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How to Get Centum in 12th Chemistry? – Best Teacher’s Tips 
 
    உன்ால் சாதிக்க இனாத காரினம் ன்று துவும் இமப்தாக எமபாதும் 
ினக்காபத!" "'ான் னதமம் சாதிக்க யல்யன் ' ன்று சசால். ீ உறுதிமடன் இமந்தால் 
ாம்ின் யிரம்கூட சக்தினற்து ஆகியிடும் . 
          -சுவாி விவவகானந்தர் 

நம்பிக்கக 

  முதில் ாம் அதிகநாக நதிப்சண் டுப்பாம் ன் ம்ிக்னகனன யர்த்துக்சகாள் 

பயண்டும் (Increase your confidence level). இதற்குத் தனடனாக இமப்து உங்கன ற்ின 

உங்கலனடன ண்ணம். ன்ால் இது இனாது, க்கு யசதி இல்ன, சற்பார்கள் 

டிப்ிவு இல்ாதயர்கள் க்கு உதய னாமம் இல்ன, க்கு டிப்பு யபாது பான் 

திர்நன சிந்தனகன (Negative thoughts) தூக்கிப் பாடுங்கள். 

ஆர்வம் 

  ந்த என்ில் சயற்ிசறுயதாக இமந்தாலும் அதில் அதிக ஆர்யம் இமக்கம் பயண்டும். 

டிக்கும்பாது ஆர்யத்துடன் டிக்க பயண்டும். டிக்கும்பாது ‘இந்தப் ாடம் கடிநா ாடம்’ 

 ீங்கள் ினப்துதான் உங்கலனடன ஆர்யத்னதக் குனக்கிது.‘கடிநா ாடம்’ ன்று 

துவும் இல்ன. சி ாடங்கள் எமமுன டித்தால் புரிமம். சி ாடங்கள் முன டித்தால் 

புரிமம். ீங்கள் கடிம்  ினக்கும் ாடத்தில்  பர் நூற்றுக்கு நூறு டுக்கின்ர். 

முனற்சி டுத்து நீண்டும் நீண்டும் டித்தால் ல்ா கடிநா ாடங்கலம் ிதாகியிடும். 

யிமம்ி டித்தால் துவும் கடிநில்ன. 

நாம் நக்காகப் படிக்கிவமாம்  
ாம் ன், தற்குப் டிக்கிபாம் ன்னத முதில் யிங்கிக்சகாள் பயண்டும். ஆசிரினர் 

சசால்யதற்காகபயா அல்து சற்பார்கள் சசால்யதற்காகபயா டித்தால், ிச்சனம் 

நக்கத்தான் சசய்மம். ீங்கள் உங்கலக்காகப் டிக்கிரீ்கள். ீங்கள் பதர்யில் குனந்த 

நதிப்சண் டுத்தால், உங்கள் திர்கா யாழ்க்னகதான் யணீாகப்பாகும். இதில் 

ஆசிரினமக்பகா, சற்பாமக்பகா ந்த ஷ்டமும் இல்ன. பய, ான் டிப்து ன்னுனடன 

னுக்காகத்தான் ன்னத ீங்கள் உணப பயண்டும். ீங்கள் ல் நதிப்சண் டுத்து ல் 

கல்லூரினில் பசர்ந்து, ல் பயனனில் பசர்ந்தால், உங்கள் திர்கா யாழ்க்னகதான் சிப்ாக 

அனநமம். 

சிிநா ாட்டு பகட்கும்பாது உள் கயம், டிப்தில் குனயாக உள்து. கிரிக்சகட் 

யினனாட்டில் உள் கயம், டிப்ில் இல்ாநல் பாகிது. ம்முனடன பபத்னத, ம்னந 

யர்த்துக்சகாள் னன்டுத்த பயண்டும். சிிநா ார்ப்தாலும், கிரிக்சகட் ார்ப்தாலும், 



www.Padasalai.Net   www.TrbTnpsc.com 

http://www.trbtnpsc.com/2014/10/how-to-get-centum-in-12th-and-10th.html 

டிகர்கலம், கிரிக்சகட் யினனாடுயர்கலம் பகாடிக்கணக்கில் சம்ாதிக்கின்ர். ீங்கள் 

சசயிடும் உங்கள் சான்ா பபத்தின் மூம் அயர்கள் சம்ாதிக்கின்ர். நாணயர்கள் 

டிப்ன பகாட்னடயிட்டு பயன பதடுயபத பயனனாக அனகின்ர். இனத நாற் உங்கள் 

பபத்னத உங்கலக்காக சசயமிமங்கள் டிமங்கள். டிப்தற்காக அதிக பபம் சசவு சசய்ன 

பயண்டும். டிக்கும் காத்தில் யணீ் யினனாட்டு, ண்ர்கலடன் யணீ் பச்சு ன்றும், ஊர் 

சுற்றுயது ன்றும் பபத்னத யணீடிக்காநல் டிப்ில் கயத்னத சசலுத்த பயண்டும். நது 

டிப்ில் இக்னக ிர்ணனித்து அனத அனடன சதாடர்ந்து முனற்சிக்க பயண்டும், ள்ிக்கூடம் 

சரினில்ன, ஆசிரினர்கள் சரினில்ன... பய ான் ன்ாகப் டிக்க முடினயில்ன ன்று 

அடுத்தயர்கனக் குன சசால்ி ம் யாழ்க்னகனன யணீாக்கக் கூடாது, ாம் ந்தப் ள்ினில் 

டித்தாலும் கயநாக கஷ்டப்ட்டு டித்தால் ிச்சனம் சயற்ிச முடிமம். 

வ்யவு பபம் டிக்கிபாம் ன்னதயிட ப்டிப் டிக்கிபாம் ன்து முக்கினம். எம 

ாடத்னதப் டிக்கும்பாது அந்தப் ாடத்தில் ன் பகள்யி பகட்டாலும், ப்டிக் பகட்டாலும் 

தில் லத முடிமம் ன் ம்ிக்னக (Confident) யந்த ிபக அடுத்த ாடத்துக்குச் சசல் 

பயண்டும்.ந்த என்றும் திட்டநிடுதல் இல்ாநல் சசய்தால் சரினா ன் கினடக்காது. 

பதர்வுக்குப் டிப்தற்க்கு முன்ால் ாம் ந்த பபத்தில் ன் டிக்க பயண்டும் ன்னத முன் 

கூட்டிபன திட்டநிட பயண்டும். (Time table) பாட்டு டிக்க பயண்டும்). 

பிளஸ் டூ வவதிில் பபாதுத் வதர்வில் 100 சதவதீ திப்பபண்கள் பபம என்ன வழி 
என்பகதப் பற்மி திப்பபண் வாரிாக பார்ப்வபாம். 

பயதினினல் ாடத்னதப் சாமத்தயனப , கிந பயதினினல் (Inorganic), இனற் 
பயதினினல்  (Physical) நற்றும் கரிந பயதினினல் (Organic) ஆகின மூன்று குதிகில் 
க்குனன சநநாக பகள்யிகள் பகட்கப்டும்.  உதாபணநாக, 1 நதிப்சண் குதி ன்ால் 10 
+ 10 + 10 வும், 3 நதிப்சண் குதி ன்ால் 7 + 7 + 7  வும், 5 நதிப்சண் குதி 
ன்ால் 4 + 4 + 4 வும், 10 நதிப்சண் குதி ன்ால் 2 + 2 + 2 வும் பகள்யி ண் 69 
யனப பகட்கப்டும் . கரிந பயதினினல் 5 நதிப்சண் கூடுதாக கட்டானக் கணக்கில் 
பகட்கப்டும். 

ஒரு திப்பபண் வினாக்கள் (பகுதி-I) 
கிந, கரிந, இனற்ினல் பயதினினல் குதிகில் இமந்து தா 10  சநாத்தம் 30 

எம நதிப்சண் யிாக்கள் பகட்கப்டும் . இயற்ில் 19 முதல் 25 யிாக்கள் ாடநூின் 
யிாப் குதினில் இமந்தும் , னனனய ாடப்குதினின் உள்ிமந்தும் பகட்கப்டும் . 
அவ்யாறு உள்ிமந்து பகட்கப்டுயதில் 2 அல்து 3 யிாக்கள் கடிநானய . 4 
யிாக்கள் கணக்குகாகக் பகட்கப்டுகின் . ாட ண்கள் 14, 15, 22 ஆகினயற்ிிமந்து 1 
நதிப்சண் பகள்யிகள் பகட்கப்டுயதில்ன . னன 19-ல் 10 ாடங்கில் இமந்து தா 
என்று நட்டுபந உள்து ன்று அட் சினப்டுத்த பயண்டாம் . அதிக முக்கினத்துயம் உள் 
யிாக்கனமம் டித்துனயத்துக் சகாள்பயண்டும் . 7 ாடங்கில் (1, 4, 5, 9, 10, 17, 21) 
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இமந்து தா இபண்டும் , ாடம் 1: டீ ிபாக்ப சநன்ாடு (அ) ினனில்ா பகாட்ாடு 
(Uncertainity principle) சார்ந்த கணக்காக இமக்காம். ாடப் குதினின் உள்ிமந்து இக் கப்பு 
(Hybridisation), ினணப்புத்தபம் (bond order ) , னைடிபஜன் ினணப்பு குதி பான்யற்ன 
நதில் னயத்து 1 நதிப்சண் பகள்யிகலக்குத் தனாபாகாம் . ாடம் 4: என்ிபண்டு 
நதிப்சண் சரினயத் தயிர்க்க யிமம்பும் நாணயர்கள் , பசர்நங்கின் நணம் , ிம், 
அயற்ின் சிப்புப் சனர்கள் , உபாக அனிகள் , ல்பயறு யனகனா யினக் காபணிகள் , 
சநன்ாடுகள், அனத்து யனகனா பசர்நங்கின் னன்கள் ஆகின குதிகில் அதிகப் 
னிற்சி டுத்துக்சகாள் பயண்டும் . சற்ப நாற்ி பகட்கப்டும் யிாக்கில் கூடுதல் 
கயம் பதனய. ாடம் 10: ாடத்திற்குள் 1 நதிப்சண் யிா பகட்கப்டுயதாக இமந்தால் Q  
சம்ந்தப்ட்ட ∆n கணக்கு, Kp, Kc-னின் அகு சதாடர்ாக அல்து பைர் முன , 
சதாடுமுன சார்ந்த யிாயாக இமக்காம் . ாடம் 11: ாடத்திற்குள் 1 நதிப்சண் ன்ால்   
உச் நதிப்பு யினபயகத் சதாடர்பு , கணக்கு (அனப ஆமட்காத் சதாடர்பு ற்ி ) 
பகட்கப்டும். ாடம் 17: நாற்ினம் (isomerism), இனற்ினல் ண்புகள் ,  பயதிப் ண்புகள் , 
னன்கள் பான்யற்ில் அதிக கயம் சசலுத்திால் பாதும் . ாடம் 21: ிிட்  குதினில்  
சசின், காக்படா ிிட் நற்றும் சநநின்புள்ி (iso electric point) பான்று சி முக்கின எம 
நதிப்சண்கன கயித்தால் பாதும் . அதிகட்ச எம நதிப்சண் சகாண்ட ாடம் கள் 12 & 
20 (3 யிாக்கள் யமம் ) இது. சமம்ாலும் ாடத்தின் ின்குதினில் 2 யிாக்கள் யப 
யாய்ப்புள்து.  இமப்ினும் ாடத்திற்குள் பாநா முக்கின எம நதிப் சண் யிாக்கள் 
உள். உதாபணநாக, Catalyst ,Tables, Uses, Emulsion & IUPAC  சனர், நிர்சண் ண்சணய் 
பான்று ினன குதிகள் உள் . 1 நதிப்சண் யிாக்கனப் க்கத்துக்கு 10  3 
க்கங்கில் லதுயது குமப்ங்கனத் தயிர்க்கும் . 

3 திப்பபண் வினாக்கள் (பகுதி-II) 
3 நதிப்சண் குதினில் , ாட ண்கள் 5, 6, 14, 17 நற்றும் 21 ஆகின 5 தயிர்த்த, 

னன 17 ாடங்கில் இமந்து சநாத்தம் 21 பகள்யிகள் பகட்கப்டுகின் . குிப்ாகப் 
ாட ண் 3, 4, 11, 16-ிமந்து தா 2 யிாக்கலம், னன 13 ாடங்கில் இமந்து தா 
எம யிாவும் பகட்கப்டும் . இந்த யனகனில் பகட்கப்டும் 21 யிாக்கில் சதரிந்த 15 
யிாக்கலக்குப் திிக்க பயண்டும் . கிந பயதினினிிமந்து சமம்ாலும் பபடி 
யிாக்கப பகட்கப்டுகின். இதில் ‘d’ சதாகுதி திநங்கின் சாதுப் ண்புகள் குித்த 
5 முக்கின யிாக்கில் இமந்து என்றும் , உபாகம் அல்து உபாகச் பசர்நத்திிமந்து 
எம யிாவும் பகட்கப்டும் . இனற்ினல் பயதினினல் குதினில் பயதி யினபயகயினல் 
ாடத்திிமந்து, யினயனக, ண்புகள் குித் த 2 யிாக்கள் பகட்கப்டும் . கரிந 
பயதினினல் குதினில் சனர் யினகள் , யினசாமள் சார்ந்த யினகள் , உறுதிச் 
பசாதனகள் ஆகினயற்றுக்கு முக்கினத்துயம் தபபயண்டும் . கரிந னட்பஜன் பசர்நத்தில் 
இமந்து பகட்கப்டும் ’பசர்நங்கனக் காண் ’ ன் யிாவுக்கு (யி.ண். 50) உரின 
யினகனமம் லதுயது அயசினம் . 22-யது ாடத்திிமந்து பகட்கப்டும் யிாவுக்குச் 
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சரினா யனபனன , இபண்டு உதாபணத்துடன் யினடனிப்து அயசினம் . கணக்கீட்டு 
யிாக்கள் ாடம் 7 இப்ாடத்திிமந்பத யமம் .  உதாபணநாக அனப ஆமட் காம் (Half Life 
Period),    சபாசரி ஆமட்காம் ( Average Life Time)  சநன்ாட்டில்  a or b  கணக்கிடுதல் நற்றும் 
அணு ின அடிப்னட கணக்குகள்   (Q நதிப்பு). , ாடம் 9 டிபவுட்டன் யிதி (Trountan’s rule)  
ண்பபாப்ி (Entropy) அல்து  தின் (efficiency) கணக்காக இமக்கம் . , ாடம் 10 Kc = Kf / Kr  
சதாடர்பு குதி  அலத்தம் (partial pressure ) உமயாதல் Kc (formation Kc ), ிரினக Kc (dissociation)  
சதாடர்பு கணக்காக இமக்கும் . நற்றும் 20 சமம்ாலும் கணக்காக (problem) அனநமம்.  
உதாபணநாக (A) C6H7N கார்னல் அநீன் யினக்கு   உட்டும் ( ஏரினன அநீன் C6H5NH2). A  
னட்பஸ் அநிம்  / HCL உடன் யினட்டு B ன் பசர்நம் கினடக்கிது (னடனபசா 
ஆக்கல் யின C6H5N2CI உமயாதல்)  இமக்காம் . ஆகின ாடங்கில் இமந்பத 
பகட்கப்டுகின். இதிலும் முதல் 3 ாடங்கின் கணக்கீடுகள் , புத்தக யிாக்காகபய 
அனநகின். கணக்கிற்கு சநன்ாடு எம நதிப்சண், ிபதினிடல் எம நதிப்சண் யினட அனப 

நதிப்சண், அகு அனப நதிப்சண்  ிரித்து அிக்கப்டுகிது. புரிந்து டித்தால், 

இனற்ினில் ிதாக முல நதிப்சண் ச முடிமம். 

யனபனன, யிதி, பகாட்ாடு ஆகினயற்றுக்குப் தில் லதும்பாது , சசாந்த 
னடனனத் தயிர்த்துயிட்டுப் ாடநூில் உள் யார்த்னதகனபன னன்டுத்துயது ல்து . 
அதிலும் ாடநூில் தடித்த லத்துக்கில் உள் யார்த்னதப் ிபபனாகங்கன அப்டிபன 
லத பயண்டும். 

5 திப்பபண் வினாக்கள் (பகுதி-III) 
5 நதிப்சண் குதினின் 3 உட்ிரிவுகில், உட்ிரிவு ‘அ’, 1, 4, 5 நற்றும் 6 ாடங்கில் 

இமந்தும், உட்ிரிவு ‘ஆ’, 9, 10, 11 நற்றும் 14, உட்ிரிவு ‘இ’, 17, 18, 19 நற்றும் 22 ஆகின 
ாடங்கில் இமந்தும் பகட்கப்டுகின் . இதற்கு எவ்சயாம உட்ிரியிிமந்தும் 3 
ாடங்கன முலயதுநாகப் டித்திமந்தாப முல நதிப்சண்கனப் ச முடிமம் . ிரிவு 
‘ஆ’வுக்கா, 9, 10, 14 ாடங்கில் குனயா 5 நதிப்சண் யிாக்கப உள்தால் , 
அயற்ன ிதில் டிக்காம் . ிரிவு ‘இ’ ாடங்கில் 17 நற்றும் 22 ாட யிாக்கலம் 
எப்டீ்டயில் சுநானய . 18 நற்றும் 19 ாட யிாக்கில் என்று யமிமுன சார்ந்த 
யிாயாகவும் இமக்கும். 

10 திப்பபண் வினாக்கள் (பகுதி IV) 
இப்குதிக்குத் தனாபாயதில் 3, 7, 8, 12 நற்றும் 14 ஆகின ாடங்கில் உள் டங்கன 

யனபந்து ாகங்கனக் குித்துப் னிற்சி பநற்சகாள்யது அயசினம் . யிா ண் 64 முதல் 69 
யனபனிாயற்ில் முதல் 4 யிாக்கனக் குினயத்துப் டித்தால் முல 
நதிப்சண்கனப் ச ாம். யிா ண் 70 கட்டான யிாயாகும் . கிந பயதினினல் 
யிாக்கள் 2, 3,  6, 7 ாடங்கில் இமந்தும், இனற்ினல் பயதினினல் யிாக்கள் 8, 12, 13, 14 
ஆகின ாடங்கில் இமந்தும் பகட்கப்டும் . இனயனனத்தும் சபாசரி நாணயர் 
திர்ார்க்கும் முந்னதன பதர்யிிமந்து  பகட்கப்டும் யிாக்கப . ஆால் 15, 19, 20, 21 
ாடங்கில் இமந்து பகட்கப்டும் கரிந பயதினினல் யிாக்கில் , 19 நற்றும் 20-யது 
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ாடங்கின் யினப்டுசாமன யினசாமாக நாற்றுக ,’ பான் யிாக்கனக் 
கூடுதல் கயத்துடன் டிக்க பயண்டும் . யிா ண் 70-இல் கிந பயதினினல் (B) d 
சதாகுதி (ந்து உபாகங்கின் ண்புகள் (Properties of Metals ) அல்து பசர்நம் சதாடர்ாக 
இமக்கும்.), கரிந பயதினினல் (A) னைடிபாக்சில் யமிப்சாமள் (கடல் பான் ாடம் னிற்சி 
அதிக கயம் சசலுத்திால் பாதும் ) நற்றும் (C) கார்ாில் பசர்நம் (குிப்ாக அசிட்படான் 
பயதிப்  ண்பு  சன்சால்டினைடு பயதிப்ண்பு , ார்நால்டினைடு, அசிட்டால்டினைடு 
முக்கின யினகள் ), இனற்ினல் பயதினினல் (D) நின் பயதினினல்- I–ாபபடயிதி (Faradays law)  
நாதிரிக் கணக்குகள் நற்றும் னிற்சி யிாவும் , பகால்பாஷ் யிதி நாதிரிக் கணக்கு என்று 
நற்றும் னிற்சி யிா கனட சி கணக்கும் , pH  குதினில் தீர்க்கப்ட்ட கணக்கு (solved problem)  
ந்தும், சைண்டர்சன்  சநன்ாடு (Henderson equation ) குதினில் தீர்க்கப்ட்ட கணக்குகள் 
இபண்டும் தனார் சசய்தால் பாதுநாதாக இமக்கும் .  இனதமம் தாண்டி பகட்தாக 
இமந்தால் சநநா கடத்துத்தின் (equivalent conductance)  சதாடர்புனடன தீர்க்கப்ட்ட 
கணக்குகனத் தனார்சசய்தால் பாதும் . நின் பயதினினல் - I கணக்குகில் பாதின 
னிற்சினின்னந காபணநாக நாணயர்கள் தயினமப்து சதாடர்கிது . சதம் யிமம்பும் 
நாணயர்கள் இனதமம் கயித்துத் தயிர்க்க பயண்டும் . முல நதிப்சண் ச றுயதற்கு 
ான்கு ாடங்கனமம் தனார் சசய்யது அயசினம் .  

 
பதர்ச்சி சத் தடுநாறும் சூமில் உள்யர்கலக்பக இது நிகவும் ினநனாக உள் 

ாடங்கள் - 5,8,9 பநலும் அனத்துப் ாடத்தில் உள் பயறுாடுகள், னன்கள் நற்றும் 1 
நதிப்சண் குதினில் ாட நூல் யிாக்கன நட்டுபந கு ினயத்துப் டித்தால் 
அதிகட்சநாக 40 நதிப்சண்கள் சாம். 

சாதுத் பதர்யின்பாது ின யனகனில் நதிப்சண் குனனாதடி  யிானயத் 
பதர்ந்சதடுக்கபயண்டும். முக்கின யார்த்னதகன அடிக்பகாடிட்டு டித்தால் அதிக 

நதிப்சண்கனப் சாம். டம் உள் யிாக்கலக்கு டம் யனபந்தால் நட்டுபந முல 

நதிப்சண் ச முடிமம். சில் டத்திற்கு எம நதிப்சண் உண்டு; அனத்து 
யிாக்கலக்கும் யிா ண் , உட்ிரிவு ஆகினனய முனனாகக் குிக்கப்ட்டுள்யா , 
பயதிச் சநன்ாடுகள் சரினாகச் சநன் சசய்னப்ட்டுள்யா ச் சரி ாமங்கள் . சநன் 
ாட்னடச் சநன் சசய் யதற்கு முன்ர் பதனயனா இடங்கில் யினமக்கி , சயப்ின, 
அலத்தம் ஆகினயற்னக் குிப்ிடுயது அயசினம் . கணக்கீடுகில் யாய்ப்ாடு , ிபதினிடுதல், 
யினட ஆகினயற்றுக்குத் தா எம நதிப்சண் யமங்கப்டுகிது . தினரி யிாக்கலக்குப் 

க்கம் க்கநாகப் தில் லதாநல், குிப்பு குிப்ாக லதுங்கள் (Point by Points).  ந்து 

ானின்டுகன பகட்டாலும் அனத்துப் ானின்டுகன லத பயண்டும். புரிந்து டித்தால் 

நட்டும் பாதாதது; திமம்த் திமம் லதிப்ார்த்துப் னிற்சி டுத்தால் சயற்ி ிச்சனம் 

சாம்.  

 பதர்வுக்கு முந்னதன ாள் இபவு பபத்தில் அதிக பபம் டிக்க பயண்டாம்; அதிகான லந்து 

டிப்பத நதில் திமம். 
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வந ஒதுக்கீடு  

எம நதிப்சண் பகள்யிகலக்கு 25 ிநிடங்கள், மூன்று நதிப்சண் பகள்யிகலக்கு 50 
ிநிடங்கள், ந்து நதிப்சண் பகள்யிகலக்கு 40 ிநிடங்கள், த்து நதிப்சண் பகள்யிகலக்கு 
50 ிநிடங்கள்   சநாத்தம் 165 ிநிடங்கள் பநலும் லதின யினடகள் நற்றும்  யிா 
ண்கன சரிார்க்க 15 ிநிடங்கள்  யகுத்துக் சகாண்டு திட்டநிட்டுத் பதர்சயலதிால் 
நிக ிதாக சயற்ினனடனாம். 
 

பநற்கூின ப்ல ிரிண்ட்டி ன்ாகத் தனார்சசய்து டித்தால் முல நதி ப்சண் 150 / 
150  சறுயதில் வ்யித சிபநமும் இமக்காது . 

 

வதர்வில் அதிக திப்பபண் பபற்று பவற்மி பபம வாழ்த்துகள். 
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