
 
அரையாண்டு தேர்வு-2022 

வகுப்பு : பேின ான்றாம் வகுப்பு                                                காலம் :3.00 மணி 
பாடம் :   தவேியியல்        (பாடம் : 2,3,4,5,6,8,10,12,13,14 )        மேிப்னபண்கள் :  70 

 

பகுேி- I 
சரியா  விரடரய தேர்ந்னேடுத்து எழுதுக                                               15 X 1 = 15  

1. Q > Kc இந்த வகையான விகனயானது  

    அ)     சமநிகை                                                                       ஆ)    விகனவிகைப ாருகை உருவாக்கும்                                

    இ)     விகன டுப ாருகை உருவாக்கும்                    ஈ)  ஆ மற்றும் இ  

2. ைீழ்ைண்டவற்றுள் எது சரியான கூற்று அல்ை 

    அ)    சமநிகையில் உள்ை ஒரு அகமப் ிற்கு Q ன் மதிப்பு எப்ப ாதும் சமநிகை  

                மாறிைிகய விட குகறவாை இருக்கும்               

      ஆ)     இரு  க்ைத்திைிருந்தும் சமநிகையிகன அகடயைாம்                  

       இ)      விகனயூக்ைியானது முன்பனாக்கு மற்றும்  ின்பனாக்கு விகனைகை  

                  சம அைவில்  ாதிக்கும்      

       ஈ)  பவப் நிகையிகன ப ாருத்து சமநிகை மாறிைி மதிப்புைள் மாறு டும் 

3. இகைதிற  ிகைப்புக் பைாள்கையின் டி இரண்டு அணுக்ைளுக்கு இகடபய      

     எந்நிகையில்  ிகைப்பு உருவாகும் ?  

    அ)   முழுவதும் நிரம் ிய அணு ஆர் ிட்டால்ைள் பமற்ப ாருந்தும்ப ாது               

     ஆ)   சரி  ாதி நிரம் ிய அணு ஆர் ிட்டால்ைள்    பமற்ப ாருந்தும்ப ாது 

     இ)      ிகைப் ில் ஈடு டாத அணு   ஆர் ிட்டால்ைள் பமற்ப ாருந்தும் ப ாது             

      ஈ)    ைாைியான அணு ஆர் ிட்டால்ைள் பமற்ப ாருந்தும் ப ாது 

4. SF6 -யின் மூைக்கூறு வடிவகமப்பு  

         அ)     எண்முைி                                                                               ஆ)   சதுர ிரமிடு                 

          இ)     தைசதுரம்                                                                            ஈ) ஐங்பைாை இரு ிரமிடு 

5. ஒரு வாயுவின் விரவுதைின் வதீம்  

      அ)   அதன் அடர்த்திக்கு பநர்விைித பதாடர்புகடயது                 

       ஆ)  அதன் மூைக்கூறு எகடக்கு பநர்விைித பதாடர்புகடயது                       

       இ)     மூைக்கூறு எகடயின் வர்க்ைமூைத்திற்கு பநர்விைித பதாடர்புகடயது        

        ஈ) மூைக்கூறு எகடயின் வர்க்ை மூைத்திற்கு எதிர்விைித பதாடர்புகடயது 

6. ைார் ன் பநர்யனியின் வடிவகமப்பு 

      அ)     பநர்பைாடு                     ஆ)     நான் முைி                        இ)     தை அகமப்பு                   ஈ)  ிரமிடு 

7.  ின்வருவனவற்றுள் ஒைி சுழற்றும் தன்கமயுகடயது எது ?  

      அ)   2- பமத்தில் ப ன்படன்                                                ஆ)     சிட்ரிக் அமிைம்                     

     இ)   ைிைிசரால்                                                                                 ஈ) பமற்ைண்டுள்ை எதுவுமில்கை 

8. ப ன்சீன் பமத்தில் குபைாகரடு உடன் நீரற்ற அலுமினியம் குபைாகரடு  

     முன்னிகையில் விகனபுரிந்து _______ பைாடுக்கும் 

       அ)    குபைாபரா ப ன்சீன்                                                    ஆ)    படாலுவனீ்                

        இ)  அசிட்படா ீபனான்                                                         ஈ) கசக்பைாபெக்பசன் 

9. ராஷ் முகறக்ைான மூைப்ப ாருள் 

      அ)      குபைாபரா ப ன்சீன்                                                  ஆ)    ீனால்                    

       இ) ப ன்சீன்                                                                                  ஈ) அனிபசால் 

10. சில்வர் புரப் ிபயாபனட்கட ைார் ன் படட்ரா குபைாகரடில் உள்ை புபராமினுடன்  

        விகனப் டுத்த ப றப் டுவது 

        அ)    புரப் ிபயானிக் அமிைம்                                      ஆ)   குபைாபராஈத்பதன்                  

          இ)     புபராபமா ஈத்பதன்                                                ஈ) குபைாபரா புரப்ப ன்  

 
 
 

www.Padasalai.Net                                                             www.CBSEtips.in

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


 
 
 

11. ஒபர ஆர் ிட்டாைில் உள்ை இரு எைக்ட்ரான்ைகையும் பவறு டுத்தி அறிய.   

       உதவுவது 

    அ)     பைாை உந்தக் குவாண்டம் எண்                  ஆ)    தற் சுழற்சிக்   குவாண்டம் எண்                                

   இ)      ைாந்தக்   குவாண்டம் எண்                                   ஈ) ஆர் ிட்டால் குவாண்டம் எண்       

12. பநர்குறி எைக்ட்ரான் நாட்ட மதிப் ிகன  ப ற்றுள்ைத் தனிமம் 

    அ)      கெட்ரஜன்                    ஆ)         பசாடியம்                    இ)   ஆர்ைான்                     ஈ) புளூரின் 

13.  ின் வருவனவற்றில் எது மூைக்கூறினுள் கெட்ரஜன்  ிகைப்பு உள்ைது ?  

          அ)      சாைிசிைால்டிகெடு                    ஆ) ஆர்த்பதா கநட்பரா  ீனால்               

              இ)   அ மற்றும் ஆ                                           ஈ) H2O  

14. டிரிட்டியம் உட்ைரு பைாண்டுள்ைது 

அ)     1p + 0n                      ஆ)     2p + 1n                          இ)       1p + 2n                    ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்கை 

15. ைித்தியம் எதனுடன் மூகைவிட்ட பதாடர்புகடயது ? 

 

      அ)     பசாடியம்                                                           ஆ)      பமக்னசீியம்                

        இ)  ைால்சியம்                                                            ஈ) அலுமினியம் 

 

பகுேி-II 

பின்வருவ வற்றுள் ஏதேனும் 6 வி ாக்களுக்கு மட்டும் விரடயளி  6 X 2 = 12                                                                                             

குறிப்பு :  வி ா எண் : 24 கட்டாய வி ா  

16. பெய்சன் ர்க்ைின்  நிச்சயமற்றத் தன்கம பைாட் ாட்கட கூறுை 

17. ஐபசா எைக்ட்ரானிக் அயனிைள் என்றால் என்ன ? உதாரைம் கூறுை 

18. நீர் வாயு மாற்ற விகன என்றால் என்ன ? 

19.  ாரிஸ் சாந்து எவ்வாறு தயாரிக்ைப் டுைிறது ?  

20. சார்ைஸ் விதிகய எழுதுை ? 

21. விகன குைைம் வகரயறு ? 

22. ிகைப்புத் தரம் என்றால் என்ன ? 

23. எைக்ட்பராபமரிக் விகைவு என்றால் என்ன ? 

24.  இரும்பு  ந்து யின் நிகற 1Kg அது 10 ms-1 பவைத்தில் இயங்குைிறது எனில் அதன் அகை  

         நீைத்கத ைண்டறிை. 

 

    பகுேி-III 

பின்வருவ வற்றுள் ஏதேனும் 6 வி ாக்களுக்கு மட்டும் விரடயளி  6 X 3 = 18                                                                                                 

குறிப்பு :  வி ா எண் : 33 கட்டாய வி ா            

25. மீத்பதன் இனக்ைைப்க  விவரிக்ை 

26. ஆஃ ாதத்துவம்  விைக்குை 

27. மூகைவிட்ட பதாடர்க  விவரிக்ை 

28. ஆர்த்பதா கெட்ரஜகன  ாரா கெட்ரஜனாை எவ்வாறு மாற்றுவாய் ? 

29. நல்ைியல்பு வாயுச் சமன் ாட்கட வருவிக்ைவும் 

30. லீ சாட்ைியர் தத்துவம் வகரயறு 

31. தூண்டல் விகைவு என்றால் என்ன உதாரைத்துடன் விைக்குை 

32. BHC என்றால் என்ன ? அதன் தயாரிப்க  எழுதுை  

33. ின்வரும் விகனைகை எழுதுை 

     i) உர்ட்ஸ் ஃ ிட்டிக் விகன  

        ii)  ஃ ிட்டிக் விகன  
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பகுேி-IV 

அர த்து வி ாக்களுக்கும் விரடயளி                                5 X 5 = 25 

34.அ) i) n=4 ஆற்றல் மட்டத்தில் எத்தகன ஆர் ிட்டால்ைள் இருப் தற்கு வாய்ப்பு    

                 உள்ைது ?  

          ii)  ரிமாற்ற ஆற்றல் என்றால் என்ன ? 

(அ) 

     ஆ) i) அயனி ஆரத்திகன ைண்டறியும்  ாைிங் முகறயிகன விவரி 

             ii) வகரயறு அயனியாக்கும் ஆற்றல்  

 

35. அ) i) டியூட்ரியும்  ரிமாற்று விகனைகை எழுதுை 

             ii) சைப் ிகைப்பு கெட்கரடுைகை அதன் வகைைகைக் பைாண்டு  விைக்குை 

(அ) 

     ஆ)  ப ரிைியும் மற்றும் அலுமினியும் ஆைியவற்றிற்ைிகடபயயான ஒற்றுகமைகை  

            விைக்குை 

 

36. அ) வாண்ட் வால்ஸ் மாறிைிைகை பைாண்டு நிகைமாறு மாறிைிைகை தருவி 
(அ) 

     ஆ) KP மற்றும் KC ஆைியவற்றிற்ைிகடபயயான என பதாடர்க  வருவி 
 

37. அ) i) N2 மூைக்கூறு உருவாதல் மூைக்கூறு ஆர் ிட்டால் பைாள்கை மூைம்    

               விவாதிக்ைவும் 

          ii) இனக்ைைப்பு  வகரயறு 

(அ) 

 

     ஆ) i) ைருக்ைவர் ப ாருள் மற்றும் எைக்ட்ரான் ைவர் ப ாருள் என்றால் என்ன ?  

                  உதாரைம் தருை 

         ii)  ீட்டா நீக்ை விகன எழுதுை ? 

 

38. அ)   ை டியாக்ைள் என்றால் என்ன ?  அசிட்டீைினின் இரண்டு வகையான  ை  

            டியாக்ைகை விகனகய எழுதுை  

(அ) 

 

     ஆ) i) சாண்ட்பமயர் விகனகய எழுதுை 

              ii) வில்ைியம்சன்  பதாகுப்பு முகறகய எழுதுை 

 
 
 

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