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69th Science Lesson 14 Questions in Tamil 

14] அமிலங்கள் , காரங்கள் மற்றும் உப்புகள் 

1) நமக்கு உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு முக்கிய பங்கு வகிக்கும் அமிலம்? 
A) CH3COOH 
B) HCl 
C) HNO3 
D) H2SO4 
விளக்கம்: Hcl ஆனது நமது உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. அமிலம், காரம் 
இரண்டுமம மேர்மம் ஆகும். அமிலம் நீரில் கதரயும் மபாது (OH+) அயனிகதளயும், காரம் நீரில் கதரயும் 
மபாது (OH-) அயனிகதளயும் ககாடுக்கிறது. 
2) அமிலத்தின் சுதவ எத்ைதையது? 
A) சாம்பல் சுதவ 
B) துவர்ப்பு சுதவ 
C) புளிப்பு சுதவ 
D) ைசப்பு சுதவ 
விளக்கம்: ஆசிட் என்ற ஆங்கில கோல் அசிட்டஸ் என்ற இலத்தீன் கோல்லிருந்து கபறப்பட்டது. 
அசிட்டஸ் என்ற இலத்தீன் கமாழி கோல்லிற்கு புளிப்பு சுதவ என்பது கபாருள். புளிப்பு சுதவ ககாண்ட 
கபாருள் அமிலம் எனப்படும். 
3) தைநீரி(Tea)ல் உள்ள அமிலம்? 
A) மாலிக் அமிலம்  
B) சிட்ரிக் அமிலம் 
C) ஆக்ஸாலிக் அமிலம்  
D) டானிக் அமிலம் 
விளக்கம்: மாலிக் அமிலம் - ஆப்பிள் 
எலுமிச்தே  - சிட்ரிக் அமிலம்  
ைக்காளி  - ஆக்ஸாலிக் அமிலம்  
மைநீர்   - டானிக் அமிலம்  
4) அமிலங்ைள், ைாரங்ைள் பற்றிய கைாள்தைைதள முைன் முைலில் முன்கமாழிந்ைவர்? 
A) நியூகலன்ட் 
B) அர்ஹீனியஸ் 
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C) லாமர்க் 
D) ஹீன்ஸ் 
விளக்கம்: அர்ஹீனியஸ்(1884). இவர் கூற்றுப்படி அமிலங்கள் நீரில் கதரயும் கபாழுது H+ அயனிதயயும்  
H3O+ அயனிதயயும் ைருகிறது. 
5) இவற்றில் அமிலம் இல்லாைது? 
A) CH4 
B) H2SO4 
C) NH3 
D) A & C 
விளக்கம்: தைட்ரஜன் உள்ள அதனத்து கபாருள்களும் அமிலங்கள் அல்ல. இதவகள் நீர்த்ை 
கதரேலில் தைட்ரஜன் அயனிகதள ைராது. 
6) அமிலத்தின் வதைைள் எத்ைதை? 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 6 
விளக்கம்:  அமிலங்கள் மூலத்தின் அடிப்பதடயில் இரண்டு வதகயாகும் அதவ. 
1. கரிம அமிலம்  
2. கனிம அமிலம்  
7) வலிதம மிக்ை அமிலம்? 
D) HCOOH 
B) CH3COOH 
C) HNO3 
D) எதுவுமில்தல 
விளக்கம்: HN03 என்பது வலிதம மிக்க அமிலமாகும். இதவ கனிம அமிலமாகும். கனிம அமிலமானது 
பாதறகள் மற்றும் கனிம கபாருள்களிலிருந்து கபறப்படுகிறது. 
8) ஒற்தற ைாரத்துவ அமிலத்திற்கு எடுத்துைாட்டு 
A) H2SO4 
B) H2CO3 
C) H3PO4 
D) HCl 
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விளக்கம்: நீர்க்கதரேலில் ஒரு மூலக்கூறு அமிலத்திற்கு ஒரு தைட்ரஜன் அயனிதய மட்டுமம 
ைருகிறது. இது ஒரு காரத்துவ அமிலமாகும்.   
H2SO4, HNO3 - இதவகள் இரு காரத்துவ அமிலமாகும். 
H3PO4  - முக்காரத்துவ அமிலமாகும். 
9) கசறிவு மிகு அமிலத்தினுள் நீதர தசர்த்ைால் எவ்வதை மாற்றம் நிைழும்? 
A) குளிரும் 
B) கவப்பம் கவளிமயறும் 
C) கவப்பம் உட்ைவரும் 
D) நடுநிதலயாக்ைப்படும் 
விளக்கம்: கனிம அமிலத்தை எப்கபாழுதுமம நீரினுள் சிறிது மேர்த்து கலக்கிக் ககாண்மட இருக்க 
மவண்டும். இவ்வாறு கேய்யாமல் கேறிவு மிகுந்ை அமிலத்தினுள் நீதர மேர்த்ைால் அதிக அளவு 
கவப்பம் கவளிமயறி அமிலம் ககாள்கலனிலிருந்து கவளிமய கைறித்து உடலில் காயத்திதன 
ஏற்படுத்தும்  
10) அமிலத்துடன் விதைபுரியாை உதலாைம்? 
A) Ag 
B) Cu 
C) Fe 
D) A & B 
விளக்கம்: இதவ அதனத்தும் உயரிய உமலாகம் என அதைக்கப்படுகிறது. 
11) தவறுபட்டு இருப்பதை ைண்டுபிடி 
A) CH3COOH 
B) HCl 
C) HNO3 
D) H2SO4 
விளக்கம்: HCl, HNO3, H2SO4 மபான்றதவ வலிதம மிகு அமிலங்கள் ஆகும் 
CH3COOH வலிதம குதறந்ை அமிலம்  
12) நீரில் பகுதியலதவ ைதரயும் அமிலம் எது? 
A) Hcl 
B) CH3COOH 
C) HNO3 
D) H2SO4 
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விளக்கம்: வலிதம குதறந்ை அமிலங்கள் நீரில் பகுதியளமவ அயனியுறும் ைன்தம ககாண்டதவ 
CH3COOH ஒரு வலிதம குதறந்ை அமிலம்.  எனமவ இது பகுதியளமவ அயனியுறும் ைன்தம ககாண்டது. 
13) அமிலங்ைள் உதலாைங்ைளுடன் விதைபுரிந்து கவளிதயற்றும் வாயு? 
A) தைட்ரஐன் 
B) உப்பு 
C) தசர்மம் 
D) நடுநிதல ைதரசல் 
விளக்கம்: உமலகங்கள் நீர்த்ை அமிலத்துடன் விதனபுரிந்து தைட்ரஐன் வாயுதவ ைருகிறது 
14) தவதி கபாருள்ைளின் அரசன் எைப்படுவது? 
A) CH3COOH 
B) HF 
C) HNO3 
D) H2SO4 
விளக்கம்: H2SO4  பல மேர்மங்கள் ையாரிப்பிற்க்கு பயன்படுகிறது மமலும் வாகன மின்கலன்களிலும் இது 
பயன்படுகிறது. 
15) விவசாயத்திற்கு உரமாை பயன்படும் அமிலம்? 
A) தநட்ரிக் அமிலம்  
B) சல்பியுரிக் அமிலம் 
C) தைட்தரா குதளாரிக் அமிலம் 
D) சிட்ரிக் அமிலம்  
விளக்கம்: தநட்ரிக் அமிலம் விவோயத்திற்கு உரமாக பயன்படும் அம்மமானியம் தநட்மரட் என்ற 
மேர்மத்தை ையாரிக்க பயன்படுகிறது. 
16) குளிர்பாைங்ைளில் பயன்படும் அமிலம் எது? 
A) சிட்ரிக் அமிலம் 
B) கார்பானிக் அமிலம் 
C) டார்டாரிக் அமிலம் 
D) ஆக்சாலிக் அமிலம் 
விளக்கம்: கார்பானிக் அமிலம் காற்று அதடக்கப்பட்ட குளிர்பானங்களில் பயன்படுத்ைப்படுகிறது. 
இது வயிற்றின் அமிலத்ைன்தமதய குதறக்கிறது. 
17) மரப்கபாருள் தூய்தமயாக்ை பயன்படும் அமிலம் ? 
A) சிட்ரிக் அமிலம் 
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B) ைார்பானிக் அமிலம் 
C) டார்டாரிக் அமிலம் 
D) ஆக்ோலிக் அமிலம் 
விளக்கம்: ஆக்ோலிக் அமிலம் மரகபாருள்கதள தூய்தமயாக்கவும் மற்றும் கருப்பு கதரகதள 
நீக்கவும் பயன்படுகிறது. 
18) குவார்ட்ஸ் படிைாரத்தில் ஏற்படும் இரும்பு மற்றும் மாங்ைனீசு படிவுைதள சுத்ைம் கசய்ய பயன்படும் 
அமிலம் 
A) சிட்ரிக் அமிலம் 
B) ைார்பானிக் அமிலம் 
C) டார்டாரிக் அமிலம் 
D) ஆக்ோலிக் அமிலம் 
விளக்கம்: இரும்பு மற்றும் மாங்கனீசு படிவுகதள சுத்ைம் கேய்ய ஆக்ோலிக் அமிலம் பயன்படுகிறது. 
இதவ கதறகள் நீக்கவும் பயன்படுகிறது 
19) Hcl மற்றும் HNO3 இரண்டும் ைலந்ை ைலதவயின் கபயர்?  
A) எரி ைாரம்  
B) இராஐ திரவம் 
C) சல்தபடுைள் 
D) எதுவுமில்தல 
விளக்கம்: Hcl + HNO3 இரண்டும் கலந்ை கலதவயின் கபயர் இராஐ திரவகம் ஆகும் இது ைங்கம் மற்றும் 
கவள்ளிதயயும் கதரக்கவல்லது. 
20) இராஐ திராவைம் உருகுநிதல மற்றும் கைாதிநிதல 
A) -42oC மற்றும் 100 oC 
B) -28 oC மற்றும் 108 oC 
C) -42 oC மற்றும் 108 oC 
D) 44 oF மற்றும் 226 oF 
விளக்கம்: இராஐ திரவகத்தின் உருகுநிலல -42 oC (-44 oF, 231K) ககாதி நிலல -108 oC (-226 oF 381 oK) 
21) இராஐ திராவைம் என்ற கசால் எதிலிருந்து கபறப்பட்டது? 
A) இலத்தின் 
B) கிதரக்ைம் 
C) ஆங்கிலம் 
D) ைமிழ் 
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விளக்கம்: இராஐ திரவகம் என்ற கோல் இலத்தீன் கமாழியில் கபறப்பட்டது. இைன் கபாருள் 
திரவங்களின் அரேன் என்பைாகும். 
22) அமிலத்துவத்தின் அடிப்பதடயில் ைாரத்தின் வதைைள்? 
A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 6 
விளக்கம்: அமிலத்துவதின் அடிப்பதடயில் காரங்கள் 3 வதகபடும் அதவ 
ஓற்தற அமிலத்துவம் 
இரட்தட அமிலத்துவம் 
மும்தம அமிலத்துவம் 
23) NaOH என்பது ஒரு 
A) ைாரம் 
B) எரிகாரம் 
C) படிைம் 
D) வாசமூட்டி 
விளக்கம்: NaOH ஒரு எரிகாரம் ஆகும். 
நீரில் முழுவதும் கதரயும் காரம் எரிகாரம் ஆகும் 
24)  எரிைாரம் அல்லாைது 
A) Al(OH)3 
B) KOH 
C) Zn(OH)3 
D) A & C 
விளக்கம்:  Al(OH)3 மற்றும் Zn(OH)3என்பதவ நீரில் முழுவதும் கதரயாை காரம் ஆகும்.நீரில் முழுவதும் 
கதரயும் காரம் எரிகாரம். 
25) அமிலம் எைனுடன் விதைபுரிந்து ைார்பன் தட ஆக்தசடு ைருகிறது 
A) அதலாைங்ைள் 
B) அதலாை உப்புக்ைள் 
C) உதலாைங்ைள் 
D) உமலாக உப்பு 
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விளக்கம்: அமிலங்கள் கபாதுவாக உமலாக உப்புக்களான உமலாக கார்பமனட்டுகள் மற்றும் உமலாக தப 
கார்பமனட்டுடன் விதனபுரிந்து கார்பன் தட ஆக்தேடுகதள ைருகிறது. 
26) இராஐ திராவைத்தின் தமாலார் விகிைம் ( HCl: HNO3 ) 
A)  3:1 
B)  2:2 
C)  1:3 
D)  1.5:2.5 
விளக்கம்: முன்று பங்கு தைட்மரா குமளாரிக் அமிலமும் ஒரு பங்கு தநட்ரிக் அமிலமும் கலந்ை 
கலதவயின் மமாலார் விகிைம் உள்ள கலதவக்கு இராஐ திரவம் ஆகும். இது ைங்கத்தை கதரக்க 
வல்லது. 
27) பாரீஸ் சாந்துவின் தவதிப்கபயர்? 
A) ைாப்பர் சல்தபட் கபன்டா தைட்தரட் 
B) கால்சியம் ேல்மபட் கைமிதைட்மரட் 
C) ைால்சியம் ைதயா சல்தபட் கபண்டா தைட்தரட் 
D) கமக்னீசியம் குதளாதரடு தைக்ஸா தைட்தரட் 
விளக்கம்: காப்பர் ேல்மபட் கபன்டா தைட்மரட் என்பது பாரிஸ் ோந்துவின் மவதிப்கபயர் ஆகும் 
28) கீழ்க்ைண்டவற்றில் இடப்கபயர்ச்சி ஆகும் தைட்ரஜனின் எண்ணிக்தை எதில் அதிைம்? 
A) HNO3 
B) H2SO4 
C) H3PO4 
D) Hcl 
விளக்கம்: H3PO4 என்பது மும்தம காரத்துவ அமிலமாகும். இது நீரில் மூன்று தைட்ரஜன் அயனிகதள 
கவளிமயற்றுகிறது. 
29) விலங்குளிடத்தில் உற்பத்தியாகும் வலிதமமிகு அமிலம் ? 
A) பார்மிக் அமிலம்  
B) தைட்மரா குமளாரிக் அமிலம் 
C) ஆக்ஸாலிக் அமிலம்  
D) அசிட்டிக் அமிலம்  
விளக்கம்: மனிை வயிற்றில் சுரக்கும் அமிலமான தைட்மராகுமளாரிக் அமிலம் வலிதம மிகு  
அமிலமாகும். இது உணவுப் கபாருதள கேரிமானம் கேய்ய பயன்படுகிறது. 
30) கபாருத்துை. 
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அ. ையிர்   -  1. சிட்ரிக் அமிலம்  
ஆ. தைநீர்  -  2. லாக்டிக் அமிலம்  
இ. திராட்தச  -  3. டானிக் அமிலம்  
ஈ. எலுமிச்தச  -  4. டார்டாரிக் அமிலம்  
A) 2, 3, 4, 1 
B) 1, 2, 4, 3 
C) 4, 1, 2, 3 
D) 2, 4, 3, 1 
விளக்கம்: ையிர்   -  லாக்டிக் அமிலம் 
மைநீர்    -  டானிக் அமிலம் 
திராட்தே   -  டார்டாரிக் அமிலம்  
எலுமிச்தே  - சிட்ரிக் அமிலம்  
31) கூற்று: தைட்தராகுதளாரிக் அமிலம் நீருடன் விதைபுரிந்து தைட்ரஜன் அயனிதய ைருகிறது. 
ைாரணம்: நீர் இல்லாை நிதலயில் தைட்தராகுதளாரிக் அமிலத்திலுள்ள தைட்ரஜன் அயனிதய பிரிக்ை 
இயலாது. 
A) கூற்று காரணம் இரண்டும் ேரி 
B) கூற்று ைாரணம் இரண்டும் ைவறு 
C) கூற்று சரி 
D) ைாரணம் சரி 
விளக்கம்: தைட்மராகுமளாரிக் அமிலம் நீருடன் விதனபுரிந்து தைட்ரஜன் அயனிதய ைருகிறது. 
காரணம் நீர் இல்லாை நிதலயில் தைட்மராகுமளாரிக் அமிலத்திலுள்ள தைட்ரஜன் அயனிதய 
பிரிக்க இயலாது. 
32) கூற்று: அதைத்து அமிலங்ைளும் வலிதம மிகு அமிலங்ைள்  
ைாரணம்: இதவ ைாவரங்ைள் மற்றும் விலங்குைளில் ைாணப்படும் அமிலங்ைளாகும் 
A) கூற்று, ைாரணம் இரண்டும் சரி 
B) கூற்று, ைாரணம் இரண்டும் ைவறு 
C) கூற்று சரி ைாரணம் ைவறு 
D) கூற்று ைவறு காரணம் ேரி 
விளக்கம்: அதனத்து அமிலங்களும் வலிதம மிகு அமிலங்கள் கிதடயாது. ைாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்குளில் காணப்படும் அமிலம் வலிதம குதறந்ை அமிலமாகும். இதவ கரிம அமிலங்கள் 
எனப்படும். 
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33) அமிலத்தின் பண்புைள் 
1. அமிலங்ைள் ைசப்பு சுதவயுதடயதவ 
2. அமிலங்ைள் மின்சாரத்தை ைடத்தும்  
3. நீல லிட்மஸ் ைாதள சிவப்பாை மாற்றும்  
4. அமிலங்ைள் உதலாைங்ைளுடன் விதைபுரிந்து CO2 கவளிதயற்றும்  
A) 1, 3, 4 சரி 
B) 2, 3 ேரி 
C) 1, 2, 4 சரி 
D) அதைத்தும் சரி 
விளக்கம்: 1. அமிலங்கள் புளிப்பு சுதவயுதடயதவ 
2. அமிலங்கள் மின்ோரத்தை கடத்தும்  
3. நீல லிட்மஸ் ைாதள சிவப்பாக மாற்றும்  
4. அமிலங்கள் உமலாகங்களுடன் விதனபுரிந்து  H2 கவளிமயற்றும்  
34) அதலாை ஆக்தஸடுைள் எத்ைன்தமயுதடயது? 
A) ைாரத்ைன்தம 
B) அமிலத்ைன்தம 
C) அதலாை ைதரசல் 
D) நடுநிதலத்ைன்தம 
விளக்கம்: காரங்கள் அமலாக ஆக்தஸடுடன் விதனபுரிந்து உப்தபயும் நீதரயும் ைருகிறது. இது 
அமிலத்திற்கும்  காரத்திற்கும் உள்ள விதன மபால உள்ளைால் அமலாக ஆக்தஸடுகள் அமில 
ைன்தமயுதடயது. 
35) ைாரத்துடன் விதைபுரியாை உதலைம்? 
A) Cu 
B) Ag 
C) Ce 
D) அதனத்தும் 
விளக்கம்: உயரிய உமலாகங்கள் சில காரங்களுடன்(NaOH) உடன் விதனபுரிவது இல்தல  
36) அ. NaOH   - 1. ைட்டிடங்ைளுக்கு சுண்ணாம்பு பூச 
ஆ. CaOH   - 2. வயிற்று தைாளாறு மருந்ைாை  
இ. MgOH   - 3. தசாப்பு ையாரிக்ை 
ஈ. NH3OH   - 4. துணிைளின் எண்கணய் ைதரதய நீக்ை 
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A) 4, 2, 3, 1 
B) 3, 1, 4, 2 
C) 3, 2, 1, 4 
D) 3, 1, 2, 4 
விளக்கம்: NaOH.  - கட்டிடங்களுக்கு சுண்ணாம்பு பூே 
CaOH  - 2. வயிற்று மகாளாறு மருந்ைாக  
MgOH 3. மோப்பு ையாரிக்க 
NH3OH 4. துணிகளின் எண்கணய் கதரதய நீக்க 
37) சரியாைதை தைர்ந்கைடுக்ை. 
1. அமிலங்ைள் சிவப்பு லிட்மஸ் ைாதள நீலநிறமாக்கும் 
2. ைாரங்ைள் பிைாப்ைலின் நிறங்ைாட்டியில் நிறமற்று இருக்கும் 
3. கமத்தில் ஆரஞ்சு தசாைதையில் ைாரம் இளஞ்சிவப்பு நிறமாை தைான்றும்  
4. நடுநிதல ைதரசலின் PH மதிப்பு 7  
A) 1, 2, 4 சரி 
B) 1, 3, 4 ைவறு 
C) 1, 2, 3 ைவறு 
D) 4 ைவறு 
விளக்கம்: 1. அமிலங்கள் நீல லிட்மஸ் ைாதள சிவப்பு நிறமாக்கும் 
2. காரங்கள் பினாப்ைலின் நிறங்காட்டியில் இளஞ்சிவப்பு நிறமாக இருக்கும் 
3. கமத்தில் ஆரஞ்சு மோைதனயில் காரம் மஞ்ேள் நிறமாக மைான்றும்  
4. நடுநிதல கதரேலின் PH மதிப்பு  7  
38)  ஒரு ைதரசலின் ைன்தமதய அதடயாளம் ைாண உைவுவது? 
A) லிட்மஸ் ைாள் 
B) பிைாப்ைலின்  
C) கமத்தில் ஆரஞ்சு 
D) PH மதிப்பு 
விளக்கம்: PH மதிப்பானது ஒரு கதரேல் அமிலத்ைன்தம, காரத்ைன்தம அல்லது நடுநிதலத் ைன்தம 
ஆகியவற்தற அதடயாளம் காண உைவுகிறது. 
39) PH மதிப்பு எதில் அதிைம்? 
A) அமிலம்  
B) காரம்  
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C) நடுநிதல ைதரசல் 
D) தசர்மம் 
விளக்கம்: அமிலத் ைன்தம ககாண்ட கதரேலில் PH மதிப்பு 7 விட குதறவு 
காரத்ைன்தம ககாண்ட கதரேலில் PH மதிப்பு 7 விட அதிகம் 
நடுநிதல கதரேலில் PH மதிப்பு 7க்கு ேமம்  
40) கீழக்ைண்டவற்றில் எதில் PH மதிப்பு அதிைம்? 
A) ைடல்நீர்  
B) அம்தமானியா ைதரசல் 
C) கசரிமாைமற்ற மாத்திதர 
D) வடிநீர் 
விளக்கம்: கடல்நீர்  
அம்மமானியா கதரேல் 
கேரிமானமற்ற மாத்திதர 
வடிநீர் 
41) வலிதம மிகு அமிலம் எது? 
A) மின்கல அமிலம் 
B) வயிற்றில் சுரக்கும் அமிலம்  
C) வினிைர் 
D) ஆரஞ்சு பழச்சாறு 
விளக்கம்: PH மதிப்பு குதறவான அமிலம் வலிதம மிகு அமிலமாகும்  
மின்கல அமிலம் 
வயிற்றில் சுரக்கும் அமிலம்  
வினிகர் 
ஆரஞ்சு பைச்ோறு 
42) மதழநீரின் PH மதிப்பு? 
A) 5 
B) 6 
C) 7 
D) 8 
விளக்கம்: கருப்பு காபி PH - 5 
சிறுநீர்  PH   - 6 
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மதைநீர் PH   - 7 
கடல்நீர் PH   - 8 
43) இரத்ைத்தின் PH மதிப்பு? 
A) 7.3-7.5 
B) 6.5-7.5 
C) 8.5 
D) 4.0-4.4 
விளக்கம்: இரத்ைத்தின் PH மதிப்பு  -  7.3-3.5 
உமிழ்நீர்  PH மதிப்பு   - 6.5-7.5 
கடல்நீர்  PH மதிப்பு   -  8.5 
ைக்காளி ோறு PH மதிப்பு   -  4.0-4.4 
 44) ஒரு முட்தடக்தைாஸ் இதலயில் சாற்தற பற்பதசயுடன் ைலந்ைால் உண்டாகும் நிறம்? 
A) சிவப்பு 
B) பச்தே 
C) மஞ்சள் 
D) நிறமற்றது 
விளக்கம்: பற்பதேயானது காரத்ைன்iயுதடது. எனமவ முட்தடக்மகாஸ் ோற்றுடன் கலந்ைால் பச்தே 
நிறமாக மாறும். 
45) கபாருத்துை. 
அ. குளிர்பாைம்   - 1. 6.5-7.5 
ஆ. ைக்ைாளி சாறு   - 2. 1.0-3.0 
இ. உமிழ்நீர்    - 3. 3.0 
ஈ. வயிற்றில் சுரக்கும் திரவம்   - 4. 4.0-4.4 
A) 1, 2, 3, 4 
B) 3, 4, 2, 1 
C) 3, 2, 4, 1 
D) 3, 4, 1, 2 
விளக்கம்:குளிர்பானம்  -  3.0 
ைக்காளி ோறு    - 4.0-4.4 
உமிழ்நீர்    - 6.5-7.5 
வயிற்றில் சுரக்கும் திரவம்   - 1.0-3.0 
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46) கூற்று: கபாதுவாை பற்பதசயாைது ைாரத்ைன்தமயுதடயது 
ைாரணம்: இதவ அதிைப்படியாை அமிலத்தை நடுநிதலயாக்கி பற்சிதைதவ ைடுக்கிறது. 
A) கூற்று, ைாரணம் இரண்டும் ைவறு 
B) கூற்று சரி 
C) கூற்று, காரணம் இரண்டும் ேரியானது 
D) ைாரணம் சரியாைது. 
விளக்கம்: கபாதுவாக பற்பதேயானது காரத்ைன்தமயுதடயது. காரணம் இதவ அதிகப்படியான 
அமிலத்தை நடுநிதலயாக்கி பற்சிதைதவ ைடுக்கிறது. 
47) வாக்கியத்தை ைவனி. 
1. சிட்ரஸ் பழங்ைளுக்கு அமில ைன்தமயுதடய மண்ணும் தைதவப்படுகிறது 
2. அரிசிக்கு ைாரத்ைன்தமயுதடய மண்ணும் தைதவப்படுகிறது 
3. ைரும்பிற்கு நடுநிதல ைன்தமயுதடய மண்ணும் தைதவப்படுகிறது 
A) 1, 3 ைவறு 
B) 2, 3 ைவறு 
C) 1, 2 ைவறு 
D) 3 ைவறு 
விளக்கம்: 1. சிட்ரஸ் பைங்களுக்கு காரத்ைன்தமயுதடய மண்ணும் மைதவப்படுகிறது 
2. அரிசிக்கு அமிலத்ைன்தமயுதடய மண்ணும் மைதவப்படுகிறது 
48) வாக்கியத்தை ைவனி 
1. ைடல்நீரிலிருந்து பிரித்கைடுக்கும் உப்பு NaOH 
2. அதைத்து உப்புைளும் ைதரசல்ைள் ஆகும். 
3. உப்புைள் நீரில் ைதரவதில்தல 
4. அமில ைார நடுநிதலயாக்ைளின் விதைகபாருள் உப்பு 
A) 1, 3, 4 சரி 
B) 1, 4 ேரி 
C) 2, 4 சரி 
D) 1, 3 சரி 
விளக்கம்: 1. கடல்நீரிலிருந்து பிரித்கைடுக்கும் உப்பு NaOH 
2. அதனத்து உப்புகளும் அயனிச்மேர்மங்கள் ஆகும். 
3. உப்புகள் நீரில் கதரந்து மநர் மற்றும் எதிர் அயனிதய உருவாக்கும்.  
4. அமில கார நடுநிதலயாக்களின் விதனகபாருள் உப்பு 
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49) கபாட்டாஷ் படிைாரத்தின் வாய்ப்பாடு? 
A) KAI(SO4)2.12H2O 
B) KAI(SO4)2.6H2O 
C) KAI(SO4).12H2O 
D) KAI(SO4)2.H2O 
விளக்கம்: கபாட்டாஷ் படிகாரம் என்பது கபாட்டாசியம் ேல்மபட் மற்றும் அலுமினியம் ேல்மபட் கலந்ை 
கலதவயாகும். இது ஒரு இரட்தட உப்பு 
50) நீரில் ைதரயாை உப்பு 
A) ZnSO4 
B) MgCl2 
C) AgCl2 
D) CaCl2 
விளக்கம்: கபரும்பாலான உப்புகள் நீரில் கதரயும். ஆனால் சில்வர் குமளாதரடு உப்பு மட்டும் நீரில் 
கதரயாது. 
51) வாக்கியத்தை ைவனி. 
1. உப்புைள் நிறமுதடயதவ. படிை வடிவமுதடயதவ. 
2. நீதர உறிஞ்சும் ைன்தமயுதடதவ. 
3. நீரில் ைதரயக்கூடியது. 
4. அதிை கவப்பநிதலயில் உருைவும் கைாதிக்ைவும் கசய்கிறது 
A) 1, 3 சரி 
B) 1, 4 சரி 
C) 1, 2, 4 சரி 
D) 2, 3, 4 ேரி 
விளக்கம்: உப்புகள் நிறமற்றது. படிக வடிவமுதடயது. 
52) கபாருத்துை. 
அ. கசங்ைல் சிவப்பு   - 1.Na2+ 
ஆ. கபான்னிற மஞ்சள்  - 2. K+ 
இ. இளஞ்சிவப்பு   - 3. Ca2+ 

ஈ. பச்தச    - 4.Zn2+ 
A) 3, 1, 2, 4 
B) 3, 4, 1, 2 
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C) 3, 1, 4, 2 
D) 3, 2, 1, 4 
விளக்கம்:கேங்கல் சிவப்பு  - 1. Ca2+ 
கபான்னிற மஞ்ேள்   - 2. Na2+ 
இளஞ்சிவப்பு   - 3. . K+ 
பச்தே    - 4. Zn2+ 
53) கபாருத்துை. 
அ. சலதவ தசாடா -  1.NaHCO3 
ஆ. சதமயல் தசாடா  - 2. CaoCl2 
இ. சலதவ தூள்  - 3. Na2CO3 
ஈ. சாைாரண உப்பு  - 4.NaCl 
A) 3, 1, 2, 4 
B) 3, 4, 1, 2 
C) 3, 1, 4, 2 
D) 1, 2, 3, 4 
விளக்கம்: ேலதவ மோடா  -Na2CO3  
ேதமயல் மோடா   - NaHCO3 
ேலதவ தூள்    - CaoCl2 
ோைாரண உப்பு   - NaCl 
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