இ) CF4                                ஈ) SiF4 

8. பின்லனலனலற்றுள் லூி கஶஶக கசல்பைஶதது து?             அ) BF3      ஆ) PF3     இ) CO      ஈ) F– 

9. பசஶடிம் ஃபஶர்பட், அனிலீனிம் குபரஶரடு ற்றும் கபஶட்ைஶசஷம் சரனடு ஆகஷலற்மஷன் 

    நீர்கரசல்கள் னரமப                        அ) அஷயம், அஷயம், கஶம்           ஆ) கஶம், அஷயம், கஶம்         

.  இ) கஶம், நடுநஷரய, கஶம்                        ஈ) இலற்மஷல் துஷல்ரய 

10. 0.10 M கசமஷவுரை நீரி பிரிடின் கரசயஷல், பிரிடினிம் அனிர (C 5 H 5 NH)  

  உனலஶக்கக்கூடி பிரிடின் (C5H5N) னெயக்கூறுகரின் சதலதீம் (  K b for  (C5H5N) = 1.7 × 10 
-9 

 ) 

  அ) 0.006%                   ஆ) 0.013%                   இ) 0.77%                     ஈ) 1.6% 

11. ச கனஅரவுரை, 1,2 ற்றும் 3 னும் pH தஷப்னகரரக் ககஶண்ை னென்று அஷயக் கரசல்கள் 

   என கயனில் கயக்கப்படுகஷன்மன. கயரலில் உள்ர H+ அனிச் கசமஷவு ன்ன? 

   அ) 3.7 ×  10-2             ஆ) 10-6                  இ) 0.111               ஈ) இரல துவுல்ய 

12. 0.1 M NaCl கரசயஷல், கரதஷமன் கபனக்க தஷப்ன 1.6   × 10-10 ககஶண்ை AgCl (s) தஷண்த்தஷன் 

   கரதஷமன் தஷப்ன             அ) 1.26  × 10-5 M      ஆ) 1.6  × 10-9 M          இ) 1.6  × 10-11M        ஈ) னஜ்ெஷம் 

13. கயட் அபஶரைடின் கரதஷமன் கபனக்க தஷப்ன 3.2  × 10-8 னில், அதன் கரதஷமன் தஷப்ன 

   அ)  2 × 10-3 M                        ஆ) 4  × 10-4 M                           இ) 1.6  × 10-5 M                       ஈ) 1.8 × 10-5 M 

அயகு 8 அனிச் சநஷரய 
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14. அரமகலப்பநஷரயில் MY ற்றும் NY3, ஆகஷ கரஶத உப்னகள்  6.2 × 10-13 ன்ம சஶன, Ksp     

.  தஷப்னகரர ககஶண்டுள்ரன . MY ற்றும் NY3 ஆகஷலற்ரமப் கபஶறுத்தலரில் ந்த கூற்று 

   உண்ரஶனது? 

  அ) MY ற்றும் NY3 ஆகஷ உப்னகள் தூ நீர லிை 0.5 M KY கரசயஷல் அதஷகம் கரகஷன்மன. 

  ஆ) MY ற்றும் NY3 கதஶங்கயஷல் KY னும் உப்ரப பசர்ப்பதஷனஶல் அலற்மஷன் கரதஷமன்கரில் 

       வ்லித லிரரவும் உண்ைஶலதஷல்ரய . 

  இ) நீரில் MY ற்றும் NY3 இண்டின் பஶயஶர் கரதஷமன் தஷப்னகலம் சம். 

  ஈ) நீரில் MY ின் பஶயஶர் கரதஷமன் , NY3 ின் பஶயஶர் கரதஷமரன லிை குரமவு. 

15. ச கனஅரவுள்ர 0.1M NaOH ற்றும் 0.01M HCl கரசல்கரர என்மஶக கயக்கும் பபஶது 

     கஷரைக்கும் கரசயஷன் pH தஷப்ன ன்ன?                      அ) 2.0           ஆ) 3            இ) 7.0               ஈ) 12.65 

16. என லயஷர குரமந்த அஷயத்தஷன் பிரிரக ஶமஷயஷ தஷப்ன 1 × 10-3 . pH = 4 னும் தஷப்ன ககஶண்ை 

      என தஶங்கல் கரசரய தஶரிக்க பதரலஶன      
 அஷயம் 

 உப்ன ⁄    லிகஷதம் 

   அ) 4 : 3              ஆ) 3 : 4               இ) 10 : 1                ஈ) 1 : 10 

17. 10-5 M KOH கரசயஷன் pH தஷப்ன      அ)  9    ஆ)  5     இ)  19     ஈ)    இரல துவுல்ய 

18.       
    இன் இரை கஶம்                        அ)    

             ஆ)   P2O5            இ)        
               ஈ)      

   

19. பின்லனலனலற்றுள் து கயரரி– ப்ஶன்ஸ்ைட் அஷயஶகவும், கஶஶகவும் கசல்பை னடினேம்? 

   அ)   HCl               ஆ)       
              இ)          

                  ஈ)          

20. என நீரி கரசயஷன் pH தஷப்ன னஜ்ெஷம், னில் அந்த கரசல் 

     அ) சஷமஷதரவு அஷயத்தன்ர ககஶண்ைது                                  ஆ) அதஷக அஷயத்தன்ர ககஶண்ைது 

     இ) நடுநஷரயத் தன்ர ககஶண்ைது                                               ஈ) கஶத் தன்ர ககஶண்ைது 

21. என லயஷர குரமந்த அஷயம் ற்றும் அதன் உப்னகரர ககஶண்டுள்ர என தஶங்கல்                     

.    கரசயஷன் ரவட்ென் அனிச் கசமஷரல குமஷப்பிடுலது 

  அ) [H+] = Ka   
 அஷயம் 

 உப்ன      ஆ) [H+] = Ka [ உப்ன ]   இ)  [H+] = Ka [ அஷயம் ]  ஈ)  [H+] =       உப்ன 
 அஷயம் 

 
22 .பின்லனலனலற்றுள் அம்பஶனிம் அசஷட்பைட்டின் நீஶற்பகுத்தல் லதீத்ரத குமஷப்பிடும்     .  
.  .சரிஶன கதஶைர்ன து ? 

  அ)  h =  √Kh      ஆ)  h = √Ka Kb    இ)  h = √Kw Ka  Kb   ஈ) h = √K   Kb K  
23. NH4OH இன் பிரிரக ஶமஷயஷ தஷப்ன 1.8    10

-5
  னில், NH4Cl இன் நீஶற்பகுத்தல் ஶமஷயஷ தஷப்ன 

  அ)  1.8   10-19     ஆ)  5.55 × 10-10       இ )  5.55   10-5        ஈ)  1.80   10-5 

  

1. கஶத்தஶக 9650 கூலூம்கள் ஷன்னூட்ைத்ரத கபற்றுள்ர யக்ட்ஶன்கரின் ண்ைிக்ரக 

அ) 6.22 × 1023          ஆ) 6.022 × 1024             இ) 6.022 × 1022            ஈ)  6.022 ×        

2. பின்லனம் அரக்கய லிரனகரர கனதுக 

Mn2
 + 2e


          Mn  E    - 1.18 V  Mn 2+               Mn3+  + e-  Eo  =  - 1.51 V 

3Mn2+ → Mn + 2 Mn3+ , ன்ம லிரனின் E  தஷப்ன ற்றும் னன்பனஶக்கு லிரனின் சஶத்தஷக்கூறு னரமப 

அ) 2.69 V ற்றும் தன்னிச்ரசஶனது    ஆ) - 2.69 ற்றும் தன்னிச்ரசற்மது 

இ) 0.33V ற்றும் தன்னிச்ரசஶனது       ஈ) 4.18V ற்றும் தன்னிச்ரசற்மது 

3. ரக கடிகஶங்கரில் பன்படும் பட்ைன் ஷன்பசஷப்னக் கயன்கள் பின்லனஶறு கசல்னரிகஷன்மன. 

Zn (s) + Ag2 O (s) + H2O (l  )      2 Ag (s) + Zn 2+(aq) + 2OH - (aq)  E0 =  0.76 V 

அலகு 9  நின் வேதினினல் 
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Ag 2O (s) + H2O  (l)  + 2e -           2Ag (s) + 2 OH - (aq)    E o =  0.34 V  னில் ஷன்கய ஷன்னலத்தம். 

   அ)  0.84V             ஆ)  1.34V                 இ)  1.10V                  ஈ)    0.42V 

4. 298 K கலப்பநஷரயில் 0.5 mol dm-3 கசமஷவுரை AgNO3 கரசயஷன் ஷன்பகுரிக் கைத்துத்தஷமன்        

தஷப்ன 5.76 10
3 S cm

1 னில், அதன் பஶயஶர் கைத்துத்தஷமன் தஷப்ன 

அ) 2.88 S cm2 mol-1             ஆ) 11.52 S cm2 mol-1          இ) 0.086 S cm2 mol-1         ஈ) 28.8 S cm2 mol-1     

5. 
நின்குளி KCl KNO3 HCl NaOAC NaCl 

  

 ( S cm2 mol-1  ) 

 
149.9 

 
145.0 

 
426.2 

 
91.0 

 
126.5 

அரலியஶ நீர்த்தயஷல், 25oC கலப்பநஷரயில், ஷன்பகுரிகரின் பஶயஶர் கைத்துத்தஷமன் தஷப்னகள் 

பபயனேள்ர அட்ைலரை ில் ககஶடுக்கப்பட்டுள்ரன. அலற்மஷயஷனந்து தகுந்த தஷப்னகரர  

பன்படுத்தஷ    Ʌ 
o 
HOAC  தஷப்ரப கைக்கஷடுக. 

அ)   517.2                      ஆ)   552.7                       இ)   390.7                      ஈ)   217.5 

6. ஃபஶபை ஶமஷயஷ __________ ன லரறுக்கப்படுகஷமது 

அ) 1 யக்ட்ஶனஶல் சுந்து கசல்யப்படும் ஷன்னூட்ைம் 

ஆ) 1 பஶல் யக்ட்ஶன்கரஶல் சுந்து கசல்யப்படும் ஷன்னூட்ைம் 

இ) என பஶல் கபஶனரர லிடுலிக்க பதரலப்படும் ஷன்னூட்ைம் 

ஈ) 6.22  × 1010 யக்ட்ஶனஶல் சுந்து கசல்யப்படும் ஷன்னூட்ைம் 

7. பின்லனம் லிரன நஷகற வ்லரவு ஃபஶபை ஷன்பனஶட்ைம் பதரலப்படும்?        
          Mn 2+ 

அ)  5F                  ஆ) 3F                     இ) 1F                           ஈ) 7F 

8. உனகஷ கஶல்சஷம் ஆக்ரசடு கரசயஷன் லறஷப , 3.86 A அரவுள்ர ஷன்பனஶட்ைஶன 41 

நஷஷைங்கள் ற்றும் 40 லிநஶடிகலக்கு கசலுத்தப்படுகஷமது. தஷர்ஷன்னரனில் லழீ்படிலஶகும் 

கஶல்சஷத்தஷன் நஷரம கஷஶஷல் கைக்கஷடுக.  ( Ca ன் அணு நஷரம 40 கஷஶம் / பஶல் ற்றும் 1F  =      96500C). 

அ) 4                    ஆ) 2                     இ) 8                         ஈ) 6 

9. உனகஷ பசஶடிம் குபரஶரடு ஷன்னஶற்பகுத்தயஷல், 3A ஷன்பனஶட்ைத்ரத பன்படுத்தஷ 0.1 

பஶல் குபரஶரின் லஶனேரல உனலஶக்க பதரலப்படும் பநம் 

அ) 55 நஷஷைங்கள்          ஆ) 107.2 நஷஷைங்கள்           இ) 220 நஷஷைங்கள்         ஈ) 330 நஷஷைங்கள் 

10. 1A ஷபனஶட்ைத்ரத பன்படுத்தஷ ஷன்னஶற்பகுக்கும் பபஶது 60 லிநஶடிகரில் தஷர்ஷன்னரனில் 

லிடுலிக்கப்படும் யக்ட்ஶன்கரின் ண்ைிக்ரக (யக்ட்ஶனின் ஷன்சுர = 1.6 × 10 −19 C ) 

அ)  6.22 ×1023                ஆ)  6.022 × 1020              இ)  3.75  × 1020          ஈ)  7.48   ×  1023  

11. பின்லனம் ஷன்பகுரிக் கரசல்கரில் குரமந்த பட்ச நஷ கைத்துத்தஷமரனப் கபற்றுள்ரது து? 

 அ)   2N                ஆ)  0.002N                இ)   0.02N                    ஈ)    0.2N 

12. கயட் பசஷப்னக் கயரன ஷன்பனற்மம்(charging) கசய்னேம் பபஶது 

அ) தஷர்ஷன்னரனில் PbSO4 ஆனது Pb ஆக எடுக்கரைகஷமது 

ஆ) பநர்ஷன்னரன ல் PbSO4 ஆனது PbO2 ஆக ஆக்ழஷெபனற்மரைகஷமது 

இ) பநர்ஷன்னரனில் PbSO4 ஆனது Pb ஆக எடுக்கரைகஷமது 

ஈ) தஷர்ஷன்னரனில் PbSO4 ஆனது Pb ஆக ஆக்ழஷெபனற்மரைகஷமது 

13. பின்லனம் ஷன்கயங்கரில் 

I) கயக்யஶஞ்பச ஷன்கயம்                           II) நஷக்கல் – கஶட்ஷம் ஷன்பசஷப்னக்கயம் 

III) கயட் பசஷப்னக் கயம்                              IV) கர்குமஷ ஷன்கயம் 

ரல னதன்ர ஷன்கயங்கரஶகும்? 

அ) I ற்றும் IV                      ஆ) I ற்றும் III                      இ) III ற்றும் IV                      ஈ) II ற்றும் III 
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14. இனம்பின்ீது ெஷங்க் உபயஶகத்ரத னசஷ னயஶம் னசப்பட்ை இனம்ன தஶரிக்கப்படுகஷமது, இதன் 

றுதரய சஶத்தஷற்மது, கனனில் 

அ) இனம்ரப லிை ெஷங்க் பயசஶனது 

ஆ) இனம்ரப லிை ெஷங்க் குரமந்த உனகுநஷரயர கபற்றுள்ர து 

இ) இனம்ரப லிை ெஷங்க் குரமந்த தஷர்குமஷ ஷன்னரன ஷன்னலத்த தஷப்ரப கபற்றுள்ரது 

ஈ) இனம்ரப லிை ெஷங்க் அதஷக தஷர்குமஷ ஷன்னரன ஷன்னலத்த தஷப்ரப கபற்றுள்ர து 

15.  கூற்று :தூ இனம்ரப உயர்ந்த கஶற்மஷல் கலப்பப்படுத்தும் பபஶது துனலஶக ஶறுகஷமது.                 

கஶைம் : துனலின் இரன Fe3O4 

அ) கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் சரி, பலும் கஶைம் கூற்மஷற்கஶன சரிஶன லிரக்கஶகும். 

ஆ) கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் சரி, ஆனஶல், கஶைம் கூற்மஷற்கஶன சரிஶன லிரக்கல்ய 

இ) கூற்று சரி ஆனஶல் கஶைம் தலறு                               ஈ) கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் தலறு. 

16. H2 - O2 ரிகபஶனள் ஷன்கயத்தஷல் தஷர்ஷன்னரனில் நஷகலம் லிரன 

அ) O2(g) + 2H2O (l) + 4e         4OH

 (aq)                         ஆ) H+(aq) + OH


 (aq)      H 2O ( l ) 

இ) 2H2 (g) + O2 ( g)                 2H 2 O (g)                           ஈ) H 
+
  + e  

-
                         ⁄   H2 

17. M / 36 கசமஷவு ககஶண்ை லயஷர குரமந்த எற்ரமக்கஶ அஷயத்தஷன் சஶன கைத்துத்தஷமன் 

தஷப்ன 6 mho cm2 equivalent 
–1

  ற்றும் அரலியஶ நீர்த்தயஷல் அதன் சஶன கைத்துத்தஷமன் தஷப்ன 

400 mho cm2 equivalent 
–1

 னில், அந்த அஷயத்தஷன் பிரிரக ஶமஷயஷ தஷப்ன 

அ) 1.25  × 10 
 6                ஆ) 6.25   × 10  -  6                   இ) 1.25  ×  10

 4                       ஈ) 6.25 ×  10 
− 5  

18. நஷ கைத்துத்தஷமன் தஷப்ன Ƙ = 1.25  × 10 
-3

  S cm  
-1

 ககஶண்டுள்ர 0.01 M சுமஷவுரை 1: 1 ஷன்பகுரிக் 

கரசரய ஷன்கயத்தஷல் நஷப்பி என ஷன்கைத்து ஷன்கயனஶனது அரவுத்தஷனத்தம் 

கசய்ப்படுகஷமது. 25 C கல ப்பநஷரயில் இதன் அரந்தமஷப்பட்ை ஷன்தரை 800 W னில் 

கயஶமஷயஷ தஷப்ன,               அ) 10
1 c m

1             ஆ) 101 c m
1               இ) 1 c m

1               ஈ)  5.7 × 10 
−12  

19. 298K கலப்பநஷரயில், AB னும் கசஶற்ப அரவு கரனேம் உப்பின் (1:1 ஷன்பகுரி) கதலிட்டி 

கரசயஷன் கைத்துத்தஷமன் 1.85 × 10
 5 S m

1 . 298K கலப்பநஷரயில், AB உப்பின் கரதஷமன் கபனக்க 

தஷப்ரப கைக்கஷடுக.   o
m ) AB     14  × 10

 3 S m2 mol1 . 

அ)  5.7 × 10 
− 12                  ஆ)  1.32 ×  1012                  இ)   7.5 × 10

12                   ஈ) 1.74 × 10 
−12  

20. Zn | ZnSO 4  ( 0.01 M )   ||    CuSO 4 (1.0 M)  | Cu னும் ஷன்பலதஷக்கயரன கனதுக. இந்த பைனில் 

ஷன்கயத்தஷன் emf தஷப்ன E1 . ZnSO4  ன் கசமஷரல 1.0 M ஆகவும், CuSO4 ன் கசமஷரல 0.01 M 

ஆகவும் ஶற்றும் பபஶது அதன் emf  E2 ஆக ஶறுகஷமது. பின்லனலனலற்றுள் ந்த என்று E1 ற்றும் 

E2 க்கு இரைபனேள்ர கதஶைர்பஶக இனக்கும்? 

அ) E1 < E2                          ஆ) E1 > E2                         இ) E 2     ≥   E 1                       ஈ) E1 = E2 

21. கஸபற ககஶடுக்கப்பட்டுள்ர பைத்தஷல் கஶட்டினேள்ரலஶறு கலவ்பலறு emf தஷப்னகரரச் சஶர்ந்து 

னபஶஷனின் ஆக்ழஷெபனற்ம நஷரயகரில் ற்படும் ஶற்மத்ரத கனத்தஷற் ககஶள்க. 

    
   

        
→          

    
             
→       HBrO    

               
→              

                
→              

இலற்மஷல் லிகஷதச் சஷரதவு அரைனேம் கூறு து?            

  அ)                 ஆ)     
               இ)     

                       ஈ) HBrO 

22. பின்லனம் கயலிரனக்கு            

  2Fe3+(aq) +  2l

 (aq)          2Fe2 (aq) +   l2 (aq)   298K கலப்பநஷரயில்  E0ஷன்கயம் = 0.24V னில், 

கயலிரனின் தஷட்ை கட்டியஶ ஆற்மல் ஶற்ம (Δ, G
o
) தஷப்ன 

அ) - 46.32 KJ mol
1       ஆ) - 23.16 KJ mol 

1          இ) 46.32 KJ mol
1          ஈ) 23.16 KJ mol 

−1  
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23. என குமஷப்பிட்ை அரவு ஷன்பனஶட்ைஶனது 2 ைி பநத்தஷல் 0.504 கஷஶம் ரவட்ெரன 

லிடுலிக்கஷமது. அபத அரவு ஷன்பனஶட்ைத்ரத,அபத அரவு பநத்தஷற்கு கஶப்பர் சல்பபட் கரசயஷன் 

லறஷப கசலுத்தஷனஶல் வ்லரவு கஷஶம் கஶப்பர் லழீ்படிலஶக்கப்படும்? 

அ)  31.75            ஆ)  15.8            இ ) 7.5         ஈ)  63.5 

24. 25oC கல ப்பநஷரய ில் 1MY 
–
 ற்றும் 1MZ 

-
 ஆகஷலற்ரம ககஶண்டுள்ர கரசயஷன் 

லறஷப 1 atm அலத்தத்தஷல் X னும் லஶனே குஷறஷகரஶக கசலுத்தப்படுகஷமது. அலற்மஷன் எடுக்க 

ஷன்னலத்தங்கள் Z > Y > X னில், 

அ) Y ஆனது X  ஆக்ழஷெபனற்மம் கசய்னேம் ஆனஶல் Z   ஆக்ழஷெபனற்மம் கசய்ஶது 

ஆ) Y ஆனது Z  ஆக்ழஷெபனற்மம் கசய்னேம் ஆனஶல் X   ஆக்ழஷெபனற்மம் கசய்ஶது 

இ) Y ஆனது X ற்றும் Z இண்ரைனேம் ஆக்ழஷெபனற்மம் கசய்னேம் 

ஈ) Y ஆனது X ற்றும் Z இண்ரைனேம் எடுக்குரைச் கசய்னேம் 

25. கயலிரன :  A + 2B-        A2+  +  2B ; 

A2+ +  2e -     A     Eo  =   0.34 V ற்றும் 300K கலப்பநஷரயில் இந்த கயலிரனக்கு log10 K = 15.6 at 

300K னில்  B+   e 

      B னும் கயலிரனக்கு E  தஷப்ரப கஶண்க. 

அ)    0.80    ஆ)   1.26   இ)   - 0.54    ஈ)    - 10.94 

  

1. log  
 
  தஷப்னகரரக் log p தஷப்னகலக்கு தஷஶக ககஶண்டு லரபைத்தஷல் பிண்ட்யஷச் 

ச கலப்பக் பகஶடு லரப்பட்டுள்ர து. பகஶட்டின் சஶய்வு ற்றும் அதன் y – அச்சு கலட்டுத்துண்டு 

தஷப்னகள் னரமப குமஷப்பிடுலது 

அ)    ⁄ , k   ஆ) log   ⁄  , k   இ)   ⁄  , log k   ஈ) log   ⁄  , log k 

2. இற்னமப்பப்ன கலர்ச்சஷக்கு பின்லனலனலற்றுள் து தலமஶனது? 

அ) ீள்தன்ர ககஶண்ைது ஆ) கலப்பநஷரய அதஷகரிக்கும்பபஶது அதஷகரிக்கஷமது 

இ) பப்ன கலர்தல் கலப்பம் குரமவு      ஈ) னமப்பப்ன பப்பரவு அதஷகரிக்கும்பபஶது அதஷகரிக்கஷமது 

3. பின்லனம் பண்னகரில் பப்ன கலர்தலுைன் கதஶைர்னரைது து?  

அ) ΔG ற்றும்ΔH தஷர்குமஷ தஷப்ரபனேம் ஆனஶல் ΔS பநர்குமஷ தஷப்ரபனேம் கபற்றுள்ரன. 

ஆ) ΔG ற்றும்ΔS தஷர்குமஷ தஷப்ரபனேம் ஆனஶல் ΔH பநர்குமஷ தஷப்ரபனேம் கபற்றுள்ரன. 

இ) ΔG தஷர்குமஷ தஷப்ரபனேம் ஆனஶல் ΔH ற்றும் ΔS பநர்குமஷ தஷப்ரபனேம் கபற்றுள்ரன. 

ஈ) ΔG, ΔH ற்றும் ΔS அரனத்தும் தஷர்குமஷ தஷப்ரப கபற்றுள்ரன. 

4. னெடுபனி ன்பது வ்லரக கூழ்ம்? 

அ) லஶனேலில் தஷண்ம்  ஆ) லஶனேலில் லஶனே  இ) லஶனேலில் நீர்ம்  ஈ) நீர்த்தஷல் லஶனே                          

5. கூற்று : Al3+ அனிின் லழீ்படிலஶக்கும் தஷமன் Na+ அனிர லிை அதஷகம். 

கஶைம்: பசர்க்கப்பட்ை துகள்தஷட்டு அனிின் இரைதஷமன் அதஷகஶக உள்ரபபஶது, அதன் 

லழீ்படிலஶக்கும் தஷமனும் அதஷகம். 
அ) கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் சரி. பலும், கஶைம் கூற்மஷற்கஶன சரிஶன லிரக்கஶகும். 

ஆ) கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் சரி. ஆனஶல், கஶைம் கூற்மஷற்கஶன சரிஶன லிரக்கல்ய . 

இ) கூற்று சரி ஆனஶல் கஶைம் தலறு.               ஈ) கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் தலறு. 

6. கூற்று : கஶத்தஶல் உண்ைஶகும் இத்தக் கசஷரல தடுக்க ஃகபர் ரிக் குபரஶரரை பன்படுத்த 

                  னடினேம். இக்கூற்ரம நஷஶப்படுத்தும் சரிஶன லிரக்கம் து? 

அ) இது உண்ரல்ய , ஃகபர் ரிக் குபரஶரடு நச்சுத்தன்ர ககஶண்ைது. 

ஆ) இது உண்ர , இத்தம் ன்பது என தஷர்ஷன்சுர ககஶண்ை கூழ்ஶகும். Fe3+ அனிகள் 

      இத்தத்ரத தஷரிச் கசய்கஷன்மன. 

அயகு 10 னமப்பப்ன பலதஷில் 
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இ)இது உண்ரல்ய , ஃகபர் ரிக் குபரஶரடு என அனிச்பசர்ஶகும், இது இத்த ஏட்ைத்தஷல் கயக்கஷமது. 

ஈ) இது உண்ர , Cl- அனினேைன் பசர்ந்து தஷர்ஷன் கூழ்ம் உனலஶலதஶல் தஷரிதல் நஷகழ்கஷமது. 

7. தரயனடி கஷரீம் ன்பது என      அ) கரி   ஆ) பஶல்ம் இ) தஷண்க் கூழ்ம்  ஈ) கூழ்க் கரசல். 

8. பின்லனலனலற்றுள் து சரிஶக கபஶனந்தஷனேள்ரது? 

அ)  பஶல்ம்           –  னரக 

ஆ) கரி               –  கலண்கைய் 

இ)  தரப்ன           –  பனினெட்ைம்┼ 

ஈ)  கயக்கப்பட்ை கஷரீம்  –  கூழ் கரசல் 

9. As2S3  கூழ்த்ரத தஷரிச் கசய் ஷகவும் பனுள்ர ஷன்பகுரி 

அ) NaCl   ஆ) Ba(NO3)2   இ) K 3 [Fe(CN)6 ]     ஈ) Al2(SO4)3 

10. பின்லனலனலற்றுள் ந்த என்று பப்ன இலலிரச குரமப்பி அல்ய ? 

                 ┼ 

அ)  CH3 -  (CH2)15 – N -  (CH3)2 CH2Br     ஆ)   CH3 -  (CH2)15 -  NH2 

இ)   CH3 -  (CH2)16 -  CH2 OSO
2 - 

 Na
+      ஈ)   OHC  - (CH2)14 -  CH2 –  COO -  Na

+
 

11. என கூழ்க்கரசல் லறஷப எரிகற்ரமர கசலுத்தும்பபஶது கஶைக்கஷரைக்கும் நஷகழ்வு 

அ) தஷர்ஷன்லஶய் கதஶங்கயரசவு     ஆ) ஷன்னரனக்கலர்ச்சஷ    இ) தஷரிதல்     ஈ) டிண்ைஶல் லிரரவு 

12. ஷன்னயத்தஷல் ரலக்கப்பட்டுள்ர என கூழ் நஷரய அரப்பிலுள்ர துகள்கள் தஷர்ஷன் 

னரனர பநஶக்கஷ நகனகஷன்மன.அபத கூழ்க்கரசயஷன் தஷரிதல் நஷகழ்லஶனது  K2SO4        

(i),Na3PO4        (ii)K4 [ Fe(CN)6 ]     (iii) ற்றும் NaCl 

(iv) ஆகஷலற்ரமக் ககஶண்டு ஆய்வு கசய்ப்படுகஷமது. அலற்மஷன் லழீ்படிலஶகும் தஷமன் 

அ) II > I>IV > III              ஆ) III > II > I > IV              இ) I > II > III > IV                ஈ) இலற்மஷல் துவுஷல்ரய 

13. ககஶல்பயஶடின் ன்பது பின்லனலனலற்றுள் தன் ஆல்கவஶல் - ஈதர் கயரலில் 4%கரசயஶகும்? 

அ) ரநட்பஶகஷரிசரின்       ஆ) கசல்லுபயஶஸ் அசஷட்பைட்        இ) கஷரரக்கஶல் ரைரநட்பட்         ஈ) ரநட்பஶ  கசல்லுபயஶஸ் 

14. பின்லனலனலற்றுள் து எனபடித்தஶனலிரன பலகஶற்மத்தஷற்கு டுத்துக்கஶட்டு? 

அ)பவபர் னரமில் அம்பஶனிஶ தஶரித்தல் ஆ) கதஶடு னரமில் கந்தக அஷயம் தஶரித்தல் 

இ) ண்கைய்ின் ரவட்ெபனற்மம்      ஈ) நீர்த்த HCl னன்னிரயில் சுக்பஶழஷன் நீஶற்பகுத்தல் 

15. பின்லனலனலற்ரம கபஶனத்துக 

 

16. AS2S3 கூழ்த்ரத லழீ்படிலஶக்கும் ஷன்பகுரிகரின் லழீ்படிலஶக்கும் தஷமன் தஷப்னகள் 

ஷல்யஷபஶல்கள் / யஷட்ைர் அயகஷல் கஸபற ககஶடுகப்பட்டுள்ரன. 

(I) (NaCl) = 52      (II) (BaCl2 ) = 0.69    (III)  (MgSO4 ) = 0.22  

லழீ்படிலஶக்கும் தஷமன்கரின் சரிஶன லரிரச         அ) III > II > I     ஆ) I > II > III    இ) I > III > II    ஈ) II > III>I 

17. என லஶனேலஶனது, என தஷண் உபயஶக பப்பின்ீது பப்ன கலப்படுதல் ன்பது 

தன்னிச்ரசஶன ற்றும் கலப்பம் உஷழ் நஷகழ்லஶகும், கனனில் 

அ) ΔH அதஷகரிக்கஷமது         ஆ) ΔS அதஷகரிக்கஷமது         இ) ΔG அதஷகரிக்கஷமது        ஈ) ΔS குரமகஷமது 

18. x ன்பது பப்னகலர் கபஶனரின் அரவு, m ன்பது பப்னப் கபஶனரின் அரவு னக் ககஶண்ைஶல், 

பின்லனம் கதஶைர்னகரில் பப்ன கலர்தல் கசல்னரமனேைன் கதஶைர் பில்யஶதது து? 

அ) ஶமஶத T ில் x / m = f (P)    ஆ ) ஶமஶத P ில் x / m = f ( T )    இ ) ஶமஶத x / m ில் P  = f ( T )      ஈ)    x / m   PT 
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19. என அனிின் லழீ்படிலஶக்கும் தஷமன் பின்லனம்பண்னகரில் ரதச் சஶர்ந்து அரந்துள்ரது? 

அ) அனிின் ஷன்சுரரவு ற்றும் ஷன்சுரின் குமஷ.  ஆ) அனிின் உனலரரல ட்டும் 

இ) அனிின் ஷன்சுரரல ட்டும்                    ஈ) அனிின் ஷன்சுரின் குமஷர ட்டும் 

20. கபஶனத்துக 

 

    

1. 273 K ற்றும் 1 atm அலத்தத்தஷல் X ன்ம என ஆல்கவஶல் லிக்ைர்பர் பசஶதரனில் 

நீய நஷமத்தஷரனத் தனகஷமது. 3.7g ‘X’  உபயஶக பசஶடித்துைன் லிரனப்படுத்தும் பபஶது 560 mL 

ரவட்ென் லஶனே கலரிபறுகஷமது. X ன் லடில லஶய்பஶடு ன்னலஶக இனக்கும்? 

அ)                           ஆ)                

இ)                 )2              ஈ)                                

2. பின்லனலனலற்றுள் ச்பசர்ஶனது கத்தஷல் கக்னசீஷம் னபஶரடுைன் லிரனனரிந்து பின் 

நீஶற்பகுக்க னெலிரை ஆல்கவஶரயத் தனம்? 

அ) கபன்சஶல்டிரவடு                              ஆ) னப்பனஶிக் அஷய   

இ) கத்தஷல் னப்பிபஶபனட்                   ஈ.அசஷட்ைஶல்டிரவடு 

3.     

                             ஈ) இதஷல் துவும் இல்ரய 
4. ஈத்தீன்       HOCL      →        A               →    ஈத்தன்  - 1, 2 - 1 -, ரை ஆல் ன்ம கதஶைர்ச்சஷஶன லிரனில் 

A ற்றும் X ன்பன னரமப 

அ) குபரஶபஶ ஈத்பதன் ற்றும் NaOH                ஆ) த்தனஶல் ற்றும் H2 SO 4 

இ) 2 -  குபரஶபஶ த்தன் 1 – ஆல் ற்றும் NaHCO3      ஈ) த்தனஶல் ற்றும்  H2O 

5. பின்லனலனலற்றுள் து லயஷர ஷக்க அஷயம்? 

அ) 2 – ரந ட்பஶபனீஶல்                ஆ) 4 – குபரஶபஶ பனீஶல் 

இ) 4 - ரந ட்பஶ பனீஶல்                 ஈ) 3 – ரநட்பஶபனீஶல் 

6.                    CH2 OH ன்ம பசர்த்ரத அைர் H2SO4 உைன் லிரனப்படுத்தும் பபஶது உனலஶகும் 
னதன்ர லிரரகபஶ னள் 

                           

7. கஶர்பஶயஷக் அஷயம் ன்பது 

அ) பனீஶல்     ஆ) பிக்ரிக் அஷயம்    இ) கபன்சஶிக் அஷயம்     ஈ) பரீனல் அசஷட்டிக் அஷயம் 

8. பின்லனலனலற்றுள் ச்பசர்ம் பனீஶலுைன் லிரனபட்டு பின் நீஶற்பகுக்க சஶயஷசஷயஶல் 

டிரவரைத் தனகஷமது? 

அ)ரை குபரஶபஶ ீத்பதன்  ஆ) ட்ரகுபரஶபஶ ஈத்பதன்   இ) ட்ரகுபரஶபஶ ீத்பதன்    ஈ) CO2 

அயகு 11  ரவட்ஶக்ழஷ பசர்ங்கள் ற்றும் ஈதர்கள்   
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9.  

                        
             

10. ன்ம பச ர்த்தஷன் சரிஶன IUPAC கபர் 

அ) (4 – குபரஶபஶ 3 ,2- – ரை கத்தஷல் கபன்ைன் 1- –ஆல்) 

ஆ) (2,3 – ரைகத்தஷல் – -4 குபரஶபஶ கபன்ைன் – -1ஆல்) 

இ) (2,3,4 – ட்ர கத்தஷல் – -4 குபரஶபஶ பினைட்ைன் – -1ஆல்) 

ஈ) 4 – குபரஶபஶ 2,3,4- – ட்ரகத்தஷல் கபன்ைன் – -1 ஆல். 

11. கூற்று : பனீஶல் ஆனது த்தனஶரய லிை அதஷக அஷயத்தன்ர உரைது. 

கஶைம் : பனீஶக்ரழடு அனிஶனது உைனிரசலஶல் நஷரயப்னத்தன்ர கபறுகஷமது. 

அ) கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் சரி. பலும் கஶைஶனது கூற்மஷற்கஶன சரிஶன லிரக்கஶகும். 

ஆ) கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் சரி பலும் கஶைஶனது கூற்மஷற்கஶன சரிஶன லிரக்கல்ய. 

இ) கூற்று சரி ஆனஶல் கஶைம் தலறு.              ஈ) கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் தலறு. 

12.  
அ) ஈத்பதன்       ஆ) ஈத்தஶக்ழஷ ஈத்பதன்      இ) த்தஷல்ரபசல்ரபட்       ஈ) த்தனஶல் 

13.  ன்ம லிரனிரன இவ்லஶறு 
லரகப்படுத்தயஶம் 

அ) நீகற்மம்                               ஆ) லில்யஷம்சனின் ஆல்கவஶல் கதஶகுப்ன னரம 

இ) லில்யஷம்சனின் ஈதர் கதஶகுப்ன னரம    ஈ) ஆல்கவஶயஷன் ரவட்ென் நீக்கலிரன 
14. நீர்த்த அஷயங்கரின் னன்னிரயில் பசஶ னப்ரபல் கபன்சஸன் ஆனது கஶற்மஷனஶல் 
ஆக்சஷெபனற்மம் அரைனேம் லிரனில் உனலஶலது. 

அ)       COOH        ஆ)       CO             இ)       CO                ஈ)       OH     

15. கூற்று : யக்ட்ஶன் கலர்கபஶனள் பதஷலீட்டு லிரனில் கபன்சஸரனக் கஶட்டிலும் பனீஶல் அதஷக 

லிரனத்தஷமன் ஷக்கது. 

கஶைம் : பனீஶல் லிரனபடும் பபஶது உனலஶகும் லிரன இரை நஷரய அரீனிம் அனிஶனது 

அதஷக உைனிரசலஶல் நஷரயப்னத் தன்ர கபறுகஷமது. 

அ) கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் சரி.  பலும் கஶைஶனது கூற்மஷற்கஶன சரிஶன லிரக்கஶகும். 

ஆ) கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் சரி ப லும் கஶைஶனது கூற்மஷற்கஶன சரிஶன  லிரக்கல்ய 

இ) கூற்று சரி ஆனஶல் கஶைம் தலறு                       ஈ) கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் தலறு. 

16. HO CH2 CH2 – OH  கபர் அபஶடிக் அஷயத்துைன் கலப்பப்படுத்தும் பபஶது உனலஶலது 

அ) கத்தனஶிக் அஷயம்              ஆ) கஷரரஶக்சஶல்             இ) கத்தனல்                 ஈ) CO2 

17. தஶனிங்கஷ இந்தஷங்கரின் படிபட்ைர்கரில் உரம தஷர்கபஶனரஶக பன்படுலது து? 

அ) கத்தனஶல்   ஆ) த்தனஶல்  இ) நஷபஶகபன்ரைல் ஆல்கவஶல்  ஈ) த்தன் - 1,2 – ரை ஆல். 

18.  OH ன்ம லிரனஶனது தற்கு என 

டுத்துக்கஶட்ைஶகும். 

  அ) உர்ட்ஸ் லிரன                                                    ஆ) லரரஶதல் லிரன   

   இ) லில்யஷம்சன் கதஶகுப்ன னரம                     ஈ) பகஶல்ட் லிரன 
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19. C3H8 O  ன்ம னெயக்கூறு லஶய்பஶடுரை என பஶல் பசர்ஶனது, இன பஶல்கள் HI உைன் 

னலலதுஶக லிரனனரிந்து X ற்றும் Y த் தனகஷமது. Y  நீர்த்த கஶத்துைன் ககஶதஷக்க ரலக்கும் 

பபஶது Z உனலஶகஷமது.  Z ஆனது அபைஶபஶர்ம் லிரனக்கு உட்படுகஷமது னில் A ன்ம பசர்ம் ஶது? 

அ) னப்பன் – 2 – ஆல்      ஆ) னப்பன் – -1 ஆல்     இ) ஈத்தஶக்ழஷ ஈத்பதன்     ஈ) ீத்தஶக்ழஷ ஈத்பதன் 

20.பின்லனம் ஈதர்கலள் தரன சூைஶன HI உைன் லிரனபடுத்தும் பபஶது கத்தஷல் ஆல்கவஶல் உனலஶகஷமது? 

    

21. லில்யஷம்சன் கதஶகுப்ன னரமில் ரைகத்தஷல் ஈதர உனலஶக்கும் லிரன என                                          

அ) SN
1 லிரன                                                                            ஆ) SN

2 லிரன                                                                   

இ) யக்ட்ஶன் கலர் கபஶனள் பசர்க்ரக லிரன               ஈ) யக்ட்ஶன் கலர் கபஶனள் பதஷலீட்டு 

லிரன 

22. பனீஶல் நடுநஷரய கபர்ரிக் குபரஶரடுன் லிரனனரிந்து தனம் நஷமம் 

அ) சஷலப்ன நஷமம்                                  ஆ) ஊதஶ நஷமம் 

இ) அைர் பச்ரச நஷமம்                        ஈ) வ்லித நஷமனம் உனலஶலதஷல்ரய  

 

1. கஸழ்கஶண் லிரனில் லிரரப்கபஶனள் ‘A’ ன் சரிஶன அரப்ன 

2.               
2.அசஷட்பைஶனியஷனந்து சபனஶரவட்ரின் உனலஶகும் லிரன பின்லனலனலற்றுள்  தற்கு சஶன்மஶக உள்ரது? 

அ) கனகலர் பதஷலீட்டு லிரன                 ஆ) யக்ட்ஶன் கலர் பதஷலீட்டு லிரன 

இ) யக்ட்ஶன் கலர் பசர்ப்ன லிரன            ஈ) கனகலர் பசர்ப்ன லிரன 

3. பின்லனம் என லிரனக்கஶைினேைன் அசஷட்பைஶன் கனகலர் பசர்ப்ன லிரனில் ஈடுபட்டு அதன் 

பின்னர் நீர்நீக்கரைகஷமது. அந்த லிரனக்கஶைி 
அ) கஷரிக்னஶர்டு லிரனக்கஶைி                     ஆ) Sn / HCl 

இ) அஷயக்கரசயஷலுள்ர ரவட்சஸன்              ஈ) ரவட்பஶசனிக் அஷயம் 

4. பின்லனம் லிரனில், 

 லிரர ப்கபஶனள் ‘X’ ஆனது ----------------- பசஶதரனர தஶது. 

அ) ைஶயன்ஸ் பசஶதரன                      ஆ) லிக்ைர் பர் பசஶதரன           

இ) அபஶபைஶ ஃபஶர் ம் பசஶதரன              ஈ) ஃகபயஷங் கரசல் பசஶதரன 

5.                                                              
அ) ஃபஶர்ஶல்டிரவடு                           ஆ) ரை அசஷட்பைஶன் அம்பஶனிஶ 

இ) கவக்ழஶகத்தஷலீன் கைட்ஶ அீன்            ஈ) ஆக்ரசம் 

6. பின்லனம் லிரனலரிரசில் லிரகரஶனள் Z  கண்ை மஷக. 

 

 

 

 

அயகு 12 கஶர்பரனல் பசர்ங்கள் ற்றும் கஶர்பஶக்சஷயஷக் அஷயங்கள் 
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7. கூற்று: 2, 2 – ரைகத்தஷல் னப்பனஶிக் அஷயம் HVZ லிரனர தனலதஷல்ரய . 

கஶைம்: 2, 2– ரைகத்தஷல் னப்பனஶிக் அஷயம் α - ரவட்ென் அணுரல ககஶண்டினக்கலில்ரய 

அ) கூற்று , கஶைம் இண்டும் சரி, பலும் கஶைம் கூற்மஷற்கஶன சரிஶன லிரக்கஶகும். 
ஆ) கூற்று , கஶைம் இண்டும் சரி, ஆனஶல் , கஶைம் கூற்மஷற்கஶன சரிஶன லிரக்கல்ய. 

இ) கூற்று சரி ஆனஶல் கஶைம் தலறு                    ஈ) கூற்று, கஶைம் இண்டும் தலறு. 

8. பின்லனலனலற்றுள் ககஶடுக்கப்பட்ை பசர்ங்கரின் அஷத்தன்ரின் அடிப்பரைியஶன 

சரிஶன லரிரச 

அ  F     COOH  >     COOH  > Br     COOH  >   Cl     COOH 

ஆ  F     COOH >   Cl     COOH >  Br     COOH   >     COOH 

இ     COOH   >  Cl     COOH  >  F     COOH  >  Br     COOH  

ஈ)  Cl     COOH  >     COOH  >  Br     COOH  >  I     COOH 

9. கப ன்சஶிக் அஷயம்    C ன்பது 

அ) அனிலீனிம் குபரஶரடு                                    ஆ) O – ரநட்பஶ அனிலீன் 

இ) கபன்சஸன் ரைபசஶனிம் குபரஶரடு              ஈ) m – ரநட்பஶ கபன்சஶிக் அஷயம் 

10. த்தனஶிக் அஷயம் 

 
   ⁄

→       2 – னபஶபஶ த்தனஶிக் அஷயம் இந்த லிரனஶனது ______ 

ன்மரறக்கப்படுகஷமது 

அ) பிங்கல் ஸ்டீன் லிரன                                                                         ஆ) பவபயஶ ஃபஶர்ம் லிரன 

இ) கவல் – பலஶல்வஶர்ட்– கெயஷன்ஸ்கஷ லிரன                               ஈ) இலற்மஷல் துஷல்ரய 

11.  லிரர ப்கபஶனள் (c) ன்பது 

அ) அசஷட்ரைல் குபரஶரடு                                                      ஆ) குபரஶபஶ அசஷட்டிக் அஷயம் 

இ)  α - குபரஶபஶ சபனஶ த்தனஶிக் அஷயம்                ஈ) இலற்மஷல் துஷல்ரய 

12. பின்லனலனலற்றுள் ந்த என்று ைஶயன்ஸ் லிரனக்கஶைிர எடுக்குகஷமது? 

அ) ஃபஶர்ஷக் அஷயம்      ஆ) அசஷட்டிக் அஷயம்      இ) கபன்பசஶபபீனஶன்       ஈ) இலற்மஷல் துஷல்ரய 

13    

   

14.  இன் IUPAC கபர் 

அ) பினேட் – 3 – ஈனஶிக் அஷயம்     ஆ) பினேட் – 1- ஈன் – 4 – ஆிக் அஷயம் 

இ) பினேட்– 2- ஈன்-1-ஆிக்அஷயம்   ஈ) பினேட் – 3  - ஈன் – 1 – ஆிக் அஷயம் 

15.  இந்த லிரனில் உனலஶகும் லிரரகபஶனரர 

கண்ைமஷக 

www.Padasalai.Net                                                                 www.CBSEtips.in

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.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/


                                                                         
16. HCN உைனஶன லிரனில் பின்லனம் ந்த பசர்த்தஷல் சஸர்ரற்ம (ரகல்) கஶர்பன் 

உனலஶலதஷல்ரய 

a)       b) C)         d)  

17. கூற்று : p – N, N – ரைக த்தஷல் அஷபனஶ கபன்சஶல்டிரவடு, கப ன்சஶின் குறுக்கலிரனக்கு  உட்படுகஷமது  

கஶைம் : ஆல்டிரவடு (-CHO) கதஶகுதஷஶனது கட்ைஶ ஆற்றுப்படுத்தும்      கதஶகுதஷஶகும் 

அ) கூற்று , கஶைம் இண்டும் சரி, பலும் கஶைம் கூற்மஷற்கஶன சரிஶன லிரக்கஶகும். 

ஆ) கூற்று , கஶைம் இண்டும் சரி, ஆனஶல் , கஶைம் கூற்மஷற்கஶன சரிஶன லிரக்கல்ய. 
இ) கூற்று சரி ஆனஶல் கஶைம் தலறு                                  

 ஈ) கூற்று, கஶைம் இண்டும் தலறு. 

18. பின்லனலனலற்றுள் ந்த என்று லிகஷதக்கூறு சஷரதவு லிரனக்கு டுத்துக்கஶட்ைஶகும் 

அ) ஆல்ைஶல் குறுக்கம்                                                           ஆ) கஶன்னிசபஶலிரன 

 இ) கபன்சஶின் குறுக்கம்                                                       ஈ) இலற்மஷல் துஷல்ரய 

19. பின்லனலனலற்றுள் ந்த என்று 50% பசஶடிம் ரவட்ஶக்ரசடு கரசலுைன் லிரனப்பட்டு 

ஆல்கவஶரயனேம், அஷயத்ரதனேம் தனகஷமது? 

அ) பரீனல் கத்தனல்         ஆ) த்தனல்               இ) த்தனஶல்                ஈ) கத்தனஶல் 

20. அசஷட்ைஶல்டிரவடு ற்றும் கபன்சஶல்டிரவரை பலறுபடுத்தஷமஷ பன்படுத்தப்படும் லிரனக்கஶைி 
அ) ைஶயன்ஸ் லிரனக்கஶைி                                                ஆ) ஃகபயஷங் கரசல் 

இ) 2,4 – ரை ரநட்பஶபரீனல் ரவட்சஸன்                         ஈ) கசஷகஶர்பரசடு 

21. பரீனல் கத்தனல், அைர் NaOH உைன் லிரனப்பட்டு X ற்றும் Y னும் இண்டு 

லிரரகபஶனட்கரரத் தனகஷமது. பசர்ம் X ஆனது உபயஶக பசஶடித்துைன் லிரனப்பட்டு 

ரவட்ென் லஶனேரல கலரிபற்றுகஷமது, னில் X ற்றும் Y ஆகஷய்ரல னரமப 

அ) பசஶடிம்கபன்பசஶபட் ற்றும் பனீஶல் 

ஆ) பசஶடிம் கபன்பசஶபட் ற்றும் பரீனல்கத்தனஶல் 

இ) பரீன ல்கத்தனஶல் ற்றும் பசஶடிம் கபன்பசஶபட் 

ஈ) இலற்மஷல் துஷல்ரய 

22. பின்லனம் லிரனகரில் தஷல் னதஷ கஶர்பன் – கஶர்பன் பிரைப்ன உனலஶகலில்ரய ? 

அ) ஆல்ைஶல் குறுக்கம்  ஆ) பிரீைல் கஷஶஃப்ட் லிரன   இ) பகஶல்ப் லிரன   ஈ) உல்ஃப் கஷஷ்னர் லிரன 

23. (A) னும் என ஆல்கஸன் O3 ற்றும் Zn - H2O உைன் லிரனப்பட்டு னப்பபனஶன் ற்றும் 

த்தனல் ஆகஷலற்ரம ச பஶயஶர் அரவுகரில் உனலஶக்குகஷமது. ஆல்கஸன் (A) உைன் HCl  

பசர்க்கும்பபஶது பசர்ம் (B) னதன்ரஶன லிரரகபஶனரஶக கஷரைக்கஷமது. லிரரகபஶனள் (B) 

ின் அரப் ன 

a)  b)  c)  d)  
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24. எப்பிைத்தக்க னெயக்கூறு நஷரமகள் ககஶண்ை ஆல்டிரவடுகள் , கஸட்பைஶன்கள் ற்றும் 

ஆல்கவஶல்கரர எப்பிடும்பபஶது கஶர்பஶக்சஷயஷக் அஷயங்கள் அதஷக ககஶதஷநஷரயர கபற்றுள்ரன. 

இதற்கு கஶைம்  

அ) லஶண்ைர்லஶல்ஸ் கலர்ச்சஷ லிரசக ரின் கஶைஶக நஷகலம் கஶர்பஶக்சஷயஷக் அஷய 

னெயக்கூறுகரின் கூட்ைரவு 
ஆ) கஶர்பஶக்சஷபயட் அனி உனலஶதல் 

இ) எப னெயக்கூமஷனுள் H-பிரைப்னகள் உனலஶதல் 

ஈ) னெயக்கூறுகலக்கஷரைப்பட்ை H-பிரைப்னகள் உனலஶதல் 

  

1. பின்லனலனலற்றுள் ந்த லிரனக்கஶைி ரநட்பஶ கபன்சஸரன அனிலீனஶக ஶற்றுகஷமது. 

அ) Sn / HCl      ஆ) ZnHg / NaOH      இ) Zn / NH4Cl      ஈ) இரல அரனத்தும் 

2. பின்லனம் ந்த னரமில் அனிலீரன தஶரிக்க னடிஶது? 

அ) Br 2  /  NaOH   உைன் கபன்சரடின் இமக்க லிரன 

ஆ) குபரஶபஶகபன்சஸனுைன் கபஶட்ைஶசஷம் தஶயஷரரை லிரனப்படுத்தஷ பிமகு NaOH கரசலுைன்  நீஶற்பகுப்பது      

இ) ரநட்பஶ கபன்சஸரன LiAlH4 உைன் எடுக்குதல் 

ஈ) ரநட்பஶ கபன்சஸரன Sn / HCl உைன் எடுக்குதல் 

3. பின்லனலனலற்றுள் து வஶப்ன் னபஶரடு லிரனக்கு உட்பைஶது 

அ) CH3CONHCH3    ஆ) CH 3CH2CONH 2    இ) CH3CONH2    ஈ) C6 H5CONH2 

4. கூற்று : KOH ற்றும் னபஶஷனுைன் அசஷட்ைரடு லிரனப்பட்டு அசஷட்டிக் அஷயத்ரத ககஶடுக்கஷமது. 

கஶைம் : அசஷட்ைரடு நீஶற்பகுத்தயஷல் னபஶஷன் லிரனனைக்கஷஶக கசல்படுகஷமது. 

அ) கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் சரி. பலும் கஶைம், கூற்றுக்கஶன சரிஶன லிரக்கஶகும். 

ஆ) கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் சரி. ஆனஶல் கஶைம் கூற்றுக்கஶன சரிஶன லிரக்கல்ய . 

இ) கூற்று சரி ஆனஶல் கஶைம் தலறு. 

ஈ) கூற்று ற்றும் கஶை ம் இண்டும் தலறு. 

5.  

அ) னபஶபஶ ீத்பதன்  ஆ)  α -  னபஶபஶ பசஶடிம் அசஷட்பைட்  இ) கத்தனீன்  ஈ) அசஷட்ைரடு 

6. பின்லனம் ரநட்பஶ பசர்ங்கரில் து ரநட்ஸ் அஷயத்துைன் லிரனனரிஶது 

அ) CH  - CH  -     -                    ஆ)   CH
 
    -     -     -       

 இ)   CH
 
   -                                         ஈ)  

7. அனிலீன் + கபன்பசஶில் குபரஶரடு 
       
→             -   NH – CO           இந்த லிரனஶனது  

அ) ஃப்ரீைல் கஷஶப்ட் லிரன                             ஆ) HVZ லிரன 

இ) ஸ்கஶட்ைன்   கபௌஶன் லிரன                ஈ) இலற்மஷல் துவுஷல்ரய 

8. ஏரிரை அீன்கள் ஆல்டிரவடுகலைன் லிரனனரிந்து ககஶடுக்கும் லிரரகபஶனள்  

அ) கஶர்பஶக்சஷயஷக் அஷயம்                  ஆ) அபஶபட்டிக் அஷயம் 

இ) ளஷப் – கஶம்                            ஈ) கஸட்பைஶன் 

9. பின்லனம் லிரனகரில் தலமஶனது து? 

  

 

அயகு 13 கரி ரநட்ென் பசர்ங்கள் 

www.Padasalai.Net                                                                 www.CBSEtips.in

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.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/


       ஈ) இலற்றுள் துவுஷல்ரய 

10. அனிலீனஶது அசஷட்டிக் அஷய நீரியஷனேைன் லிரனப்பட்டு ககஶடுக்கும் லிரரகபஶனள் 

அ) o – அஷபனஶ அசஷட்பைஶ பபீனஶன்              ஆ) m-அஷபனஶ அசஷட்பைஶ பபீனஶன் 

இ) p – அஷபனஶ அசஷட்பைஶ பபீனஶன்               ஈ) அசஷட்ைனிரயடு 

11. கத்தஷல் கதஶகுதஷ பதஷலீடு கசய்ப்பட்ை அீன்கரின் நீர்க்கரசயஷல் கஶத்தன்ர லயஷர லரிரச 

அ) N(CH3)2  >  N(CH3 )2 H  >  N(CH3 ) H2  >  NH 3 

ஆ) N(CH3 )H2  >  N(CH3 )2 H  >  N(CH3)2  > NH 3 

இ) NH 3 >  N(CH3 )H2  >  N(CH3 )2 H  >  N(CH3)3 
ஈ) N(CH3 )2 H  > N(CH3)H2 > N(CH3)3 > NH 3 

12. 

.  
அ)        and                  ஆ) H+ /                        இ)          /                    ஈ) Cu2Cl2 

13                                                                                                     

அ) C6 H 5- OH                       ஆ) C6 H5 – CH2 OH                      இ) C6 H5 – CHO                  ஈ) C 6H 5 NH2 

14. ரநட்பஶகபன்சஸன் ஆனது அைர் HNO3 / H 2SO 4 உைன் 80-100oC ல் லிரனனரிந்து ககஶடுக்கும் 

லிரரகபஶனள் து? 

அ) 1,4 – ரை ரநட்பஶகபன்சஸன்               ஆ) 2,4,6 – ட்ர ரநட்பஶ கபன்சஸன் 

இ) 1,2 – ரை ரநட்பஶ கபன்சஸன்               ஈ) 1,3 – ரை ரநட்பஶ கபன்சஸன் 

15. C5 H13 N ன்ம னெயக்கூறுலஶய்பஶடுரை பசர்ம் HNO2 உைன் லிரனப்பட்டு எரிசுறற்றும் 

தன்ரனேரை பசர்த்ரத ககஶடுக்கஷமது னில் அச்பசர்ம் 

அ) கபன்ைன் – 1- அீன்                               ஆ) கபன்ைன் – 2- அீன் 

இ) N,N – ரைகத்தஷல் னப்பன் – 2- அீன்                ஈ) ரை த்தஷல் கத்தஷல் அீன் 

16. ஈரிரை ரநட்பஶ ஆல்பகன்கள் ரநட்ஸ் அஷயத்துைன் லிரனனரிந்து ககஶடுப்பது 

அ) சஷலப்ன நஷம கரசல்   ஆ) நீய நஷம கரசல்   இ) பச்ரச நஷம கரசல்   ஈ) ஞ்சள் நஷம கரசல் 

17. பின்லனம் அீன்கரில் அசஷட்ரைபயற்ம லிரனக்கு உட்பைஶதது து? 

அ) னெலிரை பினைட்ரையீன்  ஆ) த்தஷல் அீன் இ) ரை த்தஷல் அீன்  ஈ) ட்ர த்தஷல் அீன் 

18. பின்லனலனலற்றுள் து அதஷக கஶத்தன்ரனேரைது? 

அ) 2,4 – ரை குபரஶபஶ அனிலீன்       ஆ) 2,4 – ரை க த்தஷல் அனிலீன் 

இ) 2,4 – ரை ரநட்பஶ அனிலீன்         ஈ) 2,4 – ரை னபஶபஶ அனிலீன் 

19.   ன்ம பசர்ம் Sn / HCl ஆல் எடுக்கரை ந்து ககஶடுக்கும் லிரரகபஶனட்கள் 

அ)  த்தனஶல், ரவட்ஶக்சஷயீன் ரவட்பஶ குபரஶரடு 

ஆ)  த்தனஶல், அம்பஶனிம் ரவட்ஶக்ரசடு  

இ)  த்தனஶல், NH2 OH.  

ஈ)       NH ,   O 
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20. ன்ம பசர்த்தஷன் IUPAC கபர் 

அ) 3 – ரைகத்தஷல் அஷபனஶ – 3 – கத்தஷல் கபன்பைன் 

ஆ) 3 (N,N – ட்ர த்தஷல்) – 3 -  அஷபனஶ கபன்பைன் 

இ) 3 – N,N – ட்ர கத்தஷல் கபன்ைீன் 

ஈ) N,N – ரைகத்தஷல் – 3 –  கத்தஷல் - கபன்ைன் – 3 – அஷன் 

21. லிரனின் லிரரகபஶனள் (p) ன்பது 

 

22. கபன்பசஶிக் அஷயத்தஷன் அம்பஶனிம் உப்ரப P2O5 உைன் நன்கு கலப்பப்படுத்தஷ கஷரைக்கும் 

லிரர கபஶனரர எடுக்கரைச் கசய்து அதரன NaNO2 / HCl உைன் குரமந்த கலப்பநஷரயில் 

கலப்பப்படுத்தும் பபஶது இறுதஷில் கஷரைக்கும் லிரரகபஶனள் 

அ) கபன்சஸன்ரைபசஶனிம் குபரஶரடு      ஆ) கபன்ரசல் ஆல்கவஶல் 

இ) பனீஶல்                                   ஈ) ரநட்பசஶ கபன்சஸன் 

23. பின்லனம் லிரனலரிரசில் X கண்ைமஷக. 

 

   

24. பின்லனலனலற்றுள் து யக்ட்ஶன் கலர் பதஷலீட்டு லிரன ஆகும். 

    

 

   25. பின்லனம் லிரனில் னதன்ர லிரரகபஶனள் 

                                               

  

www.Padasalai.Net                                                                 www.CBSEtips.in

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.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/


  

1. பின்லனலனலற்றுள் ந்த என்று தரனரனவுற்ம எரிின் தரத்ரத இைப்னமஶக சுறற்றுகஷமது? 

அ) D(+) குலக்பகஶஸ்    (ஆ) L(+) குலக்பகஶஸ்  (இ)D(-) ஃபிக்பைஶஸ்   ஈ) D(+) கஶயக்பைஶஸ் 

2. கஸபற ககஶடுக்கப்பட்டுள்ர நஶன்கு ஆல்பைஶஸ்கரின் அரப்னகரின் அடிப்பரைில் அரந்த 

சரிஶன கபர் லரிரச னரமப ,  

        

அ) L-ரித்பஶஸ் , L-த்ரிபஶஸ் , L-ரித்பஶஸ் , D-த்ரிபஶஸ் 

ஆ) D-த்ரிபஶஸ் ,D-ரித்பஶஸ் , L-த்ரிபஶஸ் , L-ரித்பஶஸ் , 

ஈ) L-ரித்பஶஸ் , L-த்ரிபஶஸ் , D-ரித்பஶஸ் , D-த்ரிபஶஸ் 

ஈ)  D-ரித்பஶஸ் , D-த்ரிபஶஸ் , L-ரித்பஶஸ் , L-த்ரிபஶஸ் 

3. கஸபற ககஶ டுக்கப்பட்ரைரலகலள் ந்த என்று எடுக்கஶச் சர்க்கர ?  

அ) குலக்பகஶஸ்   ஆ) சுக்பஶஸ்  இ) ஶல்பைஶஸ்   ஈ) யஶக்பைஶஸ் . 

4. குலக்பகஶஸ் 
     
→    லிரரகபஶனள்   

நீஶற்பகுத்தல்
→             லிரரகபஶனள்

       Δ  
→         பசர்ம் A ன்பது 

அ) கவப்ைனஶிக் அஷயம்   ஆ) 2-அபஶபைஶகவக்பழன்  இ) கவப்பைன்   ஈ) கவப்ைனஶல் 

5. கூற்று: சுக்பஶழஷன் நீர்க்கரசல் லயஞ்சுறஷ தஷனப்னத்தஷமரனப் கப ற்றுள்ரது. ஆனஶல், சஷமஷதரவு        
ரவட்பஶ குபரஶரிக் அஷயத்தஷன் னன்னிரயில் நீஶற்பகுக்கும்பபஶது அது இைஞ்சுறஷஶக ஶறுகஷமது.  

கஶைம்: சுக்பஶஸ் நீஶற்பகுத்தயஷல் ச அரலில் குலக்பகஶஸ் ற்றும் ஃபிக்பைஶஸ் 

உனலஶகஷன்மன. இதன் கஶைஶக சுறற்சஷின் குமஷில் ஶற்மம் உண்ைஶகஷமது. 

அ) கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் சரி, பலும் கஶைம், கூற்மஷற்கஶன சரிஶன லிரக்கஶகும். 

ஆ) கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் சரி, ஆனஶல் கஶைம், கூற்மஷற்கஶன சரிஶன லிரக்கல்ய. 

இ) கூற்று சரி ஆனஶல் கஶைம் தலறு.                

ஈ) கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் தலறு. 

6. னெயக்கூறு பில் பகஶட்பஶட்டின்படி னத்ததகலல்கள் பின்லனம் ந்த லரிரசில் 

கைத்தப்படுகஷன்மன?  

அ) அஷபனஶ அஷயங்கள்  னதங்கள்  DNA  ஆ) DNA  கஶர்பபஶரவட்பட்டுகள்  னதங்கள் 

இ) DNA    RNA    னதங்கள்               ஈ) DNA     RNA   கஶர்பபஶரவட்பட்டுகள் 

7. னதங்கரில், பல்பலறு அஷபனஶ அஷயங்கள் ______ னெயம் பிரைக்கப்பட்டுள்ரன  
அ) கபப்ரைடு பிரைப்ன                  ஆ) ககஶரை பிரைப்ன 

இ) α - கஷரரகபகஶசஷடிக் பிரைப்ன          ஈ) β - கஷரரக்பகஶசஷடிக் பிரைப்ன 

8. பின்லனலனலற்றுள் சஸர்ர தன்ரனேரை அஷபனஶ அஷயம்  

அ) 2 - த்தஷயயனின்   ஆ) 2-கத்தஷல் கஷரரசஸன்   இ) 2-ரவட்ஶக்ழஷகத்தஷல்கசரீன்    ஈ)ட்ரிப்பைஶஃபபன் 

9. RNA ற்றும் DNA ரலப் கபஶனத்தலரில் சரிஶன கூற்று  

அ) RNA லிலுள்ர சர்க்கரக் கூறு அஶபிபனஶஸ் ற்றும் DNA லிலுள்ர சர்க்கரக் கூறு ரிபபஶஸ் 

ஆ) RNA லிலுள்ர சர்க்கரக் கூறு  2’-டிஆக்ழஷரிபபஶஸ் ற்றும் DNA லிலுள்ர சர்க்கரக் கூறு அஶபிபனஶஸ் 

இ) RNA லிலுள்ர சர்க்கரக் கூறு  அஶபிபனஶஸ் ற்றும் DNA லிலுள்ர சர்க்கரக் கூறு 2’-டிஆக்ழஷரிபபஶஸ் 

ஈ) RNA லிலுள்ர சர்க்கரக் கூறு  ரிபபஶஸ் ற்றும் DNA லிலுள்ர சர்க்கரக் கூறு 2’-டிஆக்ழஷரிபபஶஸ் 

10. நீர்த்த கரசல்கரில் அஷபனஶ அஷயங்கள் கபனம்பஶலும் ________ அரப்பில் உள்ரன . 

அ) NH2-CH(R)-COOH     ஆ) NH2-CH(R)-COO-    இ) H3N+-CH(R)-COOH     ஈ) H3N+-CH(R)- COO- 

 

அயகு 14  உிரில் னெயக்கூறுகள் 

www.Padasalai.Net                                                                 www.CBSEtips.in

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.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/


 

11. பின்லனலனலற்றுள் ந்த என்று உையஷல் தஶரிக்கப்பைஶதது? 

அ) DNA       ஆ) கநஶதஷகள்        இ) வஶர்பஶன்கள்      ஈ) ரலட்ைஷன்கள் 

12. ஃபிக்பைஶழஷலுள்ர sp2 ற்றும் sp3 இனக்கயப்பரைந்த கஶர்பன் அணுக்கரின் ண்ைிக்ரக னரமப 

அ) 1 ற்றும் 4     ஆ) 4 ற்றும் 2     இ) 5 ற்றும் 1      ஈ) 1 ற்றும் 5                                            
13. ரலட்ைஷன்கள் B2 ஆனது ------------- னவும் அமஷப்படுகஷமது. 

அ) ரிபபஶ ஃபிரஶலின்    ஆ) ரதஷன்    இ) நஷபகஶடினரடு    ஈ) பிரிைஶக்ழஷன் 

14. DNA லில் கஶைப்படும் பிரிஷடின் கஶங்கள் 

அ) ரசட்பைஶசஷன் ற்றும் அடிரனன்       ஆ) ரசட்பைஶசஷன் ற்றும் குலஶரனன் 

இ) ரசட்பைஶசஷன் ற்றும் ரதஷன்        ஈ) ரசட்பைஶசஷன் ற்றும் னேஶசஷல் 

15. பின்லனலனல ற்றுள் L-கசரீன் து? 

 

16. னதத்தஷன் இண்ைஶம் நஷரய அரப்பஶனது ரத குமஷகஷமது? 

அ) பஶயஷகபப்ரைடு னதுககலும்பின் நஷரயஶன லச அரப்ன   ஆ)   நீர்கலறுக்கும் இரைடீுகள் 

இ) α -  அஷபனஶ அஷயங்கரின் லரிரச                       ஈ)  α -  சுனள் னதுககலும்ன. 

17. பின்லனலனலற்றுள் நீரில் கரனேம் ரலட்ைஷன் து? 

அ) ரலட்ைஷன் E        ஆ) ரலட்ைஷன் K       இ) ரலட்ைஷன் A      ஈ) ரலட்ைஷன் B 

18. கசல்லுபயஶரழ னலரஶக நீஶற்பகுக்கும்பபஶது கஷரைப்பது 

அ) L-குலக்பகஶஸ்      ஆ) D-ஃபிக்பைஶஸ்       இ) D-ரிபபஶஸ்      ஈ) D-குலக்பகஶஸ் 

19. பின்லனம் கூற்றுகரில் து சரிஶனது அல்ய? 

அ) ஏலஶல்னஷன் ன்பது னட்ரை கலண்கனலிலுள்ர ஏர் ரி உைவு 

ஆ) இத்த னதங்கரஶன த்ஶம்பின் ற்றும் ரபபிரிபனஶகென் ஆகஷன இத்தம் உரமதயஷல் பங்பகற்கஷன்மன. 

இ) இல்பிறத்தயஷனஶல் னதங்கரின் லிரனதஷமன் அதஷகரிக்கஷமது 

ஈ) இன்சுயஷன் னித உையஷல் சர்க்கரின் அரரல பஶரிக்கஷமது. 

20. குலக்பகஶஸ் என ஆல்பைஶஸ் ஆகும். பின்லனம் ந்த என லிரனக்கு குலக்பகஶஸ் உட்படுலதஷல்ரய ? 

அ) இது ஆக்ரசம்கரர உனலஶக்குலதஷல்ரய 

ஆ) இது கஷரிக்னஶர்டு லிரனக்கஶைினேைன் லிரனனரிலதஷல்ரய 

இ) இது ஏசபசஶன்கரர உனலஶக்குலதஷல்ரய 

ஈ) இது ைஶயன்ஸ் லிரனக்கஶைிர எடுக்குலதஷல்ரய 

21. DNA லின் என இரறஶனது ‘ATGCTTGA’ னும் கஶ லரிரசர கபற்றுள்ர து. னில், அதன் 

நஷப்ன இரறின் கஶ லரிரச 

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

22. இன்சுயஷன் வஶர்பஶன் ன்பது பலதஷியஶக என 

அ) ககஶலப்ன     ஆ) ஸ்டீஶய்டு    இ) னதம்      ஈ) கஶர்பபஶரவட்பட் 

23. α - D (+) குலக்பகஶஸ் ற்றும் β - D (+) குலக்பகஶஸ் ஆகஷன 

அ) பிர்கள்     ஆ) ஆபனஶர்கள்     இ) இனன்ளஷபஶர்கள்    ஈ) லச ஶற்மஷங்கள் 

24. பின்லனலனலற்றுள் ரல பிர்கள் ஆகும்? 

அ) D(+)-குலக்பகஶஸ் ற்றும் D(+)-கஶயக்பைஶஸ்  ஆ) D(+)-குலக்பகஶஸ் ற்றும் D(+)-ஶன்பனஶஸ் 

இ) (அ) ற்றும் (ஆ) இண்டுல்ய               ஈ) (அ) ற்றும் (ஆ) இண்டும் 

25. பின்லனம் அஷபனஶ அஷயங்கரில் து சஸர்ரனேரைது? 

அ) அயனின்       ஆ) யஷனேசஷன்      இ) னபஶயஷன்     ஈ) கஷரரசஸன் 
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1. பின்லனலனலற்றுள் து லயஷநஷலஶைி? 

அ) ஸ்ட்கப்பைஶரசஷன்    ஆ) குபரஶபஶரசஷடின்    இ) ஆஸ்பிரின்    ஈ) கபனிசஷயஷன் 

2. னரதடுப்பஶன்கள் ற்றும் கஷனஷநஶசஷனிகள் தண்ணுிரிகரரக் ககஶல்கஷன்மன அல்யது 

அலற்மஷன் லரர்ச்சஷர கட் டுப்படுத்துகஷன்மன.பின்லனம் கூற்றுகரில் து தலமஶனது? 

அ) நீர்த்த பபஶரிக் அஷயம் ற்றும் ரவட்ென் கபஶக்ரசடு ஆகஷன லயஷர ஷகுந்த 

னரதடுப்பஶன்கரஶகும். 

ஆ) கஷனஷநஶசஷனிகள் உினள்ர கசல்கரர பஶதஷக்கஷன்மன. 

இ) பனீஶயஷன் 0.2% கரசல் என னரதடுப்பஶன், ஆனஶல் 1% கரசல் என கஷனஷநஶசஷனி. 
ஈ) குபரஶரின் ற்றும் அபஶடின் ஆகஷரல லயஷர ஷக்க கஷனஷநஶசஷனிகரஶக பன்படுகஷன்மன. 

3. உைர்பலற்பி ரத்துைன் பிரைந்து அதன் இல்பஶன கசல்பஶட்ரை த் தடுக்கும் னந்துகள் 

__________ ன்மரறக்கப்படுகஷன்மன. 

அ) தஷர்லிரனனைக்கஷ   ஆ) னதன்ர இக்கஷ    இ) கநஶதஷகள்  ஈ) னெயக்கூறு இயக்குகள் 

4. ஆஸ்பிரின்ன்பது 

அ) அசஷட்ரைல் சஶயஷசஷயஷக் அஷயம்       ஆ) கபன்சஶில் சஶயஷசஷயஷக் அஷயம் 

இ) குபரஶபஶகபன்சஶிக் அஷயம்        ஈ) ஆந்த்னியஷக் அஷயம் 

5. பின்லனலனலற்றுள் ந்த அரப் ன ரநயஶன் 6,6 பயபடிர குமஷப்பிடுகஷமது? 

N 

  
 

6. இற்ரக இப்பர் ககஶண்டினப்பது 

அ) என்றுலிட்ை சஷஸ் ற்றும் டிஶன்ஸ் அரப்ன   ஆ) தன்னிச்சஶன சஷஸ் ற்றும் டிஶன்ஸ் அரப்ன 

இ) அரனத்தும் சஷஸ் அரப் ன               ஈ) அரனத்தும் டிஶன்ஸ் அரப்ன 

7. ரநயஶன் ன்பது தற்கு டுத்துக்கஶட்டு? 

அ) பஶயஷஅரடு     ஆ) பஶயஷத்தீன்     இ) பஶயஷ ஸ்ைர்      ஈ) பஶயஷசஶக்கரடு 

8. கைரிலீன் ன்பது தற்கு டுத்துக்கஶட்டு ? 

அ) பஶயஷஅரடு    ஆ) பஶயஷத்தீன்     இ) பஶயஷ ஸ்ைர்    ஈ) பஶயஷசஶக்கரடு 

9. பின்லனலனலற்றுள் து நஷபஶப்ரீனின் எற்ரமப்படி னெயக்கூறு? 

    

10. பின்லனலனலற்றுள் ந்த என்று க்கும்பயபடி? 

அ) HDPE       ஆ) PVC      இ) ரநயஶன் 6     ஈ) PHBV 

11. கபஶதுலஶக, எட்ைஶ சரல் பஶத்தஷங்கரின் பற்பப்பில் பயபடி னசப்பட்டுள்ரது. அந்த 

பயபடிின் எற்ரமப்படி னெயக்கூறு 

அ) ஈத்பதன் ஆ) னப்-2-ஈன்ரநட்ரல்  இ) குபரஶபஶ ஈத்தீன்  ஈ) 1,1,2,2-கைட்ஶஃ னலபஶ ஈத்பதன் 

அயகு 15 அன்மஶை லஶழ்லில் பலதஷில் 
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12. கூற்று: இற்ரக இப்பரின் எற்ரமப்படி னெயக்கூறு 2-கத்தஷல்-1,3-பினேட்ைஶ ரைனீ் 

கொபணம்: இற்ரக இப்பஶனது தஷனி பசர்ப்ன பயபடிஶக்கயஷன் னெயம் உனலஶகஷமது.. 

அ) கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் சரி, பலும் கஶைம், கூற்றுக்கஶன சரிஶன லிரக்கஶகும். 

ஆ) கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் சரி, ஆனஶல் கஶைம், கூற்றுக்கஶன சரிஶன லிரக்கல்ய . 

இ) கூற்று சரி ஆனஶல் கஶைம் தலறு 

ஈ) கூற்று ற்றும் கஶைம் இண்டும் தலறு 

13. பின்லனலனலற்றுள் து பல்யஷன பயபடி? 

அ) ஆர்யஶன்   ஆ) PVC     இ) கைஃப்யஶன்      ஈ) PHBV 

14. பபஶர்ரலகள் (கசற்ரக கம்பரி) கசய் பன்படும் பயபடி 

அ) பஶயஷஸ்ரைரீன்    ஆ) PAN     இ) பஶயஷஸ்ைர்    ஈ) பஶயஷத்தீன் 

15. பின்லனம் கூற்றுகரில் குறுக்க - இரைப்ன பயபடிகள் கதஶைர்பஶன தலமஶன கூற்று து?  

அ) பபக்கரயட் ற்றும் பயரன் ஆகஷன டுத்துக்கஶட்டுகரஶகும் 

ஆ) அரல , இண்டு அல்யது னென்று லிரனகசல் கதஶகுதஷகரரக் ககஶண்ை எற்ரமப்படி 

னெயக்கூறுகரியஷனந்து உனலஶகஷன்மன. 

இ) அரல , பல்பலறு பநர்க்பகஶட்டு பயபடி சங்கஷயஷகலக்கஷரைப சகப் பிரைப்னகரர 

ககஶண்டுள்ரன 

ஈ) அரல , அலற்மஷன் பயபடிசங்கஷயஷில் லயஷரஶன சகப்பிரைப்னகரர ககஶண்டுள்ரன. 

 
 

த . னனிஶஜ்  

பலதஷியஷல் னதுகரய ஆசஷரிர்  

தனனரி 
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