
 
ஒரு மதிப்பெண் ததர்வு – 1 

வகுப்பு : XI                                                        மதிப்பெண்கள் : 30 
ொடம் : தவதியியல்         (ொடம்: 2,3,4,5,6,8,10,12,13,14)        காலம் : 30 நிமிடங்கள்  
 
சரியான விடடடய ததர்பதடுத்து எழுதுக :                                                        30 X 1 = 30  

1. மின்புலத்தில் நிறமாலலக் ககாடுகள் பிரிலக அலையும் விலைவு 

   அ)       சீமன் விலைவு                                                    ஆ) மலறத்தல் விலைவு 

  இ)   காம்ப்ைன் விலைவு                                                          ஈ) ஸ்ைார்க் விலைவு 

2.n= 3  என்ற முதன்லம குவாண்ைம் என்லை பபற்றிருக்கும் ஆர்பிட்ைால்கைின் பமாத்த  
  எண்ணிக்லக 

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

3. கபார் அணுக் பகாள்லகயின் அடிப்பலையில் லைட்ரஜன் அணுவில் பின்வரும்  

       எந்த பரிமாற்றம் குலறவாை ஆற்றல் உலைய கபாட்ைாலை தரும் 

  அ)            n= 6 இல் இருந்து n= 1                                                ஆ) n= 5 இல் இருந்து n= 4 

  இ)            n= 5 இல் இருந்து n= 3                                                  ஈ) n= 6 இல் இருந்து n= 5 

4. பின்வரும் தைிம கஜாடிகளுள்  மூலலவிட்ை பதாைர்பிலை காட்டுவது எது ?  

  அ)            Be மற்றும் Mg                                                ஆ) Li மற்றும் Be  

  இ)      Be மற்றும் B                                                            ஈ) Be மற்றும் Al 

5. தைிம வரிலச அட்ைவலணயில் இைமிருந்து வலமாக பசல்லும்கபாது எலக்ட்ரான் 
நாட்ை மதிப்பு எவ்வாறு மாறுபடுகிறது ?  

  அ)         பபாதுவாக அதிகரிக்கின்றது             ஆ) பபாதுவாக குலறகின்றது 

  இ)          எவ்வித மாற்றமும் இல்லல           ஈ) முதலில் அதிகரிக்கிறது பின்பு குலறகிறது 

6. பின்வரும் தைிமங்களுள் இரண்ைாவதாக அதிக எலக்ட்ரான் கவர்தன்லம பகாண்ை  
   தைிமம் எது 

  அ)                 குகைாரின்                       ஆ) புளூரின்         இ)             ஆக்சிஜன்                       ஈ) சல்பர் 

7. கை நீர் பயன்படுவது 

  அ)   அணுக்கரு விலைகைில் மட்டுப்படுத்தி        ஆ) அணுக்கரு விலைகைின் குைிர்பான் 

  இ)             அ) மற்றும் ஆ)                                                 ஈ)  எதுவும் இல்லல 

8. கவதிவிலைகூறு விகிதத்தின் அடிப்பலையில் அலமயாத லைட்லரடுகலை  

     உருவாக்குபலவ 

  அ)              பபகலகலடியும் பவகைடியம்                                    ஆ) கார்பன்  நிக்கல் 

  இ)             மாங்கைசீு  லித்தியம்                                                ஈ) லநட்ரஜன் குகைாரின்  

9. நீராைது 

  அ)   காராக்லசடு                                                               ஆ) அமில ஆக்லசடு 

  இ)      ஈரியில்பு ஆக்லசடு                                              ஈ) இலவ எதுவும் இல்லல 

10. இயல்பு வாயுக்கள் குறிப்பிட்டு அழுத்த வரம்பில் நல்லிகள் வாய்க்காலாக நைக்கும் 
பவப்பநிலல 

  அ)         நிலல மாறு பவப்பநிலல                                                  ஆ) பாயில் பவப்பநிலல 

  இ)         எதிர்மாறும் பவப்பநிலல                                                    ஈ) குலறக்கப்பட்ை பவப்பநிலல 
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11. வாைியல் ஆய்வு லமயங்கைில் உபகயாகிக்கப்படும் அதிக பவப்ப பலூன்கைின்  

      பயன்பாடு இவ்விதியின் அடிப்பலையில் அலமகிறது 

  அ)          பாய்லின் விதி                                                     ஆ) நியூட்ைைின் விதி 
  இ)        பகல்விைின் விதி                                                     ஈ) பிபரௌைின் விதி 
12. எதலைப் பபாறுத்து வாயுமாறிலியின்  மதிப்பு அலமயும் 

  அ)           வாயுவின் பவப்பநிலல                                     

  ஆ) வாயுவின் கை அைவு 

  இ)        வாயயுவின் மூலக்கூறுகைின் எண்ணிக்லக                                           

    ஈ) அழுத்தம் மற்றும் கை அைவின் அலகுகள்  

13. ஜிப்சத்தின்  வாய்ப்பாடு 

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

14. கசாடியம் எதில் கசமிக்கப்படுகிறது 

  அ)            ஆல்கைால்                                                              ஆ) நீர் 

  இ)            மண்பணண்பணய்                                                 ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்லல  

15.   பின்வரும் கசருமங்கைில் எது கார உகலாகங்களுைன் விலைப்பட்டு H2 வாயுலவ  
    பவைிகயற்றுவதில்லல ?  

  அ)             எத்தைியிக் அமிலம்                                              ஆ) எத்தைால்  

  இ)            பீைால்                                                                             ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்லல 

 

16. ஒரு கவதிச் சமநிலலயில் முன்கைாக்கு விலையின் விலைகவக மாறிலி 2.5 C 102  

        மற்றும் சமநிலல மாறிலி 50  எைில் பின்கைாக்கு விலையின் விலைகவக மாறிலி 
  அ)    11                             ஆ) 5.                               இ)         2 X 102                                  ஈ) 2 X 10-3  

 

17. ஒரு விலையின் சமநிலல மாறிலி அலற பவப்ப நிலலயில் K1 மற்றும் 700K ல் K2   

        ஆகும் .K1>k2 எைில் 

  அ)      முன்கைாக்கு விலை ஒரு பவப்பம் உமிழ் விலை                                  

   ஆ) முன்கைாக்கு விலை ஒரு பவப்பம் பகாள்விலை 

  இ)    இவிலை சமநிலலலய அலையாது                                                      

   ஈ) பின்கைாக்கு விலை ஒரு பவப்ப உமிழ் விலை 

18.A + B → C  என்ற சமநிலலயில் உள்ை மீள்விலைக்  கருதுகவாம் A  மற்றும் B  ஆகிய  

      விலைபடுபபாருட்கைின்  பசறிவிலை இருமைங்காக உயர்த்திைால் சமநிலல  

       மாறிலியின்  மதிப்பு 

  அ)       இரு மைங்காகும்                                                    ஆ) நான்கில் ஒரு பங்காகிறது 

  இ)        பாதியாகும்                                                                   ஈ) மாறாமல் இருக்கும் 

19. CIF3 இன் வடிவம் 

  அ)        முக்ககாண சமதைம்                                                   ஆ) பிரமிடு வடிவம் 

  இ)          T  வடிவம்                                                                            ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்லல 

20. பின் வருவற்றில்  எது லையா காந்ததன்லம பகாண்ைது ?  

  அ)      O2                          ஆ) O2
2-                       இ)      O2

+                         ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்லல  
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21. பின்வருவைவற்றுள் எண்ம விதிப்படி அலமயும் லமய அணுலவ பபற்றுள்ைது  

           எது? 

  அ)       XeF4                            ஆ) AlCl3.                                                   இ)        SF6                               ஈ) SCl2  

22. C-C. பிலணப்பின் சீரற்ற பிைவிைால் உருவாவது 

  அ)  தைி உறுப்பு                             ஆ) கார்பன் எதிரயைி                                
  இ)      கார்பன் கநர் அயைி         ஈ) கார்பன் எதிரயைி     மற்றும்    கார்பன் கநர் அயைி       
23. ஒரு சக பிலணப்பின் சீராை ஒகர மாதிரியாை பிைவிைால் உருவாவது 

  அ)           எலக்ட்ரான் கவர் பபாருள்                                                ஆ) கருக்கவர் பபாருள் 

  இ)        கார்பன் கநர் அயைி                                                                  ஈ) தைி உறுப்பு 

24. பபன்லசல் கார்பன் கநர் அயைியின் இைக்கலப்பாதல் என்ை ?  

  அ)        SP2                           ஆ) SPd2.                                                       இ)       Sp3                                         ஈ) sp2d 

 

25.பின்வருவைவற்றுள் எைிதாக ஃபிரீைல் கிராஃப்ட் விலையில் ஈடுபைாத கசர்மம் எது? 

  அ)       லநட்கரா பபன்சீன்                                 ஆ) பைாலுவனீ் 

  இ)        கியூமீன்                                                             ஈ) லசலின் 

 

26. லசக்கைா ஆல்ககன்கைின்  பபாது வாய்ப்பாடு 

  அ)            CnHn                           ஆ) CnH2n.                            இ)     CnH2n                                     ஈ) CnH2n+2 

 

27. சிஸ் -2- பியூட்டீன் மற்றும் ட்ரான்ஸ் -2- பியூட்டீன் ஆகியை 

  அ)     வச அலமப்பு மாற்றியங்கள்                                      ஆ) கட்ைலமப்பு மாற்றியங்கள் 

  இ)    புறபவைி மாற்றியங்கள்                                                    ஈ) ஒைி சுழற்ச்சி மாற்றியங்கள் 

 

28. குகைாகராஃபார்ம் லநட்ரிக் அமிலத்துைன் விலைபுரிந்து தருவது 

  அ)         லநட்கரா பைாலுவின்                                       ஆ) லநட்கரா கிைிசரின் 

  இ)        குகைாகரா பிக்ரின்                                                     ஈ) குகைாகரா பிக்ரிக் அமிலம் 

 

29. C2F4Cl2   ன் பபயர் 

  அ)         ஃப்ரீயான்- 112                                                ஆ) ஃப்ரீயான்- 113        

  இ)      ஃப்ரீயான்- 114                                                    ஈ) ஃப்ரீயான்- 115        

 

30. எத்திலிடீன் குகைாலரலை  நீர்த்த KOH உைன் விலைபடுத்தும் கபாது பபறப்படுவது 

  அ)      அசிட்ைால்டிலைடு                                           ஆ) எத்திலீன் கிலைக்கால் 

  இ)          பார்மால்டிலைடு                                           ஈ) கிைியாக்சால் 
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