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+2  ேவதிய�ய� க
ற� ைகேய 

��� மதி�ெப� வ�னா�க�  

அ� அைம�� – 2 

ேக�வ� எ�: 31 

1. ெபா��ைமய	
 ஈய�� த
ைம எ
றா� எ
ன? 

1.ஒள�ய	
 ���கீ�  வ	ைள", வ	ள�$� வ	ைள" – 

அைல(த
ைமைய வ	ள��கி
றன.  

2.க�$ெபா�+ கதி,வ -./, ஒள�மி
 வ	ைள" – 0க+ 

த
ைமைய வ	ள��கி
றன.  

3.எனேவ ஒள� ஈய�� த
ைம ெகா� +ள0. 

2.0க+, அைல – ேவ�ப (0. 

 0க+ அைல 

1 அ�ட(தி� 
வைரய��க5ப�ட 
இட(ைத5 ெப7�+ள0.   

அைன(0 இட8கள�9$ 
பரவ	 உ+ள0.  

2 ஓட(தி� ஒ� 0க+ 
ம� ேம இ��க <=>$.  

ஓட(தி� பல அைலக+  
இ��க <=>$.     

3 ஒ� �றி5ப	�ட இட(தி� 
உ+ள 0க+கள�
 
எ�ண	�ைக அவ7றி
 
@ த9��. சம$.     

���கீ� 5 ப�பா� 
சமமாக  இ��கா0.       

3. ெஹCச
ெப,� நிைலய	�லா ேகா�பா  - வைரய�. 

ஒேர ேநர(தி� மிக"$ 0+ள�யமாக F� 0கள�
 நிைல 

ம7�$ திைசேவக(ைத அளவ	ட <=யா0. 

∆�. ∆� ≥ ℎ4� 

∆� – 0கள�
 நிைலய	9+ள  நிைலய	�லா( த
ைம.  

∆� - 0கள�
 உGத(தி9+ள நிைலய	�லா( த
ைம. 

4.எல��ரா
 ஆ7றலி
 எதி,��றிய	
 <�கிய(0வ$ யா0? 

1.<=வ	�லா ெதாைலவ	� ஓ,  எல��ரான�
 ஆ7ற� 

JKஜிய$. 

2.அM�க�வ	
 கவ,.சியா� எல��ரா
 ேவைலைய. 

ெசCவதா� ஆ7றைல இழ�கிற0. 

3.எல��ரான�
 ஆ7ற� �ைறG0 ெகா�ேட வG0 JKஜிய(ைத 

வ	ட �ைறகிற0. 

5.  ஆ,ப	�டா� வைரய�. 

ஓ, அMவ	� அM�க�ைவ./7றி>+ள ப�திய	� �றி5ப	�ட 

ஆ7ற� ெகா� +ள அதிகப�ச  எல��ரான�
 நிகPதக"  

ஆ�$. 

6. Rல�@� ஆ,ப	�டா�க+ எ
றா� எ
ன? 

1.Rல�@றி�  எல��ரா
க+ அைமG0+ள �திய 

ஆ,ப	�டா�க+ Rல�@� ஆ,ப	�டா�க+ என5ப கி
றன. 

2.சம ஆ7ற9ைடய (அ) ஏற��ைறய சம ஆ7ற9ைடய அM 

ஆ,ப	�டா�க+ இைணவதா� Rல�@� ஆ,ப	�டா�க+ 

உ�வாகி
றன.  

3.இர�  அM ஆ,ப	�டா�க+ இைணG0  இர�  Rல�@� 

ஆ,ப	�டா�கைள உ�வா��கி
றன.   

7.. ப	ைண5�( தர$ எ
றா� எ
ன ? 

ப	ைண5� Rல�@� ஆ,ப	�டாலி� உ+ள  எல��ரா
கள�
 

எ�ண	�ைக��$, எதி, ப	ைண5� Rல�@� ஆ,ப	�டாலி� 

உ+ள  எல��ரா
கள�
 எ�ண	�ைக��$ உ+ள ேவ�பா�=� 

பாதி அளவா�$. 

ப	ைண5�(தர$ = (�� − N�)2  

8. ைஹ�ரஜ
 Rல�@� உ�வாவைத வ	ள��. 

ைஹ�ரஜன�
 அM எ� H(Z =1) – 1S1
 

O�: (�1�)� 

 

ப	ைண5�(தர$ = (�� − N�)2 = 2 − ௦2 = 1 

ப	ைண5�(த
ைம:ஒ7ைற சக5ப	ைண5� 

காGத( த
ைம: ைடயா காGத( த
ைம 

9..ஹ-லிய$ Rல�@� உ�வாவதி�ைல ஏ
 ? 

ஹ-லிய$ அM எ� H(Z =2) – 1S2
 

He�: (�1�)�(�∗1�)� 

 

ப	ைண5�(தர$ = (�� − N�)2 = 2 − 22 = 0 

ப	ைண5�(தர$ JKஜிய$ எ
பதா� ஹ-லிய$ Rல�@� 

உ�வாவதி�ைல. 

1௦.இன� கல5� எ
றா� எ
ன ? 

ஏற��ைறய சம ஆ7ற� ெகா�ட அM ஆ,ப	�டா�க+ 

ஒ
�ட
 ஒ
� கலG0 சம ஆ7ற9$ ஒ(த வ=வ<$ 

உைடய ஆ,ப	�டாைல( த�வ0  இன� கல5� என5ப $. 

11.ைஹ�ரஜ
 ப	ைண5� உ�வாக( ேதைவயான காரண8க+ 

யாைவ ? 

ைஹ�ரஜ[ட
 இைணG0+ள அM, 

1. எல��ரா
 கவ, ஆ7ற� - அதிகமாக இ��க ேவ� $. 

2.உ�வ அள" - சிறியதாக இ��க ேவ� $.  

2. ஆவ#$தன அ%டவைண – 2 

ேக�வ� எ�: 32 

1.அ� (அ) அயன, ஆர. எ�றா� எ�ன ? 

அM�க�வ	
 ைமய(தி7�$, ெவள��@�=� உ+ள 

எல��ரா
க\��$ இைடேய உ+ள ெதாைல" அயன� ஆர$ 

என5ப $. 

2.அயன,யா�0. ஆ
ற� எ�றா�  எ�ன ? 

வா> நிைலய	� உ+ள தன�(த அMவ	9+ள எள�தாக 

ப	ைண�க5ப�ட ஓ, எல��ராைன ந-�க( ேதைவ5ப $ ஆ7ற� 

அயன�யா��$ ஆ7ற� என5ப $. 
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3.எல�%ரா� நா%ட. வைரய�. 

வா> நிைலய	� உ+ள ஒ� ந நிைல அM"ட
 ஓ, 

எல��ராைன ேச,(0 எதி,மி
 /ைம>ைடய அயன�யாக 

மா7�$ ேபா0 ெவள�வ	 $ ஆ7ற�எல��ரா
 நா�ட$ 

என5ப $. 

4.எல�%ரா� கவ#த�ைம எ�றா�  எ�ன ? 

Rல�@றி� உ+ள ஓ, அM ப	ைண5ப	9+ள ஓ, எல��ரா
 

இைணைய த
பா� ஈ,(0�ெகா+\$ ப�� ஆ�$. 

5.Be, Li - எ5 அதிக அயன,யா�0. ஆ
ற� ெகா�ட5? 

காரண. த6க. 

1.Be(Z=4) = 1s2,2s2Li(Z=3) = 1s2,2s1.  

2.Be - 
 அM�க� மி
/ைம அதிக$ Li - 
 அM�க� 

மி
/ைம �ைற". 

3.Be– � அதிகஅM�க� மி
/ைமயா� அதிகஈ,5� வ	ைச>ட
  

ெவள��@  எல��ராைன ஈ,�கிற0.  

4..அதனா� Be – 
  அயன�யா��$ ஆ7ற� Li – ைய வ	ட  

அதிக$. 

6.Be, B இதி� எ5 அதிக அயன,யா�0. ஆ
ற� ெகா�ட5? 

காரண. த6க. 

1. Be (Z = 4) = 1s22s2  ; B(Z = 5)= 1s2, 2s2, 2p1 

2.ெப,லிய(தி� 2s இைண�@  <bவ0$ நிர$ப	ய  

எல��ராைன>$, சீ,ைம(த
ைம>$ ெகா�=�5பதா� அதிக 

நிைல5�( த
ைம உைடய0. 

3.ேபாரான�� 2p இைண�@  ஒ7ைற எல��ராைன ம� ேம 

ெகா� +ள0.  

4.அதனா� ெப,லிய(தி
 அயன�யா��$ ஆ7ற� அதிக$. 

7.கா#பன,� அயன,யா�0. ஆ
ற� ேபாராைன வ�ட  அதிக. 

ஏ� ? 

1.B(Z = 5)= 1s2, 2s2, 2p1c(Z = 6) = 1s2,2s2,2p2 

2.கா,பன�
 அM�க� மி
/ைம அதிக$, அதனா� ெவள��@  

எல��ரா
 அதிக ஈ,5� வ	ைச>ட
 அM�க�"ட
 

இைணG0+ள0. 

3,அதனா� கா,பன�
 அயன�யா��$ ஆ7ற� ேபாராைன வ	ட  

அதிக$. 

8.ைந%ரஜன,�  அயன,யா�0. ஆ
ற� ஆ�சிஜைன வ�ட 

அதிக. ஏ� ?   

N(Z=7) 1s2 2s2 2p3 ; O(Z=8) 1s2 2s2 2p4 

2. ைந�ரஜன�� 2p @�=� சபாதி நிர$ப	ய  எல��ரா
  

சீ,ைம(த
ைம>ட
 இ�5பதா� அதிக நிைல5�( த
ைம 

உைடய0. 

3.எனேவ ைந�ரஜன�
 அயன�யா��$ ஆ7ற�ஆ�சிஜைன  வ	ட 

அதிக$.  

9.ஆ�சிஜன,� அயன,யா�0. ஆ
ற� �=>ைன வ�ட 

0ைற? ஏ� ? 

1.O (Z = 8) = 1s2 2s2 2p4 ; F (Z = 9) = 1s2 2s2 2p5 

2.5eன�
 அM�க� மி
/ைம அதிக$, ெவள��@  

எல��ரா
 அM�க�"ட
 அதிக  ஈ,5� வ	ைசய	�  

இைணG0+ள0. 

3.அதனா� ஆ�சிஜன�
 அயன�யா��$ ஆ7ற� 5eைன வ	ட 

�ைற". 

10.�=>ன,� அயன,யா�0. ஆ
ற� நியான,� 

அயன,யா�0. ஆ
ற@ட� ஒ�ப�க  

1. F(Z=9) = 1s2,2s2,2p5 ;Ne (Z = 10) = 1s2,2s2,2p6 

2.நியான�
 2p இைண�@  <bவ0$ நிர$ப	ய எல��ரா
 

சீ,ைம(த
ைமயா� அதிக நிைல5�(த
ைம உைடய0. 

3.5eன�
 2p இைண�@  <bவ0மாகேவா, பாதியாகேவா 

நிர$பவ	�ைல.  

4.அதனா� நியான�
 அயன�யா��$ ஆ7ற� அதிக$. 

11.ெம�ன,சிய$தி� அயன,யா�0. ஆ
ற� அ@மின,ய$ைத 

வ�ட அதிக$ஏ� ?   

1.Mg(Z= 12) = 1s2,2s2,2p6,3s2Al(Z = 13) = 1s2,2s2,2p6,3s2,3p1 

2.ெம�ன�சிய(தி
 3s இைண�@  <bவ0$ நிர$ப	ய  

எல��ரா
 சீ,ைம(த
ைம>ட
 இ�5பதா� அதிக நிைல5�( 

த
ைம உைடய0. 

3.அ9மின�ய(தி
  3p இைண�@  ஒ7ைற எல��ராைன 

ம� ேம ெகா� +ள0.  

4.அதனா� ெம�ன�சிய(தி
 அயன�யா��$ ஆ7ற� அதிக$. 

12.ெப#லிய$தி� எல�%ரா� நா%ட. ைந%ரஜன,� 

எல�%ரா� நா%ட. BCஜிய. எDவா� ? 

1. Be (Z = 4) = 1s22s2  ; N(Z=7) 1s2 2s2 2p3 

2.ெப,லிய(தி
  2s இைண�@   <bவ0$ நிர$ப	ய  

எல��ரா
, சீ,ைம(த
ைம>ட
 அதிக நிைல5�( த
ைமய	� 

உ+ள0. 

3.ைந�ரஜன�
 2p இைண�@   சபாதி  நிர$ப	ய  எல��ரா
, 

சீ,ைம(த
ைம>ட
 அதிக நிைல5�( த
ைமய	� உ+ள0. 

4,இர� ேமநிைலயான எல��ரா
 அைம5ைப 

ெகா�=�5பதா� ேவ� எல��ராைன ேச,5ப0 க=ன$. 

அதனா� எல��ரா
 நா�ட$ JKஜிய$ ஆ�$.  

p – ெதா0தி தன,மFக� 

ேக�வ� எ�: 33,34 

1.மGத இைண வ�ைள? எ�றா� எ�ன? 

1. S – ஆ,ப	�டா� எல��ரா
க+ ேவதி5ப	ைண5ப	7� 

உ�படாம� P - ஆ,ப	�டா� எல��ரா
க+ ேவதி5ப	ைண5ப	7� 

உ�ப வ0 மGத இைண வ	ைள" என5ப $. 

2.P ெதா�தி தன�ம8க+ ம� ேம இhவ	ைளவ	7� உ�ப கிற0. 

3.ஒ� ெதா�திய	� ேமலி�G0 கீP ெச�ல.ெச�ல மGத இைண 

வ	ைள" அதிகமாகிற0. 

2.ெபா%டாI பJகார. எDவா� தயா>�க�பகிற5? 
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1.ெபா�டாi ப=கார$: K2SO4. Al2(SO4)3.24 H2O. 

2.தா0 : ப=கார�க� K2SO4. Al2(SO4)3.4Al(OH)3. 

3.ெகாதி�கைவ(த�: jளா�க5ப�ட தா0 ந-,(த கGதக 

அமில(0ட
 ெகாதி�கைவ�க5ப கிற0.  

4.மா�த�:Al(OH)3(அ9மின�ய$ ைஹ�ரா�ைச ) ப�தி Al2(SO4)3 

(அ9மின�ய$ ச�ேப�) ஆக மா�கிற0. 

5.ப=கமா�த�: இத[ட
 ெபா�டாசிய$ ச�ேப�ைட ேச,(0  

ப=கமா�க5ப கிற0.  

3.எ>�க�ப%ட பJகார. எ�றா� எ�ன? 

1.ெபா�டாi ப=கார$ 365 K ெவ5பநிைலய	� உ��கிற0. 

2.ேம9$ ெவ5ப5ப (த ந-, Rல�@��@�கைள இழG0 

உ�வ$ ெபதாகிற0. 

3.இத7� எ�க5ப�ட ப=கார$ எ
� ெபய,. 

4.ெபா%டாI பJகார$தி� பய�க� யாைவ? 

1.ந-, ஒ�டா ஆைடக+ ெசCய, ந-ைர /(திக�க, காகித, சாய 

ெதாழி7சாைலகள�� பய
ப கிற0. 

2.இர(த$ உைறய. ெசC>$ ம�G0கள�� பய
ப கிற0. 

5.ப�ள.ேபா கைர�பா� (சா�வ�சி) எ�றா� எ�ன? 

 1.கா7றி�லாத ேபா0 ெல� jய ந-னா� பாதி5பதி�ைல. 

2.ந-� கா7� கைரG0 இ���$ ேபா0 ெல� வ	ைன�G0 

ந./(த
ைம உ+ள, கைர>$ த
ைம உ+ள ெல� 

ைஹ�ரா�ைச  உ�வாகிற0. 

3.இ0ேவ ப	ள$ேபா சா�வ
சி என5ப $.  

4.சம
பா :2Pb + O� + 2H�O → 2Pb(OH)� 

6.ெல%J� பய�க� யாைவ? 

1. �ழாCக+ ெசCய5பய
ப கிற0. 

2. ெதாைலேபசி க$ப	க+ தயா�க5பய
ப கிற0. 

3. கGதக அமில$ தயா�க5பய
ப கிற0. 

7.!"#$, !"#& − ய�� வJவைம�� எல�%ரா� ��ள, வாLபா 

த6க. 

'()*: 

 '()+: 

 

8. ,-.&ஒ6 சிறGத நM# நM�0. கரண� எDவா�? 

H�SO0 1234567 SO* + H�O 

9. 8$!.$ −  ய�� வJவைம�� எல�%ரா� ��ள, வாLபா 

த6க. 

 

10. 8$!.$ − இ6கார$5வ. உைடய5 எDவா�? 

H3PO3  +  NaOH     →   NaH2PO3 + H2O 

ேசா=ய$ ைட ைஹ�ரஜ
 பாlைப� 

H3PO3+ 2NaOH  →   Na2HPO3 + 2H2O 

ைட ேசா=ய$ ைஹ�ரஜ
 பாlைப� 

11.பாOபரO அமில$தி� மP5 ெவ�ப$தி� வ�ைள? எ�ன? 

4H3PO3

09*:5667  3H3PO4 + PH3 

12. பாOபரO அமில. சிறGத ஒ�0. கரண� வ�ள�0க. 

H*';* + 2<=�;* + >�; → 2<= + >*';0 + 2>�;* 

13. 8$!.? − ய�� வJவைம�� எல�%ரா� ��ள, வாLபா 

த6க. 

 

14.பாOபா>� அமில. எDவா� ஆLவக$தி� 

தயா>�க�பகிற5? 

P+5HNO3

@2/4BCD56667 H3PO4 +5NO2 +H2O 

15.8$!.? − Q�கார$5வ. உைடய5 எDவா�? 

H3PO4 + NaOH       →    NaH2PO4 + H2O 

ேசா=ய$ ைட ைஹ�ரஜ
 பாlேப�  

H3PO4 + 2NaOH     →    Na2HPO4 + 2H2O 

ைடேசா=ய$ ைஹ�ரஜ
 பாlேப� 

H3PO4 + 3NaOH   →    Na3PO4 + 3H2O 

ேசா=ய$ பாlேப� 

16.ைபேரா பாOபா>� அமில$தி� வJவைம�� எல�%ரா� 

��ள, வாLபா த6க. 

 

17.ேஹா�.O Q�னறிவ��பா� எ�றா� எ�ன? 

1.கா�சிய$ பாlைப , கா�சிய$ கா,ைப  இர� $ 0ைள 

இ�ட ெப�=ய	� இ�  கடலி� எறிய5ப கிற0.  

2.0ைள வழியாக ந-, ��G0 வ	ைன5ப�  அசி�=m
, பாlபn
 

வா>�கைள ெவள�ேய7�$. 

3.பாlபn
 கா7�ட
 ந
� எவ0ட
 அசி�=mைன>$ 

எய.  ெசCகிற0.  

4.சம
பா : Ca3P2 + 6H2O   →  2 PH3 +  3Ca(OH)2 

                     CaC2 + 2H2O    →  C2H2     +   Ca(OH)2 
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பய
 : கடலி� க5ப9�� வழிகா�ட பய
ப கிற0. 

18.�S>ன,� ஆ�சிஜேன
ற திற� ப
றி எT5. 

1. 5\
 ஒ� சிறGத ஆ�சிஜேன7�$ கரண	. 

2.ம7ற ேஹைல  அயன�கைள ேஹலஜ
களாக 

ஆ�சிஜேன7ற$ ெசCகிற0. 

3. அM எ� �ைறவாக உ+ள ேஹலஜ
க+ அM எ� 

அதிகமாக உ+ள ேஹலஜ
 அயன�கைள ஆ�சிஜேன7ற$ 

அைடய.ெசCகி
றன. 

4.சம
பா :  E� + 2FG → 2EG + F� (FG = ()G, HIG, JG) 
19.HF– ைய க�ணாJ (அ) சிலி�கா  பா%J�கள,� அைட�க 

QJயா5 ஏ�? 

காரண$: HF க�ணா= (அ) சிலி�கா"ட
 வ	ைன �>$ 

த
ைம ெகா�ட0. 

சம
பா :Na2 SiO3 + 6HF   →  Na2SiF6 + 3H2O 

                     SiO2 + 4HF  → SiF4 + 2H2O 

20.க�ணாJய�� மP5 பட. எDவா� வைரய�பகிற5? 

1.க�ணா= ெமbகா� Jச5ப கிற0. 

2.ேவ� $ வ=வ$ ெமb�5பர5ப	
 மq0 வைரய5ப கிற0. 

3. HF வா> ப $ப= ெசCய5ப கிற0. 

4.ட,ப
ைடனா� ெமb� கbவ5ப கிற0. 

5.இ5ேபா0 வைரGத பட$ ெதள�வாக� காணலா$.   

21.ேஹலஜ� இைடWேச#மFக� எ�றா� எ�ன? (அ) ClF, 

CIF3IF7எDவா� தயா>�க�பகிற5? 

ஒ� ேஹலஜ
 ம7�ெறா� ேஹலஜ[ட
 ேச,G0 பல 

ேச,ம8கைள உ�வா��வத7� ேஹலஜ
 இைட.ேச,ம8க+ 

எ
� ெபய,. 

எ (0�கா� : Cl2+ F2 (சம அள")  
09*:5667  2ClF  

                             Cl2+3F2 (அதிக அள")  
+9*:56672CIF3  

                             IF5+F2 (அதிக கன அள")  
+9*:5667 IF7 

22.ெசனா� �Sைர ேச#மFக� எDவா� 

தயா>�க�பகிற5? 

Xe  +  F2 

K9*:5667       XeF2 

              Xe +  2F2
K9*:5667    XeF4 

              Xe+  3F2
+9*:5667    XeF6 

4. d ெதா0தி தன,மFக� 

ேக�வ� எ�: 35, 36 : 

1. d ெதா0தி தன,மFக� மா�ப. ஆ�சிஜேன
ற நிைலைய 

ெப
றி6�பேத� ?  

1.d ெதா�தி தன�ம8க+ பல (n– 1)d, ns   எல��ரா
கைள� 

ெகா� +ள0. 

2.(n – 1)d, ம7�$ ns ஆ,ப	�டா�க\�கிைடேய உ+ள ஆ7ற� 

ேவ�பா  மிக�  �ைற". 

3.அதனா� d ெதா�தி தன�ம8க+ மா�ப $ ஆ�சிஜேன7ற 

நிைலைய ெப7�+ளன. 

2.இைட நிைல தன,மFக� அைண? ேச#மFகைள 

உ6வா�0வேத� ? 

1.சிறிய உ�வள" ம7�$ அதிக ேந, மி
 அட,(தி. 

2.காலியான (n – 1)d ஆ,ப	�டா�கைள5  ெப7�+ளதா�, ஈன�க+ 

த�$ ப	ைண5ப	� ஈ படாத எல��ரா
கைள5 ெப7� 

ப	ைண5ைப ஏ7ப (0கிற0. 

3.எ (0�கா� : LCu(NH*)0O�P 

கா5ப,ெதாட,பான ேக+வ	க+:  

�றியn  வ .எ�  ெதா�தி  இைணதிற
  

Cu 4 11 1, 2  

3.கா�ப>� மி�னா
 YLைமயா�க� ப
றி எT5. 

 மி
வாC ெபா�+  

1 ேந, மி
வாC மா/ கலGத கா5ப, 

2 எதி, மி
வாC jய கா5ப,  

3 மி
ப�ள�  CuSo0 +ந-,(தH�SO0 

4.கா�ப>� பய�க� யாைவ? 

1.மி
சாதன8க+, மி
 க$ப	க+ ெசCய5பய
ப கிற0. 

2.மி
 <லா$ Jச பய
ப கிற0. 

3.கா5ப�ட
 த8க$, சி�வ, கலGத உேலாக கலைவ 

நாணய8க+, ஆபரண8க+ ெசCய பய
ப கிற0. 

�ேராமிய$ ெதாட,பான ேக+வ	க+: 

�றியn  வ .எ�  ெதா�தி  இைணதிற
  

Cr 4 6 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6  

 

5.0ேராமிய Qலா. BZத� எ�றா� எ�ன? 

 மி
வாC ெபா�+  

1 ேந, மி
வாC ெல� தக   

2 எதி, மி
வாC �ேராமிய <லா$ Jச 
ேவ�=ய5 ெபா�+  

3 மி
ப�ள�  �ேராமி� அமில$  +
ச�J� அமில$ 

2.மி
னா7 ப�(தள�
 ேபா0  �ேராமிய$ ெபா�ள�
 மq0 

ப=கிற0. 

3.ெபா0வாக �ேரா$ <லா$ J/வத7� <
 நி�க� <லா$ 

Jச5ப கிற0. 

ஜி8� ெதாட,பான ேக+வ	க+: 

�றியn  வ .எ�  ெதா�தி  இைணதிற
  

Zn 4 12  2 

 

6.ப�ளாசப# உ� எ�றா� எ�ன? எDவா� 

தயா>�க�பகிற5? 

1.ஜி8� ஆ�ைச  ப	ளாசப, உ� என5ப $. 

2.ஜி8ைக கா7றி
 <
ன�ைலய	� 773 K – � ெவ5பப (த 

ெவ�ைமயான பu/ ேபா
ற ஜி8� ஆ�ைச  கிைட�கிற0. 
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3.சம
பா : 2Zn + O� 99*T5667  2ZnO 

7.ஜிFகி� பய�க� யாைவ? 

1. ஜி8 தக க+ ேப�டகள�� பய
ப கிற0. 

2.ஆCவக(தி� ஒ ��$ கரண	யாக5 பய
ப கிற0. 

3.ேகா� , சி�வ, ப	(ெத தலி� பய
ப கிற0. 

சி�வ, ெதாட,பான ேக+வ	க+: 

�றியn  வ .எ�  ெதா�தி  இைணதிற
  

Ag 5 11  1 

8.சி�வ#உமி[த� எ�றா� எ�ன? 

1.உ�கிய நிைலய	� உ+ள சி�வ, அத
 கன அளைவ5ேபா� 

2௦ மட8� ஆ�சிஜைன உ�ெகா+\$. 

2.�ள�ரைவ��$ ேபா0 ஆ�சிஜைன ெவள�ேய7�$. 

3.இத7�  சி�வ,உமிPத� எ
� ெபய,. 

4.த ��$ <ைற: இத
 மq0 க படல(ைத Jசி த �கலா$. 

9.சி�வ>� பய�க� யாைவ? 

1.க�ணா=கள�� சி�வ, <லா$ Jச பய
ப கிற0. 

2.AgBr �ைக5பட ெதாழிலி� பய
ப கிற0. 

3. சி�வ, மி
வாCகள�� பய
ப கிற0. 

ேகா�  ெதாட,பான ேக+வ	க+: 

�றியn  வ .எ�  ெதா�தி  இைணதிற
  

Au 6 11  1, 3 

1O.தFக. ராஜ திராவக$5ட� (அ�வா \ஜியா) வ�ைன எ�ன? 

த8க$ ராஜ திராவக(0ட
 வ	ைன�G0 ஆ��ேளாைரைட( 

த�கிற0. 

2Au+9HCl + 3HNO3 → 2AuCl3 + 6H2O + 3NOCl 

ேச#மFக� – ெபா%டாசிய. ைட 0ேராேம% ெதாட,பான 

ேக+வ	க+: 

11.0ேராைம� 0ேளாைர ேசாதைனைய எT5க. 

ெபா�டாசிய$ ைட �ேராேம�ைட எதாவ0 ஒ� �ேளாைர  

ம7�$ அட, ச�J� அமில(0ட
 v ப (தினா� ஆரu/ 

சிவ5� நிற �ேராைம� �ேளாைர  வா> ெவள�5ப கிற0.  

K2Cr2O7+4KCl+6H2SO4→2CrO2Cl2+6KHSO4+3H2O 

ேச#மFக� – கா�ப# ச�ேப%(CuSO4.5H2O) அ�ல5 மய�� 

5$த. ெதாட,பான ேக+வ	க+: 

12.கா�ப# ச�ேப%பJகFகைள ெவ�ப�ப5. ேபா5 எ�ன 

நிகT.? 

CuSO4.5H2O ைவ ெவ5ப5ப (0$ ேபா0 ப=க ந-ைர <7றி9$ 

இழG0 CuO,  U;*ஆக மா�கிற0. 

 

சி�வ# ைந%ேர% (VWX.$)  அ�ல5 ]னா# காOJ� 

ெதாட#பான ேக�வ�க�: 

13.]னா# காOJ� எDவா� தயா>�க�பகிற5? 

3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + 2H2O + NO 

14.சி�வ# ைந%ேர%J� பய�க� யாைவ? 

1.ைம, <=. சாய$ தயா�க பய
ப கிற0. 

2.சி�வ, <லா$ Jச பய
ப கிற0. 

3.ஆCவக(தி� வ	ைன5பானாக  பய
ப கிற0. 

ஜி8� கா,பேன�(YZ(;*) 

ஜி8� கா,பேன�=
 பய
க+ யாைவ? 

1.ேதா� ேநாC கள�$�கள�� பய
ப கிற0. 

2.அழ�5 ெபா��க+ ெசCய பய
ப கிற0. 

3.ர5ப, ெதாழி7சாைலய	� நிறமியாக பய
ப கிற0. 

SnCl4- ேகசியl ஊதா ெதாட,பான ேக+வ	க+: 

15.ேகசியO ஊதா எDவா� தயா>�க�பகிற5? 

1.ேகசியl ஊதா எ
ப0 @Pம ேகா�  ஆ�$. 

2.ஆ��ேளாைர ட
 lேடனl�ேளாைரைட வ	ைன5ப (த  

ேகசியl ஊதா கிைட�கிற0.  

2AuCl3 + 3 SnCl2 →  2Au  + 3SnCl4 

7. உ%க6 ேவதிய�ய� 

ேக�வ� எ�: 37 

1.கதி>ய�க உ%க6 சிைத? வ�திைய வைரய�. 

ஓரல� ேநர(தி� சிைத"�$ கதிய�க தன�ம(தி
 அள", 

ெதாட�க நிைலய	� இ�Gத அளவ	7� ேந,வ	கித(தி� 

இ���$.   

t = 2.303λ log NǸ  

N` - ஆர$ப நிைலய	� அM�கள�
 எ�ண	�ைக 

N - t – கால(தி7� ப	ற� மqத<+ள அM�கள�
 எ�ண	�ைக 

2.அைர வா[ கால.  வைரய�. 

கதிய�க தன�ம(தி
 ஆர$ப அள" சபாதியாக �ைறவத7� 

ஆ�$ கால$ அைர வாP கால$ என5ப $. 

ta/� = 0.693λ  

3.உ%க6 ப�ைண�பா
ற� எ�றா� எ�ன? 

ஓ, உ�க� உ�வா�$ ேபா0 சிறி0 நிைற ஆ7றலாக 

மா7ற5ப கிற0. எனேவ அM நிைறயான0 அhவMவ	� 

உ+ள �ேரா�டா
க+, நிy�ரா
க+ ம7�$ எல��ரா
க+ 

இைவகள�
 நிைறகள�
 @� ( ெதாைகைய வ	ட �ைறவாக 

இ���$. இGநிைற ேவ�பா  நிைற �ைற" என5ப $. நிைற 

�ைற" ேவ�பா�=லி�G0 �ேரா�டா
, நிy�ரான�
 

ப	ைண5பா7றைல அறியலா$.    

உ�க� ப	ைண5பா7ற� ∆d = ∆ef� எ
ற ஐ
l{
 சம
பா  

Rல$ க�டறிய5ப கிற0. 
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4.உ%க6 வ�ைனய�� Q மதி��க� எ�றா� எ�ன? 

உ�க� வ	ைன நிகb$ேபா0 உறிuச5ப $ அ�ல0 

ெவள�வ	ட5ப $ ஆ7றேல உ�க� வ	ைனய	
 Q மதி5�க+ 

ஆ�$. 

Q மதி5�க+ = (mp– mr)931 MeV 

mp – வ	ைனப  ெபா�ள�
 ெமா(த நிைற  

mr – வ	ைள ெபா�ள�
 ெமா(த நிைற  

ஆ7ற�  mp  ,mr  மதி5�க+  Q மதி5�க+  

உறிuச5ப $ ேபா0   mp >  mr  ேந,��றி  

ெவள�வ	ட5ப $ ேபா0 mp <  mr  எதி,��றி  

 

5.உ%க6 ப�ள�� வ�ைன, உ%க6 ப�ைண�� வ�ைன எ�றா� 

எ�ன? 

உ�க� ப	ள5� வ	ைன: கனமான உ�க��க+ கனம7ற இ� சம 

உ�க��களாக ப	த� 

உ�க� ப	ைண5� வ	ைன:எள�ய கனம7ற பல உ�க��க+ 

ஓ
� ேச,G0 கனமான உ�க�ைவ ேதா7�வ	(த�. 

8. திட நிைலைம – 2 

ேக�வ� எ�: 38 

1. அல��@ , அண	�ேகாைவ( தள$ வைரய�. 

1.அல��@ :ப=�க( திட5 ெபா�ள�� உ+ள மிக"$ சிறிய 

மq� $ மq� $ ேதா
ற�@=ய <5பமாண வ=வைம5� 

அல��@  என5ப $. 

2.அண	�ேகாைவ( தள$:<5பமாண(தி� அM�க+, 

அயன�க+, Rல�@�க+ எhவா� ஒ�8கைம�க5ப� +ளன 

எ
பைத� கா� $ வைச வைசயான �+ள�க+ 

அண	�ேகாைவ( தள$ என5ப $. 

2.எள�ய கனச0ர$(Sc) ெபா�+ ைமய கனச0ர$(Bcc), , <க5� 

ைமய(Fcc),  கனச0ர$ பட$ வைரக. 

 

3..ப=க8க+ எhவா� வைக5ப (த5ப கி
றன ? 

1.Rல�@� ப=க8க+ 2. சக5ப	ைண5� ப=க8க+ 3.  உேலாக5 

ப=க8க+ 4. அயன�5 ப=க8க+.        

4. Rல�@� ப=க8க+ எ
றா� எ
ன ? 

1.Rல�@� ப=க8க+, அண	�ேகாைவ �+ள�கள�� 

மி
/ைமய7ற Rல�@�களா� அைமG0+ளன. 

2. Rல�@�க+ இ�<ைன - இ�<ைன கவ,.சி வ	ைச, 

வா�ட,வா�l வ	ைசக+ <ல$ ப	ைணG0+ளன. 

3.<ைன"7ற Rல�@� (எ.கா ந-,)    ப=க8கள�� இ�<ைன 

- இ�<ைன கவ,.சி வ	ைச காண5ப கிற0. 

4.ெபா0வாக அைன(0 வைகயான Rல�@� ப=க8கள�9$ 

வா�ட,வா�l வ	ைசக+ காண5ப கி
றன. 

5.சக5ப	ைண5� ப=க8க+ எ
றா� எ
ன ? 

1.சக5ப	ைண5� ப=க8கள�� அM�க+ ெதாட,.சியாக 

சக5ப	ைண5�களா� ப	ைணG0+ளன. 

2.எ (0�கா� : ைவர$  

6. உேலாக5 ப=க8க+ எ
றா� எ
ன ? 

1இய8�$ எல��ரா
 கடலி� ேந, மி
/ைம அயன�க+ 

ெபாதிG0+ளன. 

2.ஒhெவா� எல��ரா[$ அளவ	�லாத ேந, மி
/ைம 

அயன�கைள>$, ஒhெவா� ேந, மி
/ைம அயன�>$ 

அளவ	�லாத எல��ரா
கைள>$ ெகா�=���$. 

3. உேலாக அயன�ைய எல��ரா
க\ட
 ப	ைண��$ 

வ	ைசேய உேலாக5ப	ைண5� என5ப $. 

4.கவ,.சி வ	ைச வலிைமயானதா� உேலாக8கள�
 தி�ம 

அைம5� ெந��கமாக அைமG0+ள0. 

7.அயன�5 ப=க8க+ எ
றா� எ
ன ? 

1.அயன�5 ப=க8கள��  அண	�ேகாைவ �+ள�கள�� ேந, 

மி
/ைம அயன�>$, எதி, மி
/ைம அயன�>$ @9$ கவ,.சி 

வ	ைசயா� ப	ைணG0+ளன. 

2.இhவ	ைச மிக"$வலிைமயான0.. 

8.அதிமி
 கட(திக+ எ
றா� எ
ன ? 

1.அதி�ள�ர ைவ�க5ப�ட சில ேச,ம8க+ எ(தைகய  

மி
தைடய	
றி மிசார(ைத கட(0கி
றன.  

2.இGநிைலய	� அ5ெபா�ள�
 மி
 தைட JKஜியமா�$. 

3.இ5ப�� ெகா�ட ேச,ம8க+ அதிமி
 கட(திக+ என"$ 

கட(0$ ெசய� <ைற அதிமி
 கட(0 திற
 என"$ 

அைழ�க5ப $. 

9.அதிமி
 கட(திகள�
 பய
க+ யாைவ ? 

1. அதிமி
 கட(தி ெஜனேர�ட,க+ சாதாரண 

ெஜனேர�ட,கைள வ	ட சிறிய உ�வ<$ �ைறGத 

எைட>$ ெகா�டைவ. ேம9$ இைவ �ைறGத 

ஆ7றைல பய
ப (0வதா� மி
சார$ ேசமி�க 

<=>$. 

2. அதிமி
 கட(தி காGத8க+ தா0 ப	��$ 

எGதிர8கள�� பய
ப கிற0. 

3. அதிமி
 கட(தி ெசலினாC க+ அM�க� காGத 

ஒ(திைச" க�வ	ய	� உடைல ஆC" ெசCய 

பய
ப கிற0.  

10.வ	�யl நிைலைம எ
றா� எ
ன ? 

திட திரவ நிைலக\�� இைட5ப�ட நிைலைம வ	�யl 

நிைலைம என5ப $.எ (0கா� : க�ணா=    
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9. ெவ�ப இய�கவ�ய� – 2 

ேக�வ� எ�: 39 

1. எ
�ேராப	 எ
றா� எ
ன ? அல�கைள� @�.  

1.எ
�ேராப	 எ
ப0 அைம5ப	
 ஒb8க7ற த
ைமைய 

அளவ	 $ ப��.  

2.இ0 நிைல.சா,� ஆ�$. 

3.அல�க+: 

வ.எ�  <ைற  அல� 

1  CGS Cal/K 

2  SI J/K 

 

2. கி5ஸி
 க�=லா ஆ7ற� எ
றா� எ
ன ? 

1.த
ன�ைச ெசய� <ைறைய அறிவத7� அைம5ைப ம� ேம 

சா,Gத ெவ5ப இய�கவ	ய� சா,� ேதைவ5ப கிற0. 

2.ெவ5ப இய�கவ	யலி
 இர�டா$ வ	தி, கி5l க�=லா 

சா,ைப அறி<க5ப (திய0.   

க�=லா ஆ7ற� G = H – TS  

H - அைம5ப	
 எGதா�ப	  

S - அைம5ப	
 எ
�ேராப	 

T - ெவ5பநிைல 

      H, S - நிைல. சா,�க+  

3.ெவ5ப இய�கவ	யலி
 இர�டா$ வ	திய	
 ெக�வ	
 – 

ப	ளா8� @7ைற எb0. 

ஒ� <bைமயான /7றி�, ஒ� ெபா�ள�லி�G0 ெவ5ப(ைத 

உறிuசி, அைம5ப	� எ(தைகய சி� மா7ற(ைத>$ 

ஏ7ப (தாம� <bவ0$ ேவைலயாக மா7ற�@=ய 

இயGதிர(ைத வ=வைம�க <=யா0. 

4.ெவ5ப இய�கவ	யலி
 இர�டா$ வ	திய	
 கிளாசியl 

@7ைற எb0. 

எ(தைகய ேவைல>$ ெசCயாம� ெவ5ப(ைத �ள�,Gத 

ெபா�ள�� இ�G0 vடான ெபா�\�� மா7ற <=யா0. 

5.ெவ5ப இய�கவ	யலி
 இர�டா$ வ	திய	
 எ
�ேராப	  

@7ைற எb0. 

எ
�ேராப	ைய அதிக�க� @=ய ெசய� <ைற 

த
ன�.ைசயான0. 

6. ∆ i எhவா�  ∆> ம7�$  ∆ S உட
 ெதாட,� ெகா� +ள0? 

. ∆ i = ௦ எ
பத
 ெபா�+ எ
ன ? 

∆ i = ∆> − j∆U 

∆ i - க�=லா ஆ7ற� மா7ற$  

∆ H - எGதா�ப	 மா7ற$ 

∆ S - அைம5ப	
 எ
�ேராப	 மா7ற$ 

T – ெவ5பநிைல 

. ∆ i = ௦ என�� வ	ைனயான0 சமநிைலய	� இ���$. 

7. ஒ� ெசய� <ைறய	
 ேபா0 எ5ேபா0 எ
�ேராப	 உய�$ ?  

1. ஒ� ேவதிவ	ைனய	�, வ	ைனவ	ைள ெபா�+கள�
 

Rல�@�கள�
 எ�ண	�ைக, வ	ைனப  

ெபா�+கள�
 Rல�@�கள�
 எ�ண	�ைகைய வ	ட 

அதிகமாக இ���$ேபா0 எ
�ேராப	 உய�$. 

2. தி�ம$ ந-,மமாத�, தி�ம$ ஆவ	யாத�, ந-,ம$ 

ஆவ	யாத�ேபா
ற நிைலைம மா7ற 

ெசய�<ைறய	
 ேபா0 எ
�ேராப	 உய�$. 

1௦ ேவதிWசமநிைல – 2 

ேக�வ� எ�:40 

1.சமநிைல வ�ைனக� இயF0   சமநிைலக� என 

அைழ�க�பவ5 ஏ�? 

1.சமநிைலய	� வ	ைன�கலைவய	� வ	ைனப  Rல�@�க+ 

வ	ைனவ	ைள Rல�@�க+ ஒ� �றி5ப	�ட அளவ	� உ+ளன. 

2.மாறாத ெவ5பநிைல, மாறாத அb(த$, வ	ைனy�கி 

இவ7றா�  சமநிைல ெசறி"க+ மா�வதி�ைல.  

3.அதனா� சமநிைல வ	ைனக+ இய8� சமநிைலக+ என 

அைழ�க5ப கி
றன. 

2.ப��வ6. சமநிைல வ�ைன�0 சமநிைல மாறிலி சம�பா 

த6க. 

 

 

1. 2>�;�(k) ⇌ 2>�m(k) + ;�(k) 

no = L>�;O�L;�OL>�;�O�  

np = 'q23�'32'q232 �  

2. (;(k) + >�;(k) ⇌ (;�(k) + >�(k) 

no = L(;�OL>�OL(;OL>�;O 
np = 'r32'q2'r3'q23 

3. ��;0(k) ⇌ 2�;�(k) 
no = L�;�O�L��;0O 

np = 's32 �
's23t  

$. ∆uW = v, ∆uW = +wx,  ∆uW = −wx ஆக இ6�0. ேபா5 ஒ6 வாf 

வ�ைனய�� எ�ன நிகT. ? 

www.Padasalai.Net                                                 www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/07/latest-12th-study-materials-2013.html

www.Padasalai.Net



8 

 

 

1. ∆Zk = 0, ஆக இ���$ ேபா0: 

வா> வ	ைனய	� வ	ைனவ	ைள ெபா�+கள�
 ெமா(த 

ெமா�கள�
 எ�ண	�ைக>$, வ	ைனப  ெபா�+கள�
 ெமா(த 

ெமா�கள�
 எ�ண	�ைக>$  சம$.  

எ (0�கா� :    

>�(k) + J�((k) ⇌ 2>J(k) 
∆Zk = 2 − (1 + 1) = 0 

np = no(yj)∆z{ np = no(yj)` np = no 

2.∆Zk = +|}, ஆக இ���$ ேபா0: 

வா> வ	ைனய	� வ	ைனவ	ைள ெபா�+கள�
 ெமா(த 

ெமா�கள�
 எ�ண	�ைக, வ	ைனப  ெபா�+கள�
 ெமா(த 

ெமா�கள�
 எ�ண	�ைகைய வ	ட அதிக$.  

எ (0�கா� : 

>�;� + ()�((k) ⇌ 2>()(k) + ;�(k) 
∆Zk = (2 + 1) − (1 + 1) = 1 

np = no(yj)a np > no 

3.∆Zk = −|}, ஆக இ���$ ேபா0: 

வா> வ	ைனய	� வ	ைனவ	ைள ெபா�+கள�
ெமா(த 

ெமா�கள�
 எ�ண	�ைக, வ	ைனப  ெபா�+கள�
 ெமா(த 

ெமா�கள�
 எ�ண	�ைகைய வ	ட �ைற".  

எ (0�கா� : 

3>�(k) + ��((k) ⇌ 2�>*(k) 
∆Zk = 2 − (3 + 1) = −2 

np = no(yj)G� 

np = no(yj)� 

np < no 

4.ப��வ6. சமநிைல வ�ைன�0 ∆uW மதி�ைப கண�கிக 

1. 8-(W) + ~-((W) ⇌ -8~(W) 
2. 8-.- + "#-((W) ⇌ -8"#(W) + .-(W) 
3. $8-(W) + X-((W) ⇌ -X8$(W) 

<
 ேக+வ	�கான பதிேல ெபா�G0$. 

5.உ6வாத� சமநிைல மாறிலி�0. ப�>ைக மாறிலி�0. 

உ�ள ெதாட#� யா5? எ$5கா% த6க  

ப	ைக மாறிலியான0 உ�வாத� சமநிைல மாறிலிய	
 

தைலகீP மதி5� ஆ�$.  

ப	ைக மாறிலி(nr�) = 1
உ�வாத� சமநிைல மாறிலி (K�) 

எ (0�கா� : 

2S;�(k) + ;�((k) ⇌ 2U;*(k) 

no = LU;*O�LU;�O�L;�O 
U;*  ப	ைக சமநிைல வ	ைனய	� வ	ைனப  ெபா�+க+ 

வ	ைனவ	ைள ெபா�+களாக"$, வ	ைனவ	ைள ெபா�+க+ 

வ	ைனப  ெபா�+களாக"$ ெசய�ப கி
றன.      

2U;*(k) ⇌ 2S;�(k) + ;�((k) 

K�� = LU;�O�L;�OLU;*O�  

6.வ�ைன�0ணக. வைரய�. 

சமநிைலய7ற நிைலய	� வ	ைனப  ெபா�ள�
 ெசறிவ	7�$, 

வ	ைனவ	ைள ெபா�ள�
 ெசறிவ	7�$ இைடேய உ+ள வ	கித$ 

ஆ�$. 

7. சமநிைல மாறிலி எ�றா� எ�ன? 

சமநிைலய	� வ	ைனவ	ைள ெபா��கள�
 ேமாலா,  

ெசறி"கள�
 ெப���( ெதாைக��$ வ	ைனப  ெபா��கள�
 

ேமாலா,  ெசறி"கள�
 ெப���( ெதாைக��$ இைடேய 

உ+ள வ	கித$ ஆ�$. 

�< + �H ⇌ f( + �� 

nr = L(OrL�O�L<O�LHO�  

8. ப�>ைக வ Mத. வைரய�. 

ப	ைக வ -த$  X = 

சிைதவைடGதேமா�கள�
எ�ண	�ைக
ெதாட�க(தி�உ+ளெமா(தேமா�கள�
எ�ண	�ைக

 

9.gசா%லிய# ெகா�ைக வைரய�. 

சமநிைலய	� உ+ள ஓ, அைம5ப	
 மq0 பாதி5ைப 

ஏ7ப (தினா� சமநிைலயான0 அGத பாதி5ப	னா� ஏ7ப $ 

வ	ைளைவ சம
 ெசC>$ திைச ேநா�கி நக�$. 

10."#-Q�ன,ைலய�� !"#&சிைதவைடவ5 0ைறவ5 ஏ�? 

'()+ ⇌ '()* + ()� 

mசா�லிய, ெகா+ைகய	
 ப=,  வ	ைனப  ெபா��க+ அ�ல0 

வ	ைனவ	ைள ெபா��கள�
 ேமாலா, ெசறி"கைள 

அதிக(தா�, சமநிைல அத7� எதி, திைசய	� அதிக அளவ	� 

நைடெப�$.  

     எனேவ, ()� -
 ெசறி" அதிக(தா�, சமநிைல அதிக 

அளவ	� ப	
ேனா�� வ	ைனயாக நைடெப�$. ேம9$ 

சிைதவைடவ0 �ைறகிற0. 

11.சமநிைலய�� மP5 வ�ைனh�கி ம
�. ெசறிவ�� தா�க. 

எ�ன ? 

வ	ைனy�கி: 

வ	ைனy�கிைய ேச,5பதா� சமநிைலய	� எ(தைகய 

வ	ைள"$ ஏ7ப வதி�ைல. வ	ைனy�கி சமநிைல 

அைடவத7கான ேநர(ைத வ	ைர"ப (0கிற0.  
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ெசறிவ	
 தா�க$: 

வ	ைனப  ெபா��கள�
 ெசறிைவ அதிக5ப (தினா� சமநிைல 

வ	ைனவ	ைள ெபா��க+ உ�வா�$ திைச ேநா�கி அைம>$. 

வ	ைனவ	ைள ெபா��கள�
 ெசறிைவ அதிக5ப (தினா� 

சமநிைலயான0 வ	ைனப  ெபா��க+ உ�வா�$ திைச 

ேநா�கி அைம>$. 

11. ேவதிவ�ைன ேவகவ�ய� – 2 

ேக�வ� எ�:41,42 

1. வ�ைனவைக – வைரய�. 

ஒ� ேவதி வ	ைனய	
 ேசாதைன Rல$ நி,ணய	�க5ப�ட 

வ	ைனேவக வ	திய	� உ+ள ெசறி"கள�
 ப=கள�
 @ த� 

என வைரய��க5ப கிற0. 

2.BCஜிய வைக வ�ைன எ�றா� எ�ன? இDவ�ைனய�� 

வ�ைனேவக மாறிலி எ�ன? 

ஒ� வ	ைனய	
 வ	ைனேவக$ வ	ைனப  ெபா�ள�
 

ெசறிைவ5ெபா�(0 அைமயவ	�ைல என�� அhவ	ைன 

JKஜிய வைக வ	ைன என5ப $. 

வ	ைனேவக$= �L<O° 
L<O° = 1எ
பதா�, 

வ	ைனேவக$= � அதாவ0, 

வ	ைனேவக$ = வ	ைனேவக மாறிலி 

3.Qத� வைக வ�ைன�0 சா��க� த6க. 

1. 92U238  →  90Th234 + 2He4 

2. SO2Cl2(g)  →   SO2(g) + Cl2(g) 

3. C12H22O11 + H2O  
q�57  C6H12O6 + C6H12O6 

�\�ேகாl 5ர�ேடாl 

4. N2O5  →  2NO2 + ½ O2 

4.அைரவா[? கால. – வைரய�. 

ஒ� வ	ைனய	
 வ	ைனப  ெபா�ள�
 ெதாட�கநிைல.ெசறி" 

பாதியாக �ைறவத7� ஆ�$ கால$ அைரவாP" கால$ 

என5ப $. 

�a/� = 0.693�a  

5.Qத� வைக வ�ைனய�� அைரவா[? ேநர$தி
0., 

வ�ைனேவக மாறிலி�0. உ�ள ெதாட#� யா5? 

� = 2.303�a log �� − � 

� = �a/�என��  � = �� 

� = 2.303�a )m= � �� − ��� 

� = 2.303�a )m= � ���G��
�  = 2.303�a )m= � ��� � = 2.303�a log 2��  

�a/� = 2.303�a log 2 

�a/� = 0.693�a  

6.ேபாலி Qத� வைக வ�ைன – வைரய�. எ.கா த6க. 

1.ஓ, இர�டா$ வைக வ	ைனய	�, எதாவ0 ஒ� வ	ைனப  

ெபா�ள�
 ெசறிைவ ம7ெறா
ைற வ	ட அதிகமாக (1௦ <த� 

1௦௦ மட8�) எ (0�ெகா+\$ ேபா0 அhவ	ைன ேபாலி <த� 

வைக வ	ைன ஆகிற0. 

2.எ (0�கா� : 

எlடைர அமில(தி
 <
ன�ைலய	� ந-ரா7ப�(த�  

CH3COOCH3 + H - OH   
q�57  CH3COOH + CH3OH 

7.அ#ஹMன,யO சம�பா%ைட எTதி வ�ள�0. 

K = AeG�� ���
 

E�- கிள,"� ஆ7ற� 

K - வ	ைனேவக மாறிலி 

A –  அதி," காரண	 

R –  வா> மாறிலி 

T -  ெவ5பநிைல(ெக�வ	ன��) 

8.0ைறGதப%ச ஆ
ற� எ�றா� எ�ன? 

1.ேமாதலி
 காரணமாக வ	ைனப  Rல�@�க+ ெந�8கி 

வG0 வ	ைனவ	ைள Rல�@�களாக மா�கி
றன.  

2.ஆனா� அைன(0 ேமாத�க\$ வ	ைனவ	ைள 

Rல�@�கைள உ�டா��வதி�ைல. 

3.ேமாதலி� ஈ ப $ அைன(0 Rல�@�க\$ ெப7றி���$ 

ஒ� �றி5ப	�ட அள" �ைறGத ஆ7ற� �ைறGதப�ச ஆ7ற� 

என5ப $. 

9. கிள#?� ஆ
ற� – வைரய�. 

1. �ைறGதப�ச ஆ7றைல அைடவத7� ேச,�க5ப $ ஆ7ற�  

கிள,"� ஆ7ற� என5ப $. 

2. கிள,"� ஆ7ற� = �ைறGதப�ச ஆ7ற� – ேமாதலி� 

ஈ ப $ Rல�@றி
 ஆ7ற�. 

10.எள,ய வ�ைனக�, சி�கலான வ�ைனக� எ�றா� எ�ன? 

எள�ய வ	ைனக+: 

1.ஒேர ஒ� ப=ய	� நைடெப�$.  

2.வ	ைளெபா�+ ேநர=யாக கிைட��$. 

3.ப�க வ	ைனக+ இ�ைல. 

சி�கலான வ	ைனக+: 

1.பல ப=கள�� நைடெப�$. 

2. வ	ைளெபா�+ ேநர=யாக� கிைட5பதி�ைல. 

3.ப�க வ	ைனக+ உ� . 

11.இைண வ�ைன�0 சா��க� த6க. 
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12.எதிெரதி# வ�ைன�0 சா��க� த6க. 

 

12. �ற�பர�� ேவதிய�ய� 

ேக�வ� எ� : 43 

1.பர��� கவ#Wசி எ�றா� எ�ன? 

இர�  நிைலைமக+ சGதி��$ எ�ைலய	� ஒ� ேச,ம(தி
 

ெசறி" இர�  நிைலைமகள�9$ உ+ளைத வ	ட அதிகமாக 

இ���மானா� அ.ேச,ம$ பர5ப	னா� கவர5ப� +ள0 

எனலா$. இ5ப�ேப பர5�� கவ,.சி என5ப $.  

2.வ�ைனேவக மா
றி எ�றா� எ�ன? 

ஒ� ேச,ம$ எ(தைகய வ	ைனேவக மா7ற(தி7�$ உ�படாம� 

ஒ� ேவதிவ	ைனய	
 ேவக(ைத மா7றினா� அத7� 

வ	ைனேவக மா7றி எ
� ெபய,. 

எ (0�கா� : 

 

MnO2 – வ	ைன ேவகமா7றி  

3.ஒ6 பJ$தான வ�ைனேவக மா
றி எ�றா� 

எ�ன?எ$5�கா% த6க. 

ஒ� வ	ைனய	� வ	ைனப  ெபா�+, வ	ைனேவக மா7றி 

ஆகியைவ ஒேர நிைலைமய	� இ�Gதா� அhவ	ைன 

வ	ைனேவக மா7றி ஒ� ப=(தான வ	ைனேவக மா7றி 

என5ப $. 

எ (0�கா� : 

 

வ	ைனப  ெபா��க+, வ	ைனேவக மா7றி – வா> நிைலைம  

4.பல பJ$தான வ�ைனேவக மா
றி எ�றா� 

எ�ன?எ$5�கா% த6க. 

ஒ� வ	ைனய	� வ	ைனப  ெபா�+, வ	ைனேவக மா7றி 

ஆகியைவ ேவ� நிைலைமய	� இ�Gதா�  அhவ	ைனேவக 

மா7றி பல ப=(தான வ	ைனேவக மா7றி என5ப $. 

எ (0�கா� : 

 

வ	ைனப  ெபா��க+ –  வா> நிைலைம 

வ	ைனேவக மா7றி Pt -  தி�ம நிைலைம   

5.ஊ�க வ�ைனேவக மா
றி எ�றா� எ�ன?எ$5�கா% 

த6க. 

வ	ைனேவக மா7றி வ	ைனய	
 ேவக(ைத அதிக5ப (தினா� 

அத7� ஊ�க வ	ைனேவக மா7றி எ
� ெபய,.  

எ (0�கா� :4. 

 

Pt - ஊ�க வ	ைனேவக மா7றி 

6.தள#? வ�ைனேவக மா
றி எ�றா� எ�ன?எ$5�கா% 

த6க. 

வ	ைனேவக மா7றி வ	ைனய	
 ேவக(ைத �ைற(தா� அத7� 

தள," வ	ைனேவக மா7றி எ
� ெபய,. இh வ	ைனேவக 

மா7றிக+ �ைற5பா
க+ எ
�$ அைழ�க5ப $. 

எ (0�கா� : 

 

கிள�ச
 - தள," வ	ைனேவக மா7றி. 

7.த� வ�ைனேவக மா
றி எ�றா� எ�ன?எ$5�கா% 

த6க. 

வ	ைனகள�� உ�வா�$ வ	ைளெபா��கள�� ஓ
� 

வ	ைனேவக மா7றியாக ெசய�ப�டா� அhவ	ைனேவக மா7றி 

த
 வ	ைனேவக மா7றி என5ப $. 

எ (0�கா� : 

 

MnSO4 - த
 வ	ைனேவக மா7றி 

8.Y�ட�ப%ட வ�ைனேவக மா
றிஎ�றா� 

எ�ன?எ$5�கா% த6க. 
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சாதாரண நிைலய	� நிகழாத ஒ� வ	ைனய	
 ேவக(ைத 

வ	ைனப  ெபா�+ ஓ
� மா7றினா� அத7� j�ட5ப�ட 

வ	ைனேவக மா7றி எ
� ெபய,.  

எ (0�கா� : 

1.ேசா=ய$ ஆ,சிேன� + கா7� →  ஆ�சிஜேன7ற$ 

அைடவதி�ைல. 

2.ேசா=ய$ ஆ,சிேன� + ேசா=ய$ ச�ைப� + கா7� → 

ஆ�சிஜேன7ற$ அைடகிற0. 

3.ேசா=ய$ ச�ைப� - j�ட5ப�ட வ	ைனேவக மா7றி. 

9.உய#$திக� எ�றா� எ�ன? 

ஒ� ேச,ம$ வ	ைனேவக மா7றியாக ெசய�படாம� 

வ	ைனேவக மா7றிய	
 ெசய� திறைன அதிக5ப (தினா� 

அத7� உய,(திக+ எ
� ெபய,. 

எ (0�கா� : 

�� + 3>�
E}⇌+�m2�>* 

Fe -  வ	ைனேவக மா7றி Mo  –  உய,(தி 

10.வ�ைனேவக மா
றி நWZ�க� எ�றா� எ�ன? 

ஒ� வ	ைனேவக மா7றிய	
 ெசய� திறைன இல�க. ெசC>$ 

ேச,ம$ வ	ைனேவக மா7றி ந./ என5ப $. 

எ (0�கா� : 

 

11.கிள#? ைமயFக� எ�றா� எ�ன? 

1.வ	ைனேவக மா7றிய	
 �ற5பர5� சம
ெசCயாத 

ேவதி5ப	ைண5�கைள ெகா� +ள0. அதாவ0 

ேவதி5ப	ைண5�க+ �ற5பர5ப	�  சமமாக இ�5பதி�ைல. 

2.இைவ வ	ைனேவக மா7றிய	
 சிகர8களாகேவா 

வ	ள�$�களாகேவா ப	ள"களாகேவா இ��கலா$. 

3.இGத5 �+ள�கள�� வ	ைனப  Rல�@�க+ பர5� 

கவர5ப வதா� வ	ைனேவக மா7றிய	
 ெசய� திற
 

அதிகமாக இ���$. 

4.இ5�+ள�க+ கிள," ைமய8க+ என5ப $. 

12.வாfவ�� வாf i[ம. ேதா��வதி�ைல ஏ�? 

வா>�க+ ஒ
�ட
 ஓ
� கலG0 உ�ைம� கைரசைல தG0 

வ	 $. அதனா�, வா>வ	� வா> @Pம$ ேதா
�வதி�ைல. 

13.0றி�� வைரக. ப�ெரௗன,ய� இய�க.  

 

2.தன�(த 0க+ மாறாத ேவக(தி� மா�ப $ திைசய	�  

நக,வைத� காணலா$.  

ப	ைக ஊடக(தி� @Pம(0க+க+ அ8�$ இ8�$ 

தா�மாறாக ஒb8கி
றி தி>$ ெசய� ப	ெரௗன�ய
 இய�க$ 

என5ெபய,. 

காரண$: ப	ைக ஊடக Rல�@�க+ @Pம(0கைள 

ெதாட,.சியாக ஒb8கி
றி ேமா0வதா�$.  

14.0றி�� வைரக. J�டா� வ�ைள?  

1.ஒ� @Pம(தி
 வழிேய ஒள��க7ைறைய ெச9(தி 

ஒள��க7ைற�� ெச8�(தான திைசய	� பா,��$ ேபா0 

ஒள�ய	
 தட$ �ல5ப $. 

2.@Pம( 0கள�
  ஒள� சிதறல=��$ ப�ேப =
டா� 

வ	ைள" என5ப $.  

காரண$: @Pம( 0க+க+ ஒள� ஆ7றைல உறிuசி அைன(0 

திைசகள�9$ உமிPவேத காரண$. 

15.0றி�� வைரக. ெஹ�.ேஹா�%O இர%ைட அ�0. 

1.@Pம( 0க+கள�
 பர5ப	� ேந,மி
 அயன�க+ பர5�� 

கவர5ப வதா� ேந,மி
/ைம அ �� உ�வாகிற0. 

2.இGத அ �� எதி,மி
 /ைம>+ள அயன�க+ கவ,G0 

இர�டாவ0 அ �ைக ேதா7�வ	�கிற0. 

3.@Pம( 0க+கள�
 மq0+ள இர�ைட மி
/ைம 

அ ��ெஹ�$ேஹா��l இர�ைட அ ��என5ப $.    

16.பா�ம. எ�றா� எ�ன? எ$5�கா% த6க. 

1.இ0 ந-,ம – ந-,ம @Pம அைம5�. 

2.சிறிய 0ள� அதிக ந-,ம(தி� கலG0+ள அைம5�. 

3.ந
� கல�க�@=ய (அ) பாதியள" கல�க�@=ய இ� 

ந-,ம8கைள கலG0 �9��$ ேபா0 ஓ
� ம7ெறா
றி� 

ப	ைகயைடG0 கிைட��$ @Pம$ பா�ம$ என5ப $. 

1.எ�ெணC ப	ைகயைடG0+ள ந-,(O/W) வைக: 

எ (0�கா� : பா�, <க5J.சி கி�$ 

2.ந-, ப	ைகயைடG0+ள எ�ெணC(W/O) வைக: 

எ (0�கா� : ெவ�ெணC, கி�$ 

13. மி�ேவதிய�ய� – 1 

R
� மதி5ெப�க+ வ	னா�க+ ேக+வ	 எ� : 4 4 

1.ெபா5 அயன, வ�ைள? எ�றா� எ�ன? எ$5�கா% 

த6க. 

ஓ, உ5ப	
 ப	ைக வ -த$ ெபா0 அயன�ைய ேச,5பதா� 

�ைறவ0  ெபா0 அயன� வ	ைள" என5ப $. 

எ (0�கா� :  

 

இ�கைரசலி� NaCl – ைய ேச,��$ேபா0 Cl- அயன�கள�
 

ெசறி" அதிக�கிற0. அதனா� சமநிைல இட0�றமாக நக,G0 

அதிக அள" AgCl உ�டாகிற0. 

2. ஆOவா�% நM#$த� வ�திைய வைரய�? 

ஒ� வலிைம �ைறGத மி
ப�ள�ய	
 ப	ைக மாறிலிைய 

ப	ைக வ -த$ ம7�$ ெசறி"ட
 ெதாட,�ப (0கிற0. 

n� = ��f(1 − �) 

n�- வலிைம �ைறGத மி
ப�ள�ய	
 ப	ைக மாறிலி 
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�- ப	ைகயாத� வ -த$. C – ெசறி". 

3.மி�னா
ப0$த� ப
றிய பாரேடய�� வ�திகைள� i�. 

<த� வ	தி: மி
னா7ப�(தலி
 ேபா0 மி
வாய	� 

ெவள�5ப $ ெபா�ள�
 நிைற(m) மி
ப�ள�ய	
 வழிேய 

ெச9(0$ மி
ேனா�ட(தி
 அளவ	7� ேந,(தகவ	லி���$.  

m  ∝ Q 

இர�டா$ வ	தி: ெவhேவ� மி
ப�ள�ய	
 வழிேய ஒேர அள"  

மி
ேனா�ட(ைத ெச9(0$ ேபா0, மி
வாCகள�� 

ெவள�5ப $ ெபா�+கள�
 அள"க+ அவ7றி
 மி
 ேவதி 

சமான8க\�� ேந,(தகவ	லி���$.  

4.சமான எைட கட$5திற� வைரய�. 

ஒ� கிரா$ சமான நிைறையெப7�+ளமி
ப�ள� கைரசலி
 

கட(0( திற
 சமான கட(0(திற
 என5ப $.  

λ� = κ × V 
λ� = κ × 1000N  

அல�: ேமா.மq�(கி.சமான$)G1 
5.ேமாலா# கட$5$ திற� வைரய�. 

ஒ� ேமா� மி
ப�ள� கைரசலி
 கட(0( திற
 சமான 

கட(0(திற
 என5ப $. 

μ� = κ × 1000M  

அல�: ேமா.மq�ேமாG1 
6.மி�ேவதி சமான$ைத(அ)மி�ேவதி சமான நிைற வைரய�.   

அத� அல0 யா5? 

ஒ� மி
 ப�ள�ய	� ஓ, ஆ$ப	ய, மி
ேனா�ட(ைத ஒ� 

வ	னா=��(ஒ� @9$) ெச9(0$ ேபா0 மி
வாய	� ப=>$ 

ேச,ம(தி
 அளவா��$. 

அல�: Kg.C-1 

7.ேகா�ராI வ�திைய� i�. 

1.அளவ	�லா ந-,(தலி� ெமா(த மி
ப�ள�ய	
அயன�யா�க$ 

நிைற"7ற ப	ற�, ஒhெவா� அயன�>$ த
ன�.ைசயாக 

நக�கிற0. 

2.ேம9$ ஒhெவா� அயன�>$ மி
ப�ள�ய	
 ெமா(த கட(0( 

திற[�� �றி5ப	�ட மதி5� கட(0 திறைன� ெகா �கிற0. 

AmBn→  mA
n+

 + nB
m-

 

λ¢ = λ£P
mP + λ¥G

nG  

8..தாFக� கைரச�க� எ�றா� எ�ன? எ$5�கா% த6க. 

சிறிதள" அமில$ (அ) கார(ைத ேச,��$ ேபா0 கைரசலி
 pH 

மதி5� மாறாம� இ�Gதா� தா8க+ கைரச� எ
� ெபய,. 

வைகக+: 

அமில தா8க+ கைரச�: 

வலிைம �ைறGத அமில$ + அத
 வலிைமமி�  கார உ5�. 

எ (0�கா� : CH3COOH + CH3COONa 

கார தா8க+ கைரச�: 

வலிைம �ைறGத கார$ + அத
 வலிைமமி� அமில உ5�. 

எ (0�கா� : NH4OH + NH4Cl 

15. க>ம ேவதிய�யலி� மா
றியFக� 

ேக�வ�எ�: 45  

1.ஒ6 ப�க – ம�ப�க மா
றிய. (அ) சிO – Jரா�O 

மா
றிய. வ�ள�0. (அ) .  2 – ப�h%kன,� சிO – Jரா�O 

மா
றிய. வ�ள�0. 

வ=வ மா7றிய$: இர�ைட ப	ைண5பா� ப	ைண�க5ப�ட 

கா,ப
 அM�க\ட
 இைணG0+ள அM�க+ (அ) 

ெதா�திக+ �றெவள�ய	� அைம>$ வ	த$ மா�ப வதா� 

வ=வ மா7றிய$ உ�டாகிற0.எ (0�கா� : 2 – ப	y�{
 

 

சிl மா7றிய$: ஒ(த ெதா�திக+ ஒேர திைசய	� அைமG0 

இ�Gதா� சிl மா7றிய$ என5ப $. 

=ரா
l மா7றிய$: ஒ(த ெதா�திக+ ேவ� ேவ� திைசய	� 

அைமG0 இ�Gதா� =ரா
l மா7றிய$ என5ப $. 

2.   2 – ெப�kன,�சிO – Jரா�O மா
றிய. வ�ள�0. 

வ=வ மா7றிய$: இர�ைட ப	ைண5பா� ப	ைண�க5ப�ட 

கா,ப
 அM�க\ட
 இைணG0+ள அM�க+ (அ) 

ெதா�திக+ �றெவள�ய	� அைம>$ வ	த$ மா�ப வதா� 

வ=வ மா7றிய$ உ�டாகிற0. 

எ (0�கா� : 2 – ெப
{
  

 

 

3.சிO மா
றிய., Jரா�O மா
றிய. – ேவ�ப$5. 

சிl மா7றிய$ =ரா
l மா7றிய$ 

ஒ(த ெதா�திக+ ஒேர 
திைசய	� அைமவதா� 
வா�ட,வா�l வ	ல�� 
வ	ைச, ெகா+ள�ட(தைட 
ஏ7ப கிற0.  

ஒ(த ெதா�திக+ ேவ� 
ேவ� திைசய	� 
அைமவதா� 
வா�ட,வா�l வ	ல�� 
வ	ைச, ெகா+ள�ட(தைட 
ஏ7ப வதி�ைல. 

�ைறGதநிைல5�(த
ைம 
உைடய0. 

அதிக நிைல5�(த
ைம 
உைடய0. 

அதிக வ	ைன(திற
 
ெகா�ட0. 

�ைறGத வ	ைன(திற
 
ெகா�ட0. 

அதிக ஆ7ற� ெகா�ட0. �ைறGத ஆ7ற� ெகா�ட0. 

4.Jரா�O அைம�ப�� நிைல$த�ைம சிO அைம�ப�� 

நிைல$த�ைம வ�ட அதிக. ஏ�? 

சிl அைம5ப	� - ஒ(த ெதா�திக+ ஒேர திைசய	� 

அைமவதா� வா�ட,வா�l வ	ல�� வ	ைச, ெகா+ள�ட(தைட 

ஏ7ப கிற0. 
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=ரா
l அைம5ப	� - ஒ(த ெதா�திக+ ேவ� ேவ� 

திைசய	� அைமவதா� வா�ட,வா�l வ	ல�� வ	ைச, 

ெகா+ள�ட(தைட ஏ7ப வதி�ைல. 

எனேவ, =ரா
l அைம5ப	
 நிைல(த
ைம சிl அைம5ப	
 

நிைல(த
ைம வ	ட அதிக$. 

5. E,Z  ெபய>. Qைற - வ�ள�0. 

1.பதிm  ெசCய5ப�ட ஒலிப	
க\�� சிl, =ரா
l 

ெபய $ <ைற ெபா�Gதா0. 

2.ஒேர தர<+ள ெதா�திக+ இ� ஒலிப	
 கா,ப
 

அM�க\ட
 ஒேர திைசைய ேநா�கி அைமGதி�Gதா� 

இ$மா7றிய$ Z - �றியா� கா�ட5ப கிற0. 

3.ெவhேவ� தர<+ள ெதா�திக+ இ� ஒலிப	
 கா,ப
 

அM�க\ட
 ஒேர திைசைய ேநா�கி அைமGதி�Gதா� 

இ$மா7றிய$ E - �றியா� கா�ட5ப கிற0. 

4.கா,ப[ட
 ேநராக  ப	ைண�க5ப�ட அM�கள�
 அM 

எ�க+ �ைறG0 ெகா�ேட ெச�9$ வைகய	� 

தரவைச5ப (த5ப கிற0.   எ (0�கா� : 

 

 
6. E , Z  0றியnகளா� 0றி�ப�க. 

 

வ	ைடக+: E – (b), (c)   Z = (a), (d) 

7. E , Z  என வைக�ப$5. 

 

வ	ைடக+: E – (a), (b), (d)   Z = (c) 

8. ஒள, Zழ
சி மா
றிய. அ�ல5 ஒள,ய�ய� மா
றிய.   

எ�றா� எ�ன? 

ஒேர Rல�க@� வாC55பா�ைட>$, ேவ�ப�ட �றெவள� 

அைம5�ட[$ உ+ள ேச,ம8க+ தள<ைன"7ற ஒள�ைய 

க=கார <+ /ழ9$ திைசய	ேலா (அ) எதி, திைசய	ேலா 

/ழ7றினா� அ.ேச,ம8க+ ஒள� /ழ7சி மா7றிய$ 

என5ப $.எ (0�கா�  :   லா�=� அமில$:  

 

 ஒள�ைய க=கார <+ /ழ9$ திைசய	� /ழ7றினா� – (+) 

அ�ல0 d லா�=� அமில$. இ0 வலu/ழ7சி லா�=� அமில$ 

என"$ அைழ�க5ப $. 

ஒள�ைய க=கார <+ /ழ9$ திைசய	
 எதி, திைசய	� 

/ழ7றினா� – (-) அ�ல0 l லா�=� அமில$. இ0 இடu/ழ7சி 

லா�=� அமில$ என"$ அைழ�க5ப $. 

9.ஒ6 ேச#ம. ஒள, Zழ
�வத
கான நிபGதைனக� யாைவ? 

1.ஒ� கா,ப
 அM நா
� ெவhேவ� அM�க+ (அ) 

ெதா�திக\ட
 ப	ைண�க5ெப7றி��க ேவ� $. 

2.Rல�@றி
 �றெவள� அைம5�$, ஆ= ப	$ப �றெவள� 

அைம5�$ ேம7ெபா�Gதாத த
ைம>ட
 

இ��கேவ� $(ைகராலி�=). 

10.மPேசா டா#டா>� அமில., ைகர� கா#பைன� ெகா�ட 

ஒள, Zழ
�. த.ைம இ�லாத ேச#ம. நியாய�ப$5. 

மqேசா டா,டா� அமில$: 

 

1.இதி� சீ,ைம தள$ ஓ
� உ+ள0. Rல�@றிைன இ� சம 

பாகமாக ப	�கிற0. 

2.இ$Rல�@றி
 �றெவள� அைம5� ஆ= ப	$ப(தி� 

ெபா�G0வதாக உ+ள0. 

3.ஒ� கா,ப
 ஒள�ைய வல5�றமாக"$, ம7ெறா� கா,ப
 

ஒள�ைய இட5�றமாக"$ தி�5�வதா� நிகர ஒள� /ழ7சி 

தி�5�(திற
 JKஜிய$. 

4.இ�திய	� மா7றிய$ ஒள� /ழ7�$ த
ைம அ7றதாகிற0. 

இைதேய மqேசா  மா7றிய$ எ
கிேறா$. 

5.இGத நிகPசி�� உ+ளா,Gத ஈ  ெசCத� எ
� ெபய,. 

11. ZழிமாL கலைவ எ�றா� எ�ன? 

/ழிமாC�கலைவ: 
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1.சம அள" d ம7�$ l டா,டா� மா7றிய8க+ கலG0 

கிைட5பைவ. 

2.இர�  மா7றிய8கள�
 நிகர ஒள� /ழ7சி தி�5�(திற
 

JKஜிய$. 

3.�றமா,Gத ஈ  ெசCதலா� ஒள� /ழ7சி ப�ைப இழ�கிற0. 

16. ைஹ%ரா�சி வழி�ெபா6%க� 

ேக�வ� எ�:46, 47 

16. ைஹ�ரா�சி வழி5ெபா��க+ 

1.ஆ�கஹா�க�   

1.மா#ேகான,கா நM# ேச#�ைக வ�ைன வ�ள�0. 

எ(திm
(ஒலிபn
) அட, ச�J� அமில(தி
 

<
ன�ைலய	�ந-, ேச,��$ ேபா0 

ஆ�கஹா�க+கிைட�கி
றன.

 

2.எOடரா�0த� எ�றா� எ�ன? 

ஆ�கஹா�க+ அட, ச�J� அமில(தி
 <
ன�ைலய	� 

கா,பா�சிலி� அமில(0ட
 வ	ைன �G0 எlடைர( 

த�கி
றன. 

(�>+;> + (>*(;;> H
+→ (>*(;;(�>+ + >�; 

3.ஆ�கஹா�கள,� �ல�i�கS�கிைடேயயான நM# நM�க. 

ெசLf. வ�ைன 0றி�� வைரக. 

ஆ�கஹா�க+ அட, ச�J� அமில(தி
 <
ன�ைலய	�ந-, 

ந-�க$ ெசC>$ ேபா0 ஈத, கிைட�கி
றன. 

(�>+;> + (�>+;> q2¦3t /0a*:5666666667 (�>+ − ; − (�>+ + >�; 

4.ஆ�கஹா�கள,� �ல�iறிo� நM# நM�க. ெசLf. 

வ�ைன 0றி�� வைரக. 

ஆ�கஹா�க+ அட, ச�J� அமில(தி
 <
ன�ைலய	�ந-, 

ந-�க$ ெசC>$ ேபா0 எ(திm
(ஒலிபn
) கிைட�கி
றன. 

CH3 - CH2OH
அட,>�U;0− − − − −→413 n  CH2 = CH2 + H2O (அ�ல0) 

CH2 H - CH2OH
அட,>�U;0− − − − −→413 n  CH2 = CH2 + H2O 

5.ஆவ� நிைலய�� உ�ள ஆ�கஹாைல அ@மினாfட� 

ெவ�ப�ப$த நிகT. வ�ைனைய எT5. 

ஆவ	 நிைலய	� உ+ள ஆ�கஹாைல அ9மினா>ட
 62௦K - �  

ெவ5ப5ப (தந-, ந-�க$அைடG0 எ(m
(ஒலிபn
) கிைட�கிற0. 

 

6.ஓ>ைணய ஆ�கஹாைல அமில. கலGத §-"¨-.© ேச#$5 

ஆ�சிஜேன
ற. ெசLf. ேபா5 எ�ன நிகT.? 

 

7.ஈ>ைணய ஆ�கஹாைல அமில. கலGத §-"¨-.© ேச#$5 

ஆ�சிஜேன
ற. ெசLf. ேபா5 எ�ன நிகT.? 

 

8.�வ�ைணயஆ�கஹாைல அமில. கலGத §-"¨-.© ேச#$5 

ஆ�சிஜேன
ற. ெசLf. ேபா5 எ�ன நிகT.? 

 

9.ஒ6வ� ஆ�கஹா� உ%ெகா�J6�பைத எDவா� 

க�ப�J�பாL? (அ�ல5) Zவாச ப0�பாL? ேசாதைனைய 

வ�வ>. 

1.ஒ�வ
 ஆ�கஹா� உ�ெகா�=�5பைத அறிய  /வாச 

ப�5பாC" ேசாதைன ெசCய5ப கிற0. 

2.ஆ�கஹா� + அமில$ கலGத ெபா�டாசிய$ ைட �ேராேம� 

ேச,(0 ஆ�சிஜேன7ற$ ெசCய5ப கிற0.  

3.�ேராமிய$ அயன� ( CrKP)  மuச+ ஆரu/நிற$ ப.ைச 

நிற(Cr*P)அயன�களாக மாறினா� ஆ�கஹா�உ�ெகா�=�5ப0 

உ�தி ெசய5ப கிற0. 

10.ஓ>ைணய ஆ�கஹாைல 0ேளா>� நM# (அ) ேசாJய. 

ைஹ�ேபா 0ேளாைர% (அ) ப�ள,சிF ப?ட# கைரச@ட�  

வ�ைன �>யWெசLf. ேபா5 எ�ன நிகT.?    

ஆ�சிஜேன7ற$ அைடG0 அசி�டா�=ைக  கிைட�கிற0.  

 

11.ஈ>ைணய ஆ�கஹாைல 0ேளா>� நM# (அ) ேசாJய. 

ைஹ�ேபா 0ேளாைர% (அ) ப�ள,சிF ப?ட# கைரச@ட�  

வ�ைன �>யWெசLf. ேபா5 எ�ன நிகT.?    

ஆ�சிஜேன7ற$ அைடG0 அசி�ேடா
 கிைட�கிற0.  

 

12.�வ�ைணய ஆ�கஹாைல 0ேளா>� நM# (அ) ேசாJய. 

ைஹ�ேபா 0ேளாைர% (அ) ப�ள,சிF ப?ட# கைரச@ட�  

வ�ைன �>யWெசLf. ேபா5 எ�ன நிகT.?    
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13.ஆ�கஹா�கைள கி>�னா# வ�ைன�ெபா6ள,� 

கைர�பானாக பய�ப$த QJயா5 ஏ�? 

ஆ�கஹா� கி�னா,  வ	ைன5ெபா�ைள சிைத(0 

வ	 கி
றன. 

R – OH + CH3 Mg Br → RO – Mg – Br + CH4 

14.ஈைத�ஆ�கஹாைல 0ேளாராலாக எDவா� மா
�வாL? 

 

 

15.ஐேசா �ர�ைப� ஆ�கஹா� →  %ைர 0ேளாேரா 

அசி%ேடா� எDவா� ெப�வாL? 

 

 

16.அேயாேடாபா. வ�ைனைய எT5? 

 

17.ஹாேலாபா#. வ�ைனைய எT5?ெம$தனா� ஏ� 

ஹாேலாபா#. வ�ைன�0 உ%பவதி�ைல? 

 

ெம(தனாலி�  (>*(>;> − ெதா�தி இ�ைல அதனா�  

ஹாேலாபா,$ வ	ைன�� உ�ப வதி�ைல. 

18.ஓ>ைணய ஆ�கஹாைல கா�ப6ட� ேச#$5 ைஹ%ரஜ� 

நM�க. ெசLf. ேபா5 எ�ன நிகT.? 

 

19.ஈ>ைணய ஆ�கஹாைல கா�ப6ட� ேச#$5 ைஹ%ரஜ� 

நM�க. ெசLf. ேபா5 எ�ன நிகT.? 

 

20.  2 – ெம(தி� – 2 – �ர5பனாைல எhவா� 2 – ெம(தி� – 2 –

3.�ேரா5பnனாக மா7�வாC? (அ�ல0) Rவ	ைணயப	y�ைட� 

ஆ�கஹாைல எhவா� ஐேசாப	y�=mனாக மா7�வாC? 

 

21.ஓ>ைணய, ஈ>ைணய ஆ�கஹாைல கா�ப6ட� ேச#$5 

sப$த ைஹ%ரஜ� நM�க. அைடf. ஆனா� 

�வ�ைணயஆ�கஹாலி� நM# நM�க. அைடf. ஏ�? 

Rவ	ைணயஆ�கஹாலி� α  ைஹ�ரஜ
 இ�லாததா� ந-, 

ந-�க$ அைடG0 ஒலிபnைன( த�கிற0. 

22.ஓ>ைணய ஆ�கஹா� வ��ட# ேமய# ஆLவ�� நிக[$5. 

வ�ைனைய எT5. 

 

 

23.ஈ>ைணய ஆ�கஹா� வ��ட# ேமய# ஆLவ�� நிக[$5. 

வ�ைனைய எT5. 

 

 

24.�வ�ைணயஆ�கஹா� வ��ட# ேமய# ஆLவ�� 

நிக[$5. வ�ைனைய எT5. 

 

2.எ$திg� கிைள�கா� 

1.எ$திgன,லி6G5 எ$திg� கிைள�கா� எDவா� 

தயா>�க�பகிற5? 

எ(திm[ட
(ஒலிபn[ட
) ேபய
 காரண	(�ள�,Gத ந-,(த 

கார$ கலGத ெபா�டாசிய$ ெப,மா8கேன� கைரச�) 

வ	ைன�G0 எ(திm
 கிைள�கா� கிைட�கிற0. 

(>� = (>� + (;) → (>�;> − (>�;> 
2.ெபௗவா�� ப	ளா
� ஒ �க வ	ைன �றி5� வைரக. 

 

3.ெட>g� எDவா� தயா>�க�பகிற5? ஏேதo. ஒ6  

பய� த6க? 

எ(திm
 கிைள�கா� ெடதாலி� அமில(0ட
 வ	ைன�G0 

.ெடm
 எ[$ பல5ப=ைய� ெகா �கிற0. 
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பய
: ெசய7ைக இைழ தயா�க பய
ப கிற0. 

4.கிைள�கா� !~$உட� �>f. வ�ைன எ�ன? 

கிைள�கா� 'J*உட
 வ	ைன�G0 நிைலய7ற எ(திm
 ைட 

அேயாைட  உ�வாகிற0.இ0 சிைதG0 

எ(திmனாகஉ�வாகிற0.    

 

5.கிைள�காலி� �ல�i��0�ேளேய நைடெப�. நM# நM�க 

வ�ைனைய வ�வ>. 

1.எ(திm
 கிைள�காைல 773 K �� தன�யாக ெவ5ப5ப (0$ 

ேபா0 எ(திm
 ஆ�ைச  கிைட�கிற0. 

 

2.எ(திm
 கிைள�காைல ஜி8� �ேளாைர ட
ெவ5ப5ப (0$ 

ேபா0 அசி�டா�=ைக   கிைட�கிற0. 

 

6.கிைள�காலி� �ல�i�கS�கிைடேய நைடெப�. நM# 

நM�க வ�ைனைய வ�வ>. 

1.கிைள�கா� அட, பாlபா� அமில(0ட
 ெவ5ப5ப (0$ 

ேபா0 ஒ� ந-, Rல�@ைற இழG0 ைட எ(திm
 

கிைள�காைல உ� ப�Mகிற0.   

2.கிைள�கா� அட, கGதக அமில(0ட
 ெவ5ப5ப (0$ேபா0 

இ� ந-, Rல�@�கைள இழG0 ைட ஆ.ேசைன 

உ� ப�Mகிற0.   

 

7.கிைள�காைல அமில. கலGத §¬u.?  ைய� ெகா� 

ஆ�சிஜேன
ற. ெசLf. வ�ைனைய எT5. 

கிைள�காைல அமில$ கலGத n�Z;0  அ�ல0 n�(I�;9 ைய� 

ெகா�  ஆ�சிஜேன7ற$ ெசC>$ேபா0 பா,மி� அமில$ 

கிைட�கிற0. 

 

8.கிைள�காைல நM#$த 8X.$ அ�ல5 கார. கலGத §¬u.? 
ைய� ெகா� ஆ�சிஜேன
ற. ெசLf. வ�ைனகைள 

எT5. 

 

கிள,சரா� 

1.ேசா�பாத� வ�ைனைய எT5. 

கார(ைத� ெகா�  எlடைர ந-ரா7ப�5ப0  ேசா5பாத� 

வ	ைன என5ப $. 

 

 

 

 

 

2.கிள,சரா� எDவா� தயா>�க�பகிற5? 

 

3.ைந%ேரா கிள,ச>� எDவா� தயா>�க�பகிற5? 

 

4.கிள�சேராl எ
றா� எ
ன? அ0 கிள�சராள�� இ�G0 

எhவா� தயா�க5ப கிற0? 

5.அ�ேராலி� எDவா� தயா>�க�பகிற5? (அ�ல5) 

கிள,சரா� §8.? – fட� வ�ைன எ�ன? (அ�ல5) 

கிள,சராைலஅ�ேராலினாக எDவா� மா
�வாL? (அ�ல5) 

கிள,சராள,� நM# நM�க வ�ைன ப
றி எT5. 

 

6.கிள,சரா� அதிகள?  HI - ?ட� வ�ைனப. ேபா5 

நிக[வ5 எ�ன? 
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7.கிள,சரா� ஆ�சாலி� அமில$5ட� 383 K  ெவ�பநிைலய�� 

எDவா� வ�ைன�>கிற5? (அ�ல5) ஆ�சாலி� 

அமில$திலி6G5 பா#மி� அமில. எDவா� 

தயா>�க�பகிற5?

 

8.கிள,சரா� ஆ�Oசாலி� அமில$5ட� 533 K  

ெவ�பநிைலய�� எDவா� வ�ைன�>கிற5? (அ�ல5) 

அ�ல� ஆ�கஹாைல கிள,சராலிலி6G5 எDவா� 

ெப�வாL? 

 

 

ெப�ைச� ஆ�கஹா� 

1.க�ன,சேரா வ�ைனைய எT5. 

 

2.ெப�ைச� ஆ�கஹா� ம
�. ைஹ%ேரா அேயாJ� 

அமில. இைடேய நைடெப�. வ�ைன எ�ன? 

 

3.0��0 க�ன,சேரா வ�ைனைய எT5. 

 

4.ெப�ைச� ஆ�கஹா� ப�ைன� ெம�னMசிய. 

�ேராைமJலி6G5 எDவா� ெப�வாL?(அ�ல5) கி>�னா# 

வ�ைனெபா6ள,லி6G5 ெப�ைச�ஆ�கஹா� எDவா� 

தயா>�க�பகிற5? 

 

 

பnனா�க� 

1.டD Qைற 0றி�� வைரக (அ�ல5) ெப6மளவ�� பnனா� 

எDவா� தயா>�க�பகிற5? 

 

2.கிhமின,லி6G5 பnனா� எDவா� தயா>�க�பகிற5? 

 

3.பnனாைல� க�டறிய உத?. இ6 ஆL?கைள த6க. 

ஆL? : 1.பnனா� ந நிைல ெப� �ேளாைர ட
 ந-� 

கைர>$ த
ைம>+ள ஊதா நிற@� 5ெபா�ைள த�கிற0. 

ஆL? 2:பnனாைல �ேராமி
 ந-�ட
 வ	ைன�ய. ெசC>$ 

ேபா0  �ேராமி
 நிற$ மைறG0 ெவ�ைம வ	Pப=" 

உ�டாகிற0. 

 

                      ெவ�ைம வ	Pப=" 

ஆL? 3: ெப�ச�ீ டயேசான,ய. 0ேளாைரட� சிவ�� 

ஆரuZ சாய. த6கிற5.  
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4.பnனாலி� இ6G5 ெப�ச�ீஎDவா� தயா>�க�பகிற5? 

 

5.பnனாலிலி6G5 அன,ேசா�எDவா� தயா>�க�பகிற5? 

 

 

6.பnனாலிலி6G5 அன,லி� எDவா� தயா>�க�பகிற5? 

 

7.Oகா%ட� ெபௗம� வ�ைன எ�றா� எ�ன? 

 

8.ப��>� அமில. எ�றா� எ�ன? அ5எDவா� 

தயா>�க�பகிற5? 

2, 4, 6  �ைர ைந�ேரா பnனா� ப	�� அமில$ என5ப $. 

 

9.இைண�� வ�ைன எ�றா� எ�ன? (அ�ல5) சாய ேசாதைன 

0றி�� வைரக. 

 

1௦.பnனாலி� ஆ�சிஜேன
ற வ�ைனைய எT5. 

 

11.ேகா�� Oகிமி% அ�ல5 ேகா�� வ�ைன 0றி�� வைரக. 

 

12.\ம# kம� வ�ைன 0றி�� வைரக. 

 

13.ப�னா�தg�எDவா� தயா>�க�பகிற5? 

 

14.ேப�ைல% எDவா� தயா>�க�பகிற5? 

 

15.ெல%ர# – மாேச வ�ைன 0றி�� வைரக. 

 

16.பnனாைல �ேராமி� நM6ட� வ�ைன �>யW ெசLf. ேபா5 

நிக[வ5 எ�ன? 

 

17.பnனாlலி� வ�ைனேவக மா
ற ைஹ%ரஜேன
ற. 0றி�� 

வைரக. 

 

 

18.பnனா�க� ஆ�கஹா�கள,� கைரf. த�ைம 

ெகா�டைவ ஏ�? 

கல�0.ேபா5 �ல�i�கS�கிைடேய ைஹ%ரஜ� 

ப�ைண�� உ6வாதலா� பnனா�க� ஆ�கஹா�கள,� 

கைரகிற5. 

பய�க� 

1.மP$ைத� ஆ�கஹாலி� பய�க� யாைவ? 

1.ெதாழி7சாைலய	� கைர5பானாக பய
ப கிற0. 

2.கா, ேர=ேய�ட,கள�� ந-, உைறவைத( த �கபய
ப கிற0. 

3.பா,மா�=ைஹ  ெப�மளவ	� தயா�க பய
ப கிற0. 

2.ஈ$ைத� ஆ�கஹாலி� பய�க� யாைவ? 

1.�=��$ ந-,மமாக பய
ப கிற0. 

2.உய	ய� மாதிக+ ெகடாம� பா0கா�க பய
ப கிற0. 

3.ெதாழி7சாைலய	� கைர5பானாக பய
ப கிற0. 

4.அசி�டா�=ைஹ , ஈத, தயா�க பய
ப கிற0. 

3. எதிg� கிைள�காலி� பய�க� யாைவ? 
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1.கா, ேர=ேய�ட,கள�� ந-, உைறவைத( த �கபய
ப கிற0. 

2.வ	மான இயGதிர8கள�� �ள�,வ	5பானாக பய
ப கிற0. 

3.ெவ=ம�Gதாக பய
ப கிற0. 

4.ெசய7ைக இைல தயா�க பய
ப கிற0. 

4.கிள,சராலி� பய�க� யாைவ? 

1.ெவ=ம�Gதாக பய
ப கிற0. 

2.கா, ேர=ேய�ட,கள�� ந-, உைறவைத( த �கபய
ப கிற0. 

3.அ./ ைம, ர5ப, ைம தயா�க பய
ப கிற0. 

5.ெப�ைச�ஆ�கஹாலி� பய�க� யாைவ? 

1.ம�(05ேபா�$ ஊசி ம�Gதாகபய
ப கிற0. 

2.�ைரேயா வைத த ��$ ம�G0 தயா5ப	� பய
ப கிற0. 

3.ெசய7ைக ப	சி
  தயா�க பய
ப கிற0. 

6.பnனாலி� பய�க� யாைவ? 

1.ம�G0க+, ெவ=ம�G0க+,ப	ளாl=��க+, 

J.சிெகா�லிக+தயா�க பய
ப கிற0. 

2.ேசா5�கள�� பய
ப கிற0. 

3.�ைரேயா வைத த ��$ ம�G0 தயா5ப	� பய
ப கிற0. 

18. கா#பைன� ேச#மFக�  

ேக�வ� எ�:48 

அசி%டா�Jைஹ, அசி%ேடா� ெதாட#பான ேக�வ�க�: 

1.ேராச�ம�% ஒ�க. எ�றா� எ�ன? அதி� ®¯.? 
ேச#�பத� காரண. எ�ன? 

அமில �ேளாைர கைள(அசி�ைட� �ேளாைர ) >�  வ	னா� 

H�U;0 – � உ+ள Pd <
ன�ைலய	� ஒ ��$ ேபா0  

ஆ�=ைஹ  கிைட�கிற0. 

 

®¯.? ேச#�பத
கான காரண.: 

ஆ�=ைஹ  ேம9$ ஒ �க$ அைடG0 ஓைணய 

ஆ�கஹாலாக மாறாம� த �க H�U;0  வ	ைனேவக ந.சாக 

பய
ப (த5ப கிற0. 

2.Okப� வ�ைன வ�ள�0. 

1.l{ப
 வ	ைன Rல$ ஆ�=ைஹ  தயா�க5ப கிற0. 

2.அ�ைக� சயைனைட lேடனl �ேளாைர  (UZf)�), ம7�$ 

HCl "ட
 ஒ ��$ ேபா0 ஆ�=ைஹ  கிைட�கிற0. 

சம
பா : 

 

 

3.கிளம�ச�  ஒ�க. வ�ள�0. 

ஆ�=ைஹ க9$, கீ�ேடா
க\$ ஜி8� இரச�கலைவ, அட, 

HCl - � ஒ �கமைடG0 ைஹ�ேரா கா,ப
கைள( த�கி
றன. 

 

4.உ�� கிIன# ஒ�க. வ�ள�0. 

ஆ�=ைஹ க\$, கீ�ேடா
க\$ ைஹ�ரசி
, ேசா=ய$ 

ஈ(தா�ைச ட
  ஒ �கமைடG0 ைஹ�ேரா கா,ப
கைள( 

த�கி
றன. 

 

இhவ	ைனய	� ைஹ�ரேசா
 இைடநிைல ேச,மமாக�  

கிைட�கிற0. 

 

5.hேரா%ேராப�� எ�றா� எ�ன? 

1.yேரா�ேராப	
 எ
ப0 ெஹ�சா ெம(திm
 ெட�ராமி
 

ஆ�$.  

2.பா,மா�=ைஹ  �>* – "ட
 வ	ைன�G0  ெஹ�சா 

ெம(திm
 ெட�ராமிைன( த�கிற0. 

 

பய
: 

சி�ந-ரக �ைர(த 5பானாக பய
ப கிற0. 

6.ெஹ�சா ெம$திg� ெட%ராமி� வாL�பா%ைட எTதி 

அைம�ைப வைரக. 

வாC5பா : (CH�)KN0 

அைம5�:  

 

7.பா#மலி� எ�ப5 எ�ன? அத� பய�க� யாைவ? 

1.பா,மலி
: 

40%  பா,மா�=ைஹ=
 ந-,ம�கைரச� பா,மலி
 என5ப $. 
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2.பய
க+: உய	ய� ெபா��கைள ெகடாம� பா0கா�க"$, 

ேதா� பதன�ட"$ பய
ப கிற0. 

8.ெதாழி� 5ைறய�� பா#மா�JைஹJ� பய�க� யாைவ? 

1.பா,மலி
: 

40%  பா,மா�=ைஹ=
 ந-,ம�கைரச� பா,மலி
 என5ப $. 

பய
க+: உய	ய� ெபா��கைள ெகடாம� பா0கா�க"$, 

ேதா� பதன�ட"$ பய
ப கிற0. 

2.yேரா�ேராப	
: 

பா,மா�=ைஹ  �>* – "ட
 வ	ைன�G0  ெஹ�சா 

ெம(திm
 ெட�ராமிைன( த�கிற0. 

பய
: சி�ந-ரக �ைர(த 5பானாக பய
ப கிற0. 

3. பா,மா�=ைஹ  நிற ந-�கியாக பய
ப கிற0. 

4. பா,மா�=ைஹ  ேப�கைல� தயா�க பய
ப கிற0. 

9.ஆ�Jைஹ�கான இ6 ேசாதைனகைள வ�ள�0. 

1. �>0OH   + AgNO* கலGத கைரசைல(டால
l கரண	) உேலாக 

சி�வராக ஒ ��$.   

2.பnலி8 கைரசைல சிவ5� நிற �5ரl ஆ�ைசடாக ஒ ��$.. 

3.ஷி5 கரண	ய	
 சிவ5� நிற(ைத தி�$ப. ெசC>$. 

10.பாரா�Jைஹ எDவா� தயா>�க�பகிற5? 

 

ெப�சா�Jைஹ ெதாட#பான ேக�வ�க�  

1.கா�ன,சேரா வ�ைன வ�ள�0. 

 

2.ெப#கி�O வ�ைன வ�ள�0. 

 

3.நவநக� வ�ைன வ�ள�0. 

 

4.ஹாேலாபா. வ�ைன வ�ள�0. 

1. (>*CH OH − ம7�$ (>*CO − ெதா�தி>+ள ேச,ம8க+  

ஹேலாபா$ வ	ைன�� உ�ப கி
றன.  

2.கா,ப
 அM ஹாேலாஜேன7ற(தி7� உ�ப கிற0. 

(>* − CO − (>* + 3()� → (()* − CO − (>* + 3HCl 
19.கா#பா�சிலி� அமிலFக� 

ேக�வ� எ�:49 

1.பா#மி� அமில. டால� காரண�ைய ஒ�0கிற5. ஆனா� 

அசிJ� அமில. ஒ�0வதி�ைல காரண. த6க. 

பா,மி� அமில$ ஆ�=ைஹ  ெதா�திைய>$ கா,பா�சிலி� 

அமில ெதா�திைய>$ ெகா� +ளதா� ஒ �கியாக 

ெசய�ப கிற0. 

 

2..எOடரா�0த� வ�ைனைய வ�ள�0. 

 

3.ஆ�சாலி� அமில$தி� பய�க� யாைவ? 

1.இ�$�, இ8� கைரகைள5 ேபா�க பய
ப கிற0. 

2.உேலாக, இ8� J.சி தயா�க பய
ப கிற0. 

3.சாய(ெதாழிலி9$ காலி�ேகா அ.சி வதி9$  பய
ப கிற0. 

4.மா7� எlடரா��த� வ	ைனைய வ	ள��. 

5.HVZ வ�ைனைய வ�ள�0. 

 

6.ஆOப�>� எ�ப5 யா5? எDவா� தயா>�க�பகிற5? 

அசி�ைட� சாலிசிலி� அமில$ஆlப	
என5ப $. 

 

7.ேகா�ப�� மி�னா# ப0�� வ�ைனைய எT5. 

 

8.ெப�சாய�� அமில$தி� பய�க� யாைவ? 

1.சாய( ெதாழிலி� பய
ப கிற0. 

2.சி�ந-ரக �ைர த 5பானாகபய
ப கிற0. 

3.ேசா=ய$ ெப
ேசாேய� உணைவ பா0கா�க  பய
ப கிற0. 

9.லா�J� அமில$5ட� PCl5– � வ�ைன எ�ன? 

 

10.லா�J� அமில$தி� பய�க� யாைவ? 

1.�ள�, பான8கள�� பய
ப கிற0. 
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2.ேதா� பதன�ட பய
ப கிற0. 

3.�ழGைதகள�
 ஜ-ரண  ேகாளா�கைள  சப (த 

பய
ப கிற0.  

18.க>ம ைந%ரஜ� ேச#மFக�  

ேக�வ� எ�:5௦ கண�0க�  

22. நைடQைற ேவதிய�ய�  

ேக�வ� எ�:51 

1.ேவதி ம6$5வ. எ�றா� எ�ன? 

மன�த உடலி
 ெச�கைள அழி�காம�, வ	யாதிகைள 

உ�டா��$ கி�மிகைள கம ேவதிகைள5 பய
ப (தி 

அழி5பைத  ேவதி ம�(0வ$ எ
கிேறா$. 

2.வலி நிவாரண�க� எ�றா� எ�ன? எ$5�கா% த6க. 

உண,ைவ இழ�க.ெசCயாம�, எ�லா வைக வலிகள�லி�G0$, 

நிவாரண$ அள���$ ேச,ம8கேள வலி நிவாரண	க+ எ
� 

ெபய,. இ0 வலி ந-�கிக+, வலிம�G0க+ எ
�$ 

அைழ�க5ப கி
றன.     

எ (0�கா� : ஆlப	
, ேநாவா�ஜ-
  

3.Zரநிவாரண�க� எ�றா� எ�ன? எ$5�கா% த6க.  

உடலி
 ெவ5பநிைலைய சாதாரண உட� ெவ5ப நிைல�� 

�ைற5ப0 /ரநிவாரண	க+ எ
� ெபய,. 

எ (0�கா� : ஆlப	
,பாராசி�டமா�. 

4.�ைரத�பா�க� எ�றா� எ�ன? எ$5�கா% த6க. 

அ
=ெச5=� F�Mய	,கைள அழி5பத7�$, 

க� 5ப (0வத7�$ பய
ப $ ேவதி5ெபா�+க+ 

�ைரத 5பா
க+ எ
�ெபய,. 

எ (0�கா� :  

 �ைரத�பா� கி6மிநாசின, 

1.  அேயாேடாபா,$ 1 % கைரச�  

2.  ௦ .2 பnனா� கைரச�  1 % கைரச� 

 

5.எதி# �ேரா%ேடாேசாவா�க� (அ) மேல>யா நM�கிக� 

எ�றா� எ�ன? எ$5�கா% த6க. 

மேலயா எ
ற ஒ�வைக �ள�, /ர(ைத� க� 5ப (0$ 

ேவதி5ெபா�+க+ எதி, �ேரா�ேடாெசாவா�க+ (அ) மேலயா 

ந-�கிக+ எ
� ெபய,. 

எ (0�கா� : �ய	ைன
, ப	மா �ய	ைன
, �ேளாேரா 

�ய	ைன
, 

6.z��ய�# எதி>க� (அ) ஆ�JபயாJ�0க� எ�றா� 

எ�ன? எ$5�கா% த6க. 

1.பா�=யா, Juைச ேபா
ற F�Mய	,க+ சில 

ேவதி5ெபா��கைள ெவள�5ப (0கி
றன. 

2.இhேவதி5ெபா��க+ ம7ற F�Mய	,கள�
 வள,.சிைய>$, 

வள,சிைத மா7ற(ைத>$ த ��$ த
ைம ெகா�டைவ. 

3.இ(தைகய ேவதிக+ ஆ�=பயா=��க+ என5ப கி
றன. 

எ (0�கா� : ெபன�சிலி
. 

7.அமில நM�கிக� எ�றா� எ�ன? எ$5�கா% த6க. 

எ�ெணய	� ெபாறி(த, சைம(த உண"கைள உ�ட ப	
ன, 

வய	7றி� ேபா0மான அளவ	7� ேம� அமில$ /ர5பத
 

காரணமாக வய	�, உண"��ழாய	� எ.ச� ஏ7ப கிற0. 

இைத ந-��$ ம�G0க+ அமில ந-�கிகளா�$. 

இ0 மா(திைர, @Pம$ (அ) கஷாயாமாக இ��கி
றன. 

இதி� ெம�ன�சிய$, அ9மின�ய$ ைஹ�ரா�ைச க+ உ+ளன.  

8.உண? பா5கா�பா�க� எ�றா� எ�ன? எ$5�கா% 

த6க. 

உண"5ெபா��கைள ெக� 5ேபாக. ெசC>$ F�Mய	,கைள 

அழி(0 உணைவ பா0கா�க பய
ப $ ேவதி5ெபா��க+ 

உண" பா0கா5பா
க+ என5ப $. 

எ (0�கா� : ேசா=ய$ ெப
ேசாேய�, ெபா�டாசிய$ ெம�டா 

ைப ச�ைப� 

9.ெசய
ைக இன,�� Zைவh%J எ�றா� எ�ன? 

எ$5�கா% த6க. 

ேசாதைன. சாைலய	� தயா��$ சில ேவதி5ெபா��க+ 

க�$� ச,�கைரைய வ	ட பல மட8� அதிக இன�5�$ 

/ைவ>$ த�பைவ. இவ7ைறேய ெசய7ைக இன�5� 

/ைவy�= எ
கிேறா$.  

எ (0�கா� : சா�
, ட�சி
. 

10.எதி# ஆ�சிஜேன
றிக� எ�றா� எ�ன? எ$5�கா% 

த6க. 

ஆ�சிஜேன7றிக\�� எதிராக ெசய�ப பைவ எதி, 

ஆ�சிஜேன7றிக+ எ
� ெபய,. 

இைவ �7�ேநாC, இதய வா�" ேநாCக+, க��ைர 

ேபா
றவ7றிலி�G0 பா0கா5� அள��கிற0. உண" 

பா0கா5ப	9$ இ0 பய
ப கிற0. 

எ (0�கா� : ைவ�டமி
 – C, ைவ�டமி
 – E  

11.பாலி எதிலி� (அ) பாலிதM� – 0றி�� வைரக. 

1.உய, ெவ5ப, அb(த நிைலய	� எதிலி
 பலப=யாதலா� 

உ�டாகிற0. 

 

12.பாலி Oைட>� எDவா�  தயா>�க�பகிற5. அத� 

ப��க� பய�க� யாைவ? 

 

ப��க+: ஒள� ஊ �"$ த
ைம ெகா�ட0. 

பய
க+: 
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vடான பான8க+ அைட��$ கல
க+, வ	ைளயா 5 

ெபா��க+, வ -� 5 ெபா��க+ ெசCய5 பய
ப கிற0.   

ஐG5 மதி�ெப� வ�னா�க� 

1. அ� அைம�� – 2  

ேக�வ� எ�: 52 

1. எல��ரா
 அைல( த
ைம ம7�$ ஈய�� த
ைம 

ெகா� +ளைத நி�பண$ ெசC>$ ேடவ	ச
 ம7�$ ெஜ,ம, 

ேசாதைனைய வ	ள��. 

1.ட8�lட
 மி
ன�ைழ  Rல$ எல��ரா
 க7ைற 

ெபற5ப கிற0. 

2.உய, ேந, மி
னb(த(தி� ைவ��$ ேபா0 < �க$ 

அைடகிற0. 

3.இைத நி�க� ப=க(தி
 மq0 வ	ழ.ெசC>$ ேபா0 சிதற� 

அைடகிற0. 

 

4.ெபற5ப $ வ	ள�$� வைள" x - கதி,  வ	ள�$� வ	ைளைவ5 

ேபா� உ+ள0. 

5.x - கதி,க+   அைல( த
ைம ெகா�டைவ எ
பதா� 

எல��ரா[$ அைல( த
ைம ெகா� +ளன.  

6.ேம9$ ேசாதைன Rல$ ெபற5ப�ட λ மதி5�$ =- ப	ரா�ேள 

சம
பா  λ மதி5�$ ஒ
றாக இ�Gத0. 

7.இGத ேசாதைன Rல$ எல��ரா
 அைல( த
ைம ம7�$ 

ஈய�� த
ைம ெகா� +ள0 நி�பணமாகிற0.  

2.=-ப	ரா�ேள சம
பா�ைட வ�வ	. அத
 <�கிய(0வ$ யா0? 

ப	ளா8 �வா�ட$ ெகா+ைக5ப= ஆ7ற�, 

d = ℎ° … … … … (1) 

ஐ
l=
 சம
பா�=
 ப= ஆ7ற�, 

d = ef� … … … … (2) 

சம
 (1), (2) சம5ப (த,   

ℎ° = ef�                 ° = f² 

ℎ f² = ef� 

ℎ² = ef 

²ef = ℎ 

² = ℎef 

இGத சம
பா  எGத 0க\��$ ெபா�G0$ எனேவ c = v 

² = ℎe|உGத$ P =  mv  
² = ℎ� … … . (3) 

இ0ேவ  =- ப	ரா�ேள சம
பா  என5ப $.  

<�கிய(0வ$  

1. இ.சம
பா  அைல( த
ைமைய 0க+ த
ைம>ட
 

ெதாட,� ப (0கிற0. 

2. ப�5ெபா�ள�
 ஈய�� த
ைம – எல��ரா
 

F�ேணா�கிய	
 க�டைம5ைப அறிய பய
ப கிற0. 

3. எல��ரான�
  வ	ள�$� வ	ைள" – தி�ம பர5ப	
 

அைம5ைப அறிய பய
ப கிற0. 

4. இ.சம
பா  எல��ரா[�� ம� ம�லா0 சிறிய 

0க+க\��$ ெபா�G0$.  

3.  Rல�@� ஆ,ப	�டா� ெகா+ைகைய வ	ள��. 

1.Rல�@றி�  எல��ரா
க+ அைமG0+ள �திய 

ஆ,ப	�டா�க+ Rல�@� ஆ,ப	�டா�க+ என5ப கி
றன. 

2.சம ஆ7ற9ைடய அ�ல0 ஏற��ைறய சம ஆ7ற9ைடய 

அM ஆ,ப	�டா�க+ இைணவதா� Rல�@� ஆ,ப	�டா�க+ 

உ�வாகி
றன.   

3.இைண>$ அM ஆ,ப	�டா�க\$ உ�வா�$ Rல�@� 

ஆ,ப	�டா�க\$ எ�ண	�ைகய	�  சம$. 

4.இைண>$ அM ஆ,ப	�டா�க\$ உ�வா�$ Rல�@� 

ஆ,ப	�டா�க\$ வ=வ(தி� - ஒேர மாதியானைவ. 

5.இர�  அM ஆ,ப	�டா�க+ இைணG0  இர�  Rல�@� 

ஆ,ப	�டா�கைள உ�வா��கி
றன. அவ7றி�, 

 �ைறGத ஆ7ற� ெகா�டைவ - ப	ைண5� 

Rல�@� ஆ,ப	�டா�க+. 

அதிக ஆ7ற� ெகா�டைவ - எதி, ப	ைண5� 

Rல�@� ஆ,ப	�டா�க+. 

6.�றி5ப	 $ வ	த$: 

ப	ைண5� Rல�@� ஆ,ப	�டா�க+ - σ, π, δ 

எதி, ப	ைண5� Rல�@� ஆ,ப	�டா�க+ - σ∗, π∗, δ∗ 

4.  இன�கல5� ெகா+ைகைய வ	ள��. 

 இன�கல5�: 

ஏற��ைறய சம ஆ7ற� ெகா�ட அM ஆ,ப	�டா�க+ 

ஒ
�ட
 ஒ
� கலG0 சம ஆ7ற9$ ஒ(த வ=வ<$ 

உைடய ஆ,ப	�டாைல( த�வ0  இன� கல5� என5ப $. 

<�கிய க�(0க+: 

1.இன�கல5ப	� ஈ ப $ ஆ,ப	�டா�க+ ஏற��ைறய சமமான 

ஆ7றைல5 ெப7�+ளன. 

2.இன�கல5ப	� ஒேர அMவ	
  ஆ,ப	�டா�க+ 

ஈ ப கி
றன. 

3.இன�கல5ப	�  ஈ ப $ ஆ,ப	�டா�க+க\$ உ�வா�$ 

இன�கல5�  ஆ,ப	�டா�க\$ – எ�ண	�ைகய	� சம$. 

4.இன�கல5�  ஆ,ப	�டா�க+ ஒேர வ=வ$, ஆ7ற� 

ெகா�டைவ. 

5.ப	ைண5� உ�வதலி� ஈ ப $ இன�கல5� ஆ,ப	�டா� ஓ, 

எல��ராைன ம� ேம ெகா� +ள0. 

6.இன�கல5�  ஆ,ப	�டா�கள�� உ+ள  எல��ரா
 வ	ல�� 

வ	ைச காரணமாக அதிக ெதாைலவ	� உ+ளன. 
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7.அM  ஆ,ப	�டா�க+ ேநர=யாக ேம7ெபா�G0வதா� 

சி�மா ப	ைண5� ஏ7ப கிற0. 

8.அM  ஆ,ப	�டா�க+ ப�கவா�=� ேம7ெபா�G0வதா� 

ைப ப	ைண5� ஏ7ப கிற0. 

5.Rல�@� ஆ,ப	�டா� ெகா+ைகய	
 ப= ைந�ரஜ
 

Rல�@� உ�வாதைல வ	ள��. 

ைந�ரஜ
 அMவ	
 எல��ரா
 அைம5� (Z 

ைந�ரஜ
 Rல�@றி� 14 எல��ரா
க+ உ+ளன

��: nn
��·��
��·
∗ ��¸��¹º»

�
¸��¹¼»

�
¸��¹½

nn 	 
�a·��
�a·
∗ �� 

ப	ைண5�(தர$ 	

��  N��

2
	

8  2
2

ப	ைண5� த
ைம: <5ப	ைண5� உைடய0. 

காGத(த
ைம: ைடயா காGத( த
ைம உைடய0

6.Rல�@� ஆ,ப	�டா� ெகா+ைகய	
 ப= ஆ�சிஜ
 

Rல�@� உ�வாதைல வ	ள��. 

ஆ�சிஜ
 அMவ	
 எல��ரா
 அைம5� (Z = 

ஆ�சிஜ
 Rல�@றி� 16 

உ+ளன.;�: nn
��·��
��·
∗ ��¸��¹½»

�
¸��¹º»

�
¸��¹¼»

�
¸��¹º

∗ »
a

nn 	 
�a·��
�a·
∗ �� 

ப	ைண5�(தர$ 	

��  N��

2
	

8  4
2

ப	ைண5� த
ைம: இர�ைட5 ப	ைண5� உைடய0

அM  ஆ,ப	�டா�க+ ேநர=யாக ேம7ெபா�G0வதா� – 

அM  ஆ,ப	�டா�க+ ப�கவா�=� ேம7ெபா�G0வதா� – 

Rல�@� ஆ,ப	�டா� ெகா+ைகய	
 ப= ைந�ரஜ
 

Z = 7) 1��, 2��, 2�* 

எல��ரா
க+ உ+ளன. 

» ¸ ¹½»
�

 

 

2
	 3 

ைடயா காGத( த
ைம உைடய0 

Rல�@� ஆ,ப	�டா� ெகா+ைகய	
 ப= ஆ�சிஜ
 

= 8) 1��, 2��, 2�0 

 எல��ரா
க+ 

»
a

¸��¹¼
∗ »

a
 

 

4
	 2 

இர�ைட5 ப	ைண5� உைடய0. 

காGத( த
ைம: பாரா காGத( த
ைம உைடய0

7.  ைஹ�ரஜ
 ப	ைண5ப	
 வைகக+ யாைவ 

ைஹ�ரஜ
 ப	ைண5� இ� வைக5ப $

1. Rல�@�க\�கிைட5ப�ட ைஹ�ரஜ
 ப	ைண5�

இhவைக H ப	ைண5� ஒேர 

இர�  Rல�@�க\�கிைடேய உ�வாகிற0

எ – கா: HF  

 

HF தி�ம நிைலய	� ஒb8க7ற ச8கிலியாகRல�@�க+ 

ைஹ�ரஜ
 ப	ைண5பா� இைணG0+ளன

2.Rல�@றி[+ நிகb$  ைஹ�

1.இhவைக H ப	ைண5� ஒேர Rல�@றி� உ+ள 

அMவ	7�$ N, O அ�ல0 

உ�வாகிற0. 

2.இ5ப	ைண5� ெகா �கிைண5� எ
�$ அைழ�க5ப $

3.ஐG0, ஆ� அM�க+ ெகா�ட கம வைளய ேச,ம8கள�� 

இ5ப	ைண5� உ�வாகிற0.  

 4. இ5ப	ைண5பா� ேச,ம(தி
 ெகாதிநிைல

ந-� கைர>$ திற
 �ைறகிற0

எ – கா: O -  ைந�ேரா பnனா�

 

8. ைஹ�ரஜ
 ப	ைண5ப	
 <�கிய(0வ$ யாைவ 

1.ந-, திரவ நிைலய	� இ��க H 

இ�ைல என�� நா$ உய	, வாழ <=யா0

2.மர இைழய	
 வலிைம�� H 

3.ப�(தி, ப� , ெசய7ைக  இைழகள�
  வலிைம�� காரண$ 

H ப	ைண5ேப. 

4.நா$ உ�M$ உண"5 ெபா��கள��

�ேரா�=
) H  ப	ைண5� உ+ள0

5.நம0 உட� பாக8கள��(ேதா�

உ+ள0. 

4. d ெதா0தி தன,மFக� 

ேக�வ� எ�:53 

1.அ@மிேனா ெவ�ப ஒ�க Qைற ப
றி எT5

1.அ9மிேனா ெவ5ப ஒ �க <ைற Rல$ �ேராமி� 

ஆ�ைசைட ஒ �கி �ேராமிய$ ெபற5ப கிற0

2.த-�கள�ம�னா� ெசCய5ப�ட �5ப	ய	�   �ேராமி� ஆ�ைச  

3 ப8�$ அ9மின�ய(j+ 

எ (0�ெகா+ள5ப கிற0. 

23 

பாரா காGத( த
ைம உைடய0. 

ைஹ�ரஜ
 ப	ைண5ப	
 வைகக+ யாைவ ? 

ைஹ�ரஜ
 ப	ைண5� இ� வைக5ப $. அைவ  

�@�க\�கிைட5ப�ட ைஹ�ரஜ
 ப	ைண5�:  

ப	ைண5� ஒேர (அ) ேவ�ப�ட ேச,ம8கள�� 

இர�  Rல�@�க\�கிைடேய உ�வாகிற0. 

தி�ம நிைலய	� ஒb8க7ற ச8கிலியாகRல�@�க+ 

ைஹ�ரஜ
 ப	ைண5பா� இைணG0+ளன. 

Rல�@றி[+ நிகb$  ைஹ�ரஜ
 ப	ைண5�:   

ப	ைண5� ஒேர Rல�@றி� உ+ள H 

அ�ல0  F  அMவ	7�$ இைடேய 

இ5ப	ைண5� ெகா �கிைண5� எ
�$ அைழ�க5ப $. 

ஆ� அM�க+ ெகா�ட கம வைளய ேச,ம8கள�� 

ைண5பா� ேச,ம(தி
 ெகாதிநிைல, 

ந-� கைர>$ திற
 �ைறகிற0.   

ைந�ேரா பnனா� 

ைஹ�ரஜ
 ப	ைண5ப	
 <�கிய(0வ$ யாைவ ? 

H ப	ைண5ேப காரண$. அhவா� 

இ�ைல என�� நா$ உய	, வாழ <=யா0. 

H ப	ைண5ேப காரண$. 

ெசய7ைக  இைழகள�
  வலிைம�� காரண$ 

நா$ உ�M$ உண"5 ெபா��கள��(கா,ேபாைஹ�ேர�, 

ப	ைண5� உ+ள0. 

ேதா�,எ9$�, இர(த$) H ப	ைண5� 

ெதா0தி தன,மFக�  

அ@மிேனா ெவ�ப ஒ�க Qைற ப
றி எT5. 

அ9மிேனா ெவ5ப ஒ �க <ைற Rல$ �ேராமி� 

ஆ�ைசைட ஒ �கி �ேராமிய$ ெபற5ப கிற0. 

த-�கள�ம�னா� ெசCய5ப�ட �5ப	ய	�   �ேராமி� ஆ�ைச  

ப8�$ அ9மின�ய(j+ 1 ப8�$கலG0 
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3.கலைவய	
 ேம7ப�திய	� ெம�ன -சிய( jைள>$  ேபய$ 

ெபரா�ைசைட>$(H�;�)கலG0 ைவ�க5ப கிற0. 

4.இh அைம5� மணலா� vழ5ப� +ள0. 

5.ேம7ப�திய	� ெம�ன -சிய நாடா ைவ(0 த- R�ட5ப கிற0. 

6.இதனா� ெவ5ப$ உ�டாகி (I�;* �ேராமியமாக 

ஒ �கமைடகிற0. 

Cr2O3 + 2Al →  2Cr + Al2O3 + 468.6 kJ 

2.ஜிF� அத� தா5வ�லி6G5 எDவா� 

ப�>$ெத�க�பகிற5? 

1.<�கிய(தா0: ஜி8� ப	ள�= 

2.அட,ப	(த�: Fைர மித5� <ைற 

3.வ�(த�: 

                    2 ZnS + 3O2

a�``:56667  2ZnO + 2SO2 

4.ஒ ��த�: 

ZnO  +  C  
aK9*:56667 Zn + CO 

5.மி
னா7 jCைமயா�க� 

 மி
வாC ெபா�+  

1 ேந, மி
வாC மா/ கலGத Zn 

2 எதி, மி
வாC jய Zn 

3 மி
ப�ள�  ZnSo0 +ந-,(தH�SO0 

3..சி�வ# அத� தா5வ�லி6G5 எDவா� 

ப�>$ெத�க�பகிற5? 

1.<�கிய(தா0: அ,ஜ
ைட� -Ag�s 

2.அட,ப	(த�: Fைர மித5� <ைற 

3.NaCN ேச,(த� : 

Ag2S + 4NaCN → 2Na [Ag(CN)2] + Na2S 

4. Zn ேச,(த�:  

2Na [Ag(CN)2] + Zn → Na2[Zn(CN)4] + 2Ag 

5.மி
னா7 jCைமயா�க� 

 மி
வாC ெபா�+  

1 ேந, மி
வாC மா/ கலGத Ag 

2 எதி, மி
வாC jய Ag 

3 மி
ப�ள�  AgNo* + 1%  HNO* 

 

4.சி�வ# நாணய$திலி6G5 சி�வ#எDவா� 

தயா>�க�ப$கிற5? 

1.கா5ப,,சி�வ, கலGத உேலாக�கலைவதா
 சி�வ, நாணய$. 

2.அட, ைந��அமில(தி�சி�வ, நாணய(ைத கைர��$ 

ேபா0கா5ப�$,சி�வ�$ அத
 ைந�ேர� களாக AgNO3, Cu(NO3)2– 

ஆக மா�கிற0. 

3.கைரசைல ெகாதி�க ைவ��$ ேபா0 மqத<+ள 

ைந��அமில$ ஆவ	யாகிற0.  

4.எuசியைந�ேர� கள�� அட, HCl ேச,�க AgCl வ -Pப=வாகிற0. 

5.கா5ப, கைரசலி� கைரG0வ	 கிற0. 

6.வ -Pப=ைவ வ=க�= அதிக ேசா=ய$ கா,பேன� ேச,(0 

வ	ன5ப (த சி�வ, கிைட�கிற0. 

7.சம
பா : 

 

8.jCைம5ப (0த�: 

ேபாரா�l ேச,(0 மி
னா7 jCைம5ப (த5ப கிற0.  

5.ேகா�% அத� தா5வ�லி6G5 எDவா� 

ப�>$ெத�க�பகிற5? 

1.<�கிய( தா0: ஆ7� ப ைக மண�  

2.அட,ப	(த�: Fைர மித5� <ைற 

3.வ�(த�: அட,ப	�க5ப�ட தா0 கா7றி� வ���$ ேபா0 

ஆவ	யாக�@=ய மா/�க+ ஆ.ைச களாக ெவள�ேய�கி
றன. 

4.KCNேச,(த� : 

4Au + 8KCN + 2H2O + O2→ 4K[Au(CN)2]+ KOH 

4.Zn ேச,(த�:  

2K[Au(CN)2] + Zn → K2[Zn(CN)4] + 2 Au 

5.மி
னா7 jCைமயா�க� 

 மி
வாC ெபா�+  

1 ேந, மி
வாC மா/ கலGத Au 

2 எதி, மி
வாC jய Au 

3 மி
ப�ள�  Aucl* + 10-12% HCl. 

6.0ேராைம% தா5வ�லி6G5 ெபா%டாசிய. ைட 0ேராேம% 

எDவா� தயா>�க�பகிற5? 

1.�ேராைம� தா0வ	லி�G0 ேசா=ய$ �ேராேம� ெப�த�: 

4FeO.Cr2O3+8Na2CO3+7O2→ 8Na2CrO4+   2Fe2O3 + 8CO2 

2.ேசா=ய$ �ேராேம�லி�G0 ேசா=ய$ ைட  �ேராேம� 

ெப�த�: 

2Na2CrO4+H2SO4→ Na2Cr2O7+Na2SO4+ H2O 

3.ேசா=ய$ ைட  �ேராேம�லி�G0 ெபா�டாசிய$ ைட 

�ேராேம� ெப�த�: 

Na2Cr2O7 + 2KCl→ K2Cr2O7 + 2NaCl 

5. f ெதா0தி தன,மFக�  
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ேக�வ� எ�: 54 

1.லாGதைன  ���க$ எ
றா� எ
ன? அத
 காரண8க+, 

வ	ைள"க+ யாைவ?    

லாGதைன  ���க$: 

லாGதன$ <த� ��{சிய$ வைர அயன�ய	
  ஆர$ 

ப=5ப=யாக �ைறவ0 லாGதைன  ���க$ என5ப $. 

காரண8க+: 

உ+ @�=� உ+ள 4f எல��ரா
கள�
 சீ,ைமய7ற திைர 

மைற5ப	னா� லாGதைன  ���க$ உ�டாகிற0. 

லாGதைன  வைசய	� உ�க�வ	
 மி
/ைம>$,  4f 

எல��ரா
கள�
 எ�ண	�ைக>$ ஓhெவா� ப=ய	9$  

ஒ
றாக @ கிற0. சீ,ைமய7ற திைர மைற5ப	னா� உ�க� 

மி
/ைம அதிகமாகி உ+ @�=� ���க$ உ�டாகிற0.  

வ	ைள"க+: 

1. லாGதைன  ���க(தா� அM எ� அதிக�க  

அதிக�க ப�ம
 �ைறவதா�,பாஜா
l வ	தி5ப= 

ÁZ(;>)* � ÁZ*Pம7�$;>G ��  இைடேய சக5ப	ைண5�  

ப�� அதிகமாகிற0. 

2. அM எ� அதிக�க  அதிக�க அயன� ஆர$ 

�ைறகிற0. 

3. அM எ� அதிக�க  அதிக�க ஒ ��$ 

காரண	யாக ெசய�ப $ திற
 �ைறகிற0. 

4. d ெதா�தி  இர�டா$, R
றா$ வைச   

தன�ம8கள�
 ப��க+ அதிக அளவ	� ஒ(0+ளன.  

5. இ(தன�ம8க+ எள�தி� ப	�க <=யாத வைகய	� 

இய7ைக கன�ம8கள�� கிைட�கி
றன. 

2.ேமானைச� மணள�� இ�G0 லாGதைன க+ எhவா� 

ப	(ெத �க5ப கிற0?

 

3.லாGதைன , ஆ��=ைன  ஒ7�ைமக+ ேவ7�ைமக+ 

அ�டவைண5ப (0. 

ஒ7�ைமக+:  

1. நிற<+ள அயன�க+  

2. எல��ரா
 கவ, த
ைம �ைற". 

3. வ	ைன�>$ த
ைம அதிக$. 

4. காGத ப�� அதிக$. 

ேவ7�ைமக+: 

 லாGதைன க+  ஆ��=ைன க+  

1. அதிகப�ச ஆ�சிஜேன7ற 
நிைல +4 எ.கா (}0P 

அதிகப�ச ஆ�சிஜேன7ற 
நிைல +4,+5,+6 எ.கா ÂEK- � 
>ேரன�ய(தி
 
ஆ�சிஜேன7ற நிைல +6    

2. 4f எல��ரா
கள�
 திைர 
மைற5� அதிக$.   

5f எல��ரா
கள�
 திைர 
மைற5� �ைற". 

3. 4f எல��ரா
கள�
 
ப	ைண5� ஆ7ற� அதிக$.    

5f எல��ரா
கள�
 
ப	ைண5� ஆ7ற� 
�ைற". 

4. அைண" ேச,ம8கைள 
எள�தி� 
உ�வா��வதி�ைல.   

அைண" ேச,ம8கைள 
எள�தி� உ�வா��$. 

5. கதிய�க( த
ைம 
அ7றைவ(�ேராமி(திய$ 
தவ	ர)    

கதிய�க( த
ைம 
ெகா�டைவ.  

6. கார(த
ைம �ைற". கார(த
ைம அதிக$.    

7. ெப�$பா
ைமயான 
அயன�க+ நிற$ அ7றைவ.    

ெப�$பா
ைமயான 
அயன�க+ நிற$ 
உ+ளைவ. Â*P −  சிவ5� 

 

4.லாGதைன க+, ஆ��=ைன கள�
 பய
க+ யாைவ? 

லாGதைன க+: 

 லாGதைன க+ பய
க+ 

1.  ைபேராேபா� 
உேலாக கலைவ  

சிகெர� ப7ற ைவ5பா
, 
ெபா$ைமக+, த-5ெபாறி உமிb$ 
ெதா�=க+, வழியறி�� க+ 
ஆகியவ7றி� பய
ப கிற0.        

2.  சீயா, ேதாயா   வா> வ	ள��கள�� பய
ப கிற0.  

3. சீய$ உ5�  ப�(திைய சாயமிட"$ ,ெல� 
மி
 கல
கள�9$, 
வ	ைனy�கியாக"$  
பய
ப கிற0.    

4. லாGதன�ேடா ெவ5ப 
ஒ �க <ைற    

jCைமயான உேலாக$(Fe, Co, 

Ni)ெபறலா$. 
5. மிi உேலாக$  தர<+ள எஃ� தயா�க 

பய
ப கிற0.       

ஆ��=ைன க+: 

 ஆ��=ைன க+ பய
க+ 

1.  U -235 அM ஆ>த(தி9$  அM 
உைலகள�9$  பய
ப கிற0.   

2. Pu -238 வ	�ெவள� ஆC" கல
கள�� 
பய
ப கிற0.   

6.அைண? ேச#மFக�  

ஐG5, ப$5  மதி�ெப� வ�னா�க� ேக�வ� எ�: 55, 65(a) 
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1.0றி�� வைரக அ) அைண? மா
றிய., ஆ) 

அயன,மா
றிய., இ) ைஹ%ேர% மா
றிய., ஈ) இைண�� 

மா
றிய., உ) ஈன, மா
றிய.. 

அ) அைண? மா
றிய.: 

1.இ� உேலாக அைண" ெகா�ட ேச,ம(தி� ஒ�அைண" 

ேந,மி
 அயன�யாக"$, ம7ெறா� அைண" எதி,மி
 

அயன�யாக"$ அைமG0 ஈன�கள�
 ப8கீ  மாறி>+ளன. 

2.இதி� உ�வா�$ மா7றிய$  அைண" மா7றிய$ எ
� 

ெபய,. 

எ (0�கா� : 

L(m(�>*)KO L(I((�)KO
ெஹ�சாஅ$ைம


ேகாபா��(III) ெஹ�சாசயேனா
�ேராேம�(III)  

ம7�$  

L(I(�>*)KO L(m((�)KO
ெஹ�சாஅ$ைம

�ேராமிய$(III) ெஹ�சாசயேனா

ேகாபா��ேட�(III) 

ஆ) அயன,மா
றிய.: 

ஒேர Rல�@� வாC5பா�ைட>$ கைரசலி� ேவ�ப�ட 

அயன�கைள>$ த�$ ேச,ம8க+ அயன� மா7றிய$ என5ப $. 

எ (0�கா� : 

L(m(�>*)+HIOU;0 – சிக5� ஊதா நிற$ 

ெப
டா அ$ைம
 �ேராேமா ேகாபா�� (III) ச�ேப� 

L(m(�>*)+U;0OHI – சிக5� நிற$ 

ெப
டா அ$ைம
 ச�ேப�ேடா ேகாபா�� (III)�ேராைம  

இ) ைஹ%ேர% மா
றிய.: 

ஒேர Rல�@� வாC5பா�ைட>$ கைரசலி� ேவ�ப�ட 

அைண" ந-, Rல�@�கைள>$ த�$ ேச,ம8க+ ைஹ�ேர� 

(அ) ந-ேர7� மா7றிய8க+ என5ப $. 

எ (0�கா� : 

(IC l*. 6H�O 

6 அைண" ந-, Rல�@�: 

L(I(>�;)KO()* – ஊதா நிற$ 

ெஹ.சா அ��வா �ேராமிய$ (III) �ேளாைர  

5அைண" ந-, Rல�@�: 

L(I(>�;)+()O()� . >�;  – சா$ப� ப.ைச நிற$. 

ெப
டா அ��வா �ேளாேரா �ேராமிய$ (III) �ேளாைர  

ேமாேனா ைஹ�ேர�. 

4அைண" ந-, Rல�@�: 

L(I(>�;)0C l�O() .2>�; – அட, ப.ைச நிற$. 

ெட�ரா அ��வா ைட �ேளாேரா �ேராமிய$ (III) �ேளாைர  

ைட ைஹ�ேர�. 

இ$மா7றிய8கைள AgNO3 உட
 வ	ைன�ய ைவ(தா� 1,2, 

ம7�$ 3 Cl- அயன�க+ கைரசலி� இ�5பைத அறியலா$. 

ஈ) இைண�� மா
றிய.: 

ப	ைண5��$ ஈரM ெப7ற ஒ�<ைன ஈன�கைள� ெகா�ட 

அைண" ேச,ம8கள�� இைண5� மா7றிய$ உ+ள0. 

இhவைக ஈன�க+ ைமய உேலாக அயன�>ட
 ஒ
��� 

ேம7ப�ட <ைறகள��  ேச�$ த
ைம ெகா�டைவ. 

எ (0�கா� : 

L(m(�>*)+;�;O()� – ெசGநிற$ 

ெப
டா அ$ைம
 ைந��ேடா ேகாபா��(III) �ேளாைர  (O – 

இைண5�) 

L(m(�>*)+�;�O()� – சிக5� ஊதா நிற$ 

ெப
டா அ$ைம
 ைந�ேரா ேகாபா��(III) �ேளாைர     (N – 

இைண5�) 

இதி� �;�, ;�; - ஒ�<ைன ஈன�க+. 

உ) ஈன, மா
றிய.: 

ஒேர Rல�@� வாC5பா� ட
, ஈன�க+ ப�ேவ� மா7றிய 

வ=வ8கள�� இ�5பதா� ஏ7ப $ மா7றிய$ ஈன� மா7றிய$ 

என5ப $. 

எ (0�கா� : ைட அைமேனா �ர5ேப
 

இதி� இ� அைம
 ெதா�திக\$ 1,3 நிைலய	ேலா 1,2 

நிைலய	ேலா அைமG0 மா7றிய$ உ�டா�$. 

 

2.ப��வ6. ேச#மFகள,�அ) ெபய# ஆ) ைமய உேலாக அயன, 

இ) ஈன, ஈ) அைண? எ� உ) வJய அைம�� இைவகைள 

எT5. Ä)  §?LÅx ("X)ÆO -) L"Ç(X8$)?OÈ?  
$) L".(X8$)ÆO"#$  ?) L".(X8$)$(X.-)$O,   

 &) L"¨(xu)$O"#$   Æ) §-L"¨("-.?)$O$8-.,   
 ©) L".(X8$)?"#-OX.- 

1)  n0LE} ((�)KO 
    n0LE} ((�)KO 
1 ெபய, ெபா�டாசிய$ ெஹ.சா 

சயேனா  ெப,ேர�(11) 

2 ைமய உேலாக அயன� Fe2+ 

3 ஈன� CN- 

4 அைண" எ�  6 

5 வ=ய அைம5� எ�<கி 

 2)L(É(�>*)0OUm0 
  L(É(�>*)0OUm0 

1 ெபய, ெட�ரா அ$ைம
 கா5ப, 
(11) ச�ேப� 

2 ைமய உேலாக அயன� Cu2+ 

3 ஈன� NH3 

4 அைண" எ�  4 

5 வ=ய அைம5� தளச0ர$ 

 

3) L(;(�>*)KO()* 
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  L(;(�>*)KO()* 
1 ெபய, ெஹ.சா அ$ைம
 

ேகாபா��(111) �ேளாைர   

2 ைமய உேலாக அயன� (;*P  
3 ஈன� NH3 

4 அைண" எ�  6 

5 வ=ய அைம5� எ�<கி 
 

4) L(;(�>*)*(�;�)*O 
  L(;(�>*)*(�;�)*O 
1 ெபய, �ைர அ$ைம
 

�ைரைந�ேரா ேகாபா�� 
(111) 

2 ைமய உேலாக அயன� (;*P  
3 ஈன� �>*,�;�G 

4 அைண" எ�  6 

5 வ=ய அைம5� எ�<கி 

 

5) L(I(}Z)*O()*M-14 

  L(I(}Z)*O()* 

1 ெபய, �ைரl )எ(திm
 ைட 
அைம
 (�ேராமிய$ (111) 

�ேளாைர  

2 ைமய உேலாக அயன� (I*P  
3 ஈன� எ(திm
 ைட அமq
 

4 அைண" எ�  6 

5 வ=ய அைம5� எ�<கி 

6) n�L(I((�;0)*O3>�;    
  n�L(I((�;0)*O3>�; 

1 ெபய, ெபா�டாசிய$ �ைர 
ஆ.சேல�ேடா �ேராமிய$ 
(111)�ைரைஹ�ேர� 

2 ைமய உேலாக அயன� (I*P  
3 ஈன� ஆ.சேல�ேடா )அ ( ((�;0)�G 

4 அைண" எ�  6 

5 வ=ய அைம5� எ�<கி 

L(;(�>*)0()�O�;� 

  L(;(�>*)0()�O�;� 

1 ெபய, ெட�ரா அ$ைம
 ைட 
�ேளாேரா ேகாபா�� )111 (
ைந�ைர� 

2 ைமய உேலாக அயன� (;*P  
3 ஈன� அ$ைம
 (�>*),  

�ேளாேரா(()G)  
4 அைண" எ�  6 

5 வ=ய அைம5� எ�<கி 

6 அயன� மி
/ைம  -1 

 

3.ெவ#ன# ெகா�ைகய�� க65ேகா�க� யாைவ? 

1.ஒhெவா� உேலாக அM"$ இர�  வைகயான 

இைணதிறைன5 ெப7றி���$.அைவ, 

அ) <த
ைம இைணதிற
 

ஆ) இர�டா$ நிைல இைணதிற
 

2.<த
ைம இைணதிற
 – உேலாக அயன�ய	
 ஆ�சிஜேன7ற 

நிைலைய� �றி��$. 

இர�டா$ நிைல இைணதிற
 - உேலாக அM (அ) அயன�ய	
 

அைண" எ�ைண��றி��$. 

3.<த
ைம இைணதிற
 – எதி, மி
 அயன�களா� நிைற" 

ெசCய5ப $. 

இர�டா$ நிைல இைணதிற
 - எதி, மி
 அயன�க+ (அ) 

ந நிைல Rல�@�களா� நிைற" ெசCய5ப $. 

4.இர�டா$ நிைல இைணதிறைன நிைற" ெசC>$ அயன�க+ 

(அ) Rல�@�க+ ஈன�க+ என5ப $. 

5.ஈன�க+ – �றெவள�ய	� �றி(த திைச ேநா�கி அைம>$. 

எனேவ இர�டா$ நிைல இைணதிற
 - திைச ேநா�� 

ப��ைடயைவ. 

<த
ைம இைணதிற
 - திைச ேநா�� ப�� அ7றைவ. 

6.ஈன�கள�� பகி," ெபறாத எல��ரா
 இைணக+ உ+ளன. 

இைத  ைமய உேலாக அயன� (அ) அMவ	7� வழ8�கி
றன. 

இhவைக ேச,ம8க+ அைண" ேச,ம8க+ என5ப $. 

ெவ,ன, அைம5� - எ (0�கா� :  

L(m(�>*)KO()* 

<த
ைம இைணதிற
: வ	 ப�ட ேகா க+(R
� �ேளாைர  

அயன�க+) 

இர�டா$ நிைல இைணதிற
: திட� ேகா க+(ஆ� 

அேமான�ய$ Rல�@�க+) 

 

�ைறக+: 

அைண" ேகாள(தி� உ�வா�$ ப	ைண5�கள�
 த
ைமைய 

வ	ள�க <=யவ	�ைல. 

4.இைணதிற� ப�ைண��� ெகா�ைகய�� க65ேகா�க� 

யாைவ? 

1.ைமய உேலாக அM (அ) அயன�ய	
 அைண" எ�M��. 

சமமான ெவ7� ஆ,ப	�டா�கைள5 ெப7� உ+ளன. 

2.ெவ7� ஆ,ப	�டா�க+ ஈன�கள�
 ஆ,ப	�டா�க\ட
 

ேம7ெபா�Gதி சக5ைண5�கைள ஏ7ப (0$. 

3.ைமய உேலாக(தி
 ெவ7� ஆ,ப	�டா�க+ எல��ரா
 

நிைறGத ஈன�கள�
   ஆ,ப	�டா�க\ட
 ேம7ெபா�Gதி 
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சக5ைண5�கைள ஏ7ப (0$. அதிக5ப�ச ஆ,ப	�டா�க+ 

ேம7ெபா�G0வதா� சி�மா ப	ைண5� உ�டா�$. 

4.ஆ,ப	�டா�க+ ேம7ெபா�G0த� அதிகமாக இ�Gதா� 

வலிைமயான சக5ப	ைண5� உ�டா�$. 

இன�கல5� நிகPGதா� ம� ேம அதிக5ப�ச ஆ,ப	�டா�க+ 

ேம7ெபா�G0த� ஏ7ப $.  

இன�கல5� ஆ,ப	�டா�க+ - அதிக திைசேநா�� 

ப��ைடயைவ   

இன�கல5ப7ற ஆ,ப	�டா�க+ – �ைறGத திைசேநா�� 

ப��ைடயைவ.  

எ (0�கா� : 

 அைண" எ� இன�கல5�  அைம5� 

1 2 sp ேந,�ேகா  

 

காGத தி�5�(திற
: 

இைண ெசCய5படாத எல��ரா
க+ இ�Gதா� – பாரா 

காGத(த
ைம. 

பாரா காGத(தி�5�(திற
:  Ë· = ÌZ(Z + 2)H� 

n எ
ப0 இைண ெசCய5படாத ஒ7ைற எல��ரா
க+. 

5.LÅx(Å)ÆO?GஎDவா�LÅx("X)ÆO?Gேவ�பகிற5? (அ) இைணதிற� 

ப�ைண�� ெகா�ைகய�� பJ ப��வ6. ேச#மFகள,� 

ஆ#ப�%டா� இன�கல��, காGத�ப��கைள வ�ள�0. 

அ)LÅx(Å)ÆO?Gஆ)LÅx("X)ÆO?G 

அ)LÅx(Å)ÆO?G : 
Fe அM ெவள�வ�ட பாைத எல��ரா
 அைம5�: 3d6 4s2 

Fe அM: 

   3d                   4s          4p                4d 

↿⇂ ↿ ↿ ↿ ↿  ↿⇂           

 

Fe2+அயன�: 

  3d                           4s        4p               4d    

↿⇂ ↿ ↿ ↿ ↿             

 

LE}(E)KO0G: 
    3d                4s             4p                  4d 

↿⇂ ↿ ↿ ↿ ↿  x  

x 

 x 

x 

x 

x 

x 

x 

 x 

x 

x 

x 

   

↑EG�
↑EG�

↑EG�
↑EG�

↑EG�
↑EG�  

இன�கல5�:��*�� 

இன�கல5� அைம5�  காGத5ப�� 

��*�� எ�<கி  பாராகாGத( த
ைம 

ஒ7ைற எல��ரா
க+= 4.  

Ë· = ÌZ(Z + 2)H� = Ì4(4 + 2)H� = √24 = 4.90 H� 

ஆ)LE}((�)KO0G 

Fe அM ெவள�வ�ட பாைத எல��ரா
 அைம5�: 3d6 4s2 

Fe அM: 

    3d                      4s                4p 

↿⇂ ↿ ↿ ↿ ↿  ↿⇂     

 

Fe2+அயன�: 

   3d                       4s                  4p 

↿⇂ ↿ ↿ ↿ ↿       

 

CN- ஈன� பல<+ள0. இைண ெசCய5படாத எல��ரா
கைள 

இைண ெசCய ைவ�கிற0 

LE}((�)KO0G: 
    3d                          4s             4p 

↿⇂ ↿⇂ ↿⇂ xx xx  xx  xx xx xx    

↑(�G�
↑(�G�

↑(�G�
↑(�G�

↑(�G�
↑(�G�  

இன�கல5�:����* 

இன�கல5� அைம5�  காGத5ப�� 

����* எ�<கி  ைடயா காGத( த
ைம 

 

6.LXÑ("X)?O-Gைடயா காGத$ த�ைமLXÑ"#?O-GபாராகாGத$ 

த�ைமவ�ள�0. 

Ni அM ெவள�வ�ட பாைத எல��ரா
 அைம5�3d8 4s2 

Ni அM: 

                          3d                  4s                4p 

↿⇂ ↿⇂ ↿⇂ ↿ ↿  ↿⇂     

 

Ni2+அயன�: 

    3d              4s                  4p 

↿⇂ ↿⇂ ↿⇂ ↿ ↿       

 

CN- ஈன� பல<+ள0. இைண ெசCய5படாத எல��ரா
கைள 

இைண ெசCய ைவ�கிற0 

L�Ò((�)0O�G: 
    3d                              4s                    4p 

↿⇂ ↿⇂ ↿⇂ ↿⇂ xx  x x  xx xx     

↑(�G�
↑(�G�

↑(�G�
↑(�G�  

 

இன�கல5����� 

இன�கல5� அைம5�  காGத5ப�� 

  ���� தள ச0ர$ ைடயா காGத( த
ைம 

 

Ni அM ெவள�வ�ட பாைத எல��ரா
 அைம5�3d8 4s2 

Ni அM: 

 3d                        4s                 4p 

↿⇂ ↿⇂ ↿⇂ ↿ ↿  ↿⇂     

 

Ni2+அயன�: 

      3d                     4s                4p 

↿⇂ ↿⇂ ↿⇂ ↿ ↿       
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L�Ò()0O�G: 
  3d                   4s                     4p 

↿⇂ ↿⇂ ↿⇂ ↿ ↿  x x  xx xx    xx 

↑()G�
↑()G�

↑()G�
↑()G�  

இன�கல5�:��* 

இன�கல5� அைம5�  காGத5ப�� 

��* நா
<கி  பாராகாGத( த
ைம 

 

Ë· = ÌZ(Z + 2)H� = Ì2(2 + 2)H� = √8 = 2.83 H� 

7.LXÑ("X)?O-Gைடயா காGத$ த�ைம 

LXÑ(X8$)?O-PபாராகாGத$ த�ைமவ�ள�0. 

அ)LXÑ("X)?O-G: 
Ni அM ெவள�வ�ட பாைத எல��ரா
 அைம5�3d8 4s2 

Ni அM: 

  3d                     4s                      4p 

↿⇂ ↿⇂ ↿⇂ ↿ ↿  ↿⇂     

 

Ni2+அயன�: 

   3d                     4s                    4p 

↿⇂ ↿⇂ ↿⇂ ↿ ↿       

 

CN- ஈன� பல<+ள0. இைண ெசCய5படாத எல��ரா
கைள 

இைண ெசCய ைவ�கிற0. 

L�Ò((�)0O�G: 
  3d                           4s                     4p 

↿⇂ ↿⇂ ↿⇂ ↿⇂ xx  xx  xx xx     

↑(�G�
↑(�G�

↑(�G�
↑(�G�  

இன�கல5�  ���� 

 

இன�கல5� அைம5�  காGத5ப�� 

  ���� தள ச0ர$ ைடயா காGத( த
ைம 

 

ஆ)LXÑ(X8$)?O-P: 
Ni அM ெவள�வ�ட பாைத எல��ரா
 அைம5�3d8 4s2 

Ni அM: 

 3d                              4s              4p 

↿⇂ ↿⇂ ↿⇂ ↿ ↿  ↿⇂     

 

Ni2+அயன�:  

 

   3d                       4s             4p 

↿⇂ ↿⇂ ↿⇂ ↿ ↿       

 L�Ò(�>*)0O�P: 

 3d                    4s              4p 

↿⇂ ↿⇂ ↿⇂ ↿ ↿  x x  xx xx    xx 

↑�>*�
↑�>*�

↑�>*�
↑�>*�  

இன�கல5�:��* 

இன�கல5�: அைம5�  காGத5ப�� 

��* நா
<கி பாராகாGத( த
ைம 

 

Ë· = ÌZ(Z + 2)H� = Ì2(2 + 2)H� = √8 = 2.83 H� 

8. L(É(�>*)0O�Pதள ச5ர., L�Ò()0O�Gநா�Qகிவ�ள�0  

Cu அM ெவள�வ�ட பாைத எல��ரா
 அைம5� 3d10 4s1 

Cu அM: 

 3d                      4s                     4p 

↿⇂ ↿⇂ ↿⇂ ↿⇂ ↿⇂  ↿     

 

Cu2+அயன�: 

  3d                        4s              4p 

↿⇂ ↿⇂ ↿⇂ ↿⇂       ↿ 

 

L(É(�>*)0O�P: 
     3d                      4s         4p 

↿⇂ ↿⇂ ↿⇂ ↿⇂ xx  x x  xx xx   ↿ 

↑�>*�
↑�>*�

↑�>*�
↑�>*�  

இன�கல5�:���� 

இன�கல5�: அைம5�  காGத5ப�� 

  ���� தள ச0ர$ ைடயா காGத( த
ைம 

 

Ni அM ெவள�வ�ட பாைத எல��ரா
 அைம5�3d8 4s2 

Ni அM: 

     3d                       4s          4p 

↿⇂ ↿⇂ ↿⇂ ↿ ↿  ↿⇂     

 

Ni2+அயன�: 

  3d                          4s               4p 

↿⇂ ↿⇂ ↿⇂ ↿ ↿       

 

L�Ò()0O�G: 

   3d                   4s               4p 

↿⇂ ↿⇂ ↿⇂ ↿ ↿  x x  xx xx   xx 

↑()G�
↑()G�

↑()G�
↑()G�  

இன�கல5�:��* 

இன�கல5�: அைம5�  காGத5ப�� 

��* நா
<கி  பாராகாGத( த
ைம 

Ë· = ÌZ(Z + 2)H� = Ì2(2 + 2)H� = √8 = 2.83 H� 

9.ப��வ6. ேச#மFகள,� பாரா காGத$த�ைம 

தி6��$திறo�0. இைண ெசLய�படாத எல�%ரா�கள,� 

எ�ண��ைக�0. எDவா� ெதாட#�ப$5கிற5? 

அ)  n0LE} ((�)KOஆ) n*LE} ((�)KO 
அ)  n0LE} ((�)KO 
Fe அM ெவள�வ�ட பாைத எல��ரா
 அைம5�3d6 4s2 

Fe அM: 
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 3d                         4s                4p               

↿⇂ ↿ ↿ ↿ ↿  ↿⇂     

 

Fe2+அயன�: 

   3d                        4s                4p                  

↿⇂ ↿ ↿ ↿ ↿       

 

CN- ஈன� பல<+ள0. இைண ெசCய5படாத எல��ரா
கைள 

இைண ெசCய ைவ�கிற0. 

LE}((�)KO0G 

 3d                         4s             4p                    

↿⇂ ↿⇂ ↿⇂ xx xx  xx  xx xx xx    

↑(�G�
↑(�G�

↑(�G�
↑(�G�

↑(�G�
↑(�G�  

இன�கல5�:����* 

இன�கல5�: அைம5�  காGத5ப�� 

����* எ�<கி ைடயா காGத( த
ைம 

 

ஆ) n*LE} ((�)KO 
Fe அM ெவள�வ�ட பாைத எல��ரா
 அைம5�3d6 4s2 

  3d                         4s                4p               

↿⇂ ↿ ↿ ↿ ↿  ↿⇂     

Fe3+அயன�:: 

   3d                     4s                4p                  

↿ ↿ ↿ ↿ ↿       

CN- ஈன� பல<+ள0. இைண ெசCய5படாத எல��ரா
கைள 

இைண ெசCய ைவ�கிற0. 

LE}((�)KO*G: 

   3d                             4s             4p                    

↿⇂ ↿⇂ ↿ xx xx  xx  xx xx xx    

↑(�G�
↑(�G�

↑(�G�
↑(�G�

↑(�G�
↑(�G�  

இன�கல5�:����* 

இன�கல5�: அைம5�  காGத5ப�� 

����* எ�<கி பாராகாGத( த
ைம 

 

Ë· = ÌZ(Z + 2)H� = Ì1(1 + 2)H� = √3 = 1.732 H� 

10.இய
ைக வ�ைனகள,� ஹMேமா0ேளாப�� பF0 ப
றி 

எT5. 

1.ஹ-ேமா�ேளாப	
:Fைரயnரலிலி�G0 தி/�க\�� O2 ைவ 

எ (0.ெச�9$ இர(த சிவ5பM�கேள 

ஹ-ேமா�ேளாப	
களா�$.   

2.O2Rல�@ைற தி/�கள�� உ+ள ைமேயா�ேளாப	[��( 

த�கிற0.இர(த சிவ5பM�க+O2 ைவ ெவள�வ	 $ ேபா0 

ெசGநிற(தி� இ�G0 ஊதா நிறமாக மா�கி
றன. 

3.அ5ேபா0 இர(த சிவ5பM�க+ CO2 வா>ைவ Fைரயnர9�� 

ெகா�  வG0 /வாச$ Rல$ ெவள�ேய7�கி
றன. 

4.ஹ-ேமா�ேளாப	
 ம7�$ ைமேயா�ேளாப	
 த
ைம: 

இர� $ ஒேர மாதியானைவ. இர� ேம இ�$� – 

ேபா,ைப
 ேச,ம8க+ ஆ�$. 

அயன� – Fe2+ 

ெதா�தி: ேபா,ைப
 

இ�$� – ேபா,ைப
 ேச,ம8க+ ஹ-மி ெதா�தி என5ப $. 

ஒhெவா� ஹிேமா�ேளாப	
 Rல�@�$ நா
� 

0ைண5ப�திகைள� ெகா� +ள0. 

ஒhெவா� ப�தி>$ ம=(த ச8கிலி ேபா
ற0. 

5.ேவ�பா : 

ஹிேமா�ேளாப	
 – ஒ�ப= ெகா�ட0.ைமேயா�ேளாப	
 – 

நா
�ப= ெகா�ட0. 

6.ஹ-மி ெதா�திய	
 எ�<கி அைம5ப	
 ைமய(தி� உ+ள 

Fe2+ அயன�யான0 நா
�NஅM�க\ட[$, 

ஹிl==
ெதா�திய	� உ+ள ஒ� N அM"ட
 ஈத� 

ப	ைண5�ட[$, ஆறா$ <ைன O2Rல�@�ட[$ 

ப	ைணG0+ள0. 

11.Z
�Wsழ� ேவதியலி� 0ேளாேராப��லி� பF0 யா5? 

1.�ேளாேராப	�:�ேளாேராப	� எ
ப0ெம�ன�சிய$, ேபா,ைப
 

ேச,ம$ ஆ�$. 

2.ேபா,ைப
 வைளய(ததி
 ைமய(தி� ெம�ன�சிய$ 

அைமG0+ள0. 

3.ெம�ன�சியதி
ஆ.சிஜேன7ற எ� +3. 

4.இதி� ச7� மா�ப�ட ேபா,ைப
 ஈன�யாக ெசய�ப கிற0. 

5.Rல�@� அைம5ப	� ேவ�ப�ட பல �ேளாேராப	� உ+ளன. 

6.�ேளாேராப	� a: 

இGத நிறR�= ஒள� ஆ7றைல ேவதி ஆ7றலாக மா7�கிற0. 

எனேவ தாவர8கள�� ப.ைச நிறR� $ �ேளாேராப	� 

ஒள�.ேச,�ைக நைடெபற உத"கிற0. 

7.ஒள�.ேச,�ைக: 

�ேளாேராப	�(ப.ைசய$), vய ஒள� <
ன�ைலய	� CO2, 

ம7�$ ந-, Rல�@�கைள ஆ�சிஜனாக"$ 

கா,ேபாைஹ�ேர� களாக"$ மா7�$ ெசய� ஆ�$. 

 

8.இGத வ	ைனய	� �ேளாேராப	� ஒள� த
ைம5ப (0$ 

ெபா�+ ஆ�$. 

9.இதி� ேம9$ நா
� உேலாக ேச,ம8க+ ப8�ெப�கி
றன. 

அைவ ஒ� - Mn, ஒ� - Cu, இ� - Fe 

1௦./வாசி��$ வ	ல8கின8க+ ஹிேமா�ேளாப	
 Rல$ 

O2Rல�@ைற உ+ெள (0 Co2 ைவ ெவள�வ	 கி
றன. 

11.�ேளாேராப	�Co2ைவO2 வாக மா7�$ ெசய9�� 0ைண 

ெசCகிற0. 

9. ெவ�ப இய�கவ�ய� –II 
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ேக�வ� எ�: 56 

1.ெவ5ப இய�கவ	யலி
 இர�டா$ வ	திய	
 @7�க+ யாைவ 

? 

1. ெக�வ	
 – ப	ளா8� @7�: 

ஒ� <bைமயான /7றி�, ஒ� ெபா�ள�லி�G0 ெவ5ப(ைத 

உறிuசி, அைம5ப	� எ(தைகய சி� மா7ற(ைத>$ 

ஏ7ப (தாம� <bவ0$ ேவைலயாக மா7ற�@=ய 

இயGதிர(ைத வ=வைம�க <=யா0. 

2. கிளாசியl @7�: 

எ(தைகய ேவைல>$ ெசCயாம� ெவ5ப(ைத �ள�,Gத 

ெபா�ள�� இ�G0 vடான ெபா�\�� மா7ற <=யா0. 

3.எ
�ேராப	 @7�: 

எ
�ேராப	ைய அதிக�க� @=ய ெசய� <ைற 

த
ன�.ைசயான0. 

எ
�ேராப	 எ
ப0 அைம5ப	
 ஒb8க7ற த
ைமைய 

அளவ	 $ ப��. இ0 நிைல.சா,� ஆ�$. 

4. இயGதிர(தி
 திற
அள": 

ஓ,  இயGதிர(தி
 திற
 எ5ெபா0$ �� சதவ -த(ைத அைடய 

<=யா0.   

5.இயGதிர(தி
 திற
: 

இயGதிர(தி
 திற
 = ெவள�5ப (தியஆ7ற�
உறிuச5ப�டஆ7ற�

 

% திற
 = ெவள�5ப (தியஆ7ற�
உறிuச5ப�டஆ7ற�

× 1௦௦ 

% திற
 = Ôja − j�ja Õ × 100 = Ô1 − j�jaÕ × 100 

ja − ஆர$ப ெவ5பநிைல; j� − இ�தி ெவ5பநிைல 

ஒ� ெவ5ப இயGதிர(தி�,  ja > j�என�� ெவ5ப$ ேவைலயாக 

மா7ற5ப கிற0. 

2. �ர"�ட
 வ	திைய வைரய�. இhவ	திய	லி�G0 வ	லக� 

அைட>$ ேச,ம8க+ யாைவ ?  

ஒ� ந-,ம(தி
 ஆவ	யாத� ெவ5ப(ைத (கேலா/ ேமா�) 

அத
 ெகாதிநிைலயா� வ��க 21 கேலா/ =கி/ ேமா� எ
ற 

மாறாத மதி5� கிைட�கிற0.  

∆SÖ�× = ∆HÖ�×T  

வ	லக� அைட>$ ேச,ம8க+: 

 ேச,ம8க+ எ (0�கா�   

1 �ைறGத ெகாதிநிைல ெகா�ட 
ந-,ம8க+  

ைஹ�ரஜ
, 
ஹ-லிய$   

2 அதிக  ெகாதிநிைல ெகா�ட 
ந-,ம8க+ (<ைன"7ற ேச,ம8க+)  

ந-,, ஆ�கஹா� 

3 ஆவ	 நிைலய	� ப�தியாக 
அயன�யா�$ ந-,ம8க+  

அசி=� அமில$  

 

3. எ
�ேராப	ய	
 சிற5ப	ய��க+ யாைவ ? 

1. எ
�ேராப	 ெவ5ப இய�கவ	யலி
  இர�டா$ 

வ	திய	� இ�G0 வ�வ	�க5ப� +ள0. இ0 ஒ�  

நிைலசா,பா�$.  

2. எ
�ேராப	 மா7ற$ எ
ப0 மாறாத ெவ5பநிைலய	�, 

நிகb$ ெவ5ப மா7ற(தி7�$, அைம5ப	
 ெவ5ப 

நிைல��$ உ+ள வ	கித$ ஆ�$.  

 

எ
�ேராப	 மா7ற$
மாறாத ெவ5பநிைலய	�ெவ5ப மா7ற$

ெவ5ப நிைல
 

3. எ
�ேராப	 எ
ப0 அைம5ப	
  ஒb8க7ற 

த
ைமைய அளவ	 $ ப�� ஆ�$. 

4. அ�ட(தி
 எ
�ேராப	 மா7ற$ எ
ப0 அைம5� 

ம7�$ /7�5�ற$ ஆகியவ7றி
 எ
�ேராப	 

மா7றதி
 @� (ெதாைக��. சமமா�$. 

அ�ட(தி
 எ
�ேராப	மா7ற$ 

                       =    அைம5� + /7�5�ற எ
�ேராப	 மா7ற$. 

5. ெசய�<ைற��$, அ�ட(தி
 

எ
�ேராப	மா7ற(தி7�மான ெதாட,�:  

ெசய�<ைற  அ�ட(தி
 எ
�ேராப	மா7ற$ 

மq+ ெசய�<ைற JKஜிய$ 

மqளா ெசய�<ைற அதிக��$  

6. ஆ7ற� மாறாம� இ�Gதா9$ அ�ட(தி
 

எ
�ேராப	 அதிகப�ச அளைவ ேநா�கி உய,G0 

ெகா�ேட இ���$. 

7. மாறாத ெவ5பநிைலய	�, ெசய�<ைறய	
 த
ைம:  

∆S ெசய�<ைற 

ேந,��றி  த
ன�ைசயான0  

எதி,��றி  த
ன�ைசய7ற0.  

JKஜிய$ சமநிைல  

8. எ
�ேராப	ய	
 அல�  

வ.எ�  <ைற  அல� 

1  CGS Cal/K 

2  SI J/K 

9. எ
�ேராப	மா7றதி7�$ எ
தா�ப	 மா7றதி7�$ 

உ+ள ெதாட,�, 

∆S = ∆HÖ�×T  

4.கி5ஸி
 க�=லா ஆ7றலி
 சிற5ப	ய��க+  யாைவ ? 
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1. க�=லா ஆ7ற� G = H – TS  ஆ�$. 

H - அைம5ப	
 எGதா�ப	  

S - அைம5ப	
 எ
�ேராப	 

T - ெவ5பநிைல 

     H, S - நிைல. சா,�க+  

2. G ெபா��ைம சா, ப��, ∆G  ெபா��ைம சாரா 

ப��. 

3. அைம5ப	
 ஒ7ைற மதி5�ைடய ெவ5ப 

இய�கவ	ய� ப�� ஆ�$. 

4. ெசய�<ைறய	
 த
ைம:  

∆G ெசய�<ைற 

ேந,��றி  த
ன�ைசய7ற0.  

எதி,��றி  த
ன�ைசயான0.  

JKஜிய$ சமநிைல  

5. ∆ i = ∆> − j∆U … … (1) 

ெவ5ப இய�கவ	யலி
 <த� வ	தி5ப=,   

∆> = ∆ d + '∆ Ú ம7�$∆ d = Û − Ü 

∴ ∆> = Û − Ü + '∆ Ú … … (2) 

இத
 மதி5ைப சம
பா  1 - � ப	ரதிய	ட,    

∆ i = Û − Ü + '∆ Ú − j∆U 

ஆனா�, j∆U = Û என��,  

∆ i = Û − Ü + '∆ Ú − Û 

∆ i = −Ü + '∆ Ú 

−∆ i = Ü − '∆ Ú =ெமா(த ேவைல  

5. த
ன�.ைச வ	ைனக+ எ
றா� எ
ன ? ஒ� ெசய� 

<ைறய	
 த
ன�.ைச, த
ன�.ைசய7ற, சமநிைல நிைல�கான 

காரண8க+ யாைவ ? 

த
ன�.ைச வ	ைனக+: 

அைன(0  இய7ைக ெசய�<ைறக\$ த
ன�.ைசயான0. 

இைவ தானாகேவ நைடெப�கி
றன. 

த
ன�.ைச (மqளா) நிைல�கான காரண8க+: 

மாறா அb(த$, ெவ5பநிைலய	�, 

1. ∆ i < ௦ 

2. ∆ > < ௦ 

3. ∆ U > ௦ 

சமநிைல(மq+) நிைல�கான காரண8க+:  

1. ∆ i = ௦ 

2. ∆ > = ௦ 

3. ∆ U = ௦ 

த
ன�.ைசய7ற (நிகழாத0) நிைல�கான காரண8க+: 

1. ∆ i > ௦ 

2. ∆ > > ௦ 

3. ∆ U < ௦ 

 

1௦. ேவதிWசமநிைல – II 

ேக�வ� எ�: 56 

Ä. §Þ, §ß�கிைடேயயான ெதாட#ைப வ6வ�. 

வா> நிைலய	� ேவதி சமநிைல வ	ைனைய� க�த,     

aA+bB+cC+.. ⇋  lL+mM+nN+..... 

சமநிைல மாறிலி,  

no = LÁOáL�OâL�Oz … .L<O�LHO�L(Oo … . … … . . (1) 

np = 'áÁ 'â� 'z� … .'�< '�H 'o( … . … … … … . (2) 

ப�தி அb(த$ P ��$ ேமாலா, ெசறி" (ã��$ உ+ள ெதாட,�  

Ci = 'ãyj 

∴  no = L'Á yj� OáL'� yj� OâL'� yj� Oz … .
L'< yj� O�L'H yj� O�L'( yj� Oo … .  

no = 'áÁ 'â� 'z� … .'�< '�H 'o( … . L 1yjO(áPâPz..)–(�P�Po) 

no = npLyjOæçè 

KP = KC (RT)∆ng 

2. HI உ6வாதலி� சமநிைல மாறிலிைய வ6வ�. 

>�(k) + J�((k) ⇌ 2>J(k) 

no = L>JO�
L>�OLJ�O … . . (1) 

np = 'q@�
'q2'@2

… . . (2) 

 >�(k) J�((k) 2>J(k) 

ெதாட�க ேமா�க+  a b … 

சிைதவைடGத ேமா�க+  x x  

சமநிைலய	� ேமா�க+ (a-x) (b-x) 2x 

சமநிைலய	� ெசறி" (� − �)|  
(� − �)|  

2�|  

 

nr = ¸2� |� »�
(�Gº)é (�Gº)é

 

nr = 4��
|� × |�

(� − �)(� − �) = 4��
(� − �)(� − �) 

nr = 4��
(� − �)(� − �) 

∆Zk = 0 ∴ np = nr 

np = 4��
(� − �)(� − �) 

$. ,êë& ப�>ைக அைடவத
கான வ�ைன�0  §Þ, §ß 
மாறிலிகS�கான சம�பாகைள வ6வ�.   

PCl5⇌PCl3 + Cl2 
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 PCl5 PCl3 Cl2 

ெதாட�க ேமா�க+  a 0 0 

சிைதவைடGத ேமா�க+  x -- -- 

சமநிைலய	� ேமா�க+ (a-x) x       x 

சமநிைலய	� ெசறி" (a − x)|  
x| 

x| 

 

no = LÁOáL�OâL�Oz … .L<O�LHO�L(Oo … . … … . . (1) 

np = 'áÁ 'â� 'z� … .'�< '�H 'o( … . … … … … . (2) 

KC =  L� |O L� � |O�(� − �) |�
��

(� − �)| 

ப	ைக வ -த$  X = 

சிைதவைடGதேமா�கள�
எ�ண	�ைக
ெதாட�க(தி�உ+ளெமா(தேமா�கள�
எ�ண	�ைக

 

ெதாட�க(தி� 1 ேமா� PCl+இ�பதாக� ெகா�டா�,   

nr = F�
(1 − F)Ú = 'F�

(1 − F)yj 

np = '�/(� + �)  '�/(� + �)'(� − �)/(� + �)  

np =  '��
(1 − ��) ��e 

4.ேஹப# Qைறய�� NH3எDவா� தயா>�க�பகிற5? 

     N2 + 3H2⇋ 2NH3     ∆H = -22 k.cal/mole 

1 வ	கித$ N2: H2 1:3 

2 அb(த$  300-500 atm 

3 ெவ5பநிைல   500-550 °C 

4 வ	ைனy�கி Fe 

5 ∆H  அள"   -22 k.cal/mole 

6 வ	ைன வைக  ெவ5ப உமிP வ	ைன  

7 உ7ப(தி அள"  37% 

 

5.ெதா Qைறய�� SO3எDவா� தயா>�க�பகிற5? 

2SO2 +O2⇌ 2SO3  ∆H = -47 k.cal/mole 

 

1 வ	கித$ SO2: O2 2:1 

2 அb(த$  700-1200 atm 

3 ெவ5பநிைல   400-450 °C 

4 வ	ைனy�கி V2O5 

5 ∆H  அள"   -47 k.cal/mole 

6 வ	ைன வைக  ெவ5ப உமிP வ	ைன 

7 உ7ப(தி அள" 97% 

6. gசா%லிய# ெகா�ைக வைரய�. X-(W) + .-(W) ⇌ -X.(W) 

எ�ற வ�ைனய�� அT$த., ெசறி? ம
�. ெவ�பநிைலய�� 

வ�ைள?கைள வ�வ>. 

mசா�லிய, ெகா+ைக: 

R
� மதி5ெப� வ	னாைவ5 பா,. 

அb(த(தா� வ	ைள": 

��(k) + ;�(k) ⇌ 2�;(k) 

1.சமநிைல வ	ைனய	�, அb(த(ைத அதிக(தா� வ	ைன 

ேமா�கள�
 எ�ண	�ைக �ைறவாக உ+ள திைச ேநா�கி 

நக�$. 

2.ேம7க�ட வ	ைனய	� வ	ைனப , வ	ைனவ	ைள 

ெபா��கள�
 ேமா�கள�
 எ�ண	�ைக சம$ (∆Zk = 0 ) 
எ
பதா� அb(த அதிக5பா� சமநிைல பாதி5பைடவதி�ைல. 

3.அதனா� அb(த அதிக5பா�மா7ற$ இ�ைல. 

ெசறிவா� வ	ைள":   

1.சமநிைல வ	ைனய	�, வ	ைனப  ெபா�+கள�
 ெசறிைவ 

அதிக�க சமநிைல வ	ைனவ	ைள ெபா��க+ உ�வா�$ திைச 

ேநா�கி நக,கிற0. 

2.வ	ைனவ	ைள ெபா��கள�
 ெசறிைவ அதிக�க சமநிைல 

வ	ைனப  ெபா��க+ உ�வா�$ திைச ேநா�கி நக,கிற0. 

3.சமநிைல அைம5ப	�, �� , ;� - வ	
 ெசறிைவ அதிக��$ 

ேபா0 <
ேனா�� திைச ேநா�கி நக,G0 NO–வ	
  ெசறிைவ 

அதிக�கிற0. 

4.சமநிைல அைம5ப	�, NO – வ	
 ெசறிைவ அதிக��$ ேபா0 

ப	
ேனா�� திைச ேநா�கி நக,G0 ��, ;� -  வ	
  ெசறிைவ 

அதிக�கிற0. 

ெவ5பநிைலய	
 வ	ைள": 

��(k) + ;�(k) ⇌ 2�;(k)  ∆H = +59.0 nî/em)} 

1.சமநிைல வ	ைனய	�, NO உ�வாத� ெவ5ப$ ெகா+வ	ைன. 

2.�� ம7�$ O� உ�வாத� ெவ5ப$ உமிPவ	ைன. 
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3. சமநிைல அைம5ப	�, ெவ5ப(ைத அதிக5ப (தினா� 

சமநிைல ெவ5ப$ ெகா+வ	ைன திைச ேநா�கி நக,G0 அதிக 

அள" NO உ�வாகிற0. 

4. ெவ5ப(ைத �ைற(தா� சமநிைல ெவ5ப$ உமிPவ	ைன 

திைச ேநா�கி நக,G0 அதிக அள" ��  ம7�$ O�  - 

ைவ(த�கிற0. 

7.X-.?(W) ⇌ -X.-(W) ∆ï = +&ð. v §ñ/òÈ#xஎ�ற வ�ைனய�� அT$த. 

ம
�. ெவ�பநிைலய�� வ�ைள?கைள வ�வ>. 

அb(த(தா� வ	ைள": 

��;0(k) ⇌ 2�;�(k)   ∆H = +59.0 nî/em)} 

1.சமநிைல வ	ைனய	�, அb(த(ைத அதிக(தா� 

வ	ைனயான0 ேமா�கள�
 எ�ண	�ைக �ைறவாக உ+ள 

திைச ேநா�கி நக�$. 

2.ேம7க�ட வ	ைனய	�, அb(த(ைத அதிக(தா� ��;0 

உ�வாத� (ப	
ேனா�� வ	ைன) சா(தியமாகிற0.   

3.அb(த(ைத �ைற(தா� �;� உ�வாத� (<
ேனா�� 

வ	ைன) சா(தியமாகிற0.  

ெவ5பநிைலய	
 வ	ைள": 

��;0(k) ⇌ 2�;�(k)   ∆H = +59.0 nî/em)} 

1.சமநிைல வ	ைனய	�, �;�உ�வாத� ெவ5ப$ ெகா+வ	ைன. 

2.��;0 உ�வாத� ெவ5ப$ உமிPவ	ைன. 

3.சமநிைல அைம5ப	�, ெவ5ப(ைத அதிக5ப (தினா� 

சமநிைல ெவ5ப$ ெகா+வ	ைன திைச ேநா�கி நக,G0 அதிக 

அள" �;�உ�வாகிற0. 

4.ெவ5ப(ைத �ைற(தா� சமநிைல ெவ5ப$ உமிPவ	ைன திைச 

ேநா�கி நக,G0 அதிக அள"��;0  - ைய(த�கிற0. 

11. ேவதிவ�ைன ேவகவ�ய� – II 

ேக�வ� எ�: 58 

1.வ�ைனவைகய�� சிற�ப�ய��க� யாைவ? 

1.வ	ைனவைகய	
எ� மதி5�: 

JKஜியமாக, <b எ�ணாக, ப	
னமாக இ��கலா$. 

எள�ய வ	ைனக+ ஒேர ப=ய	� நைடெப�வதா� எ� மதி5� 

ப	
னமாக இ��க <=யா0. 

2.நி,ணய	(த�: 

வ	ைனவைக ேசாதைன <ல$ ம� ேம நி,ணய	�க <=>$. 

சம
பா  Rல$ நி,ணய	�க <=யா0. 

3.வ	ைனவைக மதி5�: 

n = ௦, 1, 2 – எள�ய வ	ைன. 

n = 3 (அ) அத7� ேம� இ�Gதா� சி�கலான வ	ைன. 

உய, வ	ைனக+ - அதானைவ. 

4.ப	
ன வைக வ	ைன: 

வ	ைனய	
 ேவக(ைத5 ெபா�(0 சில வ	ைனக+ ப	
ன வைக 

வ	ைனைய5 ெப7றி��கி
றன. 

5.எள�ய வ	ைனகளாக மா7�த�: 

உய, வைக வ	ைனகள�
 வ	ைனப  ெபா�ள�
 ெசறிைவ  

அதிகமா��வத
 Rல$ எள�ய வ	ைனகளாக மா7ற<=>$. 

2.Qத� வைக வ�ைன�கான ேவக சம�பா%ைட வ6வ�. 

<த� வைக வ	ைன: 

ஒ� வ	ைனய	
, ெமா(த வ	ைனேவகமதி5�  வ	ைனப  

ெபா�+ ஒ
றி
 ஒேர ஒ� ெசறிவ	
 ப=�� ேந,வ	கித(தி� 

இ�Gதா� அhவ	ைன <த� வைக வ	ைன என5ப $. 

சம
பா : 

                        A 
:ó→வ	ைளெபா�+ 

வ	ைன ேவக$ = - 
ôL£O�õ   = k1[A] 1.0 

k1– <த� வைக வ	ைனய	
 ேவக மாறிலி. 

 ேநர$ )வ	னா=(  A – 
 ெசறி" (mole lit-1) 

1 t = 0 a 

2 t x 

3 t ேநர(தி� வ	ைனபடாத0  (a- x) 

4 வ	ைனய	
 ேவக$ dx�� 

 

வ	ைனய	
 ேவக$=  
ôL÷O�õ =  k1(a- x) 

ø �º�Gº  = k1dt    ---------- (1) 

     -ln(a- x)  =  k1t  +  C ----- (2) 

c – ெதாைகயn�  மாறிலி. 

ேநர$  t = 0, என�� x = 0 

     -ln(a - 0)  =  k1(0) +  C  

(or)            C =  - ln a --------(3) 

இத
 மதி5ைப சம
பா  (2) இ� ப	ரதிய	ட, 

-ln(a- x)  =  k1t  -  ln a   ----- (4) 

                       k1 =  
a õ ln ��Gº         ----- (5) 

                       k1 = 
�.*`*õ log ��Gº  ----- (6)  

அல�: sec-1 

3.Qத� வைக வ�ைனய�� சிற�ப�ய��க� யாைவ? 

1.வ	ைனப  ெபா�ள�
 ெசறிைவ n மட8� அதிகமா�கினா� 

வ	ைனய	
 ேவக<$ n மட8� அதிகமா�$. அதாவ0 

வ	ைனப  ெபா�ள�
 ெசறிைவ 2  மட8� அதிகமா�கினா� 

வ	ைனய	
 ேவக<$ 2 மட8� அதிகமா�$.   

2. அல�: வ	நா=-1 

3.வ	ைனய	
 �றி5ப	�ட ப	
ன அள" நிைற" ெப�வத7� 

ஆ�$ ேநர$ வ	ைனய	
 வ	ைனப  ெபா�ள�
 ெதாட�க 

ெசறிைவ5 ெபா�(0 அைமயா0. 
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u - வாவ0 ப	
ன அள" நிைற" ெப�வத7� ஆ�$ ேநர$(t) = 

ta/ùஎன��,  

� = �É 

இத
 மதி5�கைள ேவக சம
பா�=� ப	ரதிய	ட, 

            t1/u  =
�.*`*:a log ��G�/ú 

            t1/u  =
�.*`*:a log úúGasec-1 

 

4.ைந%ரஜ� ெப�டா�ைச சிைதவைடத@�கான ேவக 

மாறிலிைய வ6வ�.  

��;+ rrát567 �;� + 12 ;� 

 ேநர$  ;� −  வ	
கனஅள" 

1 � = 0 0 

2 � = � Úõ 

3 � = ∞ Ú¢- வ	ைன நிைறவைட>$ 

 

��;+  வ	
 ஆர$ப ெசறி" ;�  ெவள�5ப $ கனஅளவ	7� 

ேந,வ	கித(தி� இ���$. 

அதாவ0 ேநர$ t – � Ú¢, (Ú¢ − Úõ) சிைதவைடயாத ��;+ - வ	7� 

ேந,வ	கித(தி� இ���$. 

� = 2.303� )m= Ú¢Ú¢ − Úõ �}fGa 

5. 8-.- - சிைதவைடத@�கான வ�ைனேவக மாறிலிைய 

வ6வ�. 

1.சம
பா :  >�;� põ→ >�; + 1 2� ;� 

2.இ0 <த�வைக வ	ைன. 

3.வ	ைன� கலைவ தி�ட n�Z;0 - "ட
 சீரான இைடெவள�ய	� 

தர$ பா,�க5ப கிற0. 

4. தர$ பா,�க5பய
ப $ n�Z;0   சிைதவைடயாத >�;� - வ	
 

ெசறிவ	7� சம$. 

5. 

 ேநர$  பய
ப $ n�Z;0 - 
  கனஅள"  

1 t = 0 Ú̀  

2 t = t Úõ 

3 பய
ப (த5ப�ட 
கனஅள" 

(Ú̀ − Úü) 

 

 ேநர$  >�;� - வ	
 ெசறி"  

1  t = 0 a 

2 t = t x 

3 சிைதவைடயாத 
நிைலய	�  ெசறி"  

(a – x) 

 

6. Ú̀ ஆன0 ∝ >�;�- வ	
 ெதாட�க ெசறி"(a) 

7.Úü ஆன0 ∝ சிைதவைடயாத>�;�-வ	
 ெசறி"  

(a – x) 

8.(Ú̀ − Úü) ஆன0 ∝ சிைதவைடGத >�;�-வ	
 ெசறி" (x) 

�a = 2.303� )m= Ú̀Úõ �}fGa 

6.எள,ய வ�ைனக�, சி�கலான வ�ைனக�ேவ�ப$5. 

 எள�ய வ	ைனக+ சி�கலான வ	ைனக+ 

1 ஒேர ப=ய	� நைடெப�$. பல ப=ய	� நைடெப�$. 
2 வ	ைனவைக மதி5� 

�ைற"  .அதாவ0 
வ	ைனவைக மதி5�  0,1,,2,3 

��  இைடேய அைம>$   . 

வ	ைனவைக மதி5� அதிக$ .
அதாவ0 வ	ைனவைக 

மதி5� 3 �� ேம� 
அைம>$  .ப	
ன வ	ைன 

வைகைய>$ ெப�$  .  

3 ப�க வ	ைனக+  கிைடயா0. ப�க வ	ைனக+  உ� . 
4 

 

வ	ைளெபா�+ ேநர=யாக� 
கிைட��$. 

வ	ைளெபா�+ேநர=யாக� 
கிைட5பதி�ைல. 

5 ேசாதைனக+  Rல$ 
கிைட��$ வ	ைனேவக 
மாறிலி மதி5�க+  
கண�கிட5ப $  
மதி5�க\ட
 
ெபா�G0கி
றன. 

அhவா� 
ெபா�G0வதி�ைல ,

வ	ைனேவக 
ெகா+ைகக\�� 
உ�ப வதி�ைல.  

7.சி�கலான வ�ைனகள,� வைகக� யாைவ?எ$5�கா% 

தG5 வ�ள�0. 

வைகக+: 1. அ (த (0 நிகb$ வ	ைனக+ 

2. இைண வ	ைனக+ 

3. எதிெரதி,  வ	ைனக+ 

1. அ (த (0 நிகb$ வ	ைனக+: 

1.வ	ைனகள�� வ	ைனப  ெபா�+ வ	ைன5ப�  இைடநிைல5 

ெபா�ைள <தலி� த�$. 

2.ப	
ன, இைடநிைல5 ெபா�+ ஓ
� அ�ல0 பல ெதாட, 

வ	ைனக+ Rல$ வ	ைளெபா�ைள( த�$. 

3.இh வ	ைனகள�� வ	ைளெபா��க+  ேநர=யாக� 

கிைட5பதி�ைல. 

4.இhவைக வ	ைனக+அ (த (0 நிகb$ வ	ைனக+ அ�ல0 

ெதாட, வ	ைனக+ என5ப கி
றன. 

5.எ (0�கா� : ைட எlடைர கார(தி
 <
ன�ைலய	� 

ந-ரா7ப�(த�. 

 

இைண வ	ைனக+: 

1.ஓ
� அ�ல0 அத7� ேம7ப�டவ	ைனப  ெபா�+க+ ஒேர 

ேநர(தி� இர�  அ�ல0 அத7� ேம7ப�ட வழிகள�� 

வ	ைன5ப�  இர�  அ�ல0 அத7� ேம7ப�ட 

வ	ைளெபா�ைள( த�$. 

2.இh வ	ைனக+ இைண வ	ைனக+ அ�ல0 ப�க வ	ைனக+ 

என5ப $. 

3.எ (0�கா�  :�ேராேமா ெப
சீ
 �ேராமிேன7ற$ அைடத� 
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3. எதிெரதி,  வ	ைனக+: 

1.வ	ைனப  ெபா��க+ வ	ைன5ப�  வ	ைளெபா��கைள( 

தG0 மq� $ வ	ைளெபா��க+ வ	ைன5ப�  வ	ைனப  

ெபா��களாக மா�வ0 எதிெரதி,  வ	ைனக+ என5ப $. 

2.இhவ	ைனக+ மq+ வ	ைனக+ எ
�$ அைழ�க5ப $. 

3.எ (0�கா�  :  HI –சிைதவைடத� 

 

மி�ேவதிய�ய� – II 

ஐG5, ப$5 மதி�ெப� வ�னா�க� ேக�வ� எ� :59, 67 -  B 

1.ேடன,ய� மி�கல. ெசய�பவைத வ�வ>. 

 

1. ேடன�ய� மி
கல$ எ
ப0 கா�வான��கல$. 

2.இ0 ேவா��டாய	� மி
கல$ எ
�$ அைழ�க5ப $. 

3.இ�கல(தி� நைடெப�$ ெமா(த வ	ைன ஆ�சிஜ
 ஏ7ற 

ஒ �க வ	ைன ஆ�$. 

 

4.இ�கல வ	ைனைய இர�  அைரகல வ	ைனகள�
 ெதா�5� 

எனலா$. 

5.அைரகல வ	ைனகள�� ஓ
� ஏ7ற வ	ைனைய>$ 

ம7ெறா
� இற�க வ	ைனைய>$ �றி�கி
றன. 

6.ஆ�சிஜ
 ஏ7ற வ	ைன:  

Zn மி
<ைனய	� இhவ	ைன நைடெப�கிற0.  

 

Zn உேலாக$ Zn2+ ஆக மா�வதா� எல�ரா
க+ 

ெவள�5ப கி
றன. இைவ Zn த�=� ேசகரமாகி
றன.  

7.ஆ�சிஜ
 ஒ �க வ	ைன:  

Cu மி
<ைனய	� இhவ	ைன நைடெப�கிற0. 

 

Zn த�=9+ள எல�ரா
கைள5 ெப7� Cu2+ அயன� Cu ஆக 

ஒ �கமைடகிற0.  

8.Zn த�  ேநர=யாக CuSO4 கைரசலி� ைவ��$ ேபா0 

�ைற>$ ஆ7ற� ெவ5ப ஆ7றலாக மா�கிற0.  

9.இhெவ5ப ஆ7ற� மி
னா7றலாக மா7ற5ப கிற0. 

10.இேத வ	ைனதா
 மைற<கமாக மி
ேவதி� கல(தி� 

நைடெப�கிற0. 

11.மி
ேனா�ட$ ெதாட,.சியாக5 ெபற இ� அைர 

மி
கல8கைள>$ உ5�5 பால$ வழியாக  தன�(தன�யாக 

ைவ�க5ப கிற0. 

12.ெவள�./7றி� க$ப	 வழியாக எல��ரா
க+ Zn <ைனய	� 

இ�G0 Cu <ைன��. ெச�கி
றன. 

13.ேந,மி
வாய	�: 

Zn த�   ZnSO4 கைரசலி� கைரG0 Zn2+ அயன�ைய 

உ�வா��கிற0. 

14.எதி,மி
வாய	�: 

எல��ரா
கைள Cu2+ அயன� எ (0�ெகா�  Cu அMவாக 

மா�கிற0.  

15.அயன�க+ இட$ ெபய,வதா� மி
/7� நிைறவைடகிற0. 

16.Cu ம7�$ Zn <7றி9$ வ	ைனப $ வைரய	�  மி
கல$ 

ெசய�ப $.        

2.மி�கல அறிவ�யலி� கா�. ெசா
ெதாட#கைள வ�ள�0.  

1.மி
சார$:  

ஒ� க$ப	 (அ) கட(தி வழியாக எல��ரா
க+ பாCவேத 

மி
சார$ ஆ�$. 

2.மி
<ைன:  

இ0 ஒ� உேலாக( த�  (அ) தக  ஆ�$. கைரசலி� 

இ���$ேபா0  எல��ரா
கைள ெவள�ேய7�த� (அ) 

உ+வா8�த� ெசCகிற0. 

3.ேந,மி
வாC:  

ஆ�சிஜேன7ற$ நைடெப�கிற0. இ0 எல��ரா
கைள ெவள�. 

/7��� அ[5�கிற0.  எல��ரா
கைள எதி,மி
 /ைமைய5 

ெப7றி�5பதா� வைர5பட(தி� (-) எ
� �றி�க5ப கிற0. 

4.எதி,மி
வாC:  

ஆ�சிஜ
 ஒ �க$ நைடெப�கிற0. இ0 எல��ரா
கைள 

ெவள�. /7றிலி�G0 எ (0�ெகா+கிற0.  இ0 ேந,மி
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/ைமைய5 ெப7றி�5பதா� வைர5பட(தி� (+) எ
� 

�றி�க5ப கிற0. 

5.மி
ப�ள�:  

மி
கல(தி� உ+ள உ5�� கைரச� ஆ�$.  

6.ேந, மி
வாC5ப�தி:  

ஆ�சிஜேன7ற$ நைடெப�கிற0. இதி� ேந,மி
வாC உ+ள0.  

7.எதி, மி
வாC5ப�தி:  

ஆ�சிஜ
 ஒ �க$ நைடெப�கிற0. இதி� எதி, மி
வாC 

உ+ள0. 

8.அைர மி
கல$:  

மி
கல(தி
 ஒ� அைர மி
வாC5 ப�திய	� 

ஆ�சிஜேன7ற<$ ம7ெறா� அைர மி
வாC5 ப�திய	�  

ஆ�சிஜ
 ஒ �க<$ நைடெப�கிற0.    

3.மி�கல வாLபா%ைட எT5. IUPAC வ�தி Qைறகைள 

வ�ள�0க. 

1.ஒ�ெச8�(0�ேகா :  

மி
வாC, கைரசலி9+ள அயன�கைள ப	(0�கா�ட 

பய
ப கிற0. 

 

ேந,மி
வாC இட5�றமாக"$ எதி, மி
வாC வல5�றமாக"$ 

கா�ட5ப த� ேவ� $. 

2.இ� ெச8�(0�ேகா :   

அைரமி
கல8க+ இர� $ உ5�5 பால(தி
 வழியாக 

ெதாட,� ஏ7ப (0வைத� கா� கிற0. 

 

3.உேலாக மி
வாC:  

ேந,மி
 அைர�கல(தி
 உேலாக மி
வாC – இட0�ற 

ஓர(தி9$, எதி,மி
 அைர�கல(தி
 உேலாக மி
வாC – 

வல0�ற ஓர(தி9$,  

�றி(0�கா�ட5ப கிற0. 

4.<bைமயான வாC5பா :  

மி
கல(தி
 <bைமயான வாC5பா�=� இர�  

அைரகல
க\$ இர�  ெச8�(0�ேகா களா� 

ப	(0�கா�ட5ப கிற0. 

 

வ	ைன>றா உேலாக மி
வாC:  

வ	ைனய	� ஈ படாத வ	ைன>றா உேலாக மி
வாC இ�Gதா� 

அைட5���றி��+ இ�  கா�ட5ப கிற0. 

 

6.மி
னb(த$: 

மி
கல(தி
 மி
னb(த$ மி
கல பட(தி
 வல0 �ற(தி� 

கா�ட5ப கிற0. 

 

 

4.ஒ6 அைர மி�கல$தி� emf ைய எDவா� நி#ணய��பாL? 

1.ஒ� அைர கல(தி
 மி
னb(த(ைத தன�ேய 

அளவ	ட<=யா0. 

2.ெதGத மி
னb(த மி
வாைய ெதயாத மி
னb(த 

மி
வாC>ட
 இைண(0 ஒ� மி
கல(ைத உ�டா�கி அத
 

மி
னb(தைத அளவ	டலா$. 

3.அGநிைலய	� மி
னb(த$, 

4.மி
னb(த$ அளவ	ட ேவ�=ய அைரமி
கல(ைத தி�ட H2 

அைரகல(0ட
 இைண(0 மி
கல$ உ�டா�க5ப கிற0. 

5.தி%ட H2 மி�வாL (SHE) எDவா� அைம�க�பகிற5? 

ெசய�ப. வ�த$ைத வ�வ>. 

அைம5�: 

1. 25°C  ெவ5பநிைலய	� 1M H+ அயன� உ+ள  கைரசலி� Pt 

மி
வாC ைவ�க5ப� +ள0.  

2.இைத. /7றி ைவ�க5ப�ட க�ணா= கலன�� H2 வா> 1atm – 

� ெச9(த5ப கிற0.  

3.கைரசலி�  H2 வா> Pt <
ன�ைலய	� H+ அயன�ைய>$ 

எல��ராைன>$ ேதா7�வ	�கிற0. 
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4. SHE– 
  மி
னb(த$ JKஜிய$ ஆ�$. 

5.இGத மி
வாைய� ெகா�  ம7ற மி
வாCகைள 

தி�ட5ப (0வத7� பய
ப (தலா$. 

 

மி
னb(த$ அளவ	 $ <ைற: 

அளவ	ட ேவ�=ய அைர மி
கல$  SHE >ட
 இைண(0 

மி
கல(ைத உ�வா�கி மி
னb(தமான� ெகா�  

அள�கலா$.  

Zn மி
வாய	
 மி
னb(த$ அளவ	 $ <ைற:  

இத[ட
 SHE ைய இட5�றமாக இைண(0 மி
கல$ 

தயா�க5ப கிற0. 

 

 

மி
னb(த$ -௦.76 V.  

அத
 ேவதிவ	ைன, 

 

எல��ரா
க+ SHE ைய ேநா�கி ெச�கி
றன. SHE எதி, 

மி
வாயாக ெசய�ப கிற0. 

Cu மி
வாய	
 மி
னb(த$ அளவ	 $ <ைற:  

இத[ட
 SHE ைய வல5�றமாக இைண(0 மி
கல$ 

தயா�க5ப கிற0. 

 

மி
னb(த$ 0.34 V. 

EM = ER – EL 

EM = 0.34 – 0 = O.34V 

இதி� நைடெப�$ ேவதிவ	ைன,  

 

எல��ரா
க+ SHE ய	� இ�G0 ெச�கி
றன. SHE ேந, 

மி
வாயாக ெசய�ப கிற0. 

vPநிைல�� ஏ7றா�ேபா� SHE ேந,மி
வாயாகேவா எதி, 

மி
வாயாகேவா ெசய�ப $. 

6.க%Jலா ஆ
ற@�0. EMF �0. உ�ள ெதாட#ைப வ6வ�. 

1.மி
கல(தா� உ�டான மி
சார(ைத� ெகா�  ேவைல 

ெசCய <=>$(மி
 ேமா�டா, இய�கலா$).  

2.ெவ5ப இய�கவ	ய� அ=5பைடய	� மி
 ஆ7றைல>$, 

உய,Gதப�ச ேவைலைய>$ (Wmax) ெதாட,� ப (த <=>$.  

3. Wmax எ
ப0 கல(தி
 உய,Gதப�ச மி
னb(த$(E), 

மி
ேனா�ட மி
/ைம(ஒ� ேமா� அட,") இவ7றி
 

ெப���(ெதாைகயா�$.  

Wmax = - nFE .........(1) 

இ8�, n எ
ப0 ஒ� ேமா� வ	ைன5ெபா�+ வ	ைன5ப�  

ெவள�5ப�ட எல��ரா
கள�
 எ�ண	�ைக(ேமாலி�).  

ெபா0வாகேவ இ0 வ	ைனய	� ஏ7ற$ (அ) ஒ �க$ அைட>$ 

உேலாக அM (அ) அயன�
 இைணதிறைன� �றி��$.  

F எ
ப0 மி
ேனா�ட அள" : அல�   பாரேட –96,495 @9$  

ெவ5ப இய�கவ	யலி
 ப=, 

ேவதிவ	ைனய	
 அதிக5ப�ச ேவைலய	
 அள" அGத 

வ	ைனய	
 க�=�லா ஆ7றலி
 மா7ற(தி7�. சம$. 

Wmax = ∆G ...........(2) 
சம
பா  (1) ம7�$ (2) லி�G0, 

∆G = −nFE 

(அ�ல0) −∆G = nFE 

7.ெந#�O% சம�பா%ைட வ6வ�. 

V +  ® ⇌  " +  ý 

இDவ�ைனய�� ஏ
ப. க%Jலா ஆ
ற� மா
ற.  −∆þ 
என,�,   −∆� =  −∆�௦ − �� ë� �… … … (Ä) 

ñ =   ¯" × ¯ý¯V × ¯®  … … … (-) 

J– மதி�ைப ப�ரதிய�ட, 

−∆� =  −∆�௦ − �� ë� ¯" × ¯ý¯V × ¯® … … … ( ) 

−∆� = ���… … … . (?) 

இத� மதி�ைப ப�ரதிய�ட, 

��� =  ���௦ − �� ë� ¯" × ¯ý¯V × ¯® … … … ( ) 

÷ �� ⟹  � =  �௦ − ��

��
 ë� ¯" × ¯ý¯V × ¯® … … … ( ) 

� =  �௦ − ��

��
 ë� 
… … … ( ) 

� =  �௦ − -. $.$��
��

 ë�  
… … (�) 
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17. ஈத#க�  

ேக�வ� எ�:60 

1.ஈத� காண5ப $ மா7றிய8கைள எb0. 

வ	ைன ெசய� ெதா�தி மா7றிய$: 

1.ஒேர Rல�@� வாCபா�ைட>$, ேவ�ப�ட வ	ைன ெசய� 

ெதா�திகைள>$ ெகா�ட ேச,ம8க+ வ	ைன ெசய� ெதா�தி 

மா7றிய$ என5ப $. 

2.ஆ�கஹாலி
 வ	ைன ெசய� ெதா�தி மா7றிய$ ஈத, ஆ�$. 

3.ெபா0வான வாCபா : CnH2n+2O 

எ (0�கா�  : C4H10O 

 ஆ�கஹா�க+   ஈத,க+  

1 CH3-CH2-CH2-CH2-OH 

n-ப	y�ைட�ஆ�கஹா� 

 

CH3CH2-O-CH2CH3 

ைட எ(தி� ஈத,  

2 CH3–CH–CH2OH 
 
          CH3 

ஐேசா 
ப	yைட�ஆ�கஹா� 

CH3-O-CH2-CH2-CH3 

 

ெம(தி�-n-�ேரா5ைபய	� 

ஈத,  

3 CH3–CH2–CH–CH3 
 
                   OH    

ஈைணய 
ப	y�ைட�ஆ�கஹா� 

CH3–O–CH–CH3 

 

              CH3 

ெம(தி� ஐேசா  

�ேரா5ைபய	� ஈத, 

4            CH3 
 
  CH3–C–OH 
 
            CH3 

Rவ	யைணய 
ப	y�ைட�ஆ�கஹா� 

 

 

இைண மா7றிய$: 

1.ஒேர Rல�@� வாCபா�ைட>$, ஒேர வ	ைன ெசய� 

ெதா�திகைள>$ ேச,ம8க+ ெகா�டேதா , ஆ�சிஜ
 

அM"ட
 இ��ற<$ இைண�க5ப�ட அ�ைக� ெதா�தி 

மா�ப வதா� இைண மா7றிய$ என5ப $. 

2. ஈத� உ+ள இைண மா7றிய8க+:  

 இைண மா7றிய8க+ ெபய,  

1  CH3CH2-O-CH2CH3 
 

ைட எ(தி� ஈத, 

2  CH3-O-CH2-CH2-CH3 ெம(தி�-n-�ேரா5ைபய	� ஈத, 

3  CH3–O–CH–CH3 
 
              CH3 

ெம(தி� ஐேசா  
�ேரா5ைபய	� ஈத, 

 

2. C4H10O– வ	� உ+ள மா7றிய8கைள எb0. 

 ஆ�கஹா�க+   ஈத,க+  

1 CH3-CH2-CH2-CH2-OH 

n-ப	y�ைட�ஆ�கஹா� 

 

CH3CH2-O-CH2CH3 

ைட எ(தி� ஈத,  

2 CH3–CH–CH2OH 
 
          CH3 

ஐேசா 
ப	yைட�ஆ�கஹா� 

 

CH3-O-CH2-CH2-CH3 

 

ெம(தி�-n-�ேரா5ைபய	� 
ஈத,  

3 CH3–CH2–CH–CH3 
 
                   OH    

ஈைணய 
ப	y�ைட�ஆ�கஹா� 

CH3–O–CH–CH3 
 
              CH3 

ெம(தி� ஐேசா  
�ேரா5ைபய	� ஈத, 

4            CH3 
 
  CH3–C–OH 
 
            CH3 

Rவ	யைணய 
ப	y�ைட�ஆ�கஹா� 

 

 

3. ைட எ(தி� ஈத, தயா��$ ஏேத[$ R
� <ைறகைள 

எb0. 

1. C2H5OH +  C2H5OH
0a*:/rz.q2¦3t5666666666667C2H5-O-C2H5  +  H2O 

 எ(தி� ஆ�கஹா�      ைட எ(தி� ஈத, 

 

2. C2H5Br + NaOC2H5 →C2H5-O-C2H5 + NaBr 

எ(தி� ேசா=ய$   ைட எ(தி� ஈத, 

�ேராைம ஈ(தா�ைச  

3. C2H5I + Ag2O + C2H5I
∆
→ C2H5 -O- C2H5+ 2AgI 

 எ(தி� ஐேயாைட      ைட எ(தி� ஈத, 

5. ஈத,எhவா� கீP க�டவ7றி� வ	ைன �கிற0? 

1.�ேளா
 அ�ல0 �ேராமி[ட
 வ	ைன:(இ�ள��) 

 

�ேளா
 அ�ல0 �ேராமி[ட
 வ	ைன:(vய ஒள�ய	�) 

 

2.ஆ�சிஜ[ட
 வ	ைன: 

 

3.வலிைமமி�க அமில8க\ட
 வ	ைன: 
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4.�ய	 அமில8க\ட
 வ	ைன: 

 

5.கி�னா,  கரண	>ட
 வ	ைன: 

 

6.ந-ரா7 ப�(த�: 

 

7. HI - "ட
 வ	ைன: 

 

 

8.PCl5 -  "ட
 வ	ைன: 

 

6. அன�ேசா� தயா��$ R
� <ைறகைள வ	வ. 

1. C6H5ONa + CH3 I→ C6H5-O-CH3+ NaI 

 ேசா=ய$    ெம(தி�   அன�ேசா� 

பnனா�ைச    ஐேயாைட  

2. C6H5OH + CH2N2→ C6H5-O-CH3+ N2 

பnனா�   டயேசா மq(ேத
   அன�ேசா� 

 

3. C6H5OH+ (CH3)2SO4

s�3q5667 C6H5-O-CH3 + CH3.HSO4 

பnனா�   ைடெம(தி� ச�ேப�  அன�ேசா� 

7. அன�ேசா� எhவா� கீP க�டவ7றி� வ	ைன �கிற0? 

1.�ய	 அமில8க\ட
 வ	ைன: 

 

2. .HI - "ட
 வ	ைன: 

 

3.ெப
சீ
 வைளய(தி� நைடெப�$ வ	ைன: 

a) அட, H2SO4   , அட, HNO3 "ட
 வ	ைன: 

 

                        ஆ,(ேதா ைந�ேரா     பாரா ைந�ேரா  

                         அன�ேசா�             அன�ேசா� 

b) �ேராமி
 ஏ7ற$:  

 

ஆ,(ேதா �ேராேமா      பாரா �ேராேமா   

                    அன�ேசா�            அன�ேசா�                                                                                                   

8.அேராமா=�, அலிபா=� ஈத,க\�கிைடேயயான ேவ�பா க+ 

யாைவ? (அ�ல0) அன�ேசாைல>$, ைட எ(தி� ஈதைர>$ 

ேவ�ப (0க. 

 அேராமா=� ஈத, – 

அன�ேசா�  

அலிபா=� ஈத,  - ைட 

எ(தி� ஈத, 

1 அதிக ெகாதிநிைல 

ெகா�ட ந-,ம$. 

�ைறGத  ெகாதிநிைல 

ெகா�ட ந-,ம$  .எள�தி� 

ஆவ	யா�$.  

2 வாசைன5ெபா�+ 

ெசCய பய
ப கிற0. 

உண," ந-�கியாக5 

பய
ப கிற0. 

3 கைர5பானாக 

பய
ப (த <=யா0. 

கைர5பானாக பய
ப (த 

<=>$. 

4 ெப�ேரா9�� பதிலாக 

பய
ப (த <=யா0. 

ெப�ேரா9�� பதிலாக 

பய
ப (தலா$. 

5 HI - "ட
 வ	ைன : 

பnனா�, CH3I – ைய(த�$ 

 

�ைறGதள" HI - "ட
 வ	ன 

C2H5OH,  C2H5I  – ைய( த�$ 

அதிக அள" HI - "ட
 

வ	ைன :C2H5I, H2O – ைய( த�$ 

6 ைந�ேரா ஏ7ற$ 

நைடெப�$  .ைந�ேரா 

அன�ேசா� கிைட��$  . 

ைந�ேரா ஏ7ற$ 

நைடெபறா0. 

7 ஆ�சிஜ[ட
 வ	ைன: 

ெபரா�ைச  

உ�வாவதி�ைல. 

ஆ�சிஜ[ட
 வ	ைன: 

ெபரா�ைச  உ�வாகிற0. 

 

 

18. கா#பைன� ேச#மFக�, 19 கா#பாWசிலி� அமிலFக�  

வ�ைன வழிQைறக� ம%. ேக�வ� எ� 61 (அ) 62   

22. நைடQைற ேவதிய�ய�  

ேக�வ� எ�:63 

1.மய�க ம6G5கள,� வைககைள எ$5�கா%ட� வ�வ>. 

மய�க ம�G0க+: உண,வ	ைன இழ�க. ெசC>$ ம�G0க+ 

மய�க ம�G0க+ எ
� ெபய,. 

வைகக+:  
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அ)ெபா0 மய�கR�=: உடலி
 எ�லா வைகயான 

உண,ைவ>$ இழ�க. ெசC>$. வலி உண,ைவ மq+ 

த
ைம>ட
 இழ�க. ெசC>$. 

எ (0�கா� க+: 

1.ைந�ரl ஆ�ைஸ (N2O): 

நிறம7ற, ெந=ய7ற கன�ம வா>. இ0 ஈத�ட
 கலG0 

தர5ப கிற0. மய�கR�=கள�� மிக"$ பா0கா5பான0. 

2.�ேளாேராபா$(CHCl3): 

இன�ய மண<+ள /ைவ>+ள எள�தி� ஆவ	யா�$ திரவ$. 

இ0 ஆ.சிஜ[ட
 ேச,G0 கா,ேபான�� �ேளாைரைட 

உ�டா��வதா� த7ெபாb0 பய
ப (0வதி�ைல.  

3.ைட எ(தி� ஈத,(C2H5– O – C2H5): 

எள�தி� ஆவ	யா�$ திரவ$. இ0 ௦.௦௦2% �ேரா5ைப� 

ஹாைல ட
 கலG0 ெகா �க5ப கிற0. இதி� �ேரா5ைப� 

ஹாைல  நிைல5ப (தியாக பய
ப (தியாக 

பய
ப (த5ப கிற0. தி/�களா� உ�கவர5ப�  ப	
ன, ைமய 

நர$� ம�டல$ பாதி5பைடவதா� உண,வ	ழ�க. ெசCகிற0. 

ஆ) �றி5ப	�ட இட(ைத உண,வ	ழ�க. ெசC>$ காரண	: 

ெபா0 உண,ைவ பாதி�காம� வலி>+ள இட(தி� ம� $ 

வலி>ண,ைவ ந-��கிற0. 

2.z��ய�# எதி>க� ப
றி எT5. தைச இ��க வலி 

நிவாரண�கள,� பய�க� யாைவ? 

1.பா�=யா, Juைச ேபா
ற F�Mய	,க+ சில 

ேவதி5ெபா��கைள ெவள�5ப (0கி
றன. 

2.இhேவதி5ெபா��க+ ம7ற F�Mய	,கள�
 

வள,.சிைய>$, வள,சிைத மா7ற(ைத>$ த ��$ 

த
ைம ெகா�டைவ. 

3.இ(தைகய ேவதிக+ ஆ�=பயா=��க+ என5ப கி
றன. 

4.இைவ மிக��ைறGத அள" இ�Gதாேல ேபா0$. 

5.அல�சா
ட, ப	ளமி8 எ
பவ, <த
 <தலி� 

ஆ�=பயா=��கைள� க�டறிGதா,. 

6.ெபன�சிலி
 ேநா�ேட�ட$ எ[$ �uைசய	� இ�G0 

ெபன�சிலிைன ப	(ெத (தா,. 

7.<�கிய ஆதார8க+: 

1.பா�=யா  2.Juைச  3.ஆ�=ேனாைமச=l 

எ (0�கா� : ெபன�சிலி
  

ெபன�சிலி
: 

1.இய7ைகய	� இ�G0 ெபற5ப $ பல ேச,ம8கள�
 

கலைவயா�$. 

2.ெபா0வான வாC5பா : C9H11N2O4S - R  

R – ைய5 ெபா�(0 6 வைக ெபன�சிலி
க+ உ+ளன. 

பய
க+: 

வாத/ர$, நிேமான�யா /ர$, இதய /வ, ப�திைய /�8க. 

ெசCய, /வாச ேநாCக+ ேபா
றவ7றி7� ம�Gதாக 

பய
ப கிற0. 

தைச இ��க வலி நிவாரண	க+(ஆ�=l பாlமா=��க+): 

1.வய	�, �ட�, சி�ந-ரக$ இவ7றி� ஏ7ப $ ேநாCக\�� 

ம�Gதாக பய
ப கிற0. 

2. வய	7�5 ��க\�� ம�Gதாக பய
ப கிற0. 

3.வாGதி, ேபதி மய�க$ ந-�க பய
ப கிற0. 

4.அ�ைவ சிகி.ைச, அவசர சிகி.ைசய	� வய	� ம7�$ 

�டைல தள,வைடய. ெசCய5 பய
ப கிற0. 

5.ேநாC க�டறி>$ <ைறகள�� பய
ப கிற0. 

6.எ (0�கா� : அ�ேராப	
, சி
=ன�ய$, ைட ைச�லைம
.            

3.சாயFகள,� சிற�ப�ய��க� யாைவ? 

1. சாய8க+ த�Gத நிற8கைள5 ெப7றி��க ேவ� $. 

2.0ண	கள�
 மq0 ேநர=யாகேவா அ�ல0 ேவெறா� காரண	 

Rலமாகேவா ஒ�=�ெகா+ள ேவ� $. 

3.சாய8க+ 0ண	கள�
மq0 நிரGதரமாக ப	ைண�க5பட 

ேவ� $. 

4.சாய8க+ ந-,,அமில$ ம7�$ கார$ இவ7றா� பாதி5பைடய� 

@டா0.  

4.சாயFகள,� நிறFகS., அைம��கS. ப
றி எT5.(அ) 

நிற. உறிuசி ம
�. நிற. உய#$தி ப
றி எT5. (அ) 

நிற$தி
0. அைம�ப�
0. உ�ள ெதாட#ைப வ�ள�0. 

ஓ%ேடா வ�% ெகா�ைகைய வ�ள�0. 

1.<த
 <தலி� ஓ�ேடா வ	� எ
பவ, நிற(தி7�$ 

அைம5ப	7�$ உ+ள ெதாட,ைப வ	ள�கி,  நிற$ உறிuசி 

ம7�$ நிற$ உய,(தி ெகா+ைகைய ெவள�ய	�டா,.  

2.அத
ப=, கம.ேச,ம8க+ நிற<ைடயதாக இ��க� காரண$ 

அவ7றி� உ+ள நிைற>றா ெதா�திகேள ஆ�$. 

அ) நிற$ உறிuசிக+: 

 கம.ேச,ம8கள�� உ+ள நிைற>றா இ(தைகய ெதா�திகேள 

நிற$ உறிuசிக+ எ
கிேறா$. 

எ (0�கா� க+: 

 

 

ஆ) நிற$ ேதா7�வ	5பா
: 

1.நிற$ உறிuசிகைள5 ெப7றி���$ ேச,ம8கைள நிற$ 

ேதா7�வ	5பா
 எ
கிேறா$. 

2.நிற$ உறிuசிகள�
 எ�ண	�ைக அதிக��$ ேபா0 (அ) 

நிற$ உறிuசிக+ இைண�க5ப $ அளைவ5 ெபா�(0 

நிற(தி
 ெசறி" அதிக��$. 

3.எ (0�கா� : 
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CH2 = CH2– நிறம7ற0. 

CH3– (CH = CH)6– CH3– மuச+ நிற$

இ) நிற$ உய,(திக+ : 

1.சில ெதா�திக+ நிற$ உறிuசிகளாக இ�லாவ	=[$

ேதா7�வ	5பா
கள�
 நிற(ைத அதிக��$. 

2.இ(தைகய ெதா�திகேள நிற$ உய,(திக+ எ
கிேறா$

3.இைவ அமில (அ) கார(ெதாதிகளாக இ��கலா$

4.எ (0�கா� : - OH, - NH2 

5.ஒ� சாய5 ெபா�\�� நிற$ ேதா7�வ	5பா
க\ட
 நிற$ 

உய,(திக+ இ�5ப0 அவசிய$. 

6.என�[$ நிற$ உய,(திக+ ெம�டா இட(தி� அைமGதா� 

நிற(ைத பாதி5பதி�ைல. 

7.எ (0�கா� : P – ைஹ�ரா�சி அேசா ெப
சி
 

சாய$. 

5. ரா�ெக% உGதிகள,� சிற�ப�ய��க� யாைவ

1.வ	�கல8கைள ஏGதி. ெச�வ0 ரா�ெக� களா�$

2.அதனா� ேபா9$ பய8கர ஆ>த8கைள  ஏGதி. ெச�ல 

ரா�ெக� க+ பய
ப கி
றன. 

3.ரா�ெக� உGதிக+: 

ரா�ெக� கைள உGதி( த+ள பய
ப $ ேவதி5ெபா�+க+ 

ரா�ெக� உGதிகளா�$.  

4.த
ைமக+: 

1.உGதிக+ எள�தி� த-5ப7ற� @=யதாக"$ எG0 அதிகஉய, 

ெவ5பவா>�கைள ெவள�ேய7�$ த
ைமக\ட[$ 

இ��கேவ� $. 

2.உGதிக+ எெபா�\ட
, ஏ7றி>$ ெகா�ட கலைவயாக 

இ���$.   

ெசய�ப $ <ைற: 

1.உGதி ப7ற ைவ(த0$ எG0 அதிக அளவ	� ெவ5ப 

வா>�கைள ெவள�வ	 கிற0. 

2.இைத சி� 0வார$ வழிேய ெவள�ேய7�$ ேபா0 

ரா�ெக�ைட அத7� எதி, திைசய	� உGதி( த+\கிற0

4.வ	தி: 

இ0 நிy�டன�
 R
றா$ இய�க வ	தி5ப= இய8�கிற0

5.உGதிக\�கான சா
�:  

ைஹ�ரசி
, ந-,ம ைஹ�ரசி
, பாலிyேத
. 

மuச+ நிற$. 

சில ெதா�திக+ நிற$ உறிuசிகளாக இ�லாவ	=[$, நிற$ 

இ(தைகய ெதா�திகேள நிற$ உய,(திக+ எ
கிேறா$. 

கார(ெதாதிகளாக இ��கலா$.  

$ ேதா7�வ	5பா
க\ட
 நிற$ 

என�[$ நிற$ உய,(திக+ ெம�டா இட(தி� அைமGதா� 

ைஹ�ரா�சி அேசா ெப
சி
 – சிவ5� நிற. 

 

ரா�ெக% உGதிகள,� சிற�ப�ய��க� யாைவ? 

வ	�கல8கைள ஏGதி. ெச�வ0 ரா�ெக� களா�$. 

அதனா� ேபா9$ பய8கர ஆ>த8கைள  ஏGதி. ெச�ல 

ரா�ெக� கைள உGதி( த+ள பய
ப $ ேவதி5ெபா�+க+ 

5ப7ற� @=யதாக"$ எG0 அதிகஉய, 

ெவ5பவா>�கைள ெவள�ேய7�$ த
ைமக\ட[$ 

ஏ7றி>$ ெகா�ட கலைவயாக 

உGதி ப7ற ைவ(த0$ எG0 அதிக அளவ	� ெவ5ப 

சி� 0வார$ வழிேய ெவள�ேய7�$ ேபா0 

ரா�ெக�ைட அத7� எதி, திைசய	� உGதி( த+\கிற0. 

இ0 நிy�டன�
 R
றா$ இய�க வ	தி5ப= இய8�கிற0. 

.  

6.0றி�� வைரக அ) ப�hனா – 

66 

அ) ப	yனா – S:  

தயா��$ <ைற: 

ப	y�டாைடய	
(3 ப8�), lைட


ேசா=ய$ <
ன�ைலய	� பலப=யா�கி தயா�க5ப கிற0

ெபய, ெபா�(த$: 

ப	y�டாைடய	ன�� உ+ள ப	y 

வாC5பா  Na ைவ>$, lைட

ப	yனா – S என5ப கிற0. 

ப��க+: எள�தி� ேதCமான$ அைடவதி�ைல

பய
க+: 

டய,க+, =y5க+, இயGதிர ர5ப, சாதன8க+ ெசCய5 

பய
ப கிற0.  

ஆ) ப�hனா – N: 

தயா��$ <ைற: 

ப	y�டாைடய	
 (2 ப8�), அ�ேலா ைந�ைர� 

இவ7ைற ேசா=ய$ <
ன�ைலய	� பலப=யா�கி 

தயா�க5ப கிற0.  

ப��க+: 

மிக"$ ெக�=யான0. எ�ெணC ெப�ேரா� இவ7றா� ப�ம
 

ெப��க$ அைடயா0. ெவ5ப(தா� பாதி5பதி�ைல

பய
க+: கைர5பா
கள�
 ெகா+கல
க+ ெசCய5 

பய
ப கிற0.  

இ) ைநலா� – 66: 

தயா��$ <ைற: 

1.இ0 ���க பல ப=ய	� பாலி அைம  வைகைய.  சா,Gத0

2.அ=ப	� அமில$, ெஹ.சா ெமதிலி
 ைட அமி
 வ	ைன�G0 

ந-ைர ெவள�ேய7றி பலப=ைய( த�கிற0

3.பலப=ய	
 ந-ள$ வ	ைனய	
 ேநர$ ம7�$ ெவ5பநிைலைய5 

ெபா�(த0.  
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 S ஆ) ப�hனா –N  இ) ைநலா� – 

lைட
(1 ப8�) இவ7ைற 

ேசா=ய$ <
ன�ைலய	� பலப=யா�கி தயா�க5ப கிற0.  

 

ப	y�டாைடய	ன�� உ+ள ப	y – ைவ>$, ேசா=ய(தி
 

lைடன�
 S – ைய>$ ேச,(0 

எள�தி� ேதCமான$ அைடவதி�ைல. 

இயGதிர ர5ப, சாதன8க+ ெசCய5 

அ�ேலா ைந�ைர� (1 ப8�) 

வ7ைற ேசா=ய$ <
ன�ைலய	� பலப=யா�கி 

 

எ�ெணC ெப�ேரா� இவ7றா� ப�ம
 

ெவ5ப(தா� பாதி5பதி�ைல. 

கைர5பா
கள�
 ெகா+கல
க+ ெசCய5 

இ0 ���க பல ப=ய	� பாலி அைம  வைகைய.  சா,Gத0.  

ெஹ.சா ெமதிலி
 ைட அமி
 வ	ைன�G0 

ந-ைர ெவள�ேய7றி பலப=ைய( த�கிற0. 

பலப=ய	
 ந-ள$ வ	ைனய	
 ேநர$ ம7�$ ெவ5பநிைலைய5 
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ெபய, ெபா�(த$: 
பாலி அைம க+ எ�க+ அ=5பைடய	� ெபய, 

அைம�க5ப கிற0. வ	ைனப $ ெபா��க+ இர�=9$ 

கா,ப
கள�
 எண	�ைக ஆறாக இ�5பதா� ைநலா
 66 எ
� 

�றி5ப	ட5ப கிற0. 

ப��க+: 

ெந=ய ச8கிலி அைம5� உைடய0. இைழக+ மிக  

வலிைமயான0. எள�தி� ேதCG0 ேபாவதி�ைல.  

பய
க+: 

0ண	 ெநCவதி9$, உைறக+, ப	ரiக+ தயா�க"$ 

பய
ப கிற0. 

/�8கிய ைநலா
 எலாl=� ெபா��க+  தயா�க 

பய
ப கிற0. 

7.ஆ�கி� பலபJக� ப
றி எT5. 

அ) பாலி எதிலி
 (அ) பாலித-
: 

ஆ) பாலி lைட
: 

இ) ெசய7ைக இர5ப,: 

1.ப	yனா – S : 

2. ப	yனா – N : 

ஆகிய தைல5ப	� உ+ளைவகைள எb0. 

8.0��க பலபJக� ப
றி எT5. 

அ) பாலி எlட,: 

இ5பலப=க+ எlட, ப	ைண5�க+ ெகா�டைவ. 

எ (0�கா� : ெடலி
, கிைள5டா�. 

ஆ)பாலி அைம க+: 

இ5பலப=க+ அைம  ெதா�தி ெகா�டைவ. 

1) ைநலா
 – 66: 

எ
ற தைல5ப	� உ+ளைவகைள எb0. 

ப$5 மதி�ெப� வ�னா�க� 

2. ஆவ#$தன அ%டவைண – II 

ேக�வ� எ�:64(அ) 

1.சக�ப�ைண�� நMள. ெகா� அ� ஆரFகைள எDவா� 

கா�பாL? 

அM ஆர$:அM�க�வ	
 ைமய(தி7�$ எல��ரா
 அட,(தி 

JKஜியமாக உ+ள �+ள���$ இைட5ப�ட ெதாைல" ஆ�$. 

1.ஒ�ப=(தான இ� அM Rல�@�க+: A2வைக: 

இhவைக Rல�@�கள�
 ப	ைண5� ந-ள$ �(< − <)  காM$ 

சம
பா , 

ப	ைண5� ந-ள$�(< − <) = I(<) + I(<) 

�(< − <) = 2 I(<) 

I(<) = �(< − <)2  

எனேவ, ஒ�ப=(தான இ� அM Rல�@றி9+ள, ஒ� 

அMவ	
 ஆர$ அM�க��க\�கிைட5ப�ட ெதாைலைவ 

இர�டா� வ��க� கிைட5பதா�$. 

எ (0�கா� : - Cl2 Rல�@�: 

ேசாதைன <ல$ ெபற5ப�ட Cl– cl ப	ைண5� ந-ள(தி
 மதி5� 

1.98 <∘ 
I(()) = �(() − ())2 = 1.982 = 0.99<∘ 

2.பலப=(தான இ� அM Rல�@�க+: AB வைக: 

இhவைக Rல�@�கள�
 ப	ைண5� ந-ள$ �(< − H)  காM$ 

சம
பா , 

ப	ைண5� ந-ள$�(< − H) = I(<) + I(H) 

I(<), I(H)– சக5ப	ைண5� (அM)  ஆர8க+  

எ (0�கா� : - CCl0 Rல�@�: 

ேசாதைன <ல$ ெபற5ப�டd(C – Cl)  ப	ைண5� ந-ள(தி
 மதி5� 

1.76 <∘ 
�(( − ()) = I(() + I(()) 

I(() = �(( − ()) − I(()) 

I(() = 1.76 − I(()) 

() - 
 அM ஆர$ =௦. 99<∘ என��,  

I(() = 1.76 − 0.99 = 0.77A∘ 
2.பாலிF Qைறய�� அயன, ஆர$ைத� கண�கி. Qைறைய 

வ�ள�0. 

1.பாலி8 அM�க��க\�� இைட5ப�ட ெதாைலவ	
 

அ=5பைடய	� அயன� ஆர(ைத� கண�கி�டா,. 

2.அயன�5ப=க(தி
 ேந,, எதி, மி
 அயன�க+ மGத 

வா>�கள�
 எல��ரா
 எ�ண	�ைக>ட
 சமமாக உ+ளன. 

2.எ (0கா� :   NaF ப=க$  

NaP = 2,8 :  FG = 2,8Ne– வைக அைம5� 

3.அயன�5ப=க(தி� ேந,, எதி,மி
 அயன�க+ ஒ
ைற ஓ
� 

ெதா� � ெகா�=���$ ேபா0, அயன� ஆர8கள�
 @ த�  

அவ7��கிைடேயயான அM�க��கள�
 ெதாைலவ	7�. 

சம$. 

I(CP) + I(AG) = �(CP − AG) … . (1) 
I(CP) − ேந,மி
 அயன� ஆர$  

I(AG) − எதி,மி
 அயன� ஆர$  

�(CP − AG) − அM�க��க\�கிைட5ப�ட ெதாைல"   

4.மGத வா> எல��ரா
 அைம5ப	� அயன�ஆர$, அத
 

அM�க�வ	
 நிகர மி
/ைம�� எதி, வ	கித(தி� இ���$. 

I(CP) ∝ 1Z∗(CP) … . (2) 

I(AG) ∝ 1Z∗(AG) … . (3) 

I(CP)I(AG) = Z∗(AG)Z∗(CP) … … (4) 

Z∗(CP) − ேந,மி
 அயன�ய	
 நிகர மி
/ைம. 

Z∗(AG) −எதி,மி
 அயன�ய	
 நிகர மி
/ைம. 
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ேம7க�ட சம
பா கள�
 Rல$மதி5�கைள ப	ரதிய	�  

அயன� ஆர$ காணலா$. 

3.அயன,யா�0. ஆ
றைல�பாதி�0. காரண�க� யாைவ ? 

1.அMவ	
 உ�வ$: 

1.சிறிய அMவ	� எல��ரா[�கிைட5ப�ட ெதாைல" �ைற". 

இதி9+ள எல��ராைன ந-�க அதிக ஆ7ற� ேதைவ. 

2.ெபய அMவ	� எல��ரா[�கிைட5ப�ட ெதாைல" அதிக$. 

இதி9+ள எல��ராைன ந-�க �ைறGத ஆ7ற� ேபா0மான0. 

அயன�யா��$ ஆ7ற� ∝ 1
அMவ	
 உ�வ$

 

2.உ�க� மி
/ைம: 

1.உ�க� மி
/ைம �ைறவாக இ�Gதா� எல��ரா
 �ைறGத 

கவ,.சி வ	ைச>ட
 ப	ைணGதி���$. இGத எல��ராைன ந-�க 

�ைறGத ஆ7றேல ேபா0மான0. 

2.உ�க� மி
/ைம அதிகமாக இ�Gதா� எல��ரா
 அதிக 

கவ,.சி வ	ைச>ட
 ப	ைணGதி���$. இGத எல��ராைன ந-�க 

அதிக ஆ7ற� ேதைவ. 

அயன�யா��$ ஆ7ற� ∝ உ�க� மி
/ைம 

3.மைற(த� வ	ைள": 

1.ெவள��@�=
 எல��ரா
 மq0 அM�க� ெச9(0$ ஈ,5� 

வ	ைசைய உ+@�  எல��ரா
 மைற�கிற0. 

2.அதனா� அயன�யா��$ ஆ7ற� மா�ப கிற0. 

அயன�யா��$ ஆ7ற� ∝ 1
மைற(த� வ	ைள"

 

4.ஆ,ப	�டா� உ�வ$: 

s எல��ரா
 p, d, f எல��ரா
கைள வ	ட அM�க�வ	7� மிக 

அ�கி� இ�5பதா� அயன�யா��$ ஆ7ற� ப	
வ�மா� 

�ைறகிற0. 

s > p > � > f 

5.எல��ரா
 அைம5�: 

1.மிக"$ நிைலயான எல��ரா
 அைம5ைப5 ெப�$ேபா0 

அயன�யா��$ ஆ7ற9$அதிக$. 

2.உயய வா>�க+ நிைலயான எல��ரா
 அைம5� 

ெகா�டைவ.  

3.அதனா� அதிக அயன�யா��$ ஆ7றைல5ெப7�+ளன. 

4.ெதா0தி, வ>ைசய�� அயன,யா�0. ஆ
றலி� 

மா�பா%ைட எT5. அத
கான காரணFகைள$ த6க. 

1.வைசய	�(ெதாட�) மா7ற$: 

1. தன�மவைச அ�டவைணய	�,ெதாட� இடமி�G0 வலமாக 

ெச�9$ ேபா0, @ த� எல��ரா
க+ அேத ஆ7ற� 

ம�ட(தி7�. ெச�வதா� உ�க�வ	
 ஈ,5� வ	ைச 

அதிகமாகிற0. 

2.எனேவ எல��ராைன ந-��வ0 க=ன$. 

3.அதனா� ெதாட� அயன�யா��$ ஆ7ற� சீராக 

அதிக�கிற0.  

காரண8க+: 1.அM�க� மி
/ைம அதிகமாத�. 2.அMவ	
 

உ�வ$ �ைறத�. 

2.ெதா�திய	� மா7ற$: 

1.தன�மவைச அ�டவைணய	�, ெதா�திய	� ேமலி�G0 

கீழாக. ெச�9$ ேபா0, @ த� எல��ரா
க+ �திய ஆ7ற� 

ம�ட(தி7�. ெச�வதா� உ�க�வ	
 ஈ,5� வ	ைச �ைறகிற0. 

2.எனேவ எல��ராைன ந-��வ0 எள�0. 

3.அதனா� ெதா�திய	� அயன�யா��$ ஆ7ற� சீராக 

�ைறகிற0. 

காரண8க+: 1.அM�க� மி
/ைம �ைறத�.  2.அMவ	
 

உ�வ$ அதிகமாத�.  

5.எல�%ரா� நா%ட$ைத பாதி�0. காரண�க� யாைவ ? 

1.அMவ	
 உ�வ$: 

1.அMவ	
 உ�வ$ �ைறவாக உ+ளேபா0 எல��ரா
 நா�ட 

மதி5� அதிக$. 

2.அMவ	
 உ�வ$ அதிகமா�$ ேபா0 நிகர அM�க� 

மி
/ைம �ைற>$. 

3.எனேவ, ஓ, எல��ராைன ேச,�க சா(திய$ �ைற".  

எல��ரா
 நா�ட$ ∝ 1
அMவ	
 உ�வ$

 

2.நிகர உ�க� மி
/ைம: 

1.நிகர உ�க� மி
/ைம அதிகமானா� எல��ராைன  அதிக 

கவ,.சி வ	ைச>ட
 ஈ,�கிற0. 

2.அதனா� எல��ரா
 நா�ட$ அதிக�கிற0. 

எல��ரா
 நா�ட$ ∝ நிகரஉ�க� மி
/ைம 

3.மைற(த� வ	ைள": 

1.ெவள��@�  எல��ரா
 மq0 அM�க� ெச9(0$ ஈ,5� 

வ	ைசைய உ+@�  எல��ரா
 மைற�கிற0. 

2.அதனா� எல��ரா
 நா�ட$ மா�ப கிற0. 

எல��ரா
 நா�ட$ ∝ 1
மைற(த� வ	ைள"

 

4.எல��ரா
 அைம5�: 

1.மிக"$ நிைலயான எல��ரா
 அைம5� ெப�$ேபா0 

எல��ரா
 நா�ட$ �ைற>$,  

2.உயய வா>�க+ நிைலயான எல��ரா
 அைம5� 

ெகா�டைவ. ேம9$ எல��ராைன ேச,5பத7கான வாC5� 

�ைற". 

3.அதனா� இவ7றி
 எல��ரா
 நா�ட மதி5� JKயமா�$. 

6.பாலிF Qைறய�� எல�%ரா� கவ#த�ைம எDவா� 

கண�கிட�பகிற5 ? அத� 0ைறபா யா5 ? 
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1.அ=5பைட: ப	ைண5� ஆ7ற9��$, ப	ைண5ப	9+ள  

அM�கள�
 எல��ரா
 கவ,திற[��<+ள ெதாட,ைப 

ெகா�ட0. 

2.Rல�@� AB – ைய� க�த, அதி9+ள ப	ைண5� 

A – A – 
 ப	ைண5� ப	ள" ஆ7ற� = E£G£ 

B – B– 
 ப	ைண5� ப	ள" ஆ7ற� = E¥G¥ 

A – B– 
 ப	ைண5� ப	ள" ஆ7ற� = E£G¥ 

3. A – B – 
 ப	ைண5� ப	ள" ஆ7ற� A – A ம7�$ B – B 

ப	ைண5�கள�
 ப	ைண5� ப	ள" ஆ7ற�கள�
 ெப��க� 

மதி5ப	
 வ,�கRல(ைத வ	ட அதிகமாக இ���$. 

 

 

X£, X¥ − A,B – 
 எல��ரா
 கவ,திற
 மதி5�. 

4.காரண	 0.208 ஆன0 கிேலா கேலா மதி5ைப எல��ரா
 

ேவா�� அல��� மா7�$ ேபா0 கிைடகிற0. 

5.ைஹ�ரஜன�
 எல��ரா
 கவ,திற
 2.1 என�ெகா�  ம7ற 

தன�ம8கள�
 எல��ரா
 கவ,திறைன கண�கி�டா,.  

�ைறக+: 

பல தி�ம தன�ம8கள�
 ப	ைண5� ஆ7ற� 0�லியமாக 

ெதயாததா� இைத எ�லா தன�ம8க\��$  பய
ப (த 

<=யவ	�ைல.  

7.எல�%ரா� கவ# திற� கா�. Q�லி�க� அளவ M% 

Qைறைய வ�ள�0. 

1.அ=5பைட: அMவ	
 அயன�யா��$ ஆ7ற�, எல��ரா
 

நா�ட$ இவ7ைற அ=5பைடயாக� ெகா�ட0. 

2.இத
 ப= எல��ரா
 கவ,திற
 எ
ப0 எல��ரா
 நா�ட$, 

அயன�யா��$ ஆ7ற� ஆகியவ7றி
 சராச மதி5� ஆ�$. 

எல��ரா
 கவ,திற
  

= எல��ரா
 நா�ட$ + அயன�யா��$ ஆ7ற�
2 … … . (1) 

3.எல��ரா
 நா�ட$, அயன�யா��$ ஆ7ற� இவ7றி
 

மதி5ைப எல��ரா
 ேவா�� அலகி� அளவ	�டா,. 

4.இ0பாலி8 க�ட மதி5ைப வ	ட 2.8 மட8� அதிக$. 

5.ெபா0வாக எல��ரா
 நா�ட$, அயன�யா��$ ஆ7ற�   

கி.ஜூ� ேமா�G1அலகி� அள�க5ப கிற0.  

6. 1 எல��ரா
 ேவா�� =  96.48கி.ஜூ� ேமா�G1
 

7.எனேவ ஏ7��ெகா+ள5ப�ட பாலி8 மதி5�: 

எல��ரா
 கவ,திற
  

= எல��ரா
 நா�ட$ + அயன�யா��$ ஆ7ற�
2 × 2.8 × 96.48  

= எல��ரா
 நா�ட$ + அயன�யா��$ ஆ7ற�540  

8.இ$<ைறய	
 சிற5�: ேவ�ப�ட ஆ�சிஜேன7ற எ� 

ெகா�ட தன�ம(தி7� ெவhேவ� மதி5�க+ கிைட5ப0 சிற5� 

ஆ�$. 

9.�ைறக+: சில தன�ம8கள�
 எல��ரா
 நா�ட மதி5� 

சயாக இ�ைல.    

8.எல�%ரா� கவ#த�ைம மதி�ைப� ெகா� 

அ��கS�கிைடேய உ�ள ப�ைண�ைப எDவா� கா�பாL 

? 

1.ப	ைண5ப	
 த
ைம க�டறித�: 

எல��ரா
 
கவ,த
ைம 
மதி5�  

எல��ரா
 
கவ,த
ைம 
ேவ�பா   

ப	ைண5ப	
 த
ைம  எ - கா 

X£ = X¥ 0 <ைனவ7ற 
சக5ப	ைண5� 

H2 

X£ > X¥ �ைற"  <ைன" 
சக5ப	ைண5� 

H2O 
X£ ≫ X¥ மிக அதிக$  அயன�5ப	ைண5� NaCl 

 

9.Qைன? சக�ப�ைண�ப�� சதவ Mத அயன,$த�ைமைய 

வ�ள�0. 

1.<ைன" சக5ப	ைண5ப	
 சதவ -த அயன�(த
ைம: 

 <ைன" 
சக5ப	ைண5�  

சதவ -த அயன�(த
ைம 

1 X£ − X¥ = 1.7 5௦% - அயன�(த
ைம 

5௦% - சக5ப	ைண5�( த
ைம  

2 (X£ − X¥) < 1.7 5௦% - வ	ட �ைறவான அயன�(த
ைம 

5௦ %  - வ	ட அதிக சக5ப	ைண5�( 
த
ைம 

3 (X£ − X¥) > 1.7 5௦% - வ	ட அதிக அயன�(த
ைம 

5௦%  - வ	ட �ைறவான சக5ப	ைண5�( 
த
ைம 

 

10.எல�%ரா� கவ# திறன,� பய�கைள எT5.  

வ	னா எ� 8,9 ஆகிய இர�ைட>$ எbதினா� ெபா�G0$. 

3. p – ெதா0தி தன,மFக� 

ேக�வ� எ�:64(b) 

1.சிலி�ேகா
கள�
 அைம5� ப7றி எb0. 

1.சிலி�ேகா
க+: சிலி�ேகா
க+ எ
பைவ ெதா�5� சிலி�ேகா 

கம பலப=க+ ஆ�$. 

2.SiCl4ந-ேர7ற$ அைடG0 SiO2– ைவ( த�கிற0.  

3.இ0 நிைல(த, <5பமாண அைம5� ெகா�ட0. 

4.F.S கி5ப	8 எ
பவ, அ�ைக� ப	ரதிய	ட5ப�ட �ேளாேரா 

சிேல
கைள ந-ரா7ப�(தா,. 

5.அ5ேபா0 கீ�ேடானா� ஆன ேச,ம$ கிைட�கவ	�ைல. 

 

6.ந-�ட ச8கிலி(ெதாட, ெகா�ட சிலி�ேகா
க+ எ
ற 

பல5ப=. ேச,ம$ கிைட(த0. 
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7.Rல5ெபா�+: அ�ைக� ப	ரதிய	ட5ப�ட �ேளாேரா சிேல
   

8.�ைர அ�ைக� ேமாேனா �ேளாேரா  சிேல
 (R3SiCl): 

R3SiCl – ைய ந-ரா7ப��க ெஹ�சா அ�ைக� சிேலா�ேச
 

கிைட�கிற0. 

 

9.ைட அ�ைக� ைட �ேளாேரா  சிேல
 (R2SiCl2): 

R2SiCl2– ைய ந-ரா7ப��கந-�ட ச8கிலி( ெதாட, பலப=ைய( 

த�கிற0. ஒhெவா� ச8கிலிய	9$ OH  ெதா�தி உ+ளதா� 

பலப=ய	
 ந-ள$ அதிகமாகிற0.     

 

10.அ�ைக� �ைர �ேளாேரா  சிேல
 (RSiCl3): 

RSiCl3 – ைய ந-ரா7ப��கசி�கலான ���� பலப=ைய( 

த�கிற0. 

 

2.சிலி�ேகா
கள�
 பய
க+ யாைவ? 

1.ேந,�ேகா�  ச8கிலி ெதாட, பலப=: இைவ 2௦ to 5௦௦ 

அல�க+ ெகா�டைவ. ந-, வ	ல��$ ப�� ெகா�டதா� ந-, 

வ	ல��$ ஆைட ெசCய"$, உய"5ெபா�ளாக"$ 

பய
ப கிற0. 

2.சி�கலான ���� பலப=: இைவக+ ஒ�டாத த
ைம 

ெகா�ட ெபய	��, வா,ன�iகள�� பய
ப கிற0. 

3.சிறGத மி
கா5�5ெபா�+: அதிக ெவ5ப(ைத தா8�வதா�  

வ -�  உபேயாக5 ெபா�+க\�� (எ.கா மி
 ேமா�டா,) சிறGத 

மி
கா5�5ெபா�ளாக பய
ப கிற0. 

4.சிலி�ேகா
 ர5ப,க+: �ைறGத ெவ5பநிைலய	9$ மq�சி 

த
ைம ெகா�டைவ, ேவதி5ெபா�+களா� பாதி5பதி�ைல 

எ
பதா� ெபய	� க\ட
 கலG0 பய
ப (தினா� 

ந-�டநா+ உைழ�கிற0. 

5.சிலி�ேகா
 எ�ெணCக+: இ0  ெவ5ப(தா� எள�தி� 

ஆவ	யாவதி�ைல. அதனா� அதிக ெவ5பநிைலகள�� பய
ப $ 

எ�ெணC ெதா�=கள�9$,ெவ7றிட ப$�கள�9$ 

பய
ப கி
றன.  

3.ெல� அத
 <�கிய தா0வ	லி�G0 எhவா� 

ப	(ெத �க5ப கிற0? 

1.<�கிய தா0: கmனா (PbS) 

2.அட,5ப	(த�: Fைர மித5� <ைறய	� அட,ப	�க5ப கிற0.  

3.எதி, அன� உைலய	லி�  உ���த�: 

2PbS + 3O2  → 2 PbO + 2SO2 

                PbS + 2O2  → PbSO4 

                PbS + 2PbO→ 3Pb+SO2 

                PbS + PbSO4 → 2Pb+2SO2 

jCைம5ப (0த�: 

a) ந-,ம/(திக5�:  

1.மா/ கலGத ெல� ச" ப �ைகய	� ைவ(0 

ெவ5ப5ப (த5ப கிற0. 

2.ெல� உ�கி கீP இற8�கிற0. உ�காத மா/ சவ	� 

த8கிவ	 கிற0. 

b) சி�வ, ந-��த�: 

பா,=
ச
 அ�ல0 பா,� <ைறய	
 <ல$ சி�வ, 

ந-�க5ப கிற0. 

c) மி
னா7 jCைம5ப (0த�: 

ேந,மி
வாC மா/ கலGத ெல� 

எதி, மி
வாC jய ெல� 

மி
ப�ள� PbSiF6 + H2SiF6 

jய ெல� எதி, மி
வாய	� ப=�கிற0. 

4.5\ன�
 மா�ப�ட(த
ைம ப7றி எb0. 

 5\
 ம7ற ேஹலஜ
க+ 
 

1 5\
 அதிக$ 
வ	ைன�>$ த
ைம 
ெகா�ட0. காரண$ : 
F-F ப	ைண5ைப <றி�க 
�ைறGத ஆ7றேல ேபா0$ . 

ம7ற ேஹலஜ
க+ 
�ைறGத வ	ைன�>$ 
த
ைம ெகா�ட0. 

2  உேலாக8க\ட
 
வ	ைன5ப�  இ� 
வைகயான உ5�கைள( 
த�$.எ (0�கா� : 
NaF,  NaFH2 
 

உேலாக8க\ட
 
வ	ைன5ப�  ஒேர 
வைகயான உ5ைப(  
த�$. 
 

3  5\[�� எல��ரா
 கவ, 
த
ைம அதிக$  .அதனா� 

எதி, ஆ�சிஜேன7ற 
நிைலைய ம� $ 

ெகா� +ளன.  

ம7ற ெஹலெஜ
க+ ேந, ,
எதி,ஆ�சிஜேன7ற 
நிைலைய  ெகா� +ளன . 
 

4  ைஹ�ரஜ
 மq0+ள அதிக 
நா�ட(தா� HF – ைய 
உ�வா��$. HF ஒ� வ -ய$ 
�ைறGத அமில$. 

ம7ற HX  வ -ய$ மி�க 
அமில$. 
 

5 HF க�ணா=ைய அ��$ . 
 

ம7ற HX க�ணா=ைய 
அ5பதி�ைல. 

6 AgF  ந-� கைர>$ . ம7றAgXந-� 
கைரவதி�ைல. 

5.�\ைர கள�லி�G0 �\
 எhவா� 

ப	(ெத �க5ப கிற0? 

1.ப	(ெத ��$ <ைறய	
 ெபய,: ெட
ன�l <ைற 

2.ந
� உல,Gத ேசா=ய$ அ�ல0 ைஹ�ரஜ
 �\ைரைட 

மி
னா7 ப��க �\
 கிைட�கிற0.  
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3.V வ=வ கா5ப, �ழாய	� கிரா5ைப� மி
 த� க+ 

ேப�ைல� சிெம
�=னா�ெபா�(த5ப� +ளன. 

4.�ழாய	
 <ைனக+ கா5ப, R=யா� Rட5ப� +ளன.  

5.மி
னா7 ப�(த� ெசCய5ப கிற0. 

6.ெவ5ப இழ5ைப( தவ	,�க கனமான கா5ப, �ழாC 

பய
ப (த5ப கிற0. 

7.சம
பா : 

          KHF2 → KF + HF 

          HF  → H+ + F¯  

         2H+ + 2e–  → H2                   (எதி, மி
வாய	�) 

         2F – – 2e–  → F2     (ேந, மி
வாய	�) 

8.ேந,மி
 வாய	� �\
 ெவள�ேய�கிற0. 

9.இைத U வ=வ� �ழாய	� உ+ள ேசா=ய$ �\ைர=� 

ெச9(த5ப கிற0. 

10.இதனா� �\[ட
 ேச,G0 வ�$ HF ைய ந-�க <=கிற0. 

                  NaF +HF → NaHF2 

6. 5\ன�
 பய
க+ யாைவ? 

 5\
 பய
க+ 

1. 5\
 5யா
 தயா�க5பய
ப கிற0  .5யா
 
�ள�,சாதன5 ெப�=கள�� பய
ப கிற0 . 

2. 5\
 ெட5லா
,HF ேசமி��$ கல8க+ ெசCய 
பய
ப கிற0. 

3. CaF2 உேலாகவ	யலி� இல�கியாக பய
ப கிற0. 

4. NaF ெநாதி5பைத த �க"$ ,ப7சிைதைவ 
த �க"$ பய
ப கிற0. 

5. SF6 அதிமி
னb(த சாதன8கள�� பய
ப கிற0. 

6. UF6 U235, U238– கைள ப	(ெத �க பய
ப கிற0. 

7.உயய வா>�க+ கா7றிலி�G0 எhவா� 

ப	(ெத �க5ப கி
றன? 

1.<ைற; ரா$ேச ராேல <ைற 

 

2.5௦ லி�ட, கனஅள" ெகா�ட ேகாள வ=வ க�ணா= 

பா(திர(தி� கா7�, ஆ�சிஜ
 ெச9(த5ப கிற0. 

3.இ� ப	ளா�=ன மி
வாCக+ ெபா�(த5ப�  6000 – 8000 V  

மி
சார$ ெச9(த5ப கிற0. 

4.ைந�ரஜ
 ஆ�சிஜ[ட
 வ	ைன�G0 ைந�ரஜ
 ைட 

ஆ�ைசைட( த�கிற0. 

5..கல(தி[+ NaOH  ெதாட,G0 ெச9(தி ைந�ரஜ
 ைட 

ஆ�ைசைட கைர�க5ப கிற0.  

6.சம
பா :    N2+ O2 →  2 NO 

 2 NO + O2 →  2NO2 

   2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O 

7.கல(தி[+ வ	ைனபடாத ஆ�சிஜ
 இ�5ப	
 கார$ கலGத 

ைபேராகலா� ெச9(தி ந-�க5ப கிற0. 

8.கா7�, மி
சார$ ெச9(0வைத நி�(தி கல(தி[+ உ+ள 

ம7ற மGத வா>�க+ ந-�க5ப கி
றன.   

8.திவா, <ைறய	� உயய வா>�க+ எhவா� 

ப	(ெத �க5ப கி
றன? 

 

1.இர�ைட. /வ, �மிழி[+ ேத8காC ஓ�  க 

எ (0�ெகாள5ப கிற0.  

2.இத
 வழிேய உயய வா>�கள�
 கலைவ (He,Ne, Ar,Kr,Xe) 

ெவhேவ� ெவ5பநிைலகள�� ெச9(த5ப கிற0.    

3.பர5� கவ,.சி ெசCய5ப�  மGத வா>�க+ தன�(தன�யாக 

ப	�க5ப கி
றன. 

ெவ5பநிைல  பர5� கவர5ப $ 
வா>�க+   

ெவள�ேய7�$ 
வா>�க+  

173 K Ar,Kr,Xe  
 

He,Ne 

93 K Ne He 

173K ந-,ம கா7�  Kr,Xe Ar கய	� 
வ	ர"கிற0 

183K Xe 
 

Kr  

9. ெசனா
 5\ைர  ேச,ம8க+ ப7றி எb0. 

Xe  +  F2 

K9*:5667       XeF2 

              Xe +  2F2  

K9*:5667    XeF4 

              Xe+  3F2
+9*:5667 →    XeF6 

ப��க+: 

1.ெசனா
 5\ைர  ேச,ம8க+ நிறம7ற ப=க தி�ம8க+. 

2. 298 K ெவ5நிைலய	� பத8கமாகி
றன. 

3.மிக. சிறGத 5\ேன7றிக+. 

4.சிறிதள" ந-ரா� @ட ந-ரா7ப��க <=>$.  

எ (0�கா� :F}E� + 2>�; → 2F} + 4>E + ;� 

5.அைம5�:VSEPR ெகா+ைகய	
 ப= வ=வ8க+,  
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வ.எ� ேச,ம8க+ வ=வ$ 

1 XeF2 ேந,�ேகா   

2 XeF4 தளவ=வ$ 

3  XeF6 ஒb8க7ற எ�<கி 

10.உயய வா>�கள�
 பய
க+யாைவ? 

ஹ-லிய$: 

1. மிக"$ இேலசான0. எ>$ த
ைமய7ற0. 

அதனா� வான�ைல அறிவ	��$ ப�
கள�� 

பய
ப கிற0. 

2. ஆகாய வ	மான டய,கள�� பய
ப கிற0. 

3. ஹ-லிய$ – ஆ�சிஜ
 கலைவ ஆPகடலி� 

ந-G0பவ,க\�� /வாசி�க ெகா �க5ப கிற0. 

4. ஹ-லிய$ – ஆ�சிஜ
 கலைவ ஆl0மாைவ 

�ண5ப (த5 பய
ப கிற0. 

5. ந-,ம ஹ-லிய$ �ைற ெவ5பநிைலய	� ேசாதைனக+ 

ெசCய   (கிைரேயாெசன�� கரண	யாக) பய
ப கிற0. 

6. MRI  lேக
, NMR நிறமாைலகள�9$ பய
ப $ 

அதிேவக கட(0 திற[+ள மி
காGத8க+ ெசCய 

பய
ப கிற0. 

நியா
: 

1. வ	ள$பர ஒள��$ �ழ� வ	ள��கள�� பய
ப கிற0. 

2. உய, மி
னb(த(தா� மி
சாதன8க+ பb0 

ஏ7படாம� கா��$ க�வ	கள��  பய
ப கிற0. 

3. ஆகாய வ	மான8க+ மைலய	
 மq0 ேமாதாம� 

இ��க ெபா�(0$ வ	ள��கள�� பய
ப கிற0. 

4. நியா
  வ	ள��க+ தாவர வள,.சிைய  

j� வதா9$, �ேளாேராப	� உ�வாக 

பய
ப வதா9$ தாவர( ேதா�ட8கள�� 

பய
ப கிற0. 

ஆ,கா
 : 

1. மி
 வ	ள��கள�� பய
ப கிற0. 

2. ேர=ேயா வா�"கள�9$, �ழாCகள�9$ 

பய
ப கிற0. 

கி5டா
 ம7�$ ெசனா
 : 

1. உேலாக மி
ன�ைழ ெகா�ட ப��கள�� 

பய
ப கிற0. 

2. மி
ன�ற�க �ழாCகள�� பய
ப கிற0. 

ேரடா
: 

1. கதிய�க ஆCவ	� பய
ப கிற0. 

2. �7� ேநாC�� கதி,வ -./ தர பய
ப கிற0. 

11. அேயா=
 ெகா� +ள ேஹலஜ
 இைட.ேச,ம8க+ ப7றி 

எb0. அத
 அைம5�கைள வைரக. 

ேஹலஜ
 இைட.ேச,ம8க+: ஒ� ேஹலஜ
 ம7�ெறா� 

ேஹலஜ[ட
 ேச,G0 பல ேச,ம8கைள உ�வா��வத7� 

ேஹலஜ
 இைட.ேச,ம8க+ எ
� ெபய,. 

வைகக+: நா
� வைக5ப $. 

1.  AX - வைக   2.AX* −வைக    

3.AX+– வைக  4. AX7 -  வைக  

1. AX – வைக:  

அைம5�: ேந,ேகா�  அைம5�   

எ (0�கா� : ClF 

இன�கல5�:sp3 

2.AX* −வைக: 

1.அைம5�: <�ேகாண இ� ப	ரமி   

2.தன�(த எல�ராைன தவ	,�க T 

வ=வ அைம5ைப உைடய0. 

உ�வா�$ வ	த$: sp3d 

கல5ப	னமாத� Rல$ ேச,ம$ 

உ�வாகிற0. 

3.எ (0�கா� : CIF3 

3.AX+ – வைக: 

1.அைம5�: எ�<கி  

2.தன�(த எல�ராைன தவ	,�க ச0ர 

ப	ரமி  வ=வ  அைம5ைப 

உைடய0. 

உ�வா�$ வ	த$: 

sp3d2கல5ப	னமாத� Rல$ ேச,ம$ உ�வாகிற0. 

3.எ (0�கா� : IF5 

4.  AX7– வைக: 

1.அைம5�: ஐ8ேகாண இ� ப	ரமி   

2.உ�வா�$ வ	த$: 

sp3d3கல5ப	னமாத� Rல$ ேச,ம$ 

உ�வாகிற0. 

3.எ (0�கா� : IF7 

 

6.அைண? ேச#மFக� 

ேக�வ� எ�: 65(a): 

ஐG5 மதி�ெப� ப0திைய� பா#. 

7.உ%க6 ேவதிய�ய� 

ேக�வ� எ�: 65(b) 

1.ேவதிவ�ைனகS�0. உ%க6 வ�ைனகS�0. உ�ள 

ேவ�பாக� யாைவ? 

 ேவதிவ�ைனக�  உ%க6 வ�ைனக� 

1 அMவ	
 
ெவள�வ�ட5பாைதய	� 

ஆ�பா  ,பn�டா ,காமா 
கதி,வ -./க+ இhவ	ைனகள�
 

www.Padasalai.Net                                                 www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/07/latest-12th-study-materials-2013.html

www.Padasalai.Net



49 

 

 

உ+ள எல��ரா
க+ 
ெப�த�  ,இழ5� ,ப8கீ  

காரணமாக 
இhவ	ைனக+ 
நைடெப�கி
றன.  

ேபா0  ெவள�5ப கி
றன. 

2 நிைற ம� ேம சம
 
ெசCய5ப கிற0. 

நிைற>$  ,ஆ7ற9$ சம
 
ெசCய5ப கிற0.  

3 ஆ7ற� மா7ற$ 
�ைற". 

அதிகமான ஆ7ற� மா7ற$ 
ஏ7ப கிற0. 

௪ ஆ7ற� மா7ற அல�  
கிேலா ஜூ� /ேமா�   

ஆ7ற� மா7ற அல�  MeV 

5 �திய தன�ம8க+ 
உ�வாவதி�ைல. 

�திய தன�ம8க+ )அ (
ஐேசாேடா5�க+ உ�வாகி
றன.  

 

2.ைஹ%ரஜ� 0� ெசLவத� அறிவ�ய� க6$5�க� 

யாைவ? 

1.ைஹ�ரஜ
 ��  ைஹ�ரஜ
 ப	ைண5� வ	ைனகளா� 

உ�வாகிற0. 

2.ைஹ�ரஜ
 உ�க��க+ ப	ைணG0 ஹ-லிய$ உ�க� 

உ�வாகிற0. அ5ேபா0 மி�Gத ஆ7ற� உ�டாகிற0. 

3. ைஹ�ரஜ
 ப	ைண5� வ	ைனைமய(தி�நைடெப�கிற0. 

௪.இ$ைமய(ைத. /7றி 1H2 , 3Li6  உ�க� ப	ள5� வ	ைன 

நிகP(தி ப	ைண5� வ	ைன��( ேதைவயான ெவ5பநிைலைய( 

த�கி
றன. 

 

3.கதி>ய�க கா#ப� கால நி#ணய Qைறைய வ�ள�0க. 

1.வ	�லா,  ம7�$ லி5ப	 ஆகிய அறிவ	ய� அறிஞ,க+ தாவர, 

வ	ள8� �ைத ம=ம8கள�
 கால(ைத அதி� எuசி>+ள 6C
14 

அள"கள�� இ�G0 கண�கி�டன,. 

2.உய, வள�ம�டல(தி� காlமி� கதி,வ -.சா�  6C
14  

உ�வாகிற0. 

 

3.உ�வான  6C
14 ஆ�சிேன7ற$ அைடவதா� C

14 ெகா�ட 14CO2 

வா> உ�வாகிற0. 

4.ஒள�ேச,�ைக நைடெப�$ ேபா0 இGத வா> தாவர8கள�� 

Fைழகிற0. 

5.தாவர8கைள வ	ல8�க+ உ�பதா� வ	ல8�கள�
 

உட�கள�9$ ப=�கிற0. 

6.இைவ இறGத"ட
 C
14 சிைதவைடய( 0வ8�கிற0. 

7. C14– 
 அைர வாP" கால$ 57௦௦ ஆ� க+ ஆ�$. 

 

8.ப=ம8கள�� எuசி>+ள அளைவ� கண�கி�ேடா (அ) ஒ� 

கிரா$ அள"+ள ெபா�ள�� ெவள�5ப $ பn�டா 0க+  ேபா
ற 

கதி, வ -./கள�
 எ�ண	�ைகைய� ெகா�ேடா கால(ைத 

கண�கிடலா$. 

9.சம
பா : 

� = 2.303 × �a �⁄0.693 log �தியதாவர(தி9+ள C − 14 அள"
ப=ம(தி9+ள C − 14  அள"

 

பய
க+: 

1.வரலா7� அகP" ஆராC.சிகள�� பய
ப கிற0. 

2.நாகக8கள�
 வள,.சி, வ -P.சி உய	ன8கள�
 பணாம 

வள,.சி ஆகியவ7ைற ஆராய பய
ப கிற0. 

4.s>யன,� (வ�� மP�கள,�) நிகT. உ%க6 வ�ைனக� 

ப
றி எT5. 

1.vயன�டமி�G0 ெநா=�� 3.7 × 10�*  ஏ,� அள" ஆ7ற� 

எ�லா திைசகள�9$ ெவள�வ	ட5ப கிற0. 

2..ைஹ�ரஜ
 உ�க��க+ ப	ைணG0 ஹ-லிய$ உ�க� 

உ�வாவதா� தா
 இ5ெப� ஆ7ற� கிைட�கிற0. 

 

5.வ�ைனவழி Qைற அறிதலி� கதி>ய�க ஐேசாேடா��கள,� 

பய�க� யாைவ? 

ஒள�.ேச,�ைக வ	ைனவழி <ைற: 

1.(;�∗   - வா>வ	9+ள ஓ, ஆ�சிஜைன கதிய�க ஆ�சிஜனாக� 

ெகா�  தாவர8க+ ஒள�.ேச,�ைக நிகP(0கிற0. 

2. ஒள�.ேச,�ைகயா� கிைட(த �\�ேகாl ம7�$ 

ஆ�சிஜைன ஆராCGதா� கதிய�க ஆ�சிஜ
 �\�ேகாஸி� 

உ+ள0. ெவள�வ	�ட ஆ�சிஜன�� கதிய�க ஆ�சிஜ
 இ�ைல. 

3.எனேவ, ஒள�.ேச,�ைகய	
 ேபா0 ெவள�வ	�ட  ஆ�சிஜ
 

ந-லி�G0 உ�வாகி
றன எ
ப0 ெதகிற0. 

 

எlடைர ந-ரா� ப�(த�: 

1.எlடைர ந-ரா�ப�(தலி� O17– ெகா�ட ந-, பய
ப�  

உ+ள0. 

2. வ	ைள5ெபா�ள�� உ+ள அமில$ ம7�$ ஆ�கஹாைல 

ஆராCG0 பா,(தா� O17 அமில(தி� உ+ள0 ெதகிற0. 

 

 

6.கதி>ய�க ஐேசாேடா��க� ம6$5வ$ 5ைற, ெதாழி� 

ம
�. வ�வசாய$5ைறகள,� பய�க� யாைவ? 
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 ஐேசாேடா5�க+ பய
க+ 

1 கா,ப
 – 11  Rைள உ+ளாC" 

2.  கா,ப
 –14 கதி,வ -./ எதி,5� த
ைம 

3.  பாதரச$ – 197  சி�ந-ரக உ+ளாC" 

4 பாlபரl – 32  க��ைர வள,.சி அறித�  

5 இ�$� – 59  இர(தேசாைக க�டறித�  

6.  ேகாபா�� – 6௦  �7� ேநாC �ண5ப (த 

7.  ேசா=ய$  - 24 இர(த ஓ�ட தைட அறித�  

 

ெதாழி� ம
�. வ�வசாய$5ைறகள,� பய�க�  

l�ரா
சிய$ – 9௦ வ�ண5J./கள�
 ப�ம
 அறித�, 

ந-,ெதா�=கள�� உ+ள ந-, ம�ட$ அறித�. 

8.திட நிைலைம – II 

ேக�வ� எ�:66(அ) 

1.ப	ரா� சம
பா�ைட எb0. ப	ரா� சம
பா�=
 

<�கிய(0வ$ யா0?    

ப	ரா� சம
பா :  2��ÒZ� = Z² 

Z − எதிெராள�5� ப=: ² − �கதி
 அைலந-ள$ 

� − ப=க(தி
 தள8க\�கிைட5ப�ட ெதாைல": 

� −எதிெராள�5� ேகாண$. 

<�கிய(0வ$: 

1. �  கதி
 அைலந-ள$ (²)  ெதGதா� ப=க(தி
 

தள8க\�கிைட5ப�ட ெதாைல"(d) காணலா$. 

அ�ல0 ப=க(தி
 தள8க\�கிைட5ப�ட 

ெதாைல"(d) ெதGதா� கதி
 அைலந-ள$ (²) 
காணலா$. 

2. ப	ரா� சம
பா  வ	ள�$� வ	ைள" நைடெபற( 

ேதைவயான காரண8கைள( த�கிற0. 

3. ேசாதைன ெசC>$ ேபா0, �றி5ப	�ட ேகாண(தி�( �)  
அதிகப�ச எதிெராள�5� நைடெப�கிற0. இ�ேகாண$ 

அளவ	ட5ப கிற0. இ0 <த� ப=      (n =1) எதிெராள�5� 

ஆ�$.   � –ைவ அதிக5ப (த  அதிகப�ச எதிெராள�5� 

ேவெறா� உய,Gத ேகாண(தி� நைடெப�கிற0. இ0 

இர�டா$ ப=(n=2) எதிெராள�5� ஆ�$. இhவாேற 

உய, ப= எதிெராள�5�க+ �றி5ப	�ட ேகாண8கள�� 

நைடெப�கி
றன. இ�ேகாண8கள�
 மதி5�க+ ப	ரா� 

சம
பா� ட
 ந
� ெபா�G0கிற0. இhவா�  . 

ப	ரா� சம
பா  ேசாதைன Rல$ சபா,�க5ப கிற0. 

2.ப	ரா�கி
 நிற நிர�மான� <ைறைய வ	ள��. 

1.�கதி, �ழாய	� இ�G0 � கதி, க7ைற ெபற5ப கிற0. 

2.இ�கதி, /ழ9$ ேமைச ேம� ைவ�க5ப�ட ப=க(தி
 மq0 

வ	bகிற0. 

 

3.அளவ	, ெவ,ன�ய, இவ7றா� ப ேகாண$ அளவ	ட5ப கிற0. 

4.வ�ட ேமைசய	
 அ./ட
 அயன�யா��$ ப�தி 

இைணG0+ள0. 

5.ப=க(தா� எதிெராள��க5ப�ட  �  கதி,க+ அயன�யா��$ 

ப�தி��.ெச�கி
றன. 

6.அ8� வா>�கைள அயன�யா��கி
றன. 

7.அயன�யா�க(தா� ஏ7ப $ மி
ேனா�ட(ைத 

எல��ேராமq�ட, அளவ	 கிற0.   

8.அயன�யா��$ மி
ேனா�ட(தி
 அள" ப=க(தா� 

எதிெராள��க5ப�ட க7ைறய	
 அட,(தி��. சம$. 

9..ேவ�ப�ட ப கதி, ேகாண8க\�� அயன�யா��$ 

மி
ேனா�ட(தி
 அள" அளவ	ட5ப கிற0. 

1௦.இ$மதி5�க+ வைரபட(தி� �றி�க5ப கி
றன. 

11.ேசா=ய$ �ேளாைர=� 1௦௦ தள(தி�, 

� 5.9° 11 .85° 18.15° 

�ÒZ� 0.103 0.205 0.312 

12.�ÒZ� மதி5�க+ 1; 2 ; 3 எ
ற வ	கித(தி� உ+ளன. 

13.இGத வ	கித$ ப	ரா� சம
பா�=
 சயான த
ைமைய 

நி�ப	�கிற0. 

3.அயன�5 ப=க8கள�
 சிற5ப	ய��க+ யாைவ ? 

1. அயன�5 ப=க8கள�
 ஆவ	யாத� ெவ5ப$ அதிக$. 

2. அயன�5 ப=க8கள�
 ெகாதிநிைல,உ��நிைல அதிக$. 

3. அயன�5 ப=க8கள�
 ஆவ	 அb(த$ �ைற". 

4. அயன�5 ப=க8க+ க=னமான0, உைட>$ த
ைம 

ெகா�ட0.  

5. அயன�5 ப=க8க+ தி�மநிைலய	� மி
 கட(தா( 

த
ைம>ைடயைவ. 

6. அயன�5 ப=க8க+ ந-,, <ைன"+ள கைர5பான�� 

கைர>$. 

7. அயன�5 ப=க8க+ ந-� கைரG0+ள ேபா0 மி
 

கட(0$ த
ைம>ைடயைவ. 

4.அயன� ப=க8கள�
 வைகக+ யாைவ? (அ�ல0)AB, <H�வைக 

அயன� ப=க8கைள வ	ள��. 

AB வைக; 

1.எ (0கா� :CsCl 
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2.கனச0ர(தி
 Rைலய	� ()G  அயன�  அைம>$ேபா0, 

ைமய(தி�(�Pஅயன� அைமGதி���$ அ�ல0  கனச0ர(தி
 

Rைலய	� (�P அயன�  அைம>$ேபா0, ைமய(தி� ()Gஅயன� 

அைமGதி���$. 

3.ஒhெவா� (�P அயன�>$ எ�  ()G அயன�>ட
 

இைணG0+ள0. 

 

4.ஒhெவா�()Gஅயன�>$எ� (�Pஅயன�>ட
 இைணG0+ள0. 

5.ஓ, அல��@�=� உ+ள()Gஅயன�ய	
 எ�ண	�ைக 

= s�
�

= �

�
= 1 

6.ஓ, அல��@�=� உ+ள(�P அயன�ய	
 எ�ண	�ைக 

= s�a = aa = 1 

7.ஓ, அல��@�=� உ+ள CsCl அல�கள�
  எ�ண	�ைக 1 

ஆ�$. 

<H�வைக:எ (0கா� :TiO2 

 

5.ஷா�கி, 5ர8க� �ைறபா  - வ	ள��. (அ�ல0) மிக"$ 

ெபா0வான �+ள� �ைறபா க+ - வ	ள��  

ஷா�கி �ைறபா : 

1.ப=க(தி
 அண	�ேகாைவ �+ள�க+ சில நிர5ப5படாம� 

இ�Gதா� இGத  �ைறபா  ஏ7ப $. 

 

2.நிர5ப5படாம� இ���$ இ5�+ள�க+ அண	ேகாைவ 

ெவ7றிட8க+ என5ப $. 

3.நிர$பாத ேந,மி
, , எதி,மி
 அயன�க+ சம$ எ
பதா� 

ப=க$ ந நிைலயாக இ���$ 

.4.ேந,மி
, , எதி,மி
 அயன�க+ உ�வளவ	� அதிக ேவ�பா  

இ�லாத ப=க(தி�  இGத  �ைறபா ஏ7ப கிற0. 

5.எ (0கா� : NaCl 

5ர8க� �ைறபா :  

 

1.அண	ேகாைவ �+ள�கள�
 இைடெவள�ய	� அயன� நிர$�$ 

ேபா0 இ��ைறபா  ஏ7ப கிற0. 

2.அயன� ப=க(தி� ேந,மி
 அயன� சிறியதாக"$, எதி,மி
 

அயன� ெபயதாக"$ உ+ளேபா0 இ��ைறபா  ஏ7ப கிற0.  

3.எ (0கா� : AgBr 

4.Ag
+அயன� ஒ
� அண	ேகாைவ �+ள�ய	� அைமயா0 

அண	ேகாைவ �+ள�கள�
 இைடெவள�ய	� அைமG0+ள0.       

6.க�ணா= எhவா� உ�வாகிற0.? 

1.சில ந-,ம8கைள வ	ைரவாக �ள�,வ	��$ ேபா0 �றி5ப	�ட 

ெவ5பநிைலய	� ப=க8கைள உ�வா�வதி�ைல. 

2.ெம0வாக �ள�,வ	��$ ேபா0 பாகிய� த
ைம அதிகமாகி 

இ�திய	� க�ணா= உ�வாகிற0. 

ப��க+: 

1.க=ன(த
ைம, க�=��க$, வ	ைசைய( தா8�$ த
ைம 

ெகா�டைவ. 

2.ஒள� திைசெயா5� ப�� ெகா�டைவ. 

3.ெவ5ப5ப (0$ேபா0 ந-,மமாகிற0. 

4.உய, ெவ5பநிைலய	�  அதி�ள�ரைவ�க5ப�ட ந-,ம8கைள5 

ேபா
� நிைலைம மாறி ப=க8களாக மா�கி
றன.  

5.க�ணா=க+ ப=கவ=வம7ற திட5ெபா�+ (அ) 

அதி�ள�ரைவ�க5ப�ட ந-,ம8க+ என5ப கி
றன. 

6.வ	�யl நிைலைம: திட திரவ நிைலக\�� இைட5ப�ட 

நிைலைம வ	�யl நிைலைம என5ப $. 

12. �ற�பர�� ேவதிய�ய� 

ேக�வ� எ� : 66 (ஆ) 

1.இய
ப�ய� பர��� கவ#Wசி ேவதிய�ய� பர�� கவ#Wசி 

ேவ�ப$5க. 

 இய7ப	ய� பர5�� கவ,.சி ேவதிய	ய� பர5� கவ,.சி 

1 இ�கவ,.சி 
வா�ட,வா�l வ	ைசய	
 
காரணமாக ஏ7ப கிற0 . 

இ�கவ,.சி ேவதி5ப	ைண5� 
உ�வாத� காரணமாக 
ஏ7ப கிற0  . 

2 வா>�கள�
 
த
ைமைய5ெபா�(0 
எள�தி� திரவமா�$ 
வா>�க+ வ	ைரவாக 
பர5ப	னா�கவர5ப கி
றன. 

இய7ப	ய� பர5�� 
கவ,.சிைய வ	ட  ேத,G0 
ெசயலா7�$ 
த
ைம>ைடயன  

3 பர5� கவ,தலி
 ேபா0 
ெவ5ப$ �ைற". 

பர5� கவ,தலி
 ேபா0 
ெவ5ப$ அதிக$. 

 மq+ த
ைம உைடய0. மqளா( த
ைம உைடய0. 

5 ெவ5பநிைலைய 
அதிகமா�கினா� பர5� 
கவ,த� �ைறகிற0. 

ெவ5பநிைலைய 
அதிகமா�கினா�பர5� 
கவ,த� அதிகமாகிற0. 
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6 அb(த(ைத 
அதிகமா�கினா� பர5� 
கவ,த� அதிகமாகிற0. 

அb(த(தா� பாதி5� 
இ�ைல. 

7 பர5� கவ�$ ேபா0 பல 
Rல�@� அ �� 
உ�வாகிற0 . 

பர5� கவ�$ ேபா0 ஒேர 
Rல�@� அ �� 
உ�வாகிற0. 

 

2.பர�� கவ#Wசிைய பாதி�0. காரண�க� யாைவ? 

1.ெவ5பநிைல: 

1.பர5� கவ,தலி
 ேபா0 ெவ5ப$ உமிழ5ப கிற0. 

2.m சா�லிய, ெகா+ைக5ப=, ெவ5பநிைலைய அதிகமா��$ 

ேபா0  பர5� கவ,த� �ைறகிற0. 

2.அb(த$: 

1. வா>�க+ பர5� கவ,தலி
 ேபா0 அb(த$ �ைறகிற0. 

2.அb(த(ைத அதிகமா�கினா� பர5� கவ,த� அதிகமாகிற0. 

3.ஒ� தி�ம5பர5ப	
 மq0 ஒ� வா> பர5� கவர5ப $ ேபா0 

ெவ5பநிைல �ைற5பதா9$ அb(த(ைத அதிகமா�வதா9$ 

பர5� கவ,தைல அதிகமா�கலா$. 

3.வா>வ	
 த
ைம: 

1.எள�தி� கைர>$ ம7�$ திரவமா�$ வா>�க+(அேமான�யா, 

�ேளா
, ச�ப, ைட ஆ�ைச ) ைஹ�ரஜ
, ைந�ரஜ
, 

ஆ�சிஜைன வ	ட எள�தி� பர5� கவர5ப கி
றன. 

4.பர5� கவ�$ ெபா�ள�
 த
ைம: 

1.பர5�� கவ,த� எ
ப0 ஒ� �ற5பர5� ப��. 

2.ஒ� �றி5ப	�ட ெவ5பநிைல, அb(த(தி� பர5பள" 

அதிகமாக இ���$ ேபா0 பர5� கவ�$ த
ைம>$ 

அதிகமா�$. 

3.வ�ைனேவக மா
ற வ�ைனய�� ெபா5வான சிற�ப�ய��க� 

யாைவ? 

1.வ	ைனேவக மா7றிய	
 நிைற, ேவதி இைய�: 

வ	ைன நைடெப7� <=Gத"ட
 வ	ைனேவக மா7றிய	
 

நிைற, ேவதி இையப	�  மா7ற$ ஏ7ப வதி�ைல. 

2. வ	ைனேவக மா7றிய	
 அள": 

�ைறGத அள" வ	ைனேவக மா7றிேய ேதைவ5ப கிற0. 

3.ேவக(ைத ம� ேம மா7�$: 

வ	ைனேவக மா7றி வ	ைனைய ெதாட8�வதி�ைல.ஒ� 

�றி5ப	�ட ேவக(தி� நைடெப�$ வ	ைனய	
 ேவக(ைத 

மா7�வேத ஆ�$. 

4.சமநிைலய	� உ+ள மq+ வ	ைன: 

சமநிைலய	� உ+ள மq+ வ	ைனைய வ	ைனேவக மா7றி 

மா7�வதி�ைல.  

5.ேத,G0 ெசயலா7�$ த
ைம: 

வ	ைனேவக மா7றி ேத,G0 ெசயலா7�$ த
ைம ெகா�ட0. 

4.வ�ைனேவக மா
றி வ�ைனகள,� வைகக� யாைவ? 

ஒ� ப=(தான வ	ைனேவக மா7ற$: 

 ஒ� வ	ைனய	� வ	ைனப  ெபா�+, வ	ைனேவக மா7றி 

ஆகியைவ ஒேர நிைலைமய	� இ�Gதா� அhவ	ைன 

வ	ைனேவக மா7றி ஒ� ப=(தான வ	ைனேவக மா7றி 

என5ப $. 

எ (0�கா� : 

 

வ	ைனப  ெபா��க+, வ	ைனேவக மா7றி – வா> நிைலைம 

பல ப=(தான வ	ைனேவக மா7ற$ : 

ஒ� வ	ைனய	� வ	ைனப  ெபா�+, வ	ைனேவக மா7றி 

ஆகியைவ ேவ� நிைலைமய	� இ�Gதா�  அhவ	ைனேவக 

மா7றி பல ப=(தான வ	ைனேவக மா7றி என5ப $. 

எ (0�கா� : 

 

வ	ைனப  ெபா��க+ –  வா> நிைலைம 

வ	ைனேவக மா7றி Pt -  தி�ம நிைலைம 

5.வ�ைனேவக மா
றிகள,� வைகக� யாைவ? (அ) 

வ�ைனேவக மா
றிகள,� ப��க�, ெசய�ப. 

த�ைமைய� ெபா6$5 எDவா� வைக�ப$த�பகி�றன? 

1.ஊ�க வ	ைனேவக மா7றி; 

வ	ைனேவக மா7றி வ	ைனய	
 ேவக(ைத அதிக5ப (தினா� 

அத7� ஊ�க வ	ைனேவக மா7றி எ
� ெபய,.  

எ (0�கா� : 

 

Pt - ஊ�க வ	ைனேவக மா7றி 

2.தள," வ	ைனேவக மா7றி; 

வ	ைனேவக மா7றி வ	ைனய	
 ேவக(ைத �ைற(தா� அத7� 

தள," வ	ைனேவக மா7றி எ
� ெபய,. இh வ	ைனேவக 

மா7றிக+ �ைற5பா
க+ எ
�$ அைழ�க5ப $. 

எ (0�கா� : 

 

கிள�ச
 - தள," வ	ைனேவக மா7றி. 

3.த
 வ	ைனேவக மா7றி: 

வ	ைனகள�� உ�வா�$ வ	ைளெபா��கள�� ஓ
� 

வ	ைனேவக மா7றியாக ெசய�ப கிற0. இh வ	ைனேவக 

மா7றி த
 வ	ைனேவக மா7றி என5ப $. 

எ (0�கா� : 

 

MnSO4 - த
 வ	ைனேவக மா7றி 

4.j�ட5ப�ட வ	ைனேவக மா7றி: 
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சாதாரண நிைலய	� நிகழாத ஒ� வ	ைனய	
 ேவக(ைத 

வ	ைனப  ெபா�+ ஓ
� மா7றினா� அத7� j�ட5ப�ட 

வ	ைனேவக மா7றி எ
� ெபய,.  

எ (0�கா� : 

1.ேசா=ய$ ஆ,சிேன� + கா7� →  ஆ�சிஜேன7ற$ 

அைடவதி�ைல. 

2.ேசா=ய$ ஆ,சிேன� + ேசா=ய$ ச�ைப� + கா7� → 

ஆ�சிஜேன7ற$ அைடகிற0. 

3.ேசா=ய$ ச�ைப� - j�ட5ப�ட வ	ைனேவக மா7றி. 

6.வ�ைனேவக மா
றி ப
றிய இைடநிைலW ேச#ம. 

உ6வாத� ெகா�ைகைய வ�ள�0. (அ) ஒ6�பJ$தான 

வ�ைனேவக மா
ற வ�ைனகைள வ�ள�0. ெகா�ைகைய 

வ�ள�0. 

இைடநிைல. ேச,ம$ உ�வாத� ெகா+ைக: 

1.வ	ைனேவக மா7றி <தலி� ஒ� வ	ைனப  ெபா�\ட
 

வ	ைன�G0 இைடநிைல ேச,ம(ைத உ�வா��கிற0. 

2.இத7� �ைறGத அள" ஆ7றைல பய
ப (தி�ெகா+கிற0. 

3.இைடநிைல ேச,ம$ நிைல(த
ைமய7� இ�5பதா� 

ேவெறா�  வ	ைனப  ெபா�\ட
 வ	ைன�G0 வ	ைள 

ெபா�ைள உ�வா��கிற0. 

4.மq� $ வ	ைனேவக மா7றி உ�வாகிவ	 கிற0. 

5.எ (0�கா� : 

 

7.வ�ைனேவக மா
றி ப
றிய பர��� கவ#Wசி ெகா�ைகைய 

வ�ள�0. (அ) பல�பJ$தான வ�ைனேவக மா
ற வ�ைனகைள 

வ�ள�0. ெகா�ைகைய வ�ள�0. 

பர5�� கவ,.சி ெகா+ைக: 

1.இ�ெகா+ைக பல5ப=(தான வ	ைனேவக மா7ற வ	ைனவழி 

<ைறகைள  வ	ள��கிற0. 

< + H
வ	ைனேவகமா7றி
5666666666666667 ( + � 

2. இ0 நா
� ப=நிைலகைள� ெகா�ட0. 

ப= 1:வ	ைனப  Rல�@�க+ பர5��கவர5ப த�: 

 

1.வ	ைனப  Rல�@�க+ A ம7�$  Bவ	ைனேவக மா7றிய	
 

�ற5பர5ைப வGதைடகி
றன. 

2.Rல�@�க+ வலிைம 

�ைறGதவா�ட,வா�lவ	ைசயாேலா(அ) ப�தி 

ேவதி5ப	ைண5பாேலா இைணG0+ளன.  

ப= 2: கிள," அைணைவ உ�வா��த�: 

 

வ	ைனப  Rல�@�க+ இைணG0 கிள," இைடநிைல 

அைணைவ உ�வா��கி
றன. இ0நிைலய7ற0. 

ப= 3: கிள," அைண" சிைதவைடத�: 

 

கிள," அைண" சிைதவைடG0 வ	ைளெபா�+ C ம7�$ D – 

ைய( த�கி
றன. 

ப=4: வ	ைளெபா�+ Rல�@�க+ பர5ைப வ	�   

ெவள�ேய�த�: 

 

வ	ைளெபா�+கள�
 0க+க+ வ	ைனேவக மா7றிய	
 

�ற5பர5ைப வ	�  ெவள�ேய�கி
றன. 

8.வ�ைனேவக மா
ற$தி� பய�க� யாைவ? 

 ெசய� <ைற வ	ைனேவக மா7றி  

1 ேஹப, <ைறய	� அேமான�யா 
தயா(த�  

வ	ைனேவக மா7றி – 
அய
  

உய,(தி – மாலி5=ன$  

2 ெதா  <ைறய	� கGதக 
அமில$ தயா(த� 

வ	ைனேவக மா7றி – 
ப	ளா�=ன$ Jச5ப�ட 
க�நா, )அ ( V2O5 

3 ெல� சா$ப, <ைறய	� கGதக 
அமில$ தயா(த� 

ைந�� ஆ�ைச )NO( 

4 ஆlவா�� <ைறய	� 
ைந�� அமில$ தயா(த� 

வ	ைனேவக மா7றி – 
ப	ளா�=ன$ Jச5ப�ட 
க�நா, 

5 தாவர எ�ெணC 
ைஹ�ரஜேன7ற$ ெசCத�   

நி�க�  

9.ப�>ைக Qைறய�� i[மFக� எDவா� 

தயா>�க�பகி�றன? (அ) ெப>ய 5க�கைள i[ம$ 

5க�கள,� அளவ�
0 உைட�0. Qைறக� யாைவ? 

1.@Pம ஆைலைய5 பய
ப (தி இயGதிர சிைத(த� <ைற: 

1.@Pம ஆைலய	� இர�  தக க+ ஒ
�ட
 ஓ
� 

ெதா� �ெகா�  எதி, எதி, திைசய	� /ழ9மா� 

அைமG0+ளன. 

 

www.Padasalai.Net                                                 www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/07/latest-12th-study-materials-2013.html

www.Padasalai.Net



54 

 

 

2.தி�ம(0ட
 ந-,ம$ கலG0 @Pம ஆைலய	� இட5ப கிற0. 

3.தி�ம$ @Pம 0க+ அளவ	7� அைர�க5ப�  ப	ைக 

ஊடக(தி� கலG0 @Pம$ தயா�க5ப கிற0. 

4.எ (0�கா� : @Pம கிராைப�, அ./ ைம ேபா
றைவ 

இ$<ைறய	� தயா�க5ப கிற0. 

2.மி
னா7 சிைத(த� <ைற (அ) ப	=� மி
வ	� <ைற: 

1.இர�  உேலாக மி
த� க+ ந-, ம7�$ கார$ கலG0+ள 

அைம5ப	� ைவ(0 மி
வ	� உ�டா�க5ப கிற0. 

 

2.இhவைம5� �ள�,வ	�க5ப கிற0. 

3.உேலாக(தி� அதிகெவ5ப$ உ�டாகி உேலாக$ ஆவ	யாகி 

ந-னா� �ள�,வ	�க5ப கிற0.  

4.எ (0�கா� : ேகா� , சி�வ,, ப	ளா�=ன$ உேலாக8கள�
 

@Pம$. 

3.மqெயாலி சிைத(த�: 

1.அதிக அதி,ெவ� ெகா�ட ஒலி அைலக+ மqெயாலிக+. 

2.ெபய 0க+கைள� ெகா�ட கைரசலி� மqெயாலிைய 

ெச9(0$ ேபா0 உைடG0 @Pம� கைரசலாக மா�கி
றன. 

4.@Pமமா�கிைய பய
ப (0த�: 

1.வ -Pப=வான ெபா�+ @Pம� கைரசலாக கைரசலி� உ+ள 

மி
ப�ள�ய	
 காரணமாக வ	ர"த� @Pமமா�க� என5ப $. 

2.இதி� பய
ப (த5ப $ மி
ப�ள� @Pமமா��$ காரண	 

என5ப $. 

எ (0�கா� : 

சிவ, �ேலாைர ட
 ைஹ�ேரா �ேளா� அமில$ ேச,(0 

@Pமமா�க�. 

1௦.ெதா0�� Qைறய�� i[மFக� எDவா� 

தயா>�க�பகி�றன? (அ) மிகW சிறிய 5க�கைள i[ம$ 

5க�கள,� அளவ�
0 ெப>தா�0. Qைறக� ப
றி எT5.  

1.கைர5பா
 மா7ற$: 

ஆ�கஹாலி� உ+ள ச�ப, (அ) பாlபரஸி
 கைரசைல ந-� 

ேச,��$ ேபா0 @Pம� கைரசைல( த�கிற0. 

2.இய7ப	ய� நிைல மா7ற$: 

ெம,�� ம7�$ ச�ப, ேபா
றவ7றி
 ஆவ	கைள கார$ 

கலGத ந-� ெச9(0$ ேபா0 @Pம� கைரசைல( த�கிற0. 

3.ேவதிய	ய� <ைறக+: 

1. இர�ைட. சிைத" <ைற: 

As2O3 + 3 H2S  → As2S3 + 3 H2O 

மuச+  

ஆ�சிஜேன7ற$: 

2H2S + SO2 → 2H2O + 3 S 

3.ஒ �க$: 

AgNO3 + டான�� அமில$ → Ag @Pம$ 

4.ந-ரா7ப�த�: 

FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3HCl 

11.ேவதிய�ய� Qைறய�� �ல.  i[மFக� எDவா� 

தயா>�க�பகிற5?  

ேம7க�ட ேக+வ	ய	� ேவதிய	ய� <ைறக+ எ
ற 

தைல5ப	� உ+ளவ7ைற ம� $ எb0.  

12.i[மFக� எDவா� YLைம�ப$த�பகிற5?(அ) 

0றி�� வைரக அ) i[ம ப�>�� ஆ) மி�னா
 i[ம ப�>�� 

இ) z� வJக%ட� 

அ) @Pம ப	5�: 

1.வ	ல8� சh", பா,.ெம
� தா+, ெச�ேலாேப
 ைப 

ேபா
றைவக+ மிக F�ண	ய 0ைளகைள உைடயைவ. 

 

2.அயன�க+,சிறிய Rல�@�க+ இத
 வழிேய ��G0 

ெச�9$.  

3.ஆனா� @Pம( 0க+க+ ��G0 ெச�ல <=யா0. 

4.அயன�க+ (அ) Rல�@�கைள� ெகா� +ள @Pம(ைத 

�கவ	 $ சhவ	� எ (0�ெகா�  ந-�+ள கலன�� 

ைவ�க5ப கிற0. 

5.அயன�க+ சhவ	
 வழிேய ெவள�ேய�கி
றன.  

6.கலன�� ந-, ெதாட,G0 ெச9(த5ப வதா� அ8� அயன�ய	
 

ெசறி" JKஜியமாகிற0, ெதாட,G0 அயன�க\$ 

ெவள�ேய7ற5ப கி
றன.  

7.இhவா� அயன�க+(மி
ப�ள�க+) <bவ0$ 

@Pம(திலி�G0 ந-�க5ப கி
றன. 

8.@Pம(திலி�G0 அயன�க+ சhவ	
 வழிேய ந-��$ ெசய� 

@Pம ப	5� எ
� ெபய,. 

9.இhஉபகரண$ @Pம ப	5பா
 எ
� ெபய,. 

ஆ) மி�னா
 i[ம ப�>��(அ) மி�ன,ய
 i[ம ப�>�� 

1.இ$<ைறய	� @Pம ப	5� மி
�ல(தி� நைடெப�கிற0. 
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2.சhவ	ைன( தா8கி>+ள உேலாக திைரக\�கிைடேய 

மி
ேனா�ட$ ெச9(த5ப கிற0. 

3.இதனா� அயன�க+ எதிரான மி
வாC��. ெச�வ0 

ேவகமாகிற0. 

4. @Pம ப	5� < �கமைடகிற0. 

5.�ைறபா :மி
ேன7றம7ற மா/�களான ச,�கைர, yயா 

<தலியவ7ைற இ$<ைறய	� ந-�க <=யா0. 

இ) z� வJக%ட� 

1.@Pம8க+ சாதாரண வ=தாள�� எள�தி� �க�@=யைவ. 

அதனா� சாதாரண வ=தா+ Rல$ வ=க�ட <=யா0. 

 

2.அேத வ=தாைள ெச�ேலாேப
 (அ) ெகாேலா=ய
 ேபா
ற 

ெச�9ேலாl உ+ள ந-� நைன(0 எ ��$ ேபா0 0ைள 

அள" �ைறகிற0. 

4.இhவ=தா+ F� வ=தா+ என5ப $. 

5.@Pம( 0க+கைள ந-,ம ஊடக$ ம7�$ மி
ப�ள� 

ஆகியவ7றி� இ�G0 ப	(ெத ��$ <ைற�� F� 

வ=க�ட� எ
� ெபய,. 

6.F�வ=�க�ட� �ைறGத ேவக(தி� நிகழ�@=ய0. 

7.அb(த(ைத ெச9(0வத
 Rல$ ேவக(ைத 

அதிகமா�கலா$. 

8.F�வ=தாள�� த8கி>+ள @Pம( 0க+க+ lைல$ 

என5ப கிற0. 

9.lைலைம ேவெறா� ஊடக(தி� கைர(0$  @Pம�கைரச� 

தயா�கலா$. 

1௦.ெவhேவ� 0க+ அள" ெகா�ட F�வ=தாைள� ெகா�  

ெவhேவ� உ�வ<+ள @Pம(0க+கைள ப	(ெத �கலா$. 

13.0றி�� வைரக. அ)ப�ெரௗன,ய� இய�க. ஆ) J�டா� 

வ�ைள? இ) ெஹ�.ேஹா�%O இர%ைட அ�0. 

அ) ப	ெரௗன�ய
 இய�க$:- இய�கவ	ய7 ப��: 

1.ஒ� @Pம(ைத F�ேணா�கிய	� பா,��$ ேபா0 0க+க+ 

ஒள��$ �+ள�களாக( ெத>$. 

 

2.தன�(த 0க+ மாறாத ேவக(தி� மா�ப $ திைசய	�  

நக,வைத� காணலா$.  

3.ப	ைக ஊடக(தி� @Pம(0க+க+ அ8�$ இ8�$ 

தா�மாறாக ஒb8கி
றி தி>$ ெசய� ப	ெரௗன�ய
 இய�க$ 

என5ெபய,. 

காரண$: ப	ைக ஊடக Rல�@�க+ @Pம(0கைள 

ெதாட,.சியாக ஒb8கி
றி ேமா0வதா�$.  

ஆ) =
டா� வ	ைள": - ஒள�ய	ய7 ப�� 

1.ஒ� @Pம(தி
 வழிேய ஒள��க7ைறைய ெச9(தி 

ஒள��க7ைற�� ெச8�(தான திைசய	� பா,��$ ேபா0 

ஒள�ய	
 தட$ �ல5ப $. 

 

2.@Pம( 0கள�
  ஒள� சிதறல=��$ ப�ேப =
டா� 

வ	ைள" என5ப $. 

காரண$: @Pம( 0க+க+ ஒள� ஆ7றைல உறிuசி அைன(0 

திைசகள�9$ உமிPவேத காரண$. 

இ) ெஹ�.ேஹா�%O இர%ைட அ�0: 

1.@Pம( 0க+கள�
 பர5ப	� ேந,மி
 அயன�க+ பர5�� 

கவர5ப வதா� ேந,மி
/ைம அ �� உ�வாகிற0. 

 

2.இGத அ �� எதி,மி
 /ைம>+ள அயன�க+ கவ,G0 

இர�டாவ0 அ �ைக ேதா7�வ	�கிற0. 

3. @Pம( 0க+கள�
 மq0+ள இர�ைட மி
/ைம 

அ ��ெஹ�$ேஹா��l இர�ைட அ ��என5ப $. 

14.மி�Qைன� கவ#Wசி வ�ள�0. (அ) i[ம$5க�கள,� 

மி�Zைமைய எDவா� காணலா.? 

1.மி
<ைன� கவ,.சி: 

@Pம(0க+கள�
 வழிேய மி
ேனா�ட(ைத ெச9(0$ேபா0 

மி
<ைனைய ேநா�கி நக�$ ெசய� மி
<ைன� கவ,.சி 

(அ) கா�ேடாேபாேராசிl என5ப $ 
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2.@Pம(0க+க+ எதி,மி
/ைமைய5 ெப7� இ�Gதா� 

ேந,மி
<ைனைய ேநா�கி>$ @Pம(0க+க+ ேந, 

மி
/ைமைய5 ெப7� இ�Gதா� எதி,மி
<ைனைய 

ேநா�கி>$ நக�$. 

3.@Pம(0க+க+ நக�$ திைசய	லி�G0 மி
/ைமைய 

நி,ணய	�க <=>$. 

நி�ப	(த�: 

4.ஒ� U வ=வ �ழாய	� As2S3 @Pம(ைத எ (0�ெகா�  

அத
 ேம� jய ந-, நிர5ப	 இர�  ப	ளா�=ன மி
வாC 

ெபா�(த5ப கிற0. 

5.1௦௦ ேவா�� மி
ேனா�ட$ ெச9(த5ப கிற0. 

6.ேந,மி
 <ைன ப�க$ ந-
 ம�ட$ உய,G0$ எதி, மி
 

<ைன ப�க$ ந-
 ம�ட$ �ைறG0$ உ+ள0. 

7.As2S3 @Pம$ ேந,மி
<ைன ேநா�கி நக,வதா� அைவ 

எதி,மி
 /ைம உைடய0 எ
பைத அறியலா$. 

15.மி�ன,ய
 சD� பரவ� ப
றி வ�ள�0. (அ) 

i[ம$5க�கள,� மி�Zைமைய எDவா� காணலா.? 

மி
ன�ய7 சh¥  பரவ�: 

1.ஒ� @Pம(தி� ப	ைக( 0கள�
 மி
/ைம>$  ப	ைக 

ஊடக(தி
  மி
/ைம>$ சம$. 

 

2.இதி� மி
ேனா�ட(ைத ெச9(0$ ேபா0 ப	ைக நிைலைம 

நக�$ திைச�� எதி, திைசய	� ப	ைக ஊடக$ நக�$. 

3.இhவா� மி
ேனா�ட(தி
 வ	ைளவாக ப	ைக ஊடக$ 

நக�$ ெசய� மி
ன�ய7 சh¥  பரவ� என5ப $. 

நி�ப	(த�: 

4.ஒ� U வ=வ �ழாய	
 ந வ	� ஈர�கள�ம�  

எ (0�ெகா�  அத
 ேம� jய ந-, இ��ற<$ சமமாக 

நிர5ப	 இர�  ப	ளா�=ன மி
வாC ெபா�(த5ப கிற0. 

5.1௦௦ ேவா�� மி
ேனா�ட$ ெச9(த5ப கிற0. 

6.ேந,மி
 <ைன ப�க$ ந-
 ம�ட$ �ைறG0$ எதி, மி
 

<ைன ப�க$ ந-
 ம�ட$ உய,G0$ உ+ள0. 

7.ஊடக$ எதி,மி
<ைன ேநா�கி நக,வதா� அைவ ேந,மி
 

/ைம உைடய0 எ
பைத அறியலா$. 

16.i[மFகள,� இய
ைக பய�க� யாைவ? 

1.வான(தி
 ந-லநிற$: 

@Pம(0க+க+ ந-ல நிற ஒள�ைய சிதறல=�கி
றன. கா7றி� 

உ+ள மா/�க+ ந-�ட
 ேச,G0  ந-ல நிற ஒள�ைய 

சிதறல=�க5ப வதா� வான$ ந-லநிறமாக ேதா
�கிற0. 

2.உண"5ெபா��க+: 

பா�, ெவ�ெணC,அ�வா, ஐl கி�$ ேபா
றைவ 

@Pம8களா�$.  

3.இர(த$:  

அ��மி
 ேச,ம$ உ+ள @Pம கைரச� இர(த$ ஆ�$. 

ப=கார$, ெப� கைரச� இர(த$ உைறய காரணமாகிற0. 

ம�: 

ம�M$ ம�ண	9+ள F�Mய	,க\$ @Pமமாக 

ெசய�ப கி
றன. @Pம(த
ைமய	
 காரணமாக ம� ந-, 

ம7�$ ஊ�ட5ெபா��கைள பர5� கவ�கிற0. 

ெட�டா உ�வாத�: 

ஆ7� ந-, கள�ம� ெகா�ட @Pம கைரச� ஆ�$. கட� ந-� 

எ�ண7ற மி
ப�ள�க+ உ+ளன. ஆ7� ந-, கட� ந-ைன 

சGதி��$ இட(தி� கட� ந-� உ+ள மி
ப�ள�க+ 

கள�ம�ைண வ -Pப=வா��வதா� ெட�டா உ�வாகிற0. 

5.பன�5�ைக, ேமக$, மைழ: 

கா7றி� மா/�க+ கலG0+ளன. கா7� உைற>$ �+ள��� 

கீேழ �ள��$ேபா0 கா7றி� உ+ள ஈர5பத$ மா/�கள�
 மq0 

ப=G0 0ள�களாக மா�கிற0. இ(0ள�க+ @Pம( த
ைமைய 

ெப7றி�5பதா� கா7றி� மிதG0 பன�5�ைகைய 

உ�டா��கிற0. 

கா7றி� ந-,(திவைலக+ பரG0+ள @�ம8க+  ேமக8க+ 

ஆ�$. ேம� வள�ம�டல(தி� இGத @Pம ந-, 0ள�க+ 

ேச,G0 அள" ெபதாகி மைழயாக ெபாழிகிற0. இர�  

எதிெரதி, மி
/ைம ெகா�ட ேமக8க+ ேச�$ேபா0$ மைழ 

ெபாழி>$. ேமக(தி
 மq0 மண� (அ) எதி, மி
/ைம ெகா�ட  

@Pம(ைத ெதள�5பத
 Rல$ ெசய7ைகயாக மைழ ெபாழிய 

ைவ�கலா$.  

17.ெதாழி� 5ைறய�� i[மFகள,� பய�க� யாைவ? 

1. �ைகைய மி
ன�ய7 வ	Pப=வா��த�: 

�ைக எ
ப0 கா7றி9+ள கா,ப
, ஆ,சன�� ேச,ம8க+, 

ம7�$ தி�ம மா/5ெபா��க+ இவ7றி
 @Pம கைரசலா�$. 
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2.ெதாழி7சாைலய	� ெவள�வ�$ �ைகைய அத7� எதிரான 

மி
/ைம ெகா�ட தக கள�
 வழிேய ெச9(த5ப கிற0. 

3.தக�ைட( ெதா $ 0க+க+ மி
/ைமைய இழG0 

வ -Pப=வாகி
றன. 

௪.மா/( 0க+க+ அ=ய	� த8கிவ	 கி
றன. 

5.இ�க�வ	 கா�ெர� வ -Pப=வா�கி எ
� ெபய,.  

2.�=ந-, jCைமயா�க�: 

�=ந-� பா�{யா ம7�$ மா/�க+ உ+ளன. ப=கார(ைத 

ேச,��$ ேபா0 பா�{யா�க+ அழி�க5ப�  மா/�க+ 

வ -Pப=வா�க5ப�  �=பத7� பய
ப (த5ப கிற0. 

3.ம�G0க+: 

சி�வ, @Pம$ – அ,ஜிரா� – க�ம�Gதாக பய
ப கிற0. 

@Pம ஆ
=மன� – அ�சைர �ண5ப (த  

@Pம ேகா�   - ஊசி Rல$ ெச9(த  

ெம�ன -சிய5பா� எ
ற பா�ம$  - வய	� ேகாளா�  

4.பதன� த�: 

1.வ	ல8� ேதா� @Pம( த
ைம ெகா�டைவ, ேந,மி
 

/ைமைய உைடயைவ. 

2.எதி,மி
 /ைம ெகா�ட டான�
 எ
ற ெபா�ள�� RPக 

ைவ��$ ேபா0 வ -Pப=வாகி க=ன(ேதா� கிைட�கிற0. 

3.இத7� ேதா� பதன� த� எ
� ெபய,. 

டான�[��5 பதிலாக �ேராமிய$ உ5ைப>$ பய
ப (தலா$. 

5.ஒள�5படதக க+: 

க�ணா=, ெச�9லாC  ப	லி$கள�
 மq0 ஒள� உண�$ 

சி�வ, �ேராைம  @Pம$ தடவ	 ஒள�5படதக க+ 

தயா�க5ப கிற0. 

இர5ப, ெதாழி7சாைல: 

இர5ப, 0க+ ெகா�ட @Pம கைரச� ேல�ட�l என5ப $. 

இ0 எதி,மி
 /ைம ெகா�ட0. 

இைத வ -Pப=வா��வத
 Rல$ இர5ப, ெபறலா$.  

ெதாழி7சாைல ெபா��க+: 

ெபய	
�, இ8�, ப	ளாl=�, கிரா5ைப�, சிெம
� ேபா
ற 

அைன(0$ @Pம கைரச�.  

18.பா�மFக� எ�றா� எ�ன? அத� வைகக� யாைவ? 

பா�ம8க+: 

1.இ0 ந-,ம – ந-,ம @Pம அைம5�. 

2.சிறிய 0ள� அதிக ந-,ம(தி� கலG0+ள அைம5�. 

3.ந
� கல�க�@=ய (அ) பாதியள" கல�க�@=ய இ� 

ந-,ம8கைள கலG0 �9��$ ேபா0 ஓ
� ம7ெறா
றி� 

ப	ைகயைடG0 கிைட��$ @Pம$ பா�ம$ என5ப $. 

வைகக+: இர�  வைக5ப $. 

1.எ�ெணC ப	ைகயைடG0+ள ந-,(O/W) வைக: 

ப	ைக ஊடக$ – ந-,.  

எ (0�கா� : பா�, <க5J.சி கி�$ 

பாலி� ந-,ம ெகாb5� ந-� வ	ரவ	>+ள0. 

2.ந-, ப	ைகயைடG0+ள எ�ெணC(W/O) வைக: 

ப	ைக ஊடக$ – எ�ெணC. 

எ (0�கா� : ெவ�ெணC, கி�$ 

பா�ம� காரண	: 

1.பா�ம8க+ நிைலய7றதாக இ�5பதா� சில ேநர8கள�� 

இர�  அ ��களாக ப	G0 வ	 கி
றன. 

2.அதனா� பா�ம8கைள நிைலயானதாக ைவ�க பா�ம� 

காரண	 ேச,�க5ப கிற0. 

3.பா�ம� காரண	 0க\��$ ஊடக(தி7�$ இைடேய ஓ, 

இைடநிைல அ �ைக ெதா7�வ	�கிற0. 

4.எ (0�கா� : 

1.O/W வைக�கான பா�ம� காரண	: �ேரா�=
, க$, ேசா5�. 

2.W/O வைக�கான பா�ம� காரண	: ெகாb5� அமில8கள�
 

கன(த உேலாக உ5�க+, ந-�ட ச8கிலி ஆ�கஹா�, வ	ள��� 

க. 

பா�ம8கைள தன�(தன�யாக ப	(த�: 

1.ப	ைக ஊடக(தி
 Rலமாக ந-�கலா$. 

2.ப	ைக ந-,ம(ைத ேச,(த�. 

3.மி
ப�ள�ய	னா� வ -Pப=வா�கலா$. 

4.ெவ5பப (0த�, �ள�,வ	(த�, வ	ைரகடவ	 Rல$ 

ப	�கலா$. 

13. மி� ேவதிய�ய� – I 

ேக�வ� எ� : 67 (அ) 

1.உேலாக� கட$5$திறo�0. மி�ப0ள, 

கட$5$திறo�0. இைடேயf�ள ேவ�பாக� யாைவ? 

 உேலாக� கட(0(திற
 மி
ப�ள� கட(0(திற
 

1 உேலாக� கட(திக+ – jய 
உேலாக8க+  ,உேலாக� 

கலைவக+   .  

மி
ப�ள� கட(திக+ – 
கைரGத நிைலய	� )அ (

உ�கிய நிைலய	� உ+ள 
அயன�. ேச,ம அயன�க+   .  

2 கட(0(திற
[�� 
காரண$ – உேலாக 
அM�க+  ,தன�(த 
எல��ரா
க+ .  

ேந,மி
  ,எதி,  /ைம>ைடய 
அயன�க+. 
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3.  மி
னா7றைல 
ெச9(0$ேபா0 ேந,மி
 
/ைம>ைடய 0ைளக+ 
எல��ரா
க+ நக�$ 
திைச�� எதி, திைசய	� 
நக�$  . 

மி
னா7றைல 
ெச9(0$ேபா0 
மி
னா7ப�(த� 
நைடெப�$. 

4. மி
னா7றைல ெச9(0$ 
ேபா0 ேவதிமா7ற$ 
இ�ைல. 

மி
னா7றைல ெச9(0$ 
ேபா0 ேவதிமா7ற$ 
நைடெப�$. 

5.  ெபா��ைம பமா7ற$ 
நைடெப�வதி�ைல. 

ெபா��ைம பமா7ற$ 
நைடெப�$. 

6.  ெவ5ப(ைத 
அதிக5ப (தினா� 
உேலாக அM�க+ 
அதி,வதா� கட(0(திற
 
�ைறகிற0. 

ெவ5ப(ைத 
அதிக5ப (தினா� 
அயன�கள�
 இய�க$ 
அதிக5பதா� கட(0(திற
 
அதிகமாகிற0. 

 

2.மி�ப0ள, கட$5 திற� ப
றிய ெகா�ைகய�� i
�க� 

யாைவ? (அ) அ#ஹMன,யO ெகா�ைகய�� i
�க� யாைவ?  

1.ந நிைல மி
ப�ள� Rல�@�கைள ந-� கைர��$ ேபா0 

இர�  வைகயான மி
¦�ட$ ெப7ற 0க+க+ 

கிைட�கி
றன. இ(0க+க+ அயன�க+ எ
�$ இ.ெசய� 

<ைற அயன�யா�க$ எ
�$ ெபய,. 

ேந,மி
 /ைம ெப7ற 0க+ – ேந,மி
 அயன� 

எதி, /ைம ெப7ற 0க+ – எதி,மி
 அயன� 

2.கைரசலி� உ+ள அயன�க+ மாறாத ேவக(தி� மq� $ 

இைணG0 ந நிைல Rல�@�கைள உ�டா��கி
றன. 

ப	ைக அைடயாத Rல�@�க\��$ அயன���$ இைடேய 

சமநிைல நில"கிற0. 

3.மி
¦�ட$ ெப7ற அயன�க+ எதி,மி
¦�ட$ ெகா�ட 

மி
வாCகைள ேநா�கி நக,கி
றன. இத7� அயன� நக,த� 

எ
� ெபய,. 

ேந,அயன� – எதி,மி
வாைய ேநா�கி நக�$. 

எதி, அயன� – ேந,மி
வாைய ேநா�கி நக�$. 

4.மி
ப�ள� கைரசலி
 கட(0திற
 கைரசலி� உ+ள 

அயன�கள�
 எ�ண	�ைகைய5 ெபா�(த0. எனேவ, ப	ைக 

வ -த$ மி
ப�ள� மிைகயள" மி
ப�ள�யா (அ) �ைறயள" 

மி
ப�ள�யா எ
பைத நி,ணய	�கிற0.    

5.மி
ப�ள� கைரசலி
 ப��க+ கைரசலி� உ+ள அயன�கள�
 

ப��கைள5 ெபா�(த0. 

மி
ப�ள� கைரசலி�, 

1 ைஹ�ரஜ
 அயன�க+ இ�Gதா� அமில� கைரச� 

2 ைஹ�ரா�சி� அயன�க+ இ�Gதா� கார�கைரச� 

 

 

6.மி
ப�ள�க+ இர�  வைக5ப $. 

1.ந-� <bவ0$ ப	ைக அைடG0 ேந,, எதி, அயன�கைள( 

த�பைவ – மிைகயள" மி
ப�ள�. 

எ (0�கா� : NaCl  ⇌  Na
+
 + Cl

- 

2.ந-� �ைறயள" ப	ைக அைடG0 ேந,, எதி, அயன�கைள( 

த�பைவ – �ைறயள" மி
ப�ள�. 

எ (0�கா� : CH3COOH  ⇌  CH3COO
-
 + H

+
 

�ைறயள" மி
ப�ள� ந-� ப�தியள" ப	ைக அைடவதா� 

ப	ைக அைடGத அயன�க\��$, ப	ைக அைடயாத 

மி
ப�ள���$ இைடேய சமநிைல நில"கிற0. 

3. அ#ஹMன,யO ெகா�ைக�கான சா��க� த6க.  

1.ஒ� வலிைம மி�க அமில(ைத>$ வலிைம மி�க 

கார(ைத>$ ந நிைலயாக��$ ேபா0 ஏ7ப $ எ
தா�ப	 

மா7ற$ மாறாத மதி5� உைடய0.  

எ
தா�ப	 மதி5� = -57.32 KJ/mole. 

இத7� காரண$ H+ ம7�$ OH- அயன�கள�
 வ	ைனகேள 

ஆ�$.  

 

2.சில உ5�க+ ம7�$ அவ7றி
 கைரச�க+ நிற<ைடயதாக 

இ��க� காரண$ அயன�கேள ஆ�$. 

எ (0�கா� : கா5ப, ச�ேப�- ந-ல நிற$ இத7�� காரண$ 

அதி9+ள Cu2+ அயன�க+  

3.ஆlவா�� ந-,(த� வ	தி, ேபா0 அயன� வ	ைள", கைரதிற
 

ெப��க$ ஆகியைவ அ,ஹ-ன�யl ெகா+ைகய	
 

அ=5பைடய	� அைமGதைவ. 

4.மி
ப�ள�க\�கிைடேயநிகb$ ெபா0வான ேவதிவ	ைனக+ 

அைன(0$ அயன� வ	ைனகளா�$. 

 

 5.மி
ப�ள��கைரச�கள�� உ+ள அயன�க+ மி
ேனா�டதி
 

காரணமாக நக,வதா� மி
சார(ைத� கட(0கி
றன. 

6.ெதாைகசா, ப��க+ கைரசலி9+ள 0க+கள�
 

எ�ண	�ைகைய5 ெபா�(0+ளன.     

4.வலிைம 0ைறGத மி�ப0ள,�கான ஆOவா�% நM#$த� 

வ�திைய வ6வ�. 

வலிைம �ைறGத மி
ப�ள�  CH3COOH ப	ைக அைடவதாக� 

ெகா+ேவா$. 

CH3COOH  ⇄ CH3COO –  +  H+ 

�� =  L>POL(>*(;;GOL(>*(;;>O  

ேமா�க+ CH3COOH 
moles 

CH3COO-  
moles 

H+  moles 

ஆர$பநிைலய	�  1 - - 

ப	ைக வ -த$  � - - 

ப	ைகயைடயாதைவ  1 − � � � 

ப	ைக மாறிலி C(1 − �) C� C� 
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n� = C� C�C(1 − �) = ��f(1 − �) 

� மிக��ைற" என�ெகா�டா�, 

n� = ��f 

�� =  n�(  

� =   ���(  

L>PO = L(>*(;;GO = f� 

L>PO = f Ôn�f Õa ��
 

L>PO = L��fOa �� = Ì��f2  

n� = ��f(1 − �) 

எ
ப0 ஆlவா�� ந-,(த� வ	தியா�$.  

இேதேபா� மி
ப�ள� வலிைம �ைறGத கார$ என��,  

n� = ��f(1 − �) 

L;>PO = L��fOa �� = Ì��f2  

5.தாFக� கைரச�க� எ�றா� எ�ன? அமில தாFக� 

ெசய� Qைறைய எ$5�கா%ட� வ�வ>. 

தா8க+ கைரச�க+: 

சிறிதள" அமில$ (அ) கார(ைத ேச,��$ ேபா0 கைரசலி
 pH 

மதி5� மாறாம� இ�Gதா� தா8க+ கைரச� எ
� ெபய,. 

வைகக+: 

1.அமில தா8க+ கைரச�: 

வலிைம �ைறGத அமில$ + அத
 வலிைமமி�  கார உ5�. 

எ (0�கா� : CH3COOH + CH3COONa 

2.கார தா8க+ கைரச�: 

வலிைம �ைறGத கார$ + அத
 வலிைமமி� அமில உ5�. 

எ (0�கா� : NH4OH + NH4Cl 

அமில தா8க+ ெசய� <ைற: 

CH3COOH ம7�$  CH3COONa கைரசைல க�0ேவா$. 

CH3COOH  ⇄ CH3COO –  +  H+ 

CH3COONa  ⇄ CH3COO –  + Na+ 

உ5� <bவ0$ அயன�யாவதா� CH3COO– ெபா0 அயன�கைள 

அதிகமாக த�கிற0. 

ெபா0 அயன� வ	ைளவ	
 காரணமாக அசி�=� அமில$ ப	ைக 

அைடத� த �க5ப கிற0. 

இ0 H+அயன�ய	
 ெசறிைவ �ைற5பதா� தா8க+ கைரசலி
 

pH உய�கிற0.   

 

HCl ேச,��$ ேபா0: 

1. இGத தா8க+ கைரசலி� HCl ேச,��$ ேபா0 H
+அயன�ய	
 

ெசறி" அதிக��$. 

2.இ0 CH3COO
- "ட
 ேச,G0 ப	ைகயைடயாத CH3COOH– ைய� 

ெகா �கிற0.  

3.எனேவ,  ேச,�க5ப $ H
+அயன�க+ ந நிைலயாக5ப வதா� 

கைரசலி
 pH மாறாம� உ+ள0. 

NaOH ேச,��$ ேபா0: 

1.இGத தா8க+ கைரசலி� NaOH ேச,��$ ேபா0 OH
-அயன�க+ 

CH3COOH உட
 இைணG0 CH3COO
- ம7�$ ந-ைர( த�கிற0.. 

3.எனேவ,  தா8க+ கைரசலி
 pH மாறாம� உ+ள0. 

6.தாFக� கைரச�க� எ�றா� எ�ன? கார தாFக� ெசய� 

Qைறைய எ$5�கா%ட� வ�வ>. 

தா8க+ கைரச�க+: 

சிறிதள" அமில$ (அ) கார(ைத ேச,��$ ேபா0 கைரசலி
 pH 

மதி5� மாறாம� இ�Gதா� தா8க+ கைரச� எ
� ெபய,. 

வைகக+: 

1.அமில தா8க+ கைரச�: 

வலிைம �ைறGத அமில$ + அத
 வலிைமமி�  கார உ5�. 

எ (0�கா� : CH3COOH + CH3COONa 

2.கார தா8க+ கைரச�: 

வலிைம �ைறGத கார$ + அத
 வலிைமமி� அமில உ5�. 

எ (0�கா� : NH4OH + NH4Cl 

கார தா8க+ ெசய� <ைற: 

NH4OH ம7�$  NH4Cl கைரசைல க�0ேவா$. 

NH4OH  ⇄  NH4
+  +  OH- 

NH4Cl   ⇄  NH4
+ + Cl- 

உ5� <bவ0$ அயன�யாவதா� NH4
+ ெபா0 அயன�கைள 

அதிகமாக த�கிற0. 

ெபா0 அயன� வ	ைளவ	
 காரணமாக NH4OH ப	ைக அைடத� 

த �க5ப கிற0. 

இ0 OH-அயன�ய	
 ெசறிைவ �ைற5பதா� தா8க+ கைரசலி
 

pH உய�கிற0.   

 

HCl ேச,��$ ேபா0: 

இGத தா8க+ கைரசலி� HCl ேச,��$ ேபா0 H
+அயன� OH

- 

அயன�>ட
 ேச,G0 ந-ைர( த�வதா� pH மாறாம� உ+ள0. 

NaOH ேச,��$ ேபா0: 
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இGத தா8க+ கைரசலி� NaOH ேச,��$ ேபா0 OH
-அயன�க+ NH4

+ 

உட
 இைணG0 NH4OH - ( த�கிற0.. 

எனேவ,  தா8க+ கைரசலி
 pH மாறாம� உ+ள0.  

7.ெஹ�ட#ச� சம�பா%ைட வ6வ�. (அ) ெஹ�ட#ச�-

ேஹச�பா�W  சம�பா%ைட வ6வ� 

ஒ� அமில தா8க+ கைரசலி
 pH – ைய வலிைம �ைறGத 

அமில(தி
 ப	ைக மாறிலி Ka , ம7�$ அமில, அத
 உ5ப	
 

ெசறிவ	லி�G0 கண�கிடலா$.   

வலிைம �ைறGத அமில(தி
 ப	ைக மாறிலி Ka – �கான 

சம
பா , 

 

வலிைம �ைறGத அமில$ �ைறGத அளேவ ப	ைக 

அைடகிற0. 

அதி� ேம9$ Na+ A- உ5ைப. ேச,5பதா�,  

NaA   ⇄Na+ + A- 

ேபா0 அயன� வ	ைள" காரணமாக A
- அயன� ெசறி" அதிகமாகி, 

அசி�=� அமில(தி
 ப	ைக வ -த$ �ைறகிற0. இதனா�, 

அ)ப	ைக அைடயாத அமில(தி
 சமநிைல ெசறி" = 

அமில(தி
 ெதாட�க ெசறி". 

ஆ)LAGO சமநிைல ெசறி" = உ5ப	
 ெதாட�க. ெசறி". 

எனேவ சம
பா , 

 

 

இேதேபா� கார தா8க+ கைரச9��$ வ�வ	�களா$. 

 

8.நிறFகா%J ப
றிய ஆOவா�% ெகா�ைகைய வ�ள�0க. 

1.இ�ெகா+ைக அ,ஹ-ன�யl ெகா+ைகைய 

அ=5பைடயாக�ெகா�ட0.  

2.அமில - கார நிற8கா�= வலிைம �ைறGத அமிலமாகேவா 

(அ) காரமாகேவா உ+ள0. 

3.கைரசலி� ப�தியளேவ அயன�களாக ப	கி
றன. 

4.இதனா� அயன� ம7�$ ப	ைக அைடயாத வ=வ8க+ 

ெவhேவ� நிற8கள�� உ+ளன.  

5.ஊடக(தி
 த
ைம ெபா�(0,  ஊடக$ மா�$ேபா0 நிற<$ 

மா�கிற0. 

எ (0�கா� : 1. ப	னா5தm
 - அமில நிற8கா�=  

 

அமில ஊடக(தி�: 

1. அமில ஊடக(தி� H+ அயன�கள�
 ெசறி" அதிகமாக 

உ+ளதா� ெபா0 அயன� வ	ைள" காரணமாக HPh 

ப	ைகயைடத� த �க5ப கிற0. 

2.எனேவ, நிற8கா�= அமில ஊடக(தி� ப	ைக அைடயாத 

நிைலய	� நிறம7றதாக உ+ள0. 

கார ஊடக(தி�: 

1.கார ஊடக(தி� OH- அயன�>$ H+ அயன�>$ ேச,G0 ந-ைர( 

த�வதா� HPh ப	ைகயைடத� சா(தியமாகிற0. 

2.எனேவ, நிற8கா�= கார ஊடக(தி� ப	ைகயைடGத 

நிைலய	� ஊதா நிற(தி� உ+ள0. 

எ (0�கா� : 2. ெம(தி� ஆரu/ – கார நிற8கா�=  

 

அமில ஊடக(தி�: 

1.அமில ஊடக(தி� OH- அயன�>$ H+ அயன�>$ ேச,G0 ந-ைர( 

த�வதா� MeOH ப	ைகயைடத� சா(தியமாகிற0. 

2.எனேவ, நிற8கா�= அமில ஊடக(தி� ப	ைகயைடைடGத   

அயன� நிைலய	� இ�5பதா� ஊதா நிற(தி� உ+ள0. 

கார ஊடக(தி�: 

1.கார ஊடக(தி� OH+ அயன�கள�
 ெசறி" அதிகமாக உ+ளதா� 

ெபா0 அயன� வ	ைள" காரணமாக MeOH ப	ைகயைடத� 

த �க5ப கிற0. 

2.எனேவ, நிற8கா�= கார ஊடக(தி� ப	ைக அைடயாத 

நிைலய	� மuச+ நிற(தி� உ+ள0. 

9.நிறFகா%J ப
றிய 0ய�ேனானாL ெகா�ைகைய வ�வ>? 

1.�ய	ேனானாC  ெகா+ைக5ப=, நிற8கா�=ய	
 நிறமா7ற$ 

வ=வ மா7ற$ காரணமாக ஏ7ப கிற0. 

2. நிற8கா�= இ� வ=வ8கைள� ெகா�ட0. அைவ 

ெப
சினாC , �ய	ேனானாC . 

 

3.இ� வ=வ8க\$ இய8� சமநிைலய	� கலைவயாக 

உ+ள0. 
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4.ஒ� வ=வ$ அமில ஊடக(தி9$ ம7ெறா� வ=வ$ கார 

ஊடக(தி9$ இ��கிற0. 

5.ஒ� வ=வ$ வலிைம �ைறGத அமிலமாகேவா (அ) 

காரமாகேவா இ���$. 

6.இ� வ=வ8க\$ நிற(தி� ேவ�ப கி
றன. 

7.ஒ� வ=வ$ ம7ெறா� வ=வமாக மா�$ேபா0 நிறமா7ற$ 

நிகPகிற0. 

எ (0�கா�  : ப	னா5தm
  

ெப
சினாC  – அமில ஊடக(தி� நிறம7ற0, �ய	ேனானாC  – 

கார ஊடக(தி�ப	8� நிற$. 

 

14. மி� ேவதிய�ய� – II 

ேக�வ� எ� : 67 (ஆ) 

ஐG5 மதி�ெப� ப0திைய� கா�க. 

PREPARED BY  

Dr. P. ARIVAZHAGAN M.Sc.., M.Ed., M.Phil., Ph.D 

P.G TEACHER – CHEMISTRY,  

SRI RAMAKRISHNA SARADA HIGHER SECONDARY SCHOOL, SALEM - 5. 

MOBILE 9944770310 

WISH YOU ALL THE BEST 
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