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                                                                        முகப்புரை 

 

 இதுலர ேமிற்நொடு அசு ொம்றிரக்கப்பட்ட பொடே்திட்டே்தின்படி ஆறு அசு 

பபொதுே் தேவ்ுகரர நடே்தி உர்ரது இலம்ரம ொணலொணவிகர் நயன் கருதி பொட 

லொிொக பிிே்து பேொகுக்கப்பட்டுர்ரது 

 அசு பபொதுே்தேவ்ுகரிய் தகட்கப்பட்ட வினொக்கர் மிகவு்  முக்கிொனரல 

அேனொய் ொணலக்ர் இேரன முக்கிொக படிே்துக் பகொர்ரவு். 

 இந்ே ரகதடு குறிே்து ஏதேனு் சந்தேக் இருப்பின் அய்யது ேங்கரது திப்புமிக்க 

கருே்துக்கரர பேிவிக்கயொ் 

 வினொ விரடயிய் ஏதேனு் சந்தேக் இருப்பின் உங்கரின் தலதியிய் ஆசிிர 

அனுகவு். அய்யது  கீற்கொணு் எண்ரண பேொடப்ு பகொர்ரவு் . 

 ொணல ொணவிகர் தேவ்ிய் அதிக திப்பபண்கர்பபம லொற்ே்துக்கர் 

 அசு பபொது தேவ்ு வினொே்ேொர் ொச் ்2019- mar19 

 அசு பபொதுே்தேவ்ு வினொே்ேொர் ூன் 2019- jun20  

 அசுபபொதுே்தேவ்ு வினொே்ேொர் பசப்ட்ப ்2020 – sep20 

 அசுபபொதுே்தேவ்ு வினொே்ேொர் பசப்ட்ப ்2021 – sep21 

 அசுபபொதுே்தேவ்ு வினொே்ேொர் த 2022 – may  22 

 அசுபபொதுே்தேவ்ு வினொே்ேொர் ூரய 2022– july 22 

 Interior page number                                                    -ipn 
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March -2019 

கள அவு : 2.30 நணழ வபம்                                                                      பநளத்த நதழப்பண்கள் : 70 

குதழ-I 

குழப்பு :  அளத்து யழளக்கலக்கும் யழளடனழக்கவும் பகளடுக்கப்ட்டுள் நளற்று  யழளடகழல்  

              நழகவும் ற்புளடன யழளடளனத் வதர்ந்பதடுத்துக் குழபட்டுடன்  யழளடனழளபெம் வேர்த்து  

              லதவும்                                                                                                          15 X 1 = 15 

1.பபைம்ளள களழந வேர்நங்கள் ழதழல் தவப்ற்ழ ளழன கூடினளய பழல்    அளய                     

    _______________ பகளண்டளய 

    அ)     யளண்டர்யளல்ஸ் யழளே                       ஆ)    ஈதல் ேகப்ழளணப்பு தன்ளந 

     இ)     ேகப்ழளணப்பு தன்ளந                         ஈ)  அனழப் ழளணப்பு தன்ளந 

2.வயதழ ேநழள யழளனழல் , Δng ன்து தழர்குழ நதழப்ள பறும் வளது 

     அ)       Kp <Kc       ஆ)    Kp = 1/ Kc        இ)   Kp = Kc  (RT)-ve        ஈ)  Kp >    Kc        

3.         CaO + 3C __A__+ CO      A-  கண்டழனவும் 

   அ)   CaC2              ஆ)   CO2                    இ)  Ca                                ஈ)  Ca2O 

4. நழன்புத்தழல் ழநளளக் வகளடுகள் ழளழளகனளடபெம் யழளவு 

     அ)   களம்ப்டன் யழளவு                          ஆ) ஸ்டளர்க் யழளவு 

      இ)    ேவநன் யழளவு                                   ஈ) நளத்தல் யழளவு 

5. ழன்யபையயற்றுள் உடழளேயழற்கு உட்டளத வேர்நம் து?  

      அ)  C6H5NH2         ஆ)  C6H5NH3
+            இ)  C6H5OH                 ஈ)  C6H5Cl  

6. பளபைத்துக 

     வேர்நங்கள்                                          னன்கள் 

(1)குவளவபள ழக்ளழன்                       (i) ஏளழளணன அநவன் கண்டழன 

(2)பநத்தழல் வேள ேனளடு         (ii) DDT  

(3)குவளவபள பன்ேவன்                  (iii) பனழண்ட் வக்கழ 

(4)பநத்தழலின் குவளளபடு            (iv) நண் தூய்ளநனளக்கழ 

    அ)   (1)- (iv), (2)-(iii) , (3)-(ii), (4)-(i)           ஆ)  (1)- (iii), (2)-(iv) , (3)-(ii), (4)-(i)                                         

    இ)  (1)- (i), (2)-(ii) , (3)-(iv), (4)-(iii)             ஈ)  (1)- (iv), (2)-(i) , (3)-(ii), (4)-(iii) 

7. யளழனல் ஆய்வு ளநனங்கழல் உவனளகப்டும் அதழக பயப் லூன்கழன் னன்ளடு வ்யழதழனழன்  

    அடிப்ளடனழல் அளநந்துள்து ?  

      அ)  பகல்யழழன் யழதழ                              ஆ)  ழபபழன் யழதழ 

       இ)   ளனழலின் யழதழ                                   ஈ)   ழபேட்டழன் யழதழ 

8. நளமவளழன் PH  நதழப்பு 

       அ)  5.6                     ஆ)    4.6                 இ)  6.5                      ஈ) 7.5                                              

9. ழன்யபைம் வேர்நங்கழல் தள” blue john”  அளமக்கழவளம் 

        அ)   Ca3(PO4)2       ஆ)   CaO                இ)    CaH2                      ஈ)  CaF2 

10.வர்குழ க்ட்பளன் ளட்டநதழப்ழள பற்றுள் தழநம் 

      அ)  ஆர்களன்          ஆ) புலளழன்         இ) ளலட்பஜன்                 ஈ) வேளடினம் 

 

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/


11TH CHEMISTRY PUBLIC QUESTION PAPER 

 

S.MANIKANDAN.,M.Sc.,B.Ed.,          PG ASST IN CHEMISTRY   7708543401                  PAGE 5 

11. ழன் யபையயற்றுள் π ழளணப்ள பகளண்டிபளத பக்கூறு து ?  

    அ)  CO2                      ஆ)   H2O             இ)  SO2                               ஈ) NO2 

12. ழன் யபையயற்றுள் தன் களர்ன் ேதவீதம் த்தழலீழன் (C2H4)  களர்ன் ேதவீதத்ளத எத்துள்து ?  

     அ)  பன்ேவன்          ஆ) ஈத்வதன்          இ) புபப்பீன்                       ஈ) ஈத்ளதன் 

13.வநளளர் பயப் ற்புத்தழழன்  SI   அகு 

       அ)  JK
-1

 mol
-1

     ஆ)  KJ mol
+1         இ)   KJ mol

-1                    ஈ) cm 

14. த்தள ேதயழகழத ளலட்பஜன் பபளக்ளறடு  “100 க அவு” ளலட்பஜன்  

      பபளக்ளேடு அளமக்கப்டுகழது 

       அ)   15%                 ஆ)    50%                இ)   20%                          ஈ) 30% 

15.களபேலின் ேவ்வூடு பயல் அலத்தத்ளத  (π) தபைம் ேநன்ளடு 

        அ)  π  RT =n     ஆ)  V= π nRT        இ)    π= n RT             ஈ) π V=nRT                                                                

குதழ-II 

வதனும் ஆறு யழளக்கலக்கு யழளடனழக்கவும்.                                                                6 X 2 = 12 

யழள ண் : 24 கண்டிப்ளக யழளடனழக்கவும் 

16.பலி தயழர்க்ளக தத்துயத்தழள கூறுக 

17. இளணதழன் யளபனறுக்கவும் 

18. ல்லினல்பு யளபெக்கள் ன் னளளய ? 

19. பயப் இனக்கயழனலின் பன்ளம் யழதழளன கூறுக 

20. ழளணப்பு வம் ன்ளல் ன் ? த்தளகன தட்ங்களப் னன்டுத்தழ ழளணப்பு வத்தழளக்  

    கண்டழனளம் ? 

21.ளேழகன் பளனழல் களழநச் வேர்நங்கழல் களணப்டும் ளட்பஜள கண்டழயதழல் ளடபறும்  

    வயதழ யழளகள யழக்குக. 

22.கழளழக்ளர்டு களபணழகழலிபைந்து ஆல்வகன் வ்யளறு தனளளழப்ளய் ? 

23. அநழ நளம யளபனறுக்கவும் 

24. உணவுப் பளபைள் , உபங்கழல் உள் ளட்பஜளக் கண்டழன னன்டும் பள   து ? 

குதழ-III 

வதனும் ஆறு யழளக்கலக்கு யழளடனழக்கவும்.                                                                6 X 3 = 18 

யழள ண் :33 கண்டிப்ளக யழளடனழக்கவும் 

25.H2SO4 -ன்ேநள ழளளன கணக்கழடுக 

26. பளயழட்ட பதளடர்ழள யழயளழக்கவும் 

27.டிளழட்டினம் வ்யளறு தனளளழக்கப்டுகழது ? 

28. லீ-ேளட்லினர் தத்துயம்-யளபனறுக்கவும் 

29.” வேளடளழக் களபேல்கள்” ன்னும் பேளற்தத்ளத யளபனறுக்கவும் 

30.C2H2 நற்றும் CO2  எத்த யடியத்ளத பற்றுள் ன்? யழக்குக 

31. யழல்லினம்ேழன் ஈதர் பதளகுப்பு பளளன லதுக 

32. சுண்ணளம்பு அடித்தலில் ன் Ca(OH)2 னன்டுத்தப்டுகழது ன்தள  யழக்குக 

33. ழன்யபைம் வேர்நங்கலக்கு யடிய யளய்ப்ளடுகள யழக்குக. 

       i)   m-ளடளட்வபளபன்ேவன்     ii)  P- ளடகுவளவபளபன்ேவன்  iii) 1,3,5.   ட்ளப-நவத்ளதல்பன்ேவன் 
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குதழ-IV 

அளத்து யழளக்கலக்கும் யழளடனழக்கவும்                                                             5 X 5 = 25 

34. அ) I)H2O2 –ல்ஆக்ேழஜழன் ஆக்ேழஜவற் ண் னளது  கணக்கழடுக 

              ii) டி-ழபளக்ழ ேநன்ளட்ளட லதுக 

(அல்து) 

ஆ) I) டளளவளழன் பம்ளந யழதழளன யழக்குக 

        ii) ழன்யபைம் யழளளன பூர்த்தழ பேய்க 
              Na2O2   +    ?               Na2SO4    +   H2O2  

35.அ) I)களபநண் உவளகங்கழல் BeO வளழல் களபயது இல்ள ஆளல் நற்  ஆக்ளறடுகள் வளழல்  

             களபகழது ன் ? 

             ii) ளய்தல் யழதழளன கூறுக 

(அல்து) 

ஆ) I) O0Cபயப்ழளனழல் 1  வநளல் ழக்கட்டி வபளக உபைகும்வளது ழகலம் ன்ட்வபளழ நளற்த்ளத  

          கணக்கழடுக ழக்கட்டினழன் வநளளர் உபைகுதல் பயப்   நதழப்பு 6008J mol-1  

        Ii )    Kc= 
[𝐶𝑎𝑂(𝑆)][𝐶𝑂2(𝑔)]

[𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑆)]
ன் ேநழள நளழனழன் நதழப்ள பகளண்ட ேநழள     யழளக்கள,   

          ேநன்   பேய்னப்ட்ட வயதழச் ேநன்ளட்ளட தபைக 
 

36.அ) I) NH3 நற்றும்HCl  ஆகழனளய பலன்ழ யழதழக்கு உட்டுயதழல்ள ன் ? 

             ii) கவழ்கண்டயற்ழன் யடியங்கள லதுக 

(A) NH3                (B) BF3  

(அல்து) 

ஆ) I) கவழ்கண்டயற்ழல் ேழஸ் நற்றும் டிபளன்ஸ் நளற்ழனத்ளத கண்டழக 

               a)                                                                  b)             

                                        
 

        ii)வர் நவவேள பநளழக் யழளயழள டுத்துக்களட்டுடன் யழக்குக 

 

37.அ) I)கவழ்க்கண்டயற்ழற்க்கு IUPAC பனர்கள லதுக 

         (A)                (B)   

 

             ii) கபைக்கயர் பளபைள் நற்றும் க்ட்பளன்க் கயர் பளபைள் ன்ளல் ன் ?   உதளபணம் தபைக 

 

 

(அல்து) 
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ஆ) I) பகளடுக்கப்ட்டுள் யழளப்டு பளபைள பகளண்டு கவழ்யபைம் வயதழப்பளபைளக வ்யளறு  

            நளற்றுயளய் ?  

                 (A) அேழட்டிலின்பன்ேவன் 

                 (B) பீளல்பன்ேவன் 

                 (C) பன்ேவன்படளலுவீன் 

       

      ii) வதனும் இபை பயவ்வயறுபயப் ழளகழல் களழத்தளளப ழன்க் களய்ச்ேழ  யடித்தலுக்கு  

          உட்டுத்தும் வளது கழளடக்க பறும் இபை பயவ்வயறு   பளபைட்கள லதுக 

 

 

38.அ) I)ழன யழகழத யளய்ப்ளடு உளடன C6H6O –யழன் ஆயழஅலத்தம் 47 ழல் அதன்  பக்கூறு  

               யளய்ளட்டிள களண்க 

             ii) ழன அவபளவநட்டிக்களழநச் வேர்நம் (A) புவபளநழனுடன் யழளபுளழந்து (B)-ளன  பகளடுக்கழது.   

            (A) பவ Ni உடன் யழளபுளழந்து (C) –ளன பகளடுக்கழது. (A)   ,(B)   நற்றும் (C) ஆகழனயற்ள  

               கண்டழக. 

(அல்து) 

ஆ) I) C (s) + O2 (g)  CO2 (g) இவ்யழளனழன் தழட்ட ன்ட்வபளழ நளற்த்ளத கண்கழடுக. 

       CO2(g), C(s),O2(g) ஆகழனயற்ழன் தழட்ட ன்ட்வபளழ நதழப்புகள்பளவன 213.6 ,  

       5.740  நற்றும் 205 JK-1  

        ii)  கவழ்க்கண்டயற்ழல் (A) நற்றும் (B) கண்டழக. 

 

                       
 

 

 

********************* 
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June-2019 

கள அவு : 2.30 நணழ வபம்                                                                      பநளத்த நதழப்பண்கள் : 70 

குதழ-I 

குழப்பு  : அளத்து யழளக்கலக்கும் யழளடனழக்கவும் 

பகளடுக்கப்ட்டுள் நளற்று யழளடகழல் நழகவும் ற்புளடன யழளடளனத் வதர்ந்பதடுத்துக் 

குழபட்டுடன் யழளடனழளபெம் வேர்த்து லதவும்                                                  15 X 1 = 15 

 

1.CH2F2 ன் வேர்நத்தழல் களர்ழன் ஆக்ேழஜவற் ண் 

     அ)      +4                       ஆ)  -4                               இ)      0                            ஈ) +2 

 

2. ளலட்பஜன் அணுயழன் பன்ளம் யட்டப்ளளதனழன் ( Orbit) ஆற்ல் நதழப்பு –E  அதன் பதல்  

     யட்டப்ளளதனழன் (Orbit)  ஆற்ல் நதழப்பு_________ 

   அ)  -3E                       ஆ)   -  
𝐸

3
                        இ)       -  

𝐸

9
                          ஈ) -9E 

 

3. ழன்யபைம் க்ட்பளன் அளநப்ழல் d1 க்ட்பளன் நவதள பேனலுபை அணுக்கபை  நழன்சுளந 

    (1S)2 (2S,2P)8 (3S,3P)8 (3d)1 (4S)2 

     அ)     4                             ஆ)   3                             இ)     2.1                             ஈ) 6.9 

 

4. ஆர்த்வதள ளட்வபள பீளல் நற்றும் ளபள ளட்வபள பீளலில் களணப்டும் H-ழளணப்புகள்  

    பளவன_____________ 

    அ)    பக்கூறுகலக்கு இளடவனனள H- ழளணப்பு நற்றும் பக்கூழனுள் ழகலம்     H- ழளணப்பு 

   ஆ)   பக்கூழனுள் ழகலம்  H- ழளணப்பு நற்றும் பக்கூறுகலக்கு இளடவனனள     H- ழளணப்பு 

    இ)   பக்கூழனுள் ழகலம்  H- ழளணப்பு நற்றும் H- ழளணப்பு இல்ள 

     ஈ)பக்கூழனுள் ழகலம்  H- ழளணப்பு நற்றும் பக்கூழனுள் ழகலம்  H-  ழளணப்பு 

 

5.CaC2- யழநண்ட ளட்பஜனுடன் வேர்த்து நழன் உளனழல் பயப்ப்டுத்தும்  வளது கழளடக்கும்  

   வேர்நம் 

     அ)  Ca(CN)2       ஆ)  CaNCN             இ)  CaC2N2                           ஈ) CaNC2 

 

6. எபை ல்லினல்பு யளபெ கட்டுப்ளடற் யழளழயளடதலின் வளது பயப்ழள  

    குளயதழல்ள பழல் பக்கூறுகள்____________ 

  அ)  தழர்நளறு பயப்ழளளன யழட அதழக பயப்ழளனழல் உள்து 

  ஆ)  என்றுக்பகளன்று கயர்ச்ேழ யழளேளன பேலுத்துயதழல்ள 

  இ)   இனக்க ஆற்ல் இமப்ழற்கு ேநநள வயளளன பேய்பெம் 

  ஈ)    ஆற்ல் இமப்ழன்ழ வநளதுகழன். 
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7. கவழ்களணும் கூற்றுகழல் ேளழனள கூற்ழள வதர்ந்பதடுக்கவும் 

i) சுற்றுச் பேனல்பளனழன் வளது சூமலிளல் உழஞ்ேப்ட்ட பயப்த்தழன் அயளது அந்த சூமலின்  

     நவது பேய்னப்ட்ட வயளக்குச் ேநம் 

ii) எழயழகல் ண் பளபைண்ளந ேளபள ண்புக்கு டுத்துக்களட்டு 

iii) எபை பேனல்பளனழன் ன்தளல்ழ நளற்ம் வர்குழ நதழப்ள பற்ழபைந்தளல்   அச்பேனல் பள  

   தன்ழச்ளேனளக ழகமளம் 

iv) எபை தன்ழச்ளே பேனல்பள ழகலம் வளது எபை தழத்து அளநப்ழன் ன்வபளழ   அதழகளழக்கழது 

   அ)   (i), (ii), (iii)          ஆ)  (i), (iv)         இ)    (ii), (iv)                 ஈ) (ii) நட்டும் 

8. எபை நவள்யழளனழன் Kb  நற்றும் kf நதழப்புகள் பளவன 0.8 x 10-5  நற்றும் 1.6 X 10-4   ழல், ேநழள  

    நளழலி நதழப்பு 

   அ)   20                          ஆ)   0.2 x10
-1         இ)   0.05                        ஈ) 0.2 

9. கூற்று :  களர்ன் படட்பள குவளளபடு நற்றும் குவளவபளஃளர்ம் களபேல், பபௌல்ட்   யழதழனழலிபைந்து  

                  வர்யழக்கம் களட்டுகழன் 

 களபணம் : களர்ன் படட்பளகுவளளபடு நற்றும் குவளவபளஃளர்ம் பக்கூறுகலக்கு இளடவன உள்  

                கயர்ச்ேழ யழளே,  களர்ன் படட்பளகுவளளபடு   பக்கூறுகள் நற்றும் குவளவபளஃளர்ம்  

                பக்கூறுகலக்கு இளடவன     உள் கயர்ச்ேழ யழளேளன யழட குளவு 

   அ) கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் ேளழ வநலும் களபணநளது கூற்ழற்கள  

           ேளழனள யழக்கநளகும் 

   ஆ) கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் ேளழ வநலும் களபணநளது கூற்ழற்கள  

         ேளழனள யழக்கம் அல் 

    இ) கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் தயறு 

    ஈ) கூற்று ேளழ ஆளல் களபணம் தயறு 

10.IF5 பக்கூழன் யடியம் நற்றும் இ கப்பு_________ 

   அ) பக்வகளண இபை ழபநழடு யடியம்sp3d2            ஆ) பக்வகளண இபை ழபநழடு யடியம்sp3d     

    இ)  ேதுப ழபநழடு யடியம் sp3d2                                 ஈ) ண்பகழயடியம் Sp3d2  

11.ழன் யபையயற்றுள் து எழ சுமற்றும் ண்புளடனது ? 

    அ)   3-குவளவபள பன்வடன்                             ஆ)   2-குவளவபள புவபளப்வன் 

     இ)     நவவேளடளர் டளளழக் அநழம்                           ஈ) குலக்வகளஸ் 

12. ழன் யபையயற்ழல் து க்ட்பளன் கயர் பளபைள் அல் 

       அ)     Cl
+
              ஆ)        BH3               இ)   H3O

+                  ஈ)     +NO2 

13._____________பதளகுதழ ஆர்த்வதள ளபள ஆற்ல் டுத்தும் கழர்வு வக்கும்    பதளகுதழனளகும் 

     அ)   அநழவள        ஆ)   பநத்தழல்        இ)  லளஜன்          ஈ)ஆல்டிளலடு 

14.பளஷ் பளக்கள பப்பளபைள் 

      அ)     குவளவபளபன்ேவன்      ஆ)   பீளல்     இ)  பன்ேவன்     ஈ)அழவேளல் 

15.__________ேழறுவபக வேதத்ளத ற்டுத்தும் 

    அ)   களட்நழனம், பநர்குளழ                                                     ஆ)    பட், களட்நழனம் 

     இ)   ழளழனளன், புலளபடு                                                     ஈ)   களப்ர், களட்நழனம் 
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குதழ-II 

 

வதனும் ஆறு யழளக்கலக்கு யழளடனழக்கவும்.                                                            6 X 2 = 12 

யழள ண் : 24 கண்டிப்ளக யழளடனழக்கவும் 

16. பதளகுப்பு யளபெ ன்ளல் ன் ? அது வ்யளறு தனளளழக்கப்டுகழது ? 

17.பளழலினம் நற்றும் அலுநழழனத்தழற்கள வதனும் இபண்டு எத்த தன்ளநகள யழயளழக்கவும் 

18.தழர்நளறு பயப்ழள ன்ளல் ன் ? 

19. ேநழளனழல் உள் எபை யழளனழல் நந்த யளபெக்கள வேர்ப்தளல் ழகலம் யழளவு ன் ? 

20. களர்ன் ளடனளக்ளேடு , பக்கூழன் வர்வகளட்டு யடியநளது இபண்டு பளவுற்    

     ழளணப்புகள பகளண்டுள்து ழனும் பக்கூறு பூஜ்ஜழன  இபைபள தழபைப்ழத்தழள  

     பற்றுள்து. ன் ? 

21. எபை வேர்நத்தழல் ளட்பஜன் நற்றும் ேல்ர் வேர்ந்து களணப்ட்டளல், அயற்ள கண்டழபெம்  

    பளளன லதுக 

22. அேழட்டிலீன் ஏவேளனுடன் புளழபெம் யழளளன லதுக 

23. சுளந வயதழனழனல் ன்ளல் ன் ? 

24.d நற்றும் f ஆர்ழட்டளலுக்கள ஆர்ழட்டளல் வகளண உந்தத்ளத கண்டுழடிக்கவும் 

 

 

குதழ-III 

வதனும் ஆறு யழளக்கலக்கு யழளடனழக்கவும்.                                                                6 X 3 = 18 

யழள ண் :33 கண்டிப்ளக யழளடனழக்கவும் 

25. வநளல் னும் யளர்த்ளதனழல் இபைந்து ன் புளழந்து பகளண்டளய் ?  

26.N-னழன் அனழனளக்கும் ஆற்ல் O- யழட அதழகம் தக்க களபணம் தந்து யழயளழக்கவும் 

27. களப உவளக லளளடுகழல்,  து ேகப்ழளணப்பு ண்ள பற்ழபைக்கழது ?  தக்க களபணம் தந்து  

      யழயளழக்கவும் 

28. ல்லினல்பு யளபெச் ேநன்ளட்ளட யபையழக்கவும் 

29. வநளளர் பயப் ற்புத்தழன் யளபனறு அதன் அகு னளது ?  

30. தழபயத்தழன் ஆயழ அலத்தம் ன்ளல் ன் ? எப்பு ஆயழ அலத்தக் குளவு ன்ளல் ன் ? 

31. நழகச் ேழழன பகளதழழள வயறுளடு பகளண்ட வர்நங்கள் அடங்கழன களயனழலிபைந்து வர்நங்கள  

      வ்யளறு தூய்ளநப்டுத்தழ ழளழத்பதடுப்ளய் ? 

32. டினளக்கள் ன்ளல் ன் ? அேழட்டிலீழன் இபண்டு யளகனள டினளக்கல் யழளளன  

     லதுக ?  

33.1,3 -ழபேட்டளளடபழல் ளன்கு C-C ழளணப்புகலக்கு இளடவன உள்  பதளளயளது ேநநளக  

    உள்து தக்க களபணம் தந்து யழயளழக்கவும் 
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குதழ-IV 

அளத்து யழளக்கலக்கும் யழளடனழக்கவும்                                                                       5 X 5 = 25 

34. அ) I) யழகழதச் ேழளதவு யழளகள் ன்ளல் ன்?  எபை டுத்துக்களட்டு தபைக 

             ii) ஆர்ழட்டளல் யளபனறுக்கவும்.3Px நற்றும் 4dx2-y2 ஆர்ழட்டளலில் உள் க்ட்பளனுக்கு n  

               நற்றும் l நதழப்புகளக் கூறுக 

(அல்து) 

ஆ) I) H2O2 களபேளது பகழமழ கன்கழல் வேநழத்து ளயக்கப்டுகழது கண்ணளடி  கன்கழல்  

          வேநழத்து ளயக்கப்டுயதழல்ள. ன் ? 

        ii)ளந்தளடுகள் நற்றும் ஆக்டிளடுகழன் பளதுயள க்ட்பளன்   அளநப்ழள தபைக 

35.அ) I)களப உவளகங்கள் தழபய அம்வநளழனளயழல் களபந்து ன் வழ களபேள  தபைகழன் ? 

             ii) ளனழல் பயப்ழள ன்ளல் ன் ? ளனழல் பயப்ழளக்கு வநவபெம்    கவவமபெம் இனல்பு  

              யளபெக்கள் வ்யளறு பேனல்டுகழன் ? 

(அல்து) 

   ஆ) I) Kp  நற்றும் Kc ஆகழனயற்றுக்கு இளடவனனள பதளடர்ள எபை டித்தள யளபெ ழளனழலுள்  

            ேநன்ளட்டிற்கு யபையழக்கவும். 

        ii) நளள அலத்தத்தழல் ளடபறும் யழளகழல் ழகலம் பயப் நளற்ங்கள  வ்யளறு  

           கண்டழயளய் ?  

 

36.அ) I)ஆக்ேழஜன் பக்கூழற்கு பக்கூறு ஆர்ழட்டளல்(M O) யளபடத்ளத யளபக.      அதன்   

              ழளணப்புத் தபம் நற்றும் களந்தத்தன்ளநளன கணக்கழடுக 

             ii) களல்ேழனம் குவளளபடு வேர்நத்தழற்கும் ,  களபதழனுக்கும் பயப்ழளக்கும்    இளடவனனள  

                யளபடத்ளத யளபந்து யழக்குக 

(அல்து) 

ஆ) I) ழன்யபைம் வேர்நங்கலக்குIUPAC பளனழல் பனளழடுக 

          (x)            (Y)   

             (Z)  

        ii)   ன் பக்கூறு அளநப்ழல் உள் களர்ன் நற்றும் ஆக்ேழஜன்   நவதள பள  

                ேளர் நழன்சுளநளன கண்டுழடிக்கவும் 

37.அ) I) தூண்டல் யழளவு ற்ழ யழயளழக்கவும் 

             ii) யே அளநப்புகள் ன்ளல் ன்? ஈத்வதன் பக்கூழன் தழபபதழர்     யேஅளநப்பு ற்ழ  

               யழக்குக 

 

 

(அல்து) 
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ஆ) I) ஆர்த்வதள நற்றும் ளபள ளடகுவளவபள பன்ேவன் பக்கூறுகழல், ந்த வேர்நம்   அதழக  

              உபைகுழள பகளண்டது ?  தக்க களபணம் தந்து யழயளழக்கவும் 

        ii) சுற்றுச்சூமலின் நவது ஏவேளன் ட ேழளதயழன் தளக்கத்ளத ற்ழ யழக்குக 

 

38.அ) I) எபை க்ட்பளழன் தழளேவயகத்ளத அயழடுயதழல் ழச்ேனநற் தன்ளந  5.7 X 105 ms-1  ழல்  

                அதன் ழளனழல் களணப்டும் ழச்ேனநற் தன்ளநளன    கணக்கழடுக 

             ii) 6கழபளம்லி-1 பேழவு பகளண்ட  பேளழனள (NH2CONH2) களபேலுடன்   வேளடளழக் களபேளக  

                  உள் குலக்வகளஸ் களபேலில்,   எபை லிட்டளழல்    களபந்துள் குலக்வகளேழன்(C6H12O6) ழள  

                   ன் ? 

(அல்து) 

ஆ) I)  C2H6O (A) ன் வேர்நம் அடர் கந்தக அநழத்துடன் பயப்ப்டுத்தும் வளது  (B) ளன தபைகழது  

       .வேர்நம் (B), குழர்ந்த வர்த்த களபம் கந்த KMnO4. களபேலுடன்   (C) -த்தபைகழது.  ( A) , (B) நற்றும்  

         (C)-த் கண்டழக. யழளகள யழக்குக 

  ii) ழன அவபளவநட்டிக் களழநச் வேர்நம் (A) குவளளழனுடன் யழளபுளழந்து வேர்நம் (B)   த்தபைகழது.  

    வேர்நம்(B) அம்வநளழனளவுடன் யழளபுளழந்துவேர்நம் (C)-த்  தபைகழது. (C)-னளது களர்ளல் அநழன்  

    யழளக்கு உட்டுகழது.(A), (B) நற்றும்(C) – க்கண்டழக. யழளகள யழக்குக. 

 

 

**************  
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Sep-2020 

கள அவு : 3.00 நணழ வபம்                                                                     பநளத்த நதழப்பண்கள் : 70 

குதழ-I 

குழப்பு அளத்து யழளக்கலக்கும் யழளடனழக்கவும்  பகளடுக்கப்ட்டுள் நளற்று யழளடகழல் 

நழகவும் ற்புளடன யழளடளனத் வதர்ந்பதடுத்துக்குழபட்டுடன் யழளடனழளபெம் வேர்த்து லதவும்                          

                                                                                                                                                                      15 X 1 = 15 

1.L- கூட்டில் களணப்டும் அதழகட்ே க்ட்பளன்கழன் ண்ணழக்ளக 

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

2.த்தளலின்எப்பு பக்கூறு ழள 

அ)   0.46g                  ஆ)  4.6 g                               இ)  460g                                 ஈ)  46g 

3.பக்கூழனுள் ழகலம் ளலட்பஜன் ழளணப்பு களணப்டுயது 

அ)   ஆர்த்வதள-ளட்வபள பீளல்               ஆ)   ழக்கட்டி 

 இ)    வர்                                                               ஈ) ளலட்பஜன் புலளபடு 

4.ஏவேளன் ட ேழளதவு உபையளக்குயது 

அ)   உகபப்நனநளதல்                          ஆ)    களட்டுத் தவ 

இ)   தூர்ந்துவளதல்                                        ஈ) உனழர் பபைக்கம் 

5. ழன்யபையயற்றுள் து யமழச்ேளர்பு 

அ)  G                            ஆ)      U                                  இ)   H                                     ஈ) q 

6. பளபைத்துக 

1)அனவடளளர்ம்                                   i) தவனளணப்ளன் 

2)களர்ன் படட்பளகுவளளபடு       ii) பூச்ேழக்பகளல்லி 

3)CFC                                                       iii)புளபதடுப்ளன் 

4)DDT                                                      iv)குழர்ேளதப் பட்டி 

   அ)  (1)- (iii), (2)-(i) , (3)-(iv), (4)-(ii)                     ஆ)     (1)- (ii), (2)-(iv) , (3)-(i), (4)-(iii)                                   

   இ)      (1)- (iii), (2)-(ii) , (3)-(iv), (4)-(i)                   ஈ)  (1)- (i), (2)-(ii) , (3)-(iii), (4)-(iv) 

7. குழர்ந்த வர்த்த களபம் கந்த KMnO4 ன்து 

     அ)   ரழப்களபணழ                                                         ஆ)   பன்டளன்ஸ் களபணழ 

       இ)    டளன்ஸ்களபணழ                                             ஈ) வனர்களபணழ 

8.களபேலின்ேவ்வூடு பயல் அலத்தத்ளத (π)  தபைம் ேநன்ளடு 

    அ) π  RT=n                 ஆ)  π= n RT                   இ)   π V=nRT               ஈ) இயற்ழல் துவுநழல்ள                                                                           

9.n-புபப்ளல் புவபளளநளட ஆல்கலளல் கந்த KOH உடன் யழளப்ட்டு  பகளடுப்து 

     அ)    ழபேட்ளடல் ஆல்கலளல்                               ஆ)  புபப்பீன் 

      இ)     பீபேட்டின்                                                         ஈ) புபப்ளல் ஆல்கலளல் 
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10. கவழ்கண்டயற்றுள் து ேளழனள கூற்று அல் ?  

    அ) பயப்ழளனழள பளறுத்து ேநழள நளழலி நதழப்புகள் நளறுடும் 

    ஆ)ேநழளனழல் உள் எபை அளநப்ழற்கு Q-ன்நதழப்பு ப்வளதும் ேநழள     

            நளழலிளன யழட குளயளக இபைக்கும் 

   இ) இபை க்கத்தழலிபைந்தும் ேநழளனழள அளடனளம் 

    ஈ) யழளபேக்கழனளது பன்வளக்கு நற்றும் ழன்வளக்கு யழளகள ேந  

          அயழல் ளதழக்கும் 

11. கூற்று :  கண்டுழடிக்கப்ட்டுள் அளத்து தழநங்கலள் லவலினம் அதழக   அனழனளக்கும்  

                          ஆற்ல் நதழப்ழள பற்றுள்து 

     களபணம் :  கண்டுழடிக்கப்ட்டுள் அளத்து தழநங்கலம் லவலினம் அதழக க்ட்பளன் ளட்ட  

                             நதழப்ழள பற்றுள்து 

அ)    கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் தயளது 

 ஆ) கூற்று நற்றும் களபணம் ஆகழன இபண்டும் ேளழனளளய வநலும் களபணநளது     

         கூற்ழற்கள ேளழனள யழக்கம்ஆகும் 

இ)    கூற்று நற்றும் களபணம் ஆகழன இபண்டும் ேளழனளளய ஆளல் களபணநளது  

         கூற்றுக்கள ேளழனள யழக்கம் அல் 

ஈ) கூற்று ேளழனளது ஆளல் களபணம் தயளது 

12.       -யழன் IUPAC பனர் 

    அ)   1-ளர்ளநல் புபப்ளல்                                  ஆ)  1-ளலட்பளக்ேழ ழபேட்டல் 

     இ)   2-ளலட்பளக்ேழ ழபேட்டல்                             ஈ)  3-ளலட்பளக்ேழ ழபேட்டல் 

13.ஜழப்ேத்தழன் யளய்ப்ளடு 

     அ)   CaSO4       ஆ)  CaSO4.2H2O       இ)   CaSO4.
1

2
H20           ஈ) CaSO4. H20   

14. யளபெக்கள் ல்லினல்பு தன்ளந பற்று பேனல்டுயது 

அ)   குளந்த பயப்ழள நற்றும் குளந்த அலத்தம் 

ஆ)  அதழக பயப்ழள நட்டும் அதழக அலத்தம் 

இ)    அதழக பயப்ழள நற்றும் குளந்த அலத்தம் 

ஈ)   குளந்தபயப்ழள நற்றும் அதழக அலத்தம் 

15.ழன்யபையயற்றுள் து க்ட்பளன் ற்ளக்குளச் வேர்நம் ? 

        அ)      NH3           ஆ)    PH3              இ)       (CH3)2                     ஈ) BH3 

குதழ-II 

வதனும் ஆறு யழளக்கலக்கு யழளடனழக்கவும்.                                                              6 X 2 = 12 

யழள ண் : 24 கண்டிப்ளக யழளடனழக்கவும் 

16. களபத்துயம் யளபனறு. ஆர்த்வதள-ளஸ்ளளழக் அநழத்தழல் களணப்டும்  

          களபத்துயத்ளத கண்டழக. 

17. டிபேட்டிளழனத்தழன் தழலீட்டு யழளகள லதுக 

18. பயப் இனக்கயழனலின் பூஜ்ஜழன யழதழனழள லதுக 

19 எபை டித்தள ேநழள, டித்தள ேநழள யழக்குக 

20.BF3-ன் யடியம் நற்றும் பக்கூறு யடியளநப்ள லதுக 

21. ந்த தழநம் அதழகட்ே ேங்கழலி பதளடபளக்கப் ண்ழள பற்றுள்து ? ன் ? 

22. புபப்பீழல் களணப்டும் ழளணப்ழல்ள உடழளேவு யடியங்கள லதுக 
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23.DDT-னழன் அளநப்பு நற்றும் னன்கள லதுக 

24.ேந ஆற்ல் உளடன ஆர்ழட்டளல்கழல்,  ேளழளதழனவு நற்றும் பலயதும்   ழபப்ப்ட்ட   

        ஆர்ழட்டளல்கள்,  குதழனவு ழபப்ப்ட்டஆர்ழட்டளல்கள  களட்டிலும் அதழக ழளப்பு தன்ளந  

         பறுயது ன் ?  

குதழ-III 

வதனும் ஆறு யழளக்கலக்கு யழளடனழக்கவும்.                                                              6 X 3 = 18 

யழள ண் :33 கண்டிப்ளக யழளடனழக்கவும் 

25.பலய்ேன்ர்க்கழன் ழச்ேனநற் தன்ளந வகளட்ளட்டிள டுத்து இனம்புக 

26.ளலிங் பளளன னன்டுத்தழ அனழ ஆபத்தழற்கள ேநன்ளட்டிள தபையழ. 

27.ளபளளலட்பஜள,  ஆர்த்வதள ளலட்பஜளக வ்யளறு நளற்றுயளய் ? 

28.பளபைண்ளநேளர் , பளபைண்ளந ேளபள ண்புகள வயறுடுத்துக 

29. 0.5 வநளல் பநத்தளளது  1.5 வநளல்கள் வபைடன் கக்கப்ட்டுள்து. அக்களபேலில் உள்  

       பநத்தளல் நற்றும் வளழன் வநளல் ழன்த்ளத கணக்கழடுக 

30. இக்கப்ளதல் ன்ளல் ன் ? CH4  பக்கூழல் களணப்டும் இகப்பு  யளகளன  

       குழப்ழடுக. 

31.ஈத்ளதன் பக்கூழல் களணப்டும் டினளக்கல் யழளனழன் யளககள யழக்குக 

32. சுளந குடில் யழளவு ன்ளல் ன் ?  சுளநகுடில்யழளயழள உண்டளக்குந  யளபெக்கழன்  

        பனளழள குழப்ழடுக 

33.2-பீபேட்டீழல் களணப்டும் யடியநளற்ழனங்கள லதுக 

 

குதழ-IV 

அளத்து யழளக்கலக்கும் யழளடனழக்கவும்.                                                                      5 X 5 = 25 

34. அ)76.6% களர்ன், 6.38% ளலட்பஜன்,நவத ேதவீதம் ஆக்வஜளபெம்  பகளண்ட வேர்நத்தழன்  

       ழன யழகழத யளய்ப்ளடு . பக்கூறு யளய்ப்ளடு ஆகழயற்ளக் களண்க வேர்நத்தழன்  

       ஆயழஅடர்த்தழ 47. 

(அல்து) 

ஆ) i)3d நற்றும் 4f- ஆர்ழட்டளல்கழல் களணப்டும் ஆப நற்றும் வகளண கணுக்கழன்   

            ண்ணழக்ளகனழளக் கணக்கழடுக. 

       ii)Be, N  த்தளம பூஜ்ஜழன க்ட்பளன் ளட்டத்ளத பற்றுள்து ன் ? 

35.அ) I)ளலட்பஜள ஆய்யகத்தழல் தனளளழக்கும் பளனழள லதுக 

             ii) யளபெக்கள தழபயநளக்கனன்டும் பயவ்வயறு பளகழன்பனளழள    குழப்ழடுக 

(அல்து) 

ஆ) I) ேளயத்தூள் (ழவச்ேழங் தூள்)  வ்யளறு தனளளழப்ளய் ? 

        ii) பநக்வேழனத்தழன் னன்கள லதுக 

       iii)  அபக்கத்தழன் களபணழ(Z) - ற்கள கணழதயழனல் யளய்ப்ளட்டிள லதுக 

 

36.அ) I) எபை ல்லினல்பு யளபெயழற்கு ΔH – க்கும் ΔU- க்கும் இளடவன உள் பதளடர்ள  யபையழ 

             ii) யழள குணகம் (Q). யளபனறுக்கவும் 
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(அல்து) 

ஆ) I) 00C  பயப்ழளனழல் 1 வநளல் ழக்கட்டி வபளக உபைகும்வளது ழகலம்   ன்ட்வபளழ நளற்த்ளத  

           கணக்கழடுக . ழக்கட்டினழன் வநளளர் உபைகுதல்    பயப் நதழப்பு 6008 j mol-1  

        ii)பக்கூறு ஆர்ழட்டளல் பகளள்ளகனழன் கபைதுவகளள்கள் வதனும் ளன்கழள  லதுக 

 

37.அ) I)யளண்ட்லளஃப்களபணழ ‘I’ ன்ளல் ன் ? 

             ii) பூர்த்தழ பேய்க 

A) H2C=CH2 + H-Br    

B)  CH3CHO   

C)   
 

          D)             

(அல்து) 

ஆ) I) களழநத்தழடப் பளபைளத் தூய்ளநனளக்கும் டிகநளக்கல் பளளன யழக்குக 

 

38.அ) I)ழர்க் எடுக்கம்  லதுக 

             ii) சுற்றுச்சூமல் நளசுளட்ளட கட்டுப்டுத்தும் உத்தழகள் பன்ழள லதுக 

(அல்து) 

ஆ)  பயழளணன ழபேட்ளடல் குவளளபடு ,  ஆல்கலளலில் KOH பன்ழளனழல்    ழகழ்த்தும் வக்க  

       யழளனழன் யழள யமழபளளன யழக்குக 

 

**************** 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

பன்ேளனழல் 

பபளக்ளேடு 

அநழ ளடகுவபளவநட் 
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    Sep-2021 

கள அவு : 3.00 நணழ வபம்                                                                     பநளத்த நதழப்பண்கள் : 70 

குதழ-I 

குழப்பு அளத்து யழளக்கலக்கும் யழளடனழக்கவும்       பகளடுக்கப்ட்டுள் நளற்று யழளடகழல் 

நழகவும் ற்புளடன யழளடளனத் வதர்ந்பதடுத்துக்குழபட்டுடன் யழளடனழளபெம் வேர்த்து லதவும்           

                                                                                                                                                                        15 X 1 = 15 

1.ழன்யபையயற்றுள் 180 g வளழல் உள்து து ?  

              அ)     
 6.022 X 1024

180
     வர்பக்கூறுகள்                        ஆ)   5     வநளல்கள் வர்      

              இ)     6.022 X 10
24

    வர்பக்கூறுகள்                       ஈ)  90 வநளல்கள் வர் 

2.ழன்யபையயற்றுள் த்தவலீழல் (C2H6) களணப்டும் களர்ன் ேதவீதத்தழற்கு   ேநநள களர்ன்  

    ேதவீதத்ளத பற்றுள்து து  ?  

        அ)     பன்ேவன்          ஆ)  புபப்பீன்               இ)   ஈத்வதன்           ஈ)   ஈத்ளதன்  

3.கூற்று  : கடிவளப ேளயச் வேளடளவுடன் யழளப்டுத்துயதன் பம் அதன்  ழபந்தபக் கடித்  

                  தன்ளநனழள வக்களம் 

 களபணம் : ேளயச் வேளடள கடி வளழல் களபந்துள் களல்ேழனம் நற்றும்  பநக்வேழனத்தழன்  

           குவளளபடு நற்றும் ேல்வட்டுகலடன் யழளபுளழந்து    களபனளத களர்வட்டுகள  

           உபையளக்குகழது. 

அ)  கூற்று ேளழ ஆளல் களபணம் தயறு 

ஆ)  கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் ேளழ .வநலும் களபணம் கூற்ழற்கு ேளழனள  

        யழக்கநளகும் 

இ)   கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் தயளளய 

ஈ)    கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் ேளழ. ஆளல் களபணம் கூற்ழற்கு ேளழனள  

        யழக்கம் அல் 

4.புன்ேன் சுடளழல் பளட்டளேழனம் உப்புகள் களட்டும் ழம் 

அ) ளளக்   (ஊதள)                 ஆ)   கழளழம்ேன் ேழயப்பு           இ)    ஆப்ழள் ச்ளே        ஈ)   நஞ்ேள்  

5.ளளழஸ் ேளந்து- ன் யளய்ப்ளடு 

   அ)    3CaSO4.H2O                       ஆ)  CaSO4.2H2O           இ)     2CaSO4.2H2O           ஈ)  CaSO4.
1

2
H2O   

6.எபை யளபெயழன் யழபவுதலின் வீதம் 

அ)    பக்கூறு ளடனழன் யர்க்க பத்தழற்கு வர்யழகழத பதளடர்புளடனது 

ஆ)   அதன் அடர்த்தழக்கு வர்யழகழத பதளடர்புளடனது 

இ)     பக்கூறு ளடனழன் யர்க்க பத்தழற்கு தழர் யழகழத பதளடர்புளடனது 

ஈ)   அதன் பக்கூறு ளடக்கு வர்யழகழத பதளடர்புளடனது 

7.ளழதல் பயப்ம் ப்பளலதும் 

   அ)   பூஜ்ஜழனம்                                                          ஆ)    வர்குழ நதழப்புளடனது                                           

   இ)    வர்க்குழ அல்து தழர்க்குழ நதழப்புளடனது    ஈ)    தழர்க்குழ நதழப்புளடனது 
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8. A + B C. ன் ேநழளனழல் உள் நவள் யழளனழல்  A நற்றும் B ஆகழன   யழள       

    டுபளபைட்கழன் பேழயழள இபைநடங்களக உனர்த்தழளல் ேநழள,   நளழலினழன் நதழப்பு 

   அ)   ளதழனளகும்                                                  ஆ)   இபை நடங்களகும் 

  இ)   நளளநலிபைக்கும்                                          ஈ)    ளன்கழல் எபை ங்களகும்                   

9. 250 கழபளம் வளழல் 1.8 கழபளம்குலக்வகளஸ் களபக்கப்ட்டுள் களபேலின் வநளளலிட்டி 

   அ)    0.02M           ஆ)    0.2M                      இ)      0.04M                         ஈ)    0.01M 

10. பளபைத்துக.  

1) N2   பக்கூறு                                   i)     வயதழப் ழளணப்பு 

2) BF3   பக்கூறு                                 ii)    பம்ளந ேகப் ழளணப்பு 

3) HF     பக்கூறு                                iii)    க்ட்பளன் குள பக்கூறு 

4) NaCl                                                     iv)    பளவுற் ேகப் ழளணப்பு 

  அ)   1)-  iii) ,   2)-  i)  , 3)-iv)   ,   4)-  ii)                ஆ)   1)-ii) ,  2)- iv)   , 3)-i)   ,   4)- iii)   

  இ)   1)- i)  ,   2)- iv)   , 3)- ii)  ,   4)-  iii)                 ஈ)     1)- ii)  ,   2)-iii)   , 3)- iv)  ,   4)- i)   

11. களழநச் வேர்நத்தழல் களணப்டும் வேளழபேட்ளடல் பதளகுதழனழன் அளநப்பு 

     அ)                     ஆ)        

     இ)                  ஈ)     

12.ழன்யபையயற்றுள் து எழ சுமற்றும் ண்புளடனது 

   அ)      நவவேள டளர்டளளழக் அநழம்                         ஆ)      3-குவளவபளபன்வடன் 

    இ)      குலக்வகளஸ்                                               ஈ)     2-குவளவபளபுபப்வன் 

13.களர்ன் வர் அனழனழன் யடியளநப்பு 

    அ)   த அளநப்பு                                               ஆ)   வர் வகளடு 

     இ)     ழபநழடு                                                         ஈ)      ளன்பகழ 

14.வேளடினம் புபப்ழவனளவட்ளட களர்ளக்ேழல் வக்க யழளக்கு உட்டுத்தழ எபை    அல்வகன்  

   தனளளழக்கப்டுடுகழது.  அவத அல்வகள ழன்யபைம் ம்பளனழளப்   னன்டுத்தழ தனளளழக்களம்?   

   அ)  1-குவளவபள புபப்வன் எடுக்கம் 

   ஆ)   யழளபேக்கழ பன்ழளனழல் புபப்பீழன் ளலட்வபளஜவற்ம் 

   இ)     புவபளவநள நவத்வதழன் எடுக்கம் 

   ஈ)    அவனளடள நவத்வதனுடன் உவளக வேளடினத்தழன் யழள 

15.ழன்யபைம் வேர்நங்கழல் அதழக பகளதழழள உளடன வேர்நம் து ? 

     அ)      t-ழபேட்ளடல் குவளளபடு                       ஆ)   n-ழபேட்ளடல் குவளளபடு 

    இ)      n-புளபப்ளல் குவளளபடு                      ஈ)    வேளழபேட்ளடல் குவளளபடு 
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குதழ-II 

வதனும் ஆறு யழளக்கலக்கு யழளடனழக்கவும்.                                                        6 X 2 = 12 

யழள ண் : 24 கண்டிப்ளக யழளடனழக்கவும் 

16.ழன்யபையயற்ழன் ழன யழகழத யளய்ப்ளடுகள் ன்? 

               i) ஃழபக்வடளஸ்  (C6H12O6)                       ii) களஃழன் ( C8H10N4O2) 

17. ஆஃள தத்துயத்தழளக்   கூறுக 

18. ளபள ளலட்பஜள,  ஆர்த்வதள ளலட்பஜளக  வ்யளறு நளற்றுயளய் ? 

19. கழப்ஸ் கட்டிள ஆற்லின் இபண்டு ேழப்ழனல்புகளத் தபைக 

20.பலஸ்வன் பயப்ம்நளள கூட்டல் யழதழளன யளபனறுக்கவும். 

21.Kp நற்றும் kc –க்கு இளடவனனள பதளடர்பு னளது? Kp நதழப்ளது Kc -க்  ேநநளக உள்யளறு எபை  

     டுத்துக்களட்டு தபைக 

22. வநளளல் தளழ்வுநளழலி ன்ளல் ன் ? 

23.ஸ்யளர்ட்ஸ் யழளளனப் ற்ழ ேழறுகுழப்பு யளபக 

24. ழன் யபையயற்ள பூர்த்தழ பேய்க 

      a)  CH3-CH=CH2 + H2   

      b)  CH3MgCl + H2O     

 குதழ-III 

வதனும் ஆறு யழளக்கலக்கு யழளடனழக்கவும்.                                                       6 X 3 = 18 

யழள ண் :33 கண்டிப்ளக யழளடனழக்கவும் 

25. ஆக்ேழஜவற்ம் எடுக்கம் வயறுடுத்துக 

26. க்ட்பளன் கயர்தன்ளந யளபனறுக்கவும். பதளகுதழ நற்றும் யளழளேனழல்     க்ட்பளன் கயர்  

    தன்ளநனழல் ற்டும் ஆயர்த்த நளறுளடுகள கூறுக 

27. எபை டித்தள நற்றும் டித்தள ேநழளகள் ன்ளல் ன் ?   டுத்துக்களட்டு தபைக 

28. ல்லினல்புக் களபேல்கள் ன்ளல் ன் ? டுத்துக்களட்டு தபைக 

29.VSEPR பகளள்ளகனழன் அடிப்ளடனழல் ழன்யபைம் பக்கூறுகழன்    யடியங்களத் தபைக. 

           அ) BeCl2            ஆ) NH3                        இ) H2O  

 

30. ழன்யபைம் களழநச் வேர்நயளககழன் பளதுயள யளய்ப்ளட்டிளத்தபைக 

       அ) அல்வகன்கள்     ஆ) அல்கவன்கள்     இ) அல்ளகன்கள் 

31.உடழளேவு ன்ளல் ன் ?  

32.புபவன் நற்றும் புபப்பீள வயறுடுத்தழ அழன உதவும் ழன வேளதளளனக் கூறுக 

 

33.எபை வநளட்டளர் யளக இனந்தழபத்தழனுள் உள் உபைளனழல் (Cylinder)     

   ழபம்ழபெள் களற்ழன் அலத்தம் 1.05 atm ஆக உள் வளது கஅவு 0.375 dm3,  

   அவத பயப்ழளனழல் 0.125dm3 க்கு அலத்தப்டும்வளது, அலத்தப்ட்ட களற்ழன்  

   அலத்தம் ன் ?  
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குதழ-IV 

அளத்து யழளக்கலக்கும் யழளடனழக்கவும்.                                                                   5 X 5 = 25 

34.அ) i)ளழநளற் ஆற்ல் ன்ளல் ன் ? 

        ii) பதன்ளநக் குயளண்டம் ண் ற்ழக் குழப்பு யளபக ?  

(அல்து) 

    ஆ) i)அணு ஆபம் யளபனறுக்கவும் 

           ii) பளயழட்ட பதளடர்ழள யழயளழக்கவும் 

35.அ)பளழலினம் நற்றும் அலுநழழனத்தழற்கள எத்த தன்ளநகள யழயளழக்கவும் 

(அல்து) 

  ஆ) i) பயப் இனக்கயழனலின் பதல் யழதழளன கூறுக  

          ii) தன்ழச்ளே பேனல்பளக்கலக்கள ழந்தளகளத்தபைக 

 

36.அ) ேவ்வூடுபயல் அலத்தத்தழலிபைந்து களபபளபைழன் வநளளர் ழளளன     

          வ்யளறு கணக்கழடுயளய்?   

(அல்து) 

    ஆ) i) ழளணப்பு தபம் யளபனறுக்கவும் 

            ii) VB பகளள்ளகனழன் பக்கழன அம்ேங்கள் னளளய ? 

37.அ) i) டி யளழளேச் வேர்நங்கள் ன்ளல் ன்? 

          ii) ழன்யபைம் வேர்நங்கலக்கு யடியளநப்ள லதுக ? 

1) 3-பநத்தழல்பன்வடன் 

2) 2-பநத்தழல்புபப்ன்-2-ஆல்    3) புபப்வளன் 

                                                   (அல்து) 

   ஆ) H2 பக்கூறு உபையளதள பக்கூறு ஆர்ழட்டளல் பகளள்ளக (MO)   பம் யழக்குக 

38.அ) i) எபை வேர்நத்தழன் அவபளநட்டிக் தன்ளநளன லக்கல் யழதழப்டி  வ்யளறு தவர்நளழப்ளய் 

          ii) அேழட்டீலீள பன்ேவளக நளற்றும் யழளளன லதுக 

(அல்து) 

ஆ) (A) ன் ழன ஆல்கவன் HBr உடன் யழளபுளழந்து வேர்நம் (B)-த் தபைகழது.  வநலும் (B) ஆது  

      அம்வநளழனளவுடன் யழளபுளழந்து C2H7N ன் பக்கூறு  யளய்ப்ளட்டிள உளடன (C)-த்  

       தபைகழது.(C) ஆது களர்ளநவன் யழளக்கு    உட்டுகழது. (A) ,(B) நற்றும் (C) –க் கண்டழக  

       .யழளகள லதுக. 

 

*********** 
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May-2022 

கள அவு : 3.00 நணழ வபம்                                                                         பநளத்த நதழப்பண்கள் : 70 

குதழ-I 

குழப்பு அளத்து யழளக்கலக்கும் யழளடனழக்கவும்                                                      15 X 1 = 15 

பகளடுக்கப்ட்டுள் நளற்று யழளடகழல் நழகவும் ற்புளடன யழளடளனத் வதர்ந்பதடுத்துக்  

குழபட்டுடன் யழளடனழளபெம் வேர்த்து லதவும் 

1. ழன்யபையயற்றுள் து அலிஃளட்டிக் ழளவுற் ளலட்வபள களர்ளகும் ? 

       அ)    C9H18                ஆ)     C8H14             இ)    C8H18          ஈ)இளயனளத்தும் 

2.ேநவநளளல் NaCl  நற்றும் KCl களபேல்கள் தனளளழக்கப்ட்ட. NaCl  களபேலின்    உளழள -20C   

    ழல் KCl  களபேலின் தழர்ளர்க்கப்டும் உளழள நதழப்பு 

       அ)    -10
C                ஆ)      -20

C              இ)     00
C                ஈ) -40

C 

3.ஆல்ளகல் பதளகுதழகழன் +I  யழளயழன் ேளழனள எப்ழட்டு யளழளே :  

   அ)    -C(CH3)3   >  -CH(CH3)2   >  -CH2CH3      >   -CH3                                                                                                      

   ஆ)      –CH3            >    -CH2CH3   >   -CH(CH3)2  >  -C(CH3)3 

   இ)       CH2CH3   >     -CH3            >     -C(CH3)3   >   -CH(CH3)2                                 

   ஈ)  –CH(CH3)2>    -C(CH3)3    >     -CH2CH3  >   -CH3 

4.00C  நற்றும் 1 atm  அலத்தத்தழல் 7.5 g  யளபெ 5.6L  க அளய அளடத்துக் பகளள்லம் ழல் அந்த  

     யளபெ 

     அ)     CO                 ஆ)     NO                        இ)   CO2                    ஈ) N2O 

5.கூற்று : வநளவள வலவள அளவன்கழல்,  க்ட்பளன் கயர்பளபைள் தழலீட்டு   யழள ஆர்த்வதள  

                       நற்றும் ளபள இடங்கழல் ழகழ்கழது 

 களபணம் : லளஜன் அணுயளது யளன கழர்வு வக்கழ 

   அ)    கூற்று ேளழ ஆளல் களபணம் தயறு 

   ஆ)  கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் ேளழ வநலும் களபணநளது கூற்ழற்கு  ேளழனள யழக்கம்ஆகும் 

   இ)       கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் தயறு 

   ஈ) கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் ேளழ ஆளல் களபணநளது கூற்ழற்கு ேளழனள யழக்கநல் 

6. ழன்யபைம் அவீடுகழல் பளபைண்ளந ேளபள ண்பு 

அ)      ன்தளல்ழ        ஆ)    ழள      இ)   ழள/க அவு   ஈ)க அவு 

7. கவழ்க்கண்டயற்றுள் து ேளழனள கூற்று அல்?  

       அ)   யழளபேக்கழனளது பன்வளக்கு நற்றும் ழன்வளக்கு யழளகள ேந அயழல் ளதழக்கும் 

     ஆ)   ேநழளனழல் உள் எபை அளநப்ழற்கு Q-ன் நதழப்பு ப்வளதும் ேநழள  நளழலிளன யழட  

              குளயளக இபைக்கும் 

     இ)      பயப் ழளனழள பளபைத்து ேநழள நளழலி நதழப்புகள் நளறுடும் 

      ஈ) யழளனழன் இபை க்கத்தழலிபைந்தும் ேநழளனழள அளடனளம்  
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8.பளபைத்துக. 

       1)   –NO2                                               i) புபப்ளல்       

      2)    -OCH3                                             ii) அநழவள 

      3)     -CH2-CH2-CH3                               iii) நவத்தளக்வ 

       4)    –NH2                                               iv)  ளட்வபள 

   அ)  (1)- (iii), (2)-(ii) , (3)-(iv), (4)-(i)                          ஆ) (1)- (iii), (2)-(iv) , (3)-(i), (4)-(ii)      

   இ)    (1)- (iv), (2)-(iii) , (3)-(i), (4)-(ii)                            ஈ) (1)- (ii), (2)-(i) , (3)-(iv), (4)-(iii) 

9.ஸ்வளடுநழன் ன்து கவழ்க்கண்ட ந்த களப உவளகத்தழன் கழந பம்ஆகும் ? 

   அ) லித்தழனம்          ஆ) வேளடினம்            இ)   பைபீடினம்               ஈ)பளட்டளேழனம் 

10.கவழ்க்களண்யற்றுள் து அதழகட்ே வவபற் ஆற்ல்களக் பகளண்டுள்து ? 

     அ)   BaCl2          ஆ)       MgCl2             இ)       SrCl2                  ஈ) CaCl2  

11.டிளழடினம் உட்கபை_________ பகளண்டுள்து 

       அ)     1p+2n           ஆ)     1p+on              இ)      1p+1n                 ஈ) 2p+1n 

12. ழன்யபையயற்ழல் து ளடனள களந்தத்தன்ளந பகளண்டது ? 

       அ)     O2
2-

                ஆ)    O2
+ 

                இ)     O2                         ஈ) இயற்ழல்துநழல்ள 

13.நழன்புத்தழல் ழநளளக் வகளடுகள் ழளழளகனளடபெம் யழளவு 

      அ)    களம்ப்டன் யழளவு                     ஆ)     ேவநன் யழளவு 

     இ)    ஸ்டளர்க் யழளவு                           ஈ) நளத்தல் யழளவு 

14. அம்வநளழனள குடுளய நற்றும் HCl குடுளய இபண்டும் எபை வண்ட குமளய் யமழவன இளணக்கப்ட்டு  

      இபண்டும் எவப வபத்தழல் தழக்கப்டுகழன்.பயண்ணழ  அவநளழனம் குவளளபடு யளனம்  

       பதன் பதலில் ங்கு உபையளகழன்து ?  

 அ)   அம்வநளழனள குடுளயனபைகழல்                          ஆ)  குமளனழன் டுப்குதழனழல் 

 இ) குமளனழன்பலவத்தழலும்பலளநனளக              ஈ)ளலட்பஜன்குவளளபடுகுடுளயனபைகழல் 

 

15.  

          ஆகழனளய 

   அ) எழ சுமற்றும் நளற்ளநப்பு                       ஆ) உடழளேவு அளநப்புகள் 

   இ) யே அளநப்புகள்                                        ஈ) இனங்கு ேநழள நளற்ழனம் 

குதழ-II 

வதனும் ஆறு யழளக்கலக்கு யழளடனழக்கவும்.                                                         6 X 2 =12 

யழள ண் : 24 கண்டிப்ளக யழளடனழக்கவும் 

16. கழபளம் ேநளழள -  யளபனறுக்கவும் 

17.L -  ஆற்ல் நட்டத்தழல் களணப்டும் அதழகட்ே க்ட்பளன்கழன் ண்ணழக்ளக கணக்கழடுக 

18. பன்று யளகனள ேகப்ழளணப்பு ளலட்ளபடுகள குழப்ழடுக 

19 தன்ழச்ளே பேனல்பளக்கள ழந்தளகள் னளளய ?  

20. பயப்த்தழன் குழபட்டு ளடபளளன யழக்குக 

 

 

நற்றும் 
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21. ேநழள நளழலி நதழப்பு Kc = 
[𝑁𝐻3]4[𝑂2]5

[𝑁𝑂]4[𝐻2𝑂]6
       பகளண்ட எபை ேநழள யழளக்கள தகுந்த ேநம்  

        பேய்னப்ட்ட வயதழச் ேநன்ளட்ளட தபைக 

22.வேளவடளழக் களபேல்கள் னும் பேளற்தத்ளத யளபனறுக்கவும் 

23. த்தழல் குவளளபளட வ்யளறு ஈத்வதளக நளற்றுயளய் ?  

24.ழன்யபைம் யழளகள பூர்த்தழ பேய்க 

        

குதழ-III 

வதனும் ஆறு யழளக்கலக்கு யழளடனழக்கவும்.                                                            6 X 3 = 18 

யழள ண் :33 கண்டிப்ளக யழளடனழக்கவும் 

25. வகளடிட்ட தழநங்கழன் ஆக்ேழஜவற் ண்ளண கணக்கழடுக 

        i) CO2             ii) H2SO4  

26.க்ட்பளன் ளட்டம்- யளபனறுக்கவும் 

27.டளல்டழன் குதழ அலத்த யழதழளன கூறுக 

28. எப்பு ஆயழ அலத்தக் குளவு நதழப்ழலிபைந்து எபை களபபளபைழன்  வநளளர் ழளளன கணக்கழட  

      உதவும் யளய்ப்ளட்டிள லதுக 

29. HF - பக்கூறு உபையளதள ஆர்ழட்டளல் வநற்பளபைந்துதல் பம் யழயளழக்கவும் 

30. எழ சுமற்ேழ நளற்ழனம் ன்ளல் ன் ?  

31. கபைக்கயர் நற்றும் க்ட்பளன் கயர் பளபைட்கலக்கழளடவன உள் வயறுளடுகள் பன்ழள தபைக 

32. த்தழலிள குழர்ந்த களபம் கந்த பளட்டளேழனம் பர்நளங்கவட்டுடன் யழள டுத்தும் வளது  

       ழகழ்யது னளது ?  

33.NH3,  N2 நற்றும் H2 ஆகழனயற்ழன் ேநழளச் பேழவுகள் பளவன 1.8 X 10-2 M,      1.2 X M 10-2 நற்றும்  

     3 X 10-2 M . N2 நற்றும் H2 –யழலிபைத்து NH3 உபையளகும்  யழளக்கு ேநழள நளழலினழன் நதழப்ழளக்  

     களண்க. 

குதழ-IV 

அளத்து யழளக்கலக்கும் யழளடனழக்கவும்.                                                               5 X 5 = 25 

34. அ) I) n=4-க்கு ேளத்தழனநள ஆர்ழட்டளல்கழன் ண்ணழக்ளக னளது ? 

             ii) ளட்பஜழன் க்பளன்அளநப்பு நற்றும் ஆர்ழட்டளல் யளபடத்தழள   லதுக 

(அல்து) 

      ஆ)  அனழ ஆபத்தழள கண்டழபெம் ளலிங் பளனழள யழயளழக்கவும் 

35.அ) I) பளழலினத்தழன் பபண்ட்ட ண்புகலக்கு களபணம் ன் ? 

             ii) பளழலினம் அக்குடும்த்தழல் உள் ழ தழநங்கலிபைந்து வயறுடும்   வதனும் பன்று  

                  ண்புகள கூறுக 

(அல்து) 

      ஆ)  அக ஆற்லின் ேழப்ழனல்புகள லதுக 

 

 

ஈதர் 
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36.அ)பகளதழழள ற் நதழப்புகழலிபைந்து களபபளபைழன் வநளளர் ழளளன  வ்யளறு  

             கணக்கழடுயளய் ?  

(அல்து) 

     ஆ) I) யளபனறுக்கவும் 

           i)ழளணப்பு வம் 

           ii)ழளணப்பு வகளணம் 

            iii) ழளணப்பு ஆற்ல் 

37.அ)க்ட்பளன் கயர் தன்ளந நதழப்ழலிபைந்து ேகப்ழளணப்ழல் ற்டும் அனழத்தன்ளந வ்யளறு  

            ழர்ணனழப்ளய் ? 

(அல்து) 

ஆ)ழன்யபைம் வேர்நங்கலக்கு IUPAC பளனழல் பனளழடுக 

        
          V ) CH2 = CH – CH = CH2 

38. அ)பன்ேவழலிபைந்து கவழ்க்கண்ட வேர்நங்கள வ்யளறு தனளளழப்ளய்?  

           i) ளட்வபள பன்ேவன் 

           ii) பன்ேவன் ேல்ளழக்அநழம் 

           iii) BHC  

(அல்து) 

ஆ)  (A)  ன் ழன ஆல்கவன் HCl உடன் யழளபுளழந்து வேர்நம் (B)- ளன தபைகழது.  வநலும் (B) ஆது  

     அவநளழனளவுடன் யழளபுளழந்து C2H7N ன் பக்கூறு   யளய்ப்ளட்டிள உளடன (C)-ளன  

    தபைகழது . (C)-னளது களர்ளநழன் யழளக்கு உட்டுகழது . ( A)  , (B) நற்றும் (C)-க் கண்டழக 

 

**************** 
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July-2022 

கள அவு : 3.00 நணழ வபம்                                                                        பநளத்த நதழப்பண்கள் : 70 

 

குதழ-I 

குழப்பு அளத்து யழளக்கலக்கும் யழளடனழக்கவும் 

பகளடுக்கப்ட்டுள் நளற்று யழளடகழல் நழகவும் ற்புளடன யழளடளனத் 

வதர்ந்பதடுத்துக்குழபட்டுடன் யழளடனழளபெம் வேர்த்து லதவும்                                15 X 1 = 15 

1. 1.7 g  அவநளழனளயழல் உள் க்ட்பளன்கழன் ண்ணழக்ளக 

அ)     6.022 X 10
23

         ஆ)         
6.022𝑋 1022

1.7
              இ)      

6.022𝑋 1024

1.7
                   ஈ) 

6.022𝑋 1023

1.7
 

2.n=3 ன் பதன்ளந குயளண்ட ண்ளண பற்ழபைக்கும் ஆர்ழட்டளல்கழன் பநளத்த   ண்ணழக்ளக 

அ)  9                            ஆ)  8                                       இ)     5                                    ஈ) 7 

3.டிளழட்டினம்______________துகள உநழலம் 

           அ)   α                           ஆ)  β                                       இ)   γ                        ஈ) இயற்ழல்துநழல்ள 

4._____________எழ நழன்கன்கள யடியளநப்தழல் னன்டுகழது 

      அ)    லித்தழனம்         ஆ)     வேளடினம்               இ) பளட்டளேழனம்       ஈ)ேவேழனம் 

5. ழன்யபையயற்றுள் நழக குளந்த பயப்ழளப்பு தன்ளந பகளண்டது 

      அ)   K2CO3               ஆ)   Na2CO3                    இ)  BaCO3                      ஈ) Li2CO3 

6. எபை ல்லினல்பு யளபெயழன் பயப்ழள நற்றும் க அவு இபை நடங்களக அதழகளழக்கும் வளது அதன்  

     ஆபம் அலத்தம் P னழன் நளற்ம் 

      அ)  4P                           ஆ)  2P                               இ)   P                               ஈ) 3P 

7. நளளத அலத்தத்தழல் சூமலுடன் ளழநளழக் பகளள்ப்டும் பயப்த்தழன் அவு 

     அ)  ΔE                          ஆ) ΔH                              இ)    ΔS                         ஈ)  ΔG 

8. PCl5 (g)        PCl3 (g)  + Cl2  (g)  ன் யழளனழன் ேநழளனழல், PCl5 -ன்    ேழளதயளடதல்  

    ழன்ம்     XPCl5 –ன்   பதளடக்கச் பேழவு 0.5 வநளளக இபைந்தளல்,  ேநழளன    யழளடு  

    பளபைள்கள் நற்றும் யழளயழள பளபைள்கழன்    பநளத்தவநளல்கழன் ண்ணழக்ளக 

     அ)     0.5-X                ஆ)   X+ 0.5                    இ)  2X+0.5                 ஈ) X+1         

9. ழன்யபைம் இபைகூறு தழபய களயகழல் து , பபௌல்ட்யழதழனழலிபைந்து  வர்குழ  யழக்கத்ளத    

    களட்டுகழது ? 

    அ)   அேழட்வடளன் + குவளவபளஃளர்ம்     ஆ)  வர் + ளட்ளழக்அநழம் 

     இ)   HCl + வர்                                                      ஈ) த்தளல்+ வப 

10.2  ழபேட்ளடலில் (2-butynal)  உள் ேழக்நள(     ) நற்றும் ள(π) ழளணப்புகழன் ண்ணழக்ளகக்கு  

      இளடவன உள் யழகழதம் 

அ)      
8

3
                     ஆ)     

5

3
                                       இ)        

8

2
             ஈ) 

9

2
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11.                ன் வேர்நத்தழன் IUPAC  பனர் 

     அ)  2-த்தழல்ழபேட்-2-ஈளனழக்அநழம்                   ஆ) 3 -த்தழல்ழபேட்-3-ஈளனழக்அநழம்     

     இ)   3-த்தழல்ழபேட்-2-ஈளனழக்அநழம்                  ஈ) 2   -த்தழல்ழபேட்-3-ஈளனழக்அநழம் 

12. பளபைத்துக 

        1)   -NH2                              i) ேல்வள 

        2)    -CN                               ii) ளர்ளநல் 

        3)   -SO3N                            iii) அநழவள 

        4)    -CHO                            iv) ேனவள 

  அ)  1)- i) ,  2)- ii)  ,   3)-  iii) ,  4)- iv)                             ஆ) 1)- iv), 2)- iii), 3)- ii) ,  4)-  i)                                                          

  இ)  1)- iii) ,  2)- iv) ,  3)-  i) ,   4)-   ii)                          ஈ)  1)-  iii) ,  2)- i) ,  3)- iv) ,  4)- ii)          

13.-I  யழளயழள களட்டளதது 

      அ)   -CH2CH3                     ஆ)   -F                                  இ)  -Cl                             ஈ) -NO2     

14.ழன்யபைம் யழளனழல் வேர்நம் (A) கண்டழக 

            

                                                                       
15.கூற்று :  வலவள ஆல்வகன்கழன் பகளதழழளகழன் றுயளழளேஆது                            

                 CH3Cl   <   CH2Cl2    <   CHCl3    <    CCl4 

    களபணம்: வலஜன் அணுக்கழன் ண்ணழக்ளக அதழகளழப்ழன் வலவள   ஆல்வகன்கழன்   

                       பகளதழழளபெம் அதழகளழக்கும். 

அ) கூற்று ேளழ ஆளல் களபணம் தயறு 

ஆ) கூற்று நட்டும் களபணம் இபண்டும் ேளழ வநலும் களபணம் கூற்ழற்கு ேளழனள   யழக்கநளகும் 

இ) கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் தயளளய  

ஈ) கூற்று நட்டும் களபணம் இபண்டும் ேளழ ஆளல் களபணம்  கூற்ழற்கு ேளழனள  யழக்கம் அல் 

குதழ-II 

வதனும் ஆறு யழளக்கலக்கு யழளடனழக்கவும்.                                                            6 X 2 =  12 

யழள ண் : 24-க்குகட்டளனநளக யழளடனழக்கவும் 

16.யழளக்கட்டுப்ளட்டுக் களபணழ ன்ளல் ன் ? 

17பலய்ேன்ர்க்கழன் ழச்ேனநற்த் தன்ளந வகளட்ளட்டிளக் கூறுக 

18. அனழ ளலட்ளபடு நற்றும் ேகப்ழளணப்புளலட்ளபடுகலக்கு எவ்பயளபை  உதளபணம் தபைக 

19 .யமழச் ேளர்புகள் ன்ளல் ன் ? இபை டுத்துக்களட்டுகள் தபைக 

20. யழளக் குணகம் யளபனறுக்கவும் 

21. 50 g குமளய் வபளது 20 mg  களபந்துள் தழண்நங்கள பகளண்டுள்து  களபந்துள்  

     பநளத்த தழடப்பளபைள்(TDS)  நதழப்ழள ppm-ல் கணக்கழடுக 

 

22.வகளல்ப்நழன்ளற்குப்பு பளனழன் பம் ஈத்தவன் வ்யளறு   தனளளழக்கப்டுகழது ? 

ஆ) 

ஈ) இ)

) 
அ)

) 
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23.ஆல்கலளலில் லிபைந்து வலவள ஆல்வகன்கள் தனளளழக்கும் வதனும் இபண்டு  பளகளத்  

     தபைக 

24.எபை தளழனங்கழ வநளட்டளர் யளக இனந்தழபத்தழல் பட்வபளல் 1089 K பயப் ழளனழல்  

   ளழக்கப்டுகழது.சூமலின் பயப்ழள 294 K. ஆக   இபைக்கும்வளது இனந்தழபத்தழன்  

    அதழகட்ே தழளக் கணக்கழடுக 

குதழ-III 

வதனும் ஆறு யழளக்கலக்கு யழளடனழக்கவும்.                     6 X 3 =18 

யழள ண் :33 கண்டிப்ளக யழளடனழக்கவும் 

25.76.6 % களர்ன்,  6.38% ளலட்பஜன் நவத ேதவீதம் ஆக்ேழஜளபெம் பகளண்ட வேர்நத்தழன்  

   ழனயழகழத யளய்ப்ளட்டிள களண்க 

26.பளழலினம் நற்றும் வளபளழன் அனழனளக்கும் ஆற்ள எப்ழடுக 

27. யழபவுதல் நற்றும் ளய்தல் வயறுளடு தபைக 

28. H2S(g)        H2(g) + 
1

2
  S2(g)   ன் யழளனழல் எபை குழப்ழட்ட பயப்ழளனழல்  

     KC = 4 X 10-2  ழல்  

        i) 2H2S(g)    2H2(g)   + S2(g) 

        ii) 3H2S(g)     3H2(g)   +  
3

2
   S2(g)  

     ஆகழன பகளடுக்கப்ட்டுள் யழளகலக்கு   நதழப்புகள கணக்கழடுக. 

29. எபை களபேல் ல்லினல்பு களபேலுக்குளழன ண்ழள அளடயதற்கள ழந்தளகள்  

       னளளய ? 

30.ஃஜளன் யழதழளன யழக்குக 

31. ழளணப்ழல்ள உடழளேவு ற்ழ ேழறுகுழப்பு யளபக 

32.ழர்க் எடுக்கம்- யழக்கு 

33. ழன்யபைம் களழநச்வேர்ந யளககலக்கு எவ்பயளன்ழற்கும் எபை டுத்துக்களட்டு  தபைக 

i) பன்ேவன் யளன அளநப்ள பற்ழபைக்களத அவபளவநட்டிக் வேர்நம் 

ii) அவபளவநட்டிக் ல்லி யளன வேர்நம் 

iii) களர்வளளேக்ழக் வேர்நம் 

குதழ-IV 

அளத்து யழளக்கலக்கும் யழளடனழக்கவும்.                        5 X 5 = 25 

34. அ) I)களந்த குயளண்டம் ண்ளண ற்ழ யழயளழக்கவும் 

       ii) Mn   நற்றும் Cr  ஆகழனயற்ழன் க்ட்பளன் அளநப்புகளத்  தபைக 

(அல்து) 

   

 ஆ)     I) f- பதளகுதழ தழநங்கள் னளளய ? 

        ii) பதளகுதழகள் நற்றும் யளழளேகழல் க்ட்பளன் கயர்தன்ளநனழல்  ற்டும் ஆயர்த்த  

           நளற்ங்களக் கூறுக 

 

 

35. அ) I)லித்தழனம் நற்றும் பநக்வேழனத்தழற்குநள எத்தத் தன்ளநகள   யழயளழக்கவும் 

                       (அல்து) 
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   ஆ) I) ன்ட்வபளழ யளபனறுக்கவும். அதன் அகழளத் தபைக 

       ii)கழப்ஸ் கட்டிள ஆற்லின் பன்று ேழப்ழனல்களப் ட்டினலிடுக 

36. அ)பதளகுப்பு பளனழல் அம்வநளழனள தனளளழத்தலுக்கள Kc நற்றும் Kp நதழப்ழள  

         யபையழக்கவும். 

(அல்து) 

    ஆ) C  பக்கூறு உபையளதள பக்கூறு ஆர்ழட்டளல்(MO) பகளள்ளக பம்  யழயளதழக்கவும் 

37. அ)VSEPR பகளள்ளகனழன் அடிப்ளடனழல் கவழ்க்கண்ட பக்கூறுகழன் யடியங்கள குழப்ழடுக 

i) BF    ii) BrF     iii) PCl   iv) SF    V) IF  

(அல்து) 

   ஆ)கட்டளநப்பு நளற்ழனங்கழன் வதனும் இபண்டு யளககள யழக்குக 

38. அ) I) C H  ன் பக்கூறு யளய்ப்ளடு உளடன (A) ன் வேர்நம்  புவபளநழன் வளப  

      ழநழமக்கச் பேய்கழது. (A) ஆது குவளளழனுடன்  யழளட்டு (B)ளனத்தபைகழது  

      (A) ஆது HBr உடன்   யழளபுளழபெம்வளது (C)  உபையளகழது.(A) (B) நற்றும்  

      (C)-க்  கண்டழக. யழளகள யழக்குக. 

(அல்து) 

 

ஆ)   ii) CH MgI --ல் பதளடங்கழ ழன்யபையயற்ள வ்யளறு தனளளழப்ளய் ? 

i) அேழட்டளல்டிளலடு 

ii) அேழட்வடளன் 

iii) நவத்வதன் 

 

 

 

        

                      

                  ************* 
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பளதுத்வதர்வு யழளக்கள ளடயளளழனளக 

ழளழக்கப்ட்டுள் குதழ 
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எபை நதழப்பண் யழள :- 

1. ழன் யபையயற்றுள் தன் களர்ன் ேதவீதம் த்தழலீழன் (C2H4)  களர்ன்  

       ேதவீதத்ளத எத்துள்து ? (mar19) 

       அ)  பன்ேவன்             ஆ) ஈத்வதன்               இ) புபப்பீன்                         ஈ) ஈத்ளதன் 

2.CH2F2 ன் வேர்நத்தழல் களர்ழன் ஆக்ேழஜவற் ண்(jun19) 

        அ)   +4                          ஆ)  -4                               இ)      0                               ஈ) +2 

3.த்தளலின்எப்பு பக்கூறு ழள(sep20) 

        அ)  0.46g                   ஆ)  4.6 g                        இ)  460g                          ஈ)  46g 

4.ழன்யபையயற்றுள் 180g வளழல் உள்து து ? (sep21)  

        அ)     
 6.022 X 1024

180
     வர்பக்கூறுகள்                        ஆ)   5     வநளல்கள் வர்      

        இ)     6.022 X 10
24

    வர்பக்கூறுகள்                     ஈ)  90 வநளல்கள் வர் 

5.ழன்யபையயற்றுள் த்தவலீழல் (C2H6) களணப்டும் களர்ன் ேதவீதத்தழற்கு        

   ேநநள களர்ன் ேதவீதத்ளத பற்றுள்து து  ? (sep21) 

        அ)     பன்ேவன்          ஆ)  புபப்பீன்               இ)   ஈத்வதன்           ஈ)   ஈத்ளதன் 

6.1.7 g  அவநளழனளயழல் உள் க்ட்பளன்கழன் ண்ணழக்ளக(jul22) 

                 அ)          6.022 X 10
23

                             ஆ)         
6.022𝑋 1022

1.7
                                                              

      இ)      
6.022𝑋 1024

1.7
                                     ஈ) 

6.022𝑋 1023

1.7
 

2 & 3 & 5 யழள :-  

1.H2SO4 -ன்ேநள ழளளன கணக்கழடுக. (mar19) (ipn :  10 ) 

2.H2O2 –ல்ஆக்ேழஜழன் ஆக்ேழஜவற் ண் னளது  கணக்கழடுக. (mar19) (ipn : 22  ) 

3.ழன யழகழத யளய்ப்ளடு உளடன C6H6O –யழன் ஆயழஅலத்தம் 47 ழல் அதன்  பக்கூறு  

      யளய்ளட்டிள களண்க. (mar19)b/b-42 (ipn :  274 ) 

4. வநளல் னும் யளர்த்ளதனழல் இபைந்து ன் புளழந்து பகளண்டளய் ?   (jun19)b/b-27(ipn : 7 ) 

5.யழகழதச் ேழளதவு யழளகள் ன்ளல் ன்?  எபை டுத்துக்களட்டு  தபைக(jun19) (ipn : 25 ) 

6. களபத்துயம் யளபனறு(ipn : 10  ). ஆர்த்வதள-ளஸ்ளளழக் அநழத்தழல் களணப்டும்   களபத்துயத்ளத  

     கண்டழக. (sep20)  

     ஆர்த்வதள-ளஸ்ளளழக் அநழத்தழல் களணப்டும் களபத்துயம் (H3PO4 ) : 3 eq mol-1 

 

 

 

1. வயதழனழனலின் அடிப்ளடக் கபைத்துக்கள் நற்றும் வயதழக் 

கணக்கவடுகள் 
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7.76.6% களர்ன், 6.38% ளலட்பஜன்,நவத ேதவீதம் ஆக்வஜளபெம் பகளண்ட வேர்நத்தழன் ழன  

     யழகழத யளய்ப்ளடு . பக்கூறு யளய்ப்ளடு   ஆகழயற்ளக்  களண்க வேர்நத்தழன் ஆயழஅடர்த்தழ 47.  

     (sep20) b/b-27 (ipn :  274 ) 

8.ழன்யபையயற்ழன் ழன யழகழத யளய்ப்ளடுகள் ன்? (sep21) b/b-38 

               i) ஃழபக்வடளஸ்  (C6H12O6)                       ii) களஃழன் ( C8H10N4O2) 

9. ஆக்ேழஜவற்ம் எடுக்கம் வயறுடுத்துக(sep21) b/b-30 

10. கழபளம் ேநளழள -  யளபனறுக்கவும்(may22) b/b-28 (ipn :  9 ) 

 

11. வகளடிட்ட தழநங்கழன் ஆக்ேழஜவற் ண்ளண கணக்கழடுக(may22) (ipn :  23 ) 

        i) CO2             ii) H2SO4   

      i) CO2       

                     x+2(o) = 0               

                  x + 2(-2) = 0              

                           x-4 = 0           

                              x = +4  

      களர்ழன் ஆக்ேழஜவற் ண்ளண  +4 

 ii) H2SO4   

                        2(H)+x +4(o) = 0    

                      2(+1)+x +4(-2) = 0    

                                    2+x -8 = 0      

                                          x-6 = 0     

                                             x =+6 

   ேல்ளழன் ஆக்ேழஜவற் ண்ளண +6 

 

12.யழளக்கட்டுப்ளட்டுக் களபணழ ன்ளல் ன் ? (jul22) (ipn : 18  ) 

13.76.6 % களர்ன்,  6.38% ளலட்பஜன் நவத ேதவீதம் ஆக்ேழஜளபெம்  பகளண்ட வேர்நத்தழன்  

  ழனயழகழத யளய்ப்ளட்டிள களண்க. (jul22) b/b-42 (ipn :  274 )              
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எபை நதழப்பண் யழள :- 

1.நழன்புத்தழல் ழநளளக் வகளடுகள் ழளழளகனளடபெம் யழளவு(mar19) 

     அ)   களம்ப்டன் யழளவு                                     ஆ) ஸ்டளர்க் யழளவு 

      இ)    ேவநன் யழளவு                                             ஈ) நளத்தல் யழளவு 

2. ளலட்பஜன் அணுயழன் பன்ளம் யட்டப்ளளதனழன் ( Orbit) ஆற்ல் நதழப்பு -E  

   அதன் பதல் யட்டப்ளளதனழன் (Orbit)  ஆற்ல் நதழப்பு_________(jun19) 

   அ)  -3E                       ஆ)   -  
𝐸

3
                        இ)       -  

𝐸

9
                          ஈ) -9E 

3.L- கூட்டில் களணப்டும் அதழகட்ே க்ட்பளன்கழன் ண்ணழக்ளக(sep20) 

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

4.நழன்புத்தழல் ழநளளக் வகளடுகள் ழளழளகனளடபெம் யழளவு(may22) 

      அ)    களம்ப்டன் யழளவு                        ஆ)     ேவநன் யழளவு 

     இ)    ஸ்டளர்க் யழளவு                             ஈ) நளத்தல் யழளவு 

5.n=3 ன் பதன்ளந குயளண்ட ண்ளண பற்ழபைக்கும் ஆர்ழட்டளல்கழன் பநளத்த 

ண்ணழக்ளக(jul22) 

அ)  9                         ஆ)  8                      இ)     5                  ஈ) 7 

2 & 3 & 5 யழள :-  

1.பலி தயழர்க்ளக தத்துயத்தழள கூறுக. (mar19)b/b-31(ipn : 57) 

2.டி-ழபளக்ழ ேநன்ளட்ளட லதுக. (mar19) (ipn : 43 ) 

3.ஆர்ழட்டளல் யளபனறுக்கவும்.3Px நற்றும் 4dx2-y2 ஆர்ழட்டளலில் உள் க்ட்பளனுக்கு n நற்றும் l  

    நதழப்புகளக் கூறுக(jun19) b/b-32 

4.d நற்றும் f ஆர்ழட்டளலுக்கள ஆர்ழட்டளல் வகளண உந்தத்ளத கண்டுழடிக்கவும்       (jun19) 

(compulsory 2 mark ) 

   வகளண உந்தம் =  𝑙(𝑙 + 1) 
ℎ

2𝜋
 

    d ஆர்ழட்டளலுக்கள ஆர்ழட்டளல் வகளண உந்தம் 

                                                l = 2 

                                                  =  2(2 + 1) 
ℎ

2𝜋
 

                                                   =  6 
ℎ

2𝜋
 

    f  ஆர்ழட்டளலுக்கள ஆர்ழட்டளல் வகளண உந்தம் 

                                             l=3 

                                                   =  3(3 + 1) 
ℎ

2𝜋
 

                                                  =  12 
ℎ

2𝜋
                    => 2 3 

ℎ

2𝜋
                 =>  3 

ℎ

2𝜋
 

2. அணுயழன் குயளண்டம் இனக்கயழனல் நளதழளழ 
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5. எபை க்ட்பளழன் தழளேவயகத்ளத அயழடுயதழல் ழச்ேனநற் தன்ளந 5.7 X 105ms-1   ழல்  

    அதன் ழளனழல் களணப்டும் ழச்ேனநற் தன்ளநளன   கணக்கழடுக(jun19)  

      தன்நதழப்பீடு-45 (ipn :278 ) 

6.ேந ஆற்ல் உளடன ஆர்ழட்டளல்கழல்,  ேளழளதழனவு நற்றும் பலயதும்    ழபப்ப்ட்ட  

    ஆர்ழட்டளல்கள்,  குதழனவு ழபப்ப்ட்டஆர்ழட்டளல்கள களட்டிலும் அதழக ழளப்பு தன்ளந  

   பறுயது ன் ? (sep20) (ipn : 60) (compulsory 2 mark ) 

   களபணம்:- 

             i) ேநச்ேவர்தன்ளந                            ii)  ளழநளற் ஆற்ல் 

7.பலய்ேன்ர்க்கழன் ழச்ேனநற் தன்ளந வகளட்ளட்டிள டுத்து   இனம்புக(sep20) (ipn : 45) 

8.3d நற்றும் 4f- ஆர்ழட்டளல்கழல் களணப்டும் ஆப நற்றும் வகளண கணுக்கழன்   

     ண்ணழக்ளகனழளக் கணக்கழடுக. (sep20) b/b-28 (ipn : 282) 

9. ஆஃள தத்துயத்தழளக்   கூறுக(sep21) (ipn :56 ) 

10.ளழநளற் ஆற்ல் ன்ளல் ன் ? (sep21) (ipn : 60) 

11.பதன்ளநக் குயளண்டம் ண் ற்ழக் குழப்பு யளபக ? (sep21) (ipn : 47 ) 

12.L -  ஆற்ல் நட்டத்தழல் களணப்டும் அதழகட்ே க்ட்பளன்கழன் ண்ணழக்ளக கணக்கழடுக(may22)  

    ஆற்ல் நட்டத்தழல் களணப்டும் அதழகட்ே க்ட்பளன்கழன் ண்ணழக்ளக  2n
2
. 

                           n = 2   

                              = 2 (2)
2
 

                              = 8 

   L -  ஆற்ல் நட்டத்தழல் களணப்டும் அதழகட்ே க்ட்பளன்கழன் ண்ணழக்ளக = 8 

13. n=4-க்கு ேளத்தழனநள ஆர்ழட்டளல்கழன் ண்ணழக்ளக னளது ?   (may22)b/b-27 (ipn : 282) 

14. ளட்பஜழன் க்பளன்அளநப்பு நற்றும் ஆர்ழட்டளல் யளபடத்தழள   லதுக(may22) (ipn : 58) 

15.பலய்ேன்ர்க்கழன் ழச்ேனநற்த் தன்ளந வகளட்ளட்டிளக் கூறுக(jul22) (ipn : 45) 

16.களந்த குயளண்டம் ண்ளண ற்ழ யழயளழக்கவும்(jul22) (ipn : 48) 

17. Mn   நற்றும் Cr  ஆகழனயற்ழன் க்ட்பளன் அளநப்புகளத் தபைக(jul22)  

    Mn
2+

   1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

0
 3d

5    
 ,        

         Cr
3+     

  1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

0
 3d

3 
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எபை நதழப்பண் யழள :- 

1.வர்குழ க்ட்பளன் ளட்டநதழப்ழள பற்றுள் தழநம்(mar19) 

    அ)  ஆர்களன்            ஆ) புலளழன்           இ) ளலட்பஜன்                 ஈ) வேளடினம் 

2. ழன்யபைம் க்ட்பளன் அளநப்ழல் d1 க்ட்பளன் நவதள பேனலுபை அணுக்கபை  

     நழன்சுளந (1S)2 (2S,2P)8 (3S,3P)8 (3d)1 (4S)2(jun19) 

     அ)     4                             ஆ)   3                             இ)     2.1                             ஈ) 6.9 

3. கூற்று :  கண்டுழடிக்கப்ட்டுள் அளத்து தழநங்கலள் லவலினம் அதழக  

                       அனழனளக்கும் ஆற்ல் நதழப்ழள பற்றுள்து 

     களபணம் :  கண்டுழடிக்கப்ட்டுள் அளத்து தழநங்கலம் லவலினம் அதழக  

                           க்ட்பளன் ளட்ட நதழப்ழள பற்றுள்து(sep20) 

அ)    கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் தயளது 

 ஆ) கூற்று நற்றும் களபணம் ஆகழன இபண்டும் ேளழனளளய வநலும் களபணநளது     

         கூற்ழற்கள ேளழனள யழக்கம்ஆகும் 

 இ)    கூற்று நற்றும் களபணம் ஆகழன இபண்டும் ேளழனளளய ஆளல் களபணநளது  

         கூற்றுக்கள ேளழனள யழக்கம் அல் 

  ஈ) கூற்று ேளழனளது ஆளல் களபணம் தயளது 

2 & 3 & 5 யழள :-  

1.பளயழட்ட பதளடர்ழள யழயளழக்கவும்(mar19) (b/b-41)  (ipn : 99 ) 

2.டளளவளழன் பம்ளந யழதழளன யழக்குக(mar19) (ipn : 75 ) 

3.இளணதழன் யளபனறுக்கவும்(mar19) (ipn : 98 ) 

4.N-னழன் அனழனளக்கும் ஆற்ல் O- யழட அதழகம் தக்க களபணம் தந்து யழயளழக்கவும்(jun19) (ipn : 94 ) 

5.ளந்தளடுகள் நற்றும் ஆக்டிளடுகழன் பளதுயள க்ட்பளன் அளநப்ழள  

   தபைக(jun19)b/b-36 (ipn :86  ) 

6.ளலிங் பளளன னன்டுத்தழ அனழ ஆபத்தழற்கள ேநன்ளட்டிள தபையழ.  
    (sep20) b/b-39 (ipn : 92 ) 

7.Be, N  த்தளம பூஜ்ஜழன க்ட்பளன் ளட்டத்ளத பற்றுள்து ன் ?(sep20)(ipn:95) 

8. க்ட்பளன் கயர்தன்ளந யளபனறுக்கவும். பதளகுதழ நற்றும் யளழளேனழல்   க்ட்பளன் கயர்  

    தன்ளநனழல் ற்டும் ஆயர்த்த நளறுளடுகள கூறுக(sep21)(ipn : 96,97,98) 

9.அணு ஆபம் யளபனறுக்கவும்(sep21) (ipn : 87  ) 

10.பளயழட்ட பதளடர்ழள யழயளழக்கவும் (sep21) (b/b-41)  (ipn : 99 ) 

11.க்ட்பளன் ளட்டம்- யளபனறுக்கவும்(may22) (ipn : 95 ) 

12.அனழ ஆபத்தழள கண்டழபெம் ளலிங் பளனழள யழயளழக்கவும்(may22) b/b-39   (ipn : 92 ) 

13.க்ட்பளன் கயர் தன்ளந நதழப்ழலிபைந்து ேகப்ழளணப்ழல் ற்டும் அனழத்தன்ளந வ்யளறு  

      ழர்ணனழப்ளய் ? (may22)  
 

ய. ண் க்ட்பளன் கயர் தன்ளந 

நதழப்பு 

அனழழளணப்பு ேகப்ழளணப்பு 

1 XA-XB  =  1.7 50 % 50 % 

2 XA-XB  >  1.7 50 %   அதழகநளக 50 % குளயளக 

3 XA-XB  <   1.7 50 % குளயளக 50 % அதழகநளக 

 

    3. தழநங்கழன் ஆயர்த்த யளகப்ளடு 
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14.பளழலினம் நற்றும் வளபளழன் அனழனளக்கும் ஆற்ளஎப்ழடுக(jul22)(ipn: 94) 

15. f- பதளகுதழ தழநங்கள் னளளய ? (jul22) (ipn : 86  ) 

16. பதளகுதழகள் நற்றும் யளழளேகழல் க்ட்பளன் கயர்தன்ளநனழல் ற்டும்  ஆயர்த்த  

    நளற்ங்களக் கூறுக(jul22) b/b-47 (ipn : 97 ) 
 
 
 
 

எபை நதழப்பண் யழள :- 

1.த்தள ேதயழகழத ளலட்பஜன் பபளக்ளறடு  “100 க அவு” ளலட்பஜன்   பபளக்ளேடு  

    அளமக்கப்டுகழது(mar19) 

   அ)   15%                 ஆ)    50%                இ)   20%                          ஈ) 30% 

2. ஆர்த்வதள ளட்வபள பீளல் நற்றும் ளபள ளட்வபள பீளலில் களணப்டும் H-  ழளணப்புகள்  

   பளவன_____________(jun19) 

    அ)    பக்கூறுகலக்கு இளடவனனள H- ழளணப்பு நற்றும் பக்கூழனுள் ழகலம்      

             H- ழளணப்பு 

   ஆ)   பக்கூழனுள் ழகலம்  H- ழளணப்பு நற்றும் பக்கூறுகலக்கு இளடவனனள   

          H- ழளணப்பு 

    இ)   பக்கூழனுள் ழகலம்  H- ழளணப்பு நற்றும் H- ழளணப்பு இல்ள 

     ஈ)பக்கூழனுள் ழகலம்  H- ழளணப்பு நற்றும் பக்கூழனுள் ழகலம்  H-  

           ழளணப்பு 

3.பக்கூழனுள் ழகலம் ளலட்பஜன் ழளணப்பு களணப்டுயது(sep20) 

அ)   ஆர்த்வதள-ளட்வபள பீளல்               ஆ)   ழக்கட்டி 

 இ)    வர்                                                               ஈ) ளலட்பஜன் புலளபடு 

4.கூற்று  : கடிவளப ேளயச் வேளடளவுடன் யழளப்டுத்துயதன் பம் அதன்  

                   ழபந்தபக் கடித் தன்ளநனழள வக்களம்(sep21) 

 களபணம் : ேளயச் வேளடள கடி வளழல் களபந்துள் களல்ேழனம் நற்றும்  

                    பநக்வேழனத்தழன் குவளளபடு நற்றும் ேல்வட்டுகலடன் யழளபுளழந்து  

                    களபனளத களர்வட்டுகள உபையளக்குகழது. 

அ)  கூற்று ேளழ ஆளல் களபணம் தயறு 

ஆ)  கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் ேளழ .வநலும் களபணம் கூற்ழற்கு ேளழனள  

        யழக்கநளகும் 

இ)   கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் தயளளய 

ஈ)    கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் ேளழ. ஆளல் களபணம் கூற்ழற்கு ேளழனள  

        யழக்கம் அல் 

5.டிளழடினம் உட்கபை_________ பகளண்டுள்து(may22) 

       அ)     1p+2n       ஆ)     1p+on          இ)      1p+1n          ஈ) 2p+1n 

6.டிளழட்டினம்______________துகள உநழலம்(jul22) 

          அ)   α                        ஆ)  β                        இ)   γ                  ஈ) இயற்ழல்துநழல்ள 

 

4. ளலட்பஜன் 
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2 & 3 & 5 யழள :-  

1.டிளழட்டினம் வ்யளறு தனளளழக்கப்டுகழது ? (mar19)(ipn : 114) 

2.ழன்யபைம் யழளளன பூர்த்தழ பேய்க(mar19) (ipn :123  ) 

              Na2O2   +    ?               Na2SO4    +   H2O2 

3.. பதளகுப்பு யளபெ ன்ளல் ன் ? அது வ்யளறு தனளளழக்கப்டுகழது ? (jun19) (ipn : 114 ) 

4.H2O2 களபேளது பகழமழ கன்கழல் வேநழத்து ளயக்கப்டுகழது கண்ணளடி  கன்கழல் வேநழத்து  

    ளயக்கப்டுயதழல்ள. ன் ? (jun19) (ipn : 123 ) 

5. டிபேட்டிளழனத்தழன் தழலீட்டு யழளகள லதுக(sep20) (ipn : 116 ) 

6..ளபளளலட்பஜள,  ஆர்த்வதள ளலட்பஜளக வ்யளறு நளற்றுயளய் ? (sep20) (ipn : 113 ) 

7.ளலட்பஜள ஆய்யகத்தழல் தனளளழக்கும் பளனழள லதுக(sep20) (ipn : 113 ) 

8. ளபள ளலட்பஜள,  ஆர்த்வதள ளலட்பஜளக  வ்யளறு நளற்றுயளய் ?    (sep21) (ipn : 113 ) 

9. பன்று யளகனள ேகப்ழளணப்பு ளலட்ளபடுகள குழப்ழடுக(may22) (ipn : 125 ) 

10. அனழ ளலட்ளபடு நற்றும் ேகப்ழளணப்புளலட்ளபடுகலக்கு எவ்பயளபை   உதளபணம்  

\   தபைக(jul22) (ipn : 125 ) 
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எபை நதழப்பண் யழள :- 

1.    CaO + 3C __A__+ CO      A-  கண்டழனவும்(mar19) 

        அ)   CaC2                 ஆ)   CO2                      இ)  Ca                                ஈ)  Ca2O 

2.ழன்யபைம் வேர்நங்கழல் தள” blue john”  அளமக்கழவளம்(mar19) 

        அ)   Ca3(PO4)2         ஆ)   CaO                  இ)    CaH2                          ஈ)  CaF2 

3.CaC2- யழநண்ட ளட்பஜனுடன் வேர்த்து நழன் உளனழல் பயப்ப்டுத்தும்   வளது கழளடக்கும்      

    வேர்நம்(jun19) 

       அ)  Ca(CN)2         ஆ)  CaNCN             இ)  CaC2N2                           ஈ) CaNC2 

4.ஜழப்ேத்தழன் யளய்ப்ளடு(sep20) 

     அ)   CaSO4          ஆ)  CaSO4.2H2O       இ)   CaSO4.
1

2
H20              ஈ) CaSO4. H20   

5.புன்ேன் சுடளழல் பளட்டளேழனம் உப்புகள் களட்டும் ழம்(sep21) 

   அ) ளளக்   (ஊதள)     ஆ)   கழளழம்ேன் ேழயப்பு      இ)    ஆப்ழள் ச்ளே       ஈ)   நஞ்ேள்  

6.ளளழஸ் ேளந்து- ன் யளய்ப்ளடு(sep21) 

   அ)    3CaSO4.H2O         ஆ)  CaSO4.2H2O         இ)     2CaSO4.2H2O        ஈ)  CaSO4.
𝟏

𝟐
H2O   

7.ஸ்வளடுநழன் ன்து கவழ்க்கண்ட ந்த களப உவளகத்தழன் கழந பம்ஆகும் ?  (may22) 

      அ) லித்தழனம்           ஆ) வேளடினம்             இ)   பைபீடினம்                    ஈ)பளட்டளேழனம் 

8.கவழ்க்களண்யற்றுள் து அதழகட்ே வவபற் ஆற்ல்களக் பகளண்டுள்து ?     (may22) 

     அ)   BaCl2               ஆ)       MgCl2            இ)       SrCl2              ஈ) CaCl2  

9._____________எழ நழன்கன்கள யடியளநப்தழல் னன்டுகழது(jul22) 

      அ)    லித்தழனம்         ஆ)     வேளடினம்               இ) பளட்டளேழனம்       ஈ)ேவேழனம் 

10. ழன்யபையயற்றுள் நழக குளந்த பயப்ழளப்பு தன்ளந பகளண்டது(jul22) 

      அ)   K2CO3               ஆ)   Na2CO3                   இ)  BaCO3                   ஈ) Li2CO3 

 

 

 

 

 

 

5.களப நற்றும் களபநண் உவளகங்கள் 
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2 & 3 & 5 யழள :-  

1.சுண்ணளம்புஅடித்தலில் ன் Ca(OH)2 னன்டுத்தப்டுகழது ன்தள யழக்குக(mar19)(ipn : 160  ) 

2.களபநண் உவளகங்கழல் BeO வளழல் களபயது இல்ள ஆளல் நற் ஆக்ளறடுகள் வளழல் களபகழது  

   ன் ? (mar19) (ipn : 157 ) 

3..பளழலினம் நற்றும் அலுநழழனத்தழற்கள வதனும் இபண்டு எத்த தன்ளநகள யழயளழக்கவும்(jun19)  

    (ipn : 154 ) 

4. களப உவளக லளளடுகழல்,  து ேகப்ழளணப்பு ண்ள பற்ழபைக்கழது ?    தக்க களபணம் தந்து  

    யழயளழக்கவும்(jun19) (ipn : 146 ) 

5.களப உவளகங்கள் தழபய அம்வநளழனளயழல் களபந்து ன் வழ களபேள தபைகழன் ? (jun19)  

    (ipn : 144 ) 

6. ேளயத்தூள் (ழவச்ேழங் தூள்)  வ்யளறு தனளளழப்ளய் ? (sep20) (ipn :  160) 

7. பநக்வேழனத்தழன் னன்கள லதுக(sep20) (ipn : 156 ) 

8.பளழலினம் நற்றும் அலுநழழனத்தழற்கள எத்த தன்ளநகள  யழயளழக்கவும்(sep21) (ipn : 154 ) 

9. பளழலினத்தழன் பபண்ட்ட ண்புகலக்கு களபணம் ன் ? (may22) (ipn : 153 ) 

10.பளழலினம் அக்குடும்த்தழல் உள் ழ தழநங்கலிபைந்து வயறுடும் வதனும்  பன்று ண்புகள  

   கூறுக(may22) (ipn : 154 ) 

11.லித்தழனம் நற்றும் பநக்வேழனத்தழற்குநள எத்தத் தன்ளநகள  யழயளழக்கவும்(jul22) (ipn : 142 ) 
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எபை நதழப்பண் யழள :- 

1.யளழனல் ஆய்வு ளநனங்கழல் உவனளகப்டும் அதழக பயப் லூன்கழன்    னன்ளடு  

   வ்யழதழனழன் அடிப்ளடனழல் அளநந்துள்து ? (mar19) 

அ)  பகல்யழழன் யழதழ                             ஆ)  ழபபழன் யழதழ 

             இ)   ளனழலின் யழதழ                                 ஈ)   ழபேட்டழன் யழதழ 

2. எபை ல்லினல்பு யளபெ கட்டுப்ளடற் யழளழயளடதலின் வளது பயப்ழள   குளயதழல்ள  

    பழல் பக்கூறுகள்____________(jun19) 

   அ)  தழர்நளறு பயப்ழளளன யழட அதழக பயப்ழளனழல் உள்து 

   ஆ)  என்றுக்பகளன்று கயர்ச்ேழ யழளேளன பேலுத்துயதழல்ள 

   இ)   இனக்க ஆற்ல் இமப்ழற்கு ேநநள வயளளன பேய்பெம் 

   ஈ)    ஆற்ல் இமப்ழன்ழ வநளதுகழன். 

3.. யளபெக்கள் ல்லினல்பு தன்ளந பற்று பேனல்டுயது(sep20) 

   அ)   குளந்த பயப்ழள நற்றும் குளந்த அலத்தம் 

   ஆ)  அதழக பயப்ழள நட்டும் அதழக அலத்தம் 

   இ)    அதழக பயப்ழள நற்றும் குளந்த அலத்தம் 

   ஈ)   குளந்தபயப்ழள நற்றும் அதழக அலத்தம் 

4.எபை யளபெயழன் யழபவுதலின் வீதம்(sep21) 

அ)    பக்கூறு ளடனழன் யர்க்க பத்தழற்கு வர்யழகழத பதளடர்புளடனது 

ஆ)   அதன் அடர்த்தழக்கு வர்யழகழத பதளடர்புளடனது 

இ)     பக்கூறு ளடனழன் யர்க்க பத்தழற்கு தழர் யழகழத பதளடர்புளடனது 

ஈ)   அதன் பக்கூறு ளடக்கு வர்யழகழத பதளடர்புளடனது 

5.00C  நற்றும் 1 atm  அலத்தத்தழல் 7.5 g  யளபெ 5.6L  க அளய அளடத்துக் பகளள்லம் ழல் அந்த  

    யளபெ (may22) 

     அ)     CO                 ஆ)     NO                        இ)   CO2                    ஈ) N2O 

6. அம்வநளழனள குடுளய நற்றும் HCl குடுளய இபண்டும் எபை வண்ட குமளய் யமழவன இளணக்கப்ட்டு  

    இபண்டும் எவப வபத்தழல் தழக்கப்டுகழன்.பயண்ணழ  அவநளழனம் குவளளபடு யளனம்  

    பதன் பதலில் ங்கு உபையளகழன்து  (may22)  

   அ)   அம்வநளழனள குடுளயனபைகழல்                       ஆ)  குமளனழன் டுப்குதழனழல் 

    இ) குமளனழன்பலவத்தழலும்பலளநனளக           ஈ)ளலட்பஜன்குவளளபடுகுடுளயனபைகழல் 

7. எபை ல்லினல்பு யளபெயழன் பயப்ழள நற்றும் க அவு இபை நடங்களக  

      அதழகளழக்கும் வளது அதன் ஆபம் அலத்தம் P னழன் நளற்ம்(jul22) 

      அ)  4P                           ஆ)  2P                               இ)   P                               ஈ) 3P 

 

 

 

 

 

 

 

6. யளபெ ழளளந 
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2 & 3 & 5 யழள :-  

1.ல்லினல்பு யளபெக்கள் ன் னளளய ? (mar19)(ipn : 187  ) 

2.ளய்தல் யழதழளன கூறுக(mar19) (ipn : 176  ) 

3..தழர்நளறு பயப்ழள ன்ளல் ன் ? (jun19) (ipn :  193 ) 

4.. ல்லினல்பு யளபெச் ேநன்ளட்ளட யபையழக்கவும்(jun19) (ipn :  182 ) 

 5.ளனழல் பயப்ழள ன்ளல் ன் ? ளனழல் பயப்ழளக்கு வநவபெம் கவவமபெம் இனல்பு  

   யளபெக்கள் வ்யளறு பேனல்டுகழன் ? (jun19) (ipn : 188  ) 

6. யளபெக்கள தழபயநளக்கனன்டும் பயவ்வயறு பளகழன்பனளழள    குழப்ழடுக(sep20) 

    (ipn :  193,194 ) 

7.அபக்கத்தழன் களபணழ(Z) - ற்கள கணழதயழனல் யளய்ப்ளட்டிள  லதுக(sep20) (ipn : 187  ) 

8.எபை வநளட்டளர் யளக இனந்தழபத்தழனுள் உள் உபைளனழல் (Cylinder)     ழபம்ழபெள் களற்ழன்  

   அலத்தம் 1.05 atm ஆக உள் வளது கஅவு 0.375 dm3,  அவத பயப்ழளனழல் 0.125dm3 க்கு  

    அலத்தப்டும்வளது, அலத்தப்ட்ட களற்ழன் அலத்தம் ன் ? (sep21) (ipn : 179,293  )  

     (compulsory 3 mark ) 

9.டளல்டழன் குதழ அலத்த யழதழளன கூறுக(may22) (ipn : 184  ) 

10.யழபவுதல் நற்றும் ளய்தல் வயறுளடு தபைக. (jul22) (ipn : 185  ) 
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எபை நதழப்பண் யழள :- 

1.வநளளர் பயப் ற்புத்தழழன்  SI   அகு(mar19) 

       அ)  JK
-1

 mol
-1

     ஆ)  KJ mol
+1         இ)   KJ mol

-1                    ஈ) cm 

2. கவழ்களணும் கூற்றுகழல் ேளழனள கூற்ழள வதர்ந்பதடுக்கவும்(jun19) 

i) சுற்றுச் பேனல்பளனழன் வளது சூமலிளல் உழஞ்ேப்ட்ட பயப்த்தழன் அயளது அந்த சூமலின்  

    நவது பேய்னப்ட்ட வயளக்குச் ேநம் 

ii) எழயழகல் ண் பளபைண்ளந ேளபள ண்புக்கு டுத்துக்களட்டு 

iii) எபை பேனல்பளனழன் ன்தளல்ழ நளற்ம் வர்குழ நதழப்ள பற்ழபைந்தளல்   அச்பேனல் பள  

    தன்ழச்ளேனளக ழகமளம் 

iv) எபை தன்ழச்ளே பேனல்பள ழகலம் வளது எபை தழத்து அளநப்ழன் ன்வபளழ அதழகளழக்கழது 

   அ)   (i), (ii), (iii)          ஆ)  (i), (iv)         இ)    (ii), (iv)                 ஈ) (ii) நட்டும் 

3. ழன்யபையயற்றுள் து யமழச்ேளர்பு(sep20) 

அ)  G                   ஆ)      U                       இ)   H                                     ஈ) q 

4.ளழதல் பயப்ம் ப்பளலதும்(sep21) 

   அ)   பூஜ்ஜழனம்                                                          ஆ)    வர்குழ நதழப்புளடனது                                           

   இ)    வர்க்குழ அல்து தழர்க்குழ நதழப்புளடனது    ஈ)    தழர்க்குழ நதழப்புளடனது 

5. ழன்யபைம் அவீடுகழல் பளபைண்ளந ேளபள ண்பு(may22) 

அ)      ன்தளல்ழ        ஆ)    ழள      இ)   ழள/க அவு   ஈ)க அவு 

6. நளளத அலத்தத்தழல் சூமலுடன் ளழநளழக் பகளள்ப்டும் பயப்த்தழன்    அவு(jul22) 

     அ)  ΔE                          ஆ) ΔH                              இ)    ΔS                         ஈ)  ΔG 

 

 

 

 

 

 

 

 

    7.பயப் இனக்கயழனல் 
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2 & 3 & 5 யழள :-  

1.பயப் இனக்கயழனலின் பன்ளம் யழதழளன கூறுக(mar19)(ipn : 242 ) 

2.O0Cபயப்ழளனழல் 1  வநளல் ழக்கட்டி வபளக உபைகும்வளது ழகலம்  ன்ட்வபளழ நளற்த்ளத  

   கணக்கழடுக ழக்கட்டினழன் வநளளர் உபைகுதல் பயப்    நதழப்பு 6008J mol-1 (mar19) (ipn : 236  ) 

3.C (s) + O2 (g)  CO2 (g) இவ்யழளனழன் தழட்ட ன்ட்வபளழ நளற்த்ளத கண்கழடுக. CO2(g), C(s),O2(g)  

  ஆகழனயற்ழன்தழட்டன்ட்வபளழநதழப்புகள்பளவன 213.6 , 5.740  நற்றும் 205 JK-1  (mar19) (ipn : 235  ) 

4. வநளளர் பயப் ற்புத்தழன் யளபனறு அதன் அகு னளது ? (jun19) (ipn :  223 ) 

5. நளள அலத்தத்தழல் ளடபறும் யழளகழல் ழகலம் பயப் நளற்ங்கள வ்யளறு  

   கண்டழயளய் ? (jun19) (ipn :  226 ) 

6. பயப் இனக்கயழனலின் பூஜ்ஜழன யழதழனழள லதுக(sep20) (ipn : 216  ) 

7.பளபைண்ளநேளர் , பளபைண்ளந ேளபள ண்புகள வயறுடுத்துக(sep20) (ipn : 209 ) 

8.எபை ல்லினல்பு யளபெயழற்கு ΔH – க்கும் ΔU- க்கும் இளடவன உள் பதளடர்ள  யபையழ(sep20) (ipn : 209   

9. 00C  பயப்ழளனழல் 1 வநளல் ழக்கட்டி வபளக உபைகும்வளது ழகலம்  ன்ட்வபளழ நளற்த்ளத  

   கணக்கழடுக . ழக்கட்டினழன் வநளளர் உபைகுதல் பயப் நதழப்பு 6008 j mol-1 (sep20) (ipn : 236  ) 

10. கழப்ஸ் கட்டிள ஆற்லின் இபண்டு ேழப்ழனல்புகளத் தபைக. (sep21) b/b-52 

11.பலஸ்வன் பயப்ம்நளள கூட்டல் யழதழளன யளபனறுக்கவும். (sep21) (ipn :230   ) 

12.பயப் இனக்கயழனலின் பதல் யழதழளன கூறுக (sep21) (ipn : 216  ) 

13. தன்ழச்ளே பேனல்பளக்கலக்கள ழந்தளகளத் தபைக(sep21) (ipn : 239  ) 

14. தன்ழச்ளே பேனல்பளக்கள ழந்தளகள் னளளய ? (may22) (ipn : 239  ) 

15.பயப்த்தழன் குழபட்டு ளடபளளன யழக்குக(may22) (ipn : 213  ) 

16. அக ஆற்லின் ேழப்ழனல்புகள லதுக(may22) (ipn :212   ) 

17.யமழச் ேளர்புகள் ன்ளல் ன் ? இபை டுத்துக்களட்டுகள் தபைக(jul22) (ipn :  212 ) 

18.எபை தளழனங்கழ வநளட்டளர் யளக இனந்தழபத்தழல் பட்வபளல் 1089 K பயப் ழளனழல்  

    ளழக்கப்டுகழது.சூமலின் பயப்ழள 294 K. ஆக   இபைக்கும்வளது இனந்தழபத்தழன் அதழகட்ே  

    தழளக் கணக்கழடுக. (jul22) (ipn : 234 ) (compulsory 2 mark ) 

19. ன்ட்வபளழ யளபனறுக்கவும். அதன் அகழளத் தபைக(jul22)     (ipn :233,234   ) 

20.கழப்ஸ் கட்டிள ஆற்லின் பன்று ேழப்ழனல்களப் ட்டினலிடுக(jul22) b/b-52 
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எபை நதழப்பண் யழள :- 

1.வயதழ ேநழளயழளனழல் , Δng ன்து தழர்குழ நதழப்ள பறும்வளது(mar19) 

     அ)       Kp <Kc         ஆ)    Kp = 1/ Kc          இ)   Kp = Kc  (RT)-ve           ஈ)  Kp >    Kc        

2. எபை நவள்யழளனழன் Kb  நற்றும் kf நதழப்புகள் பளவன 0.8 x 10-5  நற்றும் 1.6 X 10-4   

    ழல், ேநழள நளழலி நதழப்பு(jun19) 

     அ)   20                          ஆ)   0.2 x10
-1         இ)   0.05                        ஈ) 0.2  

3. கவழ்கண்டயற்றுள் து ேளழனள கூற்று அல் ? (sep20) 

    அ) பயப்ழளனழள பளறுத்து ேநழள நளழலி நதழப்புகள் நளறுடும் 

    ஆ)ேநழளனழல் உள் எபை அளநப்ழற்கு Q-ன்நதழப்பு ப்வளதும் ேநழள    நளழலிளன யழட  

          குளயளக இபைக்கும் 

   இ) இபை க்கத்தழலிபைந்தும் ேநழளனழள அளடனளம் 

    ஈ) யழளபேக்கழனளது பன்வளக்கு நற்றும் ழன்வளக்கு யழளகள ேந அயழல் ளதழக்கும் 

4. A + B C. ன் ேநழளனழல் உள் நவள் யழளனழல்  A நற்றும் B ஆகழன   யழள 

டுபளபைட்கழன் பேழயழள இபைநடங்களக உனர்த்தழளல் ேநழள,   நளழலினழன் நதழப்பு (sep21) 

   அ)   ளதழனளகும்                                                  ஆ)   இபை நடங்களகும் 

  இ)   நளளநலிபைக்கும்                                          ஈ)    ளன்கழல் எபை ங்களகும்                   

5. கவழ்க்கண்டயற்றுள் து ேளழனள கூற்று அல்? (may22) 

       அ)   யழளபேக்கழனளது பன்வளக்கு நற்றும் ழன்வளக்கு யழளகள ேந அயழல் ளதழக்கும் 

     ஆ)   ேநழளனழல் உள் எபை அளநப்ழற்கு Q-ன் நதழப்பு ப்வளதும் ேநழள நளழலிளன யழட  

               குளயளக இபைக்கும் 

     இ)      பயப் ழளனழள பளபைத்து ேநழள நளழலி நதழப்புகள் நளறுடும் 

      ஈ) யழளனழன் இபை க்கத்தழலிபைந்தும் ேநழளனழள அளடனளம். 

6. PCl5 (g)        PCl3 (g)  + Cl2  (g)  ன் யழளனழன் ேநழளனழல், PCl5 -ன்   ேழளதயளடதல்    

    ழன்ம்     XPCl5 –ன்   பதளடக்கச் பேழவு 0.5 வநளளக இபைந்தளல்,  ேநழளனழல்    யழளடு  

    பளபைள்கள் நற்றும் யழளயழள பளபைள்கழன்    பநளத்தவநளல்கழன் ண்ணழக்ளக(jul22) 

     அ)     0.5-X                ஆ)   X+ 0.5                    இ)  2X+0.5                 ஈ) X+1         

 

 

8.இனற் நற்றும் வயதழச்ேநழள 

 
 

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/


11TH CHEMISTRY PUBLIC QUESTION PAPER 

 

S.MANIKANDAN.,M.Sc.,B.Ed.,          PG ASST IN CHEMISTRY   7708543401                  PAGE 44 

 

2 & 3 & 5 யழள :-  

1.லீ ேளட்லினர் தத்துயம்-யளபனறுக்கவும்(mar19)(ipn : 15) 

2.Kc= 
[𝐶𝑎𝑂(𝑆)][𝐶𝑂2(𝑔)]

[𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑆)]
ன் ேநழள நளழபெம் நதழப்ள பகளண்ட ேநழள     

              யழளக்கள,  ேநன்   பேய்னப்ட்ட வயதழச் ேநன்ளட்ளட தபைக(mar19)(ipn : 8) 

                                     CaCO3(s)            CaO(s) + CO2(g) 

3. ேநழளனழல் உள் எபை யழளனழல் நந்த யளபெக்கள வேர்ப்தளல் ழகலம்  யழளவு  

   ன் ? (jun19) (ipn :  18 ) 

4. Kp  நற்றும் Kc ஆகழனயற்றுக்கு இளடவனனள பதளடர்ள எபை டித்தள யளபெ   ழளனழலுள்  

   ேநன்ளட்டிற்கு யபையழக்கவும். (jun19) (ipn : 7 ) 

5. எபை டித்தள ேநழள, டித்தள ேநழள யழக்குக(sep20) (ipn : 5  ) 

 6. யழள குணகம் (Q). யளபனறுக்கவும்(sep20) (ipn :  11 ) 

7. Kp நற்றும் kc –க்கு இளடவனனள பதளடர்பு னளது? Kp நதழப்ளது Kc –க்கு  ேநநளக உள்யளறு எபை  

   டுத்துக்களட்டு தபைக.(sep21) (ipn : 8  ) 

8. எபை டித்தள நற்றும் டித்தள ேநழளகள் ன்ளல் ன் ?   டுத்துக்களட்டு தபைக. 

    (sep21) (ipn : 5  ) 

9.ேநழள நளழலி நதழப்பு Kc = 
[𝑁𝐻3]4[𝑂2]5

[𝑁𝑂]4[𝐻2𝑂]6       பகளண்ட எபை ேநழள யழளக்கள  

     தகுந்த ேநம் பேய்னப்ட்ட வயதழச் ேநன்ளட்ளட தபைக(may22)  

 

                                  4NO + 6H2O               4NH3  + 5O2 

 

10.NH3,  N2 நற்றும் H2 ஆகழனயற்ழன் ேநழளச் பேழவுகள் பளவன 1.8 X 10-2 M,   1.2 X M 10-2 நற்றும் 

     3 X 10-2 M . N2 நற்றும் H2 –யழலிபைத்து NH3 உபையளகும்   யழளக்கு ேநழள நளழலினழன்  

     நதழப்ழளக் களண்க. (may22) (ipn : 15  ) (compulsory 3 mark ) 

11. யழளக் குணகம் யளபனறுக்கவும்(jul22) (ipn :  11 ) 

12. H2S(g)        H2(g) + 
1

2
  S2(g)   ன் யழளனழல் எபை குழப்ழட்ட பயப்ழளனழல் 

    KC = 4 X 10-2  ழல்  

        i) 2H2S(g)    2H2(g)   + S2(g) 

        ii) 3H2S(g)     3H2(g)   +  
3

2
   S2(g)  

 ஆகழன பகளடுக்கப்ட்டுள் யழளகலக்கு  Kc நதழப்புகள கணக்கழடுக. (jul22) (b/b-44   )(ipn : 320) 

13.பதளகுப்பு பளனழல் அம்வநளழனள தனளளழத்தலுக்கள Kc நற்றும் Kp  நதழப்ழள  

     யபையழக்கவும். (jul22) (ipn : 14  ) 

 

 

 

 

 

 

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/


11TH CHEMISTRY PUBLIC QUESTION PAPER 

 

S.MANIKANDAN.,M.Sc.,B.Ed.,          PG ASST IN CHEMISTRY   7708543401                  PAGE 45 

 

 

எபை நதழப்பண் யழள :- 

1.களபேலின் ேவ்வூடு பயல் அலத்தத்ளத  (π) தபைம் ேநன்ளடு(mar19) 

      அ)  π  RT =n          ஆ)  V= π nRT             இ)    π= n RT                   ஈ) π V=nRT                                                                

2. கூற்று :  களர்ன் படட்பள குவளளபடு நற்றும் குவளவபளஃளர்ம் களபேல், பபௌல்ட்   யழதழனழலிபைந்து  

                  வர்யழக்கம் களட்டுகழன் 

  களபணம் : களர்ன் படட்பளகுவளளபடு நற்றும் குவளவபளஃளர்ம் பக்கூறுகலக்கு இளடவன  

                    உள் கயர்ச்ேழ யழளே,  களர்ன் படட்பளகுவளளபடு  பக்கூறுகள் நற்றும்  

                  குவளவபளஃளர்ம் பக்கூறுகலக்கு இளடவன உள் கயர்ச்ேழ யழளேளன யழட  

                   குளவு(jun19) 

   அ) கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் ேளழ வநலும் களபணநளது கூற்ழற்கள  

           ேளழனள யழக்கநளகும் 

   ஆ) கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் ேளழ வநலும் களபணநளது கூற்ழற்கள  

         ேளழனள யழக்கம் அல் 

    இ) கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் தயறு 

    ஈ) கூற்று ேளழ ஆளல் களபணம் தயறு 

3.களபேலின்ேவ்வூடு பயல் அலத்தத்ளத (π)  தபைம் ேநன்ளடு(sep20) 

    அ) π  RT=n         ஆ)  π= n RT                 இ)   π V=nRT                   ஈ) இயற்ழல் துவுநழல்ள                                                                           

4. 250 கழபளம் வளழல் 1.8 கழபளம்குலக்வகளஸ் களபக்கப்ட்டுள் களபேலின் வநளளலிட்டி(sep21) 

   அ)    0.02M           ஆ)    0.2M                      இ)      0.04M                         ஈ)    0.01M 

5.ேநவநளளல் NaCl  நற்றும் KCl களபேல்கள் தனளளழக்கப்ட்ட. NaCl  களபேலின்    உளழள -20C   

   ழல் KCl  களபேலின் தழர்ளர்க்கப்டும் உளழள   நதழப்பு(may22) 

       அ)    -10
C                ஆ)      -20

C                 இ)     00
C                               ஈ) -40

C 

6. ழன்யபைம் இபைகூறு தழபய களயகழல் து , பபௌல்ட்யழதழனழலிபைந்துவர்குழ   யழக்கத்ளத  

      களட்டுகழது ? (jul22) 

    அ)   அேழட்வடளன் + குவளவபளஃளர்ம்                   ஆ)  வர் + ளட்ளழக்அநழம் 

     இ)   HCl + வர்                                                                      ஈ) த்தளல்+ வர் 

 

 

 

9.களபேல்கள் 
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2& 3 & 5 யழள :-  

1.” வேளடளழக் களபேல்கள்” ன்னும் பேளற்தத்ளதயளபனறுக்கவும்(mar19)(ipn:59  ) 

2.NH3 நற்றும்HCl  ஆகழனளய பலன்ழ யழதழக்கு உட்டுயதழல்ள ன் ? (mar19)    (ipn:42) 

3. தழபயத்தழன் ஆயழ அலத்தம் ன்ளல் ன் ? எப்பு ஆயழ அலத்தக் குளவு ன்ளல் ன் ? (jun19)  

     (ipn : 43,52 ) 

4 களல்ேழனம் குவளளபடு வேர்நத்தழற்கும் ,  களபதழனுக்கும் பயப்ழளக்கும்    இளடவனனள  

   யளபடத்ளத யளபந்து யழக்குக(jun19) (ipn : 39 ) 

5.6கழபளம்லி-1 பேழவு பகளண்ட  பேளழனள (NH2CONH2) களபேலுடன்  வேளடளழக்  களபேளக உள்  

   குலக்வகளஸ் களபேலில்,   எபை லிட்டளழல்   களபந்துள் குலக்வகளேழன்(C6H12O6) ழள ன் ? (jun19)  

      (ipn : 61,324 ) 

6. 0.5 வநளல் பநத்தளளது  1.5 வநளல்கள் வபைடன் கக்கப்ட்டுள்து. அக்களபேலில் உள்  

    பநத்தளல் நற்றும் வளழன் வநளல் ழன்த்ளத கணக்கழடுக(sep20) (ipn : 35 ) 

7.யளண்ட்லளஃப்களபணழ ‘I’ ன்ளல் ன் ? (sep20) (ipn : 62 ) 

8. வநளளல் தளழ்வுநளழலி ன்ளல் ன் ? (sep21) (ipn : 57) 

9. ல்லினல்புக் களபேல்கள் ன்ளல் ன் ? டுத்துக்களட்டு தபைக. (sep21) (ipn : 48 ) 

10.ேவ்வூடுபயல் அலத்தத்தழலிபைந்து களபபளபைழன் வநளளர் ழளளன  வ்யளறு கணக்கழடுயளய்?   

     (sep21) (ipn : 59 ) 

11.வேளவடளழக் களபேல்கள் னும் பேளற்தத்ளத யளபனறுக்கவும்(may22) (ipn : 59 ) 

12. எப்பு ஆயழ அலத்தக் குளவு நதழப்ழலிபைந்து எபை களபபளபைழன்  வநளளர் ழளளன கணக்கழட  

       உதவும் யளய்ப்ளட்டிள லதுக(may22) (ipn : 53 ) 

13.பகளதழழள ற் நதழப்புகழலிபைந்து களபபளபைழன் வநளளர் ழளளன  வ்யளறு  

    கணக்கழடுயளய் ? (may22) (ipn :55  ) 

14. 50 g குமளய் வபளது 20 mg  களபந்துள் தழண்நங்கள பகளண்டுள்து களபந்துள்  

      பநளத்த தழடப்பளபைள்(TDS)  நதழப்ழள ppm-ல் கணக்கழடுக(jul22) (ipn : 36 ) 

15. எபை களபேல் ல்லினல்பு களபேலுக்குளழன ண்ழள அளடயதற்கள ழந்தளகள்  

    னளளய ? (jul22) (ipn : 48 ) 
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எபை நதழப்பண் யழள :- 

1.ழன் யபையயற்றுள் π ழளணப்ள பகளண்டிபளத பக்கூறு து ? (mar19) 

    அ)  CO2                      ஆ)   H2O                 இ)  SO2                               ஈ) NO2 

2.IF5 பக்கூழன் யடியம் நற்றும் இ கப்பு_________(jun19) 

   அ) பக்வகளண இபை ழபநழடு யடியம்sp3d2      ஆ) பக்வகளண இபை ழபநழடு யடியம்sp3d     

    இ)  ேதுப ழபநழடு யடியம் sp3d2                          ஈ) ண்பகழயடியம் Sp3d2  

3. பளபைத்துக. (sep21) 

1) N2   பக்கூறு                                   i)     வயதழப் ழளணப்பு 

2) BF3   பக்கூறு                                 ii)    பம்ளந ேகப் ழளணப்பு 

3) HF     பக்கூறு                                iii)    க்ட்பளன் குள பக்கூறு 

4) NaCl                                                     iv)    பளவுற் ேகப் ழளணப்பு 

  அ)   1)-  iii) ,   2)-  i)  , 3)-iv)   ,   4)-  ii)                ஆ)   1)-ii) ,  2)- iv)   , 3)-i)   ,   4)- iii)   

  இ)   1)- i)  ,   2)- iv)   , 3)- ii)  ,   4)-  iii)                 ஈ)     1)- ii)  ,   2)-iii)   , 3)- iv)  ,   4)- i)   

 

4. ழன்யபையயற்ழல் து ளடனள களந்தத்தன்ளந பகளண்டது ? (may22) 

          அ)     O2
2-

              ஆ)    O2
+ 

                   இ)     O2                             ஈ) இயற்ழல்துநழல்ள 

5.2  ழபேட்ளடலில் (2-butynal)  உள் ேழக்நள(     ) நற்றும் ள(π) ழளணப்புகழன் ண்ணழக்ளகக்கு  

     இளடவன உள் யழகழதம்(jul22) 

அ)      
𝟖

𝟑
                     ஆ)     

5

3
                                       இ)        

8

2
             ஈ) 

9

2
 

2 & 3 & 5 யழள :-  

1.ழளணப்பு வம் ன்ளல் ன் ? த்தளகன தட்ங்களப் னன்டுத்தழ ழளணப்பு வத்தழளக்  

   கண்டழனளம் ? (mar19)(ipn : 82  ) 

2.C2H2 நற்றும் CO2  எத்த யடியத்ளத பற்றுள் ன்? யழக்குக(mar19) 

   

பக்கூறு இகப்பு யடியம் களபணம் 

C2H2 Sp வர்வகளட்டு யடியம் எவப நளதழளழனள இக்கப்பு 

அதளல் எவப நளதழளழனள 

யடியம் 

CO2 Sp வர்வகளட்டு யடியம் 

10.வயதழப்ழளணப்புகள் 
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3.கவழ்கண்டயற்ழன் யடியங்கள லதுக(mar19) (ipn : 90  ) 

(A) NH3                (B) BF3  

 

4. களர்ன் ளடனளக்ளேடு , பக்கூழன் வர்வகளட்டு யடியநளது இபண்டு பளவுற்  

   ழளணப்புகள பகளண்டுள்து ழனும் பக்கூறு பூஜ்ஜழனஇபைபள தழபைப்ழத்தழள  

    பற்றுள்து. ன் ? (jun19) (ipn :  86 ) 

5.ஆக்ேழஜன் பக்கூழற்கு பக்கூறு ஆர்ழட்டளல்(M O) யளபடத்ளத யளபக. அதன்  ழளணப்புத்  

   தபம் நற்றும் களந்தத்தன்ளநளன கணக்கழடுக(jun19) (ipn :111   ) 

6.   ன் பக்கூறு அளநப்ழல் உள் களர்ன் நற்றும் ஆக்ேழஜன்  நவதள பள ேளர்  

   நழன்சுளநளன கண்டுழடிக்கவும்(jun19) (ipn :  77 ) 

7..BF3-ன் யடியம் நற்றும் பக்கூறு யடியளநப்ள லதுக(sep20) (ipn : 90  ) 

8.. இக்கப்ளதல் ன்ளல் ன் ? CH4  பக்கூழல் களணப்டும் இகப்பு    யளகளன  

    குழப்ழடுக. (sep20) (ipn :  98,101 ) 

9.பக்கூறு ஆர்ழட்டளல் பகளள்ளகனழன் கபைதுவகளள்கள் வதனும் ளன்கழள லதுக(sep20) 

    (ipn : 107  ) 

10.VSEPR பகளள்ளகனழன் அடிப்ளடனழல் ழன்யபைம் பக்கூறுகழன்  யடியங்களத் தபைக. 

    (sep21) (ipn : 90,90,90  ) 

           அ) BeCl2            ஆ) NH3                        இ) H2O  

11.உடழளேவு ன்ளல் ன் ? (sep21) (ipn :  84 ) 

12. ழளணப்பு தபம் யளபனறுக்கவும்(sep21) (ipn :  82) 

13.VB பகளள்ளகனழன் பக்கழன அம்ேங்கள் னளளய ? (sep21) (ipn :89   ) 

14. H2 பக்கூறு உபையளதள பக்கூறு ஆர்ழட்டளல் பகளள்ளக (MO) பம் யழக்குக. 

      (sep21) (ipn :  109 ) 

15. HF - பக்கூறு உபையளதள ஆர்ழட்டளல் வநற்பளபைந்துதல் பம்  யழயளழக்கவும்(may22) (ipn : 96  ) 

16.யளபனறுக்கவும்(may22) (ipn : 82,83,83 ) 

           i)ழளணப்பு வம் 

           ii)ழளணப்பு வகளணம் 

            iii) ழளணப்பு ஆற்ல் 

17..ஃஜளன் யழதழளன யழக்குக(jul22) (ipn :  88 ) 

18.C2 பக்கூறு உபையளதள பக்கூறு ஆர்ழட்டளல்(MO) பகளள்ளக பம்   யழயளதழக்கவும் 

     (jul22) (ipn : 110  ) 

19.VSEPR பகளள்ளகனழன் அடிப்ளடனழல் கவழ்க்கண்ட பக்கூறுகழன்   யடியங்கள குழப்ழடுக 

    (jul22) (ipn :  90,91,91,92,92 ) 

i) BF3  ii) BrF3  iii) PCl5 iv) SF6  V) IF7 

 

 

 
 

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/


11TH CHEMISTRY PUBLIC QUESTION PAPER 

 

S.MANIKANDAN.,M.Sc.,B.Ed.,          PG ASST IN CHEMISTRY   7708543401                  PAGE 49 

 

 

எபை நதழப்பண் யழள :- 

1.பபைம்ளள களழந வேர்நங்கள் ழதழல் தவப்ற்ழ ளழன கூடினளய பழ  அளய     

    _______________ பகளண்ட(mar19) 

    அ)     யளண்டர்யளல்ஸ் யழளே                        ஆ)    ஈதல் ேகப்ழளணப்பு தன்ளந 

     இ)     ேகப்ழளணப்பு தன்ளந                         ஈ)  அனழப் ழளணப்பு தன்ளந 

2.ழன் யபையயற்றுள் து எழ சுமற்றும் ண்புளடனது ? (jun19) 

    அ)   3-குவளவபள பன்வடன்                ஆ)   2-குவளவபள புவபளப்வன் 

     இ)     நவவேளடளர் டளளழக் அநழம்               ஈ) குலக்வகளஸ் 

3.       -யழன் IUPAC பனர்(sep20) 

    அ)   1-ளர்ளநல் புபப்ளல்                    ஆ)  1-ளலட்பளக்ேழ ழபேட்டல் 

     இ)   2-ளலட்பளக்ேழ ழபேட்டல்              ஈ)  3-ளலட்பளக்ேழ ழபேட்டல் 

4. களழநச் வேர்நத்தழல் களணப்டும் வேளழபேட்ளடல் பதளகுதழனழன் அளநப்பு(sep21) 

     அ)                     ஆ)        

     இ)                  ஈ)     

 

5.ழன்யபையயற்றுள் து எழ சுமற்றும் ண்புளடனது(sep21) 

   அ)      நவவேள டளர்டளளழக் அநழம்                     ஆ)      3-குவளவபளபன்வடன் 

    இ)      குலக்வகளஸ்                                            ஈ)     2-குவளவபளபுபப்வன் 

6. ழன்யபையயற்றுள் து அலிஃளட்டிக் ழளவுற் ளலட்வபள களர்ளகும் ? (may22) 

       அ)    C9H18                ஆ)     C8H14             இ)    C8H18          ஈ)இளயனளத்தும் 

 

 7  .  

          ஆகழனளய (may22) 

   அ) எழ சுமற்றும் நளற்ளநப்பு                       ஆ) உடழளேவு அளநப்புகள் 

  இ) யே அளநப்புகள்                                            ஈ) இனங்கு ேநழள நளற்ழனம் 

 

 

 

 

 

நற்றும் 

   

 

     11. களழந வயதழனழனலின் அடிப்ளடகள் 
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8.பளபைத்துக. (may22) 

       1)   –NO2                                               i) புபப்ளல்       

      2)    -OCH3                                             ii) அநழவள 

      3)     -CH2-CH2-CH3                               iii) நவத்தளக்வ 

       4)    –NH2                                               iv)  ளட்வபள 

  அ)  (1)- (iii), (2)-(ii) , (3)-(iv), (4)-(i)              ஆ) (1)- (iii), (2)-(iv) , (3)-(i), (4)-(ii)      

   இ)    (1)- (iv), (2)-(iii) , (3)-(i), (4)-(ii)             ஈ) (1)- (ii), (2)-(i) , (3)-(iv), (4)-(iii) 

 

9.                ன் வேர்நத்தழன் IUPAC  பனர்(jul22) 

     அ)  2-த்தழல்ழபேட்-2-ஈளனழக்அநழம்              ஆ) 3 -த்தழல்ழபேட்-3-ஈளனழக்அநழம்     

     இ)   3-த்தழல்ழபேட்-2-ஈளனழக்அநழம்              ஈ) 2   -த்தழல்ழபேட்-3-ஈளனழக்அநழம் 

10. பளபைத்துக(jul22) 

        1)   -NH2                              i) ேல்வள 

        2)    -CN                               ii) ளர்ளநல் 

        3)   -SO3N                            iii) அநழவள 

        4)    -CHO                            iv) ேனவள 

  அ)  1)- i) ,  2)- ii)  ,   3)-  iii) ,  4)- iv)                ஆ) 1)- iv), 2)- iii), 3)- ii) ,  4)-  i)                                                          

  இ)  1)- iii) ,  2)- iv) ,  3)-  i) ,   4)-   ii)             ஈ)  1)-  iii) ,  2)- i) ,  3)- iv) ,  4)- ii)          
 

 

2 & 3 & 5 யழள :-  

1.ளேழகன் பளனழல் களழநச் வேர்நங்கழல் களணப்டும் ளட்பஜள கண்டழயதழல்  ளடபறும்  

   வயதழ யழளகள யழக்குக. (mar19)(ipn  : 153  ) 

2.ழன்யபைம் வேர்நங்கலக்கு யடிய யளய்ப்ளடுகள யழக்குக. (mar19)(compulsory 3 mark ) 

         i)   m-ளடளட்வபளபன்ேவன்                    ii)  P- ளடகுவளவபளபன்ேவன் 

                                                                                                                                     

       iii)1,3,5.   ட்ளப-நவத்ளதல்பன்ேவன் 

 

                                   

 

 

 

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/


11TH CHEMISTRY PUBLIC QUESTION PAPER 

 

S.MANIKANDAN.,M.Sc.,B.Ed.,          PG ASST IN CHEMISTRY   7708543401                  PAGE 51 

3.கவழ்கண்டயற்ழல் ேழஸ் நற்றும் டிபளன்ஸ் நளற்ழனத்ளத கண்டழக(mar19) 

               a)                                                                  b)             

                                        

                                          டிபளன்ஸ்                                                   ேழஸ்  

4.கவழ்க்கண்டயற்ழற்க்கு IUPAC பனர்கள லதுக(mar19) 

         (A)                (B)   

                   2-பநத்தழல்ழபேட்வடன்                               2,2-ளடபநத்தழல்புபப்வன் 

 

5.உணவுப் பளபைள் , உபங்கழல் உள் ளட்பஜளக் கண்டழன னன்டும் பள   து ?  

    (mar19) (ipn  : 161  ) பகல்டளல் பள (compulsory 2  mark ) 

 

6. எபை வேர்நத்தழல் ளட்பஜன் நற்றும் ேல்ர் வேர்ந்து களணப்ட்டளல், அயற்ள கண்டழபெம் பளளன  

    லதுக(jun19) (ipn  :  153 ) 

7. நழகச் ேழழன பகளதழழள வயறுளடு பகளண்ட வர்நங்கள் அடங்கழன  களயனழலிபைந்து வர்நங்கள  

     வ்யளறு தூய்ளநப்டுத்தழ ழளழத்பதடுப்ளய் ?    (jun19) (ipn  : 165 ) 

8.ழன்யபைம் வேர்நங்கலக்குIUPAC பளனழல் பனளழடுக(jun19) 

          (x)            (Y)   

             5-ஆக்வறளபலக்ேளனழக்அநழம்     4-குவளவபளபன்ட்-2-ன் 

           (Z)  

              2-ஈத்தளக்வபுபப்வன் 

9. ந்த தழநம் அதழகட்ே ேங்கழலி பதளடபளக்கப் ண்ழள பற்றுள்து ? ன் ? (sep20) (ipn  : 121  ) 

10.2-பீபேட்டீழல் களணப்டும் யடியநளற்ழனங்கள லதுக(sep20) (ipn  :   149) (compulsory 3 mark ) 
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11.களழநத்தழடப் பளபைளத் தூய்ளநனளக்கும் டிகநளக்கல் பளளன யழக்குக(sep20) (ipn  :  164 ) 

12. ழன்யபைம் களழநச் வேர்நயளககழன் பளதுயள யளய்ப்ளட்டிளத்  தபைக(sep21) 

       அ) அல்வகன்கள்     ஆ) அல்கவன்கள்     இ) அல்ளகன்க 

                 CnH2n+2                                    CnH2n                                    CnH2n-2 

13. டி யளழளேச் வேர்நங்கள் ன்ளல் ன்? (sep21) (ipn  :  123 ) 

14. ழன்யபைம் வேர்நங்கலக்கு யடியளநப்ள லதுக ? (sep21) 

1) 3-பநத்தழல்பன்வடன் 

2) 2-பநத்தழல்புபப்ன்-2-ஆல் 

3) புபப்வளன் 

  3-பநத்தழல்பன்வடன்                2-பநத்தழல்புபப்ன்-2-ஆல்           புபப்வளன் 

                                                                         

15.எழ சுமற்ேழ நளற்ழனம் ன்ளல் ன் ? (may22) (ipn  :  151 ) 

16.ழன்யபைம் வேர்நங்கலக்கு IUPAC பளனழல் பனளழடுக(may22) 

        

          V ) CH2 = CH – CH = CH2         

 

 

 

 

 

2-புவபளவநள-3-பநத்தழல்ழபேட்வடன்  

நவத்தளக்வநவத்வதன்  

4-குவளவபளபன்ட்-2-ன் 

ழபேட்டள1,3-ளடபன் 

2-ளலட்பளக்வழபேட்டல் 
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17. ழன்யபைம் களழநச்வேர்ந யளககலக்கு எவ்பயளன்ழற்கும் எபை டுத்துக்களட்டு  தபைக(jul22) 

(compulsory 3 mark ) 

i) பன்ேவன் யளன அளநப்ள பற்ழபைக்களத அவபளவநட்டிக் வேர்நம் 

                      அசுலின் 

ii) அவபளவநட்டிக் ல்லி யளன வேர்நம் 

 

         ழளழடீன் 

iii) களர்வளளேக்ழக் வேர்நம் 

                                             ளேக்வளபுபப்வன் 

 

18. நளற்ழனங்கழன் வதனும் இபண்டு யளககள யழக்குக(jul22) (ipn  : 146  ) 
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எபை நதழப்பண் யழள :- 

1. உடழளேயழற்கு உட்டளத வேர்நம் து? (mar19) 

      அ)  C6H5NH2              ஆ)  C6H5NH3
+                        இ)  C6H5OH                   ஈ)  C6H5Cl  

 

2. ழன் யபையயற்ழல் து க்ட்பளன் கயர் பளபைள் அல்(jun19) 

       அ)     Cl
+
                   ஆ)        BH3                             இ)   H3O

+                       ஈ)     +NO2 

 

3.ழன்யபையயற்றுள் து க்ட்பளன் ற்ளக்குளச் வேர்நம் ? (sep20) 

        அ)      NH3                 ஆ)    PH3                                 இ)       (CH3)2                     ஈ) BH3 

4.களர்ன் வர் அனழனழன் யடியளநப்பு(sep21) 

    அ)   த அளநப்பு                                                   ஆ)   வர் வகளடு 

     இ)     ழபநழடு                                                           ஈ)      ளன்பகழ 

 

5.-I  யழளயழள களட்டளதது(jul22) 

      அ)   -CH2CH3            ஆ)   -F                       இ)  -Cl                             ஈ) -NO2     
 

6ஆல்ளகல் பதளகுதழகழன் +I  யழளயழன் ேளழனள எப்ழட்டு யளழளே : (may22) 

   அ)    -C(CH3)3   >  -CH(CH3)2   >  -CH2CH3      >   -CH3                                                                                                      

   ஆ)      –CH3            >    -CH2CH3   >   -CH(CH3)2  >  -C(CH3)3 

   இ)       CH2CH3   >     -CH3            >     -C(CH3)3   >   -CH(CH3)2                                 

   ஈ)  –CH(CH3)2>    -C(CH3)3    >     -CH2CH3  >   -CH3 

 

2 & 3 & 5 யழள :-  

1.வர் நவவேள பநளழக் யழளயழள டுத்துக்களட்டுடன் யழக்குக. (mar19)(ipn : 185 ) 

2. கபைக்கயர் பளபைள் நற்றும் க்ட்பளன்க் கயர் பளபைள் ன்ளல் ன் ?  உதளபணம் தபைக 

       (mar19) (ipn : 180  ) 

3.கவழ்க்கண்டயற்ழல் (A) நற்றும் (B) கண்டழக. (mar19)  

 

                       
 

                                
4.1,3 -ழபேட்டளளடபழல் ளன்கு C-C ழளணப்புகலக்கு இளடவன உள்   பதளளயளது ேநநளக  

   உள்து தக்க களபணம் தந்து யழயளழக்கவும்   (jun19) (ipn : 185) (compulsory 3 mark ) 

 

12. களழந வயதழ யழளகழன் அடிப்ளட கபைத்துகள் 
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5. தூண்டல் யழளவு ற்ழ யழயளழக்கவும்(jun19) (ipn : 182  ) 

 

6. புபப்பீழல் களணப்டும் ழளணப்ழல்ள உடழளேவு யடியங்கள  

    லதுக(sep20) (ipn : 186  ) 

 

7.பூர்த்தழ பேய்க(sep20) (ipn :189,190   ) 

A) H2C=CH2 + H-Br    

B)  CH3CHO   

C)   
 

          D)             

 

8. கபைக்கயர் நற்றும் க்ட்பளன் கயர் பளபைட்கலக்கழளடவன உள் வயறுளடுகள்  பன்ழள  

     தபைக(may22) (ipn :180   ) 

9. ழளணப்ழல்ள உடழளேவு ற்ழ ேழறுகுழப்பு யளபக(jul22) (ipn : 186  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அநழ ளடகுவபளவநட் 

பன்ேளனழல் 

பபளக்ளேடு 
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எபை நதழப்பண் யழள :- 

1._____________பதளகுதழ ஆர்த்வதள ளபள ஆற்ல் டுத்தும் கழர்வு வக்கும்   பதளகுதழனளகும்(jun19) 

     அ)   அநழவள        ஆ)   பநத்தழல்        இ)  லளஜன்          ஈ)ஆல்டிளலடு 

2. குழர்ந்த வர்த்த களபம் கந்த KMnO4 ன்து(sep20) 

     அ)   ரழப்களபணழ                                                   ஆ)   பன்டளன்ஸ் களபணழ 

       இ)    டளன்ஸ்களபணழ                                        ஈ) வனர்களபணழ 

3.n-புபப்ளல் புவபளளநளட ஆல்கலளல் கந்த KOH உடன் யழளப்ட்டு  பகளடுப்து(sep20) 

     அ)    ழபேட்ளடல் ஆல்கலளல்                          ஆ)  புபப்பீன் 

      இ)     பீபேட்டின்                                                    ஈ) புபப்ளல் ஆல்கலளல்  

4.வேளடினம் புபப்ழவனளவட்ளட களர்ளக்ேழல் வக்க யழளக்கு உட்டுத்தழ எபை   அல்வகன்  

    தனளளழக்கப்டுடுகழது.  அவத அல்வகள ழன்யபைம் ம்பளனழளப்    னன்டுத்தழ  

     தனளளழக்களம்?  (sep21) 

  அ)  1-குவளவபள புபப்வன் எடுக்கம் 

  ஆ)   யழளபேக்கழ பன்ழளனழல் புபப்பீழன் ளலட்வபளஜவற்ம் 

  இ)     புவபளவநள நவத்வதழன் எடுக்கம் 

  ஈ)    அவனளடள நவத்வதனுடன் உவளக வேளடினத்தழன் யழள 

 

5.ழன்யபைம் யழளனழல் வேர்நம் (A) கண்டழக(jul22) 

            

                                                                       
 

2 & 3 & 5 யழள :-  

 

1.பகளடுக்கப்ட்டுள் யழளப்டு பளபைள பகளண்டு கவழ்யபைம் வயதழப்பளபைளக   வ்யளறு  

     நளற்றுயளய் ? (mar19)(ipn :  231,231,233) 

                 (A) அேழட்டிலின்பன்ேவன் 

                 (B) பீளல்பன்ேவன் 

                 (C) பன்ேவன்படளலுவீன் 

 

 

 

 

13. ளலட்வபளகளர்ன்கள் 
 

ஆ) 

ஈ) இ)

) 
அ)

) 
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2. வதனும் இபை பயவ்                                                                                                                                             

வயறுபயப் ழளகழல் களழத்தளளப ழன்க் களய்ச்ேழ யடித்தலுக்கு  

    உட்டுத்தும் வளது கழளடக்க பறும் இபை பயவ்வயறு பளபைட்கள லதுக(mar19) (ipn  : 165  ) 

ய.ண் பனர் பயப்ழள குதழ பளபைட்கழன் பனர்கள் 

1 கச்ேள ண்பணய் 350-443K பன்ேவன்,படளலுபன்,ளேலீன் 

2 டுத்தபச் பேழவு ண்பணய் 443-503K பீளல், ளப்தலீன் 

3 நழளகச்பேழவு ண்பணய் 503-543K ளப்தலீன்,கழபேளல் 

4 ழக்கவழ் ண்பணய் 543-633K ஆன்தழபேவன் 

5 யளளச்ேம் Alone 633K ேக்ளக 

 

3.ழன அவபளவநட்டிக்களழநச் வேர்நம் (A) புவபளநழனுடன் யழளபுளழந்து (B)-ளன   பகளடுக்கழது. 

    (A) பவ Ni உடன் யழளபுளழந்து (C) –ளன பகளடுக்கழது. (A)  ,(B)   நற்றும் (C) ஆகழனயற்ள  

       கண்டழக(mar19) 

                           
 

                                          
 

ய.ண் வேர்நம் யளய்ளடு பனர் 

1 A C6H6 பன்ேவன் 

2 B C6H5-Br புவபளவநளபன்ேவன் 

3 C C6H12 ளேக்வளபலக்வறன் 

 

4. அேழட்டிலீன் ஏவேளனுடன் புளழபெம் யழளளன லதுக(jun19) (ipn :  223) 

5. டினளக்கள் ன்ளல் ன் ? அேழட்டிலீழன் இபண்டு யளகனள  டினளக்கல் யழளளன  

      லதுக ? (jun19) (ipn : 223 ) 

பன்ேவன் புவபளவநளபன்ேவன் 

பன்ேவன் ளேக்வளபலக்வறன் 
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 6. யே அளநப்புகள் ன்ளல் ன்? ஈத்வதன் பக்கூழன் தழபபதழர் யேஅளநப்பு ற்ழ  

     யழக்குக(jun19) (ipn : 203  ) 

 

 

7. C2H6O (A) ன் வேர்நம் அடர் கந்தக அநழத்துடன் பயப்ப்டுத்தும் வளது   (B) ளன தபைகழது.      

     வேர்நம் (B), குழர்ந்த வர்த்த களபம் கந்த KMnO4. களபேலுடன்  (C) -த்தபைகழது.  ( A) , (B) நற்றும்  

     (C)-த் கண்டழக. யழளகள யழக்குக(jun19) 

                             

                                       
 

ய.ண் வேர்நம் யளய்ளடு பனர் 

1 A             C2H5OH த்தளல் 

2 B CH2 = CH2 ஈத்தவன் 

3 C HO-CH2-CH2-OH ஈத்வதன்-1,2-ளடனளல் 

 

 

8.ஈத்ளதன் பக்கூழல் களணப்டும் டினளக்கல் யழளனழன் யளககள யழக்குக(sep20)  

   (ipn : 223) 

9.ழர்க் எடுக்கம்  லதுக(sep20) (ipn :  236) 

10. ழன் யபையயற்ள பூர்த்தழ பேய்க(sep21) (compulsory 2 mark ) 

      a)  CH3-CH=CH2 + H2   CH3-CH2-CH3  

                                                            புபப்வன் 

 

      b)  CH3MgCl + H2O     CH4    + Mg(OH)Cl 

                                                                   நவத்வதன் 

11.புபவன் நற்றும் புபப்பீள வயறுடுத்தழ அழன உதவும் ழன வேளதளளனக்  

    கூறுக(sep21) (b/b- 39) 

     த்தளல் 
     ஈத்தவன் 

     ஈத்தவன் 

     ஈத்வதன்-1,2-ளடனளல் 
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12.அேழட்டீலீள பன்ேவளக நளற்றும் யழளளன லதுக(sep21) (ipn : 231    ) 

 

13.எபை வேர்நத்தழன் அவபளநட்டிக் தன்ளநளன லக்கல் யழதழப்டி  வ்யளறு தவர்நளழப்ளய். 

   (sep21) (ipn : 266 )  

14. த்தழல் குவளளபளட வ்யளறு ஈத்வதளக நளற்றுயளய் ? (may22)  

                                                    Zn/HCl [H]   

CH3-CH2-Cl                       CH3-CH3  + HCl                     

          த்தழல் குவளளபளட                                     ஈத்வதன் 

 

15. த்தழலிள குழர்ந்த களபம் கந்த பளட்டளேழனம் பர்நளங்கவட்டுடன்  யழள டுத்தும் வளது  

        ழகழ்யது னளது ? (may22) (ipn : 216 ) 

 

16.பன்ேவழலிபைந்து கவழ்க்கண்ட வேர்நங்கள வ்யளறு தனளளழப்ளய்? (may22)  

           i) ளட்வபள பன்ேவன்(ipn : 232 ) 

           ii) பன்ேவன் ேல்ளழக்அநழம்(ipn : 233 ) 

           iii) BHC (ipn : 236 ) 

17.ழர்க் எடுக்கம்- யழக்கு(jul22) (ipn :236  ) 

18.  C2H4 ன் பக்கூறு யளய்ப்ளடு உளடன (A) ன் வேர்நம் புவபளநழன் வளப ழநழமக்கச்  

    பேய்கழது. (A) ஆது குவளளழனுடன்  யழளட்டு (B)ளனத்தபைகழது   (A) ஆது HBr உடன்  

யழளபுளழபெம்வளது (C)  உபையளகழது.(A) (B) நற்றும் (C)-க் கண்டழக. யழளகள யழக்குக. (jul22) 

                                

                                

ய.ண் வேர்நம் யளய்ளடு பனர் 

1 A            CH2 = CH2 ஈத்தவன் 

2 B Cl-CH2-CH2-Cl 1,2-ளடகுவளவபளஈத்வதன் 

3 C CH3-CH2-Br புவபளவநளஈத்வதன் 

 

19.வகளல்ப்நழன்ளற்குப்பு பளனழன் பம் ஈத்வதன் வ்யளறு  தனளளழக்கப்டுகழது ? (jul22) (ipn :200  ) 

 
 

     ஈத்தவன் 

     1,2-ளடகுவளவபளஈத்வதன் 

     ஈத்தவன்      புவபளவநளஈத்வதன் 
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எபை நதழப்பண் யழள :- 

1.பளபைத்துக(mar19) 

     வேர்நங்கள்                                          னன்கள் 

(1)குவளவபள ழக்ளழன்                       (i) ஏளழளணன அநவன் கண்டழன 

(2)பநத்தழல் வேள ேனளடு         (ii) DDT  

(3)குவளவபள பன்ேவன்                  (iii) பனழண்ட் வக்கழ 

(4)பநத்தழலின் குவளளபடு            (iv) நண் தூய்ளநனளக்கழ 

    அ)   (1)- (iv), (2)-(iii) , (3)-(ii), (4)-(i)    ஆ)  (1)- (iii), (2)-(iv) , (3)-(ii), (4)-(i)                                         

    இ)  (1)- (i), (2)-(ii) , (3)-(iv), (4)-(iii)      ஈ)  (1)- (iv), (2)-(i) , (3)-(ii), (4)-(iii) 

2.பளஷ் பளக்கள பப்பளபைள்(jun19) 

      அ)     குவளவபளபன்ேவன்            ஆ)   பீளல்         இ)  பன்ேவன்           ஈ)அழவேளல் 

3. பளபைத்துக(sep20) 

1)அனவடளளர்ம்                                   i) தவனளணப்ளன் 

2)களர்ன் படட்பளகுவளளபடு       ii) பூச்ேழக்பகளல்லி 

3)CFC                                                       iii)புளபதடுப்ளன் 

4)DDT                                                      iv)குழர்ேளதப் பட்டி 

   அ)  (1)- (iii), (2)-(i) , (3)-(iv), (4)-(ii)       ஆ)     (1)- (ii), (2)-(iv) , (3)-(i), (4)-(iii)                                   

   இ)      (1)- (iii), (2)-(ii) , (3)-(iv), (4)-(i)      ஈ)  (1)- (i), (2)-(ii) , (3)-(iii), (4)-(iv) 

4.ழன்யபைம் வேர்நங்கழல் அதழக பகளதழழள உளடன வேர்நம் து ? (sep21) 

     அ)      t-ழபேட்ளடல் குவளளபடு                    ஆ)   n-ழபேட்ளடல் குவளளபடு 

    இ)      n-புளபப்ளல் குவளளபடு                   ஈ)    வேளழபேட்ளடல் குவளளபடு 

5.கூற்று : வநளவள வலவள அளவன்கழல்,  க்ட்பளன் கயர்பளபைள் தழலீட்டு யழள ஆர்த்வதள  

                     நற்றும் ளபள இடங்கழல் ழகழ்கழது 

    களபணம் : லளஜன் அணுயளது யளன கழர்வு வக்கழ(may22) 

    அ)    கூற்று ேளழ ஆளல் களபணம் தயறு 

    ஆ)  கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் ேளழ வநலும் களபணநளது கூற்ழற்கு  

             ேளழனள யழக்கம்ஆகும் 

     இ)       கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் தயறு 

      ஈ) கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் ேளழ ஆளல் களபணநளது கூற்ழற்கு  

             ேளழனள யழக்கநல் 

6.கூற்று :  வலவள ஆல்வகன்கழன் பகளதழழளகழன் றுயளழளேஆது                            

                 CH3Cl   <   CH2Cl2    <   CHCl3    <    CCl4 

    களபணம்: வலஜன் அணுக்கழன் ண்ணழக்ளக அதழகளழப்ழன் வலவள  

                          ஆல்வகன்கழன்  பகளதழழளபெம் அதழகளழக்கும். (jul22) 

அ) கூற்று ேளழ ஆளல் களபணம் தயறு 

ஆ) கூற்று நட்டும் களபணம் இபண்டும் ேளழ வநலும் களபணம் கூற்ழற்கு ேளழனள  

      யழக்கநளகும் 

இ) கூற்று நற்றும் களபணம் இபண்டும் தயளளய  

ஈ) கூற்று நட்டும் களபணம் இபண்டும் ேளழ ஆளல் களபணம்கூற்ழற்கு ேளழனள யழக்கநல் 
  

14. வலவள ஆல்வகன்கள் நற்றும்வலவள அளவன்கள் 
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2 & 3 & 5 யழள :-  

1.கழளழக்ளர்டு களபணழகழலிபைந்து ஆல்வகன் வ்யளறு தனளளழப்ளய் ?(ipn :  263 ) 

2.யழல்லினம்ேழன் ஈதர் பதளகுப்பு பளளன லதுக(mar19) (ipn :256   ) 

3.ஆர்த்வதள நற்றும் ளபள ளடகுவளவபள பன்ேவன் பக்கூறுகழல், ந்த வேர்நம்  அதழக உபைகுழள  

   பகளண்டது ?  தக்க களபணம் தந்து யழயளழக்கவும்(jun19)b/b-41 

4 ழன அவபளவநட்டிக் களழநச் வேர்நம் (A) குவளளழனுடன் யழளபுளழந்து வேர்நம் (B)-த்தபைகழது.  

   வேர்நம்(B) அம்வநளழனளவுடன் யழளபுளழந்துவேர்நம் (C)-த்  தபைகழது. (C)-னளது களர்ளல் அநழன்  

   யழளக்கு உட்டுகழது.(A), (B) நற்றும்(C) – க்கண்டழக. யழளகள யழக்குக. (jun19)  

                                          
                                                    A                                                              B 

                                              
                                          B                                                   C 

ய.ண் வேர்நம் யளய்ளடு பனர் 

1 A C6H6 பன்ேவன் 

2 B C6H5-Cl குவளவபளபன்ேவன் 

3 C C6H5-NH2 அழலீன் 

 

5.DDT-னழன் அளநப்பு நற்றும் னன்கள லதுக(sep20) (ipn : 273  ) 

6.பயழளணன ழபேட்ளடல் குவளளபடு ,  ஆல்கலளலில் KOH பன்ழளனழல்  ழகழ்த்தும் வக்க  

     யழளனழன் யழள யமழபளளன யழக்குக(sep20) (ipn : 259  ) 

 

 

 

     பன்ேவன்      குவளவபளபன்ேவன் 

     குவளவபளபன்ேவன்      அழலீன் 
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7. (A) ன் ழன ஆல்கவன் HBr உடன் யழளபுளழந்து வேர்நம் (B)-த் தபைகழது.  வநலும் (B) ஆது 

அம்வநளழனளவுடன் யழளபுளழந்து C2H7N ன் பக்கூறு யளய்ப்ளட்டிள உளடன (C)-த் 

தபைகழது.(C) ஆது களர்ளநவன் யழளக்கு உட்டுகழது. (A) ,(B) நற்றும் (C) –க் கண்டழக 

.யழளகள லதுக. (sep21) 

 

                                           
 

                                     
                                        B                                                                C 

ய.ண் வேர்நம் யளய்ளடு பனர் 

1 A CH2 = CH2 ஈத்தவன் 

2 B CH3-CH2-Br புவபளவநளஈத்வதன் 

3 C CH3-CH2-NH2 த்தழல்அநவன் 

 

8.ஸ்யளர்ட்ஸ் யழளளனப் ற்ழ ேழறுகுழப்பு யளபக .(sep21) (ipn : 253 )  

9.ழன்யபைம் யழளகள பூர்த்தழ பேய்க(may22) (ipn : 266  ) (compulsory 2 mark ) 

        

10.(A)  ன் ழன ஆல்கவன் HCl உடன் யழளபுளழந்து வேர்நம் (B)- ளன தபைகழது. வநலும் (B) ஆது  

   அவநளழனளவுடன் யழளபுளழந்து C2H7N ன் பக்கூறு    யளய்ப்ளட்டிள உளடன  

    (C)ளனதபைகழது   . (C)-னளது களர்ளநழன் யழளக்கு உட்டுகழது . ( A)  , (B) நற்றும் (C)-க்  

      கண்டழக(may22) 

                                       
                                          A                                                                                 B 

   

                                     
                                          B                                                          C 

ஈதர் 

B 

ஈத்தவன் 
புவபளவநளஈத்வதன் 

புவபளவநளஈத்வதன்      த்தழல்அநவன் 

     ஈத்தவன்      குவளவபளஈத்வதன் 

     குவளவபளஈத்வதன்     த்தழல்அநவன் 
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ய.ண் வேர்நம் யளய்ளடு பனர் 

1 A CH2 = CH2 ஈத்தவன் 

2 B CH3-CH2-Cl குவளவபளஈத்வதன் 

3 C CH3-CH2-NH2 த்தழல்அநவன் 

                 

11. CH3MgI –ல் பதளடங்கழ ழன்யபையயற்ள வ்யளறு தனளளழப்ளய் ? (jul22) 

i) அேழட்டளல்டிளலடு(ipn : 262  ) 

ii) அேழட்வடளன்(ipn : 262  ) 

iii) நவத்வதன்(ipn : 263   ) 

12.ஆல்கலளலில் லிபைந்து வலவள ஆல்வகன்கள் தனளளழக்கும் வதனும்  இபண்டு  பளகளத்  

      தபைக(jul22) (ipn : 251,252  ) 
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எபை நதழப்பண் யழள :- 

1. நளமவளழன்PH  நதழப்பு(mar19) 

       அ)  5.6                     ஆ)    4.6                 இ)  6.5                      ஈ) 7.5                                              

2.__________ேழறுவபக வேதத்ளத ற்டுத்தும்(jun19) 

    அ)   களட்நழனம், பநர்குளழ                               ஆ)    பட், களட்நழனம் 

     இ)   ழளழனளன், புலளபடு                                ஈ)   களப்ர், களட்நழனம் 

3.ஏவேளன் ட ேழளதவு உபையளக்குயது(sep20) 

அ)   உகபப்நனநளதல்                          ஆ)    களட்டுத் தவ 

இ)   தூர்ந்துவளதல்                                        ஈ) உனழர் பபைக்கம் 

2 & 3 & 5 யழள :-  

1.அநழ நளம யளபனறுக்கவும்(mar19)(ipn:  287) 

2. சுளந வயதழனழனல் ன்ளல் ன் ? (jun19) (ipn: 299 ) 

3. சுற்றுச்சூமலின் நவது ஏவேளன் ட ேழளதயழன் தளக்கத்ளத ற்ழ யழக்குக(jun19) (ipn:293  ) 

4. சுளந குடில் யழளவு ன்ளல் ன் ?  சுளநகுடில்யழளயழள உண்டளக்கும் யளபெக்கழன்  

     பனளழள குழப்ழடுக(sep20) (ipn:  287) 

 5. சுற்றுச்சூமல் நளசுளட்ளட கட்டுப்டுத்தும் உத்தழகள் பன்ழள   லதுக(sep20) (ipn: 299 ) 
  

 

 

 

 

 

May be any comments : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Life is nothing without chemistry 

All are made up of atoms and molecules” 

S.MANIKANDAN.M.Sc.B.Ed., 

PG ASST. IN CHEMISTRY 

Mob :7708543401 mail : yazimani@gmail.com 

          THAGAMTHEERTHAPURAM(PO) 

          CHINNASALEM (TK) 

KALLAKURICHI(DT) 

15.சுற்றுச்சூமல் வயதழனழனல் 
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உங்கள் குறிப்பு 
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