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                                                          மாதிரி திருப்புதல் ததர்வு - 2019                      தேர்வு எண்   

 

                                  தேரம் : 2.30 மணி                                       XI  - தேதியியல்                                    மமாத்த மதிப்மெண்கள் : 70 

                                 
                                                                                                  பிரிவு -1                                                           (15 x 1 = 15) 

              
                       சரியான விடைடயத் ததர்ந்மதடுத்து எழுதவும்                          
                    
           1.  6.02 x 1024 CO மூலக்கூறுகளில் உள்ள கிராம் மூலக்கூறு ஆக்சிஜன் 

                   அ) 1 கி மூலக்கூறு       ஆ) 10 கி மூலக்கூறு       இ) 5 கி மூலக்கூறு       ஈ) 0.9 கி மூலக்கூறு 

           2. n=6, l=2 என்ற மதிப்புள்ள ஓர் உள் ஆற்றல் மட்டம் எடுத்துக் ககாள்ளும் அதிகபட்ச எலக்ட்ரான்கள்  
                      அ) 82 எலக்ட்ரான்கள் ஆ) 46 எலக்ட்ரான்கள்    இ) 92 எலக்ட்ரான்கள்    ஈ) 10 எலக்ட்ரான்கள் 

            3. Cl2 மூலக்கூறின் பிணைப்பு நீளம் 

                        அ) 0.74 A o                    ஆ) 1.44 A o                                   இ) 1.98 A o                         ஈ) 2.24 A o 

                           4. ணைட்ரஜன் கபராக்ணைடு ேயாரிக்க உேவுவது 

                                       அ) Na2O                        ஆ) BaO2                            இ)Ca(OH)2                        ஈ) CaCl2 

                                5. காரம் உதலாகங்களில் எேன் கணடசிக் கூட்டில் எட்டு எலக்ட்ரான்கள் இல்ணல? 

                                      அ) Ra                              ஆ) Mg                               இ) Be                                 ஈ) தமற்கண்ட எதுவுமில்ணல 

                                6. நல்லியல்பு வாயுவிற்கு உோரைம் 

                                       அ) CO2                            ஆ) NH3                             இ) H2                                  ஈ) CO 
                                 7. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது நிணலச் சார்பு பண்பு அல்ல? 

                                      அ) ∆S                                ஆ) ∆q                                இ) q                                   ஈ) T 

                                  8. H2(g)+ I2(g)                           2HI(g)              என்ற சமநிணல விணையில் 

                                     அ) K p= Kc                         ஆ) K p>K c                           இ) K p< K c                         ஈ) K  p=1/Kc 
                                  9. வலிணமமிகு மின்பகுளி Ba(OH)2 ன் நீர்த்ே நீர்க்கணரசலுக்கு வாண்ட் ைாஃப்  காரணி(I) மதிப்பு 

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

                                10. H3O+ ன் வடிவம் 

                                       அ) வணளந்ே அணமப்பு  ஆ) நான்முகி                      இ) பிரமிடு                         ஈ) சதுர பிரமிடு 
                                11. பின்வருவைவற்றுள் எது ஒளிசுழற்றும் பண்புணடயது? 
                                        அ) 3 – குதளாதரா கபன்தடன்  ஆ) 2 – குதளாதரா புதராப்தபன் இ) மீதசா டார்டாரிக் அமிலம் ஈ) குளூக்தகாஸ் 

                                12. ணநட்தரா ஏற்றத்தின் தபாது உண்டாவது 
                                         அ) கார்பன் தநர் அயனி         ஆ) கார்பன் எதிர் அயனி             இ) சமநிணல உறுப்பிணை             ஈ) அயனி அல்லாே உறுப்பிணை 

                                13.  பின்வருவைவற்றுள் எளிோக ஃபிரீடல் – கிராப்ட் விணையில் ஈடுபடாே தசர்ம்ம் எது? 

                                         அ) ணநட்தரா கபன்சீன் ஆ) கடாலுவீன்               இ) கியூமீன்                           ஈ) ணசலீன் 
                                 14. C-X பிணைப்பாைது இவற்றில் வலிணமயாக உள்ளது 

                                        அ) CH3Cl                         ஆ) CH3I                            இ) CH3Br                                ஈ) CH3F 

                                  15. மணழநீரின் pH மதிப்பு 

                                         அ) 6.5                            ஆ) 7.5                               இ)5.6                                       ஈ)4.6 
                                                                                                  பிரிவு -II                                                             (6 x 2 = 12) 

                             ஏததனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளி. வினா எண் 23 - க்கு கட்ைாயமாக  விடையளிக்கவும் 

 
                          16. ஆக்ஸிஜதைற்றம், ஒடுக்கம் தவறுபடுத்துக. 
                          17. ரூேர்தபார்டின் ஆய்வின் முடிவுகள் யாணவ? 

 18. மூன்று வணகயாை சகப்பிணைப்பு ணைட்ணரடுகணளக் குறிப்பிடுக. 

         19. விரவுேல் மற்றும் பாய்ேல் தவறுபாடு ேருக. 

            20.  நிணறத்ோக்க விதிணய வணரயறு? 
 21. ணப(π) பிணைப்பு என்றால் என்ை? 
 22.  உடனிணசவு என்றால் என்ை? 

 23. SN
2 விணை வழிமுணற விவரி 

 24. பசுணம தவதியியல் என்றால் என்ை? 

        
           பிரிவு -III                      (6 x 3 = 18) 

                              ஏததனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளி. வினா எண் 33 - க்கு கட்ைாயமாக  விடையளிக்கவும் 

 
    25. கபௌலி ேவிர்க்ணக த்த்துவத்திணைக் கூறு. 
 26. கசயலுறு அணுக்கரு மின்சுணம என்றால் என்ை? 

 27. ஜிப்சத்தின் பயன்கணளத் ேருக? 

 28. கவப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதியின் பல்தவறு கூற்றுகணள கூறு 

 29. கைன்றி விதிணய கூறி விளக்குக. 
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 30. கரிம தசர்மங்களின் கபாதுபண்புகணளத் ேருக. 
 31. எலக்ட்தராகமரிக் விணளவிணை விளக்குக. 

 32. 1- பியூட்ணடன் மற்றும் 2- பியூட்ணடணை எவ்வாறு தவறுபடுத்தி அறிவாய்? 

 33.  ஃபிட்டிக் விணைணயக் கூறு. 

                  பிரிவு -IV                                                     (5 x 5 = 25) 
                                                               அடனத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 

 34.   (i) சமாை நிணற வணரயறு (2) 

    (ii)குறிப்பு வணரக: ‘s’,‘p’ மற்றும்’d’ வடிவங்கள்(3) 

                                                                                (அல்லது) 

     (i) மூணலவிட்ட கோடர்பிணை விவரி(2) 
     (ii)தசாேணை மூலம் கண்டறியப்பட்ட Cl2 மூலக்கூறின் அணுக்கருகளுக்கிணடயாை தூரம் 1.98 Ao எனில் சகப்பிணைப்பு  

                                          ஆரத்ணே கைக்கிடுக(3) 

 
 35.   (i) H2O மற்றும் H2O2 ன் வடிவணமப்புகணள ஒப்பிடுக (2) 
    (ii)தசாடியம் மற்றும் கபாட்டாசியத்தின் உயிரியல் முக்கியத்துவத்ணே விளக்குக (3) 

                                                                                (அல்லது) 

    (i)அமுக்கத்திறன் காரணி என்றால் என்ை?(2) 

    (ii)அக ஆற்றலின் சிறப்பியல்புகள் யாணவ? (3) 
  
 36.   (i)திரவ – ஆவி சமநிணல வணரயறு?(2) 

     (ii)எதிர் சவ்வீடு பரவல் (RO) என்றால் என்ை? (3) 

                                                                                (அல்லது) 
     (i)முணறசார் மின்சுணம என்றால் என்ை?(2) 

     (ii)CO மூலக்கூறு உருவாேணல மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் (MO) ககாள்ணக மூலம் விவாதிக்கவும் (3) 

 
 37.    (i)மாற்றியம் என்றால் என்ை?(2) 
     (ii)ோள் வண்ைப்பிரிணக முணறயிணை விளக்குக (3) 

                                                                                (அல்லது) 

     (i)தூண்டல் விணளவு(I) என்றால் என்ை?(2) 

     (ii)பதிலீட்டு விணை மற்றும் நீக்க விணை யாணவ (3) 
 
 38.    (i)ணநட்தரா ஏற்றம் என்றால் என்ை?(2) 

      (ii)தகராஸ் விதி கூறு (3) 

                                                                                (அல்லது) 
      (i) பனிப்புணக வணரயறு(2) 

      (ii)E2 மற்றும் E1 விணைவழி முணற யாது? (3) 

  
 

  
                     அ.கருப்பசாமி, 

       முதுகணல தவதியியல் ஆசிரியர், 

         (மணியம்பட்டி-தபாடி) 
       தேனி மாவட்டம். 

         8144870086 
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