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நதிப்பண் முக்கின யிாக்கள்

************************************************************************************

1.

O2

2.

N2

பாடம் –1 (வினா எண் – 52 )

மூக்கூறு உருயாயதத மூக்கூறு ஆர்ிட்டால் பகாள்தகனின்டி யிக்குக.
மூக்கூறு உருயாயதத மூக்கூறு ஆர்ிட்டால் பகாள்தகனின்டி யிக்குக.

3. மூக்கூறு ஆர்ிட்டால் பகாள்தகனின் வகாட்ாடுகள் ற்ி யிக்குக.
4. டி ப்பாக்வ சநன்ாட்தட யருயி.

5. வடயிசன் நற்றும் பெர்நரின் வசாதததன

யிக்குக.

6. 10 g ித பகாண்டஇனங்கும் வதாட்டா ஒன்ின் ிதனின் ிதனில்ா தன்தந
10 -

எில் அதன் திதசவயகத்தில் உள் ிதனில்ா தன்தநதன கணக்கிடுக.

7. 0.1 நி.கி ித பகாண்ட கரும் பாருள் ஒன்ின் அத ீம் 3.310 x 10 -29 நீ
எில் அதன் இனக்க ஆற்த கணக்கிடுக . ( h = 6.626 x 10 -34 J.s

பாடம் -4 (வினா எண் – 53 )

1. தங்கம் அதன் முக்கின தாதுயில் இருந்து எவ்யாறு ிரித்பதடுக்க டுகிது ?.

2. சில்யர் அதன் முக்கின தாதுயில் இருந்து எவ்யாறு ிரித்பதடுக்க டுகிது ?.
3. துத்தாகம் அதன் முக்கின தாதுயில் இருந்து எவ்யாறு ிரித்பதடுக்க டுகிது ?.
4. அலுநிா பயப் ஒடுக்க முதடி குவபாநினம் எவ்யாறு பப்டுகிது ?.
5. குவபாம் அனர்ன்

தாதுயில் இருந்து பாட்டாசினம் தட குவபாநட் எவ்யாறு

பப்டுகிது .?
************************************************************************************

பாடம்- 5 (வினா எண் – 54 )

1. ாந்ததடுகள் நற்றும் ஆக்டிதடுகள் ஆகினயற்ிற்கு இதடவனனா ஒற்றுதந
நற்றும் வயற்றுதநகத எழுதுக .

2. வநாதசட் நண்ணில் இருந்து ாந்ததடுகள் எவ்யாறு
ிரித்பதடுக்க டுகிது ?.

3.

ாந்ததடு குறுக்கக்தின் யிதவுகள் ற்ி எழுதுக .

4. ாந்ததடுகள் நற்றும் ஆக்டிதடுகின் னன்கள் ற்ி எழுதுக.
***********************************************************************************

பாடம் – 6 (வினா எண் – 55 )
1. பயர்ர் வகாட்ாடுகள் ற்ி யியரி .

2. [FeF6] 4-

Fe(CN)6]4-

3. அதணவு நாற்ினம் நற்றும் அனினாதல் நாற்ினங்கத

4.

யிக்கி ஒவ்பயாரு எடுத்துகாட்டு தருக .

(VB)

(Ni(NH3)4]
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IUPAC

6. K4 [ Cu (CN)6]

ன

ன

IUPAC

ன

7. K4 [ Fe (CN)6], [ Cu(NH3)4]SO4

ன
ன

ன

IUPAC

ன

ன

ன

ன

ன

ன

8.

னன

9. [Co(NH3)6]Cl3
ன

ன

10. [Cu(NH3)4]SO4
ன

ன

ன

ன

IUPAC

ன

ன

IUPAC
ன

ன
ன

ன
************************************************************************************
ாடம் – 9 (வினா எண் – 56 )
1. பயப் இனக்கயினல் இபண்டாம் யிதி ல்வயறு கூறுகத எழுதுக
2. என்ட்வபாின் சிப்புகத எழுதுக .

3. கட்டிா ஆற்ல் G -ன் சிப்புகத எழுதுக
4 . டிபவுட்டன் யிதி யதபனறு .இவ்யிதினில் இருந்து யிகல் அதடந்துள்

வசர்நங்கத குிப்ிடுக .
************************************************************************************
பாடம் – 10 (வினா எண் – 57 )
1. PCL5 சிததவுறும் யிதக்கு KC நற்றும்
முதகத யிக்குக .

KP நாிி கணக்கிடும் வசாதத

2. KP=KC(RT) ng என் சநன்ாட்தட பாதுய ஒரு வயதிசநித யிதக்கு
யருயி .

3. சநித நாிகள் KP நற்றும் KC க்கும் உள் பதாடர்ித யருயி.
4.

HI சிததவுறும் யிதக்கு KC நற்றும்

முதகத யிக்குக .

KP நாிி கணக்கிடும் வசாதத

5. வேர் முதனில் அம்வநாினா தனாரித்தத லீ சார்ட்ினர் தத்துயத்தின்
மூம் யிக்குக.

6. பதாடு முதனில்

SO3

தனாரித்தத லீ சார்ட்ினர் தத்துயத்தின் மூம் அதிக

அவு SO3 பறுதத யிக்குக.

************************************************************************************
ாடம் –

11

(வினா எண் – 58 )

1. முதல் யதக யிதக்கா யிதவயக சநன்ாட்தட யருயி .
2. யித யதகக்கா சிப்பு இனல்புகத எழுதுக .
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3. பநத்தில் அசிட்வடட்தட அநித்தின் முன்ிதனில் ீபாற்குத்தல் யிதனின்
யிதவயக நாிிதன ிர்ணனிக்கும் முதகத எழுதுக .

4. எின யிதக்கும் சிக்கா யிதக்கும் உள் வயறுாடுகத எழுதுக .
**************************************************************************************

14

ாடம் –

(வினா எண் – 59 )

1. நின்க அியினல் காணும் பசாற்பாடர்கத ற்ி குிப்பு எழுதுக .

2. திட்ட தேட்பென் நின்யாய் (SHE) எவ்யாறு அதநக்கடுகிது ? அது பசனல்டும்
யிதத்தத யியரி .

3. பர்ன்ஸ்ட் சநன்ாட்தட யருயி .

4. EMF கணக்கிடும் கணக்குகள் .
************************************************************************************
ாடம் – 17 (வினா எண் – 60 )

1. ஈதர் (அிாடிக் ஈதர்) தனாரிக்கும் முதகத எழுதுக .

2. அிவசால் (அவபாவநட்டிக் ஈதர்) தனாரிக்கும் முதகத எழுதுக.

3. அவபாவநட்டிக் , அிாடிக் ஈதர்களுக்கு இதடவனனா வயறுாடுகத தருக .
(அல்து)

அிவசாலுக்கும் தட எத்தில் ஈதருக்கும் இதடவனனா வயறுாடுகத தருக

4. ஈதரின் வயதியிதகத எழுதுக .

HI ன

O2

ன

H2SO4

ன

) PCl5

***************************************************************************************
ாடம் – 18 (வினா எண் – 61 )
1. அசிட்டால்டிதேடில் காணப்டும் ஆல்டால் குறுக்க யிதனின் யித

யமிமுததன

யிக்குக .

2. கான்ிசவபா யிதனின் யித யமிமுததன எழுதுக .
3. ஆல்டால் யிதனின் யித யமிமுததன

4.

ன

ன

ன

எழுதுக .

ன

5. பனர் யிதகள் நற்றும் யித யமிமுத அதத்தும்
****************************************************************************************
ாடம் – 19 (வினா எண் – 62 )

1.

ன

2.
3.

ன

. C6H5CH2CH3

ன

ன

4.
5.

ன
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4.



ன

ன

ன
ன

ன

ன

8.
NH3
9.
10.

ன

ன

ன

த H2SO4

ன்; PCl5

ன
ன

2) PCl5

KMnO4

ன

11.

ன

1. P2O5

2. Br2 / NaOH

3.

****************************************************************************************
ாடம் – 22 (வினா எண் – 63 )
1. பாக்பகட் உந்திகள்

( சிப்ினல்புகள் ) ற்ி குிப்பு எழுதுக .

2. ியூா – S நற்றும் தான் 66 ஆகினதய எவ்யாறு தனாரிக்கடுகிது ?
3. சானத்தின் சிப்ினல்புகள் ற்ி எழுதுக .

4. சானத்தின் ிம் நற்றும் அதநப்பு ற்ி எழுதுக .

5. நனக்க நருந்து ற்ி குிப்பு

6.

எழுதுக
ன

**********************************************************************************.
இந்த

5

நதிப்பண் யிாக்கள் அதத்தும் அபசு பாது வதர்யில்

அதிகநாக இடம் பற்தய . அபசு பாது வதர்வு யிா எண் யரினாக பதாகுத்து

அிக்கப்ட்டுள்து . நாணயர்கள் வதர்வுக்கு தனார் பசய்ன நிகவும் னனுள்தாய்
இருக்கும் . அதத்து நாணயர்களும் வதர்யில் அதிக நதிப்பண்கள் ப

யாழ்த்துக்கள்.........................
***********************************************************************************
ததாகுத்தவர் ;-

V. தங்கதுரை, M.sc ,B.Ed.
வயதினினல் ஆசிரினர்,
CELL NO - 88072-27787,

வசம் – 63 60 30.

*******************************************************************
*** விடா முயற்சியய தவற்றிரய தரும்***
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