
Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board, Gandhinagar  

Diagnostic test for Std 12 

Subject:Chemistry (052)                                                                         Total Marks:80 

Medium:English                                                                                      Time:3 hours 

 

Section-A 

1) Answer the following objective questions.            [24]  

i. How many moles of carban are present in 60g of glucose? 

ii. What will be the % of carbon by mass in carbondioxide? 

[A] 34.26%  [B] 27.27%  [C] 12.67%  [D] 43.32% 

iii. How many number of maximum electrons have quantumnumber n= 4, ms= -½ in  

   an atom? 

iv. State the de Broglie equation. 

v. Arrange the given elements in decreasing order of atomic volume Mg, Si, Al, P. 

vi. Write general electronic configuration of outermost shell of d-block  elements? 

vii. How many non-bonding electron pairs are present in the valence shell of central atom  

   of ClF3? 

viii.  Write the electronic configuration of N2 molecule according to M.O.T. 

ix. In which molecule the interaction of hydrogen bond is present. 

[A] CH4  [B]HF   [C]SiH4   [D]MgH2 

x. Calculate the internal energy change for a system which absorb 701 J heat and work  

   done is 349 J. 

xi. Enthalpy of all the elements in their standard state is ______. 

[A] 1  [B]0   [C]    <     0  [D]       >  0 

xii. Which are the Lewis acids among H2O, BF3, H
+, NH4

+ ? 

xiii. What is the oxidation number of S in H2S2O7? 

xiv. Write formula of iron(III)sulphate. 

xv. Write conjugate base of 
4

HSO . 

xvi. Write the molecular formula of sodium zincate. 

xvii. Which kind of hydride is NaH? 

xviii. Write the formula of superoxide ion. 

xix. Write balance chemical equation for reaction between BF3 and LiAlH4. 

xx. Mention the hybridization of Si in 2

6
SiF  ? 

xxi. Write the number of pi bonds present in acetophenone. 

xxii. Which of the following compound has molecular formula CnH2nO2? 

[A] dialdehyde  [B]diketone  [C]  carboxylic acid [D]     diol 

xxiii. Mention the IUPAC name of the compound having molecular formula C5H12 and  

   quaternary carbon. 

xxiv. Which product is obtained at anode on electrolysis of aqueous solution of sodium  

   acetate? 

 

 



SECTION B 

 From the given questions, number 2 to 17, answer any 11 questions as per direction.  

   [Each question is of 2 marks]                           [22]                                                                                                                                  

2. Calculate the mole fraction of NaOH in 10% w/w aqueous solution. [At. MassH=1,  

O=16, Na=23u] 

3. Write four important points related to subsidiary quantum number. 

4. “Maximum valence of second period element is four” explain. 

5. Explain dipole-dipole force of attraction. 

6. What is meant by extensive and intensive properties? 

7. SO2 can act as oxidising and reducing agent both but HNO3 can act as only oxidising agent only 

why? 

8. What is disproportionation reaction? Write disproportion  reaction between Cl2 and OH- . 

9. What is the difference between the hydride compounds of group 14 and 15 elements on the basis 

of lewis structure? 

10. Write balance chemical equation for reaction between H2O2 and 
4

MnO in acidic and basic 

medium. 

11. Compare alkali and alkaline earth metals on the basis of ionization enthalpy property. 

12. Write balance chemical equation for reaction of Al with dilute HCl and aqueous alkali. 

13. Mention the difference between crystal structure of diamond and graphite. 

14. (i) Give IUPAC name of 
3 2 3

CH COCH CH(OH)CH . 

(ii) write line structure of 2,3 dimethylbutanal 

15. Among 
2 2 2
O NCH CH O  and 

3 2
CH CH O which is more stable and why? 

16. Write equation for conversion: Benzene to m-nitrochlorobenzene. 

17. On ozonolysis of an alkene compound “A” mixture of ethanal and pentan-3-one is  

obtained. Then write the structure of compound A and related chemical reaction. 

SECTION C 

 From the given questions number 18 to 29, answer any 8 questions as per direction.  

[each question is of 3 marks]                               [24]                                                                                                                                  

18. 
(aq) 2(s) (l) 2(aq) 2(g)

4HCl MnO 2H2O MnCl Cl    according to given reaction  

     how many gram of MnO2 is required to completely react with 25mL 0.5MHCl. 

19. Work function of Cesium atom is 1.9eV then calculate (i) threshold wavelength and  

    (ii) threshold frequency. 

20. Explain exception in the values of ionization enthalpy for elements of second period. 

21. On the basis of VSEPR theory explain  

        (i) H2S is not linear. 

       (ii) why PCl3 is not plannar 

22. What is the total pressure of the 9 dm3 flask at 27 0C having mixture of 3.2g of CH4 and  

    4.4g of CO2? 

23. Explain Hess law with example. 

24. Ionization constant of 0.1M bromo acetic acid is 0.132. Then calculate pH and pKa of this 

solution. 

25. Balance the following redox reaction by any method, which is taking place in acidic medium. 

   
2 7(g) 2 2(aq) 2(aq) 2(g)
Cl O H O ClO O    



 

26. Mention the points, which describe diagonal relationship between lithium and magnesium. 

27. Give reason “CCl4 is insoluble in water while SiCl4 easily get hydrolysed.” 

28. Explain positon and functional group isomerism with one example of each. 

29. Explain method of preparation of ethane and butane from chloroethane with suitable chemical 

reaction. 

SECTION D 

 From the given questions number 30 to 32, answer any 2 questions as per direction.  

[each question is of 5 marks]                                                                                          [10] 

30. Mentions the characteristics of hybridization and explain structure of SF6 on the basis of 

hybridization. 

31. On reaction between propene and HBr 2-bromo propane is obtained while in presence of  

  benzoyl peroxide the same reaction gives 1-bromo propane. Explain with mechanism. 

32. If solubility product constant of Ag2CrO4 and AgBr are 1.1× 10‾12 and 5 × 10‾13 then  

  calculate ratio of the moalrity of their saturated solutions. 

  

 

 

 

 

 

   



ગજુરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડ ,ગાાંધીનગર 

ધોરણ -12 મનદાન કસોટી 
મિષય :રસાયણમિજ્ઞાન (052)                                   કુલ ગણુ :80 

માધ્યમ :ગજુરાતી                                                   સમય :3 કલાક 

 

મિભાગ : A 
1) નીચેના હતેલુક્ષી પ્રશ્નના માગ્યા મજુબ જિાબ લખો.            [24] 
i. 60 g ગ્લકુોઝમાાં કાબડનના મોલ કેટલા છે? 
ii. કાર્બન ડાયૉક્સાઈડમાાં કાર્બનન ાં દળથી ટકાવાર પ્રમાણ કેટલ ાં છે ? 

(A) 34.26%  (B)  27.27%  (C)  12.67%  (D)  43.32% 
iii. કોઈ એક પરમાણ માાં ક્વોન્ટમ આંક n=4, ms=-1/2 મલૂ્ય ધરાવતા  

ઇલેક્રોનની મહતમ સાંખ્યા કેટલી હશે ? 

iv. દ્ બ્રોગલીન ાં દ્રવ્યતરાંગ સમીકરણ લખો. 
v. Mg, Si, Al, P તત્વોના પરમાણ કદનો ઉતરતો ક્રમ લખો. 
vi. d-વવભાગના તત્વોની ર્ાહ્યકક્ષાની સામાન્ય ઇલેક્રોવનય રચના લખો. 
vii. ClF3 માાં મધ્યસ્થ પરમાણ ની આસપાસ સાંયોજક્તા કોશમાાં કેટલા  
   અર્ાંધકારક ઇલેક્રોનય ગ્મો આવેલા છે? 

viii. આણ્વીય કક્ષક વસદ્ાાંતને આધારે N2 અણ ાંની આણ્વીય ઇલેક્રોવનય રચના 
લખો. 

ix. કયા પદાથબના અણ ઓ અણ ઓ વચ્ચે હાઈડ્રોજન ર્ાંધ પ્રકારન ાં આકર્બણ  
ર્ળ હાજર છે? 
(A)CH4           (B)HF          (C)SiH4        (D)MgH2 

x. એક પ્રક્રમમાાં પ્રણાલી દ્વારા 701 J ઉષ્મા શોર્ાય છે અને 349 J  
કાયબપ્રણાલી દ્વારા થાય છે તો પ્રક્રમની આંતરરક ઉર્જબનો તફાવત શ ાં હશે? 

xi. ર્ધા જ તત્વોની એન્થાલ્પી તેમની પ્રમાણણત અવસ્થામાાં_____હોય છે. 
(A) 1       (B) 0        (C) <0        (D) >0 



xii. H2O ,BF3 ,H+ ,NH4
+ માાંથી લઈૂસ ઍવસડ કયા છે? 

xiii. H2S2O7 માાં સલ્ફરનો ઓક્ક્સડેશનઆંક કેટલો છે? 
xiv. આયનબ(III) સલ્ફેટ ન ાં સતૂ્ર લખો. 
xv. HSO4

- નો સાંય  ગ્મી ર્ેઇઝ લખો. 
xvi. સોરડયમ ણઝિંકેટ ન ાં સતૂ્ર લખો. 
xvii. NaH કેવા પ્રકારનો હાઇડ્રાઇડ છે? 
xviii. સ પરઑક્સાઇડ આયનન ાં સતૂ્ર લખો. 
xix. BF3 ની LiAlH4 સાથેની સાંત  ણલત પ્રરક્રયા સમીકરણ લખો. 
xx. SiF6

2- માાં વસણલકોનન ાં સ ાંકરણ દશાબવો. 
xxi. એવસટોરફનોન માાં ∏ ર્ાંધની સાંખ્યા લખો. 
xxii. CnH2nO2 અણ સતૂ્ર ધરાવત  ાં સ ાંયોજન કય ાં હોઇ શકે? 

(A) ડાયઆલ્ડીહાઈડ             (B) ડાયરકટોન 
    (C) કાર્ોક્ક્સણલક ઍવસડ         (D) ડાયોલ 

xxiii. C5H12 અણ સતૂ્ર ધરાવતા અને ચત  થબક કાર્બન ધરાવતાસાંયોજનન ાં IUPAC 
નામ જણાવો. 

xxiv. સોરડયમ એસીટેટના જલીય દ્રાવણના વવધ તવવભાજનથી એનોડ ઉપર કઈ 
નીપજ મળશે? 

મિભાગ – B 
 નીચેના પ્રશ્ન નાં 2 થી 18 માાંથી કોઈપણ 11 પ્રશ્નોના માગ્યા મજુબ જિાબ 

આપો.(પ્રત્યેક પ્રશ્નના 2 ગણુ છે.)                         [22] 
2. 10% w/w NaOH ના જલીય દ્રાવણમાાં NaOH ના મોલઅંશ ની  
   ગણતરી કરો.(પ. દળ :H-1, O-16, Na-23 u) 

3.  ગૌણ ક્વોન્ટમઆંક ને લગતા મહત્વના ચાર મ દ્દાઓ લખો. 
4.  ર્ીર્જ અવતબના તત્વોની મહત્તમ સાંયોજક્તા 4 શા માટે છે? 
5.  દ્વદ્વધ્ર વી દ્વદ્વધ્ર વી આકર્બણ ર્ળ વવર્ે સમર્જવો. 



6.  માત્રાત્મક અને વવવશષ્ટ ગ ણધમો એટલે શ ાં? 
7.  શા માટે SO2 ઓક્ક્સડેશનકતાબ અને રરડક્શનકતાબ તરીકે વતે છે જ્યારે  
     HNO3 માત્ર ઓક્ક્સડેશનકતાબ તરીકે વતે છે? 
8.  વવર્મીકરણ પ્રરક્રયા એટલે શ ાં?Cl2 ની OH- સાથેની વવર્મીકરણ પ્રરક્રયા   
     લખો. 
9.  સમહૂ-14 અને સમહૂ-15 ના તત્વોના હાઇડ્રાઇડ સાંયોજનો વચ્ચે લ ઇસ     

ર્ાંધારણને આધારે શ ાં તફાવત છે? 
10. H2O2 ની એવસરડક અને ર્ેણઝક માધ્યમમાાં MnO4

- સાથેની સાંત  ણલત  
    પ્રરક્રયાના સમીકરણો લખો. 
11. આયવનકરણ એન્થાલ્પી ગ ણધમબના સાંદભબમાાં આલ્કલી ધાત  ઓ અને 

આલ્કલાઇન અથબધાત  ઓની સરખામણી કરો. 
12. Al ની માંદ HCl તથા જલીય આલ્કલી સાથેની પ્રરક્રયાના સાંત  ણલત  
    સમીકરણો લખો. 
13. હીરા અને ગે્રફાઈટ ની સ્ફરટક રચના વચ્ચેનો તફાવત જણાવો. 
14. (i) CH3COCH2CH(OH)CH3 ન ાં IUPAC નામ લખો. 
    (ii) 2,3-ડાયવમથાઇલબ્ય ટેનાલ ન ાં ર્ ાંધરેખા સતૂ્ર દોરો. 
15. O2NCH2CH2O- અને CH3CH2O- પૈકી કોણ વધ  સ્થાયી છે? શા માટે? 
16. નીચેના પરરવતબન માટે સમીકરણ લખો. 
    ર્ેન્ન્ઝન માાંથી m-નાઈરોક્લોરોર્ને્ન્ઝન 
17. કોઈ આલ્કીન સાંયોજન ‘A’ ના ઓઝોનાણલસીસથી ઈથેનાલ અને  
    પેન્ટેન-3-ઓન ન ાં વમશ્રણ મળે છે, તો સાંયોજન ‘A’ન ાં ર્ ાંધારણ દશાબવી  
     પ્રરક્રયા લખો. 

  



મિભાગ-C 
 નીચેના પ્રશ્ન નાં 18 થી 29 માાંથી કોઈપણ 8 પ્રશ્નોના માગ્યા મજુબ જિાબ 

આપો.(પ્રત્યેક પ્રશ્નના 3 ગણુ છે.)                          [24] 
18. 4HCl(aq)+MnO2(s) -- 2H2O(l)+ MnCl2(aq) + Cl2(g) 
     25 mL 0.5 M HCl સાથે સ ાંપણૂબ પ્રરક્રયા કરવા કેટલા ગ્રામ MnO2  

     ની જરૂર પડે? .(પ. દળ :H-1, O-16, Cl-35.5, Mn-55 u) 
19. સીણઝયમ પરમાણ ન ાં કાયબવવધેય 1.9 ev છે તો 
     (i) દેહલી તરાંગલાંર્ાઈ  અને (ii) દેહલી આવવૃત ગણો. 
20. ર્ીર્જ આવતબના તત્વોમાાં આયવનકરણ એન્થાલ્પીનાાં મલૂ્યમાાં જોવા મળતો 

અપવાદ સમર્જવો. 
21. 9 dm3 ના ફલાસ્કમાાં 27 0C તાપમાને 3.2 g CH4 અને 4.4 g CO2ના 

વમશ્રણ વડે કેટલ ાં દર્ાણ ઉત્પન્ન થશે? 
22. VSEPR વસધ્ધાાંતને આધારે સમર્જવો કે,  
     (i) H2S શા માટે રેખીય નથી અને (ii) PCl3 શા માટે સમતલીય નથી. 
23. હસેનો વનયમ ઉદાહરણ સાથે સમર્જવો. 
24. 0.1 M બ્રોમોએવસરટકએવસડ નો આયનીકરણ અચળાાંક 0.132 છે. આ 

દ્રાવણની pH તથા pka ગણો. 
25. એવસરડક માધ્યમમાાં થતી નીચેની રેડોક્ષ પ્રરક્રયાને કોઈપણ પધ્ધવત ધ્વારા  

સાંત  ણલત કરો. 
     Cl2O7(g) +H2O2(aq) -ClO2

-(aq) + O2(g) 
26. ણલવથયમનો મેગ્નેવશયમ સાથેનો વવકણબ સ ાંર્ ાંધ દશાબવતા મ દ્દાઓ લખો. 
27. કારણ આપો : CCl4 પાણીમાાં અદ્રાવ્ય છે જ્યારે SiCl4 સરળતાથી 
     જળવવભાજન પામે છે. 
28. સ્થાન અને રક્રયાશીલ સમહૂ સમઘટકતા ઉદાહરણ ધ્વારા સમર્જવો. 
29. ક્લોરોઇથેન માાંથી ઇથેન અને બ્ય ટેન ની ર્નાવટની પ્રરક્રયા સમર્જવો. 

 



મિભાગ-D 
 નીચેના પ્રશ્ન નાં 30 થી 32 માાંથી કોઈપણ 2 પ્રશ્નોના માગ્યા મજુબ  

જિાબ આપો.(પ્રત્યેક પ્રશ્નના 5 ગણુ છે.)                       [10] 
30. સાંકરણની લાક્ષણણકતાઓ લખો તેમજ SF6 અણ ાંન  ાં ર્ ાંધારણ સાંકરણને  

 આધારે સમર્જવો. 
31. પ્રોવપનમાાં HBr ઉમેરવાથી 2-બ્રોમોપ્રોપેન નીપજ મળે છે જ્યારે ર્ેન્ઝોઈલ    

પેરૉકસાઈડની હાજરીમાાં આ પ્રરક્રયાથી મ ખ્યત્વે 1-બ્રોમોપ્રોપેન નીપજ  
     મળે છે. રક્રયાવવવધ સરહત સમર્જવો. 
32. Ag2CrO4 અને AgBr ના દ્રાવ્યતા ગ ણાકાર અન ક્રમે 1.1x10-12 અને  

5x10-13 છે. તેમના સાંતપૃ્ત દ્રાવણોની મોલારરટી નો ગ ણોત્તર ગણો.      
 

 
 
 
       
       
                                                                                                                
   
      



गुजरात माध्यममक अने उच्चतर माध्यममक मिक्षण बोर्ड, गाांधीनगर 
कक्षा – 12    ननदान कसौटी 

विषय – रसायन विज्ञान (052)                                 कुल गुण-80 

माध्यम – हिन्दी                                             समय -3 घांटा                           
 

विभाग - A 

1) नीच ेदिए प्रश्न के संक्षिप्त मे उतर लिखो:        [24] 

i. 60g ग्लुकोज मे काबडन का मोल ककतना िै? 

ii. काबडन र्ाइआक्साइर् मे काबडन का द्रव्यमान ककतना प्रनतित िै? 

(A)   34.26%   (B)  27.27% 

(C)   12.67%  (D)  43.32% 

iii. कोइ एक परमाण मे क्िाांटम सांख्या n=4, Ms= -1/2 मूल्य िाले इलेक्रोन की मितम सांख्या कीतनी 
िोगी? 

iv. द्रब्रोग्ली द्रव्यतरांग का समीकरण मलखो? 

v. Mg ,Si,Al,P तत्िो को परमाणु क्रमाांक के घटत ेक्रम मे मलखो । 
vi. d- विभाग के तत्िो की सामान्य इलेक्रोननक विन्यास रचना मलखो? 

vii. ClF3 मे मध्यपरमाणु के आसपास सांयोजकता कोि मे ककतने अबांधकारक इलेक्रान युग्म उपस्थित िै । 

viii. आस्विक कक्षक मसद्धात के आधार पर N2 अणु की आस्विक ईलेक्रोननक रचना मलखो । 

ix. कौन से पदािड मे अणुओ अणुओ के बीच िाइड्रोजन बांध परमाणु आकषडण बल उपस्थित िै? 

(A)  CH4                                                       (B)  HF 

(C)  SiH4                                                     (D)  MgH2 

x. एक प्रक्रम मे प्रणाली के द्िारा 701J उजाड अििोवषत िोती िै पर प्रणाली द्िारा 349J कायड िोता िै तब 
प्रक्रम की आांतरीक उजाड का अांतर क्या िोगा? 

xi. सभी तत्िो की एन्िलै्पी उनकी अभी प्रमाणीक अिथिा में ........... िोती िै? 

[A] 1  [B]0   [C]    <     0  [D]       >  0 

xii. H2O, BF3, H+, NH4
+ में लूइस एमसर् कौन से िै? 

xiii. H2S2O7 में सल्फर की आक्सीर्िेन सांख्या ककतनी िै? 

xiv. आयरन (III) सल्फेट का सूत्र मलखो । 

xv. HSO4
- का सांयुग्मी बेस मलखो । 

xvi. सोडर्यम स्जांकेट का सूत्र मलखो । 

xvii. NaH कौन से प्रकार का िाइड्राइर् िै । 

xviii. सुपरआक्साइर् आयन का सूत्र मलखो । 

xix. BF3 की LiAlH4 के साि सांतुमलत समीकरण मलखो । 

xx. SiF6
2- में मसमलकान का सांकरण मलखो । 

xxi. एमसटोकफनोन में π (पाई) बांध की सांख्या मलखो। 



xxii. CnH2nO2 अणुसूत्र कौन से सांयोजन िो सकता िै? 

    (A) र्ाईएल्र्ीिाईर्            (B) र्ायककटोन 

    (C) कबोमसमलक एमसर्      (D) र्ायोल 

xxiii. C5H12 अणुसूत्र िाले चतुिडक काबडन िाले सांयोजन का IUPAC नाम मलखो। 
xxiv. सोडर्यम एमसटेट के जलीय विलयन के विधतु विभाजन स ेएनोर् पर कौन सा उत्पाद ममलेगा? 

विभाग - B 

 नीच ेदिए गए प्रश्न मे से 11 प्रश्न के उतर लिखो: (प्रत्येक के 2 गुण)  [22]  

2. 10%w/w, NaOH का जलीय विलयन में NaOH का मोलअांि ज्ञातकरो  

[परमाणु द्रव्यमान H=1,O=16,Na=23,µ] 

3. हदांगिीय क्िाांटम सांख्या के चार मुख्य लक्षण मलखो | 

4. हद्रतीय आितड के तत्िो की मितम सांयोजकता 4 ककसलीए िै? समजाओ  

5. हद्रध्रिु – हद्रध्रिु आकषडण बल समझाओ | 

6. मात्रात्मक तिा विमिष्टगुणधमड क्या िै? 

7. SO2 ओस्क्सर्िेन कताड एिां ररड्कक्िन कताड की भानत व्यििार करता िै जबकी HNO3 मात्र  

ओस्क्सर्िेन कताड की भानत व्यििार कताड िै कारण हदस्जए? 

8. विषमीकरण प्रकक्रया क्या िै CL2 की OH- के साि विषमीकरण प्रक्रीया मलखो | 

9. समुि -14 तिा समूि -15 के तत्िो में िाइड्रोइर् सांयोजन के मध्य लूइस सांरचना के आधार का  

अांतर मलखो? 

10. H2O2 की एसीडर्क तिा बेस्जक माध्यम मे MnO4
- के साि सांतुमलत प्रकक्रया का समीकरण मलखो। 

11. आयनीकरण एन्िेल्पी लाक्षणणकता के सांदभड में एलकमल धातु एिां अल्कलाईन अधडधात ुकी तुलना करे? 

12. Al की मांद HCl तिा जलीय क्षारीय के साि प्रकक्रया का सांतुमलत समीकरण मलखो | 

13. िीरा तिा गे्रफ़ाइट के थफटीक रचना के बीच अांतर मलखो | 

14. (i) CH3COCH2CH(OH)CH3 का IUPAC नाम मलखो | 

(ii) 2, 3 – र्ाईममिाइल ब्युटेनाल का बांधरेखा सुत्र मलखो | 

15. ननम्नमलणखत मे से कोन अधधक थिायी िै, तिा क्यो ? 

O2NCH2CH2O- और CH3CH2O- 

16. पररितडन के मलए सममकरण मलखो । 

बेंस्जन मे से m-नारोक्लोरोबेंस्जन 

17. एक एस्ल्कन ‘A’ ओजोनन अपघटन स ेपेंटेन -3- ओन तिा एिेनाल का ममश्रण प्राप्त िोता िै!  

A का सांरचना हदस्जए और सममकरण मलखो । 

  



विभाग - C

 नीच ेदिए गए प्रश्न नं 18 से 29 मे से कोई 8 प्रश्न के उतर लिखो:  (प्रत्येक के 3 गुण) [24]
18. 4HCl(aq)+MnO2(s) 2H2O(l)+Mncl2(aq)+Cl2(g) 25ML 0.5 M HCl के साि सांपूणड प्रकक्रया 

करने पर ककतना ग्राम Mno2 की जरूरत पर्गेी?
19. सीस्जयम परमाणु का कायड फलन 1.9eV िै, तो

(i) देिली तरांग – दैध्यड
(ii) तिा देिली आिनृत की गणना करो

20. द्िीनतय आितड के तत्िो की आयनीकरण एन्िलै्पी के मुल्य मे ममलने िाले अपिाद को समझाओ?

21. VSEPR के मसध्धात पर समझाओ,

(i) H2S ककस मलए रेणखय निी िै। 
(ii) PCl3 ककस मलए समतमलय निी िै।

22. यदी 27.C, पर 9dm3 धाररता िाले फ्लाथक मे 3.2 g मेिेन तिा 4.4 ग्राम काबडन र्ाइओक्साइर् का
ममश्रन िो तो ईसका दाब क्या िोगा?

23. िेस का ननयम उदािरण सहित समझाओ |

24. ब्रोमोएसीटीक आम्ल की आयनन की मात्रा 0.132 िै। 0.1 M आम्ल की pH तिा pKa का मान ज्ञात
कीस्जए?

25. नीच ेदीए गये समीकरण को सांतुमलत करो (कोई पध्धनत द्िारा)
Cl2O7(g) + H2O2(aq)                    ClO2(aq) + O2(g)

26. मलिीयम को मेग्नेमियम के साि विकणड सांबांध दिाडने िाले मुदे्द मलखो ।
27. कारण मलखो :-

CCl4 पानी मे अिीलेय िै जब की Sicl4 सरलता से जल मे विभाज्य िै ।
28. थिान तिा कक्रयािील समूि समाियिता को एक एक उदािरण के साि समझाओ ।
29. क्लोरोईिेन मे से ईिेन तिा ब्युटेन की बनािट प्रकक्रया मलखो ।

विभाग - D

 नीच ेदिए गए प्रश्न नं 30 से 32 मे से कोई 2 प्रश्न के उतर लिखो: (प्रत्येक के 5 गुण)[10]

30. सांकरण की लाक्षणणकता मलखो तिा SF6 अणु की बांधारण सांकरण के आधार पर समझाओ ।
31. प्रोपेन को HBr के साि अभकक्रया कराने पर 2 - ब्रोमो प्रोपेन ममलता िै जब बेंजोईक पराक्साइर् की

उपस्थिनत मे अमभकक्रया करात ेिै तो 1 - ब्रोमो प्रोपेन ममलता िै कक्रयाविधध मलखो ।
32. Ag2Cro4 तिा AgBr का विलेयता गणुनफल स्थिराांक क्रमि: 1.1 × 10-12 तिा 5.0 × 10-13 िै। उनके

सांतपृ्त विमलयन की मोलरता का अनपुात ज्ञात कीस्जए ।
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