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  PART – A  

Answer any FIVE Questions from the following  

 

1. Mention any two conditions for thermometric titrations. 

ntg;gj;juk; ghh;j;jypd; epge;jidfs; ,uz;bidf; $Wf. 
2. What is Thermogram? 

ntg;g Ma;Tf; NfhL vd;why; vd;d? 
3. Write Ilkovic equation. 

,y;Nfhtpf; rkd;ghl;il vOJf. 
4. What is half-wave potential? 

miu miy kpd;dOj;jk; vd;why; vd;d? 
5. Give the principle of solvent extraction. 

fiug;ghd; rhW ,Wf;fj;jpd; jj;Jtj;ijj; jUf. 
6. Write the uses of Sublimation? 

gjq;fkhjypd; gad;fis vOJf. 
7. Give the principle of fractional distillation. 

gpd;df; fha;r;rp tbj;jypd; jj;Jtj;ij vOJf. 
8. Write the applications of TLC. 

TLC-d; gad;ghLfis vOJf. 
9. Name any two adsorbent used in chromatography. 

tz;zg;gbT gphpifapy; gad;gLj;jg;gLk; ,uz;L <h;f;fpfspd; ngah;fis vOJf. 
10. What is Rf value? 

Rf kjpg;G vd;why; vd;d? 
11. Write a note on base peak. 

mbg;gil KfL gw;wp Fwpg;G vOJf. 
12. State nitrogen rule in mass spectrometry. 

   epiw epuypaypy; iel;u[d; tpjpiaf; $Wf. 
 

PART – B  

Answer any THREE Questions from the following 

 

13. Discuss the principle and applications of TGA. 

TGA-tpd; mbg;gil jj;Jtk; kw;Wk; gad;ghLfis tpsf;Ff. 
14. Explain the advantages and disadvantages of DME in Polarography. 

nghNyhNuhfpuhgpapy; DME-d; Nkd;ikfs; kw;Wk; ghjfq;fs; tpsf;Ff. 
15. Define the terms: Migration and diffusion current. 

gjq;fis tiuaWf: efh;T kw;Wk; tpuTjy; kpd;Ndhl;lq;fs;. 
16. Write a note on fractional crystallization. 

gpz;zg; gbfkhf;fy; Fwpj;J Fwpg;ngOJf. 
 
 



 
17. Explain the separation of Zn and Mn using ion exchange chromatography. 

madpghpkhw;w tz;zg;gbT gphpifapd; %yk; Zn  kw;Wk; Mn -j;ij gphpj;njLj;jiy tpsf;Ff. 
18. Highlight the advantages of TLC over paper chromatography. 

jhs; tz;zg;gbT gphpifia tpl nky;ypa mLf;F tz;zg;gphpifapd; Nkd;ikfis 
Fwpg;gpLf. 

19. Sketch and explain the instrumentation of mass spectrometer. 

epiw epuypay;khdpapd; fUtpahf;fj;ij tiue;J tpsf;Ff. 
 

 

PART – C  

   Answer any TWO Questions from the following 

20. Draw and explain TGA of Calcium Oxalate monohydrate. 

fhy;rpak; Mf;rNyl;L NkhNdhi`l;Nul;bd; TGA-it tiue;J tpsf;Ff. 
21. a) Sketch and explain the experimental setup of Polarography. 

b) Explain the theory of electrogravimetric analysis. 

m) nghNyhNuhfpuhgpapd; Nrhjid mikg;ig tiue;J tpsf;Ff. 
M) kpd; vilawpg; gFg;ghiatpd; Nfhl;ghLfis tpthp. 

22. With a neat diagram, describe the construction and use of Soxlet apparatus. 

      rhf;];nyl; cgfuzj;jpd; glk; tiue;J mjd; mikg;igAk; gad;fisAk; tpsf;Ff. 
23. Discuss the principle and applications of Column chromatography. 

gj;jp tz;zg;gbT gphpifapd; jj;Jtk; kw;Wk; gad;fis tpthp. 
24. Explain the principle, experimental techniques and applications of GLC. 

thA ePh;k tz;zg;gbTg; gphpifapd; jj;Jtk;> nray;Kiw tpsf;fk; kw;Wk; gad;fs; gw;wp 
Fwpg;G tiuf.  
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  PART – A  

Answer any FIVE Questions from the following  

 

1. Define the term monomer and oligomer? 

 யரபனறு – ஒமநம், சில்டிநம்? 

2. Differentiate homopolymer from heteropolymer? 

ஓரினல் ல்டிநம் - வயறுட்ட ல்டிநம் வயறுடுத்துக? 

3. What is step polymerization? 

டியர்ச்சி டினாக்கல் என்ால் என்? 

4. What is ring opening polymerization? 

யரன திப்பு டினாக்கல் யிர என்ால் என்? 

5. What is vulcanization? 

பப்ரப யலுவயற்றும் முர என்ால் என்? 

6. List the additives added during the moulding of polymer? 

ல்டிநம் யார்ப்ின் வாது வசர்க்கப்டும் வசர்ப்ிகர ட்டினிடுக? 

7. Write the differences between HDPE and LDPE? 

உனர் அடர்த்தி ாிஎத்திலீன்,  குர அடர்த்தி ாிஎத்திலீன் வயறுடுத்துக? 

8. Mention the uses of PVC? 

PVC -னின் னன்கர தமக . 

9. What are biopolymers? Give examples? 

உனிரினப்ல்டிநம் என்ால் என்? எடுத்துக்காட்டு தமக? 

10. What are conducting polymers? 

நின்கடத்தும் ல்டிநம் என்ால் என்? 

11. Define functionality of monomer? 

ஒமநத்துக்கா சசனல்ாடு – யரபனறு? 

12. What is Kevlar? Give its uses. 

சகவ்ர் என்ால் என்?  அதன் னன்கர கூறு? 

PART – B  

Answer any THREE Questions from the following 

 

13. What is glass transition temperature? Explain the factors affecting it? 

கண்ணாடிநாறுசயப்ிர  என்ால் என்? அரத ாதிக்கும் காபணிகர யியரி? 

14. Write a note on Bulk and Solution polymerization? 

குிப்பு யரபக - சநாத்த ல்டினாக்கல் முர நற்றும் தீர்வு கரபசல் ல்டினாக்கல்? 

15. Explain the thermal and oxidative degradation of polymers? 

ல்லுறுப்ினின் சயப்ச்சிரதவு நற்றும் ஏற் சிரதவு ற்ி யியரி? 

 



 

 

 

16. Write the preparation properties and uses of terylene and nylon6,6? 

சடரிின், ரான்6,6 ஆகினயற்ின் தனாரிப்பு, ண்புகள் நற்றும் னன்கர தமக? 

17. Write the mechanism for formation of silicones? 

சிிவகான்கள் தனாரிக்கும் யிரனின் யிர யமிமுரரன யியரி? 

18. Explain the free radical polymerization with suitable example? 

 தி நின்னுமபு ல்டினாக்கல் யிரரன தக்க உதாபணத்துடன் யிக்குக? 

19. a) Write the difference between natural and synthetic rubber?  

b) Write the preparation and uses of BUNA - N? 

a) வயறுடுத்தி யிக்குக இனற்ரக பப்ர், சசனற்ரக பப்ர்         

b) BUNA-N தனாரிப்பு நற்றும் னன்கர தமக. 

 

PART – C  

   Answer any TWO Questions from the following 

20. Explain the determination of molecular mass of polymer by number average (Mn) and weight average 

(Mw)? 

ல்டிநத்தின் மூக்கூறு எரடனிமம் எண் சபாசரி(Mn) நற்றும் எரட சபாசரி (Mw) முரகர 

யிரியாக யிக்குக? 

21.  Discuss the ionic polymerizations with example? 

அனி டினாக்கல்கர தக்க உதாபணத்துடன் யிரியாக யியரி? 

22. Discuss indetail the Injection moulding and Extrusion moulding? 

ின் யமம் ல்டிநத்தின் யார்ப்பு நுணுக்கங்கர யிரியாக யியரி. 

உட்சசலுத்து யார்ப்பு, ிமிதல் யார்ப்பு 

23. Explain the preparation properties and uses of  

a) Neoprine        b) BUNA S  

c) Phenol-formaldehyde       d) Urea- formaldehyde. 

ின் யமயயற்ின் தனாரிப்பு, ண்புகள் நற்றும் னன்கர யிரியாக யியாதி.  
a) ிவனாப்ரின்     b) BUNA S      

c) ிால் –ார்நாிடீரைடு    d) மரினா-ார்நாிடீரைடு.  
24. Discuss the synthesis and applications of silicones. 

சிிவகான்கள் தனாரிப்பு நற்றும் னன்கர யிரியாக யியாதி. 
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  PART – A  

Answer any FIVE Questions from the following  

 

1. Draw the structure of EDTA? 

EDTA ன் வரபடத்ரை வரக. 

2. What are the metal ions present in haemoglobin and vitamin B12? 

ஹமீோகுமரோபின் ற்றும் ரவட்டின் B12 ல் உள்ர உமயோக அனிகரர எழுதுக. 

3. Define: organometallic compounds. 

வரறு : கரி உமயோக மேர்ங்கள். 
4. Write any two preparation method of organo lithium compounds. 

கரி யித்ைிம் மேர்ங்கரர ைோரிக்கும் ஏமைனும் இண்டு முரமிரன எழுதுக. 

5. Draw the structure of Co2(CO)8. 

Co2(CO)8  ன் வடிவரப்ரப வரக. 

6. Using EAN rule calculate the total number of electrons present in Ni(CO)4. 

Ni(CO)4 ல் கோணப்படும் மோத்ை எயக்ட்ோன்கரர EAN விைிர பன்படுத்ைி கணக்கிடுக. 

7. What are isotones? Give suitable examples. 

ஐமேோமடோன் என்மோல் என்ன? எடுத்துகோட்டு மகோடு. 

8. Define: mass defect.  

வரறு : நிரம குரமவு. 
9. What are the constituents are in enamels?  

எனோயின் பகுைி மபோருட்கள் ோரவ? 

10. How to manufacture soaps? 

மேோப்ரப எவ்வோறு ைோரிப்போய்?  

11. Draw the structure of Oxine. 

ஆக்ரேனின் வடிவரப்ரப வரக. 

12. Write applications of varnishes. 

வோர்னிஷின் பன்கரர எழுதுக. 

PART – B  

Answer any THREE Questions from the following 

 

13. Discuss the structure and applications of haemoglobin. 

ஹமீோகுமரோபினின் வடிவரப்பு ற்றும் பன்கரர விவோைிக்க.  

14. Describe the preparation, properties and uses of organo zinc compounds. 

கரி துத்ைநோக மேர்ங்கரர ைோரித்ைல், பண்புகள் ற்றும் பன்கரர விவரிக்க. 

 

 

 



 

 

15. Discuss the synthesis structure and bonding of Ni(CO)4.  

Ni(CO)4 ன் ைோரித்ைல், வடிவரப்பு ற்றும் பிரணப்ரப விவோைிக்க. 

16.  Write short note on liquid drop model. 

நீர் துரி ோைிரிர பற்மி ேிறு குமிப்பு வரக.  

17. How to manufacture anionic detergents? Write its applications. 

எைிர்ின் அனி டிடர்மென்ரட எவ்வோறு ைோரிப்போய்? இவற்மின் பன்கரர எழுதுக.  

18.  How to estimate nickel using DMG? 

DMG ர பன்படுத்ைி நிக்கரய எவ்வோறு ைிப்பிடுவோய்?  

19. Differentiate between nuclear fission and fusion. 

அணுக்கரு பிரவு ற்றும் அணுக்கரு இரணவிரன மவறுபடுத்துக. 

PART – C  

   Answer any TWO Questions from the following 

20. a) Explain briefly to estimate hardness of water using EDTA. 

b) Write short note on Chlorophyll.                                             

a) EDTA ர பன்படுத்ைி கடின் நீரின் ைன்ரர எவ்வோறு ைிப்பிடுவோய் என்பரை    

    விவரி.  

b) குமரோமோபில் பற்மி ேிறு குமிப்பு வரக. 

21. a) Describe the preparation, properties and uses of ferrocene. 

b) Discuss the preparation, properties and uses of organo magnesium compounds. 

a) மபர்மோேினின் ைோரித்ைல், பண்புகள் ற்றும் பன்கரர விவரிக்க. 

b) கரி க்னேீி மேர்ங்கரர ைோரித்ைல், பண்புகள் ற்றும் பன்கரர விவோைிக்க.   

22. a) Describe the synthesis, structure and bonding of Fe2(CO)9. 

b) How to prepare sodium nitroprusside? Write its applications. 

a) Fe2(CO)9 ன் ைோரித்ைல், வடிவரப்பு ற்றும் பிரணப்ரப விவோைிக்க. 

b) மேோடிம் ரநட்மோ ப்ருரேரட எவ்வோறு ைோரிப்போய்? இவற்மின் பன்கரர எழுதுக.   

23. a) Write short note on shell model. 

b) Write the medicinal applications of radio isotopes. 

a) கூடு ோைிரிர பற்மி ேிறு குமிப்பு வரக. 

b) கைிரிக்க ஐமேோமடோப்புகரின் ருத்துவ பன்கரர எழுதுக.  

24. What are paints? Explain briefly paints constituents with their functions? 

வர்ணங்கள் என்மோல் என்ன? வர்ணங்கரின் பகுைி கூறுகள் ற்றும் அவற்மின் மவரயகரர விவரி. 
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  PART – A  

Answer any FIVE Questions from the following  
 

1. What is the name of the following carbohydrate? 

   
 Nkw;fz;l fhh;Nghi`l;Nul;bd; ngah; vd;d? 

2. What is mutarotation? 

Ra khWjy; Row;rp vd;why; vd;d? 
3. Classify molecular rearrangements based upon their mode of process. 

 %yf;$W rPhplkhw;wq;fis> mit nray;gLk; ghzpia rhh;e;J tifg;gLj;Jf. 
4. List out the “Named - Rearrangements” one each for the following class. 

i) Rearrangements to electron deficient carbon. 

    vyf;l;uhd; FiwTw;w fhh;gidr; nrd;wilAk; rPhpl khw;wq;fs;. 
ii) Rearrangements to electron deficient nitrogen 

      vyf;l;uhd; FiwTw;wiel;u[idr; nrd;wilAk; rPhplkhw;wq;fs;. 
Nkw;fz;litfSf;F“ngahplg;gl;l rPhpl khw;wq;fis” tiff;F xd;whfg; gl;baypLf. 

5. What is the name of the following heterocyclic compound? 

   
 Nkw;fz;l gy;tisa Nrh;kj;jpd; ngah; vd;d? 

6. Write down the structure of 3-methyl thiophene. 

 3-kpijy; ijNah/gPdpDila tbtikg;ig vOJf. 
7. Is the following allene optically active? 

 
 Nkw;fz;l my;yPd; xsp Row;wty;yjh? 

8. Assign Entgegen or Zusammen configuration at appropriate positions in the following compounds. 

  
Nkw;fz;l Nrh;kq;fspd; jFe;j ,lq;fspy; E vd;l;n[n[d; my;yJ Z/[{]nkd; cUtikg;ig 
Fwpf;fTk;. 

9. Write down the names of the Electromagnetic rays sequentially with increasing energy. 

kpd;fhe;j fjph;fspd; ngah;fis Mw;wy; mjpfhpf;Fk; thpirf; fpukkhf vOjTk;. 
10. What do the following notations mean? 

 𝝂 & 𝝂  
 Nkw;fz;l FwpaPLfs; vtw;iw njhptpf;fpd;wd? 
 
 



11. Write briefly about artificial silk. 

 nraw;if gl;L gw;wp RUf;fkhf vOJf. 
12. Assign R or S configuration tothe following compound.  

 
Nkw;fz;l Nrh;kj;jpw;F R my;yJ S cUtikg;ig Fwpf;fTk;. 

 

PART – B  

Answer any THREE Questions from the following 
 

13. How to classify carbohydrates?  

 fhh;Nghi`l;Nul;Lfis vt;thW tifg;gLj;JtJ? 
14. Write down the mechanism of Benzil ‒ Benzilic acid rearrangement.  

 ngd;/[py; ‒ ngd;/ ;[pypf; mkpy rPhplkhw;wj;jpd; tpid topKiwia vOJf.  

15. Write about Fischer-Indole Synthesis. 

 /gp\h; ‒ ,d;Nlhy; njhFg;G Kiw gw;wp vOJf. 
16. Write about Geometrical isomerism of compounds with C=N bond.    

C=N gpizg;G nfhz;l Nrh;kq;fspd; tbt khw;wpak; gw;wp vOJf. 
17. Write a note about electronic transitions. 

 kpd;zZ rhh; epiy khw;wq;fs; gw;wp xU Fwpg;G vOJf. 
18. How to convert Glucose into Fructose? 

 f;@Nfhi] /g;uf;Nlh]hf vt;thW khw;WtJ? 
19. Write about isomerism found in Biphenyls. 

 ig/ngepy;fspy; fhzg;gLk; khw;wpak; gw;wp vOJf. 
 

PART – C  

   Answer any TWO Questions from the following 

20. Write down the structure, properties and uses of Cellulose.       

 nry;YNyh]pd; tbtikg;G> gz;Gfs; kw;Wk; gad;fis vOJf. 
21.  Explain the following rearrangements with mechanism. 

 gpd;tUk; rPhpl khw;wq;fis tpidtop KiwAld; tpsf;Ff. 
(i) Pinacol - Pinacolone  -       gpdf;Nfhy; - gpdf;NfhNyhd;   (5 Marks) 

(ii) Favorski    -       /Ngth;];fp     (5 Marks) 

22.  i) Write down the Skraups synthesis for Quinoline.                                (5 Marks) 

       f;tpNehypDf;fhd ];f;nusg;];; njhFg;G Kiwia vOJf.   

 ii) Write down the Bischler - Napieralski synthesis for Isoquinoline.      (5 Marks) 

       INrh - f;tpNehypDf;fhd gp\;yh; - ehg;gpuhy;];fp njhFg;G Kiwia vOJf. 
23. Explain Enantiomer and Diastereoisomer with example.  

vjph;tbt khw;W kw;Wk; vjph;tbt khw;wy;yh Kg;ghpkhzkhw;iw vLj;Jf;fhl;Lld; tpsf;Ff. 
24. i) Write about the finger print region.                                  (5 Marks) 

      ,dq;fhZk; tpuy;Nuif gFjp gw;wp vOJf.   

 ii) How to distinguish cis ‒ trans isomers?       (5 Marks) 

      xNugf;f ‒ khWgf;f khw;wpaq;fis NtWgLj;jp fz;lwptJ vt;thW? 
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  PART – A  

Answer any FIVE Questions from the following  

 

1. State the definition of azeotropic mixture. 

2. What is meant by positive deviation of Raoult’s law.

3. What is Wein effect? 

4. Specific conductance decreases with dilution and equivalent conductance increases with dilution.  

Give reason. 

5. Define standard electrode potential. 

6. Write the cell representation and overall cell reaction of galvanic cell. 

7. What is photo sensitizer? Give example. 

8. Compare thermal and photochemical reactions. 

9. What is  the selection rule for the molecules to be IR active? 

 

10.  What are stokes and antistokes lines?   

11. Distinguish between hypertonic and hypotonic solutions. 

12.  State Beer-Lambert’s law. 

 

PART – B  

Answer any THREE Questions from the following 

 

13. How is Nernst distribution law helpful in solvent extraction? 

14. Discuss the Hittorf method of determination of transport number. 

15. How the pH of the given solution is determined using glass electrode? 

pH



16. Distinguish between fluorescence and phosphorescence. 

17. Explain the determination of  bond length of rigid rotor diatomic molecule. 

18. Explain cathodic protection methods with a neat diagram. 

19. Write a note on quantum yield. 

 

PART – C  

   Answer any TWO Questions from the following 

20. How will you determine critical solution temperature (CST)  of phenol water system? What are the factors 

that affect CST? 

21. i) How equivalent conductance of weak electrolyte determined using Kolrausch’s law? 

ii) With a graph explain the conductometric titration of strong acid Vs strong base. 

i)

ii )

22.  Derive Nernst equation for concentration cell with and without transference. 

23. Explain the kinetics of photochemical reaction of H2-Br2  molecule. 

H2-Br2  

24. How energy of harmonic and anharmonic oscillating diatomic molecule are determined? 
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  PART – A  

Answer any FIVE Questions from the following  

 

1. Express the number of significant figures for the followings : 

gpd;tUk; vz;fspd; Kf;fpaj;Jt vz;fis Fwpg;gpLf : 

(a) 9.023 × 10
23

   (b) 1000.0 

2. What is confidence limit? 

cWjp vy;iy vd;why; vd;d? 

3. Write any two advantages of electro - gravimetry method. 

kpd; vilawpg; gFg;gha;T Kiwapd; ed;ikfs; ahit? 

4. Give the principle of TGA. 

TGA – tpd; nfhs;ifia vOJf. 

5. How to check purity of liquid by its boiling method? 

xU ePHkj;jpd; J}a;ikia nfhjpepiy Kiwiag; gad;gLj;jp vt;thW fz;lwptha;? 

6. What is sublimation? Give any two suitable examples. 

gjq;fkhjy; vd;why; vd;d? 

7. Define Rf value. 

Rf  - kjpg;ig tiuaW. 

8. What is adsorption chromatography? 

gug;Gf; ftHr;rp FNuhNkl;Nlhfpuhgp vd;why; vd;d? 

9. What is base peak? 

mbg;gil KfL vd;why; vd;d? 

10. Define nitrogen rule.  

tiuaW : iel;u[d; tpjp. 

11. What is masking agent? Write any one masking agent used in gravimetric analysis. 

kiwj;jy; fuzp vd;why; vd;d? vilawpg; gFg;gha;tpy; gad;gLk; VNjDk; xU kiwj;jy; 

fuzpia vOJf. 

12. What do you mean by metastable peak? 

rpw;WWjp KfL vd;why; vd;d? 

 

PART – B  

Answer any THREE Questions from the following 

 

13. Write a short note on Co - precipitation. 

,iz tPo;gbthjiy gw;wp rpW Fwpg;G tiuf. 

14. Discuss the theory and principle of electrogravimetry. 

kpd; - vilawpg;gFg;gha;tpd; nfhs;if kw;Wk; Nfhl;ghLfis tpthjpf;f. 

 

 



 

 

 

15. Explain briefly about Soxhlet extraction method. 

rhf;];Nyl; gpupj;njLj;jy; Kiwia tpsf;Ff. 

16. Describe the principle and applications of TLC. 

TLC – d; nfhs;if kw;Wk; gad;fis tptupf;f. 

17. Explain McLafferty rearrangement with suitable example. 

nkf;yhg;ngHl;b ,lkhw;w tpidapid jFe;j cjhuzk; nfhz;L tpsf;Ff. 

18. Write short note on methods of expressing accuracy. 

Jy;ypaj;ij ntspg;gLj;Jk; Kiwfis gw;wp rpW Fwpg;G tiuf. 

19. Discuss the instrumentation and applications of HPLC. 

HPLC – apd; fl;likg;G kw;Wk; gad;fis tpthjpf;f. 

 

 

PART – C  

   Answer any TWO Questions from the following 

20. (a) Write the structure and function of the following precipitants :   (4 Marks) 

(m) fPo;f;fz;l tPo;gbthf;fpfspd; mikg;G kw;Wk; Ntiyfis vOJf : 

(i) Cupferron    (ii) DMG.   

(i) Fg;nguhd;    (ii) bvk;[p. 

(b) Explain post precipitation with examples. what is the remedy to this problem.  (6 Marks)  

(M) jhkj tPo;gbthjiy jFe;j cjhuzk; nfhz;L tpsf;Ff. 

21. Explain the principle, block diagram and applications of DTA. 

DTA – tpd; nfhs;if> fl;likg;G kw;Wk; gad;fis tpsf;Ff. 

22. Write short note on the following :  

gpd;tUtdtw;iwg; gw;wp rpW Fwpg;G tiuf : 

(i) Crystallisation method  (ii) Steam distillation method.  (5+5) 

(i) gbfkhf;fy; Kiw   (ii) ePuhtp fha;r;rp tbj;jy; Kiw. 

23. What is ion - exchange chromatography? Write the Principle and technique involved in it. 

madp gupkhw;w FNuhNkl;Nlhfpuhgp vd;why; vd;d? mtw;wpd; nfhs;if kw;Wk; Nfhl;ghLfis 

vOJf. 

24. Explain the principle, instrumentation with block diagram of mass spectra.  

epiw epwkhiykhdpapd; nfhs;if> fl;likg;G kw;Wk; Nfhl;ghLfis tpsf;Ff. 
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  PART – A  

Answer any FIVE Questions from the following  

 

1. What are elastomers? Give examples? 

ீள்பபொருள் என்மொல் என்ன? எடுத்துக்கொட்டு தருக?  

2. Define degree of polymerization? 

லரறு – ீச்சேர் இரைவு எண்? 

3. What is condensation polymerization? 

குறுக்கப் பல்லுறுப்பொக்கம் என்மொல் என்ன? 

4. What is group transfer polymerization? 

பதொகுதிொற்மல் பல்லுறுப்பொக்கம் என்மொல் என்ன? எடுத்துக்கொட்டு தருக? 

5. What is cyclization reaction? 

 லட்டொக்கல் லிரன என்மொல் என்ன? 

6. Mention the advantages of transfer moulding? 

இடப்பபர்ப்பு லொர்ப்பின் ேிமப்பில்புகள் ொரல? 

7. Write the applications of polyurethanes? 

பொயி மொபதனின் பன்கரர குமிப்பிடுக? 

8. What are natural rubbers? Give examples? 

 இற்ரக ப்பர் என்மொல் என்ன? எடுத்துக்கொட்டு தருக? 

9. List the applications of carbon fibers? 

கரி இரறின் பன்கரர குமிப்பிடுக? 

10. What are conducting polymers? 

ின்கடத்தும் பல்படிம் என்மொல் என்ன? 

11. What is glass transition temperature? 

கண்ைொடி ொறுபலப்பநிரய என்மொல் என்ன? 

12. Write the preparation of polystyrene? 

பொயி ஸ்ரடரினின் தொரிப்பு முரமர எழுதுக? 

 

PART – B  

Answer any THREE Questions from the following 

 

13. Write a note on linear, cross linked and network polymers? 

குமிப்பு லரக. சநரி பல்லுறுப்புக்சகொரல, குறுக்குப் பிரைப்பு பல்லுறுப்புக்சகொரல, 

லரயரப்பு பல்லுறுப்புக்சகொரல ? 

14. Explain the interfacial polycondensation polymerisation? 

இரடத்தர பல்லுறுப்பு குறுக்கப் பல்லுறுப்பொக்கம் பற்மி லிலரி? 

 



 

 

 

15. Explain the oxidative and photo degradation of polymers? 

பல்லுறுப்பிின் ஏற்ம ேிரதவு ற்றும் ஒரிச்ேிரதவு பற்மி லிலரி? 

16. Write the preparation properties and uses of PE and PMMA? 

PE ற்றும் PMMA ஆகிலற்மின் தொரிப்பு, பண்புகள் ற்றும் பன்கரர தருக? 

17. Explain the mechanism of formation of silicones? 

 ேியிசகொன்கள் தொரிக்கும் லிரனின் லிரன லறிமுரமர லிலரி? 

18. Discuss the chemistry in polyaddition and polycondensation? 

பயபடி சேர்ப்பு ற்றும் பயபடி குறுக்க லிரனகரில் உள்ர சலதிிரய லிரக்குக? 

19. Write the preparation and uses of Terylene and nylon 6? 

படரியின், ரநயொன்6, ஆகிலற்மின் தொரிப்பு பன்கரர தருக? 

 

PART – C  

   Answer any TWO Questions from the following 

20. Discuss the determination of molecular weight of polymer by viscosity and light scattering methods? 

பல்படித்தின் மூயக்கூறு எரடமிமம் பொகுத்திமன் ற்றும் ஒரிச்ேிதமல்முரமகரர லிரிலொக 

லிரக்குக? 

21. Discuss the free radical and coordination polymerization? 

தனி ின்னுருபு ற்றும் அரைவுப் பல்லுறுப்பி பல்படிொக்கல் லிரன ஆகிலற்ரம லிரிலொக 

லிலரி? 

22. Write indetail- calendaring and transfer moulding? 

இடப்பபர்ப்பு லொர்ப்பு ற்றும் கொயண்டரிங் ஆகிலற்ரம லிரிலொக லிலரி? 

23. Explain the preparation properties and uses of  

a) polyamide      b) Nylon 6,6  

c) Phenol-formaldehyde    d) Melamine-formaldehyde. 

பின் லருலனலற்மின் தொரிப்பு, பண்புகள் ற்றும் பன்கரர லிரிலொக லிலொதி  
a) பொயி அரடு     b) ரநயொன்6, 6  

c) பினொல் –பொர்ொயிடீரைடு    d) யரன்-பொர்ொயிடீரைடு 

24. Discuss the synthesis and applications of silicones? 

ேியிசகொன்கள் தொரிப்பு ற்றும் பன்கரர லிரிலொக லிலொதி.    
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  PART – A  

Answer any FIVE Questions from the following  

 

1. Express the number of significant figures for the followings : 

gpd;tUk; vz;fspd; Kf;fpaj;Jt vz;fis Fwpg;gpLf : 

(a) 9.023 × 10
23

   (b) 1000.0 

2. What is confidence limit? 

cWjp vy;iy vd;why; vd;d? 

3. Write any two advantages of electro - gravimetry method. 

kpd; vilawpg; gFg;gha;T Kiwapd; ed;ikfs; ahit? 

4. Give the principle of TGA. 

TGA – tpd; nfhs;ifia vOJf. 

5. How to check purity of liquid by its boiling method? 

xU ePHkj;jpd; J}a;ikia nfhjpepiy Kiwiag; gad;gLj;jp vt;thW fz;lwptha;? 

6. What is sublimation? Give any two suitable examples. 

gjq;fkhjy; vd;why; vd;d? 

7. Define Rf value. 

Rf  - kjpg;ig tiuaW. 

8. What is adsorption chromatography? 

gug;Gf; ftHr;rp FNuhNkl;Nlhfpuhgp vd;why; vd;d? 

9. What is base peak? 

mbg;gil KfL vd;why; vd;d? 

10. Define nitrogen rule.  

tiuaW : iel;u[d; tpjp. 

11. What is masking agent? Write any one masking agent used in gravimetric analysis. 

kiwj;jy; fuzp vd;why; vd;d? vilawpg; gFg;gha;tpy; gad;gLk; VNjDk; xU kiwj;jy; 

fuzpia vOJf. 

12. What do you mean by metastable peak? 

rpw;WWjp KfL vd;why; vd;d? 

 

PART – B  

Answer any THREE Questions from the following 

 

13. Write a short note on Co - precipitation. 

,iz tPo;gbthjiy gw;wp rpW Fwpg;G tiuf. 

14. Discuss the theory and principle of electrogravimetry. 

kpd; - vilawpg;gFg;gha;tpd; nfhs;if kw;Wk; Nfhl;ghLfis tpthjpf;f. 

 

 



 

 

 

15. Explain briefly about Soxhlet extraction method. 

rhf;];Nyl; gpupj;njLj;jy; Kiwia tpsf;Ff. 

16. Describe the principle and applications of TLC. 

TLC – d; nfhs;if kw;Wk; gad;fis tptupf;f. 

17. Explain McLafferty rearrangement with suitable example. 

nkf;yhg;ngHl;b ,lkhw;w tpidapid jFe;j cjhuzk; nfhz;L tpsf;Ff. 

18. Write short note on methods of expressing accuracy. 

Jy;ypaj;ij ntspg;gLj;Jk; Kiwfis gw;wp rpW Fwpg;G tiuf. 

19. Discuss the instrumentation and applications of HPLC. 

HPLC – apd; fl;likg;G kw;Wk; gad;fis tpthjpf;f. 

 

 

PART – C  

   Answer any TWO Questions from the following 

20. (a) Write the structure and function of the following precipitants :   (4 Marks) 

(m) fPo;f;fz;l tPo;gbthf;fpfspd; mikg;G kw;Wk; Ntiyfis vOJf : 

(i) Cupferron    (ii) DMG.   

(i) Fg;nguhd;    (ii) bvk;[p. 

(b) Explain post precipitation with examples. what is the remedy to this problem.  (6 Marks)  

(M) jhkj tPo;gbthjiy jFe;j cjhuzk; nfhz;L tpsf;Ff. 

21. Explain the principle, block diagram and applications of DTA. 

DTA – tpd; nfhs;if> fl;likg;G kw;Wk; gad;fis tpsf;Ff. 

22. Write short note on the following :  

gpd;tUtdtw;iwg; gw;wp rpW Fwpg;G tiuf : 

(i) Crystallisation method  (ii) Steam distillation method.  (5+5) 

(i) gbfkhf;fy; Kiw   (ii) ePuhtp fha;r;rp tbj;jy; Kiw. 

23. What is ion - exchange chromatography? Write the Principle and technique involved in it. 

madp gupkhw;w FNuhNkl;Nlhfpuhgp vd;why; vd;d? mtw;wpd; nfhs;if kw;Wk; Nfhl;ghLfis 

vOJf. 

24. Explain the principle, instrumentation with block diagram of mass spectra.  

epiw epwkhiykhdpapd; nfhs;if> fl;likg;G kw;Wk; Nfhl;ghLfis tpsf;Ff. 
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  PART – A  

Answer any FIVE Questions from the following  

 

1. What are elastomers? Give examples? 

ீள்பபொருள் என்மொல் என்ன? எடுத்துக்கொட்டு தருக? 

2. Define degree of polymerization? 

லரறு – ீச்சேர் இரைவு எண்? 

3. What is condensation polymerization? 

குறுக்கப் பல்லுறுப்பொக்கம் என்மொல் என்ன? 

4. What is group transfer polymerization? 

பதொகுதிொற்மல் பல்லுறுப்பொக்கம் என்மொல் என்ன? எடுத்துக்கொட்டு தருக? 

5. What is cyclization reaction? 

 லட்டொக்கல் லிரன என்மொல் என்ன? 

6. Mention the advantages of transfer moulding? 

இடப்பபர்ப்பு லொர்ப்பின் ேிமப்பில்புகள் ொரல? 

7. Write the applications of polyurethanes? 

பொயி மொபதனின் பன்கரர குமிப்பிடுக? 

8. What are natural rubbers? Give examples? 

 இற்ரக ப்பர் என்மொல் என்ன? எடுத்துக்கொட்டு தருக? 

9. List the applications of carbon fibers? 

கரி இரறின் பன்கரர குமிப்பிடுக? 

10. What are conducting polymers? 

ின்கடத்தும் பல்படிம் என்மொல் என்ன? 

11. What is glass transition temperature? 

கண்ைொடி ொறுபலப்பநிரய என்மொல் என்ன? 

12. Write the preparation of polystyrene? 

பொயி ஸ்ரடரினின் தொரிப்பு முரமர எழுதுக? 

 

PART – B  

Answer any THREE Questions from the following 

 

13. Write a note on linear, cross linked and network polymers? 

குமிப்பு லரக. சநரி பல்லுறுப்புக்சகொரல, குறுக்குப் பிரைப்பு பல்லுறுப்புக்சகொரல, 

லரயரப்பு பல்லுறுப்புக்சகொரல ? 

14. Explain the interfacial polycondensation polymerisation? 

இரடத்தர பல்லுறுப்பு குறுக்கப் பல்லுறுப்பொக்கம் பற்மி லிலரி? 

 



 

 

 

15. Explain the oxidative and photo degradation of polymers? 

பல்லுறுப்பிின் ஏற்ம ேிரதவு ற்றும் ஒரிச்ேிரதவு பற்மி லிலரி? 

16. Write the preparation properties and uses of PE and PMMA? 

PE ற்றும் PMMA ஆகிலற்மின் தொரிப்பு, பண்புகள் ற்றும் பன்கரர தருக? 

17. Explain the mechanism of formation of silicones? 

 ேியிசகொன்கள் தொரிக்கும் லிரனின் லிரன லறிமுரமர லிலரி? 

18. Discuss the chemistry in polyaddition and polycondensation? 

பயபடி சேர்ப்பு ற்றும் பயபடி குறுக்க லிரனகரில் உள்ர சலதிிரய லிரக்குக? 

19. Write the preparation and uses of Terylene and nylon 6? 

படரியின், ரநயொன்6, ஆகிலற்மின் தொரிப்பு பன்கரர தருக? 

 

PART – C  

   Answer any TWO Questions from the following 

20. Discuss the determination of molecular weight of polymer by viscosity and light scattering methods? 

பல்படித்தின் மூயக்கூறு எரடமிமம் பொகுத்திமன் ற்றும் ஒரிச்ேிதமல்முரமகரர லிரிலொக 

லிரக்குக? 

21. Discuss the free radical and coordination polymerization? 

தனி ின்னுருபு ற்றும் அரைவுப் பல்லுறுப்பி பல்படிொக்கல் லிரன ஆகிலற்ரம லிரிலொக 

லிலரி? 

22. Write indetail- calendaring and transfer moulding? 

இடப்பபர்ப்பு லொர்ப்பு ற்றும் கொயண்டரிங் ஆகிலற்ரம லிரிலொக லிலரி? 

23. Explain the preparation properties and uses of  

a) polyamide      b) Nylon 6,6  

c) Phenol-formaldehyde    d) Melamine-formaldehyde. 

பின் லருலனலற்மின் தொரிப்பு, பண்புகள் ற்றும் பன்கரர லிரிலொக லிலொதி  
a) பொயி அரடு     b) ரநயொன்6, 6  

c) பினொல் –பொர்ொயிடீரைடு    d) யரன்-பொர்ொயிடீரைடு 

24. Discuss the synthesis and applications of silicones? 

ேியிசகொன்கள் தொரிப்பு ற்றும் பன்கரர லிரிலொக லிலொதி.    
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  PART – A  

Answer any FIVE Questions from the following  

 

1. Write IUPAC names of the following. 

K4[Fe(CN)6]  and  K2[PtCl6] 

fPo;; fhz;gitf;F IUPAC ngah; vOJf. 
K4[Fe(CN)6]  kw;Wk;  K2[PtCl6] 

2. What is chelation? 

nfhLf;fpizg;Gfs;  vd;why; vd;d? 
3. Give an account on ionisation isomerism. 

madpahFk; khw;wpaq;fs; gw;wp Fwpg;G jUf. 
4. Write spectrochemical series. 

epuy; Ntjp khiyia vOJf. 
5. What is CFSE? 

CFSE vd;why; vd;d? 
6. Give one example each for mononuclear carbonyl and polynuclear carbonyl. 

xUgbj;jhd kw;Wk; gygbj;jhd fhh;Nghidy; Xh; cjhuzk; jUf. 
7. Write the structure of EDTA. 

EDTA tbtj;ij vOJf. 
8. Give any two uses of ferrocene. 

ngNuhrpdpd; ,uz;L gad;fis jUf. 
9. What are called organometallic compounds? 

fhpk cNyhf Nrh;kq;fs; vd;why; vd;d? 
10. Write one synthetic use of organozinc compound. 

fhpk [pq;fpd; njhFg;G gad; xd;iw vOJf. 
11. Name two important sources of air pollution. 

fhw;W khRfspy; ,uz;L Kf;fpa fhuzpfis vOJf. 
12. What is acid rain? 

mkpy kio vd;why; vd;d? 
 

PART – B  

Answer any THREE Questions from the following 

 

13. Explain optical isomerism in six coordinated complexes. 

vz;KfpmizTr; Nrh;kq;fspd; xspapay; khw;wpaq;fis tpsf;Ff. 
14. Write down the principle of Werner’s coordination Theory. 

nth;dh; mizTr; Nrh;kq;fspd; Nfhl;ghLfis vOJf. 
15. Write about unimolecular and bimolecular nucleophilic substitution reaction in octahedral complexes. 

vz;Kfp mizTr; Nrh;kq;fspd; xw;iw kw;Wk; ,ul;il %yf;$W fUfth; gjpypl;L 
tpidfis gw;wp vOJf. 
 



 
 

16. Write an account on structure of haemoglobin and chlorophyll. 

P̀NkhFNshgpd; kw;Wk; FNshNuhgpy; tbtj;ijg; gw;wp Fwpg;G vOJf. 
17. Write the possible preparation of organolithium compounds. 

fhpk ypj;jpa Nrh;kq;fspd; rhj;jpakhd jahhpg;Gfis vOJf. 
18. Discuss the prevent measures you will take for effective control of air pollution. 

fhw;W khRfis jLf;Fk; gaDs;s topfis vt;thW Nkw;nfhs;thia vd;gij tpthjp. 
19. What is ozone hole? Write about green house effect? 

XNrhd; J}is vd;why; vd;d? gRik tPl;L tpisT gw;wp vOJf. 
 

PART – C  

   Answer any TWO Questions from the following 

20. Discuss the valence bond theory of complex compounds.  How does this theory explain the geometry 

and magnetic properties of [Ni(CN)4]
2-

 and [Ni(CO)4]. 

mizTr; Nrh;kq;fspd; ,izjpwd; gpizg;G nfhs;ifia tpthp. mf;nfhs;iff; nfhz;L 
[Ni(CN)4]

2-
 kw;Wk; [Ni(CO)4]  Nrh;kq;fspd; tbtk; kw;Wk; fhe;jg; gz;Gfis tpsf;Ff. 

21. Draw and explain crystal field diagram of d-orbital splitting in octahedral complexes. 

gbf Gy Nfhl;ghLfspd; gb vz;Kfp mizTr; Nrh;kq;fspd; d-Mh;gpl;lhy; gpsj;jiy glk; 
tiue;J tpsf;Ff. 

22. Explain the structure and bonding of various Fe-carbonyls. 

Fe-fhh;Nghidypy; fhzg;gLk; ntt;NtW tbtk; kw;Wk; gpizg;Gfis tpsf;Ff. 
23. Explain the preparation, properties and uses of organophosphorus compounds. 

fhpk gh];ghu]; Nrh;kq;fspd; jahhpg;G> gz;Gfs; kw;Wk; gad;fis tpsf;Ff. 
24. Discuss the following: a) incineration b) landfilling c) composting 

fPo; fhz;git gw;wp tpthjp m) vhpj;J rhk;gyhf;fy; M) epy Fg;ig epug;Gjy; ,) cukhf;fy; 
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  PART – A  

Answer any FIVE Questions from the following  
 

1. What is epimerization? 

எிநபாக்கல் என்ால் என்? 
2. Write on artificial silk. 

செனற்கக ட்டு என்ால் என்? 
3. What are sigmatropic rearrangements? 

ெிக்நாட்ரபாப்ிக் இடநாாக்கல் என்ால் என்? 
4. Identify the following rearrangement and write the equation. 

     Thermal decomposition of an acyl azide to an isocyanate with loss of N2 gas.  

ின்யரும் இடநாாக்க யிககன கண்டிந்து அதன் ெநன்ாட்கட எழுதுக. அகெல் 
அகெகட சயப்த்தின் முன்ிகனில் ெிகதயகடந்து, N2யாமகய இமந்து 
ஐரொெனரட்கட சகாடுத்தல். 

5. Mention any two applications of Heterocyclic compounds. 

யித கண்ணி யகனச் ரெர்நங்கின் ஏரதனும் இபண்டு னன்ககக் கூறுக. 
6. Give any one method of preparation of furan. 

ிமபாின் தனாரிப்பு முக ன்ிகத் தருக. 
7. What are diastereomers? 

கடனஸ்டீரிரனாநர்கள் என்ால் என்? 
8. Write on Geometrical isomerism. 

யடியநாற்ினம் ற்ி எழுதுக. 
9. Write any two advantages of spectroscopy. 

ிநாகனின் இபண்டு ன்கநகக எழுதுக. 
10. For ketone, what is the intensity of absorption In IR spectroscopy? 

IR – ிநாகனில் கீட்ரடானுக்கா முகடு எந்த நதிப்ில் கிகடக்கும்? 

11. Mention the common feature of all rearrangements involving a 1,2- shift. 

1,2 – நாற்த்கத உள்டக்கின இடநாற் யிககின் சாதுயா 
இனல்புககக் கூறுக. 

12. 12.State Beer-Lamberts law. 

ரீ் – ாம்ர்ட் யிதிகன கூறுக. 
 

PART – B  

Answer any THREE Questions from the following 

 

13. Write a note on interconversion of glucose to fructose and vice versa. 

குளுக்ரகாகெ ிபக்ரடாொகவும், ிபக்ரடாகெ குளுக்ரகாொகவும் நாற்றுதக 
ற்ி எழுதுக. 



 

 

14. Discuss Pinacol-pinacolone rearrangement. 

ிகால் – ிக்கரான் இடநாாக்க யிககன ஆபாய்க. 
15. Explain the Skraup’s synthesis of Quinoline. 

ஸ்கிபாப் முக மூம் குனிராின் தனாரித்தக யியரி. 
16. Explain the optical activity of allenes and spiranes. 
அல்லீன்கள் நற்றும் ஸ்கரபன்கின் ி சுமற்றும் தன்கந ற்ி யியரி. 

17. 17.Compare the basicity’s of Pyrrole and pyridine with amines. 

ிர்ரபால் நற்றும் ிரிடிின் காபத்தன்கநகன அநீன்களுடன் ப்ிடுக. 
18. Write notes on Asymmetric synthesis 

ெீர்கநனற் சதாகுப்பு - குிப்பு எழுதுக. 
19. 19.Explain the chemistry of Starch. 

ஸ்டார்ச்ெின் ரயதினினக யியரி. 
 

PART – C  

   Answer any TWO Questions from the following 

20. Describe the structural elucidation of Glucose. 

குளுக்ரகாெின் அகநப்க ிறுவுதக யியரி. 
21. (a) Bring out the salient features of Beckmann rearrangement.     

       (b) Explain the mechanism of Favorskii rearrangement with example. 

    (அ) சக்நான் இடநாாக்க யிகனின் ெிப்ினல்புகக சகாணர்க. 
    (ஆ) சயர்ஸ்க்கி இடநாாக்க யிகனின் யிகயமி முககன எடுத்துக்காட்டுடன் யியரி. 

22. Explain the following :  

              (a) Bischler – Napieralski reaction       (b) Fischer Indole synthesis. 

ின்யருயயற்க யியரி: 
       (அ) ிஸ்ர் – ரினர்ஸ்கி யிக   (ஆ) ிரர் – இண்ரடால் சதாகுப்பு முக. 

23. Write a note on  

(a) Walden inversion     (b) Measurement of optical activity using polarimeter. 

குிப்பு எழுதுக.  
(அ) யால்டன் எதிர்நாாக்கல் (ஆ)ராாரிநீட்டர் மூம் ிசுமற்ெி அயிடுதல். 

24. Explain the following : 

 (a) Applications of IR spectrum in functional groups. 

                        (b) Effect of auxochrome and chromophore. 

 ின்யருயயற்க யியரி. 
  (அ) யிகசெனல் சதாகுதி கண்டிதில் ிநாகனின் னன்கள். 
  (ஆ) ஆக்ரொகுரபாம் நற்றும் குரபாரநாராரின் யிகவுகள். 
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  PART – A  

Answer any FIVE Questions from the following  

 

1. State Hendry’s Law. 

ஹென்ி விதியனக் கூறு. 

2. What are called abnormal colligative properties? 

அசாதாபண ஹதாயைசார் ண்புைள் என் னாயவ? 

3. What is Wein effect? 

வனீன் விளவு என்து என்? 

4. Specific conductance of an electrolyte decreases with dilution, whereas its equivalent conductance 

increases. Why? 

ீர்த்தின் பாது ரு நின்குினின் ினநக் ைடத்துத்தின் குயைிது. ஆால் அதன் பநாார் 
ைடத்துத்தின் அதிைரிக்ைிது. ஏன்? 

5. Give the net cell reaction of Lead storage cell. 

ஹட் பசநைத்தின் ிைபை வியயனத் தருை. 

6. What is concentration polarization? 

ஹசிவு பயவுறுதல் என்ால் என்? 

7. Give any two differences between chemical and electrochemical corrosion. 

பவதி நற்றும் நின்பவதி அரிநாத்திற்ைியடபனனா பவறுாடுைள் இபண்டியத் தருை. 

8. What is called electroless plating? 

நின்ல்ா பாம் பூசுதல் என்ால் என்? 

9. State Lambert - Beer Law. 

ாம்ர்ட் – ரீ் விதியனக் கூறு. 

10. What is bioluminescence? 

உனிஹபாிர்தல் என்ால் என்? 

11. What is an azeotropic mixture? Give an example. 

ஹைாதிிய நாாக் ையவ என்ால் என்? ரு உதாபணம் தருை. 

12. What is Chemiluminescence? 

பவதி ிர்தல் என்து என்? 

PART – B  

Answer any THREE Questions from the following 

 

13. What is osmotic pressure? How is the molar mass of a solute determined from osmotic pressure?  

சவ்வூடுபவல் அழுத்தம் என்து என்? அதிிருந்து ரு ையபஹாருின் பநாார் ிய எவ்வாறு 
ிர்ணனிக்ைப்டுைிது? 

14. What is called transport number? How is it determined by moving boundary method? 

நின் பனர்ச்சி எண் என்ால் என்? கரும் எல்ள முளனில் அது எவ்வாறு ிர்ணனிக்கப்டுகிது? 

 



 

 

15. Derive Nernst equation for single electrode potential. Give its applications. 

நின்பய அழுத்தத்திற்ைா ஹர்ன்ஸ்ட் சநன்ாட்யட வருவி. அதன் னன்ாடுையத் தருை. 

16. How is corrosion controlled by the method cathodic protection? 

எதிர்பய ாதுைாப்பு பயனில் உபாை அரிநாம் எவ்வாறு ைட்டுப்டுத்தப்டுைிது? 

17. Draw and explain Jablonski’s diagram of various photophysical processes. 

ி இனல்பு ஹசனல்ைளுக்ைா ஜப்ான்ஸ்ைி வயபடத்யத வயபந்து விக்குை. 

18. State Kohlrausch’s law. Explain its applications. 

ககால்பாஷ் விதிளன கூி அதன் னன்கள விக்குக. 

19. Explain chrome plating. 

குபபாம் பாம் பூசுதய விக்குை. 

PART – C  

   Answer any TWO Questions from the following 

20. (i) Name any two binary solutions that show positive deviation from Raoult’s Law.  (2 Marks) 

   பபவால்ட் விதினிிருந்து பர்விக்ைம் ஹைாண்ட ஈரிக் ையபசல்ைள் இபண்டியக் குிப்ிடுை. 
 (ii) Derive Gibbs - Duhem - Margules equation.       (8 Marks) 

   ைிப்ஸ் – டியூெம் – நர்குஸ் சநன்ாட்யட வருவி. 

21. (i) Discuss Debye – Huckel - Onsager theory.      (5 Marks) 

   டிள – ஹூக்கல் - ஆன்சகர் விதிளன விவாதி. 
(ii) Draw and explain the conductance curve of the titration between HCl vs NaOH. (5 Marks) 

      HCl நற்றும் NaOH இளைகனனா கைத்துத் திி தபம்ார்த்தல் வளபககாட்ளை விக்குக. 

22. (i) Explain the structure of dropping mercury electrode      (5 Marks) 

   ஹசாட்டும் ஹநர்குரி நின்பயனின் அயநப்ய விக்குை. 
(ii) How can you determine pH of a solution using Quinhydrone electrode?   (5 Marks) 

   குனின்யெட்பபான் நின்பயயனக் ஹைாண்டு ருையபசின் pH ஐ எவ்வாறு ிர்ணனிப்ாய்? 

23. Explain the factors influencing the rate of corrosion. 

அரிநா வியனின் பவைத்யத ாதிக்கும் ைாபணிைய விக்குை. 
24. (i) What is called quantum efficiency of a photochemical reaction?     (2 Marks) 

   ரு ி பவதிவியனின் குவாண்டம் வியச்சல் என்து என்? 

(ii) Discuss the kinetics of the photochemical reaction between hydrogen and chlorine.  (8 Marks)        

   யெட்பஜன் நற்றும் குபாரின் இயடபனனா ிபவதி வியனின் பவை இனய விவாதி. 
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  PART – A  

Answer any FIVE Questions from the following  

 

1. Write IUPAC names of the following. 

K4[Fe(CN)6]  and  K2[PtCl6] 

fPo;; fhz;gitf;F IUPAC ngah; vOJf. 
K4[Fe(CN)6]  kw;Wk;  K2[PtCl6] 

2. What is chelation? 

nfhLf;fpizg;Gfs;  vd;why; vd;d? 
3. Give an account on ionisation isomerism. 

madpahFk; khw;wpaq;fs; gw;wp Fwpg;G jUf. 
4. Write spectrochemical series. 

epuy; Ntjp khiyia vOJf. 
5. What is CFSE? 

CFSE vd;why; vd;d? 
6. Give one example each for mononuclear carbonyl and polynuclear carbonyl. 

xUgbj;jhd kw;Wk; gygbj;jhd fhh;Nghidy; Xh; cjhuzk; jUf. 
7. Write the structure of EDTA. 

EDTA tbtj;ij vOJf. 
8. Give any two uses of ferrocene. 

ngNuhrpdpd; ,uz;L gad;fis jUf. 
9. What are called organometallic compounds? 

fhpk cNyhf Nrh;kq;fs; vd;why; vd;d? 
10. Write one synthetic use of organozinc compound. 

fhpk [pq;fpd; njhFg;G gad; xd;iw vOJf. 
11. Name two important sources of air pollution. 

fhw;W khRfspy; ,uz;L Kf;fpa fhuzpfis vOJf. 
12. What is acid rain? 

mkpy kio vd;why; vd;d? 
 

PART – B  

Answer any THREE Questions from the following 

 

13. Explain optical isomerism in six coordinated complexes. 

vz;KfpmizTr; Nrh;kq;fspd; xspapay; khw;wpaq;fis tpsf;Ff. 
14. Write down the principle of Werner’s coordination Theory. 

nth;dh; mizTr; Nrh;kq;fspd; Nfhl;ghLfis vOJf. 
15. Write about unimolecular and bimolecular nucleophilic substitution reaction in octahedral complexes. 

vz;Kfp mizTr; Nrh;kq;fspd; xw;iw kw;Wk; ,ul;il %yf;$W fUfth; gjpypl;L 
tpidfis gw;wp vOJf. 
 



 
 

16. Write an account on structure of haemoglobin and chlorophyll. 

P̀NkhFNshgpd; kw;Wk; FNshNuhgpy; tbtj;ijg; gw;wp Fwpg;G vOJf. 
17. Write the possible preparation of organolithium compounds. 

fhpk ypj;jpa Nrh;kq;fspd; rhj;jpakhd jahhpg;Gfis vOJf. 
18. Discuss the prevent measures you will take for effective control of air pollution. 

fhw;W khRfis jLf;Fk; gaDs;s topfis vt;thW Nkw;nfhs;thia vd;gij tpthjp. 
19. What is ozone hole? Write about green house effect? 

XNrhd; J}is vd;why; vd;d? gRik tPl;L tpisT gw;wp vOJf. 
 

PART – C  

   Answer any TWO Questions from the following 

20. Discuss the valence bond theory of complex compounds.  How does this theory explain the geometry 

and magnetic properties of [Ni(CN)4]
2-

 and [Ni(CO)4]. 

mizTr; Nrh;kq;fspd; ,izjpwd; gpizg;G nfhs;ifia tpthp. mf;nfhs;iff; nfhz;L 
[Ni(CN)4]

2-
 kw;Wk; [Ni(CO)4]  Nrh;kq;fspd; tbtk; kw;Wk; fhe;jg; gz;Gfis tpsf;Ff. 

21. Draw and explain crystal field diagram of d-orbital splitting in octahedral complexes. 

gbf Gy Nfhl;ghLfspd; gb vz;Kfp mizTr; Nrh;kq;fspd; d-Mh;gpl;lhy; gpsj;jiy glk; 
tiue;J tpsf;Ff. 

22. Explain the structure and bonding of various Fe-carbonyls. 

Fe-fhh;Nghidypy; fhzg;gLk; ntt;NtW tbtk; kw;Wk; gpizg;Gfis tpsf;Ff. 
23. Explain the preparation, properties and uses of organophosphorus compounds. 

fhpk gh];ghu]; Nrh;kq;fspd; jahhpg;G> gz;Gfs; kw;Wk; gad;fis tpsf;Ff. 
24. Discuss the following: a) incineration b) landfilling c) composting 

fPo; fhz;git gw;wp tpthjp m) vhpj;J rhk;gyhf;fy; M) epy Fg;ig epug;Gjy; ,) cukhf;fy; 
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  PART – A  

Answer any FIVE Questions from the following  
 

1. What is epimerization? 

எிநபாக்கல் என்ால் என்? 
2. Write on artificial silk. 

செனற்கக ட்டு என்ால் என்? 
3. What are sigmatropic rearrangements? 

ெிக்நாட்ரபாப்ிக் இடநாாக்கல் என்ால் என்? 
4. Identify the following rearrangement and write the equation. 

     Thermal decomposition of an acyl azide to an isocyanate with loss of N2 gas.  

ின்யரும் இடநாாக்க யிககன கண்டிந்து அதன் ெநன்ாட்கட எழுதுக. அகெல் 
அகெகட சயப்த்தின் முன்ிகனில் ெிகதயகடந்து, N2யாமகய இமந்து 
ஐரொெனரட்கட சகாடுத்தல். 

5. Mention any two applications of Heterocyclic compounds. 

யித கண்ணி யகனச் ரெர்நங்கின் ஏரதனும் இபண்டு னன்ககக் கூறுக. 
6. Give any one method of preparation of furan. 

ிமபாின் தனாரிப்பு முக ன்ிகத் தருக. 
7. What are diastereomers? 

கடனஸ்டீரிரனாநர்கள் என்ால் என்? 
8. Write on Geometrical isomerism. 

யடியநாற்ினம் ற்ி எழுதுக. 
9. Write any two advantages of spectroscopy. 

ிநாகனின் இபண்டு ன்கநகக எழுதுக. 
10. For ketone, what is the intensity of absorption In IR spectroscopy? 

IR – ிநாகனில் கீட்ரடானுக்கா முகடு எந்த நதிப்ில் கிகடக்கும்? 

11. Mention the common feature of all rearrangements involving a 1,2- shift. 

1,2 – நாற்த்கத உள்டக்கின இடநாற் யிககின் சாதுயா 
இனல்புககக் கூறுக. 

12. 12.State Beer-Lamberts law. 

ரீ் – ாம்ர்ட் யிதிகன கூறுக. 
 

PART – B  

Answer any THREE Questions from the following 

 

13. Write a note on interconversion of glucose to fructose and vice versa. 

குளுக்ரகாகெ ிபக்ரடாொகவும், ிபக்ரடாகெ குளுக்ரகாொகவும் நாற்றுதக 
ற்ி எழுதுக. 



 

 

14. Discuss Pinacol-pinacolone rearrangement. 

ிகால் – ிக்கரான் இடநாாக்க யிககன ஆபாய்க. 
15. Explain the Skraup’s synthesis of Quinoline. 

ஸ்கிபாப் முக மூம் குனிராின் தனாரித்தக யியரி. 
16. Explain the optical activity of allenes and spiranes. 
அல்லீன்கள் நற்றும் ஸ்கரபன்கின் ி சுமற்றும் தன்கந ற்ி யியரி. 

17. 17.Compare the basicity’s of Pyrrole and pyridine with amines. 

ிர்ரபால் நற்றும் ிரிடிின் காபத்தன்கநகன அநீன்களுடன் ப்ிடுக. 
18. Write notes on Asymmetric synthesis 

ெீர்கநனற் சதாகுப்பு - குிப்பு எழுதுக. 
19. 19.Explain the chemistry of Starch. 

ஸ்டார்ச்ெின் ரயதினினக யியரி. 
 

PART – C  

   Answer any TWO Questions from the following 

20. Describe the structural elucidation of Glucose. 

குளுக்ரகாெின் அகநப்க ிறுவுதக யியரி. 
21. (a) Bring out the salient features of Beckmann rearrangement.     

       (b) Explain the mechanism of Favorskii rearrangement with example. 

    (அ) சக்நான் இடநாாக்க யிகனின் ெிப்ினல்புகக சகாணர்க. 
    (ஆ) சயர்ஸ்க்கி இடநாாக்க யிகனின் யிகயமி முககன எடுத்துக்காட்டுடன் யியரி. 

22. Explain the following :  

              (a) Bischler – Napieralski reaction       (b) Fischer Indole synthesis. 

ின்யருயயற்க யியரி: 
       (அ) ிஸ்ர் – ரினர்ஸ்கி யிக   (ஆ) ிரர் – இண்ரடால் சதாகுப்பு முக. 

23. Write a note on  

(a) Walden inversion     (b) Measurement of optical activity using polarimeter. 

குிப்பு எழுதுக.  
(அ) யால்டன் எதிர்நாாக்கல் (ஆ)ராாரிநீட்டர் மூம் ிசுமற்ெி அயிடுதல். 

24. Explain the following : 

 (a) Applications of IR spectrum in functional groups. 

                        (b) Effect of auxochrome and chromophore. 

 ின்யருயயற்க யியரி. 
  (அ) யிகசெனல் சதாகுதி கண்டிதில் ிநாகனின் னன்கள். 
  (ஆ) ஆக்ரொகுரபாம் நற்றும் குரபாரநாராரின் யிகவுகள். 

 

E - Mail Id for Uploading Answer Sheet 

chemistrydepartment@lngovernmentcollege.com 
 



  

LOGANATHA NARAYANASAMY GOVT. COLLEGE (Autonomous), PONNERI – 601 204 

  APRIL 2020 SEMESTER EXAMINATIONS 

VI SEMESTER – B.Sc., CHEMISTRY 

Paper Code : UEM6H                     Title of the Paper : Physical Chemistry - II   

DATE  : 25.09.2020 FN              Time : 90 Minutes               Maximum Marks : 75 Marks 

 

  PART – A  

Answer any FIVE Questions from the following  

 

1. State Hendry’s Law. 

ஹென்ி விதியனக் கூறு. 

2. What are called abnormal colligative properties? 

அசாதாபண ஹதாயைசார் ண்புைள் என் னாயவ? 

3. What is Wein effect? 

வனீன் விளவு என்து என்? 

4. Specific conductance of an electrolyte decreases with dilution, whereas its equivalent conductance 

increases. Why? 

ீர்த்தின் பாது ரு நின்குினின் ினநக் ைடத்துத்தின் குயைிது. ஆால் அதன் பநாார் 
ைடத்துத்தின் அதிைரிக்ைிது. ஏன்? 

5. Give the net cell reaction of Lead storage cell. 

ஹட் பசநைத்தின் ிைபை வியயனத் தருை. 

6. What is concentration polarization? 

ஹசிவு பயவுறுதல் என்ால் என்? 

7. Give any two differences between chemical and electrochemical corrosion. 

பவதி நற்றும் நின்பவதி அரிநாத்திற்ைியடபனனா பவறுாடுைள் இபண்டியத் தருை. 

8. What is called electroless plating? 

நின்ல்ா பாம் பூசுதல் என்ால் என்? 

9. State Lambert - Beer Law. 

ாம்ர்ட் – ரீ் விதியனக் கூறு. 

10. What is bioluminescence? 

உனிஹபாிர்தல் என்ால் என்? 

11. What is an azeotropic mixture? Give an example. 

ஹைாதிிய நாாக் ையவ என்ால் என்? ரு உதாபணம் தருை. 

12. What is Chemiluminescence? 

பவதி ிர்தல் என்து என்? 

PART – B  

Answer any THREE Questions from the following 

 

13. What is osmotic pressure? How is the molar mass of a solute determined from osmotic pressure?  

சவ்வூடுபவல் அழுத்தம் என்து என்? அதிிருந்து ரு ையபஹாருின் பநாார் ிய எவ்வாறு 
ிர்ணனிக்ைப்டுைிது? 

14. What is called transport number? How is it determined by moving boundary method? 

நின் பனர்ச்சி எண் என்ால் என்? கரும் எல்ள முளனில் அது எவ்வாறு ிர்ணனிக்கப்டுகிது? 

 



 

 

15. Derive Nernst equation for single electrode potential. Give its applications. 

நின்பய அழுத்தத்திற்ைா ஹர்ன்ஸ்ட் சநன்ாட்யட வருவி. அதன் னன்ாடுையத் தருை. 

16. How is corrosion controlled by the method cathodic protection? 

எதிர்பய ாதுைாப்பு பயனில் உபாை அரிநாம் எவ்வாறு ைட்டுப்டுத்தப்டுைிது? 

17. Draw and explain Jablonski’s diagram of various photophysical processes. 

ி இனல்பு ஹசனல்ைளுக்ைா ஜப்ான்ஸ்ைி வயபடத்யத வயபந்து விக்குை. 

18. State Kohlrausch’s law. Explain its applications. 

ககால்பாஷ் விதிளன கூி அதன் னன்கள விக்குக. 

19. Explain chrome plating. 

குபபாம் பாம் பூசுதய விக்குை. 

PART – C  

   Answer any TWO Questions from the following 

20. (i) Name any two binary solutions that show positive deviation from Raoult’s Law.  (2 Marks) 

   பபவால்ட் விதினிிருந்து பர்விக்ைம் ஹைாண்ட ஈரிக் ையபசல்ைள் இபண்டியக் குிப்ிடுை. 
 (ii) Derive Gibbs - Duhem - Margules equation.       (8 Marks) 

   ைிப்ஸ் – டியூெம் – நர்குஸ் சநன்ாட்யட வருவி. 

21. (i) Discuss Debye – Huckel - Onsager theory.      (5 Marks) 

   டிள – ஹூக்கல் - ஆன்சகர் விதிளன விவாதி. 
(ii) Draw and explain the conductance curve of the titration between HCl vs NaOH. (5 Marks) 

      HCl நற்றும் NaOH இளைகனனா கைத்துத் திி தபம்ார்த்தல் வளபககாட்ளை விக்குக. 

22. (i) Explain the structure of dropping mercury electrode      (5 Marks) 

   ஹசாட்டும் ஹநர்குரி நின்பயனின் அயநப்ய விக்குை. 
(ii) How can you determine pH of a solution using Quinhydrone electrode?   (5 Marks) 

   குனின்யெட்பபான் நின்பயயனக் ஹைாண்டு ருையபசின் pH ஐ எவ்வாறு ிர்ணனிப்ாய்? 

23. Explain the factors influencing the rate of corrosion. 

அரிநா வியனின் பவைத்யத ாதிக்கும் ைாபணிைய விக்குை. 
24. (i) What is called quantum efficiency of a photochemical reaction?     (2 Marks) 

   ரு ி பவதிவியனின் குவாண்டம் வியச்சல் என்து என்? 

(ii) Discuss the kinetics of the photochemical reaction between hydrogen and chlorine.  (8 Marks)        

   யெட்பஜன் நற்றும் குபாரின் இயடபனனா ிபவதி வியனின் பவை இனய விவாதி. 
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