
 

                                                       

  

XIIth  - திருப்புதல் ததர்வு  JAN-2023 
Time Allowed:  1.30Hours]         [ Maximum Marks:  50 

தேதியியல் 
பகுதி – I 

            ஏததனும் பத்து  வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும் .            10x2=20 

1.  உருக்குதல் என்றால் என்ன?    

2.  சுய ஒடுக்கம் என்றால் என்ன? 

3.  பபாட்ைாசியம் டை குத ாதேட்டின் பயன்கடை எழுதுக.  

4.  Mn2+ ஆனது Mn3+ ஐ விை அதிக நிடைப்புதன்டே உடையது ஏன் ?       

5.  படிகப் புை பிைப்பு ஆற்றல் என்றால் என்ன ?        

6.  பி ாக் சேன்பாடு என்றால் என்ன?    

7.  பூஜ்யேடகவிடனக்கு இரு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக?     

8.  0.001M HCl கட சலின்  pH ேதிப்டப கணக்கிடுக.   

9.  தகால் ாஷ் விதிடய கூறு ?    

10.  தாங்கல் கட சல் என்றால் என்ன?    

11.  உப்பு நீ ாற்பகுப்பு என்றால் என்ன ? 

12.  அைனினின் சுவிட்ைர் அயனி அடேப்டபஎழுதுக. 

13.  உணவு பதனப்பபாருட்கள் என்படேயாடே? 

14.  பபப்டைடு பிடணப்பு பற்றி சிறுகுறிப்பு ேட க.  

15.  இ ப்பரின் ேல்கடனயாக்கல் பற்றி குறிப்பு ேட க.  

                                                       பகுதி – II 

     ஏததனும் பத்து  வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும் .                 10x3=30 

16.   இரும்டப அதன் தாதுோன Fe2O3 யிலிருந்து பிரித்பதடுப்பதில்  

          சுண்ணாம்புக்கல்லின்  பயன்பாடு யாது?      

17.   கனிேம் ேற்றும் தாது ஆகியேற்றிற்கு இடைதயயான தேறுபாடுகள் யாடே? 

18.   பபாட்ைாசியம் டை குத ாதேட் தயாரித்தடை விைக்குக.   

19.   இடைநிடைத் தனிேங்கள் அடணவுச் தசர்ேங்கடை உருோக்குேது ஏன் ?                

20.   இ ட்டைஉப்புகள் ேற்றும் அடணவுச் தசர்ேங்களுக்கு இடைதயயான  

          தேறுபாடுகள் யாடே?   

21.   பபாதிவுத் திறன்(பின்னம்) என்றால் என்ன ?  

22.   தேறுபடுத்து: விடனதேகம் ேற்றும் விடனதேக ோறிலி?  

23.   ஆஸ்ோல்ட் நீர்த்தல் வீதிடய கூறு.    

24.   மின்னாற்பகுத்தல் பற்றியஃபா தைவிதிகடைக் கூறு.  

25.   நுண்ேடிகட்ைல் பற்றி குறிப்பு ேட க.   

26.   ேட யறு : தாங்கல் எண் ( β ).   

27.   டேட்ைமின்கள் எவ்ோறு ேடகப்படுத்தப்படுகின்றன? 

28.   ேருந்துப்பபாருட்கள் என்றால் என்ன? அடேஎவ்ோறு ேடகப்படுத்தப்படுகின்றன? 

29.   DNA ேற்றும் RNA இடைதயயான  மூன்று தேறுபாடுகடை தருக ?            

30.   பைஃப்ைான் எவ்ோறு தயாரிக்கப்படுகிறது ?    

www.Padasalai.Net                                                           www.TrbTnpsc.com

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