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10th Chemistry Questions in Tamil – [New Book]
[Book Back + Important Questions]
பத்தாம் வகுப்பு – வவதியியல்

7. அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும்
1. சரியான விடைடயத் வதர்வு சசய்க

1. கீழ்கண்டவற்றுள் எது குறைந்த நிறைறைக் ககொண்டது?

அ) 6.023 x 1023 ஹீலிைம் அணுக்கள்
இ) 2 கி ஹீலிைம் அணு

2. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது மூவணு மூலக்கூறு?

அ) குளுமகொஸ்

ஆ) 1 ஹீலியம் அணு

ஈ) 1 ம ொல் ஹீலிைம் அணு
ஆ) ஹீலிைம்

இ) கார்பன்டை ஆக்டசடு

ஈ) றைட்ரஜன்

3. திட்ட கவப்ப அழுத்த நிறலயில் 4.4 கி CO2 ன் பரு ன்

அ) 22.4 லிட்டர்

ஆ) 2.24 லிட்ைர்

இ) 0.24 லிட்டர்

ஈ) 0.1 லிட்டர்

4. 1 ம ொல் றைட்ரஜனின் அணுவின் நிறை

அ) 28 amu
இ) 28 கி

ஆ) 14 amu
ஈ) 14 கி

5. 1 amu என்பது

அ) C-12ன் அணுநிறை

ஆ) றைட்ரஜனின் நிறை
இ) ஒரு C-12ன் அணு நிடையில் 1/12 பங்கின் நிடை
ஈ) O-16ன் அணு நிறை

6. கீழ்கண்டவற்றுள் தவைொன கூற்று எது?

அ) ஒரு கிரொம் C-12 ஆனது அவகொட்மரொ எண்ணிக்றகயிலொன அணுக்கறைக் ககொண்டது.

ஆ) ஒரு ம ொல் ஆக்சிஜன் வொயுவொனது அவகொட்மரொ எண்ணிக்றகயிலொன மூலக்கூறுகறைக் ககொண்டது.
இ) ஒரு வ ால் டைட்ரஜன் வாயுவானது அவகாட்வரா எண்ணிக்டகயிலான அணுக்கடைக்
சகாண்ைது.

ஈ) ஒரு ம ொல் எலக்ட்ரொன் என்பது 6.023 x 1023 எலக்ட்ரொன்கறைக் குறிக்கிைது.

7. திட்ட கவப்ப அழுத்த நிறலயில் 1 ம ொல் ஈரணு மூலக்கூறு வொயுவின் பரு ன்

அ) 11.2 லிட்டர்

ஆ) 5.6 லிட்டர்

இ) 22.4 லிட்ைர்

ஈ) 44.8 லிட்டர்

8. 20Ca தனி த்தின் உட்கருவில்
40

அ) 20 புமரொட்டொன்கள் 40 நியூட்ரொன்கள்

இ) 20 புமரொட்டொன்கள் 40 எலக்ட்ரொன்கள்

9. ஆக்சிஜனின் கிரொம் மூலக்கூறு நிறை

அ) 16கி
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ஆ) 18 கி

ஆ) 20 புவராட்ைான்கள் 20 நியூட்ரான்கள்
ஈ) 20 புமரொட்டொன்கள் 20 எலக்ட்ரொன்கள்
இ) 32 கி

ஈ) 17 கி
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10. 1ம ொல் எந்த ஒரு கபொருளும் மூலக்கூறுகறைக் ககொண்டிருக்கும்

அ) 6.023 x 1023

ஆ) 6.023 x 10-23

இ) 3.0115 x 1023

ஈ) 12.046 x 1023

11. அணுவின் நிறைறை அைக்கப்படுவது ………………………….

அ) kg

ஆ) amu

இ) g

ஈ) Pm

12. ஒத்த அணு நிறைறையும் மவறுபட்ட அணு எண்றையும் உறடை அணுக்கள் ………………….

அ) ஐவசாபார்கள்

ஆ) ஐம ொமடொப்புகள்

இ) ஐம ொமடொன்கள்

ஈ) ஐம ொ ர்கள்

அ) 6C13, 7N14

ஆ) 18Ar13, 20Ca40

13. பின்வரும் இறைகளில் ஐம ொமடொப்றப மதர்ந்கதடு

இ) 6C12, 6C14

14. பின்வருவனவற்றுள் ஒத்த அணு மூலக்கூறு எது?

அ) N2

ஈ) 5B12, 6C13

ஆ) NH3

இ) HCL

15. பின்வருவனவற்றுள் மவற்று மூவணு மூலக்கூறுகறை மதர்ந்கதடு

அ) P 4

16. அணு எண் என்பது

ஆ) H2SO4

இ) CO2

ஈ) N2O
ஈ ) O3

அ) புமரொட்டொன்களின் எண்ணிக்றக

ஆ) புவராட்ைான்கள் ( ) நியூட்ரான்களின் கூடுதல்
இ) நியூட்ரொன்களின் எண்ணிக்றக

ஈ) புமரொட்டொன்கள் ( ) எலக்ட்ரொன்களின் கூடுதல்

17. குமைொரின்

ற்றும் நிைொனின் அணுக்கட்டு எண்

அ) ஒன்று ற்றும் இரண்டு

இ) இரண்டு ற்றும் ஒன்று

ஈ) இரண்டு ற்றும் இரண்டு

18. எலக்ட்ரொனின் நிறைவு ………………..

அ) 9.1083 x 10-31 kg

ஆ) 9.1083 x 10-24 kg

இ) 1.67262 x 10-27 kg

19. பின்வருவனவற்றுள் எது ஐம ொமடொப்புகள்?

அ) ஆக்ஸிஜன் ற்றும் ஓம ொன்
இ) NO ற்றும் NO2

20. ஒரு அணுவின் அணுநிறை 14

அ) றைட்ரஜனின் ஐம ொமடொப்பு
இ) கார்பனின் ஐவசாவைாப்பு

21. பின்வருவனவற்றுள் எது

அ) புமரொட்டிைம்
இ) டிரிடிைம்
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ஆ) ஒன்று ற்றும் ஒன்று

ஈ) 1.67 x 10-24 gm

ஆ) பனிக்கட்டி ற்றும் நீர்

ஈ) டைட்ரஜன் ற்றும் டியூட்ரியம்

ற்றும் அதிலுள்ை நியூட்ரொன்களின் எண்ணிக்றக 8 எனில் அது
ஆ) ஆக்சிஜன் ஐம ொமடொப்பு
ஈ) கொர்பனின் ஐம ொபொர்

எண்ணிக்றக யிலொன நியூட்ரொன் ற்றும் புமரொட்டொறனக் ககொண்டுள்ைது?
ஆ) டியூட்ரியம்

ஈ) க க்னீசிைம்
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22. ஒரு தனி த்தின் அணுவில் 13 எலக்ட்ரொன்கள்

ககொண்டுள்ை நியூட்ரொன்களின் எண்ணிக்றக
அ) 26

ஆ) 13

ற்றும் அணுநிறை 27 ககொண்டுள்ைது. அந்த உட்கரு
இ) 14

23. மவதி விறனயில் ஈடுபடும் ஒரு தனி த்தின் மிகச்சிறிை துகள்

அ) அணு

ஈ) 27

ஆ) மூலக்கூறு

இ) ம ொல்

ஈ) அவகொட்மரொ மூலக்கூறு

24. ஐம ொமடொன்கள் என்பறவ

எண்ணிக்றக யிலொன ………………… ககொண்டிருக்கும்.

அ) புமரொட்டொன்

ஆ) எலக்ட்ரொன்

இ) நியூட்ரான்

ஈ) அணு

25. 4 கி ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறில் உள்ை க ொத்த அணுக்களின் எண்ணிக்றக

அ) 6.023 x 1023

ஆ) 7.52 x 1022

இ) 1.5055 x 1023

ஈ) 7.52 x 1022

26. பின்வருவனவற்றுள் எது அதிக அைவு எண்ணிக்றகயிலொன மூலக்கூறுகறைக் ககொண்டுள்ைது?

அ) 1 கி N2

ஆ) 1 கி CO2

இ) 1 கி H2

27. 18 கி நீறர மின்னொற்பகுக்கும் மபொது றைட்ரஜன்

அ) 2 கி றைட்ரஜன் ற்றும் 32 கி ஆக்ஸிஜன்
இ) 4 கி றைட்ரஜன் ற்றும் 32 கி ஆக்ஸிஜன்

ஈ) 1 கி O2

ற்றும் ஆக்சிஜன் கவளிப்படுத்தும் நிறையின் அைவு

ஆ) 2 கி டைட்ரஜன் ற்றும் 16 கி ஆக்ஸிஜன்
ஈ) 4 கி றைட்ரஜன் ற்றும் 14 கி ஆக்ஸிஜன்

28. உமலொகம் M உறடை குமைொறரடின் வொய்பொடு MCL3 எனில், உமலொகம் M உறடை பொஸ்மபட்டின் வொய்பொடு

அ) MPO4

ஆ) M2PO4

இ) M3PO4

ஈ) 2(PO4)3

29. பின்வருவனவற்றுள் எது ஒரு கிரொமில் அதிக எண்ணிக்றக ககொண்ட ஆக்ஸிஜன் அணுக்கறைக்

ககொண்டுள்ைது?
அ) O

ஆ) O 2

இ) O3

ஈ) இறவ அறனத்தும் ஒமர எண்ணிக்றக ககொண்டது

30. ஒரு கொர்பன் அணுவின் நிறை

அ) 6.023 x 1023 கி
இ) 2 கி

ஆ) 1.99 x 10-23 கி
ஈ) 12 கி

31. ஒரு அணுத் கதொகுதி மவதிப் பிறைப்பினொல் உண்டொவது

அ) மூலக்கூறு

ஆ) அணு

இ) உப்பு

ஈ) தனி ம்

அ) மூலக்கூறு

ஆ) எதிர்மின் அயனி

32. ஒரு அணுவில் எலக்ட்ரொன்கறை ம ர்க்க கிறடப்பது

இ) மைர்மின் அைனி

33. P2O5 ன் மூலக்கூறு வொய்பொடு குறிப்பது

ஈ) உப்பு

அ) மூலக்கூறு 2 அணு பாஸ்பரஸ் ற்றும் 5 அணு ஆக்ஸிஜடனக் சகாண்டுள்ைது.
Learning Leads To Ruling
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ஆ) P ற்றும் O வின் நிறை விகிதங்கள் முறைமை 2:5
இ) ஆக்ஸிஜறன விட பொஸ்பரஸ் அணுக்கள் இரண்டு டங்கு உள்ைன.
ஈ) P ற்றும் O வின் நிறை விகிதங்கள் முறைமை 5:2

34. C60H122 என்ை மூலக்கூறின் நிறை

அ) 1.4 x 10-21 கி

ஆ) 1.09 x 10-21 கி

இ) 15.025 x 1023 கி

ஈ) 2.5 x 10-26 கி

35. நீர் மூலக்கூறின் நிறை

அ) 3 x 10-26 கி.கி

ஆ) 3 x 10-23 கி.கி

இ) 1.5 x 10-26 கி.கி

ஈ) 2.5 x 10-23 கி.கி

36. STP நிறலயில் 4.4 கி CO2 ……………….. கன அைறவ அறடத்துக் ககொள்ளும்.

அ) 22.4l

ஆ) 2.24l

இ) 0.224l

37. பின்வருவனவற்றுள் எது இரு அணு மூலக்கூறு?

அ) CO

ஆ) CO2

இ) SO3

ஈ) PO4

38. ஹீலிைம் வொயுவின் ஆவி அழுத்தம்

அ) 1 க்கு

ஈ) 0.1l

ம்

ஆ) 1 – ஐ விட குறைவு

இ) 1 – ஐ விை அதிகம்

ஈ) 0

2. வகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக

1. இரு மவறு தனி ங்களின் அணுக்கள் ஒத்த நிறை எண்றையும்

ககொண்டிருந்தொல் அறவ ஐம ொபொர்கள் எனப்படும்.

ாறுபட்ை அணு எண்றையும்

2. ஒமர நியூட்ரான் எண்ணிக்றகறை கபற்றுள்ை கவவ்மவறு தனி ங்களின் அணுக்கள் ஐம ொமடொன்கள்

எனப்படும்.

3. ஒரு தனி த்தின் அணுக்கறை

ற்கைொரு தனி த்தின் அணுக்கைொக சசயற்டக தனி

ாக்கல்

முறையில் ொற்ைலொம்.

4. புமரொட்டொன்கள்

ற்றும் நியூட்ரொன்களின் கூடுதல் அந்த அணுவின் நிடை எண் எனப்படும்.

5. ஒப்பு அணுநிறை என்பது திட்ை அணு நிடை எனவும் அறைக்கப்படுகிைது.
6. றைட்ரஜனின் ரொ ரி அணு நிறை = 1.0079

7. ஒரு மூலக்கூைொனது ஒமர தனி த்தின் அணுக்கைொல் உருவொக்கப்பட்டொல் அறவ ஒத்த அணு

மூலக்கூறுகள் எனப்படும்.

8. ஒரு மூலக்கூறில் உள்ை அணுக்களின் எண்ணிக்றகமை அம்மூலக்கூறின் அணுக்கட்டு எண் ஆகும்.

9. திட்ட கவப்ப அழுத்த நிறலயில் 22400 மி.லி இடத்றத அறடத்துக்ககொள்ைக்கூடிை வொயு 1ம ொல்

எனப்படும்.

10. பொஸ்பரஸின் அணுக்கட்டு எண் = 4

11. அணு நிறைறைக் கைக்கிடக் கூடிை ைவீன முறை நிடை நிை ாடல ானி
12. அவகொட்மரொ எண்ணின்
Learning Leads To Ruling

திப்பு 6.023 x 1023
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13. மவதி விறனயில் ஈடுபடும் மிகச்சிறிை துகள் அணு
14. ஐம ொமடொப்புகள் ஒத்த அணு எண்டையும் ஆனொல் மவறுபட்ட நிடை எண்டையும் ககொண்டிருக்கும்.
15. எந்த ஒரு கபொருள் நிறை

ற்றும் பரு றனப் கபற்றுள்ைமதொ, அப்கபொருள் பருப்சபாருள்

16. றைட்ரஜன் அணுவில் இடம் கபைொத உப துகள் நியூட்ரான்

17. றைட்ரஜன் அணுவில் உள்ை எலக்ரொன்களின் எண்ணிக்றக 1
18. ஆக்ஸிஜனின் அணுக்கட்டு எண் 2

19. HI என்பது வவறுப்பட்ை ஈரணு மூலக்கூறுக்கு எடுத்துக்கொட்டு
20. H2O வின் கிரொம் ம ொலொர் நிறை 18 கி
21. ஆக்ஸிஜனின் புைமவற்றுற

ஓவசான்

22. ல்பூயிரிக் அமிலத்தின் ஒப்பு மூலக்கூறு நிறை 98

23. ஒரு ம ொல் எந்த வொயுவும் STP நிறலயில் அறடத்துக் ககொள்வது 22.4 லிட்ைர்

24. ஒரு ம ர் த்தின் அணுநிறைறை கிரொமில் குறிப்பிடுவதொகக் ககொண்டொல் கிராம் அணு நிடை

எனப்படுகிைது.

25. புமரொட்டொன்களின் எண்ணிக்றகயும் அணுவில் எப்கபொழுதும்
26. றைட்ரஜன் மூன்று ஐம ொமடொப்புகறை உறடைது.

ொக இருக்கும்.

27. ஒரு மூலக்கூறு இரண்டிற்கு ம ற்பட்ட அணுக்கறைக் ககொண்டிருந்தொல் பல அணு மூலக்கூறு என

அறைக்கப்படுகிைது.

28. அணுறவ முன்க ொழிந்தவர் ஜான் ைால்ைன்
29. STP என்பது திட்ை சவப்பநிடல

ற்றும் அழுத்தம்

30. ஒரு ம ொல் ஆக்ஸிஜன் 6.023 x 1023 அணு ஆக்ஸிஜறனக் ககொண்டுள்ைது.

3. சரியான (அ) தவைா?

1. இரு தனி ங்கள் இறைந்து ஒன்றுக்கு ம ற்பட்ட ம ர் ங்கறை உருவொக்கும்.

விடை: ரி

2.

ந்த வொயுக்கள் அறனத்தும் ஈரணு மூலக்கூறுகள் ஆகும்.

விடை: தவறு, ந்த வொயுக்கள் ஓரணு தனி ங்கள்

3. தனி ங்களின் கிரொம் அணுநிறைக்கு அலகு இல்றல

விடை: தவறு, தனி ங்களின் கிரொம் அணு நிறைறை கிரொமில் குறிப்பிடலொம்.

4. 1 ம ொல் தங்கம்

ககொண்டிருக்கும்.

ற்றும் 1 ம ொல் கவள்ளி ஆகிைறவ ஒமர எண்ணிக்றகயிலொன அணுக்கறைக்

விடை: ரி

5. CO2 ன் ம ொலொர் 42 கி

விடை: தவறு, CO2-ன் ம ொலொர் நிறை 44 கி

6. எலக்ட்ரொனின் நிறை புமரொட்டொனின் நிறைறை விட மிகக் குறைவு

விடை: ரி

7. அணுவின் அணுக்கரு புமரொட்டொன்

ற்றும் எலக்ரொன்கறைக் ககொண்டது

விடை: தவறு, அணுவின் உட்கரு புமரொட்டொன் ற்றும் நியூட்ரொறனக் ககொண்டது
Learning Leads To Ruling
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8. மவற்று ஈரணு மூலக்கூறுக்கு எடுத்துக்கொட்டு CO2 ஆகும்.

விடை: தவறு, மவற்று ஈரணு மூலக்கூறுக்க எடுத்துக்கொட்டு CO ஆகும்.

9. ஒரு தனி த்தின் அல்லது ம ர் த்தின் மூலக்கூறு நிறைறை றைட்ரஜன் அைறவக் ககொண்டு

அறிைப்படுகிைது.
விடை: ரி

10. அவகொட்மரொ எண்

திப்பு 6.023 x 1023

விடை: தவறு, 6.023 x 1023

11. ஒமர தனி த்தின் அணுக்கள் மவறுபட்ட அணுநிறைகறைப் கபற்றிருக்கலொம்.

விடை: ரி

12. அணுக்கறை ஆக்கவும்

ற்றும் அழிக்கவும் முடியும்.

விடை: தவறு, அணுக்கறை ஆக்கமவொ அழிக்கமவொ முடிைொது

13. ஒப்பு அணு நிறை கிரொமில் குறிப்பிடப்படுகிைது.

விடை: தவறு, ஒப்பு அணுநிறைக்கு அலகு இல்றல.

14. அணுக்களில் மவதிப் பிறைப்புகள் இல்றல.

விடை: ரி

15. புைகவளியில் இடத்றத அறடத்துக் ககொள்ளும் அறனத்தும் பருப்கபொருள் என அறைக்கப்படுகிைது.

விடை: ரி

3. சபாருத்துக

1. சபாருத்துக
1. 8 கி O2

2. 4 கி H2

3. 52 கி He

4. 112 கி N2

5. 33.5 கி Cl2

-

அ) 4ம ொல்கள்

ஆ) 0.25 ம ொல்கள்
இ) 2 ம ொல்கள்

ஈ) 0.5 ம ொல்கள்
உ) 13 ம ொல்கள்

விடை: 1 – ஆ, 2 – இ, 3 – உ, 4 – அ, 5 – ஈ

2. சபாருத்துக

1. ஓரணு மூலக்கூறு
2. ஈரணு மூலக்கூறு

3. மூவணு மூலக்கூறு

-

அ) S8

ஆ) CO2
இ) P4

4. ைொன்கணு மூலக்கூறு

-

ஈ) N2

5. எட்டணு மூலக்கூறு

-

உ) He

விடை: 1 – உ, 2 – ஈ, 3 – ஆ, 4 – இ, 5 – அ

3. சபாருத்துக

1. ஐம ொமடொன்ஸ்

-

அ) அவகொட்மரொ எண்ணிக்றக துகள்கள்

2. ஐம ொமடொப்ஸ்

-

ஆ) 22.4 லிட்டர்

3. அவகொட்மரொ எண்

-

இ) ஒத்த நியூட்ரொன்களின் எண்ணிக்றக
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ம ொலொர் கன அைவு

5. ஒரு ம ொல்

-

ஈ) 6.023 x 1023

-

உ) ஒத்த எலக்ட்ரொன்களின் எண்ணிக்றக

விடை: 1 – இ, 2 – உ, 3 – ஈ, 4 – ஆ, 5 – அ

5. சரியான கூற்டைத் வதர்வு சசய்க

அ) A ற்றும் R ரி. R, A ஐ விைக்குகிைது
ஆ) A ரி R தவறு
இ) A தவறு R ரி

ஈ) A ற்றும் R ரி. R, Aக்கொன ரிைொன விைக்கம் அல்ல
1. கூற்று A: அலுமினிைத்தின் அணுநிறை 27

கொரைம் R: ஒரு அலுமினிைம் அணுவின் நிறைைொனது 1/12 பங்கு கொர்பன்-12 ன் நிறைறை விட 27 டங்கு
அதிகம்.

விடை: ஈ) A ற்றும் R ரி. R, Aக்கொன ரிைொன விைக்கம் அல்ல

2. கூற்று A: குமைொரின் ஒப்பு மூலக்கூறு நிறை 35.5 amu

கொரைம் R: குமைொரினின் ஐம ொமடொப்புகள் இைற்றகயில்
விடை: அ) A ற்றும் R ரி. R, A ஐ விைக்குகிைது

3. கூற்று (A) : அணு ைடுநிறலத் தன்ற

அைவில் கிறடப்பதில்றல.

உறடைது.

கொரைம் (R) : புமரொட்டொன்களின் எண்ணிக்றக = எலக்ட்ரொன்களின் எண்ணிக்றக
விடை: அ) A ற்றும் R ரி. R, A ஐ விைக்குகிைது

4. கூற்று (A): றைட்ரஜன் அணுக்கட்டு எண்.2

கொரைம் (R): அணுக்கட்டு எண் =

மூலக்கூறு நிறை
அணு நிறை

விடை: அ) A ற்றும் R ரி. R, A ஐ விைக்குகிைது

5. கூற்று (A) : தனி ங்களின் அணுக்களின் அணுநிறைகள் முழு எண்கறைப் கபற்றிருக்கும்.

கொரைம் (R) : தனி ங்களின் அணுக்களின் அணுநிறைகள் முழு எண்கறைப் கபற்றிருக்கும்.
ஐம ொமடொப்புகைொக கொைப்படுகின்ைன.
விடை: இ) A தவறு R ரி

6. கூற்று (A) : SO2 வின் மூலக்கூறு எறட O2 வின் எறடறைப் மபொல் இரு

டங்கு

கொரைம் (R): ஒரு ம ொல் SO2 ஆனது ஒரு ம ொல் O2 றைப் மபொல் இரண்டு

டங்கு மூலக்கூறுகறை

கபற்றிருக்கும்.

விடை: ஆ) A ரி R தவறு

7. கூற்று (A) : ஒரு ம ொல் O2

ற்றும் N2STP நிறலயில் 22.4லி அறடத்துக் ககொள்ளும்.

கொரைம் (R) : STP நிறலயில் ம ொலொர் கனஅைவு அறனத்து வொயுகளுக்கும்
விடை: அ) A ற்றும் R ரி. R, A ஐ விைக்குகிைது

ம்.

8. தனி ங்களின் ஆவர்த்தன வடகப்பாடு
1. சரியான விடைடயத் வதர்வு சசய்க

1. ஆவர்த்தன அட்டவறையில் உள்ை கதொடர்கள்

அ) 6,16

Learning Leads To Ruling
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ற்றும் கதொகுதிகள் எண்ணிக்றக ………………….
இ) 8, 18
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Page 7 of 28

10th Science Questions

Prepared By www.winmeen.com

2. ைவீன ஆவர்த்தன விதியின் அடிப்பறட ………………

அ) அணு எண்

ஆ) அணு நிறை

இ) ஐம ொமடொப்பின் நிறை

ஈ) நியூட்ரொனிக் எண்ணிக்றக

3. மைலஜன் குடும்பம் எந்த கதொகுதிறைச் ம ர்ந்தது?

அ) 17வது

ஆ) 15வது

4. …………………… என்பது ஆவர்த்தன பண்பு

இ) 18வது

ஈ) 16வது

அ) அணு ஆரம்

ஆ) அைனி ஆரம்

இ) எலக்ட்ரொன் ைொட்டம்

ஈ) எலக்ட்ரான் கவர்தன்ட

அ) FeO x H2O

ஆ) FeO4 x H2O

5. துருவின் வொய்ப்பொடு

இ) Fe2O3 x H2O

ஈ) FeO

6. அலுமிமனொ கவப்ப விறனயில், அலுமினிைத்தின் பங்கு

அ) ஆக்ஸிஜமனற்றி

ஆ) ஆக்ஸிஜன் ஒடுக்கி

இ) றைட்ரஜமனற்றி

ஈ) ல்பர் ஏற்றி

அ) வர்ைம் பூசுதல்

ஆ) நாகமுலாமிைல்

7. க ல்லிை படல ொக துத்தைொக படிறவ பிை உமலொகத்தின் மீது ஏற்படுத்தும் நிகழ்வு ………………. எனப்படும்.

இ) மின்முலொம் பூசுதல்

8. கீழ்க்கண்ட

ஈ) க ல்லிைதொக்கல்

ந்த வொயுக்களில் எது கவளிப்புை ஆற்ைல் ட்டத்தில் இரண்டு எலக்ட்ரொன்கறை ககொண்டது?

அ) He

ஆ) Ne

இ) Ar

9. நிைொன் வொயுவின் எலக்ட்ரொன் ைொட்டம் பூஜ்ஜிைம் ஆக கொரைம்

ஈ) Kr

அ) நியூட்ரொனின் உறுதிைொன வரிற அற ப்பு
ஆ) எலக்ட்ரானின் உறுதியான கட்ைட ப்பு
இ) குறைந்த உருவைவு
ஈ) அதிக அடர்த்தி

10. இர க் கலறவ உருவொக்கலில் மதறவப்படும் முக்கிை ொன உமலொகம்

அ) Ag

11. ைவீன தனி

ஆ) Hg

இ) Mg

ஈ) AI

வரிற அட்டவறையில் சிறிை ற்றும் கபரிை கதொடர்கள் ைொறவ?

அ) முதல், இரண்டு
இ) ஐந்து, ஏழு

ஆ) இரண்டு, மூன்று
ஈ) முதல், ஆறு

12. பின்வருவனவற்றுள் அணுவின் உருவைவு குறையும் வரிற றைத் மதர்ந்கதடு

அ) Mg, Mg+, Mg2+
இ) Mg2+, Mg+, Mg

ஆ) Mg+, Mg2+, Mg
ஈ) Mg2+, Mg, Mg+

13. பின்வரும் மைலஜன்களில் அதிக எலக்ட்ரொன் கவர் தன்ற

அ) அமைொடி ன்
இ) புமரொமின்

உறடைது எது?

ஆ) குமைொரின்
ஈ) புளூரின்

14. இரும்பின் திைறன இைக்கச் க ய்யும் அமிலம்
Learning Leads To Ruling
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அ) Con.HCl

ஆ) Con.H2So4

இ) Con.HNO3

ஈ) Con. HF

அ) கார காப்பர் கார்பவனட்

ஆ) குட்ரிக் ஆக்ற டு

15. கொப்பர் பொத்திரங்களில் கொைப்படும் பச்ற நிை படிவம் உருவொவது

இ) குப்ரஸ் ஆக்ற டு

16. 8O16-இல் உள்ை நியூட்ரொன்களின் எண்ணிக்றக

அ) 8

ஆ) 16

ஈ) கொப்பர் குமைொறரடு
இ) 32

ஈ) 24

17. ைவீன ஆவர்த்தன விதி அடிப்பறடைொகக் ககொண்டது

அ) அணு நிறை

இ) நியூட்ரொன்களின் எண்ணிக்றக

18. தனி

அ) 1

ஆ) அணு எண்

ஈ) (அ) ற்றும் (ஆ)

வரிற அட்டவறையின் முதல் கதொடரில் உள்ை தனி ங்கள்

19. ைவீன தனி

ஆ) 2

இ) 3

ஈ) 8

ஆ) 18

இ) 16

ஈ) 32

வரிற அட்டவறையின் ஆைொவது கதொடரில் உள்ை தனி ங்களின் எண்ணிக்றக

அ) 8

20. கபொட்டொசிைம் ………………… கதொடரில் உள்ைது.

அ) முதல்

இ) மூன்ைொம்

21. ைவீன தனி

ஆ) இரண்டொம்
ஈ) நான்காம்

வரிற அட்டவறை ………………. கதொகுதிகறைக் ககொண்டுள்ைது.

அ) 9

ஆ) 32

22. உைரிை வொயுக்கள் இடம் கபறும் கதொகுதி

அ) 14

ஆ) 15

23. பின்வருவனவற்றுள் எது ஆவர்த்தன பண்பு?

அ) அைனிைொக்கும் ஆற்ைல்
இ) எலக்ட்ரொன் கவர்தன்ற

இ) 18
இ) 17

ஈ) 64
ஈ) 18

ஆ) அணு ஆரம்

ஈ) வ ற்கண்ை அடனத்தும்

24. அணுக்கருவிற்கும் அைனியின் கவளிக்கூட்டு எலக்ட்ரொனுக்கும் இறடமை உள்ை கதொறலவு

அ) அணு ஆரம்

ஆ) கப்பிறைப்பு ஆரம்

ஆ) அயனி ஆரம்

ஈ) (ஆ) ற்றும் (இ)

25. F அணுவில் ஒரு எலக்ட்ரொறன ம ர்ப்பதொல் கிறடப்பது

அ) F-

ஆ) F+

இ) F2

26. Cl-.Cl, Cl+ இவற்றின் உருவைறவ ஏறு வரிற யில் எழுது

அ) Cl-<Cl+<Cl
இ) Cl+<Cl<Cl-

27. அணுக்கரு மின்சுற

அ) குடைகிைது

ஈ) F2+

ஆ) Cl<Cl-<Cl+
ஈ) Cl+<Cl-<Cl

அதிகரிக்கும் மபொது, எதிர்மின் அைனியின் உருவைவு

இ) ொைொது

28. எலக்ட்ரொன் கவர்தன்ற
Learning Leads To Ruling

ஆ) அதிகரிக்கிைது

ஈ) முதலில் அதிகரித்து பின்னர் குறைகிைது
திப்பு அடிப்பறடைொகக் ககொண்டது
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அ) பிறைப்பு ஆற்ைல்

ஆ) எலக்ட்ரொன் ைொட்டம்

இ) அைனிைொக்கும் ஆற்ைல்

ஈ) வ ற்கண்ை அடனத்தும்

அ) வநர்மின் சுட உடையடவ

ஆ) எலக்ட்ரொன் கவர்தன்ற உறடைறவ

29. உமலொகங்கள் …………………

இ) (அ) ற்றும் (ஆ)

30. கொப்பரின் முதன்ற ைொன தொது…………….

ஈ) இவற்றுள் எதுவுமில்றல

அ) காப்பர் டபடரட்

ஆ) கொப்பர் கிைொன்ஸ்

இ) சிப்றரட்

ஈ) ரூபி கொப்பர்

2. வகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக

1. ஒரு மூலக்கூறில் இரு பிறைப்புற்ை அணுக்கட்டு இறடயில் உள்ை எலக்ட்ரொன் கவர் ஆற்ைல் வித்திைொ ம்
1.7க்கு ம ல் எனில், பிறைப்பின் இைல்பு அயனித்தன்ட

ஆகும்.

2. ைவீன ஆவர்த்தன அட்டவறையின் அடிப்பறட அணு எண் ஆகும்.
3. தனி

வரிற அட்டவறையில் மிக நீள் கதொடர் 6வது சதாைர் ஆகும்.

4. Cl2 மூலக்கூறில் உள்ை Cl அணுக்களுக்கு இறடயில் உள்ை தூரம் 1.98Å எனில் Cl அணுவின் ஆரம் 0.99Å
5. A-, A+

ற்றும் A இவற்றில் மிகச்சிறிை உருவ அைவு உள்ைது A+

6. ைவீன ஆவர்த்தன அட்டவறைறை உருவொக்கிை விஞ்ஞொனியின் கபைர் சைன்றி வ ாஸ்வல
7. அைனி ஆரம், கதொடரில் குடைகின்ைது
8. லாந்தடனடுகள்

ற்றும் ஆக்டிடனடுகள் ஆனது உள் இறடத் தனி ங்கள் எனப்படும்.

9. அலுமினிைத்தின் முக்கிைத்தொது பாக்டசட் ஆகும்

10. துருவின் மவதிப்கபைர் நீவரற்ை டைந்த சபர்ரிக் ஆக்டசடு ஆகும்.
11. க ண்டலீபின் தனி

வரிற

அட்டவறையில் தனி ங்களின் இைற்பிைல்

பண்புகள் அவற்றின் அணு நிடைடய ொர்ந்து இருக்கும்.

12. கிறட ட்ட வரிற கள் தனி
13. ைவீன தனி

ற்றும் மவதியிைல்

வரிற அட்டவறையில் சதாைர்கள் என்று அறைக்கப்படும்.

வரிற அட்டவறையில் மிகச் சிறிை கதொடர் முதல் சதாைர்

14. கதொடர் 5 8 ொதொரை தனி ங்கறையும் 10 இறடநிறல தனி ங்கறையும் ககொண்டுள்ைன.
15. க ங்குத்து வரிற யில் தனி

வரிற அட்டவறையில் அறைக்கப்படுவது சதாகுதிகள்

17. ஒரு தனி த்தின் இைற்பிைல்

ற்றும் மவதியிைல் பண்புகறை நிர்ையிப்பது எலக்ட்ரான் அட ப்பு

16. லொந்தறனடுகள்
18. F, Cl, Br, I,

ற்ைம் ஆக்டிறனடுகள் உள் இடைநிடலத் தனி ங்கள் என அறைக்கப்படுகின்ைன.

ற்றும் At ஆகிைறவ வைலஜன்கள் அறைக்கப்படுகிைது.

19. ஆக்சிஜன் குடும்பம் கால்வகாஜன்ஸ் எனவும் அறைக்கப்படுகிைது.

20. உமலொக அணுக்களின் அணு ஆரங்கள் உவலாக ஆரம் என அறிைப்படுகின்ைன
21. அணு ஆரம் கதொகுதிகளில் குடைகிைது

22. ஒரு ைடுநிறல அணு எலக்ட்ரொறன இைப்பதொல் வநர்மின் அணி உருவொகிைது

23. மைர்மின் அைனியின் உருவைவு ைடுநிறல அணுவின் உருவைறவவிட அதிகம்
24. அைனிைொக்கும் ஆற்ைலின் அலகு KJ/mol

25. எலக்ட்ரொன் கவர் திைறன கைக்கிடும் அைவீடு பாலிங் அைவீடு என அறைக்கப்படுகிைது
Learning Leads To Ruling
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26. கதொடரில் அைனிைொக்கும் ஆற்ைல் கதொடரில் அதிகரிக்கும்

ற்றும் கதொகுதிகளில் குடைகிைது

27. அணு எண் 13 உறடை தனி ம் அலுமினியம்
28. பொக்ற ட்டின் மவதி வொய்பொடு Al2O3.2H2O

29. அலுமினியம் கவள்ளிறைப் மபொன்ை பைபைப்பொன உமலொகம்
30. பற்குழி சிகிச்ற யில் பைன்படுவது சில்வர்-டின் ரசக்கலடவ

3. சரியா (அ) தவைா?

1. ம ொஸ்மலவின் தனி

வரிற அட்டவறை அணுநிறைறைச் ொர்ந்தது.

விடை: தவறு, ம ொஸ்மலவின் தனி வரிற அட்டவறை அணு எண்றைச் ொர்ந்தது.

2. இடப்புைத்திலிருந்து வலப்புைம் க ல்றகயில் அைனி ஆர ொனது கதொடரில் அதிகரிக்கும்.

விடை: தவறு, இடப்புைத்திலிருந்து வலப்புைம் க ல்றகயில் அைனி ஆரம் குறைகிைது.

3. எல்லொ தொதுக்களும் கனி ங்கமை. ஆனொல் எல்லொ கனி ங்களும் தொதுக்கள் ஆகொ

விடை: ரி

4. அலுமினிைக்கம்பிகள், மின்கம்பிகள் உருவொக்க பைன்படுவதன் கொரைம் அதன் கவள்ளிறைப் மபொன்ை

நிைம .

விடை: தவறு, அலுமிைக்கம்பிகள், மின் கம்பிகள் உருவொக்க பைன்படுவதன் கொரைம் அதன் கடத்தும்
திைமன.

5. உமலொகக் கலறவ என்பது உமலொகங்களின் பல படித்தொன கலறவ ஆகும்.

விடை: தவறு, உமலொகக்கலறவ என்பது உமலொகங்கள் ஒருபடித்தொன கலறவ ஆகும்.

6. அணு எண் 54 உறடை தனி ம் 5வது கதொடரில் உள்ைது.

விடை: ரி

7. எலக்ட்ரொன் ைொட்டம் ஒரு ஆவர்த்தன பண்பு அல்ல

விடை: தவறு, எலக்ட்ரொன் ைொட்டம் ஒரு ஆவர்த்தன பண்பு ஆகும்.

8. எலக்ட்ரொன் கவர்தன்ற

வித்திைொ ம் 1.7-ஐ விட குறைவொக இருந்தொல் தனி ம் 50% அைனித்தன்ற யும்,

50% கப்பிறைப்றபயும் ககொண்டிருக்கும்.

விடை: தவறு, எலக்ட்ரொன் கவர்தன்ற வித்திைொ ம், 1.7-ஐ விட குறைவொக இருந்தொல் அந்தப் பிறைப்பு,
கப்பிறைப்பு ஆகும்.

9. ஆக்ற டு தொதுக்கள் புவியீர்ப்பு முறைப்படி அடர்பிக்கப்படுகிைது.

விடை: ரி

10. அலுமினிைம் ஒரு சிைந்த ஆக்ஸிஜமனற்றி

விடை: தவறு, அலுமினிைம் ஒரு சிைந்த ஒடுக்கும். கொரணி.

3. சபாருத்துக

1. சபாருத்துக

1. முலொம் பூசுதல்

-

2. கொற்றில்லொ வறுத்தல்

-

4. பற்குழி அறடத்தல்

-

3. ஆக்ஸிஜமனற்ை ஒடுக்க விறன -

Learning Leads To Ruling

அ) ந்த வொயுக்கள்

ஆ) துத்தைொகம் பூச்சு

இ) சில்வர் – டின் ர க்கலறவ
ஈ) அலுமிமனொ கவப்ப ஒடுக்க விறன
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5. 18ஆம் கதொகுதி தனி ங்கள்

-

உ) கொற்றில்லொ சூழ்நிறலயில் சூமடற்றும் நிகழ்வு

விடை: 1 – ஆ, 2 – உ, 3 – ஈ, 4 – இ, 5 – அ

2. சபாருத்துக

1. முதல் வரிற

2. மூன்ைொம் வரிற
3. ைொன்கொம் வரிற
4. ஆைொம் வரிற

-

அ) 18 தனி ங்கள்

ஆ) 32 தனி ங்கள்
இ) 2 தனி ங்கள்
ஈ) 8 தனி ங்கள்

விடை: 1 – இ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – ஆ

3. சபாருத்துக

1. கொர உமலொகங்கள்

2. இறடநிறல பரப்புகள்
3. றைட்ரஜன்

4. கொல்மகொஜன்

-

அ) கதொகுதி 15

ஆ) கதொகுதி 16

இ) கதொகுதி எண்.1
ஈ) கதொகுதி 3 – 12

விடை: 1 – இ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – ஆ

4. சபாருத்துக

அ) புவியீர்ப்பு முறை

1. SnO2

-

2. Fe2O3

-

3. Zns

-

இ) கொந்த பிரிப்பு முறை

4. Al2O3.2H2O

-

ஈ) நுறர மிதப்பு முறை

விடை: 1 – இ, 2 – அ, 3 – ஈ, 4 – ஆ

ஆ) மவதி முறை

5. சரியான கூற்டைத் வதர்வு சசய்க

அ) கூற்றும் கொரைமும் ரிைொனது. கொரைம் கூற்றை ைன்கு விைக்குகிைது.
ஆ) கூற்று ரி, கொரைம் தவறு
இ) கூற்று தவறு, கொரைம் ரி

ஈ) கூற்றும் கொரைமும் ரி ஆனொல், கொரைம் கூற்றை விவரிக்கவில்றல.
1. கூற்று: HF மூலக்கூறில் உள்ை பிறைப்பு அைனிப்பிறைப்பு

கொரைம்: ‘H’ க்கும் ‘F’ க்கும் இறடமை உள்ை எலக்ட்ரொன் கவர் ஆற்ைல் வித்திைொ ம் 1.9
விடை: அ) கூற்றும் கொரைமும் ரிைொனது. கொரைம் கூற்றை ைன்கு விைக்குகிைது.

2. கூற்று: க க்னீசிைத்றத இரும்பின் மீது பூசுவதொல், துருப்பிடித்தலிலிருந்து பொதுகொக்கப்படுகிைது.

கொரைம்: க க்னீசிைம், இரும்றபவிட விறனபுரியும் தன்ற மிக்கது.
விடை: இ) கூற்று தவறு, கொரைம் ரி

3. கூற்று: சுத்தப்படுத்தப்படொத தொமிர பொத்திரத்தில் பச்ற படலம் உருவொகிைது.

கொரைம்: தொமிரம், கொரங்கைொல் பொதிக்கப்படுவதில்றல.

விடை: அ) கூற்றும் கொரைமும் ரிைொனது. கொரைம் கூற்றை ைன்கு விைக்குகிைது.

4. கூற்று: I.E1>I.E2>I.E3

கொரைம்: அணுக்கரு மின்சுற அதிகரிப்பு ஈர்ப்பு விற றை அதிகரிக்கிைது.
Learning Leads To Ruling
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விடை: அ) கூற்றும் கொரைமும் ரிைொனது. கொரைம் கூற்றை ைன்கு விைக்குகிைது.
5. கூற்று: இரும்புத் தண்டு அடர் HNO3 உடன் இரும்பு றைட்மரட்றடத் தருகிைது.

கொரைம்: இரும்பு தண்டு அடர் HNO3, உடன் Fe3O4 ஐத் தரும்.
விடை: இ) கூற்று தவறு, கொரைம் ரி

6. கூற்று: உைரிை வொயுக்கள் பூஜ்ஜிை எலக்ட்ரொன் ைொட்டம் உறடைது

கொரைம்: உைரிை வொயுக்கள் முழுவதும் நிரம்பிை எலக்ட்ரொன் அற ப்றபப் கபற்றுள்ைது.
விடை: அ) கூற்றும் கொரைமும் ரிைொனது. கொரைம் கூற்றை ைன்கு விைக்குகிைது.

7. கூற்று: கொப்பர் றபறரட் நுறர மிதப்பு முறை மூலம் அடர்பிக்கப்படுகிைது.

கொரைம்: கொப்பர் றபறரட் ஒரு ஆக்ற டு தொது.
விடை: ஆ) கூற்று ரி, கொரைம் தவறு

8. கூற்று: Al ஒரு சிைந்த ஒடுக்கும் கொரணி

கொரைம்: இது அலுமிமனொ கதர்மிக் முறையில் பைன்படுத்தப்படுகிைது.

விடை: ஈ) கூற்றும் கொரைமும் ரி ஆனொல், கொரைம் கூற்றை விவரிக்கவில்றல.

9. கடரசல்கள்
1. சரியான விடைடயத் வதர்வு சசய்க

1. நீரில் கறரக்கப்பட்ட உப்புக் கறர ல் என்பது …………….. கலறவ

அ) ஒருபடித்தான

இ) ஒருபடித்தொன ற்றும் பலபடித்தொனறவ

ஆ) பலபடித்தொன

ஈ) ஒருபடித்தொனறவ அல்லொதறவ

2. இரு டிக்கறர லில் உள்ை கூறுகளின் எண்ணிக்றக ……………………

அ) 2

ஆ) 3

இ) 4

3. கீழ்கண்டவற்றுள் எது ர்வக்கறரப்பொன் எனப்படுவது ……………………

அ) அசிட்மடொன்

ஈ) 5

ஆ) கபன்சீன்

இ) நீர்

ஈ) ஆல்கைொல்

4. குறிப்பிட்ட கவப்பநிறலயில், குறிப்பிட்ட அைவு கறரப்பொனில் ம லும் கறரகபொருறை கறரக்க

முடிைமதொ அக்கறர ல் ………………… எனப்படும்.
அ) சதவிட்டிய கடரசல்

இ) அதி கதவிட்டிை கறர ல்

5. நீரற்ை கறர றல அறடைொைம் கொண்க

அ) நீரில் கறரக்கப்பட்ட உப்பு

இ) நீரில் கறரக்கப்பட்ட கொப்பர் ல்மபட்

ஆ) கதவிட்டொத கறர ல்
ஈ) நீர்த்த கறர ல்

ஆ) நீரில் கறரக்கப்பட்ட குளுக்மகொஸ்

ஈ) கார்பன் டை சல்டபடில் கடரக்கப்பட்ை சல்பர்

6. குறிப்பிட்ட கவப்பநிறலயில் அழுத்தத்றத அதிகரிக்கும்மபொது நீர் த்தில் வொயுவின் கறரதிைன் ……………….

அ) ொற்ைமில்றல

ஆ) அதிகரிக்கிைது

இ) குறைகிைது

ஈ) விறன இல்றல

7. 100 கி நீரில் ம ொடிைம் குமைொறரடின் கறரதிைன் 36கி 25 கி ம ொடிைம் குமைொறரடு 100 மி.லி. நீரில் கறரத்த

பிைகு ம லும் எவ்வைவு உப்றப ம ர்த்தொல் கதவிட்டிை கறர ல் உருவொகும்?
அ) 12 கி
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8. 25% ஆல்கைொல் கறர ல் என்பது …………………

அ) 100 மி.லி நீரில் 25 மி.லி ஆல்கைொல்

இ) 75 மி.லி நீரில் 25 மி.லி ஆல்கைால்

ஆ) 25 மி.லி நீரில் 25 மி.லி ஆல்கைொல்
ஈ) 25 மி.லி நீரில் 75 மி.லி ஆல்கைொல்

9. ஈரம் உறிஞ்சிக் கறரயும் ம ர் ங்கள் உருவொகக் கொரைம் …………………..

அ) ஈரம் மீது அதிக நாட்ைம்

ஆ) ஈரம் மீது குறைந்த ைொட்டம்

இ) ஈரம் மீது ைொட்டம் இன்ற

ஈ) ஈரம் மீது ந்தத்தன்ற

10. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது நீர் உறிஞ்சும் தன்ற யுறடைது …………………….

அ) ஃகபரிக் குமைொறரடு
இ) சிலிக்கா சஜல்

11. நீரில் கறரந்துள்ை ர்க்கறர

அ) இரு டி

ஆ) கொப்பர் ல்மபட் கபன்டொறைட்மரட்
ஈ) இவற்றுள் எதுமில்றல

ற்றும் கொப்பர் ல்மபட் படிகம் …………………. கறர ல்

இ) ைொன்குபடி

ஆ) மும் டி
ஈ) பலபடி

12. 25°C ல் 100 கி நீரில் கறரக்கப்பட்ட 40 கி ம ொடிைம் குமைொறரடு உருவொக்கும் கறர ல்

அ) அதி சதவிட்டிய கடரசல்
இ) கதவிட்டிை கறர ல்

13. 8% ம ொடிைம் குமைொறரடு கறர ல் என்பது

அ) 100 கி நீரில் உள்ை 8 கி NaCl
இ) 8 கி நீரில் உள்ை 92 கி NaCl

14. கவள்றை விட்ரிைொல் எனப்படுவது

அ) CaSO4. 7H2O
இ) K2SO4. 7H2O

15. நீரற்ை கொப்பர் ல்மபட் ……………………..

அ) நீல நிைம்

இ) நிை ற்ைது

ஆ) கதவிட்டொத கறர ல்
ஈ) (அ) ற்றும் (ஆ)

ஆ) 92 கி நீரில் உள்ை 8 கி NaCl
ஈ) 100 கி நீரில் உள்ை 92கி NaCl
ஆ) MgSO4.7H2O
ஈ) ZnSO4. 7H2O

ஆ) நீலம் கலந்த பச்ற நிைம்
ஈ) கருப்பு நிைம்

16. நீர் கவறுக்கும் ம ர் ங்கள் ……………………. ஆக பைன்படுத்தப்படுகின்ைன.

அ) ஆக்ஸிஜமனற்றி

இ) கொர்பொக்சில் நீக்க கரணி

ஆ) ஒடுக்கி

ஈ) உலர்த்தி

17. ஒரு கறரகபொருளின் கறரதிைன் என்பது ………………….

அ) கறரப்பொன் ற்றும் கறரகபொருளின் தன்ற றைப் கபொறுத்தது.
ஆ) கவப்பநிறல
இ) அழுத்தம்

ஈ) வ ற்கண்ை அடனத்தும்

18. ம ொடொச் சுண்ைொம்பு நீரில் கறரவது …………………….

அ) சவப்ப உமிழ்

இ) மின்மனொக்கு விறன

ஆ) கவப்பக் ககொள் விறன
ஈ) (அ) ற்றும் (ஆ)

19. திண் த்தில் திண் ம் உள்ைவற்றிற்கு எடுத்துக்கொட்டு
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அ) ம ொடொ நீர்

ஆ) கற்பூரத்தில் உள்ை வொயு

இ) கரி

ஈ) உவலாகக் கலடவ

அ) குடைகிைது

ஆ) அதிகரிக்கிைது

20. கவப்ப உமிழ் விறனகளில், கவப்பநிறல அதிகரிக்கும் மபொது உப்பின் கறரதிைன்

இ) ொற்ை றடவதில்றல

21. திரவத்தில் வொயுக்களின் கறரதிைன் அதிகரிப்பது

ஈ) உைருகிைது ற்றும் நிறலைொக உள்ைது

அ) கனஅைவு அதிகரிப்பொல்

ஆ) அழுத்தம் அதிகரிப்பால்

இ) அழுத்தம் குறைவதொல்

ஈ) இவற்றுள் எதுவுமில்றல

அ) இரு டிக் கடரசல்

ஆ) மும் டிக்கறர ல்

22. கபொதுவொன உப்றபக் ககொண்டுள்ை நீர் எவ்வறக கறர ல்?

இ) கறரத்தல்

23. இரு டிக் கறர லில் உள்ை பகுதிப் கபொருட்கள்

ஈ) கூழ் கறர ல்

அ) ஒன்று

ஆ) இரண்டு

இ) மூன்று

ஈ) ைொன்கு

24. பின்வருவனவற்றுள் நீர்

அ) நீரில் உள்ை ர்க்கறர

ற்ை கறர ல் எது?

இ) கார்பன் சல்டபடில் உள்ை சல்பர்

25. பின்வருவனவற்றுள் எது கதவிட்டிை கறர ல்?

ஆ) நீரில் உள்ை கபொதுவொன உப்பு
ஈ) இவற்றுள் எதுவுமில்றல

அ) 100 கி நீரில் கறரந்துள்ை 5 கி NaCl

ஆ) 100 கி நீரில் கறரந்துள்ை 10 கி Nacl

இ) 1000 கி நீரில் கறரந்துள்ை 20 கி NaCl
ஈ) 100 கி நீரில் கடரந்துள்ை 36 கி NaCl

26. பின்வரும் எந்த கறர லில், கறரகபொருள்

அ) தக்றக

ற்றும் கறரப்பொன் திடநிறலயில் உள்ைன?
ஆ) கவண்கைய்

இ) உவலாகக்கலடவ

ஈ) புறக

அ) ம ொடொ நீர்

ஆ) வ கம்

27. திரவ கறரகபொருள் வொயு கறரப்பொனில் உள்ை கறர லுக்கு உதொரைம்

இ) தக்றக

ஈ) புறக

28. KNO3 ன் கறரதிைன் கவப்பநிறல உைர்றவப் கபொறுத்து …………………..

அ) அதிகரிக்கிைது

ஆ) குறைகிைது

இ) ொற்ை றடவதில்றல

ஈ) இவற்றுள் எதுவுமில்றல

அ) அதிகரிக்கிைது

ஆ) குடைகிைது

29. CaO ன் கறரதிைன் கவப்பநிறல உைர்றவப் கபொறுத்து ……………………

இ) ொற்ை றடவதில்றல

ஈ) இவற்றுள் எதுவுமில்றல

30. பின்வருவனவற்றுள் எது உலர்த்தும் கரணிைொக பைன்படுகிைது?

அ) ம ொடிைம் றைட்ரொக்றைடு
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இ) ர்க்கறர

ஈ) இவற்றுள் எதுவுமில்றல

2. வகாடிட்ை இைத்டத நிரப்புக

1. ஒரு கறர லில் உள்ை மிகக் குறைந்த அைவு ககொண்ட கூறிறன கடரசபாருள் என அறைக்கிமைொம்.
2. திண் த்தில் நீர் ம் வறக கறர லுக்கு ஒரு எடுத்துக்கொட்டு அ ால்கம்

3. கறரத்திைன் என்பது 100 கி கறரப்பொனில் கறரக்கப்படும் கறரகபொருளின் அைவு ஆகும்.
4. முறனவுறும் ம ர் ங்கள் முடனவுறு கறரப்பொனில் கறரகிைது.
5. கவப்பநிறல அதிகரிக்கும்மபொது கனஅைவு

தவீதம் குறைகிைது ஏகனனில் திரவங்கள் சவப்பத்தால்

விரிவடையும்.

6. கொர்பன் கடட்ரொ குமைொறரடில் கறரக்கப்பட்ட அமைொடின் நீரற்ை கடரசலுக்கு உதொரைம்

7. திரவத்தில் வொயுவின் கறரதிைனில் அழுத்தத்தின் விறைறவ சைன்றியின் விதி விைக்குகிைது.
8. கன அைவு தவீதம் கவப்பநிறல அதிகரிக்கும் மபொது குறைகிைது.
9. நீல விட்ரிைொல் 5 மூலக்கூறு நீறரக் ககொண்டு படிக ொக உள்ைது.
10. நீல விட்ரிைொல் என்பது CuSO4. 5H2O

11. க க்னீசிைம் ல்மபட் கைப்டொ றைட்மரட் எப்சம் உப்பு என அறைக்கப்படுகிைது.
12. ஈரம் உறிஞ்சும் ம ர் ங்கள் படிக திண் ங்கள்
13. அடர் H2SO4 நீர் சவறுக்கும் தன்ற

உறடைது.

14. கறர லில் குறைந்த அைவு கொைப்படும் கபொருள் கடரசபாருள் எனப்படுகிைது.

15. குறிப்பிட்ட கவப்பநிறலயில், கதவிட்டிை கறர லில் உள்ை கறரகபொருளின் அைறவக் கொட்டிலும்

அதிக ொன கறரகபொருறை ககொண்ட கறர ல் அதி சதவிட்டிய கடரசல்

16. கபன்சீன் நீரற்ை கறரப்பொனுக்கு உதொரைம்.

17. கவண் விட்ரிைொலின் மூலக்கூறு வொய்பொடு ZnSO4. 7H2O
18. இரும்பு (ii) ல்மபட்டின் நிைம் பச்டச

19. கவப்ப உமிழ் விறனயின் கறரதிைன் கவப்பநிறல அதிகரிக்கும் மபொது அதிகரிக்கும்.
20. இரண்டு அல்லது அதற்கு ம ற்பட்ட கபொருட்களின் ஒரு படித்தொன கலறவ கடரசல்
21. உப்பு + நீர் = உப்புக் கடரசல்

22. க ய் கறர ல் என்பது ஒரு படித்தான கலடவ

23. முறனவுற்ை ம ர் ங்கள் முடனவுற்ை கடரசல்களில் கறரகின்ைன.

24. ஆழ்கடல் முத்துக்குளிப்பவர் பைன்படுத்தும் வொயுக்கலறவ ஹீலியம்-ஆக்ஸிஜன்
25. வொயுவில் உள்ை திண் த்திற்கு உதொரைம் புடக

3. சபாருத்துக

1. சபாருத்துக

1. நீல விட்ரிைொல்
2. ஜிப் ம்

3. ஈரம் உறிஞ்சிக் கறரபறவ
4. ஈரம் உறிஞ்சி

-

அ) CaSO4. 2H2O
ஆ) CaO

இ) CuSO4. 5H2O
ஈ) NaOH

விடை: 1 – இ, 2 – அ, 3 – ஈ, 4 – ஆ
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2. சபாருத்துக
1. திண் த்தில் உள்ை திரவம்

-

2. வொயுவில் உள்ை நீர் ம்

-

3. திரவத்தில் உள்ை வொயு

-

4. வொயுவில் உள்ை திண் ம்

-

விடை: 1 – இ, 2 – ஈ, 3 – ஆ, 4 – அ

அ) புறக

ஆ) ம ொடொ நீர்

இ) இர க்கலறவ
ஈ) ம கம்

3. சபாருத்துக

1. எப் ம் உப்பு

அ) ZnSO4. 7H2O

-

2. கவண் விட்ரிைொல்

ஆ) FeSO4. 7H2O

-

3. பச்ற விட்ரிைொல்

இ) CaSO4. 2H2O

-

4. ஜிப் ம்

-

விடை: 1 – ஈ, 2 – அ, 3 – ஆ, 4 – இ

ஈ) MgSO4. 7H2O

10. வவதி விடனகளின் வடககள்

1. சரியான விடைடயத் வதர்வு சசய்க
1. H2(g) + Cl2(g)  2HCl(g) என்பது

அ) சிறதவுறுதல் விறன

இ) ஒற்றை இடப்கபைர்ச்சி விறன

ஆ) வசர்க்டக விடன

ஈ) இரட்றட இடப்கபைர்ச்சி விறன

2. ஒளிச்சிறதவு என்பது இதனொல் ைறடகபறும் சிறதவு விறனைொகும்.

அ) கவப்பம்

ஆ) மின்னொற்ைல்

இ) ஒளி

ஈ) எந்திர ஆற்ைல்

3. கொர்பன்

ற்றும் ஆக்ஸிஜன் இறடமைைொன ஒரு விறன பின்வரு ொறு குறிக்கப்படுகிைது.

C(s) + O2(g)  CO2(g) இது எவ்வறக விறனைொக வறகப்படுத்தப்படுகிைது?
i) ம ர்க்றக விறன (ii) எரிதல் விறன

(iii) சிறதவுறுதல் விறன

இ) (i),(ii) ற்றும் (iii)

ஈ) (i), (ii) ற்றும் (iv)

அ) (i) ற்றும் (ii)

ஆ) (i) ற்றும் (iv)

4. Na2SO4(aq) + BaCl2(aq)  BaSO4(s) +2 NaCl(aq) என்ை மவதிச்

விறனறைக் குறிக்கிைது?

அ) ைடுநிறலைொக்கல் விறன
இ) வீழ்படிவாதல் விடன

5. மவதிச்

ன்பொடு பின்வருவனவற்றுள் எவ்வறக

ஆ) எரிதல் விறன

ஈ) ஒற்றை இடப்கபைர்ச்சி விறன

நிறல பற்றிை பின்வரும் கூற்றுகளில் எறவ ரிைொனறவ?

(i) இைக்கத்தன்ற
(ii)

(iv) மீைொ விறன

உறடைது

நிறலயில் முன்மனொக்கு ற்றும் பின்மனொக்கு விறனகளில் விறனமவகம்

(iii) மீைொ விறனகள் மவதிச்
(iv) விறனபடு கபொருள்

அ) (i), (ii) ற்றும் (iii)

இ) (ii), (iii) ற்றும் (iv)
Learning Leads To Ruling

நிறலறை அறடவதில்றல

ம்.

ற்றும் விறனவிறை கபொருள்களில் க றிவு மவறுபடலொம்
ஆ) (i), (ii) ற்றும் (iv)
ஈ) (i), (iii) ற்றும் (iv)
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6. X(s) + 2HCl(aq)  Cl2(aq) + H2(g) என்ை ஒற்றை இடப்கபைர்ச்சி விறனயில் X என்பது பின்வருவனவற்றுள்

எறதக் குறிக்கிைது?
(i) Zn

(ii) Ag

ரிைொன இறைறைத் மதர்ந்கதடு

அ) (i) ற்றும் (ii)

இ) (iii) ற்றும் (iv)

(iii) Cu

(iv) Mg

ஆ) (ii) ற்றும் (iv)
ஈ) (i) ற்றும் (iv)

7. பின்வருவனவற்றுள் எது “தனி ம் + தனி ம்  ம ர் ம்” வறக அல்ல?

அ) C(s) + O2(g)  CO2(g)

ஆ) 2K(s) + Br2(l)  2KBr(s)

இ) 2CO(g) + O2(g)  2CO2(g)

ஈ) 4Fe(s) + 3O2(g)  2Fe2O3(s)

அ) A(s) + B(s)  C(s) + D(s)

ஆ) A(s) + B(aq)  C(aq) + D(I)

8. பின்வருவனவற்றுள் எது வீழ்படிவொதல் விறனறை குறிக்கிைது?

இ) A(aq) + B(aq)  C(s) + D(aq)

9. ஒரு கறர லின் pH

அ) 1 x 10-3 M

ஈ) A(aq) + B(s)  C(aq) + D(I)

திப்பு 3 எனில் அதன் (OH-) றைட்ரொக்றைடு அைனி க றிவு என்ன?

இ) 1 x 10-11 M

ஆ) 3M
ஈ) 11 M

10. தூைொக்கப்பட்ட CaCO3 கட்டிைொன CaCO3 விட தீவிர ொன விறனபுரிகிைது கொரைம்

அ) அதிக புைப்பரப்பைவு
இ) அதிக க றிவினொல்

ஆ) அதிக அழுத்தம்

ஈ) அதிக கவப்பநிறல

11. கொல்சிைம் ஆக்ற டு நீருடன் விறனபுரிந்து தருவது

அ) கால்சியம் டைட்ராக்டசடு

ஆ) கொர்பன்றட ஆக்ற டு

இ) கொல்சிைம் ஆக்ற டு

ஈ) ஆக்ஸிஜன் வொயு

12. ‘A’ என்ை தனி ம் திைந்த நிறலயில் கொற்றுடன் ‘B’ என்ை ம ர் த்றத தருகிைது. ‘B’ க ம்பழுப்பு நிைம்

உறடைது. ‘A’ ற்றும் ‘B’ என்பறவ ……………….
அ) ‘A’ என்பது Ag, ‘B’ என்பது Ag2S
இ) ‘A’ என்பது Mg, ‘B’ என்பது MgO
வெப்பம்

13. CaCO3(s) →

ஆ) ‘A’ என்பது Cu, ‘B’ என்பது CuO

ஈ) ‘A’ என்பது Fe, ‘B’ என்பது Fe2O3

CaO(s) + CO2(g) இந்த விறனைொனது ……………….

அ) கவப்ப உமிழ் விறன
இ) (அ) ற்றும் (ஆ)

ஆ) சவப்பக் சகாள் விடன
ஈ) இவற்றுள் எதுவுமில்றல

14. பின்வரும் விறனகளில் ம ர்க்றக விறன எது?

i) H2(g) +Cl2(g) 2HCl(g)
iii) 2Mg(s) +O2(g)  2MgO(s)

ii) NaOH(aq) + HCl(aq) NaCl(aq) +H2O(I)
iv) Zn(s) +2HCl(aq)  ZnCl2 + H2(g)

இ) (iii) ட்டும்

ஈ) (i), (ii) ட்டும்

அ) (i) ட்டும்
15.

பட்டியல் I

ஆ) (i), (iii) ட்டும்

பட்டியல் II

i. கவப்பச்சிறதவு

அ) 2AgBr  AAg +Br

ii. ஒளிச்சிறதவு

ஆ) HNO3 +NH4OH  NH4NO3 +H2O

Learning Leads To Ruling
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iii. மின்னொற் சிறதவு

இ) 2HgO  2Hg +O2

iv. ைடுநிறலைொக்கல்

ஈ) 2NaCl  2Na+Cl2

A
அ) 4

B
1

C
2

D
3

ஆ) 2

4

1

3

இ) 3

1

4

2

ஈ) 4

3

2

1

16. பின்வருவனவற்றுள், ம ர் ம் + தனி ம்  ம ர் ம், வறக விறன எது?

அ) PCl5  PCl3 +Cl2

ஆ) Mg +O2  2MgO

இ) PCl3 +Cl2  PCl5

ஈ) 2Na +Cl2  2NaCl

அ) கவப்பச் சிறதவு

ஆ) வசர்க்டக

17. றைட்ரஜன்

ற்றும் றைட்ரஜன் இறைந்து அம்ம ொனிைொ உருவொகும் ……………….. விறனக்கு உதொரைம்

இ) வீழ்படிவொக்கல்

ஈ) இடப்கபைர்ச்சி

18. சிறதவு விறனகள் பின்வரும் எவ்வொற்ைல் களின் இைல்றப கபொருத்து அற கின்ைன.

அ) கவப்பம்

ஆ) ஒளி

இ) மின்

ஈ) இடவ அடனத்தும்

19. ஜிங்க் உமலொகம் றைட்மரொகுமைொரிக் அமிலத்தில் றவக்கப்படும் மபொது கவளிவரும் வொயு

அ) CO

ஆ) CO2

இ) H2

ஈ) H2O

20. பின்வருவனவற்றுள் எவ்விறன ைறடகபறுவதற்கொன ொத்திைக்கூறு இல்றல?

அ) 2NaCl  2Na +Cl2

ஆ) 2NaCl + F 2NaF +Cl2

இ) 2NaF +Cl2  2NaCl +2F

ஈ) NaOH+HCl  NaCl +H2O

21. பின்வரும் எந்த உமலொகம் றைட்மரொகுமைொரிக் அமிலத்தில் றவக்கப்படும்மபொது றைட்ரஜறன

தருகிைது?
அ) ஜிங்க்

ஆ) சில்வர்

இ) கொப்பர்

ஈ) தங்கம்

22. Pb(NO3)2 +2KI  PbI2 + 2KNO3 என்ை விறன

அ) ைடுநிறலைொக்கல்
இ) சிறதவு

ஆ) வீழ்படிவாக்கல்
ஈ) எரிதல்

23. பின்வரும் எந்த விறனகளில் கவப்பம் கவளிவிடப்படுகிைது?

அ) ம ர்க்றக விறன
இ) சிறதவு விறன

ஆ) எரிதல் விடன

ஈ) கவப்பக் ககொள் விறன

24. பின்வரும் எது விறனமவகத்றத பொதிக்கிைது?

அ) புைப்பரப்பைவு
இ) கவப்பநிறல

25. 25°C ல் நீரின் அைனிப் கபருக்கத்தின்

அ) 1.00 x 10

14
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ஆ) அழுத்தம்

ஈ) இடவ அடனத்தும்

திப்பு

ஆ) 1.00 x 10-14
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இ) 1.00 x 104

ஈ) 1.00 x 10-4

26. நீரின் அைனிப் கபருக்கம் எவ்வொறு குறிப்பிடப்படுகிைது?

அ) Kw=[H3O+]

ஆ) Kw = [H+][OH-]

இ) (அ) ற்றும் (ஆ)

27. அமிலத்தின் pH

ஈ) இவற்றுள் எதுவுமில்றல

திப்பு

அ) 7 – ஐ விை குடைவு
இ) 7 – க்கு

ஆ) 7 – ஐ விட அதிகம்

ம்

ஈ) 14 – ஐ விட அதிகம்

28. மவதியிைல் துரு என்பது

அ) நீமரற்ைப்பட்ட கபர்ரஸ் ஆக்ற டு

இ) நீவரற்ைப்பட்ை சபர்ரிக் ஆக்டசடு

ஆ) கபர்ரஸ் ஆக்ற டு
ஈ) கபர்ரிக் ஆக்ற டு

29. கொப்பர் ல்மபட்றட நீரில் கறரத்தொல், கிறடக்கும் கறர லின் நிைம்

அ) நிை ற்ைது

ஆ) நீலம்

இ) பச்ற

ஈ) பழுப்பு

30. பின்வரும் விறனகளில் ொத்திை ற்ைது எது?

அ) Zn +CuSO4  ZnSO4 +Cu

ஆ) 2Ag +Cu(NO3)2  AgNo3 +Cu

இ) Fe +CuSO4 FeSO4 +Cu

ஈ) Mg + 2HCl MgCl2 +H2

2. வகாடிட்ை இைத்டத நிரப்புக
1. அமிலம்

ற்றும் கொரத்திற்கு இறடமைைொன விறன நடுநிடலயாக்கல் என்று அறைக்கப்படுகிைது.

2. றைட்மரொகுமைொரிக் அமிலத்துடன் லித்திைம் உமலொகம் விறனபுரியும் மபொது டைட்ரஜன் வொயு

கவளிமைறுகிைது.

3. பனிக்கட்டி உருகுதல் க ைலில் நிகழும்
4. ஒரு பைச் ொறின் pH

அதிக ாகிைது.

நிறல இயற்பியல் ச நிடல என்று அறைக்கப்படுகிைது.

திப்பு 5.6 இதனுடன் நீர்த்த சுண்ைொம்பு ம ர்க்கும் மபொது இதன் pH

5. 25°C கவப்பநிறலயில் நீரின் அைனிப்கபருக்கத்தின்
6.

திப்பு

திப்பு 1.00 x 10-14

னித ரத்தத்தின் கபொதுவொன pH திப்பு 7.35 – 7.45

7. மின்னொற்பகுப்பு என்பது சிடதவடைதல் வறக விறனைொகும்.

8. கதொகுப்பு விறனகளில் உருவொகும் விறன விறை கபொருள்கள் எண்ணிக்றக ஒன்று
9. மவதி எரி றல என்பது சிடதவடைதல் வறக விறனக்கு எடுத்துக்கொட்டொகும்.

10. றைடிரஜன் (H+) அைனி நீரில் கறரவதொல் உருவொகும் அைனி டைட்வரானியம் அயனி என்று

அறைக்கப்படுகிைது.

11. நீர் பனிக்கட்டிைொக உறைவது இயற்பியல்

ொற்ைம்

13. பின்மனொக்கு விறனயின் மவகம், முன்மனொக்கு விறனயின் மவகத்திற்கு

ச நிடல என அறைக்கப்படுகிைது.

ம் எனில் அந்நிறல

14. நீரின் அைனிப் கபருக்கத்தின் அலகு mol2dm-6
15. வினிகரின் pH

திப்பு 3

16. க க்னீசிைொ பொலி த்தின் pH
Learning Leads To Ruling
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17. விறனயின் முடிவில் உருவொகும் கபொருட்கள் விடனவிடைப் சபாருட்கள்
18. ஆக்ஸிஜறன ம ர்க்கக் கூடிை விறன ஆக்ஸிஜவனற்ைம் எனப்படுகிைது.

19. இரண்டு அல்லது அதற்கு ம ற்பட்ட விறனபடு கபொருட்கள் இறைந்து ஒரு ம ர் ம் உருவொகும் விறன

வசர்க்டக விறன ஆகும்.

20. பள்ளி ஆய்வகங்களில் கறர லின் pH கொை பைன்படுவது pH தாள்/லிட் ஸ் தாள்

21. ஒரு ம ர் ம் இரண்டு அல்லது அதற்கு ம ற்பட்ட கபொருட்கைொக பிரிவது சிடதவடைதல் விறன
22. வீைபடிறவ உண்டொக்கும் விறனகள் வீழ்படிவாக்கல் விடனகள்
23. pH அைவுமகொறல அறிமுகப்படுத்திைவர் S.P. சாரன்சன்
24. pH +pOH = 14
25. னித இரத்தத்தின் pH
26.

திப்பு 7.4

றைநீர் நடுநிடல தன்ற உறடைது

27. திண் கபொட்டொசிைம், நீருடன் விறனபுரிந்து டைட்ரஜன் வாயு ற்றும் சபாட்ைாசியம்டைட்ராக்டசடு

ககொடுக்கிைது.

28. S(s) +O2(g)  SO2(g)

29. ஒரு விறனயில் விறனபடு கபொருள் மீண்டும் கபை இைலொ விறன மீைா விடன எனப்படும்.
30. அறனத்து ஒளிச் சிறதவு விறனகளும் சவப்பக்சகாள் விறனகள்
31. பற்சிறதறவ தடுப்பதற்கு நடுநிடலயாக்கல் க ய்ைப்படுகிைது.

3. சரியா (அ) தவைா?

1. சில்வர் உமலொகம் றைட்ரிக் அமிலத்தில் றைடிரஜன் வொயுறவ இடப்கபைர்ச்சி க ய்ை வல்லது.

விடை: தவறு, சில்வர் உமலொகம் றைட்ரிக் அமிலத்துடன் றைட்ரஜறன கவளிமைற்ைொது

2. SO3, CO2, NO2 மபொன்ை வொயுக்கள் கறரந்துள்ை

விடை: ரி

3. ஒரு மீள்விறனயின்

இருக்கும்.

றைநீரின் pH திப்பு -7றை விட குறைவொக இருக்கும்.

நிறலயில் விறன விறை

விடை: தவறு, மீள்விறனயில்

ற்றும் விறனபடு கபொருள்களின் க றிவு

ொக

நிறலயில் க றிவில் எவ்வித ொற்ைமும் ஏற்படொது.

4. ஒரு மீள்விறனயின் ஏமதனும் ஒரு விறன விறை கபொருறை அவ்வப்கபொழுது நீக்கும்கபொழுது

அவ்விறனயின் விறைச் ல் அதிகரிக்கிைது.

விடை: ரி

5. pH தொறை ஒரு கறர லில் ைறனக்கும் கபொழுது ஞ் ைொக ொறுகிைது. எனமவ அக்கறர ல் கொரத்தன்ற

ககொண்டது.

விடை: தவறு, அக்கறர ல் ைடுநிறலத்தன்ற உறடைது

6. இறரப்றவயில் உள்ை திரவத்தின் மதொரொை pH

திப்பு 2.0 ஆகும்.

விடை: ரி

7. மவதி விறனகளில், பறைை பிறைப்புகள் உறடந்து, புதிை பிறைப்புகள் உருவொகின்ைன.

விடை: ரி

8. ஒரு மவதிப் பிறைப்பு உருவொகும் மபொது ஆற்ைல் எடுத்துக் ககொள்ைப்படுகிைது.

விடை: தவறு, மவதிப்பிறைப்பு உருவொகும் மபொது ஆற்ைல் கவளிவிடப்படுகிைது.

Learning Leads To Ruling
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9. சிறதவு விறன என்பது ம ர்க்றக விறனக்கு மைர் எதிர் விறனைொகும்.

விடை: ரி.
10.

ொர்பிளின் மவதி வொய்பொடு Ca(OH)2 ஆகும்.

விடை: தவறு, ொர்பிளின் மவதி வொய்பொடு CaCO3

11. A + BC  AC + B. இது ஒரு இரட்றட சிறதவு விறன.

விடை: தவறு, இது ஒரு சிறதவு விறன

12. கொப்பர் ல்மபட் கறர லில் இருந்து கலட் கொப்பறர இடப்கபைர்ச்சி க ய்கிைது.

விடை: ரி

13. எரிதல் விறனகள் கவப்ப உமிழ்விறனகைொகும்.

விடை: ரி

14. ற ைல் ம ொடொவின் pH

திப்பு 9. இது அமிலத்தன்ற உறடைது.

விடை: தவறு, ற ைல் ம ொடொவின் pH திப்பு 9. இது கொரத்தன்ற உறடைது.

15. வொயுநிறலயிலுள்ை விறனபடு கபொருள்களில் அழுத்தம் அதிகரிக்கும்மபொது, விறனயின் மவகம்

குறையும்.

விடை: தவறு, வொயுநிறலயிலுள்ை விறனபடு கபொருள்களில் அழுத்தம் அதிகரிக்கும்மபொது, விறனயின்
மவகம் அதிகரிக்கும்.

4. சபாருத்துக

1. சபாருத்துக

விடன

வடக

1

NH4OH(aq) + CH3COOH(aq) → CH3COONH4(aq) + H2O(l)

அ

2

Zn(s) + CuSO4(aq) → ZnSO4(aq) + Cu(s)

ஆ எரிதல் விறன

Heat

3

ZnCO3(s) +

→ ZnO(s) + CO2(g)

4

C2H4(g) + 4O2(g) → 2CO2(g) + 2H2O(g) + Heat

ஒற்றை இடப்கபைர்ச்சி விறன

இ

ைடுநிறலைொக்கல் விறன

ஈ

கவப்பச்சிறதவு விறன

விடை: 1 – இ, 2 – அ, 3 – ஈ, 4 – ஆ
2. சபாருத்துக

ாதிரி

pH

1. முட்றடயின் கவள்றைக் கரு
2. எலுமிச்ற

ொறு

-

3. ற ைல் ம ொடொ

-

4. க க்னீசிைொ பொலி ம்

-

விடை: 1 – ஈ, 2 – அ, 3 – ஆ, 4 – இ

திப்பு

அ) 2

ஆ) 9

இ) 10
ஈ) 8

3. சபாருத்துக
1. H2S + Cl2

-

2. NaBr + AgNO3

-

3. CaCO3

-

4. 2H2 + O2

-

Learning Leads To Ruling
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இ) 2H2O

ஈ) AgBr + NaNO3
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விடை: 1 – ஆ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – இ
3. சபாருத்துக

1. சுட்ட சுண்ைொம்பு

அ) Ca(OH)2

-

2. நீற்றுச் சுண்ைொம்பு

-

3.

-

ொர்பிள்

4. பொறை உப்பு

ஆ) NaCl
இ) CaO

-

விடை: 1 – இ, 2 – அ, 3 – ஈ, 4 - ஆ

ஈ) CaCO3

11. கார்பனும் அதன் வசர் ங்களும்
1. சரியான விடையத் வதர்வு சசய்க

1. ஒரு திைந்த ங்கிலித் கதொடர் கரி

அ) அல்மகன்

ம ர் த்தின் மூலக்கூறு வொய்பொடு C3H6 அந்தச் ம ர் த்தின் வறக

இ) அல்றகன்

2. ஒரு கரி

ஆ) அல்கீன்

ஈ) ஆல்கைொல்

ம ர் த்தின் IUPAC கபைர் 3-க த்தில் பியூட்டன் 1 –ஆல். இது எந்த வறகச் ம ர் ம்?

அ) ஆல்டிறைடு

ஆ) கொர்பொசிக் அமிலம்

இ) கீட்மடொன்

ஈ) ஆல்கைால்

3. IUPAC கபைரிடுதலின்படி ஆல்டிறைடுக்கொக ம ர்க்கப்படும் இரண்டொம் நிறல மின்கனொட்டு ………………..

அ) ஆல்

ஆ) ஆயிக் அமிலம்

இ) ஏல்

ஈ) அல்

4. பின்வரும் படி வரிற ம ர் ங்களில், கதொடர்ச்சிைொக வரும் இறை எது?

அ) C3H8 ற்றும் C4H10

ஆ) C2H2 ற்றும் C2H4

இ) CH4 ற்றும் C3H6

5. C2H5OH + 3O2  2CO2 + 3H2O என்பது

அ) எத்தனொல் ஒடுக்கம்

ஈ) C2H5OH ற்றும் C4H8OH
ஆ) எத்தனால் எரிதல்

இ) எத்தனொயிக் அமிலம் ஆக்சிஜமனற்ைம் ஈ) எத்தமனல் ஆக்சிஜமனற்ைம்
6. எரி ொரொைம் என்பது ஒரு நீர்

அ) 95.5%

ஆ) 75.5%

7. கீழ்கண்டவற்றுள் எது

கறர ல் இதிலுள்ை எத்தனொலின் தவீதம் …………………
இ) 55.5%

ைக்கமூட்டிைொக பைன்படுகிைது?

அ) கொர்பொக்சிலிக் அமிலம்
இ) எஸ்டர்

ஈ) 45.5%

ஆ) ஈதர்

ஈ) ஆல்டிறைடு

8. TFM என்பது ம ொப்பின் எந்தப் பகுதிப்கபொருறைக் குறிக்கிைது?

அ) தொது உப்பு

இ) சகாழுப்பு அமிலம்

ஆ) றவட்டமின்

ஈ) கொர்மபொறைட்மரட்

9. கீழ்கண்டவற்றுள் டிடர்கஜன்ட்றட பற்றி தவைொன கூற்று எது?

அ) நீண்ை சங்கிலி அட ப்டப சபற்ை சகாழுப்பு அமிலத்தின் வசாடிய உப்பு
ஆ) ல்மபொனிக் அமிலத்தின் ம ொடிைம் உப்பு
இ) டிடர்கஜன்ட்டின் அைனி பகுதி – SO3-Na+
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ஈ) கடின நீரிலும் சிைப்பொக க ைல்படும்
10. பின்வருவனவற்றுள் எது கரி

ம ர் ங்களின் பண்புகள் ைொறவ?

(i) கப்பிறைப்றப உறடைறவ
(ii)

ொற்றிைங்கறைக் ககொண்டிருக்கும்

(iii) குறைந்த உருகுநிறல

அ) (i), (ii)

ற்றும் ககொதிநிறல உறடைறவ
ஆ) (i), (iii)

இ) (i), (ii), (iii)

ஈ) (iii) ட்டும்

11. வறைை பியூட்மடன் …………………ம ர் த்திற்கு உதொரைம்.

அ) வறைை

ஆ) வறைைமில்லொ

இ) அமரொம ட்டிக்

12. அல்றகன்களின் கபொதுவொன வொய்ப்பொடு

அ) Cn H2n+2
இ) CnH2n-2

ஈ) அலிடசக்ளிக்
ஆ) CnH2n
ஈ) CnH2n+1

13. ஈத்தீன் ஒரு

அ) ஆல்மகன்

ஆ) ஆல்கீன்

இ) ஆல்றகல்

ஈ) ஆல்றகன்

14. க த்திலீன் கதொகுதி என்பது

அ) CH4

ஆ) –CH3

இ) –CH2-

ஈ) –CH-

அ) CH3COCH3

ஆ) CH3CHO

15. பின்வருவனவற்றுள் கீட்மடொறன கண்டுபிடி

இ) CH3COOH

ஈ) CH3COOCH3

16. ஒரு கரி ச் ம ர் ம் இரண்டு கொர்பன் அணுக்கறை ககொண்டிருந்தொல், அதன் IUPAC மவர்ச்க ொல்

அ) மீத்

ஆ) எத்

இ) புரப்

ஈ) பியூட்

அ) ஏல்

ஆ) ஆல்

17. IUPAC விதிகளின் படி, கொர்பொக்சிலிக் அமிலங்களின் இரண்டொம் நிறல பின்கனொட்டு

இ) ஓன்

ஈ) ஆயிக்

18. ஈஸ்ட்டில் உள்ை எண்ற ம்கள்

அ) இன்வர்மடஸ்

ஆ) ற ம ஸ்

இ) (அ) ற்றும் (ஆ)

ஈ) இவற்றுள் எதுவுமில்றல

19. எரி ொரொைம் ககொண்டுள்ைது ……………….

அ) 95.5% எத்தனால் 4.5% நீர்
இ) 4.5% எத்தனொல் 95.5% நீர்

𝑐𝑜𝑛𝑐 𝐻2 𝑆𝑂4

20. ஆல்கைொல் + அமிலம் →

அ) எஸ்டறர நீைொர் பகுத்தல்
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ற்றும் ………………

ஆ) 100% தூை ஆல்கைொல்
ஈ) 50% எத்தனொல் 50% நீர்

எஸ்டர் இவ்விறன

ஆ) எஸ்ைராதல்
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21. அமிலம் கலந்த K2Cr2O7 எத்தனொலுடன் விறனபுரியும் மபொது K2Cr2O7 இன் ஆரஞ்சு நிைம் ………….. ஆக

ொற்ை அறடகிைது.

அ) அமிலம்
இ) ஊதொ

22. அசிட்டொல்டிறைடின் மவதி வொய்ப்பொடு

ஆ) சிவப்பு
ஈ) பச்டச

அ) CH3CHO

ஆ) CH3CH2OH

இ) CH3COOCH3

ஈ) CH3-O-CH3

அ) Ca, Mg

ஆ) Fe, Ca

23. கடின நீரில் ……………….. ன் உப்புக்கள் கொைப்படுகின்ைன.

இ) Cu, Fe

ஈ) Cu, Ca

24. எத்தனொல் ம ொடிைத்துடன் விறனபடும் மபொது உருவொகும் விறைகபொருள்

அ) ம ொடிைம் அசிட்மடட்

ஆ) ம ொடிைம் எத்தமனட்

இ) வசாடியம் ஈத்தாக்டசடு

ஈ) ம ொடிைம் பொஸ்மபட்

அ) மூலக்கூறு வொய்பொடு

ஆ) இைற்பிைல் பண்புகள்

25. மைலஜன் குடும்பத்தில் உள்ை அறனத்து தனி ங்களும் ஒமர

இ) சபாதுவான வாய்பாடு

26. CH3CH2COCH2CH3 என்பதன் IUPAC கபைர்

அ) 1 – கபன்டமனொன்

இ) 3 – சபன்ைவனான்

ஈ) ம ற்கண்ட அறனத்தும்
ஆ) 2 – கபன்டமடொன்
ஈ) 4 – கபன்டமனொன்

27. பின்வருவனவற்றுள் எது நீல லிட் றை சிவப்பொக

அ) CH3OH

இ) CH3COOH

28. வினிகரில் உள்ை அமிலம் …………………

அ) க த்தனொயிக்
இ) புரப்பனொயிக்

ொதிரிைொன ……………….. கபற்றுள்ைன.

ொற்றும்?

ஆ) CH3COCH3
ஈ) CH3CHO

ஆ) எத்தனாயிக்

ஈ) பியூட்டனொயிக்

29. நீைச் ங்கிலி அற ப்றப உறடை ககொழுப்பு அமிலங்கள் …………… எனப்படுகிைது.

அ) வினிகர்
இ) வசாப்பு

2. வகாடிட்ை இைங்கடை நிரப்புக

ஆ) டிடர்கஜண்ட்

ஈ) (ஆ) ற்றும் (இ)

1. ஒரு ம ர் த்தின் சிைப்பு பண்புகளுக்கு கொரை ொக அணு அல்லது அணுக்கள் அடங்கிை கதொகுதி

அச்ம ர் த்தின் விடனச் சசயல் சதாகுதி ஆகும்.

2. அல்றகனின் கபொதுவொன மூலக்கூறு வொய்பொடு CnH2n-2

3. IUPAC கபைரிடுதலில் கரி ச் ம ர் த்தின் கட்டற ப்றப குறிப்பிடுவது அடிப்படைச் சசால்
4. நிடைவுைா ம ர் ங்கள் புமரொமின் நீறர நிை ொற்ைம் அறடைச் க ய்யும்

5. அடர் ல்பியூரிக் அமிலத்றதக் ககொண்டு எத்தனொறல நீர் நீக்கம் க ய்யும்கபொழுது ஈத்தீன் கிறடக்கிைது.
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6. 100% தூை ஆல்கைொல் தனி ஆல்கைால் என்ை அறைக்கப்படுகிைது.
7. எத்தனொயிக் அமிலம் நீல லிட் ஸ் தொறை சிவப்பு ஆக

ொற்றுகிைது.

8. ககொழுப்பு அமிலங்கறை கொரத்றதக் ககொண்டு நீரொற்பகுத்தல் வசாப்பாக்கல் எனப்படும்.
9. உயிரிை சிறதவு டிடர்கஜண்ட்கள் வநரான ங்கிலி கதொடரிறன உறடைறவ.
10. கபன்சீன் அவராவ ட்டிக் ம ர் த்திற்கு உதொரைம்.
11. அல்மகன்களின் கபொதுவொன வொய்ப்பொடு CnH2n+2
12. மிக எளிை அல்மகன் CH4

13. ஒரு கரி ச் ம ர் த்தின் மவதிப்பண்புகள் விடன சசயல் சதாகுதி மூலம் நிர்ையிக்கப்படுகின்ைன.
14. படிவரிற ம ர் ங்கள் ஒமர

ொதிரிைொன வவதிப் பண்புகறைக் ககொண்டிருக்கின்ைன.

15. பியூட்ரிக் அமிலத்தின் முதன்ற ைொன மூலம் சவண்சைய்
16. எஸ்டர்கள் பழச்சாற்றின்

ைமுறடைறவ.

17. எத்தனொயிக் அமிலத்தின் கபொதுப் கபைர் அசிட்டிக் அமிலம்
18. எத்தனொயிக் அமிலம் புளிப்பு சுறவயுறடைது.

19. எத்தனொயிக் அமிலத்தின் ம ொடிைம் உப்றப கொர்பொக்சில் நீக்கத்திற்கு உட்படுத்தும் மபொது கவளிப்படும்

வொயு மீத்வதன்

20. ஈதர்

ைக்க மூட்டிைொக பைன்படுகிைது.

21. ககொழுப்பு அமிலங்களின் ம ொடிைம் உப்புகள் கடின வசாப்புகள்

22. ம ொப்பின் தூய்ற ைொக்கும் பண்பு குறைவதற்கு கொரைம் கடின நீர்
23. டிடர்கஜண்ட்கறை உலர்த்த வசாடியம் சல்வபட்

ற்றும் வசாடியம் சிலிக்வகட் பைன்படுத்தப்படுகிைது.

24. க ொத்த ககொழுப்பு கபொருட்கள் ம ொப்பின் தரத்டத குறிக்கக் கூடிை முக்கிை அம்
25. நீைச்

ொகும்.

ங்கிலி அற ப்றப உறடை கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் ம ொடிைம் அல்லது கபொட்டொசிைம்

உப்புக்கமை ம ொப்புகள்

26. டிடர்கஜண்ட்கள் என்பறவ சல்வபானிக் அமிலம் இன் ம ொடிைம் உப்புகள்

3. சரியா (அ) தவைா?

1. கரி ச் ம ர் த்தின் அறனத்தும் நீரில் கறரயும் தன்ற

உறடைறவ.

விடை: தவறு, கரி ச் ம ர் ங்கள் பல நீரில் கறரயும் தன்ற அற்ைறவ.

2. அல்கீன்கள் CnH2n என்ை கபொதுவொன வொய்ப்பொட்டினொல் குறிக்கப்படுகின்ைன.

விடை: ரி

3. எஸ்டர்கள் R – CHO என குறிப்பிடப்படுகின்ைன.

விடை: தவறு, எஸ்டர்கள் R – COO – R என குறிப்பிடப்படுகின்ைன.

4. படி வரிற யில் உள்ை ம ர் ங்கள் ஒமர விறன க ைல் கதொகுதிறைப் கபற்றுள்ைன.

விடை: ரி

5. சிவப்பு எறும்பின் ககொடுக்கில் உள்ை அமிலம் பொர்மிக் அமிலம் ஆகும்.

விடை: ரி

6. அமிலம் கலந்த K2Cr2O7 உடன் எத்தனொல் ஒடுக்க றடந்து எத்தனொயிக் அமிலத்றதத் தருகிைது.
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விடை: தவறு, அமிலம் கலந்த K2Cr2O7 உடன் எத்தனொல் ஆக்ஸிஜமனற்ைம் அறடந்து எத்தனொயிக்
அமிலத்றதத் தருகிைது.

7. எத்தனொல் ஆனது இரப்பர் பொறல ககட்டிப்படுத்த பைன்படுகிைது.

விடை: தவறு, எத்தனொயிக் அமிலம் ஆனது இரப்பர் பொறல ககட்டிப்படுத்த பைன்படுகிைது.

8. ஆல்கைொறல உட்ககொள்வதொல் ைம் ற ை ைரம்பு

விடை: ரி

9. எத்தனொயிக் அமிலம் ஒரு வலிற

ண்டலம் பொதிக்கப்படுகிைது.

மிகுந்த அமிலம்

விடை: தவறு, எத்தனொயிக் அமிலம் ஒரு வலிற குறைந்த அமிலம்.

10. டிடர்கஜண்ட்கள் என்பறவ ல்மபொனிக் அமிலத்தின் ம ொடிைம் உப்புகள் ஆகும்.

விடை: ரி

4. சபாருத்துக

1. சபாருத்துக

1. விறனச் க ைல் கதொகுதி – OH

-

அ) கபன்சீன்

2. பல்லின வறைை ம ர் ங்கள்

-

ஆ) கபொட்டொசிைம் ஸ்டிமரட்

3. நிறைவுைொ ம ர் ங்கள்

-

4. ம ொப்பு

-

5. கொர்மபொ வறைைச் ம ர் ங்கள்

-

விடை: 1 – இ, 2 – ஈ, 3 – உ, 4 – ஆ, 5 – அ
2. சபாருத்துக

1. கொர்மபொ வறைை ம ர் ம்

-

2. பல் இன வறைை ம ர் ம்

-

3. அலிற க்ளிக் ம ர் ம்

-

4. அமரொம ட்டிக் ம ர் ம்

-

விடை: 1 – இ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – ஆ

இ) ஆல்கைொல்
ஈ) பியூரொன்
உ) ஈத்தீன்

அ) வறைை புரப்மபன்
ஆ) கபன்சின்
இ) மீத்மதன்
ஈ) பியூரொன்

3. சபாருத்துக

1) CHO

-

2) > C= O

-

3) -O –R
𝑂
4) - || -OR
𝐶

-

இ) ஆல்டிறைடு

-

ஈ) கீட்மடொன்

அ) எஸ்டர்
ஆ) ஈதர்

விடை: 1 – இ, 2 – ஈ, 3 – ஆ, 4 – அ

4. சபாருத்துக

1. பியூட்மடன்

2. கபன்மடன்
3. புரப்மபன்
4. ஈத்றதன்
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-

அ) C2H2

ஆ) C3H4

இ) C4H10
ஈ) C5H12
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விடை: 1 – இ, 2 – ஈ, 3 – ஆ, 4 – அ
5. சரியான கூற்டைத் வதர்வு சசய்க

அ) A ற்றும் R ரி. R, A ஐ விைக்குகிைது
ஆ) A ரி R தவறு
இ) A தவறு R ரி

ஈ) A ற்றும் R ரி. R, Aக்கொன ரிைொன விைக்கம் அல்ல.

1. கூற்று A: கடின நீரில் ம ொப்றப விட டிடர்கஜண்ட்கள் சிைப்பொக க ைல் புரிகின்ைன.

கொரைம் R: டிடர்கஜண்ட்கள் கொல்சிைம் ற்றும் க க்னீசிைம் உப்புகறை வீழ்படிை க ய்வதில்றல.
விடை: அ) A ற்றும் R ரி. R, A-ஐ விைக்குகிைது

2. கூற்று A: அல்மகன்கள் நிறைவுற்ை றைட்மரொ கொர்பன்கள்

கொரைம் R: றைட்மரொ கொர்பன்கள் கபிறைப்றப கபற்றுள்ைன.
விடை: ஈ) A ற்றும் R ரி. R, Aக்கொன ரிைொன விைக்கம் அல்ல.

3. கூற்று A: ஐந்து மில்லிைனுக்கும்அதிக ொன கொர்பன் ம ர் ங்கள் பூமியில் கொைப்படுகின்ைன.

கொரைம் R: ங்கிலி கதொடரொக்கம், ைொன்கு இறைதிைன் அற ப்பு , பிை தனி ங்களுடன் ம ர்ந்து அதிக
அைவில் ம ர் ங்கறை உருவொக்குதல் மபொன்ைறவ கொர்பனின் தனிச்சிைப்பு
விடை: அ) A ற்றும் R ரி. R, A ஐ விைக்குகிைது

4. கூற்று A : அசிட்டிக் அமிலம் நீல லிட் ஸ் தொறை சிவப்பொக

கொரைம் R: இது வலிற குறைந்த அமிலம்

ொற்றுகிைது.

விடை: ஈ) A ற்றும் R ரி. R, Aக்கொன ரிைொன விைக்கம் அல்ல.

5. கூற்று A: டிடர்கஜண்ட்கள் கிறைகைற்ை றைட்மரொ கொர்பன்கள்

கொரைம் R: இந்த கடின நீரில் பைன்படுத்துவதொல் கடினநீர், கடினத் தன்ற குறைக்கப்படுகிைது
விடை: இ) A தவறு R ரி

6. கூற்று A: n – பியூட்மடனின் ககொதி நிறலைொனது . மீத்மதனின் ககொதிநிறலறை விட அதிகம்.

கொரைம் R: றைட்மரொ கொர்பன்களின் ககொதிநிறல கொர்பனின் எண்ணிக்றக உைருவறதப் கபொறுத்து
உைருகிைது.

விடை: அ) A ற்றும் R ரி. R, A ஐ விைக்குகிைது.
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