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GROUP – II 

QUESTION BANK 

GENERAL - METALLURGY 

(3 Marks Questions) 

பருப்பபொருள் 
தனிம் ற்றும் சேர்ம் 

1. பனப்பபனள்கரின் லககககரப் பற்ம லிலரி. 

2. தண்ம், தலம், லனே பபன்மலற்கம பண்னகரின் அடிப்பகைில் பலறுபடுத்துக. 

3. இற்பில், ற்மங்கள் ற்றும் பலதில் ற்மங்ககர பலறுபடுத்த 
எடுத்துக்கட்டு தனக. 

4. நீரின் இற்பில் ற்மம் பற்ம லிலரி. 
              (அ) 
நீர் சுறற்ச பற்ம லிலரி. 

5. பதங்கதல் லகறு. பலும் எடுத்துக்கட்டு தனக. 

6. கயகலகரின் பண்னககரப் பற்ம லிலரி. 

7. பசர்ம் லகறு. பலும் எடுத்துக்கட்டுத் தனக. 

8. பசர்ம் ற்றும் கயகலகள் பலறுபடுத்துக. 

9. கயகலகரின் லககககரப் பற்ம லிலரி. 

10. தூ பபனள்கரின் லகககள் பற்ம லிலரி. 

11. தனிம் என்மல் என்ன? 

12. இற்பில் நகயகரில் தனிங்கரின் லககப்படு பற்ம குமப்ன எலதுக. 

13. பண்னகரின் அடிப்பகைில் தனிங்கரின் லககப்படு பற்ம குமப்ன எலதுக. 

14. பசர்ங்கரின் லககப்படு பற்ம குமப்ன எலதுக. 

15. இகைதமன் என்மல் என்ன? 
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அணு அமப்பு 

1. பபனண்க அற லித லகறு. 

2. ம லிகத லித லகறு. 

3. பகலுசக்கன் பனன் இகைப்ன லித லகறு. 

4. பனப்பபனள்கரின் ன்தன்க பற்ம லிலரி. 

5. அடிப்பகைத் துகள்கரின் சமப்பில்னகள் பற்ம குமப்பிடுக. 

6. அணு எண் ற்றும் நகம எண் லகறு. 

7. பபனக்கல் லிகத லிதிகன லகறு. 

8. ஐபச பைப்னகரின் பன்ககர எலதுக. 

9. ஐபசபைன் என்மல் என்ன? உதைம் பகடு. 

10. ஐபசபைன் ற்றும் ஐபசபர் பலறுபடுத்த எடுத்துக்கட்டு தனக. 

11. இண்ைலது சுற்று லகர பகதில் கணும் ஆர்பிட்ைர்கரின் எண்ைிக்கக 
என்ன? அகல எவ்லறு குமப்பிைப்படுகன்மன? 

12. S ற்றும் P ஆர்பிட்ையன் லடிலத்கத லகந்து அலற்மன் பகை பங்கட்டு 
எயக்ட்ன்ககர குமப்பிடுக. 

13. ஒர் எயக்ட்னின் ன்னூட்ைம் ற்றும் நகம என்ன? 

14. ஆர்பிட்ைல் என்மல் என்ன? 

15. அணுக்கரின் உட்கனக்கரில் பபதுலக கைப்படும் துகள்கள் கல? 

16. பபர் அணு தரிின் னக்க குகமபடு என்ன? 

17. ஆஃப தத்துலத்கத லிரக்குக. 

18. ஹணீ்ட் லித லகறு. 

19. பபௌயின் தலிர்ப்னத் தத்துலம் பற்ம லிலரி. 

20. பஹய்சன்பர்க் நகயில்ய பகட்படு லகறு. 

21. பபனண்கின் ஈரில்னத் தன்க என்மல் என்ன? 
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22. எயக்ட்ன் ஆற்மயன் எதர்குமின் னக்கத்துலம் து? 

23. னெயக்கூறு ஆர்பிட்ைல்கள் என்மல் என்ன? 

24. He2 ஏன் உனலகலில்கய? 

25. பிகைப்னத்தம் என்மல் என்ன? 

26. இனக்கயப்கப லகறு. 

தனி வரிமே அட்டவமை 

1. பைபரீனர் தனி லககப்படு பற்ம சறு குமப்ன லகக. 

2. நனையன்ட் தனி லககப்படு பற்ம லிலரித்து, அதன் குகமபட்டிகன குமப்பிடுக. 

3. பயதர் பர் தனி லககப்படு பற்ம சறுகுமப்ன லகக. 

4. உபயகங்ககர தகைக ற்றும் கம்பிக ற்றும் இல்கப பற்ம லிலரி. 

5. னத ஆலர்த்தன அட்ைலகைின் சமப்னப் பண்னகள் பற்ம குமப்பிடுக. 

6. பதைர்கரின் சமப்னப் பண்னகள் பற்ம பட்டியடுக. 

7. னத ஆலர்த்தன அட்ைலகைின் குகமகள் பற்ம குமப்பிடுக. 

8. னத ஆலர்த்தன லிதகக் கூறு. 

9. ந்த லனேக்கள் னஜ்ஜ எயக்ட்ன் கலர் என்தல்பிக பபற்றுள்ரது லிரக்குக. 

10. ஏன் ப பதகுதில் உள்ர தனிங்கள் த்தப் பண்னககரப் பபற்றுள்ரன? 

11. கழ்க்கண்ைலற்கம அணுப்பனன்கரின் ஏறு லரிகசில் எலதுக. 

a) Li, Na and K 

b) C, N and O 

c) Ca, Sr and Ba 

12. கநட்ஜனனது ஆக்ஸஜகனலிை அதக அனிக்கும் ஆற்மல் தப்கப 
பகண்டுள்ரது லிரக்குக. 

13. D-பதகுத தனிங்கள் ஏன் இகைநகயத் தனிங்கள் என அகறக்கப்படுகன்மன? 

14. Li, K, Ca, S ற்றும் Kr ஆகலற்மல் எது அதக னதல் அனிக்கும் 
ஆற்மகயனேம், குகமந்த அனிக்கும் னதல் ஆற்மகயனேம் பபற்றுள்ரது? 
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15. டிரிட்டித்கதப் பற்ம சறு குமப்ன லகக. 

16. டினைட்டிரித்தன் பன்கள் கல? 

17. ஏன் க உபயகங்கள் லயக குந்த பநர்ன் தனிககப் பபற்றுள்ரன? 

18. நீகனேம் கன நீகனேம் ப்பிடுக. 

19. H2O2 இன் இன னக்கப் பன்ககர எலதுக. 

20. க உபயகங்ககரக் கட்டிலும் பதகுத-2 தனிங்கள் கடினத்தன்க லய்ந்ததக 
உள்ரது ஏன்? 

21. க ண் உபயகங்கரின் கர்பபனட் ற்றும் கஹட்க்கஸடுகரின் நகயப்னத் 
தன்கக பகண்டு அடுக்குக. 

22. Be-ில் இனந்து Ba லக இண்ைம் பதகுத தனி ஆக்கஸடுகரின் க 
லயக அதகரிக்கமது ஏன்? 

23. பபன் பதகுத ஏன் கஹட்கடுககர உனலக்கும் தன்கக பபறுகன்மன? 

24. ஒபசனின் பன்ககர கூறுக. 

25. CFC-க்கள் என்மல் என்ன? இகல சுற்றுப்னமத்பதடு பசல்படுலகதக் கூறு. 

26. கூட்டு ஆக்கஸடுகள் என்மல் என்ன? சன்று தனக. 

27. ஹபீகுபரபின், பகுபரபினில் கணும் உபயக அனிககரக் கூம அதன் 
பசல்தமன்ககர லிரக்குக. 

28. அம்பனி நீரில் ககனேம், ஆனல் 15 ஆம் பதகுத தனிங்கரின் 
கஹட்கடுகள் நீரில் ககலதல்கய ஏன்? 

29. PH3 க கட்டிலும், NH3 ஏன் அதக பகதநகயக உகைது? 

30. எந்தத் தனிம் அதக பநர்கும எயக்ட்ன் நட்ைம் தப்கப உகைது? 

31. எந்தத் தனிம் குகமந்த எயக்ட்ன் கலர்தமன் தப்கபக் பகண்ைது? 

32. ஃப்லரின் எயக்ட்ன் நட்ைம் குபரரிகன லிை குகமவு ஏன்? 

33. பிரம்பப சல்லன்ஸ பற்ம குமப்ன எலதுக. 

34. H3PO3 இனகத்துலம் உகைது ஏன்? 
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35. ஏன் உரி லனேக்கள் ஃனபரரின் ற்றும் ஆக்ஸஜனுைன் ட்டும் பசர்ங்ககர 
உனலக்குகன்மன? 

36. D-பதகுத தனிங்கள் என்மல் என்ன? 

37. D-பதகுத தனிங்கள் எவ்லறு லககப்படுத்தப்படுகன்மன? 

38. இகைநகயத் தனிங்கள் அகைவுச் பசர்ங்ககர உனலக்குலது ஏன்? 

39. Mn3+ அனிககர லிை Mn2+ அனிகள் அதக நகயப்னத் தன்ககக் 
பகண்டுள்ரன ஏன்? லிரக்குக. 

40. அலுபன பலப்ப டுக்க னகமகப் பற்ம சறு குமப்ன லகக. 

41. கப்பரின் இண்டு உபயகக்கயகலக எலத அதன் பன்ககரக் கூறுக. 

42. உள் இகைநகயத் தனிங்கள் என்மல் என்ன? இன சன்றுகள் தனக. 

43. ஷ் உபயகம் என்மல் என்ன? அலற்மன் பன்ககர எலதுக. 

44. யந்தகனடு குறுக்கம் என்மல் என்ன? 

45. ஆக்டிகனடு குறுக்கம் என்மல் என்ன? 

46. யந்தகனடுகள் ற்றும் ஆக்டிகனடுகரின் பன்ககர எலதுக. 

அிலம் - கொரம் - PH 

1. அயங்கரின பன்கள் ஏபதனும் நன்ககன எலதவும். 

2. உப்னகரின் பன்ககரக் குமப்பிைவும். 

3. அய கற பற்ம சறு குமப்ன லகக. 

4. பலதப் பபனள்கரின அசன் என்மகறக்கப்படும் அயம் எது? ஏன் அவ்லறு 
அகறக்கப்படுகமது? 

5. இஜதலகம் லகறு. 

6. உபயகக் கைத்த ற்றும் ன்பகுரி கைத்த பலறுகடுத்துக. 

7. பபை லிதக லகறு. 

8. ன்கைத்தப் பபனள்கள் என்மல் என்ன? சன்று தனக. 
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9. ஆஸ்லர்டின் நீர்த்தல் லிதக கூறு. 

10. தங்கல் ககசல் என்மல் என்ன? 

11. நமங்கட்டிகள் என்மல் என்ன? உதைம் பகடு. 

12. ன்னற் பவுதல் என்மல் என்ன? 

13. ந ற்றும் சன கைத்துத்தமன் லகறு. அகல எவ்லறு பதைர்ன 
பகண்டுள்ரன. 

14. பஹன்ைர்சன் சன்படு என்மல் என்ன? 

15. கறநீர் ன்சத்கதக் கைத்தும் அபத சத்தல் லன லடி நீர் ன்சத்கத ஏன் 
கைத்தது? 

சவதி விமனகள் 

ஆக்ஸிஜசனற்றம் ற்றும் ஒடுக்கம் 

1. ஆக்ஸஜபனற்மம் ற்றும் டுக்கம் பலறுபடுத்துக. 

2. ஆக்ஸஜபனற்ம – டுக்க லிகனகள் பற்ம சறு குமப்ன லகக. பலும் உதைம் 
பகடு. 

3. ன பலதச் சன்படு தனம் பசய்தகள் கல? 

4. இட்கைச் சகதவு அல்யது இட்கை இைப்பபர்ச்ச அல்யது லழீ்படிவு 
லிகனககரப் பற்ம குமப்ன லகக. 

5. பலப்ப உழ் லிகன ற்றும் பலப்ப பகள்லிகனககர பலறுபடுத்த எடுத்துக்கட்டு 
தனக. 

6. இைப்பபர்ச்ச ற்றும் சகதவுறுதல் லிகனககர பலறுபடுத்த எடுத்துக்கட்டு தனக. 

கொர்பன் சேர்ங்கள் 

1. ற்மப் பண்ன லகறு. பலும் எடுத்துக்கட்டு தனக. 

2. சங்கயத் பதைர் சக லலுப்பிகைப்ன பற்ம சறு குமப்ன லகக. 

3. கலம் கர்பனுகை னமபலற்றுக லடிலங்கலள் ன்மகும் அதன் கடினத் 
தன்கக்கன கைத்கதக் கூறு. 

4. லிகனத்பதகுத லகறு. உதைம் பகடு. 
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5. ஆல்கஹல் பனகுலதல் ஏற்படும் தீ லிகரவுகள் பற்ம பட்டியடுக. 

6. எஸ்ைக்குதல் லகறு. பலும் உதைம் பகடு. 

7. எத்தனல் ஆக்ஸஜபனற்ம லிகனகப் பற்ம சறு குமப்ன எலதுக. 

8. அனினேறுதல் லகறு. பலும் உதைம் பகடு. 

மைட்ரஜன் சேர்ங்கள் 

1. TNT பற்ம சறு குமப்பபலத அதன் பன்ககர குமப்பிடுக. 

2. பிக்ரிக் அயம் பற்ம குமப்பபலத அதன் பன்ககர குமப்பிடுக. 

3. 15 ஆம் பதகுத தனி கஹட்பட்டுககர பற்ம லிரிலய் லிரக்குக. 

4. கநட்ஜன் நகயப்படுத்தகயச் சுனக்க லகக. 

5. ஆஸ்லல்ட் னகமில் கநட்ரிக் அயம் எவ்லறு தரிக்கப்படுகமது? 

6. கநட்ரிக் அயத்தன் அகப்கபப் பற்ம சுனக்க லகக. 

7. கநட்ஜபனற்மம் லகறு. 

8. பஹபர் னகமில் அம்பனி எவ்லறு தரிக்கப்படுகமது? 

9. கநட்ரிக் அயத்தன் பன்ககர குமப்படுக. 

உரங்கள், பூச்ேிக்பகொல்லிகள் 

1. னச்சக்பகல்ய ககரக்பகல்ய பலறுபடுத்த எடுத்துக்கட்டுத் தனக. 

2. கர்பபட் பற்ம சறு குமப்ன லகக. 

3. கயப்ன உங்கள் பற்ம சறு குமப்ன லகக. 

4. னச்சக் பகல்யகரின் லிகரவுககரக் குமப்பிடுக. 

உசலொகம் 

1. தகுந்த எடுத்துக்கட்டுைன் கனித்கதனேம், ததுகலனேம் பலறுபடுத்தக் கட்டுக. 

2. ததுகல அைர்பிக்கும் பல்பலறு னகமகள் கல? 
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3. உபயகலில் னகமக லகறு. 

4. கற்மல்ய சூறயல் லறுத்தல் என்மல் என்ன? எடுத்துக்கட்டுத் தனக. 

5. ன்னற் பகுப்ன னகமில் தூய்கப்படுத்தல் என்மல் என்ன? எடுத்துக்கட்டுத் 
தனக. 

6. ன்னற்பகுப்ன னகமில் தூய்கப்படுத்துதல் என்மல் என்ன? எடுத்துக்கட்டுத் 
தனக. 

7. பநர்ன் லய் துகள் என்மல் என்ன? 

8. கழ்க்கண்ைலற்கமப் பற்ம என்ன அமலய்? 

i) லறுத்தல் 

ii) உனக்கப் பிரித்தல் 

ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 

1. நீர் சுபடுதயன் னக்க னெயங்கள் து? 

2. சுற்றுச்சூறகய சுபடுத்தும் ஏபதனும் ஐந்து நச்சு உபயகங்ககரக் கூறு. 

3. DDTஐப் பபல் உைவு சங்கயகப் பதக்கும் பர்குரி பசர்ம் என்ன? 

4. லரிண்ையத்தல் கணும் ஒபசனின் பன் ற்றும் தீககக் குமப்பிடுக. 

5. எவ்லறு CO2 பலப்பத்கத பலரித் தள்லலகதத் தலிர்க்கமது? 

6. லரிண்ையத்தன் ீது கநட்ஜன் ஆக்கஸடுகரின் தக்கத்தல் ஏற்படும் தீ 
லிகரவுகள் என்ன? 

7. ஏன் CFC பசர்ங்கள் குபரரின் அணுக்ககர ட்டும் பலரித் தள்லகமது? 
ஃனலரின் அணுக்ககர பலரிலிடுலதல்கய? 

8. சூரிக் கங்கலக்குக் கைம் UV ரிக்கதர், IR ரிக்கதர் அல்ய? ஏன்? 

9. லரிண்ையத்தன் உர் ட்ைத்தல் கணும் துகள்ககரப் பற்ம எலதுக. 

10. பசுக இல்ய லனே என்மல் என்ன? எடுத்துக்கட்டு தனக. 

 

 

 



9 
 

GROUP II(OT) & II-A TEST BATCH STARTS ON 11TH MARCH 2019 
Ph: 044-45512113: Cell : 9962486468, 9962266468 

For Any Queries E-mail : tnpscfeedback@shankarias.in 
 

 

 

(BRIEF ANSWER AND ESSAY TYPE QUESTIONS) 

பருப்பபொருள்கள் 
 

1. ன படித்தன கயகல ற்றும் இனபடித்தன கயகல பலறுபடுத்துக. 

2. கழ்க்கண்ைலற்கம லிலரி. 

i) ன படித்தன கயகலகப் பிரித்பதடுக்கும் னகம. 

ii) இன படித்தன கயகலகப் பிரித்பதடுக்கும் னகம 

3. பசர்ம் லகறு. அதன் பண்னககரப் பற்ம லிலரி. 

4. பசர்ம் கயகலகள் பலறுபடுத்துக. 

அணு சகொட்பொடு 
 

1. கழ்கண்ை அணுதரிககர லிலரித்து அதன் நகம ற்றும் குகமககர குமப்பிடுக. 

i) ைல்ைன் அணுக் பகள்கக 

ii) J.J. தம்சன் அணுக்பகள்கக 

iii) னொதர்பபர்டு அணு தரி 

iv) நீல்ஸ் பபர் அணு தரி 

v) பசர் பலீ்டு அணு தரி 

vi) னபட்ைன் ற்றும் நனைட்ன் 

2. ஒர் அணுலில் கணும் எயட்கன னலகக குமப்பிை பன்படும் பய 
குலண்ைம் எண்ககர லிரக்குக. 

i) னதன்க குலண்ைம் எண் (n) 

ii) துகை அல்யது பகை உந்த குலண்ைம் எண் (l) 

iii) கந்தப்னய குலண்ைம் எண் (m) 

iv) தற்சுறற்ச குலண்ைம் எண் (s) 

3. ஐபசபைப்னகள் லகறு, பலும் சமப்பில்னகள் ற்றும் பன்படுககரப் பற்ம 
லிலரி. 

4. கழ்கண்ைலற்கம லிலரி. 
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i) நலனீ அணுக்பகள்கக 

ii) அபலபகட்ப கற்பிதக் பகள்கக ற்றும் அலற்மன் னக்கத்துலம். 

5. கழ்கண்ைலற்கம லிலரி. 

i) ப்ன அணுநகம 

ii) ப்ன னெயக்கூறு நகம. 

 

தனி வரிமே அட்டவமை 

1. பதகுத ற்றும் பதைர் பற்ம லிலரித்து அதன் சமப்னப் பண்னகள் பற்மக் 
குமப்பிடுக. 

2. பண்ைலீப் தனி லரிகச அட்ைலகைப் பற்ம லிலதத்து அதன் நகம 
குகமககரக் குமப்பிடுக. 

3. நலனீ அல்யது தற்கய தனி லரிகச அட்ைலகைகப் பற்ம லிலதத்து அதன் 
நகமகள் ற்றும் குகமககரப் பற்ம குமப்பிடுக. 

4. னதல் பதகுத தனிங்கள் ஏன் குகமந்த அனிக்கும் என்தல்பிக 
பபற்றுள்ரன? 

5. கழ்கண்ை தனிங்கரில் எகல அதக எயக்ட்ன் கலர் என்தல்பிக பபற்றுள்ரன? 

i) கநட்ஜன் அல்யது ஆக்ஸஜன் 

ii) னலரின் அல்யது குபரரின் லிரக்குக. 

6. எயக்ட்ன் கலர் என்தல்பி என்மல் என்ன? அது சர்ந்துள்ர கைிகள் கல? 

7. தனி லரிகச அட்ைலகைில் எயக்ட்ன் கலர் என்தல்பி பபதுலக 
றுபடுலகத லிலரி. 

8. அனி ஆம் லகறு. ன பநர்ன் அனிின் ஆம் தய் அணுகல லிை 
அதகக இனப்பகத லிரக்குக. 

9. அனிக்கும் என்தல்பி என்மல் என்ன? அது எவ்லறு பதகுத ற்றும் 
லரிகசில் றுபடுகமது? 

10. எயக்ட்ன் கலர் ஆற்மல் என்மல் என்ன? அது எக்கைிககர பபனத்து 
றுபடுகமது? 

11.  

i) எயக்ட்ன் கலர் என்தல்பி ற்றும் எயக்ட்ன் கலர் ஆற்மல் பலறுபடுத்துக. 
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ii) எயக்ட்ன் நட்ைம் பற்ம லிலரி. 

 

12.  

i) க உபயகங்கரின் பபதுப்பண்னககர பட்டியடுக. 

ii) தல நகயிலுள்ர கஹட்ஜன் எவ்லறு எரிபபனரகப் பன்படுத்தயம் 
என்பகத லிரக்குக. 

13. கழ்கண்ைலற்மன் பன்படுககரக் குமப்பிடுக. 

i) கல்சத்தன் பசர்ங்கள் 

ii) பக்னசீத்தன் பசர்ங்கள் 

14. ந்த லனேக்கரின் பன்படுககரக் குமப்பிடுக. 

15. கழ்கண்ைலற்மன் பன்படுககர குமப்பிடுக.  

i) சல்லர் கநட்பட் – AgNO3 

ii) கயகன் – ZnCO3 

iii) தங்கம்- Au     

iv) துத்தநாகம்- Zn 

v) குரராமியம்- Cr 

16. யந்தகனடுகள் ற்றும் ஆக்டிகனடுககர ப்பிடுக. 

17. யந்தகனடுகள் ற்றும் ஆக்டிகனடுகரின் பன்ககர எலதுக. 

அிலம் - கொரம் - PH 

1. அய-க பகள்ககககரப் பற்ம லிலரி. 

i) அர்ஹனீிஸ் பகள்கக 

ii) பயௌரி – பின்ஸ்ைட் பகள்கக 

iii) லூிஸ் பகள்கக 

iv) யக்ஸ் - பிபரட் பகள்கக 

v) உஸ்பனலிச் பகள்கக 

vi) இன்பகல்டு பகள்கக 

2. கழ்கண்ைலற்கம லிலரி. 
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i) அயங்கள் ற்றும் கைங்கரின் சமப்னப் பண்னகள் 

ii) உப்ன ற்றும் பல்பலறு லககன உப்னகள் 

a. அய உப்ன 

b. க உப்ன 

c. நடுநகய உப்ன 

d. இட்கை உப்ன 

3. (i)  கழ்கண்ைலற்மன் பன்படுககர குமப்பிடுக.  

a. ஆக்ஸயக் அயம் 

b. யக்டிக் அயம் 

c. பபன்பசிக் அயம் 

d. ைர்ைரிக் அயம் 

e. கநட்ரிக் அயம் 

f. சல்ஃனரிக் அயம் 

(ii)  சய கங்கரின் பன்படுககர குமப்பிடுக. 

சவதி விமன 

1. பலவ்பலறு பலத லிகனககரப் பற்ம லிலத. 

i) பசர்க்கக லிகன 

ii) சகதவுறுதல் லிகன 

iii) இைப்பபர்ச்ச லிகன 

iv) இட்கை இைப்பபர்ச்ச லிகன 

v) ஆக்ஸபனற்மம் ற்றும் டுக்கம் 

vi) பலப்ப உழ்லிகன ற்றும் பலப்ப பகள்லிகன 

சவதி விமன 

1. அனிச் பசர்ம் ற்றும் சகலலுப்பிகைப்னச் பசர்ம் அல்யது பிகைப்னககர 
பலறுபடுத்துக. 

உசலொகம் 

1. கழ்கண்ைலற்கம லிலரி. 

i) னலிஈர்ப்ன னகமில் பிரித்பதடுத்தல் 
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ii) தக தப்ன னகம 

iii) ன்கந்த பிரிப்ன னகம 

iv) பலதில் னகம 

v) ண்ட் னகம 

vi) துனல னகனத் தூய்கக்கல் 

vii) லன் ஆர்பகல் னகம 

viii) க் ஆர்தர் பஸ்ட் சகனடு னகம 

ix) பபட் னகம 

x) பர்க் னகம 

xi) பட்டின்சன் னகம 

2. கப்பர் அதன் னக்கத் ததுலியனந்து எவ்லறு பிரித்து எடுக்கப்படுகமது என்பகத 
லிரிலக லிரக்குக. 

3. அலுனிம் அதன் னக்கத் ததுலியனந்து எவ்லறு பிரித்து எடுக்கப்படுகமது 
என்பகத லிரிலக லிரக்குக. 

4. இனம்ன அதன் னக்கத் ததுலியனந்து எவ்லறு பிரித்து எடுக்கப்படுகமது என்பகத 
லிரிலக லிரக்குக. 

5. உபயகக் கயகல லகறு. அதன் லககககரக் லிலரித்து பலும் 
பன்படுககரக் குமப்பிடுக. 

கொர்பன் சேர்ங்கள் 

1. கழ்கண்ைலற்கம லிலரி. 

i) கர்பனின் னமபலற்றுக லடிலம் 

a. டைண்ட், அகப்ன, பண்னகள் ற்றும் பன்படு 

b. ககபட், அகப்ன, பண்னகள் ற்றும் பன்படு 

c. னல்யரீன் ற்றும் கபனீ் 

ii) கர்பன் பசர்ங்கரின் பன்படுகள் 

2. எத்தனல் ற்றும் அசட்டிக் அயத்தன் தரிப்ன பண்னகள் ற்றும் 
பன்படுககரப் பற்ம லிலரி. 

3. பதகுத – 14 தனிங்கரின் ஆக்கஸடு ற்றும் கஹட்கடுகள் பற்ம லிலரி. 

4. கர்பன் சுறற்சகப் பற்ம லிலரி. 
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மைட்ரஜன் சேர்ங்கள் 

1. கநட்ஜன் பசர்ங்கரின் பன்படுககரப் பற்ம லிலரி. 

2. கநட்ஜன் சுறற்சகப் பற்ம லிலத. 

3. பதகுத – 15 தனிங்கரின் ஆக்கஸடு ற்றும் கஹட்கடுககரப் பற்ம லிலரி. 

உரங்கள், பூச்ேிக்பகொல்லிகள்   

1. இற்கக உங்கள் ற்றும் பசற்கக உங்கள் பலறுபடுத்துக. 

2. பல்பலறு லககன னச்சக்பகல்யககரப் பற்ம லிலரி. அதன் லிகரவுககர 
குமப்பிடுக. 

3. உிரி உங்கள் என்மல் என்ன? அதன் லககககரக் குமப்பிட்டு, பன்படுககர 
பட்டியைவும். 

ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 

1. கழ்கண்ைலற்கம லிலரி. 

i) ஒபசன் பையத்தல் பதப்ன 

ii) பசுக இல்ய லனே ற்றும் அதன் லிகரவுகள் 

iii) அணு பபறவு 

 

 

 


