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11th New Chemistry Book Back Questions With Answer 
1. வேதியியலின் அடிப்படைக் கருத்துக்கள் மற்றும் வேதிக் கணக்கீடுகள் 

I. சரியான விடைடயத் தெரிவு தசய்க. 

1. 40 மி.லி. மீத்தேன் வாயு 80 மி.லி ஆக்சிஜன் க ாண்டு முழுமையா  எரிக் ப்படுகிறது. அமற 

கவப்பநிமைக்கு குளிர்விக் ப்பட்ட பிறகு மீேமுள்ள வாயுவின்  ன அளவு 

அ. 40 மி.லி CO2 ோயு       

ஆ. 40மி.லி CO2 ைற்றும் 80மி.லி. H2O வாயு 

இ. 60 மி.லி CO2 ைற்றும் 60 மி.லி. H2O வாயு  

ஈ. 120 மி.லி. CO2 வாயு 

2. ேனிைம் X ன் ஐத ாதடாப்பு ளின் இமயபு பின்வருைாறு அமைகிறது. 200X = 90% , 199X = 8%, 202X = 

2% இயற்ம யில் கிமடக்கும் Xன் தோராய அணு நிமற ைதிப்பு  

அ. 201 u  ஆ. 202 u  இ. 199 u  ஈ. 200 u 

3. கூற்று(A): இரு தைால் குளுக்த ாஸில் 12.044 x 1023 குளுக்த ாஸ் மூைக்கூறு ள் உள்ளன. 

 ாரணம் (R): ஒரு தைால் அளவுள்ள எந்ே ஒரு கபாருளிலும் உள்ள உட்கபாருட் ளின் எண்ணிக்ம  

6.02 x 1022 
அ. கூற்று (A) ைற்றும்  ாரணம் (R) இரண்டும்  ரி, தைலும்  ாரணம் (R) ஆனது கூற்று (A) க் ான 

 ரியான விளக் ம் 

ஆ. கூற்று (A) ைற்றும்  ாரணம் (R) இரண்டும்  ரி, தைலும்  ாரணம் (R) ஆனது கூற்று (A) க் ான 

 ரியான விளக் ைல்ை 

இ. கூற்று (A) சரி மற்றும் காரணம் (R) ெேறு 

ஈ. கூற்று (A) ைற்றும்  ாரணம் (R) இரண்டும் ேவறு 

4.  ார்பன்,  ார்பன் தைானாக்ம டு  ார்பன் மடயாக்மைடு எனும் இரண்டு ஆக்மைடு மள 

உருவாக்குகிறது.  எந்ே ேனிைத்தின்  ைைான நிமற ைாறாைல் உள்ளது? 

அ.  ார்பன்     ஆ. ஆக்ஸிஜன் 

இ.  ார்பன் ைற்றும் ஆக்ஸிஜன்  ஈ.  ார்பன், ஆக்ஸிஜன் இரண்டுமில்மை 

5. இமணதிறன் மூன்று க ாண்ட உதைா த் ேனிைத்தின்  ைைான நிமற 9 g.eq-1 அேன் நீரற்ற 

ஆக்மைடின் மூைக்கூறு நிமற 

அ. 102 g  ஆ. 27 g  இ. 270 g  ஈ. 78 g 

6. 0.018 கிராம் எமடயுள்ள நீர்த்துளியில் உள்ள நீர் மூைக்கூறு ளின் எண்ணிக்ம  

அ. 6.022 x 1026 ஆ. 6.022 x 1023 இ. 6.022 x 1020 ஈ. 9.9 x 1022 
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7. 1g ைாசு  ைந்ே கைக்னீஷியம்  ார்பதனட் ைாதிரிமய (கவப்பச்சிமேவு அமடயாே ைாசுக் ள்) 

முழுமையா  கவப்பச்சிமேவிற்கு உட்படுத்தும்தபாது 0.44g  ார்பன்மடயாக்மைடு வாயுமவ 

ேருகிறது. ைாதிரியின் ைாசு  ேவீேம் 

அ. 0%  ஆ. 4.4% இ.16%  ஈ. 8.4% 

8. 6.3gத ாடியம் மப  ார்பதனட்மட, 30g  அசிட்டிக் அமிை  மர லுடன் த ர்த்ேபின், மீேமுள்ள 

 மர லின் எமட 33g. விமனயின்தபாது கவளிதயறிய  ார்பன்மடயாக்மைடின் தைால் 

எண்ணிக்ம  

அ. 3  ஆ. 0.75  இ. 0.075  ஈ. 0.3 

9. STP நிமையில் உள்ள 22.4 லிட்டர் H2(g) வாயு, 11.2 லிட்டர் Cl2 வாயுடன்  ைக் ப்படும்தபாது 

உருவாகும் HCl(g) வாயுவின் தைால் எண்ணிக்ம  

அ. 2 தைால் ள் HCl (g)   ஆ. 0.5 தைால் ள் HCl (g) 

இ. 1.5 தைால் ள் HCl (g)   ஈ. 1 வமால் HCl (g) 

10. சூடான அடர்  ந்ே  அமிைம் ஒரு மிேைான ஆக்சிஜதனற்றி, பின்வரும் விமன ளில் எது 

ஆக்ஸிஜதனற்றப் பண்மபக் குறிப்பிடவில்மை? 

அ. Cu+2H2SO4 → CuSO4+SO2 +2H2O  ஆ. C + 2H2SO4 → CO2 +2SO + 2H2O 

 இ. Bacl2 +H2SO4 → BaSO4+2HCl  ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்மை 

11. பின்வரும் ஆக்ஸிஜதனற்றம் ஒடுக்  விமன ளில் எது விகிேச்சிமேவு விமன? 

அ. 3Mg(s) +N2(g) → Mg3N2(s)  ஆ. P4(s) + 3NaOH + 3H2O→ PH3(g)+3NaH2PO2(aq) 

இ. Cl2(g) +2KI(aq) → 2KCl(aq) +I2  ஈ. Cr2O3(s) +2Al(s) → Al2O3(s) +2Cr(s) 

12.  ார ஊட த்தில் கபாட்டாசியம் கபர்ைாங் தனட்டின்  ைான நிமற ைதிப்பு (MnO4+2H2O+ 3e- → 

MnO2+ 4OH-) 
அ. 31.6   ஆ. 52.7  இ. 79  ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்மை 

13. பின்வருவனவற்றுள், 180 g நீரில் உள்ளது எது? 

அ. 5 தைால் ள் நீர்   ஆ. 90 தைால் ள் நீர் 

இ. 6.022×10
23

180
 நீர் மூைக்கூறு ள் ஈ. 6.022× 𝟏𝟎𝟐𝟒 நீர் மூலக்கூறுகள் 

14. 00 C ைற்றும் 1 atm அழுத்ேத்தில் 7.5g வாயு 5.6L  னஅளமவ அமடத்துக்க ாள்கிறது எனில், அந்ே 

வாயு 

அ. NO  ஆ. N2O  இ. CO   ஈ. CO2 

15. 1.7g அம்தைானியாவில் உள்ள எைக்ட்ரான் ளின் எண்ணிக்ம  

அ. 6.022 × 1023  ஆ. 6.022×10
22

1.7
  இ. 6.022×10

24

1.7
  ஈ. 𝟔.𝟎𝟐𝟐×𝟏𝟎

𝟐𝟑

𝟏.𝟕
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16.  ல்மபன் ஆக்ஸிஜதனற்ற எண் ளின் அடிப்பமடயில் பின்வரும் எதிர்மின் அயனி ளின் 

ஏறுவரிம  SO32−, SO32− , S2O42−, S2O62− is 

a. SO32− < SO32− < S2O42− < S2O62−  ஆ. SO42− < S2O42− < S2O62− < SO32− 

இ. 𝐒𝟐𝐎𝟒𝟐− < 𝐒𝐎𝟑𝟐− < 𝐒𝟐𝐎𝟔𝟐− < 𝐒𝐎𝟒𝟐−  இ. S2O62− < S2O42− < SO42− < SO32− 

17. கபர்ரஸ் ஆக் தைட்டின்  ைான நிமற 

அ. கபர்ரஸ் ஆக் தைட்டின் தைாைார் நிமற
1

  ஆ. கபர்ரஸ் ஆக் தைட்டின் தைாைார் நிமற
2

 

இ. கபர்ரஸ் ஆக் தைட்டின் தைாைார் நிமற
𝟑

  ஈ. தைற் ண்ட எதுவுமில்மை 

18. அவ ாட்தரா எண் ைதிப்மப 6.022× 1023 லிருந்து 6.022× 1020 க்கு ைாற்றப்படுகிறது. இேனால் 

ைாறுவது 

அ.  ைன் க ய்யப்பட்ட  ைன்பாட்டில் தவதிக்கூறு ளின் விகிேம் 

ஆ. ஒரு த ர்ைத்திலுள்ள ேனிைங் ளின் விகிேம் 

இ. கிராம் ளில் நிமறயின் வமரயமற 

ஈ. 1 வமால் கார்பனின் நிடை 

19. 22.4L  னஅளவு க ாண்ட க ாள் ைன் ள் A ைற்றும் B யில் முமறதய 8gO2 ைற்றும் 8g SO2 

வாயுக் ள் STP நிமையில் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. எனில் 

அ. A ைற்றும் B  ைன் ளிலுள்ள மூைக்கூறு ள்  ைம் 

ஆ. B  ைனிலுள்ள மூைக்கூறு ளின் எண்ணிக்ம  A ல் உள்ளமே விட அதி ம் 

இ. A மற்றும் B கலன்களிலுள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்டகக்கு இடைப்பட்ை விகிெம் 2 : 1 

ஈ. B  ைனிலுள்ள மூைக்கூறு ளின் எண்ணிக்ம  A ல் உள்ளமேப் தபாை மூன்று ைடங்கு அதி ம் 

20. 50mL 8.5% AgNO3  மர மை 100 mL. 1.865% கபாட்டாசியம் குதளாமரடு  மர லுடன் 

த ர்க்கும்தபாது கிமடக்கும் வீழ்படிவின் எமட என்ன? 

அ. 3.59 g   ஆ. 7g   இ. 14g   ஈ. 28g 

21. 1.1g வாயு, அமற கவப்பநிமை ைற்றும் அழுத்ேத்தில் (250C ைற்றும் 1 atm அழுத்ேம்) 612.5 mL 

 னஅளமவ அமடத்துக்க ாள்கிறது. அந்ே வாயுவின் தைாைார் நிமற 

அ. 66.25 g mol-1  ஆ. 44 g mol-1  இ. 24.5 g mol-1 ஈ. 662.5 g mol-1 

22. பின்வருவனவற்றுள் எது 6 g  ார்பன் -12 ல் உள்ள அணுக் ளுக்கு  ைைான  ார்பன் அணுக் மளக் 

க ாண்டுள்ளது? 

அ. 7.5g ஈத்தேன்    ஆ. 8g  மீத்தேன் 

இ. (அ) மற்றும் (ஆ)    ஈ. எதுவுமில்மை 

23. பின்வருவனவற்றுள் எேன்  ார்பன்  ேவீேம். எத்திலீனின் (C2H4)  ார்பன்  ேவீேத்மே ஒத்துள்ளது? 

அ. புரப்பீன்     ஆ. ஈத்மேன் 
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இ. கபன்சீன்     ஈ. ஈத்தேன் 

24. பின்வருவனவற்றுள் எது  ார்பன் -12 கபாறுத்து எது உண்மையான கூற்று? 

அ. C-12 ன் ஒப்பு அணுநிடை 12 u 

ஆ.  ார்பனின் அமனத்து த ர்ைங் ளிலும் அேன் ஆக்ஸிஜதனற்ற எண் +4 

இ. 1 தைால்  ார்பன் -12 ல் 6.022 × 1022 அணுக் ள் உள்ளன 

ஈ. அமனத்தும் 

25. அணுநிமறக்கு நியைைா  பின்வருவனவற்றுள் பயன்படுவது எது? 

அ. 6C12   ஆ. 7C12  இ. 6C13   ஈ. 6C14 

 

2. அணுவின் குோண்ைம் இயக்கவியல் மாதிரி 

I. சரியான விடைடயத் தெரிவு தசய்க. 

1. M2+ அயனியின் எைக்ட்ரான் அமைப்பு 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 அேன் அணு நிமற 56 எனில் M என்ற 

அணுவின் அணுக் ரு கபற்றிருக்கும் நியூட்ரான் ளின் எண்ணிக்ம  

அ. 26   ஆ.  22  இ. 30   ஈ. 24 

2. 45 nm அமைநீளம் உமடய ஒளியின் ஆற்றல் 

அ. 6.67× 1015 J ஆ. 6.67 × 1011J இ. 4.42 × 𝟏𝟎−𝟏𝟖 J ஈ. 4.42 × 10−15 J 

3. இரு  திர்வீச்சின் ஆற்றல் ள் E1 ைற்றும் E2 முமறதய 25 eV ைற்றும் 50 eV அமவ ளின் 

அமைநீளங் ள் λ1 ைற்றும் λ2 ஆகியவற்றிக்கு இமடதயயானத் கோடர்பு 

அ. λ1
λ2
= 1  ஆ. 𝛌𝟏 = 𝟐𝛌𝟐  இ. λ1 = √25 × 50λ2  ஈ. 2 λ1= λ2 

4. மின்புைத்தில் நிறைாமைக் த ாடு ள் பிரிம யமடயும் விமளவு 

அ. சீைன் விமளவு   ஆ. ைமறத்ேல் விமளவு 

இ.  ாம்ப்டன் விமளவு   ஈ. ஸ்ைார்க் விடளவு 

5. E=-2.178× 10−18 J (z2/n2) என்ற  ைன்பாட்டின் அடிப்பமடயில், சிை முடிவு ள் ேரப்பட்டுள்ளன. 

அவற்றுள்  ரியா  இல்ைாேது எது? 

அ. எலக்ட்ரானானது ஒரு ஆர்பிட்டிலிருந்து மற்தைாரு ஆர்பிட்டிற்கு மாறும்வபாது, ஆற்ைல் 

மாறுபாட்டிடன கணக்கிை இச்சமன்பாட்டிடனப் பயன்படுத்ெலாம். 

ஆ. n = 6 வட்டப்பாமேயில் இருப்பமேக்  ாட்டிலும் n = 1 ல் எைக்ட்ரானானது அதி  எதிர்குறி 

ஆறமைப் கபற்றிருக்கும். இது எைக்ட்ரானானது சிறிய அனுைதிக் ப்பட்ட ஆர்பிட்டில் உள்ள்தபாது 

வலிமைக்குமறவா  பிமணக் ப்பட்டுள்ளது என கபாருள்படும். 
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இ. இச் ைன்பாட்டில் உள்ள எதிர்க்குறியானது, அணுக் ருதவாடு எைக்ட்ரான் 

பிமணக் ப்பட்டுள்ளதபாது உள்ள ஆற்றைானது, எைக்ட்ரான் ள் அணுக் ருவிலிருந்து ஈறிைாத் 

கோமைவில் உள்ளதபாது கபற்றுள்ள ஆற்றமைக்  ாட்டிலும் குமறவு. 

ஈ. nன் ைதிப்பு அதி ைான இருப்பின், ஆர்பிட்டால் ஆர ைதிப்பும் அதி ம் 

6. தபார் அணுக்க ாள்ம யின் அடிப்பமடயில், மைட்ரஜன் அணுவின் பின்வரும் எந்ேப் பரிைாற்றம் 

குமறவான ஆற்றலுமடய தபாட்டாமனத் ேரும். 

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

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

7. கூற்று: He+ன் நிறைாமையானது, மைட்ரஜனின் நிறைாமையிமன ஒத்திருக்கும்.  

 ாரணம் : He+ ம் ஒரு எைக்ட்ராமனக் க ாண்ட ஒரு அமைப்பாகும். 

அ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரியானது. காரணமானது, கூற்றிற்கு சரியான 

விளக்கமாகும். 

ஆ. கூற்று ைற்றும்  ாரணம் இரண்டும்  ரியானது.  ாரணைானது, கூற்றிற்கு  ரியான விளக் ைல்ை 

இ. கூற்று  ரி  ாரணம் ேவறு 

ஈ. கூற்று ைற்றும்  ாரணம் இரண்டும் ேவறு 

8. பின்வரும் d ஆர்பிட்டால் இமண ளில் எைக்ட்ரான் அடர்த்தியிமன அச்சு ளின் வழிதய 

கபற்றிருப்பது எது? 

அ. dz2 , dxz  ஆ. dxz, dyz  இ. 𝐝𝐳𝟐 , 𝐝𝐱𝟐−𝐲𝟐  ஈ. dxy, dx2−y2  

9. ஒதர ஆர்பிட்டாலில் உள்ள இரு எைக்ட்ரான் மளயும் தவறுபடுத்தி அறிய உேவுவது 

அ. த ாண உந்ேக் குவாண்டம் எண்  ஆ. ெற்சுழற்சிக் குோண்ைம் எண் 

இ.  ாந்ேக் குவாண்டம் எண்   ஈ. ஆர்பிட்டால் குவாண்டம் எண் 

10. Eu (அணு எண் 63), Gd (அணு எண் 64) ைற்றும் Tb (அணு எண் 65) ஆகியவற்றின் எைக்ட்ரான் 

அமைப்பு ள் 

அ. [Xe] 4f6 5d1 6s2, [Xe] 4f7 5d1 6s2 ைற்றும் [Xe] 4f8 5d1 6s2 

ஆ. [Xe] 4f7 ,6s2, [Xe] 4f7 5d1 6s2 மற்றும் [Xe] 4f9 6s2 

இ. [Xe] 4f7, 6s2, [Xe] 4f86s2 ைற்றும் [Xe] 4f85d16s2 

ஈ. [Xe] 4f6 5d1 6s2, [Xe] 4f7 5d1 6s2 ைற்றும் [Xe] 4f9 6s2 

11. ஒரு துமணக்கூட்டில் உள்ள அதி பட் ைான எைக்ட்ரான் ளின் எண்ணிக்ம யிமன குறிப்பிடுவது 

அ. 2n2   ஆ. 2l+1 இ. 4l+2 ஈ. தைற் ண்டுள்ள எதுவுமில்மை 

12. d- எைக்ட்ரானுக் ான, ஆர்பிட்டால் த ாண உந்ே ைதிப்பானது 

அ. √2h
2π

   ஆ. √2h
2π

   இ. √2×4h
2π

  ஈ. √𝟔𝐡
𝟐𝛑
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13. n = 3, l = 1 ைற்றும் m = -1 ஆகிய குவாண்டம் எண் ளின் கோகுப்பிமன அதி பட் ைா  எத்ேமன 

எைக்ட்ரான் ள் கபற்றிருக்  முடியும்? 

அ. 4   ஆ. 6   இ. 2   ஈ. = 10 

14. கூற்று: 3p ஆர்பிட்டாலுக் ான ஆர ைற்றும் த ாண  ணுக் ளின் எண்ணிக்ம  முமறதய 1, 1 

 ாரணம் : ஆர ைற்றும் த ாண  ணுக் ளின் எண்ணிக்ம  முேன்மைக் குவாண்டம் எண்மண 

ைட்டுதை கபாறுத்து அமையும். 

அ. கூற்று ைற்றும்  ாரணம் இரண்டும்  ரியானது.  ாரணைானது, கூற்றிற்கு  ரியான விளக் ைாகும். 

ஆ. கூற்று ைற்றும்  ாரணம் இரண்டும்  ரியானது.  ாரணைானது, கூற்றிற்கு  ரியான விளக் ைல்ை 

இ. கூற்று  ரி  ாரணம் ேவறு 

ஈ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெேறு 

15. n = 6 என்ற முேன்மைக் குவாண்டம் எண்மணப் கபற்றிருக்கும் ஆர்ட்டால் ளின் கைாத்ே 

எண்ணிக்ம  

அ. 9   ஆ. 8   இ. 5  ஈ. 7 

16. n = 3 எனில், எைக்ட்ரான் ள் நிரப்பப்படும்  ரியான வரிம  

அ. ns → (n-2) f → (n-1)d → np  ஆ. ns → (n-1) f → (n-2)d → np 

இ. ns → (n-2) f → np → (n-1)d  ஈ. இமவ எதுவும்  ரியல்ை 

17. பின்வரும் குவாண்டம் எண் ளின் கோகுப்பிமனக்  ருது . 

 n 1 m s 
1. 3 0 0 + ½  
2. 2 2 1 - ½  
3.  4 3 -2 + ½  
4.  1 0 -1 + ½  
5. 3 4 3 - ½  
பின்வரும் எந்ே குவாண்டம் எண் ளின் கோகுப்பு  ாத்தியைற்றது? 

அ. 1, 2, 3 ைற்றும் 4   ஆ. 2, 4 மற்றும் 5 

இ. 1 ைற்றும் 3    ஈ. 2, 3 ைற்றும் 4 

18. அணு எண் 105 உமடய அணுவில் உள்ள எத்ேமன எைக்ட்ரான் ள் (n+l) = 8 என்ற ைதிப்பிமன 

கபற்றிருக்  முடியும். 

அ. 30  ஆ. 7  இ. 15  ஈ. தீர்ைானிக்  இயைாது 

19. 3dx2−y2  ஆர்பிட்டாலில் yz ேளத்தில் எைக்ட்ரான் அடர்த்தி 

அ. பூஜ்யம்  ஆ. 0.50  இ. 0.75  ஈ. 0.90 

http://www.winmeen.com/


General Science                                                                           Prepared By www.winmeen.com 
 

Learning Leads To Ruling                                     Page 7 of 53 

20. நிமை ைற்றும் உந்ேத்தின் நிச் யைற்றத் ேன்மை  ைம் எனில் அேன் திம தவ த்தின் 

குமறந்ேபட்  நிச் யைற்ற ேன்மை 

அ. 1
m
√
h

π
  ஆ. √h

π
   இ. 𝟏

𝟐𝐦
√
𝐡

𝛑
  ஈ. h

4π
 

21. 100cms-1 தவ த்தில் இயங்கும் 100g நிமறயுமடய நுண்து ள் ஒன்றின் டி-பிராக்ளி அமைநீளம் 

அ. 6.6× 10−29 cm   ஆ. 6.6 × 10−30 cm 

இ. 6.6× 𝟏𝟎−𝟑𝟏 𝐜𝐦   ஈ. 6.6× 10−32 cm 

22. டியூட்ரியத்தின் திம தவ ம், α-து மளக்  ாட்டிலும் ஐந்து ைடங் ா  இருக்கும்தபாது, டியூட்ரியம் 

அணுவிற்கும் α-து ளிற்கும் இமடதயயான அமைநீளங் ளின் விகிேம் 

அ. 4   ஆ. 0.2   இ. 2.5   ஈ. 0.4 

23. மைட்ரஜன் அணுவின் மூன்றாம் வட்டப்பாமேயின் (orbit) ஆற்றல் ைதிப்பு –E அேன் முேல் 

வட்டப்பாமேயின் (orbit) ஆற்றல் ைதிப்பு 

அ. -3E   ஆ. −E
3

   இ. −E
9

   ஈ. -9E 

24.  ாைத்மேச்  ார்ந்து அமையாே ஷ்தராடிங் ர் அமைச்  ைன்பாடானது 

அ. �̂�𝛙 = 𝐄𝛙     ஆ. ∇2ψ+ 8π2m

h2
(E + V)ψ = 0 

இ. ∂
2y

∂x2
+
∂2ψ

∂y2
+
∂2ψ

∂z2
+
2m

h2
(E − V)ψ = 0  ஈ. இமவ அமனத்தும் 

25. பின்வருவனவற்றுள், கைய் ன் பர்கின் நிச் யைற்றத் ேன்மையிமனக் குறிப்பிடாே  ைன்பாடு 

எது? 

அ. ∆x. ∆p ≥ h

4π
  ஆ. ∆x. ∆v ≥ h

4πm
 இ. ∆E. ∆t ≥ h

4π
   ஈ. ∆𝐄. ∆𝐭 ≥ 𝐡

𝟒𝛑
 

 
 

3. ெனிமங்களின் ஆேர்த்ென ேடகப்பாடு 

I. சரியான விடைடயத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 

1. அணு எண் 222ஐ க ாண்ட ேனிைத்தின் IUPAC கபயர் என்னவா  இருக்கும்? 

அ. bibibiium   ஆ. bididium  இ. didibium  ஈ.  bibibium 

2. A ைற்றும் B ஆகிய ேனிைங் ளின் எைக்ட்ரான் அமைப்பு முமறதய 1s2 , 2s2, 2p6, 3s2 ைற்றும் 1s2, 2s2, 

2p6, 3s2, 3p5 ஆகும். இவ்விரு ேனிைங் ளுக்கிமடதய தோன்றும் அயனி த ர்ைத்தின் மூைக்கூறு 

வாய்ப்பாடு 

அ. AB   ஆ. AB2  இ. A2B  ஈ. எதுவும் இல்மை 
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3. தவறுபடுத்திக்  ாட்டும் எைக்ட்ரான் , (differentiating electron) ேனிைத்தின் கவளிக்கூட்டிற்கு 

முந்மேய ஒன்றுவிட்ட உள்கூட்டில் (anti penultimate shell) என்று த ரும் ேனிைங் மளக் 

க ாண்டுள்ள கோகுதி. 

அ. p- கோகுதி ேனிைங் ள்   ஆ. d- கோகுதி ேனிைங் ள் 

இ. s –கோகுதி ேனிைங் ள்   ஈ. f – தொகுதி ெனிமங்கள் 

4. பின்வரும் வாய்ப்பு ளில், க ாடுக் ப்பட்ட வரிம  ளுக்கு அவற்றிற்கு எதிரா  குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

பண்பிமனப் கபாருத்து  ரியா  அமைந்திருக் ாே வரிம  இடம்கபற்றுள்ள வாய்ப்பு எது? 

அ.  I < Br < Cl < F (எலக்ட்ரான் நாட்ைம் அதிகரிக்கும்) 

ஆ. Li < Na < K < Rb (உதைா  ஆரம் அதி ரிக்கும்) 

இ. Al3+ < Mg2+ < Na+ < F- (அயனி ஆரம் அதி ரிக்கும்) 

ஈ. B < C < O < N (முேல் அயனியாக்கும் ஆற்றல் அதி ரிக்கும்) 

5. பின்வரும் ேனிைங் ளுள் அதி  எைக்ட்ரான்  வர்ேன்மை க ாண்ட ேனிைம் எது? 

அ. குதளாரின்     ஆ. மைட்ரஜன் 

இ. சீசியம்     ஈ. புளூரின் 

6. ஒரு ேனிைத்தினுமடய அடுத்ேடுத்ே அயனியாக்கும் ஆறல் ைதிப்பு ள் கீதே க ாடுக் ப்பட்டுள்ளன 

(kJ mol-1) 
IE1 IE2 IE3 IE4 IE5 

577.5 1,810 2,750 11,580 14,820 
 
இத்ேனிைைானது 

அ. பாஸ்பரஸ்  ஆ. த ாடியம்  இ. அலுமினியம்  ஈ. சிலி ான் 

7. மூன்றாம் வரிம யினுமடய முேல் அயனியாக்கும் ஆற்றலின் வரிம  

அ. Na > Al > Mg > Si > P   ஆ. Na < Al < Mg < Si < P 

இ. Mg > Na > Si > P > Al   ஈ. Na > Al > Mg > P > Si 

8. ேவறான கூற்மற  ண்டறி . 

அ. ஐவசா எலக்ட்ரானிக் உறுப்பிகளுள், குடைோன வநர்மின்சுடமடயப் தபற்றுள்ள வநர்மின் 

அயனி, குடைோன அயனி ஆரத்திடன தபறும். 

ஆ. ஐத ா எைக்ட்ரானிக் உறுப்பு ளுள், அதி ைான எதிர்மின்சுமைமயப் கபற்றுள்ள எதிர்மின் 

அயனி, அதி ைான அயனி ஆரத்திமன கபறும் 

இ. ேனிைவரிம  அட்டவமணயில் முேல் கோகுதியில் தைலிருந்து கீோ  வரும்தபாது 

ேனிைங் ளின் அணு ஆரம் அதி ரிக்கின்றது. 
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ஈ. ேனிைவரிம  அட்டவமணயின் இரண்டாம் வரிம யில் இடமிருந்து வைைா  க ல்லும்தபாது 

அணு ஆரம் குமறகிறது. 

9. பின்வரும் வம ப்பாடு ளில் குமறவான எைக்ட்ரான் ைாட்டத்திமன குறிப்பிடும் வரிம  எது? 

அ. Al < O < C < Ca < F   ஆ. Al < Ca < O < C < F 

இ. C < F < O < Al < Ca   ஈ. Ca < Al < C < O < F 

10. 9, 17, 35 ைற்றும் 53 ஆகியவற்மற முமறதய அணு எண் ளா  கபற்றுள்ள ேனிைங் ளான F, Cl, Br 

ைற்றும் I ஆகியவற்றின் எதிர் குறியுடன் கூடிய எைக்ட்ரான் ைாட்ட ைதிப்பு ளின் வரிம  

அ. I > Br > Cl > F   ஆ. F > Cl > Br > I 

இ. Cl > F > Br > I   ஈ. Br > I > Cl > F 

11. பின்வரும் ேனிைங் ளுள் குமறவான எைக்ரான்  வர்ேன்மை க ாண்ட ேனிைம் எது? 

அ. புதராமின்  ஆ. குதளாரின்  இ. அதயாடின்  ஈ. டைட்ரஜன் 

12. தைர் குறி எைக்ட்ரான் ைாட்ட ைதிப்பிமன கபற்றுள்ளத் ேனிைம் 

அ. மைட்ரஜன் ஆ. த ாடியம்  இ. ஆர்கான்  ஈ. புளூரின் 

13. 4, 8, 7 ைற்றும் 12 ஐ முமறதய அணு எண்ணா  கபற்ற ேனிைங் ள் X.Y, Z ைற்றும் Z 

ஆகியமவ ளின் எைக்ட்ரான்  வர் ேன்மை ைதிப்பு ள் குமறயும்  ரியான வரிம  

அ. Y > Z > X > A   ஆ. Z > A > Y > X   

இ. X > Y > Z > A   ஈ. X > Y > A >  

14. கூற்று:  ண்டுபிடிக் ப்பட்டுள்ள அமனத்து ேனிைங் ளுள் ஹீலியம் அதி  அயனியாக்கும் ஆற்றல் 

ைதிப்பிமன கபற்றுள்ளது. 

 ாரணம் :  ண்டுபிடிக் ப்பட்டுள்ள அமனத்து ேனிைங் ளுள் ஹீலியம் அதி  எைக்ட்ரான் ைாட்ட 

ைதிப்பிமன கபற்றுள்ளது. 

அ. கூற்று ைற்றும்  ாரணம் இரண்டும்  ரியானது.  ாரணைானது, கூற்றிற்கு  ரியான விளக் ைாகும். 

ஆ. கூற்று ைற்றும்  ாரணம் இரண்டும்  ரியானது.  ாரணைானது, கூற்றிற்கு  ரியான விளக் ைல்ை 

இ. கூற்று சரி காரணம் ெேறு 

ஈ. கூற்று ைற்றும்  ாரணம் இரண்டும் ேவறு 

15. முேல் ைற்றும் இரண்டாம் அயனியாக்கும் ஆற்றல் ைதிப்பு ளுள் அதி  தவறுபாடு க ாண்ட 

அணுவின் எைக்ட்ரான் அமைப்பு 

அ. 1 s2, 2s2, 2p6, 3s1   ஆ. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2   

இ. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1  ஈ. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 

16. பின்வரும் ேனிைங் ளுள் இரண்டாவோ  அதி  எைக்ட்ரான்  வர்ேன்மை க ாண்ட ேனிைம் எது? 

அ. குவளாரின்  ஆ. புளூரின்  இ. ஆக்ஸிஜன்  ஈ.  ல்பர் 
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17. Mg –ன் IE1 ைற்றும் IE2 முமறதய 179 ைற்றும் 348 kcal mol-1 ஆகும். Mg →Mg2+ + 2e- என்ற 

விமனக்கு தேமவப்படும் ஆற்றல் 

அ. +169 kcal mol-1 ஆ. -169 kcal mol-1 இ. +527 kcal mol-1  ஈ. -527 kcal mol-1 

18. கூடு ளின் திமரைமறத்ேல் விமளவின்  ரியான வரிம  

அ. s > p > d > f ஆ. s > p> f > d இ. f > d > p > s  ஈ. f > p > s > d 

19. பின்வரும் வரிம  ளுள் அயனி ஆரங் ளின்  ரியான வரிம  எது? 

அ. H- >  H+ > H ஆ. Na+>F->O2- இ. F > O2->Na+  ஈ. இடே எதுமில்டல 

20. Na, Mg ைற்றும் Si ஆகியமவ ளின் முேல் அயனியாக்கும் ஆற்றல் முமறதய 496, 737 ைற்றும் 786 

kJ mol-1 ஆகும். Al –ன் அயனியாக்கும் ஆற்றல் பின்வரும் எந்ே ைதிப்பிற்கு அருகில் இருக்கும். 

அ. 760 kJ mol-1 ஆ. 575 kJ mol-1 இ. 801 kJ mol-1 ஈ. 419 kJ mol-1 

21. வரிம யில் இடமிருந்து வைைா வும், கோகுதியில் தைலிருந்து கீோ வும் க ல்லும்தபாது உதைா ப் 

பண்பு மள பற்றிய கூற்றில் பின்வருவனவற்றுள் எது  ரியானது? 

அ. ேரிடசயில் குடைகிைது, தொகுதியில் அதிகரிக்கிைது 

ஆ. வரிம யில் அதி ரிக்கிறது, கோகுதியில் குமறகிறது 

இ. வரிம  ைற்றும் கோகுதி ஆகிய இரண்டிலும் அதி ரிக்கிறது 

ஈ. வரிம  ைற்றும் கோகுதி ஆகிய இரண்டிலும் குமறகிறது 

22. ேனிை வரிம  அட்டவமணயில் இடமிருந்து வைைா  க ல்லும்தபாது எைக்ட்ரான் ைாட்ட ைதிப்பு 

எவ்வாறு ைாறுபடுகிறது? 

அ. தபாதுோக அதிகரிக்கின்ைது  ஆ. கபாதுவா  குமறகின்றது 

இ. எவ்விே ைாற்றமுமில்மை   ஈ. முேலில் அதி ரிக்கிறது பின்பு குமறகிறது 

23. பின்வரும் ேனிை தஜாடி ளுள் மூமைவிட்ட கோடர்பிமன  ாட்டுவது எது? 

அ. Be ைற்றும் Mg   ஆ. Li ைற்றும் Mg 

இ. Be ைற்றும் B   ஈ. Be மற்றும் Al 

 

4. டைட்ரஜன் 

I. சரியான விடைடயத் தெரிவு தசய்க. 

1. கீழ்க் ண்ட கூற்று ளில் மைட்ரஜன் பற்றிய ேவறான கூற்று எது? 

அ. மைட்ரஜன் அயனி, H3O
+  மர லில் ேனித்து உள்ளது 

ஆ. மடமைட்ரஜன் ஒடுக்  விமனகபாருளா  க யல்படுகிறது 
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இ. டைட்ரஜன் மூன்று ஐவசாவைாப்புகடளக் தகாண்டுள்ளது. அேற்றுள் டிரிட்டியம் அதிக 

அளவில் காணப்படுகிைது. 

ஈ. அயனி உப்பு ளில், எப்தபாதும் மைட்ரஜன் தைர் அயனியா க்  ாணப்படுவதில்மை. 

2. நீர் வாயு என்பது 

அ. H2O(g)  ஆ. CO + H2O  இ. CO + H2  ஈ. CO + N2 

3. ஆர்த்தோ, தபரா மடமைட்ரஜன் குறித்து கீழ்க் ண்டுள்ள கூற்று ளில் எது ேவறானது. 

அ. அமவ ள் உட் ரு சுேற்சி ஐத ாதடாப்பு ள் (ைாற்றியங் ள்) 

ஆ. ஆர்த்வொ மாற்றியம் பூஜ்ஜிய உட்கரு சுழற்சிடயயும், பாரா மாற்றியம் ஒரு உட்கரு சுழற்சியும் 

தகாண்டுள்ளது 

இ. குமறந்ே கவப்பநிமை, பாரா ைாற்றியத்திற்கு  ாே ைா  உள்ளது 

ஈ. பாரா ைாற்றியத்தின் கவப்ப  டத்துதிறன், அேன் ஆர்த்தோ ைாற்றியத்மேவிட 50% அதி ம் 

4. அயனி மைட்மரடு ள் உருவாவேற்கு  ாரணைானமவ. 

அ. தைைஜன் ள்   ஆ.  ால்த ாகஜன் ள் 

இ. ைந்ே வாயுக் ள்   ஈ. தொகுதி -1 ெனிமங்கள் 

5. டிரிட்டியம் உட் ரு க ாண்டுள்ளது ___________ 

அ. 1p+0 n  ஆ. 2p+1n  இ. 1p+2n  ஈ. இவற்றில் எதுமில்மை 

6. தவதிவிமனக்கூறு விகிேத்தின் அடிப்பமடயில் அமையாே (non-stoichiometric) 

மைட்மரடு மள உருவாக்குபமவ. 

அ. தபவலாடியம், தேவனடியம்  ஆ.  ார்பன், நிக் ல் 

இ. ைாங் னீசு, லித்தியம்   ஈ. மைட்ரஜன், குதளாரின் 

7. கூற்று: நீரின் நிரந்ேரக்  டினத் ேன்மையிமன, அேமன  ைமவச் த ாடாவுடன் 

விமனப்படுத்துவேன் மூைம் நீக் ைாம். 

 ாரணம் :  ைமவச்த ாடா,  டினநீரில்  மரந்துள்ள  ால்சியம் ைற்றும் கைக்னீசியம் குதளாமரடு 

ைற்றும்  ல்தபட்டு ளுடன் விமனபுரிந்து  மரயாே  ார்பதனட்டு மள உருவாக்குகிறது. 

அ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரியானது. காரணமானது, கூற்றிற்கு சரியான 

விளக்கமாகும். 

ஆ. கூற்று ைற்றும்  ாரணம் இரண்டும்  ரியானது.  ாரணைானது, கூற்றிற்கு  ரியான விளக் ைல்ை 

இ. கூற்று  ரி  ாரணம் ேவறு 

ஈ. கூற்று ைற்றும்  ாரணம் இரண்டும் ேவறு 

8. ஒரு மீனின் உடலில், அேன் கைாத்ே உடல் நிமறயில் 1.2g மைட்ரஜன் உள்ளது. அமனத்து 

மைட்ரஜனும், டியூட்டிரியத்ோல் பதிலீடு க ய்யப்படும் தபாது மீனின் நிமற அதி ரிப்பு 
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அ. 1.2g  ஆ. 2.4g  இ. 3.9g ஈ. √4.8g 

9. நீரின்  டினத்ேன்மைமய பருைனறி பகுத்ோய்வின் மூைம் தீர்ைானிக் ப் பயன்படும்  ாரணி 

அ. த ாடியம் ேதயா  ல்தபட்  ஆ. கபாட்டாசியம் கபர்ைாங் தனட் 

இ. மைட்ரஜன் கபராக்ம டு  ஈ. EDTA 

10. நீரின் நிரந்ேர  டினத்ேன்மைக்கு  ாரணம் 

அ. Ca(HCO3)2  ஆ. Mg(HCO3)2  இ. CaCl2  ஈ. MgCO3 

11. நீரின்  டினத்ேன்மைமய கைன்மையாக் ப் பயன்படும் சிதயாமைட்டானது, நீதரற்றம் அமடந்ே 

அ. வசாடியம் அலுமியம் சிலிவகட்  ஆ.  ால்சியம் அலுமினியம் சிலித ட் 

இ. ஜிங்க் அலுமினியம் தபாதரட்  ஈ. லித்தியம் அலுமினியம் மைட்மரடு 

12. வணி  ரீதியான H2O2-ன் ைாதிரி 100  னஅளவு எனக் குறிக் ப்படுகிறது. இேன் கபாருள் 

அ. திட்ைதேப்ப அழுத்ெ நிடலயில் (STPல்), 1mLH2O2 ஆனது 100 mL O2 ஐத் ெரும் 

ஆ. திட்டகவப்ப அழுத்ே நிமையில் (STPல்), 1LH2O2 ஆனது 100 mL O2 ஐத் ேரும் 

இ. 1LH2O2 ஆனது 22.4L O2 ஐத் ேரும் 

ஈ. திட்டகவப்ப அழுத்ே நிமையில் (STP ல்), 1mL H2O2 ஆனது ஒரு தைால் O2 ஐத் ேரும் 

13. ஈேரின் முன்னிமையில், கபாட்டாசியம் மடகுதராதைட்  மர லுடன் மைட்ரஜன் கபராக்ம டு 

த ர்த்து குலுக் ப்படும்தபாது, ஈேர் அடுக் ானது நீைநிறைா  ைாறுவேற்குக்  ாரணைா  உருவாவது 

அ. Cr2O3 ஆ. CrO4
2-  இ. CrO(O2)2  ஈ. இவற்றில் எதுமில்மை 

14. ஒரு தைால் அமிைம்  ைந்ே KMnO4  மய நிறமிேக் ச் க ய்யத் தேமவப்படும் H2O2-ன் தைால் ளின் 

எண்ணிக்ம  

அ. ½    ஆ. 3
2
   இ. 𝟓

𝟐
   ஈ. 7

2
 

15. 1.5 N H2O2-ன்  னஅளவுச் க றிவு 

அ. 1.5  ஆ. 4.5  இ. 16.8  ஈ. 8.4 

16. H2O ைற்றும் H2O2 மூைக்கூறு ள் உள்ள ஆக்சிஜன் அணுவின் இனக் ைப்பாேல் முமறதய 

அ. SP ைற்றும் SP3   ஆ. SP ைற்றும் SP 

இ. SP ைற்றும் SP2   ஈ. SP3 மற்றும் SP3 

17. H3PO2 + D2O → H2DPO2 + HDO என்ற விமனயிலிருந்து மைப்தபா பாஸ்பரஸ் அமிைம் ஒரு 

அ. முக் ாரத்துவ அமிைம்  ஆ. இரு ாரத்துவ அமிைம் 

இ. ஒரு காரத்துே அமிலம்  ஈ. இவற்றுள் எதுமில்மை 

18. திட பனிக் ட்டியில், ஆக்சிஜன் அணுவானது 

அ. 4 டைட்ரஜன் அணுக்களால் நான்முகி ேடிவில் சூழப்பட்டுள்ளது 
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ஆ. 2 மைட்ரஜன் அணுக் ள் ைற்றும் ைான்கு மைட்ரஜன் அணுக் ளால் எண்முகி வடிவில் 

சூேப்பட்டுள்ளது 

இ. 2 மைட்ரஜன் ைற்றும் 2 ஆக்சிஜன் அணுக் ளால் எண்முகி வடிவில் சூேப்பட்டுள்ளது. 

ஈ. 6 மைட்ரஜன் அணுக் ளால் எண்முகி வடிவில் சூேப்பட்டுள்ளது 

19. ஆர்த்தோ மைட்தராபீனால் ைற்றும் பாரா  மைட்தரா பீனாலில்  ாணப்படும் H- பிமணப்பு ள் 

முமறதய, 

அ. மூைக்கூறு ளுக்கிமடதயயான H- பிமணப்பு ைற்றும் மூைக்கூறினுள் நி ழும் H- பிமணப்பு 

ஆ. மூலக்கூறினுள் நிகழும் H- பிடணப்பு மற்றும் மூலக்கூறுகளுக்கிடைவயயான H- 

பிடணப்பு 

இ. மூைக்கூறினுள் நி ழும் H- பிமணப்பு 

ஈ. மூைக்கூறினுள் நி ழும் H- பிமணப்பு ைற்றும் H- பிமணப்பு இல்மை 

20.  னநீர் பயன்படுவது 

அ. அணுக் ரு விமன ளில் ைட்டுப்படுத்தி 

ஆ. அணுக் ரு விமன ளின் குளிர்விப்பான் 

இ. (அ) மற்றும் (ஆ) 

ஈ. எதுவும் இல்மை 

21. நீரானது  

அ.  ார ஆக்ம டு   ஆ. அமிை ஆக்ம டு 

இ. ஈரியில்பு ஆக்டசடு  ஈ. இமவ எதுவுமில்மை 

 
6. கார மற்றும் காரமண் உவலாகங்கள் 

I. சரியான விடைடயத் தெரிவு தசய்க. 

1.  ார உதைா ங் ளுக்கு, பின்வருவனவற்றுள் எந்ே வரிம ப்பண்பு ேவறானது? 

அ. நீதரற்றும் ஆற்றல் : Li > Na > K > Rb 

ஆ. அயனியாக்கும் ஆற்றல் : Li > Na > K > Rb 

இ. அைர்த்தி : Li < Na < K < Rb 

ஈ. அணு உருவளவு : Li < Na < K < Rb 

2. பின்வருவனவற்றுள் ேவறான கூற்று எது? 

அ. கார உவலாக வநரயனிகளில், Li+ அயனியின் நீவரற்றும் ென்டமயின் அளவு மிகக் குடைவு 

ஆ. KO2 ல் K ன் ஆக்ஸிஜதனற்ற எண் +1 
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இ. Na /Pb உதைா   ைமவமய உருவாக்  த ாடியம் பயன்படுகிறது 

ஈ. MgSo4 நீரில் எளிதில்  மரயும் 

3. பின்வரும் த ர்ைங் ளில் எது  ார உதைா ங் ளுடன் விமனப்பட்டு H2 வாயுமவ 

கவளிதயற்றுவதில்மை? 

அ. எத்ேனாயிக் அமிைம்  ஆ. எத்ேனால் 

இ. பீனால்    ஈ. இேற்றில் எதுமில்டல 

4. கீழ்க் ண்ட விமன நி ழ்விற்கு பின்வருவனவற்றுள் எது அதி  இயல்பிமனக் (tendency) 

க ாண்டுள்ளது. 

  
அ. Na   ஆ. Li   இ. Rb  ஈ. K 

5. த ாடிய, எதில் த மிக் ப்படுகிறது? 

அ. ஆல் ைால்    ஆ. நீர் 

இ. மண்தணண்தணய்   ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்மை 

6. RbO2 த ர்ைம் ஒரு 

அ. சூப்பர் ஆக்டசடு மற்றும் பாரா காந்ெத் ென்டம தகாண்ைது 

ஆ. கபராக்ம டு ைற்றும் மடயா ாந்ேத் ேன்மை க ாண்டது. 

இ. சூப்பர் ஆக்ம டு ைற்றும் மடயா ாந்ேத் ேன்மை க ாண்டது. 

ஈ. கபராக்ம டு ைற்றும் பாரா  ாந்ேத் ேன்மை க ாண்டது. 

7. ேவறான கூற்மறக்  ண்டறியவும். 

அ. உதைா  த ாடியம்,  ரிை பண்பறி பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்ேப்படுகிறது 

ஆ. த ாடியம்  ார்பதனட் நீரில்  மரயக்கூடியது, தைலும் இது  னிை பண்பறி பகுப்பாய்வில் 

பயன்படுத்ேப்படுகிறது 

இ. சால்வே முடையில் தபாட்ைாசியம் கார்பவனட்டை ெயாரிக்க முடியும் 

ஈ. கபாட்டாடியம் மப ார்பதனட் அமிைத் ேன்மை உமடய உப்பு 

8. லித்தியம் எேனுடன் மூமைவிட்ட கோடர்பு உமடயது? 

அ. த ாடியம்  ஆ. தமக்னீசியம்  இ.  ால்சியம்  ஈ. அலுமினியம் 

9.  ார உதைா  தைமைடு ளின், அயனித் ேன்மையின் ஏறுவரிம  

அ. MF < MCl < MBr < MI  ஆ. MI < MBr < MCl < MF 

இ. MI < MBr < MF < MCl  ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்மை 

http://www.winmeen.com/


General Science                                                                           Prepared By www.winmeen.com 
 

Learning Leads To Ruling                                     Page 15 of 53 

10. எம்முமறயில் உருகிய த ாடியம் மைட்ராக்ம டு மின்னாற்பகுக் ப்பட்டு, த ாடியம் 

பிரித்கேடுக் ப்படுகிறது? 

அ. காஸ்ட்னர் முடை   ஆ.  யமனடு முமற 

இ. கடௌன் முமற   ஈ. இமவ அமனத்தும் 

11. மைட்ரஜன், CaC2 உடன் விமனபுரிந்து கிமடக்கும் விமளகபாருள் 

அ. Ca(CN)3  ஆ. CaN2  இ. Ca(CN)2  ஈ. Ca3N2 

12. கீழ்க் ாண்பவற்றுள் எது அதி பட்  நீதரற்றும் ஆற்றமைக் க ாண்டுள்ளது? 

அ. MgCl2  ஆ. CaCl2  இ. BaCl2  ஈ. SrCl2 

13. புன் ன் சுடரில்  ார ைற்றும்  ார ைண் உதைா  உப்பு ள்  ாட்டும் நிறங் மளப் கபாருத்து . 

(p) த ாடியம்  1. க ங் ல் சிவப்பு 

(q)  ால்சியம்  2. ைஞ் ள் 

(r) தபரியம்  3. ஊோ 

(s) ஸ்ட்ரான்சியம் 4. ஆப்பிள் பச்ம  

(t) சீசியம்  5. கிரிம் ன் சிவப்பு 

(u) கபாட்டாசியம் 6. நீைம் 

அ. p-2, q-1, r-4, s-5, t-6, u-3   ஆ. p-1, q-2, r-4, s-5, t-6, u-3 

இ. p-4, q-1, r-2, s-3, t-5, u-6   ஈ. p-6, q-5, r-4, s-3, t-1, u-2 

14. கூற்று: கபாதுவா   ார ைற்றும்  ாரைண் உதைா ங் ள் சூப்பர் ஆக்ம டு மள உருவாக்குகின்றன. 

 ாரணம்: சூப்பர் ஆக்ம டு ளில் O ைற்றும் O அணுக் ளுக்கிமடதய ஒற்மற பிமணப்பு உள்ளது. 

அ. கூற்று ைற்றும்  ாரணம் இரண்டும்  ரியானது.  ாரணைானது, கூற்றிற்கு  ரியான விளக் ைாகும். 

ஆ. கூற்று ைற்றும்  ாரணம் இரண்டும்  ரியானது.  ாரணைானது, கூற்றிற்கு  ரியான விளக் ைல்ை 

இ. கூற்று  ரி  ாரணம் ேவறு 

ஈ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெேறு 

15. கூற்று: BeSO4 நீரில்  மரகிறது, ஆனால் BaSO4 நீரில்  மரவதில்மை. 

 ாரணம்: கோகுதியில் Be லிருந்து Ba வமர க ல்ை க ல்ை நீதரற்ற ஆற்றல் குமறகிறது, தைலும் 

படி க்கூடு ஆற்றல் ைாறாைல் உள்ளது. 

அ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரியானது. காரணமானது, கூற்றிற்கு சரியான 

விளக்கமாகும். 

ஆ. கூற்று ைற்றும்  ாரணம் இரண்டும்  ரியானது.  ாரணைானது, கூற்றிற்கு  ரியான விளக் ைல்ை 

இ. கூற்று  ரி  ாரணம் ேவறு 

ஈ. கூற்று ைற்றும்  ாரணம் இரண்டும் ேவறு 
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16.  ார ைண் உதைா ங் ளின்,  ார்பதனட்டு ளின், மரதிறன் ளின்  ரியான வரிம  

அ. BaCO3 > SrCO3 > CaCO3 > MgCO3  ஆ. MgCO3 > CaCO3 > SrCO3 > BaCO3 

இ. CaCO3 > BaCO3 > SrCO3> MgCO3  ஈ. BaCO3>CaCO3> SrCO3 > MgCO3 

17. கபரிலியத்தின் சூேமைப் கபாருத்து, பின்வரும் கூற்று ளில் ேவறானது எது? 

அ. மைட்ரிக் அமிைம் இமே க யைற்றோக்குகிறது 

ஆ. Be2C ஐ உருவாக்குகிறது 

இ. இென் உப்புகள் அரிொக நீராற்பகுக்கப்படுகின்ைன. 

ஈ. இேன் மைட்மரடு எைக்ட்ரான் குமறவுள்ளது ைற்றும் பைபடி அமைப்புமடயது 

18. நீரில் இட்ட நீற்றுச் சுண்ணாம்பின் கோங் ல்  மர ல் _______ என அறியப்படுகிறது? 

அ. சுண்ணாம்பு நீர்    ஆ. சுட்ட சுண்ணாம்பு 

இ. சுண்ணாம்புப் பால்   ஈ. நீற்ற சுண்ணாம்புக்  மர ல் 

19. ஒரு நிறைற்றம் திண்ைம்(A) ஐ கவப்பப்படுத்தும்தபாது CO2 வாயுமவ கவளிதயற்றுகிறது. ைற்றும் 

நீரில்  மரயும் கவண்ணிற வீழ்படிமவத் ேருகிறது. அந்ே வீழ்படிவும் நீர்த்ே HCl உடன் 

விமனப்படும்தபாது CO2 ஐ ேருகிறது எனில் அந்ே திண்ைப்கபாருள் A 

அ. Na2CO3  ஆ. NaHCO3  இ. CaCO3  ஈ. Ca(HCO3)2 

20. த ர்ைம் (X) ஐ கவப்பப்படுத்தும்தபாது நிறைற்ற வயுமவயும், ஒரு வீழ்படிமவயும் ேருகிறது. அந்ே 

வீழ்படிமவ நீரில்  மரத்து த ர்ைம் (B) கபறப்படுகிறது. த ர்ைம்(B) ன் நீர்க் மர லில் அதி ளவு CO2 

ஐ குமிழி ளா  க ல்லுத்தும்தபாது த ர்ைம் (C) உருவாகிறது. (C) ஐ கவப்பப்ப்டுத்தும்தபாது மீண்டும் 

(X) ஐத் ேருகிறது. த ர்ைம் (B) ஆனது 

அ. CaCO3  ஆ. Ca(OH)2   இ. Na2CO3  ஈ. NaHCO3 

21. பின்வரும் கூற்று ளில் ேவறானது எது? 

அ. சீரான இெயத் துடிப்டப பராமரிப்பதில் Ca2+ அயனிகள் முக்கியமில்லாெடே. 

ஆ. ோவரங் ளின் பச்ம யத்தில் Mg2+ அயனி ள் முக்கியைானமவ 

இ. Mg2+ அயனி ள் ATP மூைக்கூறு ளுடன் அமணவு மள உண்டாக்குகின்றன. 

ஈ. Ca2+ அயனி ள் இரத்ேம் உமறேலில் முக்கியைானமவ. 

22. பின்வரும் த ர்ைங் ளில் எேற்கு “Blue John” எனும் கபயர் வேங் ப்பட்டுள்ளது? 

அ. CaH2  ஆ. CaF2  இ. Ca3(PO4)2  ஈ. CaO 

23. ஜிப் த்தின் வாய்ப்பாடு 

அ. CaSO4. 2H2O ஆ. CaSO4. ½ H2O  இ. 3CaSO4. H2O ஈ. 2CaSO4. 2H2O 

24. CaC2 ஐ வளிைண்டை மைட்ரஜனுடன் த ர்த்து, மின்உமையில் கவப்பப்படுத்தும்தபாது கிமடக்கும் 

த ர்ைம் 
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அ. Ca(CN)2  ஆ. CaNCN  இ. CaC2N2  ஈ. CaNC2 

25. பின்வருவனவற்றுள் மி க் குமறந்ே கவப்ப நிமைப்புத்ேன்மை க ாண்டது 

அ. K2CO3  ஆ. Na2CO3  இ. BaCO3  ஈ. Li2CO3
 

 
6. ோயு நிடலடம 

I. சரியான விடைடயத் தெரிவு தசய்க. 

1. வாயுக் ள் அதி  அழுத்ேத்தில் ைல்லியல்பு பண்பிலிருந்து விை ைமடகின்றன. கீழ்க் ண்ட 

கூற்று ளில் ைல்லியல்பு அல்ைா ேன்மைக்கு கபாருந்தும்  ரியான கூற்று எது? எமவ 

அ. அதி  அழுத்ேத்தில் மூைக்கூறு ளுக்கிமடதய தைாேல் அதி ரிக்கின்றன. 

ஆ. அதி  அழுத்ேத்தில் வாயு மூைக்கூறு ள் ஒதர திம யில் ை ர்கின்றன. 

இ. அதி  அழுத்ேத்தில் வாயுவின்  னஅளவு புறக் ணிக் த்ேக் ோகும் 

ஈ. அதிக அழுத்ெத்தில் மூலக்கூறுகளுக்கிடைவயயான கேர்ச்சி விடச 

புைக்கணிக்கத்ெக்கென்று. 

2. ஒரு வாயுவின் விரவுேலின் வீேம் 

அ. அேன் அடர்த்திக்கு தைர்விகிே கோடர்புமடயது 

ஆ. அேன் மூைக்கூறு எமடக்கு தைர்விகிே கோடர்புமடயது 

இ. மூைக்கூறு எமடயின் வர்க் மூைத்திற் தைர்விகிே கோடர்புமடயது 

ஈ. மூலக்கூறு எடையின் ேர்க்கமூலத்திற்கு எதிர்விகிெ தொைர்புடையது 

3. கீழ்க் ண்டவற்றுள் எது வாயுநிமைக் ான  ரியான வாண்டர் வால்ஸ்  ைன்பாடாகும். 

அ. (P + a

n2V2
) (V − nb) =  nRT  ஆ. (P + na

n2V2
) (V − nb) =  nRT 

இ. (𝐏 + 𝐚𝐧𝟐

𝐕𝟐
) (𝐕 − 𝐧𝐛) =  𝐧𝐑𝐓   ஈ. (P + a2n2

V2
) (V − nb) =  nRT  

4. ஒரு ைல்லியல்பு வாயு  ட்டுப்பாடற்ற விரிவமடேலின் தபாது கவப்பநிமை குமறவதில்மை 

ஏகனனில் மூைக்கூறு ள் 

அ. எதிர்ைாறு கவப்பநிமைமய விட அதி  கவப்பநிமையில் உள்ளது 

ஆ. ஒன்றுக்தகான்று கேர்ச்சி விடசடய தசலுத்துேதில்டல 

இ. இயக்  ஆற்றல் இேப்பிற்கு  ைைான தவமைமய க ய்யும் 

ஈ. ஆற்றல் இேப்பின்றி தைாதுகின்றன 

5. ஒரு  ாலியா வுள்ள  ைனில் 298 K யில்  ை எமடயுள்ள மீத்தேன் ைற்றும் ஆக்ஸிஜன் 

நிரப்பப்படுகின்றன. கைாத்ே அழுத்ேத்தில் ஆக்ஸிஜன் மூைக்கூறு க ாடுக்கும் அழுத்ே பின்னம் 

அ. 𝟏
𝟑
   ஆ. 1

2
   இ. 2

3
  ii. 1

3
× 273 × 298 
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6. இயல்பு வாயுக் ள் குறிப்பிட்ட அழுத்ே வரம்பில் ைல்லியல்பு வாயுக் ளா  ைடக்கும் கவப்பநிமை 

அ. நிமைைாறு கவப்பநிமை  ஆ. பாயில் தேப்பநிடல 

இ. எதிர்ைாறு கவப்பநிமை  ஈ. குமறக் ப்பட்ட கவப்பநிமை 

7. 1000 மீ3  னஅளவுள்ள மூடிய அமறயில் ஒரு வா மன திரவியபுட்டி திறக் ப்பட்டது. அமறயில் 

ைறுைணம் உண்டாகிறது. இேற்கு வாயுக் ளின் எந்ே பண்பு  ாரணைா  அமைகிறது? 

அ. பாகுத்ேன்மை   ஆ. அடர்த்தி 

இ. விரவுெல்    ஈ. எதுவுமில்மை 

8. அம்தைானியா குடுமவ ைற்றும் HCl குடுமவ இரண்டும் ஒரு நீண்டகுோய் வழிதய இமணக் ப்பட்டு 

இரண்டும் ஒதர தைரத்தில் திறக் ப்படுகின்றன. கவண்ணிற அம்தைானியம் குதளாமரடு வமளயம் 

முேன்முேலில் எங்கு உருவாகின்றது? 

அ. குோயின் ைடுப்பகுதியில்   

ஆ. டைட்ரஜன் குவளாடரடு குடுடேயருகில் 

இ. அம்தைானியா குடுமவயருகில் 

ஈ. குோயின் முழுநீளத்திலும் முழுமையா  

9. எேமனப் கபாறுத்து வாயுைாரிலியின் ைதிப்பு அமையும்? 

அ. வாயுவின் கவப்பநிமை 

ஆ. வாயுவின்  னஅளவு 

இ. வாயுவின் மூைக்கூறு ளின் எண்ணிக்ம  

ஈ. அழுத்ெம் மற்றும் கனஅளவின் அலகுகள் 

10. வாயுைாறிலியின் ைதிப்பு 

அ. 0.082 dm3 atm.   ஆ. 0.987 cal mol-1 K-1 

இ. 8.3 J mol-1K-1   ஈ. 8 erg mol-1K-1 

11. வானியல் ஆய்வுமையங் ளில் உபதயா ப்படும் அதி  கவப்பபலூன் ளின் பயன்பாடு 

இவ்விதியின் அடிப்பமடயில் அமைகிறது. 

அ. பாயிலின் விதி   ஆ. நியூட்டனின் விதி 

இ. க ல்வினின் விதி   ஈ. பிகரௌனின் விதி 

12. வாயுக் ளின் வாண்டர் வால்ஸ் ைாறிலி aயின் ைதிப்பு (dm3)2 atm. Mol-2 –ல் கீழ்க் ண்டுள்ள 

அட்டவமணயில் க ாடுக் ப்பட்டுள்ளது. 

வாயு O2 N2 NH3 CH4 

A 1.360 1.390 4.170 2.253 
மி  எளிோ  திரவைாக் ப்படும் வாயு 
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அ. O2  ஆ. N2  இ. NH3  ஈ. CH4 

13. கீழ்க் ாணும் கூற்று மள  ருது . 

1.  ாற்றழுத்ேம்  டல் ைட்டத்திமன விட ைமை உச்சியில் குமறவு 

2. வாயுக் ள் திட ைற்றும் திரவங் மள விட அதி  அளவில் அழுத்ேத்திற்கு உட்படுகின்றன 

3.  ாற்றின் வளிைண்டை அழுத்ேம் அதி ரிக்கும்தபாது பாேர ைட்டம் அதி ரிக்கின்றது 

 ரியான கூற்றிமன தேர்ந்கேடுக் வும். 

அ. 1 ைற்றும் 2    ஆ. 2 ைற்றும் 3 

இ. 1 ைற்றும் 3    ஈ. 1, 2 மற்றும் 3 

14. 400 Kல் 71.0 barல் CO2 ன் அமுக் திறன்  ாரணி 0.8697 இந்ே நிமையில் CO2 ன் தைாைார் 

 னஅளவு 

அ. 22.01 dm3  ஆ. 2.24 dm3  இ. 0.41 dm3  ஈ. 19.5 dm3 

15. ஒரு ைல்லியல்பு வாயுவின் கவப்பநிமை ைற்றும்  னஅளவு இருைடங் ா  அதி ரிக்கும்தபாது அேன் 

ஆரம்ப அழுத்ேத்தின் ைாற்றம் 

அ. 4P   ஆ. 2P   இ. P   ஈ. 3P 

16. ஒரு  ைகவப்ப அழுத்ே நிமையில் CnH2n-2 என்ற மூைக்கூறு வாய்ப்பாடு க ாண்ட  

மைட்தரா ார்பன் தபான்று மைட்ரஜன் வாயு 3√3 ைடங்கு விரவுேல் வீேம் க ாண்டகேனில்  ‘n’ 

ைதிப்பு என்ன? 

அ. 8   ஆ. 4   இ. 3   ஈ. 1 

17. ஒரு  ைனில்  ை எண்ணிக்ம யுள்ள மைட்ரஜன் ைற்றும் ஆக்ஸிஜன் தைால் ள் ஒரு துமண 

வழிதய கவளிதயறுகின்றன. பாதியளவு மைட்ரஜன் கவளிதயற தேமவப்படும் அதே தைரத்தில் 

விரவும் ஆக்ஸிஜன் பின்ன அளவு 

அ. 3
8
   ஆ. 1

2
   இ. 𝟏

𝟖
   ஈ. 1

4
 

18. ைாறாே அழுத்ேத்தில் கவப்பநிமை ைாற்றத்ோல் ஏற்படும்  னஅளவு ைாற்றம்  னஅளவின் ஒப்பீட்டு 

அதி ரிப்பு ஆகும். அோவது α = 1

V
(
∂V

∂T
)
P
. ைல்லியல்பு வாயுக் ளுக் ான α ைதிப்பு 

அ. T   ஆ. 1/T   இ. P  ஈ. ஏதுமில்மை 

19. P, Q, R ைற்றும் S என்ற ைான்கு வாயுக் ளின் b யின் ைதிப்பு  ைம் ஆனால் a யின் ைதிப்பு Q < R < S < 

P a ைற்றும் b வாண்டர் வால்ஸ் ைாறிலி ள் குறிப்பிட்ட கவப்பநிமையில் ைான்கு வாயுக் ளுள் 

எளிதில் ஆகியாகும் வாயு 

அ.  P   ஆ. Q   இ. R   ஈ. S 

20. ைல்லியல்பு பண்பிலிருந்து அதி  விைக் ம் அமடயும் வாயு  

அ. CH4(g)  ஆ. NH3(g)  இ. H2(g)  ஈ. N2(g) 
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21. வாண்டர் வால்ஸ் ைாறிலி ள் b ைற்றும் a யின் அைகு ள் முமறதய 

அ. mol L-1 ைற்றும் L atm2 mol-1  ஆ. mol L ைற்றும் L atm mol2 

இ. mol-1 L மற்றும் L2 atm mol-1  ஈ. இமவ எதுவுமில்மை 

22. கூற்று: CO2 வின் நிமைைாறு கவப்பநிமை 304 K. இேமன அதி  அழுத்ேத்திற்கு உட்படுத்தி 304 K 

க்கு தைல் திரவைாக்  முடியும். 

 ாரணம்: ைாறாே கவப்பநிமையில் க ாடுக் ப்பட்டுள்ள நிமறயுள்ள வாயுவின்  னஅளவு அேன் 

அழுத்ேத்திற்கு தைர்விகிேத்தில் அமையும். 

அ. கூற்று ைற்றும்  ாரணம் இரண்டும்  ரியானது.  ாரணைானது, கூற்றிற்கு  ரியான விளக் ைாகும். 

ஆ. கூற்று ைற்றும்  ாரணம் இரண்டும்  ரியானது.  ாரணைானது, கூற்றிற்கு  ரியான விளக் ைல்ை 

இ. கூற்று  ரி  ாரணம் ேவறு 

ஈ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெேறு 

23. 2270C யில் 5.00 atm அழுத்ேத்திலுள்ள N2 வாயுவின் அடர்த்தி என்ன? 

அ 1.40 g/L  ஆ. 2.81 g/L  இ. 3.41 g/L  ஈ. 0.29 g/L 

24. கீழ்க் ண்டவற்றுள் குறிப்பிட்ட எமடயுள்ள ைல்லியல்பு வாயுவின் பண்பு மளக்  ரியா க் குறிக்கும் 

படம் எது? 

அ.      ஆ.  

இ.      ஈ. அமனத்தும் 

25. 25 கிராம் நிமறயுள்ள கீழ்க் ண்ட வாயுக் ள் 270 யில் 600 mm Hg அழுத்ேத்தில் எடுக் ப்பட்டு 

உள்ளன. இவற்றில் குமறந்ே  னஅளவு க ாண்ட வாயு எது? 

அ. HBr  ஆ. HCl  இ. HF   ஈ. HI 

 
 

7. தேப்ப இயக்கவியல் 

I. சரியான விடைடயத் தெரிவு தசய்க. 
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1. ைாறாே கவப்பநிமை ைற்றும் அழுத்ேத்தில் சூேலுடன் பரிைாறிக் க ாள்ளப்படும் கவப்பத்தின் 

அளவு 

அ. ∆E   ஆ. ∆𝐇   இ. ∆S   ஈ. ∆G 

2. இயற்ம யில் நி ழும் அமனத்தும் க யல்முமற ளும் ________ திம யில் ைடக்கின்றன. 

அ. என்ட்தராபி குமறயும்   ஆ. என்ோல்பி அதி ரிக்கும் 

இ.  ட்டிைா ஆற்றல் அதி ரிக்கும் ஈ. கட்டிலா ஆற்ைல் குடையும் 

3. கவப்பம் ைாறா க யல்முமறயில் பின்வருவனவற்றுள் எது உண்மை? 

அ. q = w  ஆ. q = 0  இ. ∆E = q  ஈ. P ∆V=0 

4. ஒரு மீள் க யல்முமறயில் அண்டத்தின் என்ட்தராபி ைாற்றம் 

அ. > 0   ஆ. ≥ 0  இ. < 0   ஈ. =0 

5. ஒரு ைல்லியல்பு வாயு கவப்பம் ைாறா முமறயில் விரிவமடேலில் 

அ. w = -∆𝐮  ஆ. w = ∆u + ∆H  இ. ∆u = 0  ஈ. w = 0 

6. பின்வரும் அளவீடு ளில் கபாருண்மை ாரா பண்பு 

அ. நிமற  ஆ.  னஅளவு இ. என்ோல்பி  ஈ. நிமற
 னஅளவு 

7. 300K கவப்பநிமையில் 1 x 10-3 m3  னஅளவிலிருந்து 1 x 10-2 m3  னஅளவிற்கு 1 x 105Nm2 

அளவுள்ள ைாறா அழுத்ேத்தில் ஒரு ைல்லியல்பு வாயு விரிவமடயும்தபாது க ய்யப்பட்ட 

தவமையின் அளவு 

அ. -900 J  ஆ. 900 kJ  இ. 270 kJ  ஈ. -900 kJ 

8. எரிேல் கவப்பம் எப்கபாழுதும் 

அ. தைர்குறி ைதிப்பு உமடயது  ஆ. எதிர்குறி மதிப்பு உடையது 

இ. பூஜ்ஜியம்    ஈ. தைர்குறி அல்ைது எதிர்குறி ைதிப்பு உமடயது 

9. CO ைற்றும் CO2 ஆகியவற்றின் உருவாேல் கவப்ப ைதிப்பு ள் முமறதய -26.4 kCal ைற்றும் -94 kCal 

,  ார்பன் தைானாக்மைடின் எரிேல் கவப்ப ைதிப்பு 

அ. +26.4 kcal  ஆ. -67.6 kcal  இ. -120.6 kcal  ஈ. +52.8 kcal 

10. C (மவரம்) → C (கிராஃமபட்) , ∆𝐻 எதிர்குறியுமடயது இது குறிப்பிடுவது 

அ. டேரத்டெ விை கிராஃடபட் அதிக நிடலப்புத்ென்டம தகாண்ைது. 

ஆ. மவரத்மேவிட கிராஃமபட் அதி  ஆற்றமை க ாண்டுள்ளது 

இ. இரண்டும்  ைநிமைப்புத் ேன்மை க ாண்டமவ 

ஈ. நிமைப்புத்ேன்மைமய நிர்ணயிக்  இயைாது 

11. Al2O3 ைற்றும் Cr2O3 ஆகியவற்றின் உருவாேல் என்ோல்பி ைதிப்பு ள் முமறதய -1596kJ ைற்றும் -

1134kJ , எனில் 2Al + Cr2O3 → 2Cr + Al2O3 என்ற விமனக்கு ∆𝐻 ைதிப்பு 

http://www.winmeen.com/


General Science                                                                           Prepared By www.winmeen.com 
 

Learning Leads To Ruling                                     Page 22 of 53 

அ. -1365 kJ  ஆ. 2730 kJ  இ. -2730 kJ  ஈ. -462 kJ 

12. பின்வருவனவற்றுள் எது கவப்ப இயக் வியல்  ார்பு அல்ை? 

அ. அ ஆற்றல்   ஆ. என்ோல்பி 

இ. என்ட்தராபி    ஈ. உராய்வு ஆற்ைல் 

13. ஒரு மூடிய  ைனில், ஒரு தைால் அதைானியா ைற்றும் ஒரு தைால் மைட்ரஜன் குதளாமரடு 

 ைக் ப்பட்டு அதைானியம் குதைாமரடு உருவாக் ப்பட்டால் இவ்விமனயில் 

அ. ∆𝐻 > ∆𝑈  ஆ. ∆𝐻 − ∆𝑈 = 0  இ. ∆𝐻 + ∆𝑈 = 0  ஈ. ∆𝑯 < ∆𝑼 

14. ஒரு அமைப்பின் மீது 4kJ அளவு தவமை க ய்யப்படுகிறது, தைலும் 1 kJ அளவு கவப்பைானது 

அமைப்பினால் கவளிதயற்றப்படுகிறது எனில், அ  ஆற்றலில் ஏற்படும் ைாற்றம் 

அ. + 1 kJ  ஆ. -5 kJ  இ. +3 kJ  ஈ. -3 kJ 

15. 250 C C கவப்பநிமையில், திறந்ே மு மவயில் உள்ள மைட்தரா குதளாரிக் அமிைத்துடன் , 55.85 

கிராம் இரும்பு (தைாைார் நிமற 55.85 கிராம் தைால்-1) விமனப்பட்டு கவளிதயறும் மைட்ரஜன் 

வாயுவினாை க ய்யப்பட்ட தவமை 

அ. -2.48 kJ  ஆ. -2.22 kJ  இ.  +2.22 kJ  ஈ. 2.48 kJ 

16. 2 தைால் ள் ைல்லியல்பு ஓரணு வாயுமவ ைாறா அழுத்ேத்தில் 1250 C லிருந்து 250C 

குளிர்விக்கும்தபாது ∆𝐻ன் ைதிப்பு [க ாடுக் ப்பட்டது Cp  = 5
2
R] 

அ. -250 R  ஆ. -500 R  இ. 500 R  ஈ. +250 R 

17. C(g) +O2(g) →CO2(g) ∆𝐻0 = −𝑎 𝑘𝐽 ; 2 CO(g) + O2(g) →2CO2(g) ∆𝐻0 = −𝑏 𝑘𝐽; எனில் C(g)+ ½ O2(g) 

→CO(g) என்ற விமனக்கு ∆𝐻0 ைதிப்பு 

அ. 𝑏+2𝑎
2

  ஆ. 2a-b  இ. 2𝑎−𝑏
2

  ஈ. 𝒃−𝟐𝒂
𝟐

 

18. 00 C கவப்பநிமை ைற்றும் 1 atm அழுத்ேத்தில் 15.68L மீத்தேன் ைற்றும் புரப்தபன்  ைந்ே 

வாயுக் ைமவமய முற்றிலுைா  எரிக் , அதேகவப்ப அழுத்ேநிமையில் 32L ஆக்ஸிஜன் 

தேமவப்படுகிறது, எனில் இந்ே எரிேல் விமனயில் கவளிப்படும் கவப்பத்தின் அளவு kJ அைகில், 

அ. -889kJ  ஆ. -1390 kJ  இ. -3180 kJ  ஈ. -653.66 kJ 

19. மீத்தேன் ைற்றும் ஈத்தேன் ஆகியவற்றின் பிமணப்பு பிளத்ேல் ஆற்றல் ள் முமறதய, 360 kJ mol-1 

ைற்றும் 620 kJ mol-1 எனில் C-C ஒற்மற பிமணப்பின் பிளத்ேல் ஆற்றல் 

அ. 170 kJ mol-1  ஆ. 50 kJ mol-1 இ. 50 kJ mol-1  ஈ. 220 kJ mol-1 

20. அமனத்து கவப்பநிமை ளிலும், ஒரு ேன்னிச்ம யான விமனக்கு  ரியான கவப்ப இயக் வியல் 

நிபந்ேமன ள் 

அ. ∆𝑯 < 𝟎 ைற்றும் ∆𝑺 > 𝟎  ஆ. ∆𝐻 < 0 ைற்றும் ∆𝑆 < 0 

இ. ∆𝐻 > 0 ைற்றும் ∆𝑆 = 0  ஈ. ∆𝐻 > 0 ைற்றும் ∆𝑆 > 0 
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21. ஒரு அமைப்பின் கவப்பநிமை பின்வரும் _______ல் குமறகிறது. 

அ. கவப்பநிமை ைாறா விரிவமடேல்  ஆ. கவப்பநிமை ைாறா சுருங்குேல் 

இ. தேப்பம் மாைா விரிேடைெல்  ஈ. கவப்பம் ைாறா சுருங்குேல் 

22. ஒரு ைல்லியல்பு வாயுவின் கவப்பநிமை ைாறா மீள்சுருங்குேல் க யல்முமறயில் q, ∆𝑆 ைற்றும் w 

ஆகியவற்றின் குறி ள் முமறதய 

அ. +, -, -  ஆ. -,  +, -  இ. +, -, +  ஈ. -, -, + 

23. ஒரு திரவத்தின் தைாைார் ஆவியாேல் கவப்பம் 4.8 kJ mol-1. அேன் என்ட்தராபி ைாற்ற ைதிப்பு 16 JK-

1 mol-1 எனில் அந்ே திரவத்தின் க ாதிநிமை 

அ. 323 K  ஆ. 270C  இ. 164 K  ஈ. 0.3 K 

24. பின்வரும் விமன ளில் எது அதி பட்  என்ட்தராபி ைாற்றத்மே க ாண்டிருக்கும்? 

அ. Ca(S) + ½ O2(g) → CaO(S)  ஆ. C(S) + O2(g) → CO2(g) 

இ. N2(g) + O2(g) → 2NO (g)  ஈ. CaCO3(S) → CaO(S)+ CO2(g) 

25. ஒரு குறிப்பிட்ட விமனயின் ∆𝐻 ைற்றும் ∆𝑆 ைதிப்பு ள் முமறதய 30 kJ mol-1 ைற்றும் 100 JK-1mol-1 

எனில், எந்ே கவப்பநிமைக்கு தைல் விமனயானது ேன்னிச்ம யா  நி ழும். 

அ. 300 K  ஆ. 30 K  இ. 100 K  ஈ, 200C 

 

8. இயற் மற்றும் வேதிச்சமநிடல 

I. சரியான விடைடயத் தெரிவு தசய்க. 

1. ஒரு மீள்விமனயின் Kp ைற்றும் Kf ைதிப்பு ள் முமறதய 0.8 × 10−5 ைற்றும் 1.6  × 10−4 எனில், 

 ைநிமை ைாறிலி ைதிப்பு __________ 

அ. 20   ஆ. 0.2  × 10−1 இ. 0.05ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்மை 

2.  என்ற  ைநிமை ளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கவப்பம் 

ைற்றும் அழுத்ே நிமையில்  ைநிமை ைாறிலி ைதிப்பு ள் க ாடுக் ப்பட்டுள்ளது. K1 ைற்றும் K2 விற்கு 

இமடதயயான கோடர்பு யாது? 

அ. K1 = 1
√𝐾2

  ஆ. K2 = K1
-1/2  இ. K1

2=2K2  ஈ. 𝐾1
2
= 𝐾2 
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3. ஒரு விமனயின்  ைநிமை ைாறிலி அமறகவப்பநிமையில் K1 ைற்றும் 700K ல் K2 ஆகும். K1> K2 

எனில், 

அ. முன்வனாக்கு விடன ஒரு தேப்பம் உழிழ்விடன 

ஆ. முன்தனாக்கு விமன ஒரு கவப்பம் க ாள்விமன 

இ. இவ்விமன  ைநிமைமய அமடயாது 

ஈ. பின்தனாக்கு விமன ஒரு கவப்ப உமிழ்விமன 

4. N2(g) ைற்றும் H2(g) லிருந்து NH3 உருவாேல் ஒரு மீள் விமனயாகும். 

N2(g) + 3 H2(g) ⇌ 2NH3(g) + Heat 
இவ்விமனயின் மீது கவப்பநிமை உயர்வினால் ஏற்படும் விமளவு என்ன? 

அ.  ைநிமையில் ைாற்றமில்மை 

ஆ. அம்தைானியா உருவாேலுக்கு  ாே ைா  உள்ளது 

இ, சமநிடல இைது பக்கத்திற்கு நகரும் 

ஈ. விமனயின் தவ ம் ைாறாது 

5. குளிர்ந்ே நீரில்  ார்பன்மட ஆக்மைடு வாயுவின்  மரதிறமன எவ்வாறு அதி ரிக் ைாம் 

___________ 
அ. அழுத்ெத்திடன அதிகரித்து  ஆ. அழுத்ேத்திமன குமறத்து 

இ.  ன அளவிமன அதி ரித்து  ஈ. இவற்றில் ஏதுமில்மை 

6. கீழ்க் ண்டவற்றில் எது  ரியான கூற்று அல்ை? 

அ. சமநிடலயில் உள்ள ஒரு அடமப்பிற்கு Q வின் மதிப்பு எப்வபாதும் சமநிடல மாறிலிடய விை 

குடைோக இருக்கும். 

ஆ. இரு பக் த்திலிருந்தும்  ைநிமையிமன அமடயைாம் 

இ. விமனயூக்கியானது முன்தனாக்கு ைற்றும் பின்தனாக்கு விமன மள  ை அளவில் பாதிக்கும் 

ஈ. கவப்ப நிமையிமன கபாருத்து  ைநிமை ைாறிலி ைதிப்பு ள் ைாறுபடும் 

7.  K1 ைற்றும் K2 முமறதய இவ்விமன ளின்  ைநிமை 

ைாறிலி ளாகும். 

NO2(g) ⇌ ½ N2(g) + O2(g) என்ற விமனயின்  ைநிமை ைாறிலி யாது? 

அ. 𝟏

√𝑲𝟏𝑲𝟐
  ஆ. (K1 = K2)1/2   இ. 1

2𝐾1𝐾2
  ஈ. ( 1

𝐾1𝐾2
)

3

2 
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8. 2A(g) ⇌ 2B(g) + C2(g) என்ற  ைநிமையில், 400K கவப்பநிமையில் A, B ைற்றும் C2 வின்  ைநிமைச் 

க றிவு ள் முமறதய 1 × 10−4 M, 2.0 × 10−3 M, 1.5 × 10−4 M. 400K, கவப்பநிமையில் 

 ைநிமையின் KC ைதிப்பு யாது? 

அ. 0.06  ஆ. 0.09  இ. 0.62  ஈ. 3× 10−2 

9. 3.2 × 10−6 என்ற  ைநிமை ைாறிலி ைதிப்பிமனக் க ாண்ட விமன குறிப்பது,  ைநிமையானது 

அ. கபரும்பாலும் முன்தனாக்கு திம யிமன தைாக்கி இருக்கும் 

ஆ. தபரும்பாலும் பின்வனாக்கு திடசயிடன வநாக்கி இருக்கும் 

இ. ஒருதபாதும் நிறுவ முடியாது 

ஈ. இவற்றில் ஏதுமில்மை 

10. N2(g) + 3H2(g)  ⇌ 2NH3(g) என்ற விமனயின் 𝐾𝐶
𝐾𝑃

  

அ. 1
𝑅𝑇

   ஆ. √𝑅𝑇  இ. RT  ஈ. (RT)2 

11. AB (g) ⇌ A(g)+ B (g) என்ற விமனயின்  ைநிமையில் கைாத்ே அழுத்ேம் P-ல் AB ஆனது 20% 

சிமேவமடந்ோல், எந்ே  ைன்பாட்டினால்  ைநிமை ைாறிலி Kp யானது கைாத்ே அழுத்ேம் P யுடன் 

கோடர்படுத்ேப்படும் 

அ. P = 24 KP  ஆ. P = 8KP  இ. 24 P= KP     ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்மை 

12. கீழ்க் ண்ட விமன ளில் எேற்கு KP ைற்றும் KC  ைம் அல்ை 

அ. 2 NO(g) ⇌ N2(g) + O2(g)  ஆ. SO2(g)+ NO2 ⇌ SO3(g) + NO(g) 

இ. H2(g) + I2(g) ⇌ 2HI (g)  ஈ. PCl5(g) ⇌ PCl3(g)+ Cl2(g) 

13. PCl5 ⇌ PCl3+ Cl2 என்ற விமனயின், PCl5  சிமேவமடேல் பின்னம் x  ைநிமையில், PCl5ன் 

கோடக் ச் க றிவு 0.5 தைாைா  இருந்ோல்,  ைநிமையில் விமனபடு கபாருள் ள் ைற்றும் 

விமனபடு கபாருள் ளின் கைாத்ே தைால் ள் எண்ணிக்ம  

அ. 0.5 – x  ஆ. x +0.5  இ. 2x +0.5  ஈ. x+1 

14. X ⇌ Y+Z  A ⇌ 2B என்ற விமன ளில் KP1 ைற்றும் KP2 ன் ைதிப்பு ள் 9:1 என்ற விகிேத்தில் 

உள்ளது. X ைற்றும் A ன் பிரிம  வீேம் ைற்றும் கோடக் ச் க றிவு  ைைா  இருந்ோல்  ைநிமையில் 

கைாத்ேம் அழுத்ேம் P1 ைற்றும் P2வின் விகிேம் _______ 

அ. 36 : 1  ஆ. 1 : 1  இ. 3 : 1  ஈ. 1 : 9 

15. Fe (OH)3 (s) ⇌ Fe3+ (aq) + 3OH-(aq), என்ற விமனயில் OH- அயனியின் க றிவு ¼ ைடங் ா  

குமறந்ோல், Fe3+ ன்  ைநிமைச் க றிவானது 

அ. ைாறாது    ஆ. ¼ ைடங்கு அதுவும் குமறயும் 

இ. 4 ைடங் ா  அதி ரிக்கும்  ஈ. 64 மைங்கு அதிகரிக்கும் 

16. ஒரு குறிப்பிட்ட கவப்பநிமையில், KP = 0.5 என்ற விமனயிமன  ருதுதவாம். 
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 PCl5(g) ⇌ PCl3(g) + Cl2(g) 
ஒவ்கவாரு வாயுவின் கோடக்  பகுதி அழுத்ேம் 1 atm உள்ளவாறு, மூன்று வாயுக் மளயும் ஒரு 

 ைனில்  ைக்கினால், பின்வரும் கூற்று ளில் எது  ரியா  இருக்கும். 

அ. அதி ளவு PCl3 உருவாகும்  ஆ. அதி ளவு Cl2 உருவாகும் 

இ. அதிகளவு PCl5 உருோகும் ஈ. இவற்றில் எதுமில்மை 

17. ஒரு லிட்டர்  ன அளவுமடய குடுமவயில்,  ைதைாைார் க றிவு ளுமடய H2 ைற்றும் I2  ைநிமைக்கு 

கவப்பப்படுத்ேப்படுகிறது. முன்தனாக்கு ைற்றும் பின்தனாக்கு ஆகிய இரு விமன ளின் 

விமனதவ  ைாறிலி ைதிப்பு  ைைா  இருந்ோல்  ைநிமையில், H2 ன் கோடக் ச் க றிவில் எவ்வளவு 

 ேவீேம் விமனக்கு உட்பட்டிருக்கும் __________ 

அ. 33%  ஆ. 66%  இ. (33)2 %  ஈ. 16.5% 

18. ஒரு தவதிச்  ைநிமையில், முன்தனாக்கு விமனயின் விமனதவ  ைாறிலி 2.5 x 102 ைற்றும் 

 ைநிமை ைாறிலி 50 எனில் பின்தனாக்கு விமனயின் விமனதவ  ைாறிலி 

அ. 11.5   ஆ. 50   இ. 2 x 102  ஈ. 2 x 10-3 

19. கீழ்க் ண்டவற்றில் எது இயற்பியல் க யல்முமற க ாண்ட  ைநிமையின் பண்பு 

அ. ஒரு க ாடுக் ப்பட்ட கவப்பநிமையில்  ைநிமையானது, ஒரு மூடிய அமைப்பில் ைட்டுதை 

 ாத்தியம் 

ஆ. எதிர்-எதிர் க ய்முமற ள் ஒதர தவ த்தில் ைமடகபறும் தைலும் இங்கு, நிமையான ஆனால் 

இயங்கு நிமை இருக்கும். 

இ. அடனத்து இயற்பியல் தசயல்முடைகளும் சமநிடலயில் நடைதபைாது. 

ஈ. அமைப்பின் அமனத்து அளவிடப்படும் பண்பு ளும் ைாறாைலிருக்கும். 

20. SO2 ைற்றும் O2 லிருந்து உருவாகும் SO3 ன் இரண்டு தைால் ளுக்கு  ைநிமை ைாறிலி K1, ஒரு தைால் 

SO3 சிமேவுற்று SO2 ைற்றும் O2அஇத் ேரும் விமனயின்  ைநிமை ைாறிலி 

அ. 1
𝐾1

   ஆ. K1
2   இ. ( 𝟏

𝑲𝟏
)
𝟏/𝟐

  ஈ. 𝐾1
2

 

21.  ைநிமை மள அவற்றின் கோடர்புமடய நிமை ளுடன் கபாருத்து . 

i. திரவம் ⇌ வாயு   ii. திண்ைம் ⇌ திரவம் 

iii. திண்ைம் ⇌ வாயு   iv.  மரகபாருள்(s) ⇌  மரகபாருள் ( மர ல்) 

1. உருகுநிமை    2. க றிவூட்டப்பட்ட  மர ல் 

3. க ாதிநிமை   4. பேங் ைாேல் 

5. க றிவூட்டப்படாே  மர ல் 

 i  ii iii iv 
அ. 1 2 3 4 
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ஆ.  3 1 4 2 

இ. 2 1 3 4 

ஈ. 3 2 4 5 

22. A + B ⇌ C என்ற மீள்விமனயின்,  ைநிமைமய  ருதுதவாம், A ைற்றும் B ஆகிய 

விமனபடுகபாருட் ளின் க றிவிமன இருைடங் ா  உயர்த்தினால் ,  ைநிமை ைாறிலியின் ைதிப்பு 

அ. இருைடங் ாகும்   ஆ. ைான்கில் ஒரு பங் ாகிறது 

இ. பாதியாகும்    ஈ. மாைாமலிருக்கும் 

23. [Co(H2O)6]2+ (aq) (இளஞ்சிவப்பு) + 4Cl- (aq) ⇌ [CoCl4]2- (aq) (நீைம்) + 6H2O (l) திரவம் தைற் ண்ட 

விமனயில்,  ைநிமையில், விமனக் ைமவயானது அமற கவப்பநிமையில் , நீை 

நிறத்திலிருக்கும், இக் ைமவமய குளிர்விக்  அது இளஞ்சிவப்பு நிறைா  ைாறுகிறது. 

க ாடுக் ப்பட்டுள்ள  ே வல் ளின் அடிப்பமடயில், கீழ்க் ண்டவற்றில் எது  ரியானது? 

அ. முன்வனாக்கு விடனயில் , ∆𝑯 > 𝟎 

ஆ. பின்தனாக்கு  விமனயில் ∆𝐻 = 0 

இ. முன்தனாக்கு விமனயில் ∆𝐻 < 0 

ஈ ∆𝐻 ன் குறியீடு க ாடுக் ப்பட்டுள்ள ே வல் ளின் அடிப்பமடயில்  ணிக்  இயைாது 

24. கீழ்க் ண்டவிமன ளின்  ைநிமை ைாறிலி ள்: 

N2 + 3H2 ⇌ 2NH3 ; K1 
N2 + O2 ⇌ 2NO ;  K2 
H2 + ½ O2 ⇌ H2O ;  K3 
என்ற விமனயின்  ைநிமை ைாறிலி ைதிப்பு; 

அ. K2
3K3 / K1  ஆ. K1 K3

3 /K2  இ. K2K3
3 / K1  ஈ, K2K3 / K1 

25. 400 K ல் 20 லிட்டர்  ைனில் 0.4 atm அழுத்ேமுமடய CO2(g) ைற்றும் அதி ளவு SrO உள்ளது (திண்ை 

SrOன்  ன அளமவ ேவிர்க் வும்).  ைனில் கபாருத்ேப்பட்டுள்ள ை ரும் அழுத்ேத்திமன ேற்தபாது 

ை ர்த்தி  ைனின்  ன அளவு குமறக் ப்படுகிறது. 

CO2 ன் அழுத்ேைானது அதி பட்  அளவிமன அமடயும் தபாது,  ைனின் அதி பட்   ன 

அளவானது ________ 

SrCO3 (s) ⇌ SrO (s) + CO2(g) என க ாடுக் ப்பட்டுள்ளது. 

Kp = 1.6 atm  
அ. 2 லிட்டர்  ஆ. 5 லிட்ைர்  இ. 10 லிட்டர்  ஈ. 4 லிட்டர் 

 

9. கடரசல்கள் 
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I. சரியான விடையிடனத் தெரிவு தசய்க 

1. 250 கிராம் நீரில் 1.8 கிராம் குளுக்த ாஸ்  மரக் ப்பட்டுள்ள  மர லின் தைாைாலிட்டி 

அ. 0.2 M  ஆ. 0.01 M  இ. 0.02 M  ஈ. 0.04 M 

2. பின்வரும் க றிவு அைகு ளில், கவப்பநிமைமய  ார்ந்து அமையாேமவ எமவ? 

அ. தைாைாலிட்டி   ஆ. தைாைாரிட்டி 

இ. தைால் பின்னம்   ஈ. (அ) மற்றும் (இ) 

3. வயிற்றில் சுரக்கும் , நீர்த்ே HCl அமிைத்மே அலுமினியம் மைட்ராக்ம டு க ாண்டு 

ைடுநிமையாக்  முடியும். 

Al (OH)3 + 3HCl (aq) → AlCl3 + 3 H2O 
21 mL of 0.1M HCl ஐ ைடுநிமையாக்குவேற் ா , 0.1 M Al (OH)3  மர ல் எவ்வளவு ml 

தேமவப்படும்? 

அ. 14 mL  ஆ. 7 mL  இ. 21 mL  ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்மை 

4.  ாற்றில் உள்ள மைட்ரஜனின் பகுதி அழுத்ேம் 0.76 atm ைற்றும் 300 K கவப்பநிமையில் அேன் 

கைன்றி விதி ைாறிலி ைதிப்பு 7.6 x 104 atm. 300 K கவப்பநிமையில்,  ாற்மற நீரின் வழியா  

குமிழி ளா  க லுத்தும்தபாது, கிமடக்கும்  மர லில், மைட்ரஜன் வாயுவின் தைால் பின்ன ைதிப்பு 

என்ன? 

அ. 1 × 10−4  ஆ. 1× 10−6  இ. 2 × 10−5  ஈ. 1 × 𝟏𝟎−𝟓 

5. 350 K கவப்பநிமையில் நீரில், மைட்ரஜன் வாயுவின்  மரதிறனுக்கு கைன்றி விதி ைாறிலி 

ைதிப்பு 8 × 104 𝑎𝑡𝑚.  ாற்றில் மைட்ரஜனின் தைால் பின்னம் 0.5 ஆகும். 350 K கவப்பநிமை ைற்றும் 

4 atm அழுத்ேத்தில் 10 தைால் ள் நீரில்  மரயும்  ாற்றிலுள்ள மைட்ரஜனின் தைால் எண்ணிக்ம  

அ. 4× 10−4  ஆ. 4× 104  இ. 2 × 10−2  ஈ. 2.5 × 𝟏𝟎−𝟒 

6. ைல்லியல்புக்  மர லுக்கு பின்வருவனவற்றுள் எந்ே ஒன்று ேவறானது 

அ. ∆𝐻 ைத்ேல் = 0 

ஆ. ∆𝑈 ைத்ேல் = 0 

இ. ∆𝑃 = P ண்டறியப்பட்டது − 𝑃கரௌைட் விதி மூைம்  ணக்கிடப்பட்டது = 0 

ஈ. ∆𝑮 ைத்ேல் = 𝟎 

7. பின்வரும் வாயுக் ளில் எந்ே ஒன்று மி க்குமறந்ே கைன்றி விதி ைாறிலி ைதிப்மப கபற்றுள்ளது? 

அ. N2  ஆ. He  இ. CO2  ஈ. H2 

8. ஒரு இருகூறு ைல்லியல்புக்  மர லில், தூய திரவக் கூறு ள் 1 ைற்றும் 2 இன் ஆவிஅழுத்ேங் ள் 

முமறதய P1 ைற்றும் P2 ஆகும். x1 என்பது கூறு 1 இன் தைால் பின்னம் எனில், 1 ைற்றும் 2 

ஆகியவற்றால் உருவாக் ப்பட்ட  மர லின் கைாத்ே அழுத்ேம் 
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அ. P1+ x1(P2 – P1)   ஆ. P2 - x1(P2 + P1)   

இ. P1- x2(P1 – P2)   ஈ. P1+ x2(P)1 – P2)  

9.  மர லின்  வ்வூடுபரவல் அழுத்ேத்மே (p) ேரும்  ைன்பாடு 

அ. 𝜋 = 𝑛𝑅𝑇  ஆ. 𝝅𝑽 = 𝒏𝑹𝑻  இ, 𝜋𝑅𝑇 = 𝑛 ஈ, இவற்றில் எதுவுமில்மை 

10. பின்வரும் இருகூறு திரவ  ைமவ ளில் எது, கரௌைட் விதியிலிருந்து தைர்க்குறி விைக் த்மே 

 ாட்டுகிறது? 

அ. அசிட்தடான் + குதளாதராஃபார்ம்  ஆ. நீர் + மைட்ரிக் அமிைம் 

இ. HCl + நீர்     ஈ. எத்ெனால் + நீர் 
11. A ைற்றும் B எனும் இரண்டு வாயுக் ளின் கைன்றி விதி ைாறிலி ைதிப்பு ள் முமறதய x ைற்றும் y. A 

உடனான B யின் தைால் பின்ன விகிேம் 0.2. நீரில்  மரயும் B ைற்றும் A யின் தைால் பின்னம் விகிேம் 

அ. 2𝑥
𝑦

  ஆ. 𝑦
0.2𝑥

   இ. 0.2𝑥
𝑦

  ஈ.  𝟓𝒙
𝒚

 

12. 1000C கவப்பநிமையில், 100 கிராம் நீரில், 6.5 கிராம்  மரகபாருள்  மரந்துள்ள  மர லின் ஆவி 

அழுத்ேம் 732 mm. Kb = 0.52, எனில் அந்ே  மர லின் க ாதிநிமை ைதிப்பு 

அ. 1020 C  ஆ. 1000C  இ. 1010C  ஈ. 100.520C 

13. கரௌைட் விதிப்படி, ஒரு  மர லின் ஒப்பு ஆவி அழுத்ேக்குமறவானது _________க்கு  ைம் 

அ.  மரப்பானின் தைால் பின்னம் 

ஆ. கடரதபாருளின் வமால் பின்னம் 

இ.  மரகபாருளின் தைால் எண்ணிக்ம  

ஈ.  மரப்பானின் தைால் எண்ணிக்ம  

14. ஒதர கவப்பநிமையில், பின்வரும்  மர ல் ளுள் எந்ே இமண ஐத ாடானிக் இமணயாகும்? 

அ. 0.2M BaCl2 ைற்றும் 0.2 M urea 

ஆ. 0.1 M குளுக்த ாஸ் ைற்றும் 0.2 M யூரியா 

இ. 0.1 M NaCl ைற்றும் 0.1 M K2SO4  

ஈ. 0.1 M Ba(NO3)2 மற்றும் 0.1 M Na2SO4 

15. மின்பகுளியில்ைா த ர்ைம் (X) இன் எளிய விகிே வாய்ப்பாடு CH2O. ஆறு கிராம் Xஐ க ாண்டுள்ள 

 மர ைானது, அதே கவப்பநிமையில், 0.025M குளுக்த ாஸ்  மர மைப் தபாைதவ அதே 

 வ்வூடுபரவல் அழுத்ேத்மே க லுத்துகிறது. X ன் மூைக்கூறு வாய்ப்பாடு 

அ. C2H4O2  ஆ. C2H16O8  இ. C4 H8 O4  ஈ. CH2O 

16. க ாடுக் ப்பட்ட கவப்பநிமையில், நீரில் ஆக்ஸிஜன்  மரந்ே  மர லின் KH ைதிப்பு 4 × 104 atm. 

 ாற்றில் ஆக்சிஜனின் பகுதி அழுத்ேம் 0.4 atm, எனில்,  மர லில் ஆக்ஸிஜனின் தைால் பின்னம் 

அ.  4.6 × 103  ஆ. 1.6 × 104  இ. 1 × 𝟏𝟎−𝟓 ஈ. 1× 105 
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17. 1.25 M  ந்ே  அமிைத்தின் ைார்ைாலிட்டி 

அ. 1.25 N  ஆ. 3.75 N  இ. 2.5 N  ஈ. 2.25 N 

18. இரண்டு திரவங் ள் X ைற்றும் Y ஆகியன  ைக் ப்படும்தபாது கவதுகவதுப்பான  மர மைத் 

ேருகின்றன. அந்ேக்  மர ைானது 

அ. ைல்லியல்புக்  மர ல் 

ஆ. ைல்லியல்புக்  மர ல் ைற்றும் கரௌைட் விதியிலிருந்து தைர்க்குறி விைக் த்மே  ாட்டுகிறது 

இ. ைல்லியல்புக்  மர ல் ைற்றும் கரௌைட் விதியிலிருந்து எதிர்குறி விைக் த்மே  ாட்டுகிறது 

ஈ. இயல்புக் கடரசல் மற்றும் தரௌலட் விதியிலிருந்து எதிர்குறி விலக்கத்டெ காட்டுகிைது. 

19. நீரில்  ர்க் மரக்  மர லின் ஒப்பு ஆவி அழுத்ேக்குமறவு 3.5 × 10−3. அந்ே  மர லின் நீரின் தைால் 

பின்னம் 

அ. 0.0035  ஆ. 0.35  இ. 0.0035/18  ஈ. 0.9965 

20. 92 கிராம் கடாலுயீனின், ஆவி அழுத்ேத்மே 90% க்கு குமறப்பேற்கு, அதில்  மரக் த் தேமவயான 

எளிதில் ஆவியா ாே  மரகபாருளின் நிமற (தைாைார் நிமற 80 g mol-1) 

அ. 10 g  ஆ. 20g  இ. 9.2g  ஈ. 8.89g 

21. ஒரு  மர லின், க றிவிற்கு (c in mol L-1) எதிரான  வ்வூடு பரவல் அழுத்ேம் (p) வமரபடம் 

தைர்க்த ாட்மட ேருகிறது. இேன்  ாய்வு 310R. இங்கு ‘R’ என்பது வாயு ைாறிலி,  வ்வூடுபரவல் 

அழுத்ேம் அளவிடப்பட்ட கவப்பநிமையின் ைதிப்பு 

அ. 310 × 0.082 K  ஆ.  3100 C  இ. 370C  ஈ. 310
0.082

𝐾 

22. 200ml புரேநீர்க்  மர ைானது, 1.26 g புரேத்மே க ாண்டுள்ளது. 300 K கவப்பநிமையில், இந்ே 

 மர லின்  வ்வூடுபரவல் அழுத்ே ைதிப்பு 2.52 × 10−3 bar என  ண்டறியப்பட்டுள்ளது. புரேத்தின் 

தைாைார் நிமற (R = 0.083 L bar mol-1 K-1) 

அ. 62.22 Kg mol-1 ஆ. 12444 g mol-1 இ. 300 g mol-1     ஈ. இவற்றில் ஏதுமில்மை 

23. வலிமைமிகு மின்பகுளி தபரியம் மைட்ராக்ம டின் நீர்த்ே நீர்க் மர லுக்கு வாண்ட் ைாஃப் 

 ாரணி (i) ைதிப்பு 

அ. 0  ஆ. 1  இ. 2  ஈ. 3 

24. 10% w/w க றிவுமடய த ாடியம் மைட்ராக்ம டு நீர்க் மர லின் தைாைாலிட்டி என்ன? 

அ. 2.778  ஆ. 2.5  இ. 10  ஈ. 0.4 

25.  மர லில் n  மரப்பான் மூைக்கூறு ள் ஒன்றிமணயும்தபாது, இமணேல் வீேத்திற் ான  ரியான 

 ைன்பாடு 

அ. α = n(i−1)

n−1
  ஆ. α2 = n(1−i)

n−1
  இ. 𝛂 = 𝐧(𝐢−𝟏)

𝟏−𝐧
  ஈ. α = n(1−i)

n(1−i)
 

26. பின்வருவனவற்றுள் எந்ே நீர்க் மர ல், அதி  க ாதிநிமைமயக் க ாண்டுள்ளது? 
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அ. 0.1 M KNO3 ஆ. 0.1 M Na3PO4  இ. 0.1 M BaCl2  ஈ. 0.1 M K2So4 

27. நீரின் உமறநிமைத் ோழ்வு ைாறிலி ைதிப்பு 1.860 K Kgmol-1. 45 கிராம் நீரில், 5g Na2SO4ஐ 

 மரக்கும்தபாது, உமறநிமையில் ஏற்படும் ோழ்வு 3.640C. Na2SO4 இன் வாண்ட் ைாஃப்  ாரணி 

ைதிப்பு 

அ. 2.5  ஆ, 2.63  இ. 3.64  ஈ. 5.50 

28.  ைதைாைார் NaCl ைற்றும் KCl  மர ல் ள் ேயாரிக் ப்பட்டன. NaCl  மர லின் உமறநிமை -20C, 

எனில் எதிர்பார்க் ப்படும் KCl  மர லின் உமறநிமை ைதிப்பு 

அ. -20C  ஆ. -40C  இ. -10C  ஈ. 00 C 

29. வாண்ட் ைாஃப்  ாரணி ைதிப்பு 0.54 க ாண்ட கபன்சீனில், பீனால் மூைக்கூறு ள் 

இரட்மடயாகின்றன. இமணேல் வீேம் என்ன? 

அ. 0.46  ஆ. 92  இ. 46  ஈ. 0.92 

30. கூற்று: ஒரு ைல்லியல்பு  மர ைானது கரௌைட் விதிக்கு கீழ்படுகிறது. 

 ாரணம்: ஒரு ைல்லியல்பு  மர லில்,  மரப்பான் –  மரப்பான் இமடயீடு ளும்,  மரகபாருள் – 

 மரகபாருள் இமடயீடு ளும்,  மரகபாருள் –  மரப்பான் இமடயீடு மளப் தபாைதவ உள்ளன. 

அ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரியானது. காரணமானது, கூற்றிற்கு சரியான 

விளக்கமாகும். 

ஆ. கூற்று ைற்றும்  ாரணம் இரண்டும்  ரியானது.  ாரணைானது, கூற்றிற்கு  ரியான விளக் ைல்ை 

இ. கூற்று  ரி  ாரணம் ேவறு 

ஈ. கூற்று ைற்றும்  ாரணம் இரண்டும் ேவறு 

 

10. வேதிப்பிடணப்புகள் 

I. சரியான விடைடயத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 

1. பின்வரும் த ர்ைங் ளில், எதில் உள்ள அணுவானது எண்ைவிதிக்கு  ட்டுப்படவில்மை? 

அ. XeF4  ஆ. AlCl3  இ. SF6  ஈ. SCl2 

2. OA ⩵ C ⩵OB ,முமறதய OA, C ைற்றும் OB ஆகியவற்றின் மீதுள்ள முமற ார் மின்சுமை ள் 

முமறதய 

அ. -1, 0, +1  ஆ. +1, 0, -1  இ. -2, 0, +2  ஈ. 0, 0, 0 

3. பின்வருவனவற்றுள் எது எைக்ட்ரான் குமறச் த ர்ைம்? 

அ. PH3   ஆ. (CH3)2  இ. BH3  ஈ. NH3
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4. பின்வருவனவற்றுள் π பிமணப்மபக் க ாண்டிராே மூைக்கூறு எது? 

அ. SO2  ஆ. NO2  இ. CO2  ஈ. H2O 

5. 2-பியுட்மடனலில் (2-butynal) உள்ள சிக்ைா (σ) ைற்றும் மப (π) பிமணப்பு ளின் எண்ணிக்ம க்கு 

இமடதயயுள்ள விகிேம் 

அ. 8/3   ஆ. 5/3   இ. 8/2   ஈ. 9/2 

6. பின்வருவனவற்றுள் எந்ே ஒன்று,  ல்பர்கடட்ராபுளூமரடு மூைக்கூறின் பிமணப்புக் 

த ாணங் ளா  இருக் ைாம்? 

அ. 1200, 800  ஆ. 1090.28  இ. 900  ஈ. 890, 1170 

7. கூற்று: ஆக்சிஜன் மூைக்கூறு பாரா  ாந்ேத்ேன்மை க ாண்டது. 

 ாரணம் : அது, அேன் பிமணப்பு மூைக்கூறு ஆர்பிட்டாலில் இரண்டு ேனித்ே எைக்ட்ரான் மள 

க ாண்டுள்ளது. 

அ. கூற்று ைற்றும்  ாரணம் இரண்டும்  ரியானது.  ாரணைானது, கூற்றிற்கு  ரியான விளக் ைாகும். 

ஆ. கூற்று ைற்றும்  ாரணம் இரண்டும்  ரியானது.  ாரணைானது, கூற்றிற்கு  ரியான விளக் ைல்ை 

இ. கூற்று சரி காரணம் ெேறு 

ஈ. கூற்று ைற்றும்  ாரணம் இரண்டும் ேவறு 

8. இமணதிற பிமணப்புக் க ாள்ம யின்படி, இரண்டு அணுக் ளுக்கிமடதய பிமளப்பு உருவாவது 

அ. முழுவதும் நிரம்பிய அணு ஆர்பிட்டால் ள் தைற்கபாருந்தும்தபாது  

ஆ. சரிபாதி நிரம்பிய அணு ஆர்பிட்ைால்கள் வமற்தபாருந்தும்வபாது 

இ. பிமணப்பில் ஈடுபடாே அணு ஆர்பிட்டால் ள் தைற்கபாருந்தும்தபாது 

ஈ.  ாலியான அணு ஆர்பிட்டால் ள் தைற்கபாருந்தும்தபாது 

9. ClF3, NF3 ைற்றும் BF3 மூைக்கூறு ளில் உள்ள குதளாரின், மைட்ரஜன் ைற்றும் தபாரான் அணுக் ள் 

அ. sp3 இனக் ைப்பிலுள்ளன 

ஆ. முமறதய sp3, sp3 ைற்றும் sp2 இனக் ைப்பிலுள்ளன 

இ. sp2 இனக் ைப்பிலுள்ளன 

ஈ. முடைவய sp3d, sp3 மற்றும் sp இனக்கலப்பிலுள்ளன. 

10. ஒரு s ைற்றும் மூன்று p ஆர்பிட்டால் ள் இனக் ைப்பிற்கு உட்படும்தபாது, 

அ. ஒன்றுக்க ான்று 900 ல் அமைந்துள்ள ைான்கு  ைைான ஆர்பிட்டால் ள் உருவாக் ப்படும் 

ஆ. ஒன்றுக்தகான்று 1090 28’ –ல் அடமந்துள்ள நான்கு சமான ஆர்பிட்ைால்கள் 

உருோக்கப்படும் 

இ. ஒதர ேளத்தில் அமைந்துள்ள ைான்கு  ைான ஆர்பிட்டால் ள் உருவாக் ப்படும். 

ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்மை 

http://www.winmeen.com/


General Science                                                                           Prepared By www.winmeen.com 
 

Learning Leads To Ruling                                     Page 33 of 53 

11. பின்வருவனவற்றுள் எது, அவற்றின் பிமணப்புத்ேரங் ளின் ஏறுவரிம யில் அமைந்ே  ரியான 

வரிம மய குறிப்பிடுகிறது. 

அ. C2 < C2
2- < O2

2- < O2   ஆ. C2
2- < C2

+ < O2 < O2
2- 

இ. O2
2- < O2 < C2

2- < C2
+  ஈ. O2

2- < C2
+ < O2 < C2

2- 

12. PCl5 இல் உள்ள மைய அணுவின் இனக் ைப்பின்தபாது,  ைப்பில் ஈடுபடும் ஆர்பிட்டால் ள் 

அ. s, px , py , dx2 , dx2-y2  ஆ. s, px . py , dxy , dx2-y2   

இ. s, px , py , dz , dx2-y2   ஈ. s, px , py , dxy , dx2-y2  

13. மைட்ரஜன் கபராக்ம டு , ஓத ான் ைற்றும் ஆக்சிஜன் ஆகியவற்றில் O – O பிமணப்பு நீளத்தின் 

 ரியான வரிம  

அ. H2 O2 > O3 > O2   ஆ. O2 > O3 > H2O2 

இ. O2 > H2O2
 > O3   ஈ. O3 > O2 > H2O2 

14. பின்வருவனவற்றில் எந்ே ஒன்றுமடயா  ாந்ேத்ேன்மை க ாண்டது? 

அ. O2  ஆ. O2 2-  இ. O2
+  ஈ. இவற்றில் எதுமில்மை 

15. ஒரு மூைக்கூறின் பிமணப்புத்ேரம் 2.5 ைற்றும் அேன் மூைக்கூறு ஆர்பிட்டாலிலுள்ள 

எைக்ட்ரான் ளின் எண்ணிக்ம  8 என  ண்டறியப்பட்டுள்ளது எனில், எதிர்பிமணப்பு மூைக்கூறு 

ஆர்பிட்டாலிலுள்ள எைக்ட்ரான் ளின் எண்ணிக்ம  

அ. மூன்று    ஆ. ைான்கு   

இ. பூஜ்ஜியம்    ஈ. க ாடுக் ப்பட்ட ே வல் ளிலிருந்து  ண்டறிய முடியாது 

16. IF5 மூைக்கூறின் வடிவம் ைற்றும் இனக் ைப்பு 

அ. முக்த ாண இருபிரமிடு வடிவம், Sp3d2  

ஆ. முக்த ாண இருபிரமிடு வடிவம், Sp3d 

இ. சதுரபிரமிடு ேடிேம் , Sp3d2 

ஈ. எண்முகி வடிவம், Sp3d2 

17. பின்வருவனவற்றிலிருந்து ேவறான கூற்மற தேர்ந்கேடு. 

அ. Sp3 இனக் ைப்பு ஆர்பிட்டால் ள்  ைைானமவ தைலும் அமவ ஒன்றுக்க ான்று 1090 28’ 

த ாணத்தில் அமைந்துள்ளன. 

ஆ. dsp2 இனக் ைப்பு ஆர்பிட்டால் ள்  ைைானமவ தைலும் அவற்றில் எந்ே இரண்டுக்கும் இமடதய 

உள்ள த ாணம் 900 

இ. ஐந்து sp3d இனக்கலப்பு ஆர்பிட்ைால்களும் சமமற்ைடே. இந்ெ ஐந்து sp3d இனக்கலப்பு 

ஆர்பிட்ைால்களில், மூன்று 1200, வகாணத்திலும், மீெமுள்ள இரண்டு ஆர்பிட்ைால்கள் மற்ை 

மூன்று ஆர்பிட்ைால்கள் அடமந்துள்ள ெளத்திற்கு தசங்குத்ொகவும் அடமந்துள்ளன. 
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ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்மை 

18. ஒத்ே இனக் ைப்பு, வடிவம் ைற்றும் ேனித்ே எைக்ட்ரான் இரட்மட எண்ணிக்ம மய க ாண்ட 

மூைக்கூறு ள் 

அ. SeF4 , XeO2 F2    ஆ. SF4 , XeF2 

இ. XeOF4 , TeF4    ஈ. SeCl4 , XeF4
 

19. பின்வரும் மூைக்கூறு ள்/அயனி ளில் BF3 , NO2
-, H2O எவற்றில் உள்ளமைய அணு sp2 

இனக் ைப்பில் உள்ளது? 

அ. NH2
- ைற்றும் H2O    ஆ. NO2

- ைற்றும் H2O 

இ. BF3 மற்றும் NO2
-    ஈ. BF3 ைற்றும் NH2

- 

20. இரண்டு அயனி ள் NO3
- ைற்றும் H3O+ ஆகியவற்றின் சிை பண்பு ள் கீதே விவரிக் ப்பட்டுள்ளன. 

அவற்றில் எந்ே ஒன்று  ரியானது? 

அ. தேவ்வேறு ேடிேங்களுைன், டமய அணுவின் இனக்கலப்பிலும் வேறுபடுகின்ைன. 

ஆ. ஒத்ேவடிவங் ளுடன், மைய அணுவின் இனக் ைப்பிலும் ஒத்துள்ளன. 

இ. ஒத்ேவடிவங் ளுடன், மைய அணுவின் இனக் ைப்பில் தவறுபடுகின்றன 

ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்மை 

21. 2,3 கபண்டாமடயீனில் (2, 3 pentadiene) வைமிருந்து இடைா  உள்ள ஐந்து  ார்பன் அணுக் ளின் 

இனக் ைப்பு வம  ள் 

அ. sp3, sp2, sp, sp2, sp3   ஆ. sp3, sp, sp, sp, sp3 

இ. sp2, sp, sp2, sp2, sp3   ஈ. sp3, sp3, sp2, sp3, sp3 

22. Xe F2 ஆனது ______________ உடன் ஒத்ே வடிவமுமடயது. 

அ. SbCl2  ஆ. BaCl2  இ. TeF2  ஈ. ICI2
- 

23. மீத்தேன், ஈத்தேன், ஈத்தீன் ைற்றும் ஈத்மேன் ஆகியவற்றில் உள்ள இனக் ைப்பு ஆர்பிட்டால் ளின் 

s-பண்பு  ேவீேங் ள் முமறதய 

அ. 25, 25, 33.3, 50 ஆ. 50, 50, 33.3, 25 இ. 50, 25, 33.3, 50  ஈ. 50, 25, 25, 50 

24. பின்வரும் மூைக்கூறு ளில் எது  ார்பன்மடயாக்ம டின் வடிவத்மே ஒத்துள்ளது? 

அ. SnCl2  ஆ. NO2  இ. C2H2  ஈ. இமவ அமனத்தும் 

25. VSEPR க ாள்ம ப்படி, கவவ்தவறு வம  எைக்ட்ரான் ளுக்கு இமடப்பட்ட விைக் ம் _________ 

வரிம யில் அமைகிறது. 

அ. 1.p -1.p > b. p-b. p > 1. p-b. p  ஆ. b. p – b.p >b. p-1.p > 1. P-b.p 

இ. 1. p-1. p > b. p-1. p > b. p-b. p  ஈ. b. p-b. p > 1. p-1.p > b. p-1. P 

26. ClF3 இன் வடிவம் 
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அ. முக்த ாண  ைேளம்  ஆ. பிரமிடுவடிவம் 

இ. “T”  ேடிேம்    ஈ. இவற்றில் எதுவுமில்மை 

27. பூஜ்ஜிய ைற்ற இருமுமன திருப்புத் திறமனக்  ாட்டுவது 

அ. CO2     ஆ. p-மடகுதளாதராகபன்சீன் 

இ.  ார்பண்கடட்ராகுதளாமரடு ஈ. நீர் 
28. பின்வரும் நிபந்ேமன ளில் எது உடனிம வு அமைப்பு ளுக்கு  ரியானது அல்ை? 

அ. பங்த ற்கும் வடிவமைப்பு ள்  ண்டிப்பா  ஒதர எண்ணிக்ம யிைான ேனித்ே எைக்ட்ரான் மள 

க ாண்டிருக்  தவண்டும். 

ஆ. பங்த ற்கும் வடிவமைப்பு ள் ஒத்ே ஆற்றல் மள க ாண்டிருக்  தவண்டும். 

இ. உைனிடசவு இனக்கலப்பு ேடிேடமப்பானது, பங்வகற்கும் எந்ெ அடமப்டப விைவும் அதிக 

ஆற்ைடல தகாண்டிருக்க வேண்டும். 

ஈ. இவற்றுள் ஏதுமில்மை 

29. பின்வருவனவற்றுள் அயனி,   ப்பிமணப்பு ைற்றும் ஈேல்   ப்பிமணப்பு இமணப்பு மள 

க ாண்டுள்ள த ர்ைம் 

அ. NH4Cl  ஆ. NH3
  இ. NaCl ஈ. இவற்றில் ஏதுமில்மை 

30. CaO ைற்றும் NaCl ஆகியன ஒதர படி  அமைப்மபயும், ஏறத்ோே ஒதர ஆரத்மேயும் க ாண்டுள்ளன. 

NaCl இன் படி க்கூடு ஆற்றமை U எனக்க ாண்டால், CaO இன் தோராயபடி க்கூடு ஆற்றல் ைதிப்பு 

அ. U  ஆ, 2U  இ. U/2  ஈ. 4U 

 
 

11.  கரிம வேதியியலின் அடிப்படைகள் 

I. சரியான விடைடயத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 

1. ஒதர ஒரு π பிமணப்மப க ாண்டுள்ள த ர்ைத்மே தேந்கேடுக் வும். 

அ. CH3 – CH = CH – CH3   ஆ. CH3 – CH = CH – CHO 

இ. CH3 – CH = CH – COOH   ஈ. இமவ அமனத்தும் 

2.  என்ற மைட்தரா  ார்பனில்,  ார்பன் 1, 2, 3, 4 ைற்றும் 7ல் 

உள்ள  ைப்பின நிமை கீழ்க் ண்டவரிம  

அ. sp, sp, sp3, sp2, sp3   ஆ. sp2, sp, sp3, sp2, sp3 

இ. sp, sp, sp2, sp, sp3    ஈ. இமவ அமனத்தும் 

3. ஆல் ாமடயீன் ளின் கபாதுவான வாய்ப்பாடு 
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அ. CnH2n  ஆ. CnH2n-1  இ. CnH2n-1  ஈ. CnHn-2 

4. 5, 6-மடகைத்தில் கைப்ட் -2-ஈன் என்ற IUPAC கபயர் க ாண்ட த ர்ைத்தின் அமைப்பு 

அ.  ஆ.  

இ.  ஈ. இமவ அமனத்தும் 

5.  
த ர்ைத்தின் IUPAC கபயர் 

அ. 2, 3 – டை தமத்தில் தைப்வைன்  ஆ. 3- கைத்தில் – 4- எத்தில் ஆக்தடன் 

இ. 5-எத்தில் – 6- கைத்தில் ஆக்தடன்  ஈ. 4-எத்தில் -3- கைத்தில் ஆக்தடன் 

6. கீழ்க் ண்டவற்றுள் எந்ே ஒரு கபயர்  ரியான கபயருடன் கபாருந்ோது? 

அ. 3-தமத்தில்-3-தைக்ஸவனான்  ஆ. 4- கைத்தில்- 3- கைக்ைதனான் 

இ. 3- கைத்தில் – 3- கைக்ைனால்  ஈ. 2- கைத்தில் ம க்தளா கைக்ைதனான் 

7. CH3 – CH = CH – C ≡ CH என்ற த ர்ைத்தின் IUPAC கபயர் 

அ. கபன்ட் – 4- ஐன் – 2 – ஈன்  ஆ. தபன்ட் – 3 – ஈன் – 1- ஐன் 

இ. கபன்ட் -2 – ஈன் – 4- ஐன்   ஈ. கபன்ட் -1 –ஐன் -3-ஈன் 

8.  ன் IUPAC கபயர் 

அ. 3, 4, 4 – ட்மர கைத்தில் கைப்தடன் 

ஆ. 2-எத்தில் -3,  3-மட கைத்தில் கைப்தடன் 

இ. 3, 4, 4 – ட்டர தமத்தில் ஆக்வைன் 

ஈ. 2-பியூமடல் – 2- கைத்தில் – 3- எத்தில் –பியூதடன் 
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9.  ன் IUPAC கபயர் 

அ. 2, 4,4 – ட்மரகைத்தில் கபன்ட் – 2 – ஈன்   

ஆ. 2, 4, 4 – ட்மரகைத்தில் கபன்ட் -3-ஈன் 

இ. 2, 2, 4 – ட்டரதமத்தில் தபன்ட் – 3-ஈன் 

ஈ. 2,2,4 – ட்மரகைத்தில் கபன்ட் – 2-ஈன் 

10.  என்ற த ர்ைத்தின் IUPAC கபயர் 

அ. 3 –எத்தில் – 2-தைக்ஸீன் ஆ. 3- புதராமபல் – 3-கைக்ஸீன் 

இ. 4 – எத்தில் -4- கைக்ஸீன் ஈ. 3 – புதராமபல் – 2- கைக்ஸீன் 

11.  என்ற த ர்ைத்தின் IUPAC வாய்ப்பாடு 

அ. 2-மைட்ராக்சி புரப்பிதயானிக் அமிைம்  

ஆ. 2 – டைட்ராக்சி புரப்பவனாயிக் அமிலம் 

இ. புதராதபன் – 2- ஆல் – 1 – னாயிக் அமிைம் 

ஈ.  ார்பாக்சி ஈத்ேனால் 

12. ன் IUPAC கபயர் 

அ. 2 – புதராதைா – 3-கைத்தில் பியூட்டதனாயிக் அமிைம்  

ஆ. 2 –கைத்தில் – 3- புதராதைா பியூட்டதனாயிக் அமிைம் 

இ. 3 – புவராவமா – 2- தமத்தில் பியூட்ைவனாயிக் அமிலம் 

ஈ. 3 – புதராதைா – 2, 3 –மடகைத்தில் புதராப்பதனாயிக் அமிைம் 

13.  ரிைச் த ர்ைத்தில்  ாணப்படும் ஐத ாபியூட்மடல் கோகுதியின் அமைப்பு 
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அ. CH3 – CH2 – CH2 – CH2-   ஆ.  

இ.   ஈ.  

14. 1, 2 – மடமைட்ராக்சி ம க்தளா கபன்தடனில்  ாணப்படும் புறகவளி ைாற்றமைப்பு ளின் 

எண்ணிக்ம  

அ. 1  ஆ. 2  இ. 3  ஈ. 4 

15. பின்வருவனவற்றுள் எது ஒளிசுேற்றும் பண்புமடயது? 

அ. 3- குதளாதராகபன்தடன்  ஆ. 2 குதளாதரா புதராப்தபன் 

இ. மீத ா டார்டாரிக் அமிைம்  ஈ. குளூக்வகாஸ் 

16. ஈத்ேனாலின் ைாற்றமைப்பு 

அ. அசிட்டால்டிமைடு  ஆ. டை தமத்தில் ஈெர் 
இ. அசிட்தடான்   ஈ. கைத்தில்  ார்பினால் 

17. C3H6O என்ற மூைக்கூறு வாய்ப்பாட்டில் உள்ள வமளயமுள்ள, வமளமில்ைா ைாற்றமைப்பு ள் 

அ. 4  ஆ. 5  இ. 9  ஈ. 10 

18. பின்வருவனவற்றுள் எதில் விமனச்க யல் கோகுதி ைாற்றியம்  ாணப்படுகிறது? 

அ. எத்திலீன்    ஆ. புதராப்தபன் 

இ. எத்ெனால்    ஈ. CH2Cl2
 

19.  ஆகியமவ 

அ. உடனிம வு அமைப்பு ள்  ஆ. இயங்கு சமநிடல மாற்றியம் 

இ. ஒளி சுேற்றும் ைாற்றமைப்பு ஈ. வ  அமைப்பு ள் 

20.  ரிைச் த ர்ைத்தில் உள்ள மைட்ரஜமன  ண்டறியும் த ாேமனயில் உருவாகும் நீை நிறம் 

தோன்றுேலுக் ான  ாரணம் 

அ. Fe3 [Fe(CN)6]2  ஆ. Fe4 [Fe(CN)6]3 இ. Fe4[Fe(CN)6]2
 ஈ. Fe3[Fe(CN)6]3 

21. ைாத ன் ஆய்வின்மூைம் மைட்ரஜன்  ண்டறிய முடியாே த ர்ைம் 

அ. H2N – CO2 – NH. NH2. HCl  ஆ. NH2 – NH2. HCl 

இ. C6H5 – NH – NH2.HCl   ஈ. C6H5 CONH2 
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22. ைாத ான் ஆய்விமனபின் வரும் த ர்ைங் ளுக்கு ேனித்ேனிதய நி ழ்த்தும் தபாது தோன்றும் 

நீைநிறம் / வீழ்படிவு / கவண்நிற வீழ்படிவு அடிப்பமடயில் த ர்ைங் மள இமண ளா  

இமணக் வும். 

அ. NH2 NH2 HCl and ClCH2-CHO  ஆ. NH2 CS NH2 and CH3- CH2Cl 

இ. NH2 CH2 COOH and NH2 CONH2  ஈ. C6H5NH2 and ClCH2-CHO 

23. த ாடியம் மைட்தராபுரும டு,  ல்மபடு அயனியுடன் விமனப்பட்டு ஊோ நிறத்மே 

தோற்றுவிப்பேற் ான  ாரணம் 

அ. [Fe (CN)5 NO]3+  ஆ. [Fe (NO)5 CN]+ இ, [Fe (CN)5 NOS]4- ஈ. [Fe (CN)5NOS]3- 

24. 0.15g எமடயுள்ள  ரிைச்த ர்ைம்,  ாரியஸ்முமறயில் 0.12g சில்வர் புதராமைமட ேருகிறது எனில் 

த ர்ைத்தில் உள்ள புதராமினின்  ேவீேம் 

அ. 46%  ஆ. 34%  இ. 3.4%  ஈ. 4.6% 

25. 0.5 கி  ரிை த ர்ைம் க ல்டால் முமறப்படி க யல்படுகிறது, அதில் க ளிப்பட்ட அம்தைானியா, 

உறிஞ் ப்படுகிறது. மீேமுள்ள அமிைம் அம்தைானியாவால் ைடுநிமையாக் ப்பட்டு , 80 ml 05 M 

NaOH தேமவப்படுகிறது எனில் த ர்ைத்திலுள்ள மைட்ரஜனின்  ேவீேம் 

அ. 14%   ஆ. 28%  இ. 42%   ஈ. 56% 

26.  ரிை த ர்ைத்தில் உள்ள பாஸ்பரஸ் _________ ஆ  அளந்ேறியப்படுகிறது. 

அ. Mg2P2O7  ஆ. Mg3(PO4)2  இ. H3PO4  ஈ. P2O5 

27. ஆர்தோ ைற்றும் பாரா மைட்தராபீனால் பிரித்கேடுக் ப்படும் முமற 

அ. க ாதிநிமைைாறா வாமை வடித்ேல் ஆ. சிமேத்து வடித்ேல் 

இ. நீராவி ோடல ேடித்ெல்   ஈ. பிரிக்  முடியாேது 

28.  ரிைச்த ர்ைத்தின் தூய்மைமய நிர்ணயிக் ப்படும் முமற 

அ. வண்ணப்பிரிம     ஆ. படி ைாக் ல் 

இ. உருகுநிமை (அ) க ாதிநிமை  ஈ. (அ) மற்றும் (இ) 

29. க ாதி நிமையில் சிமேவமடயும் நீர்ைத்மே தீய்மையாக்கும் முமற 

அ. வளி அழுத்ேத்தில் வாமை வடித்ேல்  

ஆ. குடைந்ெ அழுத்ெத்தில் ோடல ேடித்ெல் 

இ. பின்னவாமை வடித்ேல் 

ஈ. நீராவி வாமை வடித்ேல் 

30. கூற்று:  என்பது 
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3- ார்ப்ஈத்ோக்சி – 2-பியூட்டீனாயிக் அமிைம்  

 ாரணம்: முேன்மை விமனக யல் கோகுதிமய தேர்ந்து இரட்மட பிமணப்பு, மூன்று 

பிமணப்பு ள் குமறந்ே எண் மளப் கபறும் 

அ. கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி, வமற்தசான்ன கூற்றிற்கான சரியான காரணம் 

விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆ. கூற்று ைற்றும்  ாரணம் ஆகிய இரண்டும்  ரி, தைற்க ான்ன கூற்றிற் ான  ரியான  ாரணம் 

விளக் ப்படவில்மை. 

இ. கூற்று  ரி ஆனால்  ாரணம் ேவறு 

ஈ. கூற்று ைற்றும்  ாரணம் ஆகிய இரண்டும் ேவறு 

 

12. கரிம வேதி விடனகளின் அடிப்படைக் கருத்துகள் 

I. சரியான விடைடயத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 

1. (A) CH3 CH2 CH2 Br + KOH → CH3 - = CH2 + KBr + H2O 
(B) (CH3)3 CBr + KOH → (CH3)3 COH +KBr 

(C)  
அ. (A) நீக்  விமன (B) ைற்றும் (C) பதிலீட்டு விமன ள் 

ஆ. (A) பதிலீட்டு விமன (B) ைற்றும் (C) நீக் விமன ள் 

இ. (A) ைற்றும் (B) நீக்  விமன ள் ைற்றும் (C) த ர்க்ம  விமன 

ஈ. (A) நீக்க விடன (B) பதிலீட்டு விடன மற்றும் (C) வசர்க்டக விடன 

2. கபன்ம ல்  ார்பன் தைர் அயனியின் இனக் ைப்பாேல் என்ன? 

அ. sp2  ஆ. spd2  இ. sp3  ஈ, sp2d 

3.  ருக் வர் திறனின் இறங்கு வரிம  

அ. OH- > NH2
- > -OCH3 > RNH2  ஆ. NH2

- > OH- > -OCH3 > RNH2 

இ. NH2
- > CH3O- > OH- > RNH2  ஈ. CH3O- > NH2

- > OH- > RNH2 

4. பின்வருவனவற்றில் எது எைக்ட்ரான்  வர் கபாருள் அல்ை? 

அ. Cl+   ஆ. BH3  இ. H3O+  ஈ. +NO2 

5. ஒரு   ப்பிமணப்பின் சீரான ஒதர ைாதிரியான பிளவினால் உருவாவது 

அ. எைக்ட்ரான்  வர் கபாருள்  ஆ.  ருக் வர் கபாருள் 
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இ.  ார்பன் தைர் அயனி   ஈ. ெனி உறுப்பு 

6. Hyper Conjucation இவ்வாறும் அமேக் ப்படுகிறது 

அ. பிமணப்பில்ைா உடனிம வு ஆ. தபக் ர்-ைாேன் விமளவு 

இ.  (அ) மற்றும் (ஆ)   ஈ. இமவ எதுவுமில்மை 

7. அதி  +I விமளவிமன கபற்றுள்ள கோகுதி எது? 

அ. CH3-  ஆ. CH3 –CH2 - இ. (CH3)2
- CH - ஈ. (CH3)3 – C – 

8. பின்வருவனவற்றுள் உடனிம விற்கு உட்படாே த ர்ைம் எது? 

அ. C6H5OH  ஆ. C6H5Cl  இ. C6H5NH2  ஈ. C6H5N+H3 

9. –I விமளவிமன  ாட்டுவது 

அ. –Cl   ஆ. –Br  இ. both (அ) and (ஆ)  ஈ. –CH3 

10. பின்வருவனவற்றுள் அதி  நிமைப்புத் ேன்மைமயப் கபற்றுள்ள  ார்பன் தைரயணி எது? 

அ.   ஆ.  இ.  ஈ.  

11. கூற்று: கபாதுவா  ஓரிமணய  ார்பன் தைர் அயனிமயக்  ாட்டிலும்  ார்பன் தைர் அயனி ள் 

எளிதில் உருவாகின்றன. 

 ாரணம்: கூடுேைா  உள்ள ஆல்ம ல் கோகுதியின் பிமணப்பில்ைா உடனிம வு ைற்றும் தூண்டல் 

விமளவானது மூவிமணய  ார்பன் தைரயனிமய நிமைப்புத் ேன்மை கபறச் க ய்கிறது. 

அ. கூற்று மற்றும் காரணம் சரி, வமலும் காரணமானது கூற்றுற்கு சரியான விளக்கமாகும். 

ஆ. கூற்று ைற்றும்  ாரணம்  ரி, தைலும்  ாரணைானது கூற்றுற்கு  ரியான விளக் ைல்ை 

இ. கூற்று  ரி ஆனால்  ாரணம் ேவறு 

ஈ. கூற்று ைற்றும்  ாரணம் இரண்டும் ேவறு 

12. C –Br பிமணப்பின் சீரற்ற பிளவினால் உருவாவது 

அ. ேனி உறுப்பு   ஆ.  ார்பன் எதிரயனி 

இ.  ார்பன் தைர் அயனி  ஈ. கார்பன் வநர் அயனி மற்றும் கார்பன் எதிரயனி 

13. பின்வருவனவற்றுள்  ருக் வர் கபாருள் கோகுதியிமனக் குறிப்பிடாேது எது? 

அ. BF3, H2O, NH-   ஆ. AlCl3, BF3, NH3 

இ. CN-, RCH2
-, ROH   ஈ. H+, RNH3

+, :CCl2 

14. பின்வருவனவற்றுள்  ருக் வர் கபாருளா  க யல்படாேது எது? 

அ. ROH  ஆ. ROR  இ. PCl3  ஈ. BF3 

15.  ார்பன் தைர் அயனியின் வடிவமைப்பு 

அ. தைர்த ாடு  ஆ. ைான்முகி  இ. ெள அடமப்பு ஈ. பிரமிடு 
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13. டைட்வராகார்பன்கள் 

I. சரியான விடைடயத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 

1. ஈத்தேனின் ைமறத்ேல் ைற்றும் எதிகரதிர் வ  அமைப்பு மள ஒப்பிடும்தபாது பின்வருவனவற்றுள் 

 ரியானக் கூற்று எது? 

அ. ஈத்தேனின் ைமறத்ேல் வ  அமைப்பில் முறுக்  திரிபு  ாணப்படினும் எதிர் எதிர் வ  

அமைப்மபக்  ாட்டிலும் ைமறத்ேல் வ  அமைப்பு அதிே நிமைப்புத் ேன்மை உமடயது 

ஆ. ஈத்வெனின் எதிதரதிர் ேச அடமப்பானது மடைத்ெல் ேச அடமப்டபக்காட்டிலும் அதிக 

நிடலப்புத்ென்டம உடையது ஏதனனில் எதிதரதிர் அடமப்பில் முறுக்கத் திரே ஏதுமில்டல. 

இ. ஈத்தேனின் எதிகரதிர் வ  அமைப்பானது ைமறத்ேல் வ  அமைப்பிமனக்  ாட்டிலும் குமறவான 

நிமைப்புத்ேன்மை உமடயது ஏகனனில் எதிகரதிர் அமைப்பில் முறுக் த் திரிபு  ாணப்படுகிறது. 

ஈ. ஈத்தேனின் எதிகரதிர் வ  அமைப்பானது ைமறத்ேல் வட அமைப்பிமனக்  ாட்டிலும் குமறவான 

நிமைப்புத் ேன்மை உமடயது ஏகனனில் எதிகரதிர் அமைப்பில் முறுக் த் திரிபு 

 ாணப்படுவதில்மை. 

2. C2H5 Br + 2Na 
உைர் ஈேர்
→       C4H10 + 2NaBr தைற் ண்டுள்ள விமன பின்வரும் எவ்விமனக் ான 

எடுத்துக் ாட்டாகும்? 

அ. ரீைர்-டீைன் விமன   ஆ. உர்ட்ஸ் விடன 

இ. ஆல்டால் குறுக்  விமன  ஈ. ைாஃப்கைன் விமன 

3. (A) என்ற ஆல்ம ல் புதராமைடு ஈேரில் உள்ள த ாடியத்துடன் விமனபுரிந்து 4, 5 – மடஎத்தில் 

ஆக்தடமனத் ேருகின்றது (A) என்ற த ர்ைைானது, 

அ. CH3(CH2)3Br    ஆ. CH3(CH2)5Br  

இ. CH3(CH2)3 CH(Br) CH3  ஈ.  

4. ஈத்தேனில் C-H பிமணப்பு ைற்றும் C – C ஆகிய பிமணப்பு ள் முமறதய பின்வரும் 

தைற்கபாருந்துேல் உருவாகின்றது. 

அ. sp3 –s மற்றும் sp3- sp3   ஆ. sp2 – s ைற்றும் sp2 – Sp2 

இ. sp – sp ைற்றும் sp – sp   ஈ. p – s ைற்றும் p – p 

5. பின்வரும் விமனயில் 
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அதி  அளவில் கபறப்படும் முேன்மை விமனகபாருள் 

அ.  ஆ. இ. ஈ.  

6. பின்வருவனவற்றுள் ஒளி சுேற்றும் ேன்மையுமடயது எது? 

அ. 2-தமத்தில் தபன்வைன்   ஆ. சிட்ரிக் அமிைம் 

இ. கிளி ரால்    ஈ. தைற் ண்டுள்ள எதுவுமில்மை 

7. கபாட்டாசியம் அசிட்தடட்டின் நீர்க் மர மை மின்னாற்பகுக்கும்தபாது தைர் மின்வாயில் உருவாகும் 

த ர்ைம் 

அ. CH4 ைற்றும் H2    ஆ. CH4 ைற்றும் CO2 

இ. C2H6 மற்றும் CO2    ஈ. C2H4 ைற்றும் Cl2 

8. ம க்தளா ஆல்த ன் ளின் கபாதுவாய்ப்பாடு 

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

9. வாயு நிமையில் உள்ள புதராமினுடன் உடனடியா  விமனபுரியும் த ர்ைத்தின் வாய்ப்பாடு 

அ. C3H6  ஆ. C2H2  இ. C4H10  ஈ. C2H4 

10. பின்வருவனவற்றுள் எந்ேச் த ர்ைம், HBr உடன் விமனபட்டு அேமன கோடர்ந்து ைமடகபறும் 

நீக் விமன அல்ைது தைரடியான நீக்  விமனயின் மூைம் புரப்பீமனத் ேராது? 

அ. ∇    ஆ. CH3 –CH2 –CH2 –OH 

இ. H2C = C = 0  ஈ. CH3 – CH2- CH2Br 

11. பின்வரும் ஆல்கீன் ளுள் ஒடுக்  ஓத ாதனற்ற விமனயின் மூைம் புரப்பதனாமன ைட்டும் ேருவது 

எது? 

அ. 2 – கைத்தில் புரப்பீன்   ஆ. 2 – கைத்தில் பியூட் – 1 – ஈன் 

இ. 2, 3 – மடகைத்தில் பியூட் -1-ஈன்  ஈ. 2, 3 – டைதமத்தில் பியூட் – 2-ஈன் 

12. 2- புதராதைா – 2 – கைத்தில் பியூட்தடமன ஆல் ைால்  ைந்ே KOH உdஅன் க யல்படுத்தும் தபாது 

அதி  அளவு உருவாகும் முேன்மை விமளகபாருள் 

அ. 2- தமத்தில் பியூட் – 2-ஈன்  ஆ. 2 – கைத்தில் பியூட்டன் – 1-ஆல் 

இ. 2-கைத்தில் பியூட் –1- ஈன்   ஈ. 2- கைத்தில் பியூட்டன் -2-ஆல் 

13. பின்வரும் விமனயின் அதி  அளவு உருவாகும் முேன்மை விமளகபாருள் 
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(CH3)2 C = CH2 
𝐼𝐶𝑙
→  

அ. 2-குவளாவரா- 1- அயவைா – 2- தமத்தில் புரப்வபன் 

ஆ. 1 – குதளாதரா – 2 – அயதடா -2- கைத்தில் புரப்தபன் 

இ. 1, 2 – மடகுதளாதரா – 2- கைத்தில் புரப்தபன் 

ஈ. 1, 2- மட அயதடா – 2- கைத்தில் புரப்தபன் 

14. பின்வரும் த ர்ைத்தின் IUPAC கபயர் 

 
அ. டிரான்ஸ்-2-குவளாரா – 3- அயவைா- 2- தபன்வைன் 

ஆ. சிஸ் – 3- அயதடா-4-குதளாதரா- 3- கபன்தடன் 

இ. டிரான்ஸ் – 3- அயதடா- 4-குதளாதரா – 3- கபன்டீன் 

ஈ. சிஸ் – 2-குதளாதரா-3-அயதடா -2- கபன்டீன் 

15. சிஸ் -2- பியூட்டீன் ைற்றும் டிரான்ஸ்-2—பியூட்டீன் ஆகியன 

அ. வ  அமைப்பு ைாற்றியங் ள்  ஆ.  ட்டமைப்பு ைாற்றியங் ள் 

இ. புைதேளி மாற்றியங்கள்  ஈ. ஒளி சுேற்சி ைாற்றியங் ள் 

16. பின்வரும் விமனயன் த ர்ைம் (A) ஐக்  ண்டறி . 

 

அ.   ஆ.   இ.   ஈ.  

17.  , இங்கு A, என்பது 

அ. Zn     ஆ. Conc H2SO4 

இ. ஆல்கைால் கலந்ெ KOH  ஈ. நீர்த்ே H2SO4 
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18. அடர் H2SO4 ைற்றும் HNO3 அஅகிய  ைமவயால் கபன்சீன் மைட்தரா ஏற்றம்  ைமவயால் கபன்சீன் 

மைட்தரா ஏற்றம் அமடயும் விமனமயக்  ருது . விமனக் ைமவயில் அதி  அளவு KHSO4 

த ர்க் ப்படின், மைட்தரா ஏற்ற விமனயின் தவ ம் 

அ. ைாற்றைமடயாது    ஆ. இரு ைடங் ாகும் 

இ. அதி ைாகும்    ஈ. குடையும் 

19. பின்வரும் மூைக்கூறு ளில் அமனத்து அணுக் ளும்  ைேளத்தில் உள்ளன. 

அ. ஆ.  இ.  ஈ. (அ) மற்றும் (ஆ) 

20. புரப்மபமன க ஞ்சூட்டு நிமையில் உள்ள இரும்புக் குோயின் வழிதய க லுத்தும் தபாது 

கபறப்படும் 

அ. ஆ. இ.  ஈ. இமவ எதுவுமில்மை 

21.  

அ.    ஆ.  

இ. (அ) ைற்றும் (ஆ)    ஈ.  

22. பின்வருவனவற்றுள் அதராதைட்டிக் ேன்மைமய கபற்றிருக் ாேது எது? 

அ.   ஆ.  இ.   ஈ.  

23. பின்வருவனவற்றுள் எளிோக் ஃபீரீடல்-கிராப்ட் விமனயில் ஈடுபடாே த ர்ைம் எது? 

அ. டநட்வரா தபன்சீன்   ஆ. கடாலுவீன் 

இ. கியூமீன்     ஈ. ம லீன் 

24. கைட்டா ஆற்றுப்படுத்தும் சிை கோகுதி ள் கீதே க ாடுக் ப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் அதி  கிளர்வு 

நீக்கும் கோகுதி எது? 
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அ. – COOH  ஆ. – NO2  இ. – C ≡ N  ஈ, - SO3 H 

25. பின்வருவனவற்றுள் ஃப்ரீடல் –கிராப்ட் விமனயில் தைமைடு பகுதிப் கபாருளா  பயன்படுவது 

எது? 

அ. குதளாதரா கபன்சீன்  ஆ. புதராதைா கபன்சீன் 

இ. குதளாதரா ஈத்தேன்  ஈ. ஐவசா புரப்டபல் குவளாடரடு 

26. த ாடியம் புரபிதயாதனட்மட  ார்பாக்டில் நீக்  விமனக்கு உட்படுத்தி ஒரு ஆல்த ன் 

ேயாரிக் ப்படுகிறது. அதே ஆல்த மன பின்வரும் எம்முமறயிமனப் பயன்படுத்தி ேயாரிக் ைாம்? 

அ. விமனயூக்கி முன்னிமையில் புரப்பீனின் மைட்ரஜதனற்றம் 

ஆ. அயவைாமீத்வெனுைன் உவலாக வசாடியத்தின் விடன 

இ. 1- குதளாதரா புரப்தபன் ஒடுக் ம் 

ஈ. புதராதைா மீத்தேனின் ஒடுக் ம் 

27. பின்வருவனவற்றுள் எது அலிபாட்டிக் நிமறவுற்ற மைட்தரா ார்பனாகும். 

அ. C8H18  ஆ. C9H18  இ. C8H14  ஈ. இமவயமனத்தும் 

28. பின்வரும் விமனயில் த ர்ைம் ‘Z’ ஐக்  ண்டறி  

 
அ. பார்மில்டிடைடு   ஆ. அசிட்டால்மைடு 

இ. பார்மிக் அமிைம்   ஈ. எதுவுமில்மை 

29. கபராக்மைடு விமளவு பின்வருபனவற்றுள் எச்த ர்ைத்தில் உணர முடியும் 

அ. ஆக்ட்- 4 – ஈன்   ஆ. கைக்ஸ் – 3 – ஈன் 

இ. தபன்ட் – 1 – ஈன்   ஈ. பியூட் – 2- ஈன் 

30. 2 – பியூட்மடனின் குதளாரிதனற்றத்ோல் கபறப்படுவது 

அ. 1- குதளாதரா பியூட்தடன்   

ஆ. 1, 2- மடகுதளாதரா பியூட்தடன் 

இ. 1, 1, 2, 2 – கடட்ரா குதளாதரா பியூட்தடன்   

ஈ. 2, 2, 3, 3 – தைட்ரா குவளாவரா பியூட்வைன் 

 

14. வைாவலா ஆல்வகன்கள் மற்றும் வைவலா அரீன்கள் 

I. சரியான விடைடயத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 
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1. ன் IUPAC கபயர் 

அ. 2-புதராதைா கபன்ட்- 3- ஈன்  ஆ. 4- புவராவமா தபன்ட் -2-ஈன் 

இ. 2 – புதராதைா கபன்ட் – 4-ஈன்  ஈ. 4 –புதராதைா கபன்ட்-1-ஈன் 

2. பின்வரும் த ர்ைங் ளில், அதி  க ாதிநிமை உமடய த ர்ைம் எது? 

அ.  n – பியூட்டைல் குவளாடரடு  ஆ. ஐத ா பியூட்மடல் குதளாமரடு 

இ. t – பியூட்மடல் குதளாமரடு  ஈ. n – புரப்மபல் குதளாமரடு 

3. பின்வரும் த ர்ைங் மள அவற்றின் அடர்த்தியின் ஏறுவரிம யில் அமைக்  

A. CCl4   B. CHCl3  C. CH2Cl2  D. CH3Cl 
அ. D < C < B < A ஆ. C > B > A> D இ. A < B < C < D  ஈ. C > A > B > D 

4. –Cl ன் இட அமைவிமனப் கபாருத்து CH3 – CH = CH – CH2 – Cl, த ர்ைைானது பின்வருைாறு 

வம ப்படுத்ேப்படுகிறது 

அ. விமனல்    ஆ. அல்டலல் 

இ. ஈரிமணய    ஈ. அர்அல்ம ல் 

5. மட எத்தில் குதளாதரா மீத்தேனின்  ரியான IUPAC கபயர் 

அ. 3- குவளாவரா தபன்வைன்   

ஆ. 1 –குதளாதரா கபன்தடன் 

இ. 1- குதளாதரா -1, 1, மட எத்தில் மீத்தேன்   

ஈ. 1 –குதளாதரா – 1- எத்தில் புரப்தபன் 

6. C-X பிமணப்பானது இவற்றில் வலிமையா  உள்ளது 

அ. குதளாதரா மீத்தேன்  ஆ. அயதடா மீத்தேன் 

இ. புதராதைா மீத்தேன்   ஈ. புளுவரா மீத்வென் 

7.  என்ற விமனயில் X என்பது 

அ.  ஆ.  இ. ஈ.  
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8. பின்வரும் த ர்ைங் ளுள் எச்த ர்ைைானது OH- அயனியால்  ருக் வர்கபாருள் பதிலீட்டு விமனக்கு 

உட்படும் தபாது சுழிைாய்க்  ைமவமயத் ேரும், 

i)  ii)   iii)   
அ. (i)   ஆ. (ii) ைற்றும் (iii)  இ. (iii)  ஈ. (i) ைற்றும் (ii) 

9. எத்தில் பார்தைட்மட அதி ளவு RMgX உடன் விமனப்படுத்தும் தபாது கபறப்படுவது 

அ.   ஆ.   இ.  ஈ.  

10. கபன்சீன் FeCl3 முன்னிமையில் Cl2 உடன் சூரிய ஒளி இல்ைாே நிமையில் விமனபட்டு ேருவது 

அ. குவளாவரா தபன்சீன்  ஆ. கபன்ம ல் குதளாமரடு 

இ. கபன் ால் குதளாமரடு  ஈ. கபன்சீன் கைக்ைா குதளாமரடு 

11. C2F4Cl2
 ன் கபயர் ___________ 

அ. ஃப்ரீயான் – 112   ஆ. ஃப்ரீயான் – 113 

இ. ஃப்ரீயான் – 114   ஈ. ஃப்ரீயான் – 115 

12. எத்திலீன் மடகுதளாமரமட எத்திலிடீன் மட குதளாமடடிலிருந்து தவறுபடுத்தி அறிய உேவுவது 

எது? 

அ. Zn / கைத்ேனால்   ஆ. KOH / எத்ேனால் 

இ. நீர்த்ெ KOH    ஈ. ZnCl2/ அடர் HCl  

13. நிரல் I ல் ேரப்பட்டுள்ள த ர்ைங் மள நிரல் IIல் க ாடுக் ப்பட்டுள்ள அேன் பயன் ளுடன் 

கபாருத்து . 

 நிரல் – I 

(த ர்ைங் ள்) 

 நிரல் – II 

(பயன் ள்) 

A அயதடாபார்ம் 1 தீயமணப்பான் 

B  ார்பன் கடட்ரா குதளாமரடு 2 பூச்சிக்க ால்லி 

C CFC 3 புமரத்ேடுப்பான் 

D DDT 4 குளிர் ாேனப் கபட்டி 

Code 
அ) A → 2 B → 4  C→1 D → 3  ஆ. A → 3 B → 2  C→ 4 D → 1 

இ. A → 1 B → 2 C → 3  D→ 4   ஈ. A → 3 B → 1 C → 4 D → 2 
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14. கூற்று: தைாதனா தைதைா அரீன் ளில் எைக்ட்ரான்  வர்கபாருள் பதிலீட்டு விமன o-ைற்றும் p- 

இடங் ளில் நி ழ்கிறது. 

 ாரணம்: ைாைஜன் அணுவானது வமளய கிளர்வு நீக்கி 

அ. கூற்று ைற்றும்  ாரணம் இரண்டும்  ரி, தைலும்  ாரணைானது கூற்றிற்கு  ரியான விளக் ைாகும். 

ஆ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, வமலும் காரணமானது கூற்றிற்கு சரியான 

விளக்கமல்ல 

இ. கூற்று  ரி, ஆனால்  ாரணம் ேவறு 

ஈ. கூற்று ைற்றும்  ாரணம் இரண்டும் ேவறு 

15. பின்வரும் விமனமயக்  ருது . 

C H 3 C H 2 C H 2 B r +  N a C N → CH3CH2CH2CN + NaBr 
இவ்விமன பின்வரும் எவற்றுள் தவ ைா  நி ழும் 

அ. எத்ேனால்     ஆ. கைத்ேனால் 

இ. DMF (N, N ‘ –டைதமத்தில் பார்டமடு) ஈ. நீர் 

16. கடட்ரா குதளாதரா மீத்தேனிலிருந்து ஃப்ரீயான் -12 கபருைளவில் எவ்விமனயின் மூைம் 

ேயாரிக் ப்படுகிறது 

அ. உர்ட்ஸ் விமன    ஆ. ஸ்ோர்ட்ஸ் விடன 

இ. தைதைாபார்ம் விமன   ஈ.  ாட்டர்ைான் விமன 

17. SN
1 விமன வழி முமறயில் மி வும் எளிோ  நீராற்பகுப்பமடயும் மூைக்கூறு 

அ. அல்டலல் குவளாடரடு  ஆ. எத்தில் குதளாமரடு 

இ. ஐத ா புரப்மபல் குதளாமரடு ஈ. கபன்ம ல் குதளாமரடு 

18. SN
1 விமனயில் கைதுவா  நி ழும் படியில் உருவாகும்  ார்பன் தைர் அயனியானது 

அ. Sp3 இனக் ைப்பமடந்ேது  ஆ. Sp2 இனக்கலப்படைந்ெது 

இ. Sp  இனக் ைப்பமடந்து  ஈ. இமவ எதுவுமில்மை 

19. குதளாதராகபன்சீமன HNO3 ஆல் மைட்தரா ஏற்றம் அமடயச் க ய்யும் தபாது கபருைளவில் 

உருவாகும் முேன்மை விமளகபாருள் H2SO4 

அ. 1- குவளாவரா – 4-டநட்வரா தபன்சீன் ஆ. 1-குதளாதரா – 2-மைட்தரா கபன்சீன் 

இ. 1-குதளாதரா – 3- மைட்தரா கபன்சீன் ஈ. 1- குதளாதரா – 1- மைட்தரா கபன்சீன் 

20. பின்வருவனவற்றுள்  ருக் வர் கபாருள் பதிலீட்டு விமனயில் அதி  விமனபுரிவது எது? 

அ. ஆ.  இ. ஈ.  

21. எத்திலிடீன் குதளாமரமட நீர்த்ே KOH உடன் விமனப்படுத்தும் தபாது கபறப்படுவது 
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அ. அசிட்ைால்டிடைடு   ஆ. எத்திலீன் கிமளக் ால் 

இ. பார்ைால்டிமைடு    ஈ. கிமளயாக் ால் 

22. ராஷ் முமறக் ான மூைப்கபாருள் 

அ. குதளாதரா கபன்சீன்   ஆ. பீனால் 

இ. தபன்சீன்     ஈ. அனித ால் 

23. குதளாதராஃபார்ம் மைட்ரிக் அமிைத்துடன் விமனபுரிந்து ேருவது 

அ. மைட்தரா கடாலுவின்   ஆ. மைட்தரா கிளி ரின் 

இ. குவளாவரா பிக்ரின்   ஈ. குதளாதரா பிக்ரிக் அமிைம் 

24. அசிட்தடான் , இங்கு X என்பது 

அ. 2-புரப்பனால்    ஆ. 2-தமத்தில் – 2- புரப்பனால் 

இ. 1-புரப்பனால்    ஈ. அசிட்தடானால் 

25. சிைவர் புரப்பிதயாதனட்மட  ார்பன் கடட்ரா குதளாமரசில் உள்ள புதராமினுடன் விமனப்படுத்ே 

கபறப்படுவது 

அ. புரப்பிகயானிக் அமிைம்   ஆ. குதளாதரா ஈத்தேன் 

இ. புவராவமா ஈத்வென்   ஈ. குதளாதரா புரப்தபன் 

 

15. சுற்றுச்சூழல் வேதியியல் 

I. சரியான விடைடயத் வெர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 

1. பூமிமயச் சுற்றியுள்ள வாயுக் ளால் ஆன உமற வளிைண்டைம் என அறியப்படுகிறது. உயரம் 11 

முேல் 50 கி.மீ. க்கு இமடப்பட்ட பகுதி ________ 

அ. அடிகவளிப்பகுதி    ஆ. ைத்திய அடுக்கு 

இ. கவப்ப அடுக்கு    ஈ. அடுக்கு மண்ைலம் 

2. பின்வருவனவற்றுள் எது இயற்ம  ைற்றும் ைனிேர் ளால் ஏற்படும் சூேலியல் இமடயூறு? 

அ. காட்டுத் தீ     ஆ. கவள்ளம் 

இ. அமிை ைமே    ஈ. பசுமைக்குடில் விமளவு 

3. தபாபால் வாயு துயரம் என்பது ________ இன் விமளவு ஆகும். 

அ. கவப்ப ைாசுபாடு    ஆ. காற்று மாசுபாடு 
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இ.  திர்வீச்சு ைாசுபாடு    ஈ. நிை ைாசுபாடு 

4. இரத்ேத்திலுள்ள ஹீதைாகுதளாபின் ______________ உடன்  ார்பாக்ஸீ ஹீதைாகுதளாபிமன 

உருவாக்குகிறது. 

அ.  ார்பன் மடயாக்ம டு   ஆ.  ார்பன் கடட்ரா குதளாமரடு 

இ. கார்பன் வமானாக்டசடு   ஈ.  ார்பானிக் அமிைம் 

5. பசுமைக்குடில் வாயுக் ளின் கோடர்வரிம  ளில் எது GWP இன் அடிப்பமடயில் அமைந்துள்ளது? 

அ. CFC > N2O > CO2 > CH4   ஆ. CFC > CO2 > N2O > CH4 

இ. CFC > N2O > CH4 > CO2   ஈ. CFC > CH4 > N2O > CO2 

6. கைருக் டிமிக் , கபருை ரங் ளில் உருவாகும் ஒளிதவதிப் பனிப்பும யானது முேன்மையா  

__________ ஐ க ாண்டுள்ளது. 

அ. ஓத ான், SO2 ைற்றும் மைட்தரா ார்பன் ள் 

ஆ. ஓவசான், PAN மற்றும் NO2 

இ. PAN, பும  ைற்றும் SO2 

ஈ. மைட்தரா ார்பன் ள், SO2 ைற்றும் CO2 

7. ைமேநீரின் pH ைதிப்பு 

அ. 6.5  ஆ. 7.5  இ. 5.6  ஈ. 4.6 

8. ஓத ான் படை சிமேவு உருவாக்குவது 

அ.  ாட்டுத்தீ     ஆ. தூர்ந்துதபாேல் 

இ. உயிர் தபருக்கம்    ஈ. உை  கவப்பையைாேல் 

9. பின்வருவனவற்றுள் ேவறான கூற்மற  ண்டறி . 

அ. தூய நீர் 5 ppm க்கும் குடைோன BOD மதிப்டப தபற்றிருக்கும் 

ஆ. பசுமைக்குடில் விமளவு ஆனது உை  கவப்பையைாேல் எனவும் அமேக் ப்படுகிறது 

இ.  ாற்றிலுள்ள நுண்ணிய திண்ை து ள் ள், து ள்  ைாசுபடுத்தி ள் எனப்படுகின்றன. 

ஈ. உயிர்க்த ாளம் ஆனது பூமிமய சூழ்ந்துள்ள பாது ாப்பு தபார்மவயாகும் 

10. CO சூேலில் வாழ்ேல் அபாய ரைானது, ஏகனனில் 

அ. உள்தள உள்ள் O2 உடன் த ர்ந்து CO2 ஐ உருவாக்குகிறது. 

ஆ. திசுக் ளிலுள்ள  ரிை கபாருள் மள ஒடுக்குகிறது 

இ. ஹீதைாகுதளாபினுடன் இமணந்து அமே ஆக்சிஜன் ேகுதியற்றோ  ஆக்குகிறது. 

ஈ. இரத்ெத்டெ உலரடேக்கிைது 

11. தைாட்டார் வா னங் ளிலிருந்து வளிைண்டைத்திற்கு கவளிதயற்றப்படும் மைட்ரஜனின் 

ஆக்ம டு ள் ைற்றும் மைட்தரா ார்பன் ள் _________ஐ பயன்படுத்தி  ட்டுப்படுத்ேப்படுகிறது. 
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அ.  ரமள அமற    ஆ. துப்புரவாக்கி ள் 

இ. தசாட்டுநீர் பிரிப்பான்கள்   ஈ. விமனயூக்கி ைாற்றி ள் 

12. உயிர்தவதி ஆக்சிஜன் தேமவ அளவு 5 ppm க்கு குமறவா  க ாண்டுள்ள நீர் ைாதிரி குறிப்பிடுவது 

அ. அதி ளவில் ைாசுபட்டுள்ளது   ஆ. குமறந்ேளவு  மரந்ே ஆக்சிஜன் 

இ. அதிகளவில் கடரந்ெ ஆக்சிஜன் உள்ளது ஈ. குமறந்ே COD 

13. பட்டியல் I ஐ பட்டியல் II உடன் கபாருத்தி, கீதே க ாடுக் ப்பட்டுள்ள குறியீடு ளில்  ரியானமே 

தேர்ந்கேடு. 

பட்டியல் I பட்டியல் II 

A ஓத ான் படை சிமேவு 1 CO2 

B அமிைைமே 2 NO 

C ஒளிதவதிப் பனிப்பும  3 SO2 

D பசுமைக்குடில் விமளவு 4 CFC 

Codes: 
 A B C D 
அ.  3 4 1 2 

ஆ.  2 1 4 3 

இ.  4 3 2 1 

ஈ. 2 4 1 3 

14.  

பட்டியல் I பட்டியல் II 

A  ல்குஷ்டம் 1 CO 

B உயிர்ப்கபருக் ம் 2 பசுமைக்குடில் வாயுக் ள் 

C உை  கவப்பையைாேல் 3 அமிைைமே 

D ஹீதைாகுதளாபினுடன் இமணேல் 4 DDT 

Code: 
 A B C D 
அ. 1 2 3 4 

ஆ. 3 4 2 1 

இ. 2 3 4 1  

ஈ. 4 2 1 3 

கீதே க ாடுக் ப்பட்ட வினாக் ளில் கூற்று ைற்றும்  ாரணம் ஆகியமவ க ாடுக் ப்பட்டுள்ளன. 

ஒவ்கவாரு வினாவிற்கும் கீழும் க ாடுக் ப்பட்டுள்ள விமட ளில்  ரியானமே தேர்ந்கேடு. 
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i. கூற்று ைற்றும்  ாரணம் இரண்டும்  ரி, தைலும்  ாரணைானது கூற்றுக் ான  ரியான விளக் ைாகும். 

ii. கூற்று ைற்றும்  ாரணம் இரண்டும்  ரி, தைலும்  ாரணைானது கூற்றுக் ான  ரியான விளக் ைல்ை. 

iii. கூற்று ைற்றும்  ாரணம் இரண்டும் ேவறு 

iv. கூற்று  ரி ஆனால்  ாரணம் ேவறு 

15. கூற்று: நீர்த்தேக் த்தில் உள்ள நீரின் BOD அளவு நிமை 5ppm ஐ விட அதி ைா  இருந்ோல், அது 

அதி ளவில் ைாசுபட்டிருக்கும். 

 ாரணம்: உயிர் உயிர்தவத் ஆக்ஸிஜன் தேமவ என்பது அதி  பாக்டீரியா க யல்பாட்மடக் க ாண்ட 

நீர் என கபாருள்படும். 

அ. i   ஆ, ii   இ. iii   ஈ. iv 

16. கூற்று: குதளாரிதனற்றம் கபற்ற நுண்ணுயிர்க்க ால்லி ளின் அதி ரிக் ப்பட்ட பயன்பாடு ைண் 

ைற்றும் நீர் ைாசுபாட்மட உருவாக்குகிறது. 

 ாரணம்: இத்ேம ய நுண்ணுயிர்க்க ால்லி ள் ைக் ாேமவ. 

அ. i   ஆ, ii   இ. iii   ஈ. iv 

17. கூற்று:  அடிகவளிைண்டைத்தில் ஆக்சிஜன் முக்கிய பங் ாற்றுகிறது. 

 ாரணம்: அடிகவளிைண்டைானது அமனத்து உயிரியல் க யல்பாடு ளுக்கும் 

கபாறுப்பாவதில்மை. 

அ. i   ஆ, ii   இ. iii   ஈ. iv 
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