
Chemistry Olympiad Sri Lanka 

& All Island Chemistry Quiz  

ஆரம்பத் தேர்வுச் த ோேனை – 2018 

விைோக்களிற்கும் வினை ேருக             பக்கங்களின் எண்ணிக்னக 16                  தேரம்: 2 மணி 30 ேிமிைம்  

  

Should not open the question paper until the instruction is given to start. (type this in Tamil) 

உள்ளைக்கம்: 50 பல்தேர்வு விைோக்கள் மற்றும் 3 கட்ைனமப்பு விைோக்கள்.  

பகுேி A: பல்தேர்வு விைோக்கள்: ேரப்பட்ை ஐந்து வினைகளிலும் மிகவும் பபோருத்ேமோைனேத் பேோிக.  

a. எல்லோ விைோக்களிற்குமோை வினைகனள ேரப்பட்ை ேோளில் குறிப்பிடுக 

b. ஒவ்பவோரு விைோவிற்கும் மிகவும் பபோருத்ேமோை வினையினைத் பேோிவு ப ய்து கோபன் தபைோனவப் பயன்படுத்ேி 

கீதே கோட்ைப்பட்டுள்ளவோறு ஒரு ேர அனையோளத்ேினை இடுக. 

1.  (a) (b) (c) (d) (e) 

 
c. ஒவ்பவோரு விைோவிற்கும் ஒதர ஒரு வினையினை மோத்ேிரம் அனையோளம் இடுக. ஒன்றுக்கு தமற்பட்ை பேில்களுக்கு 

புள்ளிகள் வேங்கப்பைமோட்ைோது. 

d. வினைத் ேோளில் உங்களிற்கோை குறியீட்டு இலக்கம் மற்றும் விைோத்ேோளிற்கோை குறியீடு (3 எழுத்துகள்) 

என்பவற்னற பேளிவோக எழுதுக. 

                   பகுேி B:  கட்ைனமப்பு விைோக்கள் 

e. பகுேி B ற்கு ேரப்பட்டுள்ள இனைபவளியினை பேிலளிப்பேற்கோக பயன்படுத்ேவும். Do not separate the Part A 

& B answer scripts. 

                     கல்குதலட்ைர்கள் அல்லது தவறு எந்ேபவோரு மின்ைணுச்  ோேைங்களும் அனுமேிக்கப்பைமோட்ைோது  

 

வோயு மோறிலி  8.314 J mol-1K-1   

  

அவகோேதரோ எண் 6.022 × 1023 mol-1 0 °C = 273.15 K  

1 atm = 760 mm Hg  

பிளங் மோறிலி 

 h = 6.6 × 10−34 𝑚2𝑘𝑔𝑠−1 

ேியம பவப்பேினல மற்றும் அமுக்கம்:  273 K and 100 kPa 

 

விைோத்ேோளிற்கோை குறியீடு: TIK  
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பகுேி A 

1. பேங்கமோேல் பவப்பவுள்ளுனறயோைது __________ மற்றும் __________ ஆகியவற்னற ஒன்றோக த ர்ப்பேன் 

மூலம் அண்ணளவோக்கப்பைலோம். 

 

(a) இனணேல் பவப்பவுள்ளுனற, ஒடுங்கல் பவப்பவுள்ளுனற 

(b) உனறேல் (ேிண்மமோக்கல்) பவப்பவுள்ளுனற, ஒடுங்கல் பவப்பவுள்ளுனற 

(c) உனறேல் (ேிண்மமோக்கல்) பவப்பவுள்ளுனற, ஆவியோேல் பவப்பவுள்ளுனற 

(d) படிேல் பவப்பவுள்ளுனற, ஆவியோேல் பவப்பவுள்ளுனற 

(e) இனணேல் பவப்பவுள்ளுனற, ஆவியோேல் பவப்பவுள்ளுனற 

 

2. பின்வருவைவற்றில் எது  ல்பர் (S), கட்மியம் (Cd), ஹப்ைியம் (Hf) மற்றும் தரடியம் (Ra) ஆகியவற்றின் 

இலத்ேிரன் ேினலயனமப்புக்கனளச்  ோியோகத்  ேருவது? 

(a)    [Ne] 3s2 3p5 [Kr] 5s2 4d10 [Xe] 3s2 3p5        [Rn] 6s2 

(b)    [Ne] 3s2 3p5 [Kr] 5s2 4d10 [Xe] 6s2 4f14 5d2         [Rn] 7s2 

(c)    [Ne] 3s2 3p4 [Kr] 5s2 4d8 [Ne] 3s2 3p5        [Rn] 5s2 4d10 

(d)    [Ar] 3s2 3p5 [Kr] 5s2 4d10 [Xe] 3s2 3p5        [Ne] 3s2 3p5 

(e)    [Ne] 3s2 3p5 [Kr] 5s2 4d4 [Xe] 3s2 3p5        [Rn] 6s2 4f14 5d2 

 

3. ஒரு இலத்ேிரைின் முேன்னமச்  க்ேிச்ப ோட்பைண் (n) மூன்றோகவும் மற்றும் தகோணத்ேிணிவுதவகச் 

 க்ேிச்ப ோட்பைண் (l) இரண்ைோகவும் இருந்ேோல், உபதவோட்டினைப் பிரேிேிேித்துவப்படுத்துவது __________. 

(a) 3p    

(b) 3d 

(c) 4s 

(d) 4p 

(e) 4d 

 

4. ேீறோேசுண்ணோம்போைது (CaO) கல் ியம் கோபதைற்றின் (CaCO3) பவப்பப் பிோினகயின் மூலம் உற்பத்ேி 

ப ய்யப்படுகின்றது. 150 g CaCO3 ஆைது ேியம பவப்பேினல மற்றும் அமுக்கத்ேில் பிோினகயனையும் பபோழுது 

வினளவோக்கப்படும் CO2 இன் கைவளவு யோது? 

(a) 3.41 L 

(b) 23.4 L 

(c) 33.6 L 

(d) 13.4 L 

(e) 11.2 L 

5. அவகோேதரோ விேினயப் பற்றிய கூற்றுக்களில்  ோியோைது எது? 

(a) P/T= constant  

(b) V/T = constant  × n  

(c) PV = constant 

(d) V = constant × n 

(e) V = constant × P 
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6. கதேோட்டுக்கேிர்களோைது மனறதயற்றப்பட்ை ேகட்டிலிருந்து விலகிச் ப ல்கின்றை எபைைில் 

கதேோட்டுக்கேிர்களோைது; 

(a) துணிக்னககள் அல்ல 

(b) தேதரற்றப்பட்ை துணிக்னககள் 

(c) ேடுேினலயோை துணிக்னககள் 

(d) எல்லோ  ைப்பபோருட்களிைோலும் கோலப்படும்  

(e) மனறதயற்றப்பட்ை துணிக்னககள் 

 

7. 25.0 oC இலுள்ள 1.00 moldm-3 Ba(NO3)2 கனர லின் 1.00 L ஆைது 25.2 oC இலுள்ள 1.00 moldm-3  Na2SO4 

கனர லின் 1.00 L உைன் கதலோோிமோைியில் கலக்கப்பட்ை தபோது பவள்னளேிற ேிண்ம BaSO4 வீழ்படிவு 

பபறப்பட்ைதுைன் கலனவயின் பவப்பேினலயோைது 30.2 oC ஆக உயர்ந்து கோணப்பட்ைது. 

கதலோோிமோைியோைது புறக்கணிக்கத்ேக்களவு பவப்பத்னே உறிஞ்சுவேோகக் கருேிைோல், கனர லின் 

ேன்பவப்பக் பகோள்ளளவு 4.2 J oC-1g-1 ஆகவும் இறுேிக்கனர லின் அைர்த்ேி 1.0 g / cm3 ஆகவும் கோணப்படின்,  

உருவோக்கப்பட்ை ஒரு மூல் BaSO4 இன் பவப்பவுள்ளுனற மோற்றம் யோது; 

(a) 420 J mol-1 

(b) 840 J mol-1 

(c) 21 kJ mol-1 

(d) 42 kJ mol-1 

(e) 84 kJ mol-1 

8. VSEPR மோேிோியின் மூலக்கூற்றுப்பினணப்பின் அடிப்பனையோைது: 

(a) s- இயல்பினை அேிகோிப்பேற்கோக ஒரு அணுவில் இலத்ேிரன் அைர்ந்ே பகுேிகள் ேோங்களோகதவ 

ஒழுங்கனமக்கின்றை 

(b) ஒரு அணுவின் இறுேி ஓட்டில் கோணப்படும் இலத்ேிரன் அைர்ந்ே பகுேிகள் 

தமற்பபோருந்துனகயினை அேிகோிக்கும் வனகயில் ேோமோகதவ ஒழுங்கனமத்துக்பகோள்ளும். 

(c) பினணப்பில் ஈடுபடும் அணுக்களில் உள்ள அணுபவோழுக்குகளோைது ஒரு பினணப்னப 

உருவோக்குவேற்கு தமற்பபோருந்ே தவண்டும். 

(d) கலப்பிை ஒழுக்குகள் முடிந்ேவனர, தகோளத்ேின்  மச் ீர் ேினலனய தேோற்றுவிக்கின்றது 

(e) ஒரு அணுவின் இறுேி ஓட்டில் கோணப்படும் இலத்ேிரன் த ோடிகள் ேள்ளுனகயினை 

குனறப்பேற்கோக ேோங்கதள ஒழுங்கனமத்துக்பகோள்ளும்.  

 

9. NaCl ஆைது ேீோில் கனரயும் பபோழுது ேீதரற்றப்பட்ை Na+ மற்றும் Cl- அயன்கனளத் தேோற்றுவிக்கின்றது. Na+ 

மற்றும் H2O இற்கு இனையிலோை கவர்ச் ி வின யோைது __________ பினணப்பு ஆகும். 

(a) இருமுனைவு - இருமுனைவு 

(b) அயன்- அயன்  

(c) ஐேர ன் பினணப்பு 

(d) அயன் – இருமுனைவு 

(e) லண்ைன் கனலவுவின  
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10. கீதே அட்ைவனணயில் ேரப்பட்டுள்ள ேரவுகளினைப் பயன்படுத்ேி PCl3(l) இன் ஆவியோேல் பற்றிய 

கூற்றுக்களில்  ோியோைனேத் பேோிக  

  

பேோர்த்ேம் Δ𝐻𝑓
0 (kJ/mol) 𝑆0 (J/mol K) 

PCl3 (g) -288 317 

PCl3 (l) -318  217 

  

(a) குனறந்ே பவப்பேினலயில் சுயமோைேோகவும் கூடிய பவப்பேினலயில் சுயமற்றேோகவும் 

கோணப்பைல் 

(b) எல்லோ பவப்பேினலயிலும் சுயமோைது 

(c) குனறந்ே பவப்பேினலயில் சுயமற்றேோகவும் கூடிய பவப்பேினலயில் சுயமோைேோகவும் 

கோணப்பைல் 

(d) எல்லோ பவப்பேினலயிலும் சுயமற்றது 

(e) முடிவுக்கு வர தபோதுமோை ேகவல்கள் பகோடுக்கப்பைவில்னல 

11.  ங்கிலி  மபகுேியங்கள் எைப்படுபனவ ஒதர மூலக்கூற்று சூத்ேிரத்னேக் பகோண்டிருக்கும் அதேதவனள 

கோபன்  ங்கிலியில் பல்தவறு ஒழுங்கனமப்னபக் பகோண்டிருக்கும். hexane (C6H14) இற்கு வனரயக்கூடிய 

 ங்கிலி  மபகுேியங்களின் எண்ணிக்னக?  

(a) 2       (b) 3        (c) 4          (d) 5          (e) 6  

12. Terbinafine ஆைது பூஞ்ன  தேோல் மற்றும் ஆணித் பேோற்று என்பவற்றிற்கோக  ிகிச்ன யளிக்க 

பயன்படுத்ேப்படும் ஒரு பூஞ் ைபவேிோி மருந்ேோகும். இேனை வோய் மூலமோகதவோ அல்லது தேோலின் மீது ஒரு 

கிோீம் அல்லது களிம்பு தபோதலோ பூ ிக்பகோள்ளலோம். Terbinafine இல் கோணப்படும் னபப்பினணப்புக்களின் 

எண்ணிக்னக யோது?  

 

 

(a)  3    (b) 7     (c) 5     (d) 8     (e)  6 

 

13. ஒரு ேபர் நுனரயீரலில் புேிய கோற்றினைச் சுவோ ிக்கும்தபோது, வளியில் கோணப்படும்  ஒட் ி ன் ஆைது 

இரத்ேத்ேில் உள்ள  ிவப்பணுக்களில் கோணப்படும் ஹீதமோகுதளோபினுைன் இனணகிறது. இச் 

ப யல்முனறயோைது ஒட் ி ைினை நுனரயீரலிலிருந்து உைலின் ஏனைய போகங்களிற்கு பகோண்டு 

ப ல்வேற்கு உேவுகின்றது. கீதே ேரப்பட்டுள்ளவற்றுள் ஒரு வளி மோசுபடுத்ேியோைது ஒட் ி ைிலும் போர்க்க 

ஹீதமோகுதளோபினுைன் ேோக்கமுறுவது அேிகமோக இருப்பேன் கோரணமோக விலங்குகளின் ஆக்ஸிஜன் 

சுேற் ிக்கு பங்கம் வினளவிக்கின்றது. அந்ே மூலக்கூறு என்ை? 

(a) Chlorofluorocarbon  

(b) Carbon monoxide  

(c) Carbon dioxide  
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(d) Hydrocarbon gas 

(e) தமற் கூறப்பட்ைனவ யோவும் 

    

14. பின்வருவைவற்றுள் பச்ன  வீட்டு வினளனவத் தேோற்றுவிக்கக்கூடியதும் அமில மனேனயத் 

தேோற்றுவிக்கோேதுமோை வோயுச்த ோடி யோது? 

(a) SO2 மற்றும் NO2   (b) NO2 மற்றும் CH4    (c) CH4 மற்றும் SO2         (d) SO2 மற்றும் CO    

(e) CO மற்றும் CH4 

 

15. முேல் (primary), துனண (secondary) மற்றும் புனை (tertiary) ஆல்கதகோல்களின் சூத்ேிரம் முனறதய RCH2OH, 

CHR2OH மற்றும் CR3OH ஆகும். இங்கு "R" என்பது ஒரு கோபனை பகோண்டிருக்கும் குழுனவ குறிக்கின்றது. 

இேற்கோை உேோரணங்கள் கீதே ேரப்பட்டுள்ளை. 

 

 

Pyridinium Chlorochromate (PCC) ஆைது ஒரு ஒட் ிதயற்றும் கருவியோகும். PCC ஆைது முேல் 

அல்கதகோல்கனள உைைடியோக அல்டினகட்டுக்களோகவும் துனண அல்கதகோல்கனள கீட்தைோன்களோகவும் 

ஓட் ிதயற்றுகின்றது. புனை அல்கதகோல்களோைது  ஒட் ிதயற்றம் அனையோது.  

 

 

PCC யுைன் பவப்பதமற்றும் பபோழுது பின்வரும் மூலக்கூறின் ஓட் ிதயற்றப்பட்ை வினளவு யோது? 

 

 

(a)                                                 (b)                                                    (c)HO

O

O

HO

O

HO

HO

OH

O

H H  

  (e)  தமற் கூறப்பட்ைனவ யோவுமல்ல 

  

 

    

 

 

 

(d) O

O

O

H
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16. தகத்ேிரகணிே  மபகுேியங்கள் எைப்படுபனவ ஒதர மூலக்கூற்று சூத்ேிரத்னேக் பகோண்டிருக்கும், ஆைோல் 

பவற்றிைத்ேிதல இரட்னைப் பினணப்பினை சூே உள்ள அணுக்கனள அல்லது குழுக்கனள பவவ்தவறு 

ஒழுங்கனமப்பில் பகோண்டிருக்கும். இக் தகத்ேிரகணிே  மபகுேியங்கனள cis/trans எை வனகப்படுத்ேலோம். cis 

 மபகுேியங்களில் இரட்னை பினணப்பிற்கு குறுக்தக ஒதரேின யில்  மமோை இரு அணுக்கள் / குழுக்கனளக் 

பகோண்டிருக்கும் அதேதவனள trans  மபகுேியங்களில் இரட்னை பினணப்பிற்கு குறுக்தக எேிர்ப்பக்கத்ேில் 

 மமோை இரு அணுக்கள் / குழுக்கனளக் பகோண்டிருக்கும். Olefinic கோபன் அணு ஒன்றில் ஒத்ே கூட்ைங்கள் 

கோணப்படுமோயின் அது தகத்ேிரகணிே  மபகுேியத்ேன்னமனய பவளிக்கோட்ைமோட்ைோது. 

 

 

பின்வரும் மூலக்கூற்றுச் சூத்ேிரத்ேில் தகத்ேிரகணிே  மபகுேியத்னேக் கோட்ைோேது. 

  (a) C4H8   (b) C4H6   (c) C4H6Cl2   (d) C6H12   (e) C2H2Cl2 

17.  பின்வருவைவற்றுள் எது ேிதயோைிலும் போர்க்க ஆகைிற்க்கு குனறவோகக் கோணப்படும். 

(a) முனைவோகுேன்னம 

(b) பகோேிேினல 

(c) உருகுேினல 

(d) முேலோவது அயைோக்கல்  க்ேி 

(e) ஆவியோேலிற்கோை பவப்பம் 

 

18. கீதே ேரப்பட்ை பஜரமியலில் (geramial) குறிக்கப்பட்டுள்ள 1, 2, மற்றும் 3 வது கோபன் அணுக்களின் 

கலப்போக்கம் முனறதய 

 

             (a) sp2, sp3, sp2       (b) sp2, sp, sp2   (c) sp3, sp2, sp3      (d) sp, sp3, sp     (e) sp, sp2, sp 
 

 

19. பின்வருவைவற்றுள் எது மிகக் குனறந்ே பகோேிேினலயுனையது?  

 

(a) HF     (b) HCl     (c) HBr      (d) HI       (e) H2O 
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20. ஐேதரோக்கதபோைிைது ேகைத்ேிற்கோை  மன்படுத்ேப்பட்ை  மன்போைோைது 

(a) 4 C5H12 + 2 O2 → 20 CH4 + 4 H2O 

(b) C5H12 + 8 O2 → 5 CO2 + 6 H2O  

(c) C3H8 + 5 O2 → 3 CO2 + 4 H2O 

(d) 2 C4H10 + 13 O2 → 8 CO2 + 10 H2O 

(e) தமதல கூறப்பட்ைனவ எனவயுமல்ல 

 

21. ஒரு இர ோயைவியலோளோிற்கு ஒரு இர ோயை ேோக்கத்ேிற்கோக 10 moles ேிரவ பமேதைோல் (CH3OH) 

தேனவப்பட்ைோல்,  அேனைத் ேயோோிப்பேற்கு பயன்படுத்ேப்பை தவண்டிய கைவளவு யோது? CH3OH இன் 

அைர்த்ேி 25 0C இல் 0.8 g cm-3 ஆகும். 

 

       (a) 0.025 L   (b) 0.04 L   (c) 0.25 L   (d) 0.40 L   (e) 2.5 L   

22. ஒரு ேோக்கம் சுயோேீைமோக ேிகழ்வேற்கு கிப்ஸின் சுயேீைச் க்ேி (Gibbs free energy (Δ𝐺)) மனறயோகக் 

கோணப்பைதவண்டும்.  ஒரு ேோக்கம் எப்பபோழுதும் ேன்ைிச்ன யோக இருக்கதவண்டுமோயின், பவப்பவுள்ளுனற 

(ΔH) மற்றும் என்ட்தரோபி (ΔS) ஆகியவற்றிற்கோை ேிபந்ேனைகள் யோது. இந்ே பவப்ப இயக்கவியலிற்கோை 

 ோரோமோோிகள் பின்வருமோறு பேோைர்புபடுத்ேப்படும். ΔG = ΔH - TΔS. 

(a) ΔH தேர், ΔS தேர் 

(b) ΔH தேர், ΔS மனற 

(c) ΔH மனற, ΔS தேர் 

(d) ΔH மனற, ΔS மனற 

(e) தமதல கூறப்பட்ைனவ எனவயுமல்ல 

 

23. கலனவயில் கோணப்படும் ஒவ்பவோரு தூய பபோருளிைதும் பகுேி ஆவி அமுக்கங்கனள கணக்கிடுவேற்கு 

பரௌட்ஸ் (Raoult’s) விேியோைது பயன்படுத்ேப்படுகிறது. அேன்படி, ஒரு வோயுக் கலனவயில் கோணப்படும் ஒரு 

பேோர்த்ேத்ேின் பகுேி ஆவி அமுக்கத்னே (𝑃𝐴) பின்வருமோறு பவளிப்படுத்ேலோம் 

𝑃𝐴 = 𝑋𝐴 𝑃𝐴
0 

இங்கு 𝑋𝐴 என்பது A இைது மூல்ப்பின்ைம் மற்றும்  𝑃𝐴
0  என்பது தூய பபோருளின் பகுேி ஆவியமுக்கம் 

என்பவற்னறக் குறிக்கின்றது. பமோத்ே அமுக்கம் என்பது அனைத்து பகுேியமுக்கங்களிைதும் 

கூட்டுத்பேோனகயோகும். 

 

 ஒரு ேிரவக் கலனவயோைது 323 K பவப்பேினலயில் 1.5 mol பபன் ீன் மற்றும் 0.50 mol பேோலுயீனைக் 

பகோண்டுள்ளது. 323 K பவப்பேினலயில் பபன் ீைோைது 36.60 kPa ஆவியமுக்கத்னேயும் பேோலுயீைோைது 

12.24 kPa ஆவியமுக்கத்னேயும் பகோண்டுள்ளது. 323 K பவப்பேினலயில் பேோலுயீைிைது பகுேி 

ஆவியமுக்கத்னே kPa இல் கணக்கிடுக. 

 

           (a) 1.12    (b) 3.06    (c) 8.15    (d) 9.18   (e) 12.24  
  

24. ஆவியமுக்கமோைது ஒரு பவப்பேினல  ோர்ந்ேே இயல்போகும். அேோவது பவப்பேினலயில் ஏற்படும் ஒரு  ிறிய 

மோற்றமோைது  ஆவியமுக்கத்ேில் மோற்றத்னே ஏற்படுத்தும். பவப்பேினல Ta இல் (Kelvin இல்) ஆவியமுக்கம் 

Pa ஆக இருக்குமோயின், தவறுபட்ை பவப்பேினல T யில் ஆவியமுக்கம் p ஆைது பின்வருமோறு ேரப்படும். 

 

1 −
𝑃𝑎

𝑝
=

Δ𝑣𝑎𝑝𝐻

𝑅(𝑇𝑎)2
 (𝑇 − 𝑇𝑎) 

       

இங்கு ΔH என்பது ஆவியோேலிற்க்கோை மூலர் பவப்பவுள்ளுனற, kJ mol-1 இல் ஆகும் மற்றும் R என்பது 

அகிலவோயு மோறிலியோகும். 

 

வளிமண்ைல அமுக்கத்ேில் அல ன் வோயுவின் பகோேிேினல 300 K ஆக இருப்க்குமோயின், T = 290 K இல் 

அல ன் வோயுவின் ஆவியமுக்கத்னே ேீர்மோைிக்குக. Δ𝐻ஆவியமுக்கம் =24.94 kJ mol-1. 
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           (a) 0.75 atm  (b) 1.5 atm   (c) 2.1 atom  (d) 3.0 atm     (e) 4.2 atm  

25. கீதே ேரப்பட்டுள்ள உருவப்பைத்ேில் கோட்ைப்பட்டுள்ளவோறு போத்ேிரம் A ஆைது 200 KPa இல் 1L 

கைவளவுனைய Ar வோயுவினையும் போத்ேிரம் B ஆைது 150 KPa இல் 2L கைவளவுனைய Ne வோயுவினையும் 

பகோண்டுள்ளை. இவ்விரு போத்ேிரங்களும் புறக்கணிக்கத்ேக்க கைவளவினையுனைய ஒரு ேிருகியின் மூலம் 

இனணக்கப்பட்டுள்ளை. ஆரம்பத்ேில் இத் ேிருகியோைது மூைப்பட்டுள்ளது. ேிருகியோைது ேிறக்கப்பட்டு இவ் 

வோயுக்கள் கலக்கவிைப்படும் தபோது இப்போத்ேிரங்களில் கோணப்படும் இறுேியமுக்கம் யோது? 

 
 

          (a) 133 kPa    (b) 150 kPa   (c) 167 kPa     (d) 200 kPa     (e) 233 kPa 
 

26. ஒரு மோணவன் 4.0 g CaCO3 மற்றும் 1.0 M ப றிவுனைய HCl இன் 40 ml ஆகியவற்னறக் கலந்ேோன். ேியம 

பவப்பேினல மற்றும் அமுக்கத்ேின் கீழ் உருவோக்கப்படும் CO2 வின் கைளவு யோது?. 

 

(a) 0.02×8.314×273 cm3 

(b) 0.04×8.314×273 cm3 

(c) 0.2×8.314×273 cm3 

(d) 0.4×8.314×273 cm3 

(e) 4.0×8.314×273 cm3 

27. இர ோயைவியலில் ppm (parts per million) என்பது மிகவும் குனறவோை ப றிவுள்ள கனர ல்களினைக் குறிக்கப் 

பயன்படுகின்றது. 200 ml, NaCl கனர லோைது NaCl இன் 0.0040 g ேிணிவினைக் பகோண்டுள்ளது. NaCl இன் 

ப றிவினை ppm இல் கணிக்குக.  ேீோின் அைர்த்ேினய 1.0 g/ml எைக் கருதுக. 
 

           (a) 8 ppm  (b) 20 ppm  (c) 32 ppm  (d) 80 ppm  (e) 200 ppm 

 

28. உதலோகம் M இன் அைர்த்ேினயத் ேீர்மோைிப்பேற்கோக பின்வரும் த ோேனை ேைோத்ேப்பட்ைது. உதலோகம் M 

ஆைது ேீருைன் ேோககமனையக்கூடியது ஆனகயோல் இப் போித ோேனையோைது ேீரற்ற சூழ்ேினலயின் கீழ் 

ேைோத்ேப்பட்ைது. 

இந்ே போித ோேனையில் 284.70 g ேிணிவினையுனைய 500 ml  குவனளயோைது பயன்படுத்ேப்பட்ைது. 0.75 g 

cm-3 அைர்த்ேியினையுனைய மண்பணண்னணயோைது இக்குவனளயின் விளிம்பு வனர ேிரப்பப்பட்ைது. 

மண்பணண்னணயோைது முக்கியமோக ஐேதரோக்கோபன் தைோபைக்தகைினைக் (C12H26) பகோண்டுள்ளது. 

மண்பணண்னணயினைக் பகோண்ை குவனளயின் ேிணிவோைது 684.70 g ஆகும். பின் ேிண்ம உதலோகமோைது 

கவைமோக குவனளயினுள் னவக்கப்பட்ை தபோது   ிறிேளவு மண்பணண்னணயோைது குவனளயிலிருந்து 

பவளிதயறியது. இப்தபோது குவனளயின் ேிணிவோைது 764.7 g ஆகும். பின்ைர் இவ் உதலோகமோைது 

மண்பணண்னணயோைது பவளிதயறோேவோறு கவைமோக அகற்றப்பட்ைது. இப்தபோது 

மண்பணண்னணயினைக் பகோண்ை குவனளயின் புேிய ேிணிவோைது 564.7 g ஆகும். 

உதலோகம் M இன் அண்ணளவோை அைர்த்ேி g cm-3 யோது? 

 

(a) 1.25     (b) 1.55     (c) 1.90    (d) 2.25   (e) தமற்கூறியது எதுவுமல்ல 

 

 

A B 
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29. மண்பணண்பணயினை அகற்றும் பபோழுது 2 ml ஆைது  ிந்ேிவிடுகின்றது. தமற்கண்ை முடிவிற்கு என்ை 

ேிகழும் (விைோ 28). 

(a) அைர்த்ேி  ிறிேளவு கூடியது    

(b) அைர்த்ேி  ிறிேளவு குனறந்ேது 

(c) அைர்த்ேி அதே அளவோகக் கோணப்பட்ைது 

(d) 10% இலும் அேிகமோகக் குனறந்ேது 

(e) ஊகிக்க முடியோது 

 

30. பரவலிற்கோை (effusion or diffusion) கிரஹமின் விேியோைது,  பவளிப்பரவல் வீேமோைது மூலர் ேிணிவின் 

வர்க்கமூலத்ேிற்கு தேர்மோறுவிகிேமோகும் எைக் குறிப்பிடுகின்றது. இந்ே விேியின் படி ஒட் ி ைோைது 

ஐேர னை விை ……..…....தவகமோக பரவுகின்றது. 

(a) 0.0625 வீேம்  

(b) 0.25 வீேம்  

(c) 4 வீேம்  

(d) 8 வீேம்  

(e) 16 வீேம்  
 

31. மூன்று பலூன்களோைது He, Ne மற்றும் Ar ஆகியவற்றின் ஒதர எண்ணிக்னகயிலோை அணுக்களோல் 

ேிரப்பப்பட்டுள்ளை. பின்வரும் அறிக்னககளில் எது உண்னமயோைது? 

(a) பலூன்களோைது ஒதர ேிணிவுள்ள வோயுனவக் பகோண்டிருக்கின்றை. 

(b) அனைத்து பலூன்களும் ஒதர கைவளனவக் பகோண்டிருக்கின்றை. 

(c) மூன்று வோயுக்களும் ஒதர அைர்த்ேினயக் பகோண்டிருக்கும். 

(d) பவவ்தவறு வனகயோை அணுக்களின்  ரோ ோி தவகம் ஒதர மோேிோியோகும். 

(e) தமதல கூறப்பட்ை ேரவுகள் யோவும் ேவறோைனவ. 

 

32. 0.1000 mol L-1 ப றிவுனைய 1.000 mL ஐேதரோக்குதளோோிக் அமிலமோைது 100.0 mL ஆக ேீருைன் த ர்த்து 

ஐேோக்கப்பட்ைது. இந்ே ஐேோக்கப்பட்ை கனர லின் 10.00 mL ஆைது ேீருைன் த ர்த்து 100.0 mL ஆக மீளவும் 

ஐேோக்கப்பட்ைது.  இறுேிக் கனர லின் pH யோது?  pH ஆைது -log [H+] ஆக வனரயறுக்கப்படுகிறது. (-log [H +], 

ப றிவு mol L–1) 
 

              (a) 1    (b) 2    (c) 3    (d) 4     (e) 5 
    

33. வோயுக்களின் இயக்கவியல் தகோட்போட்னைப் பயன்படுத்ேி இலட் ிய வோயுவிைது  ரோ ோி தவகத்ேினைத் மூலர் 

ேிணிவு (M) மற்றும் ேைிபவப்பேினல (T) ஆகியவற்றின் அடிப்பனையில் ேீர்மோைிக்க முடியும்.  ரோ ோி 

தவகத்ேிற்கோை கணிே  மன்போடு mathematical expression என்ைவோக இருக்கும்? (R என்பது வோயு மோறிலி.) 
 

   (a)  
8𝑅𝑇

𝜋𝑀
        (b) 

8𝑅𝑇

𝜋𝑀
     (c)  √

8𝑅

𝜋𝑀𝑇
 (d)    √

8𝑀𝑅𝑇

𝜋
    (e) √

8𝑅𝑇

𝜋𝑀
    

 

34. எந்ே பவப்பேினலயில் He வோயுவின் ரோ ோி தவகமோைது 300 K இலிலுள்ள O2 வோயுவின் தவகத்ேிற்குச் 

 மைோகும் (இலட் ிய ேைத்னே உனையது எைக் கருதுக).         

(a)  300/8 K   (b) 300/4 K   (c) 300 × 4 K   (d) 300 × 16 K   (e) √300 ∗ 4 K 

     

35. ப்தரோன்ஸ்ைட்-தலோோியின் (Bronsted-Lowry) பகோள்னகயின்படி புதரோத்ேிரன் (ஐேர ன் அயன்) வேங்கியோைது 

அமிலமோகவும் புதரோத்ேிரன் (ஐேர ன் அயன்) ஏற்றுக்பகோள்ளியோைது ஒரு கோரமோகவும் பேோேிற்படுகின்றது. 

இக் பகோள்னகயின் அடிப்பனையில் எச்த ர்னவயோைது ப்தரோன்ஸ்ைட்  அமிலமோக ப யல்பைோேது? 

(a) CH3COOH   (b) HSO4
-    (c) NH4

+    (d) H3O+    (e) C4H10   
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36. பின்வருவைவற்றுள்  இருமுனைவுத் ேிருப்புேிறைினை பூச் ியமோக உனையது? 

            (a) PF5      (b) NH3       (c) CH3Cl         (d) HCl         (e) H2S 
 

37. கீதே ேரப்பட்டுள்ள த ர்னவகளில் எது sp கலப்பிை ஒழுக்கு மற்றும் p அனுபவோழுக்கு ஆகியவற்றின் 

தமற்பபோருந்துனகயின் மூலம் பினணப்பினை ஏற்ப்படுத்துகின்றது? 

      (a) BF3    (b) C2H2    (c) NH3   (d) BeCl2  (e) H2O  

38. H3NO மற்றும் HNO3 ஆகியவற்றின் னமய அணுவின் கலப்போக்கம் முனறதய? 

            (a)  sp3  & sp2     (b) sp2  & sp2      (c) sp3 & sp3        (d) sp2
 & sp3     (e) sp3d2

 & sp2 

39. பின்வரும் கூற்றுக்களில் H2O மற்றும் H2Te ஆகியவற்றிைது கட்ைனமப்பு மற்றும் உறுேித்ேன்னம பற்றிய 

கூற்றுக்களில் ேவறோைது 

(a) H2Te இைது பகோேிேினலயோைது H2O இலும் போர்க்கக் குனறவோைது.  

(b) H2O மூலக்கூறோைது H2Te மூலக்கூறிலும் போர்க்க உறுேியோைது. 

(c) H2Te இைது அமிலத்ேன்னமயோைது H2O இலும் போர்க்கக் கூடியது 

(d) H2Te  இல் கோணப்படும் மூலக்கூற்றினைக் கவர்ச் ிவின யோைது H2O இலும் போர்க்கக் உறுேியோகக் 

கோணப்படும். 

(e) H2O மூலக்கூறுகளினைதய கோணப்படும் பங்கீட்டுவலுப் பினைப்போைது H2Te இலும் போர்க்க 

உறுேியோகக் கோணப்படும். 

 

40. பின்வரும் வோயு மூலக்கூறுகளில் எேற்கு ேிரந்ேர இருமுனைவுத் ேிருப்புேிறன் கோணப்பை மோட்ைோது? 

            (a)  Nitrogen Dioxide  (b) Nitrous Oxide  (c) Ozone  (d) Acetylene  (e) Ammonia  

41. Nitrogen Monoxide, NO என்பது ஒரு ேிறமற்ற வோயுவோகும். இவ் வோயுவோைது கோோின் இயந்ேிரத்ேிலுள்ள 

ேகைவனறயில் கோணப்படும் பபட்தரோல் ஆைது எோிவேன் மூலம் தேோற்றுவிக்கப்படுகின்றது. NO வோைது 

வளியிலுள்ள ஒட் ி ன் வோயுவுைன் த ர்வேன் மூலம் கபில ேிறமோை NO2 வோயுவினைத் தேோற்றுவிக்கின்றது. 

இத் ேோக்கத்ேிற்கோை பவப்பவுள்ளுனற மோற்றம் யோது? NO மற்றும் NO2 ஆகியவற்றிற்கோை ேியம ஆக்க 

பவப்பவுள்ளுனற (Δ𝐻𝑓
0) முனறதய +34 kJ mol-1 மற்றும் +90 kJ mol-1 ஆகும். 

      (a) 56 kJ mol-1   (b) 112 kJ mol-1  (c) 124 kJ mol-1  (d) 256 kJ mol-1  (e) 316 kJ mol-1   

42.  Ar, HF, H2, MgCl2, CO அகியவற்றின் பகோேிேினல குனறந்து ப ல்லும் ஒழுங்கினைச்  ோியோகத் ேருவது 

(a) HF > CO > MgCl2 > Ar > H2   

(b) H2 > HF > MgCl2 > Co > Ar  

(c) MgCl2 > HF> CO > Ar > H2 

(d) MgCl2 > CO > HF > Ar > H2 

(e) MgCl2 >  HF> CO > H2 > Ar 
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43. பின்வரும் பினணப்புகளில் (குறிக்கப்பட்டுள்ளது ---) எது 

முனைவுத் ேன்னம குனறந்ேது. (மின்பைேிர்த் ேன்னமக்கோை 

பபறுமோைம் இவ் ஆவர்த்ேை அட்ைவனணயில் 

ேரப்பட்டுள்ளது) 

(a) Al --- Cl     

(b) Li --- I 

(c) P --- Br 

(d) C --- Cl 

(e) C --- I  

 

44. HF பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்கனளக் கருதுக 

(I) HF இைது பினணப்பு வலு குனறவோகக் கோணப்படுவேன் கோரணமோக இேன் அமிலத் ேன்னம ஏனைய 

ஐேர ன் ஏனலட்டுக்கனளயும் போர்க்க குனறந்து கோணப்படும்.  

(II) HF இல் கோணப்படும் மூலக்கூறுகளிற்கினைதயயோை பேோைர்பு அேிகமோகக் கோணப்படுவேைோல் 

பகோேிேினலயோைது ஏனைய ஐேர ன் ஏனலட்டுக்கனளயும் போர்க்க கூடியேோக கோணப்படும்.   

(III) HF இைது மின்பைேிர்த்ேன்னம வித்ேியோ ம் அேிகமோகக் கோணப்படுவேன் கோரணமோக ஏனைய 

ஐேர ன் ஏனலட்டுக்கனளயும் போர்க்க முனைவுத்ேன்னம கூடியேோகக் கோணப்படும்.  
 

தமற் ேரப்பட்ை கூற்றுக்களில்  ோியோைனவ 

 

(a) தமற்கூறியனவ யோவும்    (b)  I மற்றும் II மோத்ேிரம்  (c)  II மற்றும் III  மோத்ேிரம் (d) II மோத்ேிரம்  (e) III 

மோத்ேிரம் 

45. 175 K இல் எேதைோலின் அைர்த்ேி 0.92 g cm-3 ஆகும். 10 nm க்குச்  மமோை விளிம்பு ேீளம் பகோண்ை ஒரு 

கைவுருவினை ேிரப்புவேற்குத் தேனவயோை எேதைோல் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்னகனய ேிர்ணயிக்குக.  

இந்ே பவப்பேினலயில் எேதைோலின் மூலர் ேிணிவு 46 g/mol ஆகும். அவகோேதரோ மோறிலி NA ஆகும். 

(a) 2 𝑁𝐴 × 10−19 

(b) 4.1 𝑁𝐴 × 10−19 

(c) 5 𝑁𝐴 × 10−20 

(d) 2 𝑁𝐴 × 10−20 

(e) 2 𝑁𝐴 × 10−21  

46. 600 ppm ப றிவினையுனைய 500 ml சுக்குதரோசு மோேிோியோைது ேரப்பட்டுள்ளது. இக் கனர லின் 

எக்கைவளவோைது (மில்லிலீட்தைோில்) 0.15 g சுக்குதரோ ினைக் பகோண்டிருக்கும். 

              (a) 100 ml    (b) 150 ml   (c) 200 ml   (d) 250 ml   (e) 300 ml  

47. அகில வோயு மோறிலியோைது 8.314 J mol-1 K-1 ஆகத் ேரப்பட்டுள்ளது. பின்வருவைவற்றில் எவ் அலகுகள் அகில 

வோயு மோறிலிக்குச்  மைோை (அேோவது 8.314) பபறுமோைத்னேத் தேோற்றுவிக்கின்றது. 

(a) atm cm3 mol-1 K-1 

(b) Pa cm3 mol-1 K-1 

(c) Pa m3 mol-1 K-1 

(d) kg m2 s-1 mol-1 K-1 

(e) kg m s-2 mol-1 K-1 
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48. ேரப்பட்டுள்ள 0.60 M KHCO3 கனர லிலிருந்து 1 L, 3.0 % (w/v) KHCO3 ேீர்க்கனர னலத் ேயோோிப்பது 

பேோைர்போை கூற்றுக்களில்  ோியோைனேத் பேோிக. (KHCO3 இைது மூலர் ேிணிவு 100 g/mol ஆகும்).  

(a) 1 L கைவளவுக் குடுனவயினுள் 100 ml KHCO3 கனர னல இட்டு ேீோிைோல் ேிரப்புக. 

(b) 1 L கைவளவுக் குடுனவயினுள் 250 ml KHCO3 கனர னல இட்டு ேீோிைோல் ேிரப்புக. 

(c)  1 L கைவளவுக் குடுனவயினுள் 300 ml KHCO3 கனர னல இட்டு ேீோிைோல் ேிரப்புக. 

(d) 1 L கைவளவுக் குடுனவயினுள் 450 ml KHCO3 கனர னல இட்டு ேீோிைோல் ேிரப்புக. 

(e) 1 L கைவளவுக் குடுனவயினுள் 500 ml KHCO3 கனர னல இட்டு ேீோிைோல் ேிரப்புக. 

49. ஐேர ன் அணுவின் ேிறமோனலயின் உமிழ்வு அனலவோின கனள கணக்கிை பயன்படும் ோிட்ஜ்தபர்க்கின் 

(Rydberg) சூத்ேிரத்ேினைப் பின்வருமோறு கோட்ைலோம்: 

𝑓 = 𝑅 (
1

𝑛1
2  −

1

𝑛2
2 ) 

 

இங்கு R ஆைது  Rydberg இன் மோறிலியோகும், n1 மற்றும் n2  ஆகியை முேற் 

 க்ேிச் ப ோட்பைண் )n2 > n1) மற்றும் f ஆைது  உமிழ்வு மீடிறன் ஆகும்.  Lyman, 

Balmer மற்றும் Paschen ஆகியவற்றின் முேல் வோின  மீடிறைிற்கோை விகிேம் 

யோது?  

 

இந்ே மூன்று பேோைர்களிற்குமோை  க்ேி மட்ை வனரபைம்  

கோட்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

 

(a) 1/2:1/6:1/12  

(b) 1/2:1/3:1/4 

(c) 3/4:5/36:7/144 

(d) 2/3:8/56:3/88 

(e) 1:14:19 

50. கேிர்வீச்ன  கனலக்கும் ேிறைோைது பிோிவலு என்று அனேக்கப்படுகின்றது. ஒரு ஒளி ேிறமோனலமோைியின் 

பிோிவலுவோைது 𝑅 =
𝜆

𝛥𝜆
  என்னும்  மன்போட்டின் மூலம் ேரப்படுகின்றது. இங்கு R =பிோிவலு, λ = இரண்டு 

வோின களிற்கோை  ரோ ோி அனலேீளம் மற்றும் Δλ = இரண்டு வோிகளுக்கு இனைதயயோை அனலேீளத்ேில் 

தவறுபோடு ஆகியவற்னறக் குறிக்கின்றது. 600.1 nm உறிஞ்சுேல் பபருமோைத்ேிைது குறுக்கீடு இல்லோமல் 

599.9 nm உறிஞ் னல அவேோைிப்பேற்கோை ஒரு ேிறவிளக்கிைது பிோிப்புப் பபறுமோைம் யோது. 

 

(a) 2800 

(b) 3000 

(c) 6000 

(d) 300 

(e) 1500 
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பகுேி B 

 

விைோ 1 

(I) KMnO4 ஆைது அமில ஊைகத்ேில் எேதைோலினை (CH3CH2OH) எேதைோயிக் அமிலமோக (CH3COOH) 

மோற்றுகின்றது. இத் ேோக்கத்ேின் தபோது MnO4
- ஆைது Mn2+ ஆக ேோழ்த்ேப்படுகின்றது. 

 

(a) அனரத் ேோக்க முனறனயப் பயன்படுத்ேி இவ்விர ோயைத் ேோக்கத்ேிற்கோை  மன்படுத்ேிய 

 மன்போட்னைத் ேருக 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(b) 0.08 M ப றிவுனைய KMnO4 கனர லின் 10.00 ml உைன் முற்றோகத் ேகைமனையத் தேனவயோை 

40% (v/v) எேதைோலின் கைவளவு யோது? (எேதைோலின் அைர்த்ேி மற்றும் மூலர் ேிணிவு முனறதய 

0.80 g/cm3 மற்றும் 46.0 g/mol ஆகும்) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(c)  இந்ேக் கணக்கீட்டில் ேீங்கள் எடுத்ே எடுதுதகோள்கள் யோனவ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Index Number …………………….. 
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விைோ 2 

(I) VSEPR தகோட்போட்னைப் பயன்படுத்ேி பின்வரும் மூலக்கூறுகள் / அயன்களின் வடிவம் மற்றும் ேரப்பட்ை 

பபட்டிகளில் அேற்கோை லூயிஸ் கட்ைனமப்புகனள வனரக. ஒவ்பவோரு மூலக்கூறிற்குமுோிய 

முனைவுத்ேன்னமனய (முனைவுள்ளது அல்லது முனைவற்றது) துணிக. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(II) வோைியல் பேோனலதேோக்கிகனளப் பயன்படுத்ேி விண்பவளியில் மூலக்கூறுகனள விண்பவளி 

ஆய்வோளர்கள் கண்டுபிடிப்பர். விண்பவளியின் குனறந்ே ப யற்போடுள்ள பகுேியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை 

பபரும்போலோை மூலக்கூறுகள் தேோியல் கட்ைனமப்புகனளக் பகோண்டிருக்கின்றை. கண்டுபிடிக்கப்பட்ை 

மிகப்பபோிய தேோியல் கட்ைனமப்புகளில் ஒன்று HC7N ஆகும். இந்ே மூலக்கூறின் கட்ைனமப்னப வனரக? 

  

வடிவம்:  ……………………………. 

முனைவுத்ேன்னம :  ……………………………… 

 

வடிவம்:  ……………………………. 

முனைவுத்ேன்னம :  ……………………………… 

 

XeF2 SnCl2 

TeCl4 IF5 

வடிவம்:  ……………………………. 

முனைவுத்ேன்னம :  ……………………………… 

 

வடிவம்:  ……………………………. 

முனைவுத்ேன்னம :  ……………………………… 
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விைோ 3 

(I) அல்தகன், அல்கீன் மற்றும் அல்னகன் என்பனவ த ேைச்த ர்னவகளின்  தவறுபட்ை ஒரு அனமப்பபோத்ே 

பேோைரோகும். அல்தகன், அல்கீன் மற்றும் அல்னகன் (A-F) ஆகியவற்றின் கட்ைனமப்புக்கள் கீதே 

ேரப்பட்டுள்ளை

 

 

 

(a) பின்வருவைவற்றில் எந்ே இரண்டு கட்ைனமப்புக்கள் ேிரம்பிய ஐேதரோக்கோபன்களோகும். 

 

 

 

(b) பின்வருவைவற்றில் எச்த ர்னவகள் ஐேதரோக்கோபன்கள் அல்ல? 

 

 

 

(c) இைச் மபகுேியங்கள் எைப்படுபனவ ஒதர கோபன்  ங்கிலியின் பவவ்தவறு இைங்களில் 

பேோேிற்போட்டு கூட்ைங்கள்  கோணப்படுவேோல் தேோன்றுபனவயோகும். 

 

i. பின்வருவைவற்றில் எந்ே இரண்டு த ர்னவகள் இைச் மபகுேியங்களோகும்.  

 

ii. C5H11Br இைோல் தேோற்றுவிக்கக்கூடிய இைச் மபகுேியங்கனள வனரக.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Index Number …………………….. 
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(d) ேிண்ம  மபகுேியங்கள் (Stereoisomers) எைப்படுபனவ ஒதர மூலக்கூறு சூத்ேிரம் மற்றும் ஒதர 

ஒழுங்கனமப்னபக் பகோண்டிருக்கும் அதேதவனள தவறோை முப்போிமோண அனமப்புக்களினை 

பவற்றிைத்ேில்  பகோண்டிருக்கும் . உேோரணமோக 1,2-dimethylcyclohexane ஆைது இரண்டு ேிண்ம 

 மபகுேியங்கனள தேோற்றுவிக்கக்கூடியேோகும். (குறிப்பு: பபயோீட்டில் ேரப்பட்டுள்ள எண்களோைது 

பமனேல் குழுக்கள் எக்கோபன் அணுவுைன் இனணக்கப்பட்டுள்ளது என்பேனை ேீர்மோைிக்கின்றது) 

இந்ே த ர்னவக்கு இரண்டு ேிண்ம  மபகுேியங்கள்  ோத்ேியமோைது, ஒன்று பமேயில் குழுக்கள் 

வனளயத்ேின் ஒதர பக்கத்ேில் கோணப்பைல் (I), மற்னறயது பமேயில் குழுக்கள் வனளயத்ேின் எேிர் 

பக்கங்களில் கோணப்பைல்(II). இங்கு ேிண்மக்தகோைோைது (  ) ேோளில் இருந்து பினணப்பு 

பவளிதேோக்கி வருவேனையும் புள்ளி புள்ளியோை தகோடு  (  ) ேோளினுள் பினணப்புகள் 

ப ல்வேனையும் குறிக்கின்றது. 

                 

1,2-dimethylcyclohexane இற்குப் பபோருத்ேமோை அனைத்து ேிண்ம  மபகுேியங்கனள வனரக 


