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H.Andrews P.G.Asst. Little Flower Hr.Sec.School, Kumbakonam-612001 
12 ¬õ ÅÌôÒ «ÃÍ ¦À¡Ðò§¾÷×  

§Å¾¢Â¢Âø Å¢¨¼ ÌÈ¢ôÒ - Á¡÷î-2016 

ÀÌ¾¢ I                                                

A -  Type 

 

B -  Type 

1 ®) AgBr 1 ®) +6 

2 ®) en 2 þ) T  அமநப்பு 
3 þ) அநினோ அநிம் 3 ¬) கோட்டோனோரிசிஸ் 
4 þ) மட்னபோினம் அனி 4 «) TiO2 

5 ¬) 3 5 þ) 16 

6 þ) 16 6 «) 4.2 x 10
5
 sec

-1
 

7 þ) னநோமசட் 7 «) பபோக்மசடு 
8 «) Zn

2+
 8 þ) னநோமசட் 

9 ¬) MnSO4 9 ®) AgBr 

10 «) சில்யர் கூழ்நம் 10 ¬) MnSO4 

11 ®) +6 11 «) ன்ட்னபோி உனமகிது. 
12 «) பபோக்மசடு 12 ¬) 2:1 

13 ®) குளுக்னகோஸ் 13 ®) குளுக்னகோஸ் 
14 ¬) 2:1 14 ®) en 
15 ¬) குமகிது.  15 þ) அநினோ அநிம் 
16 «) த்தில் பநத்தில் அநின்  16 ®) கினோஜூல் னநோல் -1 
17 «) ன்ட்னபோி உனமகிது.  17 ¬) 6 

18 ¬) 6  18 «) த்தில் பநத்தில் அநின் 
19 þ) 1.44 t

1/2
  19 ¬) 2 – பன்டனோன் 

20 þ) 
p-மட பநத்தில் அநினோ 
அனசோ பன்சின் 

 20 «) Zn
2+
 

21 ®) R- CH3  21 þ) 
p-மட பநத்தில் அநினோ அனசோ 
பன்சின் 

22 ®) கினோஜூல் னநோல் -1  22 ¬) q = 0 
23 ¬) 2 – பன்டனோன்  23 ®) கோல்சினம் ஆக்சனட் 
24 þ) T  அமநப்பு  24 ¬) K1 = 1/ K2 

25 ¬) K1 = 1/ K2  25 ¬) 3 

26 «) TiO2  26 ®) R- CH3 

27 ¬) q = 0  27 «) சில்யர் கூழ்நம் 
28 «) 4.2 x 10

5
 sec

-1
  28 ¬) குமகிது. 

29 ¬) கோட்டோனோரிசிஸ்  29 þ) மட்னபோினம் அனி 
30 ®) கோல்சினம் ஆக்சனட்  30 þ) 1.44 t

1/2
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À¢¨½ôÒ ¾Ãõ: À¢¨½ôÒ ãÄììÜÚ ¬÷À¢ð¼¡ø¸Ç¢ø ¯ûÇ  ±ÄìðÃ¡ý¸Ç¢ý 

±ñ½¢ì¨¸ìÌõ(Nb) ±¾¢÷À¢¨½ôÒ ãÄìÜÚ¬÷À¢ð¼¡ø¸Ç¢ø ¯ûÇ 

±ÄìðÃ¡ý¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸ìÌõ(Na) ¯ûÇ §ÅÚÀ¡ðÊø À¡¾¢ÂÇÅ¡Ìõ. 

                    

 

 

32 
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5
 கமடசி க்ட்போனுக்கோ ிகப அணுக்கம நின்சுமந: 

    Z=17 
    Z* = Z – S 
      = 17 – [(.035 x 6)+(0.85 x 8)+(1 x 2)]   = 17 – 10.9  = 6.1 
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33 
Áó¾ þ¨½ Å¢¨Ç× :P- ¦¾¡Ì¾¢ ¾É¢Áí¸Ùì§¸ ¯Ã¢ò¾¡É ÀñÒ. «¾¡ÅÐ         

s-¬÷À¢ð¼¡Ä¢ø ¯ûÇ ±ÄìðÃ¡ý¸û §Å¾¢ôÀ¢¨½ôÀ¢üÌ ¯ðÀ¼¡Áø              

p-¬÷À¢ð¼¡Ä¢ø ¯ûÇ ±ÄìðÃ¡ý¸û ÁðÎõ §Å¾¢ôÀ¢¨½ôÀ¢üÌ ¯ðÀÎÅ¾¡Ìõ. 

 

 

34 
ஆர்த்னதோ ோஸ்ோரிக் அநிம் சில்யர் மட்னபட்டுடன் யிம புரிந்து நஞ்சள் ி சில்யர் ஆர்த்னதோ 
ோஸ்னட்மட தமகிது. 

            
 ஆத்னதோ ோஸ்ோரிக்   சில்யர்             சில்யர் ஆர்த்னதோ 
       அநிம்        மட்னபட்           ோஸ்னட் 

 

 

35 
மக்னபோநின் இமனபு சதயதீம் நற்றும் னன்: 
Cr = 15%     Ni= 60%   Fe = 25%   நின் தமடக்கம்ிகள் தனோரிக்க. 

 

 

36 
K2Cr2O7 மன பயப்ப்டுத்தும்னோது ற்டும் யிமவு: 

         
போட்டோசினம் மட குனபோனநட்         போட்டோசினம்    குனபோநிக்,    ஆக்ஸிஜன் 
                                      குனபோனநட்       ஆக்மசடு 

 

 

37 
உட்கம யிமனின் Q நதிப்பு: 
உட்கம யிம ிகளம் னோது உிஞ்சப்டும் அல்து பயியிடப்டும் ஆற்ன அவ்யிமனின்         
Q-நதிப்ோகும். 
Qநதிப்பு = (mp – mr ) 931  MeV     
mp – விளபொமள்கின் பநொத்த ிள   mr – விளடு பொமள்கின் பநொத்த ிள 

 

 

 

38 

 

 

 

39 
400K –ல் எம னயதியிமனின் ΔG நற்றும் ΔS –ன் நதிப்புகள் முமனன -10K Cal mol-1 நற்றும்           
20 Cal deg-1 mole-1. யிமனின் ΔG –ன் நதிப்பு னோது? 
ΔG = ΔH –TΔS 

ΔG = -10,000 – 20 x 400 = -18,000 Cal. Mole-1  

 

 

40 
Å¢¨Çì Ð´¸õ „Q‟ ±ýÀÐ : ºÁ¿¢¨ÄÂüÈ ¿¢¨ÄÂ¢ø Å¢¨ÉÀÎ ¦À¡Õû¸Ç¢ý 

¦ºÈ¢Å¢üÌõ, Å¢¨ÉÅ¢¨Ç¦À¡Õû¸Ç¢ý ¦ºÈ¢Å¢üÌõ þ¨¼§ÂÂ¡É Å¢¸¢¾õ ¬Ìõ. 

                             
[A], [B], [L],  ÁüÚõ [M] ¬¸¢Â¨Å ºÁ¿¢¨Ä «¨¼Å¾üÌ Óý ¯ûÇ ¦ºÈ¢×¸Ç¡Ìõ. 

þó¾ ¦ºÈ¢×¸û ºÁ¿¢¨ÄÂüÈ ¦ºÈ¢×¸û ±ÉôÀÎõ. þó¾ ¿¢¨ÄÂ¢ø Å¢¨ÉÌ½¸õ Q 

À¢ýÅÕÁ¡Ú. 

                                 

 

 

41 
ின விளகளுக்கொ சிப்ினல்புகள் ததனும் மூன்ிள ளதுக. 
1.எனபபனோம டினில் மடபறுகிது. 
2.பநோத்த யிமயமக சிின நதிப்மனன பற்றுள்து. 
3.க்க யிமகள் தும் இல்ம. 
4.யிமபோமள்கள் னபடினோக யிமபோமள்கிிமந்து உமயோகின். 
5.னசோதமனின் மூம் பப்டும் யிம னயக நோிினின் நதிப்புகள்  கணக்கிடப்டும் நதிப்புகளுடன் 
போமந்துகின். 

 

 

42 
குளந்த  ட்ச ஆற்ல்: 
யிமடு மூக்கூறுகள் னநோதின் கோபணநோக பமங்கி யந்து யிமயிம மூக்கூறுகோக 
நோறுகின். அமத்து னநோதல்களும் யிமபோமள்கம உமயோக்கும் னநோதல்கோக இமப்தில்ம . 
னநோதில் ஈடுடும் அமத்து மூக்கூறுகளும் பற்ிமக்கும் குிப்ிட்ட அவு குமந்த ஆற்ோது 
“குமந்த ட ஆற்ல்” ப்டும்.  

 

 

43 
வொம – வொம கூழ்ந அளநப்பு உமவொவதில்ள. ன்? 
யோமக்கள் என்றுடன் என்று கந்து உண்மநக்கமபசமத் தமகின். 
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44 
தகொல்பொஷ் விதி: 
அயிோ ீர்த்தில் பநோத்த நின்குினின் அனினோக்கம் ிமவுற் ிகு , எவ்பயோம 
அனிமம் தன்ிச்மசனோக கமகிது . னநலும் எவ்பயோம அனிமம் நின்குினின் பநோத்த 
கடத்து தினுக்கு குிப்ிட்ட நதிப்பு கடத்துத்திமக் பகோடுக்கின்து.. 
நின்குி A,B னோது ீரில் ிரிமகனமடமம் யிதம். 

              
அயிோ ீர்த்தில் நின்குினின் பநோத்த சநோ ிம கடத்து தின் 

                  

 

 

45 
1,3 ிமட்டொளடனீின் S-சிஸ் நற்றும் S-டிபொன்ஸ் அளநப்புகள வளபக. 

       

            S – சிஸ்                      S – டிபொன்ஸ் 
     

 

 

46 
¸¢Ç¢ºÃ¡¨Ä «ì§Ã¡Ä¢É¡¸ Á¡üÚ¾ø: 

¸¢Ç¢ºÃ¡¨Ä ¦À¡ð¼¡º¢Âõ ¨À ºø·§Àð «øÄÐ «¼÷ ºø·À¢äÃ¢ì «Á¢Äõ «øÄÐ 

À¡ŠÀÃŠ ¦Àýµ¡ì¨ºÎ ¯µý ¦ÅôÀôÀÎòÐõ ¤À¡Ð ¿£† ¿£ì¸õ ¿¨µ¦ÀÔ¸¢ÈÐ. 

þÕ β-¿£ì¸Å¢¨Ç ¿¨µ¦ÀüÔ «ì¤Ã¡Ä¢ý «øÄÐ «ìÃ¢Ä¢ì ¬øÊ¨ýÎ 

¸¢¨¼ì¸¢ÈÐ. 

   

 

 

47 
த்தொள விட கிளக்கொல் அதிக ொகுத்தன்ளந பற்ிமப்ததன்? 
இம மைட்போக்சில் பதோகுதிகளுள்தோல் மூக்கூறுகளுக்கிமடனன உள் மைட்பஜன் ிமணப்பு நிகவும் 
யலுயோதோக உள்து. எம ோிநர் அமநப்பு உமயோகிது. 

        

 

 

48 
·À¢Ã£¼ø ¸¢Ã¡ôð Ó¨ÈÂ¢ø பன்தசொ·À£§É¡ý ¾Â¡Ã¢ò¾ø: 

1. 

    
                             பன்சோனில் குனோமபடு             பன்னசோ னீோன் 
2.  

         
                     பன்சீன்       ோஸ்ஜனீ்           பன்சீன்            பன்னசோ னீோன் 
   

 

 

49 
ொர்நிக் அநித்தின் னன்கள்: 
1.ஆமட தனோரிக்கும் பதோமிற்சோமனில் ிமூன்ினோகவும், 
2.னதோல் திடுதில் னதோில் ஞ்சிமள் கோல்சினத்மத ீக்கவும், 
3.பப்ர் ோமக் பகட்டிப்டுத்தவும், 
3.ிக்கல் ஃோர்னநட் மைட்பஜனற் யிமமக்கினோகவும், 
4.ஈஸ்ட் யர்ப்தில் தூண்டும் போமோகவும், 
5.மங்கமப் ோதுகோக்கவும், புமப தடுப்ோகவும், 
6.இபத்தத்தில் மரிக் அநிம் அதிகரிப்தோல் ற்டும் சிறு மூட்டு யிக்கு நமந்தோகவும் னன்டுகிது. 
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50 
A ±ýÈ Áïºû ¿¢È ¿£÷Áõ Á¢÷§Àý ±ñ¦½ö ±É «¨Æì¸ôÀÎ¸¢ÈÐ. A ¨Â Sn/HCl 

¯¼ý ´Îì¸õ ¦ºöÔõ §À¡Ð B-¨Â ¾Õ¸¢ÈÐ.  

Á¢÷§Àý ±ñ¦½ö ±É «¨Æì¸ôÀÎõ Áïºû ¿¢È ¿£÷Áõ A ¨¿ð§Ã¡ ¦Àýº£ý. 

                 

   
 

 

 

51 
±¶¢† ¬ì…¢ƒ¤ÇüÈ¢¸û: 

þ¨Å ¬ì…¢ƒ¤ÇüÈ¢¸ÖìÐ ±¶¢Ã¡¸ ¦ºÂøÀÎÀ¨Å. «¶Ç¡ø ²üÈ¢¸Æ¡ø ²üÀÎõ 

À¡¾¢ôÒ ¦ÅÌÅ¡¸ Ì¨Èì¸ôÀÎ¸¢ÈÐ. þ¾Â Å¡ø× ¦¾¡¼÷À¡É Å¢Â¡¾¢¸û, ÒüÚ 

§¿¡ö, ¸ñ½¢ø Ò¨Ã ¬¸¢ÂÅüÈ¢Ä¢ÕóÐ À¡Ð¸¡ôÒ «Ç¢ôÀ§¾¡Î ÅÂ¾¡Å¾¡ø 

²üÀÎõ À¡¾¢ô¨ÀÔõ Ì¨Èì¸¢ÈÐ. Å¢ð¼Á¢ý – C, Å¢ð¼Á¢ý – E, β - ¸§Ã¡ðÊý 

¬¸¢Â¨Å (±¾¢÷ ²üÈ¢¸û) ¾É¢¯ÚôÒ¸û ¯ÕÅ¡Å¨¾ ¾Îì¸¢ýÈÉ. ¯½× 

À¡Ð¸¡ôÀ¢Öõ (º¨ÁÂø ±ñ¦½Â¢ø ¯ûÇ Å¢ð¼Á¢ý – E) ÀÂýÀÎò¾ôÀÎ¸¢ýÈÉ. 

 

 

ÀÌ¾¢ III 

À¢Ã¢× - « 
 

 

52 

Ê-À¢Ã¡ì§Ç ºÁýÀ¡ð¨¼ ÅÕÅ¢ò¾ø. 

    «¨Äò¾ý¨Á¨Â ¦ÀüÚûÇ ±ó¾¦Å¡Õ Ð¸ÙìÌõ «¨Ä¿£ÇÁ¡ÉÐ «òÐ¸¨Ç 

§À¡ð¼¡Û¼ý ´üÚ¨ÁôÀÎò¾¢ À¢ý ÅÕÁ¡Ú ¾ÕÅ¢ì¸ôÀÎ¸¢ÈÐ.  

´Õ §À¡ð¼¡ý «¨ÄôÀñ¨À ¦ÀüÚûÇÐ ±ýÚ ¸ÕÐõ§À¡Ð «¾ý ¬üÈø 

      E = hυ (À¢Ç¡íì ÌÅ¡ñ¼õ ¦¸¡û¨¸Â¢ý ÀÊ)  ...(i) 

       υ  ±ýÀÐ «¨ÄÂ¢ý «¾¢÷¦Åñ ÁüÚõ h  ±ýÀÐ À¢Ç¡íì Á¡È¢Ä¢Â¡Ìõ.  
           §À¡ð¼¡ý Ð¸û ¾ý¨Á¨Â ¦ÀüÚûÇÐ ±ýÚ ¸Õ¾¢É¡ø, «¾ý ¬üÈø 

     E = mc
2 
(³ýŠËý ºÁýÀ¡ðÊý ÀÊ)       ....... (ii) 

     M ±ýÀÐ §À¡ð¼¡É¢ý ¿¢¨È ÁüÚõ c ±ýÀÐ ´Ç¢Â¢ý ¾¢¨º§Å¸õ. 

     ºÁýÀ¡Î¸û (i) ÁüÚõ (ii)-Ä¢ÕóÐ 

            hυ  =  mc
2
 

            υ = c / λ ±É¢ø 

            h. c / λ   =  mc
2
 

           λ  =  h/mc 

       þîºÁýÀ¡Î ±ó¾¦Å¡Õ Ð¸ÙìÌõ ¦À¡Õó¾ìÜÊÂ¾¡Ìõ. ±É§Å, 

¤À¡ðµ¡Ç¢ý ¿¢¨ÈìÐ À¶¢Ä¡¸ Ð¸Æ¢ý ¿¢¨ÈÒõ, ¤À¡ðµ¡Ç¢ý ¶¢¨º¤Å¸õ “c” ìÐ 

À¾¢Ä¡¸ Ð¸Ç¢ý ¾¢¨º§Å¸õ v –Ôõ ¦À¡Õò¾ôÀÎ¸¢ÈÐ. ±É§Å, ±ÄìðÃ¡ý §À¡ýÈ 

±ó¾¦Å¡Õ Ð¸ÙìÌõ ¦À¡Õó¾ìÜÊÂ ºÁýÀ¡Î 

        λ  =  h/mv «øÄÐ λ  =  h/p 
       mv = p ±ýÀÐ Ð¸Ç¢ý ¯ó¾Á¡Ìõ.  þîºÁýÀ¡Î Ê-À¢Ã¡ì§Ç ¦¾¡¼÷Ò 

±É×õ, λ  ±ýÀÐ Ê-À¢Ã¡ì§Ç «¨Ä¿£Çõ ±É×õ «¨Æì¸ôÀÎ¸¢ýÈÉ. 

 

 

 

53 
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54 
Ä¡ó¾¨ÉÎ , ¬ìÊ¨ÉÎ - ²§¾Ûõ ³óÐ §ÅÚÀ¡Î¸û. 

Å.±ñ Ä¡ó¾¨ÉÎ¸û ¬ìÊ¨ÉÎ¸û 

1. 

 

4f ±ÄìðÃ¡ý¸Ç¢ý À¢¨½ôÒ 

¬üÈø «¾¢¸õ. 

5f ±ÄìðÃ¡ý¸Ç¢ý À¢¨½ôÒ 

¬üÈø Ì¨È×. 

2. «¶¢¸Àðº ¬ì…¢ƒ¤ÇüÈ ¿¢¨Ä 

+4. 

«¶¢¸Àðº ¬ì…¢ƒ¤ÇüÈ ¿¢¨Ä 

+6. 

3. 

 

4f ±ÄìðÃ¡ý¸Ç¢ý ¾¢¨Ã Á¨ÈôÒ 

Å¢¨Ç× «¾¢¸õ. 

5f ±ÄìðÃ¡ý¸Ç¢ý ¾¢¨Ã Á¨ÈôÒ 

Å¢¨Ç× «¾¢¸õ. 

4. 

 

¦ÀÕõÀ¡ý¨ÁÂ¡É «ÂÉ¢¸û 

¿¢ÈÁüÈ¨Å. 

¦ÀÕõÀ¡ý¨ÁÂ¡É «ÂÉ¢¸û 

¿¢ÈÓûÇ¨Å. 

5. 

 

À¡Ã¡¸¡ó¾ò ¾ý¨Á¨Â ±Ç¢¾¢ø 

Å¢Çì¸ ÓÊÔõ. 

À¡Ã¡¸¡ó¾ò ¾ý¨Á¨Â 

Å¢ÇìÌÅÐ ¸ÊÉõ. 

6. 

 

«¨½×î §º÷Áí¸¨Ç ±Ç¢¾¢ø 

¯ÕÅ¡ìÌÅ¾¢ø¨Ä. 

«¨½×î §º÷Áí¸¨Ç «¾¢¸ 

«Ç× ¯ÕÅ¡ìÌõ 

¾ý¨ÁÔ¨¼Â¨Å. 

7. Ò§Ã¡Á¢¾¢Âõ ¾Å¢Ã ÁüÈ¨Å 

¸¾¢Ã¢Âì¸ ¾ý¨ÁÂüÈ¨Å. 

±øÄ¡ ¾É¢Áí¸Ùõ ¸¾¢Ã¢Âì¸ 

¾ý¨ÁÔ¨¼Â¨Å. 

8. ¸¡Ãò¾ý¨Á Ì¨È×. ¸¡Ãò¾ý¨Á «¾¢¸õ. 

9. ¬ì§º¡ §¿÷ «ÂÉ¢ 

¯ñ¼¡Å¾¢ø¨Ä. 

¬ì§º¡ §¿÷ «ÂÉ¢ 

¯ÕÅ¡¸¢ýÈÉ. 
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þÂü¨¸ Å¢¨Ç¸Æ¢ø ý£¤Á¡Ð¤Æ¡À¢ýÇ¢ý ¦ºÂø: 

È¨ÃÂ£ÃÄ¢Ä¢ÕóÐ ¶¢Íì¸ÖìÐ ¬ì…¢ƒ¨Ç ±ÎòÐî ¦ºøÉõ þÃò¶ º¢ÅôÀÏì¤Æ 

ý¢¤Á¡Ð¤Æ¡À¢ý¸Æ¡Ðõ. ¶¢Í¦ºøÄ¢ø ¬ì…¢ƒ¨Ç ÍÅ¡º¢ò¶Éì¸¡¸ ¦ÅÆ¢Å¢Îõ 

§À¡Ð  þó¾ þÃò¾ º¢ÅôÀÏì¸û ¦ºó¿¢Èò¾¢Ä¢ÕóÐ °¾¡ ¿¢ÈÁ¡¸ Á¡Ú¸¢ýÈÉ. 

«ô¤À¡Ð þÃò¶îº¢ÅôÀÏ ¦ÅÆ¢¤ÂüÈôÀµ ¤ÅñÊÂ ¸¡†Àý ¨µ ¬ì¨…¨µ 

Ñ¨ÃÂ£ÃÖìÌì ¦¸¡ñÎ ÅóÐ ÍÅ¡ºõ ãÄõ ¦ÅÇ¢§ÂüÚ¸¢ÈÐ.  

ý¢¤Á¡Ð¤Æ¡À¢ý ÁüÔõ ¨Á¤Â¡Ð¤Æ¡À¢ý ¶ý¨Á 

þÃñÎõ ´§Ã Á¡¾¢Ã¢Â¡É «¨ÁôÒ ¦ÀüÈ¨Å. ¨Á§Â¡ Ì§Ç¡À¢ý ´ÕÀÊ 

¦¸¡ñµÐ. ý¢¤Á¡Ð¤Æ¡À¢ý ¿¡ýÐÀÊ ¦¸¡ñµ¶¡Ðõ. þÐ¤Å þ¨Å¸ÖìÐûÆ 

§ÅÚÀ¡¼¡Ìõ. 

þÃñÎõ þÕõÒ-§À¡÷¨ÀÃ¢ý §º÷Áí¸Ç¡Ìõ. þÃñÎõ Fe
2+
 «ÂÉ¢, §À¡÷¨ÀÃ¢ý 

¦¾¡Ì¾¢¸¨Çì ¦¸¡ñÊÕìÌõ. þÕõÒ-¤À¡†¨ÀÃ¢ý ¤º†Áõ ý¢Á¢ ¦¶¡Ð¶¢ ±ÇôÀÎõ. 

 þÐ ý¢¤Á¡Ð¤Æ¡À¢Ç¢ý ÀÐ¶¢Â¡Ðõ. ´ù¤Å¡Õ ý¢¤Á¡Ð¤Æ¡À¢ý ãÄìÊÔõ 

¿¡ýÌ Ð¨½ôÀÌ¾¢¸¨Çì ¦¸¡ñ¼Ð. ´ù§Å¡Õ ÀÌ¾¢Ôõ ´Õ ÁÊò¾ ´Õ ºí¸¢Ä¢ 

¤À¡ýÈÐ. ¬Ðõ. ý¢¤Ç¡Ð¤Æ¡À¢Ç¢ý ¦ºÂøÀÎ ÀÐ¶¢ ý¢Á¢ ¦¶¡Ð¶¢Â¡Ðõ. 

þò¦¾¡Ì¾¢Â¢ø Fe
2+
 «ÂÇ¢¤À¡†¨ÀÃ¢ý ¦¶¡Ð¶¢Â¢ÉûÆ ¿¡ýÐ ¨¿ðÃƒý 

«Ïì¸ÖµÕõ ý¢ŠÊÊý ¦¶¡Ð¶¢Â¢ÖûÆ ´Õ ¨¿ðÃƒý «Ï×µÕõ ®¶ø 

À¢¨´ô¨À ²üÀÎòÐ¸¢ÈÐ. ±ñÑ¸¢ «¨ÁôÀ¢ý ¬È¡õ Ñ¨Ç ¬ì…¢ƒý 

ãÄìÜÚ¼ý À¢¨½ì¸¢ÈÐ. 

 

 

À¢Ã¢× - ¬ 
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¦ÅôÀ þÂì¸Å¢Âø þÃñ¼¡õ Å¢¾¢Â¢ý Àø§ÅÚ ÜüÚ¸û : 

1. ¦¸øÅ¢ý – À¢Ç¡íì ÜüÚ :   

´Õ ÓØ¨ÁÂ¡É ÍüÈ¢ø ´Õ ¦À¡ÕÇ¢Ä¢ÕóÐ ¦ÅôÀò¨¾ ¯È¢ïº¢ , «¨ÁôÀ¢ø 

±ò¾¨¸Â º¢Ú Á¡üÈò¨¾Ôõ ²üÀÎò¾¡Áø, ÓØÅÐÁ¡¸ §Å¨ÄÂ¡¸ Á¡üÈì ÜÊÂ 

µ÷ þÂó¾¢Ãò¨¾ ÅÊÅ¨Áì¸ þÂÄ¡Ð. 

2. ¸¢Æ¡º¢ÂŠ ÊüÔ:  

±ò¾¨¸Â §Å¨ÄÔõ ¦ºöÂ¡Áø ¦ÅôÀò¨¾ ÌÇ¢÷ó¾ ¦À¡ÕÇ¢Ä¢ÕóÐ Áü¦È¡Õ 

Ý¼¡É ¦À¡ÕÙìÌ Á¡üÚÅÐ þÂÄ¡Ð. 

3. ±ý§Ã¡À¢¨Â «¾¢¸Ã¢ì¸ìÜÊÂ ¦ºÂøÓ¨ÈÂ¡ÉÐ ¾ýÉ¢î¨ºÂ¡ÉÐ. 

4. µ÷ þÂó¾¢Ãò¾¢ý ¾¢Èý ±ô§À¡Ðõ áÚ º¾Å£¾ò¨¾ «¨¼Â¡Ð. 

5. µ÷ þÂó¾¢Ãò¾¢ý ¾¢Èý ±ýÀÐ ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢Â ¬üÈÖìÌõ, ¯È¢ïºôÀð¼ 

¬üÈÖìÌõ ¯ûÇ Å¢¸¢¾ò¾¢ý Á¾¢ôÀ¡Ìõ. 
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லீசொட்ினர் பகொள்ளகளனப் னன்டுத்தி ின்வமம் விளக்கு அளத்தம் நற்றும் பசிவின் 
விளவுகள விவரி. 

             
 
அளத்தத்தின் விளவு: 
லீசோட்ினர் பகோள்மகனின் டி சநிம அமநப்ின் பநோத்த அளத்தத்மத அதிகரிக்கும்னோது அதற்கு 
ஈடோ கஅவு குமகிது . இம்நோற்நோது சநிமமன னநோல்கள் குமமம் திமசமன னோக்கி 
கர்த்துயதோல் சரிபசய்னப்டுகிது . னநற்கண்ட யிமனில் னநோல்கின் ண்ணிக்மக இமபுமும் சநநோக 
உள்தோல் (Δng = 0) அளத்தம் அதிகரிப்ோது சநிமமன ோதிக்கோது. 
 
பசிவின் விளவு: 
னயதிச்சநிமனில் யிமடு போம ள்கின் பசிமய அதிகரிக்கும்னோது சநிமனோது யிமயிம 
போமள்கள் உமயோகும் திமசமன னோக்கி கர்கிது . யிம யிமபோமள்கின் பசிமய 
அதிகரிக்கும்னோது சநிமனோது யிமடு போமள்கள் உமயோகும் திமசமன னோக்கி கர்கிது . 
சநிம அமநப்ில் N2 நற்றும் O2 பசிமய உனர்த்தும் னோது யிம முன்னோக்கு திமசனில் கர்ந்து NO 
யின் பசிவு அதிகரிக்கிது . சநிம அமநப்ில் NO யின் பசிமய உனர்த்தும் னோது யிம ின்னோக்கி 
கர்ந்து N2 நற்றும் O2 யின் பசிவு அதிகரிக்கிது. 
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(i)«Îò¾ÎòÐ ¿¢¸Øõ Å¢¨É¸û: Å¢¨É¸Ç¢ø Å¢¨ÉÀÎ ¦À¡Õû Ó¾Ä¢ø 

þ¨¼¿¢¨Äô¦À¡Õ¨ÇÔõ, À¢ÈÌ þ¨¼¿¢¨Äô¦À¡ÕÇ¡ÉÐ ´ýÚ «¾üÌ §ÁüÀð¼ 

¦¾¡¼÷ Å¢¨É¸Ç¢ø Å¢¨Ç¦À¡Õ¨Ç ¯ÕÅ¡ì¸¢É¡ø «ùÅ¨¸ Å¢¨É¸û 

«Îò¾ÎòÐ «øÄÐ ¦¾¡¼÷ Å¢¨É¸û ±É «¨Æì¸ôÀÎ¸¢ýÈÉ. þò¾¨¸Â 

Å¢¨É¸Ç¢ø Å¢¨ÉÀÎ¦À¡ÕÇ¡ÉÐ §¿ÃÊÂ¡¸ Å¢¨Ç¦À¡Õ¨Ç ¾ÕÅ¾¢ø¨Ä. 

ÀÄÀÊ¸Ç¢ø ¿¢¸ú¸¢ÈÐ.   

          
(ii)  þ¨½ Å¢¨É¸û - ´Õ ¯¾¡Ã½õ. 

 ´ýÚ «øÄÐ «¾üÌ §ÁüÀð¼ Å¢¨ÉÀÎ¦À¡Õû¸û ´§Ã §¿Ãò¾¢ø þÃñÎ 

«øÄÐ  «¾üÌ §ÁüÀð¼ ÅÆ¢¸Ç¢ø Å¢¨ÉÀðÎ þÃñÎ «øÄÐ «¾üÌ 

§ÁüÀð¼ Å¢¨ÉÅ¢¨Ç  ¦À¡Õû¸¨Çò¾Õ¸¢ýÈÉ. 
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298 K ல் Zn/Zn2+(a=0.1) // Cu2+(a=0.01) / Cu    E0Zn2+ / Zn = -0.762 V    E0Cu2+ / Cu = +0.337 V க 
நின் அளத்மத கணக்கிடுக. 
 Zn + Cu2+(a=0.01)  Zn2+(a=0.1) + Cu  
கநின் அளத்தம்   

                    

 

 

À¢Ã¢× - þ 
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(i)ளடத்தில் ஈதர் கிரிக்ொர்டு கபணிமடன் விள 

   
  ளடத்தில் ஈதர்     பநத்தில் பநக்சீினம் 
                          அதனொளடடு 
(ii)ளட த்தில் ஈதர் கிந அநித்துடன் விள 

       
 

(iii)த்தில் பநத்தில் ஈதர் சூடொ அடர் HI அநித்துடன் விள 

     
ளடத்தில் ஈதர்                பநத்தில்       த்தில் 
                                  அதனொளடடு   அதனொளடடு 
இனற்ளக விளபொமள்கில் உள் ஆல்கொக்சி பதொகுதிளன முக்கினநொக நீத்தொக்சி பதொகுதிளன 
பெய்சல் முளனில் கண்டினப்னன்டுகிது. 
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(i) பன்சொனின் குறுக்கம் 

   

   
            பன்சொல்டிளைடு                        பன்சொனின் 
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(ii) வகல் விள:  

    
    பன்சொல்டிளைடு   பநதொிக் அநிம்                               சின்நிக் அநிம் 

 

62 
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Ã¡ì¦¸ð ¯ó¾¢¸Ç¢ý º¢ÈôÀ¢ÂøÒ¸û: 

        Å¢ñ¸Äí¸¨Ç ²ó¾¢î ¦ºøÅÐ Ã¡ì¦¸ðÎ¸û. þó¾ Ã¡ì¦¸ðÎ¸¨Ç ¯ó¾¢ò 

¾ûÇ  ÀÂýÀÎò¾ôÀÎõ §Å¾¢±Ã¢¦À¡Õð¸¨Ç¦Â Ã¡ì¦¸ð ¯ó¾¢¸û ±ý¸¢§È¡õ. 

       ¯ó¾¢¸û ±Ç¢¾¢ø ¾£ôÀüÚõ ¾ý¨ÁÂ¾¡¸×õ, ±Ã¢óÐ «¾¢¸ «Ç× ¯Â÷ 

¦ÅôÀ  ¿¢¨ÄÔ¨¼Â Å¡Ôì¸û ¦ÅÇ¢§ÂüÚõ ¾ý¨ÁÔ¨¼Â¾¡¸×õ þÕì¸ 

§ÅñÎõ. «¾É¡ø  ¯ó¾¢¸û ¦À¡ÐÅ¡¸ ±Ã¢¦À¡ÕÙõ, ²üÈ¢Ôõ ¯ûÇ 

¸Ä¨ÅÂ¡¸ þÕìÌõ. 

 ¯ó¾¢¸û ¦ºÂøÀÎõ ÅÆ¢Ó¨È : ¯ó¾¢¨Â ÀüÈ ¨ÅìÌõ§À¡Ð, ±Ã¢óÐ «¾¢¸ 

«Ç×  ¦ÅôÀ Å¡Ôì¸¨Çì ¦¸¡Îì¸¢ÈÐ. þ¨Å Ã¡ì¦¸ðÊÖûÇ º¢È¢Â 

ÐÅ¡Ãò¾¢ý ÅÆ¢§Â  §Å¸Á¡¸ ¦ÅÇ¢§ÂÚõ §À¡Ð, «¾üÌ ±¾¢÷ ¾¢¨ºÂ¢ø 

þÃ¡ì¸ð¨¼ ¯ó¾¢ò ¾ûÙ¸¢ÈÐ.  þÐ ¿¢äð¼É¢ý ãýÈ¡õ Å¢¾¢Â¢ý ÀÊ§Â 

¿¼ì¸¢ÈÐ. 

 ¯ó¾¢¸ÙìÌ º¡ýÚ : ¨ýðÃº¢ý, ¿£†Á ¨ýðÃƒý, À¡Ä¢äÃ¢¤¶ý. 

 

 

 

 

 

ÀÌ¾¢ - IV 
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«) 

பதொகுதி நற்றும் வரிளசனில் அனினொக்கும் ஆற்ின் நொறுொடு: 
எம வரிளசனில்  அனினோக்கும் ஆற்ின் நதிப்புகள் இடப்க்கத்திிமந்து யப்க்கம் யமப  சிிது 
இமடபயிகளுடன் (ிமனோ அமநப்பு உள்தோல்) போதுயோக அதிகரிக்கிது. 
கொபணம்: அணுக்கம நின்சுமந அதிகரிக்கிது. அணுயின் உமயவு குமகிது.  
எதப பதொகுதினில் அனினோக்கும் ஆற்ல் னநிமந்து கீழ்குதி யமப குமகிது. 
கொபணம்: அணுயின் உமயவு அதிகரிக்கிது.  
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¬) 

ஃப்ளூரிின் ததனும் ந்து னன்கள்: 
1. ஃப்ரினோன் னோன் னசர்நங்கமத் தனோரிக்க ஃப்ளூரின் னன்டுகிது. ச்சுத் தன்மநனற், ரிமம் 

தன்மநனில்ோ, ஆயினோகக் கூடின இவ்யமக ீர்நங்கள் குிமெட்டினோக குிர் சோதப் 
பட்டினிலும், ஆழ்ந்த குிமெட்டினிலும், குிர் சோதங்கிலும் னன்டுகிது. 
மடகுனோனபோமடப்ளூனபோ நீத்னதன் CF2Cl2 ன் ஃப்ரினோன் அமத்து சோதங்கிலும் போதுயோக 
னன்டுத்தப்டுகிது. 

2. CaF2 உனோகயினில் இக்கினோகப் னன்டுத்தப்டுகிது. 
3. போதிப்மத தடுப்தற்கும் நற்றும் ற்சிமதமய தடுப்தற்கும் NaF னன்டுகிது. 
4. அதிநின்ளத்த சோதங்கில் கடத்தோப் போமோக SF6  னன்டுகிது. 
5. படப்ோன், மைட்னபோஃபுனோரிக் அநிம் னசநித்து மயக்கும் கன் பசய்னப்னன்டுகிது. 
6. UF6 ஆது U235 நற்றும் U238 – ிரித்பதடுப்தற்குப் னன்டுகிது. 
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«) 

¦Å÷É÷ «¨½×î §º÷Á ¦¸¡û¨¸¸û: 

1. ´ù¦Å¡Õ ¯§Ä¡¸ «Ï×õ þÕÅ¨¸ þ¨½¾¢Èý¸¨Çô ¦ÀüÚûÇÉ. 

(i) Ó¾ý¨Á «øÄÐ «ÂÉ¢ÔÚõ þ¨½¾¢Èý 

(ii) þÃñ¼¡õ ¿¢¨Ä «øÄÐ «ÂÉ¢ÔÈ¡ þ¨½¾¢Èý 

2. Ñ¶ý¨Á þ¨´¶¢Èý ¯¤Ä¡¸ «ÂÇ¢Â¢ý «ì…¢ƒ§ÉüÈ ¿¢¨Ä¨Âì 

ÌÈ¢ì¸¢ÈÐ. þó¾ þ¨½¾¢Èý ±ô§À¡Ðõ ±¾¢÷Á¢ý «ÂÉ¢¸Ç¡ø ÁðÎ§Á 

¿¢¨È× ¦ºöÂôÀÎ¸¢ýÈÉ. 

3.  þÃñ¼¡õ ¿¢¨Ä þ¨½¾¢Èý ¯§Ä¡¸ «ÂÉ¢Â¢ý «¨½× ±ñ¨½ì 

ÌÈ¢ì¸¢ÈÐ. þùÅ¢¨É¾¢Èý ±¾¢÷Á¢ý «ÂÉ¢¸û («) ¿Î¿¢¨Ä 

ãÄìÜÚ¸Ç¡ø ¿¢¨È× ¦ºöÂôÀÎ¸¢ýÈÉ. 
4.  þÃñ¼¡õ ¿¢¨Ä þ¨½¾¢Èý¸¨Ç ¿¢¨È× ¦ºöÔõ ãÄìÜÚ¸û («) 

«ÂÉ¢¸û ®É¢¸û ±ÉôÀÎõ. 
5.  þÃñ¼¡õ ¿¢¨Ä þ¨½¾¢Èý¸¨Ç ¿¢¨È× ¦ºöÔõ ®É¢¸û ÒÈ¦ÅÇ¢Â¢ø 

ÌÈ¢ò¾ ¾¢¨º§¿¡ì¸¢ «¨ÁÔõ. 
6.  þÃñ¼¡õ ¿¢¨Ä þ¨½¾¢Èý¸û ¾¢¨º§¿¡ì¸¢Â þÂøÒ ¦¸¡ñ¼¨Å. 

Ó¾ý¨Á þ¨½¾¢Èý¸ÙìÌò ¾¢¨º§¿¡ì¸¢Â þÂøÒ ¸¢¨¼Â¡Ð. 
7.  ®É¢¸Ç¢ø ¯ûÇ À¸¢÷× ¦ÀÈ¡¾ þ¨½ ±ÄìðÃ¡ý¸û ´Õ §º÷Áò¾¢ø 

¯ûÇ ¨ÁÂ ¯§Ä¡¸ «ÂÉ¢ («) «ÏÅ¢üÌ ÅÆíÌÅ¾¡ø ¯ÕÅ¡Ìõ 

§º÷Áí¸§Ç «¨½×î§º÷Áí¸û ±ÉôÀÎ¸¢ýÈÉ. 
     [Co(NH3)6]Cl3 ±ýÈ §º÷Áò¾¢üÌ ¦Å÷É÷ ¦¸¡Îò¾ «¨ÁôÒ 
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¬) 

§Å¾¢Å¢¨É¸ÙìÌõ , ¯ð¸ÕÅ¢¨É¸ÙìÌõ ¯ûÇ §ÅÚÀ¡Î¸û: 

  §Å¾¢Å¢¨É¸û  ¯ð¸ÕÅ¢¨É¸û 

1 «Ï¦ÅÇ¢ì§¸¡ÇôÀ¡¾¢Â¢ø ¯ûÇ 

±ÄìðÃ¡ý¸Ç¢ý þÆôÒ, ¦ÀÚ¾ø 

ÁüÚõ Àí¸£Î ¦ºöÅ¾¢ý ãÄõ 

§Å¾¢Å¢¨É¸û ¿¢¸ú¸¢ýÈÉ. 

1 ¯ð¸Õ Å¢¨É¸Ç¢ø ¬øÀ¡, À£ð¼¡ 

ÁüÚõ ¸¡Á¡ ¸¾¢÷Å£îÍ 

¯ð¸Õì¸Ç¢Ä¢ÕóÐ ¿¢¸ú¸¢ÈÐ. 

2 §Å¾¢Å¢¨É¸Ç¢ø ¿¢¨È ÁðÎõ ºÁý 

¦ºöÂôÀðÊÕìÌõ. 

2 ¯ð¸Õ Å¢¨É¸Ç¢ø ¿¢¨È ÁüÚõ 

¬üÈÖõ ºÁý ¦ºöÂôÀðÊÕìÌõ. 

3 §Å¾¢Å¢¨É¸Ç¢ø ¿¢¸Øõ ¬üÈø 

Á¡üÈõ ¯ð¸Õ Å¢¨É¸Ç¢ø ²üÀÎõ 

¬üÈø Á¡üÈò¨¾Å¢¼ì Ì¨È×. 

3 ¯ð¸Õ Å¢¨É¸Ç¢ø ¿¢¸Øõ ¬üÈø 

Á¡üÈõ §Å¾¢Å¢¨É¸Ç¢ø ²üÀÎõ 

¬üÈø Á¡üÈò¨¾Å¢¼Á¢¸«¾¢¸Á¡Ìõ. 

4 §Å¾¢Å¢¨É ¬üÈø Á¡üÈõ 

¸¢§Ä¡ƒ‡ø/¤Á¡ø «Ä¸¢ø ¯ûÆÐ. 

4 ¯ð¸Õ Å¢¨É ¬üÈø Á¡üÈõ MeV 

±ýÈ «Ä¸¢ø þÕìÌõ. 

5 Ò¾¢Â ¾É¢Áí¸û ²Ðõ 

¯ÕÅ¡Å¾¢ø¨Ä 

5 ¯ð¸Õ Å¢¨É¸Ç¢ø Ò¾¢Â¾É¢Áí¸û/ 

³§º¡§¼¡ôÒ¸û ¯ÕÅ¡¸¢ýÈÉ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.Padasalai.Net                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2016/03/10th-12th-public-exam-answer-keys.html



www.Padasalai.Net

10 

 

 

 

66 

«) 

நிகவும் பொதுவொ புள்ிக்குளொடுகள்: 
„¡ð¸¢ ÁüÔõ ·ô¦Ãí¸ø Ð¨ÈÀ¡Î¸û: 

 „¡ð¸¢ Ð¨ÈÀ¡Î : ÀÊ¸ «´¢ì¤¸¡¨ÅôÓûÆ¢¸û º¢Ä ¿¢ÃôÀôÀµ¡Áø 

þÕó¾¡ø  þò¾¨¸Â Ì¨ÈÀ¡Î ²üÀÎ¸¢ÈÐ. ¿¢ÃôÀôÀ¼¡¾ ÒûÇ¢¸û 

«½¢ì§¸¡¨Å ¦ÅüÈ¢¼í¸û  ±ÉôÀÎ¸¢ýÈÉ. ¿¢ÃôÀôÀ¼¡¾ §¿÷Á¢ý ÁüÚõ ±¾¢÷ 

«ÂÉ¢¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸ ºÁÁ¡¸  þÕôÀ¾¡ø ÀÊ¸õ ¿Î¿¢¨Äò¾ý¨ÁÔ¼ý 

þÕìÌõ. ¦À¡ÐÅ¡¸ ´Õ ÀÊ¸ò¾¢ø ¯ûÇ  §¿÷Á¢ý ÁüÚõ ±¾¢÷Á¢ý «ÂÉ¢¸Ç¢ý 

¯ÕÅÇÅ¢ø §ÅÚÀ¡Î «¾¢¸õ þøÄ¡¾ §À¡Ð  „¡ð¸¢ Ð¨ÈÀ¡Î ²üÀÎ¸¢ÈÐ. 

                            
 

·ô¦Ãí¸ø Ì¨ÈÀ¡Î : «½¢ì§¸¡¨Å ÒûÇ¢¸Ç¢ý þ¨¼¦ÅÇ¢Â¢ø µ÷ «ÂÉ¢ 

¿¢ÃôÀôÀÎõ§À¡Ð þò¾¨¸Â Ì¨ÈÀ¡Î ²üÀÎ¸¢ÈÐ. þó¾ Å¨¸ Ì¨ÈÀ¡Î 

¦À¡ÐÅ¡¸  «ÂÉ¢ÀÊ¸í¸Ç¢ø ¯ûÇ ±¾¢÷Á¢ý «ÂÉ¢Â¢ý ¯ÕÅÇ× §¿÷Á¢ý 

«ÂÉ¢¨ÂÅ¢¼  ¦ÀÃ¢Â¾¡¸ þÕìÌõ §À¡Ð ²üÀÎ¸¢ÈÐ. þìÌ¨ÈÀ¡ÎìÌ 

º¡ýÈ¡¸ AgBr –¨Â  ±ÎòÐì¦¸¡ûÇÄ¡õ. Ag
+
 «ÂÉ¢Â¢ø ´ýÚ «¾Û¨¼Â 

«½¢ì§¸¡¨Å ÒûÇ¢Â¢ø  «¨ÁÂ¡Áø ÒûÇ¢¸ÙìÌ þ¨¼ôÀð¼ 

þ¨¼¦ÅÇ¢Â¢ø «¨ÁóÐûÇÐ. §¿÷Á¢ý  «ÂÉ¢¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸Â¡ÉÐ 

±¾¢÷Á¢ý «ÂÉ¢¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸ìÌ ºÁÁ¡¸  þÕôÀ¾¡ø ÀÊ¸Á¡ÉÐ 

¿Î¿¢¨Ä¨Âô ¦ÀüÈ¢ÕìÌõ. 
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¬) 

    கூழ்நங்கள் தனொரிக்கும் முள 
இனந்திப சிளதத்தல்: 
திண்நத்துடன் ீர்நம் னசர்த்து கூழ்ந ஆமனில் இடப்டுகிது . கூழ்ந ஆமனில் என்மபனோன்று 
பதோட்டுக்பகோண்டு திபபதிர் திமசனில் சுமக்கூடின இபண்டு ஃகு தட்டுகள் உள் . திண்நத்துகள்கள் 
கூழ்நத்துகள் அயிற்கு அமபக்கப்ட்டு ிரிமக ஊடகத்தில் கக்கப்ட்டு கூழ்நம் தனோரிக்கப்டுகிது. 
கூழ்ந கிபோமட் நற்றும் அச்சு மநகள் இம்முமனில் தனோரிக்கப்டுகின். 

              
நின்ொற் சிளதத்தல் முள (ிபடிக் நின்வில் முள) 
னகோல்ட், சில்யர், ிோட்டிம் னோன்  உனோகங்கின்  கூழ்நக் கமபசல்கம தனோரிக்க இம்மும 
பரிதும் னன்டுத்தப்டுகிது . சிிதவு கோபம் னோன் ிமப்புக் கோபணி உள் ீரில் மூழ்கிமள் 
உனோக நின்யோய்களுக்கிமடனன நின்யில் உமயோகப்டுகிது. ீர் குிர்யிக்கும் கோல் சூமப்ட்டுள்து. 
நின் யில்ின் அதிகட்ச பயப்ிம கோபணநோக உனோகநோது ஆயினோகி குிர்ந்த ீ ரில் 
குிர்யிக்கப்டுகிது. 
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«) 

அநி தோங்கள் கமபசின் பசனல்ோட்டிம ஏர் டுத்துக்கோட்டுடன் யியரி. 
யிமந குமந்த அநிம் நற்றும் அனத அநித்தின் யரீினநிகு கோபத்தின் உப்பு – அநிதோங்கல் கமபசல் 
ப்டுகிது. .கோ. (CH3COOH +CH3COONa). 

                      
உப்ோது முளயதுநோக அனினோயதோல் , CH3COO

-
  போது அனிகம அதிக அயில் தமகிது . போது 

அனி யிமயின் கோபணநோக அசிட்டிக் அநிம் ிரிமகனமடயது தடுக்கப்டுகிது . இது H+ அனிகின் 
பசிமய குமப் தோல் கமபசின் PH உனமகிது. சநனநோோர் (0.10 M) அயில் உள் அசிட்டிக் 
அநிம் நற்றும் னசோடினம் அசிட்னடட் தோங்கல் கமபசின் PH = 4.74.  
தொங்கல் பசனல் 
 
       

1. HCl  னசர்க்கும் னோது H+ அனிகின் பசிவு அதிகரிக்கும் .  இமய அசிட்னடட் அனிகளுடன் 
இமணந்து ிரிமகனமடனோத CH3COOH  தமகின் . னய னசர்க்கப்டும் H+ அனிகள் 
டுிமனோக்கப்டுயதோல் தோங்கல் கமபசின் PH நோநல் உள்து. 
          OH-   னசர்க்கும் னோது 

             
                           H+  னசர்க்கும்னோது 

2. NaOH  னசர்க்கும்னோது , தோங்கல் கமபச லுடன் NaOH  னசர்க்கும்னோது OH-  அனிகள் 
CH3COOH வுடன் இமணந்து CH3COO

-
  நற்றும் H2O மயத் தமகிது. னய தோங்கல் கமபசின் 

PH நோநல் உள்து. 
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¬) 

Á¢ý¸Ä «È¢Å¢ÂÄ¢ø ÀÂýÀÎò¾ôÀÎõ ²§¾Ûõ ³óÐ ¦º¡ü¦È¡¼÷¸û: 

(i) Á¢ýº¡Ãõ: ´Õ ¸õÀ¢ «øÄÐ ¸¼ò¾¢Â¢ý °§¼ ±ÄìðÃ¡ý¸û À¡öÅ§¾ Á¢ýº¡Ãõ 

¬Ìõ. 

(ii) Á¢ýÓ¨É ´Õ ¦À¡ÕÇ¡Ìõ. ´Õ ¯§Ä¡¸ ¾ñÎ/¾¸Î/¦ÁøÄ¢Â ¾¸Î ¸¨ÃºÄ¢ø 

þÕìÌõ §À¡Ð ±ÄìðÃ¡¨É ¦ÅÇ¢Â¢ðÎ «øÄÐ ¯û Å¡í¸¢ ¸¼òÐò¾¢Èý 

¦ÀÚ¸¢ÈÐ. 

(iii) §¿÷Á¢ýÅ¡Â¢ø ¬ì…¢ƒ¤ÇüÈõ ¿¨µ¦ÀÔ¸¢ÈÐ. þÐ ±ÄìðÃ¡ý¸¨Æ 

¦ÅÇ¢îÍüÚìÌ «ÛôÒ¸¢ÈÐ. þÐ ±¾¢÷Á¢ýÍ¨Á¨Â ¦ÀüÈ¢ÕôÀ¾¡ø Á¢ý¸Ä 

Å¨ÃôÀ¼ò¾¢ø (-) ±ýÚ ÌÈ¢ôÀ¢¼ôÀÎ¸¢ÈÐ. 

(iv) ±¾¢÷Á¢ýÅ¡Â¢ø ±ÄìðÃ¡ý¸û ¦ÅÇ¢ÍüÈ¢Ä¢ÕóÐ ±ÎòÐì¦¸¡ûÇôÀÎ¸¢ÈÐ. þÐ 

§¿÷Á¢ýÍ¨Á¨Â ¦ÀüÈ¢ÕôÀ¾¡ø Á¢ý¸Ä Å¨ÃôÀ¼ò¾¢ø (+) ±ýÚ 

ÌÈ¢ôÀ¢¼ôÀÎ¸¢ÈÐ. 

(v) Á¢ýÀÌÇ¢ ±ýÀÐ ¸¨ÃºÄ¢ø ¯ûÇ ¯ôÒì¸¨ÃºÄ¡Ìõ. 

(vi) §¿÷Á¢ýÅ¡öÀÌ¾¢ ±ýÀÐ Á¢ý¸Äò¶¢ø ¬ì…¢ƒ¤ÇüÈ «¨Ã Å¢¨Ç ¿¢¸Øõ 

ÀÌ¾¢Â¡Ìõ. þ¾¢ø §¿÷Á¢ýÅ¡ö ¯ûÇÐ. 

(vii) ±¾¢÷Á¢ýÅ¡öÀÌ¾¢ ±ýÀÐ Á¢ý¸Äò¾¢ø ´Îì¸ «¨Ã Å¢¨É ¿¢¸Øõ ÀÌ¾¢Â¡Ìõ. 

þ¾¢ø ±¾¢÷Á¢ýÅ¡ö ¯ûÇÐ. 

(viii) «¨ÃÁ¢ý¸Äõ: ´Õ Á¢ý¤Å¶¢ì¸Äò¶¢ý µ† «¨ÃôÀÐ¶¢Â¢ø ¬ì…¢ƒ¤ÇüÈÑõ 

Áü¦È¡Õ «¨ÃôÀÌ¾¢Â¢ø ´Îì¸Óõ ¿¢¸úÅÐ «¨ÃÁ¢ý¸Äõ ±ÉôÀÎõ. 
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«) 

ÅÊÅ Á¡üÈ¢Âõ ±ÎòÐì¸¡ðÎ¼ý Å¢ÇìÌ¾ø: 

     þÃð¨¼ À¢¨½ôÀ¡ø À¢¨½ì¸ôÀð¼ ¸¡÷Àý «Ïì¸Ù¼ý þ¨½óÐûÇ 

«Ïì¸û «øÄÐ ¦¾¡Ì¾¢¸û ÒÈ¦ÅÇ¢Â¢ø «¨Áì¸ôÀÎõ Ó¨ÈÂ¢ø Á¡ÚÀÎÅ¾¡ø 

þó¾ ÅÊÅ Á¡üÈ¢Âõ ¯ñ¼¡¸¢ÈÐ. þó¾ Á¡üÈ¢Âí¸û ¬Ê À¢õÀ ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â¨Å 

«øÄ. º¡¾¡Ã½ Ýú¿¢¨Ä¸Ç¢ø ¸¡÷Àý ¸¡÷Àý þÃð¨¼ô À¢¨½ô¨Àô ¦À¡ÕòÐ 

ÍÆüº¢ ²üÀÎÅ¾¢ø¨Ä. þ¾É¡ø þó¾ Á¡üÈ¢Âí¸¨Ç ¾É¢ò¾É¢§Â àÂ ¿¢¨ÄÂ¢ø 

¦ÀÈ þÂÖõ. 

     ´Õ ãÄìÜÈ¢ø C=C ¯¼ý ¦Åù§ÅÚ «Ïì¸û «øÄÐ ¦¾¡Ì¾¢¸û 

À¢¨½ì¸ôÀÎ§ÁÂ¡É¡ø, ´ýÚìÌ §ÁüÀð¼ ÒÈ¦ÅÇ¢ «¨ÁôÒ¸û ²üÀ¼ 

Å¡öôÀ¢Õì¸¢ÈÐ. (±.¸¡) 2-À¢äðËý 

              
´ò¾ ¦¾¡Ì¾¢¸û ´§Ã ¾¢¨ºÂ¢ø «¨Áó¾¢ÕìÐõ ÅÊÅõ (I) º¢Š Á¡üÈ¢Âõ ±ýÔõ, 

´ò¶ ¦¶¡Ð¶¢¸û ±¶¢† ¶¢¨ºÂ¢ø «¨Áó¶¢ÕìÐõ ÅÊÅõ (II) ÊÃ¡ýŠ Á¡üÈ¢Âõ 

«¨Æì¸ôÀÎ¸¢ÈÐ. «¶Ç¡ø þó¶ Á¡üÈ¢Âõ º¢Š-ÊÃ¡ýŠ Á¡üÈ¢Âõ ±ýÔ 

«¨Æì¸ÀÎ¸¢ÈÐ. 

þÃñÎ ¸¡÷Àý «Ïì¸Ù¼ý À¢¨½ì¸ôÀðÎûÇ ¦¾¡Ì¾¢¸û ´ò¾¾¡¸ þÕì¸ 

§ÅñÊÂ «Åº¢Âõ þø¨Ä. º¡ýÚ: 2-¦ÀýËý 

                     
 º¢Š-ÊÃ¡ýŠ Á¡üÈ¢Âí¸û ¤Å¶¢ôÀñÓ¸Æ¢ø «¶¢¸Á¡¸ ¤ÅÔÀÎÅ¶¢ø¨Ä. ¬Ç¡ø 

þÂüÀ¢Âø ÀñÓ¸Æ¢ø ¤ÅÔÀÎ¸¢ýÈÇ. º¢Š «¨ÁôÀ¢ø ´ò¶ ¦¶¡Ð¶¢¸û 

«Õ¸¡¨ÁÂ¢ø þÕôÀ¾¡ø «ÅüÈ¢ü¸¢¨¼§Â Å¡ñ¼÷Å¡ø Å¢ÄìÌÅ¢¨º¸û ÁüÚõ 

¦¸¡ûÆ¢µò¶¨µ ²üÀµ Å¡öôÀ¢Õì¸¢ÈÐ. ÊÃ¡ýŠ «¨ÁôÀ¢ø ¦¸¡ûÆ¢µò¶¨¼§Â¡ 

Å¢ÄìÐÅ¢¨º¤Â¡ ²üÀµ Å¡öôÀ¢ø¨Ä. ÊÃ¡ýŠ «¨ÁôÓ º¢Š «¨Áô¨À Å¢µ 

¿¢¨ÄÂ¡ÇÐ. º¢Š Á¡üÈ¢Âõ ÊÃ¡ýŠ Á¡üÈ¢Âò¨¶ Å¢µ «¶¢¸ ¬üÈø ÁüÔõ «¶¢¸ 

Å¢¨É¾¢Èý ¯¨¼ÂÐ. ¦ÅôÀôÀÎòÐõ §À¡Ð ´ý¨È Áü¦È¡ýÈ¡¸ Á¡üÈ þÂÖõ. 
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¬) 

 
ஆக்ஸொிக் அநிம் நற்றும் சக்சிிக் அநித்தின் நீது பவப்த்தின் விளவு: 

(i) ஆக்ஸோிக் அநித்மத 373K – 378K அயில் பயப்ப்டுத்தும்னோது டிக ீமப இமக்கிது. 
    னநலும் பயப்ப்டுத்தும்னோது சிமதந்து  ஃோர்நிக் அநித்மதமம் கோர்ன்மடஆக்மஸமடமம்  
    தமகிது. 

    
          ஆக்ஸோிக் அநிம்    ோர்நிக் அநிம் 
 

(ii) சக்சிிக் அநித்மத 573K அயில் பயப்ப்டுத்தும்னோது சக்சிிக் ீரிிமனத்தமகிது. 

 
           சக்சிிக் அநிம்             சக்சிிக் ீரிி 
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«) 

¨¿ð§Ã¡ ¦Àýº£É¢ý ¸¡Ã¸¨ÃºÄ¢ø ²üÀÎõ ´Îì¸õ:  
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¬) 

¸¡†¤À¡¨ýðÊ¤ÃðÎ¸¨Æ Å¨¸ôÀÎòÐ¶¨Ä ¶ì¸ º¡ýÔ¸Öµý Å¢ÆìÐ¶ø: 

 
 

´ü¨È º÷ì¸¨Ã¸û  - ÐÖì¤¸¡Š, ·ôÃì¤µ¡Š, ¸¡Äì¤µ¡Í 

þÃð¨¼ º÷ì¸¨Ã¸û - Íì¤Ã¡Š, Ä¡ì¤µ¡Š 

Ê¨Ãº¡ì¸¨ÃÎ¸û  - Ã¡ôÀ¢¤Ç¡Š 

ÀÄÀÊ º÷ì¸¨Ã¸û  - Šµ¡†î, ¦ºøÉ¤Ä¡Š 
 

¸¡†¤À¡¨ýÊ¤ÃðÎ¸û þÕ¦ÀÕõ ÀÌ¾¢¸Ç¡¸ Å¨¸ôÀÎò¾ôÀÎ¸¢ýÈÉ. 

1. º÷ì¸¨Ã¸û : 2. º÷ì¸¨Ã þøÄ¡¾¨Å «øÄÐ ÀÄ ÀÊ º÷ì¸¨Ã¸û. 

1. º÷ì¸¨Ã¸û : þ¨Å ¿£Ã¢ø ¸¨ÃÔõ ¾ý¨ÁÔûÇ þÉ¢Â Í¨Å ¦¸¡ñ¼ ÀÊ¸í¸û. 

 (i) ´ü¨È º÷ì¸¨Ã¸û : þ¨Å §ÁÖõ ±Ç¢Â º÷ì¸¨Ã¸Ç¡¸ 

¿£Ã¡üÀÌì¸ôÀ¼ÓÊÂ¡¾  ÀÄ ¨ýÊÃ¡ìº¢ ¬øÊ¨ýÎ «øÄÐ ¸£ð¤µ¡ý¸û. 

þÅüÈ¢ÖûÇ Å¢¨Éò  ¦¾¡Ì¾¢¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø þ¨Å §ÁÖõ 

Å¨¸ôÀÎò¾ôÀÎ¸¢ýÈÉ. 

  (a) ¬øÊ¨ýÎ ¦¶¡Ð¶¢¨Âì ¦¸¡ñµ¨Å 

    
  (b) ¸£ð§¼¡ ¦¾¡Ì¾¢¨Âì ¦¸¡ñ¼¨Å 

    
  þÅüÈ¢ÖûÇ  ¸¡÷Àý «Ïì¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸¨Âô ¦À¡ÕòÐ 

Ê¨Ã¤Â¡Š,   ¦µð¤Ã¡Š, ¦Àý¤µ¡Š, ¦ýì¤º¡Š ±ýÔõ ¤ÁÉõ 

Å¨¸ôÀÎò¾ôÀÎ¸¢ýÈÉ. 

  ¬ø¤µ¡Š  ÁüÔõ  ¸£ð¤µ¡Í¸û   ¸£úì¸ñ¼  ¦À¡ÐÅ¡É  

Å¡öôÀ¡Î¸Ç¡ø   ¸¡ð¼ôÀÎ¸¢ýÈÉ. 
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 (ii) ´Ä¢§¸¡º÷ì¸¨Ã¸û: ¿£Ã¡üÀÌò¾Ä¢ø, þ¨Å þÃñÊÄ¢ÕóÐ ÀòÐ ´ü¨Èî 

º÷ì¸¨Ã  ãÄìÜÚ¸¨Çì ¦¸¡Îì¸¢ýÈÉ. þùÅ¡Ú ¯ñ¼¡Ìõ ´ü¨È º÷ì¸¨Ã 

ãÄìÜÚ¸Ç¢ý  ±ñ½¢ì¨¸¨Âô ¦À¡ÚòÐõ, þ¨Å Å¨¸ôÀÎò¾ôÀÎ¸¢ýÈÉ. 

  (a) þÃð¨¼ º÷ì¸¨Ã¸û : þ¨Å ´§Ã Å¨¸Â¡É «øÄÐ ¦Åù§ÅÚ 

Å¨¸Â¡É   þÃñÎ ´ü¨È º÷ì¸¨Ã ãÄìÜÚ¸Ç¡É ¿£Ã¡üÀÌò¾Ä¢ø 

¦¸¡ÎìÌõ. 

    
  (b) Ê¨Ãº¡ì¸¨ÃÎ¸û : þ¨Å ¿£Ã¡üÀÌò¾Ä¢ø ãýÚ ´ü¨Èî 

º÷ì¸¨Ã¸¨Çì   ¦¸¡Îì¸¢ýÈÉ. 

    
2. ÀÄÀÊ º†ì¸¨Ã¸û : ¬ì¨…Î À¡Äí¸Æ¡ø ´ý¤È¡¦µ¡ýÔ þ¨´ì¸ôÀðµ 

ÀÄ ´ü¨È º÷ì¸¨Ã ãÄìÜÚ¸Ç¡ø ¬ì¸ôÀð¼§¾ ÀÄÀÊ º÷ì¸¨ÃÂ¡Ìõ. 

þò¾¨¸Â þ¨½ôÒ¸¨Ç ¸¢¨Ç§¸¡º¢Êì À¢¨½ôÒ¸û ±ý¸¢§È¡õ. Á¢¸×õ 

ÀÃÅÄ¡¸×õ «¾¢¸Á¡¸×õ ¯ûÇ ÀÄÀÊ º÷ì¸¨Ã¸Ç¢ý ¦À¡ÐÅ¡É Å¡öôÀ¡Î 

(C6H10O5)n ¬Ìõ. þ¨Å ¿£Ã¡üÀÌôÀ¨¼óÐ ´ü¨È º÷ì¸¨Ã¸¨Çò ¾Õ¸¢ýÈÉ. 

   
 §Å¾¢Â¢Â¨Ä ¦À¡Õò¾Å¨ÃÂ¢ø ÀÄÀÊ º÷ì¸¨Ã¸û, ´ü¨È º÷ì¸¨Ã¸Ç¢ý ¦¿ÊÂ 

ºí¸¢Ä¢ò ¦¾¡¼÷ ÀÊ¸Ç¡Ìõ. 
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«) 

டுிளபரிக் குதொளபடுடன் ஊதொ ித்ளதக் தமம் தசர்நம் ீொல். 
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¬) 

பதோகுதி - 11, யரிமச – 4  னசர்ந்த திநம் (A) ன்து தோநிபம். 

        
  

 

www.Padasalai.Net                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2016/03/10th-12th-public-exam-answer-keys.html



www.Padasalai.Net

15 

 

 

70 

þ) 

 

¸¢ÇÁýºý ´Îì¸õ : 

 ƒ¢íì þÃºì¸Ä¨Å, «µ† HCl ¯µý ¬øÊ¨ýÎ¸Öõ ¸£ð¤µ¡ý¸Öõ 

´Îì¸Á¨µóÐ ¨ýð¤Ã¡ ¸¡†Àý¸Æ¡¸¢ýÈÇ. 

  
«¼÷ H2SO4 ÓýÉ¢¨ÄÂ¢ø ãýÚ «º¢ð§¼¡ý ãÄìÜÚ¸û ÌÚì¸Á¨¼óÐ 

¦Áº¢ðÊÄ£¨É(1,3,5 ð¨Ã ¦Áò¾¢ø ¦Àýº£ý) ¾Õ¸¢ÈÐ. 
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