കണ്ണൂര് ജജിലല്ലാ പഞല്ലായതത
ഡയറത കണ്ണൂര്
എസത.എസത.എല.സജി മുകുളളം പരരീക്ഷ -2019
രസതനന
സമയളം . 1 1/2

മണജിക്കൂര്

ആകക സസല്ലാര് 40

കപല്ലാതുനജിര്സദ്ദേശങ്ങള്
• ആദദ്യ 15 മജിനജിറത സമല്ലാശശല്ലാസ സമയമല്ലാണത.
• എലല്ലാ സചല്ലാദദ്യങ്ങളളം വദ്യക്തമല്ലായജി വല്ലായജിച്ചു മനസജിലല്ലാക്കണളം.
• 1,2,3,4 സസല്ലാറുകള്ക്കുളള സചല്ലാദദ്യങ്ങള് പ്രസതദ്യക വജിഭല്ലാഗമല്ലായജി നലകജിയജിരജിക്കുന.
• ഓസരല്ലാ വജിഭല്ലാഗതജിലളം 5 സചല്ലാദദ്യങ്ങള് ഉണത. ഓസരല്ലാ വജിഭല്ലാഗതജില നജിനളം 4 സചല്ലാദദ്യങ്ങള്ക്കു മല്ലാതളം
ഉതരകമഴുതുക.
ഒന്നു മുതല് അഞ്ചുവരര ചചചോദദ്യങ്ങളളില് ഏരതങളിലന നചോരലെണ്ണതളിനന് ഉതരരമെഴുതുക. 1 ചസചോര് വവീതന ( 4x 1=4)
1.
2.
3.

ആകജിസനല്ലായജിഡുകള് ഉള്കപ്പെടുന്ന ബതസളല്ലാക്കത ഏതത?
ഹഹൈഡ്രജന് കപസറല്ലാഹക്സൈഡജികന്റെ വജിഘടനസവഗളം കുറയല്ലാന് ഉപസയല്ലാഗജിക്കുന്ന ഉലസപ്രരകളം ഏതത?
സള്ഹഫൈഡത അയജിരുകളകട സല്ലാന്ദ്രണതജിനല്ലായജി ഉപസയല്ലാഗജിക്കുന്ന രരീതജിയല്ലാണത ......................
(ജലപ്രവല്ലാഹൈതജില കഴുകജികയടുക്കല, പ്ലവനപ്രകജിയ, കല്ലാനജികവജിഭജനളം, ലരീചജിളംഗത)

4.

------CHO ഫൈങതഷണല ഗ്രൂപ്പെത അടങ്ങജിയ സളംയുക്തങ്ങളകട സപകരനത ?

5.
LPG യുകട പ്രധല്ലാനഘടകമല്ലാണത .....................
ആറു മുതല് പത്തുവരര ചചചോദദ്യങ്ങളളില് ഏരതങളിലന നചോരലെണ്ണതളിനന് ഉതരരമെഴുതുക. 2 ചസചോര് വവീതന. (4x2=8)
6. (a) CuCl2 - വജില സകല്ലാപ്പെറജികന്റെ ഓക്സൈരീകരണല്ലാവസ്ഥ എത?
(b) ഈ ഓക്സൈരീകരണല്ലാവസ്ഥയുള്ള സകല്ലാപ്പെര് അസയല്ലാണജികന്റെ സബതകഷല ഇലസകല്ലാണ് വജിനദ്യല്ലാസളം എഴുതുക.
7. വദ്യല്ലാവസല്ലായജിക പ്രല്ലാധല്ലാനദ്യമുള്ള ഒരു പദല്ലാര്ത്ഥമല്ലാണത എതസനല്ലാള്
a)കമല്ലാളല്ലാസസത, എതസനല്ലാളല്ലായജി മല്ലാറുന്ന പ്രവര്തനതജികന്റെ സപകരനത ?
b)ഈ പ്രവര്തനതജിനത സഹൈല്ലായജിക്കുന്ന എന്ഹസമുകളകട സപകരഴുതുക.
8. 2H2+O2----->2H2O
a) മുകളജില തന്ന പ്രവര്തനതജില അഭജികല്ലാരക തനല്ലാതകള് തമജിലള്ള അളംശബനളം എനത?
b)8g

ഹഹൈഡ്രജനുമല്ലായജി പൂര്ണ്ണമല്ലായജി പ്രവര്തജിക്കല്ലാനല്ലാവശദ്യമല്ലായ ഓക്സൈജിജകന്റെ മല്ലാസത എത?
(അസറല്ലാമജികമല്ലാസത : H=1, O= 16)

9. ഒര സസങങ ദണങ CuSO4 ലല്ലായനജിയജില തല്ലാഴജി വചജിരജിക്കുന.
a)ലല്ലായനജിയുകട നരീലനജിറളം കുറയുന്നതജികന്റെ കല്ലാരണകമനത?
b)ഈ

പ്രവര്തനതജികന്റെ സമവല്ലാകദ്യളം എഴുതുക

1
1
1
1
1
1

1
1

10.

പടജിക പൂര്തജിയല്ലാക്കുക
സലല്ലാഹൈളം

ശുദരീകരണ രരീതജി

സകല്ലാപ്പെര്

ഹവദദ്യുതവജിസശ്ലേഷണളം

സജിങത

....... a.......

ടജിന്

. .......b........

11 മുതല് 15 വരര ചചചോദദ്യങ്ങളളില് ഏരതങളിലന നചോരലെണ്ണതളിനന് മെചോതന ഉതരരമെഴുതുക.3 ചസചോര് വവീതന
(4 x3=12)
11 ചജില സളംയുക്തങ്ങളകട ഘടനല്ലാവല്ലാകദ്യങ്ങള് തന്നജിരജിക്കുന.
A.
B.
C.
D.
E.

CH3—CH2—CH2—CH3
CH3—CH2—CH2—OH
CH3—CH2—O—CH3
CH3—CH—CH3
OH
CH3—CH—CH3
CH3
(a) ഇവയജില നജിനളം ഒരു സജല്ലാഡജി കപല്ലാസജിഷന് ഐസസല്ലാമറുകള് കതരകഞ്ഞെടുക്കുക.
(b) A,E ഇവ ഏതു തരളം ഐസസല്ലാകമറജിസളം കല്ലാണജിക്കുന?
(c) B, C ഇവ ഫൈങതഷണല ഐസസല്ലാമറുകളല്ലാണത. എന്തുകകല്ലാണത?

12 (a) സജിമന്റെജികന്റെ കസറജിളംഗത സമയളം നജിയനജിക്കുന്നതജിനത സചര്ക്കുന്ന പദല്ലാര്ത്ഥളം ഏതത?
(b) കലന്സുകളളം പ്രജിസങ്ങളളം നജിര്മജിക്കല്ലാന് ഉപസയല്ലാഗജിക്കുന്ന ഗല്ലാസത ഏതത?
(c)ശരരീര തല്ലാപനജില കുറക്കല്ലാന് ഉപസയല്ലാഗജിക്കുന്ന ഔഷധവജിഭല്ലാഗതജികന്റെ സപകരനത?
13. (a)85 g NH3 യജില അടങ്ങജിയ തന്മല്ലാതകളകട എണ്ണകമത?
(b) ഇതയുളം എണ്ണളം തനല്ലാതകളകട മല്ലാസത കല്ലാണുക

1
1
1
1
1
1
2
1

(അസറല്ലാമജിക മല്ലാസത . H=1,C=12,N=14,o=16 )
14. N2+3H2

2NH3 + തല്ലാപളം

(a)ഉയര്ന്ന തല്ലാപനജിലയജില ഏതത പ്രവര്തനമല്ലാണത സവഗതജില നടക്കുക?

1

(b) N2 വജികന്റെ അളവജിലളള വര്ദനവത സളംതുലനല്ലാവസ്ഥകയ എങ്ങകന സശല്ലാധരീനജിക്കുന ?

1

(c) മര്ദ്ദേളം കുറചല്ലാല പുസരല്ലാപ്രവര്തന സവഗതയത എന്തു സളംഭവജിക്കുന?

1

15. വദ്യല്ലാപകമല്ലായജി ഉപസയല്ലാഗജിക്കകപ്പെടുന്ന ഒരു സലല്ലാഹൈമല്ലാണത അലമജിനജിയളം.
(a)അലൂമജിനജിയതജികന്റെ അയജിരജികന്റെ സപകരനത?

1

(b) ഈ അയജിരജികന്റെ സല്ലാന്ദ്രണതജിനുപസയല്ലാഗജിക്കുന്ന മല്ലാര്ഗളം ഏതത?

1

(c) അലൂമജിനജിയതജികന്റെ ഹവദദ്യുത വജിസശ്ലേഷണ രരീതജിയജിലളള നജിര്മല്ലാണതജില കല്ലാസഥല്ലാഡജില നടക്കുന്ന
1

പ്രവര്തനകത കല്ലാണജിക്കുന്ന സമവല്ലാകദ്യളം എഴുതുക.
16.

ചജില മൂലകങ്ങളകട സബതകഷല ഇലസകണ്വജിനദ്യല്ലാസളം തന്നജിരജിക്കുന.(പ്രതരീകങ്ങള് യഥല്ലാര്ത്ഥമല)
5

2

A-[Ar]3d 4s
B--[Ar] 4s1
C--[Ne]3s2 3p4
2
2
5
D-1s 2s 2p

(a)മുകളജില തന്നവയജില ഒസര പജിരരീഡജില വരുന്ന മൂലകങ്ങസളവ?
(b) ഇവയജില ഇലക്ടസടല്ലാകനഗറജിവജിറജി ഏറവളം കൂടജിയ മൂലകസമതത?
(c) നജിറമുളള സളംയുക്തങ്ങളണല്ലാക്കുന്ന മൂലകസമതത?
(d) B,C ഇവ സചര്നണല്ലാകുന്ന സളംയുക്തതജികന്റെ രല്ലാസസൂതളം എനത?
17.

1
1
1
1

CH3—CH2—CH2—CH2—CH—CH3
CH2—CH3
(a) ഏറവളം നരീളളം കൂടജിയ കചയജിനജികല കല്ലാര്ബണ് ആറങ്ങളകട എണ്ണകമത?
(b) ശല്ലാഖയുകട സ്ഥല്ലാനകമനത?
(c) ശല്ലാഖയുകട സപകരനത?
(d) ഈ സളംയുക്തതജികന്റെ IUPAC നല്ലാമളം എഴുതുക.

18.

1
1
1
1

സചരുളംപടജി സചര്ക്കുക.
അഭജികല്ലാരങ്ങള്

CH2

CH2+H2

ഉള്പ്പെന്നങ്ങള്
CH4+CH3—CH

CH2

CH3—CH2—CH2—CH3
C2H6+Cl2
nCH2

ആസദശരല്ലാസപ്രവര്തനളം
അഡരീഷന് പ്രവര്തനളം

CH3—CH3
CHCl

രല്ലാസപ്രവര്തനവജിഭല്ലാഗളം

C2H5Cl+HCl

സപല്ലാളജികമഹറസസഷന്
തല്ലാപരീയ വജിഘടനളം

19. a) ഒരു രല്ലാസപ്രവര്തന സവഗതകയ സശല്ലാധരീനജിക്കുന്ന ഏകതങജിലളം രണത ഘടകങ്ങളകട സപകരഴുതുക.
1
b) ഇവയജില ഏകതങജിലളം ഒരു ഘടകളം രല്ലാസപ്രവര്തനസവഗതകയ എങ്ങകന സശല്ലാധരീനജിചജിരജിക്കുന
എന്നത കതളജിയജിക്കുന്നതജിനത ഒരു പരരീക്ഷണളം എഴുതുക.
1
20. ചജില സലല്ലാഹൈങ്ങളകട ലല്ലായനജികളളം ചുവകട സബല്ലാക്സൈജില നലകജിയജിരജിക്കുന.
MgSO4 ലല്ലായനജി , AgNO3 ലല്ലായനജി , FeSO4 ലല്ലായനജി , CuSO4 ലല്ലായനജി ,
KCl ലല്ലായനജി , Pb ദണത , Mg ദണത , Zn ദണത ,Cu ദണത
ഒരു ഗല്ലാലവനജികത കസല നജിര്മജിക്കല്ലാന് ആവശദ്യമല്ലായ വസ്തുക്കള് സബല്ലാക്സൈജില നജിനളം കതകരകഞ്ഞെടുക്കുക. 2
(b) നജിര്മജിച കസലജികല ആസനല്ലാഡത ഏതത?
1
(c) ഈ കസലജികന്റെ കല്ലാസഥല്ലാഡജില നടക്കുന്ന പ്രവര്തനതജികന്റെ സമവല്ലാകദ്യളം എഴുതുക.
1
(a)

