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க�வ� அ�� அல��ேத�� -11 - 1
10th Standard

Science / அறிவ�ய�

ேவதிவ�ைனக�

Total Mark : 50

Multiple Choice Question

2 Mark Questions

10 x 1 = 10

______________ சி��� அமில�தி� �ல�.

(a) திரா�ைச   (b) �ள�   (c) கா�   (d) எ�மி�ைச 

வலிைம �ைற�த அமில� எ�?

(a) HCOOH  (b) HNO  (c) CH COOH  (d) H SO3 3 2 4

Zn +2 HCl → ZnCl2 + H2 ↑  ேம��றிய வ�ைன எ�த வைக வ�ைனைய� சா��த�?

(a) ��ைக வ�ைன  (b) இர�ைட இட�ெபய��சி வ�ைன  (c) இட�ெபய��சி வ�ைன 

(d) சிைத��த� வ�ைன

ெச�ப��� நிற��ள 'X' எ�ற தன�ம�ைத கா��ட� ெவ�ப�ப���� ேபா� 'Y' எ�ற க��� நிற�

ேச�ம�ைத த�கிற�. 'X' ம��� 'Y' எ�பைவ .............................

(a) Cu, CuO  (b) Pb, PbO

ஒ� மாணவ� pH தாைள� ெகா�� �ய ந���  pH ஐ� ேசாதி�தா�. pH தா� ப�ைச நிற�ைத� கா��ய�.

எ�மி�ச� பழ�சா�ைற ந���� அமி��திய�� ...................... நிறமாக மாறிய�.

(a) ப�ைச   (b) சிவ��   (c) ம�ச�

ேவதி எ�மைல எ�ப� 

(a) ��ைக வ�ைன   (b) சிைத��த� வ�ைன 

சி�வ� ைந�ேர� ம��� ேசா�ய� �ேளாைர� ந��� கைரச�கைள� கல���ேபா� ................... வ ���ப��

உடன�யாக� கிைட�கிற�.

(a) ெவ�ைள  (b) ம�ச� 

அ�மின�ய�, ��தநாக ச�ேப� கைரசலிலி��� ��தநாக�ைத இட�ெபய��சி ெச�கிற�. 

(a) ��தநாக� அ�மின�ய�ைத வ�ட வ�ைன�திற� மி�க� 

(b) அ�மின�ய� ��தநாக�ைத வ�ட வ�ைன�திற� மி�க� 

அசி��� அமில�தி� வ�ன�க� உ�ள�. தய��� உ�ள அமில� .....................

(a) லா��� அமில�   (b) டா�டா�� அமில� 

pH = - log10 [H+]. ஒ� கைரசலி� ைஹ�ரஜ� அயன�ய�� ெசறி� 0.001M என��, அத� pH மதி�� ..................

(a) 3  (b) 11  (c) 14

20 x 2 = 40

கா�ய���ைள கா�ப� �ேளாைர� கைரச�ட� ேச����ெபா�� இட�ெபய��சி வ�ைனய�� �ல�

தி�ம கா�ப� உ�வாகிற�.  

அ) இ�வ�ைனய�� ேவதி�சம�பா�ைட எ��க  

ஆ) இட�ெபய��சிவ�ைன ஏ� நிக�கிற�?

��தநாக�ைத��, கா�ப� (II) ச�ேப�ைட�� ேச��� ெவ�ப�ப����ெபா��, கீ�க�ட

ஆ�ஸிஜேன�ற ஒ��க வ�ைனயான� நைடெப�கிற�.  அ)

ஆ�ஸிஜேன�ற ஒ��க� எ�ப� எதைன� �றி�கிற�? 

ஆ) ேம��றிய வ�ைனய�� (i)ஆ�ஸிஜ�  ஒ��கி எ�?  (ii)ஆ�ஸிஜேன�றி எ�? இ)இ�வ�ைனய��

நைடெப�� எல��ரா� ப�மா�ற�ைத வ�ள��க. 

ஆ) இ�த ஆ�ஸிஜேன�ற - ஒ��க வ�ைன�கான அயன��சம�பா�ைட எ��க.

Zn(s) + CuS (aq) → ZnS (aq) + Cu(s)O4 O4
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ஒ� வ�ைனய�� ஒ� ேச�ம� ஆ�ஸிஜைன ஏ���ெகா�டா� அ� ஆ�ஸிஜேன�ற� அைடகிற�.

ஆனா� ஆ�ஸிஜைன இழ�தா� ஒ��கமைடகிற�. ஆ�ஸிஜேன�ற�� ஒ��க�� ஒேர சமய�தி�

நிக�வதனா� ஒ� ேச�ம� ஆ�ஸிஜேன�ற��, ம�ெறா�� ஒ��க�� அைடகிற�. இ�க��ைத�

 பய�ப��தி ப��வ�� சம�பா��� எ�ேச�ம� ஆ�ஸிஜேன�றமைடகிற�, ஒ��கமைடகிற�

எ�பைத� ��க. அ)    ஆ)   இ) 

ஈ) 

2Mg(s) = (g) → 2MgO(s)O2 ZnO + C → Zn + Co F + 3CO → 2F e + 3Ce2O3 O2

C + 2AL → A + 2Crr2O3 l2O3

கைரசலி� ைஹ�ரஜ� அயன�ய�� ெசறி�  M என�� அ) இ�கைரசலி�    மதி�� யா�?  

ஆ) இ�கைரசலி�     மதி�� யா�?  

இ) இ�கைரச� அமில�த�ைம�ைடயதா, கார�த�ைம�ைடயதா எ�பைத �கி��� ��க.

1 × 810− P H

HP O

இ��� ஆண�ைய� தாமிர ச�ேப� கைரசலி�� ைவ���ேபா� தாமிரச�ேப� ஏ� நிற� மா�கிற�?

உ�க� பதி��கான வ�ள�க�ைத� தர��.

கீேழ ெகா��க�ப���ள ஆ�ஸிஜேன�ற ஒ��க வ�ைன�கான வ�னா�க��� வ�ைடயள��க��. 

CuO + H O   Cu + H O  

அ) CuO, Cu ஆக மா�� நிக�� .................... ஆ��. 

ஆ) H2, H O ஆக மா�� நிக�� .................... ஆ��.

2 ⟶ 2

2

(i) ��ணா��� க�ைல� ��ப����ேபா�  

(ii) ெம�ன �சிய நாடாைவ� கா�றி� எ����ேபா�  

எ�த வைகயான ேவதிவ�ைனக� நிக��?

ந�� ெத��த சில ெபா��கள��  pH  மதி�� கீேழ ெகா��க�ப����ள�.

ெபா��    pH மதி�� 

இர�த�  7.4

சைமய� ேசாடா  8.2

வ�ன�க� 2.5

வ ����பய�பா�� அ�ேமான�யா12

அ�டவைணைய� ப��பா�� ெச�� கீேழ உ�ள ேக�வ�க��� வ�ைடயள��க��. 

அ) எ�ெத�த� ெபா��க� அமில�த�ைம உைடய�? 

ஆ) எ�ெத�த� ெபா��க� கார�த�ைம உைடய�?

இ��� ஆண�ைய� தாமிர ச�ேப� கைரசலி�� ைவ���ேபா� தாமிரச�ேப� ஏ� நிற� மா�கிற�? 

உ�க� பதி��கான வ�ள�க�ைத�  தர��.

ஒ� கைரசலி�� ைஹ�ரா�ைச� அயன�ய�� ெசறி� M என��, அத�  pH மதி�� எ�ன?1.0 × 810−

சம ந�ள��ள ெம�ன �ஷிய நாடாைவ� ேசாதைன��ழா� A, Bய�� எ����ெகா�ள��.

ேசாதைன��ழா� Aய�� ைஹ�ேரா�ேளா�� அமில�ைத��, ேசாதைன��ழா� Bய�� அசி���

அமில�ைத�� ேச��க��. இர�� அமில�கள�� அள�� ெசறி�� சமமாக உ�ளன. இவ�றி� எ�த�

ேசாதைன� �ழாய�� வ�ைன அதிக வ ��ய��ட� நைடெப�கிற�?ஏ�?

A, B எ�ற இ� அமில�க� �கைவய�� ைவ�க�ப���ளன. A - அமிலமான� ந��� ப�தியளேவ

ப��ைகயைடகிற� ஆனா� B - அமிலமான� ��ைமயாக ப��ைகயைடகிற�  

அ) A, B அமில�கள�� வலிைம �ைற�த அமில� எ�? வலிைம மி��த அமில� எ�? 

ஆ) வலிைம �ைற�த அமில� எ�றா� எ�ன? 

இ) வலிைம மி��த அமில� எ�றா� எ�ன? 

ஈ) வலிைம �ைற�த அமில�தி��� வலிைம மி��த அமில�தி��� ஒ� உதாரண� த�க?

ெகா��க�ப���ள ேவதிவ�ைனகைள உ��ேநா�கி கீ��கா�� வ�னா�க��� வ�ைடயள��க. 

 

அ) A, B ஐ� க�டறிக  

ஆ) கா�சிய� ைஹ�ரா�ைஸ�� வண�க� ெபய� யா�? 

இ)ைஹ�ேரா�ேளா�� அமில��ட� கா�சிய� ஆ�ைஸ� வ�ைன���� த�� வ�ைளெபா�� "C"

ம��� "D" ஐ க�டறிக. 

ஈ) கா�சிய� ஆ�ைஸ� அமில�த�ைம ெகா�டதா? கார�த�ைம ெகா�டதா? எ�பைத� ��.
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ஒ� ேசாதைன��ழாய�� கா�ப�ைந�ேர� எ��� ெவ�ப�ப��த��. 

அ) கா�ப�ைந�ேர��� நிற� எ�ன? 

ஆ) ந��க� எ�ன க�டறி�த� எ�ன? 

இ) இ�வ�ைன எ�வைகைய� சா��த�? 

ஈ) இ�வ�ைனய�� சம�ெச�ய�ப�ட சம�பா�ைட எ��க.

தவறான ��ைற� ச� ெச�க. 

அ) ேசா�ய� ெப�ேசாேய� உண��ெபா��கைள� பத�ப��த பய�ப�கிற�. 

ஆ) வ�வசாய�தி� ைந��� அமில� உரமாக பய�ப�வதி�ைல. 

இ) க�தக அமில� ேவதி�ெபா��கள�� அரச� என அைழ�க�ப�கிற�. 

ஈ) அமில�தி� pH மதி�� 7 ஐ வ�ட அதிகமாக இ����. 

உ) கா�� அைட�க�ப�ட பான�கள�� அசி��� அமில� பய�ப�கிற�.

ஆ�ஸிஜேன�ற  ஒ��க வ�ைனகள��, எல��ரா� ப�மா�ற� நைடெப�கிற�. ெம�ன �சிய�

அ�வான� இ� எல��ரா�கைள இ��ேளா�� அ��க���� ப�மா�ற� ெச�கிற�. 

அ) இ�வ�ைனய�� வ�ைளெபா�� எ�ன? 

ஆ) இ�வ�ைன�கான சம�ெச�ய�ப�ட சம�பா�ைட எ��க. 

இ) எ�த� தன�ம� ஆ�ஸிஜேன�றமைடகிற� ? 

ஈ) எ�த� தன�ம� ஒ��கமைடகிற�? 

உ)அ�தன�ம�தி� ஒ��க வ�ைனைய எ��க?

கீ��கா�� ���க���� த��த காரண� ��க. 

அ) ப�டா� தயா��ப��, ெம�ன �சிய� நாடாைவ� கா���� �ளா�க�ப�ட ெம�ன �சியேம

பய�ப��த�ப�கிற�. 

ஆ) ��தநாக� ம��� ந���த க�தக அமில��டனான வ�ைனய��, சில �ள�க� கா�ப�ச�ேப� கைரசைல

ேச����ெபா�� ேவகமான வ�ைன நைடெப�கிற�. 

இ) ெம�ன �சிய� கா�பேன� ம��� ந���த ைஹ�ேரா�ேளா�� அமில��டனான வ�ைனய�� சில

�ள�க� அட� ைஹ�ேரா�ேளா�� அமில�ைத ேச����ெபா�� வ�ைனய�� ேவக� அதிக����.

ேசா�ய� ைஹ�ரா�ைஸ�, ைஹ�ேரா�ேளா�� அமில��டனான வ�ைனய�� சம�பா�

ெகா��க�ப���ள�. NaOH              +           HCl           →              NaCl       +          (கைரச�)                       (கைரச�)                    

(கைரச�)           (ந��ம�) அ) இ� எ�வைகயான ேவதிவ�ைனைய� சா��த�? 

ஆ) இ�வ�ைன ெவ�ப உமி�வ�ைன. இ�வ�ைனைய வ�ள��க. 

இ) ெவ�ப உமி�வ�ைன, ெவ�ப�ெகா� வ�ைன�கான ேவ�பா�ைட� த�க. 

ஈ) இைவ வ�ைன����ேபா�, ெவ�பநிைலய�� எ�ன மா�ற� ஏ�ப�கிற�?

OH2

இ� ������ைவைய எ��� ெகா�� அவ�ைற I ம��� II என� �றிய��க. �த�

������ைவய�� சிறிதள� கா�ப� ச�ேப� கைரசைல��, இர�டாவ� ��� ��ைவய�� சிறிதள�

�ளா�க�ப�ட ��தநாக�ைத�� எ����ெகா�க. கா�ப� ச�ேப� கைரசைல� ��தநாக��ட�

வ�ைன��ய ெச�க. 

அ) இ�வ�ைன எ�வைகயான வ�ைன? 

ஆ) ��தநாக உேலாகமான�, அதிக ேந�மி� த�ைம�ைடயதா அ�ல� �ைற�த ேந�மி�

த�ைம�ைடயதா  என���க. 

இ) இத�கான சம�ெச�ய�ப�ட சம�பா�ைட எ��க. 

ஈ) இதி� ஏ�ப�� மா�ற� ம��மா�றமா அ�ல� ம�ளா மா�றமா என� ��க.

ெகா��க�ப���ள அ�டவைணய�� நா�� ெதா�திகைள�� ெதாட��ப���க.

ேச�ம�
�ல���

வா��பா�
ேவதி�ெபய� பய�க�

1. சலைவேசாடா
கா�சிய� ச�ேப� ெஹமி

ைஹ�ேர�
சிைலக� ெச�ய 

2. சைமய�

ேசாடா
ேசா�ய� ைபகா�பேன�

 க�னந�ைர

ெம�ைம�ப��த

3. சலைவ���� ேசா�ய� கா�பேன�  ேக� தயா��க 

4. பா�� சா�� கா�சிய� ஆ�ஸி�ேளாைர� ெவ��க� பய�ப�கிற� 

CaOcl2

N Ca2 O3

CaS . OO4
1
2

H2

NaHCO3
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