DIET MALAPPURAM &VIJAYABHERI MALAPPURAM
SSLC MODEL EXAMINATION , MARCH 2022
SET-2
സമയം: 1.45 Hrs

ആകെക സ്ക

ോര്: 40

രസതന്ത്രം
പോര്ട്ട് I

A വിഭോഗം
1 മുതല് 6 വകെരയുള്ള സ്കചോദ്യങ്ങളില് ഏകെതങ്കിലും 4 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക (1 സ്ക ോര്
വീതം)
(4x1=4)
1. ഒരു സബ്കെഷല് മോത്രമുള്ള മുഖ്യ ഊര്ജ്ജനിലയുകെട സ്കപകെരന്ത്?
2. Al2O3.2H2O ഏത് സ്കലോഹത്തികെ7 അയിരോണ്?
3. 2NH4Cl+.................................... → CaCl2+2H2O+2NH3 സമവോക്യത്തികെല
വിട്ടുസ്കപോയ അഭികോരകം ഏത്?
4. ആല്കെ;യ്നുകളുകെട കെപോതുവോക്യകെമഴുതുക?
5. CH2=CH-CH2-CH3 എന്ന സംയുക്തത്തികെ7 IUPAC നോമം എന്ത്?
6. സ്കപോളിവിനൈനല് സ്കAോനൈറഡികെ7 സ്കമോസ്കണോകെമര് ഏത്?

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

B വിഭോഗം
7 മുതല് 9 വകെരയുള്ള എല്ലോ സ്കചോദ്യങ്ങള്ക്കും ഉത്തരം എഴുതുക. ( 1 സ്ക ോര് വീതം) (3x1=3)
7. ആക്ടിസ്കനോയ്ഡുകളും ലോന്ഥസ്കനോയ്ഡുകളും ഏത് സ്കJോ;ില് കെപടുന്നു?
(1)
8. STP യികെല സ്കമോളോര്വ്യോപ്തം എത്ര ലിറ്ററോണ്?
(1)
9. ഇരുമ്പ് വളയില് കെചമ്പ് പൂശുന്നതിന് ഇരുമ്പുവള ബോറ്ററിയുകെട ഏത് കെടര്മിനലുമോയി
ബന്ധിപ്പിച്ചോണ് നൈവദ്യുതവിസ്കXഷണം കെചയ്യുന്നത്?
(1)
പോര്ട്ട് II

A വിഭോഗം
ചുവകെട നല്കിയിരിക്കുന്ന സ്കചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക. (2 സ്ക ോര്) 1x2=2
10. 11Na എന്ന മൂലകത്തികെ7 സബ് കെഷല് ഇലക്സ്ക\ോണ് വിന്യോസം ചുവകെട
നല്കിയിരിക്കുന്നു.
1s2 2s2 2p6 3s1
a) ഈ മൂലകം പിരിയഡിക് സ്കടബിളില് ഏത് ഗ്രൂപ്പില് ഉള്കെപ്പടുന്നു?
b) ഈ മൂലകം ഉള്കെപ്പടുന്ന പീരിയഡ് ഏത് ?

(1)
(1)

B വിഭോഗം
11 മുതല് 12 വകെരയുള്ള സ്കചോദ്യങ്ങളില് ഏകെതങ്കിലും ഒകെരണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക. (2 സ്ക ോര്)
1x2=2
11.26Fe കെ7 സബ്കെഷല് ഇലക്സ്ക\ോണ് വിന്യോസം നല്കുന്നു.
1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d6 4s2
2+
a) Fe കെ7 സബ്കെഷല് ഇലക്സ്ക\ോണ് വിന്യോസം എഴുതുക.
(1)
3+
b) Fe കെ7 സബ്കെഷല് ഇലക്സ്ക\ോണ് വിന്യോസം എന്തോണ്?
(1)
12. തോകെഴ പറയുന്ന സംയുക്തങ്ങളുകെട ഘടനോവോക്യം എഴുതുക.
(2)
a) 2-മീനൈതല് ബ്യൂകെട്ടയ്ന്
b) കെdോപ്പസ്കനോയിക് ആസിഡ്
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പോര്ട്ട് III

A വിഭോഗം:
13 മുതല് 16 വകെരയുള്ള സ്കചോദ്യങ്ങളില് ഏകെതങ്കിലും 3 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക. (3 സ്ക
വീതം) 3x3=9
13. തോകെഴപ്പറയുന്നവയുകെട സബ്കെഷല് ഇലക്സ്ക\ോണ് വിന്യോസം എഴുതുക.
a) 18Ar
b) 21Sc
c) 24 Cr
14. പട്ടിക പൂര്ത്തീകരിക്കുക.
മൂലകം/സംയുക്തം

സ്കമോളിക്കുലോര് ഗ്രോമിലുള്ള
മോസ്
മോസ്

GMM

തന്മോത്രകളുകെട
എണ്ണം

ഓക്സിജന്

32

32gm

1Gmm

6.022x10230
തന്മോത്രകള്

സ്കAോറിന്

71

.....(a)....

1Gmm

6.022x10230
തന്മോത്രകള്

......(b).....

44 gm

1Gmm

......(c)....

കോര്ബണ് നൈഡ
ഓനൈക്സഡ്

ോര്
(3)
(3)

15. ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് സ്കചോദ്യങ്ങള്;് ഉത്തരകെമഴുതുക.

a) ഈ ഗോല്വനിക് കെസല്ലില് നടക്കുന്ന ഊര്ജ്ജമോറ്റം എന്ത്?
b) ആസ്കനോഡില് നടക്കുന്ന രോസdവര്ത്തനം എന്ത്?
c) കെസല്ലില് നടക്കുന്ന റിസ്കഡോക്സ് രോസdവര്ത്തന സമവോക്യം എഴുതുക?
16. തോകെഴപ്പറയുന്ന സംയുക്തങ്ങളുകെട IUPAC നോമം എഴുതുക?
CH3
l
a) CH3-CH-CH2-CH-CH2-CH3
l
CH3

(1)
(1)
(1)
(3)

b) CH3-O-CH2-CH2-CH2-CH3
Cl
l
c) CH3-CH2-C-CH3
l
Cl
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B വിഭോഗം
ചുവകെട നല്കിയിരിക്കുന്ന സ്കചോദ്യത്തിന് ഉത്തരകെമഴുതുക. (3 സ്ക ോര്) (1x3=3)
17. അലൂമിനിയത്തികെ7 വ്യോവസോയിക നിര്മ്മോണ dക്രിയയോണ് ഹോള് -കെഹറൗട്ട്
dക്രിയ
a) അലുമിനിയത്തികെ7 അയിരോയ സ്കബോനൈക്സറ്റികെ7 സോന്ദ്രണ മോര്ഗ്ഗം എന്ത്? (1)
b) ഹോള് -കെഹറൗട്ട് dക്രിയയില് അലൂമിനയില് നിന്നും അലൂമനിയം നൈവദ്യുത
വിസ്കXഷണം വഴി സ്കവര്തിരിക്കുസ്കമ്പോള് ആസ്കനോഡ് ഏത്?
(1)
c) സ്കകോസ്കഥോഡില് നടക്കുന്ന dവര്ത്തന സമവോക്യം എഴുതുക?
(1)
പോര്ട്ട് IV

A വിഭോഗം
18 മുതല് 20 വകെരയുള്ള സ്കചോദ്യങ്ങളില് ഏകെതങ്കിലും രകെqണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക. 4 സ്ക ോര്
വീതം 2x4=8)
18. CO2 വികെ7 സ്കമോളിക്കുലോര് മോസ് 44 ആണ്.
a) കോര്ബണ് നൈഡ ഓനൈക്സഡികെ7 G.M.M എത്ര?
(1)
b) 132 gm CO2 വില് എത്ര സ്കമോള് തന്മോത്രകള് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു?
(1)
c) ഇത്രയും CO2 വില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തന്മോത്രകള് എത്ര?
(1)
d) ഇത്രയും സ്കമോള് CO2 വില് എത്ര ആറ്റങ്ങള് കോണും?
(1)
19. CuSO4 ലോയനിയില് Zn ദണ്ഡ് മു;ി കെവയ്ക്കുന്നു.
a) ഇവികെട എന്തു നിരീക്ഷി;ോം.
(1)
b) നിരീക്ഷണത്തിന് കോരണകെമന്ത്?
(1)
c) ഈ രോസdവര്ത്തന സമവോക്യം എഴുതുക?
(1)
d) ഇവികെട സിങ്കില് നടക്കുന്ന രോസdവര്ത്തനം ഏത്സ്കപരില് അറിയകെപ്പടുന്നു(1)
20. CH2=CH2+H2 → CH3-CH3
a) ഈ dവര്ത്തനം ഏത് സ്കപരില് അറിയകെപ്പടുന്നു?
(1)
b) CH2=CH2 എന്ന നൈഹസ്കvോകോര്ബണ് സ്കപോളിത്തീന് ആയി മോറുന്ന dവര്
ത്തനം ഏത്?
(1)
c) സ്കപോളിത്തീകെ7 ഘടനോവോക്യകെമന്ത്?
(1)
d) CH2=CH2+Cl2 ഈ dവര്ത്തനത്തില് ഉqോകുന്ന ഉല്പ്പന്നം എന്തോണ്?
(1)
പോര്ട്ട് IV

B വിഭോഗം
21 മുതല് 22 വകെരയുള്ള സ്കചോദ്യങ്ങളില് ഏകെതങ്കിലും ഒരണ്ണത്തിന് മോത്രം ഉത്തരം എഴുതുക. (4
സ്ക ോര്) 1x4=4
21. വലയസംയുക്തങ്ങകെള ആലിനൈസAിക് എന്നും ആസ്കരോമോറ്റിക് എന്നും രqോയി തരം
തിരി;ോം
a) ഓസ്കരോന്നിനും ഓസ്കരോ ഉദോഹരണങ്ങള് എഴുതുക.
(2)
b) ഇവയുകെട ഘടനോവോക്യം എഴുതുക.
(2)
22. രോസവസ്തു;ളുകെട രോജോവോണ് സള്ഫ്യൂരിക് ആസിഡ്
a) സള്ഫ്യൂരിക് ആസിഡികെ7 വ്യോവസോയിക നിര്മ്മോണ dക്രിയയുകെട
സ്കപകെരന്ത്?
(1)
b) ഈ dക്രിയയില് ഉപസ്കയോഗക്കുന്ന ഉല്സ്കdരകം ഏത്?
(1)
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c) ഈ dക്രിയയികെല അനുകൂല ഊഷ്മോവ് എത്ര?
d) സള്ഫ്യൂരിക് ആസിഡികെ7 രq് ഉപസ്കയോഗങ്ങള് എഴുതുക?
പോര്ട്ട് V

(1)
(2)

A വിഭോഗം
23 മുതല് 24 വകെരയുള്ള സ്കചോദ്യങ്ങളില് ഏകെതങ്കിലും ഒകെരണ്ണത്തിന് മോത്രം ഉത്തരം എഴുതുക. (5
സ്ക ോര്) 1x5=5
23.ഭൂവല്;ത്തില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അയിരില് അടങ്ങിയ അപദ്രവ്യങ്ങകെള നീ;ം
കെചയ്യുന്ന dക്രിയയോണ് അയിരികെ7 സോന്ദ്രണം.
a) അയിരില് അടങ്ങിയ അപദ്രവ്യങ്ങകെള എന്ത് വിളിക്കുന്നു?
(1)
b) ഓനൈക്സഡ് അയിരുകളുകെട സോന്ദ്രണമോര്ഗ്ഗകെമന്ത്?
(1)
c) അപദ്രവ്യം സോന്ദ്രത കൂടിയതും അയിര് സോന്ദ്രത കുറഞ്ഞതുമോയോല്
സോന്ദ്രണമോര്ഗ്ഗകെമന്ത്?
(1)
d) ടിന്സ്ക~ോണില് നിന്നും കോന്തിക അപദ്രവ്യമോയ അയണ് ടങ്സ്ക~റ്റികെന നീ;ം
കെചയ്യുന്ന dക്രിയ ഏത്?
(1)
e) സിങ്ക് J7ികെ7 സോന്ദ്രണ രീതി ഏതോണ്?
(1)
24. ഉഭയദിശോdവര്ത്തനത്തികെ7 ഗ്രോഫ് നല്കുന്നു.

a) ഗ്രോഫികെല A,B,C എന്നീ ബിന്ദു;ള് അടയോളകെപ്പടുത്തിയവ എന്തികെന
സൂചിപ്പിക്കുന്നു?
b) സംതുലനോവസ്ഥയുകെട രq് സവിസ്കശഷതകള് ഏവ?
c) സംതുലനോവസ്ഥയുമോയി ബന്ധകെപ്പട്ട dധോന ശോസ്ത്ര തത്വകെമന്ത്?
d) ഉഭയദിശോ dവര്ത്തനത്തികെല സംതുലനോവസ്ഥയ്ക്ക് മോറ്റം വരുത്തുന്ന 3
ഘടകങ്ങള് എഴുതുക?
********************
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