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1.ெல� ைந�ேர� 

 
1. ஆர�ப நிைல� ேசாதைன 

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. நிற� ெவ�ைம கா�ப� அய� உ� க! இ#ைல 
 ேதா$ற� ப%க வ%வ� &ேளாைர(, ச#ேப�, 

ைந�ேர� இ*+கலா�. 
2. கைர-� திற�: 

உ�  ந/0# கைர+க�ப(கிற1. 
கைரகிற1 
 
 
 

&ேளாைர(, ச#ேப�, 
ைந�ேர�, அ�ேமான2ய� 
கா�பேன� இ*+கலா�. 

3. ெவ�ப� ேசாதைன: 
உ�  ேசாதைன+ &ழாய5# இ�( 
6(ப(7த�ப(கிற1. 

உ�  ெபா081 ெச�ப9�  நிற வா- 
ெவள2�ப(கிற1. 

ைந�ேர�டாக இ*+கலா�. 
 

4 ;ட� ேசாதைன: 
உ�  + அட� HCl பைசயா+கி 
எ0+க�ப(கிற1. 

&றி�ப5�ட நிற� ;ட� இ#ைல. கார உA� +க! கா#சிய�, 
ேப0ய� இ#ைல. 

5 சா�ப# ேசாதைன: 
உ� + கைரச# + வ% தா! + அட� 

����  + ேகாபா#� ைந�ேர� ேச�71 
எ0+க� ப(கிற1. 

 &றி�ப5�ட நிற� சா�ப# இ#ைல. கார உA� +க! அCமின2ய�, 
சிD+, ெம+ன2சிய� இ#ைல. 
 

2.அமில உA� +கைள+ காEத# (ெவள2�ப(� வா-+கைள ஆ�த#) 

6. ந/�7த HCl உட� வ5ைன: 
உ�  + ந/�7த HCl 

&றி�ப5�ட வா- ெவள2வரவ5#ைல. கா�பேன�, ச#ைப( இ#ைல. 

7. கா�ப� 1*வ# ேசாதைன: 
உ�  + கா�ப� 1*வ# + அட� ����� + 
ெவ�ப�. 

ெச�ப9�  நிற வா- 
ெவள2ப(�ப(கிற1. 

ைந�ேர� உ!ள1. 
 

8. NaOH உட� வ5ைன: 
உ�  + NaOH + ெவ�ப� 

ெந%ய மணMைடய வா- 
ெவள2�படவ5#ைல. 

கார உA�  அ�ேமான2ய� 
இ#ைல. 

9. &ேராைம# &ேளாைர(ேசாதைன: 
உ�  + ��	
��� + அட� �����+ ெவ�ப� 

ஆரO; சிவ�  நிற வா- 
ெவள2�படவ5#ைல. 

&ேளாைர( இ#ைல. 

 

ேசா%ய� கா�பேன� சாA தயா07த#: 

ஒ* பD& உ�  + இ* பD& ப%க ேசா%ய� கா�பேன� + 2௦ மி.லி. வாைல வ%ந/� ேச�71 1௦ நிமிட� ெகாதி+க 

ைவ+க�ப(கிற1. வ%க�%ய சாA ேசா%ய� கா�பேன� சாA என�ப(�. 
 

 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1௦ AgNO� ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த ���� +  2 மி.லி. AgNO� 

ேச�+க�ப(கிற1. 

&றி�ப5ட7த+க வ /Rப%S இ#ைல. 
 

&ேளாைர(, ச#ைப( இ#ைல. 

11 ெல� அசி�ேட�ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த	��	���  + 2 மி.லி. ெல� 
அசி�ேட� 

&றி�ப5ட7த+க வ /Rப%S இ#ைல. 
 
 

ச#ேப�, ச#ைப( இ#ைல. 

12. ேப0ய� &ேளாைர( ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த HCl + 2 மி.லி. ேப0ய� 
&ேளாைர( ேச�+க�ப(கிற1. 
  

ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 

ச#ேப� இ#ைல. 

13. ப9�  வைளய ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த ����� +    2 மி.லி. �����  + 
அட� �����  1ள27 1ள2யாக 
ேச�+க�ப(கிற1 

இ* திரவDக! ச8தி+&� இட7தி# 
ப9�  வைளய� ேதா�Aகிற1. 
 

ைந�ேர� உAதி ெச�ய� 
ப(கிற1. 
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கார உA� +கைள+ க�டறித# 

 

உ� + கைரச# தயா07த#: 

உ�  1௦ - 15 மி.லி. வாைல வ%ந/0# கைர+க�ப(கிற1. உ�  ந/0# கைரயவ5#ைல என2# ந/�7த ����  - # 

கைர+க�ப(கிற1. இ+கைரச# உ� + கைரச# என�ப(�. 
 

ெதா&தி� ப50�  

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. 
 

௦ - ெதா&தி :  

உ� + கைரச# + சில 1ள2க! 
ெநUல� கைரச# + அதிக அளS NaOH 
கைரச# 

ெச�ப9�  நிற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 
 

அ�ேமான2ய� இ#ைல 

2. 1 - ெதா&தி :  

உ� + கைரச# + 2 மி.லி. ந/�7த HCl 
ெவ�ண5ற வ /Rப%S உ�டாகிற1. 
இதி# ந/� ேச�71 6( ெச�-� ேபா1 
கைரகிற1. 

1 - ெதா&தி ெல� உ!ள1. 
 
 
 

 
 

கார உA� +கான உAதி� ேசாதைன 

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. 1 - ெதா&தி : 

உ� + கைரச# + 2 மி.லி.KI கைரச# 

மOச! நிற வ /Rப%S உ�டாகிற1. 
இைத 6டான ந/0# கைர71 
&ள2வ5+&� ேபா1 மி�X� ெபா� 
நிற71க!க! உ�டாகிற1. 

ெல� உAதி ெச�ய�ப(கிற1. 

 
 

அமில உA� +கான உAதி� ேசாதைன 

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. ப9�  வைளய ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த ����� +    2 மி.லி. �����  + 
அட� �����  1ள27 1ள2யாக 
ேச�+க�ப(கிற1 

இ* திரவDக! ச8தி+&� இட7தி# 
ப9�  வைளய� ெதா�Aகிற1. 
 

ைந�ேர� உAதி ெச�ய� 
ப(கிற1. 
 
 

 

M%S: 

ெகா(+க�ப�ட எள2ய உ�ப5# உ!ள  

                                      1.அமில உA� : ைந�ேர�.  

                                      2.கார உA�  : ெல�  

ெகா(+க�ப�ட எள2ய உ� :  ெல� ைந�ேர� 
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2. அCமின2ய� ச#ேப� 

 
 

1. ஆர�ப நிைல� ேசாதைன 
 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. நிற� ெவ�ைம கா�ப� அய� உ� க! இ#ைல 
 ேதா$ற� ப%க வ%வ� &ேளாைர(,ச#ேப�, 

ைந�ேர� இ*+கலா�. 
2. கைர-� திற�: 

உ�  ந/0# கைர+க�ப(கிற1. 
கைரகிற1 
 
 
 

&ேளாைர(, ச#ேப�, 
ைந�ேர�, அ�ேமான2ய� 
கா�பேன� இ*+கலா�. 

3. ெவ�ப� ேசாதைன: 
உ�  ேசாதைன+ &ழாய5# இ�( 
6(ப(7த�ப(கிற1. 

&றி�ப5�ட மா$ற� இ#ைல. கா�பேன�,ைந�ேர�, 
அ�ேமான2ய�, சிD+ இ#ைல 

4 ;ட� ேசாதைன: 
உ�  + அட� HCl பைசயா+கி 
எ0+க�ப(கிற1. 

&றி�ப5�ட நிற� ;ட� இ#ைல. கா#சிய�, ேப0ய� இ#ைல. 

5 சா�ப# ேசாதைன: 
உ� + கைரச# + வ% தா! + அட� 

����  + ேகாபா#� ைந�ேர� ேச�71 
எ0+க� ப(கிற1. 

ந/ல சா�ப# அCமின2ய� உ!ள1. 

2.அமில உA� +கைள+ காEத# (ெவள2�ப(� வா-+கைள ஆ�த#) 

6. ந/�7த HCl உட� வ5ைன: 
உ�  + ந/�7த HCl 

&றி�ப5�ட வா- ெவள2வரவ5#ைல. கா�பேன�, ச#ைப( இ#ைல. 

7. கா�ப� 1*வ# ேசாதைன: 
உ�  + கா�ப� 1*வ# + அட� ����� + 
ெவ�ப�. 

ெச�ப9�  வா- ெவள2வரவ5#ைல. ைந�ேர�இ#ைல. 

8. NaOH உட� வ5ைன: 
உ�  + NaOH + ெவ�ப� 
 
 

ெந%ய மணMைடய வா- 
ெவள2�படவ5#ைல. 

அ�ேமான2ய� இ#ைல. 
 

9. &ேராைம# &ேளாைர(ேசாதைன: 
உ�  + ��	
��� + அட� �����+ ெவ�ப� 

 

ஆரO; சிவ�  நிற வா- 
ெவள2�படவ5#ைல. 

&ேளாைர( இ#ைல. 

 

ேசா%ய� கா�பேன� சாA தயா07த#: 

ஒ* பD& உ�  + இ* பD& ப%க ேசா%ய� கா�பேன� + 2௦ மி.லி. வாைல வ%ந/� ேச�71 1௦ நிமிட� ெகாதி+க 

ைவ+க�ப(கிற1. வ%க�%ய சாA ேசா%ய� கா�பேன� சாA என�ப(�. 
 

 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1௦ AgNO� ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த ���� +  2 மி.லி. AgNO� 

ேச�+க�ப(கிற1. 

&றி�ப5ட7த+க வ /Rப%S இ#ைல. 
 

&ேளாைர(, ச#ைப( இ#ைல. 

11 ெல� அசி�ேட�ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த	��	���  + 2 மி.லி. ெல� 
அசி�ேட�  ேச�+க�ப(கிற1. 

ெவ�ண5ற வ /Rப%S உ�டாகிற1. 
இ1 அ�ேமான2ய� அசி�ேட�, 
ேசா%ய� ைஹ�ரா+Uைச( 
கலைவய5# கைரகிற1. 

ச#ேப� உ!ள1. 
 
 
 
 

12. ேப0ய� &ேளாைர( ேசாதைன: 
சாA+ந/�7த HCl + 2 மி.லி. ேப0ய� 
&ேளாைர( ேச�+க�ப(கிற1. 

ெவ�ண5ற வ /Rப%S உ�டாகிற1. 
இ1 அட� HCl - # கைரவதி#ைல. 

ச#ேப� உAதி ெச�ய� 
ப(கிற1. 
 
 

13. ப9�  வைளய ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த ����� +    2 மி.லி. �����  + 
அட� �����  1ள27 1ள2யாக 
ேச�+க�ப(கிற1 

ப9�  வைளய� ேதா�றவ5#ைல. ைந�ேர� இ#ைல. 
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கார உA� +கைள+ க�டறித# 

உ� + கைரச# தயா07த#: 
 

உ�  1௦ - 15 மி.லி. வாைல வ%ந/0# கைர+க�ப(கிற1. உ�  ந/0# கைரயவ5#ைல என2# ந/�7த ����  - # 

கைர+க�ப(கிற1. இ+கைரச# உ� + கைரச# என�ப(�. 
 

ெதா&தி� ப50�  

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. 
 

௦ - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + சில 1ள2க! 
ெநUல� கைரச# + அதிக அளS NaOH 
கைரச# 

ெச�ப9�  நிற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 
 

 
அ�ேமான2ய� இ#ைல 

2. 1 – ெதா&தி:  

உ� + கைரச# + 2 மி.லி. ந/�7த HCl 
ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 

1 - ெதா&தி ெல� இ#ைல. 

3 2 - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + ந/�7த HCl + H�S 

க*ைம நிற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 

2 - ெதா&தி கா�ப� 

இ#ைல. 
 

4. 3 - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 1 மி.லி.NH�	� கைரச# 
+ 2 மி.லி ����� கைரச# 

ெவ�ண5ற பைச ேபா�ற வ /Rப%S 
உ�டாகிற1. 

3 - ெதா&தி அCமின2ய� 
உ!ள1. 

 
 
 

கார உA� +கான உAதி� ேசாதைன 

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 
 3 - ெதா&தி : 

உ� + கைரச# + 2 மி.லி. ����� 
கைரச# + சில 1ள2க! அCமினா�  

சிவ�  நிற� ெசதி# ேபா�ற வ /Rப%S 
உ�டாகிற1. 

அCமின2ய� உAதி 
ெச�ய�ப(கிற1. 

 
 

அமில உA� +கான உAதி� ேசாதைன 

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. ேப0ய� &ேளாைர( ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த HCl + 2  மி.லி. ேப0ய� 
&ேளாைர( ேச�+க�ப(கிற1. 
  

ெவ�ண5ற வ /Rப%S உ�டாகிற1. 
இ1 அட� HCl - # கைரவதி#ைல. 

ச#ேப� உAதி ெச�ய� 
ப(கிற1. 
 
 

 

M%S: 

ெகா(+க�ப�ட எள2ய உ�ப5# உ!ள 1.அமில உA�  : ச#ேப�   

                                   2.கார உA�  : அCமின2ய� 

ெகா(+க�ப�ட எள2ய உ�  : அCமின2ய� ச#ேப� 
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3. அCமின2ய� ைந�ேர� 

 
 

1. ஆர�ப நிைல� ேசாதைன 
 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. நிற� ெவ�ைம கா�ப� அய� உ� க! இ#ைல 
 ேதா$ற� ப%க வ%வ� &ேளாைர(, ச#ேப�, 

ைந�ேர� இ*+கலா�. 
2. கைர-� திற�: 

உ�  ந/0# கைர+க�ப(கிற1. 
கைரகிற1 
 
 
 

&ேளாைர(, ச#ேப�, 
ைந�ேர�, அ�ேமான2ய� 
கா�பேன� இ*+கலா�. 

3. ெவ�ப� ேசாதைன: 
உ�  ேசாதைன+ &ழாய5# இ�( 
6(ப(7த�ப(கிற1. 

உ�  ெபா081 ெச�ப9�  நிற வா- 
ெவள2�ப(கிற1. 

ைந�ேர�டாக இ*+கலா�. 
 

4 ;ட� ேசாதைன: 
உ�  + அட� HCl பைசயா+கி 
எ0+க�ப(கிற1. 

&றி�ப5�ட நிற� ;ட� இ#ைல. கா#சிய�, ேப0ய� இ#ைல. 

5 சா�ப# ேசாதைன: 
உ� + கைரச# + வ% தா! + அட� 

����  + ேகாபா#� ைந�ேர� ேச�71 
எ0+க� ப(கிற1. 

ந/ல சா�ப# அCமின2ய� உ!ள1. 

2.அமில உA� +கைள+ காEத# (ெவள2�ப(� வா-+கைள ஆ�த#) 

6. ந/�7த HCl உட� வ5ைன: 
உ�  + ந/�7த HCl 

&றி�ப5�ட வா- ெவள2வரவ5#ைல. கா�பேன�, ச#ைப( இ#ைல. 

7. கா�ப� 1*வ# ேசாதைன: 
உ�  + கா�ப� 1*வ# + அட� ����� + 
ெவ�ப�. 

ெச�ப9�  நிற வா- 
ெவள2ப(�ப(கிற1. 

ைந�ேர� உ!ள1. 
 

8. NaOH உட� வ5ைன: 
உ�  + NaOH + ெவ�ப� 

ெந%ய மணMைடய வா- 
ெவள2�படவ5#ைல. 

அ�ேமான2ய� இ#ைல. 
 

9. &ேராைம# &ேளாைர(ேசாதைன: 
உ�  + ������  + அட� �����+ ெவ�ப� 

  

ஆரO; சிவ�  நிற வா- 
ெவள2�படவ5#ைல. 

&ேளாைர( இ#ைல. 

 

ேசா%ய� கா�பேன� சாA தயா07த#: 
 

ஒ* பD& உ�  + இ* பD& ப%க ேசா%ய� கா�பேன� + 2௦ மி.லி. வாைல வ%ந/� ேச�71 1௦ நிமிட� ெகாதி+க 

ைவ+க�ப(கிற1. வ%க�%ய சாA ேசா%ய� கா�பேன� சாA என�ப(�. 
 

 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1௦ !"#$� ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த ���� +  2 மி.லி. !"#$� 

ேச�+க�ப(கிற1. 

&றி�ப5ட7த+க வ /Rப%S இ#ைல. 
 

&ேளாைர(, ச#ைப( இ#ைல. 

11 ெல� அசி�ேட�ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த�������  + 2 மி.லி. ெல� 
அசி�ேட�  ேச�+க�ப(கிற1. 

&றி�ப5ட7த+க வ /Rப%S இ#ைல. 
 
 

ச#ேப�, ச#ைப( இ#ைல. 

12. ேப0ய� &ேளாைர( ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த HCl + 2 மி.லி. ேப0ய� 
&ேளாைர( ேச�+க�ப(கிற1. 
  

ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 

ச#ேப� இ#ைல. 

13. ப9�  வைளய ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த ����� +    2 மி.லி. %&���  

+ அட� �����  1ள27 1ள2யாக 
ேச�+க�ப(கிற1 

இ* திரவDக! ச8தி+&� இட7தி# 
ப9�  வைளய� ேதா�Aகிற1. 
 

ைந�ேர� உAதி ெச�ய� 
ப(கிற1. 
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கார உA� +கைள+ க�டறித# 

உ� + கைரச# தயா07த#: 

உ�  1௦ - 15 மி.லி. வாைல வ%ந/0# கைர+க�ப(கிற1. உ�  ந/0# கைரயவ5#ைல என2# ந/�7த ����  - # 

கைர+க�ப(கிற1. இ+கைரச# உ� + கைரச# என�ப(�. 
 

ெதா&தி� ப50�  

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. 
 

௦ - ெதா&தி: 
உ� + கைரச# + சில 1ள2க! 
ெநUல� கைரச# + அதிக அளS NaOH 
கைரச# 

ெச�ப9�  நிற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 
 

 
அ�ேமான2ய� இ#ைல 

2. 1 - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 2 மி.லி. ந/�7த HCl 

ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 

1 - ெதா&தி ெல� இ#ைல. 

3 2 - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + ந/�7த HCl + '�( 

க*ைம நிற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 

2 - ெதா&தி கா�ப� 

இ#ைல. 
 

4. 3 - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 1மி.லி.#'��) கைரச# 
+ 2மி.லி ����� கைரச# 

ெவ�ண5ற பைச ேபா�ற வ /Rப%S 
உ�டாகிற1. 

3 - ெதா&தி அCமின2ய� 
உ!ள1. 

 

கார உA� +கான உAதி� ேசாதைன 

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 
 
 

3 - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 2 மி.லி. ����� 
கைரச# + சில 1ள2க! அCமினா�  

சிவ�  நிற� ெசதி# ேபா�ற வ /Rப%S 
உ�டாகிற1. 

அCமின2ய� உAதி 
ெச�ய�ப(கிற1. 

 

அமில உA� +கான உAதி� ேசாதைன 

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 
 
 

ப9�  வைளய ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த ����� +    2 மி.லி. %&���  

+ அட� �����  1ள27 1ள2யாக 
ேச�+க�ப(கிற1 

இ* திரவDக! ச8தி+&� இட7தி# 
ப9�  வைளய� ெதா�Aகிற1. 
 

ைந�ேர� உAதி ெச�ய� 
ப(கிற1. 
 
 

 

M%S: 

ெகா(+க�ப�ட எள2ய உ�ப5# உ!ள 1. அமில உA�  : ைந�ேர� 

                                    2.கார உA�  :  அCமின2ய� 

ெகா(+க�ப�ட எள2ய உ�  : அCமின2ய� ைந�ேர� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.Padasalai.Net                                                       www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/07/latest-12th-study-materials-2013.html

www.Padasalai.Net



7 

 

 
 

4. சிD+ ச#ைப( 
 

1. ஆர�ப நிைல� ேசாதைன 
 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. நிற� ெவ�ைம கா�ப� அய� உ� க! இ#ைல 
 ேதா$ற� மாS கா�பேன�, ச#ைப( 

இ*+கலா�.  அ�ேமான2ய� 
கா�பேன� தவ5ர 

2. கைர-� திற�: 
உ�  ந/0# கைர+க�ப(கிற1. 

கைரயவ5#ைல கா�பேன�, ச#ைப( 
இ*+கலா� அ�ேமான2ய� 
கா�பேன� தவ5ர 

3. ெவ�ப� ேசாதைன: 
உ�  ேசாதைன+ &ழாய5# இ�( 
6(ப(7த�ப(கிற1. 

6டாக இ*+&�ேபா1 மOச! 
நிறமாகS� &ள2�8த நிைலய5# 
ெவ�ைமயாகS� இ*+கிற1.  

சிD+ இ*+கலா�. 
 

4 ;ட� ேசாதைன: 
உ�  + அட� HCl பைசயா+கி 
எ0+க�ப(கிற1. 

&றி�ப5�ட நிற� ;ட� இ#ைல. கா#சிய�, ேப0ய� இ#ைல. 

5 சா�ப# ேசாதைன: 
உ� + கைரச# + வ% தா! + அட� 

����  + ேகாபா#� ைந�ேர� ேச�71 
எ0+க� ப(கிற1. 

ப�ைச சா�ப# சிD+ உ!ள1. 

2.அமில உA� +கைள+ காEத# (ெவள2�ப(� வா-+கைள ஆ�த#) 

6.  
ந/�7த HCl உட� வ5ைன: 
உ�  + ந/�7த HCl 

அ9கிய M�ைடய5� நா$ற71ட� 
வா- ெவள2�ப�( ெல� அசி�ேட� 
தாைள க*�பா+&கிற1. 

ச#ைப( உAதி ெச�ய� 
ப(கிற1. 
 

7. கா�ப� 1*வ# ேசாதைன: 
உ�  + கா�ப� 1*வ# + அட� ����� + 
ெவ�ப�. 

ெச�ப9�  வா- ெவள2வரவ5#ைல. ைந�ேர�இ#ைல. 

8. NaOH உட� வ5ைன: 
உ�  + NaOH + ெவ�ப� 

ெந%ய மணMைடய வா- 
ெவள2�படவ5#ைல. 

அ�ேமான2ய� இ#ைல. 
 

9. &ேராைம# &ேளாைர(ேசாதைன: 
உ�  + ������  + அட� �����+ ெவ�ப� 

ஆரO; சிவ�  நிற வா- 
ெவள2�படவ5#ைல. 

&ேளாைர( இ#ைல. 

 

ேசா%ய� கா�பேன� சாA தயா07த#: 
 

ஒ* பD& உ�  + இ* பD& ப%க ேசா%ய� கா�பேன� + 2௦ மி.லி. வாைல வ%ந/� ேச�71 1௦ நிமிட� ெகாதி+க 

ைவ+க�ப(கிற1. வ%க�%ய சாA ேசா%ய� கா�பேன� சாA என�ப(�. 
 

 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1௦ !"#$� ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த ����  + 2 மி.லி. !"#$� 
ேச�+க�ப(கிற1. 

க*ைமயான வ /Rப%S. ச#ைப( உ!ள1. 

11 ெல� அசி�ேட�ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த������� +  2 மி.லி. ெல� 
அசி�ேட�  ேச�+க�ப(கிற1. 

க*ைம நிற வ /Rப%S உ�டாகிற1. 
இ1 6டான ந/�7த '#$�- # கைரகிற1.  

ச#ைப( உ!ள1. 
 
 

12. ேப0ய� &ேளாைர( ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த HCl + 2 மி.லி. ேப0ய� 
&ேளாைர( ேச�+க�ப(கிற1. 
  

ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 

ச#ேப� இ#ைல. 

13. ப9�  வைளய ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த ����� +    2 மி.லி. %&���  

+ அட� �����  1ள27 1ள2யாக 
ேச�+க�ப(கிற1 

ப9�  வைளய� ேதா�றவ5#ைல. ைந�ேர� இ#ைல. 
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கார உA� +கைள+ க�டறித# 

உ� + கைரச# தயா07த#: 

உ�  1௦ - 15 மி.லி. வாைல வ%ந/0# கைர+க�ப(கிற1. உ�  ந/0# கைரயவ5#ைல என2# ந/�7த ����  - # 

கைர+க�ப(கிற1. இ+கைரச# உ� + கைரச# என�ப(�. 
 

ெதா&தி� ப50�  

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. 
 

௦ - ெதா&தி: 
உ� + கைரச# + சில 1ள2க! 
ெநUல� கைரச# + அதிக அளS NaOH 
கைரச# 

ெச�ப9�  நிற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 
 

அ�ேமான2ய� இ#ைல 

2. 1 – ெதா&தி:  

உ� + கைரச# + 2 மி.லி. ந/�7த HCl 
ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 

1 - ெதா&தி ெல� இ#ைல. 

3 2 - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + ந/�7த HCl + '�( 

க*ைம நிற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 

2 - ெதா&தி கா�ப� 

இ#ைல. 
 

4. 3 – ெதா&தி:  

உ� + கைரச# + 1 மி.லி.#'��) கைரச# 
+ 2 மி.லி ����� கைரச# 

ெவ�ண5ற பைச ேபா�ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 
 

3 - ெதா&தி அCமின2ய� 
இ#ைல. 

5. 4 – ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 1 மி.லி.#'�*+ கைரச# 
+ 2 மி.லி ����� கைரச# + '�( 

மDகிய ெவ�ண5ற வ /Rப%S  4 – ெதா&தி சிD+ உ!ள1.  

 

கார உA� +கான உAதி� ேசாதைன 

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. 4 – ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 2 மி.லி. 
ெபா�டாசிய� ெப�ேரா சயைன( 
கைரச# 

ெவ�ண5ற வ /Rப%S உ�டாகிற1. 
இ1 NaOH கைரசலி# கைரகிற1. 

சிD+ உAதி ெச�ய�ப(கிற1. 

 

அமில உA� +கான உAதி� ேசாதைன 

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1 ந/�7த HCl உட� வ5ைன: 
உ�  + ந/�7த HCl 

அ9கிய M�ைடய5� நா$ற71ட� 
வா- ெவள2�ப�( ெல� அசி�ேட� 
தாைள க*�பா+&கிற1. 

ச#ைப( உAதி ெச�ய� 
ப(கிற1. 
 

 

M%S: 

ெகா(+க�ப�ட எள2ய உ�ப5# உ!ள 1.அமில உA�  : ச#ைப(   

                                    2.கார உA�  : சிD+ 

ெகா(+க�ப�ட எள2ய உ�  : சிD+ ச#ைப( 
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5.சிD ச#ேப� 

 
 

1. ஆர�ப நிைல� ேசாதைன 
 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. நிற� ெவ�ைம கா�ப�, அய� உ� க! இ#ைல 
 ேதா$ற� ப%க வ%வ� &ேளாைர(, ச#ேப�, 

ைந�ேர� இ*+கலா�. 
2. கைர-� திற�: 

உ�  ந/0# கைர+க�ப(கிற1. 
கைரகிற1 
 
 
 

&ேளாைர(, ச#ேப�, 
ைந�ேர�, அ�ேமான2ய� 
கா�பேன� இ*+கலா�. 

3. ெவ�ப� ேசாதைன: 
உ�  ேசாதைன+ &ழாய5# இ�( 
6(ப(7த�ப(கிற1. 

6டாக இ*+&�ேபா1 மOச! 
நிறமாகS� &ள2�8த நிைலய5# 
ெவ�ைமயாகS� இ*+கிற1.  

சிD+ இ*+கலா�. 
 

4 ;ட� ேசாதைன: 
உ�  + அட� HCl பைசயா+கி 
எ0+க�ப(கிற1. 

&றி�ப5�ட நிற� ;ட� இ#ைல. கா#சிய�, ேப0ய� இ#ைல. 

5 சா�ப# ேசாதைன: 
உ� + கைரச# + வ% தா! + அட� 

����  + ேகாபா#� ைந�ேர� ேச�71 
எ0+க� ப(கிற1. 

ப�ைச சா�ப# சிD+ உ!ள1. 

2.அமில உA� +கைள+ காEத# (ெவள2�ப(� வா-+கைள ஆ�த#) 

6. ந/�7த HCl உட� வ5ைன: 
உ�  + ந/�7த HCl 

&றி�ப5�ட வா- ெவள2வரவ5#ைல. கா�பேன�, ச#ைப( இ#ைல. 

7. கா�ப� 1*வ# ேசாதைன: 
உ�  + கா�ப� 1*வ# + அட� ����� + 
ெவ�ப�. 

ெச�ப9�  வா- ெவள2வரவ5#ைல. ைந�ேர�இ#ைல. 

8. NaOH உட� வ5ைன: 
உ�  + NaOH + ெவ�ப� 
 
 

ெந%ய மணMைடய 
வா-ெவள2�படவ5#ைல. 

அ�ேமான2ய� இ#ைல. 
 

9. &ேராைம# &ேளாைர(ேசாதைன: 
உ�  + ������  + அட� �����+ ெவ�ப� 

  

ஆரO; சிவ�  நிற வா- 
ெவள2�படவ5#ைல. 

&ேளாைர( இ#ைல. 

 

ேசா%ய� கா�பேன� சாA தயா07த#: 

ஒ* பD& உ�  + இ* பD& ப%க ேசா%ய� கா�பேன� + 2௦ மி.லி. வாைல வ%ந/� ேச�71 1௦ நிமிட� ெகாதி+க 

ைவ+க�ப(கிற1. வ%க�%ய சாA ேசா%ய� கா�பேன� சாA என�ப(�. 
 

 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1௦ !"#$� ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த ����  + 2 மி.லி. !"#$� 
ேச�+க�ப(கிற1. 

&றி�ப5டத+க வ /Rப%S இ#ைல. 
 

&ேளாைர(, ச#ைப( இ#ைல. 

11 ெல� அசி�ேட�ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த�������  + 2 மி.லி. ெல� 
அசி�ேட�  ேச�+க�ப(கிற1. 

ெவ�ண5ற வ /Rப%S உ�டாகிற1. 
இ1 அ�ேமான2ய� அசி�ேட�, 
ேசா%ய� ைஹ�ரா+ைச( கலைவய5# 
கைரகிற1. 

ச#ேப� உ!ள1. 
 
 
 
 

12. ேப0ய� &ேளாைர( ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த HCl + 2 மி.லி. ேப0ய� 
&ேளாைர( ேச�+க�ப(கிற1. 
  

ெவ�ண5ற வ /Rப%S உ�டாகிற1. 
இ1 அட� HCl இ# கைரவதி#ைல. 

ச#ேப� உAதி ெச�ய� 
ப(கிற1. 
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13. ப9�  வைளய ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த ����� +    2 மி.லி. %&���  

+ அட� �����  1ள27 1ள2யாக 
ேச�+க�ப(கிற1 

ப9�  வைளய� ேதா�றவ5#ைல. ைந�ேர� இ#ைல. 

 

கார உA� +கைள+ க�டறித# 

உ� + கைரச# தயா07த#: 

உ�  1௦ - 15 மி.லி. வாைல வ%ந/0# கைர+க�ப(கிற1. உ�  ந/0# கைரயவ5#ைல என2# ந/�7த ����  - # 

கைர+க�ப(கிற1. இ+கைரச# உ� + கைரச# என�ப(�. 
 

ெதா&தி� ப50�  

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. 
 

௦ - ெதா&தி அ�ேமான2ய�: 
உ� + கைரச# + சில 1ள2க! 
ெநUல� கைரச# + அதிக அளS NaOH 
கைரச# 

ெச�ப9�  நிற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 
 

அ�ேமான2ய� இ#ைல 

2. 1 - ெதா&தி ெல� : 
உ� + கைரச# + 2 மி.லி. ந/�7த HCl 

ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 

1 - ெதா&தி ெல� இ#ைல. 

3 2 – ெதா&தி கா�ப� : 
உ� + கைரச# + ந/�7த HCl + '�( 

க*ைம நிற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 

2 - ெதா&தி கா�ப� 

இ#ைல. 
 

4. 3 - ெதா&தி அCமின2ய� : 
உ� + கைரச# + 1 மி.லி.#'��) கைரச# 
+ 2 மி.லி ����� கைரச# 

ெவ�ண5ற பைச ேபா�ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 
 

3 - ெதா&தி அCமின2ய� 
இ#ைல. 

5. 4 – ெதா&தி சிD+: 
உ� + கைரச# + 1 மி.லி. #'�*+ 
கைரச# + 2 மி.லி  �����  கைரச# + 
'�( 

மDகிய ெவ�ண5ற வ /Rப%S  4 – ெதா&தி சிD+ உ!ள1.  

 

கார உA� +கான உAதி� ேசாதைன 

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. 4 – ெதா&தி சிD+ : 
உ� + கைரச# + 2 மி.லி. 
ெபா�டாசிய� ெப�ேரா சயைன( 
கைரச# 

ெவ�ண5ற வ /Rப%S உ�டாகிற1. 
இ1 NaOH கைரசலி# கைரகிற1. 

சிD+ உAதி ெச�ய�ப(கிற1. 

 

அமில உA� +கான உAதி� ேசாதைன 

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1 ேப0ய� &ேளாைர( ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த HCl + 2 மி.லி. ேப0ய� 
&ேளாைர( ேச�+க�ப(கிற1. 
  

ெவ�ண5ற வ /Rப%S உ�டாகிற1. 
இ1 அட� HCl இ# கைரவதி#ைல. 

ச#ேப� உAதி ெச�ய� 
ப(கிற1. 
 
 

M%S: 
 

ெகா(+க�ப�ட எள2ய உ�ப5# உ!ள 1.அமில உA�  : ச#ேப�    

                                    2.கார உA�  : சிD+ 

ெகா(+க�ப�ட எள2ய உ�  : சிD+ ச#ேப�  
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6. கா#சிய� கா�பேன� 

 
1. ஆர�ப நிைல� ேசாதைன 

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. நிற� ெவ�ைம கா�ப�, அய� உ� க! இ#ைல 
  மாS கா�பேன�, ச#ைப( 

இ*+கலா�.  (அ�ேமான2ய� 
கா�பேன� தவ5ர) 

2. கைர-� திற�: 
உ�  ந/0# கைர+க�ப(கிற1. 

கைரயவ5#ைல கா�பேன�, ச#ைப( 
இ*+கலா� அ�ேமான2ய� 
கா�பேன� தவ5ர 

3. ெவ�ப� ேசாதைன: 
உ�  ேசாதைன+ &ழாய5# இ�( 
6(ப(7த�ப(கிற1. 

நிறம$ற,ெந%ய$ற வா- 
ெவள2ப(கிற1. ெதள28த ;�ணா�  
ந/ைர� பா# ேபா# மா$Aகிற1. 

கா�பேன�டாக இ*+கலா�. 

4 ;ட� ேசாதைன: 
உ�  + அட� HCl பைசயா+கி 
எ0+க�ப(கிற1. 

ெசDக# சிவ�  நிற� ;ட� கா#சிய� உ!ள1. 

5 சா�ப# ேசாதைன: 
உ� + கைரச# + வ% தா! + அட� 

����  + ேகாபா#� ைந�ேர� ேச�71 
எ0+க� ப(கிற1. 

&றிப5�ட நிற� சா�ப# இ#ைல. அCமின2ய�, சிD+, 
ெம+ன2சிய� இ#ைல. 
 

2.அமில உA� +கைள+ காEத# (ெவள2�ப(� வா-+கைள ஆ�த#) 

6.  
ந/�7த HCl உட� வ5ைன: 
உ�  + ந/�7த HCl 

&ள2�8த நிைலய5# \ைர71 
ெபாD&த# ஏ$ப�( நிறம$ற 
மணம$ற வா- ெவள2�ப�( ெதள28த 
;�ணா�  ந/ைர� பா# ேபா# 
மா$Aகிற1. 

கா�பேன� உAதி 
ெச�ய�ப(கிற1. 
 
 
 
 
 
 

7. கா�ப� 1*வ# ேசாதைன: 
உ�  + கா�ப� 1*வ# + அட� ����� + 
ெவ�ப�. 

ெச�ப9�  வா- ெவள2வரவ5#ைல. ைந�ேர�இ#ைல. 

8. NaOH உட� வ5ைன: 
உ�  + NaOH + ெவ�ப� 
 
 

ெந%ய மணMைடய வா- 
ெவள2�படவ5#ைல. 

அ�ேமான2ய� இ#ைல. 
 

9. &ேராைம# &ேளாைர(ேசாதைன: 
உ�  + ������  + அட� �����+ ெவ�ப� 

  

ஆரO; சிவ�  நிற வா- 
ெவள2�படவ5#ைல. 

&ேளாைர( இ#ைல. 

 

ேசா%ய� கா�பேன� சாA தயா07த#: 

ஒ* பD& உ�   + இ* பD& ப%க ேசா%ய� கா�பேன� + 2௦ மி.லி. வாைல வ%ந/� ேச�71 1௦ நிமிட� ெகாதி+க 

ைவ+க�ப(கிற1. வ%க�%ய சாA ேசா%ய� கா�பேன� சாA என�ப(�. 
 

 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1௦ !"#$� ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த ����  + 2 மி.லி. !"#$� 
ேச�+க�ப(கிற1. 

&றி�ப5ட7த+க வ /Rப%S இ#ைல. 
 

&ேளாைர(, ச#ைப( இ#ைல. 

11 ெல� அசி�ேட� ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த������� +  2 மி.லி. ெல� 
அசி�ேட�  ேச�+க�ப(கிற1. 

&றி�ப5ட7த+க வ /Rப%S இ#ைல. 
 
 

ச#ேப�, ச#ைப( இ#ைல. 

12. ேப0ய� &ேளாைர( ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த HCl + 2 மி.லி. ேப0ய� 
&ேளாைர( ேச�+க�ப(கிற1. 
  

ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 

ச#ேப� இ#ைல. 
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13. ப9�  வைளய ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த ����� +    2 மி.லி. %&���  

+ அட� �����  1ள27 1ள2யாக 
ேச�+க�ப(கிற1 

ப9�  வைளய� ேதா�றவ5#ைல. ைந�ேர� இ#ைல. 

 

கார உA� +கைள+ க�டறித# 

உ� + கைரச# தயா07த#: 

உ�  1௦ - 15 மி.லி. வாைல வ%ந/0# கைர+க�ப(கிற1. உ�  ந/0# கைரயவ5#ைல என2# ந/�7த ����- # கைர+க�ப(கிற1. 

இ+கைரச# உ� + கைரச# என�ப(�. 
 

ெதா&தி� ப50�  

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. 
 

௦ - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + சில 1ள2க! 
ெநUல� கைரச# + அதிக அளS NaOH 
கைரச# 

ெச�ப9�  நிற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 
 

அ�ேமான2ய� இ#ைல 

2. 1 - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 2 மி.லி. ந/�7த HCl 

ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 

1 - ெதா&தி ெல� இ#ைல. 

3 2 - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + ந/�7த HCl + '�( 

க*ைம நிற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 

2 - ெதா&தி கா�ப� 

இ#ைல. 
 

4. 3 - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 1 மி.லி. #'��) 
கைரச# + 2 மி.லி ����� கைரச# 

ெவ�ண5ற பைச ேபா�ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 
 

3 - ெதா&தி அCமின2ய� 
இ#ைல. 

5. 4 – ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 1 மி.லி.#'�*+ கைரச# 
+ 2 மி.லி ����� கைரச# + '�( 

மDகிய ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 
 

4 – ெதா&தி சிD+ இ#ைல.  

6. 5 – ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 1 மி.லி. #'�*+ 
கைரச# + 2 மி.லி ����� கைரச# + 2 
மி.லி ெதவ5�%ய அேமான2ய� 
கா�பேன� கைரச# 

ெவ�ண5ற வ /Rப%S உ�டாகிற1. 5 – ெதா&தி ேப0ய�, (அ)  

கா#சிய� உ!ள1. 

 

கார உA� +கான உAதி� ேசாதைன 

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

 5 – ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 2 மி.லி. ����� 
கைரச# + 2 மி.லி. அேமான2ய� 
ஆ+ஸேல� கைரச# 

ெவ�ண5ற வ /Rப%S உ�டாகிற1. 
இ1 அசி%+ அமில7தி# 
கைரவதி#ைல. 

கா#சிய� உAதி 
ெச�ய�ப(கிற1. 

 

அமில உA� +கான உAதி� ேசாதைன 

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

 ந/�7த HCl உட� வ5ைன: 
உ�  + ந/�7த HCl 

&ள2�8த நிைலய5# \ைர71 
ெபாD&த# ஏ$ப�( நிறம$ற 
மணம$ற வா- ெவள2�ப�( ெதள28த 
;�ணா�  ந/ைர� பா# ேபா# 
மா$Aகிற1. 

கா�பேன� உAதி 
ெச�ய�ப(கிற1. 
 
 
 
 

M%S: 

ெகா(+க�ப�ட எள2ய உ�ப5# உ!ள அமில உA�  : கா�பேன�  

                                    கார உA�  : கா#சிய�  

ெகா(+க�ப�ட எள2ய உ�  : கா#சிய� கா�பேன� 
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7. ேப0ய� &ேளாைர( 

 
1. ஆர�ப நிைல� ேசாதைன 

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. நிற� ெவ�ைம கா�ப�, அய� உ� க! இ#ைல 
 ேதா$ற� ப%க வ%வ� &ேளாைர(, ச#ேப�, 

ைந�ேர� இ*+கலா�. 
2. கைர-� திற�: 

உ�  ந/0# கைர+க�ப(கிற1. 
கைரகிற1 
 
 
 

&ேளாைர(, ச#ேப�, 
ைந�ேர�, அ�ேமான2ய� 
கா�பேன� இ*+கலா�. 

3. ெவ�ப� ேசாதைன: 
உ�  ேசாதைன+ &ழாய5# இ�( 
6(ப(7த�ப(கிற1. 

&றி�ப5�ட மா$ற� இ#ைல. கா�பேன�, ைந�ேர�, 
அ�ேமான2ய�, சிD+ இ#ைல 

4 ;ட� ேசாதைன: 
உ�  + அட� HCl பைசயா+கி 
எ0+க�ப(கிற1. 

ப�ைச நிற� ;ட� ேப0ய� உ!ள1. 

5 சா�ப# ேசாதைன: 
உ� + கைரச# + வ% தா! + அட�  

����  + ேகாபா#� ைந�ேர� ேச�71 
எ0+க� ப(கிற1. 

&றி�ப5�ட நிற� சா�ப# இ#ைல. அCமின2ய�, சிD+, 
ெம+ன2சிய� இ#ைல. 
 

2.அமில உA� +கைள+ காEத# (ெவள2�ப(� வா-+கைள ஆ�த#) 

6. ந/�7த HCl உட� வ5ைன: 
உ�  + ந/�7த HCl 

&றி�ப5�ட வா- ெவள2வரவ5#ைல. கா�பேன�, ச#ைப( இ#ைல. 

7. கா�ப� 1*வ# ேசாதைன: 
உ�  + கா�ப� 1*வ# + அட� ����� + 
ெவ�ப�. 

ெச�ப9�  வா- ெவள2வரவ5#ைல. ைந�ேர�இ#ைல. 

8. NaOH உட� வ5ைன: 
உ�  + NaOH + ெவ�ப� 
 
 

ெந%ய மணMைடய வா- 
ெவள2�படவ5#ைல. 

அ�ேமான2ய� இ#ைல. 
 

9. &ேராைம# &ேளாைர(ேசாதைன: 
உ�  + ������  + அட� �����+ ெவ�ப� 

  

ஆரO; சிவ�  நிற வா- 
ெவள2�ப(கிற1. இைத ெல� 
அசி�ேட� கைரசலி# ெசC71� 
ேபா1 மOச! நிற வ /Rப%S 
உ�டாகிற1. 

&ேளாைர( உAதி 
ெச�ய�ப(கிற1. 
 
 
 
 
 

ேசா%ய� கா�பேன� சாA தயா07த#: 

ஒ* பD& உ�  + இ* பD& ப%க ேசா%ய� கா�பேன� + 2௦ மி.லி. வாைல வ%ந/� ேச�71 1௦ நிமிட� ெகாதி+க 

ைவ+க�ப(கிற1. வ%க�%ய சாA ேசா%ய� கா�பேன� சாA என�ப(�. 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1௦ !"#$� ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த ���� +  2 மி.லி. !"#$� 

ேச�+க�ப(கிற1. 

தய5� ேபா�ற வ /Rப%S உ�டாகிற1. 
இ1 ����� இ# கைரகிற1. 

&ேளாைர( உ!ள1. 
 
 
 

11 ெல� அசி�ேட�ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த�������  + 2 மி.லி. ெல� 
அசி�ேட�  ேச�+க�ப(கிற1. 

&றி�ப5ட7த+க வ /Rப%S இ#ைல. 
 
 

ச#ேப�, ச#ைப( இ#ைல. 

12. ேப0ய� &ேளாைர( ேசாதைன: 
சாA+ந/�7த HCl + 2 மி.லி. ேப0ய� 
&ேளாைர( ேச�+க�ப(கிற1. 
  

ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 

ச#ேப� இ#ைல. 

13. ப9�  வைளய ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த ����� +    2 மி.லி. %&���  

+ அட� �����  1ள27 1ள2யாக 
ேச�+க�ப(கிற1 

ப9�  வைளய� ேதா�றவ5#ைல. ைந�ேர� இ#ைல. 
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கார உA� +கைள+ க�டறித# 

உ� + கைரச# தயா07த#: 
 

உ�  1௦ - 15 மி.லி. வாைல வ%ந/0# கைர+க�ப(கிற1. உ�  ந/0# கைரயவ5#ைல என2# ந/�7த ����- # கைர+க�ப(கிற1. 

இ+கைரச# உ� + கைரச# என�ப(�. 
 

ெதா&தி� ப50�  

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. 
 

௦ - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + சில 1ள2க! 
ெநUல� கைரச# + அதிக அளS NaOH 
கைரச# 

ெச�ப9�  நிற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 
 

 
அ�ேமான2ய� இ#ைல 

2. 1 - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 2 மி.லி. ந/�7த HCl 

ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 

1 - ெதா&தி ெல� இ#ைல. 

3 2 - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + ந/�7த HCl + '�( 

க*ைம நிற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 

2 - ெதா&தி கா�ப� 

இ#ைல. 
 

4. 3 - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 1 மி.லி. #'��) 
கைரச# + 2 மி.லி ����� கைரச# 

ெவ�ண5ற பைச ேபா�ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 
 

3 - ெதா&தி அCமின2ய� 
இ#ைல. 

5. 4 – ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 1 மி.லி. #'�*+ 
கைரச# + 2 மி.லி �����  கைரச# + 
'�( 

மDகிய ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 
 

4 – ெதா&தி சிD+ இ#ைல.  

6. 5 – ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 1 மி.லி. #'�*+ 
கைரச# + 2 மி.லி ����� கைரச# + 2 
மி.லி ெதவ5�%ய அேமான2ய� 
கா�பேன� கைரச# 

ெவ�ண5ற வ /Rப%S உ�டாகிற1. 5 – ெதா&தி ேப0ய�, (அ)  

கா#சிய� உ!ள1. 

 

கார உA� +கான உAதி� ேசாதைன 

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. 5 – ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 2 மி.லி.ெபா�டாசிய� 
&ேராேம� கைரச# 

மOச! நிற வ /Rப%S உ�டாகிற1. ேப0ய� உAதி ெச�ய�ப(கிற1. 

 

அமில உA� +கான உAதி� ேசாதைன 

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. &ேராைம# &ேளாைர(ேசாதைன: 
உ�  + ������  + அட� �����+ ெவ�ப� 

  

ஆரO; சிவ�  நிற வா- 
ெவள2�ப(கிற1. இைத ெல� 
அசி�ேட� கைரசலி# ெசC71� 
ேபா1 மOச! நிற வ /Rப%S 
உ�டாகிற1. 

&ேளாைர( உAதி 
ெச�ய�ப(கிற1. 
 
 
 
 
 

M%S: 

ெகா(+க�ப�ட எள2ய உ�ப5# உ!ள 1.அமில உA� : &ேளாைர(   

                                    2.கார உA�  ேப0ய� 

ெகா(+க�ப�ட எள2ய உ�  : ேப0ய� &ேளாைர( 
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8. ெம+ன2சிய� கா�பேன� 

 
1. ஆர�ப நிைல� ேசாதைன 

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. நிற� ெவ�ைம கா�ப� அய� உ� க! இ#ைல 
  மாS கா�பேன�, ச#ைப( 

இ*+கலா�.  அ�ேமான2ய� 
கா�பேன� தவ5ர 

2. கைர-� திற�: 
உ�  ந/0# கைர+க�ப(கிற1. 

கைரயவ5#ைல கா�பேன�, ச#ைப( 
இ*+கலா� அ�ேமான2ய� 
கா�பேன� தவ /ர 

3. ெவ�ப� ேசாதைன: 
உ�  ேசாதைன+ &ழாய5# இ�( 
6(ப(7த�ப(கிற1. 

நிறம$ற, ெந%ய$ற வா- 
ெவள2�ப(கிற1. ெதள28த ;�ணா�  
ந/ைர� பா# ேபா# மா$Aகிற1. 

கா�பேன�டாக இ*+கலா�. 

4 ;ட� ேசாதைன: 
உ�  + அட� HCl பைசயா+கி 
எ0+க�ப(கிற1. 

&றி�ப5�ட நிற� ;ட� இ#ைல. கா#சிய�, ேப0ய� இ#ைல. 

5 சா�ப# ேசாதைன: 
உ�  கைரச# + வ% தா! + அட� ���� 
+ ேகாபா#� ைந�ேர� ேச�71 எ0+க� 
ப(கிற1. 

இளOசிவ�  சா�ப# ெம+ன2சிய� உ!ள1. 

2.அமில உA� +கைள+ காEத# (ெவள2�ப(� வா-+கைள ஆ�த#) 

6.  
ந/�7த HCl உட� வ5ைன: 
உ�  + ந/�7த HCl 

&ள2�8த நிைலய5# \ைர71 
ெபாD&த# ஏ$ப�( நிறம$ற 
மணம$ற வா- ெவள2�ப�( ெதள28த 
;�ணா�  ந/ைர� பா# ேபா# 
மா$Aகிற1. 

கா�பேன� உAதி 
ெச�ய�ப(கிற1. 
 
 
 
 
 

7. கா�ப� 1*வ# ேசாதைன: 
உ�  + கா�ப� 1*வ# + அட� ����� + 
ெவ�ப�. 

ெச�ப9�  வா- ெவள2வரவ5#ைல. ைந�ேர�இ#ைல. 

8. NaOH உட� வ5ைன: 
உ�  + NaOH + ெவ�ப� 
 
 

ெந%ய மணMைடய 
வா-ெவள2�படவ5#ைல. 

அ�ேமான2ய� இ#ைல. 
 

9. &ேராைம# &ேளாைர(ேசாதைன: 
உ�  + ������  + அட� �����+ ெவ�ப� 

  

ஆரO; சிவ�  நிற வா- 
ெவள2�படவ5#ைல. 

&ேளாைர( இ#ைல. 

ேசா%ய� கா�பேன� சாA தயா07த#: 

ஒ* பD& உ�  + இ* பD& ப%க ேசா%ய� கா�பேன� + 2௦ மி.லி. வாைல வ%ந/� ேச�71 1௦ நிமிட� ெகாதி+க 

ைவ+க�ப(கிற1. வ%க�%ய சாA ேசா%ய� கா�பேன� சாA என�ப(�. 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1௦ !"#$� ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த ���� + 2 மி.லி. !"#$� 

ேச�+க�ப(கிற1. 

&றி�ப5ட7த+க வ /Rப%S இ#ைல. 
 

&ேளாைர(, ச#ைப( இ#ைல. 

11 ெல� அசி�ேட�ேசாதைன: 
சாA+ந/�7த �������  + 2 மி.லி. ெல� 
அசி�ேட�  ேச�+க�ப(கிற1. 

&றி�ப5ட7த+க வ /Rப%S இ#ைல. 
 
 

ச#ேப�, ச#ைப( இ#ைல. 

12. ேப0ய� &ேளாைர( ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த HCl + 2 மி.லி. ேப0ய� 
&ேளாைர( ேச�+க�ப(கிற1. 
  

ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 

ச#ேப� இ#ைல. 

13. ப9�  வைளய ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த ����� +    2 மி.லி. %&���  

+ அட� �����  1ள27 1ள2யாக 
ேச�+க�ப(கிற1 

ப9�  வைளய� ெதா�றவ5#ைல. ைந�ேர� இ#ைல. 
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கார உA� +கைள+ க�டறித# 

உ� + கைரச# தயா07த#: 

உ�  1௦ - 15 மி.லி. வாைல வ%ந/0# கைர+க�ப(கிற1. உ�  ந/0# கைரயவ5#ைல என2# ந/�7த ����  இ# 

கைர+க�ப(கிற1. இ+கைரச# உ� + கைரச# என�ப(�. 

ெதா&தி� ப50�  

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. 
 

௦ – ெதா&தி: 
 உ� + கைரச# + சில 1ள2க! 
ெநUல� கைரச# + அதிக அளS NaOH 
கைரச# 

ெச�ப9�  நிற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 
 

 
௦ - ெதா&தி அ�ேமான2ய� 
இ#ைல 

2. 1 - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 2 மி.லி. ந/�7த HCl 

ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 

1 - ெதா&தி ெல� இ#ைல. 

3 2 - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + ந/�7த HCl + '�( 

க*ைம நிற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 

2 - ெதா&தி கா�ப� 

இ#ைல. 
 

4. 3 - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 1மி.லி.#'��) கைரச# 
+ 2மி.லி ����� கைரச# 

ெவ�ண5ற பைச ேபா�ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 
 

3 - ெதா&தி அCமின2ய� 
இ#ைல. 

5. 4 – ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 1 மி.லி.#'�*+ கைரச# 
+ 2 மி.லி ����� கைரச# + '�( 

மDகிய ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 
 

4 – ெதா&தி சிD+ இ#ைல.  

6. 5 – ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 1 மி.லி.#'�*+ கைரச# 
+ 2 மி.லி �����  கைரச# + 2 மி.லி 
ெதவ5�%ய அேமான2ய� கா�பேன� 
கைரச# 

ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல 

5 – ெதா&தி ேப0ய�, (அ)  

கா#சிய� இ#ைல. 

7. 6 – ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 1 மி.லி.#'�*+ கைரச# 
+ 2 மி.லி ����� கைரச# + 2 மி.லி ைட 
ேசா%ய� ைஹ�ரஜ� பாUேப� 
கைரச# 

ெவ�ண5ற வ /Rப%S உ�டாகிற1. 6 – ெதா&தி ெம+ன2சிய� 
உ!ள1. 

 

கார உA� +கான உAதி� ேசாதைன 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1 உ� + கைரச# +  சில 1ள2க! 
ேம+னசா� 

ந/லநிற வ /Rப%S உ�டாகிற1. ெம+ன2சிய� உAதி 
ெச�ய�ப(கிற1. 

 

அமில உA� +கான உAதி� ேசாதைன 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1  
ந/�7த HCl உட� வ5ைன: 
உ�  + ந/�7த HCl 

&ள2�8த நிைலய5# \ைர71 
ெபாD&த# ஏ$ப�( நிறம$ற 
மணம$ற வா- ெவள2�ப�( ெதள28த 
;�ணா�  ந/ைர� பா# ேபா# 
மா$Aகிற1. 

கா�பேன� உAதி 
ெச�ய�ப(கிற1. 
 
 
 
 
 
 

 

M%S: ெகா(+க�ப�ட எள2ய உ�ப5# உ!ள அமில உA�  : கா�பேன�  

                                             கார உA�  :  ெம+ன2சிய� 

ெகா(+க�ப�ட எள2ய உ�  : ெம+ன2சிய� கா�பேன�. 
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9. ெம+ன2சிய� ச#ேப� 

 
1. ஆர�ப நிைல� ேசாதைன 

 
 

ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. நிற� ெவ�ைம கா�ப� அய� உ� க! இ#ைல 
 ேதா$ற� ப%க வ%வ� &ேளாைர(,ச#ேப�, 

ைந�ேர� இ*+கலா�. 
2. கைர-� திற�: 

உ�  ந/0# கைர+க�ப(கிற1. 
கைரகிற1 
 
 
 

&ேளாைர(, ச#ேப�, 
ைந�ேர�, அ�ேமான2ய� 
கா�பேன� இ*+கலா�. 

3. ெவ�ப� ேசாதைன: 
உ�  ேசாதைன+ &ழாய5# இ�( 
6(ப(7த�ப(கிற1. 

&றி�ப5�ட மா$ற� இ#ைல. கா�பேன�,ைந�ேர�, 
அ�ேமான2ய� சிD+ இ#ைல 

4 ;ட� ேசாதைன: 
உ�  + அட� HCl பைசயா+கி 
எ0+க�ப(கிற1. 

&றி�ப5�ட நிற� ;ட� இ#ைல. கா#சிய�, ேப0ய� இ#ைல. 

5 சா�ப# ேசாதைன: 
உ�  கைரச# + வ% தா! + அட� ���� 
+ ேகாபா#� ைந�ேர� ேச�71 எ0+க� 
ப(கிற1. 

இளOசிவ�  சா�ப# ெம+ன2சிய� உ!ள1. 

2.அமில உA� +கைள+ காEத# (ெவள2�ப(� வா-+கைள ஆ�த#) 

6.  
ந/�7த HCl உட� வ5ைன: 
உ�  + ந/�7த HCl 

&றி�ப5�ட வா- ெவள2வரவ5#ைல. கா�பேன�, ச#ைப( இ#ைல. 

7. கா�ப� 1*வ# ேசாதைன: 
உ�  + கா�ப� 1*வ# + அட� ����� + 
ெவ�ப�. 

ெச�ப9�  வா- ெவள2வரவ5#ைல. ைந�ேர�இ#ைல. 

8. NaOH உட� வ5ைன: 
உ�  + NaOH + ெவ�ப� 
 
 

ெந%ய மணMைடய 
வா-ெவள2�படவ5#ைல. 

அ�ேமான2ய� இ#ைல. 
 

9. &ேராைம# &ேளாைர(ேசாதைன: 
உ�  + ������  + அட� �����+ ெவ�ப� 

  

ஆரO; சிவ�  நிற வா- 
ெவள2�படவ5#ைல. 

&ேளாைர( இ#ைல. 

 

ேசா%ய� கா�பேன� சாA தயா07த#: 

ஒ* பD& உ�  + இ* பD& ப%க ேசா%ய� கா�பேன� + 2௦ மி.லி. வாைல வ%ந/� ேச�71 1௦ நிமிட� ெகாதி+க 

ைவ+க�ப(கிற1. வ%க�%ய சாA ேசா%ய� கா�பேன� சாA என�ப(�. 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1௦ !"#$� ேசாதைன: 
சாA+ந/�7த ���� + 2 மி.லி. !"#$� 

ேச�+க�ப(கிற1. 

&றி�ப5டத+க வ /Rப%S இ#ைல. 
 

&ேளாைர(, ச#ைப( இ#ைல. 

11 ெல� அசி�ேட�ேசாதைன: 
சாA+ந/�7த �������  + 2 மி.லி. ெல� 
அசி�ேட�  ேச�+க�ப(கிற1. 

ெவ�ண5ற வ /Rப%S உ�டாகிற1. 
இ1 அ�ேமான2ய� 
அசி�ேட�,ேசா%ய� 
ைஹ�ரா+Uைச( கலைவய5# 
கைரகிற1. 

ச#ேப� உ!ள1. 
 
 
 
 

12. ேப0ய� &ேளாைர( ேசாதைன: 
சாA+ந/�7த HCl + 2 மி.லி. ேப0ய� 
&ேளாைர( ேச�+க�ப(கிற1. 
  

ெவ�ண5ற வ /Rப%S உ�டாகிற1. 
இ1 அட� HCl இ# கைரவதி#ைல. 

ச#ேப� உAதி ெச�ய� 
ப(கிற1. 
 
 

13. ப9�  வைளய ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த ����� +    2 மி.லி. %&���  

+ அட� �����  1ள27 1ள2யாக 
ேச�+க�ப(கிற1 

ப9�  வைளய� ெதா�றவ5#ைல. ைந�ேர� இ#ைல. 
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கார உA� +கைள+ க�டறித# 

உ� + கைரச# தயா07த#: 

உ�  1௦ - 15 மி.லி. வாைல வ%ந/0# கைர+க�ப(கிற1. உ�  ந/0# கைரயவ5#ைல என2# ந/�7த ����- # கைர+க�ப(கிற1. 

இ+கைரச# உ� + கைரச# என�ப(�. 
 

ெதா&தி� ப50�  

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. 
 

௦ - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + சில 1ள2க! 
ெநUல� கைரச# + அதிக அளS NaOH 
கைரச# 

ெச�ப9�  நிற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 
 

 
௦ - ெதா&தி அ�ேமான2ய� 
இ#ைல 

2. 1 - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 2 மி.லி. ந/�7த HCl 

ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 

1 - ெதா&தி ெல� இ#ைல. 

3 2 - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + ந/�7த HCl + '�( 

க*ைம நிற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 

2 - ெதா&தி கா�ப� 

இ#ைல. 
 

4. 3 - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 1 மி.லி. #'��) 
கைரச# + 2 மி.லி ����� கைரச# 

ெவ�ண5ற பைச ேபா�ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 
 

3 - ெதா&தி அCமின2ய� 
இ#ைல. 

5. 4 – ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 1மி.லி.#'�*+ கைரச# 
+ 2மி.லி ����� கைரச# + '�( 

மDகிய ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 
 

4 – ெதா&தி சிD+ இ#ைல.  

6. 5 – ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 1 மி.லி.#'�*+ கைரச# 
+ 2 மி.லி �����  கைரச# + 2 மி.லி 
ெதவ5�%ய அேமான2ய� கா�பேன� 
கைரச# 

ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல 

5 – ெதா&தி ேப0ய�, (அ)  

கா#சிய� இ#ைல. 

7. 6 – ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 1 மி.லி.#'�*+ கைரச# 
+ 2 மி.லி ����� கைரச# + 2 மி.லி ைட 
ேசா%ய� ைஹ�ரஜ� பாUேப� 
கைரச# 

ெவ�ண5ற வ /Rப%S உ�டாகிற1. 6 – ெதா&தி ெம+ன2சிய� 
உ!ள1. 

 

கார உA� +கான உAதி� ேசாதைன 

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. உ� + கைரச# +  சில 1ள2க! 
ேம+னசா� 

ந/லநிற வ /Rப%S உ�டாகிற1. ெம+ன2சிய� உAதி 
ெச�ய�ப(கிற1. 

 

அமில உA� +கான உAதி� ேசாதைன 

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

 ேப0ய� &ேளாைர( ேசாதைன: 
சாA+ந/�7த HCl + 2 மி.லி. ேப0ய� 
&ேளாைர( ேச�+க�ப(கிற1. 
  

ெவ�ண5ற வ /Rப%S உ�டாகிற1. 
இ1 அட� HCl - # கைரவதி#ைல. 

ச#ேப� உAதி ெச�ய� 
ப(கிற1. 
 
 

 

M%S:ெகா(+க�ப�ட எள2ய உ�ப5# உ!ள அமில உA� : ச#ேப�   

                                             கார உA� : ெம+ன2சிய�  

ெகா(+க�ப�ட எள2ய உ�  : ெம+ன2சிய� ச#ேப� 
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1௦. அ�ேமான2ய� ச#ேப� 
 

1. ஆர�ப நிைல� ேசாதைன 
 
 

ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. நிற� ெவ�ைம கா�ப� அய� உ� க! இ#ைல 
 ேதா$ற� ப%க வ%வ� &ேளாைர(, ச#ேப�, 

ைந�ேர� இ*+கலா�. 
2. கைர-� திற�: 

உ�  ந/0# கைர+க�ப(கிற1. 
கைரகிற1 
 
 
 

&ேளாைர(, ச#ேப�, 
ைந�ேர�, அ�ேமான2ய� 
கா�பேன� இ*+கலா�. 

3. ெவ�ப� ேசாதைன: 
உ�  ேசாதைன+ &ழாய5# இ�( 
6(ப(7த�ப(கிற1. 

ெந%-!ள வா- ெவள2�பப(கிற1. 
அட� HCl - # ேதா�7த க�ணா% 
&�சி-ட� அட� வ� ைகைய7 
த*கிற1. 

அ�ேமான2யமாக இ*+கலா�. 
 
 
 

4 ;ட� ேசாதைன: 
உ�  + அட� HCl பைசயா+கி 
எ0+க�ப(கிற1. 

&றி�ப5�ட நிற� ;ட� இ#ைல. கா#சிய�, ேப0ய� இ#ைல. 

5 சா�ப# ேசாதைன: 
உ�  கைரச# + வ% தா! + அட� ���� 
+ ேகாபா#� ைந�ேர� ேச�71 எ0+க� 
ப(கிற1. 

&றி�ப5�ட நிற� சா�ப# இ#ைல. அCமின2ய�, சிD+, 
ெம+ன2சிய� இ#ைல. 
 

2.அமில உA� +கைள+ காEத# (ெவள2�ப(� வா-+கைள ஆ�த#) 

6.  
ந/�7த HCl உட� வ5ைன: 
உ�  + ந/�7த HCl 

&றி�ப5�ட வா- ெவள2வரவ5#ைல. கா�பேன�, ச#ைப( இ#ைல. 

7. கா�ப� 1*வ# ேசாதைன: 
உ�  + கா�ப� 1*வ# + அட� ����� + 
ெவ�ப�. 

ெச�ப9�  வா- ெவள2வரவ5#ைல. ைந�ேர� இ#ைல. 

8. NaOH உட� வ5ைன: 
உ�  + NaOH + ெவ�ப� 
 
 

ெந%ய மணMைடய வா- ெவள2�ப�( 
அட� HCl இ# நைன7த க�ணா% 
&�சி-ட� அட� 
ெவ� ைகைய7த*கிற1. 

கார உA�  அ�ேமான2ய� 
உ!ள1. 
 
 
 

9. &ேராைம# &ேளாைர(ேசாதைன: 
உ�  + ������  + அட� �����+ ெவ�ப� 

  

ஆரO; சிவ�  நிற வா- 
ெவள2�படவ5#ைல. 

&ேளாைர( இ#ைல. 
 
 

 

ேசா%ய� கா�பேன� சாA தயா07த#: 

ஒ* பD& உ� + இ* பD& ப%க ேசா%ய� கா�பேன�+ 2௦ மி.லி. வாைல வ%ந/� ேச�71 1௦ நிமிட� ெகாதி+க 

ைவ+க�ப(கிற1. வ%க�%ய சாA ேசா%ய� கா�பேன� சாA என�ப(�. 
 

 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1௦ !"#$� ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த ���� + 2 மி.லி. !"#$� 

ேச�+க�ப(கிற1. 

&றி�ப5டத+க வ /Rப%S இ#ைல. 
 

&ேளாைர(, ச#ைப( இ#ைல. 

11 ெல� அசி�ேட�ேசாதைன: 
சாA+ந/�7த �������  + 2 மி.லி. ெல� 
அசி�ேட�  ேச�+க�ப(கிற1. 

ெவ�ண5ற வ /Rப%S உ�டாகிற1. 
இ1 அ�ேமான2ய� அசி�ேட�, 
ேசா%ய� ைஹ�ரா+Uைச( 
கலைவய5# கைரகிற1. 

ச#ேப� உ!ள1. 
 
 
 
 

 
12. 

ேப0ய� &ேளாைர( ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த HCl + 2 மி.லி. ேப0ய� 
&ேளாைர( ேச�+க�ப(கிற1. 
  

ெவ�ண5ற வ /Rப%S உ�டாகிற1. 
இ1 அட� HCl இ# கைரவதி#ைல. 

ச#ேப� உAதி ெச�ய� 
ப(கிற1. 
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13. ப9�  வைளய ேசாதைன: 
சாA+ந/�7த ����� +    2 மி.லி. %&���  + 
அட� �����  1ள27 1ள2யாக 
ேச�+க�ப(கிற1 

ப9�  வைளய� ெதா�றவ5#ைல. ைந�ேர� இ#ைல. 

 

கார உA� +கைள+ க�டறித# 

உ� + கைரச# தயா07த#: 

உ�  1௦ - 15 மி.லி. வாைல வ%ந/0# கைர+க�ப(கிற1. உ�  ந/0# கைரயவ5#ைல என2# ந/�7த ����  இ# 

கைர+க�ப(கிற1. இ+கைரச# உ� + கைரச# என�ப(�. 

ெதா&தி� ப50�  

 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. 
 

௦ - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + சில 1ள2க! 
ெநUல� கைரச# + அதிக அளS NaOH 
கைரச# 

ெச�ப9�  நிற வ /Rப%S உ�டாகிற1. ௦ - ெதா&தி அ�ேமான2ய�உAதி 
ெச�யப(கிற1. 

2. 1 - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 2 மி.லி. ந/�7த HCl 

ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 

1 - ெதா&தி ெல� இ#ைல. 

3 2 - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + ந/�7த HCl + '�( 

க*ைம நிற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 

2 - ெதா&தி கா�ப� 

இ#ைல. 
 

4. 3 - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 1 மி.லி. #'��) 
கைரச# + 2 மி.லி ����� கைரச# 

ெவ�ண5ற பைச ேபா�ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 
 

3 - ெதா&தி அCமின2ய� 
இ#ைல. 

5. 4 – ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 1 மி.லி.#'�*+ கைரச# 
+ 2 மி.லி ����� கைரச# + '�( 

மDகிய ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 
 

4 – ெதா&தி சிD+ இ#ைல.  

6. 5 – ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 1 மி.லி.#'�*+ கைரச# 
+ 2 மி.லி �����  கைரச# + 2 மி.லி 
ெதவ5�%ய  அேமான2ய� கா�பேன� 
கைரச# 

ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல 

5 – ெதா&தி ேப0ய�, (அ)  

கா#சிய� இ#ைல. 

7. 6 – ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 1 மி.லி.#'�*+ கைரச# 
+ 2 மி.லி ����� கைரச# + 2 மி.லி ைட 
ேசா%ய� ைஹ�ரஜ� பாUேப� 
கைரச# 

ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல 

6 – ெதா&தி ெம+ன2சிய� 
இ#ைல. 

 

கார உA� +கான உAதி� ேசாதைன 

 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. 
 

௦ - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + சில 1ள2க! 
ெநUல� கைரச# + அதிக அளS NaOH 
கைரச# 

ெச�ப9�  நிற வ /Rப%S உ�டாகிற1. ௦ - ெதா&தி அ�ேமான2ய� 
உAதி ெச�யப(கிற1. 

 

அமில உA� +கான உAதி� ேசாதைன 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1 ேப0ய� &ேளாைர( ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த HCl + 

2 மி.லி. ேப0ய� &ேளாைர( 
ேச�+க�ப(கிற1. 
  

ெவ�ண5ற வ /Rப%S உ�டாகிற1. 
இ1 அட� HCl இ# கைரவதி#ைல. 

ச#ேப� உAதி ெச�ய� 
ப(கிற1. 
 
 

M%S:  

 ெகா(+க�ப�ட எள2ய உ�ப5# உ!ள 1.அமில உA� : ச#ேப�   

                                       2.கார உA� : அ�ேமான2ய�  

          ெகா(+க�ப�ட எள2ய உ�  : அ�ேமான2ய� ச#ேப� 
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11. அேமான2ய� &ேளாைர( 

 
1. ஆர�ப நிைல� ேசாதைன 

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. நிற� ெவ�ைம கா�ப� அய� உ� க! இ#ைல 
 ேதா$ற� ப%க வ%வ� &ேளாைர(, ச#ேப�, 

ைந�ேர� இ*+கலா�. 
2. கைர-� திற�: 

உ�  ந/0# கைர+க�ப(கிற1. 
கைரகிற1 
 
 
 

&ேளாைர(, ச#ேப�, 
ைந�ேர�, அ�ேமான2ய� 
கா�பேன� இ*+கலா�. 

3. ெவ�ப� ேசாதைன: 
உ�  ேசாதைன+ &ழாய5# இ�( 
6(ப(7த�ப(கிற1. 

ெந%-!ள வா- ெவள2�ப(கிற1. அட� 
HCl #  ேதா�7த க�ணா% &�சி-ட� 
அட� வ� ைகைய7 த*கிற1. 

அ�ேமான2யமாக இ*+கலா�. 
 
 
 

4 ;ட� ேசாதைன: 
உ�  + அட� HCl பைசயா+கி 
எ0+க�ப(கிற1. 

&றி�ப5�ட நிற� ;ட� இ#ைல. கா#சிய�, ேப0ய� இ#ைல. 

5 சா�ப# ேசாதைன: 
உ�  கைரச# + வ% தா! + அட� ���� 
+ ேகாபா#� ைந�ேர� ேச�71 எ0+க� 
ப(கிற1. 

&றி�ப5�ட நிற� சா�ப# இ#ைல. அCமின2ய�, சிD+, 
ெம+ன2சிய� இ#ைல. 
 

2.அமில உA� +கைள+ காEத# (ெவள2�ப(� வா-+கைள ஆ�த#) 

6.  
ந/�7த HCl உட� வ5ைன: 
உ�  + ந/�7த HCl 

&றி�ப5�ட வா- ெவள2வரவ5#ைல. கா�பேன�, ச#ைப( இ#ைல. 

7. கா�ப� 1*வ# ேசாதைன: 
உ�  + கா�ப� 1*வ# + அட� ����� + 
ெவ�ப�. 

ெச�ப9�  வா- ெவள2வரவ5#ைல. ைந�ேர�இ#ைல. 

8. NaOH உட� வ5ைன: 
உ�  + NaOH + ெவ�ப� 
 
 

ெந%ய மணMைடய வா- ெவள2�ப�( 
அட� HCl - # நைன7த க�ணா% 
&�சி-ட� அட� 
ெவ� ைகைய7த*கிற1. 

கார உA�  அ�ேமான2ய� 
உ!ள1. 
 
 
 
 

9. &ேராைம# &ேளாைர(ேசாதைன: 
உ�  + ������  + அட� �����+ ெவ�ப� 

  

ஆரO; சிவ�  நிற வா- 
ெவள2�ப(கிற1. இைத ெல� 
அசி�ேட� கைரசலி# ெசC71� 
ேபா1 மOச! நிற வ /Rப%S 
உ�டாகிற1. 

&ேளாைர( உAதி 
ெச�ய�ப(கிற1. 
 
 
 
 
 

 

ேசா%ய� கா�பேன� சாA தயா07த#: 

ஒ* பD& உ�  + இ* பD& ப%க ேசா%ய� கா�பேன� + 2௦ மி.லி. வாைல வ%ந/� ேச�71 1௦ நிமிட� ெகாதி+க 

ைவ+க�ப(கிற1. வ%க�%ய சாA ேசா%ய� கா�பேன� சாA என�ப(�. 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1௦ !"#$� ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த ���� + 2 மி.லி. !"#$� 

ேச�+க�ப(கிற1. 

தய5� ேபா�ற வ /Rப%S உ�டாகிற1. 
இ1 ����� - # கைரகிற1. 

&ேளாைர( உ!ள1. 
 
 
 

11 ெல� அசி�ேட�ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த�������  + 2 மி.லி. ெல� 
அசி�ேட�  ேச�+க�ப(கிற1. 

&றி�ப5ட7த+க வ /Rப%S இ#ைல. 
 
 

ச#ேப�, ச#ைப( இ#ைல. 

12. ேப0ய� &ேளாைர( ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த HCl + 2 மி.லி. ேப0ய� 
&ேளாைர( ேச�+க�ப(கிற1. 
  

ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 

ச#ேப� இ#ைல. 
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13. ப9�  வைளய ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த ����� +    2 மி.லி. %&���  

+ அட� �����  1ள27 1ள2யாக 
ேச�+க�ப(கிற1 

ப9�  வைளய� ெதா�றவ5#ைல. ைந�ேர� இ#ைல. 

 

கார உA� +கைள+ க�டறித# 

உ� + கைரச# தயா07த#: 

உ�  1௦ - 15 மி.லி. வாைல வ%ந/0# கைர+க�ப(கிற1. உ�  ந/0# கைரயவ5#ைல என2# ந/�7த ����  - # 

கைர+க�ப(கிற1. இ+கைரச# உ� + கைரச# என�ப(�. 
 

ெதா&தி� ப50�  

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. 
 

௦ - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + சில 1ள2க! 
ெநUல� கைரச# + அதிக அளS NaOH 
கைரச# 

ெச�ப9�  நிற வ /Rப%S உ�டாகிற1. ௦ - ெதா&தி அ�ேமான2ய�உAதி 
ெச�யப(கிற1. 

2. 1 - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 2 மி.லி. ந/�7த HCl 

ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 

1 - ெதா&தி ெல� இ#ைல. 

3 2 - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + ந/�7த HCl + '�( 

க*ைம நிற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 

2 - ெதா&தி கா�ப� 

இ#ைல. 
 

4. 3 - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 1 மி.லி. #'��) 
கைரச# + 2 மி.லி ����� கைரச# 

ெவ�ண5ற பைச ேபா�ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 
 

3 - ெதா&தி அCமின2ய� 
இ#ைல. 

5. 4 – ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 1 மி.லி.#'�*+ கைரச# 
+ 2 மி.லி ����� கைரச# + '�( 

மDகிய ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 
 

4 – ெதா&தி சிD+ இ#ைல.  

6. 5 – ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 1 மி.லி.#'�*+ கைரச# 
+ 2 மி.லி �����  கைரச# + 2 மி.லி 
ெதவ5�%ய  அேமான2ய� கா�பேன� 
கைரச# 

ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல 

5 – ெதா&தி ேப0ய�, (அ)  

கா#சிய� இ#ைல. 

7. 6 – ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 1 மி.லி.#'�*+ கைரச# 
+ 2 மி.லி ����� கைரச#  

+ 2 மி.லி ைட ேசா%ய� ைஹ�ரஜ� 
பாUேப� கைரச# 

ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல 

6 – ெதா&தி ெம+ன2சிய� 
இ#ைல. 

 

கார உA� +கான உAதி� ேசாதைன 

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. 
 

௦ - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + சில 1ள2க! 
ெநUல� கைரச# + அதிக அளS NaOH 
கைரச# 

ெச�ப9�  நிற வ /Rப%S உ�டாகிற1. ௦ - ெதா&தி அ�ேமான2ய� 
உAதி ெச�யப(கிற1. 

 

அமில உA� +கான உAதி� ேசாதைன 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1 &ேராைம# &ேளாைர(ேசாதைன: 
உ�  + ������  + அட� �����+ ெவ�ப� 

  

ஆரO; சிவ�  நிற வா- 
ெவள2�ப(கிற1. இைத ெல� 
அசி�ேட� கைரசலி# ெசC71� 
ேபா1 மOச! நிற வ /Rப%S 
உ�டாகிற1. 

&ேளாைர( உAதி 
ெச�ய�ப(கிற1. 
 
 
 
 
 

M%S:  ெகா(+க�ப�ட எள2ய உ�ப5# உ!ள 1.அமில உA� : &ேளாைர(  

                                            2.கார உA� : அ�ேமான2ய�  

          ெகா(+க�ப�ட எள2ய உ�  : அ�ேமான2ய� &ேளாைர(  
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12. அேமான2ய� கா�பேன� 

ேசா%ய� கா�பேன� சாA தயா07த#: 

ஒ* பD& உ�  + இ* பD& ப%க ேசா%ய� கா�பேன� + 2௦ மி.லி. வாைல வ%ந/� ேச�71 1௦ நிமிட� ெகாதி+க 

ைவ+க�ப(கிற1. வ%க�%ய சாA ேசா%ய� கா�பேன� சாA என�ப(�. 
 

 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1௦ !"#$� ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த ����  + 2 மி.லி. !"#$� 
ேச�+க�ப(கிற1. 

&றி�ப5ட7த+க வ /Rப%S இ#ைல. 
 

&ேளாைர(, ச#ைப( இ#ைல. 

11 ெல� அசி�ேட�ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த	��	���  + 2 மி.லி. ெல� 
அசி�ேட�  ேச�+க�ப(கிற1. 

&றி�ப5ட7த+க வ /Rப%S இ#ைல. 
 
 

ச#ேப�, ச#ைப( இ#ைல. 

12. ேப0ய� &ேளாைர( ேசாதைன: 
சாA + ந/�7த HCl + 2 மி.லி. ேப0ய� 
&ேளாைர( ேச�+க�ப(கிற1. 

ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல 

ச#ேப� இ#ைல. 

 
1. ஆர�ப நிைல� ேசாதைன 

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. நிற� ெவ�ைம கா�ப� அய� உ� க! இ#ைல 
 ேதா$ற� ப%க வ%வ� &ேளாைர(, ச#ேப�, 

அ�ேமான2ய� கா�பேன�, 
ைந�ேர� இ*+கலா�. 

2. கைர-� திற�: 
உ�  ந/0# கைர+க�ப(கிற1. 

கைரகிற1 
 
 
 

&ேளாைர(, ச#ேப�, 
ைந�ேர�, அ�ேமான2ய� 
கா�பேன� இ*+கலா�. 

3. ெவ�ப� ேசாதைன: 
உ�  ேசாதைன+ &ழாய5# இ�( 
6(ப(7த�ப(கிற1. 

நிறம$ற,ெந%ய$ற வா- 
ெவள2�ப(கிற1. ெதள28த ;�ணா�  
ந/ைர� பா# ேபா# மா$Aகிற1. 

கா�பேன�டாக இ*+கலா�. 

ெந%-!ள வா- ெவள2�ப(கிற1. அட� 
HCl # ேதா�7த க�ணா% &�சி-ட� 
அட� வ� ைகைய7 த*கிற1. 

அ�ேமான2யமாக இ*+கலா�. 
 
 
 

4 ;ட� ேசாதைன: 
உ�  + அட� HCl பைசயா+கி 
எ0+க�ப(கிற1. 

&றி�ப5�ட நிற� ;ட� இ#ைல. கா#சிய�, ேப0ய� இ#ைல. 

5 சா�ப# ேசாதைன: 
உ�  கைரச# + வ% தா! + அட� ���� 
+ ேகாபா#� ைந�ேர� ேச�71 எ0+க� 
ப(கிற1. 

&றி�ப5�ட நிற� சா�ப# இ#ைல. அCமின2ய�, சிD+, 
ெம+ன2சிய�  இ#ைல. 
 

2.அமில உA� +கைள+ காEத# (ெவள2�ப(� வா-+கைள ஆ�த#) 

6.  
ந/�7த HCl உட� வ5ைன: 
உ�  + ந/�7த HCl 

&ள2�8த நிைலய5# \ைர71 
ெபாD&த# ஏ$ப�( நிறம$ற 
மணம$ற வா- ெவள2�ப�( ெதள28த 
;�ணா�  ந/ைர பா# ேபா# 
மா$Aகிற1. 

கா�பேன� உAதி 
ெச�ய�ப(கிற1. 
 

7. கா�ப� 1*வ# ேசாதைன: 
உ�  + கா�ப� 1*வ# + அட� ����� + 
ெவ�ப�. 

ெச�ப9�  வா- ெவள2வரவ5#ைல. ைந�ேர� இ#ைல. 

8. NaOH உட� வ5ைன: 
உ�  + NaOH + ெவ�ப� 
 
 

ெந%ய மணMைடய வா- ெவள2�ப�( 
அட� HCl - # நைன7த க�ணா% 
&�சி-ட� அட� 
ெவ� ைகைய7த*கிற1. 

கார உA�  அ�ேமான2ய� 
உ!ள1. 
 
 

9. &ேராைம# &ேளாைர(ேசாதைன: 
உ�  + ������  + அட� �����+ ெவ�ப� 

ஆரO; சிவ�  நிற வா- 
ெவள2�படவ5#ைல. 

&ேளாைர( இ#ைல. 
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13. ப9�  வைளய ேசாதைன: 
சாA+ந/�7த ����� +    2 மி.லி. �����  + 
அட� �����  1ள27 1ள2யாக 
ேச�+க�ப(கிற1 

ப9�  வைளய� ெதா�றவ5#ைல. ைந�ேர� இ#ைல. 

 

கார உA� +கைள+ க�டறித# 

உ� + கைரச# தயா07த#: 

உ�  1௦ - 15 மி.லி. வாைல வ%ந/0# கைர+க�ப(கிற1. உ�  ந/0# கைரயவ5#ைல என2# ந/�7த ����- # கைர+க�ப(கிற1. 

இ+கைரச# உ� + கைரச# என�ப(�. 
 

ெதா&தி� ப50�  

 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. 
 

௦ - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + சில 1ள2க! 
ெநUல� கைரச# + அதிக அளS NaOH 
கைரச# 

ெச�ப9�  நிற வ /Rப%S உ�டாகிற1. ௦ - ெதா&தி அ�ேமான2ய�உAதி 
ெச�யப(கிற1. 

2. 1 - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 2 மி.லி. ந/�7த HCl 

ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 

1 - ெதா&தி ெல� இ#ைல. 

3 2 - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + ந/�7த HCl + H�S 

க*ைம நிற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 

2 - ெதா&தி கா�ப� 

இ#ைல. 
 

4. 3 - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 1 மி.லி.NH�	� கைரச# 
+ 2 மி.லி ����� கைரச# 

ெவ�ண5ற பைச ேபா�ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 
 

3 - ெதா&தி அCமின2ய� 
இ#ைல. 

5. 4 – ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 1 மி.லி.NH�Cl கைரச# 
+ 2 மி.லி ����� கைரச# + H�S 

மDகிய ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல. 
 

4 – ெதா&தி சிD+ இ#ைல.  

6. 5 – ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 1 மி.லி.NH�Cl கைரச# 
+ 2 மி.லி �����  கைரச# + 2 மி.லி 
ெதவ5�%ய  அேமான2ய� கா�பேன� 
கைரச# 

ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல 

5 – ெதா&தி ேப0ய�, (அ)  

கா#சிய� இ#ைல. 

7. 6 – ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + 1 மி.லி.NH�Cl கைரச# 
+ 2 மி.லி ����� கைரச# + 2 மி.லி ைட 
ேசா%ய� ைஹ�ரஜ� பாUேப� 
கைரச# 

ெவ�ண5ற வ /Rப%S 
உ�டாகவ5#ைல 

6 – ெதா&தி ெம+ன2சிய� 
இ#ைல. 

 

கார உA� +கான உAதி� ேசாதைன 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1. 
 

௦ - ெதா&தி : 
உ� + கைரச# + சில 1ள2க! 
ெநUல� கைரச# + அதிக அளS NaOH 
கைரச# 

ெச�ப9�  நிற வ /Rப%S உ�டாகிற1. ௦ - ெதா&தி அ�ேமான2ய� 
உAதி ெச�யப(கிற1. 

 

அமில உA� +கான உAதி� ேசாதைன 
 ெச�வன கா�பன அறிவன 

1  
ந/�7த HCl உட� வ5ைன: 
உ�  + ந/�7த HCl 

&ள2�8த நிைலய5# \ைர71 
ெபாD&த# ஏ$ப�( நிறம$ற 
மணம$ற வா- ெவள2�ப�( ெதள28த 
;�ணா�  ந/ைர� பா# ேபா# 
மா$Aகிற1. 
 

கா�பேன� உAதி 
ெச�ய�ப(கிற1. 
 
 

M%S: 

ெகா(+க�ப�ட எள2ய உ�ப5# உ!ள அமில உA� : கா�பேன�.  

                                     கார உA� : அ�ேமான2ய�  

ெகா(+க�ப�ட எள2ய உ�  : அ�ேமான2ய� கா�பேன�  

PREPARED BY,  Dr. P. ARIVAZHAGAN  PG TEACHER  SRI RAMAKRISHNA SARADA HR.SEC SCHOOL SALEM 5.                 
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