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CHAPTER : 1  SOME BASIC CONCEPTS OF CHEMISTRY 

 State and explain Law of definite proportion   (േലാ ഓഫ ്െഡഫിനി�് െ�പാേപാർഷൻ) 

ഒരു സംയു��ിെല ഘടക മൂലക�ൾ എ�ായ് േപാഴും ഒ�് തെ� ആയിരി�ുകയും 

അവ ത�ിൽ കൂടിേ�രു�ത ്മൂലക�ളുെട ഭാര�ിന്െറ നി�ിത അനുപാത�ിലും 

ആയിരി�ും. ഇത് �പ��ാവി�ത ്േജാസഫ ്േ�പാ�് ആണ്.  ഉദാഹരണം:- കാർബൺ ൈഡ 

ഓക്ൈസഡ് പല മാർഗ�ിലൂെട ലഭി�ാം.  അതിന്െട േഫാർമുല→    CO2       

മാ�്  അനുപാതം → 12:32              സിംപിൾ മാ�്  അനുപാതം   →3:8  

 State and explain Law of multiple proportion .(േലാ ഓഫ് മൾ�ിപ്ൾ െ�പാേപാർഷൻ) 

 ര�ു മൂലക�ൾ േചർ�് രേ�ാ അതിലധികേമാ സംയു��ൾ ഉ�ാകുേ�ാൾ അതിൽ 

ഒരു മൂലക�ിന്െറ മാ�് �ിരവും മേ� മൂലക�ിന്െറ മാസുകൾ ഒരു െചറിയ 

അനുപാത�ിലും ആയിരി�ും..    ഇത് �പ��ാവി�ത ്േജാൺ ഡാൽ�ൻ ആണ്.    

ഉദാഹരണം:- ൈഹ�ഡജനും ഓ��ിജനും േചർ�് ര� ് സംയു��ൾ ഉ�ാകു�ു. ജലവും 

ൈഹ�ഡജൻ െപേറാക്ൈസഡും  
H2   +   1/2   O2  →    H2O           ,                H2   +      O2  →    H2O2     

2 g             16 g           18 g                         2 g          32 g         34 g                                                                                         

ൈഹ�ഡജന ്�ിരം മാ�് ആണ്. ( 2 g) .     ഓ��ിജന് വ�ത��� മാ�് ആണ ്( 16 and 32)                                      

അതിന്െട അനുപാതം →16:32 = 1:2               

 ഇത ്ഒരു െചറിയ പൂർണ സംഖ�ാ അനുപാതം ആണ് .           

കൂടുതൽ ഉദാഹരണ�ൾ: (i)  CO  ,  CO2      (ii)   NO    , NO2  

 

 Define atomic mass . 

ഒരു കാർബൺ -12  ആ��ിന്െറ ഭാര�ിന്െറ പ���ിൽ ഒ�ിേന�ാൾ ഒരു 

ആ��ിന്െറ മാ�് എ�ത മട�ു കൂടുതലാണ് എ�താണ് അേ�ാമിക് മാ�്  

Element  Relative atomic mass  Element Relative atomic mass 
Hydrogen , H 
Carbon ,  C 
Nitrogen , N  
Oxygen , O 
Sodium , Na  
Phosphorus , P 

1 
12 
14 
16 
23 
31 

Sulphur , S 
Chlorine , Cl  
Potassium , K 
Calcium , Ca 
Iron , Fe  
Bromine , Br 

32 
35.5 
39 
40 
56 
80 
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 Define molecular mass  
ഒരു കാർബൺ -12  ആ��ിന്െറ ഭാര�ിന്െറ പ���ിൽ ഒ�ിേന�ാൾ ഒരു 

ത�ാ�തയുെട മാ�് എ�ത മട�ു കൂടുതലാണ ്എ�താണ് േമാളിക�ൂലർ മാ�്.  

ഓേരാ എലെമന്റിന്െറയും അേ�ാമിക ്മാസുകെള അവയുെട എ�ം െകാ�് 

ഗുണി� േശഷം പര��രം കൂ�ിയാൽ േമാളിക�ൂലാർ മാ�് ലഭി�ും   

Molecular mass of glucose ( C6H12O6)  = (12 X6) + (1 X 12 ) + (16 X 6)  =  72 + 12 + 96  = 180 
Molecular mass of sulphuric acid  ( H2SO4)  = (1 X2) + (32 X 1 ) + (16 X 4)  =  2 + 32 + 64  = 98 
Molecular mass of Calcium carbonate  ( CaCO3)  = (40 X1) + (12 X 1 ) + (16 X 3)  =  40 + 12 + 48  = 100 
Molecular mass of Ethanol( C2H5OH)  = (12 X2) + (1 X 6 ) + (16 X 1)  =  24 + 6 + 16  = 46 
Molecular mass of ammonium sulphate  (NH4)2SO4  = (14 X2) + (1 X 8 ) + (32 X 1)  + (16 X 4)  =  132 

 Define Atomic mass unit (amu) or unified mass (u). What is its value ? 
ഒരു കാർബൺ -12  ആ��ിന്െറ ഭാര�ിന്െറ പ���ിൽ  ഒ�ിെനയാണ് ഒരു 

അേ�ാമിക ്മാ�് യൂണി�് [Atomic mass unit (amu) or unified mass (u) ]എ�് പറയു�ത്.  

� ���  =  
�

��
 � 

��

�.��� � ����  
 = �. ����� � ������     

 Define Mole .  
6.022  x  10 23 കണികകൾ(അേവാഗാേ�ഡാ ന�ർ ) അട�ിയി�ു� പദാർ��ിന്െറ 

അളവിെനയാണ് േമാൾ എ�് പറയു�ത ് 

 
 
 
MOLE 

6.02 x 10 23 particles 

22.4 L at STP  (Molar volume at STP) 

1 gram atom of an element ( eg. 12 g C, 23 g Na) 

1 gram molecular mass of a substance (eg. 180 g glucose) 

1 gram formula mass of an ionic substance (eg. 58.5 g NaCl) 

 Define Molar mass? 
ഒരു േമാൾ പദാർ��ിന്െറ മാ�ിെന േമാളാർ മാ�് (Molar mass)എ�് പറയു�ു. 

 Give different equations to find out the number of moles. 

������ �� ����� =  
���� �� ��� ���������

���� ������ ����
   ( In the case of atoms)` 

 

������ �� ����� =  
���� �� ��� ���������

���� ���������  ����
   ( In the case of molecules) 

������ �� ����� =  
������ �� ����� �� ���

��. �
 

 ������ �� ����� =  
������ �� ����� �� ���������

�.��� �  ����  

 What is the mass of one mole electron? 
0.55 milligram 
 What is Limiting reagent (limiting reactant) ? 

ഒരു രാസ�പവർ�ന�ിൽ പൂർണമായി �പവർ�ി�് തീരു� റിയാക്�ന്റ് ആണ് 

ലിമി�ിങ് റിയാക്�ന്റ ്(ലിമി�ിങ്  റിേയജന്റ്) 

Example: 

2 H2(g) +   O2(g) →    2H2O(g) 

2 mol      1 mol           2 mol 

ഈ �പവർ�ന�ിൽ 2  േമാൾ ൈഹ�ഡജൻ  1 േമാൾ ഓ��ിജനുമായി �പവർ�ി�ു 2 േമാൾ 

ജലം ഉ�ാകു�ു . എ�ാൽ ഈ �പവർ�നം 2 േമാൾ ൈഹ�ഡജനും 2 േമാൾ ഓ��ിജനും 

ഉപേയാഗി�ു െച�ുകയാെണ�ിൽ  2 േമാൾ ൈഹ�ഡജൻ പൂർണമായി �പവർ�ി�ു തീരും . 

അതിനാൽ H2 ആണ് ഇതിെല ലിമി�ിങ ്റിേയജന്റ്.   O2   അധിക റിേയജന്റ് ആണ്    
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                 CHAPTER    2        STRUCTURE   OF ATOM 

     PREPARED BY: YOOSAFALI T K , GHSS VARAVOOR (8040) ,9947444175 

                                      YOUTUBE CHANNEL : CHEM DSM 

============================================================== 

1. Explain Rutherford’s alpha ray scattering experiment  . Give its important observations and conclusions. 

റൂഥർ േഫാഡിന്െറ ആൽഫ േറ സ് േക�റിംഗ ്പരീ�ണം : 

റുഥർേഫാർഡ ്കനം കുറ� സ�ർണ പാളിയിലൂെട േപാസി�ീവ് ചാർജു� ആൽഫ 

കണ�െള കട�ി വി�ു .ആൽഫ കണ�ളുെട ചലനം വൃ�ാകൃതമായ സി� ്

സൾൈഫഡ്  സ�്കീൻ ഉപേയാഗി�ു നിരീ�ി�ു. 

(I) ഭൂരിഭാഗം ആൽഫ കണ�ളും ഒരു വ�തിയാനവും ഇ�ാെത സ�ർണ പാളിയിലൂെട 

കട�ു േപായി .ഇത ്കാണി�ു�ത് ആ��ിന്െറ ഭൂരിഭാഗം �ലവും ശൂന�മാണ ്

എ�ാണ്. 

(II) കുറ�ു ആൽഫ കണ�ൾ െചറിയ ആംഗിളിൽ വ�തിചലി�ു .ഇത് കാണി�ു�ത ്

ആ��ിന്െറ മധ� ഭാഗ�ു ന�ൂ�ിയസ ്എ�് വിളി�ു� േപാസി�ീവ് ചാർജു� ഒരു 

ഭാഗമു�് എ�ാണ.് 

(III) വളെര കുറ�ു ആൽഫ കണ�ൾ  1800 
ആംഗിളിൽ വ�തിചലി�ു .ഇത ്കാണി�ു�ത ്

ആ��ിന്െറ മധ� ഭാഗ�ു�  ന�ൂ�ിയസ ്വളെര െചറുതാെണ�ാണ്  .  

2. What are the postulates of Rutherford atom model?   റുഥർേഫാർഡ ്ആ�o േമാഡൽ  

(I) ഒരു ആ��ിന്െറ എ�ാ േപാസി�ീവ് ചാർജും ഭൂരിഭാഗം മാ�ും േക��ീകരി�ിരി�ു�ത ്

ന�ൂ�ിയസ്  എ�് വിളി�ു� ആ��ിന്െറ മധ�ഭാഗ�ാണ.്  

(II) ഇലക്േ�ടാണുകൾ ന�ൂ�ിയ�ിനു  ചു�ും വളെര േവഗ�ിൽ പരി�കമണം െച�ു�ു.  

(III) ആ��ിന്െറ ഭൂരിഭാഗം �ലവും ശൂന�മാണ്. 

3. What are the draw backs (failure) of Rutherford atom model? 

റുഥർേഫാർഡ ്ആ�o മാതൃകയുെട പരിമിതികൾ :- 

(I) ആ��ിന്െറ �ിരത വിശദീകരി�ാൻ സാധി�ി�. 

(II) ൈഹ�ഡജൻ സ്െപക്�ടം വിശദീകരി�ാൻ സാധി�ി�. 

4. Give the postulates of planks quantum theory of radiation. 

മാ��് �ാ�ിന്െറ ക�ാ�ം തിയറി ഓഫ ്േറഡിേയഷന്െറ സ����ൾ : 

(I) ഒരു  വ��ു  വികിരേണാർജം ആഗിരണം െച�ുകേയാ പുറ�ു വിടുകേയാ 

െച�ു�ത ്ക�ാ� (quanta) എ�് വിളി�ു� ഊർജ െപാതികളായാണ് . �പകാശം 

ക�ാ�െയ   േഫാേ�ാൺ(photon) എ�് വിളി�ു�ു. 

(II) ഓേരാ ക�ാ�തിന്െറയും ഊർജം അതിന്െട ആവൃ�ിയ�്ു (frequency) േനർ 

അനുപാത�ിലാണ് 

         E α ν           OR                      E = h ν                 h= �ാ�്സ് േകാൺ�ന്റ ്=6.626 x 10-34 Js 

5. What is Photoelectric effect? What are its characteristics?    േഫാേ�ാ ഇലക്�ടിക് എഫ��് :   

 ചില േലാഹ�ളിൽ �പകാശം പതി�ുേ�ാൾ ഇലകേ്�ടാണുകൾ ഉ�ർ�ി�ു� 

�പവർ�നമാണ് േഫാേ�ാ ഇലക്�ടിക ്എഫ��.്   

ഉദാഹരണം:െപാ�ാസ�ം റുബീഡിയം സീസിയം തുട�ിയ ആൽ�ലി െമ�ൽസ ്

േഫാേ�ാ ഇലക�്ടിക ്എഫ��് കാണി�ു�ു.    

(I) ഇലക്േ�ടാണുകൾ ഉ�ർ�ി�ണെമ�ിൽ പതി�ു� �പകാശ�ിനു ഒരു കുറ� 

ആവൃ�ിെയ�ിലും ഉ�ായിരി�ണം. ഈ കുറ� �ഫീക�ൻസി െയ �തേഷാൾഡ് 

�ഫീക�ൻസി എ�് വിളി�ു�ു. അതിനു  അനുേയാജ�മായ കുറ� ഊർജെ� 

െ�തേഷാൾഡ ്എനർജി അെ��ിൽ വർ�് ഫങ്�ൻ എ�് വിളി�ു�ു. 
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(II) ഉ�ർ�ി�ു� ഇലക്േ�ടാണുകളുെട ഊർജം പതി�ു� �പകാശ�ിന്െറ  

�ഫീക�ൻസിെയ ആ�ശയി�ു�ു.  

(III) ഉ�ർ�ി�ു� ഇലക്േ�ടാണുകളുെട എ�ം �പകാശ കാഠിന��ിനു(intensity of light) 

േനർ അനുപാത�ിലായിരി�ും. 

(IV) �പകാശം പതി� ഉടെന തെ� േലാഹ �പതല�ിൽ നി�ും ഇലക്േ�ടാണുകൾ 

ഉ�ർ�ി�ു�ു.    

Equation : h ν  = h ν0  + ½ mv2                                                                                                                                                                     
h ν = പതി�ു� �പകാശ�ിന്െറ ഊർജം( Energy of incident light)  ,  

h ν0  = െ�തേഷാൾഡ ്എനർജി അെ��ിൽ വർ�് ഫങ�്ൻ . 

½ mv2  = kinetic energy ( ഗതിേകാർജം)                   

6. Explain line spectrum of hydrogen.   ൈഹ�ഡജൻ സ്െപക്�ട�ിെല വ�ത��� സീരീസുകൾ  

ഡി��ാർജ ്ട�ൂബിെലടു� ൈഹ�ഡജൻ വാതക�ിലൂെട ഇലക്�ടിക് ഡി��ാർജ ്കട�ി 

വി�ാൽ ൈഹ�ഡജൻ േമാളിക�ൂളുകൾ വിഘടി�ുകയും ൈഹ�ഡജൻ ആ��ൾ ഉയർ�   

ഊർജ നിലകളിേല� ് േപാകുകയും െച�ു�ു. അവ താെഴയു� ഊർജ നിലകളിേല� ് 

തിരി�ു വരുേ�ാൾ വ�ത��� �ഫീക�ൻസികളു� ഇലക്േ�ടാ മാെ��ിക ്േറഡിേയഷനുകൾ 

പുറം ത�ു�ു. ഇവെയ സ്െപക്േ�ടാസ്േകാ�ിലൂെട നിരീ�ി�ാൽ ധാരാളം വരകളു� 

വ�ത��� സീരീസുകൾ കാണാം. ഇതാണ് ൈഹ�ഡജൻ സ്െപക്�ടം 

ൈഹ�ഡജൻ സ്െപക്�ട�ിെല വ�ത��� സീരീസുകൾ  

സീരീസ് Spectral region n1 n2 

ൈലമാൻ  സീരീസ് അൾ�ടാ വയല� ് 1 2,3,…. 
ബാൽമർ സീരീസ്     വിസിബ്ൾ (ദൃശ� �പകാശം) 2 3,4,…. 
പാഷൻ സീരീസ്   ഇൻ�ഫാെറഡ ് 3 4,5, ………. 
�ബാ��്  സീരീസ് ഇൻ�ഫാെറഡ ് 4 5,6,…… 
ഫ�്  സീരീസ ് ഇൻ�ഫാെറഡ ് 5 6,7,…….. 

 

ഇവയുെട േവവ് ന�ർ , േവവ ്െലങ്ത്  എ�ിവ ക�ു പിടി�ാനു� സമവാക�ം ആണ് 

റിഡ് െബർഗ് ഇക�ാഷൻ (Rydberg equation)  

�� =
�

�
= ������ �

�

��
�

−
�

��
�� ���� 

7. What are the postulates of Bohr atom model?    േബാർ ആ�o േമാഡൽ  

(I) ഓർബി�ുകൾ (Orbits ) എ�് വിളി�ു� ന�ൂ�ിയ�ിനു ചു�ുമു� വൃ�ാകാരമായ 

പാതയിലൂെട ഇലക്േ�ടാണുകൾ പരി�കമണം െച�ു�ു. ഓർബി�ുകെള എനർജി 

െഷൽസ് എ�ും എനർജി െലവൽസ് എ�ും വിളി�ു�ു. ഇവെയ 1,2,3,4,… 

അെ��ിൽ  K,L,M,N,…. എേ�ാ സൂചി�ി�ാം.  

(II) ഒരു ഓർബി�ിൽ ഇലക്േ�ടാൺ കറ�ുേ�ാൾ അവയ�്ു ഊർജം േനടാേനാ വി�ു 

െകാടു�ാേനാ കഴിയി�.  അത് െകാ�് ഇവെയ േ�ഷനറി േ��്സ് എ�ും 

വിളി�ു�ു. 

(III) ഇലക്േ�ടാണിന്െറ ആംഗുലാർെമാമന്റം h/2π  യുെട എ�ൽ  സംഖ� ഗുണിത�ൾ 

ആകു� �ല�ളിൽ മാ�തേമ ഓർബി�ുകൾ ഉ�ാകൂ.                                                                                

i.e,. Angular momentum, mvr  =nh/2π     n = 1,2,3………. 

(IV) ഒരു ഓർബി�ിൽ നി�ും േവെറ ഓർബി�ിേലക ്ഇലകേ്�ടാൺ നീ�ുേ�ാൾ മാ�തേമ 

ഊർജ വ�ത�ാസം ഉ�ാകുകയു�ൂ.  ∆E  =  E2 -  E1  =  hν 

8. What are the merits of Bohr atom model?      േബാർ ആ�ം േമാഡലിന്െറ ഗുണ�ൾ  

(I) ആ��ിന്െറ �ിരത വിശദീകരി�ാൻ സാധി�ും 

(II) ൈഹ�ഡജൻ സ്െപക്�ടം വിശദീകരി�ാൻ സാധി�ും  
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(III) ൈഹ�ഡജൻ ആ��ിെല ഓേരാ ഓർബി�ിലുമു� ഇലക്േ�ടാണുകളുെട ഊർജം 

ക�ു പിടി�ാൻ ഉപേയാഗി�ു�ു. 

9. What are the draw backs (Limitations) of Bohr atom model?   

േബാർ ആ�ം േമാഡലിന്െറ പരാജയ�ൾ  

(I) കൂടുതൽ ഇലക്േ�ടാണുകൾ ഉ� ആ��ളുെട ൈലൻ സ്െപക്�ടം വിശദീകരി�ാൻ 

കഴിയി�. 

(II) സീമൻ എഫ�� ്,  �ാർക ്എഫ��് എ�ിവ വിശദീകരി�ാൻ കഴിയി� 

(III) ഡി േ�ബാ�ിയുെട dual nature of matter [ �ദവ��ിന്െറ ൈദ�ത സ�ഭാവം] 

വിശദീകരി�ാൻ കഴിയി�. 

(IV) ൈഹെസെബർഗിന്െറ അനി�ിത തത�ം  വിശദീകരി�ാൻ കഴിയി�. 

(V) ആ��ൾ  കൂടിേ�ർ�ു ത�ാ�തകൾ ഉ�ാകാനു� കഴിവ ്വിശദീകരി�ാൻ കഴിയി� 

10.   ������ �� ���� �����, �� =
��.��  � �����    ��

��    �/����  

������ �� ���� ����� , �� =  
��.� ��

�
  ��                Z =  Atomic number  ,      n =  Number of orbits 

11.   What is Dual nature of matter? Give de Broglie equation.   �ദവ��ിന്െറ ൈദ�ത സ�ഭാവം   

ഡി േ�ബാ�ിയുെട  അഭി�പായ�ിൽ ചലി�ു െകാ�ിരി�ു� എ�ാ സൂ�� കണികകൾ�ും 

കണിക സ�ഭാവവും തരംഗ സ�ഭാവവും ഉ�്                                                                                                                             

de Broglie equation is, 
�

��

�

�
                                                                                                  

Wavelength ( λ) → തരംഗ സ�ഭാവം ,    Momentum (p) → കണികാ സ�ഭാവം  

മാ�് കുറ� ഇലകേ്�ടാൺ തരംഗ സ�ഭാവം കൂടുൽ കാണി�ു�ു. ഇത് േബാർ േമാഡലിന് 

എതിരാണ.് 

12.  State Heisenberg’s uncertainty principle. Give its mathematical forms and its significance. 

ൈഹെസൻെബർഗിന്െറ അനി�ിത തത�ം :-  ചലി�ു െകാ�ിരി�ു� അതി 

സൂ�� കണികകളായ ഇലക്േ�ടാണുകളുെട �ാനം (Position)  ആ�ം (momentum) 

എ�ിവ വളെര കൃത�മായി ഒേര സമയം തീരുമാനി�ാൻ കഴിയി�.                        

      ഗണിത രൂപം                 ∆�. ∆� ≥
�

��
                                                                                                                            

∆x = �ാന�ിെല അനി�ിതത�ം ,     

 ∆p = ആ��ിെല (െമാെമന്റം ) അനി�ിതത�ം                  

h= plank’s constant =6.626 x 10-34 Js        

                  ∆�. �∆� ≥
�

��
                                                                                   

 ∆v = �പേവഗ�ിെല (െവേലാസി�ി ) അനി�ിതത�ം                                                                                    

�പാധാന�ം :-  ഇലക്േ�ടാണുകൾ വൃ�ാകാരമായ പാതയിലൂെട കറ�ു�ു എ� 

ആശയെ�  ഇത ്ത�ി കളയു�ു . 

13. What are orbitals?  

ന�ൂ�ിയ�ിനു  ചു�ും   ഇലക്േ�ടാണുകെള  കാണാൻ സാധ�ത കൂടുതലു� �ല�ിനാണ ്

ഓർബി�ൽ എ�് പറയു�ത.് ഇലക്േ�ടാണിന്െറ തരംഗ സ�ഭാവവും  

ൈഹെസൻെബർഗിന്െറ അനി�ിത തത�വും അടി�ാനമാ�ിയാണ് ഈ ആശയം 

െകാ�് വ�ത.്     വ�ത��� ഓർബി�ലുകൾ�ു വ�ത��� രൂപം ആണു�ത.്                                                             

ഓർബി�ലുകൾ�ു  ദിശയു�തു െകാ�് ത�ാ�തകളുെട ഘടന വിശദീകരി�ാൻ 

സാധി�ും. ഒരു ഓർബി�ലിൽ പരമാവധി ര�്  ഇലക്േ�ടാണുകെള ഉ�ാകുകയു�ൂ.    
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14. What are Quantum numbers? Which are four Quantum numbers? Explain each.   ക�ാ�ം നേ�ഴ് സ്  

ഒരു ആ��ിന്െറ ഇലക്േ�ടാണുകെള കുറി�ു� എ�ാ വിവര�ളും കി�ു� നാല് 

ന�റുകളുെട കൂ�മാണ് ക�ാ�ം നേ�ഴ് സ് .  ഇത് ആ��ിന്െറ അ�ഡസ് ആണ്.  

നാല ്ക�ാ�ം ന�റുകളു�്  

(I) �പിൻസി�ൽ ക�ാ�ം ന�ർ   [Principal quantum number (n)] 

(II) അസിമു�ൽ ക�ാ�ം ന�ർ  [Azimuthal or angular momentum quantum number (l)] 

(III) മാെ��ിക ് ക�ാ�ം ന�ർ  [Magnetic quantum number (m)] 

(IV) ��ിൻ  ക�ാ�ം ന�ർ   [ Spin quantum number(s)] 

(I) Principal quantum number (n):- ഇത് ഏതു െഷ�ിലാല് അെ��ിൽ ഏതു എനർജി 

െലവലിലാണ് ഇലക്േ�ടാൺ �ിതി െച�ു�ത ്എ�തിെന സൂചി�ി�ു�ു. 

ഇത് ഇലക്േ�ടാണും ന�ൂ�ിയ�ും ത�ിലു� ശരാശരി അകലവും 

സൂചി�ി�ു�ു.     n= 1, 2, 3, 4,  ……….                    

 n=1       ഒ�ാമെ� ഊർ�നില      

 n=2       ര�ാമെ� ഊർ�നില  

(II)  Azimuthal or angular momentum quantum number (l) :- ഇത് ഒരു ഇലക്േ�ടാണിന്െറ 

ഓർബി�ൽ ആംഗുലാർ െമാെമന്��ിന്െട അളവ് തീരുമാനി�ു�ു.  

ഇത് ഒരു െഷ�ിെല ഏത് സബ ്െഷ�ിലാണ് ഇലക്േ�ടാൺ �ിതി െച�ു�ത ്

എ�തിെന സൂചി�ി�ു�ു.  

ഇത് ഒരു ഓർബി�ലിന്െറ രൂപം( shape) തീരുമാനി�ു�ു 

                    For a given value of n,    l  =   0  to n-1 

L 0 1 2 3 
സബ് െഷൽ  s p d f 
ഓർബി�ലിന്െട രൂപം സ് ഫറി�ൽ ഡംബ് െബ ൽ ഡബിൾ ഡംബ് െബൽ േകാം���്  

 

For 1st shell  (n =1) l =0   ഒരു  വില ഒരു സബ് െഷൽ 1s 

For 2nd  shell  (n=2) l =0,1   ര�് വിലകൾ ര�് സബ് െഷ�ുകൾ 2s 2p 

For 3rd shell  (n =3) l =0,1,2   മൂ�് വിലകൾ   മൂ�് സബ് െഷ�ുകൾ 3s,3p,3d 

For 4th shell  (n =4) l =0,1,2,3   നാലു വിലകൾ നാലു സബ് െഷ�ുകൾ 4s,4p,4d,4f 
 

(III) Magnetic quantum number (m) :- ഇത ്ഒരു  ബാഹ� മാെ��ിക ്ഫീൽഡിൽ 

ഇലക്േ�ടാൺഎ�െന െപരുമാറു�ു  എ�തിെന സൂചി�ി�ു�ു. 

ഇത് ഒരു സബ് െഷ�ിെല ഇലക്േ�ടാണിന്െറ ഓറിയന്േറഷൻ  അഥവാ 

ഓർബി�ലിെന സൂചി�ി�ു�ു.  

For a given value of l       m=  -l  …..0……..+l 

For s Sub shell( l=0) m =0   ഒരു  വില ഒരു s ഓർബി�ൽ  

For p Sub shell( l=1) m = -1,0,+1            മൂ�് വിലകൾ  മൂ�്  p  ഓർബി�ൽസ ്

For d Sub shell( l=2) m =-2,-1,0,+1,+2   അ�ു വിലകൾ അ�ു d ഓർബി�ൽസ് 

For f Sub shell( l=3) m = -3,-2,-1,0,+1,+2,+3    ഏഴ് വിലകൾ 
 

ഏഴ് f ഓർബി�ൽസ ്

(IV) Spin quantum number(s):- ഇത് ഇലക്േ�ടാണിന്െറ ��ിൻ ഓറിയന്റഷെന 

സൂചി�ി�ു�ു.  ��ിൻ ര�് രീതിയിൽ �കമീകരി�ു�ു.  – clockwise (+1/2) or anti 

clockwise (-1/2) 

15. State (n+l) rule 

(I)  (n+l) വില കൂടി വരു� �കമ�ിലാണ് ഓർബി�ലുകളിൽ ഇലക്േ�ടാൺ 

പൂർ�ി�രി�ു�ത.്    e.g.,  3s  < 3p 
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For 3s , n+l = 3+0 = 3     For 3p , n+l = 3+1 = 4   

(II) ര�ു ഓർബി�ലുകൾ�ു ഒേര (n+l) വില വ�ാൽ �പിൻസി�ൽ ക�ാ�ം ന�ർ (n) 

കുറവു�തിലാണ് ആദ�ം ഇലകേ്�ടാൺ പൂർ�ി�രി�ു�ത ്

For  3d , n+l = 3+2 = 5     For 4p , n+l = 4+1 = 5     so 4p  > 3d  

16. ELECTRONIC CONFIGURATION  

Element Electronic configuration Orbital diagram 

1H 1s1 
 

2He 1s2 
 

3Li 1s2 2s1 
 

4Be 1s2 2s2 

 
5B 1s2 2s2 2p1 

 
6C 1s2 2s2 2p2 

 
7N 1s2 2s2 2p3 

 
8O 1s2 2s2 2p4 

 
9F 1s2 2s2 2p5 

 
10Ne 1s2 2s2 2p6 

 
11Na  1s2 2s2 2p63s1  

12Mg 1s2 2s2 2p6 3s2  

13Al 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1  

14Si 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2  

15P 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3  

16S 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4  

17Cl 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5  

18Ar 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  

19K 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1  

20Ca 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2  
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21Sc 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2  
 

22Ti  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2  
 

23V 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2  
 

24Cr  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  3d54s1 
 

25Mn 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2  
 

26Fe 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6   3d6 4s2  
 

27Co 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2  
 

28Ni  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6    3d8 4s2  
 

29Cu 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  3d10 4s1  
30Zn 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  3d10 4s2  

 
17. Which are rules for writing electronic configuration?  

ഇലക്േ�ടാണിക ് േകാൺഫിഗേറഷൻ എഴുതാനു� നിയമ�ൾ  

(I) Aufbau principle  (ആഫ്ബ �പിൻസി�ൾ)  :- 
 ആ��ളുെട �ഗൗ�് േ��ിൽ , ഓർബി�ലുകളിൽ ഇലക്േ�ടാൺ പൂർ�ിയാകു�ത് 

ഊർജം കൂടി വരു� �കമ�ിലാണ.് 

1s  <  2s   < 2p < 3s < 3p  < 4s < 3d  <  4p  <  5s  <  4d  <5p   
(II) Pauli’s exclusion principle  (േപാളീസ്  എ��്�ൂഷൻ �പിൻസി�ൾ) :- ഒരു ആ��ിെല ര�ു 

ഇലക്േ�ടാണുകൾ�ു നാലു ക�ാ�ം ന�റുകളും ഒരു േപാെല വരി�                                        

ഒ�ാമെ� െഷ�ിെല ര�ു ഇലക്േ�ടാണുകൾ�ു,                                                                       

ഒ�ാമെ� ഇലൿേ�ടാണിന്െറ  , n=1 , l =0 , m =0 , s =+1/2                                                                                 
ര�ാമെ� ഇലൿേ�ടാണിന്െറ , n=1 , l =0 , m =0 , s =-1/2                                                                                        
��ിൻ  ക�ാ�ം ന�ർ   വ�ത���മാണ ്                                                                                                                               

ഒരു ഓർബി�ലിൽ ര�ിൽ കൂടുതൽ ഇലകേ്�ടാണുകൾ വരി�. 
(III) Hund’s rule of maximum multiplicity(ഹൻഡ് സ ്റൂൾ ):-ഒരു സബ് െഷ�ിെല 

ഓർബി�ലുകളിൽ ഓേരാ ഇലക്േ�ടാൺ വ�തിനു േശഷേമ ഇലക്േ�ടാണുകൾ 

േജാഡിയാവുകയു�ൂ.      

 N      →  1s2 2s2 2px1     2py1   2pz1       

                                                                                                                              
18. Give reason for exceptional configuration of chromium and copper. 

േ�കാമിയ�ിന്െടയും േകാ�റിന്െറയും ഇലക്േ�ടാണിക ്േകാണ്ഫിഗേറഷനിലു� 

വ�ത�ാസ�ിനു� കാരണം :  

Chromium :    1s2  2s2 2p6  3s2 3p6  3d5  4s1       

         
  Copper :   1s2  2s2 2p6  3s2 3p6  3d10  4s1 

 

ഓർബി�ലുകളിൽ ഇലക്േ�ടാണുകൾ ഭാഗിഗമാെണ�ിലും പൂർണമാെണ�ിലും�ിരത 

കൂടുതലായിരി�ും 

========================================================================================== 

( ഈ NOTES ന്െട   വീഡിേയാ �ാസുകൾ കാണാൻ CHEM DSM എ� YOUTUBE ചാനൽ കാണുക. SUBSCRIBE  െച�ുക  ) 
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      3   CLASSIFICATION OF ELEMENTS AND PERIODICITY IN PROPERTIES 

    PREPARED BY: YOOSAFALI T K , GHSS VARAVOOR (8040) ,9947444175 

                                YOUTUBE CHANNEL: CHEM DSM 

================================================================         

1. State Modern periodic law  

േമാേഡൺ പീരിേയാഡിക് നിയമം:-   
എലെമന്റുകളുെട( മൂലക�ളുെട)  ഗുണ�ൾ അവയുെട അേ�ാമിക് ന�റുകളുെട 

�കമാവർ�ന  ധർമമാണ.്  ഇത ്�പ��ാവി�ത ്െഹൻറി േമാസ് ലി ആണ.് 

2. Long form of periodic table (Modern periodic table) 
േമാേഡൺ പീരിേയാഡിക് േടബിൾ 
േമാേഡൺ പീരിേയാഡിക് േലാന്െട അടി�ാന�ിലാണ ്ഇത ്നിർ�ി�ത.്  

ഏഴു പിരീഡുകളും പതിെന�ു �ഗൂ�ുകളും ഉ�്.  

ഓേരാ �ഗൂ�ും ഒേര സ�ഭാവമു� എലെമന്റുകളുെട കുടുംബമാണ്.  

�പിൻസി�ൽ ക�ാ�ം ന�ർ (n) ആണ ്പിരീഡ് സൂചി�ി�ു�ത്.  

പീരിേയാഡിക് േടബിളിൽ നാല ്േ�ാ�ുകൾ ഉ�്.   

 s- േ�ാ�് , p- േ�ാ�,് d- േ�ാ�് ,  f- േ�ാ�്  

3. Periods of modern periodic table 
േമാേഡൺ പീരിേയാഡിക് േടബിളിെല   പിരീഡുകൾ 
പിരീഡുകൾ പിരീഡുകളുെട  നീളം      എലെമന്റുകളുെട 

എ�ം 

ഇലക്േ�ടാൺ പൂർ�ിയാകു� 

സബ് െഷ�ുകൾ 

1 വളെര െചറിയ പിരീഡ ് 2 1s 

2 െചറിയ പിരീഡ ് 8 2s, 2p 

3 െചറിയ പിരീഡ ് 8 3s, 3p 

4 നീളമു� പിരീഡ് 18 4s, 3d, 4p 

5 നീളമു� പിരീഡ് 18 5s, 4d, 5p 

6 ഭീകര പിരീഡ് 32 6s, 4f, 5d, 6p 

7 അപൂർണ പിരീഡ് പരമാവധി 32 7s, 5f, 6d, 7p 

4. Which are Periodic Properties ? (�കമാവർ�ന ഗുണ�ൾ) 
അേ�ാമിക ്േറഡിയസ ്, അയൈണേസഷൻ എ�ാൽ�ി, ഇലക്േ�ടാൺ െഗയിൻ എ�ാൽ�ി, 

ഇലക്േ�ടാ െനഗ�ിവി�ി , വാലൻസി 
5. What is Atomic radius? Explain its variation along a period and in a group. 

അേ�ാമിക് േറഡിയസ:്-ന�ൂ�ിയ�ിന്െട മധ� ഭാഗ�ു നി�ും ഇെലക്േ�ടാണുകൾ ഉ� 

ബാഹ�തമ െഷ�ിേല�ു� അകാലമാണ് അേ�ാമിക ്േറഡിയസ.് 

ഒരു പിരീഡിൽ ഇട�ു നി�ും വലേ�ാ�് േപാകുേ�ാറും അേ�ാമിക്േറഡിയസ് 

കുറയു�ു. ഒരു പിരീഡിൽ ഇട�ു നി�ും 

വലേ�ാ�് േപാകുേ�ാറും അേ�ാമിക ്ന�ർ 

കൂടു�ു. ന�ൂ�ിയർ ചാർജ ്കൂടു�ു. പെ� 

ഇലക്േ�ടാണുകൾ നിറയു�ത ്ഒേര െഷ�ിലാണ്. 

ന�ൂ�ിയസ് ബാഹ�തമ ഇലക്േ�ടാണിെന കൂടുതൽ 

ആകർഷി�ുകകയും വലി�ം കുറയുകയും 

െച�ു�ു. 

�ഗൂ�ിൽ മുകളിൽ നി�് താേഴാ�് വരുേ�ാൾ 

െഷ�ുകളുെട എ�ം കൂടു�തിനാൽ േറഡിയസ ്

കൂടു�ു. 
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6. Atomic radii of noble gases are higher than that of halogens. Why? 

േനാബിൾ  ഗ�ാസുകളുെട  അേ�ാമിക ്േറഡിയസ ്ഹാെലാജേന�ാൾ കൂടുതലാണ്. കാരണം 

േനാബിൾ  ഗ�ാസുകൾ േമാേണാ അേ�ാമിക ്ആണ.് അവ�ിടയിൽ വാൻഡർ വാൾസ് 

േറഡിയസ് ആണു�ത.് ഇത് മ�ു േറഡിേയാസുകെള�ാൾ വലുതാണ്.  

7. Why cation is smaller and anion is larger than parent atom? 

കാ�േയാൺ മാതൃ ആ�േ��ാൾ െചറുതും ആനേയാൺ മാതൃ 

ആ�േ��ാൾ വലുതും ആണ്.  
കാ�േയാൺ ഉ�ാകു�ത് ഇലക്േ�ടാൺ ന�െപ�ാണ്. ന�ൂ�ിയർ ചാർജ് �ിരമായി 

നിൽ�ു�ു. അതിനാൽ ഫല�പദമായ ന�ൂ�ിയർ ചാർജ ്കൂടുകയും ആകർഷണം 

കൂടുകയും േറഡിയസ ്കുറയുകയും െച�ു�ു.  

ആനേയാൺ  ഉ�ാകു�ത് ഇലക്േ�ടാൺ േനടിയി�ാണ ്. ന�ൂ�ിയർ ചാർജ ്

�ിരമായി നിൽ�ു�ു. അതിനാൽ ഫല�പദമായ ന�ൂ�ിയർ ചാർജ ്കുറയുകയും  

ആകർഷണം  കുറയുകയും േറഡിയസ് കൂടുകയും  െച�ു�ു. 

8. What are isoelectronic species? Give examples.  Arrange them in the increasing order of size. 
ഒേര എ�ം ഇലക്േ�ടാണുകളു� ആ��െളേയാ അേയാണുകെളേയാ ഐേസാ 

ഇലക്േ�ടാണിക ്��ീഷീസ് എ�് പറയു�ു.        
  N3-  ,O2- ,  F-  ,  Na+  , Mg2+  , Al3+                   (അവ�് വ�ത��� ന�ൂ�ിയർ ചാർജ ്ആണ്. എ�ാൽ 

ഇലക്േ�ടാണുകളുെട എ�ം 10 ആണ്)                              

വലി�ം കുറയു� �കമം:                  N3-  > O2- > F-  >Na+  > Mg2+  > Al3+  
ഐേസാ ഇലക്േ�ടാണിക് ��ീഷീസുകളിൽ  ന�ൂ�ിയർ ചാർജ ്കൂടുതലു�തിനു 

വലി�ം കുറവായിരി�ും. 

9. What is Ionization energy?  Explain its variation along a period and in a group.  
 

 

 

 

 

വാതകാവ�യിലു� ഒ�െ�� ആ��ിൽ  നി�ും ഏ�വും ദുർബലമായ 

ഇലക്േ�ടാണിെന നീ�ം െച�ാൻ ആവശ�മായ ഊർജമാണ് അയൈണേസഷൻ 

എനർജി. (ionization enthalpy).                                                                                                                                                                       

ഒരു പിരീഡിൽ ഇടതു നി�ും വലേ�ാ�ു േപാകുേ�ാൾ വലി�ം കുറയു�ു. 

ന�ൂ�ിയ�ും ബാഹ�തമ ഇെലക്േ�ടാണും ത�ിലു� ആകർഷണം കൂടു�ു. 

അേയാൈണേസഷൻ എനർജി കൂടു�ു. എ�ാൽ ചില ഭാഗ�ളിൽ മാ�ം 

കാണി�ു�ു. 

 െബറിലിയ�ിനു േബാേറാണിെന�ാൾ അേയാൈണേസഷൻ എനർജി 

കൂടുതലാണ.് കാരണം  െബറിലിയ�ിനു �ിരതയു� ഇലക്േ�ടാണിക ്

േകാൺഫിഗേറഷൻ  ആണു�ത്( 1s
2
2s

2
)  .  

അത് േപാെല ൈന�ടജന് ഓ��ിജേന�ാൾ അേയാൈണേസഷൻ എനർജി 

കൂടുതലാണ.് കാരണം ൈന�ടജന് �ിരതയു� ഇലക്േ�ടാണിക ്

േകാൺഫിഗേറഷൻ ആണു�ത് ( 1s22s22p3).                                                                                  
�ഗൂ�ിൽ മുകളിൽ നി�് താേഴാ�് വരുേ�ാൾ അേയാൈണേസഷൻ എനർജി 

കുറയു�ു. വലി�ം കൂടുേ�ാൾ ആകർഷണം കുറയു�ത് െകാ�് 
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10. What are the factors affecting ionization energy ? 
അേയാൈണേസഷൻ എനർജിെയ സ�ാധീനി�ു� ഘടക�ൾ:  

അേ�ാമിക ്ൈസസ ്,ന�ൂ�ിയർ ചാർജ് , ഉ�ിലു� ഇലക്േ�ടാണുകളുെട ഷീൽഡിങ ്എഫ��്  

, ഇലക്േ�ടാണുകളുെട തുള�ു കയറാനു� ശ�ി  (s>p>d>f)  , ഇലക്േ�ടാണിക് 

േകാൺഫിഗേറഷൻ 

11. First ionization enthalpy of sodium is lower than that of magnesium but its second ionization 
energy is higher than that of magnesium. Explain. 

േസാഡിയ�ിനു(1S22S22P63S1)   ഫ�് അേയാൈണേസഷൻ എനർജി കുറവാണു. കാരണം 

ഇലക്േ�ടാൺ നീേ��ത് 3S1
 ഓർബി�ലിൽ നി�ാണ.് അത ്എളു�മാണ.് കാരണം 

�ിരതയു� ഇലക്േ�ടാണിക ്േകാണ്ഫിഗേറഷൻ ലഭി�ു�ു. 1S22S22P6 

എ�ാൽ മ�ീഷ��ിനു(1S22S22P63S2) ഫ� ്അേയാൈണേസഷൻ എനർജി കൂടുതലാണ് 

കാരണം ഇലക്േ�ടാൺ നീേ��ത്  �ിരതയു� 3S2 
ഓർബി�ലിൽ നി�ാണ.് അത ്

ബു�ിമു�ാണ.്   

എ�ാൽ Na+
നു െസ�ന്റ ്അേയാൈണേസഷൻ എനർജി കൂടുതലാണ് കാരണം 

ഇലക്േ�ടാൺ നീേ��ത്  �ിരതയു� p-ഓർബി�ലിൽ നി�ാണ്. അത ്ബു�ിമു�ാണ.് 

Na+→1S22S22P6 
 
12. What is electron gain enthalpy ( Electron affinity)? Explain its variation along a period and in a group.   
വാതകാവ�യിലു� ഒ�െ�� ആ��ിേല�ു ഇലക്േ�ടാണിെന േചർ�ുേ�ാൾ 

പുറം ത�ു� ഊർജമാണ ്ഇലക്േ�ടാൺ െഗയിൻ എ�ാൽ�ി.        

X (g) +e-    →  X(g) 
-    ∆H  = ∆egH   

ഒരു പിരീഡിൽ ഇടതു നി�ും വലേ�ാ�ു േപാകുേ�ാൾ ഇലക്േ�ടാൺ െഗയിൻ 

എ�ാൽ�ി കൂടുതൽ  െനഗ�ീവ് ആകു�ു. �ഗൂ�ിൽ മുകളിൽ നി�് താേഴാ�് 

വരുേ�ാൾ ഇലക്േ�ടാൺ െഗയിൻ എ�ാൽ�ി കുറയു�ു. വലി�ം കൂടുേ�ാൾ 

ആകർഷണം കുറയു�ത ്െകാ�്. 

13. Electron gain enthalpy of noble gases are zero or positive .Why? 
േനാബിൾ ഗ�ാസുകളുെട ഇലക്േ�ടാൺ െഗയിൻ എ�ാൽ�ി പൂജ�ം അെ��ിൽ 

േപാസി�ീവ് ആണ്. കാരണം അവ�് പൂർണമായ ഇലക്േ�ടാണിക ്

േകാൺഫിഗേറഷൻ  ആണു�ത.് ( ns2np6). 
14. Electron gain enthalpy of fluorine is less than that of chlorine .Why? 

ഫ് ളൂറിന്  േ�ാറിേന�ാൾ ഇലക്േ�ടാൺ െഗയിൻ എ�ാൽ�ി കുറവാണ ്. കാരണം 

�ൂറിൻ െചറുതായതിനാൽ 2p ഇലക്േ�ടാണുകൾ�ിടയിൽ വികർഷണം 

കൂടുതലാണ ്(inter electronic repulsion high) .അതിനാൽ വരു� ഇലക്േ�ടാണിെന 

സ�ീകരി�ാനു� കഴിവ് കുറവാണ ്.  എ�ാൽ േ�ാറിനിൽ 3p കുറ�ു 

വലുതായതിൽ  വരു� ഇലക്േ�ടാണിെന സ�ീകരി�ാനു� കഴിവ് ഉ�് 

15. What are Factors affecting electron gain enthalpy ?  
ഇലക്േ�ടാൺ െഗയിൻ എ�ാൽ�ി െയ സ�ാധീനി�ു� ഘടക�ൾ  

അേ�ാമിക ്ൈസസ ്,ന�ൂ�ിയർ ചാർജ് , ഇലക്േ�ടാണിക ്േകാൺഫിഗേറഷൻ 

16. What is Eectro negativity? Explain its variation along a period and in a group.                                                                    

ഒരു താ�ാ�തയിെല ബ�ിത ഇലക്േ�ടാണുകെള ആകർഷി�ാനു� അതാതു 

ആ��ിന്െറ കഴിവിെനയാണ് ഇലക്േ�ടാ െനഗ�ിവി�ി എ�് പറയു�ത ്.                                                   

ഒരു പിരീഡിൽ ഹാെലാജനുകൾ�ാണ ്ഏ�വും കൂടുൽ ഇലക്േ�ടാ െനഗ�ിവി�ി.                      

ഇലക്േ�ടാ െനഗ�ിവി�ി ഏ�വും കൂടുതലു� ആ�ം �ൂറിൻ ആണ്.                                                                            

ഒരു പിരീഡിൽ ഇടതു നി�ും വലേ�ാ�ു േപാകുേ�ാൾ ഇലക്േ�ടാ െനഗ�ിവി�ി 

കൂടു�ു. �ഗൂ�ിൽ മുകളിൽ നി�് താേഴാ�് വരുേ�ാൾ ഇലക്േ�ടാ െനഗ�ിവി�ി 

കുറയു�ു. 

=================================================== 

( ഈ NOTES ന്െട   വീഡിേയാ �ാസുകൾ കാണാൻ CHEM DSM എ� YOUTUBE ചാനൽ 

കാണുക. SUBSCRIBE  െച�ുക  ) 
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        CHAPTER 4     CHEMICAL BONDING AND MOLECULAR STRUCTURE

     PREPARED BY: YOOSAFALI T K , GHSS VARAVOOR (8040) ,9947444175

                                YOUTUBE CHANNEL: CHEM DSM

===============================================================

1. What are the main postulates of valence shell electron pair repulsion theory(VSEPR) 

വാലൻസ ് െഷൽ ഇലക്േ�ടാൺ

(I) മധ� ആ��ിന്െറ വാലൻസ്

േമാളിക�ൂളിന്െട രൂപം

(II) വാലൻസ് ഇലക് േ�ടാൺ

കുറ� ഊർജവും കൂടിയ

െപയറുകൾ  പരമാവധി

(III) ഈ തിയറിയിൽ മൾ�ി�ിൾ

(single electron pair ) ആയാണ്

(IV) വികർഷണം ഈ �കമ�ിൽ

േലാൺ െപയർ -േലാൺ 

േബാ�് െപയർ    

Type ഇലക്േ�ടാൺ

െപയറുകളുെട

എ�ം   
AB2 2 (bp) 

AB3 3(bp) 

AB4 4(bp) 

AB5 5(bp) 

AB6 6(bp) 

AB3E 3(bp), 1 (lp) 

AB2 E2 2(bp), 2 (lp) 

2. Explain the shape of following molecules on the basis of VSEPR theory.

BeCl2 
െബറിലിയ�ിനു ചു�ും ര�് 

ലീനിയാർ േജാമ�ടി . േബാ�് ആംഗിൾ

BF3 

േബാേറാണിന് ചു�ും മൂ�് േബാ�്

  �ടയഗണൽ �ാനാർ േജ�ാമ�ടി . േബാ�്

CH4 

കാർബണിന് ചു�ും നാല ്േബാ�് 

െട�ടാഹീ�ഡൽ േജ�ാമ�ടി . േബാ�്
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What are the main postulates of valence shell electron pair repulsion theory(VSEPR) 

ഇലക്േ�ടാൺ െപയർ റിപൽഷൻ തിയറി

വാലൻസ ്ഇലക് േ�ടാൺ െപയറുകളാണ ്( valence electron pairs) 

രൂപം തീരുമാനി�ു�ത്. 

േ�ടാൺ െപയറുകൾ പര��രം വികർഷി�ു�ു. അതിന്െട

കൂടിയ �ിരതയുമു� അവ� ലഭി�ു�തിന്

പരമാവധി അകാല�ിൽ �ിതിെച�ു�ു. 

മൾ�ി�ിൾ േബാ�(്multiple bond) സിംഗിൾ ഇലക് 

ആയാണ ്കണ�ാ�ു�ത.്  

�കമ�ിൽ കുറയു�ു.  

െപയർ  >  േലാൺ െപയർ - േബാ�് െപയർ  

ഇലക്േ�ടാൺ 

െപയറുകളുെട 

േമാളിക�ൂളുകളുെട 

രൂപം 
ഉദാഹരണ�ൾ

ലീനിയർ BeF2, BeCl2 

�ടയഗണൽ �ാനാർ BF3 
െട�ടാഹീ�ഡൽ CH4 
�ടയഗണൽ  ൈബ 

പിരമിഡ് 
PCl5 

ഒ��ാഹീ�ഡൽ SF6 
�ടയഗണൽ 

പിരമിഡൽ 
NH3 

Bent or inverted V shape H2O 

Explain the shape of following molecules on the basis of VSEPR theory. 

േബാ� ്െപയറുകൾ ഉ�് .  

ആംഗിൾ 1800 

േബാ�് െപയറുകൾ ഉ�് . 

േബാ�് ആംഗിൾ  120 0  

െപയറുകൾ ഉ�് .  

േബാ�് ആംഗിൾ 109.50  
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What are the main postulates of valence shell electron pair repulsion theory(VSEPR)  

തിയറി  

valence electron pairs) ഒരു 

അതിന്െട ഫലമായി 

ലഭി�ു�തിന് ഇലക് േ�ടാൺ 

ഇലക് േ�ടാൺ െപയർ 

>  േബാ�് െപയർ - 

ഉദാഹരണ�ൾ േബാ�് 

ആംഗിൾ 

180 0 

120 0  

109.5 0 

120 0, 90 0 

  90 0 

107 0 

104.5 0 
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PCl5 

േഫാ��റസിന ്ചു�ും അ�ു േബാ�് െപയറുകൾ ഉ�് .  

�ടയഗണൽ  ൈബ പിരമിഡ ്േജ�ാമ�ടി . േബാ�് ആംഗിൾ 1200  യും  

900 യും 

 

  

 

SF6  
  

സൾഫറിന് ചു�ും ആറ ്േബാ�് െപയറുകൾ ഉ�് .  

ഒ��ാഹീ�ഡൽ േജ�ാമ�ടി . േബാ� ്ആംഗിൾ 90 0  

 

 

NH3 
മൂ�് േബാ�് െപയറും ഒരു േലാൺ െപയറും ൈന�ടജനു�്.    ഇതിൽ 

ര�ു തരാം വികർഷണ�ൾ ഉ�.്   േബാ�് െപയർ - േബാ� ്

െപയർ   വികർഷണവും േലാൺ െപയർ - േബാ�് െപയർ 

വികർഷണവും.                                                                                                               

േലാൺ െപയർ - േബാ�് െപയർ  വികർഷണം കൂടുതലാണ്. 

അതിനാൽ േബാ�് ആംഗിൾ  െട�ടാഹീ�ഡൽ ആംഗിളിൽ നി�് അ��ം കുറ�ു 107
0
  

ആകു�ു. �ടയഗണൽ പിരമിഡൽ േജ�ാമ�ടി . 

H2O 
   ര�് േബാ�് െപയറുകളും ര�് േലാൺ െപയറുകളും ഓ��ിജനു�്.  

ഇവിെട മൂ�് തരം വികർഷണ�ൾ ഉ�.് േബാ�് െപയർ - േബാ�് െപയർ   

വികർഷണവും േലാൺ െപയർ - േബാ�് െപയർ വികർഷണവും േലാൺ 

െപയർ -  േലാൺ െപയർ വികർഷണവും. ഈ വികർഷണ�ൾ എ�ാം 

ഉ�ത് െകാ�് ആംഗിൾ  െട�ടാഹീ�ഡൽ ആംഗിളിൽ നി�് കുറ�ു 104.5
0
 

ആകു�ു. െബൻഡ് ഘടന or  തല തിരി� V േഷ�് 

3. Draw the potential energy curve for the formation of a hydrogen molecule on the basis of inter nuclear 

distance of the hydrogen atoms.  
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4. The orbital overlap concept of covalent bond formation.(VALENCE BOND THEORY) വാലൻസ ്േബാ�് 

തിയറി : 

(I) കൂടിേ�രു� ആ��ളിെല വാലൻസ് െഷ�ിലു� ഹാഫ ്ഫി�്ഡ് അേ�ാമിക ്

ഓർബി�ലുകൾ കൂ�ിപിടി�ാണ ്(overlap)  േകാവാലന്റ ്േബാ�് ഉ�ാകു�തു. 

(II) കൂ�ിപിടി�ു� അേ�ാമിക ്ഓർബി�ലുകളിെല ഇലക്േ�ടാണുകൾ വിപരീതന ��ിൻ 

ആയിരി�ണം. 

(III) കൂ�ിപിടു�ം(overlapping) കൂടുതലാെണ�ിൽ േബാ�് സ്െ�ടങ്ത്  (bond strength) 

കൂടുതലായിരി�ും. 

5. What are the difference between sigma bond and pi bond? 

Sigma bond (σ bond) സി� േബാ� ് Pi bond (π bond) ൈപ േബാ� ്

അേ�ാമിക ്ഓർബി�ലുകളുെട അ��ൾ (axial ) 
കൂ�ിപിടി�ാണ് സി� േബാ�് ഉ�ാ�ു�ത.് 

അേ�ാമിക ്ഓർബി�ലുകളുെട വശ�ൾ  

കൂ�ിപിടി�ാണ ്ൈപ േബാ�് ഉ�ാകു�ത.്  

ഇത ്ഉ�ാകു�ത്    s-s ,s-p ,p-p      

ഓർബി�ലുകളുെട കൂ�ിപിടി�ം(overlap ) 

വഴിയാണ്.  

ഇത് ഉ�ാകു�ത ് p-p  ഓർബി�ലുകളുെട 

കൂ�ിപിടി�ം(overlap ) വഴിയാണ്.  

sigma bond is strong bond  Pi  bond is weak  bond 

സി� േബാ�ിൽ ആ��ളുെട സ�ത�� 

തിരിയൽ സാധ�മാണ്.  
ൈപേബാ�ിൽ ആ��ളുെട സ�ത�� തിരിയൽ 

സാധ�മ� 

Pz + Pz → sigma bond (σ)       , Px + Px →pi bond (π) ,            Py + Py →pi bond (π) 

6. What is Hybridization? Give their Characteristics   ൈഹ�ബിൈഡേസഷൻ 

ഒരു എലെമന്റിന്െറ ഊർജ�ിൽ േനരിയ വ�ത�ാസം ഉ�തും വ�ത��� രൂപവുമു�തായ 

അേ�ാമിക ്ഓർബി�ലുകൾ കൂ�ിേ�ർ�ു  ഒേര ഊർജവും ഒേര രൂപവും ഉ�  

ഓർബി�ലുകളാ�ി മാ�ു� �പ�കിയയാണ് ൈഹ�ബിൈഡേസഷൻ. 

(I) ൈഹ�ബിൈഡേസഷനിൽ പെ�ടു�ു� ഓർബി�ലുകൾ�നുസരിച ്

ൈഹ�ബിൈഡ��്  ഓർബി�ലുകൾ ഉ�ാകു�ു.  

(II) ൈഹ�ബിൈഡ��്  ഓർബി�ലുകൾ�് ഒേര ഊർജവും ഒേര രൂപവും ആയതിനാൽ 

കൂടുതൽ �ിരതയു� േബാ�ുകൾ ഉ�ാകു�ു.  

(III) ൈഹ�ബിൈഡ��്  ഓർബി�ലുകൾ ചില ദിശകളിേല� ്കിട�ു�തിനാൽ 

ത�ാ�തകൾ�ു േജാെമ�ടി(geometry) നൽകു�ു.  

7. Explain sp3 hybridisation  
One s orbital + Three p orbitals → Four sp3 hybridized orbitals  
ഒരു s ഓർബി�ലും മൂ�്  p ഓർബി�ലുകളും ൈഹ�ബിൈഡേസഷനിൽ പെ�ടു�ു നാല്  

sp3 ൈഹ�ബിൈഡ��് ഓർബി�ലുകൾ ഉ�ാകു�ു.   

Example:CH4  
െട�ടാഹീ�ഡൽ േജാെമ�ടി.  േബാ�് ആംഗിൾ 109.50. 

8. Explain sp2 hybridisation  
One s orbital + Two p orbitals →  Three sp2 hybridized orbitals  
ഒരു s ഓർബി�ലും ര�് p  ഓർബി�ലുകളും ൈഹ�ബിൈഡേസഷനിൽ പെ�ടു�ു മൂ�് sp2 
ൈഹ�ബിൈഡ��് ഓർബി�ലുകൾ ഉ�ാകു�ു.       

Example: BF3    
�ടയഗണൽ �ാനാർ േജാെമ�ടി. േബാ�് ആംഗിൾ 1200 

9. Explain sp hybridisation  
One s orbital + One p orbital →  Two sp hybridized orbitals  
ഒരു s ഓർബി�ലും ഒരു p  ഓർബി�ലുകളും ൈഹ�ബിൈഡേസഷനിൽ പെ�ടു�ു ര�് sp 
ൈഹ�ബിൈഡ��് ഓർബി�ലുകൾ ഉ�ാകു�ു.   
Example: BeCl2    ലീനിയാർ േജാെമ�ടി. . േബാ�് ആംഗിൾ 1800 

Join Telegram Channel: https://t.me/hsslive Downloaded from www.Hsslive.in ®



 

 

10. Hybridisations in hydrocarbons 

ആൽെകയിനുകളിൽ എ�ാ കാർബൺ ആ��ളും sp3 
ൈഹ�ബിൈഡേസഷനിലാണ്. 

ആൽ�ീനുകളിൽ ഡബിൾ േബാ�ു� കാർബൺ sp2
ൈഹ�ബിൈഡേസഷനിലാണ ്

ആൽൈകനുകളിൽ �ടി�ിൾ േബാ�ു� കാർബൺ sp ൈഹ�ബിൈഡേസഷനിലാണ് 

11. HYBRIDISATION AND SHAPE OF THE MOLECULES 

ൈഹ�ബി

ൈഡേസ

ഷൻ 

ഇലക്േ�ടാൺ 

െപയറുകളു

െട എ�ം   

േമാളിക�ൂളുകളുെട രൂപം 
 

ഉദാഹരണ�

ൾ 
 

േബാ�് 

ആംഗിൾ 
 

sp 2 (bp) ലീനിയർ BeF2, BeCl2 180 0 

sp 2 3(bp) �ടയഗണൽ �ാനാർ BF3 120 0  

sp 3 4(bp) െട�ടാഹീ�ഡൽ CH4 109.5 0 

sp 3 3(bp), 1 (lp) �ടയഗണൽ പിരമിഡൽ NH3 107 0 

sp 3 2(bp), 2 (lp) െബൻഡ് ഘടന or  തല 

തിരി� V േഷ�് 
H2O 104.5 0 

12. What are the postulates of Molecular orbital theory(MOT)? േമാളികുലാർ ഓർബി�ൽ തിയറി 

(I) േമാളിക�ൂളുകളിൽ ഇലക്േ�ടാണുകൾ വരു�ത് േമാളിക�ൂലാർ ഓർബി�ലുകളിലാണ്. 

(II) ഒേര ഊർജവും അനുേയാജ� േജാെമ�ടിയും ഉ� അേ�ാമിക ്ഓർബി�ലുകൾ 

കൂടിേ�ർ� ്ആണ ്േമാളിക�ൂലാർ ഓർബി�ലുകൾ ഉ�ാകു�ത്. 

(III) കൂടിേ�രു� അേ�ാമിക ്ഓർബി�ലുകൾ�ു തുല�മായ എ�ം േമാളിക�ൂലർ 

ഓർബി�ലുകൾ ഉ�ാകു�ു. 

(IV) േമാളിക�ൂലർ ഓർബി�ലുകൾ ഒരു േമാളിക�ൂളിെല എ�ാ ആ��ളുെടയും 

ന�ൂ�ിയ�ുമായി ബ�മു�ായിരി�ും. 

(V) േമാളിക�ൂലാർ ഓർബി�ലുകളിൽ ഇലക്േ�ടാണുകൾ പൂർ�ിയാകു�തിന ്ആഫ്ബ 

�പിൻസി�ൾ, േപാളീസ ് എ��്�ൂഷൻ �പിൻസി�ൾ , ഹൻഡ് സ ്റൂൾ എ�ീ 

നിയമ�ളുെട അടി�ാന�ിനിലാണ്. 

13. What are the differences   between bonding molecular orbital and anti bonding molecular orbital? 

BMO              ψA  + ψB ABMO              ψA  - ψB 
അേ�ാമിക ്ഓർബി�ലുകളുെട ആകർഷണം 

(addition)  വഴിയാണ് േബാ�ിങ ്

േമാളിക�ൂലർ ഓർബി�ലുകൾ  ഉ�ാകു�ത് 

അേ�ാമിക ്ഓർബി�ലുകളുെട വികർഷണം 

(substraction)  വഴിയാണ് ആന്റിേബാ�ിങ ്

േമാളിക�ൂലർ ഓർബി�ലുകൾ  ഉ�ാകു�ത ്
ന�ൂ�ിയ�ുകൾ�ിടയിൽ ഇെലക്േ�ടാൺ 

സാ��ത കൂടുതലായിരി�ും. 
ന�ൂ�ിയ�ുകൾ�ിടയിൽ ഇെലകേ്�ടാൺ 

സാ��ത കുറവായിരി�ും 
അേ�ാമിക ്ഓർബി�ലുകെള�ാൾ ഊർജം 

കുറവായിരി�ും 
അേ�ാമിക ്ഓർബി�ലുകെള�ാൾ ഊർജം 

കൂടുതലായിരി�ും 
14. Define bond order . How is bond order related to bond length and bond strength?                                              

േബാ�ിങ ്േമാളിക�ൂലർ ഓർബി�ലുകളിെല ഇലക്േ�ടാണുകളുെടയും ആന്റിേബാ�ിങ് 

േമാളിക�ൂലർ ഓർബി�ലുകളിെല ഇലക്േ�ടാണുകളുെടയും വ�ത�ാസ�ിന്െറ 

പകുതിയാണ് േബാ�് ഓർഡർ .  
Bond order  = ½ [Nb  - Na ]                                                                 
േബാ�് ഓർഡർ േപാസി�ീവ് ആെണ�ിൽ ആ േമാളിക�ൂളിന ് �ിരത (Stable) 

ഉ�ായിരി�ും.                                                                                                                                                                            

േബാ�് ഓർഡർ പൂജ�ം  ആെണ�ിൽ ആ േമാളിക�ൂളിന ് �ിരത ഉ�ാവുകയി�. 

അ�െനയു�  േമാളിക�ൂളുകൾ   ഉ�ാവുകയി�. (Unstable)                                                                                                 

േബാ�് ഓർഡറും േബാ�് സ് െ�ടങ്തും(bond strength) േബാ�് ഡിേസാസിേയഷൻ 

എനർജിയും(bond dissociation energy) േനർ അനുപാത�ിലാണ.്                                                                         

േബാ�് ഓർഡറും േബാ�് െലങ്തും (bond length) വിപരീത അനുപാത�ിലാണ.്                                     

Bond order = 1  ,  single bond  ,Bond order = 2  ,  double bond  , Bond order = 3  ,  triple bond  
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15. Explain the stability and magnetic property of H

16. Why He2 molecule will not exist? (4 electrons)

Molecular orbital electronic configuration :
Bond order  = ½ [Nb  - Na ]   = ½ [2 
ഇവിെട േബാ�് ഓർഡർ പൂജ�ം

He2 േമാളിക�ൂൾ  ഉ�ാവുകയി�

17. He2
+   is stable. Give reason  

σ1s2   σ*1s1         Bond order  = ½ [Nb

ഇവിെട േബാ�് ഓർഡർ േപാസി�ീവ്

18. Calculate the bond order and predict the magnetic property of O

 Molecular orbital electronic configuration :
σ1s2   σ*1s2   σ2s2   σ*2s2   σ2p
Bond order  = ½ [Nb  - Na ]   = ½ [10 
 ഇവിെട േബാ�് ഓർഡർ േപാസി�ീവ്

(stable). 

Bond order = 2  ,  double bond. 

π*2px
   

ലും π*2py ലും േജാഡിയാവാ�

മാെ��ിക ്ആണ.് 

( ഈ NOTES ന്െട   വീഡിേയാ 

കാണുക. SUBSCRIBE  െച�ുക

Explain the stability and magnetic property of H2 molecule (2 electrons) 

Molecular orbital electronic configuration :

σ1s2                                                  

Bond order  = ½ [Nb  - Na ]   = ½ [2 
ഇവിെട േബാ�് ഓർഡർ േപാസി�ീവ്

H2േമാളിക�ൂളിന്  �ിരതയു�്

ഇലക്േ�ടാണുകൾ േജാഡിയായതു

ഡയാമാെ��ിക ്(diamagnetic )ആണ്

will not exist? (4 electrons) 

Molecular orbital electronic configuration :-    σ 1s2   σ*1s2     
]   = ½ [2 - 2 ] = 0  

പൂജ�ം  ആണ് . He2 േമാളിക�ൂളിന്  �ിരതയി�

ഉ�ാവുകയി� 

b  - Na ]   = ½ [2 - 1 ] = 0.5 
േപാസി�ീവ് ആണ ്. He2

+  
ന്  �ിരതയു�്. (Stable)

Calculate the bond order and predict the magnetic property of O2 molecule (16 electrons)

Molecular orbital electronic configuration :-     
σ2pz

2    π2px
2      = π2py

2            π*2px
1      = π*2py

]   = ½ [10 - 6 ] = 2   , 
േപാസി�ീവ ്ആണ് . O2  േമാളിക�ൂളിന്  �ിരതയു�്

േജാഡിയാവാ� ഇലക്േ�ടാണുകൾ ഉ�ത ്െകാ�്

�ാസുകൾ കാണാൻ CHEM DSM എ� YOUTUBE 

െച�ുക  ) 

Molecular orbital electronic configuration :-    

]   = ½ [2 - 0 ] = 1 
േപാസി�ീവ ്ആണ് . 

�ിരതയു�് (stable).  

േജാഡിയായതു െകാ�്  

ആണ്.  

�ിരതയി� (Unstable).  

(Stable) 
(16 electrons) 

y
1          

�ിരതയു�്. 

െകാ�് പാരാ 

 

YOUTUBE ചാനൽ 
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                    CHAPTER : 5      STATES OF MATTER

    PREPARED BY: YOOSAFALI T K , GHSS VARAVOOR (8040) ,9947444175

                                YOUTUBE CHANNEL: CHEM DSM

===============================================================

1. State Boyle’s law and give its mathematical forms.

താപനില  �ിരമായിരി�ുേ�ാൾ നി�ിത മാ�് വാതക�ിന്െറ വ�ാ��ം

അതിന്െട മർ��ിന് (Pressure)

ഗണിത പരമായി,     � ∝  
�

�
    (at constant T and n) 

� =  �
�

�
                                                                                                                             

PV   = constant,    OR                                            

P1V1  =  P2V2 

2. Draw the graphical representations of Boyle’law (isotherm)

   
3. The size of weather balloons become larger and l

ഉയർ� �പേദശ�ളിേല�് േപാകുേ�ാറും

കൂടു�ു.ഉയർ� �പേദശ�ളിൽ

േബായിൽ നിയമ�പകാരം മർ�ം

4. At constant temperature , for a given mass of a gas , density is directly proportional to pressure. Prove.

�ിര  താപനിലയിൽ ഒരു നി�ിത

(pressure) േനർ അനുപാത�ിലാണ്

Density = mass/volume         

Volume = mass/density  , � =  
�

�
          

 േബായിൽ നിയമ �പകാരം   , PV = k

 V യുെട വില െകാടു�ാൽ ,    

  d  ∝  P    ie. , വാതക�ിന്െറ സാ��തയും

5. State Charle’s  law and gives its mathematical forms.

മർ�ം �ിരമായിരി�ുേ�ാൾ നി�ിത മാ�് വാതക�ിന്െറ വ�ാ��ം

െകൽ വിൻ  സ്െകയിൽ  താപനില�ു 

ഗണിത പരമായി ,     V ∝   T  (at constant P and n)  
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and give its mathematical forms. േബായിൽ നിയമo : 

താപനില  �ിരമായിരി�ുേ�ാൾ നി�ിത മാ�് വാതക�ിന്െറ വ�ാ��ം

(Pressure) വിപരീത അനുപാത�ിലായിരി�ും                                                

(at constant T and n)                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                

                   Pressure  x  volume  = constant                                                                            

Draw the graphical representations of Boyle’law (isotherm) 

The size of weather balloons become larger and larger as it ascends to higher altitudes. Give reason.

േപാകുേ�ാറും കാലാവ� ബലൂണുകളുെട 

�പേദശ�ളിൽ അ�രീ� മർ�ം(atmospheric pressure)  കുറവാണ്

മർ�ം(pressure )കുറയുേ�ാൾ വ�ാ��ം (volume )കൂടു�ു

At constant temperature , for a given mass of a gas , density is directly proportional to pressure. Prove.

നി�ിത മാസ് വാതക�ിന്െറ സാ��തയും(density)

അനുപാത�ിലാണ ്. ഇത് േബായിൽ നിയമം ഉപേയാഗി�് െതളിയി�ാം

           

, PV = k       

� �
�

�
� =  �       അത ്െകാ�് � = � �

�

�   
�   = P k’

സാ��തയും(density) മർ�വും േനർ അനുപാത�ിലാണ്

and gives its mathematical forms.    ചാൾസ് നിയമo : 

മർ�ം �ിരമായിരി�ുേ�ാൾ നി�ിത മാ�് വാതക�ിന്െറ വ�ാ��ം( Volume)

താപനില�ു (Kelvin scale temperature)േനർ നുപാത�ിലായിരി�ും

(at constant P and n)   

CHAPTER : 5      STATES OF MATTER 

PREPARED BY: YOOSAFALI T K , GHSS VARAVOOR (8040) ,9947444175 

================================================================         

താപനില  �ിരമായിരി�ുേ�ാൾ നി�ിത മാ�് വാതക�ിന്െറ വ�ാ��ം(Volume) 

 .                                                

                                                                                                                  

                                                                                   

                                                                               

  
arger as it ascends to higher altitudes. Give reason. 

വലി�ം 

കുറവാണ്  

കൂടു�ു.  

At constant temperature , for a given mass of a gas , density is directly proportional to pressure. Prove. 

(density) മർ�വും 

െതളിയി�ാം .       

= P k’  

അനുപാത�ിലാണ ്.  

( Volume) അതിന്െട 

േനർ നുപാത�ിലായിരി�ും .  
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OR         
�

�
= �                     OR         

�����������

6. Draw the graphical representations of charle’s law (isobar)

സ�ൽ�ി�ാൻ സാധി�ു�

ഈ താപനിലയിൽ എ�ാ വാതക�ളുെടയും

അടി�ാന�ിൽ നിർമി� 

െട�േറ�ർ (Absolute scale of temperature

T K  = t 0C   +273 
7. State Avogadro’s law and gives its mathematical form.

ഒേര താപനിലയിലും മർ��ിലും �ിതി െച�ു� നി�ിത മാ�് വാതക�ിന്െറ 

വ�ാ��ം(Volume) അതിലട�ിയിരി�ു� ത�ാ�തകളുെട 

അനുപാത�ിലായിരി�ും.  

 V  ∝  n  (at constant  T and  P ) 

8. Derive ideal gas equation (equation of state).
എ�ാ സാഹചര��ിലും േബായിൽ

എ�ിവ അനുസരി�ു� വാതകമാണ്

േബായിൽ നിയമ �പകാരം, � ∝

ചാൾസ് നിയമ �പകാരം, V ∝  T  
അേവാഗാേ�ഡാ നിയമ �പകാരം

മൂ�ു നിയമ�ളും േയാജി�ി�ാൽ

OR                   � =  
���

�
 

PV = nRT   .     ഈ ഇേക�ഷൻ  ഐഡിയൽ

േ��് എ�് പറയു�ു. 

9. Prove that the density of a gas is directly proportional to molar mass.
െഡൻസി�ിയും (സാ��തയും ) 

ഗ�ാസ ്ഇക�ാഷൻ ഉപേയാഗി�്

Ideal gas equation, PV = nRT                   n  =w/M  

    ∴ �� =
���

�
      

� =
���

��
         ,     ∴ � =

���

�
                          

 െഡൻസി�ിയും (സാ��തയും

������

�����������
= ��������             OR                  

graphical representations of charle’s law (isobar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

സാധി�ു� ഏ�വും െചറിയ താപനിലയാണ് – 273.15 0

വാതക�ളുെടയും വ�ാ��ം പൂജ�ം ആണ്. ഇതിന്െട

െട�േറ�ർ സ്െകയിൽ ആണ് അ��ല�ൂട് സ്െകയിൽ

bsolute scale of temperature)      

and gives its mathematical form.  അേവാഗാേ�ഡാ നിയമം
ഒേര താപനിലയിലും മർ��ിലും �ിതി െച�ു� നി�ിത മാ�് വാതക�ിന്െറ 

അതിലട�ിയിരി�ു� ത�ാ�തകളുെട എ��ിന ്(Number of molecules)

Derive ideal gas equation (equation of state).  ഐഡിയൽ ഗ�ാസ് ഇേക�ഷൻ
േബായിൽ നിയമം, ചാൾസ്  നിയമം, അേവാഗാേ�ഡാ

വാതകമാണ ്ഐഡിയൽ ഗ�ാസ്.  

∝
�

�
   

T   
�പകാരം, V  ∝  n   

േയാജി�ി�ാൽ,    � ∝
��

�
            

ഐഡിയൽ ഗ�ാസ് ഇേക�ഷൻ അെ��ിൽ ഇ

Prove that the density of a gas is directly proportional to molar mass. 
) േമാളാർ മാ�ും േനർ അനുപാത�ിലാണ്

ഉപേയാഗി�് െതളിയി�ാം. 

PV = nRT                   n  =w/M   

                          d  = w/V ,   density = mass/volume      

∴ � =
��

�� 
 

സാ��തയും ) േമാളാർ മാ�ും േനർ അനുപാത�ിലാണ്

       
��

��
=  

��

��
 

C  (0 K)  . കാരണം 

ഇതിന്െട 

സ്െകയിൽ ഓഫ ്

നിയമം 
ഒേര താപനിലയിലും മർ��ിലും �ിതി െച�ു� നി�ിത മാ�് വാതക�ിന്െറ 

(Number of molecules) േനർ 

ഷൻ: 
അേവാഗാേ�ഡാ നിയമം 

ഇേക�ഷൻ ഓഫ് 

അനുപാത�ിലാണ ്.ഇത് ഐഡിയൽ 

അനുപാത�ിലാണ് . 
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10. Combined gas law is         
���� 

��
=

�� ��

��
 

11. What are the postulates of Kinetic molecular theory of gases? 
ൈകന�ിക് തിയറി ഓഫ് ഗ�ാസസ് ; 

(I) എ�ാ വാതക�ളും ഉ�ാ�ിയിരി�ു�ത ് വളെര െചറിയ കണികകെള െകാ�ാണ്. 

ഇവെയ േമാളിക�ൂളുകൾ എ�് വിളി�ു�ു.  

(II) ഗ�ാസ് േമാളിക�ൂളുകൾ വളെര അകല�ിലായതിനാൽ ഗ�ാസ ് 

േമാളിക�ൂളുകൾ�ിടയിൽ ആകർഷണ ബലം ഇ�. 

(III) വാതക�ിന്െറ  െമാ�ം വ�ാ��വുമായി താരതമ�ം െച�ുേ�ാൾ വാതക 

േമാളിക�ൂളുകളുെട വ�ാ��ം വളെര െചറുതായതിനാൽ ത�ി കളയാവു�താണ്.  

(IV) ഗ�ാസ ് േമാളിക�ൂളുകൾ േതാ�ിയ േപാെല െപെ��് ചലി�ു�ു. അതിനാൽ അവ 

പര��രം കൂ�ിമു�ുകയും വാതക�ൾ ഉ� പാ�ത�ിന്െറ ഭി�ിയിൽ ഇടി�ുകയും 

െച�ു�ു.  

(V) ഗ�ാസ ് േമാളിക�ൂളുകൾ പാ�ത�ിന്െറ ഭി�ിയിൽ  ഇടി�ു�തിന്െട ഫലമായാണ ്

�പഷർ ഉ�ാകു�ത.് 

(VI) വാതക േമാളിക�ൂളുകളുെട കൂ�ിയിടി  പൂർണമായും ഇലാ�ിക് ആണ ്. അതായത ്

കൂ�ിയിടി�ുേ�ാൾ ആെക ഊർജം വ�ത�ാസെ�ടു�ി�. പെ� േമാളിക�ൂളുകൾ 

ത�ിലു� ഊർജം ൈകമാ�ം െച�ു�ു  

12. What is Compressibility factor ?  What is its value for ideal gas ?  

Compressibility factor,   � =  ��
���

  

       For ideal gas Z =1 .   
ൈഹ�ഡജൻ ൈന�ടജൻ തുട�ിയ വാതക�ളുെട  Z- മൂല�ം ഐഡിയൽ 

ഗ�ാസിെന�ാൾ കൂടുതലാണ്. 
13.  In which conditions real gases show ideal behavior. 

   താഴ്� മർ��ിലും ഉയർ� താപനിലയിലും യഥാർ� വാതക�ൾ ഐഡിയൽ 

സ�ഭാവം കാണി�ു�ു. 

14. Why do real gases deviate from ideal behavior?  യഥാർ� വാതക�ൾ ഐഡിയൽ 

സ�ഭാവ�ിൽ നി�ും വ�തിയാനം കാണി�ു�ത് എ�് െകാ�്  ? 

ഇത് ൈകന�ിക ്തിയറി ഓഫ് ഗ�ാസസ് ന്െട ര�ു െത�ായ സ�ൽ��ൾ 

കാരണമാണ.് 

(I) ഗ�ാസ് േമാളിക�ൂളുകൾ വളെര അകല�ിലായതിനാൽ ഗ�ാസ് 

േമാളിക�ൂളുകൾ�ിടയിൽ ആകർഷണ ബലം ഇ�.  

(II) വാതക�ിന്െറ  െമാ�ം വ�ാ��വുമായി താരതമ�ം െച�ുേ�ാൾ 

വാതക േമാളിക�ൂളുകളുെട വ�ാ��ം വളെര െചറുതായതിനാൽ ത�ി 

കളയാവു�താണ.്  

പെ�  ഉയർ� മർ��ിലും താഴ�് താപനിലയിലും വാതക�ളുെട വ�ാ��ം 

വളെര കുറവാണ് . അത് െകാ�്  ഗ�ാസ് േമാളിക�ൂളുകൾ വളെര  

അടു�ായിരി�ും.   അവയ�്ിടയിൽ ആകർഷണ ബലം ഉ�ായിരി�ും.  

വാതക േമാളിക�ൂളുകളുെട വ�ാ��ം ത�ി കളയാൻ കഴിയി�.  

15. What is Boyle temperature or Boyle point? 
ഗണ�മായ മർ� പരിധിയിൽ യഥാർ� വാതകം ഐഡിയൽ വാതകെ� േപാെല 

െപരുമാറു� താപനിലയാണ് േബായിൽ െട�േറ�ർ അെ��ിൽ േബായിൽ 

േപായിന്റ.്  

16. Write Vander Waals equation ( Modified ideal gas equation) and explain each term. 
വാൻഡർ വാൾസ് ഇേക�ഷൻ : േമാഡിൈഫഡ് ഐഡിയൽ ഗ�ാസ് ഇേക�ഷൻ :    

�� +
��  �

�� � (� − ��) =  ���                                                                          

P= pressure ,   V  = volume  ,    n2a/V2  = pressure correction , nb     = volume correction 

‘a’ യും‘b’ യും വാൻഡർ െവൽസ് േകാൺ�ന്റ ്ആണ്. ഇത് ഓേരാ വാതകെ� 

ആ�ശയി�ിരി�ും.‘a’ യുെട മൂല�ം ഗ�ാസ ്േമാളിക�ൂളുകൾ�ിടയിലു� ആകർഷണ 

ബല�ിന്െറ അളവിെന സൂചി�ി�ു�ു. ‘b’ യുെട മൂല�ം ഗ�ാസ് േമാളിക�ൂളുകളുെട 

വലി�െ� സൂചി�ി�ു�ു. 
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                    CHAPTER  : 6          THERMODYNAMICS 

    PREPARED BY: YOOSAFALI T K , GHSS VARAVOOR (8040) ,9947444175 

                            YOUTUBE CHANNEL: CHEM DSM 

1. Define system and surrounding. 

System :- ഈ �പപ��ിെല ഏതു ഭാഗമാേണാ പഠി�ു�ത് അതാണ് സി�ം (വ�ൂഹം ) 

Surroundings :- സി��ിന ്പുറെമയു� �പപ��ിന്െറ ബാ�ി ഭാഗമാണ് ചു�ുപാട ് 

(സറൗ�ിങ് സ)്.                     

Universe = system + surrounding 

2. Explain open system, closed system and isolated system with example. 

(I) Open system :- ഓ�ൺ സി�ം ഊർജവും പദാർ��ളും ചു�ുപാടുമായി ൈകമാ�ം 

െച�ു�ു. ഉദാ:  ഒരു ക�ിെല ചൂടു� െവ�ം  

(II) Closed system :-   േ�ാ��് സി�ം ഊർജം   ചു�ുപാടുമായി ൈകമാ�ം െച�ു�ു. 

പദാർ��ൾ  ൈകമാ�ം െച�ു�ി�.  

ഉദാ: ഒരു അട� �ീൽ പാ�ത�ിെല ചൂടു� െവ�ം. 

(III) Isolated system :-  ഐെസാേല�ഡ ്സി�ം ഊർജവും പദാർ��ളും ചു�ുപാടുമായി 

ൈകമാ�ം െച�ു�ി�. ഉദാ: ഒരു ന� െതർേമാസ് �ാ��ിെല ചൂടു� െവ�ം . 

3. What are state functions and path functions?   Give examples for each. 

(I) ആരംഭാവ�െയയും അവസാനാവ�െയയും മാ�തം  ആ�ശയി�ുകയും  ഏതു 

പാതയിലൂെട  എ�ി  എ�തിെന  ആ�ശയി�ാതിരി�ുകയും െച�ു� 

ഫങ�്നുകളാണ ്േ��് ഫങ�്ൻ. ഉദാഹരണ�ൾ: താപനില[Temperature(T)] 

,മർദം[Pressure (P)] ,വ�ാപ് തം[Volume (V)],  ആ�രിക ഊർജം[Internal energy (U)], 

എ�ാൽ�ി (H) , എൻേ�ടാ�ി (S) , ഗിബ് സ് എനർജി (G) .   

(II) ആരംഭാവ�െയയും അവസാനാവ�െയയും   ആ�ശയി�ുകയും  ഏതു 

പാതയിലൂെട  എ�ി  എ�തിേനയും  ആ�ശയി�ു�  ഫങ�്നുകളാണ് പാ�ു 

ഫങ�്ൻ. ഉദാഹരണ�ൾ: താപം[Heat(q)] , �പവൃ�ി[work (w)] 

4. What are extensive and intensive properties?   Give examples for each. 

(I) Extensive properties :- സി��ിലട�ിയിരി�ു� പദാർ��ിന്െറ അളവിെന 

ആ�ശയി�ു� ഗുണ�ളാണ ്എ���ൻസിവ്  േ�പാ�ർ�ീസ.് ഉദാ: ഭാരം[Mass (m)], 

വ�ാപ് തം[Volume (V)] , നീളം[Length (l)]  , ആ�രിക ഊർജം[Internal energy (U)], , Volume 

(V) , Internal energy (U) , എ�ാൽ�ി H) , എൻേ�ടാ�ി (S) , ഗിബ് സ് എനർജി (G), ഹീ�് 

ക�ാസി�ി (താപ ധാരിത) 

(II) Intensive properties:- സി��ിലട�ിയിരി�ു� പദാർ��ിന്െറ അളവിെന 

ആ�ശായി�ാ�  ഗുണ�ളാണ ്ഇന്െറൻസീവ ്  േ�പാ�ർ�ീസ്. ഉദാഹരണ�ൾ: 

താപനില[Temperature(T)] ,മർദം[Pressure (P)], സാ��ത(density )   റിഫ് റാക�്ീവ ്ഇന്ഡ��്  

,വിസ്േകാസി�ി ., സർഫസ ്െടൻഷൻ (�പതല ബലം)സ്െപസിഫിക ്ഹീ�് ക�ാസി�ി 

(വിശി� താപ ധാരിത ) േമാളാർ ഹീ�് ക�ാസി�ി  

 

5. Explain (a) isothermal process (b) isobaric process (c) isochoric process (d) adiabatic process. 

Types of process Explanation Condition 
ഐേസാ െതർമൽ േ�പാസ�് �ിര താപനിലയിൽ നട�ു� �പ�കിയ ∆T= 0 
ഐേസാ ബാറിക് േ�പാസ�് �ിര മർ��ിൽ  നട�ു� �പ�കിയ ∆P= 0 
ഐേസാ േകാറിക് േ�പാസ�് �ിര വ�ാ���ിൽ  നട�ു� �പ�കിയ ∆V= 0 
അടിയാബാ�ിക്  േ�പാസ�് �ിര താപ�ിൽ  നട�ു� �പ�കിയ d q= 0 
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6. What is Internal energy (U)?  ഇന്േറണൽ എനർജി ( ആ�രിക ഊർജം) 

ഒരു പദാര്ഥ�ിലട�ിയിരി�ു� ആെക ഊർജമാണ് ഇന്േറണൽ എനർജി ( ആ�രിക 

ഊർജം). ഇത് �ടാൻസ് േലഷണൽ എനർജി , െറാേ�ഷണൽ എനർജി,  ൈവെ�ബഷണൽ 

എനർജി ,ഇലക്േ�ടാണിക ്എനർജി , ന�ൂ�ിയാർ എനർജി തുട�ിയ എ�ാ ഊർജ�ളുെടയും 

തുകയാണ്. ഇത് ഒരു േ��് ഫങ�്നും എകെ്�ൻസിവ് േ�പാ�ർ�ിയും ആണ്.  

7. State First law of thermo dynamics and give its mathematical form. 

ഒ�ാം െതർേമാ ൈഡനാമിക് സ ്നിയമo :-  
ഊർജെ� നിർമി�ാേനാ നശി�ി�ാേനാ സാധ�മ�.  

ഗണിത രൂപം  ∆U = q + w      

∆U = ഇന്േറണൽ  എനർജി മാ�ം(change in internal energy) ,  
q = heat(താപം), w = work(�പവൃ�ി)          

8. What is the the significance of ∆U ? 

 ∆U ന്െട �പാധാന�ം :- ഇന്േറണൽ എനർജി േച�് എ�ത് �ിര വ�ാ���ിൽ താപം 

ആഗിരണം െച�ു�േതാ പുറ�ുവിടു�േതാ ആണ്.   ∆U = qv 

9. Define Enthalpy (H)  
മർ��ിന്െറയും  വ�ാ���ിന്െടയും  ഗുണഫല�ിന്െടയും ഇനേ്റണൽ 

എനർജിയുെടയും ആെക തുകയാണ ്എ�ാൽ�ി.   

 H = U + PV                                                                                  
ഇത് ഒരു േ��് ഫങ�്നും എക�്ൻസീവ് േ�പാ�ർ�ിയുമാണ് 

10. Give the relation connecting ∆H and ∆U. 

∆H   =   ∆U   + P ∆V                  OR           

  ∆H   =   ∆U   +  ∆n RT        
Where         ∆n= nP − nR 

11. What is the significance of ∆H?   ∆H യുെട �പാധാന�ം:-  

എ�ാൽ�ി േച�് എ�ത ്�ിര മർ��ിൽ താപം ആഗിരണം െച�ു�േതാ 

പുറ�ുവിടു�േതാ ആണ്.      ∆H = qp     

12.   The relation connecting q p and  q v  is q p  =  q v + ∆n RT 
13.   What are exothermic and endothermic reactions? Give its sign of ∆H. 

Exothermic reactions Endothermic reactions 
താപം പുറ�ു വിടു� �പവർ�ന�െള 

എക്േസാ െതർമിക് റിയാ�ൻസ്  ( 

താപേമാചക �പവർ�ന�ൾ ) എ�് 

പറയു�ു. 

താപം ആഗിരണം  �പവർ�ന�െള 

എൻേഡാ െതർമിക് റിയാ�ൻസ്  ( താപ 

ആഗിരണ  �പവർ�ന�ൾ ) എ�് 

പറയു�ു 
 Eg.   C+O2→CO2         ∆H   =   −393.5 kJ Eg.   N2+O2→ 2 NO         ∆H   =   180.5 kJ 

For exothermic reactions, ∆H   =   −ve.  
 

For endothermic reactions, ∆H   =   +ve.  
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14. State and illustrate Hess’s Law of Constant Heat of Summation. 

െഹസ് സ് േലാ ( െഹസ് സ ്നിയമം ) 

ഒരു രാസ�പവർ�ന�ിെല എ�ാൽ�ി മാ�ം ഒരു വഴിയിലൂെട സംഭവി�ാലും പല 

വഴിയിലൂെട സംഭവി�ാലും ഒരു േപാെലയായിരി�ും  

∆Hr  = ∆H1 +∆H2 + ∆H3 

 

 

 

 

15. What is Thermo chemical equation? (താപ രാസ സമവാക�ം ) 

ഒരു രാസ സമവാക��ിൽ എ�ാൽ�ി മാ�വും സൂചി�ി�ുകയാെണ�ിൽ അവെയ താപ 

രാസ സമവാക�ം എ�് പറയു�ു. Eg.   C(s) +O2(g)→CO2   (g)      ∆H   =   -393.5 kJ 

(I) For exothermic reactions, ∆H   =   -ve, For endothermic reactions, ∆H   =   +ve. 

(II) റിയാക�്ൻഡുകളുെടയും െ�പാഡ��ു കളുെടയും  ഭൗതികാവ�കൾ സൂചി�ി�ണം. 

(III) രാസ സമവാക�െ� ഗുണി�ുകേയാ ഹരി�ുകേയാ െച�ുകയാെണ�ിൽ െനയും 

ഗുണി�ുകയും ഹരി�ുകയും െച�ണം. 

(IV)  രാസസമവാക�ം തിരി�ി�ാൽ ∆H ചി�വും തിരി�ിടണം. 

16. Define Enthalpy of reaction  

ഒരു രാസ�പവർ�നം നട�ുേ�ാൾ ഉ�ാകു� എ�ാൽ�ി േച�് ആണ ്എ�ാൽ�ി 

ഓഫ്  റിയാ�ൻ . 

∆rH = െ�പാഡ��ു കളുെട എ�ാൽ�ികളുെട തുക - റിയാക�്�ുകളുെട എ�ാൽ�ികളുെട തുക          

17. What is spontaneous process and non spontaneous process?  

(I) ബാഹ� ഏജൻസികളുെട സഹായമി�ാെത സ�യം നട�ു� �പ�കിയയാണ്   

സ്െപാേ�നിയസ ്േ�പാസ�്. ഉദാഹരണം :  െവ�ം മുകളിൽ നി�ും താേഴ�് 

ഒഴുകു�ു. താപം ചൂടു�  ഭാഗ�ു നി�് തണു� ഭാഗേ��് ഒഴുകു�ു.    

(II) ബാഹ� ഏജൻസികളുെട സഹായേ�ാെട  മാ�തം  നട�ു� �പ�കിയയാണ് 

േനാൺ സ്െപാേ�നിയസ ് േ�പാസ�്.  

ഉദാഹരണം: െവ�ം താെഴ  നി�ും മുകളിേല�്  ഒഴുകു�ു 

18. Define Entropy (S) ? 

  ഒരു സി��ിന്െറ  �കമരാഹിത��ിന്െറ അളവാണ ് ഡിേസാഡർ( �കമരാഹിത�ം) 

എൻേ�ടാ�ി                      

19. Predict in which of the following entropy increases(∆S = +ve) entropy decreases(∆S = -ve) 

(a) ഐസ് ഉരുകു�ു → എൻേ�ടാ�ി കൂടു�ു (∆S =  +ve) 

(b) 2 N2O5(g)  →     4 NO2(g)  +  O2(g) → എൻേ�ടാ�ി കൂടു�ു (∆S =  +ve)  

(c) നീരാവി ജലമായി സാ��ീകരി�ു�ു. → എൻേ�ടാ�ി കുറയു�ു. (∆S =  -ve) 

(d) ജലം ഐസ് ആകുേ�ാൾ → എൻേ�ടാ�ി കുറയു�ു. (∆S =  -ve) 

(e) 2 NaHCO3 (s)  → Na2CO3 (s)  +  CO2 (g)  +  H2O (g) → എൻേ�ടാ�ി കൂടു�ു (∆S =  +ve) 

(f) 4 Fe  +  O2 (g) →2  Fe2O3 (s) → എൻേ�ടാ�ി കുറയു�ു.  (∆S =  -ve) 

(g) H2 (273 K)→ H2 (300 K) → എൻേ�ടാ�ി കൂടു�ു (∆S =  +ve) 

(h) I 2 (s)→ I 2 (g) → എൻേ�ടാ�ി കൂടു�ു (∆S =  +ve) 

(i) NaCl (s)   +  H2O → NaCl (aq) → എൻേ�ടാ�ി കൂടു�ു (∆S =  +ve) 
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20.  State Second law of thermo dynamics and gives equation 

െസ�ൻഡ ്േലാ ഓഫ് െതർേമാൈഡനാമിൿസ ് 

ഓേരാ സ്െപാേ�നിയസ് �പവർ�ന�ിലും �പപ��ിന്െറ എൻേ�ടാ�ി 

കൂടിെ�ാേ�യിരി�ു�ു.    

    ∆Stotal = ∆Ssystem  +   ∆Ssurrounding   >  0 

∆Suniverse  >  0 
21. Define Gibb’s free energy (G)  

ഒരു സി��ിെല ഉപേയാഗ�മായ �പവൃ�ി (work) െച�ു�തിനാവശ�മായ പരമാവധി 

ഊർജമാണ് ഗിബ് സ് എനർജി .      

  G  =H – TS 

22. The relation connecting    ∆G, ∆H, and ∆S is         ∆G = ∆H −T ∆S  

23. Explain Gibb’s energy and spontaneity. 

(I) ∆G െനഗ�ിവ ്ആെണ�ിൽ ആ �പ�കിയ സ്െപാേ�നിയസ ് 

(II) ∆G പൂജ�ം ആെണ�ിൽ ആ �പ�കിയ ഇക�ിലി�ബിയം (സ�ുലനാവ�) 

(III) ∆G േപാസി�ീവ്  ആെണ�ിൽ ആ �പ�കിയ േനാൺ സ്െപാേ�നിയസ് 

24. What are the conditions for ∆G to be negative  (spontaneous process) 

  ∆G െനഗ�ിവ ്ആവാനു� സാഹചര��ൾ  

(I) ∆G Exothermic process (∆H  = -ve)  and ∆S = +ve   , ∆G  െനഗ�ിവ.്  

ആ �പ�കിയ എ�ായ് േപാഴും സ്െപാേ�നിയസ് 

(II) Exothermic process (∆H  = -ve)  and ∆S = -ve   , ∆G െനഗ�ിവ.്  ∆H > T ∆ S ആകുേ�ാൾ.   

താഴ്� താപനിലയിൽ മാ�തം സ്െപാേ�നിയസ് 

(III) Endothermic process (∆H  = +ve)  and ∆S = +ve   , ∆G െനഗ�ിവ.്, ∆H  < T ∆S ആകുേ�ാൾ .  

ഉയർ� താപനിലയിൽ മാ�തം സ്െപാേ�നിയസ ്

(IV) Endothermic process (∆H  = +ve)  and ∆S = -ve   , ∆G േപാസി�ീവ് .  

ആ �പ�കിയ എ�ായ് േപാഴും  േനാൺ സ്െപാേ�നിയസ ്
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                                  CHAPTER :  7          EQUILIBRIUM    

      PREPARED BY: YOOSAFALI T K , GHSS VARAVOOR (8040) ,9947444175 

                                YOUTUBE CHANNEL: CHEM DSM 

================================================================         

1. What are reversible and irreversible reactions . 

ഒേര സാഹചര��ിൽ ഇരു ദിശകളിേല�ും നട�ു� രാസ�പവർ�ന�െള ഉഭയ ദിശാ 

�പവർ�ന�ൾ (റിേവഴ് സിബ്ൾ റിയാ�ൻസ് )  എ� ്പറയു�ു. 

N2 (g)  +  3 H2 (g)  ⇌   2 NH3 (g)    

ചില രാസ�പവർ�ന�ളിൽ റിയാ��ൻറ്സ(്reactants)  േ�പാഡ��്സ ്(products ) ആകുകയും 

എ�ാൽ തിരി�ു േ�പാഡ��്സ്(products)   റിയാ��ൻറ്സ് (reactants)  ആവാതിരി�ുകയും 

െച�ു� രാസ�പവർ�ന�െള ഏക ദിശാ �പവർ�ന�ൾ  എ�് പറയു�ു.  

      AgNO3  +  NaCl     →  AgCl  + NaNO3   

2. Explain the concept of chemical equilibrium. 

 

 

േഫാർേവഡ് റിയാ�ൻെടയും(forward reaction)  

ബാക ്േവഡ ്റിയാ�ൻെടയും (backward reaction ) 

േവഗത തുല�മാകു� അവ�യാണ്  

ഇക�ിലി�ബിയം (സ�ുലനാവ�)  

 

3. What is law of chemical equilibrium and equilibrium constant? 

         Consider a general reversible reaction,   � + �⇌ � + �    ,                Kc  =
[�][�]

[�][�]
             

      Consider a general reversible reaction,�� + ��  ⇌  �� + �� 

�� =
[�]�[�]�

[�]�[�]�
 

 ഒരു �പേത�ക താപനിലയിൽ െ�പാഡ��ു കളുെട േമാളാർ േകാൺെസൻേ�ടഷൻെട ഗുണനെ�  

റിയാ��ൻഡുകളുെട േമാളാർ േകാൺെസൻേ�ടഷൻെട ഗുണനവുമായി ഹരി�ാൽ ഒരു �ിര 

സംഖ�  ലഭി�ു�ു. ഈ �ിര സംഖ�െയ  ഇക�ിലി�ബിയം േകാൺ�ൻറ് എ�് പറയു�ു. ഈ 

നിയമെ� േലാ  ഓഫ് െകമി�ൽ ഇക�ിലി�ബിയം എ�് പറയു�ു.    

 In the case of gaseous reaction, it can be written in terms partial pressure also         �� =  
��

�    ��
�

��
�    ��

�  

4. The relation between Kp and Kc is  Kp   = Kc  (RT)∆n  

Kp  =   Equilibrium constant in terms of pressure.  Kc  =   Equilibrium constant in terms of concentration. 

Join Telegram Channel: https://t.me/hsslive Downloaded from www.Hsslive.in ®



 

 

∆n = No. of mole of gaseous products - No. of mole of gaseous reactants. 

If ∆n =0  , Kp   = Kc   

5. What are the characteristics of equilibrium constant?  
(I) ഒരു നി�ിത താപനിലയിൽ ഒരു റിേവഴ് സിബിൾ റിയാ�ൻെട ഇക�ിലി�ബിയം 

േകാൺ�ാന്റിന്  ഒരു നി�ിത വിലയു�ായിരി�ും.എ�ാൽ താപ നില മാറുേ�ാൾ 

മാറു�ു.  

(II) ഇക�ിലി�ബിയം േകാൺ�ന്റിന്െറ വില ആരംഭ ഗാഢതകെള ആ�ശയി�ു�ി�.  

(III) േഫാർേവഡ്  റിയാ�ൻെട ഇക�ിലി�ബിയം േകാൺ�ന്റിന്െറ വ�ുൽ�കമം (reciprocal) 

ആയിരി�ും ബാക ്േവഡ് റിയാ�ൻെട ഇക�ിലി�ബിയം േകാൺ�ൻറ് 

(IV) കാ�ലി� ് േചർ�ാൽ ഇക�ിലി�ബിയം േകാൺ�ന്റിന്െറ വില മാ�ം 

ഉ�ാകുകയി�.കാരണം കാ�ലി�് േഫാർേവഡ് റിയാ�ൻെടയും(forward reaction)  

ബാക ്േവഡ ്റിയാ�ൻെടയും(backward reaction ) േവഗത ഒേര അളവിൽ കൂ�ു�ു 

 

6. Explain Arrhenius concept of acids and bases with examples 

ജലീയ ലായനിയിൽ ൈഹ�ഡജൻ അേയാൺ(H+)  നൽകു� പദാർഥ�ളാണ ്

അറീനിയസ ്ആസിഡ ്. e.g., HCl, CH3COOH etc. 

ജലീയ ലായനിയിൽ ൈഹേ�ഡാ��ിൽ  അേയാൺ (OH-) നൽകു� പദാർഥ�ളാണ ്

അറീനിയസ ്േബസ്.e.g., NaOH,  NH4OH etc. 

 

7. Explain Bronsted  Lowry  concept of acids and bases with examples. 

Bronsted acid is a proton(H+)  donor.             

Bronsted base is a proton(H+)  acceptor. 

 CH3COOH          +  H2O(l)    ⇌   H3O+       + CH3COO-  

 Acid                                  Base                Acid                 Base 

േ�പാേ�ാൺ(H+)   ദാതാവ ്ആണ് േ�ബാൺ�ഡ ്ആസിഡ.്  

േ�പാേ�ാൺ (H+)  സ�ീകർ�ാവ ് ആണ് േ�ബാൺ�ഡ് േബസ ്

 

8. What are conjugated acid  base pairs with examples 

  Conjugated acid   = Base  + H+                                                       

  Conjugated base   = Acid  − H+ 

   േ�പാേ�ാണിെന ന�െ�ടു�ുകേയാ സ�ീകരി�ുകേയാ െച�ുേ�ാൾ കി�ു� ആസിഡ് -

േബസ് േജാഡികെളയാണ് conjugated acid  base pairs എ�് പറയു�ത.്  

   CH3COOH       +  H2O    ⇌   H3O
+       + CH3COO-  

   Acid                         Base               Acid                   Base 

     Here CH3COO- is a conjugate base of acid CH3COOH .       H3O
+       is a conjugate acid  of base H2O       

  NH3         +  H2O    ⇌   NH4
+       + OH-  

  Base                  Acid               Acid            Base 

     Here OH- is a conjugate base of acid H2O.               NH4
+      is a conjugate acid of base NH3    

Species Conjugate acid Conjugate base 

H2O H3O+        OH- 

HCO3 – H2CO3 CO3 2–   

HSO4 – H2SO4 SO4 2–   

NH3 NH4
+        NH2 – 
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9. Explain Lewis concept of acids and bases with examples. 

ഇലക്േ�ടാൺ േജാഡി   സ�ീകർ�ാവ ്ആണ് ലൂയിസ ്ആസിഡ.് ഇലക്േ�ടാൺ കുറവു� 

േമാളിക�ൂളുകളും ക�ാ�േയാണുകളും ആണ ്ലൂയിസ ്ആസിഡുകൾ 

e.g. , BF3 , AlCl3 , Mg2+ , Co3+   , H+    

ഇലക്േ�ടാൺ േജാഡി ദാതാവ്   ആണ് ലൂയിസ് േബസ്. 

േലാൺ െപയറുകളു� േമാളിക�ൂളുകളും ആനേയാണുകളുമാണ് ലൂയിസ ്േബസുകൾ. 

e.g. , NH3 , H2O , OH- , Cl-
 

10. What are Amphoteric substances? 

  ആസിഡും േബസും ആകാൻ സാധി�ു� പദാർഥ�ളാണ ്ആംേഫാ�റിക ്പദാർ��ൾ. 

E.g., H2O , HCO3
-  , HSO4

- 

11. Define ionic product of water. What is its value at 298 K? 

Kw = [H3O+ ]    [ OH-]  
ൈഹേ�ഡാണിയം അേയാനിൻെടയും ൈഹേ�ഡാ��ിൽ അേയാനിൻെടയും ഗാഢതയുെട 

ഗുണനമാണ് അേയാണിക ്േ�പാഡ��് ഓഫ ്വാ�ർ.
 

Its value at 298 K is 1 x 10-14 

12. Define PH and calculate the PH of neutral solution. 

PH is defined as negative logarithm of hydronium concentration.   

PH  =  − log[H3O+ ] 

For neutral solution, [H3O+ ]    =1 x 10-7   

PH  = − log(1 x 10-7)  = 7 

ന�ൂ�ടൽ െസാല�ൂഷന്െറ pH ഏഴ ് ആണ.്  

അസിഡിക് െസാല�ൂഷന്െറ pH ഏഴിെന�ാൾ കുറവാണ.് 

േബസിക് െസാല�ൂഷന്െറ pH   ഏഴിെന�ാൾ  കൂടുതലാണ്.  

13. What is Buffer solution? Which are two types? Explain each 

കുറ� അളവ ്അസിേഡാ േബേസാ േചർ�ാൽ  pH മാ�ം തടയു� ലായനിയണ ്ബഫർ 

െസാല�ൂഷൻ. Blood is an example of natural buffer.  

ഇത് ര�് തരം ഉ�്  

(I) അസിഡിക്  ബഫർ :- ഇതിന്െട pH ഏഴിെന�ാൾ കുറവാണ.് ഒരു വീ�് 

ആസിഡിന്െറയും അതിന്െട സ്േ�ടാ� ്േബസുമായു� ലവണ�ിന്െടയും ഒരു 

മി�ശിതം ആണിത.് ഉദാഹരണം :  അസ�ിക ്ആസിഡിന്െറയും േസാഡിയം അസേ��് 

ന്െടയും ലായനി  

(II) േബസിക് ബഫർ :- ഇതിന്െട pH ഏഴിെന�ാൾ കൂടുതലാണ്. ഒരു വീ�് 

േബസിന്െറയും  അതിന്െട സ്േ�ടാ� ്ആസിഡുമായു� ലവണ�ിന്െടയും 

മി�ശിതം ആണിത ്  

ഉദാഹരണം :  അേമാണിയം ൈഹേ�ഡാകൈ്സഡിന്െറയും അേമാണിയം േ�ാൈറഡ ്

ന്െടയും ലായനി  

============================================================================== 
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                          UNIT   8       REDOX REACTIONS 

                PREPARED BY: YOOSAFALI T K , GHSS VARAVOOR (8040) ,9947444175  

                   YOUTUBE CHANNEL: CHEM DSM 

 ===============================================================         

1. Define Redox reactions  

റിഡ�നും ഓ��ിേഡഷനും ഒേര സമയം നട�ു� �പവർ�ന�െള റിേഡാ��് 

റിയാ�ൻസ് എ�് പറയു�ു. 

റിഡ�ൻ + ഓ��ിേഡഷൻ → റിേഡാ�� ്റിയാ�ൻ  

2. Define the term Oxidation state (oxidation number) 

 ഒരു േകാ�ൗ�ിെല അെ��ിൽ ഒരു അേയാണിെല ഏെത�ിലും ഒരു ആ��ിന്െറ 

ചാർജിെനയാണ് ഓ��ിേഡഷൻ േ��് (ഓ��ിേഡഷൻ ന�ർ ) എ�് പറയു�ത്  

3. Rules assigning oxidation number. 

ഓ��ിേഡഷൻ േ��് (ഓ��ിേഡഷൻ ന�ർ ) നിർണയി�ാനു� നിയമ�ൾ :  

(I) സ�ത��ാവ�യിൽ (O2, Cl2,   N2,  H2, Cu , Na  , Fe , P4   ,  S8 ) → ഓ��ിേഡഷൻ ന�ർ  പൂജ�ം  

(II) േമാേണാ അേ�ാമിക ് അേയാണുകൾ� ്അതിന്െട ചാർജ് ആണ ്ഓ��ിേഡഷൻ േ�� ്. 

(Ag+ → +1, Cu2+ →+2 , Cl 
- →-1, O 

2-  →-2) 

(III) �ൂറിൻ അവയുെട േകാ�ൗ�ുകളിൽ →   -1  ഓ��ിേഡഷൻ േ�� ്

(IV) ൈഹ�ഡജൻ അവയുെട േകാ�ൗ�ുകളിൽ →   +1 ഓ��ിേഡഷൻ േ��് 

(വ�തിയാന�ൾ: NaH േപാെലയു� െമ�ൽ ൈഹഡൈ്റഡുകളിൽ -1ഓ��ിേഡഷൻ േ�� ് 

(V) ഓ��ിജൻ  അവയുെട േകാ�ൗ�ുകളിൽ →   -2 ഓ��ിേഡഷൻ േ��് (വ�തിയാന�ൾ: 

H2O2  േപാെലയു� െപേറാക്ൈസഡുകളിൽ -1 ഓ��ിേഡഷൻ േ�� ്, OF2 വിൽ → +2 ) 

(VI) ആൽ�ലി േലാഹ�ൾ അവയുെട സംയു��ളിൽ  → +1 

(VII) ആൽ�ൈലൻ ഏർ�് േലാഹ�ൾ അവയുെട സംയു��ളിൽ→ +2   

(VIII) ന�ൂ�ടൽ േമാളിക�ൂളുകളുെട ആെക ചാർജ് പൂജ�ം ആയിരി�ും  

(IX) ബഹു അേ�ാമിക ്അേയാണുകൾ� ് ആെക ചാർജ് അവയുെട ചാർജ്  തെ�യായിരി�ും 

4. Define oxidation and reduction on the basis of oxidation number concept  

   Oxidation  : ഓ��ിേഡഷൻ: ഓ��ിേഡഷൻ ന�ർ കൂടൽ  

Reduction: റിഡ�ൻ : ഓ��ിേഡഷൻ ന�ർ കുറയൽ  

                                       -2          0                 -1      0 

                          H2S  + Cl2→  2HCl + S   

ഇവിെട H2S െല സൾഫറിന്െറ ഓ��ിേഡഷൻ ന�ർ -2 വിൽ നി�് പൂജ�ം ആയി കൂടു�ു 

(ഓ��ിേഡഷൻ)  

ഇവിെട Cl2 വിെല േ�ാറിന്െറ ഓ��ിേഡഷൻ ന�ർ പൂജ��ിൽ നി�് കുറ�് -1 ആകു�ു.     

( റിഡ�ൻ). 

ഇവിെട H2S  െറഡ�ൂസിംഗ ്ഏജന്റ്(റിഡക�്�് , നിേരാ��ീകാരി)  ആണ് . 

ഇവിെട Cl2 ഓ��ിൈഡസിംഗ ്ഏജന്റ് ( ഓ��ിഡന്റ്  , ഓ��ീകാരി )  ആണ് . 

5. Which is the substance undergoing oxidation, reduction, oxidant and reductant in the reactions. 
0  +4                                                  +2 

(I)  Pb + PbO2 +2 H2 SO4 → 2 PbSO4  +  2H2O 

Pb � ്ഓ��ിേഡഷൻ നട�ു�ു, PbO2 വിന ്റിഡ�ൻ നട�ു�ു,  

     PbO2 ഓ��ിൈഡസിംഗ ്ഏജന്റ് ആണ്, Pb െറഡ�ൂസിങ ്ഏജന്റ് ആണ്  . 
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               +4               -1     +2          0 

(II) MnO2 +4 HCl→MnCl2+Cl2+2H2O            

HCl ന് ഓ��ിേഡഷൻ നട�ു�ു, MnO2 വിന ്റിഡ�ൻ നട�ു�ു,   

MnO2 ഓ��ിൈഡസിംഗ ്ഏജന്റ് ആണ്, HCl െറഡ�ൂസിങ ്ഏജന്റ് ആണ ്.  

     -2          +5                    +4                               0 

(III) H2S +2 HNO3
  → 2NO2+ 2H2O+S 

    H2S ന് ഓ��ിേഡഷൻ നട�ു�ു, HNO3
  
�് റിഡ�ൻ നട�ു�ു,  

     HNO3  ഓ��ിൈഡസിംഗ ്ഏജന്റ് ആണ്,   H2S   െറഡ�ൂസിങ ്ഏജന്റ് ആണ്  . 

6. Explain the different types of redox reactions with examples. 
               വ�ത���  തരം റിേഡാ�� ്റിയാ�നുകൾ  

(I) േകാ�ിേനഷൻ റിയാ�ൻസ് : - ഒരു എലെമന്റ ്േവെറ എലെമന്റുമാേയാ  

േകാ�ൗ�ുമാേയാ കൂടി േചർ�് ഉത്പ�ം (േ�പാഡക്�് ) ഉ�ാകു� �പവർ�നമാണ ്

േകാ�ിേനഷൻ റിയാ�ൻ.    

H2  + O2→ 2H2O  ,                      

(II) ഡികംേപാസിഷൻ റിയാ�ൻസ് :- ഒരു േകാ�ൗ�് വിഘടി� ് രേ�ാ 

അതിലധികേമാ  ഘടക�ൾ ഉ�ാകുകയും ഒരു ഉൽ��െമ�ിലും എലെമന്റ ്

അവ�യിൽ ആയിരി�ുകയും േവണം.  
2KClO3→2KCl+3 O2    ,                              

(III) ഡിസ്േ�സെ്മന്റ്  റിയാ�ൻസ് :- ഒരു േകാ�ൗ�ിെല ഒരു ആ�േമാ അേയാേണാ 

മാറി േവെറ ആ�േമാ അേയാേണാ വരു�ു . 

CuSO4 + Zn →Cu + ZnsO4    (േലാഹം േലാഹെ� ആേദശം െച�ു�ു).  

(IV) ഡിസ്േ�പാേപാർഷ േനഷൻ റിയാ�ൻസ് :-  ഒരു �പവർ�ന�ിെല ഒരു 

��ീഷീസിനു തെ� ഒേര സമയം ഓ��ിേഡഷനും റിഡ�നും നട�ുകയാെണ�ിൽ 

ഡിസ്േ�പാേപാർഷ േനഷൻ റിയാ�ൻ എ�് പറയു�ു.  

ഡിസ്േ�പാേപാർഷ േനഷൻ  നട�ു� എലെമന്റ ്ഇടയിലു�(ഇന്റർമീഡിേയ�)് 

ഓ��ിേഡഷൻ േ��ിൽ ആയിരി�ും 

                           -1                     -2          0                                                         

                                        2 H2O2    →    2H2O   +   O2   

7. Balance the following reaction by half reaction method  
താെഴയു� രാസ�പവർ�നെ� ഹാഫ് റിയാ�ൻ െമേ�ഡ ്വഴി സമീകരി�ുക. 

   ���� +  �����
�� →  ���� + ���� (acidic medium) 

(I) സ്െകല�െന ര�് പകുതിയായി വിഘടി�ി�ുക.               

             Oxidation half :   ���� →  ����                 

            Reduction half   :  �����
�− → ���+

 
(II) ൈഹ�ഡജനും ഓ��ിജനും അ�ാ� ആ��െള സമീകരി�ുക .  

    ���� →  ����          ,                  
      �����

�� → � ���� 
(III) ഒ��ിജെന ജലം(H2O) േചർ�ും ൈഹ�ഡജെന H+ േചർ�ും   സമീകരി�ുക.

 

 ���� →  ����   ,     
   �����

�� +  �� �� → � ���� +  � ��� 
(IV) ചാർജുകൾ ഇലക്േ�ടാൺ േചർ� ്സമീകരി�ുക 

����� → � ���� +  � ��  ,        

  �����
�� +  �� �� +  ��� → � ���� +  � ��� 

(V) ര� ് ഹാഫ ്റിയാ�നുകളിെലയും ഇലക്േ�ടാണുകളുെട എ�ം തുല�മാ�ുക. 

  ����+ → � ���+ +  � �−  ,        

Join Telegram Channel: https://t.me/hsslive Downloaded from www.Hsslive.in ®



 

 

  �����
�� +  �� �� +  ��� → � ���� +  � ��� 

(VI) ര� ്ഹാഫ ്റിയാ�നുകളും കൂ�ിേ�ർ�ുക . 

  �����+ �����
�� +  �� �� → � ���� + � ���� +  � ��� 

8. Permanganate ion oxidizes iodide ion to iodine in basic medium. Balance the equation by half 
reaction method.     The skeletal equation is ����

� +  ��  → ���� +  �� 
േബസിക് മീഡിയ�ിൽ െപർമാൻഗെന�് അേയാൺ അയൈഡഡ് അേയാണിെന 

അയഡിൻ ആയി ഓ��ീകരി�ു�ു.  രാസ�പവർ�നെ� ഹാഫ് റിയാ�ൻ 

െമേ�ഡ ്വഴി സമീകരി�ുക.     

(I)  സ്െകല�െന ര� ്പകുതിയായി വിഘടി�ി�ുക.               

Oxidation half :   ��  → ��          
 Reduction half :  ����

�  → ���� 
(II) ൈഹ�ഡജനും ഓ��ിജനും അ�ാ� ആ��െള സമീകരി�ുക .  

 � ��  → ��                  

����
�  → ���� 

(III) ഒ��ിജെന ജലം(H2O) േചർ�ും ൈഹ�ഡജെന H+ േചർ�ും   സമീകരി�ുക. ഇത് 

േബസിക ്മീഡിയം ആയതു െകാ�് തുല�മായ എ�ം OH-  ര� ്വശ�ളിലും 

േചർ�ുക H+ ഉം OH- ഉം മാ�ി H2O ആ�ുക അധികമു� H2O െയ നീ�ം െച�ുക 
 � ��  → �� 

  ����
� +  � ��  → ���� +  � ��� 

  ����
� +  � �� +  � ��� → ���� +  � ��� +  � ��� 

  ����
� +  � ��� → ���� +  � ��� +  � ��� 

 ����
� +  � ��� → ���� +  � ��� 

(IV) ചാർജുകൾ ഇലക്േ�ടാൺ േചർ�് സമീകരി�ുക         

    � ��  → �� +  � �� 
 ����

� +  � ��� + � �� → ���� +  � ��� 
(V) ര� ് ഹാഫ ്റിയാ�നുകളിെലയും ഇലക്േ�ടാണുകളുെട എ�ം തുല�മാ�ുക. 

  �(� ��  → �� +  � ��) 
� (����

� +  � ��� + � �� → ���� +  � ���) 
 ��  
 � ��  → � �� +  � �� 
 � ����

� +  � ��� + � �� → � ���� +  � ��� 
(VI) ര� ്ഹാഫ ്റിയാ�നുകളും കൂ�ിേ�ർ�ുക .      

       � �� +  � ����
� +  � ��� → � �� +  � ���� +  � ��� 

     =====================================================================           
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1. Explain the commercial preparation of dihydrogen.  

ൈഹ�ഡജന്െറ വ�ാവസായിക നിർ�ാണം,  

(I) �ാ�ിനം  ഇലക്േ�ടാഡുകൾ ഉപേയാഗി� ്ജല�ിന്െറ ൈവദ�ുത വിേ�ഷണം  

(ഇലക്േ�ടാളിസിസ്) വഴി            

2H2O → 2 H2  + O2 

(II) വാ�ർ ഗാസിൽ നി�് :-  കാർബൺ േമാേണാക്ൈസഡിന്െറയും ൈഹ�ഡജന്െറയും 

മി�ശിതമാണ് വാ�ർ ഗ�ാസ്  അെ��ിൽ സിൻ ഗ�ാസ.് 

ൈഹേ�ഡാകാർബണുകെള അെ��ിൽ േകാ�ിെന നീരാവിയിൽ ചൂടാ�ിയാണ ്വാ�ർ 

ഗ�ാസ ്നിർ�ി�ു�ത.്        

  CH4 +H2O(g)
  → CO+ H2 

C+H2O(g)
  → CO+ H2 

കൽ�രിയിൽ നി�ും വാ�ർ ഗ�ാസ ്ഉ�ാ�ു� �പ�കിയെയ േകാൾ ഗ�ാസിഫിേ�ഷൻ 

എ�് പറയു�ു.  അേയൺ േ�കാേമ� ്കാ�ലി�ിന്െറ സാനിധ��ിൽ നീരാവി കട�ി 

വി� ്കാർബൺ േമാേണാക്ൈസഡിെന കാർബൺ ൈഡ ഓക്ൈസഡാ�ി മാ�ു�ു,. 

ഇതിെന വാ�ർ ഗ�ാസ് ഷിഫ�് ്റിയാ�ൻ എ�് പറയു�ു. 

CO+ H2+H2O(g)
  → CO2+2 H2      

CO2 വിെന ജല�ിൽ ലയി�ി�ു നീ�ം െച��ാൽ ൈഡ ൈഹ�ഡജൻ ലഭി�ും  

2. What are hydrides? Explain different types of hydrides 

Hydrides:- ൈഹ�ഡജന്െറ മ�ു എലെമന്റുകളുമായു� ൈബനറി േകാ�ൗ�ുകെള 

ൈഹൈ�ഡ�� ്എ�് പറയു�ു. ഇത് മൂ�് തര�ിലു�്.(I) അേയാണിക ്ൈഹൈ�ഡഡ ്

(II)േകാവാലന്റ് ൈഹൈ�ഡഡ ്(III)െമ�ാലിക ്ൈഹൈ�ഡഡ ്

(I) അേയാണിക ്ൈഹൈ�ഡഡ ് അെ��ിൽ സൈലൻ ൈഹൈ�ഡഡ ്:- ഇവ s േ�ാ� ്

എലെമന്റുകളുമായി ഉ�ാകു�ു. അവ �കി�ലുകളാണ്.  അവ ഉരുകിയ 

അവ�യിലും ജലീയ ലയണിയിലും ൈവദ�ുതി കട�ി വിടു�ു.  

ഉദാ: NaH , KH , CaH2 (ഇവയിൽ ൈഹ�ഡജന ്ഓ��ിേഡഷൻ േ�� ്-1 ആണ്)  

(II) േകാവാലന്റ് ൈഹൈ�ഡഡ ് അെ��ിൽ േമാളിക�ൂലാർ ൈഹൈ�ഡഡ ്:- ഇവ p 

േ�ാ�് എലെമന്റുകളുമായി ഉ�ാകു�ു.  �ഗൂ�് പതിമൂ�ിെല(13) ൈഹഡ്

ൈറഡുകൾ ഇലക്േ�ടാൺ െഡഫിഷ�ന്റ ്ൈഹഡൈ്റഡുകൾ ആണ് (ഉദാ: B2H6).ഇവ 

ലൂയിസ് ആസിഡുകളാണ്. �ഗൂ�് പതിനാലിെല (14) ൈഹഡൈ്റഡുകൾ ഇലക്േ�ടാൺ 

�പിൈസസ ് ൈഹഡൈ്റഡുകൾ ആണ്(ഉദാ: CH4). �ഗൂ�് പതിന�ു  ,പതിനാറു 

,പതിേനഴ് (15,16,17) എ�ിവയുെട      ൈഹഡൈ്റഡുകൾ ഇലക്േ�ടാൺ  സമൃ�മായ     

ൈഹഡൈ്റഡുകൾ (electron rich hydrides ) ആണ്(ഉദാ: NH3, H2O,HF ). ഇവ ലൂയിസ് 

േബസുകൾ ആണ്.  

(III) െമ�ാലിക ്ൈഹൈ�ഡഡ ് അെ��ിൽ ഇന്റർ �ീഷ�ൽ ൈഹൈ�ഡഡ് :-  ഇവ d 

േ�ാ�് ,f േ�ാ�് എ�ിവയുമായി ഉ�ാകു�ു.  അവ േനാൺ േ�ായ്ഷിേയാ െമ�ടിക ്

ൈഹഡൈ്റഡുകൾ ആണ്.     ഉദാ: LaH2.87, VH0.56   

�ഗൂ�് 15,16,17 ൈഹൈ�ഡഡ ്ഗാപ് എ�റിയെ�ടു�ു  
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3. Differenciate Hard water and soft water . What is the reason for hardness of water ? 

കഠിന ജലവും മൃദു ജലവും: േസാ�് പതയു� ജലെ� മൃദു ജലം  എ�് പറയു�ു. 

േസാ�് പതയാ�   ജലെ� കഠിന  ജലം  എ�് പറയു�ു.  

കാൽസ�ം  മ�ീഷ�ം എ�ിവയുെട ൈബ കാർബേണ�ുകൾ , ക്േളാൈറഡുകൾ 

സൾേഫ�ുകൾ എ�ിവയാണ് ജല കാഠിന��ിനു കാരണം .  

കഠിന ജല�ിൽ അട�ിയി�ു� ക�ാ�േയാണുകൾ േസാ�ുമായി �പവർ�ി�ു ലയി�ാ� 

ലവണമായി  മാറു�ത ്െകാ� ്േസാ�് പത തരു�ി�.  

4. What is Temporary hardness?  What is the reason for it? 

താത്കാലിക കാഠിന�ം :-തിള�ി�് മാ�ാൻ കഴിയു� കാഠിന�മാണ ്താതക്ാലിക കാഠിന�ം. 

ഇതിനു കാരണം കാൽസ�ം  മ�ീഷ�ം എ�ിവയുെട ൈബ കാർബേണ�ുകളുെട 

സാ�ിധ�മാണ ്.  

5. Give different methods used  for the  removal of  temporary  hardness താത്കാലിക കാഠിന�ം നീ�ം 

െച�ാനു� മാർഗ�ൾ: 

(I) Boiling: തിള�ി�ൽ  

(II) Clarks method: �ാർക്  െമേ�ഡ ്  

6. What is Permanent hardness?  What is the reason for it? 

�ിര കാഠിന�ം :- തിള�ി�് മാ�ാൻ കഴിയാ�   കാഠിന�മാണ് �ിര കാഠിന�ം.  

ഇതിനു കാരണം കാൽസ�ം  മ�ീഷ�ം എ�ിവയുെട ക്േളാൈറഡുകൾ , സൾേഫ�ുകൾ 

എ�ിവയുെട സാ�ിധ�മാണ ്.  

7.  Give different methods used for the  removal of  permanent   hardness. �ിര കാഠിന�ം നീ�ം 

െച�ാനു� മാർഗ�ൾ:     

(I) അല�ുകാരം (വാഷിംഗ ്േസാഡാ, േസാഡിയം കാർബേണ�)് േചർ�ൽ  

(II) കാൽഗൻസ് െമേ�ഡ ് 

(III) അേയാൺ എക്സ്േച�് െമേ�ഡ ്അെ��ിൽ സിേയാൈല� ്െമേ�ഡ ് 

8. (IV)  സി��ിക ്െറസിൻ െമേ�ഡ ്വഴി  

9. What are the disadvantages of hard water ?  

കഠിന ജല�ിന്െറ ദൂഷ�ഫല�ൾ:  

(I) കഠിന ജലം അല�ാനും കുളി�ാനും അനുേയാജ�മ�. കാരണം : അവ 

േസാ�ുമായി അവ�ി��ം ഉ�ാകു�ത ്െകാ�് ആ ജല�ിൽ േസാ�് പതയി�. (II) 

കഠിന ജലം േബായ്ലറുകൾ� ്േദാഷകരമാണ.് കാരണം: അവ 

േബായിലറുകൾ�ു�ിൽ പാളികൾ ഉ�ാ�ു�ു. അതിനാൽ അതിന്െട 

കാര��മത കുറയു�ു.   

10. Explain why hydrogen peroxide is not stored in glass vessels. 

ൈഹ�ഡജൻ െപേറാക്ൈസഡ ്�ാസ ്െവ�ലുകളിൽ സൂ�ി�ാറി�. കാരണം:  

ഇവ �പകാശ�ിന്െറ സാ�ിധ��ിേലാ പരു�ൻ �പതല�ിന്െട  സാ�ിധ��ിേലാ 

വിഘടി� ്ജലവും ഓ��ിജനും ആയി മാറു�ു. അത് െകാ� ്ഇരു� േബാ�ിലുകളിേലാ   

�ാ�ിക ്െമഴുക് പുര�ിയ �ാസ് േബാ�ിലുകളിേലാ സൂ�ി�ു�ു.              

2H2O2 → 2H2O +O2 
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                        UNIT : 10    THE  S- BLOCK ELEMENTS 

         PREPARED BY: YOOSAFALI T K , GHSS VARAVOOR (8040) ,9947444175 

                                YOUTUBE CHANNEL: CHEM DSM 

=====================================================               
1. �ഗൂ�് 1 ,2 എ�ിവയിെല അംഗ�ൾ ആണ ്s-േ�ാ�് മൂലക�ൾ 

�ഗൂ�് ന�ർ   കുടുംബ�ിെല അംഗ�ൾ ജനറൽ  ബാഹ�തമ 

ഇലക്േ�ടാണിക ് 

േകാൺഫിഗേറഷൻ   

ഓ��ിേഡഷൻ  

േ�� ് 

 

1 (ആൽ�ലി 

േലാഹ�ൾ) 
ലിഥിയം  (Li)            →   [He]  2s1  
േസാഡിയം  (Na)   → [Ne]  3s1  
െപാ�ാസ�ം (K)       → [Ar]   4s1  
റുബീഡിയും (Rb) → [Kr]  5s1 
സീസിയം (Cs)          →   [Xe]  6s1  
�ഫാൻസിയം (Fr)   → [Rn]  7s1 

ns1 +1 

2 (ആൽ�ൈലൻ 

എർത ്േലാഹ�ൾ) 
െബറിലിയം  (Be)   → [He]  2s2 
മ�ീഷ�ം  (Mg)       → [Ne]  3s2  
കാൽസ�ം (Ca)         → [Ar]   4s2  
സ്േ�ടാൺഷ�ം  (Sr) → [Kr]  5s2 
േബരിയം (Cs)            →   [Xe]  6s2  
േറഡിയം (Ra)          → [Rn]  7s2 

ns2 +2 

2. ഒ�ാം �ഗൂ�് (Group 1)എലെമന്റുകെള (മൂലക�െള)   ആൽ�ലി േലാഹ�ൾ എ�് 

പറയു�ു . കാരണം :  അവ ജല�ിൽ ലയി�ുേ�ാഴു�ാകു� 

ൈഹേ�ഡാക്ൈസഡുകൾ� ് ആൽ�ലി സ�ഭാവമാണ ്.  

3. ര�ാം �ഗൂ�്(Group 2 ) മൂലക�െള ആൽ�ൈലൻ എർത ്േലാഹ�ൾ എ�് പറയു�ു. 

കാരണം : അവ ജല�ിൽ ലയി�ുേ�ാഴു�ാകു� ൈഹേ�ഡാകൈ്സഡുകൾ� ് 

ആൽ�ലി സ�ഭാവമാണ ്. കൂടാെത അവ ഭൂവൽ��ിൽ കാണെ�ടുകയും െച�ു�ു. 

4. ആൽ�ലി േലാഹ�ൾ മെ��യിലാണ് സൂ�ി�ു�ത് . കാരണം:  അവയ�്ു 

ജലവുമായും വായുവുമായും രാസ�പവർ�നേശഷി കൂടുതലാണ്. 

5. ആൽ�ലി  േലാഹ�ൾ �പകൃതിയിൽ കാണെ�ടു�ി�. കാരണം:  അവയ�്ു 

രാസ�പവർ�നേശഷി കൂടുതലായതു െകാ�് സ�ാത��ാവ�യിൽ �ിതി െച�ാൻ 

കഴിയി�.  

6. Solutions of alkali metals in liquid ammonia are blue in colour. Why? 

 ആൽ�ലി േലാഹ�ളുെട �ദാവക അേമാണിയയിലു� ലായനികൾ�ു നീല നിറം ആണ്. 

കാരണം :  അേമാണിേയ�ഡ ്ഇലക്േ�ടാണുകളുെട സാ�ിധ�ം.      

  M  +  (x+y) NH3→ [M(NH3)x]
+   + [e(NH3)y]

−    
7. Which are the Anomalous properties of lithium ?  ലിഥിയ�ിന്െട അേനാമലാസ ്ഗുണ�ൾ :  

(I) ലിഥിയം ഓ��ിജനുമായി �പവർ�ി�ു േമാേണാക്ൈസഡ(്Li2O)  മാ�തം തരു�ു. മ�ു�വ 

േമാേണാകൈ്സഡും െപേറാക്ൈസഡും സൂ�ർ ഓക്ൈസഡും(  K2O, K2O2, KO2  )  

ഉ�ാ�ു�ു. 

(II)  ലിഥിയം ൈന�ടജനുമായി �പവർ�ി�ു ലിഥിയം ൈനൈ�ടഡ ്ഉ�ാകു�ു. 

മ�ു�വയുെട ൈനൈ�ടഡ ്ഉ�ാകു�ി�.     

(III) ലിഥിയം ക്േളാൈറഡ ്വായുവിൽ അലിയു�താണ് . മ�ു�വ അലിയു�ത�.  
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8. Explain the Manufacture of sodium carbonate(solvay process). 

      േസാഡിയം കാർബേണ� ്നിർ�ാണം( േസാൾേവ �പ�കിയ ) : 
അസംസ്കൃത വ��ു �ൾ:  ചു�ാ�് ക� ്(CaCO3),അേമാണിയ (NH3)  ,  ഉ�് ലായനി[ brine solution 
(NaCl)]. 
ഈ �പ�കിയയിൽ ചു�ാ�് ക� ്ചൂടാ�ുേ�ാൾ വിഘടി�ു�ാകു� കാർബൺ ൈഡ 

ഓക്ൈസഡ് വാതകെ� അേമാണിയ െകാ�് പൂരിതമാ�ിയ ഉ�് ലായനിയിലൂെട കട�ി 

വിടുക  . േസാഡിയം ൈബ കാർബേണ� ്എ� അവ�ി��ം ഉ�ാകു�ു.  ഇത് അരിെ�ടു�് 

ചൂടാ�ിയാൽ േസാഡിയം കാർബേണ� ്ലഭി�ും  

കാൽസ�ം ക്േളാൈറഡ് ഈ �പ�കിയയിെല ഉപ ഉൽ��മാണ ്

           2 NH3  + H2O   +  CO2   →  (NH4)2 CO3  
       (NH4)2 CO3    +  CO2     + H2O         →           2 NH4HCO3 

                   NH4HCO3  + NaCl     →   NaHCO3 + NH4Cl 
     2 NaHCO3  →    Na2 CO3    +  CO2     +H2O 

9. How will you prepare sodium hydrogen carbonate (Sodium bi carbonate)? 
േസാഡിയം ൈഹ�ഡജൻ  കാർബേണ�് നിർ�ാണം: 
േസാഡിയം കാർബേണ�് ലായനിയിലൂെട കാർബൺ ൈഡ ഓക്ൈസഡ് വാതകം കട�ി 

വി�ാണ ്  േസാഡിയം ൈബ കാർബേണ� ്  നിർ�ി�ു�ത ്.    
Na2 CO3    +  CO2     +H2O   → 2 NaHCO3   

10. How calcium oxide and calcium hydroxide is produced? 
ചു�ാ�്  ക� ് (ൈലം േ�ാൺ , CaCO3 ) ചൂടാ�ിയാൽ കാൽസ�ം ഓക്ൈസഡ് (നീ�ു ക� , 

ക�ി� ്ൈലം ) ലഭി�ു�ു.     

കാൽസ�ം ഓക്ൈസഡ ്(നീ�ു ക� , ക�ി� ്ൈലം,  CaO ) ജല�ിൽ ലയി�ി�ാൽ കാൽസ�ം 

ൈഹേ�ഡാക്ൈസഡ ്(െ��� ഡ്് ൈലം ) ലഭി�ു�ു   

CaCO3 →   CaO + CO2    

CaO +H2O   →    Ca(OH)2     

11. What is Milk of lime and lime water ? 
െ��� ഡ്് ൈലം അഥവാ ചു�ാ�് െവളു�,  ജല�ിൽ ഭാഗികമായി മാ�തം ലയി�ു� ഖര 

വ��ു വാണ ്. ചു�ാ�ിന്െറ( െ��� ഡ്് ൈലമിന്െറ ) ജല�ിലു� സസ്െപൻഷെന മിൽ�് 

ഓഫ് ൈലം എ�് പറയു�ു. 

 ചു�ാ�ിന്െറ ( െ��� ഡ്് ൈലമിന്െറ ) ജലീയ ലായനിെയ ൈലം വാ�ർ (ചു�ാ�് െവ�ം ) 

എ�് പറയു�ു.  

12. What is Bleaching powder ? How is it prepared? 

കാൽസ�ം ക്േളാൈറഡിന്െറയും കാൽസ�ം ൈഹേ�ാ ക്േളാൈറ�ിന്െറയും മി�ശിതമാണ് 

�ീ�ിങ ് പൗഡർ .  

വര� ചു�ാ�ിലൂെട ക്േളാറിൻ വാതകം കട�ി വി�ാണ് ഇത് നിർ�ി�ു�ത്. 

2 Ca(OH)2  + 2 Cl2 → Ca(OCl)2   + CaCl2 + 2 H2O 

13. What happens when carbon dioxide is passed through lime water? 

ചു�ാ�് െവ��ിലൂെട കാർബൺ ൈഡ ഓക്ൈസഡ ്വാതകം കട�ി വി�ാൽ ആദ�ം 

പാൽ നിറം ആകു�ു.ജല�ിൽ ലയി�ാ� കാൽസ�ം കാർബേണ� ്ഉ�ാകു�ത് െകാ�.്  

Ca(OH)2    + CO2  → CaCO3+  H2O                              
വീ�ും കാർബൺ ൈഡ ഓക്ൈസഡ ്വാതകം കട�ി വി�ാൽ  പാൽ നിറം 

അ�പത��മാകു�ു . ജല�ിൽ ലയി�ു� കാൽസ�ം  ൈബ കാർബേണ� ്ഉ�ാകു�ത ്

െകാ� ്.                                       

CaCO3+  H2O +  CO2 → Ca(HCO3)2 
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14. Give the reaction between calcium carbonate and hydrochloric acid. കാൽസ�ം കാർബേണ�ും 

ൈഹേ�ഡാ ക്േളാറിക ്ആസിഡും ത�ിലു� �പവർ�നം :    

  CaCO3+  2HCl →  CaCl2  +  H2O +  CO2 
15. What is Plaster of paris ? How is it prepared? �ാ�ർ ഓഫ ്പാരീസ് 

കാൽസ�ം സൾേഫ� ്െഹമി ൈഹേ�ഡ� ്( CaSO4.  1/2 H2O )ആണ് �ാ�ർ ഓഫ ്പാരീസ് . 

393 K താപനിലയിൽ ജിപ്സെ� ചൂടാ�ിയാണ ്ഇത ്നിർ�ി�ു�ത് 

CaSO4.  2 H2O → CaSO4.  1/2 H2O 
16. Plaster of paris is used for moulding statues. Why? 

�പതിമകൾ ഉ�ാ�ാൻ  �ാ�ർ ഓഫ ്പാരീസ് ഉപേയാഗി�ു�ു . കാരണം : ജലവുമായി 

കലർ�ുേ�ാൾ, അത് ഒരു �ാ�ിക ്മാസ ്ആകുകയും പി�ീട ്ക�ിയു� ഖര 

വ��ു വാകുകയും െച�ു�ു 

17. What is Dead burned plaster ? 

 �ാ�ർ ഓഫ ്പാരീസ് വീ�ും 393 K മുകളിൽ  ചൂടാ�ിയാൽ  �കി�ലിെല ജലം 

ന�െ�ടുകയും െഡഡ് േബൺഡ ്�ാ�ർ(CaSO4 ) ആകുകയും െച�ു�ു. അത ്

ജല�ിന്െറ സാനിധ��ിൽ ഉറ�ു ക�ിയാകുകയി�  .  

18. What is cement? How cement is manufactured? 
സിമന്റ് നിർ�ാണം : ൈഡ കാൽസ�ം സിലിേ��് , ൈ�ട കാൽസ�ം സിലിേ�� ്,ൈ�ട 

കാൽസ�ം അലൂമിനി�്  എ�ിവയുെട മി�ശിതം ആണ് സിമന്റ് .  

അസംസ്കൃത വ��ു �ൾ ചു�ാ�് ക� ്, കളിമ�് . 

ചു�ാ�് ക�് , കളിമ�്  എ�ിവ കലർ�ി ചൂടാ�ുേ�ാൾ സിമന്റ് �ി�ർ ഉ�ാകു�ു 

അതിേല�ു ജി��ം േചർ�് െപാടി�ാൽ േപാർ�് ലാൻഡ് സിമന്റ ്ആകു�ു .  

സിമന്റിന്െറ െസ�ിങ ്കുറ�ാൻ േവ�ിയാണ ്ജി��ം േചർ�ു�ത ് 

19. What is Setting of cement? െസ�ിങ് ഓഫ ്സിമന്റ് :-  
സിെമന്റിേല� ്ജലം േചർ�ാൽ പതുെ� ക�ിയു� വ��ു  വ��ു വായി മാറു�ു 

സിമന്റ് േമാളിക�ൂളുകളും ജലവും ത�ിൽ ൈഹേ�ഡഷൻ നട�ു�ത ്െകാ�ാണ ്

സിമന്റ് െസ�ിങ ്നട�ു�ത് . ഇത് ഒരു താപ േമാചക �പവർ�നം ആണ് .  

20. Important compounds, formula and uses 
  േകാംപൗ�്സ് േഫാർമുല ഉപേയാഗ�ൾ 
വാഷിംഗ ്േസാഡാ or 
േസാഡിയം  കാർബേണ�് 
െഡ�ാ ൈഹേ�ഡ� ് 

Na2CO3. 10 H2O കഠിന ജലം മൃദു ജലം ആ�ാൻ . 

േസാ�്,  �ാസ ്,  േപ�ർ 

വ�വസായ�ളിൽ 

േബ�ിംഗ്  േസാഡാ  

(അ��ാരം) or േസാഡിയം 

ൈഹ�ഡജൻ  കാർബേണ�് 

NaHCO3 േക�ുകൾ ഉ�ാ�ാൻ ,  

േനരിയ ആന്റിെസപ്�ി� ്ആയി  
 

ക�ി�് ൈലം (നീ�ു ക�) or 
കാൽസ�ം ഓക്ൈസഡ ്

CaO െക�ിട വ�വസായ�ിൽ ,  

േലാഹ സം��രണ�ിൽ ��� ്ആയി 

െ��� ്ഡ് ൈലം or കാൽസ�ം  

ൈഹേ�ഡാക്ൈസഡ ് 
Ca(OH)2 െവ� പൂശാൻ( white wash) 

കഠിന ജലം മൃദു ജലം ആ�ാൻ . 
കാൽസ�ം കാർബേണ�്   or 
ചു�ാ�് ക�്   or    മാർബിൾ 

CaCO3 നീ�ു ക�, സിമന്റ ്എ�ിവ  

ഉ�ാ�ാൻ ,  

മാർബിൾ െക�ിട നിർമാണ�ിന ്
�ാ�ർ ഓഫ ്പാരീസ് or 
കാൽസ�ം സൾേഫ� ്െഹമി 

ൈഹേ�ഡ� ്

CaSO4.  1/2 H2O മാതൃകകൾ , �പതിമകൾ എ�ിവ  

ഉ�ാ�ാൻ  

െപാ�ിയ എ�് �ാ�ർ െച�ാൻ  

പ�് ചികി�യിൽ    

ജി��ം or കാൽസ�ം സൾേഫ� ്

ൈഡ ൈഹേ�ഡ� ്
CaSO4.  2 H2O സിമന്റിന്െറ െസ�ിങ ്കുറ�ാൻ 
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                       CHAPTER : 11   THE  P-BLOCK ELEMENTS 

       PREPARED BY: YOOSAFALI T K , GHSS VARAVOOR (8040) ,9947444175 

                                YOUTUBE CHANNEL: CHEM DSM 

===================================================== 
1. �ഗൂ�് 13 മുതൽ   �ഗൂ�് 18വെരയാണ് p -േ�ാ�് എലെമൻറ്സ് 

2. Give the preparation of diborane. ൈഡേബാെറയ്ൻ  നിർ�ാണം :   

(I) BF3 െയ ലിഥിയം അലൂമിനിയം ൈഹൈ�ഡടുമായി(LiAlH4) �പവർ�ി�ി�ാൽ 

ൈഡേബാെറയ്ൻ ലഭി�ും . 

� ��� +  � ������ → � ���� +  � ��� + � ����  

(II) BF3 െയ േസാഡിയം  ൈഹൈ�ഡടുമായി(NaH) �പവർ�ി�ി�ാൽ ൈഡേബാെറയ്ൻ 

ലഭി�ും . 

� ��� + � ��� 
��� �
�⎯⎯� ����  + � ���   

(III) േസാഡിയം േബാേറാ ൈഹൈ�ഡഡിെന അയഡിൻ ഉപേയാഗി�് ഓ��ിേഡഷൻ 

നട�ിയാൽ ൈഡേബാെറയ്ൻ ലഭി�ും . 

2 NaBH4  + I2 → B2H6  + 2 NaI  +  H2 

3. Explain the structure of diborane.  ൈഡ േബാെറയ്ൻ ന്െട ഘടന : 

 ൈഡ േബാെറയ്നിൽ േബാേറാൺ sp3 ൈഹ�ബിൈഡേസഷനിൽ ആണ ്.  . ര� ്േബാേറാൺ 

ആ��ളും നാല ്ൈഹ�ഡജൻ ആ��ളും ഒരു �പതല�ിൽ കിട�ു�ു.  ഈ നാലു 

ൈഹ�ഡജൻ ആ��െള െടർമിനൽ ൈഹ�ഡജൻ ആ��ൾ എ�് പറയു�ു . മ�ു ര�് 

ൈഹ�ഡജൻ ആ��ൾ ഈ �പതല�ിന്െട മുകളിലും താെഴയുമായി കിട�ു�ു . ഇവെയ 

�ബി��്ഡ് ൈഹ�ഡജൻ ആ��ൾ എ�് പറയു�ു .നാല്  െടർമിനൽ B-H േബാ�ുകൾ  2 

െസന്റർ 2 ഇലക്േ�ടാൺ േബാ�ുകൾ2c – 2e).  ആണ് . ര� ്�ബി��്ഡ് B-H-B േബാ�ുകൾ 3 

െസന്റർ 2 ഇലക്േ�ടാൺ േബാ�ുകൾ ( 3c – 2e)ആണ് . അതിനാൽ ൈഡേബാെറയ്ൻ 

ഇലക്േ�ടാൺ െഡഫിഷ�ന്റ് േകാ�ൗ�് ആണ ്   
 

 

  
 

4. What happens when diborane is exposed to air? 

ൈഡേബാെറയ്ൻ വായുവിൽ തുറ�് െവ�ാൽ േവഗ�ിൽ തീ പിടി� ്  ധാരാളം ഊർജം 

പുറ�ു വിടു�ു  

B2H6  + 3 O2 →B2O3 + 3 H2O   ,      ∆H0  = -1976 kJmol-1 

5. What is inorganic benzene. How is it prepared? 

ഇൻ ഓർഗാനിക് െബൻസീൻ എ�റിയെ�ടു�ത് േബാറസീൻ(B3N3H6)  ആണ് . അതിന്െട 

ഘടന െബന്സീനിേനാട് സാമ�മു�് . അതിൽ ഒ�ിടവി� ്BH േബാ�ും NH േബാ�ും 

ആണു�ത ്. അേമാണിയയും ൈഡ േബാെറയ് നും ത�ിലു� �പവർ�നം വഴിയാണ് ഇത ്  

നിർ�ി�ു�ത്  

3 B2H6  + 6 NH3 
∆
→ 2 B3N3H6  + 12 H2 
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6. Explain the allotropes of carbon.

(I) ഡയമ� ്Diamond( വ�ജം

ൈഹ�ബിൈഡേസഷനിൽ

െട�ടാഹീ�ഡൽ രീതിയിൽ

മാറു�ു . അത ്െകാ�് 

ഇലക്േ�ടാണുകൾ ഇ�ാ�ത്

(II) �ഗാൈഫ� ്(Graphite) :- �ഗാൈഫ�ിൽ

ൈഹ�ബിൈഡേസഷനിൽ

ബ�ി�ിരി�ു�ു. ഓേരാ

െകാ� ്�ഗാൈഫ� ്ൈവദ�ുത

ഘടനയാണു�ത ്.  വ�ത���

ബല�ൾ മാ�തമാണു�ത്

പാളിയിൽ െത�ി നീ�ാൻ

വഴു�ു�തും ആണ.്  അതിനാൽ

ഉപേയാഗി�ു�ു .     

(III) ഫു�റീൻസ(്Fullerenes) :-

സാധാരണമായത് C60   ആണ്

ഇതിൽ ഓേരാ കാർബണും

ഫു�റീൻ ആേരാമാ�ിക്

7. Graphite is the thermodynamically  most stable form of carbon
െതർേമാ ഡയനാമിൿസ ്�പകാരം

ആണ്     

8. What are water gas and producer gas? Give their preparation and use.
കാർബൺ േമാേണാക്ൈസഡിന്െറയും

ഗ�ാസ് . നീരാവിെയ   േകാ�ിലൂെട

C  +  H2O (g)   
�������� �
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�  CO  

കാർബൺ േമാേണാക്ൈസഡിന്െറയും

െ�പാഡ�ൂസർ  ഗ�ാസ് . ചൂടു�

നിർ�ി�ു�ത്   

2 C  +  O2 (g) + 4  N2 (g)  
���� �
�⎯⎯⎯� 

ര�ും വ�ാവസായിക ഇ�ന�ൾ

9. Draw the structure of Carbon monoxide.
CO യിൽ കാർബണിന്െറയും ഓ��ിജൻഡയും

േബാ�ുകളും ആണു�ത ്.  

  
10. What are silicons? Give their preparation and uses.

 
 

 

നട�ിയ േശഷം േപാളിമൈറസ്

ഇവ സീലൻറ് , �ഗീസ് , ൈവദ�ുത

എ�ിവ   ഉ�ാ�ാൻ ഉപേയാഗി�ു�ു

 അവ ശരീരവുമായി �പവർ�ി�ാ�തായതു

ഉപകരണ�ളിലും സൗ�ര�

.  കാർബണിന്െറ അേലാേ�ടാ�ുകൾ ( രൂപാ�ര�ൾ

വ�ജം ) :- ഡയമ�ിൽ ഓേരാ കാർബണും sp3
 

ൈഹ�ബിൈഡേസഷനിൽ ആണ് .  ഓേരാ കാർബണും നാല് കാർബണുമായി

രീതിയിൽ ബ�ി�്  �തീ ഡയെമൻഷനാൽ െന�് വർക്

ഡയമ�് ( വ�ജം ) കാഠിന�ം ഉ�താണ് . സ�ത��

ഇ�ാ�ത ്െകാ�് ഇവ ൈവദ�ുതി കട�ി വിടുകയി�

�ഗാൈഫ�ിൽ ഓേരാ കാർബണും sp2 
 

ൈഹ�ബിൈഡേസഷനിൽ ആണ് . ഓേരാ കാർബണും  കാർബണുമായി

ഓേരാ കാർബണിലും ഓേരാ സ�ത�� ഇലക്േ�ടാൺ

ൈവദ�ുത വാഹിയാണ് . �ഗാൈഫ�ിനു െഹ��ഗണൽ

വ�ത��� പാളികൾ�ിടയിൽ  ദുർബലമായ വാ�ർ

മാ�തമാണു�ത്. അതിനാൽ �ഗാൈഫ�ിന്െറ ഒരു പാളി�്

നീ�ാൻ കഴിയും   . അതിനാൽ �ഗാൈഫ� ്മൃദുവും

അതിനാൽ �ഗാൈഫ� ്േസാളിഡ് ലൂ�ബി�ന്റ്

-  കാർബണിന്െറ കൃ�തിമ രൂപാ�രമാണ് ഫു�റീൻ

ആണ ്. അതിെന ബ�് മിൻ�ർ ഫു�റീൻ എ�്

കാർബണും sp2 
 ൈഹ�ബിൈഡേസഷനിൽ ആണ് .  

ആേരാമാ�ിക ്ആണ്  

Graphite is the thermodynamically  most stable form of carbon 
�പകാരം ഏ�വും �ിരതയു� കാർബണിന്െറ

What are water gas and producer gas? Give their preparation and use. 
േമാേണാക്ൈസഡിന്െറയും ൈഹ�ഡജന്െറയും മി�ശിതമാണ്

േകാ�ിലൂെട കട�ി വി�ാണ് ഇത് നിർ�ി�ു�ത്

(g) + H2 (g) 

േമാേണാക്ൈസഡിന്െറയും ൈന�ടജന്െറയും  മി�ശിതമാണ്

ചൂടു� വായുവിെന േകാ�ിലൂെട കട�ി 

 2CO  (g) + 4 N2 (g) 
ഇ�ന�ൾ ആണ് 

Draw the structure of Carbon monoxide. കാർബൺ േമാേണാക്ൈസഡിന്െറ ഘടന

ഓ��ിജൻഡയും ഇടയിൽ ഒരു സി� േബാ�ും

What are silicons? Give their preparation and uses. 

(-R2SiO-) ആവർ�ന യൂണി�ുകൾ

ഓര്ഗാേനാ സിലി�ൺ േപാളിമറുകളാണ്

സിലിേ�ാണുകൾ .  

ൈഡ  ക്േളാേറാ ൈഡ ആൽ�യിൽ

സിെലയ്നിെന  ൈഹേ�ഡാലിസിസ്

േപാളിമൈറസ് െച�� ാൽ സിലിേകാൺസ്  ലഭി�ും

ൈവദ�ുത ഇൻസുേല�ർ ,   ജലെ� തടയു�

ഉപേയാഗി�ു�ു. 

�പവർ�ി�ാ�തായതു െകാ�് ശാസ്�ത

സൗ�ര� വർധക വ��ു �ളിലും ഉപേയാഗി�ു�ു

രൂപാ�ര�ൾ )  

കാർബണുമായി 

വർക ്ഘടനയാണ് 

സ�ത�� 

വിടുകയി� . 

കാർബണുമായി 

ഇലക്േ�ടാൺ ഉ�ത ്

െഹ��ഗണൽ പാളി 

വാ�ർ വാൾസ ്

പാളി�്   േവെറ 

മൃദുവും വഴു 

ലൂ�ബി�ന്റ ്ആയി 

ഫു�റീൻ . ഇതിൽ 

എ�് പറയു�ു .. 

കാർബണിന്െറ രൂപം �ഗാൈഫ� ്

മി�ശിതമാണ് വാ�ർ 

നിർ�ി�ു�ത്   

മി�ശിതമാണ് 

വി�ാണ് ഇത് 

ഘടന : 
േബാ�ും ര� ്ൈപ 

യൂണി�ുകൾ അട�ിയ 

േപാളിമറുകളാണ് 

ആൽ�യിൽ  

ൈഹേ�ഡാലിസിസ ്

ലഭി�ും . 

തടയു� വസ�്തം 

ശാസ്�ത �കിയാ 

ഉപേയാഗി�ു�ു  
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1. Nomenclaturre of organic compounds  

Alkanes →  Root word + ane  

Alkenes →  Root word + ene  

Alkynes →  Root word + yne  

Number of 
carbon atoms  

Root word  Number of carbon atoms Root word 

1 Meth-  6 Hex- 

2 Eth-  7 Hept- 

3 Prop-  8 Oct- 

4 But-  9 Non- 

4 Pent-  10 Dec- 

 

Compound  IUPAC Name  Root word  Suffix 

CH3−CH3 Ethane  Eth- ane 

CH3−CH2−CH3 Propane  Prop- ane 

CH3−CH2− CH2− CH3 Butane But- ane 

CH3−CH2− CH2− CH2−CH3 Pentane Pent- ane 

CH2=CH2 Ethene  Eth- ene 

CH2=CH−CH3 Propene Prop- ene 

CH2=CH− CH2− CH3 Butene But- ene 

CH≡CH Ethyne Eth- yne 

CH≡C−CH3 Propyne Prop- yne 

 

2. Some alkyl groups 

CH3−       Methyl 

CH3−CH2−         Ethyl 

CH3−CH2− CH2−        Propyl 

          CH3          

 CH3─CH─         Isopropyl  

 

CH3−CH2− CH2− CH2−           Butyl  

 

Join Telegram Channel: https://t.me/hsslive Downloaded from www.Hsslive.in ®



 

 

3. Structure and nomenclature of some compounds

              CH3          CH3                            

     CH3─CH─CH2─CH─CH2─CH

 

 

CH3 – CH2 – CH- CH2 –  CH 

                     CH2-CH3     CH

4. Nomenclature of cyclic compounds

 

5. Nomenclature of aromatic compounds

Structure and nomenclature of some compounds 

3                            CH3 

─CH2─CH─CH3            2,4,7 – Trimethyloctane

CH – CH2 – CH3     

CH3                            3-Ethyl-5-methylheptane

Nomenclature of cyclic compounds 

1-Methyl-3-propylcyclohexane

 
Nomenclature of aromatic compounds 

 

Trimethyloctane 

methylheptane 

 

propylcyclohexane  
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 1,2 – 

1,4 – Dibromobenzene

6. Nomenclature of  compounds having functional groups

Decreasing order of priority

7. Give the IUPAC names of the following compounds: 

i) CH3─CH2─CH─CH2─CH2─CH─CH

                     OH                    CH

ii) CH3-CH2-CH=CH-CH2-COOH
 Ans: 

i) 6-Methyloctan-3-ol  

ii) Hex-3-en-1-oic acid  

 

Dibromobenzene 1,3 – Dibromobenzene

Dibromobenzene 

 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene 

 2-Chloro-1-methyl-4-nitrobenzene 

Nomenclature of  compounds having functional groups 

Decreasing order of priority

Hexa

Hexane

ive the IUPAC names of the following compounds:  

─CH─CH2─CH3  

OH                    CH3  

COOH 

Dibromobenzene 

 

Hexa- 1,3-dien-5-yne 

Hexane-2,4-dione 
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8. What is isomerism? Which are two types of 

ഒേര േമാളികുലാർ േഫാർമുലയും

േകാ�ൗ�ുകെള ഐേസാേമഴ്

ഐേസാമറിസം എ� ്പറയു�ു

ഇവ ര�് വിധമു�്  (I) സ�്ടക�്റൽ

9. What is Structural isomerism?   Which are four types of structural isomerism ? 

സ്�ടക�്റൽ ഐേസാമറുകൾ�ു

ഘടന വാക�വും ആയിരി�ും

(i)  Chain isomerism : െചയിൻ

എ�ാൽ വ�ത���  കാർബൺ

        

 

 

 

 

 

(ii) Position isomerism :  െപാസിഷൻ

�ാനം വ�ത���വും ആയിരി�ും

                                                    

(a) CH3 CH2 CH2 CH2OH ,       

             Butan-1-ol                         

(b) ��� − �� = �� −

                   But-2-ene                         But

(iii) Functional group isomerism :

േഫാർമുലയും എ�ാൽ

(a) CH3 CH2 CH2 CH2OH       

(b)  

(iv) Metamerism : ഒേര  ഫങ�്ണൽ

�ഗൂ�ുകൾ വ�ത���മായിരി�ും

CH3 CH2O CH2CH3  ,  CH3 

10. How will you detect the presence

കാർബൺ ൈഹ�ഡജൻ എ�ിവെയ

ഓർഗാനിക് േകാ�ൗ�ിെന കു�പിക്

കാർബൺ ൈഡ ഓകൈ്സഡ

ആ�ു�ു .ൈഹ�ഡജൻ , ജലം 

നിറം ആ�ു�ു . 

11. How will you detect the presence

ൈന�ടജൻ തിരി�റിയാനു�
േസാഡിയം ഫ�ൂഷൻ എ��്�ടാ��്

ക� ്പിടി�ു�ത ്. ഓർഗാനിക്

ചൂടാ�ു�ു . ചുവ� നിറം

ആ ലായനിെയ തിള�ിച്

What is isomerism? Which are two types of isomerism? 

േഫാർമുലയും എ�ാൽ വ�ത��� സ�ഭാവ�ൾ ഉ�തുമായ

ഐേസാേമഴ്സ ്എ�് പറയു�ു. ഈ �പതിഭാസ�ിനു

പറയു�ു.   

സ�്ടക�്റൽ ഐേസാമറിസം  (II)   �ീരിേയാ ഐേസാമറിസം

What is Structural isomerism?   Which are four types of structural isomerism ?  

ഐേസാമറുകൾ�ു ഒേര േമാളി�ുലാർ േഫാർമുലയും എ�ാൽ

ആയിരി�ും . 

െചയിൻ ഐേസാമറിസം :  ഒേര േമാളി�ുലാർ േഫാർമുലയും

കാർബൺ െചയിനുകളും ആയിരി�ും 

They have molecular formula C5H12 

െപാസിഷൻ ഐേസാമറിസം :   ഫങ�്ണൽ �ഗൂ�ുകളുെട

ആയിരി�ും 

                                                                          OH 

OH ,       CH3 CH2 CHCH3                                Molecular formula : C

                          Butan-2-ol    

− ��� , ��� = �� − ��� − ��� 

ene                         But-1-ene                             Molecular formula : C

Functional group isomerism :ഫങ�്ണൽ ഐേസാമറിസം :  ഒേര േമാളി�ുലാർ

എ�ാൽ വ�ത��� ഫങ�്ണൽ�ഗൂ�ുകളും ആയിരി�ും

H       CH3 CH2O CH2 CH3                             Molecular formula : C

 Molecular formula : C3H6O

ഫങ�്ണൽ �ഗൂ�ിന്െറ ഇരു ദിശകളിലും ഉ� ആൽൈ�ൽ

വ�ത���മായിരി�ും 

OCH2CH2 CH3                           Molecular formula : C4

How will you detect the presence of carbon and hydrogen in an organic compound?

എ�ിവെയ തിരി�റിയാനു� മാർഗം

കു�പിക ്ഓകൈ്സഡ് െവ� ്ചൂടാ�ു�ു കാർബൺ

ായി മാറു�ു . അത ്ചു�ാ�് െവ�െ� പാൽ

ആയി മാറു�ു . അത് വര� േകാ�ർ സൾേഫ�ിെന

How will you detect the presence of nitrogen using  Lassaigne’ extract? 

തിരി�റിയാനു� മാർഗം :  ല�ായിെനസ്  
എ��്�ടാ�� ്( ല�ായിെനസ ്എ��്�ടാ�� ്)ഉപേയാഗി�ാണ്

ഓർഗാനിക് േകാ�ൗ�ും േസാഡിയവും ഫ�ൂഷൻ

നിറം ആകുേ�ാൾ ൈചന ഡിഷിൽ എടു�

തിള�ിചച് േശഷം അരിെ�ടു�ു�ു.  ആ ഫിൽേ�ട�ിെനയാണ്

ഉ�തുമായ 

�പതിഭാസ�ിനു 

ഐേസാമറിസം  

എ�ാൽ വ�ത��� 

േഫാർമുലയും 

�ഗൂ�ുകളുെട 

Molecular formula : C4H10O 

ene                             Molecular formula : C4H8 

േമാളി�ുലാർ 

ആയിരി�ും 

Molecular formula : C4H10O 

O 

ആൽൈ�ൽ 

4H10O 

in an organic compound? 

മാർഗം  

കാർബൺ ,    

പാൽ നിറം 

സൾേഫ�ിെന നീല 

െട� ്  
ഉപേയാഗി�ാണ ്ഇവെയ 

ഫ�ൂഷൻ ട�ൂബിൽ 

എടു� ജല�ിൽ ഇടു�ു . 

ഫിൽേ�ട�ിെനയാണ് 
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േസാഡിയം ഫ�ൂഷൻ എ��്�ടാ�� ്( ല�ായിെനസ ്എ��്�ടാ�� ്) എ�് പറയു�ത ്. 

േകാവാലന്റ് േബാ�ു� ഓർഗാനിക ്േകാ�ൗ�ുകെള ജല�ിൽ ലയി�ു� 

അയണിക ്േകാ�ൗ�ുകൾ ആ�ാൻ േവ�ിയാണു ഇത് െച�ു�ത ്  

No.  പരീ�ണം  നിരീ�ണം നിഗമനം 

1 എ��്�ടാ�ിേല�് െഫറസ് 

സൾേഫ�ും ഗാഢസൾഫ�ൂരിക ്

ആസിഡും േചർ�ുക  

Prussian blue colour. 

�പഷ�ൻ നീല 

നിറം 

ൈന�ടജന്െറ 

സാ�ിധ�ം 

 

12. Ferriferrocyanide, Fe4[Fe(CN)6]3:-  

െഫറി െഫേറാ സയൈനഡ് ആണ് ല�ായിെനസ് െട�ിെല നീല നിറമു� േകാ�ൗ�്  

13. Explain Leibig’s method for the estimation of carbon and hydrogen. 

കാർബൺ ൈഹ�ഡജൻ എ�ിവയുെട അളവ ്ക� ്പിടി�ു� വിധം 

(എ�ിേമഷൻ ) Leibig’s method 

ഓർഗാനിക് േകാ�ൗ�ിെന കു�പിക ്ഓകൈ്സഡ് െവ� ്ചൂടാ�ു�ു .  

കാർബൺ , കാർബൺ ൈഡ ഓക്ൈസഡായി മാറു�ു .ൈഹ�ഡജൻ , ജലം ആയി മാറു�ു . 

CO2 ന്െട ഭാര�ിൽ നി�് കാർബണിന്െറ  ശതമാനം ക�് പിടി�ാം .    

ജല�ിന്െറ ഭാര�ിൽ നി�് ൈഹ�ഡജന്െറ  ശതമാനം ക�് പിടി�ാം .   

���������� �� ������ =  
�� � ���� �� ������������� ������ � ���

�� � ���� �� ������� ��������
 

 

���������� �� �������� =  
� � ���� �� ����� ������ � ���

�� � ���� �� ������� ��������
 

                         PROBLEM  

1.   0.41 g of an organic compound gave on combustion 0.8010 g of CO2 and 0.4212 g of water. Calculate the 
percentage of carbon and hydrogen in it. 
 

% �� ������ =  
�� � ���� �� ������������� ������ � ���

�� � ���� �� ������� ��������
=  

�� ��. ���� ����  

�� � �. ��
= ��. ��% 

 

% �� �������� =  
� � ���� �� ����� ������ � ���

�� � ���� �� ������� ��������
=  

� � �. ���� � ���

�� � �. ��
= ��. ��% 

2. On complete combustion, 0.246g of an organic compound gave 0.198g of CO2 and 0.1014g of H2O. 

Determine the percentage composition of carbon and hydrogen in the compound. 

Solution:  

% �� ������ =  
�� � ���� �� ������������� ������ � ���

�� � ���� �� ������� ��������
=  

�� ��. ��� ����  

�� � �. ���
= ��. ��% 

 
 

% �� �������� =  
� � ���� �� ����� ������ � ���

�� � ���� �� ������� ��������
=  

� � �. ���� � ���

�� � �. ���
= �. ��% 
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                      CHAPTER   13                HYDROCARBONS 

   PREPARED BY: YOOSAFALI T K , GHSS VARAVOOR (8040) ,9947444175 

                                YOUTUBE CHANNEL: CHEM DSM 

================================================================         
1. How will you prepare alkanes? ആൽെ�യ്നുകളുെട നിർമാണം  

(I) ആൽ�ീനുകൾ , ആൽൈ�നുകൾ എ�ിവെയ Ni / Pd/  Pt കാ�ലി�ിന്െറ 

സാനിധ��ിൽ ൈഹേ�ഡാജേനഷൻ ( ൈഹ�ഡജൻ േചർ�ൽ ) വഴി  

��� = ��� +  ��

�� / �� / ��
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� ��� − ���                                   

 

��� − � ≡ �� +  2 ��

�� / �� / ��
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� ��� − ��� − ��� 

(II) ആൽൈകൽ ഹാൈലഡുകെള Zn/HCl എ�ിവ ഉപേയാഗി�ു� നിേരാ��ീകരണം വഴി  

                         CH3 CH2Cl  + H2      
��/��

�⎯⎯⎯�      CH3 CH3  + HCl 

(III) By Wurtz reatction : വു�്സ ്റിയാ�ൻ വഴി :  ആൽൈകൽ ഹാൈലഡുകൾ േസാഡിയം 

േലാഹവുമായി വര� ഈഥറിൻെട സാനിധ��ിൽ �പവർ�ി�ി�ാൽ ഇര� എ�ം 

കാർബൺ ആ��ളു� ആൽെ�യന്ുകൾ ലഭി�ും . ഈ റിയാ�െന  വു�്സ ്എ�് 

പറയു�ു.       

� − � + � �� + � − � 
��� �����
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯�  � − � + � ��� 

��� − �� + � �� + �� − ���  
��� �����
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯�  ��� − ��� + � ���� 

                     Bromo methane                                                     Ethane 

������ + � �� + �� − ����  
��� �����
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯�  ��� − ��� − ��� − ��� + � ���� 

                                     Bromo ethane                                                       n-Butane 

2. Explain Isomerisation with example. 

 ഐേസാമൈറേസഷൻ :-  േനാർമൽ ആൽെകയന്ുകെള വര� അലൂമിയം 

ക്േളാൈറഡിന്െറയും HCl ന്െടയും സാനിധ��ിൽ ചൂടാ�ിയാൽ ശാഖകളു� 

ആൽെ�യ്നുകൾ ലഭി�ും ഇതിെന ഐേസാമൈറേസഷൻ എ� ്പറയു�ു.   

CH3 (CH2)4CH3 
����.����� /���
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�    CH3 – CH - CH2 - CH2 -CH3   +   CH3 - CH2 – CH - CH2 -CH3    

                                                                   CH3                                                                                      CH3 

 n- Hexane                                         2- methyl pentane                        3- methyl pentane  

3. Explain aromatization or reforming with example. 

                              

 

 

 

 

 

 

ആേറാ അതിലധികേമാ കാർബൺ ആ��ളു� േനാർമൽ ആൽെകയന്ുകെള  ഉയർ� 

താപനിലയിലും മർ��ിലും േ�കാമിയം ഓക്ൈസഡ് കാ�ലീസി�ിന്െട സാനിധ��ിൽ 

ചൂടാ�ിയാൽ െബൻസീൻ അെ��ിൽ അതിന്െട േഹാേമാേലാഗുകൾ ലഭി�ു�ു  

Join Telegram Channel: https://t.me/hsslive Downloaded from www.Hsslive.in ®



 

 

4. What are Conformations? കൺഫർേമഷൻസ ്:  

കാർബൺ കാർബൺ സിംഗിൾ േബാ�ിെല സ�ത�� തിരിയൽ വഴിയു�ാകു� 

വ�ത�ത��� �തിമാന �കമീകരണ�െളയാണ് കൺഫർേമഷൻസ ്എ� ്പറയു�ത ്. 

5. What are different types of conformations of ethane? Compare their stability. 

Sawhorse  projections of ethane                                      Newman projections of ethane 

              

ഈെതയന്ിന്െറ വ�ത��� കൺഫർേമഷനുകളും അവയുെട �ിരതയും 

ഈെതയ്നിനു(Ethane) �ാേഗഡ് (staggered) , ഏ��ി��്ഡ് (eclipsed) , സ്ക�ൂ (skew) എ�ീ 

കൺഫർേമഷൻസ ്ഉ�്. 

 �ാേഗഡ് കൺെഫർേമഷനു �ിരത കൂടുതലാണ്. അവയിൽ   കാർബൺ ആ��ളിെല 

ൈഹ�ഡജൻ ആ��ൾ പരമാവധി അകല�ിൽ ആയതിനാൽ അവ�ിടയിൽ വികർഷണം 

കുറവായിരി�ും. അതിനാൽ �ിരത കൂടുതലാണ്.   

എ�ാൽ  ഏ��ി��്ഡ് കൺഫർേമഷനിൽ കാർബൺ ആ��ളിെല ൈഹ�ഡജൻ ആ��ൾ 

ഒ�ിന് പുറകിൽ ഒ�് എ� രീതിയിൽ �കമീകരി�ിരി�ു�ു . അതിനാൽ അവ�ിടയിൽ 

വികർഷണം കൂടുതൽ ആയിരി�ും . �ിരത കുറവും ആയിരി�ും .  

ഇവ�ിടയിലു� കൺഫർേമഷനുകെള സക്�ൂ കൺഫർേമഷൻസ ്എ� ്പറയു�ു 

6. How will you prepare alkenes? 

ആൽൈകൽ ഹാൈലടുകെള  ആൾ�േഹാളിക് െപാ�ാഷ് േചർ� ്ഡിൈഹേ�ഡാ 

ഹാെലാജേനഷൻ( ൈഹ�ഡജൻ ഹാൈലഡ ്നീ�ം െച�ൽ) ആൽ�ീനുകൾ  

ലഭി�ും .ആൾ�േഹാളിക ് െപാ�ാസ�ം ൈഹേ�ഡാകൈ്സഡ് ഡിൈഹേ�ഡാ 

ഹാെലാജേന�ിംഗ ്ഏജന്റ് ആണ്  

��� −  ��� − �   
���.���
�⎯⎯⎯⎯�  ��� = ��� 

7. State  and explain Markownikkoff’s rule മാർേ�ാണിേ�ാ�� ്റൂൾ 

അൺ സിമ�ടി�ൽ ആൽ�ീനിേല�്  ഒരു അൺ സിമ�ടി�ൽ റിേയജന്റ്  േചർ�ാൽ , 

േചർ�ു� േമാളിക�ൂളിന്െട െനഗ�ിവ ്ഭാഗം കുറ� ൈഹ�ഡജൻ അട�ിയ 

കാർബണിേല� ്േചർ�െ�ടും . ഇതാണ്  മാർേ�ാണിേ�ാ��് റൂൾ   

1-േ�പാ�ീൻ േല� ്HBr േചർ�ാൽ �പധാന ഉൽ��ം 2-േ�ബാേമാ േ�പാെപയ്ൻ ആണ് . 

                                                                                               Br 

��� − �� = ��� +  ��� →    ��� − �� − ��� +   ��� − ��� − ��� − �� 

                        1-  propene                             2-  bromopropane (Major)         1-bromopropane    (Minor)    

 

8. What is peroxide effect or kharasch effect or anti markownikkoff’s rule? Give an example. 

െപേറാക്ൈസഡ് എഫ��് , കറാഷ് എഫ��് , ആന്റീ  മാർേ�ാണിേ�ാ��് റൂൾ :- 
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ഓർഗാനിക് െപേറാക്ൈസഡുകളുെട

ആൽ�ീനിേല�് HBr  േചർ�ാൽ

കാർബണിേല� ്േചർ�െ�ടും

HBr മാ�തേമ െപേറാക്ൈസഡ് 

��� − �� = �

                                                                                                                             

9. Give the preparation of acetylene (ethyne)

(I) കാൽസ�ം കാർൈബഡിൽ

േചർ�ാൽ   അസ�്

(II) ൈഡ േ�ബാേമാ ഈെതയ്ൻ

ഡി ൈഹേ�ഡാ ഹാെലാജേനഷൻ

10. How will you convert  acetylene to acetaldehyde?

അസ�ാൽഡിൈഹഡ് ആ�ും

�� ≡ �� + �

അസ�്ലീൻ ( ഈൈതൻ )േലക ്സൾഫ�ൂരിക്

സൾേഫ�ിന്െറയും സാനിധ��ിൽ

11. How will you convert  propyne to propanone(acetone)?

അസേ�ാൺ ) ആ�ും  

��� − � ≡ �� + � −

െ�പാൈ�ൻ േലക ്സൾഫ�ൂരിക് ആസിഡിന്െറയും

സാനിധ��ിൽ  ജലം േചർ�ാൽ

12. How will you convert s acetylene to benzene?

ആ�ും  

 

13. How will you prepare benzene ? 

(I) From acetylene (ethyne) :

െപേറാക്ൈസഡുകളുെട സാനിധ��ിൽ അൺ സിമ�ടി�ൽ

േചർ�ാൽ െനഗ�ിവ ്ഭാഗം കൂടുതൽ  ൈഹ�ഡജൻ

േചർ�െ�ടും (against Markwnikkoff’s rule) .  

എഫക ്കാണി�ൂ 

��� +  ��� 
������� �������� 
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�  ��� − ��� − ���

                                                                                                                                 1-Bromo propane (Major product )

ration of acetylene (ethyne) അസ�്ലീൻ ( ഈൈതൻ ) നിർ�ാണം

കാർൈബഡിൽ നി�് : - കാൽസ�ം കാർൈബഡിേല�്

അസ�്ലീൻ ( ഈൈതൻ ) ലഭി�ും  

���� + � ��� → �� ≡ �� + ��(��)� 
ഈെതയ്ൻ െന ആൾ�േഹാളിക് െപാ�ാഷ ്(KOH

ഹാെലാജേനഷൻ നട�ിയാൽ അസ�്ലീൻ ( ഈൈതൻ

 
How will you convert  acetylene to acetaldehyde? അസ�്ലീൻ ( ഈൈതൻ ) എ�െന

ആ�ും 

− �� 
����/��/����
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�   ��� = ��(��)

�������������
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�  ��

സൾഫ�ൂരിക ്ആസിഡിന്െറയും െമർകുറിക ്

സാനിധ��ിൽ  ജലം േചർ�ാൽ അസ�ാൽഡിൈഹഡ്

How will you convert  propyne to propanone(acetone)? െ�പാൈ�ൻ  എ�െന െ�പാ�േനാൻ

− �� 
����/��/����
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�   ��� − �(��) = ���

�������������
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�

ആസിഡിന്െറയും െമർകുറിക് സൾേഫ�ിന്െറയും

േചർ�ാൽ െ�പാ�േനാൻ ( അസേ�ാൺ ) ലഭി�ും  

you convert s acetylene to benzene? അസ�്ലീൻ ( ഈൈതൻ ) എ�െന

 

 

അസ�്ലീൻ ( ഈൈതൻ ) ചൂടാ�ി

ഇരു�് കുഴലിലൂെട കട�ി 

െബൻസീൻ ലഭി�ും 

acetylene (ethyne) :-  

അസ�്ലീൻ

ചൂടാ�ി ചുവ�

കുഴലിലൂെട

െബൻസീൻ

സിമ�ടി�ൽ 

ൈഹ�ഡജൻ അട�ിയ 

− �� 

Bromo propane (Major product ) 

നിർ�ാണം: 

കാർൈബഡിേല� ്ജലം 

KOH) േചർ�്                            

ഈൈതൻ ) ലഭി�ും 

എ�െന 

���� 

അസ�ാൽഡിൈഹഡ് ലഭി�ും  

െ�പാ�േനാൻ ( 

�������������
�  ����� ��� 

സൾേഫ�ിന്െറയും 

എ�െന െബൻസീൻ  

ചൂടാ�ി ചുവ� 

വി�ാൽ 

ലീൻ ( ഈൈതൻ ) 

ചുവ� ഇരു�് 

കുഴലിലൂെട കട�ി വി�ാൽ 

െബൻസീൻ ലഭി�ും 
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(II) From sodium benzoate  :-  

േസാഡിയം െബൻേസാേയ� ്െന േസാഡാ ൈലം  േചർ� ്ഡീ കാർേബാ��ിേലഷൻ 

നട�ിയാൽ 

െബൻസീൻ ലഭി�ും 

 

 

(III) From Phenol :- ഫിേനാൾ േല� ്സി�് േചർ�് ചൂടാ�ിയാൽ െബൻസീൻ ലഭി�ും 

 

 

 

 

14. Electrophilic substitution reaction :- ഇലക്േ�ടാഫിലി� ്സബ്�ിട�ൂഷൻ റിയാ�ൻ :    

(i) Nitration: ൈനേ�ടഷൻ :- െബൻസീനിേല�് ൈനേ�ട�ിങ ്മി��്ചർ  ( ഗാഢ ൈന�ടിക ്

ആസിഡിന്െറയും ഗാഢ സൾഫ�ൂരിക ്ആസിഡിന്െറയും മി�ശിതം ) േചർ�ാൽ 

ൈനേ�ടാ െബൻസീൻ   ലഭി�ും 

 
(ii) Friedel –Craft alkylation(benzene to toluene):- �ഫീഡൽ �കാഫ�് ്ആൽൈകേലഷൻ:-  

െബൻസീൻ → േടാളുവീൻ 

െബൻസീനിെന മീൈതൽ ക്േളാൈറഡുമായി അൺ ൈഹ�ഡസ് അലൂമിനിയം 

ക്േളാൈറഡിെന സാനിധ��ിൽ �പവർ�ി�ി�ാൽ േടാളുവീൻ ലഭി�ും ഇതിെന 

�ഫീഡൽ �കാഫ�് ്ആൽൈ�േലഷൻ എ�് പറയു�ു 

 

 

 

(iii) Fridel-Craft acylation  (convert benzene to aceto phenone)  

�ഫീഡൽ �കാഫ�് ്അൈസേലഷൻ :- െബൻസീൻ → അസേ�ാ ഫിേനാൻ  

െബൻസീനിെന അസ�യിൽ ക്േളാൈറഡുമായി അൺ ൈഹ�ഡസ് അലൂമിനിയം 

ക്േളാൈറഡിെന സാനിധ��ിൽ �പവർ�ി�ി�ാൽ അസേ�ാ ഫിേനാൻ ലഭി�ും ഇതിെന 

�ഫീഡൽ �കാഫ�് ്അൈസേലഷൻ എ� ്പറയു�ു  
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CHAPTER  14        ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 

PREPARED BY: YOOSAFALI T K , GHSS VARAVOOR (8040) ,9947444175 

                                YOUTUBE CHANNEL: CHEM DSM 

===================================================== 
1. Which are responsible for tropospheric pollution? േ�ടാേപാ��റിക ്മലിനീകാരികൾ : 

(I) വാതക മലിനീകാരികൾ :   ഉദാ : ൈന�ടജൻ ,  സൾഫർ , കാർബൺ എ�ിവയുെട 

ഓക്ൈസഡുകൾ  

(II) പാ�ി�ുേല� ്മലിനീകാരികൾ : ഉദാ : െപാടി , ആവികൾ , പുക , മ�്   

2. Carbon monoxide is highly poisonous. Explain.  
 കാർബൺ േമാേണാകൈ്സഡ് ഉയർ� വിഷമു� വാതകം ആണ ്.  
കാർബൺ േമാേണാകൈ്സഡ് ര��ിെല ഹീേമാ േ�ാബിനുമായി കൂടിേ�ർ� ്

കാർേബാകസ്ി ഹീേമാേ�ാബിൻ ഉ�ാകു�ു . ഇത ്ഹീേമാ േ�ാബിന്െറ ഓ��ിജൻ 

വഹി�ു െകാ�് േപാകാനു� കഴിവ ്കുറ�ു�ു. ര��ിൽ ഓ��ിജന്െറ അളവ ്

കുറയു�ത് തല േവദന , കാ�� കുറവ് , ഹൃദയ സംബ�മായ തകരാറുകൾ  തുട�ി 

മരണ�ിനു വെര കാരണം ആകു�ു .  

3. Explain Green house effect and global warming  ഹരിത ഗൃഹ �പഭാവവും ആേഗാള 

താപനവും :  
ഭൂമിയുെട അ�രീ�ം സൂര�നിൽ നി�ു� താപെ� തട�ു നിർ�ുകയും ബാഹ� 

ആകാശേ�� ്േപാകു�ത് തടയുകയും അ�രീ� താപനില കൂടു�തിന് 

കാരണമാകു� �പതിഭാസമാണ് ഹരിത ഗൃഹ �പഭാവം.  കൂടുത ഇൻ�ഫാ െറഡ് 

കിരണ�ൾ തട�ു നി�ാൽ അ�രീ�ം ചൂടാകുകയും അ�രീ� താപനില 

കൂടുകയും െച�ു�ു . ഇതിെന ആേഗാള താപനം എ�് പറയു�ു  

4. Which are the green house gases? ( gases responsible for global warming)               

ഹരിത ഗൃഹ �പഭാവ�ിനു ( ആേഗാള താപന�ിന്) കാരണമായ വാതക�ൾ :  

കാർബൺ  ൈഡ ഓക്ൈസഡ ്, മീേഥൻ , ഓേസാൺ , ക്േളാേറാ ഫ്ളൂേറാ കാർബൺ , ജല 

ബാ��ം 

5. What are the adverse effects of green house effect and global warming? 
ആേഗാള താപന�ിന്െടയും ഹരിത ഗൃഹ �പഭാവ�ിന്െടയും ദൂഷ� ഫല�ൾ :  

(I) ഇത് ആേഗാള താപനില കൂടാൻ കാരണമാകു�ു . അതിെന തുടർ�് പകർ� 

വ�ാധികളായ മ��നി െഡ�ി�നി എ�ിവ പറ�ാൻ കാരണമാകു�ു 

(II)  �ദുവ �പേദശ�ളിെല മ�് മലകൾ ഉരുകാൻ കാരണമാകു�ു .  താഴ്� 

�പേദശ�ളിൽ െവ�െ�ാ��ിന് കാരണമാകുകയും െച�ു�ു 

6. What can we do to reduce global warming? ആേഗാള താപനം കുറ�ാനു� മാർ��ൾ :  
(I) വാഹ�ളുെട ഉപേയാഗം കുറ�്  േഫാസിൽ ഇ��ളുെട ക�ി�ൽ കുറ�ുക.  
(II) മര�ൾ െവ�് പിടി�ി�ുക . വന വൽ�രണം േ�പാ�ാഹി�ി�ുകയും െച�ുക 

7. What is Acid rain? How is it formed? 
മഴ െവ��ിന്െറ PH  , 5.6േന�ാൾ കുറയുകയാെണകിൽ അതിെന അ� മഴ അഥവാ 

ആസിഡ ്െറയ്ൻ എ�് പറയു�ു . മലിന വായുവിെല സൾഫർ ൈഡ ഓക്ൈസഡ ്, 

ൈന�ടജൻ ൈഡ ഓകൈ്സഡ് എ�ിവയാണ ്അ� മഴയ്� ്കാരണം  

2 SO2 + O2 + 2 H2O→  2H2SO4  
4  NO2 + O2 + 2 H2O→  4HNO3 
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8. What are harmful effects of acid rain? അ� മഴയുെട ദൂഷ� ഫല�ൾ : 
(I) ജല ൈപ�ുകെള നശി�ി�ുകയും മ�ിെലയും പാറകളിെലയും ഇരു�് , െച�് ,  

െലഡ് തുട�ിയ  േലാഹ�െള ലയി�ി�ുകയും െച�ു�ു . 

(II) ഇത് െക�ിട നിർ�ാണ വ��ു �െള നശി�ി�ു�ു ( ഉദാ : അ� മഴ താജ ്മഹലിന്െറ   

സൗ�ര�െ� ബാധി�ി�ു�് )  

9. What is Biological oxygen demand (BOD)?  ബേയാളജി�ൽ ഓ��ിജൻ ഡിമാൻഡ് :  
മലിന ജല�ിൽ അട�ിയ സസ� ജന� പദാർ��െള ഓ��ീകരി�ാൻ സൂ�� 

ജീവികൾ�ാവശ�മായ ഓ��ിജന്െറ അളവാണ ്ബേയാളജി�ൽ ഓ��ിജൻ ഡിമാൻഡ് . 

ശു� ജല�ിന്െറ BOD,  5 ppm േന�ാൾ കുറവായിരി�ും. (parts per million) 

 ഉയർ� മാലിന�ം അട�ിയ ജല�ിന്െറ BOD,  17 ppm േന�ാൾ കൂടുതൽ ആയിരി�ും . 

10.   What is green chemistry?   �ഗീൻ െകമിസ്�ടി (ഹരിത രസത��ം) :   
ചു�ുപാടിനും മനുഷ� ആേരാഗ��ിനും കുറ� േദാഷം മാ�തം വരു� രീതിയിൽ 

പുതിയ രാസ   �പ�കിയകെള രൂപെ�ടു�ാനും  നിലവിൽ ഉ�വെയ െമ�െ�ടു�ാനും 

�ശമി�ു� രസത�� ശാഖയാണ ്�ഗീൻ െകമിസ്�ടി . ഇത് രാസ �പവർ�ന�ളിൽ വിഷ 

വ��ു �േളാ വിഷ ലായനികേളാ ഉപേയാഗി�ു�ി� . േദാഷകരമായ രാസ 

�പവർ�ന�ൾ   ഉപേയാഗി�ു�ി� . ഇത ്കുറ� മാലിന�ം മാ�തേമ 

ഉ�ാ�ുകയു�ു. 

11. Give some applications of green chemistry in day to day life. 

നി�ത� ജീവിത�ിൽ �ഗീൻ െകമിസ്�ടിയുെട �പാേയാഗിക 

ഉപേയാഗ�ൾ :  

(I) വസ�്ത�ളുെട ൈ�ഡ ക്ളീനിംഗിന ്�ദാവക കാർബൺ ൈഡ ഓകൈ്സഡ് 

ഉപേയാഗി�ു�ു.   

(II) േപ�റുകളുെട �ീ�ി�ിനു ൈഹ�ഡജൻ െപേറാക്ൈസഡ് ഉപേയാഗി�ു�ു.  
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