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Padasalai.Net’Centum Coaching Team – Question Paper 2016-17 

வகுப்பு:12           kjpg;ngz;  : 150  

பாடம்:வவதியியல்                                      வேரம்: 3 மணி 

                                             PART-I 

I) சாியான விடடடயத் வதர்ந்ததடுத்து எழுதுக:-     30x1=30 

1. இரண்டாவது சுற்றுவட்டப்பாடதயில் டைட்ரஜன் அணுவின் ஆற்றல்______________ 

a. -328KJ/mol  b. -1312 KJ/mol   c. 984 KJ/mol  d. -146KJ/mol 

2. ஈத்வதனில் C-C க்கு இடடவயயான பிடணப்பு ேீளம்  

a. 1.44 A0  b. 1.98 A0   c. 2.28 A0  d. 1.54 A0 

3. வமாி கியூாியால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கதிர்வீச்சு தனிமம்_____________ 

a. U   b. Po    c. Th   d. Sr 

4. ேிக்வராமின் இடயபு  

a. Cr=65%, Fe=35%      b. Cr=15% Ni=60% Fe=25%   

c. Cr=20-35%, Co=40-80%, Ni=0.25%, C=0.75-2.5% d. Cr=11-13%, C=0.1-0.4%, Fe=73%, 

Ni=8% 

5. கீழ்கண்டவற்றில் குவளாடரடு அயனிடய கண்டுபிடிக்கப்பயன்படுவது  

a. ZnCO3   b. Al2O3  c. AgNO3  d. CuSO4.  

6. ததாடைதூர விண்தவளி ஆய்வுகைத்தில் எாிசக்தியாக பயன்படுவது _________ 

a. U-235   b. Pu-238   c. Cm-98 d. No-102 

7. tumour எனப்படும் வதடவயில்ைா குறுகட்டிகளுக்கு எதிர்மருந்தாக மருத்துவத்தில் பயன்படும் 

அடணவுவசர்மம்  

a. ட்டரபாலிபாஸ்வபட்  b. தசந்ேிற 2,2
1டபபிாிடில் 

c. A1(Oxine)3    d. சிஸ் [ Pt (NH3)2 Cl2 ] 

8. 17Cl37 (______, n) 18 Ar38 

a. α   b.     c. D  d. n  

   9.  அணிக்வகாடவ அடமப்பு BN க்கு அடணவு எண் யாது?  

    a. 8   b. 6   c. 4  d. 3 

   10. H2S இன்∆Hvap மதிப்பு=________________ [ T= -59.6 C ] 

  a. 30.71 KJ mol-1  b. 29.376 KJ mol-1  c. 18.74 KJ mol-1 d. -1312 KJ mol-1 

11. 2HI      H2+I2 என்ற சமேிடை  விடனயில் KP ஆனது.  

a. Kl ஐ விட அதிகம்    b. Kc விடகுடறவு  

c. Kcக்கு சமம்    d. பூஜ்ஜியம்  

12. பின்வரும் விடனயின் விடனவடக  H2O2+2I-+2H+       I2+2H2O 

a. 5  b.4  c.3   d.2  

13. 2H2O2        ?        2H2O+O2                                        ?              

a. ஆல்கைால்   b. கிளிசாின்   c. MnO2  (d) Fe/Mo  

14.  (kappa) ன் அைகு  

a. சீமன்   b. வமா  c.S.m-1   d. இடவ அடனத்தும்.  

15. பீவனாவைட் அயனி எத்தடன உடனிடசவுத் தன்டமடய தபற்றுள்ளது  

a. 3   b. 5  c. 2  d.4  

16.C2H5-O-C2H5+BF3   ? 

a. (C2H5)2 –O : BF3    b. C2H5    

            O : BF2+F 

             C2H5    

 C2H5    

c.            O:BF+ F2             d. C2H5    

  C2H5                O:B+F3 

   C2H5  
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    17.    CH3    CH3 

   C=0    
    

       
              CH2+N2+H2O இவ்விடனயின் தபயர் என்ன?  

      H      H 

a. கிதளய்சன் விடன    b. ேவேகல் விடன  

c. உல்ஃப் கிஷ்னர் ஒடுக்கல்  d. HVZ விடன 

18. குழந்டதகளின் ஜீரண வகாளாடற குணப்படுத்துவது  

a. அசிட்வடான்   b.ைாக்டிக் அமிைம்     

c.பீனால்     d.யூவராட்வராபின்  

19. H2O ல் இனக்கைப்பு  

a. SP3   b. SP3d c. SP3d2  d. SP3d3 

20. Ti 3+ ல் தனித்த எைக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்டக   

a. 1   b.2  c. 3   d. எதுவுமில்டை  

21. பின்வருவன்வற்றுள் ஆக்வசா வேர் அயனி இல்ைாதது எது?  

a.UO2+      b.NPO4+    c.Ce4+     d. PUO2
2+ 

22. தன்னிச்டசயான விடனக்கு (மாறாத p மற்றும் t ) ேிபந்தடனகள்  

a. ∆G < 0, ∆H < 0, ∆S > 0                  b. ∆G = 0, ∆H = 0, ∆S = 0  

c. ∆G > 0, ∆H > 0, ∆S < 0     d. ∆G < 0, ∆H > 0 , ∆S > 0 

23. பின்வருவனவற்றுள் முன்வனாக்கு விடன எப்வபாது சாத்தியமாகிறது.  

a. Q<Kc  b. Q>Kc c. Q=Kc  d. 
 

  
>o 

24. காியிலிருந்து ததாகுப்பு முடறயில் தபட்வராடை தயாாிக்க பயன்படும் விடனயூக்கி எது?  

a. NO   b. CuCl2  c. Fe2O3         d. Fe/Mo  

 

25. ___________கண் மருந்தாக பயன்படுகிறது.  

a. அர்ஜிரால்    b. கூழ்ம தங்கம்    

c.மக்னீசியபால்       d. கூழ்ம ஆண்டிமணி  

26. வவதிப்பரப்புக் கவர்தலில் எது தவறானது ?  

a. மீளாத்தன்டமயுடடயது     

b. இதற்கு கிளர்வுறு ஆற்றல் வதடவப்படுகிறது        

c. பரப்புக் கவரும் தபாருளின் மீது பை அடுக்குகடள வதாற்றுவிக்கிறது   

    d. பரப்பு வசர்மங்கள் உருவாகின்றன.  

27.கீழ்க்கண்ட எதற்கு வில்லியம்சன் ததாகுத்தல் ஒரு சான்று?  

a. கருக்கவர் வசர்க்டக        b. எைக்ட்ரான் கவர் வசர்க்டக   

c. எைக்ட்ரான் கவர்  பதிலீட்டு விடன   d. கருக்கவர் பதிலீட்டு விடன   

 

28. 2- (N, N- டடதமத்திலில் அமிவனா), பியூட்வடன் என்ற IUPAC தபயர் தகாண்ட  வசர்மம் எது?  

          CH3 

a) CH3-NH-CH-CH3   b. CH3-CH-CH-CH3 

          CH                          NH2 

c) CH3-CH-CH2-NH2   d. CH3 -N- CH- CH2 CH3 

       CH3                            CH3 CH3 

 

29. அமீன்களின் தகாதிேிடை வாிடச டைட்ரஜன் பிடணப்டப தபாருத்து?  

a. 2 >1 >3   b. 1 >2 >3   c. 3 >2 >1   d. 2 >3 >1  

30. காைக்வடாசின் வாய்பாடு.  

a. C6H1206  B.C12H22O11 C. C18H32O16  D. (C6H10O5)n  
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PART-II 

II. எடவவயனும் 15 வினாக்களுக்கு குறுகிய விடடயளி:-            15X3=45 

31. எதிர் குறி எைக்ட்ரான் ஆற்றலின் முக்கியத்துவம் யாது?  

32. தபாட்டாசியம் அணுவிலுள்ள 4S  எைக்ட்ரானுக்கான ேிகர அணுக்கரு மின் சுடமடயக் கணக்கிடு.  

33. ஆர்த்வதா பாஸ்பாாிக் அமிைத்தின் பயன்கள்  3 தருக.  

34. காப்பாின் மீது தவப்பத்தின் விடளடவத் தருக.  

35. விண்மீன்களில் ேிகழும் உட்கரு இடணவு விடனகடள எழுதுக.  

36. அைகுக்கூடு என்றால் என்ன? அதன் படம் வடரக.  

37. கீழ்க்கண்ட ேிடைடம மாற்றத்தின் வபாது என்வராபி மாற்றத்டத கணக்கிடுக 

  H transition = 2090 J.mol-1 1 mole Sn (α, 13°C)     1 mol Sn (β,13°C) 

38. HI உருவாதலின் விடனயின் சமேிடை மாறிலி(KC) எழுது.  

39. முதல்வடக விடனயின் சிறப்புக்கள் யாடவ? 

40. பரப்புக் கவர்ச்சிடய பாதிக்கும் காரணிகள் யாடவ? 

41. P-வடக குடறகடத்திகள் என்றால் என்ன? 

42. அடமப்பு மாற்றியம், வடிவமாற்றியம் வவறுபடுத்துக. 

43. டேட்வரா கிளிசாீடன எவ்வாறு தயாாிப்பாய்? 

44. விடன வடக வடரயறு  

45. தபர்கின்ஸ் விடனடய விளக்குக. 

46. தகாழுப்பு அமிைங்களின் கால்சிய உப்புக்கடள உைர் காய்ச்சி வடித்தால் என்ன ேிகழ்கிறது? 

47. சாண்ட் வமயர் விடனடயக் கூறுக. 

48. பாலிஸ்டடாிடன எவ்வாறு தயாாிப்பாய்? அதன் பயன்கள் 3 தருக. 

49. ேிடறவு தசய்: C2H5OH+NH3
     

       
  ? விடளதபாருட்கடள எழுதுக. 

50. IF5 ன் அடமப்டப வடரக, கைப்பினத்டத கூறுக. 

51. தங்கம் ராஜதிராவகத்துடன் எவ்வாறு விடனபுாிகிறது 

III. பின்வரும் பகுதிகளிலிருந்து குடறந்தபட்சம் இரண்டு வினாக்கள் வீதம் தமாத்தம் ஏழனுக்கு பத்தி அளவில் 

விடட தருக.         7x5=35 

       பகுதி-A 

  52. O2 மூைக்கூறு உருவாதடை விவாி 

  53. தங்கத்தின் தாதுக்கடள எழுதுக. ஆற்றுப்படுடக மண்ணிலிருந்து வகால்டு      

  எவ்வாறு பிாித்ததடுக்கப்படுகிறது என்படத விளக்குக. 

  54.                                 ?                     

                      ? 

  55. இயற்டக விடனகளில் குவளாவராபில்லின் தசயடை விளக்குக. 

     பகுதி-B 

  56.              : i)       கட்டிைா ஆற்றல், ii) திட்ட எண்ட்வராப்பி. 

  57. லீசாட்லியாின் தகாள்டகடய கூறுக அதன் மீது  

i. தவப்பேிடை மாறுபடுவதால் ஏற்படும் விடளவு 

ii. அழுத்தம் மாறுபடுவதால் ஏற்படும் விடளடவ விளக்கு 

58. ஒரு முதல் வடக விடனயில் 99.9% விடன முற்றுப்தபறுவதற்கு வதடவயான     வேரமானது 50% 

விடன முற்றுப்தபறுவதற்கு வதடவயான வேரத்டதப்வபால்  

10 மடங்கு என ேிரூபி. 

  59. மின்கை வடரபடத்திறகான IUPAC விதிகடள கூறுக 

     பகுதி-C 

  60. அனிவசாலுக்கும், டட எத்தில் ஈதருக்குமான வவறுபாடுகடள கூறுக. 

  61. கிளமன்சன் ஒடுக்கத்தில் எச்வசர்மங்கள் கீழ்க்கண்டவற்டறத் தருகின்றன? 
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  (a) 2- மீத்டதல் புரப்வபன் (b) ஈத்டதல் தபன்சீன் (c) டட-பீடனல் மீத்வதன் 

 62. பின்வரும் மாற்றங்கள் எவ்வாறு ேிகழுகின்றன? 

i. சாலிசிலிக் அமிைம் →  ஆஸ்பிாின் 

ii. சாலிசிலிக் அமிைம் → மீத்டதல் சாலிசிவைட் 

iii. ைாக்டிக் அமிைம் → ைாக்டடடு 

63. நுண்ணுயிர் எதிாிகடளப் பற்றி எழுதுக. தடச இறுக்க வலி ேிவாரணிகளின் பயன் யாது? 

                                         PART-IV 

 வகள்வி எண் 70 க்கு கண்டிப்பாக விடகயளி மீதமுள்ள வினாக்களில் எடவவயனும் மூன்றனுக்கு விடடயளி:- 

     4x10=40 

 64. (a) KCL படிகத்தில் உள்ள K+ மற்றும் Cl- அயனிகளின் அயனி ஆரங்கடள கணக்கிடுக. இவற்றிற்கு 

இடடவயயான கருத்ததாடைவு =3.14 A° 

   (b) உயாிய வாயுக்கள் எவ்வாறு காற்றிலிருந்து பிாித்ததடுக்கப்படுகின்றன என்படத விவாி. 

 65. (a) எண்முகி வடிவ அடணவுச்வசர்மங்கள் எடவவயனும் இரண்டிடன இடணதிறன் பிடணப்பு 

தகாள்டக மூைம் விளக்குக 

(b) 6C
14 உட்கருவின் சிடதவு மாறிலி 2.31x10-4 ஆண்டு-1 எனில் அடர வாழ்வுக் காைத்டத கணக்கிடுக. 

 66. (a) (i) பிராக் சமன்பாட்டட எழுதுக. (ii) பிராக் ேிறேிரலிமானிமுடறடய விளக்குக. 

b.  விடனவவக மாற்ற விடனகளின் தபாதுவான சிறப்பியல்புகள் யாடவ?  

 67. (a) தபாது அயனி விடளவு என்றால் என்ன? ஏவதனும் இரண்டு சான்றுகளுடன் விளக்குக.  

   (b) ஓர் அடரகைத்தின் emf ஐ எவ்வாறு கண்டறிவாய்? 

 68. (a) புறதவளி அடமப்புகடளக் குறிக்கும் D,L முடறயிடன          

     (b)                                   விடனபுாியும் எஸ்டராக்குதல்  

 விடனயின் வழிமுடறயிடன விளக்குக.  

69. (a) ைாப்மன் புவராமடமட் விடனயின் வழிமுடறடய எழுது 

(b) தபய்ப்டடடு பிடணப்பு உருவாதடை சமன்பாடுகளுடன் விளக்குக. 

 70. (a) C6H6 என்ற மூைக்கூறு வாய்பாடு தகாண்ட (A) என்ற வசர்மம், C3H6 (B) என்ற மூைக்கூறு வாய்பாடு  

தகாண்ட வசர்மத்துடன் விடனபுாிந்து, ேீரற்ற AlCl3 முன்னிடையில் C9H12(C) என்ற வசர்மம் கிடடக்கிறது 

இது காற்றில் ஆக்ஸிஜவனற்றமடடந்து C9H12O2 (D) என்ற வசர்மத்டத தருகிறது இது டைட்வரா குவளாாிக் 

அமிைத்தின் ேீர்க்கடரசலில் பிளவுற்று C6H6O (E) என்ற வசர்மத்டத தருகிறது. A,B,C,D,E அடமப்பு 

வாய்பாட்டட தருக. விடனகடள விளக்குக. 

 

(b) A என்ற தனிமம் வாிடச எண்: 4, ததாகுதி எண்: 6 ல் உள்ளது. இது B என்ற இரும்பு கைந்த தாதுவில் 

உள்ளது A ஐ 2000°C தவப்பப்படுத்தும் வபாது இது C என்ற ஆக்டைடாக மாற்றமடடகிறது. A உயர் 

தவப்பேிடையில் அடர் சல்பியூாிக் அமிைத்துடன் விடனபுாிந்து D என்ற சல்வபட்டடயும் E என்ற 

வாயுடவயும் தவளிவயற்றுகிறது. A,B,C,D,E  கண்டறிக 

                 (அல்ைது) 

(C) C3H6O என்ற மூைக்கூறு வாய்பாடு தகாண்ட A,B என்ற இரு வசர்மங்கள் விடனச்தசயலி ததாகுதி 

மாற்றத்டத தபற்றுள்ளது, இடவகள் Cl2 உடன் விடனபுாிந்து முடறவய C மற்றும் D வசர்மங்கடள தருகிறது, 

A குறுக்க விடனக்கு உட்பட்டு E என்ற வசர்மத்டத தருகிறது, A,B,C,D,E ஐ தருவி. A              

                            

 

(d) 0.1 m அசிட்டிக் அமிைத்தின் PH ஐ கணக்கிடு, அசிட்டிக் அமிைத்தின் பிாிடக மாறிலியின் மதிப்பு 

=1.8x10-5 ஆகும்.  
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ாணவர்கள் செய் வவண்டிது என்ன? 

1. Click Here & Enter Your Details (Students Only)  
2. நது ாடசால யலதத்தில் யமங்கப்டும் சிப்பு யிாத்தால ிரிண்ட் 

எடுத்து யிடுமுல ாட்கில் முழுலநனா, முலனா ததர்வு எழுதி யிாத்தாள் 

தனாரித்து யமங்கின ஆசிரினருக்கு அனுப்ி லயக்க தயண்டும். 

3. A4 Size (Or) Legal Size உள் துணிக்கயர்கள் இபண்டு யாங்கிக்ககாள் தயண்டும். ஒரு 

தாில் யிாத்தாள் தனாரித்த ஆசிரினர் முகயரிலன “கறுர்” குதினில் குிப்ிட்டு 

அதில் தங்கள் யிலடத்தால லயக்க தயண்டும். 

4. நற்தாரு கயரில் நாணயர்கள் தங்கள் சுனமுகயரிலன ”கறுர்” எனும் இடத்தில் 

எழுதி அதற்கு ததலயனா அயில் ஸ்டாம்ப்கலமம் ஒட்டின ிகு, அக்கயலபமம் 

யிலடத்தாள் எழுதி அனுப்பும் கயருக்குள்ததன லயத்து அனுப் தயண்டும். 

5. ஒன்றுக்கும் தநற்ட்ட நாணயர்கள் இலணந்து யிலடத்தால அனுப்ிால் 
கநாத்தநாக ஒதப கயரில் அனுப்ாம். ஆால் ஒரு கயரில் மூன்று 
யிலடத்தாள்களுக்கு தநல் இருக்கக்கூடாது. 

6. ஆசிரினர்கள் தங்கள் யிலடத்தால திருத்தின ிகு தங்கள் சுனயிாசநிட்ட கயரில் 
(Return Cover) லயத்து தங்களுக்கு யிலபயில் திருப்ி அனுப்புயார். 

7. தங்கள் யிலடத்தால உரின ஆசிரினருக்கு அனுப்ி லயத்த 
தததினிிருந்து 3 யாபங்களுக்குள் தங்களுக்கு நீ கிலடக்காயிடில் இங்கு 
தபப்ட்டுள் ”புகார் திவு டியத்தில்” தங்கள் யியபத்லத திவு 
கசய்னவும். Click Here for Complaint Box! 

8. Slow Learners நீது நட்டும் கயம் கசலுத்தாநல் நீத்தின் நிகுந்த நாணயர்களுக்கும் 

உதவும் தாக்கில், நாணயர்கின் ன் கருதி, இச்தசலயனில் தங்கல 

இலணத்துக்ககாண்டுள் ாடசால ஆசிரினர் குழுயில, நாணயர்கள் நிகுந்த 

ணிவுடன் கதாடர்பு ககாண்டு திருத்தப்ட்ட யிலடத்தாள் குித்த தங்கள் 

சந்ததகங்கலமம், ஆதாசலகலமம் அலதசி மூநாக காம். 

இவ்வினாத்தாளுக்கான விடைகடை எழுதி அனுப்ப வவண்டி முகவரி- 

Mr. S. Partha Sarathi, (Teacher), No. 768-1, Sakthinagar 2nd Cross, Karur.            

Cell Number: 7708315285 

If any doubt, Please contact our Padasalai’s Centum Coaching Team Co-ordinator: 

Mr. S. Ravi kumar, B.Sc., B.Ed., Headmaster., GHS, PasmarPenta,, Vellore Dt: CellNo: 9994453649 

Useful Links: 

1. All Other Subject Question Papers Download - Click Here 
2. Centum Coaching Team Instructions - Click Here 
3. Centum Coaching Team Teacher's Registration Form - Click Here 
4. Centum Coaching Team Student's Registration Form - Click Here  
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