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Q.NO SECTION-I MARKS 
1 m) NO 1 
2 M) 2, 3, 4, 1 1 

3 ,) 4.42x10-18J 1 

4 M) Na<Al<Mg<P<Si 1 
5 ,) <hpay;G Mf;irL 1 
6 a) ,) Ca(CN)2 1 
7 <) 3.25 atm 1 
8 ,) 1, 2, 3 1 
9 m) 73% 1 

10 M) ngUk;ghYK; gpd;Ndhf;F jpiria Nehf;fp ,Uf;Fk; 1 
11 <) vj;jdhy; + ePh; 1 
12 a) <) m kw;Wk; , 1 
13 ,) $w;W rhp> Mdhy; fhuzk; jtwhdJ 1 
14 <) Sp2, sp2, sp2 1 
15 M) C6H5Cl6; G+r;rpf;nfhy;yp 1 

Q.NO SECTION-II (Nfs;tp vz; 18  fl;lha tpdh) MARKS 

16 

 

Fe2+ → Fe3+ + e– (க்ட்பான் இமத்தல்- ஆக்சிஜனற்ம்). 

Cu
2+

+ 2e
– 

→ Cu (க்ட்பான்ற்றுக் க ாள்ளுதல்- ஆக்சிஜகாடுக் ம்) 

1 
 

1 

17 
xj;j vyf;l;uhd;fis nfhz;l madpfSf;F INrh vyf;;l;uhdpf; 
madpfs; vd;W ngah; v.fh.  Na

+
, Mg

2+
10e- 

2 

18 C6H12 + 9O2 →6CO2+6H2O 2 

19 

fl;Lkhdj; njhopypy; mjpf mstpy; gad;gLfpwJ. xU cWg;gpy; 
vYk;G KwpT my;yJ RSf;F ghjpf;fg;gl;Ls;s ,lq;fis 
efuhky; ,Uj;jp itf;f gad;gLfpwJ. 
gw;rPuhf;Fk; Jiw> mzpfyd;fs; cUthf;Fk; njhopy; rpiyfs; 
kw;Wம் thh;g;Gfs; cUthf;Ftjpy; ,J gad;gLfpwJ. 

2 

20 

 

ey;ypay;G thA ,ay;G thA 
xl;L nkhj;j fdmsNthL 
xg;gpLk;NghJ jdpg;gl;l xU thA 
%yf;$W milj;Jf; nfhs;Sk; 
fdmsT vd;gJ 
Gwf;fzpf;fj;jf;fJ. 

xl;L nkhj;j fdmsNthL 
xg;gpLk;NghJ jdpg;gl;l xU thA 
%yf;$W milj;Jf; nfhs;Sk; 
fdmsT vd;gJ Gwf;fzpf;fj;jf;fJ 
my;y. 

thA %yf;$WfSf;fpilNa fth;r;rp 
tpir VJkpy;iy. 

thA %yf;$WfSf;fpilNa fth;r;rp 
tpir cs;sJ. 

 

        
 
 
      2 
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21 

800
0
Cக்கும் அதி நா கயப்ிலக்கு கயப்ப்டுத்துதல், O2, NO, NO2 

னான் ாபா ாந்தத் தன்லநபள் பக்கூறு லச் னசர்த்தல் அல்து 

ியி ில/அணு ில லைட்பஜலச் னசர்த்தல் 

ஆ ினபல ிலும் ாபா லைட்பஜல ஆர்த்னதா லைட்பஜா  

நாற்ாம். 

2 
 

22 

1 = C1RT     1 = C1RT 

 

1

2

2

0.6 1000
0.1

60 100

1.8 1000

100

C x M

C x
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0.1 100
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x
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M x

 





 

 

 

 
2 

23 

 

ாசி ன் சாற்ின் எரு குதிபடன், புதிதா  தனாரிக் ப்ட்ட னசாடினம் 
லட்னபா புருலசடு  லபசல் னசர்க் ப்டு ிது. ஆழ்ந்த ஊதா ிம் 
னதான்றும். இந்த ஆய்வு  ிந உப்புக் ில் S2-  ண்டினப் ட 
னன்டு ிது.  

                 Na2S+Na2 [Fe (CN5) NO]→Na4 [Fe (CN5) NOS] 

               (my;yJ) 

ஆ) ாசி ன் சாற்ின் நற்காரு குதிலன அசிட்டிக் அநித்லத 
னசர்த்து ின் கட் அசினடட்  லபசல் னசர்க் ப்டு ிது.  ருலநி 

யழீ்டிவு கப்டு ிது 
 

(CH3COO)2Pb +Na2S→ PbS (black ppt) + 2CH3COONa 

2 

24 

 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

Q.NO SECTION-III  (Nfs;tp vz; 27 fl;lha tpdh) MARKS 

25 

 

N2(g) + 3 H2 (g) → 2 NH3 (g) 
 

2  னநால் அம்னநாினாலய உருயாக்  3 னநால் லைட்பஜன் 
னதலயப்டு ிது. 

 

1    
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1 
 
 
 

1 
 

26 

 

xU mZtpy; cs;s ve;j ,U vyf;l;uhd;fSf;Fk; mtw;wpd; 
ehd;F Fthz;lk; vz;fspd; kjpg;G xd;whf ,Uf;fhJ. 

 
3   
 

27 

 

i)2NH3(g) ⇄N2(g)  +3H2(g)  ∆ng = 4-2 = 2  Kp= Kc (RT)
2 

 

ii) N2(g) +O2(g) ⇄ 2NO(g)      ∆ng = 2-2 = 0  Kp= Kc (RT)
0
 

 

 
1 ½   M 

 
1 ½ M 

 

28 

,Uk;G (Iron) kPJ ePuhtpiar; nrYj;j> ,Uk;G (Iron) Mf;irL cUthfpwJ. 
,t;tpidapy; i`l;u[d; ntspNaWfpwJ. 
 
3Fe + 4H2O → Fe3O4 + H2 

3 

29 

 

 

 

1  
 
 

1 
 

1 

30 

 

திர்நின் யானில்: Na+ + e– → Na(amalgam) 

னர்நின் யானில்: Cl– → ½ Cl2 ↑+ e–  

2Na(amalgam)+2H2O→2NaOH+2Hg+H2↑  

 

 
3 
 

31 
 
 
 
 
 

அயரின் கூற்றுப்டி குலயா கசிவு க ாண்ட  லபசல் ில் 

உள்“ஆயி ிலனிலுள் யாபயின் குதி அழுத்தநாது 

( லபகாருின் ஆயி அழுத்தம்) கசிவு குலந்த  லபசிலுள் 

யாபக்  லபகாருின் னநால் ின்த்திற்கு (x), னர் 

யி ிதத்திிருக்கும்”. இக்கூற்று கைன்ி யிதி  அினப்டு ிது. 

 
 

3 

32 

 

 
1 ½  

 
 

1 ½  
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33 

 

ீபற் அலுநிினம் குனாலபடு பன்ிலனில் கன்சலீ கநத்தில் 

குனாலபடுடன் யிலடுத்தும் னாது, கடாலுயனீ் ிலடக் ின்து . 

 
 

3 
 

Q.NO  MARKS 

34 

a) (i) No of moles = 22/16 

    =  1.375 moles x 6.023x 10
23 

    
= 8.2816 x 10

23 

1 

 

1 

 

 
    ii)  11Na →1s

2
2s

2
2p

6
3s

1  
    z*=z-s 

   Na+ →1s
2
2s

2
2p

6   
= 11-[7x0.35+0.85 x 2] 

                                 =11- 4.15      = 6.85 

3 

 

                (Or) 

 
னார் அணுநாதிரி:  

1. க்ட்பாின் ஆற்ல் யலபனறுக் ப்ட்ட நதிப்பு லப் கற்ிருக்கும். 

2. க்ட்பான் ள் அணுக் ருயிலச் சுற்ி சி குிப்ிட்ட ஆற்லுலடன ஆர்ிட் 

னும் யட்டப்ாலதனில் நட்டும் சுற்ி யரு ின். இவ்யட்டப்ாலத ள் ில 

யட்டப்ாலத ள் (Stationary orbits) அலமக் ப்டு ின். 

3. எரு குிப்ிட்ட யட்டப்ாலதனில் சுற்ி யரும் க்ட்பாின் ன ாண 

உந்தநதிப்பு (mvr)ஆது, h/2πன் பழு ண் நடங் ா  இருக்கும் அதாயது 

mvr = nh/2π----------------- (2.1) 

இங்கு n = 1, 2, 3. . . . பதின 

4. க்ட்பாாது எரு குிப்ிட்ட ில யட்டப் ாலதனில் சுற்ி யரும் 

யலபனில் அதன் ஆற்ல இமப்தில்ல. ஆால், எரு க்ட்பான் உனர் 

ஆற்லுலடன (E2) யட்டப் ாலதனிிருந்து, தாழ்ந்த ஆற்லுலடன (E1) யட்டப் 

ாலதக்குத் தாவும் னாது, அதி ப்டினா ஆற்ல்  திர் யசீ்சா  

கயினிடப்டு ிது கயினிடப்ட்ட  திர்யசீ்சின் அதிர்கயண்  

E2 – E1 = hν  

நற்றும்  

 

நாா , தகுந்த ஆற்ல் எரு க்ட்பானுக்குத் தபப்டும் னாது, அது தாழ்ந்த 

ஆற்லுலடன யட்டப் ாலதனிிருந்து, அதி  ஆற்லுலடன யட்டப் 

ாலதக்குத்தாவு ின்து. லைட்பஜன் நற்றும் லைட்பஜல எத்த (எரு 

க்ட்பாலக் க ாண்ட H, He
+
 நற்றும் Li

2+
 னான்லய) அணுக் ளுக்கு னார் 

 ருது  ன ால னன்டுத்தி, ‘n’ ஆயது யட்டப் ாலதனில் சுற்ி யரும் 

க்ட்பாின் ஆற்ல் நற்றும் அவ்யட்டப்ாலதனின் ஆபம் ஆ ினயற்ல 

யருயித்ததன் படிவு ள் ின்யருநாறு 
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i)       i) %yf;$WfSf;fpilNaahd i`l;u[d; gpizg;G: ePh;> mk;Nkhdpah>  
     vj;jdhy; 
   ii) %yf;$WfSf;F cs;Nsahd i`l;u[d; gpizg;G: Mh;j;Njh    
        iel;Nuh gPdhy;> rhyprpyhy;bi`L 
 

1 

 

1 

 

ii)  

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

                                       (my;yJ) 
 

ஆண்ட்ரூஸின் சநகயப்ிலக்ன ாடு ள்  

தாநஸ் ஆண்ட்ரூஸ் ன்யபால் யாப நற்றும் திபய ில ில் 

உள்எரு காருின் அழுத்தம்,  அவு நற்றும் கயப்ில 

ஆ ினயற்ிற்கு இலடனனனா பழுலநனா தபவு ள் பதன் பதில் 

தபப்ட்டது. கயவ்னயறு கயப்ில ில்,  ார்ன்லடஆக்லஸடின் 
சநகயப்ிலக் ன ாடு ல அயர் யலபந்தார். யலபடம்  

தபப்ட்டுள்து. இவ்யலப டத்திிருந்து ாம் ின்யரும் யியபங் லப் 
கபடி ிது.  

குலயா கயப்ிலனில் யலபனப்ட்ட கயப்சநிலக் 

ன ாடு ில், உதாபணநா  130
Cல், அழுத்தம் அதி ரிக் ப்டும் னாது, AB 

ன் யமினன ‘B’லன அலடபம் யலப  அவு குல ிது. ‘B’ல் அழுத்தம் 

நாாதிருக்கும் னாது, BC ன்யமினன திபயநாதல் ி ழ் ிது. னநலும் 

யாப நற்றும் திபய ில ள் இபண்டும் இலணந்து  ாணப்டு ின். 

‘C’ல் யாபயாது பழுயதும் திபயநா  நாறு ிது. Cல் உள் 
அழுத்தத்லதயிட, அதி  அழுத்தம் தபப்டும் னாது திபயம் 

அபக் த்திற்கு நட்டுனந உட்டு ிது. னய அதன்  அயில் 

குிப்ிடத் தகுந்த நாற்ம் ற்டுயதில்ல.  

அடுத்தடுத்த கயப்ில ில் யலபனப்ட்டசநிலக் ன ாடு ளும் 

இனத தன்லநனிலப் கற்றுள்துடன் தட்லடனா குதினின்அ வு 

குலந்து க ாண்னட யரு ிது. அதாயது, திபயபம் யாபவும் இலணந்து 

 ாணப்டும்  அவு யசீ்சு குல ிது. 31.10Cல் கயப்ிலனில், 
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குலந்து க ாண்னட யரும் தட்லடனா குதி ‘ P’ ன் புள்ினில் 

பூஜ்னநா ிது. அதாயது இப்புள்ினில் CO2 யாபயாது பற்ிலும் 

திபயநா ிது. இந்த கயப்ிலனாது, CO2ன்திபயநாகும் கயப்ில 

அல்து ிலநாறும் கயப்ில அலமக் ப்டு ிது. 

இப்புள்ினில், அழுத்தம் 73 atm ஆகும். இந்த கயப்ிலக்கு னநல் 

உள்அலத்து அழுத்த ில ிலும் CO2 யாப ிலனினனன 
உள்து.  ார்ன்லடஆக்லஸலடப் னான்ன இனல்பு யாபக் ளும் 

கசனல்டு ின்  ின்ர்  ண்டினப்ட்டது. 
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                                             (my;yJ) 
 
 

i) Kb = மோயோல் க ோதிநிலய ஏற்ம ோறிலி.  

   m=1, எனில்Δ Tb=Kb;  

   எனமே, Kb  என்பது, 1 மோயோல்  லசலின் க ோதிநிலய ஏற்மோகும். Kb திப்பு ள்   

பின்ேரும் சன்போட்டின்படி  ணக்கிடப்படுகிமது. 
 

     (or) 

 

 

ii)  

க ோள்ளிட  விலரவினோல் (steric repulsion) சிஸ் ோற்றிோனது டிோன்ஸ் ோற்றித்லைக் 

 ோட்டிலும் குலமேோன நிலயப்புத் ைன்லலக் க ோண்டுள்ரது. டிோன்ஸ் ோற்றித்தில் கபரி  

உருேரவு உள்ரை கைோகுதி ள்(bulky groups) எதிகதிர் பக் த்தில் அலகின்மன. 
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37 

i)  இவ்விலன ளில்  ோர்பன் அணுவுடன் இலணக் ப்பட்டுள்ரஒரு அணு அல்யது அணுத் 

கைோகுதி புதி அணு அல்யது அணுத் கைோகுதிோல் பதிலீடு கசய்ப்படுகின்மது.  விலனயில் 

ஈடுபடும் விலனப் கபோருளின் ைன்லயிலனப் கபோருத்து இவ்விலனயிலன பின்ேருோறு 

ேல ப்படுத்ையோம்.  

1)  ருக் ேர் கபோருள் பதிலீட்டு விலன 

2) எயக்ட்ோன் ேர் கபோருள் பதிலீட்டு விலன 

3) ைனிஉறுப்பு பதிலீட்டு விலன 

 ருக் ேர் கபோருள் பதிலீட்டு விலன:  

 

 
 

எயக்ட்ோன்  ேர் கபோருள் பதிலீட்டு விலன 

 

 
 
ைனிஉறுப்பு பதிலீட்டு விலன 

 

 
நீக் விலன:  

இவ்விலனயில் ஒரு மூயக்கூறிலிருந்து இரு பதிலி ள் நீக் ப்படுகின்மன. மலும் நீக் ப்படும் 

கைோகுதி ள் இலணக் ப்பட்டுள்ர  ோர்பன் அணுக் ளுக்கிலடமC-C இட்லடப்பிலணப்பு 

உருேோகிமது. இவ்விலன ளில் எப்மபோதும் இனக் யப்போைலில் ோறுைல் நி ழ்கிமது. 
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i) எரு னசர்நத்தி உள் எரு குிப்ிட்ட அணுயிலத் தயிர்த்து, ிி் 

அணுக் ள், அயற்ின் யமக் நா, ஆக்சிஜனற் ன்லணக் 
 ண்டியதற் ா யிதி ின்டி  ிர்ணனம் கசய்னப்ட்ட 
ஆக்சிஜனற் ிலனில்அனி ா  ீக் ின ின்ர், அக்குிப்ிட்ட 
அணுயின் நீது ஞ்சினிருப்தா க்  ருதப்டும் நின்சுலநனன அந்த 

அணுயின் ஆக்சிஜனற் ண்ப்டும். 

 

 

ii) 
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i) a) fhy;rpak; - njhlh; 4> njhFjp  - 2 
  b) rpy;th; -  njhlh; 5> njhFjp – 11 
 
ii)   டிீரில், னசாப்பு லப் னன்டுத்தும் னாது, அயற்ின் 

தூய்லநனாக்கும் தின் குல ிது. னசாப்பு ள் ன் ீண்ட 
சங் ிிபலடன க ாழுப்பு அநிங் ின் (. ா. னதங் ாய்ண்கணய்) 

னசாடினம் அல்து காட்டாசினம் உப்பு ாகும். னசாப்ாது  டிீரில் 

னசர்க் ப்டும்னாது,  டிீரில் உள் இரு இலணதின் க ாண்ட 
கநக்சீினம் அல்து  ால்சினம் அனி ள் னசாப்புடன் யிலபுரிந்து, 

னசாப்ின்,  ால்சினம் நற்றும் கநக்சீினம் உப்பு ா  யழீ்டியா ிது. 

M2+ + 2RCOONa → (RCOO)2M + 2Na+  

M = Ca or Mg  

R = C17H35 
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  ( அல்யது) 
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