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Answer any 8 questions from 1 to 11. Each carries 2 score.  

 

1. (a) Define limiting reagent?                                                                                                   (1) 

(b) A and B reacts according to the equation, A + B2 → AB2. If 5 mol of A reacts with  

      2.5 mol of B, identify the limiting reagent.                                                                      (2)                               

 

2. What is the de Broglie wavelength of an electron moving at a speed of 5.31 × 106 m/s? 

[ Given mass of an electron is 9.11 × 10-31 kg ]                                                                     (2) 
 

3. (a) Define atomic mass unit                                                                                                    (1) 

(b) Calculate the molecular mass of glucose (C6H12O6), molecule.                                       (1) 

 

4. (a) Give the conjugate base of H3O+                                                                                       (1) 

(b) The structure of hydronium ion (H3O+) is ;                                                                      (1) 

       i) Trigonal planar                ii) Trigonal pyramidal 

      iii) Bent                                iv) T shape   

 

5. Classify the following into extensive and intensive properties                                              (2) 

   Heat capacity, mass, temperature, internal energy, density 

 

6. Graphite is a good conductor of electricity. Explain                                                              (2) 

 

7. (a) Write the expression of Kc for the reaction 4NH3 (g) + 5O2 ⇌ 4NO(g) + 6H2O (g) ;     (1) 

(b) What happens to the equilibrium constant, Kc if the above reaction is reversed?            (1) 

 

8. Account for the following  

(a) The first ionization enthalpy of oxygen is lower than that of nitrogen.                           (1) 

(b) Electron gain enthalpy of Fluorine is less negative than that of chlorine.                       (1) 

 

9. (a) What do you mean by photoelectric effect?                                                                     (1) 

(a) Complete the following :                                         

In photoelectric effect the intensity of emitted electron directly proportional to the 

…………… of the light used (frequency / intensity)                                                       (1) 
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1 മുതൽ 11 വരെ ച ോദ്യങ്ങൾക്ക് ഏരതങ്കിലും 8 എണ്ണത്തിന് ഉത്തെരെഴുതുക. 2ചകോർ വീതും 

(a) നിയന്ത്രിത അഭികാരം എന്നാലെന്ത്.                                                                             (1) 

(b) A + B2 → AB2എന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ 5 mol A, 2.5 mol Bയുമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ,   

രാസപ്രവർത്തനത്തിലെ നിയന്ത്രിത അഭികാരം എതാലെന്ന് തിരിച്ചറിയുക                              (2)    

 

5.31 × 106 m/s വവഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഇെവരാെിൻലറ തരംഗദൈർഘ്യം എത്രയായി- 

രിക്കും? [ഇെവരാെിൻലറ മാസ് 9.11 × 10-31 kg ആലെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു]           (2)    

 

(a) അവറാമിക് മാസ് യൂെിറ് നിർവചിക്കുക                                                                        (1) 

(b) ഗ്ലൂവകാസ്(C6H12O6),  തന്മാത്രയുലെ വമാളികുൊർ മാസ് കാണുക . 
                       

(a) H3O+  ൻലറ സംയുഗ്മി വേസ് (വകാൻജ്യുവഗറ് വേസ്) ഏതാെ്.                                    (1)                                               

(b) ദൈവരാെിയം ആവയാെിൻലറ(H3O+) ആകൃതിയാെ് ;                                (1)                                               

i) Trigonal planar                ii) Trigonal pyramidal 

iii) Bent                             iv) T shape   

 

താലെ തന്നിരിക്കുന്നവലയ പരിൊമസ്ഥിതി – വിശിഷ്ടഗുെധർമ്മങ്ങളായി തരംതിരിക്കുക         (2)                                       

താപധാരിത, മാസ്, താപനിെ, ആന്തരിവകാർജ്യം, സാന്ദ്രത 

 

ഗ്രാദൈറ് ഒരു ദവൈുത ചാെകമാെ്. വിവരിക്കുക.                                               (2) 
 

(a) 4NH3 (g) + 5O2 ⇌ 4NO(g) + 6H2O (g) ; പ്രവർത്തനത്തിൻലറ Kc സമവാകയം എഴുതുക.     (1) 

(b) മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തം വിപരീത ൈിശയിൊയാൽ Kc എന്തായിരിക്കും?           (1) 

 
കാരെം എഴുതുക 

(a) ഓക്സിജ്യൻലറ ആൈയ അവയാെീകരൻ എൻഥാൽപി ദനട്രജ്യവനകാൾ കുറവാെ്                            (1)                         

(b) വലാറിലന അവപക്ഷിച്ച് ഫ്ലൂറിന് കുറഞ്ഞലനഗറീവ് ഇെവടാൺ ആർജ്യിത എൻഥാൽപി ആെ് (1)       

 

(a) വൈാവടാ ഇെരിക് പ്രഭാവം എന്നാലെന്ത്                                                                       (1) 

(b) ചുവലെയുള്ളത് പൂരിപ്പിക്കുക :                                         
വൈാവടാ ഇെരിക് പ്രഭാവത്തിൽ േൈിർഗമിക്കുന്ന ഇെവടാണുകളുലെ എണ്ണം പതിക്കുന്ന 

പ്രകാശത്തിൻലറ  …………… ന് വനർ അനുപാതത്തിൊെ്  (frequency / intensity)   (1)     

 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

7. 

 

8. 

 

 

9. 
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10. Acid rain is a major consequence of air pollution. 

(a) What is acid rain?                                                                                                             (1) 

(b) Give two harmful effects of acid rain.                                                                              (1) 

 

11. (a) Calculate the oxidation number of Mn in K2MnO4                                                           (1) 

(b) What do you mean by disproportionation reaction?                                                         (1) 

 

 

Answer any 8 questions from 12 to 29. Each carries 3 score. 

 

12.  (a) State Hesse’s law of Heat Summation.                                                                            (1) 

 (b) Illustrate Hesse’s law with an example.                                                                          (2) 

  

13.  Consider the following equilibrium                                                                                       

            2 SO2 (g)  + O2(g)   ⇌    2 SO3 (g) 

(a) Write expression of Kp for the reaction.                                                                           (1) 

(b) What is the effect of pressure on above equilibrium?                                                      (1) 

(c) Name the principle which explains the effect of various factors on a system at  

equilibrium.                                                                                                                      (1) 

 

14. State and illustrate law of multiple proportion with suitable example.                                  (3) 

 

 

15. (a) Class of organic compounds which is having     C == O group is called..…………..     (1) 

(b) Give the IUPAC names of the following compounds:                                                     (2) 

   

         i)                                                         ii)  

 

 

 

16. Valence Shell Electron Pair Repulsion (VSEPR) theory is used to predict the shape of any 

molecule. 

(a) Give any two postulates of VSEPR theory.                                                                     (2) 
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വായു മെിനീകരെത്തിൻലറ ഒരു സുപ്രധാന ഭവിഷ്യത്ത് ആെ് അമ്ല മെ. 

(a) എന്താെ് അമ്ലമെ                                                                                                      (1) 

(b) അമ്ലമെ മൂെമുള്ള രണ്ട് വൈാഷ്ങ്ങൾ എഴുതുക                                                                     (1) 

 

(a) K2MnO4  ൽ Mn ൻലറ ഓക്സീകരെ സംഖ്യ കണ്ടുപിെിക്കുക                (1)                 

       (b) എന്താെ് ആനുപാതികമല്ലാത്ത രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ?                                                       (1)    

 

 

12 മുതൽ 29 വരെ ച ോദ്യങ്ങൾക്ക് ഏരതങ്കിലും 8എണ്ണത്തിന് ഉത്തെരെഴുതുക. 3ചകോർ വീതും 

(a) ലൈസസ്സിൻലറ സ്ഥിരതാപ സങ്കെന നിയമം പ്രസ്താവിക്കുക.                                   (1)                                                                             

 (b) ഉൈാൈരെസൈിതം ഈ നിയമം വിശൈമാക്കുക.                     (2)                        

  

 
 താലെ തന്നിരിക്കുന്ന സന്തുെനാവസ്ഥ പരിഗെിക്കുക. 

2 SO2 (g)  + O2(g)   ⇌    2 SO3 (g) 

(a) Kp എഴുതുക.                                   (1)                                                                        

(b) ഇ സന്തുെവൂൈത്തിൽ മർദ്ദമാറത്തിൻലറ സവാധീനം എഴുതുക.?               (1)                                                    

      (c) ഒരു സന്തുെന വയൈത്തിൽ വിവിധ ഘ്െങ്ങളുലെ സവധീനം നിർണ്ണയിക്കുന്ന തതവം ഏത്         (1)      
 
 

     േഹുഅനുപാത നിയമം ഉൈാൈരെ സൈിതം വിശൈമാക്കുക.                                         (3) 

 

 

(a) C == O ഗ്രൂപ്പുള്ള ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങലള ..…………..എന്ന് വിളിക്കുന്നു                        (1) 

(b) താലെ തന്നിരിക്കുന്ന സംയുക്തങ്ങളുലെ IUPACനാമം എഴുതുക                (2) 

   

         i)                                                         ii)  

 

      
        

 

VSEPR സിദ്ധാന്തം തന്മാത്രകളുലെ ആകൃതി പ്രവചികാൻ ഉപവയാഗപ്രൈമാെ് 

(a) VSEPR, സിദ്ധാന്തത്തിൻലറ ഏലതങ്കിലം രണ്ട് ആശയങ്ങൾ എഴുതുക.          (2)    

                                                        

 

10. 

 

 

11 

. 

12. 

13. 

14. 

15. 

. 

16. 
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(b) Using VSEPR theory predict the shape of :                                                                     (1) 

i) H2O molecule          ii) NH3 molecule 

 

17. (a) Give all the four quantum numbers specifying the 4f orbital.                                          (1) 

(b) Which of the following electronic configurations is not possible?                                  (1) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

      (c) State Hund’s rule of maximum multiplicity.                                                                    (1) 

 

 

18.  Real gases do not obey ideal gas equation perfectly under all conditions. 

(a) Give ideal gas equation for n mol of a gas.                                                                      (1) 

(b) Why do real gases deviate from ideal behavior                                                               (1) 

(c) Under what conditions real gases tends to obey ideal gas equation?                               (1) 

 

19. (a) The element with highest catenation power is :                                                                (1) 

      i) Carbon                          ii) Nitrogen 

     iii) Phosphorous                iv) Oxygen 

(c) Give reasons :                                                                                                                   (2) 

i) SiCl4 can be hydrolysed but CCl4 does not. 

ii) [SiF6]2- is known but [SiCl6]2-is not known. 

 

 

20. Briefly discuss the detection of nitrogen in an organic compound by Lassaigne’s test         (3) 
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(b) VSEPR തിയറി പ്രകാരം താലെ തന്നിരിക്കുന്ന തന്മാത്രകളുലെ ആകൃതി പ്രവചിക്കുക:    (1)                                                                 

i) H2O തന്മാത്ര          ii) NH3 തന്മാത്ര 

 

 

(a) 4f ഓർേിറെിലന പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന എല്ലാം കവാണ്ടം സംഖ്യകളും എഴുതുക                     (1) 

(b) താലെ നൽകിയിട്ടുള്ളതിൽ സാധയമല്ലാത്ത ഇെവരാൺ വിനയാസം ഏത്?                      (1)                                   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) ൈണ്ടിൻലറ അധികതമ േഹുെതാ നിയമം പ്രസ്താവിക്കുക.                                    (1)                                   
 
 

യഥാർത്ഥ വാതങ്ങൾ എല്ലായ്പവപ്പാഴും ആൈർശവാതക നിയമം അനുസരിക്കുന്നില്ല. 

(a) n molവാതകത്തിൻലറ ആർശവാതക സമവാകയം എഴുതുക.                (1)                                                                      

(b) യാഥാർത്ഥ വാതകങ്ങൾ ആൈർശവാതക സവഭാവത്തിൽ നിന്ന് വയതിചെികാെ കാരെലമന്ത്       

(c) ഏത് സാൈചരയത്തിൊെ് യഥാർത്ഥ വാതകങ്ങൾ ആൈർശവാതക നിയമം അനുസരിക്കുന്നത്(1) 

 

 

  (a) കാറിവനഷ്ൻ സവഭാവം കൂടുതലള്ള മൂെകമാെ് :                                                                  (1) 

      i) Carbon                          ii) Nitrogen 

     iii) Phosphorous                iv) Oxygen 

    (b) കാരെം നൽകുക :                                                                                                     (2)                      

i) SiCl4 ന് ജ്യെവിവേഷ്െം സാധയമാെ് CCl4 ന് സാധയമല്ല. 

ii) [SiF6]2- നിെനിൽക്കുന്നുണ്ട്  [SiCl6]2-കാെപ്പടുന്നില്ല. 

                          
 

ലെലസ്സയ്ൻ പരീക്ഷെത്തിലൂലെ ഒരു ഓർഗാനിക് സംയുക്തത്തിലെ ദനട്രജ്യൻലറ സാന്നിധയം 

എങ്ങലന തിരിച്ചറിയും എന്ന് വിവരിക്കുക                                                                         (3) 

17. 

18. 

19. 

20. 
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21. Balance the following redox reaction by half reaction method                                              (3) 

                      Fe2+ (aq)  + Cr2O7
2- (aq)    →   Fe3+ (aq) +  Cr3+ (aq)  in acidic medium 

 

22. Permanent hardness of water can be removed by chemical methods. 

(a) Name the salts responsible for permanent hardness of water?                                         (3) 

(b) Give the commercial name of sodium hexametaphosphate.                                            (3) 

(c) Explain how sodium hexametaphosphate is useful in removing permanent hardness.    (3) 

 

23. Lithium being the first element of group 1, differs from the rest of members in many 

aspects. 

(a) Give any two anomalous properties of Li                                                                        (2) 

(b) What are the reasons for anomalous behavior of Li?                                                       (1) 

 

24. Consider the reaction given below. 

     CH3 – CH = CH2 + HBr                    A   +   B 

(a) Identify the products A and B                                                                                        (1) 

(b) Which of these is the major product?                                                                             (1) 

(c) Name the rule which helps you to identify the major product.                                      (1) 

 

25. Hydrides are binary compounds of hydrogen with other elements. 

(a) Which group/groups of the periodic table donot form any hydride?                               (1) 

  i) Group 15,16,17             ii) Group 18 

iii) Group 6                        iv) Group 7,8,9 

(b) Explain Electron deficient and Electron rich hydrides with example.                             (2) 

 

26. Carbocations are formed by heterolytic bond cleavage.  

(a) What do you mean by heterolytic bond cleavage                                                             (1) 

(b) Arrange the following carbocations in the increasing order of their stability.                 (2) 

      CH3CH2
+ , CH3

+,  (CH3)3C+ , (CH3)2CH+ 

 

27.  (a) What do you mean by buffer solutions? Give an example                                              (1) 

(b) Calculate the pH of a soft drink whose hydronium ion concentration is given by      

     3.8 × 10-3 M.                                                                                                                      (2) 
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താലെ തന്നിരിക്കുന്ന രാസസമവാകയം അർദ്ധപ്രതിപ്രവർത്തന രീതി വെി സമീകരിക്കുക        (3)                                          

                      Fe2+ (aq)  + Cr2O7
2- (aq)    →   Fe3+ (aq) +  Cr3+ (aq)  in acidic medium 

 

 
ജ്യെത്തിൻലറ സ്ഥിര കാഠിനയം രാസ രിതികൾ ഉപവയാഗിച്ച് നീകം ലചയ്യാവുന്നതാെ്. 

(a) സ്ഥിര കാഠിനയത്തിന് കാരെമാകുന്ന െവെങ്ങൾ ഏവ?                                              (1) 

(b) വസാഡിയം ലൈക്സാമീറാവൈാവേറ് ൻലറ വാെിജ്യയ നാമം എഴുതുക.                                     (1)           

(c) വസാഡിയം ലൈക്സാമീറാവൈാവേറ് സ്ഥിരകാഠിനയം നീകം ലചയ്യുന്നലതങ്ങലന.         (1) 

 
െിഥിയം മറ് ഗ്രൂപ്പ് 1 മൂെകങ്ങളിൽ നിന്ന് പെ സവിവശഷ്തകളിലം വയതയാസലപ്പടിരിക്കുന്നു. 

(a) Li ൻലറ ഏലതങ്കിലം രണ്ട് അസാധാരെ ഗുെവിവശഷ്ം എഴുതുക.                                     (2)                                               

(b) Liൻലറ ഈ അസാധാരെ സവിവശഷ്തകൾക് കാരെലമന്താെ് ?                                    (1)   

 

താലെ തന്നിരിക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനം പരിഗെിക്കുക. 

     CH3 – CH = CH2 + HBr                    A   +   B 

(a) A ,B  ഇവ തിരിച്ചറിയുക                                                                                                 (1) 

(b) പ്രധാന ഉൽപ്പന്നം ഏതാലെന്ന് തിരിച്ചറിയുക?                                                                (1)                                 

(c) പ്രാധാന ഉത്പന്നലത്ത തിരിച്ചറിയാൻ സൈായിക്കുന്ന നിയമത്തിൻലറ വപലരഴുതുക               (1)        
 

 

 ദൈരജ്യൻ മറ് മൂെകങ്ങളുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന സംയുക്തങ്ങളാെ് ദൈദരഡുകൾ. 

(a) ഏത് ഗ്രൂപ്പിലെ മൂെകങ്ങളാെ് ദൈദരഡുകൾ നിർമ്മികാത്തത്?                                    (1) 

  i) Group 15,16,17             ii) Group 18 

iii) Group 6                        iv) Group 7,8,9 

(b) ഇെവരാൺ സമ്പന്ന ദൈദരഡ്, ഇെവരാൺ അപരയാപ്ത ദൈദരഡ് ഇവ വിവരിക്കുക. (2)  

 

     േന്ധനങ്ങളുലെ ഭിന്നാംശ വിഭജ്യനം വെി കാർവോ കാറവയാണുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു.  

(a) േന്ധനങ്ങളുലെ (വോണ്ട്) ഭിന്നാംശ വിഭജ്യനം എന്നത് ലകാണ്ടുവദ്ദശിക്കുന്നത് എന്ത്.            (1) 

(b) താലെ തന്നിരിക്കുന്നവലയ അവയുലെ സ്ഥിരതയുലെ ആവരാൈെക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുക       (2)          

            CH3CH2
+ , CH3

+,  (CH3)3C+ , (CH3)2CH+ 

                         

(a) എന്താെ് േൈർ ൊയിനികൾ. ഒരു ഉൈാൈരെം നൽകുക                                                                (1) 

   (b) ഒരു ശീതളപാനീയത്തിലെ ദൈവരാെിയം അവയാണുകളുലെ ഗാഢത  3.8 × 10-3 M.        

     ആയാൽ അതിൻലറ pH കെകാക്കുക.                                                                              (2) 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

16.08.2021 Downloaded from www.Hsslive.in ®

acsr
Typewriter
Page 9 / 15

acsr
Typewriter
Turn Over

acsr
Typewriter
SET A1



28. Following is the atomic radius versus atomic number of second period elements. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) What do you infer from the graph?                                                                                  (1) 

(b) Using the above graph account for the variation of ionization enthalpy along a period 

from left to right.                                                                                                              (1) 

(c) Cations are always smaller than parent atom – Why?                                                     (1) 

 

29. Gibb’s energy gives information regarding the spontaneity of a reaction. 

(a) Decrease in enthalpy of a system is the only criterion for the spontaneity of a 

reaction. Do you agree with this? Justify. 

(b) How Gibb’s energy change is related to enthalpy and entropy? 

(c) How Gibb’s energy is useful in predicting the feasibility of a reaction? 

 

 

Answer any 5 questions from 30 to 40. Each carries 4 score. 

  

30. (a) What do you mean by empirical formula?                                                                        (1) 

(d) An organic compound on analysis is found to have 40% carbon, 6.66% hydrogen,  

And 53.34% oxygen.  Calculate  the  molecular formula of the  compound  if  its  

Molecular mass is 90.                                                                                                       (3) 

 

31. Explain the following : 

(a) Wurtz reaction                                                                                                                  (2) 

(b) Friedel Kraft’s alkylation                                                                                                 (2) 
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രണ്ടാം പിരിയഡ് മൂെകങ്ങളുലെ അവറാമിക് വറഡിയസ് – ആവറാമിക് സംഖ്യ ഗ്രാൈ് തന്നിരിക്കുന്നു 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) ഗ്രാൈിൽ നിന്ന് എന്താെ് മനസ്സിൊകാൻ കെിയുന്നത് ?                                                   (1)                                                           

(b) ഒരു പിരിയഡിൽ ഇെത്തുനിന്ന് വെവത്താട് അവയാെികരെ എൻഥാർപിയുലെ മാറംഎഴുതുക.(1)                                                                                                               

(c) കാറവയാണുകൾ മാതൃ ആറങ്ങവളകാൾ ലചറുതാെ്. എന്തുലകാണ്ട്.                                        (1) 

 

 ഗിബ്സ് ഊർജ്യം ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൻലറ സവയം പ്രാവർത്തികതലയ കാെിക്കുന്നു. 
(a) എൻഥാൽപ്പിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുറവിലന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻലറ സവയം പ്രാവർത്തികതയ്ക്കുള്ള 

ഒവരലയാരു മാനൈണ്ഡമായി കെകാകാൻ കെിയില്ല. നിങ്ങൾ ഇതിവനാെ് വയാജ്യിക്കുന്നുവവാ. (1) 

(b) ഗിബ്സ് ഊർജ്യം, എൻഥാൽപി, എൻവട്രാപ്പി ഇവതമ്മിലള്ള ഗെിതേന്ധം എഴുതുക?           (1) 

(c) ഗിബ്സ് ഊർജ്യം ഉപവയാഗിച്ച് എങ്ങലനയാെ് ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലറ സവയം പ്രാവർത്തികത 

മനസ്സിൊകാൻ കെിയുക?                                                                                                   (1) 

 

30 മുതൽ 40 വരെ ച ോദ്യങ്ങൾക്ക് ഏരതങ്കിലും 5എണ്ണത്തിന് ഉത്തെരെഴുതുക. 4ചകോർ വീതും 

 (a) എന്താെ് ഇംപിരികൽ വൈാർമുെ                                                                                       (1) 

(b) ഒരു ഓർഗാനിക് സംയുക്തത്തിൽ 40% കാർേണും, 6.66% ദൈരജ്യനും, 53.34%ഒക്സിജ്യനും.     

     അെങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ സംയുക്തത്തിൻറഎ വമാളികുൊർ മാസ് 90ആയാൽ സംയുക്തത്തിൻറ   

     വമാളികുൊർ വൈാർമുെ കെകാക്കുക.                                                                                (3)  

 

  ചുവലെയുള്ളവ വിശൈമാക്കുക : 

(a) വുട്സ് രാസപ്രവർത്തനം                                                                                            (2) 

(b) ഫ്രീഡൽ ക്രഫ്റ്റ് ആൽദകെീകരെ പ്രവർത്തനം                                                           (2) 

 

 

28. 

29. 

30. 

31. 
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32. (a) Breifly explain solvay process for the preparation of sodium carbonate.                         (3) 

(b) Can potassium carbonate be prepared by this process? Why?                                         (1) 

 

33. Vander waals equation is a corrected form of ideal gas equation. 

(a) Give vander waals equation for n mol of a gas.                                                               (1) 

(b) Give the physical significance of constants a and b in ideal gas equation                       (1)  

(c) Illustrate inter molecular hydrogen bonding with an example.                                        (2) 

 

34. (a) PCl5 is highly reactive molecule. Draw the structure of PCl5 and hence account for its   

      high reactivity                                                                                                                   (2) 

(b) Draw the molecular orbital configuration for N2 molecule and predict its bond order    (2) 

 

35. (a) How will you effect the following conversions? 

i) Ethanol to ethane 

ii) Phenol to benzene 

(c) Name the type of isomerism exhibited by the following compounds. 

i) Propanone and propanal 

ii) Ethoxyethane and 1 – Methoxypropane 

 

36. (a) Give the main postulates of Bohr model of atom.                                                            (1) 

(b) Find the maximum number of emission lines when an excited electron in n=6 

 state of hydrogen atom drops to the ground (n=1) state?                                                (1) 

(c) State Heisenberg’s uncertainty principle                                                                          (1) 

(d) Bohr model contradicts Heisenberg’s uncertainty principle. Explain.                             (1) 

 

37. Addition of acetate ions to acetic acid solution results in a decrease in pH of the solution. 

(a) Name and explain the phenomenon behind this.                                                              (2) 

(b) The pKa of acetic acid and pKb of ammonium hydroxide are 4.76 and 4.75 respectively. 

Calculate the pH of the resulting ammonium acetate solution?                                       (2) 

 

38. Alkanes can form infinite number conformations by rotation around the C – C sigma bond. 

Explain the two forms of  conformations  of ethane, give  the  newman  projection formula  

and hence explain their relative stability.                                                                               (4) 
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(a) വസാൾവവ പ്രക്രിയ വെി വസാഡിയം കാർേവെറ് നിർമ്മിക്കുന്നലതങ്ങലന എന്ന് വിവരിക്കുക (3)                        

      (b) ഇവത മാതൃകയിൽ ലപാടാസയം കാർേവെറ് നിർമ്മികാൻ സാധയമാവൊ എന്തുലകാണ്ട്.      (1)   

 
ആർശവാതക സമവാകയത്തിൻലറ പുനക്രമീകരിച്ച രൂപമാെ് വാൻലഡർവാൾസ് സമവാകയം. 

(a) n molവാതകത്തിൻലറ വാൻലഡർവാൾ സമവാകയം നൽകുക.                                                (1)                                                    

(b) വാൻവഡർവാൾസ് സമവാകയത്തിലെ a ,b എന്നിവയുലെ ലഭൌതിക പ്രാധാനയം എഴുതുക       (1)  

(c) ഉൈാപരെ സൈിതം ഇൻറർ വമാളികുൊർ ദൈരജ്യൻ വോണ്ടിംഗ് വിശൈമാക്കുക.             (2) 

 

(a) PCl5 പ്രതിപ്രവർത്തനവശഷ്ി കൂടുതലള്ള തന്മാത്രയാെ്, PCl5 ൻലറ ഘ്െന വരച്ച് ഉയർന്ന 

പ്രതിവർത്തനവശഷ്ിക് കാരെം എഴുതുക                                                          (2)                                                          

(b) N2 തന്മാത്രയുലെ വമാളികുൊർ ഇെവരാൺ വിനയാസം എഴുതി വോണ്ട് ഓർഡർ കാണുക   (2)  

         

(a) താലെ തന്നിരിക്കുന്ന മാറങ്ങൾ എങ്ങലന സാധയമാകാം?                                                       (2) 
i) എഥവനാളിൽ നിന്ന് ഈവഥൻ 
ii) ൈീവനാളിൽ നിന്ന് ലേൻസീൻ 

(b) താലെ തന്നിരിക്കുന്ന സംയുക്തവജ്യാഡികൾ കാെിക്കുന്ന ഐവസാലമറിസം ഏതാെ്.          (2) 

i) Propanone and propanal 

ii) Ethoxyethane and 1 – Methoxypropane 

 

(a) വോർ ആറം മാതൃകയുലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ എഴുതുക.                                                       (1)                                                            

(b) n=6 ഊർജ്യനിെയിൽ നിന്നും ഒരു ഇെവരാൺ n=1 വെക് സംക്രമിക്കുവമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന  

    സ്ലപരൽ വരഖ്കളുലെ എണ്ണം കെകാക്കുക ?                                                                      (1) 

(c) ദൈസൻേഗിൻലറ അനിശ്ചിതതവ സിദ്ധാന്തം നിർവചിക്കുക                                          (1) 

(d) വോർആറം മാതൃക ദൈസൻേർഗ് അനിശ്ചിതതവ സിദ്ധാന്തത്തിന് വിരുദ്ധമാെ്.  

വിവരിക്കുക.                                                                                                                       (1) 

 

      അസറിക് ആസിഡ് ൊയിനിയിവെക് അസവററ് അവയാണുകൾ വചർത്താൽ pHകുറയുന്നു. 

(a) ഇതിനു പിന്നിലെ രാസപ്രതിഭാസം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് വിവരിക്കുക                                 .(2) 

(b) അസറിക് ആസിഡിൻലറ pKaയും അവമാെിയം ദൈവരാക്ദസഡിൻലറ pKb യും യഥാക്രമം 

4.76, 4.75 ആയാൽ അവമാെിയം അസവററ് ൊയിനിയുലെ pH കെകാക്കുക.                (2) 

 

       C – C ഏക േന്ധനലത്ത അെിസ്ഥാനമാകിയുള്ള കറകം അൽലകയിനുകൾക് ധാരാളം സംരൂപ-    

     ങ്ങൾ പ്രൈാനം ലചയ്യുന്നു .ഈവഥൻ ൻലറ രണ്ട് സംരൂപങ്ങൾ വിവരിക്കുക. ഇ സംരൂപങ്ങളുലെ നൂമാൻ  

     പ്രവക്ഷപം വരച്ച് ആവപക്ഷിക സ്ഥിരത വിശൈമാക്കുക.                                                              (4) 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 
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39. Diborane is an important compound of boron. 

(a) Give any one method for the preparation of diborane.                                                     (1) 

(b) Briefly explain the structure of Diborane highlighting the nature of bonds in it.            (2) 

(c) What is the product obtained when diborane on reaction with ammonia?                      (1) 

 

40.  Environmental pollution can cause harmful effects on plants, animals and even humans. 

(a) Give any two adverse effects of Global warming.                                                           (1)                                             

(b) What do you mean by Green Chemistry? How it is useful in reducing environmental  

      Pollution?                                                                                                                         (2)                                             

(c) Write any two applications of green chemistry in day to day life.                                   (1)  

 

 

 

  

                             _________________________________________             

Prepared By 

ANOOP CHANDRAN S 

anoopchandrac17@gmail.com 
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വോവറാെിൻറ ഒരു സുപ്രധാന സംയുക്തമാെ് ദഡവോലറയ്ൻ  

(a) ദഡവോലറയ്ൻ നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള ഏലതങ്കിലം ഒരു രീതി നൽകുക.                                (1)                                              

(b) ദഡവോലറയ്ൻ ലെ വോണ്ടുകളുലെ സവഭാവം ഉൾലകാള്ളിച്ച് അതിൻലറ ഘ്െന വിവരിക്കുക(2)           

(c) ദഡവോലറയ്ൻ അവമാെിയയുമായി പ്രവർത്തിച്ചാലണ്ടാകുന്ന ഉത്പന്നം എഴുതുക?              (1)     

 
    പരിസ്ഥിതി മെിനീകരെം സസയങ്ങലളയും മൃഗങ്ങലളയും മനുഷ്യലനയും വൈാഷ്മായി ോധിക്കുന്നു. 

(a) ആവഗാള താപനത്തിൻലറ രണ്ട് പരിെിതൈെങ്ങൾ എഴുതുക.                                               (1)                                             

(b) ൈരിത രസതന്ത്രം എന്നാലെന്ത് ? പരിസ്ഥിതി മെീനീകരെം കുറക്കുന്നതിൽ ൈരിത രസതന്ത്ര  

     ത്തിൻലറ പ്രാധാനയലമന്ത് ?                                                                                                  (2)                                             

(c) നിതയജ്യീവതത്തിൽ ൈരിത രസതന്ത്രത്തിൻലറ രണ്ട് ഉപവയാഗങ്ങൾ എഴുതുക.                      (1)                           

 

 

 

                               _________________________________________             

Prepared By 

ANOOP CHANDRAN S 

anoopchandrac17@gmail.com 
 

39. 

40. 
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