DIET-WAYANAD
TENTH EQUIVALENCY EXAMINATION-2013-14
CHEMISTRY
Time :1.30 Hrs
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X- എന മലകതിെന ഇലക്ോടോണ വിനയോസം - 2,8,7
a) ഈ മലകതിെന അോറോമിക നമര എത ?
b) പീരിോയോഡിക് ോടബിളില ഈ മലകതിെന ഗപ് , പീരീഡ് ഇവ കെണതി എഴതക
c) ഈ മലകം രോസപവരതനതില ഏരെപടോമോള ഏത് തരം അോയോണോയി മോറന ?
തോെഴ തനിരികന രോസപവരതനങളില ൈവദയത രോസപവരതനതിനം തോപ രോസ
പവരതനതിനം ഓോരോ ഉദോഹരണം എഴതക ?
a) പകോശസംോശഷണം
b) ഇലക്ോടോോപറിങ്
c) നീറ കകയില ജലം ോചരത് കമോയം ഉണോകനത്
d) സിലവര ോബോൈമഡിെന വിഘടനം
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ശദ ജലസംസരണതിെന വിവിധ ഘടങളോണ് സീനിങ്, എയോറഷന,െസഡിെമോനഷന.
ഫിലടോറഷന,െസറിൈലോസഷന
a) കടി കടിയ മോലിനയങള അരിചമോറന പകിയ ഏത്?
b) ആലം കലകി മോലിനയങെള ടോങിലടിയികന പവരതനം ഏത്?
c) അണകെള നശിപികന പവരതനം ഏത്?
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കോരഷികരംഗത് ഏെറ സംഭോവനകള രസതനം നലകിയിടണ്. ഈ സംഭോവനകെള
കറിച് ഒര കറിപ് തയോറോകക.
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ഏതോനം ൈഹോഡോകോരബണകളെട രോസസതം തോെഴ തനിരികന.

C2H6, C3H6, C4H6, C6H10, C5H10, CH4
ഇവയില ആലെകയന,ആലകീന,ആലൈകന എനിവ തരം തിരിച് എഴതക
ആലെകയന
ആലകീന
ആലൈകന
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കടിെവളതില കലരനിരികന ോരോഗകോരികളോയ സക ജീവികെള നശിപികനതിനള
ഏെതങിലം രണ് മോരഗങള എഴതക ?
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പടിക വിശകലനം െചയ് അനോയോജയമോയ വിധം കമീകരികക
കമ
നമര

ോലോഹസങരം

ഘടകങള

1

സീല

ോകോപര, സിങ്

2

െസയിനലസ് സീല

ോകോപര, ടിന
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പിതള

ഇരമ്, കോരബണ
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ഓട്

ഇരമ് , ോകോമിയം ,നികല
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ഏതോനം പദോരതങളെട രോസസതം തോെഴ തനിരികന.
HCl, NaOH, H2SO4, KOH
a) ഇവയില നീല ലിറ്മസിെന ചവപോകന പദോരതങള ഏവ?
b) ഇവയില ചവന ലിറ്മസിെന നീലയോകന പദോരതങള ഏവ?
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(NH4)2SO4 എനത് അോമോണിയം സളോഫറിെന രോസസതമോണ് .
a) ഇതിെന ഒര തനോതയില ഉള ൈനടജന ആറങളെട എണം എത?
b) ഇതിെന ഒര തനോതയില ഉള ൈഹഡജന ആറങളെട എണം എത?
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10 രണ് ൈഹോഡോ കോരബണകളെട ഘടനോ വോകയം തോെഴ തനിരികന.
A

A

B

a) A, B എനിവയെട രോസസതം എഴതക ?
b) A-യെടയം B-യെടയം രോസസതം തമിലള ബനം എന് ?
c) ഈ പതിഭോസം ഏത ോപരില അറിയെപടന ?
B
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OR
ോചരംപടി ോചരകക :
രോസപവരതനം

രോസപവരതനതിെന ോപര്

CH4 + O2→H2O + CO2

ആോദശരോസപവരതനം

CH4 + 3Cl2 →CHCl3 + 3HCl

അഡീഷന പവരതനം

CH2 = CH2 + H2 →CH3 - CH3

ജവലനം
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അലമിനിയം ഓൈകഡിെന രോസസതം Al2O3 ആണ്. ( അലമിനിയതിെന ഇലക്ോടോണ
വിനയോസം -2,8,3 ഓകിജെന ഇലോകോണ വിനയോസം -2,6)
a) അലമനിയതിെന സംോയോജക എത?
b) ഓകിജെന സംോയോജക എത?
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അനീമിയ എന ോരോഗം അോയണ എന മലകതിെന കറവമലം ഉണോകനതോണ് . എനോല
1
ോഗോയിറര ഏത് മലകതിെന അഭോവം മലം ഉണോകന ോരോഗമോണ് ?

