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                த்தம் யகுப்பு – அயினல் 

                இபண்டம் தபேப்புதல் கதர்வு  2013-2014 

1.சர்ஸ் டர்யின்           2.இபணஜன்ி                3.லநக்கபலல் 

4.எத்தல்                   5.பட்டசனம் அகனலடடு  6.சர்க்ேலப ேலபசல் 

7.சலதவுறுதல் யில        8.14-யது பதகுத              9.தநபம்,பயள்ி,தங்ேம் 

10.CH2                        11.சும                        12.நன்ற்ல் 

13. A                         14.ேந்தபும்                  15.நன் கநட்டர் 

16.அ) சற்த்தற்குள்க நறுடுேள் 

  ஆ) கரித்தற்குள்க நறுடுேள் 

17.1). சத்துலனில் எரிச்சல் உள்த?  2). தலய உள்த? 

18. ட்சத்தப யடியில் உள் குத-படண்ட்பன், ேலடசனில் ேலத்த படிவு குத 

19. லதபக்சன்  - ஆலலந ஹர்கநன், அட்ரீன் – அயசபே ஹர்கநன் 

20. அ) ஆல் பசல்ேள் குலகேேல உற்த்த பசய்ேன்.  ீட்ட பசல்ேள்   

       இன்சுல உற்த்த பசய்ேன். 

   ஆ) அண்டம் பட்லடேலபம் ஈஸ்ட்கபஜலபம் உற்த்த பசய்ேன். 

21.  1. ித்தல்           - க்டீரினங்ேள் 

    2. அபேம்புதல்         - ஈஸ்ட் 

    3.துண்டதல்          - தட்லடப்புழுக்ேள் 

    4.ப்பபேக்ேம்    - லூட்டிேள் 

22. 1. பட்கபில்         2. ஈசகி 

23. ஈ) ய் ,பூல ,பதல ,சங்ேம், பு  
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யி.பபேகேசன். ட்டதரிஆசரினர்(அ)  அபசுஉனர்லப்ள்ி, நதயச்கசரி 

24. குறுக்குப் பநரித்தல் (அ) ேபஸ் ஸ்டரிங் :  ஒபே இத்லத கசர்ந்த குட்டிலன 

    நற் இத்லத கசர்ந்த பற்கர்ேள் யர்ப்து. 

25. அ) பதத்தல்                      ஆ)  ஈஸ்ட் 

26.                      பேந்து 

                        குபேயி 

                       ேம்ி பூச்ச 

                        நல்பரி 

27. தபேம் பறும் யங்ேள்- லஹட்பஜன் –    ேற்று       - சூரின ஆற்ல் 

   தபேம் பத யம்   -    ேரி       - இனற்லே யப – பட்கபனம் 

28. அ) பட்கபனம்         ஆ) பசசங்கு 

29. 1. கதட்டத்தற்கு ீலப னன்டுத்தம்    2. த்த்டி ீலப உனர்த்தம் 

30. படினது, ஏபில் கதலயன அவு சர்க்ேலப ேலபந்துயிட்டது. கநலும்  

    ேலபக்ேபடினது. 

31.            ேலபபபேின் ல            10      =10 

       ேலபசல்ல+ ேலபபபேள்ல       40+10     50   =5 

32. N2    2 கநல்         56  ேபம் 

   O2   10 கநல்         320 ேபம் 

33. ஆப்ிள்     - நக் அநம்        தனிர்   -  க்டிக் அநம் 

   தபட்லச   – டர்டரிக் அநம்      ேடி   – அசட்டிக் அநம் 

34.  POH = log10(OH),    POH = log10(1.0*10~9),  poH  = 9,   PH = 14-9 =5    
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35. டக்கும், ஏபில் யல யடிீரில் ேற்று ேந்தபேப்தல் இபேம்பு 
துபேிடிக்கும் 

36. உறுதடுத்துதல், ேபணம் இபண்டும் சரி 

37. 1. ஆல்ேஹல்   -OH  பதகுத         2. ஆல்டிலஹடு            - CHO பதகுத 

   3. ேட்கடன்     ->C=O  பதகுத        4. ேர்க்ஸக் அநம்  - COOH பதகுத 

38. அ). உந்தம் = ல  * தலசகயேம் 

   ஆ). தபயஹீனம் 

39.       ல                                        எலட 

   1. பேப்பபேின் அவு                       ஈர்ப்ினல் அவு 

   2. இடதற்கு இடம் நது                     இடதற்கு இடம் நறும் 

   3. ேகேபம்  அகு                         பெட்டன் அகு 

   4.அக்ே இனற்ினற்தபசு                      அக்ே யில் தபசு 

40. அ). சந்த ஆற்ல் பம் என்து ஓர் அகு லக்கு அதே கயல…பசய்யது. 

   ஆ) உகனேக்ே கூடின யடியில் உள் ஆற்ல நீண்டும் னன்டுத்தபடினது 

41. நன்தலட :   1  =   1   =  1     1 +  1 +  1 +   10    30 

                 R1    R2    ர்3      5   10   30    30    10   =  3 ஓம் 

42.  அ) ஆல், ீட்ட, ஒய் ேதர்ேள் 

    ஆ) பண்ட்ஜன் 

43 1. சயப்பு,       2. அதே 

44.அ). ேந்தபும் எண் நதப்பும்,  தலசகயேபம் பேண்ட அவு 

  ஆ). ேந்த யிலசக்கேடுேள் ேந்தத்தன் யடபலனில் பதடங்ே பதன்பலனில்   

      படிபம் 

45. அ). பசங்கேணம்   ஆ). குயிபன்சு.   
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