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க�வ� அ�� அல��ேத�� -13 - 1
10th Standard

Science / அறிவ�ய�

கா�ப�� அத� ேச�ம�க��

Total Mark : 50

Multiple Choice Question

2 Mark Questions

12 x 1 = 12

ப�மின��ட� ��லா�� ...........................� �றேவ��ைம வ�வ�

(a) ைந�ரஜ�   (b) கா�ப�  (c) ச�ஃப�    

கிராஃைப� அேலாகமாக இ��தா�� மி�சார�ைத கட��கிற�. இ� ..............� காரணமா� கட��கிற�.

(a) ப�ைண��றா எெல��ரா�க�  (b) ப�ைண�� எெல��ரா�க�

ம��ேதன�� வா��பா� CH4. அதைன� ெதாட�� அ��த C H  ஈ�ேத�. இைவ இர����� உ�ள ெபா�வான

ேவ�பா� ......................... 

(a) CH2  (b) C2H2  (c) H2

2 6

ஆ�கஹாலி� ெபா�வான வா��பா� ________ 

(a) R - COOH  (b) R - COH  (c) R - OH

அ�ைக� ���ப�தி� உ�ள �த�  ேச�ம�தி� IUPAC ெபய� .......................... 

(a) ஈ�த��  (b) ஈ�ைத� 

கீ�ேடா�கள�� ெபா� வா��பா� ________ 

(a) R-COOH  (b) R-OH  (c) R-CO-R'

அ��ைஹ�கள�� ெபா�வான வா��பா� ________ 

(a) R - COH  (b) R - H

ஆ�வக� காரண�யாக� பய�ப�� அமில� ________

(a) எ�தனாய�� அமில�  (b) ைஹ�ேரா அமில�

________ வாகன�கள���ள �ள��வ��பான�� த�ண�� உைரவைத� த��க� பய�ப�கிற�.

(a)  எ�தனா�  (b) ம��ேத�

கா�பா�ஸிலி� அமில�கள�� ெபா� வா��பா� _________

(a) R - COH  (b) R - OH  (c) R - COOH

கழி��பாகி� ��ேராஸி� அள� _________

(a) C H  (b) C Hn 2n-2 n n

கா� தயா��க� பய�ப�� அமில� ________ 

(a) எ�தனாய�� அமில�  (b) ைஹ�ேரா அமில�

9 x 2 = 18

C4H10 எ�ற �ல��� வா��பா� ெகா�ட அைன�� மா�றிய�கைள�� எ�தி அத���ய  IUPAC ெபய��க.

ைவர� கா�ப�ைடய �றேவ��ைம வ�வ�க�� ஒ�றா��. அத� க�ன�த�ைம�கான காரண�ைத�

��க.

C2H6O எ�ற �ல��� வா��பா�ைடய A எ�ற க�ம� ேச�ம� KMnO4 ��ன�ைலய�� ஆ�ஸிஜேன�ற�

அைட��, அேத கா�ப� எ�ண��ைக��ள B எ�ற அமில�ைத�  த�கிற�. ேச�ம� Aயான�,

ம���வமைனகள�� காய�கைள� �ண�ப��த� பய�ப�கிற�. ேச�ம� A ம��� Bைய� க��ப���க.

Aைய Bயாக மா��� ேவதி�சம�பா�ைட� த�க.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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9)
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11)

12)

13)

14)

15)
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5 Mark Questions

 A, B எ�ற இ� ேச�ம�க�  C2H6O எ�ற �ல��� வா��பா�ைட ெப���ளன. இைவ இர��� ெவ�ேவ�

க�டைம��கைள� ெப���ளன. 

அ) இ�ப�ப��� எ�ன ெபய�? 

ஆ)  A ம��� B ஆகியவ�றி� க�டைம��கைள எ��. 

இ) அவ�றி� ெபா� ம���  IUPAC ெபய�கைள  எ��. 

ஈ)  A ம��� Bய�� உ�ள வ�ைன ெசய� ெதா�திகைள எ��.

அைட����றிய�� ெகா��க�ப���ளவ�றிலி��� ச�யானவ�ைற� ேத��ெத��� எ��க. 

ைஹ�ேராகா�ப�கள�� கா�ப���� கா�ப���� இைடய�� ................... (இர�ைட / ��ப�ைண�� )

ெகா�டைவ ............................ (அ�கீ� / அ�ைக� ) இவ�றி� ெபா�வான வா��பா� CnH2n. இைவ ��ன�

....................... (ஒலிப��க� / பாரப��க� ) எ�� அைழ�க�ப�டன. இ�ேச�ம� ............... (�ேராமி� / ��ணா��)

ந��ட� வ�ைன���� நிற�ைத ந���கிற�. ஏெனன�� இ� .................... (நிைற��ற / நிைற�றாத) ேச�ம�.

கீேழ �றி�ப����ள �றி��கைள�ெகா�� ேச�ம�கைள� க�டறிக. 

அ) 30% ��ேராைச� ெகா�ட அட��த நிற�ைத உைடய கைரச�. 

ஆ) எ�தனா� தயா��ப�� ஈ����� உணவாக ேச��க�ப�� ேச�ம�. 

இ) இ�த ெநாதி ��ேராைச, ���ேகாஸாக��, ப�ர�ேடாஸாக�� மா��கிற�. 

ஈ) இ�ேச�ம� 95.5% எ�தனால�� 4.5% ந�ைர�� ெகா���ள�. 

உ) இ�ேச�ம� 100% �ய ஆ�கஹாைல� ெப���ள�.

கீேழ ெகா��க�ப���ள வ�ள�க�கள�� எ�தனா� அ�ல� எ�தனாய�� அமில�தி��

ெபா��தமானவ�ைற கவன���� ��க. 

அ) இ� நிறம�ற எ��ைவ ெகா�ட ஒ� ந��ம�. 

ஆ) இ� ஆ�வக�தி� உய�� மாதி�கைள� பா�கா�க� பய�ப�கிற�. 

இ) இ� உண�, பழ�சா�கைள பா�கா�க� பய�ப�கிற�. 

ஈ) இ� �ள�ரைவ���ேபா� பன��க�� ேபா�ற ப�க�கைள உ�வா��கிற�.

ெகா��க�ப���ள வா��ைதக� / வா�கிய�கைள கீேழ ெகா��க�ப���ள ���க�ட� ெபா���க. 

(ெம�தனா�, ெநாதி�த�, த� சக�ப�ைண�� உ�வாத�, ப�வ�ைச, ைஹ�ரஜ� வா�) 

அ) ஒ� கா�ப� ம�ற கா�ப�க�ட� ேச��� ச�கிலி�ெதாட� சக�ப�ைண�ைப உ�வா��� த�ைம. 

ஆ) ஆ�கஹா� ேசா�ய� உேலாக��ட� வ�ைன ����ேபா� ெவள��ப���வ�. 

இ) க�ம� ேச�ம�க� ப�றிய �ைறயான ஆ�வ��� வழிவ��ப�. 

ஈ) ெநாதிகள�� �லமாக ஒ� க�ம� ேச�ம�தி� ெம�வாக ேவதிவ�ைன நிக��� சிறிய �ல���

உ�வாகிற�. 

உ) எ�தனாைல� ேபாலி�லாம� இதைன சிறி� அளேவ ப�கினா�� மரண� நிகழ�� வா����ள�.

அ�ேக�க�, அ�கீ�க� ம��� அ�ைக�கள�� ெபா� வா��பா�ைட� ��க.

4 x 5 = 20

ஊ�கா� பத�ப��த���� பய�ப�� A எ�ற க�ம� ேச�ம�தி� �ல��� வா��பா�  C2H4O2 இ�ேச�ம�

எ�தனா�ட� வ�ைன���� இன�ய மன�ைடய ேச�ம� Bைய� த�கிற�. 

i) ேச�ம�  A ம��� Bைய� க��ப���க. 

ii) இ��ைறய�� ெபயெர�தி, அத� ேவதி�சம�பா�ைட எ��க.

ெகா��க�ப���ள அ�டவைணய�� ேகா��ட இட�கைள� த��த �ல��� வா��பா�டா� நிர�ப��.

வ.எ�அ�ேக� அ�கீ� அ�ைக�

1. C2H6 ஈ�ேத�  ______________ ஈ�த�� C2H2 ஈ�ைத�

2. ______________ �ேரா�ேப�C2H6 �ேரா�ப�� ______________ �ேரா�ைப� 

3. C4H10 ப���ேட� ______________ ப�����______________ ப���ைட�

ப�வ�ைசயான� ஒேர வ�ைச� ேச�ம�க� ப��கைள வ�ள��� த�ைம�ைடய�. இ���ைற�

ப�வ�ைசய�� சிற�ப�ய��க� �ல� வ�ள��க.

ப��வ�வனவ�றி� ெபா��ெபய� ம��� IUPAC ெபய�கைள எ��க. அ) CH3CH2CHO    ஆ) CH3COCH3   இ) 

CH3 − CH − CH3 | OH    ஈ)CH3COOH   உ) HCHO
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