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യൂണിറ്റ്2
രാസബന്ധനം

പ്രതീകങ്ങൾ-മൂ ലകങ്ങളെളപ്രതിനിധാനംളെചയ്യാൻപ്രതീകങ്ങൾഉപയയാഗിക്കുന്നു .
➢ ചിലമൂ ലകങ്ങൾക്ക്ഇംഗ്ലീഷ്നാമത്തിളെലആദ്യളെത്തവലിയഅക്ഷരംപ്രതീകമായി
ഉപയയാഗിക്കുന്നു .

യപര് ഇംഗ്ലീഷ്നാമം പ്രതീകം
കാർബൺ Carbon C
ഓക്സിജൻ Oxygen O

ഹൈഹഡ്രജൻ Hydrogen H

➢ ചിലമൂ ലകങ്ങളുളെടപ്രതീകങ്ങളായിഇംഗ്ലീഷ്നാമത്തിളെലആദ്യവലിയഅക്ഷരത്തിന് 
പുറളെമ  രണ്ടാമളെത്ത  അക്ഷരയമാ  മയറ്റളെതങ്കിലു ം  പ്രധാന  അക്ഷരയമാ  ളെചറിയ
അക്ഷരമായികൂ ളെടഉപയയാഗിക്കുന്നു .

യപര് ഇംഗ്ലീഷ്നാമം പ്രതീകം
കാൽസ്യം Calcium Ca
യPാറിൻ Chlorine Cl
യRാമിയം Chromium Cr
യSാമിൻ Bromine Br

➢ ചില മൂ ലകങ്ങളുളെട പ്രതീകങ്ങൾഅവയുളെട ലാറ്റിൻ ഭാഷയിളെല യപരിൽ നിന്നാണ്
സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

യപര് ലാറ്റിൻനാമം പ്രതീകം
യസാഡിയം നാട്രിയം(Natrium) Na
ളെപാട്ടാസ്യം കാലിയം(Kalium) K
യകാപ്പർ കുപ്രം(Cuprum) Cu
അയൺ ളെഫറം(Ferrum) Fe

മൂ ലകങ്ങൾ :- രാസപ്രRിയയിലൂ ളെടവിഘടിപ്പിച്ച്ഘടകങ്ങളാക്കാൻസാധിക്കാത്ത
ശുദ്ധപദാർത്ഥങ്ങളാണ്മൂ ലകങ്ങൾ.
മൂ ലകതന്മാത്രകൾ :- ഒയരയിനംആറ്റങ്ങൾമാത്രമുള്ളതന്മാത്രകളാണ്മൂ ലകതന്മാത്രകൾ

ഏകായറ്റാമികതന്മാത്ര :- ഒരാറ്റംമാത്രംഅടങ്ങിയിട്ടുള്ളതന്മാത്ര.
ഉദാ:-Na,K,He
ദ്വയായറ്റാമികതന്മാത്ര :- രണ്ടാറ്റങ്ങൾഅടങ്ങിയിട്ടുള്ളതന്മാത്ര.
ഉദാ:-H2,O2,N2
ബഹുഅയറ്റാമികതന്മാത്ര :- രണ്ടിലധികംആറ്റങ്ങൾഅടങ്ങിയിട്ടുള്ളതന്മാത്ര.
ഉദാ:-S8,O3,P4
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സംയുക്തങ്ങൾ :- രയണ്ടാഅതിലധികയമാമൂ ലകങ്ങൾരാസപ്രRിയയിലൂ ളെടയചർന്നുണ്ടാകു
ന്നശുദ്ധപദാർത്ഥങ്ങളാണ്സംയുക്തങ്ങൾ.
ഉദാ:-CO2,H2O,H2SO4
രാസസൂത്രം
ഒരു തന്മാത്രയിളെലമൂ ലകആറ്റങ്ങളുളെടയഥാർത്ഥഎണ്ണളെത്തസൂ ചിപ്പിക്കുന്നതരത്തിൽ
എഴുതുന്നചുരുളെക്കഴുത്താണ്രാസസൂത്രം.
1.പട്ടികപൂ ർത്തിയാക്കുക.

മൂ ലകം ഇംഗ്ലീഷ്നാമം പ്രതീകം
യഫാസ്ഫറസ് Phosphorous
യബായറാൺ Boron
ഫ്ലൂ റിൻ Fluorine
മഗ്നീഷ്യം Magnesium
സിങ്ക് Zinc

അലൂ മിനിയം Aluminium
2.ബന്ധംകളെണ്ടത്തിപൂ രിപ്പിക്കുക

മൂ ലകം ലാറ്റിൻനാമം പ്രതീകം
യസാഡിയം Natrium
അയൺ Ferrum

ളെവള്ളി(സിൽവർ) Argentum
സ്വർണ്ണം(യഗാൾഡ്) Aurum

3. ചുവളെട ളെകാടുത്തിരിക്കുന്നവളെയഏകായറ്റാമികതന്മാത്രകൾ, ദ്വയായറ്റാമികതന്മാത്രകൾ, 
ബഹുഅയറ്റാമികതന്മാത്രഎന്നിങ്ങളെനതരംതിരിക്കുക.

Cu,He,I2,Cl2,Ar,Br2,O3,P4,S8,H2
ഏകായറ്റാമികതന്മാത്ര ദ്വയയറ്റാമികതന്മാത്ര ബഹുഅയറ്റാമികതന്മാത്ര

4.ചുവളെടനൽകിയിരിക്കുന്നവളെയമൂ ലകതന്മാത്ര,സംയുക്തതന്മാത്രഎന്നിങ്ങളെനതരം
തിരിക്കുക.

H2,O2,SO2,NH3,H3PO4,Cl2,Br2,HCl
മൂ ലകതന്മാത്ര സംയുക്തതന്മാത്ര

5.ചുവളെടനൽകിയിരിക്കുന്നവഎന്തിളെനസൂ ചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന്വ്യക്തമാക്കുക.
2O രണ്ട്ഓക്സിജൻആറ്റങ്ങൾ
H2
2H
2H2
SO2
3HCl
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6. ചുവളെടനൽകിയിരിക്കുന്നവയിളെലആറ്റങ്ങളുളെട ആളെകഎണ്ണം, തന്മാത്രകളുളെട ആളെക
എണ്ണംഎന്നിവകണ്ടുപിടിക്കുക.

(a) 3KCl (b) 2C12H22O11 (c) 4 H2SO4 (5) 5NH3

യൂണിറ്റ് 3 
റിയഡാക്സ്പ്രവർത്തനങ്ങളു ംരാസപ്രവർത്തനയവഗവു ം

രാസസമവാക്യങ്ങൾ:-പ്രതീകങ്ങളു ംരാസസൂത്രങ്ങളു ംഉപയയാഗിച്ച്രാസപ്രവർത്തനളെത്ത
സൂ ചിപ്പിക്കുന്നലഘു ശാസ്ത്രീയരീതിയാണ്രാസസമവാക്യം.

ഉദാ:- Zn+2HCl→ZnCl2+H2
ഈരാസപ്രവർത്തനത്തിൽസിങ്കു ം(Zn)ഹൈഹയഡ്രായPാറിക്ആസിഡു ം(HCl) അഭികാരകങ്ങളാണ്.
സിങ്ക് യPാഹൈറഡ് (ZnCl2), ഹൈഹഡ്രജൻ (H2) എന്നിവഉല്പന്നങ്ങളാണ്. ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ
പളെങ്കടുക്കുന്നപദാർത്ഥങ്ങളെളഅഭികാരകങ്ങൾഎന്നു പറയുന്നു . പ്രവർത്തനഫലമായുണ്ടാകുന്ന
പദാർത്ഥങ്ങളെളഉല്പന്നങ്ങൾഎന്നുംപറയുന്നു .
സമീകൃതരാസസമവാക്യങ്ങൾ:-
ഒരു  രാസസമവാക്യത്തിളെല അഭികാരകഭാഗളെത്തയു ം  ഉൽപ്പന്നഭാഗളെത്തയും ഓയരാ  മൂ ലകത്തിളെ�യു ം
ആറ്റങ്ങളുളെടഎണ്ണംതുല്യമാക്കിഎഴുതുന്നപ്രRിയയാണ്രാസസമീകരണം.  ഇത്തരത്തിൽസമീകരണം
നടത്തിയിരിക്കുന്നരാസസമവാക്യങ്ങളെളസമീകൃതരാസസമവാക്യങ്ങൾഎന്നു വിളിക്കുന്നു .

1.തന്നിരിക്കുന്നരാസസമവാക്യങ്ങളിൽസമീകരിക്കാത്തവകണ്ടു പിടിച്ച്സമീകരിളെച്ചഴുതുക.
a) H2 + O2 →H2O
b) H2 + Cl2 → 2HCl
c) C + O2 →CO2

d) H2O2 →H2O + O2

e) N2 + 3H2 → 2NH3

2.രാസസമവാക്യംവിശകലനംളെചയ്ത്ചുവളെടനൽകിയിരിക്കുന്നയചാദ്യങ്ങൾക്ക്ഉത്തരളെമഴുതുക.
N2 + O2 → 2NO

a)ഇവയിളെലഅഭികാരകങ്ങൾഏവ?
b)ഉല്പന്നംഏത്?
c)ഇതിളെലമുലകതന്മാത്രകൾഏളെതല്ലാം?

യൂണിറ്റ്5
ആസിഡുകൾ ,യബസുകൾ ,ലവണങ്ങൾ 

♦നമ്മുളെടനിത്യജീവിതത്തിൽഉപയയാഗിക്കുന്നപലഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലു ംആസിഡുകൾ
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു .

ഉദാ:-
ഭക്ഷ്യവസ്തു അടങ്ങിയിരിക്കുന്നആസിഡ്
ഹൈതര് ലാക്റ്റിക്ആസിഡ്
വിനാഗിരി അസറ്റിക്ആസിഡ്
പുളി ടാർട്ടാറിക്ആസിഡ്
നാരങ്ങ സിട്രിക്ആസിഡ്
ആപ്പിൾ മാലിക്ആസിഡ്
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ആസിഡുകളു ളെടളെപാതുസ്വഭാവങ്ങൾ
• നീലലിറ്റ്മസിളെനചുവപ്പാക്കുന്നു .
• പുളിരുചിയുണ്ട്.
• പ്രവർത്തനയശഷികൂ ടിയയലാഹങ്ങളുമായുള്ളപ്രവർത്തനംവഴിഹൈഹഡ്രജൻവാതകം
സ്വതന്ത്രമാകുന്നു .

• കർബയണറ്റുകളുമായിപ്രവർത്തിച്ച്കാർബൺഹൈഡഓഹൈക്സഡ്വാതകമുണ്ടാകുന്നു .

♦ നിത്യജീവിതത്തിൽവിവിധആവശ്യങ്ങൾക്കായിനാംആൽക്കലികൾഉപയയാഗിക്കുന്നുണ്ട്.

ആൽക്കലികളുളെടളെപാതു സ്വഭാവങ്ങൾ
• ചുവപ്പു ലിറ്റ്മസിളെനനീലയാക്കുന്നു .
• കാരരുചിയുണ്ട്
• വഴുവഴുപ്പുണ്ട്

♦സൂ ചകങ്ങൾ :- നിറംമാറ്റത്തിലൂ ളെടആസിഡുകളെളയു ംആൽക്കലികയളയു ംതിരിച്ചറിയാൻ
സഹായിക്കുന്നപദാർത്ഥങ്ങളാണ്സൂ ചകങ്ങൾ.
ഉദാ:-ലിറ്റ്മസ്യപപ്പർ(നീല,ചുവപ്പ്),ഫിയനാഫ്തലിൻ,മീഹൈതൽഓറഞ്ച്.

♦ചിലസൂ ചകങ്ങൾആസിഡിലു ംആൽക്കലിയിലു ംപ്രദർശിപ്പിക്കുന്നനിറംപട്ടികയിൽ
നൽകിയിരിക്കുന്നു .

സൂ ചകം ആസിഡിളെലനിറം ആൽക്കലിയിളെലനിറം
നീലലിറ്റ്മസ്യപപ്പർ ചുവപ്പ് നീല
ചുവന്നലിറ്റ്മസ്യപപ്പർ ചുവപ്പ് നില
ഫിയനാഫ്തലിൻ നിറമില്ല പിങ്ക്
മീഹൈതൽഓറഞ്ച് ഇളംപിങ്ക് ഇളംമഞ്ഞ

♦ നിർവീരീകരണം :- ആസിഡു ംആൽക്കലിയു ംനിശ്ചിതഅളവിൽകൂ ടിയചരു യ�ാൾ
ആസിഡിയ�യു ംആൽക്കലിയു യടയു ംഗുണങ്ങൾനഷ്ടളെപ്പടുകയു ംലവണവു ംജലവു ം
ഉണ്ടാകുകയു ംളെചയ്യുന്നു .ഈപ്രവർത്തനമാണ്നിർവീരീകരണം.

ആസിഡ്+ആൽക്കലി→ലവണം+ജലം

♦ PHമൂ ല്യം :- പദാർത്ഥങ്ങളുളെടആസിഡ്/ആൽക്കലിസ്വഭാവംസൂ ചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
ശാസ്ത്രിയമാർഗ്ഗമാണ്PHമൂ ല്യം.

PHമൂ ല്യം7-നിർവീര്യലായനി
PHമൂ ല്യം7ൽകുറവ്-ആസിഡ്സ്വഭാവമുള്ളത്

PHമൂ ല്യം7ൽകൂ ടുതൽ-ആൽക്കലിസ്വഭാവമുള്ളത്

♦ കൃഷിഇറക്കുന്നഘട്ടത്തിൽമണ്ണിളെ�PHമൂ ല്യംനിർണ്ണയിയക്കണ്ടത്അത്യാവശമാണ്.
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സ്റ്റാൻഡേ�ർ�് 9 ബ്രി�്ജ് മെ�റ്റീരിയൽ
1. പരീക്ഷണനിരീക്ഷണപ്രവർത്തനങ്ങൾവിശകലനംളെചയ്ത്പട്ടികപൂ ർത്തിയാക്കുക.

പരീക്ഷണം നിരീക്ഷണം നിഗമനം
നീലലിറ്റമസ്യപപ്പർതന്നിരിക്കു
ന്നലായനിയിൽമുക്കുന്നു

നീലലിറ്റമസ്
ചുവപ്പാകുന്നു

നാരങ്ങളെവള്ളത്തിൽരണ്ട്തുള്ളി
മീഹൈതൽഓറഞ്ച്ഒഴിക്കുന്നു . ഇളംപിങ്ക്നിറം

ളെതളിഞ്ഞചുണ്ണാ�ു ളെവള്ളത്തിൽ
രണ്ട്തുള്ളിഫിയനാഫ്തലീൻ

ഒഴിക്കുന്നു
പിങ്ക്നിറം

തന്നിരിക്കുന്നലായനിയിൽചു
വന്നലിറ്റമസ്യപപ്പർമുക്കുന്നു

ചുവന്നലിറ്റമസ്
യപപ്പർനീലയാകുന്നു .

2.ചുവളെടതന്നിരിക്കുന്നപ്രസ്താവനകളിൽനിന്നു ംആസിഡിനു ംആൽക്കലിക്കു ംയയാജിച്ചവ
പട്ടികളെപ്പടുത്തുക.

 പുളിരുചിയുണ്ട്
 PHമൂ ല്യം7ൽകൂ ടുതലാണ്.
 കാർബയണറ്റുകളുമായിപ്രവർത്തിച്ച്കാർബൺഹൈഡഓഹൈക്സഡ്വാതകമുണ്ടാകുന്നു
 PHമൂ ല്യം7ൽകുറവാണ്.
 Znഉംആയിപ്രവർത്തിച്ച്ഹൈഹഡ്രജൻവാതകംസ്വതന്ത്രമാകുന്നു .
 PHമൂ ല്യം7ആണ്.
 കാരരുചിയുണ്ട്
 വഴുവഴുപ്പുണ്ട്.
 ചുവന്നലിറ്റമസിളെനനീലയാക്കുന്നു .

ആസിഡിന്യയാജിച്ചവ ആൽക്കലിക്ക്യയാജിച്ചവ

3.പട്ടികപൂ ർത്തിയാക്കുക

പദാർത്ഥം
ലിറ്റമസ്യപപ്പറിളെ�നിറം ആസിഡ്/

ആൽക്കലി
PHമൂ ല്യം

ചുവന്നലിറ്റമസ്
നീലനിറമാകന്നു .

നീലലിറ്റമസ്
ചുവപ്പു നിറമാകുന്നു .

7ൽ
കൂ ടുതൽ

7ൽ
കുറവ്

യനർപ്പിച്ച
ഹൈഹയഡ്രായPാറിക്

ആസിഡ്
 ആസിഡ് 

അലക്കുകാരലായനി ആൽക്കലി
പുളിളെവള്ളം

ചുണ്ണാ�ു ളെവള്ളം
വിനാഗിരി
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