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61 அ).  

ஆ).  
62 

        
63 

 
64 தயறு.,  

 
65. 

 
66 

 
67. தநணி சிரப 

jkåfŸ Ïja¤ÂèUªJ R¤Âfç¡f¥g£l 

Ïu¤j¤ij vL¤J¢ bršgit. 
ÂR¡fëèUªJ R¤Âfç¡f¥glhj 

Ïu¤j¤ij vL¤J tU»‹wd 
bgUªjkå ÁWjkåfshf¥ Ãç»‹wd. mit 

nkY« M®£OçnahšfŸ v‹D« bkšèa 

E©jkåfshf¥ Ãç»‹wd. mit nkY« 

ÃçªJ bkšèa, Á¿a bk£lh 

M®£OçnahšfshfÎ«, nkY« 

jªJ»fshfÎ« Ãç»‹wd. 

ÁiufŸ nkY« Ñoe¥bgUŠÁiuahfÎ«, 

nk‰bgUŠ ÁiuahfÎ« kh¿, Ïu¤j¤ij¢ 

nrfç¤J Ïja¤ÂDŸ nr®¡»‹wd. Eiupuš 

Áiufis¤ jéu k‰w ÁiufŸ M¡Á#d‰w 

Ïu¤j¤ij vL¤J bršY«. 
 

68 அ) flèš thG« Âä§fy«, clš bt¥g¤ij¤ j¡fit¤J¡ bfhŸtj‰F VJthf 

ததோலுக்கடினில் äf mÂf mséš bfhG¥ò¤ Â£L¡fŸ nrä¡f¥gL»‹wd. 

ஆ). வயsthš  j‹ Ïiuia¥ Ão¡f, gw¡F«nghJ ca® Ru¤Âš Ñ¢ÁL« xè btë¥gL¤Jjš 
69. M) ÁWÚuf«, Ïu¤j¤Â‹ ntÂæiaò rk ãiyia¥ ngQ»wJ. 

70. 

அ. FS¡nfh°                                                 ஆ. 3-fh®g‹ _y¡TW) 
71. 

அ). behÂ¤jš (fh‰¿šyh¢ Rthr«)                         ஆ). ஈஸ்ட் 
72. 

நீின் சுயோச தகயரநப்ன ீரில் உள் ஆக்ஸிஜரதோன் எடுத்துக் வகோள்ளும் யிதநோக 
அரநந்துள்து. நோோக கோற்ில் உள் ஆக்ஸிஜர எடுத்துக் வகோள்ளும் தன்ரந 

 

எக்ரசன் 
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இல்ோததோல் ஆக்ஸிஜன் கிரைக்கோநல் உனிர் இமந்து யிடும் 
73 நல்வரி   கம்ிப்னச்சி  குருயி  ருந்து 

 
 
 
 
 
 
 
 

74 

t     

   
 

 
   

 

75.    அ). வட்தபோினம்        ஆ). வசோிசிபங்கு 

76. ஒிரும் ல்னகள், சூரின ீர் சூதைற்ி, நின்ணு நின் அரை 

77. 

  

78. அ). வதோங்கல்   ஆ). அனுநதிக்கோது. 

79. Úç‹ »uh« _y¡TW ãiw  

 Ô®Î:- H2O = 2(H) + 1(0) = (2x1+1x16) »uh«   

 Úç‹ »uh« _y¡TW ãiw= 18 »uh« 

 18 கிபோம் ிரயுள்ள் ீரில் உள் மூக்கூறுகின் எண்ணிக்ரக = 6.023 X 10
23

 

 ஃ  0.18 கிபோம் ிரயுள் ீரில் உள் மூக்கூறுகள் =   6.023 X 10
23

  X 0.18/18 

         = 6.023 X 10
23

  X 1/100 

         = 6.023 X 10
21

   

80. இரும்ன தோநிபத்ரத யிை யிரதின் நிக்கது என்தோல் தோநிப சல்தட் கரபசில் உள் 
தோநிபத்ரத இரும்ன இைப்வனர்ச்சி வசய்து வபஸ் சல்தட் கரபசர உருயோக்குயதோல் ீி 
தோநிபசல்தட் கரபசல் ச்ரச ி வர்பஸ் சல்தட் –ஆக நோறுகிது.    

 

81. அ). g¢ir ãw«     ஆ). 2 Cu (NO3)2 → 2 Cu O + 4NO2↑ + O2 ↑ 

  
 

 

  நல்வரி 

கம்ிப்னச்சி 

குருயி 

ருந்து 
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82 

                   
 

83. அ).  வநக்சீினம்           ஆ).  

84.  v¤jdhš   m) ÏJ ãwk‰w vçRit bfh©l xU Ú®k«.   

                             M) ÏJ Mய்tf¤Âš cæç khÂçfis¥ ghJfh¡f¥ ga‹gL»wJ. 

       v¤jdhæ¡ mäy«    Ï) ÏJ czÎ, gH¢rhWfis¥ ghJfh¡f¥ ga‹gL»wJ. 

                                             <) ÏJ Fëuit¡F«nghJ gå¡f£o ngh‹w gof§fis cUth¡F»wJ. 

85.  அ). xU »nyh»uh« ãiwÍŸs xU bghUë‹ÛJ 1 Ûé
-2

 KL¡f¤ij V‰gL¤J« 

       éir 1 ãô£l‹ (1 N) MF«. 

 ஆ). éidÍ«, vÂ®éidÍ« ÏU ntWg£l bghUŸfë‹ ÛJ brašgL»‹wd. 

86.  

  
87.  

        
       

       
88.  நின்ழுத்த தயறுோடு - தயோல்ட் 
 நின்தோட்ைம்  - ஆம்ினர் 
 நின்னூட்ைம்   -  கூலும் 
 நின் தரை   - ஓம் 
89. 
 தோநிபம் :  தர் நின்யோய்                      துத்தோகம் : எதிர் நின்யோய் 

                                                      
90. அ) நின்கோந்தம்    ஆ) ரைனோப்ைர் 
91. u=25வசநீ   v=20 வசநீ 

     
92. சுமல் அதிர்வயண்ரண இபட்டிப்ோக்கும்தோது நின்தோட்ைத்தின் யிரநயும்  அதிகநோகும் 
 
தங்க.சபதோஜி, ட்ைதோரி ஆசிரினர், அபசிர் வணகள் தந.ி,ள்ி, நணல்தநடு-609202 

25X 20/25+ 20 =500/45 = 11.1வசநீ 
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