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                   ( 8 ) . இயற் மற்றும் வேதிச்சமநிலை  

1 )    ஒரு மீள் ேிலையின் KP மற்றும் Kf மதிப்புகள் முலைவய 0.8 ×10–5 மற்றும் 1.6 × 10–4 எைில்,  

        சமநிலை மாைிலி மதிப்பு __________ 

        அ) 20       ஆ) 0.2 × 10–1          இ) 0.05              ஈ) இேற்ைில் ஏதுமில்லை 

2 )                                                                                

        மற்றும்என்ை சமநிலைகளுக்கு ஒரு குைிப்பிட்ட வேப்பம் மற்றும் அழுத்த நிலையில்     

        சமநிலை மாைிலி மதிப்புகள் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. K1 மற்றும்K2 ேிற்கு  

        இலடவயயாை வதாடர்பு யாது?  

 

3 )    ஒரு ேிலையின் சமநிலை மாைிலி அலைவேப்பநிலையில் K1 மற்றும் 700 K  ல் K2 ஆகும்.    

         K1 > K2 எைில், 

        அ)  முன்வைாக்கு ேிலை ஒரு வேப்பம் உமிழ்ேிலை. 

        ஆ)  முன்வைாக்கு ேிலை ஒரு வேப்பம் வகாள்ேிலை. 

         இ)  இவ்ேிலை சமநிலைலய அலடயாது. 

         ஈ)   பின்வைாக்கு ேிலை ஒரு வேப்ப உமிழ்ேிலை 

4 )     N2(g) மற்றும் H2(g )லிருந்து NH3 உருோதல்  ஒரு மீள் ேிலையாகும்  

         N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3 (g) + Heat  இவ்ேிலையின் மீது வேப்பநிலை உயர்ேிைால்  

         ஏற்படும் ேிலளவு என்ை? 

         அ) சமநிலையில் மாற்ைமில்லை.    ஆ) அம்வமாைியா உருோதலுக்கு சாதகமாக உள்ளது. 

         இ) சமநிலை இடது பக்கத்திற்கு நகரும்.    ஈ) ேிலையின் வேகம் மாைாது. 

5 )     குளிர்ந்த நீாில் கார்பன்லட ஆக்லைடு ோயுேின் கலைதிைலை எவ்ோறு அதிகாிக்கைாம்  

         அ)  அழுத்தத்திலை அதிகாித்து                         ஆ.) அழுத்தத்திலை குலைத்து 

         இ) . கை அளேிலை அதிகாித்து                       ஈ.)    இேற்ைில் ஏதுமில்லை 

6 )    கீழ் கண்டேற்ைில் எது சாியாை கூற்று அல்ை? 

        அ)  சமநிலையில் உள்ள ஒரு அலமப்பிற்கு Qேின் மதிப்பு எப்வபாதும் சமநிலை மாைிலிலய    

         ேிட குலைோக இருக்கும்.           ஆ) இரு பக்கத்திலிருந்தும் சமநிலையிலை அலடயைாம். 

         இ) ேிலையூக்கியாைது முன்வைாக்கு மற்றும் பின்வைாக்கு ேிலைகலள சம அளேில் 

         பாதிக்கும்.           ஈ) வேப்ப நிலையிலை வபாருத்து சமநிலை  மாைிலி மதிப்புகள் மாறுபடும். 

 

 

 
 

8 )    2A(g) ⇌ 2B(g) + C2 (g) என்ை சமநிலையில், 400K வேப்பநிலையில் A, B மற்றும் C2 ேின் 

        சமநிலைச் வசைிவுகள் முலைவய 1 × 10–4 M,    2.0 × 10–3 M,    1.5 × 10–4 M. 400 K,  

        வேப்பநிலையில் சமநிலையின் KC மதிப்பு  யாது? 

        அ) 0.06                  ஆ) 0.09                     இ) 0.62                     ஈ) 3 × 10–2 

9 )    3.2 × 10–6 என்ை சமநிலை மாைிலி மதிப்பிலைக் வகாண்ட ேிலை குைிப்பது, சமநிலையாைது 

        அ) வபரும்பாலும் முன்வைாக்கு திலசயிலை வநாக்கி இருக்கும். 

        ஆ) வபரும்பாலும் பின்வைாக்கு திலசயிலை வநாக்கி இருக்கும். 

        இ) ஒருவபாதும் நிறுே முடியாது.         ஈ) இேற்ைில் ஏதுமில்லை. 

10)   N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g) என்ை ேிலையின் K C ,K P 

        அ) 1RT                         ஆ) RT                       இ) RT              ஈ.) (RT)2 

11 )  AB (g) ⇌ A(g) + B(g) என்ை ேிலையின், சமநிலையில் வமாத்த அழுத்தம் P-ல் AB  

        ஆைது 20% சிலதேலடந்தால், எந்த சமன்பாட்டிைால் சமநிலை மாைிலி KP யாைது  

        வமாத்த அழுத்தம் Pயுடன்வதாடர்படுத்தப்படும் 

        அ) P = 24 KP            ஆ) P = 8 KP            இ) 24 P = KP      ஈ) இேற்ைில் எதுவுமில்லை 

12 )  கீழ்கண்ட ேிலைகளில் எதற்கு KP மற்றும் KC சமம் அல்ை 

        அ) 2 NO(g) ⇌ N2(g) + O2(g)                   ஆ) SO2 (g) + NO2 ⇌ SO3(g) + NO(g) 

        இ) H2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g)                         ஈ) PCl5 (g) ⇌ PCl3(g) + Cl2(g) 

13 )   PCl5 ⇌ PCl3 + Cl2 என்ை ேிலையின், PCl5 ன்சிலதேலடதல் பின்ைம் x சமநிலையில், 

         PCl5 ன் வதாடக்கச் வசைிவு 0.5 வமாைாக  இருந்தால், சமநிலையில் ேிலைபடு வபாருள்கள்        

மற்றும் ேிலைபடு வபாருள்களின்வமாத்த வமால்கள் எண்ணிக்லக 

          அ) 0.5 – x                      ஆ) x + 0.5                        இ)  2x + 0.5                     ஈ) x + 1 

14 )    X ⇌ Y + Z ,  A ⇌ 2B என்ை ேிலைகளில் KP1  மற்றும் KP2  ன் மதிப்புகள் 9:1 என்ை    

          ேிகிதத்தில் உள்ளது. X  மற்றும் A ன் பிாிலக வீதம் மற்றும் வதாடக்கச் வசைிவு சமமாக    
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          இருந்தால், சமநிலையில் வமாத்தம் அழுத்தம் P1 மற்றும் P2 ேின் ேிகிதம் 

          அ) 36 : 1           ஆ) 1 : 1             இ) 3 : 1                 ஈ.) 1 : 9 

15 )    Fe (OH)3(s) ⇌ Fe3+(aq) + 3OH– (aq), என்ை ேிலையில் OH- அயைியின் வசைிவு ¼    

          மடங்காக குலைந்தால், Fe3+ன் சமநிலைச் வசைிோைது 

          அ) மாைாது                                               ஆ) ¼ மடங்காக அதுவும் குலையும் 

          இ) 4 மடங்காக அதிகாிக்கும்                      ஈ) 64 மடங்காக அதிகாிக்கும் 

16 )   ஒரு குைிப்பிட்ட வேப்பநிலையில், KP = 0.5 என்ை ேிலையிலை கருதுவோம் 

         PCl5(g) ⇌ PCl3 (g) + Cl2 (g) ஒவ்வோரு ோயுேின் வதாடக்க பகுதி அழுத்தம் 1 atm     

         உள்ளோறு, மூன்றுோயுக்கலளயும் ஒரு கைைில் கைக்கிைால், பின்ேரும் கூற்றுகளில் எது     

         சாியாக இருக்கும். 

         அ) அதிகளவு PCl3 உருோகும்          ஆ) அதிகளவு Cl2 உருோகும் 

         இ) அதிகளவு PCl5 உருோகும்           ஈ)  இேற்ைில் ஏதுமில்லை 

17 )   ஒரு லிட்டர் கை அளவுலடய குடுலேயில், சம வமாைார் வசைிவுகளுலடய H2 மற்றும் I2    

         சமநிலைக்கு வேப்பப்படுத்தப்படுகிைது. முன்வைாக்கு மற்றும் பின்வைாக்கு ஆகியஇரு   

         ேிலைகளின் ேிலைவேக மாைிலி மதிப்பு சமமாக இருந்தால் சமநிலையில், H2 

         வதாடக்கச் வசைிேில் எவ்ேளவு சதவீதம் ேிலைக்கு உட்பட்டிருக்கும்_____________ 

         அ) 33%          ஆ) 66%          இ) (33)2 %          ஈ) 16.5 % 

18 )   ஒரு வேதிச் சமநிலையில், முன்வைாக்கு ேிலையின் ேிலைவேக மாைிலி 2.5 x 102  

         மற்றும் சமநிலை மாைிலி 50 எைில் பின்வைாக்கு ேிலையின் ேிலைவேக மாைிலி 

         அ) 11.5          ஆ) 50             இ) 2 × 102           ஈ) 2 × 10–3 

19 )   கீழ்கண்டேற்ைில் எது இயற்பியல் வசயல்முலை வகாண்ட சமநிலையின் பண்பு 

         அ) ஒரு வகாடுக்கப்பட்ட வேப்பநிலையில், சமநிலையாைது, ஒரு மூடிய அலமப்பில்  

          மட்டுவம சாத்தியம்.      ஆ) எதிர்-எதிர் வசய்முலைகள் ஒவைவேகத்தில் நலடவபறும் வமலும்           

          இங்கு, நிலையாை ஆைால் இயங்கு நிலை இருக்கும்.    இ) அலைத்து இயற்பியல் 

          வசயல்முலைகளும்  சமநிலையில் நலடவபைாது.  ஈ) அலமப்பின் அலைத்து அளேிடப்படும்             

பண்புகளும் மாைாமலிருக்கும். 

    

21 )     சமநிலைகலள   அேற்ைின் வதாடர்புலடய நிலைகளுடன் வபாருத்துக. 

 

22 )    A + B ⇌ C என்ை மீள்ேிலையின், சமநிலைலய கருதுவோம், A மற்றும் B ஆகிய   

          ேிலைபடுவபாருட்களின் வசைிேிலைஇருமடங்காக உயர்த்திைால், சமநிலைமாைிலியின்   

          மதிப்பு 

          அ) இருமடங்காகும்  ஆ) நான்கில் ஒரு பங்காகிைது  இ) பாதியாகும்  ஈ) மாைாமலிருக்கும் 

23 )    [Co(H2O)6]2+ (aq) (இளஞ்சிேப்பு) + 4Cl– (aq) ⇌ [CoCl4]2– (aq) (நீைம்)+ 6 H2O (l) திைேம்     

          வமற்கண்ட ேிலையில், சமநிலையில், ேிலைக்கைலேயாைது அலை வேப்பநிலையில், நீை     

          நிைத்திலிருக்கும். இக்கைலேலய குளிர்ேிக்க அதுஇளஞ்சிேப்பு நிைமாக மாறுகிைது.  

          வகாடுக்கப்பட்டுள்ள தகேல்களின் அடிப்பலடயில், கீழ்கண்டேற்ைில் எது சாியாைது? 

          அ) முன்வைாக்கு ேிலையில், ΔH > 0      ஆ) பின்வைாக்கு ேிலையில் ΔH = 0 

          இ) முன்வைாக்கு ேிலையில் ΔH < 0        ஈ) ΔHன் குைியீடு    

          வகாடுக்கப்பட்டுள்ள தகேல்களின் அடிப்பலடயில் கணிக்கஇயைாது 

                  

25 )   25. 400K ல் 20 லிட்டர் கைைில் 0.4 atm அழுத்தமுலடய CO2(g) மற்றும் அதிகளவு 

         SrO உள்ளது (திண்ம SrOன் கை அளலேதேிர்க்கவும்). கைைில் வபாருத்தப்பட்டுள்ளநகரும்      

         அழுத்தத்திலை தற்வபாது நகர்த்தி கைைின் கை அளவு குலைக்கப்படுகிைது. CO2ன்   

         அழுத்தமாைது அதிகபட்ச அளேிலை அலடயும் வபாது, கைைின் அதிகபட்ச கை 

         அளோைது______SrCO3  (s) ⇌ SrO (s) + CO2 (g)எைவகாடுக்கப்பட்டுள்ளது KP  = 1.6 atm                                    

                                                                                                                                  (NEET 2017) 

          அ) 2 லிட்டர்          ஆ) 5 லிட்டர்           இ) 10 லிட்டர்                ஈ) 4 லிட்டர் 

                                            **************************************************** 
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                       ( 9 ) . கரைசல்கள் 

 

1 )   250 கிைாம் நீரில் 1.8 கிைாம் குளுக்ககாஸ் கரைக்கப்பட்டுள்ள கரைசலின்   

     க ாலாலிட்டி  

     அ) 0.2 M    ஆ) 0.01 M  இ) 0.02 M    ஈ) 0.04 M 

2 )   பின்வரும் சசறிவு அலகுகளில், சவப்பநிரலரை சார்ந்து       

     அர ைாதரவ எரவ? 

     அ) க ாலாலிட்டி ஆ) க ாலாரிட்டி இ) க ால் பின்னம் ஈ) (அ)  ற்றும் (இ) 

3 )  வைிற்றில் சுைக்கும், நீர்த்த HCl அ ிலத்ரத அலு ினிைம்    

     ரைட்ைாக்ரசடு சகாண்டு நடுநிரலைாக்க முடியும் 

     Al (OH)3 + 3HCl (aq) → AlCl3 + 3 H2O 21 mL of 0.1M HCl ஐ   

     நடுநிரலைாக்குவதற்காக, 0.1 M Al(OH)3 கரைசல் எவ்வளவு ml   

     கதரவப்படும்? 

     அ) 14 mL   ஆ) 7 mL   இ) 21 mL   ஈ) இவற்றில் எதுவு ில்ரல 

4 )  காற்றில் உள்ள ரநட்ைஜனின் பகுதி அழுத்தம் 0.76 atm  ற்றும் 300K   

     சவப்பநிரலைில் அதன் சைன்றி விதி  ாறிலி  திப்பு 7.6 × 10
4
  atm.   

     300K  சவப்பநிரலைில், காற்ரற நீரின் வழிைாக கு ிழிகளாக    

     சசலுத்தும்கபாது, கிரைக்கும் கரைசலில், ரநட்ைஜன் வாயுவின் 

     க ால் பின்ன  திப்பு என்ன?  

     அ) 1 × 10
–4

      ஆ) 1 × 10
–6      இ) 2 × 10

–5
      ஈ) 1 × 10

–5
 

5 )  350 K சவப்பநிரலைில் நீரில், ரநட்ைஜன் வாயுவின் கரைதிறனுக்கு   

     சைன்றி விதி  ாறிலி  திப்பு 8 × 10
4 atm. காற்றில் ரநட்ைஜனின் க ால்    

     பின்னம் 0.5 ஆகும். 350K சவப்பநிரல  ற்றும் 4 atm அழுத்தத்தில்10    

     க ால்கள் நீரில் கரையும் காற்றிலுள்ள ரநட்ைஜனின் க ால்   

     எண்ணிக்ரக 

     அ) 4 × 10
–4

      ஆ) 4 × 10
4    இ) 2 × 10

–2     ஈ) 2.5 × 10
–4

 

6 )   நல்லிைல்புக் கரைசலுக்கு பின்வருவனவற்றுள் எந்த ஒன்று தவறானது 

     அ) DHகலத்தல் = 0                   ஆ) DUகலத்தல்= 0 

   இ) DP = Pகண்ைறிைப்பட்ைது – Pசைளல்ட் விதி மூலம் கணக்கிைப்பட்ைது = 0 

      ஈ) DGகலத்தல் = 0 

7 )  பின்வரும் வாயுக்களில் எந்த ஒன்று  ிகக்குரறந்த சைன்றி விதி   

      ாறிலி  திப்ரப சபற்றுள்ளது?  

     அ) N2        ஆ) He       இ) CO2       ஈ) H2 

8 )  ஒரு இருகூறு நல்லிைல்புக் கரைசலில், தூைதிைவக் கூறுகள் 1  ற்றும் 2   

     இன் ஆவிஅழுத்தங்கள் முரறகை P1  ற்றும் P2 ஆகும். x1 என்பது கூறு 1   

      க ால் பின்னம் எனில், 1  ற்றும் 2 ஆகிைவற்றால் உருவாக்கப்பட்ை            

      கரைசலின் ச ாத்த அழுத்தம்  

      அ)  P1+ x1(P2– P1)  ஆ) P2– x1 (P2+ P1)  இ) P1– x2(P1– P2)  ஈ) P1+ x2(P1– P2) 

9 )   கரைசலின் சவ்வூடு பைவல் அழுத்தத்ரத (p) தரும் ச ன்பாடு  

      அ) p = nRT     ஆ) pV = nRT      இ) pRT = n     ஈ) இவற்றில் ஏது ில்ரல 

10 )  பின்வரும் இருகூறு திைவ கலரவகளில் எது, சைளல்ட் விதிைிலிருந்து   

      கநர்குறி விலக்கத்ரத காட்டுகிறது? 

      அ) அசிட்கைான் + குகளாகைாஃபார்ம்      ஆ) நீர் + ரநட்ரிக் அ ிலம் 

      இ) HCl + நீர்                                 ஈ) எத்தனால் + நீர் 

11 )   A  ற்றும் B எனும் இைண்டு வாயுக்களின் சைன்றி விதி  ாறிலி   

       திப்புகள் மூரறகை x  ற்றும் y. A உைனான B ைின் க ால் பின்ன 

      விகிதம் 0.2. நீரில் கரையும் B  ற்றும் A ைின் க ால் பின்ன விகிதம் 

      அ ) axy) 2     ஆ b yx) 0 2.     இcxy) 0 2      .ஈ d xy ) 5 

12 )  100
o C சவப்பநிரலைில், 100 கிைாம் நீரில், 6.5 கிைாம் கரைசபாருள் 

      கரைந்துள்ள கரைசலின் ஆவி அழுத்தம் 732mm. Kb= 0.52, எனில் ,  

      அந்த கரைசலின் சகாதிநிரல  திப்பு  

      அ) 102
o C        ஆ) 100

o C         இ) 101
o C        ஈ) 100.52

o C 

13 )  சைளல்ட் விதிப்படி, ஒரு கரைசலின் ஒப்பு  ஆவி அழுத்தக்குரறவானது      

      _____ க்கு ச ம் 

     அ) கரைப்பானின் க ால் பின்னம்         ஆ) கரைசபாருளின் க ால் பின்னம் 

      இ) கரைசபாருளின் க ால் எண்ணிக்ரக ஈ) கரைப்பானின் க ால் எண்ணிக்ரக 

14 )  ஒகை சவப்பநிரலைில், பின்வருவரும்  கரைசல்களுள் எந்த இரண   

      ஐகசாைானிக் இரணைாகும் ? 

      அ) 0.2 M BaCl2  ற்றும் 0.2M urea        ஆ) 0.1 M குளுக்ககாஸ் ற்றும் 0.2 M   யூரிைா 

       இ) 0.1 M NaCl  ற்றும் 0.1 M K2SO
4      ஈ) 0.1 M Ba (NO3)2   ற்றும் 0.1 M Na2SO4 

15 )   ின்பகுளிைில்லா கசர் ம் (X) இன் எளிை விகித வாய்ப்பாடு CH2O.  

      ஆறு கிைாம் X ஐ சகாண்டுள்ள கரைசலானது, அகதசவப்பநிரலைில்,     

      0.025M  குளுக்ககாஸ் கரைசரலப் கபாலகவ அகத சவ்வூடுபைவல் 

      அழுத்தத்ரத சசலுத்துகிறது. X ன் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு 

      அ) C2H4O2       ஆ) C8H16O8      இ) C4H8O4       ஈ) CH2O 

16 )  சகாடுக்கப்பட்ை சவப்பநிரலைில், நீரில்ஆக்ஸிஜன் கரைந்த   

      கரைசலின் KH  திப்பு 4 × 10
4 atm. காற்றில் ஆக்ஸிஜனின் பகுதி    

      அழுத்தம் 0.4 atm, எனில், கரைசலில்ஆக்ஸிஜனின் க ால் பின்னம்  

      அ) 4.6 × 10
3       ஆ) 1.6 × 10

4          இ) 1 × 10
–5

           ஈ) 1 × 10
5
 

17 )   1.25M கந்தக அ ிலத்தின் நார் ாலிட்டி  
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      அ) 1.25 N          ஆ) 3.75 N             இ) 2.5 N             ஈ) 2.25 N 

18 )  இைண்டு திைவங்கள் X  ற்றும் Y ஆகிைன கலக்கப்படும்கபாது   

      சவதுசவதுப்பான கரைசரலத்தருகின்றன. அந்தக் கரைசலானது  

      அ) நல்லிைல்புக் கரைசல்  ஆ) நல்லிைல்புக் கரைசல்  ற்றும் சைளல்ட்  

      விதிைிலிருந்து கநர்க்குறி விலக்கத்ரத காட்டுகிறது. 

      இ) நல்லிைல்புக் கரைசல்  ற்றும் சைளல்ட் விதிைிலிருந்து எதிர்குறி    

      விலக்கத்ரத காட்டுகிறது.    ஈ) இைல்புக் கரைசல்  ற்றும் சைளல்ட்  

      விதிைிலிருந்து எதிர்குறி விலக்கத்ரத காட்டுகிறது. 

19 )   நீரில் சர்க்கரைக் கரைசலின் ஒப்பு ஆவிஅழுத்தக்குரறவு 3.5 × 10
–3

.   

      அந்த கரைசலில் நீரின் க ால் பின்னம்  

      அ) 0.0035           ஆ) 0.35         இ) 0.0035 / 18           ஈ) 0.9965 

20 )  92 கிைாம் சைாலுைீனின், ஆவிஅழுத்தத்ரத 90% க்கு குரறப்பதற்கு,    

      அதில்கரைக்கத் கதரவைான எளிதில்ஆவிைாகாத கரைசபாருளின்   

      நிரற (க ாலார் நிரற 80 g mol–1)  

      அ) 10g             ஆ) 20g           இ) 9.2 g                ஈ) 8.89g 

21 )  ஒரு கரைசலின், சசறிவிற்கு (c in mol L–1) எதிைான சவ்வூடு பைவல்    

      அழுத்தம் (p) வரைபைம் கநர்க்ககாட்ரை தருகிறது. இதன்சாய்வு 310R.     

      இங்கு 'R' என்பது வாயு  ாறிலி. சவ்வூடுபைவல் அழுத்தம் 

      அளவிைப்பட்ை சவப்பநிரலைின்  திப்பு 

      அ) 310 × 0.082 K    ஆ) 310
o
C         இ) 37

o
C              ஈ) 3100 x 082.K 

22 )  200ml புைதநீர்க் கரைசலானது, 1.26g புைதத்ரத சகாண்டுள்ளது. 300K  

      சவப்பநிரலைில், இந்த கரைசலின் சவ்வூடுபைவல் அழுத்த  திப்பு  

      2.52 × 10
–3

 bar என கண்ைறிைப்பட்டுள்ளது. புைதத்தின்  க ாலார் நிரற     

      (R = 0.083 L bar mol–1 K–1)  

      அ) 62.22 Kg mol–1 ஆ) 12444g mol–1இ) 300g mol–1 ஈ) இவற்றில் ஏது ில்ரல 

23 )  வலிர  ிகு  ின்பகுளி கபரிைம் ரைட்ைாக்ரசடின் நீர்த்த   

      நீர்க்கரைசலுக்கு வாண்ட் ைாஃப் காைணி (i)  திப்பு (NEET) 

      அ) 0              ஆ) 1             இ) 2           ஈ) 3 

24 )  10% w/w சசறிவுரைை கசாடிைம் ரைட்ைாக்ரசடு நீர்க்கரைசலின்   

      க ாலாலிட்டி என்ன? 

      அ) 2.778          ஆ) 2.5            இ) 10         ஈ) 0.4 

25 )  கரைசலில் n கரைப்பான் மூலக்கூறுகள் ஒன்றிரணயும்கபாது,   

      இரணதல் வதீத்திற்கான சரிைான ச ன்பாடு 

      அ)   = n ( I – 1 ) / n-1                  ஆ)   
2= n ( I – 1 ) / n-1               

      இ)     = n ( I – 1 ) / 1-n                ஈ)   = n ( 1-i ) / n ( 1-I )             

26 )  பின்வருவனவற்றுள் எந்த நீர்க்கரைசல், அதிக சகாதிநிரலரைக்    

      சகாண்டுள்ளது? 

      அ) 0.1 M KNO3     ஆ) 0.1 M Na3PO4     இ) 0.1 M BaCl2    ஈ) 0.1 M K2SO4 

27 )  நீரின் உரறநிரலத் தாழ்வு  ாறிலி  திப்பு1.86
o
K Kgmol-1. 45 கிைாம்    

      நீரில், 5g Na2SO4 ஐ கரைக்கும்கபாது, உரறநிரலைில் ஏற்படும்  

      தாழ்வு 3.64
o
C. Na2SO4 இன் வாண்ட் ைாஃப்காைணி  திப்பு 

      அ) 2.5              ஆ) 2.63              இ) 3.64            ஈ) 5.50 

28 )  ச க ாலார் NaCl  ற்றும் KCl கரைசல்கள் தைாரிக்கப்பட்ைன. NaCl   

      கரைசலின்உரறநிரல –2
o
C,எனில் எதிர்பார்க்கப்படும்KCl கரைசலின்    

      உரறநிரல  திப்பு 

      அ) –2
o
C            ஆ) – 4

o
C             இ) – 1

o
C          ஈ) 0

o
C 

29 )  வாண்ட் ைாஃப் காைணி  திப்பு 0.54 சகாண்ை சபன்சனீில், பீனால்   

      மூலக்கூறுகள் இைட்ரைைாகின்றன. இரணதல் வதீம் என்ன? 

      அ) 0.46             ஆ) 92                இ) 46              ஈ) 0.92 

30 )  கூற்று: ஒரு நல்லிைல்பு கரைசலானது சைளல்ட் விதிக்கு கீழ்படிகிறது.  

      காைணம் : ஒரு நல்லிைல்பு கரைசலில், கரைப்பான் – கரைப்பான்    

      இரைைீடுகளும், கரைசபாருள் – கரைசபாருள் இரைைீடுகளும்,  

      கரைசபாருள் – கரைப்பான் இரைைீடுகரளப்கபாலகவ உள்ளன. 

 

      அ) கூற்று  ற்றும் காைணம் இைண்டும் சரி, க லும் காைண ானது,    

      கூற்றிற்கான சரிைான விளக்க ாகும் 

      ஆ) கூற்று  ற்றும் காைணம் இைண்டும் சரி, ஆனால் காைண ானது,    

      கூற்றிற்கான சரிைான விளக்க ல்ல 

      இ) கூற்று சரி ஆனால் காைணம் தவறு 

      ஈ) கூற்று  ற்றும் காைணம் இைண்டும் தவறு 

 

 

 

                  *************************************************************************** 
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              ( 10 ) . வேதிப் பிணைப்புகள் 

 

1 )   பின்ேரும்வேர்மங்களில், எதில் உள்ள அணுோனது எண்ம ேிதிக்கு   

       கட்டுப்படேில்ணை? 

       அ) XeF4      ஆ) AlCl3       இ) SF6         ஈ) SCl2 

2 )   OA C OB, மூைக்கூறில், OA, C  மற்றும் OB  ஆகியேற்றின்மீதுள்ள    

       முணறோர் மின்சுணமகள் முணறவய 

       அ) -1, 0, + 1       ஆ) +1, 0,-1         இ) -2,0,+2          ஈ) 0,0,0 

3 )   பின்ேருேனேற்றுள்எதுஎைக்ட்ரான்குணறச்வேர்மம்? 

       அ) PH3    ஆ) (CH3)2     இ) BH3      ஈ) NH3 

4 )   பின்ேருேனேற்றுள் π பிணைப்ணப ககாண்டிராத மூைக்கூறு எது? 

       அ) SO2   ஆ) NO2           இ) CO2     ஈ) H2 O 

5 )   2- பியுட்ணடனைில் (2-butynal) உள்ளேிக்மா (σ) மற்றும்ணப   

       பிணைப்புகளின் எண்ைிக்ணகக்குஇணடவயயுள்ளேிகிதம் 

       அ) 8/3     ஆ) 5/3              இ) 8/2        ஈ) 9/2 

6 )   பின்ேருேனேற்றுள் எந்த ஒன்று, ேல்பர் கடட்ராபுளூணரடு மூைக்கூறின்   

        பிணைப்புக் வகாைங்களாக இருக்கைாம்? 

        அ) 1200,800        ஆ) 1090.28            இ) 900          ஈ) 890,1170 

7 )   கூற்று: ஆக்ேிஜன் மூைக்கூறு பாரா காந்தத்தன்ணம ககாண்டது. 

       காரைம்: அது, அதன் பிணைப்பு மூைக்கூறு ஆர்பிட்டாைில் இரண்டு   

       தனித்த  எைக்ட்ரான்கணள  ககாண்டுள்ளது. 

       அ) கூற்று (A) மற்றும் காரைம் (R)  இரண்டும் ேரி, வமலும்     

       காரைம் (R), ஆனது கூற்று (A)க்கான ேரியான ேிளக்கம். 

       ஆ) கூற்று (A) மற்றும் காரைம் (R) இரண்டும் ேரி,ஆனால்     

       காரைம் (R) ஆனது, கூற்று (A) க்கான ேரியான ேிளக்கமல்ை. 

       இ) கூற்று (A) ேரிஆனால் காரைம் (R) தேறு. 

        ஈ) கூற்று (A) மற்றும் காரைம் (R) இரண்டும்தேறு. 

8 )  இணைதிற பிணைப்புக் ககாள்ணகயின்படி,இரண்டு அணுக்களுக்கிணடவய  

      பிணைப்பு உருோேது 

      அ) முழுேதும் நிரம்பிய அணுஆர்பிட்டால்கள் வமற்கபாருந்தும் 

      வபாதும்வபாது 

      ஆ) ேரிபாதி நிரம்பிய அணு ஆர்பிட்டால்கள் வமற்கபாருந்தும்வபாது 

      இ) பிணைப்பில் ஈடுபடாதஅணு ஆர்பிட்டால்கள் வமற்கபாருந்தும்வபாது 

       ஈ) காைியான அணு ஆர்பிட்டால்கள் வமற்கபாருந்தும்வபாது 

9.   ClF3 ,NF3 மற்றும் BF3 மூைக்கூறுகளில் உள்ள குவளாரின், ணநட்ரஜன்   

         மற்றும் வபாரான் அணுக்கள் 

         அ) sp3 இனக்கைப்பிலுள்ளன        ஆ) முணறவய sp3,sp3 மற்றும் sp2    

           இனக்கைப்பிலுள்ளன. இ) sp2 இனக்கைப்பிலுள்ளன. ஈ) முணறவய sp3d,    

            sp3 மற்றும் sp   இனக்கைப்பிலுள்ளன. 

10 )   ஒரு s மற்றும் மூன்று p ஆர்பிட்டால்கள் இனக்கைப்பிற்கு 

           உட்படும்வபாது, 

      அ) ஒன்றுக்ககான்று 90o ல் அணமந்துள்ளநான்கு ேமான ஆர்பிட்டால்கள் 

       உருோக்கப்படும். 

      ஆ) ஒன்றுக்ககான்று 109o 28'-ல் அணமந்துள்ள நான்கு ேமான 

      ஆர்பிட்டால்கள் உருோக்கப்படும். 

      இ) ஒவர தளத்தில் அணமந்துள்ள நான்கு ேமான ஆர்பிட்டால்கள் 

      உருோக்கப்படும். 

      ஈ) இேற்றில் எதுவுமில்ணை 

11 )  பின்ேருேனேற்றுள் எது, அேற்றின் பிணைப்புத்தரங்களின் 

          ஏறுேரிணேயில் அணமந்த ேரியான ேரிணேணய குறிப்பிடுகிறது. 

      அ) C2 < C2
2-
 < O2

2
-  < O2            ஆ) C2

2
- < C

2+
 < O2< O2 

2-
 

      இ) O2
2-
 < O2 < C2 

2
- < C

2+            ஈ)  O2
2-
 < C

2+
 < O2 < C2 

2-
 

12 )  PCl5 இல் உள்ள ணமய அணுேின் இனக்கைப்பின்வபாது, கைப்பில் 

          ஈடுபடும்  ஆர்பிட்டால்கள். 

      அ) s, px, py, dx2 , dx2-y2           ஆ) s, px . py, pxy  . dx2-y2 

      இ) s, px , py , pz , dx2-y2              ) s, px , py , dxy , dx2-y2 

13 )  ணைட்ரஜன் கபராக்ணேடு, ஓவோன் மற்றும் ஆக்ேிஜன் ஆகியேற்றில் 

          O-O  பிணைப்பு நீளத்தின் ேரியான ேரிணே 

      அ) H2O2 > O3 > O2               ஆ) O2 > O3 > H2O2 

      இ) O2 > H2O2 > O 3               ஈ) O3 > O2 > H2O 2 

14 )  பின்ேருேற்றில் எந்த ஒன்றுணடயா காந்தத்தன்ணம ககாண்டது? 

       அ) O2           ஆ) O22-         இ) O2+        ஈ) ஏதுமில்ணை. 

15 )   ஒரு மூைக்கூறின் பிணைப்புத்தரம் 2.5 மற்றும் அதன் மூைக்கூறு  

      ஆர்பிட்டாைிலுள்ள எைக்ட்ரான்களின் எண்ைிக்ணக 8 என 

      கண்டறியப்பட்டுள்ளது எனில், எதிர்பிணைப்பு மூைக்கூறு 

      ஆர்பிட்டாைிலுள்ள எைக்ட்ரான்களின் எண்ைிக்ணக 

      அ) மூன்று  ஆ) நான்கு இ) பூஜ்ஜியம் 

      ஈ) ககாடுக்கப்பட்ட தகேல்களிைிருந்து கண்டறிய முடியாது. 

16 )   IF5 மூைக்கூறின் ேடிேம் மற்றும் இனக்கைப்பு 

       அ) முக்வகாை இருபிரமிடு ேடிேம், Sp3d2 
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       ஆ) முக்வகாை இருபிரமிடு ேடிேம், Sp3d 

        இ) ேதுரபிரமிடு ேடிேம், Sp3d2         d) எண்முகி ேடிேம், Sp3d2 

17 )  பின்ேருேனேற்றிைிருந்து தேறான கூற்ணற வதர்ந்கதடு 

     அ) Sp3 இனக்கைப்புஆர்பிட்ல்கள் ேமமனணே வமலும்     

     அணே ஒன்றுக்ககான்று 1090 28' வகாைத்தில் அணமந்துள்ளன.  

     ஆ) dsp2 இனக்கைப்பு ஆர்பிட்டால்கள் ேமமானணே வமலும் அேற்றில்        

         எந்த இரண்டுக்கும் இணடவய உள்ள வகாைம் 900 

         இ) ஐந்து sp3d இனக்கைப்பு ஆர்பிட்டால்களும் ேமமற்றணே. இந்த ஐந்து     

          sp3d  இனக்கைப்புஆர்பிட்டால்களில், மூன்று 1200வகாைத்திலும்,     

          மீதமுள்ள இரண்டுஆர்பிட்டால்கள் மற்றமூன்றுஆர்பிட்டால்கள்      

          அணமந்துள்ள தளத்திற்கு கேங்குத்தாகவும் அணமந்துள்ளன.  

          ஈ) இேற்றில் எதுவுமில்ணை 

18 )  ஒத்த இனக்கைப்பு, ேடிேம் மற்றும் தனித்த எைக்ட்ரான் இரட்ணட 

     எண்ைிக்ணகணய ககாண்ட மூைக்கூறுகள் 

     அ) SeF4, XeO2F2  ஆ) SF4, Xe F2   இ) XeOF4, TeF4   d) SeCl4, XeF4 

19 )  பின்ேரும் மூைக்கூறுகள்/அயனிகளில் BF3, NO2-, H2O எேற்றில் 

      உள்ளணமய அணு sp2 இனக்கைப்பில் உள்ளது? 

      அ) NH2- மற்றும் H2O               ஆ) NO2- மற்றும் H2O 

      இ) BF3 மற்றும் NO2-                ஈ) BF3 மற்றும் NH2- 

20 )  இரண்டு அயனிகள் NO3-மற்றும் H3O+ ஆகியேற்றின் ேிை பண்புகள் கீவே 

      ேிேரிக்கப்பட்டுள்ளன. அேற்றில் எந்த ஒன்று ேரியானது? 

     அ) கேவ்வேறுேடிேங்களுடன், ணமய அணுேின் இனக்கைப்பிலும்    

     வேறுபடுகின்றன. 

     ஆ) ஒத்தேடிேங்களுடன், ணமய அணுேின் இனக்கைப்பிலும் 

         ஒத்துள்ளன. 

      இ) ஒத்தேடிேங்களுடன், ணமயஅணுேின் இனக்கைப்பில்         

          வேறுபடுகின்றன. 

     ஈ) இேற்றில் எதுவுமில்ணை 

21 )  2,3 கபண்டாணடயீனில் (2,3 pentadiene) ேைமிருந்து இடமாக உள்ள ஐந்து   

     கார்பன் அணுக்களின் இனக்கைப்பு ேணககள். 

     அ) sp3, sp2, sp, sp2, sp3           ஆ) sp3, sp, sp, sp, sp3 

     இ) sp2, sp, sp2,sp2, sp3            ஈ) sp3, sp3, sp2, sp3, sp3 

22 )  Xe F2 ஆனது  உடன் ஒத்த ேடிேமுணடயது.  

      அ) SbCl2      ஆ) BaCl2          இ) TeF2   d) ICl
2–

 

23 )  மீத்வதன், ஈத்வதன், ஈத்தனீ் மற்றும் ஈத்ணதன் ஆகியேற்றில்  உள்ள                    

    இனக்கைப்பு        ஆர்பிட்டால்களின் s- பண்பு ேதேதீங்கள் முணறவய 

     அ) 25, 25,33.3,50               ஆ) 50,50,33.3,25 

     இ) 50,25,33.3,50                 ஈ) 50,25,25,50 

24 )  பின்ேரும் மூைக்கூறுகளில் எது  கார்பன்ணடயாக்ணேடின் ேடிேத்ணத 

     ஒத்துள்ளது? 

     அ) SnCl2         ஆ) NO2     இ) C2H2     ஈ) இணேஅணனத்தும்  

25 )  VSEPR ககாள்ணகப்படி, கேவ்வேறு ேணக எைக்ட்ரான்களுக்கு     

          இணடப்பட்ட ேிைக்கம் _____ ேரிணேயில் அணமகிறது. 

      அ) l.p – l.p > b.p–b.p> l.p–b.p          ஆ) b.p–b.p> b.p–l.p> l.p–b.p 

      இ) l.p–l.p> b.p–l.p > b.p–b.p           ஈ) b.p–b.p> l.p–l.p> b.p–l.p 

26 )   ClF3 இன் ேடிேம் 

       அ) முக்வகாைேமதளம்        ஆ) பிரமிடுேடிேம் 

       இ) 'T' ேடிேம்                    ஈ) இேற்றில் ஏதுமில்ணை 

27 )  பூஜ்ஜிய மற்ற இரு முணன திருப்புத்திறணனக் காட்டுேது 

     அ) CO2               ஆ) p-ணடகுவளாவராகபன்ேனீ் 

     இ) கார்பன்கடட்ராகுவளாணரடு       ஈ) நீர் 

28 )  பின்ேரும் நிபந்தணனகளில் எது உடனிணேவு அணமப்புகளுக்கு   

          ேரியானது  அல்ை? 

     அ) பங்வகற்கும் ேடிேணமப்புகள் கண்டிப்பாக ஒவரஎண்ைிக்ணகயிைான    

      தனித்த எைக்ட்ரான்கணளககாண்டிருக்க வேண்டும்.  

     ஆ) பங்வகற்கும் ேடிேணமப்புகள் ஒத்த ஆற்றல்கணள ககாண்டிருக்க   

      வேண்டும். 

      இ) உடனிணேவு இனக்கைப்பு ேடிேணமப்பானது, பங்வகற்கும் எந்த        

      அணமப்ணப ேிடவும் அதிகஆற்றணைககாண்டிருக்க வேண்டும். 

      ஈ) இேற்றில்எதுவுமில்ணை 

29 )  பின்ேருேனேற்றுள், அயனி, ேகப்பிணைப்பு மற்றும் ஈதல்     

          ேகப்பிணைப்பு   இணைப்புகணள ககாண்டுள்ள வேர்மம் 

      அ) NH4Cl      ஆ) NH3       இ) NaCl       ஈ) இேற்றில் ஏதுமில்ணை 

30 )  CaO மற்றும் NaCl ஆகியன ஒவர படிக அணமப்ணபயும், ஏறத்தாே  

      ஒவர ஆரத்ணதயும் ககாண்டுள்ளன. NaCl இன் படிகக்கூடு ஆற்றணை 

       U எனக்ககாண்டால், CaO இன் வதாராயபடிகக்கூடு ஆற்றல் மதிப்பு 

       அ) U             ஆ) 2U           இ) U/2    ஈ) 4U 
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        ( 11 ) . கரிம வேதியியலின் அடிப்படைகள் 
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    ( 12 ) . கரிம வேதி ேினைகளின் அடிப்பனைக் கருத்துக்கள்

 
 

1 )   வமற்கண்டுள்ள ேினைகளுக்கு, பின்ேரும் எந்த கூற்று சரியாைது? 

      (அ) (A) நீக்க ேினை (B) மற்றும் (C) பதிலீட்டு ேினைகள் 

      (ஆ) (A) பதிலீட்டு ேினை (B) மற்றும் (C) நீக்க ேினைகள் 

      (இ) (A) மற்றும் (B) நீக்க ேினைகள் மற்றும் (C) வசர்க்னக ேினை 

      (ஈ) (A) நீக்க ேினை (B) பதிலீட்டு ேினை மற்றும் (C) வசர்க்னக ேினை 

2 )   பபன்னசல் கார்பன் வநர் அயைியின் இைக்கலப்பாதல் என்ை? 

      (அ) sp
2   (ஆ) spd

2   (இ) sp
3   (ஈ) sp

2
 

3 )   கருக்கேர் திறைின் இறங்கு ேரினச 

      (அ) OH-> NH2-> -OCH3> RNH2  (ஆ) NH2-> OH-> -OCH3> RNH2 

      (இ) NH2-> CH3O> OH- > RNH2  (ஈ) CH3O-> NH2- > OH- > RNH2 

4 )   பின்ேருேைேற்றில் எது எலக்ட்ரான் கேர் பபாருள் அல்ல? 

      (அ) Cl
+     (ஆ) BH3     (இ) H3O

+
      (d) 

+
NO2 

5 )   ஒரு சகப்பினைப்பின் சரீாை ஒவர மாதிரியாை பிளேிைால் உருோேது 

      (அ) எலக்ட்ரான் கேர் பபாருள்         (ஆ) கருக்கேர் பபாருள்  

      (இ) கார்பன் வநர் அயைி                (ஈ) தைி உறுப்பு 

6.    Hyper Conjucation  இவ்ோறும் அனைக்கப்படுகிறது 

     (அ) பினைப்பில்லா உைைினசவு      (ஆ) வபக்கர் – நாதன் ேினளவு 

     (இ) (அ) மற்றும் (ஆ)                     (ஈ) இனே எதுவுமில்னல. 

7 )  அதிக +I ேினளேினை பபற்றுள்ள பதாகுதி எது?? 

     (அ) CH3-     (ஆ) CH3-CH2-    (இ) (CH3)2-CH-     (ஈ) (CH3)3-C- 

8 )   பின்ேருேைேற்றுள் உைைினசேிற்கு உட்பைாத வசர்மம் எது? 

     (அ) C6H5OH  (ஆ) C6H5Cl      (இ) C6H5NH2      (ஈ) C6H5NH3
+
 

9 )   -I ேினளேினை காட்டுேது 

     (அ) -Cl       (ஆ) –Br          (இ) both (a) and (b)  (ஈ) -CH3 

10 )  பின்ேருேைேற்றுள் அதிக நினலப்புத் தன்னமனயப் பபற்றுள்ள   

     கார்பன் வநரயைி எது? 

     (அ) Ph3C-
+
 (ஆ) CH3-CH2-

+
 (இ) (CH3)2-CH

+
 (ஈ) CH2= CH - CH2

+
 

 

 

 

11  )   கூற்று: பபாதுோக ஓரினைய கார்பன் வநர் அயைினயக் காட்டிலும்    

        மூேினைய கார்பன் வநர் அயைிகள் எளிதில் உருோகின்றை. 

        காரைம்: கூடுதலாக உள்ள ஆல்னகல் பதாகுதியின் பினைப்பில்லா     

        உைைினசவுமற்றும் தூண்ைல் ேினளோைது மூேினைய கார்பன்           

        வநரயைினய நினலப்புத் தன்னமபபறச் பசய்கிறது. 

 

       (அ) கூற்று மற்றும் காரைம் சரி, வமலும் காரைமாைது கூற்றிற்கு    

           சரியாை ேிளக்கமாகும். 

       (ஆ) கூற்று மற்றும் காரைம் சரி, ஆைால் காரைமாைது கூற்றிற்கு    

            சரியாை ேிளக்கம் அல்ல 

       (இ) கூற்று சரி ஆைால் காரைம் தேறு 

       (ஈ)  கூற்று மற்றும் காரைம் இரண்டும் தேறு 

12 )   C-Br பினைப்பின் சரீற்ற பிளேிைால் உருோேது 

       (அ)தைி உறுப்பு                       (ஆ) கார்பன் எதிரயைி  
       (இ) கார்பன் வநர் அயைி 
        (ஈ) கார்பன் வநர் அயைி மற்றும் கார்பன் எதிரயைி 
13 )   பின்ேருேைேற்றுள் கருக்கேர் பபாருள் பதாகுதியினைக் 

       குறிப்பிைாதது எது? 

       (அ) BF3, H2O, NH2
-               (ஆ) AlCl3, BF3, NH3 

       (இ) CN-, RCH2
-
, ROH             (ஈ) H+, RNH3+,:CCl2 

14 )   பின்ேருேைேற்றுள் கருக்கேர் பபாருளாக பசயல்பைாதது எது? 

       (அ) ROH          (ஆ) ROR           (இ) PCl3           (ஈ) BF3 

15 )   கார்பன் வநர் அயைியின் ேடிேனமப்பு  

       (அ) வநர் வகாடு   (ஆ) நான்முகி   (இ) தள அனமப்பு   (ஈ) பிரமிடு 
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           ( 13 ) . ஹைட்ர ோகோர்பன்  

1 )  ஈத்ரேனின் மஹைத்ேல் மற்றும் எேிர ேிர் வச அஹமப்புகஹை ஒப்பிடும் 

     ரபோது பின்வருவனவற்றுள் சரியோனக் கூற்று எது?               (NEET) 

     அ) ஈத்ரேனின் மஹைத்ேல் வச அஹமப்பில் முறுக்க ேிரிபு கோணப்படினும்     

     எேிர் எேிர் வச அஹமக்ஹபக் கோட்டிலும் மஹைத்ேல்  

     வச அஹமப்பு அேிே நிஹைப்புத் ேன்ஹமஉஹையது. 

     ஆ) ஈத்ரேனின் எேிர ேிர் வச அஹமப்போனது மஹைத்ேல் வச      

     அஹமப்ஹபக்கோட்டிலும் அேிக நிஹைப்புத்ேன்ஹம உஹையது ஏரனனில்     

     எேிர ேிர் அஹமப்பில் முறுக்கத் ேி வ ஏதுமில்ஹை. 

     இ) ஈத்ரேனின் எேிர ேிர் வச அஹமப்போனது மஹைத்ேல் வச 

     அஹமப்பிஹனக் கோட்டிலும் குஹைவோன நிஹைப்புத் ேன்ஹம உஹையது    

     ஏரனனில் எேிர ேிர் அஹமப்பில் முறுக்கத் ேிரிபு கோணப்படுகிைது. 

     ஈ) ஈத்ரேனின் எேிர ேிர் வச அஹமப்போனது மஹைத்ேல் வச 

     அஹமப்பிஹனக் கோட்டிலும்  குஹைவோன நிஹைப்புத் ேன்ஹம உஹையது  

     ஏரனனில் எேிர ேிர் அஹமப்பில் முறுக்கத் ேிரிபு கோணப்படுவேில்ஹை 
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     ( 14 ) . ஹேஹ ோ ஆல்ஹேன்ேள் மற்றும் ஹேஹ ோ அரீன்ேள் 

 

2.   பின்வரும் ஹேர்மங்ேளில், அதிே கேோதிநில  உலைய ஹேர்மம் எது? 

       அ) n-பியூட்லைல்குஹளோலைடு
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         ( 15 ) . சுற்றுச்சூழல் வேதியியல் 

 

1 )   பூமியயச் சுற்றியுள்ள ோயுக்களால் ஆன உயற ேளிமண்டலம் என    

     அறியப்படுகிறது.  உயரம் 11 முதல் 50 கி.மீ க்கு இயடப்பட்ட 

     பகுதி _________ 

     அ) அடிவேளிப்பகுதி             ஆ) மத்திய அடுக்கு 

     இ) வேப்ப அடுக்கு                ஈ) அடுக்கு மண்டலம் 

 

2 )  பின்ேருேனேற்றுள் எது இயற்யக மற்றும் மனிதர்களால் ஏற்படும்    

     சூழலியல் இயடயூறு? 

     அ) காட்டுத் த ீ                    ஆ) வேள்ளம் 

     இ) அமில மயழ                  ஈ) பசுயமக்குடில் ேியளவு 

 

3 )   வபாபால் ோயு துயரம் என்பது ________ இன் ேியளவு ஆகும். 

     அ) வேப்ப மாசுபாடு              ஆ)காற்று மாசுபாடு 

     இ) கதிர்ேசீ்சு மாசுபாடு           ஈ) நில மாசுபாடு 

 

4 )  இரத்தத்திலுள்ள  ஹவீமாகுவளாபின் ________ உடன் கார்பாக்ஸி  
     ஹவீமாகுவளாபியன உருோக்குகிறது. 

     அ) கார்பன் யடயாக்யைடு        ஆ) கார்பன் வடட்ரா குவளாயரடு 

     இ) கார்பன் வமானாக்யைடு       ஈ) கார்பானிக் அமிலம் 

 

5 )  ப சு யமக் கு டி ல்ோ யு க்க ளி ன் வதாடர்ேரியைகளில்  எது  GWP 

     இன் அடிப்பயடயில் அயமந்துள்ளது? 

     அ) CFC > N2O > CO2> CH4          ஆ) CFC > CO2> N2O > CH4 

     இ) CFC > N2O > CH4> CO2           d)  CFC > CH4> N2O > CO2 

 

6 )  வநருக்கடிமிக்க, வப ருநகரங்களில் உருோகும் ஒளிவேதிப் 

     பனிப்புயகயானது முதன்யமயாக __________ ஐ  வகாண்டுள்ளது. 

     அ) ஓவைான், SO2 மற்றும் யஹட்வராகார்பன்கள் 

     ஆ) ஓவைான், PAN மற்றும் NO2 

     இ) PAN, புயகமற்றும் SO2 

     ஈ) யஹட்வராகார்பன்கள், SO2 மற்றும் CO2 

 

7 )   மயழநீரின் pH மதிப்பு  

     அ) 6.5   ஆ) 7.5  இ) 5.6   ஈ) 4.6 

 

8 )   ஓவைான் படல ைியதவு உருோக்குேது  

     அ) காட்டுத்த ீ                ஆ) தூர்ந்துவபாதல் 

     இ) உயிர் வபருக்கம்          ஈ) உலக வேப்பமயமாதல் 

 

9 )   பின்ேருேனேற்றுள்  தேறான  கூற்யறகண்டறிக. 

     அ) தூய நீர் 5 ppm க்கும் குயறோன BOD மதிப்யப வபற்றிருக்கும். 

     ஆ) பசுயமக்குடில் ேியளவு ஆனது உலக வேப்பமயமாதல் எனவும்     

     அயழக்கப்படுகிறது 

     இ) காற்றிலுள்ள நுண்ணிய திண்ம துகள்கள், துகள் மாசுபடுத்திகள்  

     எனப்படுகின்றன. 

     ஈ) உயிர்க்வகாளம் ஆனது பூமியய சூழ்ந்துள்ள பாதுகாப்பு     

     வபார்யேயாகும்.  

 

10 ) CO சூழலில் ோழ்தல் அபாயகரமானது , ஏவனனில் 

     அ) உள்வள உள்ள O2 உடன் வைர்ந்து CO2 ஐ உருோக்குகிறது. 

     ஆ) திசுக்களிலுள்ள கரிம வபா ருள்கயள ஒடுக்குகிறது 

     இ) ஹவீமாகுவளாபினுடன் இயணந்து அயத ஆக்ைிஜன் உறிஞ்ை     

     தகுதியற்றதாக ஆக்குகிறது. 

     ஈ) இரத்தத்யத உலரயேக்கிறது 

 

11 ) வமாட்டார் ோகனங்களிலிருந்து ேளிமண்டலத்திற்கு     

     வேளிவயற்றப்படும்  யநட்ரஜனின் ஆக்யைடுகள் மற்றும்  

     யஹட்வராகார்பன்கள் ________ஐ பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.  

     அ) ைரயள அயற                 ஆ) துப்புரோக்கிகள் 

     இ) வைாட்டுநீர் பிரிப்பான்கள்     ஈ) ேியனயூக்கி மாற்றிகள் 

 

12. ) உயிர்வேதி ஆக்ைிஜன் வதயேஅளவு 5 ppm க்கு குயறோக வகாண் டுள்ள     

     நீர் மாதிரி குறிப்பிடுேது  

     அ) அதிகளேில் மாசுபட்டுள்ளது        

     ஆ) குயறந்தளவு கயரந்த ஆக்ஸிஜன் 

     இ) அதிகளேில் கயரந்த ஆக்ஸிஜன்உள்ளது 

     ஈ) குயறந்த COD 
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                          P.Kumaresan.valli . M.Sc.,B.Ed., P.G asst. In Chemistry , TNMM GHSS-KILKUVALAIVEDU , 604404 , Tiruvannamalai DT  -8940235520 

 

 

 

 
 

கீவழ வகா டுக்கப்பட்ட ேினாக்களில் கூற்று  மற்றும் காரணம் ஆகியயே 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வோரு ேினாேிற்கு கீழும் வகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

ேியடகளில்  ைரியானயத வதர்ந்வதடு.  

 

i)   (A) மற்றும் (R) இரண்டும்ைரி. வமலும் (R) ஆனது (A)க்கான 

    ைரியான ேிளக்கம் ஆகும். 

ii)   (A) மற்றும் (R) இரண்டும்ைரி. வமலும்(R) ஆனது (A) க்கான      

    ைரியான ேிளக்கம் அல்ல . 

iii)  (A) மற்றும் (R) இரண்டும் தேறு 

iv) (A) ைரிஆனால்( R) தேறு 

 

15 ) கூற்று (A): நீர்த்வதக்கத்தில் உள்ள நீரின் BOD அளவுநியல 5 ppm ஐ ேிட  

    அதிகமாக இருந்தால், அது அதிகளேில் மாசுபட்டிருக்கும்.  

    காரணம்(R) : உயர் உயிர்வேதி ஆக்ஸிஜன்வதயே என்பது அதிக    

    பாக்டீரியா வையல்பாட்யடக் வகா ண்டநீர் என வபா ருள்படும். 

    அ) i    ஆ) ii    இ) iii    ஈ) iv 

16 ) கூற்று (A):குவளாரிவனற்றம்  வப ற்ற  நு ண் ணு யி ர்க்வகா ல்லிகளி ன் 

    அதிகரிக்கப்பட்ட பயன்பாடு மண் மற்றும் நீர் மாசுபாட்யட 

    உருோக்குகிறது. 

    காரணம் (R) : இத்தயகய நுண்ணுயிர்க்வகால்லிகள் மக்காதயே. 

    அ) i    ஆ) ii     இ) iii    ஈ) iv 

17 ) கூற்று (A): அடிவேளிமண்டலத்தில்  ஆக்ஸிஜன் முக்கிய 

     பங்காற்றுகிறது. 

    காரணம் (R): அடிவேளிமண்டமானது அயனத்து உயிரியல்  

    வையல்பா டுகளுக்கும் வபாறுப்பாேதில்யல 

    அ) i    ஆ) ii     இ) iii    ஈ) iv 

 

 

                     ************************************************************** 
       வப.குமவரைன்.ேள்ளி – முதுகயல ஆைிரியர் , வேதியியல் 

         தி.ந.மு.நி.அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி – கீழ்க்குவலளமவடு 

                    திருவண்ணாேலை ோவட்டம் 

                  *************************************************************** 
 

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html


