SSLC PRE MODEL EXAMINATION
FEBRUARY 2021

രസതന്ത്രം
സമയം -1 1/2

സ്ക ോര് - 40

Hr

-----------------------------------------------------------------------------------------● ആദ്യത്തെ
20 മിനുട്ട് സമോശ്വോസ സമയമോണ്. ഈ സമയം ക ോദ്യങ്ങള്
വോയിക്കോനും ഇഷ്ടമുള്ളവ ത്തെ"രത്തെ$ടുക്കോനും ഉ രങ്ങള്
ആസൂത്രണം ത്തെ യ്യോനും ഉപകയോഗിക്കോം.
● ഓകരോ ക ോദ്യവുമോയി ബന്ധത്തെ.ട്ട നിര്ക/ശങ്ങള് വോയിച്ചു മനസ്സിലോക്കി
ഉ രത്തെമഴു"ു .
● ഓകരോ വിഭോഗ
ിലും എട്ട് ക ോദ്യങ്ങള് വീ"ം ഉണ്ട്.
● ഉ
രത്തെമഴു"ുക8ോള് സ്ക ോര്, സമയം എന്നിവ പരിഗണിക്കണം.
● 1 മു"ല് 32 വത്തെരയുള്ള ക ോദ്യങ്ങള്ക്ക് പരമോവധി ലഭിക്കുന്ന സ്ക ോര് 40
ആയിരിക്കും.
----------------------------------------------------------------------------------------( 1 മുതല് 8 വരെരയുള്ള ച ോദ്യങ്ങള്ക്ക് ഓചരോന്നിനും 1 സ്ച ോര് വീതം)
1. "ന്നിരിക്കുന്നവയില് ഒരു ആറ്റ

ിത്തെ> സബ്ത്തെഷല് അല്ലോ

"് ഏ"് ?

( 2p , 3f , 1s , 4d)
2. 1 കമോള് = _______ "ന്മോത്ര ള്

(1)

3. 95.6% വീര്യമുള്ള എഥകനോള് ലോയനിയോണ് ________

(1)

(1)

4. ഉരു ിയ കസോഡിയം കFോറൈHഡിത്തെന (NaCl) റൈവദ്യു"വികIഷണം
ത്തെ യ്യുക8ോള് ആകനോഡില് സ്വ"ന്ത്രമോ ുന്ന വോ" മോണ് ______
5. സള്ഫ്യൂരി ് ആസിഡിത്തെ> വ്യോവസോയി

നിര്മ്മോണ

ില്

ഉപകയോഗിക്കുന്ന ഉല്കMര ം ഏ"് ?
6. ഉ ി"മോയ ബന്ധം

ത്തെണ്ട

ഇരു8് : കNമറൈറ്ററ്റ്

(1)

(1)

ി പൂരി.ിക്കു
അലൂമിനിയം : ______

(1)

7. d സബ്ത്തെഷല്ലില് ഉള്ത്തെക്കോള്ളോവുന്ന പരമോവധി ഇലകOോണു ളുത്തെട എണ്ണം
8.

ൂട്ട

(2 , 10 , 8 , 14 )
ില് ത്തെപടോ "് ഏ"് ?
(C2H6 , C3H8 , C5H10 , C6H14 )

(1)
(1)

(9 മുതല് 16 വരെരയുള്ള ച ോദ്യങ്ങള്ക്ക് ഓചരോന്നിനും 2 സ്ച ോര് വീതം)

9. ഒരു മൂല
ിത്തെ> സബ്ത്തെഷല് ഇലകOോൺ വിന്യോസം രണ്ട് രീ"ീയീല്
"ന്നിരിക്കുന്നു.
i) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2
ii) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1
ഇ"ില് ഏ"ോണ് ശരിയോയ ഇലകOോൺ വിന്യോസം?
10. സിങ്കിത്തെ> രണ്ട് അയിരു ളോണ് സിങ്ക് ത്തെWൻഡും,

ോരണത്തെമന്ത്?

(2)

ലോമിനും.

സോന്ദ്രണവുമോയി ബന്ധത്തെ.ട്ട സമവോ ്യങ്ങള് നല് ിയിരിക്കുന്നു.
2 ZnS + 3 O2
ZnCO3

2 ZnO + 2 SO2
ZnO + CO2

a) കHോസ്റ്റിങിത്തെന സൂ ി.ിക്കുന്ന സമവോ ്യം ഏ"്?
b)

(1)

ോല്സികനഷനില് നിന്ന് കHോസ്റ്റിങ് എങ്ങത്തെന വ്യ"്യോസത്തെ.ട്ടിരിക്കുന്നു?
(1)

11. പട്ടി

പൂര്

ിയോക്കു .

ച!ോഹങ്ങള്

ശുദ്ധീ രിക്കോനുള്ള മോര്ഗം

സവിച'ഷത ള്

ത്തെലഡ്

………………….

"ോഴ്ന്ന ദ്രവണോങ്കം

കസ്വദനം

……………..

ോഡ്മിയം

(2)

12. അകമോണിയയുത്തെട കമോളി ്യുലോര് മോസ് 17 ആണ്.
a) 1GMM NH3 യുത്തെട മോസ് എത്ര?

(1)

b) 170 g NH3 ല് എത്രകമോള് "ന്മോത്ര ള് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു?

(1)

13. ഒരു ഇരു8് സ്പൂണില് സ്വര്ണ്ണം റൈവദ്യു"കലപനം ത്തെ യ്യുന്ന
നല് ിയിരിക്കുന്നു.

ഇരുമ്പ് സ്പൂണ്

ിത്രം

സ്വര്ണ്ണത്ത ിട്

A

a) ഇലകOോറൈലറ്റോയി ഉപകയോഗിക്കുന്ന ലോയനി ഏ"് ?
b)

ോകഥോഡില് നടക്കുന്ന രോസMവര്

ന

ിത്തെ> രോസസമവോ ്യം

എഴു"ു ?
14. 2NO (g) + O2

(1)

(1)

2NO2 (g) + തോപം

ഈ Mവര് നത്തെ
"ോത്തെഴ "ന്നിരിക്കുന്ന സോN ര്യങ്ങള് എങ്ങത്തെന
സ്വോധീനിക്കുന്നു.
a) മര്/ം കൂട്ടുന്നു.
b) ഉല്.ന്നം വ്യൂN ില് നിന്നും ഇടക്കിത്തെട നീക്കം ത്തെ യ്യുന്നു.

(1)
(1)

15. അകമോണിയ വോ" ം നിHച്ച ഗ്യോസ് ജോHിനുള്ളികലക്ക് ഗോഢ
റൈNകhോകFോHി ് ആസിഡില് മുക്കിയ ഗ്ലോസ് കHോഡ്

ോണിക്കുക8ോള്

ത്തെവളു

ട്ടിയുള്ള പു ഉണ്ടോ ുന്നു.
a) ഇവിത്തെട ഉണ്ടോ ുന്ന സംയുക്തം ഏ"ോണ് ?
b) രോസMവര് നസമവോ ്യം പൂര് ിയോക്കു .
NH3 + HCl

16. ശരിയോയ കജോഡി

…………….

ത്തെണ്ട

(1)

(1)

ു .

വിനൈനല് ച,ോനൈ-ഡ്, രെടഫ്ച8ോന്, സ്വഭോവി

-ബ്ബര് ,

P V C , ഐചസോപ്രീന്, രെടട്രോഫ്ലൂച-ോഎഥീന്
ഉദോ: വിനൈനല് ച,ോനൈ-ഡ് - P V C

(2)

(17 മുതല് 24 വരെരയുള്ള ച ോദ്യങ്ങള്ക്ക് ഓചരോന്നിനും 3 സ്ച ോര് വീതം)
17. ഏ"ോനും മൂല ങ്ങളുത്തെട ബോN്യ"മ സബ്ത്തെഷല് ഇലകOോൺ വിന്യോസം
നല് ിയിരിക്കുന്നു .
A - 3s2
B - 3d1 4s2
C - 2s2 2p5
D - 3s2 3p5
a) ഇവയില് s കWോക്ക് മൂല ം ഏ"്?
b) B എന്ന മൂല

വിന്യോസം എഴുതു
c) D എന്ന മൂല

(1)

ിത്തെ> പൂര്ണമോയ സബ്ത്തെഷല് ഇലകOോൺ
.

(1)

ിത്തെ> ഗ്രൂ.്

ത്തെണ്ട

ു

?

(1)

18. "ോപനില സ്ഥിരമോയിരിക്കുക8ോള് ,ഒരു നിശ്ചി" മോസ് വോ"
വ്യോപ്തം മര്/ ിന് വിപരീ" അനുുപോ" ില് ആയിരിക്കും.
a) ഇ"് ഏ"് വോ"

ിത്തെ>

നിയമവുമോയി ബന്ധത്തെ.ട്ടിരിക്കുന്നു?

b) ഇ"ിത്തെ> ഗണി" സമവോ ്യം എങ്ങത്തെന എഴു"ോം ?

(1)
(1)

c) ഒരു അക ്വHിയ

ിത്തെ> അടി ട്ടില് നിന്നും മു ളികലക്ക്
കപോ ുകന്തോHും വോയു ുമിള ളുത്തെട വലി.ം ൂടി വരുന്നു.
ോരണം എന്ത് ?

(1)

19. ില മൂല ങ്ങളുത്തെട സബ്ത്തെഷല് ഇലകOോൺ വിന്യോസം "ന്നിരിക്കുന്നു.
(M"ീ ം യഥോര്ത്ഥമല്ല)
A - [Ar] 3d5 4s2
B - [Ar] 4s1
C - [Ne] 3s2 3p4
D - 1s2 2s2 2p5
a) ഒകര പീരിയഡില് ഉള്ത്തെ.ട്ട മൂല ങ്ങള് ഏവ?

(1)

b) ഇലകOോ ത്തെനഗറ്റിവിറ്റി

(1)

ൂടിയ മുല ം ഏ"്?

c) B, C എന്നിവ ക ര്ന്ന് ഉണ്ടോ ുന്ന സംയുക്ത
എഴു"ു .

ിത്തെ> രോസസൂത്രം
(1)

20. a) ഇരു8ിത്തെ> വ്യോവസോയി

നിര്മോണ

ില് കNമറൈറ്ററ്റികനോത്തെടോ.ം

Wോസ്റ്റ് ഫര്ണസില് ഉപകയോഗിക്കുന്ന പദോര്ത്ഥങ്ങള് ഏവ ?

(1)

b) ഇവിത്തെട ഉപകയോഗിക്കുന്ന നികരോക്സീ ോരി ഏ"് ?

(1)

c) ഇരു8ിത്തെ> നികരോക്സീ രണ സമവോ ്യം എഴു"ു ?

(1)

21. "ോത്തെഴ ത്തെ ോടു ിരിക്കുന്ന രോസMവര് നങ്ങളില് സള്ഫ്യൂരി ്
ആസിഡിത്തെ> ഏത്തെ"ോത്തെക്ക സവികശഷ" ളോണ് ഉള്ളത്തെ"ന്ന് ണ്ടുപിടിക്കു .
a) ക ോട്ടൺ "ുണിയില് ഗോഢ സള്ഫ്യൂരി ് ആസിഡ് വീഴ്
b) സള്ഫര് റൈഡ ഓറൈക്സഡ് (SO2 ) വോ"

ുന്നു.

(1)

ിത്തെ> നിര്മ്മോണകവളയില്,

വോ" ം ഗോഢസള്ഫ്യൂരി ് ആസിഡികലക്ക്

ട

ിവിടുന്നു.

(1)

c) ക ോ.ര് സള്കഫറ്റ് (CuSO4 ) ക്രിസ്റ്റലികലക്ക് ഗോഢ സള്ഫ്യൂരി ്

ആസിഡ് ക ര്ക്കുന്നു .
22.

(1)

a) CH3 – CH2 – O – CH2 - CH3
b) CH3 – CH2 – CH2 – CH2 - OH
c) CH3 – CH – CH2 - CH3
|
OH
d)

CH3 – CH2 – CH - CH3
|
CH3

(i) ഈ ഓര്ഗോനി ് സംയുക്തങ്ങളില് നിന്ന് ഐകസോത്തെമര് കജോഡി ള്

ത്തെ"രത്തെ$ടുത്തെ

ഴു"ു .

(ii) ഈ സംയുക്തങ്ങള് ഏ"ു"രം ഐകസോത്തെമHിസ

(1)

ിന്

ഉദോNരണമോത്തെണന്ന് എഴു"ു .
(iii) സംയുക്തം d യുത്തെട ത്തെ യിൻ ഐകസോത്തെമHിസം എഴു"ു

(1)

.

(1)

23. "ന്മോത്രോ സൂത്രം C2H4 ആയ A എന്ന സംയുക്തം റൈNhജനും ആയി
Mവര്

ിച്ചു "ന്മോത്രോ സൂത്രം C2 H6 ആയ B എന്ന സംയുക്തം ഉണ്ടോ ുന്നു.

B സൂര്യM ോശ

ിത്തെ> സോന്നിധ്യ

ില് കFോHിനും ആയി Mവര്

ിച്ച്

"ന്മോത്രോ സൂത്രം C2H5Cl ആയ C എന്ന സംയുക്തം ഉണ്ടോ ുന്നു.
a) "ോത്തെഴ.Hയുന്നവയുത്തെട രോസസമവോ ്യം എഴു"ു .

(i) A ....... B ആ ുന്ന"്.
(ii) B ........C ആ ുന്ന"്.
b) (i), (ii) ഇവ ഏ"ു"രം രോസMവര്

(2)

നങ്ങള് ആത്തെണന്ന് എഴു"ു .

(1)

24. മദ്യപോന ിന് കവണ്ടി ദുരുപകയോഗം ത്തെ യ്യുന്ന"് "ടയോൻ എഥകനോളില്
വിഷവസ്"ുക്കള് ക ര്ക്കോHുണ്ട്.
a) അങ്ങത്തെന ത്തെ യ്യുക8ോള് ഉണ്ടോ ുന്ന ഉ"്പന്നം ഏ"്?
(1)
b) അബ്സല്യൂട്ട് ആല്ക്കകNോളും ത്തെപകyോളും "മ്മില് ലര് ുക8ോള്
ഉണ്ടോ ുന്ന ഉ"്പന്നം ഏ"്?
c) C6H12O6

നൈസചമസ്

(1)

......A........ +......B.......

A യും , B യും "ിരിച്ചHിയു

.
(½ + ½)
(25 മുതല് 32 വരെരയുള്ള ച ോദ്യങ്ങള്ക്ക് ഓചരോന്നിനും 4 സ്ച ോര് വീതം)
25.

ില മൂല ങ്ങളുത്തെട സബ്ത്തെഷല് ഇലകOോൺ വിന്യോസം "ന്നിരിക്കുന്നു.
(M"ീ ങ്ങള് യഥോര്ത്ഥമല്ല). "ോത്തെഴ "ന്നിരിക്കുന്ന ക ോദ്യങ്ങള്ക്ക് ഉ രം
എഴു"ു .
A - 1s2 2s2 2p3
B - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
C - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2
D - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
a) A എന്ന മൂല
ിത്തെ> അകറ്റോമി ന8ര്
b) C എന്ന മൂല
ത്തെണ്ട

ണക്കോക്കു

ിത്തെ> കWോക്ക്,പീരിയഡ്, ഗ്രൂ.് എന്നിവ

ു .

c) Nോത്തെലോജൻ
d) C എന്ന മൂല

(½)

(1 ½)

ുടുംബ

ില് ഉള്ത്തെ.ട്ട മൂല കമ"്?

ിത്തെ> ഒരു സവികശഷ" എഴു"ു .

e) വോലൻസി പൂജ്യം ആയിട്ടുള്ള മൂല ം ഏ"്?

(½)
(1)
(½)

26. പട്ടി

പൂര്

ിയോക്കു .

മൂല ം/
സംയുക്തം

കമോളി ്യൂലോര്
മോസ്

ഗ്രോമിലുള്ള
മോസ്

GMM

കമോള്
എണ്ണം

"ന്മോത്ര ള്

N2
H2
H2O

28
-------18

-----20
72

5
10
4

5
-----4

5 x NA
10 x NA
-------(4)

27. ില കലോNങ്ങളും ലവണലോയനി ളുും "ന്നിരിക്കുന്നു.
MgSO4 !ോയനി , FeSO4 !ോയനി, ZnSO4 !ോയനി,
CuSO4 !ോയനി, Ag ദണ്ഡ്, Mg ദണ്ഡ്, Pbദണ്ഡ്,Cu ദണ്ഡ്
a) ഇ"ില് നിന്നും ഗോല്വനി ് ത്തെസല് നിര്മ്മിക്കോൻ ഉ ി"മോയ"്
"ിരത്തെ$ടുക്കു ?
b) ഏ"ോണ്

ോകഥോഡ് ?

c) Hികഡോക്സ് Mവര്
28. "ന്നിരിക്കുന്ന

(2)

ന

(1)

ിത്തെ> സമവോ ്യം എഴു"ു ?

(1)

ിത്രങ്ങള് വിശ ലനം ത്തെ യ്യു .
Mg

Zn

ZnSO4

MgSO4

a) ഏ"ിലോണ് ആകദശ രോസMവര്

നം നടക്കുന്ന"്?

b) ഓക്സീ രണം നികരോക്സീ രണം Mവര്
c) Hികഡോക്സ് Mവര്

ന

ോരണത്തെമന്ത് ?

നങ്ങള് എഴു"ു ?

ിത്തെ> സമവോ ്യം എഴു"ു ?

(1)
(2)
(1)

29. അലുമിനയുത്തെട റൈവദ്യു"വികIഷണം
ുവത്തെട ത്തെ ോടു

a)

ിത്രീ രണം നല് ിയിരിക്കുന്നു.

ോകഥോഡ്, ആകനോഡ് ഇവ എഴു"ു

(1)

b) അലുമിന ക്രകയോറൈലറ്റില് ലയി.ിക്കുന്നു.
c) രോസസമവോ ്യം പൂര്

ോരണത്തെമന്ത് ?

(2)

ിയോക്കു .
Al 3+

Al2O3
30.

രത്തെമഴു"ു .

ിരിക്കുന്ന ക ോദ്യങ്ങള്ക്ക് ഉ

+ ----------

(1)

ില ഓര്ഗോനി ് സംയുക്തങ്ങള് "ന്നിരിക്കുന്നു.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

CH3 – CH2 – COO -CH3
CH3 – CH2 - CH2 - OH
CH3 – CH2 – CO - CH3
CH3 – COOH

a) ഇ"ില് എസ്റ്റര് നിര്മ്മോണ

b) രോസMവര്

?

(1)

ിത്തെ> സമവോ ്യം എഴു"ു ?

(2)

c) ഇവിത്തെട ഉണ്ടോ ുന്ന എസ്റ്റHിത്തെ> കപര് എഴു"ു ?

(1)

31. CH3

a) നീളം

ന

ിന് ആവശ്യമോയ"് "ിരത്തെ$ടുക്കു

CH2

CH2

CH2

ൂടിയ ത്തെ യിനിത്തെല

b) ശോഖയുള്ള

CH

CH3

CH2

CH3

ോര്ബൺ എണ്ണം

ണക്കോക്കു ?

ോര്ബണിത്തെ> സ്ഥോനസംഖ്യ എത്ര?

(1)
(1)

c) ശോഖയുത്തെട കപത്തെരന്ത് ?

(1)

d) ഈ സംയുക്ത

(1)

ിത്തെ> IUPAC നോമം എഴു"ു ?

32. ക രുംപടി ക ര്ക്കു .

അഭി ോര ങ്ങള്

ഉല്പന്നം

പ്രവര്ത്തനത്തിരെE
ചപര്
ജ്വ!നം

CH4 + Cl2

-[CH2-CH2]-n

nCH2=CH2

CH4 + CH2=CH2

C2H6 + O2

CH3Cl + HCl

തോപീയവിഘടനം

CO2 + H2O

ആചദ'
രോസപ്രവര്ത്തനം

CH3 - CH2 - CH3

ചപോ8ിരെമനൈ-ചസഷന്

(4)

