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Padasalai Creative Question Paper 

தத்ம் குப்ன  -  அநில் அனகு தர்வு 

                                           தடம் -13 கர்தனும் அன் தேர்ங்களும்                        ப்பதண் : 60 

I. அனணத்து ிணக்களுக்கும் ினடபி                                                                                        15×1=15 

1. கனதட்டில் உள்ப ினே _________________. 

2. ீத்தணின் அனப்ன ______________________.  

3. எரிச்ேத்ல் உள்ப எத்ணனன் ேீ இனன ______________. 

4. ஒமன் ஆல்கஹல் உட்பகண்டிமப்தன கண்டநமம் தேனணில் தன்தடுது _______________. 

5. இப்தர் தனனக் பகட்டிப்தடுத்ப் தன்தடுது _____________________. 

6.  உவுப் பதமட்கள், தேங்கனப ததுகக்கப் தன்தடுது __________________. 

7. தடிரினேின் மூனக்கூறு னந ____________ என்ந அனகல் தறுதடுகன்நண. 

8. அநஞர் தனர் என்தர் ________________ என்ந கணிச் தேர்த்னமந்து, மரி என்ந கரிச் தேர்த்ன முன்முனல்      
  தேனணச்ேனனில் ரித்ர். 
9. எத்ணல் தேடித்துடன் ினணனரிந்து ______________ மனத் மகநது. 

10.எத்ணனல் ேநது ______________ கனந்மந்லும் ம் க அகம் ய்ப்னள்பது. 

11.ஜதபடேக் குிந் கூனநின் அனப்னதப் ததன்று உள்ப கர்தணின் னநதற்றுன டிம் ___________________. 

12.தகஹனூர் னம் ______________ தகட் னம் ஆகும். 

13.கர்தக்ஸல் ீக்கக் கி ___________________. 

14.கனதட்டின் ன் கடத்து நனுக்கண கம் ___________________ எனக்ட்ன்கள். 

15.னநவுற்ந னஹட்த கர்தணின் பதது ய்தடு _________________. 

II. 2 ப்பதண் ிணக்கள் (அனணத்து ிணக்களுக்கும் ினடபி)                                                           20×2=40   

16.அ. கரி தல் என்ந பேல்னன முன் முனல் தன்தடுத்ர்? 
  ஆ. முன் முனல் தேனணச் ேனனில் ரிக்கப்தட்ட கரிச்தேர்ம் எது?  
17.பதமத்துக. (கர்தன் தற்ந கல்கள்) 

   அ. அணு எண்       -            4 

   ஆ. இனநன்            -      12           

   இ. னந எண்    -       3 

   ஈ. னநதற்றுன டிங்கள்  -       6 

18.னநதற்றுன டிங்கள் என்நல் என்ண?  

19.பகடுக்கப்தட்டுள்ப கூற்நல் உள்ப னநச் ேரி பேய்க. 

  அ. கனதட்டின் அறுங்தக அடுக்குகள் ண்டர்ல்ஸ் ினேிணல் தினப்னற்று கடிணத்ன்னன உண்டக்கும். 

  ஆ. கர்தன் தேர்ங்கள் அணிப்தினப்னதப் பதற்றுள்பல் உமகுனன, பகனன குனநவு. 

20.அல்தகன்கள் முன்ணர் ததின்கள் என்றும், அல்கன்கள் முன்ணர் ஒனஃதீன்கள் என்றும் அனக்கப்தட்டன் கம்?  

21.கவுப்தகல் இமந்து எத்ணல் ரித்னன் தடினனகனப தட்டினடுக. 

22.எஸ்டக்குல் ினணன எழுதுக. 

23.எத்ணனன் மூன்று தன்கனபக் குநப்திடுக. 

24.உநப்தடுத்துல் (A): மத்துர் மம் இமல் மந்துகள் ற்றும் ஜீ மந்துகனப உட்பகள்ளும் ததது தூக்கம் மகநது. 

   கம் (R) : இம்மந்துகபில் எத்ணல் தேர்க்கப்தடுத தூக்கத்ற்கு கம். 

   அ)A ற்றும் R ேரிணது. R, A வுக்கண ேரிண ிபக்கம்                   ஆ)A ற்றும் R ேரிணது R, A வுக்கண ேரிண ிபக்கம் அல்ன                                                                                        

       இ)A ேரி ஆணல் R று                                                                                                    ஈ) A று   ஆணல் R ேரி  

25.பதமந்ன கண்டநந்து கம் கூறுக. (-OH, -COOH-, -CHO, -CO-) 

26.ஆல்கஹல் கண்டநமம் தேனணன கூறுக. 

 27.கர்தக்ேனக் ீக்க ினணன எழுதுக. 
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28. பதமத்துக. 

   அ. ஆல்கஹல்     -     C=O 

   ஆ. ஆல்டினஹடு     –     COOH 

   இ. கட்தடன்    _     OH 

   ஈ. கர்தக்ஸனக் அனம் -     CHO 

29. அ. கபர்வுந னனில் கர்தணின் எனக்ட்ன் அனப்ன ________________. 

   ஆ. தேட சுண்ம்ன என்தது _________________ கனந் கனன ஆகும். 

30. னநத் மத்துக. 

   அ.தகபில் ன் முன் முனல் னீர் தேகரிப்ன முனந பகண்டுப்தட்டது. 

   ஆ.உள் எரி எந்ங்கள் னட்ஜனண எரிபதமபகக் பகண்டு இங்குகநது. 

31.னநவுற்ந னஹட்தகர்தன் னநவுந னஹட்த கர்தன் தறுப்தடுத்துக. 

32.பதமத்துக. 

   அ.ததின்  -     CnH2n-2 

   ஆ.ஒனப்தின்  -     CnH2n+2o 

   இ.அல்னகன்  -     CnH2n+2 

   ஈ.ஆல்கஹல்  -     CnH2n 

33.அ.உிமள்ப பதமட்கபில் இமந்து கனடக்கும் கர்தன் தேர்ங்கள் _________________ 
   ஆ.எஸ்டக்குல் ினணில் ினணமக்க _________________. 
34.தடிரினேின் முக்கத்தும் து? 

35.பதமத்துக. 

.எண் மூனக்கூறு ய்தடு பததுப்பதர் 

1 CH3OH னட பத்ல் கட்தடன் 

2 CH3CHO அேட்டிக் அனம் 

3 CH3COCH3 அேட்டல்டினஹடு 

4 CH3COOH பத்ல் ஆல்கஹல் 

 

III 5 ப்பதண் ிணக்கள் (ஏதனும் ஒன்நற்கு ினடபி)                                                 1×5=5 

31.ஆல்கஹல் தமகுல் ஏற்தடும் ீ ினபவுகள் ன? 

32.கவுப் தகனமந்து எத்ணல் ரித்னன ிரி? 
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