
 

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

 

Padasalai.Net’s Centum Coaching Team 

Special Question Paper (2018-19) 

nkåiy முதலாம் M©L ntÂæaš 

neu« : 2.30 kâ kÂ¥bg©: 70 

F¿¥ò :- njitahd  Ïl§fëš gl¤Âid  tiuªJ, 

rk‹ghLfis vGJf. 

ÃçÎ - I 

F¿¥ò:- (i) mid¤J édh¡fS¡F« éilaë¡fÎ«. 

(ii) bfhL¡f¥g£l eh‹F éilfëš äfÎ« rçahd 

éilia¤ nj®ªbjL¤J FÖp£Ll‹ 

éilæidÍ« nr®¤J vGJf.           15x1=15 

1.  கூற்று (A) : இபே மநோல் குலக்ம ோஸில் 12.044 × 1023 குலக்ம ோஸ் 
பக்கூறு ள் உள்.  

  ோபணம் (R) : பே மநோல் அவுள் எந்த பே போபேிலும் உள் 
உட்போபேட் ின் எண்ணிக்க  6.02 × 1022  

அ) கூற்று (A) நற்றும்  ோபணம் (R) இபண்டும் சரி, மநலும்  ோபணம் (R) 
ஆது கூற்று (A) க் ோ சரினோ யிக் ம் 

ஆ) கூற்று (A) நற்றும்  ோபணம் (R) இபண்டும் சரி, மநலும்  ோபணம் 
(R)ஆது கூற்று (A)க் ோ சரினோ யிக் நல் 

இ) கூற்று (A) சரி நற்றும்  ோபணம் (R) தயறு  
ஈ) கூற்று (A) நற்றும்  ோபணம் (R) இபண்டும் தயறு 

2. 45nm அகீம் உகைன ினின் ஆற்ல்  
அ) 6.67 × 1015 J      ஆ) 6.67 × 1011 J    

இ) 4.42 × 10–18 J      ஈ) 4.42 × 10–15 J 

3. சரினோ யிகைனிக மதர்வு பசய்  
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(i) இபண்ைோயது யரிகசனின் அணு ஆபம் பகமன Be = 90pm, F = 
64pm, நற்றும் Ne = 160pm. 

   (ii) Li பதல் Ne யகப பசல்லும் மோது அணு ஆபம் குக ிது. 

   (iii) யோண்ைர்யோல்ஸ்  யர்ச்சி யிகச நற்றும் ச ப்ிகணப்பு தன்கந 
 ோபணநோ  Ne-னின் உபேயவு அதி நோ ிது. 

   (iv) யோண்ைர்யோல்ஸ் ஆபத்கத பற்றுள்தோல் Ne ச ப்ிகணப்பு 
தன்கநகன இமக் ிது. 

   (v) ஆபத்தின் யரிகச ள் பகமன  

உமோ  ஆபம் > ச ப்ிகணப்பு > யோண்ைர்யோல்ஸ் ஆபம் 

அ) சரி,சரி,தயறு,சரி,தயறு   ஆ) சரி,சரி,சரி,தயறு,தயறு 

இ) சரி,தயறு,தயறு,சரி,சரி   ஈ) சரி,தயறு,தயறு,தயறு,சரி 

4. ீர் யோப என்து  
அ) H2O(g)        ஆ) CO + H2O    

இ) CO + H2      ஈ) CO + N2 

5. சுைர் மசோதககன தபோத மசர்நம் எது? 

அ) MgCl2       ஆ) CaCl2    

இ) SrCl2       ஈ) BaCl2 

6. யோப நோிி R-னின் நதிப்பு  
அ) 0.082dm3atm.       ஆ) 0.987 cal mol-1 K-1  
இ) 8.3 J mol-1K-1      ஈ) 8 erg mol-1K-1 

7. ின்யபேயயற்றுள் எது பயப்இனக் யினல் சோர்பு அல்?  
அ) அ ஆற்ல்      ஆ) என்தோல்ி  
இ) என்ட்மபோி      ஈ) உபோய்வு ஆற்ல் 
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8. குிர்ந்த ீரில்  ோர்ன் கை ஆக்கஸடு யோபயின்  கபதிக 
எவ்யோறு அதி ரிக் ோம் __________  

அ) அழுத்தத்திக அதி ரித்து   ஆ) அழுத்தத்திக குகத்து  
இ)  அயிக அதி ரித்து    ஈ) இயற்ில் ஏதுநில்க 

9. 1.25M  ந்த  அநித்தின் ோர்நோிட்டி  
அ) 1.25N       ஆ) 3.75N    
இ) 2.5N       ஈ) 2.25N 

10. ட்டினல் I ,ட்டினல் II நற்றும் ட்டினல் III உைன் போபேத்தி ,  ீமம 
ப ோடுக் ப்ட்டுள் குினடீு ில் சரினோகத மதர்ந்பதடு. 

ட்டினல் I ட்டினல் II ட்டினல் III 

A.BeCl2 P.sp3d 1. த பக்ம ோணம் 

B.PCl5 Q.sp 2. எண்ப ி 

C.BF3 R.sp2 3. மர்ம ோடு 

D.SF6 S.sp3d2 4. பக்ம ோண இபேிபநிடு 

அ) A→P→3, B→Q→4, C→R→1, D→S→2 
ஆ) A→Q→3, B→P→4, C→R→1, D→S→2 
இ) A→ R→1, B→S→2, C→P→3, D→Q→4 
ஈ) A→ S→1, B→P→2, C→Q→3, D→R→4 
11.  ரிநச் மசர்நத்தின் தூய்கநகன ிர்ணனிக் ப்டும் பக 
அ) யண்ணப்ிரிக      ஆ) டி நோக் ல்  
இ) உபேகுிக(அல்து) ப ோதிிக ஈ) (அ) நற்றும் (இ) 
12.   ோர்ன் மர் அனி ின் ப்டீ்டு ிகப்புத் தன்கந. 
 அ) 3° < 2°>1°      ஆ) 3° > 2°>1° 
 இ) 3° < 2°< 1°      ஈ) 3° > 2°<1°  
 

TrbTnpsc.com

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



 

S.PRABAKAR M.Sc, B.Ed, M.Phil, PGDCA, Page 4 

 

13. ின்யபேம் யிகனன் மசர்நம் (A) ஐக்  ண்ைி  

  BrCH2-CH2Br CH≡CH 
அ) Zn        ஆ) Con H2SO4 

 இ) OH/KOH       ஈ) dil H2SO4 
14. ின்யபேம் மசர்நங் க அயற்ின் அைர்த்தினின் ஏறுயரிகசனில் 
அகநக்  

A) CCl4 ,B) CHCl3 ,C) CH2Cl2 ,D) CH3Cl 
அ) D < C < B < A      ஆ) C > B > A > D  
இ) A < B < C < D      ஈ) C > A > B > D 
15. ின்யபேயயற்றுள் தயோகூற்க  ண்ைி .  
அ) தூன ீர் 5 ppm க்கும் குகயோ BOD நதிப்க பற்ிபேக்கும்.  
ஆ) சுகநக் குடில் யிகவு ஆது உ  பயப்நனநோதல் எவும் 

அகமக் ப்டு ிது  
இ)  ோற்ிலுள் தண்ணின திண்ந து ள் ள், து ள் நோசுடுத்தி ள் 

எப்டு ின்.  
ஈ) உனிர்க் ம ோம் ஆது பூநிகன சூழ்ந்துள் ோது ோப்பு 
மோர்கயனோகும்.; 

ÃçÎ - II 

vitnaD«  MW édh¡fS¡F éilaë¡fÎ«.  

édh v© 20 ¡F f£lhakhf éilaë¡fÎ«: 6x2=12 

16. 3px நற்றும் 4dx2-y2 ஆர்ிட்ைோில் உள் எக்ட்போனுக்கு n நற்றும் l 
நதிப்பு கக் கூறு . 

17. யீ ஆயர்த்த யிதிகன யகபனறு. 
18.  ோப உமோ ங் க யிை  ோபநண் உமோ ங் ள்  டிநோகய ஏன்? 
19. ோனிின் யிதினிக தபே . 
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20. பே தோினங் ி மநோட்ைோர் யோ  இனந்திபத்தில், பட்மபோல் 8160°C 
பயப்ிகனில் எரிக் ப்டு ிது. சூமின் பயப்ிக 210°C ஆ  
இபேக்கும் மோது இனந்திபத்தின் அதி ட்ச திக  ணக் ிடு . 
21. ஐமசோைோிக்  கபசல் யகபனறு. 
22. ி சுமற்சி நோற்ினத்திற் ோ ிந்தக ஏன்? 
23. நோர்ம ோவ்ி ோப் யிதிகன யகபனறு. 
24. அநி நகம எவ்யோறு உபேயோ ிது?  

ÃçÎ - III 

vitnaD«  MW  édh¡fS¡F éilaë¡fÎ«.  

édh v© 30 ¡F f£lhakhf éilaë¡fÎ«: 6x3=18 

25. Fe3+ (Z=26), Mn2+ (Z=25) நற்றும் ஆர் ோன் (Z=18) ஆ ினயற்ின் சிறுந 
ஆற்ல் ிகனில்  ோணப்டும் தித்த எக்ட்போன் ின் 
எண்ணிக்க னிகக்  ணக் ிடு . 
26. N-ன் அனினோக்கும் ஆற்ல் O-ஐ யிை அதி ம் ஏன்? 
27. ோபோகைட்பஜக, ஆர்த்மதோகைட்பஜோ  எவ்யோறு நோற்ோம்? 
28. யோபக் கத் திபயநோக்  ல்மயறு பக க கூறு . 
29. லீ – சோட்ினர் தத்துயம் யகபனறு. 
30. ின்யபேயயற்ிற்கு லூனி யடியகநப்பு க யகப .  
 i) O3  

ii) SO4
2–  

iii) HNO3  
 31. உைிகசவு ற்ி சிறு குிப்பு யகப   
32. ின்யபேயயற்க ிகவு பசய் :  

  i)2- ிபெட்கைன்  

 ii.)CH2 =CH2  
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 iii) CaC2    
33. DDT எவ்யோறு தனோரிப்ோய்?  

ÃçÎ -IV 

mid¤J édh¡fS¡F« éilaë¡fÎ« :- 5x5=25 

34) ஆக்ஸிஜமற் எண்பகனில் ின்யபேம் யிக கச் சநன்பசய்  
     i) Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2+ H2O 

(அல்து) 

i) மோர் அணு நோதிரினின் யபம்பு க கூறு . 
ii) அலுநிினம் நற்றும் குமோரிின் 3p எக்ட்போன் நீதோ பசனலுறு 
அணுக் பே நின்சுகநனின் நதிப்ிக ஸ்மட்ைர் யிதி கப் 
னன்டுத்தி  ண்ைி .  
35. i) NH3, H2O நற்றும் HF ஆ ினயற்க அயற்ின் கைட்பஜன் 
ிகணப்புத் தன்கநனின் ஏறு யரிகசனில் யரிகசப்டுத்து .  
ii) ோரீஸ் சோந்தின் னன் கக் குிப்ிடு . 

(அல்து) 

i) யிபவுதல் நற்றும் ோய்தல் மயறுோடு தபே . 
ii) CaCl2 உபேயோதல் பசனல்பகக்கு ோர்ன் – மைர் சுற்க எழுது . 
36. யோன்ட் ைோஃப் சநன்ோட்டிக யபேயி. 

(அல்து) 

i)  கபதின் நீதோ அழுத்தத்தின் யிககய யிக்கு . 
ii) Li  பக்கூறு ஆர்ிட்ைோல் ைம் யகபந்து அதன் ிகணப்பு தபத்திக 
 ணக் ிடு ' 
37. ின்யபேம் மசர்நங் லக்கு யடியகநப்க எழுது .  
i.3-எத்தில் -2-பநத்தில்-1-பன்டீன், 
ii. பயிகணன ிபெட்கைல் அமனோகைடு  
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iii. 2 - நீத்கதல் ிபெட்ைன்-3-ஆல்  
iv. ிபெட்ைன்-2, 2-கைனோல்,  
v. 3-குமோமபோ ிபெட்ைோல்  

(அல்து) 

 ஆக்சிஜமற் நற்றும் ஆக்சிஜன் டுக் ம் யிக க யிக்கு . 
38.  n – ிபெட்மைன் யசஅகநப்பு க யியரிக் . 

(அல்து) 

(A) நற்றும் (B) ஆ ின C2H4Cl2 என் யோய்ப்ோடுகைன இபே நோற்ினங் ள். 
மசர்நம் (A) ஆது ீர்த்த KOH உைன்யிகபுரிந்து C2H4O என் பக்கூறு 
யோய்ப்ோடுகைன(C) ஐத் தபே ிது. மசர்நம் (B) ீர்த்த KOH உைன் 
யிகபுரிந்து C2H6O2 என் பக்கூறு யோய்ப்ோட்டிக உகைன (D) ஐத் 
தபே ிது. A, B, C நற்றும் D ஐக் ண்ைி , யிக க யிக்கு . 
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