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      ஸ்ரீ யித்னாபதி மநட்ரிக் மநல்ிலப்ள்ி 
       சக்கபாம்ாலனம், அகபம்(அஞ்சல்), ச்சிப்ாலனம்,     

திருச்மசங்மகாடு(யட்டம்), ாநக்கல்(நாயட்டம்) – 637 202 
அலமசி 99655-31727, 99655-35967 

gd;dpuz;lhk; tFg;G – Ntjpapay;  
,uz;lhk; ,ilg;gUtj;Njh;T etk;gu; - 2019 

Neuk;: 1.15 kzp     nkhj;j kjpg;ngz;fs; : 50 
TENTATIVE ANSWER KEY 

tp.vz; tpilf;Fwpg;Gfs; kjpg;ngz;fs; 

1 இ) H3PO4            1 

2 ஆ)  PF3 1 

3 ஆ)5.55x 10-10 1 

4 அ)7 1 

5 
இ)  6.022 x1022

                 1 

6 அ) I  நற்றும் IV 1 

7 ஈ) கூற்று நற்றும் காபணம் இபண்டும் தயறு 1 

8 அ) ீால் 1 

9 ஆ) SN2 1 

10 இ)    ‘a’   நற்றும் ‘b’ இபண்டும்                1 

II 

குதி –II  
 லயமனனும் 5 யிாக்களுக்கு யிலடனி 

(யிா ண் 13 காட்டான யிா) 

 
5x2=10 

11 

கரை திறன் பெருக்கம்: 
 சநன்டுத்தப்ட்ட சநில சநன்ாட்டிலுள் மயதியிலக்கூறு 

குணகங்கல அடுக்குகாக மகாண்ட , குதிக்கூறு அனிகின், 

மநார் மசிவுகின் ம ருக்குத் மதாலக கலப தின் மருக்கம்  
 யலபனறுக்கப்டுகிது. 

 

2 

 

 

12 

மாது அனி யிலவு: 
 யிலந குலந்த நின்குிபடன், எரு மாது அனிலன 

மகாண்டுள் உப்ல (CH3COONa) மசர்க்கும் மாது அந்த யிலந 

குலந்த நின்குினின் (CH3COOH) ிரிலகனலடதல் குலகிது.இது 

மாது அனி யிலவு ன்லமக்கப்டுகிது. 

 
 
 

2 

13 

 தாங்கல் ண் : 
 தாங்கல் கலபசாக மசனல்டும் தன்லநலன , தாங்கல் 

தின் னும் நதிப்ால் அக்க படிபம். தாங்கல் தின் 
ன்து, எரு ிட்டர் தாங்கல் கலபசின் pH நதிப்ல ஏபகு 
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நாற்றுயதற்காக, அக்கலபசலுடன் மசர்க்கப்டும் அநிம் 
அல்து காபத்தின் கிபாம் சநாிலகின் ண்ணிக்லக 
 யலபனறுக்கப்டுகிது. 

                              
     இங்கு,  
         dB = எரு ிட்டர் தாங்கல் கலபசலுடன் மசர்க்கப்ட்ட அநிம்  
              அல்து காபத்தின் கிபாம்சநாங்கின் ண்ணிக்லக  
       d(pH) = அநிம் அல்து காபம் மசர்க்கப்ட்ட ின்ர் pH ல்  
              ற்டும் நாற்ம். 

1 
 
 
 
 

           1 
 
 

14 

 
 அயிா ீர்த்தில் நின்குினின் எவ்மயாரு குதிக்கூறு 

அனிபம் உடலநந்த நற்அனிகின் தன்லநலன 

சாபாநல் நின்குினின் மநாார் கடத்துத்தினுக்கு ிகப 

ங்கிப்லஅிக்கின். 
 

 
 
 

          2 

15 

சநா கடத்துத்தின் 

 சநா கடத்துத்தின் ன்து ‚ எரு நீட்டர் இலடமயினில் 

அலநந்துள் இபண்டு நின்பலகளுக்கிலடமன ிபம்ிபள் , 

எரு கிபாம்சநா லட நின்குிலன மகாண்டுள் ‘V’ நீ3 க 

அவுலடன கலபசின் கடத்துத்தின் ‛  யலபனறுக்கப்டுகிது. 

 

 
 
 
 
 

2 
 

16 

   

 

 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 
 

17 
 

 

 

 

 

ீாில் இருந்து ிால்ஃதலீன் : 
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III 

                                                           குதி – III   

லயமனனும் 5 யிாக்களுக்கு யிலடனி ( யிா ண் 19 காட்டான 
யிா)               

5x3=15 

18 

லுானி அநிம், லுானி காபம் மயறுடுத்துக.: 

 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 

0.1M CH3COOH  கலபசின் PH  நதிப்ல கணக்கிடுக:  
 

 
 

 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 

20 

 ாபமட யிதி: 
 ாபமட பதல் யிதி 

 நின்ாற்குத்தின் மாது நின்பலகில் யிடுயிக்கப்டும் 
மாருின் ிலனாது (m) நின்கத்தின் யமிமன ாபம் 
நின்மாட்டத்தின் அயிற்கு (Q) மர்யிகித்த்திிருக்கும்.  

 
  

நின்மாட்டத்தின் அயாது, நின்மற்த்துடன் யரும் சநன்ாட்டின் 
பம் மதாடர்புடுத்தப்டுகிது ன்லத ாம் அிமயாம்.  

 
     
 
 
     
      1  1/2 
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இபண்டாம் யிதி: 
 எமப அவு நின்மாட்டத்லத மயவ்மயறு நின்குிக் 

கலபசகின் யமிமன மசலுத்தும் மாது, நின்பலகில் 
யிடுயிக்கப்டும் மாருின் அயாது அயற்ின் நின்மயதிச் 
சநாங்களுக்கு மர்யிகிதத்திிருக்கும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  1/2 
21 ீர்த்தல் அதிகரிக்கும்மாது கலபசின் கடத்து தின் குலகிது. ன்? 

 ீர்த்தல் அதிகரிக்கும் மாது, அனிகள் மதாலயில் உள்தால் 
அயற்ிற்கிலடமன  கயர்ச்சி யிலச குலகிது. அயிா 

ீர்த்தில் அனிகள் மயகுமதாலயில் இருப்தால், 

அனிகளுக்கிலடப்ட்ட  கயர்ச்சி யிலசனாது 

பக்கினத்துயத்லத இமக்கிது, இதால்,மநாார் கடத்துத்தின்  

அதிகரித்து அயிா ீர்த்தில் உட்சட்ச நதிப்ல  அலடகிது. 

 
 
 
 
 

3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

தன்ிமப்பு ாதுகாப்பு : 

 உமா கங்கல அரித்திிருந்து ாதுகாத்தல்: 
          இது ின்யரும் பலகில் சாத்தினநாகிது. 

i. உமாக பப்புகின் நீது யர்ணம் பூசுதல். 
ii. துத்தாக பாம் பூசுதல்:  

     ஜிங்க் மான் நற் உமாகங்கலக் மகாண்டு 
பாம் பூசுதல்.  

iii. ஜிங்க் உமாகநாது இரும்ல யிட யிலந நிகுந்த  
ஆக்ஸிஜமற்ினாகும், அதாயது, இரும்ிற்கு திாக 
ஜிங்க் ஆக்ஸிஜமற்நலடகிது. 

திர்பலப் ாதுகாப்பு :  
 நின்பாம் பூசுதலப் மால்ாநல், இந்த மதாமிற்நுட் 

உத்தினில் ாதுகாக்கப் டமயண்டின உமாகம் பழுயதும் 
ாதுகாப்பு உமாகத்லத பூசமயண்டின அயசினநில்ல . 

 நாாக, Mg அல்து ஜிங்க் மான் இரும்ல யிட ிதில் 
அரிநாநலடபம் உமாகங்கல தன்ிமப்பு மர்நின் 
பலனாக (sacrificial anode) னன்டுத்த படிபம். 

 இரும்பு திர்நின்பலனாக மசனாற்றுகிது. மய இரும்பு 
ாதுகாக்கப் டுகிது. ஆால் Mg அல்து Zn அரித்தலுக்கு 
உள்ாகின். 

மசனறுத்தல் (Passivation): 
 உமாக நாது, அடர் HNO3 மான் யிலந நிகு ஆக்ஸிஜம 

ற் காபணிகளுடன் யில புரின அனுநதிக்கப்டுகின். 
இதால், உமாக புப்பப்ின்நீது எரு ாதுகாப்பு அடுக்கு 
உருயாக்கப்டுகிது. 

உமாக கலய உருயாக்கம் : 
 நற் அதிக மர்நின் தன்லந மகாண்ட உமாகங்களுடன் 
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மசர்ந்து உமாக கலயகல உருயாக்குயதன் பம் 
இரும்ின்  ஆக்ஸிமற்நலடபம் தில குலக்க படிபம். 
டுத்துக்காட்டு, துருப்ிடிக்கா ஃகு - Fe நற்றும் Cr மசர்ந்த 
உமாக கலய . 

23 

மகால்ப் யில: 
 இவ்யிலனில் ீால் பதில் மசா டினம் ீாக்லஸடாக 

நாற் டுகிது. இது ீால யிட CO2 உடன் க்ட்பான் கயர் 

திலீட்டு மயக நாக யிலடுகிது. 400K மயப்ில நற்றும் 4-7 

யிநண்ட அழுத்தத்தில்  மசாடினம் ீாக்லஸலட அநி 

ீபாற்குப்ிற்கு உட்டுத்தும்மா து 

சாிசிிக் அநிம் கிலடக்கிது. 

 

 
 
 
 

         
 
 

3 
 

24 

அக்மபாின் உருயாதல்: 
  கிிசபால அடர் H2SO4, KHSO4 மான் ீர்ீக்கும் 

யிலமாருளுடன் யிலடுத்தும் மாது இது ீர்ீக்க 
யிலக்கு உட்ட்டு ஆக்மபாிலத் தருகிது. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

IV) குதி – IV  அலத்து யிாக்களுக்கும் யிலடனி  3x5=15 

25. 

மர்ன்ஸ்ட் சநன்ாடு 

 மர்ன்ஸ்ட் சநன்ாடு ன்து நின்க நின்ழுத்தம் 

நற்றும் நின்மயதி யிலனில் ஈடுடும் கூறுகின் மசிவு 

ஆகினயற்ல மதாடர்புடுத்தும் சநன்ாடாகும்.  

 ின்யரும் எட்டுமநாத்த ஆக்ஸிஜமற் எடுக்க யில 

ிகழும் எரு நின்மயதிக் கல கருதுமயாம், 

 

                             xA + yB    ⇆  lC + mD 

மநற்காண் யிலக்கா யிலக்குணகம் (Q) நதிப்பு கீமம 

மகாடுக்கப்ட்டுள்து 

---------------(1) 

ாம் பன்மப கற்ிந்த டி, 

 

                                         G = G°+ RT lnQ -----------(2) 
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கிப்ஸ் கட்டிா ஆற்ல நின்க emf உடன் ின்யருநாறு 

மதாடர்பு டுத்த படிபம் 

 

 

இந்த நதிப்புகலபம், சநன்ாடு (1)ிருந்து Q  நதிப்லபம் 

சநன்ாடு (2) ல் ிபதினிட 

 ----------(3) 
சநன்ாடு (3) பழுயலதபம் (-nF) ஆல் யகுக்க 

  

  

 

சநன்ாடு (3) பழுயலதபம் (-nF) ஆல் யகுக்க 

25
o
 C (298K), மயப்ிலனில் சநன்ாடு (4)  ின்யருநாறு 

ழுதாம் 

  

 

 
 
 
 

½  
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

½  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 

 

       (my;yJ) 
ித்தினம்- அனி நின்மச நிப்புக் கன் 

மர்நின்பல : துலகளுலடன கிபாஃலட் 

திர்நின்பல : CoO2 மான் இலடில உமாக  ஆக்லசடு. 

நின்குி : கரிந கலபப்ாில் கலபந்த ித்தினம் உப்பு 

மர்நின்பலனில் ஆக்ஸிஜமற்ம் ிகழ்கிது 

                     Li (s) → Li+ (aq) + e- 

திர்நின்பல னில் எடுக்கம் ிகழ்கிது 

                        Li+ + CoO (s) + e-→ Li CoO2 (s) 

 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
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எட்டுமநாத்த யிலகள் 

                         Li (s) + CoO2 → LiCoO2 (s) 

 இந்த  இபண்டு நின்பலகளும் தங்கின் 

அலநப்ிற்குள்மபம் மயிமனபம் மசன்று யப Li+ 

அனிகல அனுநதிக்கின். 

 நின்ிக்கத்தின் மாது ,மர்நின்பலனில் 

உருயாக்கப்ட்ட Li+ அனிகள் கரிந நின்குி யமினாக 

திர்நின்பலலன மாக்கி கருகின். நின்கத்தால் 

உருயாக்கப்ட்ட emf யிட அதிகநா நின்ழுத்தத்லத 

நின்பலகளுக்கிலடமன மசலுத்தும் மாது 
கயிலனாது திர்திலசனில் ிகழ்கிது.  

 மநலும் இப்மாது Li+ அனிகள் திர்நின்பலனிிருந்து 

மர்நின்பல மாக்கி கருகின், அங்கு அலய 

நுண்துலகளுலடன நின்பலனின்நீது 

 மசன்று டிகின். இந்ிகழ்ச்சினாது ஊடுகத்தல் 

(intercalation)  அினப்டுகிது. 
  

னன்கள் : 

இலய லகப்மசி, நடிகணிி, 
கணிிகள், மகநபாக்கள் 

மான்யற்ில் 

னன்டுத்தப்டுகின். 

 
 
 

 
1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

26 
 
 
 
 
 
 

. 

i)  தாங்கல் கலபசல்  

 தாங்கல் கலபசல் ன்து, எரு யிலந குலந்த அநிம் 

நற்றும் அதன் இலண காபம் (அல்து) எரு யிலந குலந்த 

காபம் நற்றும் இலண அநிம் ஆகினயற்லக் மகாண்டுள் 

கலபசல் கலயனாகும் .  

 

 இந்த தாங்கல் கலபசாது, சிிதவு அநிம் அல்து 

காபம் மசர்ப்திால் உருயாகும் தயீிப pH நாற்த்லத 

தடுக்கிது.மநலும், இந்த திாது தாங்கல் மசனல்பல 
ன்லமக்கப் டுகிது. கார்ாிக் அநிம் (H2CO3) நற்றும் 

அதன் இலண காபம் HCO3
 -ஆகினயற்ல மகாண்ட தாங்கல் 

கலபசல் ம் இபத்தத்தில் காணப் டுகிது. 

 

 

 

 

 

 
 
 

2  
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ii) pH நதிப்பு 

 

 

 

  

 

 

 

        (my;yJ) 
i) pH: 

 எரு கலபசின் pH ன்து அக்கலபசில் உள் 

லைட்மபாினம் அனிகின் மநாார் மசியின், 10 

அடிப்லட னாகமகாண்ட திர்குி நடக்லக நதிப்புகள்  

யலபனறுக்கப்டுகிது. 

                                     pH=-log10[H3O
+] 

ii) ஆஸ்யா ல்ட் ீர்த்தல் யிதி: 
             ஆஸ்யா ல்ட் ீர்த்தல் யிதினாது, எரு யிலந குலந்த       

           அநித்தின் ிரிலக நாிிலன (Ka) அதன் ிரிலக யதீம் (α) 

நற்றும் மசிவுடன் (c) மதாடர்புடுத்துகிது. எரு மசர்நத்தின் மநாத்த 

மநால் ண்ணிக்லகனில், சநிலனில் ிரிலகனலடந்த மநால்கின்   

ின்ம், ிரிலக யிதம்  (α)ன்லமக்கப்டுகிது. 

                       

 

 

 
எரு யிலந குலந்த அநிம், அதாயது அசிட்டிக் அநித்லத 

(CH3 COOH) டுத்துக்காட்டாக மகாண்டு ஆஸ்யால்ட் ீர்த்தல் யிதிக்கா 

சநன்ாட்லட ாம் யருயிப்மாம். அசிட்டிக் அநித்தின் 
ிரிலகனலடதல ின்யருநாறு குிப்ிடாம் 

 

 

அசிட்டிக் அநித்தின் ிரிலக நாிி, 
 

 

 

 

அசிட்டிக் அநித்தின் ிரிலக நாிி,  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
 

1   
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1 
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சநன்ாடு  (1) இல் சநிலச் மசிலய ிபதினிட 

            யிலந குலந்த அநிநாது நிகக் குலந்தமய 
      ிரிலகனலடகிது ன்லத ாம் அிமயாம். ண் என்றுடன் 

எப்ிடும்   மாது (α) நதிப்பு நிகச்சிினது.மய, சநன்ாட்டின் 

யிகுதினிலுள் (1 - (α))  1. . இப்மாது சநன்ாடு ின்யருநாறு  

ழுதாம் 

 
                           

Ka நதிப்ல னன்டுத்தி H+ (H3O+) அனிச் மசிலய கீழ்க்காணுநாறு 

கணக்கிட படிபம் 

[ H]=  α C (அட்டயலணலன ார்க்க )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இமத மா , எரு யிலந குலந்த காபத்திற்கு 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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i) டவ் பல 
 300 யிநண்ட அழுத்தம் நற்றும் 633K மயப்ில மகாண்ட 

படினகில் லயத்து குமாமபா மன்சலீ 6-8% NaOH மகாண்டு 

ீபாற்குக்கும் மாது பதில் மசாடினம் ீாக்லஸடு 

கிலடக்கிது. இதன் ீர்த்த HCl மகாண்டு யிலப்டுத்த ீால் 

கிலட க்கிது. 

 

 
 
 
 
 
ii)ரீநர்-டீநன் யில 
 CHCl3 /NaOH, -CHO உடன் ீால் யிலப்டும் மாது 

ஆர்த்மதா இடத்தில் –CHO மதாகுதி இடம் மறுகிது. 

இவ்யிலனாது திலீடு மசய்னப்ட்ட  மன்சால் 
குமாலபடு னும் இலட ில மாருள் பநாக 

லடமறுகிது. 

 

 
 

, iii) இணைப்பு விணை 

 காபம் கந்த மன்சனீ் டனமசாினம் குமாலபடுன் ீால் 

இலணந்து p–லை ட்பா க்ஸி அமசாமன்சனீ் (ஆபஞ்சு 

சியப்புி சானம்) கிலடக்கிது. 
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***** 
Ntjpapay; Jiw 

= tpj;aghujp nkl;hpf; Nky;epiyg;gs;sp 
rf;fuhk;ghisak;> mfuk;(mQ;ry;)> vyr;rpg;ghisak;>  
jpUr;nrq;NfhL(tl;lk;)> ehkf;fy; (khtl;lk;)-637 202. 

miyNgrp : 99655-31727, 99655-35967 

 
 

            (my;yJ) 

 i) யில்ினம்சன் மதாகுப்பு பல 
 ீாின் காபக்கலபசல் ஆல்லகல் ைாலடுகளுடன் 

யிலப்ட்டு ஈதர்கள் தருகிது. ஆல்லகல் ைாலடு 

காபபன்ிலனில் ீாக்லஸடு அனினால் கருகயர் 

திலீட்டு யிலகளுக்கு உட்டுகிது. 

 

  

ii) ணை எத்தில் ஈத்தரின் பயன்கள்   

 அறுலய சிகிச்லசனில் நனக்க நருந்தாக னன்டுகிது. 

 கரிந மசர்நங்கல ிரித்மதடுத்தல் நற்றும் கரிந 

யிலகில் சிந்த கலபப்ாாக னன்டுகிது. 

  டீசல் நற்றும் மட்மபால் ஞ்சின்கில் ஆயினாகும் 

மதாடக்க திபயநாக லட த்தில் ஈத்தர் னன்டுகிது. 

 இது எரு குிரூட்டினாகவும் னன்டுகிது. 

 

 

 

1 
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