
Creative Question Paper 

த்தாம் யகுப்பு  -  அியினல் அகுத் ததர்வு 

                                                ாடம் -12 திநங்கின் ஆயர்த்த யககப்ாடு                        ிப்பதண் : 50 

I அகத்து யிாக்களுக்கும் யிகடனி                                                                                 15×1=15 

1. X கிர்களபப் தன்தடுத்ித் ணிங்கபின் அணு எண்களபக் கண்டநிந்ர் __________________. 

2. ககோில் ிகள் பெய்ப் தன்தடும் உகனோகக்கனள ______ , _______. 

3. ணி ரிளெ அட்டளில் உள்ப  போடர்கள் ற்றும் போகுிகபின் எண்ிக்ளக ____________ , ____________ 

4. போகுி 3-இன் ஒரு தகுிோக ிபங்கும் னோந்ளணடுகளும், ஆக்டிளணடுகளும் ___________ ணிங்கள் எண அளக்கப்தடுகின்நண. 

5. ஒரு போகுிிலுள்ப ணிங்கபின் அணு ஆோணது கனிருந்து கீோக ரும்கதோது ____________________. 

6. IUPAC -ோல் அிகோப்பூர்ோக அநிிக்கப்தட்டுள்ப இறுித் ணிம் ற்றும் அன் அணு எண் ___________________ , __________. 

7. உனகில் பன்பனில் தன்தடுத்ப்தட்ட உகனோகம் ____________________________. 

8. ங்கத்ின் தூய்ளளக் ___________________ என்ந அனகோல் குநிக்கிகநோம்.  

9. ஒரு கிோம் ங்கத்ள _____________ கிகனோீட்டர் தூத்ிற்கு பல்னி கம்திோக ீட்டபடிபம் 

10.அலுிணித்ின் பக்கி ோது _________________ ஆகும்.  

11.ோதுக்கபில் உள்ப ோசுகளப ீக்க உருகிடும் கெர்ோக ோற்ந கெர்க்கப்தடும் பதோருள் _____________________. 

12.ண்டோபங்கள் பெய்ப் தன்தடும் இரும்தின் ளக ________________. 

13.அநிில் உதகங்கள் ோரிப்தில் தன்தடுது ___________________. 

14.ெோல்ககோஜன்ஸ் ___________________ போகுிில் உள்பண. 

15.தோக்ளைட் ோதுின் பனக்கூறு ோய்தோடு ___________________. 

II. 2 நதிப்பண் யிாக்கள் (அகத்து யிாக்களுக்கும் யிகடனி)                                                     15×2=30   

16. ோத் ோரிப்தில் தன்தடும்  ோ உகனோகங்கள் எள தட்டினிடுக. 

17. பதோருத்துக. 

   அ.இரும்பு  –     ிட்டின் B-12    

   ஆ.கோல்ெிம்  –     ஹகீோகுகபோதின் 
   இ.ககோதோல்ட்  –     தச்ளெம், 
   ஈ.பக்ணெீிம் -     தற்கள் 

18.ளநத் ிருத்துக. 

   அ. ணி ரிளெ அட்டளளத் ோரித் பதருள கோஸ்கன என்ந அநிஞளக ெோரும். 
   ஆ.ணீ ணி ரிளெ அட்டள அணுிளநின் அடிப்தளடில் அளக்கப்தட்டுள்பது. 
19. பதோருந்ோ ஒன்ளநக் கண்டநிந்து கோம் ருக. (ங்கம், பள்பி, அலுிணிம், திபோட்டிணம்) 

20. கதோர் உகனோகங்கள் தற்நி குநிப்பு ளக. 

21. அலுிணித்ின் தன்களபப் தட்டினிடுக. 

22. உகனோகக்கனள என்நோல் என்ண? 

23. உகனோக அரிோணத்ளத் டுக்கும் பளநகளபக் குநிப்திடுக. 

24. ோது, கணிம் கறுதடுத்துக.  

25. உநிிப்தடுத்துல் (A) : அளணத்து கணிங்களும் ோதுக்கள் அல்ன. ஆணோல் அளணத்து ோதுக்களும் கணிங்ககப. 

   கோம் (R) : கணிங்கபில் உகனோகம் குளநந் ெீக கோப்தடும். ஆணோல் ோதுக்கபில் உகனோகம், அிக ெீம் கோப்தடும். 

   அ)A ற்றும் R ெரிோணது. R, A வுக்கோண ெரிோண ிபக்கம்                   ஆ)A ற்றும் R ெரிோணது R, A வுக்கோண ெரிோண ிபக்கம் அல்ன                                                                                        

       இ)A ெரி ஆணோல் R று                                                                                                    ஈ) A று   ஆணோல் R ெரி  

26.  ோித்ின் பக்கித்ோது எது? ோித்ின் தன்களப தட்டினிடுக? 

27. ோதுக்கூபம் என்நோல் என்ண? 

 

 



28. பதோருத்துக. 

  அ. போகுி 2      -    கதோோன் குடும்தம் 

  ஆ. போகுி 13    -    ெோல்ககோஜன்ஸ் 

  இ. போகுி 15    -    கோண் உகனோகங்கள் 

  ஈ. போகுி 16    -         ளட்ஜன் குடும்தம் 

29. இெக் கனள என்நோல் என்ண ? 

30. கோர்தன் அபளப் பதோறுத்து இரும்ளத ளகப்தடுத்ி அன் தன்களப கூறுக. 

III 5 நதிப்பண் யிாக்கள் (ஏததனும் ஒன்ிற்கு யிகடனி)                                             1×5=5 

31. அ. துருப்திடித்ல் என்நோல் என்ண? 

   ஆ.கோப்தர் திரித்படுத்னில் கெடோக பபிகறுது எது? 

   இ. பதோருத்துக. 

        ெிளனகள்   -   பக்ணோனிம் 

        ெளல் தோத்ிம்  -   பண்கனம் 

        அநிில் உதகம் -    துருப்திடிக்கோ எஃகு 

        ோகண உிரிப்தோகம் -    தித்ளப 

32. அ. ோதுக்கூபம் + இபக்கி                 ? 

   ஆ. புிில் ிகச் பெநிந்து கோப்தடும் உகனோகம் _________________. 

   இ. ணீ ஆர்த்ண ிிள பபிிட்டர் ோர்? 

   ஈ. பகோப்புபக் கோப்தரின் இளபு ோது? 

   உ. அணு ஆப உற்தத்ிில் தன்தடும் உகனோகம்_________________.  
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