DIET MALAPPURAM &VIJAYABHERI MALAPPURAM
SSLC MODEL EXAMINATION , MARCH 2022
SET-1
സമയം: 1.45 Hrs

ോര്: 40

ആകെക സ്ക

രസതന്ത്രം
പോര്ട്ട് I

A വിഭോഗം
1 മുതല് 6 വകെരയുള്ള സ്കചോദ്യങ്ങളില് ഏകെതങ്കിലും 4 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക (1 സ്ക ോര്
വീതം)
(4x1=4)
1.തോകെഴ നല്കിയിരിക്കുന്നവയില് ഒരു ആറ്റത്തില് സോധ്യമല്ലോത്ത സബ്ബ്കെഷല് ഏത്?(1)
(2s, 4d, 3f, 2p)
2. ഈ ഫങ്ഷണല് ഗ്രൂപ്പികെ; സ്കപകെരഴുതുക?

(1)

3. അസ്കമോണിയ ജലത്തില് ലയിച്ചുണ്ടോകുന്ന ഉല്പ്പന്നം ഏകെതന്ന് രോസസമവോക്യം
പൂരിപ്പിച്ച് കകെണ്ടത്തുക?
NH3+H2O → ------4. കെടഫ്സ്കളോണികെ; സ്കമോസ്കണോമറികെ; സ്കപകെരഴുതുക?
5. ബന്ധം കകെണ്ടത്തി പൂരിപ്പിക്കുക.
സ്കകോപ്പര് പൈപപൈററ്റ്സ് : CuFeS2
കലോമിന് : ........................
6. ചുവകെട നല്കിയിരിക്കുന്നവയില് പൂരിത പൈഹസ്കMോകോര്ബണ് ഏത്?
(C2H4, C2H6, C2H2,C3H6)

(1)
(1)
(1)

(1)

B വിഭോഗം
7 മുതല് 9 വകെരയുള്ള എല്ലോ സ്കചോദ്യങ്ങള്ക്കും ഉത്തരം എഴുതുക. ( 1 സ്ക ോര് വീതം)
7. STP യികെല സ്കമോളോര് വ്യോപ്തം --------L ആണ്.
8.
ഈ സംയുക്തത്തികെ; IUPAC നോമം എഴുതുക?

(3x1=3)
(1)
(1)

9. ഉരുകിയ സ്കസോഡിയം സ്കSോപൈറഡിലൂകെട പൈവദ്യുതി കടത്തി വിടുസ്കWോള് കോസ്കഥോഡില്
നിസ്കYപിക്കകെപ്പടുന്ന സ്കലോഹം ഏത്?
(1)
പോര്ട്ട് II

A വിഭോഗം
ചുവകെട നല്കിയിരിക്കുന്ന സ്കചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക. (2 സ്ക ോര്)
(1x2=2)
10. ഒരു മൂലകത്തികെ; സബ് കെഷല് ഇലക്സ്ക]ോണ് വിന്യോസം ചുവകെട നല്കിയിരിക്കുന്നു.
1s2 2s2 2p63s2 3p6 3d6 4s2
a) ഈ മൂലകം പീരിസ്കയോഡിക് സ്കടബിളില് ഏത് സ്ക_ോക്കില് ഉള്കെപ്പടുന്നു?
(1)
b) സബ് കെഷല് ഇലക്സ്ക]ോണ്വിന്യോസം കെതോട്ടുമുമ്പുള്ള ഉല്കൃഷ്ട വോതകത്തികെ;
പ്രതീകം സ്കചര്ത്ത് ചുരുക്കി എഴുതുക?
(1)
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B വിഭോഗം
11 മുതല് 12 വകെരയുള്ള സ്കചോദ്യങ്ങളില് ഏകെതങ്കിലും ഒകെരണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക. (2 സ്ക ോര്)
(1x2=2)
11. i) CH3-O-CH3
ii) CH3-CH2OH
ഇവ ഐസ്കസോമറുകള് ആസ്കണോ? കോരണം വിശദമോക്കുക?
(2)
12. ചുവകെട തന്നിരിക്കുന്നവയില് നിന്നും f സ്ക_ോക്ക് മൂലകങ്ങളുകെട സവിസ്കശഷതകള്
കെതകെരകെiടുത്ത് എഴുതുക .
(2)
i) സംക്രമണ മൂലകങ്ങളോണ്.
ii) അവസോന ഇലക്സ്ക]ോണ് പൂരണം നടക്കുന്നത് ബഹ്യതമകെഷല്ലിന്
കെതോട്ടുള്ളിലുള്ളതിലോണ്
iii) അവസോന ഇലക്സ്ക]ോണ് പൂരണം നടക്കുന്നത് ബോഹ്യതമകെഷല്ലിന്
കെതോട്ടുള്ളിലുള്ള കെഷല്ലികെkയും ഉള്ളിലുള്ളതിലോണ്.
iv) ഉല്സ്കപ്രരകങ്ങളോയി കെപസ്ക]ോളിയം വ്യവസോയത്തില് ഉപസ്കയോഗിക്കുന്നു.
പോര്ട്ട് III

A വിഭോഗം:
13 മുതല് 16 വകെരയുള്ള സ്കചോദ്യങ്ങളില് ഏകെതങ്കിലും 3 എണ്ണതിന് ഉത്തരം എഴുതുക. (3 സ്ക ോര്
വീതം)
(3x3=9)
13. ചിത്രം വിശകലനം കെചയ്ത് തോകെഴ നല്കിയിരിക്കുന്ന സ്കചോദ്യങ്ങള്ക്ക് ഉത്തരകെമഴുതുക.
ക്രിയോശീലക്രമം Mg > Zn > Cu

a)ഏത് ബീക്കറിലോണ് ആസ്കദശരോസപ്രവര്ത്തനം നടക്കുന്നത്? എന്ത്കെകോണ്ട്?(2)
b) ഈ പ്രവര്ത്തനത്തികെ; രോസസമവോക്യം എഴുതുക?
(1)
14. ഒരു നിശ്ചിതമോസ് വോതകത്തികെ; വ്യോപ്തവും മര്ദ്ദവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചുവകെട
തന്നിരിക്കുന്നു. തോപനില സ്ഥിരമോണ്.
മര്ദ്ദം P (atm)

വ്യോപ്തം V (ml)

1

20

X

10

4
Y
a) X, Y ഇവുകെട വിലകള് കണ്ടുപിടിക്കുക.
b) ഈ ബന്ധം ഏത് വോതകനിയമവുമോയി ബന്ധകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു?
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(2)
(1)

15. ചില മൂലകങ്ങളുകെട സബ്കെഷല് ഇലക്സ്ക]ോണ് വിന്യോസം നല്കിയിരിക്കുന്നു.
P1s22s22p4
Q1s22s22p63s23p63d64s2
R1s22s22p63s2
S1s22s22p6
a) അസ്കയോണീകരണ ഊര്ജ്ജം ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകം ഏത്?
b) വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണോവസ്ഥ കോണിക്കുന്ന മൂലകം ഏത്?
c) P,R എന്നീ മൂലകങ്ങള് സ്കചര്ന്നുണ്ടോകുന്ന സംയുക്തത്തികെ; രോസസൂത്രം എഴുതുക?
16. ഒരു പൈഹസ്കMോകോര്ബണികെ; ഘടനോവോക്യം നല്കിയിരിക്കുന്നു.
CH3-CH2-CH-CH2-CH3
l
CH2-CH2-CH3
a) തന്മോത്രോസൂത്രം എഴുതുക?
b) ശോഖയുകെട സ്കപര് എന്ത്?
c) ഈ പൈഹസ്കMോകോര്ബണികെ; IUPAC നോമം എഴുതുക

(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)

B വിഭോഗം
ചുവകെട നല്കിയിരിക്കുന്ന സ്കചോദ്യത്തിന് ഉത്തരകെമഴുതുക. (3 സ്ക ോര്)
(1x3=3)
17. സ്കബോക്പൈസറ്റികെ; സോന്ദ്രണവുമോയി ബന്ധകെപ്പട്ട് ചുവകെട നല്കിയിരിക്കുന്ന
സ്കോഡയഗ്രം പൂര്ത്തിയോക്കുക.

a) a,b,c ഇവ എഴുതുക.

(3)
പോര്ട്ട് IV

A വിഭോഗം
18 മുതല് 20 വകെരയുള്ള സ്കചോദ്യങ്ങളില് ഏകെതങ്കിലും രകെണ്ടണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക. 4 സ്ക ോര്
വീതം
(2x4=8)
18. CO2 വികെ; സ്കമോളിക്യുലോര് മോസ് 44 ആണ്.
a) ഒരു ഗ്രോം സ്കമോളിക്യുലോര് മോസ് (1GMM) എന്നോല് എന്ത്?
(1)
b) 1GMM CO2 വികെ; മോസ് എത്ര?
(1)
c) 1GMM CO2 വികെല തന്മോത്രകളുകെട എണ്ണം എത്ര?
(1)
d) 220g CO2 വില് എത്ര സ്കമോള് തന്മോത്രകള് അടങ്ങിയിരിക്കും?
(1)
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19. ഒരു ഗോല്വനിക് കെസല് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. (ക്രിയോശീലക്രമം : Mg>Cu)

a ഇലക്സ്ക]ോണ് പ്രവോഹദിശ ഏത് ഇലക് സ്ക]ോഡില് നിന്ന് ഏത്
ഇലക്സ്ക]ോഡിസ്കലക്കോയിരിക്കും?
b) ആസ്കനോഡില് നടക്കുന്ന രോസപ്രവര്ത്തന സമവോക്യം എഴുതുക?
c) നിസ്കരോക്സീകരണം നടക്കുന്ന ഇലക്സ്ക]ോഡ് ഏത്?
d) ഗോല്വനിക് കെസല്ലില് നടക്കുന്ന ഊര്ജ്ജമോറ്റം എഴുതുക?
20. രണ്ട് രോസസമവോക്യങ്ങള് നല്കിയിരിക്കുന്നു.
(i) CH2=CH2 + H2 → A
(ii) A+Cl2 → B + HCl
a) A,B ഇവ കകെണ്ടത്തുക.
b) B യുകെട IUPAC നോമം എഴുതുക.
c) പ്രവര്ത്തനം (i) ഏത് വിഭോഗം രോസപ്രവര്ത്തനത്തിലുള്കെപ്പടുന്നു?
പോര്ട്ട് IV

(1)
(1)
(1)
(1)

(2)
(1)
(1)

B വിഭോഗം
21 മുതല് 22 വകെരയുള്ള സ്കചോദ്യങ്ങളില് ഏകെതങ്കിലും ഒകെരണ്ണത്തിന് മോത്രം ഉത്തരം എഴുതുക.
(4 സ്ക ോര്)
(1x4=4)
21. a) സള്ഫ്യൂരിക് ആസിഡികെ; ഏത് ഗുണമോണ് തോകെഴ നല്കിയിരിക്കുന്ന സന്ദര്
ഭങ്ങളില് പ്രകടമോകുന്നകെതന്ന് എഴുതുക?
i) വോച്ച് ഗ്ലോസ്സികെലടുത്ത പഞ്ചസോരയിസ്കലക്ക് ഏതോനും തുള്ളി ഗോഢസള്ഫ്യൂരിക്
ആസിഡ് സ്കചര്ക്കുസ്കWോള് കറുത്ത പദോര്ത്ഥം ലഭിക്കുന്നു.
(1)
ii) സ്കSോറികെ; നിര്മ്മോണസ്കവളയില്, സ്കSോറിന് വോതകകെത്ത ഗോഢസള്ഫ്യൂരിക്
ആസിഡിലൂകെട കടത്തി വിടുന്നു.
(1)
b) സന്ദര്ഭം (i) ല് ലഭിച്ച കറുത്ത പദോര്ത്ഥം ഏതോണ്?
(1)
c) അസ്കമോണിയ നിര്മ്മോണ സ്കവളയില് സ്കശോഷകോരകമോയി ഗോഢസള്ഫ്യൂരിക്
ആസിഡ് ഉപസ്കയോഗിക്കോത്തകെതന്തുകെകോണ്ട്?
(1)
22. പരീYണശോലയില് വിദ്യോര്ത്ഥികള് കെചയ്ത ഒരു രോസപ്രവര്ത്തനത്തികെ;
സമവോക്യം നല്കിയിരിക്കുന്നു.
ഗോഢ H2SO4

CH3-COOH + HO-CH2-CH3
അസറ്റിക് ആസിഡ്

→

CH3-COO-CH2-CH3 + H2O

എതസ്കനോള്

a) ഈ രോസസമവോക്യത്തില് നിന്ന് എസ്റ്റര് കെതകെരകെiടുകെത്തഴുതുക. (1)
b) എസ്റ്ററികെ; സ്കപകെരഴുതുക.
(1)
c) ഈപൈതല് ബ്യൂട്ടിസ്കററ്റ് എന്ന എസ്റ്ററുണ്ടോക്കോന് ആവശ്യമുള്ള
കോര്സ്കബോക്സിലിക് ആസിഡ്, ആല്ക്കസ്കഹോള് ഇവ എഴുതുക?
(2)
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പോര്ട്ട് V

A വിഭോഗം
23 മുതല് 24 വകെരയുള്ള സ്കചോദ്യങ്ങളില് ഏകെതങ്കിലും ഒകെരണ്ണത്തിന് മോത്രം ഉത്തരം എഴുതുക.
(5 സ്ക ോര്)
(1x5=5)
23. ഇരുWികെ; പ്രധോന അയിരോണ് സ്കഹമപൈറ്ററ്റ്. _ോസ്റ്റ് ഫര്ണസ് എന്ന സംവിധോനം
ഉപസ്കയോഗിച്ചോണ് സ്കഹമപൈറ്ററ്റികെന അയണ് ആക്കി മോറ്റുന്നത്.
a) സ്കഹമപൈറ്ററ്റ് അയിരികെ; സോന്ദ്രണ മോര്ഗ്ഗം ഏത്?
(1)
b) സ്കഹമപൈറ്ററ്റ് കൂടോകെത _ോസ്റ്റ് ഫര്ണസില് നിസ്കYപിക്കകെപ്പടുന്ന മറ്റ്
പദോര്ത്ഥങ്ങള് ഏവ?
(1)
c) _ോസ്റ്റ്ഫര്ണസില് നിസ്കരോക്സീകോരിയോയി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സംയുക്തം ഏത്? (1)
d) സ്ലോഗ് രൂപീകരണപ്രവര്ത്തനത്തികെ; സമവോക്യം എഴുതുക?
(1)
e) _ോസ്റ്റ്ഫര്ണസില് നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന അയണിന് പറയുന്ന സ്കപകെരഴുതുക (1)
24. വ്യോവസോയികമോയി അസ്കമോണിയ നിര്മ്മിക്കുന്നതികെ; രോസസമവോക്യം നല്
കിയിരിക്കുന്നു.

a) ഈ പ്രക്രിയ ഏത് സ്കപരിലറിയകെപ്പടുന്നു?
b) ചുവകെട നല്കിയിരിക്കുന്ന മോറ്റങ്ങള് പുസ്കരോപ്രവര്ത്തനകെത്ത എങ്ങകെന
സ്വോധീനിക്കുന്നു (വ്യൂഹം സംതുലനോവസ്ഥയിലോണ്)
(i) പൈന]ജകെ; ഗോഡത വര്ധിപ്പിക്കുന്നു.
(ii) മര്ദ്ദം കുുറയ്ക്കുന്നു.
(iii) തോപനില കുറയ്ക്കുന്നു.
c) സംതുലനോവസ്ഥയുകെട ഒരു സവിസ്കശഷത എഴുതുക.
********************
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