
 

S.PRABAKAR M.Sc, B.Ed,M.Phil,PGDCA,                                    Page 1                                                       9843082238 

 

1. ப்பு அணு ி யபனறு. 
பே அணுயின் சபாசரி அணுிக்கும், பேநப்டுத்தப்ட்ட அணு 

ிக்கும் இடனனா யிகிதம் . 

ப்பு அணு ி (Ar) = 
அணுயின் சபாசரி ி

பேநடுத்தப்ட்ட அணு ி 

2. நால் எனும் யார்த்தனிிபேந்து என் புரிந்து காண்டாய்? 

12g கார்ன்-12 ஐசாடாப்ில் காணப்டும் கார்ன் அணுக்கின் 
எண்ணிக்கக்குச் சநநா அடிப்டத் துகள்கப் ற்றுள் பே அநப்ில் 
உள் ாபேின் அவு. 

1 நால் ≡ 6.022 × 10
23 உட்ாபேட்கள் 

3. அயகாட்பா எண் என்ால் என்? 
பே நால் அவுள் எந்த பே ாபேிலும் உள் உட்ாபேட்கின் 

எண்ணிக்க 6.022×10
23க்குச் சநம், இந்த எண் அயகாட்பா எண் 

என்மக்கப்டுகிது. 

4. கிபாம் சநா ி யபன. 
1.008g ைட்பஜன் (அ) 8g ஆக்சிஜன் (அ) 35.5g குாரின் இயற்ாடு 

சபக்கூடின (அ) இயற் இடப்னர்ச்சி சய்னக்கூடின பே திநம் (அ) சர்நம் 

(அ) அனினின் ின. 

கிபாம் சநா ி(E) = 
நாார் ி
சநா காபணி  

5. எின யிகித யாய்ப்ாடு என்ால் என்? 

சர்நத்தின், பே பக்கூில் அடங்கிபள் யவ்யறு திநங்கின் 
எண்ணிக்கனின் எினயிகிதத்தி அத்திநத்தின் குினடீ்டிற்கு கீழ் ட்டாக 

எழுதுயதால் ப்டும்  யாய்ப்ாடு. 

6. பக்கூறு யாய்ப்ாடு என்ால் என்? 

சர்நத்தின் பே பக்கூில் உள் அத்து திநங்கின் சரினா 
எண்ணிக்கனி, அத்திநத்தின் குினடீ்டிற்கு கீழ் ட்டாக குிப்ிட்டு 

எழுதுயதால் ப்டும் யாய்ப்ாடு பக்கூறு யாய்ப்ாடாகும். 

7. 10 நால் அம்நாினாய உபேயாக்க எத்த நால் ைட்பஜன் தய?  

      N2(g) + 3 H2 (g) → 2 NH3 (g)  

2 நால் அம்நாினாய உபேயாக்க 3 நால் ைட்பஜன் தயப்டுகிது.  

ஃ 10 நால்அம்நாினாயஉபேயாக்க.  

            =
3 நால் H2

2 நால் NH 3
 X 10 நால் NH3         = 15 நால் ைட்பஜன் தய. 
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8. யிகட்டுப்ாட்டுக் காபணி என்ால் என்? 

யதியிக் கூறு யிகித அடிப்டனில் அநனாத அயிக் காண்ட 
யிடு ாபேட்கக் காண்டு, யி ிகழ்த்தப்டும் ாது, உபேயாகும் யி 
ாபேின் அயாது, எந்த யிடுாபேள் பதில் பழுயதும் 

யிடுகிதா, அந்த யிடு ாபேச் சார்ந்து அநபம். இவ்யிடு 

ாபேள் யிதாடர்ந்து ிகழ்யதக் கட்டுப்டுத்துகிது, இது யிகட்டுப்ாட்டுக் 

காபணி எஅமக்கப்டுகிது. 

8. ஆக்சிஜற்ம், டுக்கம் யறுடுத்துக. 

ஆக்சிஜற்ம் டுக்கம் 

ஆக்சிஜ சர்த்தல் (அ) 
ைட்பஜ ீக்குதல் 

ஆக்சிஜ ீக்குதல் (அ) 
ைட்பஜ சர்த்தல்  

எக்ட்பான் இமத்தல் எக்ட்பான் ஏற்றுக் காள்லதல் 
பே திநத்தின் ஆக்சிஜற்  

எண் அதிகரித்தல் 
பே திநத்தின் ஆக்சிஜற் 

எண் குந்தல் 
Fe

2+
 → Fe

3+
 + e– Cu

2+
+ 2e– → Cu 

9. இணபம் யிகள் என்ால் என்? 

இபண்டு யிப் ாபேட்கள் யிபுரிந்து பே சர்நத்தித் தபேம் 

ஆக்சிஜற் – டுக்க யிகள், இணபம் யிகள் எஅமக்கப்டுகின். 

எ.கா 

 

10. சிதயடபம் யிகள் என்ால் என்? 

பே சர்நம், இபண்டு அல்து அதற்கு நற்ட்ட கூறுகாக சிதயடபம், 

ஆக்சிஜற் டுக்க யிகள் சிதயடபம் யிகள் 
எ.கா 
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11. யிகிதச் சிதவு யிகள் என்ால் என்? 

சி ஆக்சிஜற் – டுக்க யிகில், ப சர்நம், ஆக்சிஜற்ம் 

நற்றும் ஆக்சிஜன் டுக்கம் இபண்டிற்கும் உட்டுகிது. இத்தகன யிகில், 

ப திநத்தின் ஆக்சிஜற் எண் அதிகரிக்கவும், குனவும் சய்கிது. 

இத்தகன யிகள் யிகிதச் சிதவு யிகள் எஅமக்கப்டுகின். 

எ.கா 

                            

12. ின்யபேயயற்ின் எின யிகித யாய்ப்ாடுகள் என்?  

i) தில் உள் ஃிபக்டாஸ் (C6H12O6)  

ii) தரீ் நற்றும் கும்ினில் உள் காஃின் (C8H10N4O2) 

நால்      பக்கூறு யாய்ப்ாடு      எின யிகிதயாய்ப்ாடு 

∴ிப ஃிபக்டாஸ் C6 H12 O6 CH2O 

 காஃின் C8 H10 N4 O2 C4 H5 N2 O 

13. பைதர்ஃார்டின் α- கதிர் சிதல் ஆய்யின் படிவுகள் என்? 

 பைதர்ார்டு பே நல்ின தங்கத் தகட்டின் நீது α –கதிர்க யிழுநாறுச் 

சய்தார்.  

இச்சாதனில் 

i) பேம்ாா α – கதிர்கள் தங்கத் தகட்டின் யமின யினி. 

ii) சி α - கதிர்கள் சிின காணத்தில் யிகல் அடந்த 
iii) நிகச் சி α - கதிர்கள் 1800  காணத்தில் நீள் யிகடந்த. 

அணுயாது பே நிகச்சிின ர்நின் தன்நபடன அணுக்கபேயிக் 

காண்டுள்து. இந்த அணுக்கபேயிச் சுற்ி எக்ட்பான்கள் அதிகயகத்தில் சுற்ி 
யபேகிது. 

14. ைய்சன்ர்க்கின் ிச்சனநற்த் தன்ந காட்ாட்ட கூறு. 
தண்துகள் ன்ி ி நற்றும் உந்தம் ஆகின இபண்டிபம் ப 

பத்தில், நிக துல்ினநாகக் கண்டின இனாது. 

Δx.Δp ≥ h/4π 

Δx துகள் நற்றும் Δp ஆகினய பன ி நற்றும் உந்தம் ஆகினயற்ி 

அயிடுயதில் உள் ிச்சனநற்த் தன்நகாகும்.  
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15. பதன்நக் குயாண்டம் எண்கள் ற்ி கூறு  

 அணுக்கபேயிச் சுற்ி எக்ட்பான்கள் சுமன்று யபேம் ஆற்ல் நட்டத்தி 

இக்குயாண்டம் எண் குிப்ிடப்டுகிது. இது ‘n’ என் எழுத்தால் 

குிப்ிடப்டுகிது. 

 
 

 
 

 பே குிப்ிட்ட கூட்டில் இடம் றும் அதிகட்ச எக்ட்பான்கின் 

எண்ணிக்கனி 2n
2
 என் யாய்ாட்டின் பம் ாம். 

16. காண உந்தக்குயாண்டம் எண்கள் ற்ி கூறு 
 இது ‘l’ என் எழுத்தால் குிப்ிடப்டுகிது.  

 இது 0 பதல் (n-1) யபனிா நதிப்புகப் றுகிது.  

  
 
     
 

 பே துணக் கூட்டில் (ஆர்ிட்டாில்) இடம் றும் அதிகட்ச 

எக்ட்பான்கின் எண்ணிக்கனி 2(2l +1) என் யாய்ாட்டிப் 

னன்டுத்திக் கணக்கிடாம். 

17. கணு என்ால் என்? 

 எக்ட்பான்கில் ிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்ின் நதிப்பு எப்குதினில் 

பூஜ்னநாகக் குகிதா அப்குதி, கணு புப்பப்பு அல்து ஆபக்கணு எ 

அமக்கப்டுகிது.  

 ns-ஆர்ிட்டாாது (n-1) கணுக்கப் ற்றுள் எ 

கண்டினப்ட்டுள்து.  

18. ஆஃா தத்துயத்திக் கூறு 

அடி ஆற்ல் ினில் உள் அணுயின், ஆர்ிட்டால்கள் அயற்ின் ஆற்ின் 

ஏறுயரிசனில் ிபப்ப்டுகின். 

19. ௌி தயிர்க்கத் தத்துயத்திக் கூறு 

பே ஆர்ிட்டாில் அதிகட்சநாக இபே எக்ட்பான்க நட்டுந ிபப் 

படிபம். இந்த இபே எக்ட்பான்கலம் எதி பதிர் சுமற்சி உடனய. 
 

 

n 1 2 3 4 

கூடு 
 

K L M N 

l 0 1 2 3 

துணக்கூடு 
 

s p d f 
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20. ைுண்ட் யிதி கூறு 

சந ஆற்லுடன ஆர்ிட்டால்கில் எக்ட்பான்கள் ிபப்ப்டும் ாது, 

ிபப்ப்டுயதற்கு யாய்ப்புள் அத்து சநஆற்லுடன ஆர்ிட்டால்கலம் 

ற் எக்ட்பாால் ிபப்ப்ட்ட ின்ப, எக்ட்பான் இபட்டனாதல் ிகழும். 

21. ஆர்ிட்டாின் யடியம், ஆற்ல், திசனநப்பு, உபேயவு ஆகினயற்ி தபேம் 

குயாண்டம் எண்கள் எய? 

 பதன்நக்குயாண்டம் எண் 

 காண உந்தக்குயாண்டம்  

22. குபாநினம் நற்றும் காப்ரின்  எக்ட்பான் அநப்ி எழுதுக. 

 குபாநினத்தின்  எக்ட்பான் அநப்பு [Ar]3d
5
 4s

1
 

 காப்ரின்  எக்ட்பான் அநப்பு [Ar]3d
10

 4s
1  

 

23. 2s, 4p, 5d நற்றும் 4f ஆர்ிட்டால்கலக்கு எத்த ஆபக் கணுக்கள் 

காணப்டுகின்? எத்த காணக் கணுக்கள் காணப்டுகின். 

  
 

 
 
 

24. 3px நற்றும் 4dx
2
-y

2 ஆர்ிட்டாில் உள் எக்ட்பானுக்கு n நற்றும் l நதிப்புகக் 

கூறுக.   

ஆர்ிட்டால் n l 

3px 3 1 

4dx
2
-y

2
 4 2 

25. ாந்தடுகள் நற்றும் ஆக்டிடுகின் ாதுயா எக்ட்பான் அநப்ி 

தபேக. 

 ாந்தடுகின் ாதுயா எக்ட்பான் அநப்பு 4f 
1-14 

5d
0-1

 6s
2
 

 ஆக்டிடுகின் ாதுயா எக்ட்பான் அநப்பு 5f 
0-14 

6d
0-2

 7s
2
 

26. ஆயர்த்த யிதி கூறு 

 திநங்கின் ண்புகள் அயற்ின் அணு ிகின் ஆயர்த்த சார்ாக 

அநகின், 

27. யீ ஆயர்த்த யிதி கூறு 

 திநங்கின் இனற் நற்றும் யதிப்ண்புகள் அயற்ின் அணு எண்கின் 

ஆயர்த்த சார்ாக அநகின். 

ஆர்ிட்டால் n l ஆபக்கணு காணக் கணுக்கள் 

2s 2 0 1 0 

4p 4 1 2 1 

5d 5 2 2 2 

4f 4 3 0 3 
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28. சகப்ிணப்பு ஆபம் 

 ற் சகப்ிணப்ால் ிணக்கப்ட்டுள் இபண்டு த்த அணுக்கின் 

அணுக்கபேக்கலக்கு இடனனா தாயின் ாதினவு சகப்ிணப்பு ஆபம் 

என்மக்கப்டுகிது. 

r = 
𝑑

2
 

29. சனலுறு அணுக்கபே நின்சுந என்ால் என்? 

யிக்கூட்டில் உள் இணதி எக்ட்பான்கால் உணபப்டும் ிகப 

அணுக்கபே நின்சுந . 

Zசனலுறு = Z – S 

Z - அணு எண் நற்றும் S - திபநப்பு நாிி. 

30. அனினாக்கும் ஆற்ல் என்ால் என்?  

தித்த யாப ி அணு ன்ின் இணதி கூட்டிிபேந்து இகுயாக 

ிணக்கப்ட்டுள் பே எக்ட்பா ீக்குயதற்கு தயப்டும் குந்தட்ச 

ஆற்ல். 

M(g) + IE1 → M
+

(g) + 1 e- 

31. ரிினம் நற்றும் ாபான் அணுக்கின் அனினாக்கும் ஆற்ல்கள் ப்ிடுக. 
 Be (Z= 4) 1s22s2      B(Z=5) 1s22s22p1 

 ரிினம் நற்றும் ாபாின் அனினாக்கும் ஆற்ல்கள் பன 899 நற்றும் 

800 kJmol
-1 ஆகும். 

 ரிினம் பழுயதும் ிபப்ட்ட 2s ஆர்ிட்டாப் ற்றுள்தால், 

ாபாக் காட்டிலும் அதிக அவு ிப்புத்தன்ந உடனது. 

 ரிினம் நற்றும் ாபான் ப்ிடும் ாது ாபா காட்டிலும் ரிிதிக்கு 
அனினாக்கும் ஆற்லும் அதிகம். 

32. ட்பஜன் நற்றும் ஆக்சிஜன் அணுக்கின் அனினாக்கும் ஆற்ல்கள் ப்ிடுக. 
 N (Z=7) 1s

2
 2s

2
 2p

3   O  (Z=8) 1s
2
 2s

2
 2p

4    

 ட்பஜன் நற்றும் ஆக்சிஜன் அனினாக்கும் ஆற்ல்கள் பன,1402   

நற்றும் 1314 kJmol-1 

 ட்பஜன் சரிாதினவு ிபப்ப்ட்ட ினா எக்ட்பான் அநப்ிப் 

றுகிது அதிக ிப்புத் தன்நபடனது. ஆதால், ட்பஜின் 2p 

ஆர்ிட்டாிிபேந்து, பே எக்ட்பா ீக்குயதற்கு அதிக ஆற்ல் 

தயப்டுகிது. 

 ட்பஜன் நற்றும் ஆக்சிஜ ப்ிடும் ாது ஆக்சிஜ காட்டிலும் 
ட்பஜனுக்கு அதிகம். 
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33. எக்ட்பான் ாட்டம் என்ால் என்?  

பே தித்த டுித்தன்ந உடன, யாபி அணு ன்ின் இணதி 

கூட்டில் பே எக்ட்பா சர்த்து அதன் எதிர் அனின உபேயாக்கும் ாது 
யிப்டும் ஆற்ல். 

A + 1 e- → A
-
 + EA 

34. எக்ட்பான் கயர்தன்நன யபனறு. 

சகப்ிணப்ால் ிணக்கப்ட்டுள் பக்கூில் உள் பே அணுயாது, 

சகப்ிணப்ில் ங்கிடப்ட்டுள் எக்ட்பான் இணனித் தன் ாக்கி 
ப்டீ்டு அயில் கயபேம் ண்பு எக்ட்பான் கயர்தன்ந எப்டும். 

35. பயிட்ட தாடர் என்ால் என்?  

பயிட்டத்தில் அநந்துள் திநங்கின் ண்புகலக்கிடன 

காணப்டும் ற்றுநத் தன்ந ப யிட்டத் தாடர்பு என்மக்கப்டுகிது. 

எ.கா  Li நற்றும் Mg 

36. திந யரிச அட்டயணனில் ைட்பஜின் இடத்த ிபைிக்கவும். 

 ைட்பஜின் எக்ட்பான் அநப்பு 1s
1
. இதன் ண்புகாது, காபஉாகங்கள் 

நற்றும் ைஜன்கின் ண்புக த்துள்து. இதன் எக்ட்பான் அநப்பு 

நற்றும் பேம்ாாசர்நங்கில் இதனுடன ஆக்சிஜற் எண் +1 ஆக 

இபேப்தால் திந யரிச அட்டயணனில் காப உாகங்கலடன் பதல் 

தாகுதினில் யக்கப்ட்டுள்து. 

37. i`l;u[dpd; INrhNlhg;Gfisf; Fwpg;gpLf. 
புபாடடினம் (1H

1) , டிபெடடிரினம் (1H
2 ), டிரிடடினம் (1H

3 
) 

38. ாபாைட்பஜ, ஆர்த்தாைட்பஜாக எவ்யாறு நாற்ாம்? 

 

39. நின்ாற்குப்பு பனில் ைட்பஜன் தனாரித்த யிக்குக 
ர்நின்யாய் (Ni)   : 2OH

-
→H2O+½O2+2e

-
 

எதிர்நின்யாய் (Fe): 2 H2O+2 e
-
→2OH

-
+H2  

நாத்த யி  : H2O → H2 + ½ O2 
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40. ஆய்யகத்தில் ைட்பஜன் தனாரித்த யிக்குக 

ஆய்யகத்தில் துத்தாகம்,இபேம்பு,யள்னீம் ான் உாகங்க, ீர்த்த 

அநிங்கலடன் யிபுரினச் சய்யதன் பம் ைட்பஜ எிதில் தனாரிக்க 
இனலும்.  

Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2↑ 

41. ைட்பஜின் னன்கத் தபேக. 

 அம்நாினா தனாரித்தல். 
 நத்தால் தனாரித்தல். 
 எண்ணன ைட்பஜற்ம் சய்தல், 

  உாக ஆக்ைடுக டுக்குதல். 

 பாக்கட்டு எரிாபோகவும் னன்டுத்தாம். 

42. ைட்பஜன் பாக்சடு னன்கக் கூறுக. 
 யரீினம் குந்த புபத்தடுப்ாாகவும், துணி, காகிதம், படி ாதுகாப்பு 

தாமிற்சாகில் யலக்கும் ாபோகவும் னன்டுகிது 

 ீபச் சுத்திகரிக்கும் சனல்பகில் நாசுக்க ஆக்சிஜற்ம் அடனச் 

சய்னவும். 

 மங்கா ஒயினங்கின் ிம் நீப் னன்டுகிது  

 43. கீரின் னன்கத் தபேக. 

 அணுக்கபே உகில் யகத் குக்க இது நட்டுப்டுத்தினாகப் 
னன்டுகிது. 

 கரிந யிகின் யியமி பக கண்டிதல் நற்றும் உடல் 

சனற்யிகின் யமிபக தீர்நாிப்தில் இது சுயடியாாகப் 
னன்டுகிது.  

 அணுக்கபே உகில் யிப்டும் யப்ஆற்உிஞ்சும் தன்நனி 
இது ற்ிபேப்தால், குிர்யிப்ாாகப் னன்டுகிது. 

44. ிக்கட்டி ீரில் நிதக்க காபணம் கூறுக. 
 ிக்கட்டினில் உள் வ்யாபே அணுவும், ான்பகி யடியில் ான்கு ீர் 

பக்கூறுகலடன் ைட்பஜன் ிணப்ின் பம் சூமப்ட்டுள்.  

 0o Cல் ீபேடன் ப்ிடும்ாது, ிக்கட்டினாது குயா 
அடர்த்தினிக் காண்டுள்தற்கு இவ்யநப் காபணநாக 

அநகிது. 
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45. சாடினம் கார்ட்ட தனாரிக்கும் சால்ய பனில் ிகழும் 

யதியிகின் சநன்ாடுக எழுதுக. 

2NH3 + H2O + CO2 → (NH4)2CO3 

(NH4)2CO3 + H2O + CO2 → 2 NH4HCO3  

2 NH4HCO3 + NaCl → NH4Cl + NaHCO3 

2 NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O 

46. சாடினம் கார்ட் னன்கக் கூறுக. 
i. இது துணி யலக்கப் னன்டுகிது. 

ii. இது ண்ி குப்ாய்வு நற்றும் பேநி குப்ாய்யில் பக்கினநா 

ஆய்யக கபணினாகப் னன்டுகிது. 

iii.  இது கடி ீப, நன்பீாக நாற்றும் சனல்பகில் னன்டுகிது. 

iv.  இது கண்ணாடி, காகிதம், னிண்ட் ான்யகத் தனாரிக்கப் 

னன்டுகிது. 

47. சாடினம் குாபடு னன்கக் கூறுக. 
i) யடீ்டு உனாகத்திற்காக சாதாபணஉப்பு (சநனல் உப்பு) னன்டுகிது. 

ii) NaOH நற்றும் Na2CO3  ான்  கிந சர்நங்கின் தனாரிப்ில் 

னன்டுகிது. 

48. சாடினம் ைட்பாக்சடு நின்ாற்குத்து பம் எவ்யாறு தனாரிக்கப்டுகிது. 
எதிர்நின்யானில்: Na

+ 
+ e

–
 → Na(amalgam) 

ர்நின்யானில்: Cl
–
 → ½ Cl2 ↑+ e

–
  

2Na(amalgam)+2H2O  → 2NaOH + 2Hg + H2↑ 

49. ரிினத்தின் னன்கக் கூறுக. 
 குந்தஅணு எண் நற்றும் X-கதிர்க உட்கயர்தல் குயாக இபேப்தால், 

X-கதிர் குமாய்கின் யினறும் குதி நற்றும் X-கதிர் கண்டுணர்யிகில் 

னன்டுகிது.  

 கதிர் உநிழ்வு ஆய்வுகில் நாதிரினியக்கும் கன்கள் ாதுயாக 

ரிினத்திால் தனாரிக்கப்டுகிது. 

 ஆற்ல் நிக்க துகள்க ரிினம் தன் யமின அனுநதிப்தால், இது துகள் 

படுக்கிகில் னன்டும் குமாய்கில் னன்டுகிது. 

 குயா அடர்த்தி நற்றும் டனாகாந்தப் ண்ிப் ற்ிபேப்தால், 

ல்யறு கண்டுணர்யிகில் னன்டுகிது. 

50. நக்சீினத்தின் னன்கக் கூறுக. 
 இபேம்பு நற்றும் எஃகிிபேந்து சல்பீக்கப் னன்டுகிது. 

  க்பால் சனல்பனில் டட்டினம் தூய்நப்டுத்துதில் 

னன்டுகிது. 
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 அச்சிடும் தாமிில், ிமற்ட அச்சு திவுக உபேயாக்கப் னன்டும் 

தகடுகாகப் னன்டுகிது. 

 ஆகான யிநாங்கள் நற்றும் ஏவுகணகள் தனாரிப்தில் நக்சீினத்தின் 

உாகக்கயகள் னன்டுகிது. 

 கரிந தாகுப்பு யிகில் னன்டும் கிரிக்ார்டு யி ாபே 
தனாரிக்கப் னன்டுகிது. 

 உர்த்தினாகப் னன்டுகிது. 

 கால்யாிக் அரிநாத்த கட்டுப்டுத்த தன் அமித்துக் காள்லம் 

நின்யானாக னன்டுகிது. 

51. கால்சினத்தின் னன்கக் கூறுக. 
 பபினம், ஜிர்காினம் நற்றும் தாரினம் ஆகினயற்ின் உாகயினில் 

டுக்கும் காபணினாகச் சனல்டுகிது. 

 ல்யறு ர்பஸ் நற்றும் ர்பஸ் அற் உாகக் கயகலக்கு, ஆக்சிஜன் 

ீக்கி, சல்ர் ீக்கி நற்றும் கார்ன் ீக்கினாகப் னன்டுகிது. 

 கட்டுநாத்திற்கு னன்டும் சிநண்ட் நற்றும் கயகள் தனாரிப்தில் 

னன்டுகிது. 

 யற்ிடக் குமாய்கில் யாப நாசு ீக்கினாகப் னன்டுகிது. 

 எண்ணய்கில் ீர்ீக்கினாகப் னன்டுகிது. 

 உபங்கள், கான்கீரிட்டுகள் நற்றும் ாரீஸ்சாந்து ஆகினயற்ில் உள்து. 

52. ஸ்ட்பான்சினத்தின் னன்கக் கூறுக. 
 90 Srஆது கன்சர் நபேத்துயத்தில் னன்டுகிது. 

 87Sr/86Sr யிகிதநாது, கடல்சார் ஆய்வுகள் நற்றும் யிங்குகின் 

இடப்னர்ச்சி தாடர்தல், குற்தடனயினில் னன்டுகிது. 

 ாகள் யனத தீர்நாப்தில் னன்டுகிது. 

 மங்கா புபாத ாபேட்கின் ாணனங்கள் ான்யற்ின் பங்க 
கண்டின கதிரினக்க சுயடியாகப் னன்டுகிது. 

53. ரினத்தின் னன்கக் கூறுக. 
 இதன் சர்நங்கள் ட்பாினத் தாமிற்சாகள், கதிரினக்கயினல் நற்றும் 

யப் தாமிற்தட்ங்கில் னன்டுகிது. 

 தாநிப தூய்நனாக்கில் ஆக்சிஜன் ீக்கினாகப் னன்டுகிது. 

 இதன் ிக்கல் உாகக் கய எிதில் எக்ட்பா உநிழும். எய, 

எக்ட்பான் குமாய்கள் நற்றும் நின்யாய்ாிகில் னன்டுகிது. 

 தாக்காட்சி நற்றும் நின்ணுயினல் குமாய்கில் எஞ்சிபள் 

ஆக்சிஜீக்கப் னன்டும் தூய்நனாக்கினாக னன்டுகிது. 
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54. ாரீஸ் சாந்தின் னன்கத் தபேக 

 
55. ானிின் யிதினி தபேக 

பே குிிட்ட யப்ினில், குிிட்ட ிபள் யாப அடத்துக் 

காள்லம் கஅயாது அ்தன் அழுத்தத்திகு எதிர்யிகிதத் தாடர்புடனது. 
V α  

1

𝑃
  (T நாிி. T - யப்ி, P – அழுத்தம், V - கஅவு) 

56. சார்ஸ் யிதினி தபேக 

பே குிிட்ட ிபள்  யாபயிற்கு, அ்தன் அழுத்தம் நாாதிபேக்கும் ாது, 

கஅயாது அ்தன் யப்ிபட ர்யிகிதத் தாடர்புடனது. 
V  α T (P நாிி P – அழுத்தம், V – கஅவு, T – யப்ி) 

57. கலூசாக்கின் யிதினி தபேக 

நாாத கஅயில், குிப்ிட்ட ிபடன யாபயின் அழுத்தநாது 

அதன் யப்ிபடன் ர்யிகிதத் தாடர்புடனது. 
P α T ( V – நாிி  V – கஅவு, P – அழுத்தம், T – யப்ி) 

58.  அயகட்பா கபேதுகாள் என்ால் என்? 

சநயப் அழுத்த ிகில், சந கஅவுள் அத்து யாபக்கலம், சந  

எண்ணிக்கபள் பக்கூறுக ற்ிபேக்கும். 
V α n  (T, P நாிி V – கஅவு, P – அழுத்தம், T – யப்ி) 

59. டால்டின்குதி அழுத்த யிதினி தபேக 

யாபக்கயனின் நாத்த அழுத்தநாது, அதில் அடங்கிபள் வ்யாபே 

யாபக்கின் குதி அழுத்தங்கின் கூடுதலுக்குச் சநம். 

Pநாத்தம் = p1 + p2 +  p3 

60. கிபைாநின் யாபயிபவுதல் / ாய்தல் யிதினி தபேக 

பே யாபயின்யிபவுதல் அல்து ாய்தின்யதீநாது, அதன் நாார் 

ினின்யர்க்க பத்திற்கு எதிர்யிகிதத்தில் அநபம்.  

யிபவுதல் யதீம் α 1

√𝑀
 

61. அபக்கத்தின் காபணி என்ால் என்? 

இனல்பு யாபக்கள், ல்ினல்புத் தன்நனிிபேந்து யிகடத PV 

நற்றும் nRTக்கு இடனனா யிகிதம். 

Z = 
𝑃𝑉

𝑛𝑅𝑇
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62. ிநாறு யப்ி என்ால் என்? 

எந்த பே யப்ிக்கு ந அதிக அழுத்தம் அிக்கப்டினும் பே 

யாபயி, திபயநாக்க இனாதா அவ்யப்ி ிநாறு யப்ி (Tc) 

எ யபனறுக்கப்டுகிது.  

63. ிநாறு அழுத்தம் (Pc) என்ால் என்? 

1 நால் யாப யி, அதன் ிநாறு யப்ினில், திபயநாக்கத் 

தயப்டும் குந்தட்ச அழுத்தம்,  

64. ஜுல்-தாம்சன் யிவு என்ால் என்? 

யப் நாாச் சனல்பனில் பே யாபயாது அதிக அழுத்தப் 
குதினிிபேந்து, குந்த அழுத்தப்குதிக்கு யிரியடனச் சய்பம் ாது, 

யப்ினாது குபம். 
65. எதிர்நாறு யப்ி என்ால் என்? 

பே குிப்ிட்டயப்ிக்கு கீழ், ஜுல்-தாம்சன் யியிற்கு பே யாப 

உட்டும் யப்ி, எதிர்நாறு யப்ி (Ti) என்று அமக்கப்டுகிது. 

Ti = 
2𝑎

𝑅𝑏
 

66. யாபக்கத் திபயநாக்க ல்யறு பகள் னாய? 

 ின்டபனில், காற்று அல்து ியாபக்கள் ஜுல்-தாம்சன்யி யிப் 
னன்டுத்தி திபயநாக்கப்டுகின். 

 கிாட்பனில், ஜுல்-தாம்சன் யிவுடன், யாபயாது எந்திபயினல் 

யக்கும் உட்டுத்தப்டுகிதன் பம் அதிக குிர்ச்சினடந்த ி 

உபேயாக்கப்டுகிது.  

 யப் நாாச் சனல் பனில், கடாிினம் சல்ட் ான் காந்தத் 

தன்நபடன ாபேின்காந்தத் தன்நன இமக்கச் சய்யதன்பம், 

குிர்ச்சினடனச் சய்தல் ிகழ்த்தப்டுகிது. இம்பனில் OK ய யிட 
குயா யப்ினா 10-4K அயில் யப்ினி அடன இனலும். 

67. ாபேண்நசார் ண்பு ாபேண்நசாபா ண்புகள் என்ால் என்? எ.கா தபேக 

ாபேண்நசார் ண்புகள் 
பே ண்ாது அநப்ின் ி அல்து அயி ாறுத்து அநந்தால் 

அப்ண்பு ாபேண்நசார்ண்பு.  

எ.கா : க அவு, ி, அக ஆற்ல் 
ாபேண்நசாபா ண்புகள்  

பே ண்ாது அநப்ின் ிஅல்து அயிாறுத்து 

அநனாதிபேந்தால் அப்ண்பு ாபேண்நசாபா ண்பு என்று அமக்கப்டுகிது. 

எ.கா : அடர்த்தி, யப்ி, காதிி, உி,  
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68. ிச்சார்புகள் நற்றும் யமிச்சார்புகள் என்ால் என்? இபே எ.கா தபேக. 

ிச்சார்புகள்  

 அநப்ின் காடுக்கப்ட்ட பே ிக்கு பே குிப்ிட்ட நதிப்ி 
காண்டிபேக்கும், நலும் இக்குிப்ிட்ட ின அடன ின்ற்ப்ட்ட 
யமினி ாறுத்து அநயதில். 

எ.கா: அழுத்தம், கஅவு, யப்ி,அகஆற்ல், என்தால்ி  
யமிச்சார்புகள்   

 அநப்ாது ஆபம்ினிிபேந்து இறுதி ிக்கு நாற்நடபம் 

யமினிப் ாறுத்து இதன் நதிப்பு அநபம்.  

எ.கா:  ய ,யப்ம். 

69. ஜூல் யபனறு. 

பே ிபட்டன் யிசனிால், பே நீட்டர் இடப்னர்ச்சி ிகழ்த்தப்டும் ாது, 

அவ்யிசனிால் சய்னப்டும் யனின் அவு. 

J= Nm 

70. யப்இனக்கயினின் பூஜ்ஜின யிதின கூறு.  
இபண்டு யவ்யறு யப்ிகிலுள் அநப்புகள் தித்தினாக 

பன்ாம் அநப்புடன் யப் சநினில் இபேந்தால் ,அந்த இபே அநப்புகலம் 

தங்கலக்குள் யப் சநினில் இபேக்கும், 

71. யப்இனக்கயினின் பதல் யிதின கூறு. 

ஆற் ஆக்கயா,அமிக்கயா படினாது ஆால் பே யகனா ஆற் 

நற்ாபே யகனா ஆற்ாக நாற்ாம். 

ΔU = q + w 

72. நாார் யப் ஏற்புத்தின் யபனறு. அதன் அகு னாது? 

பே நால் சர்நத்தின் யப்ின பே கல்யின் உனர்த்த 

அச்சர்நத்தால் உிஞ்சிப்டும் யப்ஆற்ின் அவு.  
நாார் யப் ஏற்புத்திின் SI அகு JK

-1
 mol

–1. 

73. ைஸ் யிதின கூறு. 

நாாதகஅவு அல்து நாாதஅழுத்தத்தில் பே யிபேடினில் 

ிகழ்ந்தாாஅல்து டிகில் ிகழ்ந்தாா, அதன் ஆபம்நற்றும் இறுதி 
ிகள் நாா திபேப்ின், அவ்யினின் நாத்த என்தால்ி நதிப்பு நாாநல் 

இபேக்கும். 
ΔHr = ΔH1 + ΔH2 + ΔH3 

74. என்ட்பாினின் யமக்கநா யபன என்? என்ட்பாினின் அகு என்? 

 பே அநப்ின் பக்கூறுகின் ழுங்கற் தன்நன அயிடும் ண்பு. 
 யப்இனக்கயினல் ிச்சார்பு. 
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 ரிநாப்ட்ட யப் ஆற் (q), யப்ினால் (T) யகுக்ககிடப்து. 

 S = q / T 

 என்ட்பாினின் SI அகு J K
-1. 

75. யப்இனக்கயினின் இபண்டாம் யிதினின் கல்யின் – ிாங்க்கூற் கூறுக. 

பே சுற்றுச் சனல் பனில், சூடா யப்பத்திிபேந்து யப்த்த 
உிஞ்சி அவ்யப்த்தின் பே குதின குிர்ந்த ினிலுள் பத்திற்கு 

நாற்ாநல், பழுயதும் யனாக நாற்க்கூடின இனந்திபத்தி யடியநக்க 
இனாது. 

76. யப்இனக்கயினின் இபண்டாம் யிதினின் கிாசினஸ் கூற் கூறுக. 

எந்த யபம் சய்னாநல், குிர்ந்த யப்பத்திிபேந்து, சூடா 

யப்பத்திற்கு, யப்த்தகடத்த படினாது. 

77. யப் இனக்கயினின் பன்ாம் யிதின கூறு 

திப் பூஜ்ஜின யப்ினில் பே குாடற் தூன டிகத்தின் என்ட்பாி 
நதிப்பு பூஜ்ஜினம். 

78. ின்யபேயயற்றுள் ி நற்றும் யமிச்சார்புக கண்டிக.  

அ. என்தால்ி, ஆ. என்ட்பாி, இ. யப்ம், ஈ. கட்டிா ஆற்ல்., உ. ய,  

ிச்சார்புகள் : என்தால்ி, என்ட்பாி, கட்டிா ஆற்ல் 
யமிச்சார்புகள் : யப்ம், ய. 
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