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നിർദേശങ്ങൾ
• 20 മിനിറ്റ് സമാശ്വാസ സമയമാണ്. ഈ സമയംപ ാതുനിര്ദ്ദേശ്ങ്ങള് വായിക്കാനം
ഇഷ്ടമുള്ളവ പെരപെടുക്കാനം ഉത്തരങ്ങള് ആസൂത്രണം പെയ്യാനം ഉ ദയാഗിക്കാം.
• ഓദരാ ദൊദ്യവുമായി ബന്ധപെട്ട നിര്ദ്ദദ്ശ്ങ്ങള് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ഉത്തരപമഴുതുക.
• ഉത്തരപമഴുതുദപാള് ദകാര്ദ്, സമയം എന്നിവ രിഗണിക്കണം.
• 1 മുെ32 വപരയുള്ള ദൊദ്യങ്ങള്ക്ക് രമാവധി ലഭിക്കുക 40 ദകാര്ദ് ആയിരിക്കും.
1 മുതൽ 8 വരരയുള്ള ദ ോേയങ്ങൾക്ക് 1 ദകോർ വീതം
1. ൊപെ പകാടുത്തവയിൽ ഊര്ദ്ജം ഏറ്റവും കുറെ സബ്പെൽ ഏെ്?
( 2s, 2p, 3d, 1s)
2. സാന്ദ്രെ കുറെ സള്ഫൈഡ് അയിരുകപെ ___________എന്ന പ്രക്രിയ ഉ ദയാഗിച്ച്
സാന്ദ്രണം പെയ്യുന്നു.
3. ചുവപെ പകാടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് ഓക്സീകരണ സമവാകയം പെരപെടുക്കുക
a) Zn → Zn2+ + 2e –
b) Zn2++ 2e – → Zn
4. 6.022 X1023 എന്ന സംഖ്യ --------എന്നറിയപെടുന്നു.
5. ൊപെ പകാടുത്തെിൽ അഡിെൻ പ്രവര്ദ്ത്തനത്തിന് വിദധയമാകുന്ന സംയുക്തം ഏെ്?
( CH3-CH3 ,CH4, CH2=CH-CH3, CH3-CH2-CH3)
6. അദമാണിയ വയാവസായികമായി നിര്ദ്മ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയ _____ എന്നറിയപെടുന്നു.

7. ─O─R എന്ന ൈങ്െണൽ ഗ്രൂെ് അെങ്ങിയ സംയുക്തങ്ങള് _________ എന്ന ദ രിൽ
അറിയപെടുന്നു.
8. സംതുലനാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വയൂൂഹത്തിൽ ഉൽദപ്രരകം ദെര്ദ്ത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?
a. പുദരാപ്രവര്ദ്ത്തനം ദവഗത്തിലാകുന്നു.
b. ശ്ചാെ് പ്രവര്ദ്ത്തനം ദവഗത്തിലാകുന്നു
c. ഇരു പ്രവര്ദ്ത്തനങ്ങളം ദവഗത്തിലാകുന്നു
d. ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല.
9 മുതൽ 16 വരരയുള്ള ദ ോേയങ്ങൾക്ക് 2 ദകോർ വീതം
9.
a) 24Cr പെ സ്ഥിരെയുള്ള സബ്പെൽ ഇലദരാൺ വിനയാസം എഴുതുക.
b) ഈ ഇലദരാൺ വിനയാസം വരാനള്ള കാരണം വിശ്ദ്മാക്കുക.
10.
CH3-CH2-CH2-CH3
a) ഈ സംയുക്തത്തിപെ െൻമാത്രാ വാകയപമഴുതുക.
b) ഇെിപെ ഒരു പെയിൻ ഐദസാപമറിപെ ഘെന എഴുതുക.
11.
a) ഉരുകിയ NaCl പന ഫവദ്ുെവിദേെണം നെത്തുദപാള് ആദനാഡിൽ
സവെന്ത്രമാകുന്ന ദ്ാര്ദ്ത്ഥദമെ്?
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12.

b) കാദ ാഡിൽ നെക്കുന്ന രാസപ്രവര്ദ്ത്തനത്തിപെ സമീകൃെ സമവാകയം എഴുതുക.
ട്ടിക പൂര്ദ്ത്തിയാക്കുക
ദ ോഹം

ശുദ്ധീകരണ രീതി.

ദകാെര്ദ്

ഫവദ്ുെ വിദേെണം

സിങ്ക്

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

െിൻ

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

13.

a) ഒരു ജലാശ്യത്തിപെ അെിത്തട്ടിൽ നിന്ന് മുകെിദലക്ക് ഉയരുന്ന വാെക
കുമിെകെുപെ വലിെത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്ത്?
b) ഇെ് ഏെ് വാെകനിയമവുയായി ബന്ധപെട്ടിരിക്കുന്നു?
14. C2H4, A , C4H8 എന്നിവ ഒദര ദഹാമദലാഗസ് സീരീസിപല അടുത്തടുത്ത മൂന്ന് അംഗങ്ങൊണ്.
a) സംയുക്തം A യുപെ െൻമാത്രാസൂത്രം എഴുതുക.
b) ഈ ദഹാമദലാഗസ് സീരീസ് ഏതു വിഭാഗത്തിൽ ഉള്പെടുന്നു?
( ആൽപക്കയ്ൻ, ആൽക്കീൻ, ആൽഫക്കൻ)
15. സ്റ്റീലിൽ മറ്റു ദലാഹങ്ങള് ദെര്ദ്ത്താണ് അദലായ് സ്റ്റീലുകള് നിര്ദ്മ്മിക്കുന്നെ്.
a) ഏെ് അദലായ് സ്റ്റീൽ ഉ ദയാഗിച്ചാണ് സ്ഥിരകാന്തങ്ങള് നിര്ദ്മ്മിക്കുന്നെ്?
b) ഹീറ്റിങ്ങ് ദകായിൽ നിര്ദ്മ്മിക്കാൻ നിദക്രാം ഉ ദയാഗിക്കാൻ കാരണപമന്ത്?
16. a) LPG യിപല പ്രധാന ഘെകം എെ്?
b) LPG യുപെ ജവലന ൈലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽ ന്നങ്ങള് ഏവ?
17മുതൽ 24 വരരയുള്ള ദ ോേയങ്ങൾക്ക് 3 ദകോർ വീതം
17. ഒരു മൂലകത്തിപെ സബ്പെൽ ഇലദരാൺ വിനയാസം 1s22s22p63s23p63d24s2 ആണ്.
a) ഈ മൂലകത്തിപെ അദറ്റാമിക നപര്ദ് എത്ര?
b) ഈ മൂലകം ഉള്പെടുന്ന ദലാക്ക് കപണ്ടത്തുക.
c) ഈ ദലാക്കിൽ പ ട്ട മൂലകങ്ങളപെ ഏപെങ്കിലും ഒരു പ്രദെയകെ എഴുതുക.
18.
a) 440g CO2 യിൽ എത്ര ദമാള് CO2 ഉണ്ട്? (അദറ്റാമിക മാസ് : C=12, O=16)
b) ഇത്രയും ദമാള് NH3 എടുത്താൽ അെിപല െൻമാത്രകളപെ എണ്ണം കപണ്ടത്തുക.
19. ചുവപെ പകാടുത്തിരിക്കുന്ന െിത്രം ഒരു ആദദ്ശ് രാസപ്രവര്ദ്ത്തനപത്ത സൂെിെിക്കുന്നു. A
എന്ന ദലാഹം Zn, Mg,
Fe, Cu ഇവയിൽ ഏപെങ്കിലുമാവാം.

a) A എന്ന ദലാഹം ഏപെന്നു കപണ്ടത്തുക.
( സൂെന : ക്രിയാശ്ീലക്രമം Mg> Zn> Fe> Cu )
b) ഏെ് ദലാഹത്തിനാണ് ഓക്സീകരണം സംഭവിക്കുന്നെ്?
c) നിദരാക്ലീകരണ പ്രവര്ദ്ത്തനപത്ത സൂെിെിക്കുന്ന രാസസമവാകയം എഴുതുക.
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20. ലാസ്റ്റ് ൈര്ദ്ണസ് എന്ന സംവിധാനം ഉ ദയാഗിച്ചാണ് ഇരുപ് നിര്ദ്മിക്കുന്നെ്.
a) ഇരുപ് നിര്ദ്മിക്കാൻ ഉ ദയാഗിക്കുന്ന അയിര് ഏെ്?
b) ലാസ്റ്റ് ൈര്ദ്ണസിൽ നിദരാക്സീകാരി ആയി ഉ ദയാഗിക്കുന്ന ദ്ാര്ദ്ത്ഥം ഏെ്?
c) ഇരുപയിരിൽ നിന്നും മാലിനയങ്ങപെ നീക്കം പെയ്യാൻ ഫ്ലക്സ് ആയി ദെര്ദ്ക്കുന്നെ് ഏെ്
.
ദ്ാര്ദ്ത്ഥമാണ്?
21. ചുവപെ നൽകിയിരിക്കുന്ന െിത്രവും നിരീക്ഷണങ്ങളം വിശ്കലനം പെയ്യുക.

നിരീക്ഷണങ്ങള്
(A) െയബിന് അകവശ്ത്ത് പവളത്ത പ ാെി റ്റിെിെിച്ചിരിക്കുന്നു.
(B) ഗ്ലാസ്സ് െയബ് ചൂൊക്കിയദൊള് പവളത്ത പ ാെി അപ്രെയക്ഷമായി.
a) ഉണ്ടായ പവളത്ത പ ാെി ഏൊണ്?
b) ഈ പവളത്ത പ ാെി ഉണ്ടാകുന്നെിപെ രാസ സമവാകയം എഴുതുക.
c) ചൂൊക്കിയദൊള് പവളത്ത പ ാെി അപ്രെയക്ഷമാവാൻ കാരണപമന്ത്?
22.

a) ഗാൽവനിക് പസല്ലിൽ നെക്കുന്ന ഊര്ദ്ജമാറ്റം എഴുതുക.
b) ഈ പസല്ലിപല ആദനാഡ്, കാദ ാഡ് ഇവ കപണ്ടത്തുക.
c) കാദ ാഡിൽ നെക്കുന്ന രാസപ്രവര്ദ്ത്തന സമവാകയം എഴുതുക.
23. സംതുലനാവസ്ഥയിലുള്ള രണ്ട് വയഹങ്ങള് ചുവപെ നൽകുന്നു.

N2

(g)

+ 3H2

(g)

2HI(g) + ൊ ം

⇋ 2NH3
⇋

(g)

+ ൊ ം

H2(g) + I2(g)

a) ഇവയിൽ മര്ദ്ദ്ത്തിന് സവാധീനമില്ലാത്ത രാസപ്രവര്ദ്ത്തനം ഏെ്?

b) ഒന്നാമപത്ത വയഹത്തിൽ കൂടുെൽ അദമാണിയ ലഭിക്കാൻ രണ്ടു മാര്ദ്ഗങ്ങള്
നിര്ദ്ദദ്ശ്ിക്കുക.
24.െില മൂലകങ്ങളപെ സബ് പെൽ ഇലദരാൺ വിനയാസങ്ങള് ചുവപെ നൽകിയിരിക്കുന്നു
അവ വിശ്കലനം പെയ്ത െന്നിരിക്കുന്ന ദൊദ്യങ്ങള്ക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക. (പ്രെീകങ്ങള്
യ ാര്ദ്ത്ഥമല്ല)
A - 1s2 2s2 2p6
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B - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
C - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2

D - 1s2 2s2 2p6 3s2
a) ഇവയിൽ ഉൽകൃഷ്ടമൂലകം ഏെ് ?
b) ഇവയിൽ നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂലകദമെ് ?
c) ഒദര ിരീഡിൽ ഉള്പെടുന്ന മൂലകങ്ങള് ഏവ?
25 മുതൽ 32 വരരയുള്ള ദ ോേയങ്ങൾക്ക് 4 ദകോർ വീതം
25. A ദകാെത്തിനനസരിച്ച് B,C ദകാെങ്ങള് ഉെിെമായി പൂരിെിക്കുക
A
അഭികാരങ്ങള്
CH2=CH2 + Cl2

B
ഉൽെന്നങ്ങള്
CO2 + 2H2O

CH4 +2O2

C
രാസപ്രവര്ദ്ത്തനത്തിപെ ദ ര്
ദ ാെിമഫറദസെൻ

[ CH2-CH2 ]n

അഡീെൻ രാസപ്രവര്ദ്ത്തനം

CH4 + Cl2

ജവലനം

nCH2=CH2

CH3Cl + HCl

ആദദ്ശ് രാസപ്രവര്ദ്ത്തനം

26. പട്ടിക വിശക നം ര യ്ത് ദ ോേയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക. (പ്രതീകങ്ങൾ യഥോർത്ഥമല്ല)
മൂലകം

ീരിയഡ് നപര്ദ്

അവസാന സബ്പെല്ലം അെിപല
ഇലദരാണുകളപെ എണ്ണവും

X

2

p5

Y

3

s2

a) മൂലകം X പെ പൂര്ദ്ണ സബ്പെൽ ഇല്ദരാൺ വിനയാസം എഴുതുക.
b) മൂലകം Y ീരിദയാഡിക് ദെബിെിപല ഏതു ദലാക്കിൽ ഉള്പെടുന്നു?
c) X, Y ഇവ ദെര്ദ്ന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സംയുക്തത്തിപെ രാസസൂത്രം എഴുതുക.
28. മൂന്ന് ബീക്കറുകെിൽ CuSO4 ലായനി എടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമപത്ത ബീക്കറിൽ Cu ദ്ണ്ഡം
രണ്ടാമപത്ത ബീക്കറിൽ Fe ദ്ണ്ഡം മൂന്നാമപത്ത ബീക്കറിൽ Ag ദ്ണ്ഡം മുക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു.
a) ബീക്കറുകെിപല ലായനികളപെ നിറത്തിന് കാരണമായ ദലാഹ അദയാൺ ഏെ്?
b) ഏെ് ബീക്കറിലാണ് നിറം മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നെ്?
c) ഈ നിറം മാറ്റത്തിന കാരണമായ പ്രവര്ദ്ത്തനത്തിപെ രാസസമവാകയം എഴുതുക.
d) Cu,Fe,Ag ഇവ ഉ ദയാഗിച്ച് വിവിധ ഗാൽവനിക് പസല്ലകള് നിര്ദ്മിച്ചാൽ എദൊഴും
ആദനാഡായി പ്രവര്ദ്ത്തിക്കുന്ന ദലാഹദമെ്?
29. രണ്ട് ഓര്ദ്ഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളപെ ഘെനാവാകയങ്ങള് െന്നിരിക്കുന്നു. (െന്മാത്രാവാകയം C4H10O)
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(i) CH3-CH2-CH2-CH2-OH
(ii) CH3-CH2-CH2-O-CH3
a) ഒന്നാമപത്ത സംയുക്തത്തിപല ൈങ്െണൽ ഗ്രൂെിപെ ദ പരഴുതുക.
b) ഈ സംയുക്തങ്ങള് ഏതു െരം ഐദസാപമറിസമാണ് പ്രകെിെിക്കുന്നെ്?
c) സംയുക്തം (i) പെ പ ാസിെൻ ഐദസാപമറിപെ ഘെനാവാകയം എഴുതുക.
d) ഈ പ ാസിെൻ ഐദസാപമറിപെ IUPAC നാമം എഴുതുക.
30. സള്ൈയറിക് ആസിഡിപെ നിര്ദ്മാണത്തിപല ഒരു പ്രധാന ഘട്ടപത്ത സൂെിെിക്കുന്ന
സമവാകയമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നെ്.

a) സള്ൈയറിക് ആസിഡിപെ വയാവസായിക നിര്ദ്മാണ പ്രക്രിയ ഏതു ദ രിൽ അറിയപെടുന്നു.
b) ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഉ ദയാഗിക്കുന്ന ഉൽദപ്രരകം ഏെ്?
c) ൊപെ

റയുന്ന മാറ്റങ്ങള് പുദരാപ്രവര്ദ്ത്തനപത്ത എങ്ങപന സവാധീനിക്കുന്നു?

i) കൂടുെൽ ഓക്സിജൻ (O2) ദെര്ദ്ക്കുന്നു.
ii) മര്ദ്ദ്ം കുറയ്ക്കുന്നു.
31. CH3-CH2-CH2-CH-CH2-CH3
│
CH3
a) ഈ ഫഹദരാ കാര്ദ്ബണിപെ െൻമാത്രാവാകയം എഴുതുക.
b) ഇെിപെ മുഖ്യ പെയിനിപല കാര്ദ്ബൺ ആറ്റങ്ങളപെ എണ്ണപമത്ര?
c) ശ്ാഖ്യുപെ ദ പരന്ത്?
d) ഈ സംയുക്തത്തിപെ IUPAC നാമം എഴുതുക.
32. സ്ഥിരമര്ദ്േത്തിൽ സ്ഥിെി പെയ്യുന്ന ഒരു നിശ്ചിെമാസ് വാെകത്തിപെ
വയാപ്തവു൦, ൊ നിലയും െമ്മിലുള്ള ബന്ധം ട്ടികപെെുത്തിയിരിക്കുന്നു.
വയാപ്തം V(L)

ൊ നില T(K)

V/T

600

300

--x--

800

.......(y).....

2

......(z)........

450

2

a) x,y,zഎന്നിവയുപെ വിലകള് കപണ്ടത്തുക
b)ഇെുമായി ബന്ധപെട്ട വാെകനിയമം ഏെ്?
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