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ANSWER KEY

ോബോക്ൈസറ്

1
2

A

B

അനോസിഡ്

അസിഡിറി കുറയുവോന

അനോളജസിക്

ോവദന കുറയോന

ആനിൈപററിക്

ശരീര തോപനില കുറയോന

ആനിെസപറിക്

സൂക്മോണുകെള
നിയനികുനതിന്

G

CO2 െന തനോതോ മോസ്= 12+ (2x16)= 44g
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b. V ά n (P, T സിരം)
c. V1= 224 L, P1= 1atm, P2= 2atm, V2= ?

VI

D

P1V1= P2V2 or V2=P1V1/P2

EO

BL

a. അവഗോോഡോ നിയമം
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O

CO2 െന ോമോള എണം = 88g/44g= 2 ോമോള

IO

5 (A) a. കോരബണ ൈഡ ഓൈകഡ്

N

= (1atm x 224L)/ 2atm= 112 L

IS

b. CaCO3 + 2H Cl → CaCl2 + CO2 + H2O

-V

c. CaCO3 െപോടിച് ോചരകുക, H Cl െന ഗോഢത കൂടുക
അെലങില

O

(B) ോസോഡിയം തോയോസളോഫറിെന ജലീയ ലോയനി തയോറോകി രണ് െടസറയൂബുകളില

BI

തുലയ അളവില എടുകുക. തുടരന് ഒരു െടസയൂബിെന സിരിറ് ലോംപ് ഉപോയോഗിച്
ചൂടോകുക. തുടരന് രണ് െടസയൂബിോലകും തുലയ അളവില ോനരപിച H Cl ോചരകുക.
ചൂടോകിയ െടസയൂബില െപടന് പവരതനം നടകുനത് കോണോം.
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a. ൈഹോഡോകില ഗൂപ്
b. ആലകോഹോളുകള
c. െപസിഷന ഐോസോെമറിസം
d. Propan-1-ol, Propan-2-ol

7.

a. ആോനോഡ്- Zn, കോോഥോഡ്- Cu
b. ആോനോഡില, Zn → Zn2++ 2eകോോഥോഡില, Cu2+ + 2e- → Cu
c. Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu
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a. ോഗഷയല അസറിക് ആസിഡ്
b. അസറിക് ആസിഡിെന 5-8 % ലോയനി
c. ഭകണ പദോരതങളില പിസരോവറീവ് ആയി
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a. Cu+, Cu2+
b. CuC l -വോലനസി-1, CuCl2-വോലനസി-2
c. 29 Cu- 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1
CuC l – ല 4s സബെഷലില നിന് ഇലോകോണ നഷെപടുനു
CuCl2 – ല 4s , 3d സബെഷലുകളില നിന് ഇലോകോണ് നഷെപടുനു
d. പിരീഡ്- 4, ഗൂപ്- 11
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a. ോപോളിെമൈറോസഷന
a. AgNO3
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G

b. വിൈനല ോകോൈറഡ്

BL

b. AgC l – സിലവര ോകോൈറഡ്

EO

c. അവകിപം ലയിചു ോചരുനു.
d. ോകോൈറഡ് ലവണം
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അെലങില
a. BA- ഉലപോദനം, CA- വിഘടനം
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b. സംതുലനോവസ
a. ആലകീന
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c. SO2, O2, SO3
b. CnH2n

മരങള െകോണ് നിരമികുന കോസര, ോമശ, തുടങിയ ഫരണീചറുകള പോസിക്
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c. CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH = CH2
ഉപോയോഗിച് നിരമികുോമോള അതരം ഉപോയോഗങളകു ോവണ വനനശികരണം
കുറയുനതിന് കോരണമോകുനു.
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