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രസതന്ത്രം -ക്ലാസ് ന�ാട്സ് 
ക്ലാസ്സ്   10  

മലയാളം മീഡിയം

  യൂണിറ്റ് 1

പീരിന�ാഡിക് നടബിളും ഇലന�ാൺ വി�്യാസവും 
1. ആധുനിക പീരിയ�ോഡിക് യ�ബിളിൽ മൂലക വർഗ്ഗീകരണത്തിന്റെ� അ�ിസ്ഥോനം എന്തോണ് ?
ഉത്തരം : അയ"ോമിക നമ്പർ. 
2.യ&ോഡി�ത്തിന്റെ� അയ"ോമിക നമ്പർ 11 ആണ് . ഇതിന്റെ� ഇലയ*ോൺ വിന്യോ&ം എഴുതി ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 
പീരി�ഡ് നമ്പർ എന്നിവ  കന്റെ1ത്തുക . ഒന്നോം ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഈ മൂലകം യലോഹമോയണോ 
അയലോഹമോയണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുക. 
ഉത്തരം : ഇലയ*ോൺ വിന്യോ&ം =  2,8,1

ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ = 1
 പീരി�ഡ് നമ്പർ = 3
ഒന്നോം ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഈ മൂലകം യലോഹമോ�ിരിക്കും 

3. ന്യൂക്ലി�സ്സിൽ നിന്നും അകലുയന്തോറും 

 * ഇലക് യFോണിന്റെ�  ഊർജ്ജം കൂടുന്നു. 

* ന്യൂക്ലി�സും   ഇലയ*ോണും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം  കൂടുന്നു.

ചില മൂലകങ്ങളുന്റെ� ഷെ�ൽ ക്രമത്തിലുള്ള ഇലയ*ോൺ വിന്യോ&ം തോന്റെS ന്റെകോടുത്തിരിക്കുന്നു. 

മൂലകം ഷെ�ല്ലുകൾ

K L M N

3Li 2 1 - -

11Na 2 8 1 -

18Ar 2 8 8 -

19K 2 8 8 1
 

മൂന്നോമന്റെത്ത (M) ന്റെഷല്ലിൽ 18 ഇലയ*ോണുകൾ ഉൾന്റെപ്പടുത്തോന്റെമങ്കിലും അവസാനഷെത്ത ഷെ�ല്ലിൽ 8 ൽ കൂടുതൽ
ഇലക്ട്ര)ാണുകൾ ഉൾഷെ+ാള്ളി+ാനാവില്ല 

ആ"ത്തിന്റെ� യബോർ മോതൃക അനു&രിച്ച് ഓർബിറ്റുകൾ അഥവോ ന്റെഷല്ലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന  നിശ്ചിത വൃത്ത

പോതകളിൽക്കൂ�ി ഇലയ*ോണുകൾ ന്യൂക്ലി�സ്സിനു ചുറ്റും &ഞ്ചരിക്കുന്നു . ഓയരോ ഇലയ*ോണിനും കൃത്യമോ� 

ഊർജ്ജം ഉള്ളതിനോൽ ന്റെഷല്ലുകന്റെള മുഖ്യ ഊർജ്ജനിലകൾ എന്നും വിളിക്കോറു1് . ഈ ന്റെഷല്ലുകളിലോണ് 

ഉപ ഊർജ്ജ നിലകൾ അഥവോ &ബ് ന്റെഷല്ലുകൾ  ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് .  &ബ് ന്റെഷല്ലുകന്റെള s, p, d, f.. 

എന്നിങ്ങന്റെന�ോണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.                (s- sharp. p -principal. d- diffuse. f- fundamental)
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സബ് ഷെ�ല്ലിൽ  ഇലക്ട്ര)ാണുകൾ കാണഷെ-ടാൻ സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടിയ ഭാഗമാണ് ഓർബിറ്റലുകൾ

ഓർബിറ്റലുകളുഷെട ആകൃതി   (  അധിക വായനയ്ക്ക് മാത്രം    )  

s  ഓർബിറ്റലിനു ക്ട്രഗാളാകൃതിയാണ് 

p സബ് ഷെ�ല്ലിൽ  3 ഓർബിറ്റലുകൾ ഉണ്ട് ( Px , Py  Pz). അവയ്ക്ക് ഡംഷെബൽ ആകൃതിയാണുള്ളത് . 

ഓക്ട്രരാ ഷെ�ല്ലിലും സബ് ഷെ�ല്ലിലും ഉൾഷെ-ടുത്താവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്ര)ാണുകളുഷെട വിവരങ്ങൾ താഷെBഷെകാടുക്കുന്നു  .   

ഷെ�ൽ 1 2 3 4
ക്ട്രപര് K L M N

പരമാവധി
ഇലക്ട്ര)ാണുകൾ 2 8 18 32
സബ് ഷെ�ല്ലിഷെE

ക്ട്രപര് 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f

പരമാവധി
ഇലക്ട്ര)ാണുകൾ 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14

4. ന്റെഷല്ലിന്റെ� നമ്പറും &ബ് ന്റെഷല്ലുകളുന്റെ� എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തോണ് ? 

ന്റെഷല്ലിന്റെ� നമ്പറും , ആ ന്റെഷല്ലിന്റെല &ബ് ന്റെഷല്ലുകളുന്റെ� ആന്റെക എണ്ണവും ഒന്ന് തന്റെന്ന�ോണ് .

ഉദോഹരണമോ�ി ഒന്നോമന്റെത്ത  ന്റെഷല്ലോ� K ഷെ�ല്ലിൽ ഒരു സബ് ഷെ�ല്ലാണുള്ളത് (s)

രണ്ടാമഷെത്ത   ഷെ�ല്ലായ L  ഷെ�ല്ലിൽ രണ്ട് സബ് ഷെ�ല്ലാണുള്ളത് (s, p ) 

 
5.  എല്ലോ ന്റെഷല്ലുകളിലും ന്റെപോതുവോയുള്ള &ബ് ന്റെഷൽ ഏതോണ് ?   s
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സബ് ഷെ�ല്ലുകളിഷെല ഇലക്ട്ര)ാൺ വിന്യാസം
&ബ്  ന്റെഷല്ലുകളിൽ ഇലയ*ോണുകൾ  നിറയുന്നത് &ബ് ന്റെഷല്ലുകളുന്റെ� ഊർജ്ജത്തിഷെE ആക്ട്രരാഹണ

ക്രമത്തിലാണ് . ഇതോണ് &ബ് ന്റെഷൽ ഇലയ*ോൺ വിന്യോ&ം .

തോന്റെSന്റെക്കോടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽനിന്നും അത് മനസ്സിലോക്കോം. 

 

1s  <2s <2p <3s <3p <4s <3d <4p <5s <4d< ...

6. പീരിയ�ോഡിക് യ�ബിളിന്റെല ആദ്യന്റെത്ത 30 മൂലകങ്ങളുന്റെ� &ബ് ന്റെഷൽ ഇലയ*ോൺ വിന്യോ&ം എഴുതുക

മൂലകം അക്ട്രറ്റാമിക
നമ്പർ

സബ് ഷെ�ൽ ഇലക്ട്ര)ാൺ വിന്യാസം ചുരു+ രൂപം 

1H 1 1s1

2He 2 1s2    

3Li 3 1s2    2s1 [He] 2s1

4Be 4 1s2    2s2 [He] 2s2

5B 5 1s2    2s2    2p1 [He] 2s2    2p1

6C 6 1s2    2s2    2p2 [He] 2s2    2p2

7N 7 1s2    2s2    2p3 [He] 2s2    2p3

8O 8 1s2    2s2    2p4 [He] 2s2    2p4

9F 9 1s2    2s2    2p5 [He] 2s2    2p5

10Ne 10 1s2    2s2    2p6

11Na 11 1s2    2s2    2p6   3s1 [Ne] 3s1    

12Mg 12 1s2    2s2    2p6   3s2 [Ne] 3s2    

13Al 13 1s2    2s2    2p6   3s2   3p1 [Ne] 3s2    3p1

14Si 14 1s2    2s2    2p6   3s2   3p2 [Ne] 3s2    3p2

15P 15 1s2    2s2    2p6   3s2   3p3 [Ne] 3s2    3p3

16S 16 1s2    2s2    2p6   3s2   3p4 [Ne] 3s2    3p4

17Cl 17 1s2    2s2    2p6   3s2   3p5 [Ne] 3s2    3p5
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18Ar 18 1s2    2s2    2p6   3s2   3p6

19K 19 1s2    2s2    2p6   3s2   3p6            4s1 [Ar]          4s1

20Ca 20 1s2    2s2    2p6   3s2   3p6            4s2 [Ar]          4s2

21Sc 21 1s2    2s2    2p6   3s2   3p6   3d1    4s2 [Ar] 3d1    4s2

22Ti 22 1s2    2s2    2p6   3s2   3p6   3d2    4s2 [Ar] 3d2    4s2

23V 23 1s2    2s2    2p6   3s2   3p6   3d3    4s2 [Ar] 3d3    4s2

24Cr 24 1s2    2s2    2p6   3s2   3p6   3d5    4s1 [Ar] 3d 5   4s1

25Mn 25 1s2    2s2    2p6   3s2   3p6   3d5    4s2 [Ar] 3d5    4s2

26Fe 26 1s2    2s2    2p6   3s2   3p6   3d6     4s2 [Ar] 3d6    4s2

27Co 27 1s2    2s2    2p6   3s2   3p6   3d7    4s2 [Ar] 3d7    4s2

28Ni 28 1s2    2s2    2p6   3s2   3p6   3d8    4s2 [Ar] 3d8    4s2

29Cu 29 1s2    2s2    2p6   3s2   3p6   3d10   4s1 [Ar] 3d 10   4s1

30Zn 30 1s2    2s2    2p6   3s2   3p6   3d10   4s2 [Ar] 3d10   4s2

7. യക്രോമി�വും യകോപ്പറും വ്യത്യസ്ത ഇലയ*ോൺ വിന്യോ&ം പ്രക�ിപ്പിക്കുന്നു . കോരണന്റെമന്ത് ?

d &ബ്ന്റെഷല്ലിന് പരമോവധി 10 ഇലയ*ോണുകൾ ഉൾന്റെക്കോള്ളുവോൻ കSിയും. ഈ &ബ്ന്റെഷൽ പൂർണമോ�ി 

നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നയതോ (d10)പകുതി മോത്രം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നയതോ (d5) ആ� ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് 

മറ്റുള്ളവയ�ക്കോൾ സ്ഥിരത കൂടുതലാണ് .ഇതിനോലോണ് യക്രോമി�വും യകോപ്പറും &ോധോരണ�ിൽ നിന്നും

വ്യത്യസ്തമോ� ഇലയ*ോൺ വിന്യോ&ം പ്രക�ിപ്പിക്കുന്നത് . 

ഇതുയപോന്റെല f &ബ് ന്റെഷല്ലിൽ f 7 , f 14 ക്രമീകരണങ്ങളും കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ളതോണ്

 
8. ഒരു മൂലകത്തിന്റെ� &ബ് ന്റെഷൽ ഇലയ*ോൺ വിന്യോ&ം 1s2    2s2    2p6   3s2  എന്നോണ് . 
ഇതടിസ്ഥാനമാ+ി തോന്റെSന്റെക്കോടുത്തിരിക്കുന്ന യചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരന്റെമഴുതുക 

ഈ ആ"ത്തിന്റെല ന്റെഷല്ലുകളുന്റെ� എണ്ണം ? …………………………………………………3 . (K , L, M)

ഓയരോ ന്റെഷല്ലിന്റെലയും &ബ് ന്റെഷല്ലുകളുന്റെ� എണ്ണം ? …………….K  =1(1s)  L =2 ( 2s  ,  2p  )    M= 1 (3s)

അവ&ോനന്റെത്ത ഇലയ*ോൺ പ്രയവശിക്കുന്നത് ഏത് &ബ് ന്റെഷല്ലിലോണ് ? ……………………………..3s

ആന്റെക ഇലയ*ോണുകളുന്റെ� എണ്ണം ?…………………………………………………………………...12

അയ"ോമിക  നമ്പർ ? …………………………………………………………………………………12

&ബ് ന്റെഷൽ ഇലയ*ോൺ  വിന്യോ&ം ചുരുക്കത്തിൽ എഴുതുക….….…….………….….………….[Ne] 3s2

 
9. &ിർയക്കോണി�ത്തിന്റെ� (Z =40) &ബ് ന്റെഷൽ ഇലയ*ോൺ വിന്യോ&ം എഴുതുക   

  1s2    2s2    2p6   3s2   3p6   3d10    4s2  4p6       4d2  5s2           ചുരുക്കത്തിൽ    [Kr] 4d2  5s2 
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സബ് ഷെ�ൽ ഇലക്ട്ര)ാൺ വിന്യാസവും ക്ട്രPാക്കും  .  

&ബ് ന്റെഷൽ ഇലയ*ോൺ വിന്യോ&ത്തിന്റെ� അ�ിസ്ഥോനത്തിൽ മൂലകങ്ങന്റെള s, p, d, f എന്നിങ്ങന്റെന നോല് 
യzോക്കുകളിലോ�ോണ് പീരിയ�ോഡിക് യ�ബിളിൽ ഉൾന്റെപ്പടുത്തി�ിരിക്കുന്നത് 
ഊർജ്ജക്രമമനുസരിച്ച്  അവസാനഷെത്ത ഇലക്ട്ര)ാൺ പ്രക്ട്രവശിക്കുന്ന സബ് ഷെ�ൽ

ആണ് മൂലകത്തിഷെE ക്ട്രPാ+് .

ഉദാഹരണങ്ങൾ   

മൂലകം
 അക്ട്രറ്റാമിക

നമ്പർ
സബ് ഷെ�ൽ ഇലക്ട്ര)ാൺ വിന്യാസം

അവസാനഷെത്ത ഇലക്ട്ര)ാൺ 
പ്രക്ട്രവശിക്കുന്ന  സബ് ഷെ�ൽ

മൂലകം ഉൾഷെ-ടുന്ന
ക്ട്രPാ+് 

3Li 3 1s2    2s1 s s

12Mg 12 1s2    2s2    2p6   3s2 s s

7N 7 1s2    2s2    2p3 p p

21Sc 21 1s2    2s2    2p6   3s2   3p6   3d1    4s2 d d

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

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

4Be 4 1s2    2s2 s s

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

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

സബ് ഷെ�ൽ ഇലക്ട്ര)ാൺ വിന്യാസവും പീരിയഡും 

മൂലകത്തിഷെE പീരിയഡ് = സബ് ഷെ�ൽ ഇലക്ട്ര)ാൺ വിന്യാസത്തിഷെല  ഏറ്റവും വലിയ ഷെ�ൽ നമ്പർ  

ഉദാഹരണങ്ങൾ 

മൂലകം സബ് ഷെ�ൽ ഇലക്ട്ര)ാൺ വിന്യാസം
ഏറ്റവും വലിയ 
ഷെ�ൽ നമ്പർ 

പീരിയഡ് 

4Be 1s2    2s2   2 2

6C 1s2    2s2    2p2 2 2

11Na 1s2    2s2    2p6   3s1 3 3

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

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

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

29Cu 1s2    2s2    2p6   3s2   3p6   3d10    4s1 4 4
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s  ക്ട്രPാ+് മൂലകങ്ങൾ 
അവ&ോനന്റെത്ത ഇലയ*ോൺ പ്രയവശിക്കുന്നത് ബോഹ്യതമ ന്റെഷല്ലിന്റെല s  &ബ് ന്റെഷല്ലിൽ ആന്റെണങ്കിൽ ആ 

മൂലകം പീരിയ�ോഡിക് യ�ബിളിന്റെല s  യzോക്കിൽ ഉൾന്റെപ്പടുന്നതോ�ിരിക്കും. 
ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നിന്റെല മൂലകങ്ങളോ� ആൽക്കലി യലോഹങ്ങളും ഗ്രൂപ്പ് ര1ിന്റെല മൂലകങ്ങളോ� ആൽക്കന്റെലൻ എർത്ത് 

യലോഹങ്ങളും s യzോക്കിൽ ഉൾന്റെപ്പടുന്നവ�ോണ് .

*  s യzോക്ക് മൂലകങ്ങൾ രോ&പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർന്റെപ്പടുയമ്പോൾ &ോധോരണ�ോ�ി ഇലയ*ോണുകന്റെള 

വിട്ടുന്റെകോടുക്കുന്നു . ഇലയ*ോണുകന്റെള വിട്ടുന്റെകോടുക്കുന്നതിനോൽ ഇവ യപോ&ി"ീവ് ഓക്സീകരണോവസ്ഥ 

പ്രക�ിപ്പിക്കുന്നു . 

ആൽക്കലി യലോഹങ്ങൾ ഒരു ഇലയ*ോണിന്റെന വിട്ടുന്റെകോടുക്കുന്നതിനോൽ  + 1 ഓക്സീകരണോവസ്ഥ 

പ്രക�ിപ്പിക്കുന്നു. ആൽക്കലൈലൻ എർത്ത് യലോഹങ്ങൾ ര1് ഇലയ*ോണുകന്റെള വിട്ടുനല്കുന്നതിനോൽ +2 

ഓക്സീകരണോവസ്ഥ പ്രക�ിപ്പിക്കുന്നു . 

s ക്ട്രPാ+് മൂലകങ്ങളുഷെട ഗ്രൂ-് നിർണ്ണയിക്കുന്ന വിധം

s ക്ട്രPാ+് മൂലകങ്ങളിൽ ബാഹ്യതമ ഷെ�ല്ലിഷെല s സബ് ഷെ�ല്ലിഷെല

ഇലക്ട്ര)ാണുകളുഷെട ആഷെക എണ്ണമായിരിക്കും  ഗ്രൂ-് നമ്പർ.

10.  s യzോക്ക് മൂലകങ്ങളുന്റെ� ഓക് ലൈ&ഡുകളും ലൈഹയ�ോക് ലൈ&ഡുകളും യബ&ിക &്വഭോവമുള്ളവ�ോണ് .
വിശദമോക്കുക ? 

s യzോക്ക് മൂലകങ്ങളുന്റെ� മിക്ക ഓക് ലൈ&ഡുകളും ലൈഹയ�ോക് ലൈ&ഡുകളും  ആ&ിഡുകളുമോ�ി യചർന്ന് 
ജലവും ലവണവും ഉ1ോകുന്നു . അവ ചുവന്ന ലി"്മ&ിന്റെന നീല�ോക്കുന്നു . 

11.ഒന്നും രണ്ടും മൂലകങ്ങന്റെള �ഥോക്രമം X, Y എന്നീ പ്രതീകങ്ങൾ ന്റെകോ1് സൂചിപ്പിക്കുന്നുന്റെവന്നു കരുതുക. 
തോന്റെSന്റെക്കോടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടിക പൂർത്തി�ോക്കുക. 

ഗ്രൂ-്  സംക്ട്രയാജകത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ അക്ട്രയാണുകളുഷെട
പ്രതീകം

ഓക് സൈസഡുകളുഷെട
രാസസൂത്രം 

1   [X] 1 +1 ----- X2O

2   [Y] 2 ----- Y2+

ഉത്തരം :

ഗ്രൂ-്  സംക്ട്രയാജകത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ അക്ട്രയാണുകളുഷെട
പ്രതീകം

ഓക് സൈസഡുകളുഷെട
രാസസൂത്രം 

1   [X] 1 +1 X+ X2O

2   [Y] 2 +2 Y2+ YO

s ക്ട്രPാ+് മൂലകങ്ങൾ നിശ്ചിത വാലൻസിയും ഓക്സീകരണാവസ്ഥയും കാണിക്കുന്നവയാണ് 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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12.  s ക്ട്രPാ+് മൂലകങ്ങളുഷെട  സവിക്ട്രശ�തകൾ എഴുതുക. (ചുരു+ത്തിൽ )

* യലോഹ &്വഭോവം

* അയ�ോണീകരണ ഊർജ്ജം കുറവ് 

     (ബോഹ്യതമ ന്റെഷല്ലിന്റെല ഇലയ*ോണിന്റെന നീക്കോൻ വളന്റെര കുറച്ച ഊർജ്ജം മതി )

* ഇലയ*ോന്റെനഗ"ിവി"ി കുറവ് 

   (ഇലയ*ോണിന്റെന &്വീകരിക്കോനുള്ള കSിവ് കുറവോണ്)

* രോ&പ്രവർത്തനയവള�ിൽ ഇലയ*ോണിന്റെന വിട്ടുന്റെകോടുക്കുന്നു 

* അയ�ോണിക &ംയുക്തങ്ങൾ ഉ1ോക്കുന്നു .

* ഒന്നോം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ അവയുന്റെ� പീരിഡിൽ ഉ�ർന്ന ക്രി�ോശീലം പ്രക�ിപ്പിക്കുന്നു .

* ഓക് ലൈ&ഡുകളും ലൈഹയ�ോക് ലൈ&ഡുകളും യബ&ിക &്വഭോവമുള്ളവ�ോണ് 

* അവയുന്റെ� പീരിഡിന്റെല വലിപ്പം കൂ�ി� മൂലകങ്ങളോണ് .

* ഗ്രൂപ്പിൽ തോയSക്ക് യപോകുയന്തോറും ക്രി�ോയശഷി കൂ�ി വരുന്നു .

p ക്ട്രPാ+് മൂലകങ്ങൾ 
◙ അവ&ോനന്റെത്ത ഇലയ*ോൺ പ്രയവശിക്കുന്നത് ബോഹ്യതമ ന്റെഷല്ലിന്റെല 

                 p  &ബ് ന്റെഷല്ലിലോന്റെണങ്കിൽ ആ മൂലകം പീരിയ�ോഡിക് യ�ബിളിന്റെല p യzോക്കിൽ

                 ഉൾന്റെപ്പടുന്നതോ�ിരിക്കും.

◙ പീരിയ�ോഡിക് യ�ബിളിന്റെല 13 മുതൽ 18  വന്റെര ഗ്രൂപ്പിന്റെല മൂലകങ്ങളോണ്  p യzോക്ക് മൂലകങ്ങൾ 

എന്ന് അറി�ന്റെപ്പടുന്നത് . 

◙ &ോധോരണ തോപനില�ിൽ ഖരം, ദ്രോവകം , വോതകം എന്നീ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലുമുള്ള 

മൂലകങ്ങൾ p യzോക്കിൽ കോണന്റെപ്പടുന്നു .

◙ 18 ആം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ മിക്കവയും രോ&പരമോ�ി നിഷ് ക്രി�മോണ്.

◙ p യzോക്ക് മൂലകങ്ങളിൽ ഏ"വും ക്രി�ോയശഷി പ്രക�ിപ്പിക്കുന്നത് 17 ആം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളോണ് .

◙ s- യzോക്ക് മൂലകങ്ങന്റെളക്കോൾ ന്റെപോതുന്റെവ ഉ�ർന്ന അയ�ോണീകരണ ഊർജം, 
                ഉ�ർന്ന  ഇലയ*ോ ന്റെനഗ"ിവി"ി എന്നിവ കോണിക്കുന്നു.  

◙യലോഹ&്വഭോവം ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽനിന്നും തോയSക്ക് വരുയന്തോറും കൂ�ി വരുന്നു                      18

  (പിരി�ഡിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നു .)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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p ക്ട്രPാ+് മൂലകങ്ങളുഷെട ഗ്രൂ-് നിർണ്ണയിക്കുന്ന വിധം 

ബാഹ്യതമ ഷെ�ല്ലിഷെല  s  സബ് ഷെ�ല്ലിഷെലയും p സബ് ഷെ�ല്ലിഷെലയും ഇലക്ട്ര)ാണുകളുഷെട ആഷെക

എണ്ണക്ട്രത്താഷെടാ-ം 10 കൂട്ടിയാൽ p ക്ട്രPാ+് മൂലകത്തിഷെE ഗ്രൂ-് കിട്ടും.  (s+ p+10) 

13.  ഗ്രൂ-് 18 ന്റെല മൂലകങ്ങൾ അതത് പിരി�ഡുകളിന്റെല ഏ"വും  ഉ�ർന്ന അയ�ോണീകരണ ഊർജം 

ഉള്ളവ�ോണ് . കോരണന്റെമഴുതുക. 

 18 ആം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളിൽ ബോഹ്യതമ ന്റെഷല്ലിൽ ഉൾന്റെക്കോള്ളിക്കോവുന്ന  പരോമോവധി ഇലയ*ോണുകൾ ഉ1്

. ഇത്തരം ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരത ഉള്ളതിനോൽ 18 ആം ഗ്രൂപ്പ്  മൂലകങ്ങളുന്റെ� ആ"ങ്ങളിന്റെല 

ഇലയ*ോണുകന്റെള നീക്കം ന്റെചയ്യോൻ ഉ�ർന്ന ഊർജം ആവശ്യമോണ് .

14. p യzോക്ക് മൂലകങ്ങളിൽ ഏ"വും ക്രി�ോയശഷി പ്രക�ിപ്പിക്കുന്നത് പതിയനSോം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളോണ് . 

കോരണന്റെമന്ത് ?

അവയുന്റെ� ബോഹ്യതമ ന്റെഷല്ലിൽ 7 ഇലയ*ോണുകൾ ഉ1് . സ്ഥിരത ലൈകവരിക്കോൻ അവയ്ക്ക് ഒരു ഇലയ*ോൺ 

കൂ�ി മതി . അതിനോൽ അവ ഉ�ർന്ന ക്രി�ോശീലം പ്രക�ിപ്പിക്കുന്നു . 

15.  ഇലയ*ോന്റെനഗ"ിവി"ി ഏ"വും കൂ�ി� മൂലകം p യzോക്കിൽ ഉ1് . ഇതിന്റെ� യപരും സ്ഥോനവും 

കന്റെ1ത്തുക.

ഉത്തരം :  ഫ്ലൂറിൻ (F) ..ഗ്രൂപ്പ് = 17 ; പിരി�ഡ് = 2

      
16. ഖരം, ദ്രോവകം , വോതകം എന്നീ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലുമുള്ള മൂലകങ്ങൾ p യzോക്കിൽ കോണന്റെപ്പടുന്നു .   ഉദോഹരണന്റെമഴുതുക.

അവസ്ഥ മൂലകങ്ങൾ

ഖരം B ,Al, C, Si, P, S, Po  മുതലോ�വ

ദ്രോവകം ക്ട്രeാമിൻ,   ഗോലി�ം  ( ഉ�ർന്ന തോപനില�ിൽ   )

വോതകം N, O, F , Cl, He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn മുതലോ�വ

17.പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക. (പ്രതീകങ്ങൾ യാഥാർത്ഥമല്ല ..) --ഉത്തരം 

മൂലകം ബാഹ്യതമ
ഇലക്ട്ര)ാൺ
വിന്യാസം

പൂർണ്ണമായ സബ്
ഷെ�ൽ ഇലക്ട്ര)ാൺ

വിന്യാസം

അക്ട്രറ്റാമിക
നമ്പർ 

Z

പീരിയഡ്   ഗ്രൂ-് ക്ട്രPാ+് 

X 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 12 3 2 s

Y 3s2 3p5 1s2 2s2 2p6 3s2

3p5
17 3 17 p

ഇതിൽ &ംയ�ോജകത 1 ആ� മൂലകം ഏതോണ് ?   Y
യലോഹ&്വഭോവം പ്രക�ിപ്പിക്കുന്ന മൂലകം ഏത് ?    X
അയ�ോണീകരണ ഊർജം കൂ�ി� മൂലകം ഏത് ?  Y
X ഉം Y ഉം യചർന്ന് രൂപീകരിക്കോൻ &ോധ്യത ഉള്ള &ംയുക്തത്തിന്റെ� രോ&സൂത്രം എഴുതി 
ഓക്സീകരണോവസ്ഥകൾ യരഖന്റെപ്പടുത്തുക  XY2   ; X = + 2 , Y = - 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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18. പ്രോതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ എന്നറി�ന്റെപ്പടുന്നത് ....?

ഉത്തരം : s , p എന്നീ യzോക്കുകളിൽ ഉള്ള മൂലകങ്ങളുന്റെ� ന്റെപോതുവോ� യപരോണ് പ്രോതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ .

19.Y എന്ന മൂലകത്തിന്റെ� (പ്രതീകം �ഥോർത്ഥമല്ല ) ബോഹ്യതമ &ബ് ന്റെഷൽ ഘ�ന 3s2  3p4 എന്നോണ് . 

•ഈ മൂലകം ഏത് പീരി�ഡിലും ഗ്രൂപ്പിലുമോണ് വരുന്നത് ?

•ഇയത ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെതാട്ടുതാഷെB വരുന്ന മൂലകത്തിഷെE ബോഹ്യതമ ഘ�ന എന്തോണ് ?

ഉത്തരം : ഗ്രൂപ്പ്  = 2+4+10 =16 പീരി�ഡ് =3

ന്റെതോട്ടുതോന്റെS വരുന്ന മൂലകത്തിന്റെ� ബോഹ്യതമ ഘ�ന =4s2  4p4 

d ക്ട്രPാ+് മൂലകങ്ങൾ
◙ അവ&ോനന്റെത്ത ഇലയ*ോൺ പ്രയവശിക്കുന്നത് ബോഹ്യതമ ന്റെഷല്ലിന് ന്റെതോട്ടുള്ളിലുള്ള ന്റെഷല്ലിന്റെല 

      d  &ബ് ന്റെഷല്ലിൽ  ആന്റെണങ്കിൽ ആ മൂലകം പീരിയ�ോഡിക് യ�ബിളിന്റെല d  യzോക്കിൽ  

ഉൾന്റെപ്പടുന്നതോ�ിരിക്കും.
 ◙ പീരിയ�ോഡിക് യ�ബിളിന്റെല 3 മുതൽ 12  വന്റെര ഗ്രൂപ്പിന്റെല മൂലകങ്ങളോണ്  d യzോക്ക് മൂലകങ്ങൾ 

എന്ന് അറി�ന്റെപ്പടുന്നത് . നോലോമന്റെത്ത പിരി�ഡ് മുതലോണ് d യzോക്ക് മൂലകങ്ങൾ തു�ങ്ങുന്നത് .
 ◙ &ംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ എന്നറി�ന്റെപ്പടുന്നു. 
 ◙ എല്ലോം യലോഹങ്ങളോണ് .
 ◙ പിരി�ഡിലും ഗ്രൂപ്പിലും &ോദൃശ്യം പ്രക�ിപ്പിക്കുന്നു . 
 ◙ വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണോവസ്ഥ പ്രക�ിപ്പിക്കുന്നു. 
 ◙ ഇവയുന്റെ� മിക്ക  അയ�ോണുകളും &ംയുക്തങ്ങളും നിറമുള്ളവ�ോണ് .

 ◙ മിക്ക &ംക്രമണ മൂലകങ്ങളും അവയുന്റെ� &ംയുക്തങ്ങളും മികച്ച ഉൽയപ്രരകങ്ങളോണ് .

d  ക്ട്രPാ+് മൂലകങ്ങളുഷെട ഗ്രൂ-് നിർണ്ണയിക്കുന്ന വിധം 

ബാഹ്യതമ ഷെ�ല്ലിഷെല  s  സബ് ഷെ�ല്ലിഷെലയും ബാഹ്യതമ ഷെ�ല്ലിന് ഷെതാട്ടുള്ളിലുള്ള ഷെ�ല്ലിഷെല d  സബ്

ഷെ�ല്ലിഷെലയും ഇലക്ട്ര)ാണുകളുഷെട ആഷെക എണ്ണമായിരിക്കും  d ക്ട്രPാ+് മൂലകത്തിഷെE ഗ്രൂ-് .(s+ d) 

20.  d യzോക്ക് മൂലകങ്ങൾ  പിരിയഡിലും ഗ്രൂപ്പിലും സാദൃശ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു . കാരണമെ�ന്ത് ?
d യzോക്ക് മൂലകങ്ങളിൽ അവ&ോനന്റെത്ത ഇലയ*ോൺ പ്രയവശിക്കുന്നത് ബോഹ്യതമ ന്റെഷല്ലിന് ന്റെതോട്ട് 

ഉള്ളിലുള്ള ന്റെഷല്ലിന്റെല  d &ബ് ന്റെഷല്ലിലോണ് . അതിനോൽ ബോഹ്യതമ ന്റെഷല്ലിന്റെല ഇലയ*ോണുകൾക്ക് 

�ോന്റെതോരു മോ"വും ഉ1ോകുന്നില്ല . ഒരു മൂലകത്തിന്റെ� &്വഭോവം നിർണ്ണ�ിക്കുന്നത്  പ്രധോനമോയും ബോഹ്യതമ 

ന്റെഷല്ലിന്റെല ഇലയ*ോണുകളോണ് . d ക്ട്രPാ+് മൂലകങ്ങളിൽ ബാഹ്യതമ ഷെ�ല്ലിഷെല ഇലക്ട്ര)ാണുകളുഷെട എണ്ണം 

ഗ്രൂ-ിലും പിരിയഡിലും ഒക്ട്രരക്ട്രപാഷെല ആയിരിക്കും. (ചുരുക്കം ചില വ്യത്യോ&ങ്ങൾ ഒSിന്റെക ) അതിനോൽ അവ 

പിരിയഡിലും ഗ്രൂപ്പിലും സാദൃശ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു .  
ഗ്രൂ-് 3 4 5 7 8 9 10 12

മൂലകം
21Sc 22Ti 23V 25Mn 26Fe 27Co 28Ni 30Zn

ഇലക്ട്ര)ാൺ
വിന്യാസം

[Ar] 3d1  4s2 [Ar]3d2 4s2 [Ar]3d3 4s2 [Ar]3d5 4s2 [Ar]3d6 4s2 [Ar] 3d74s2 [Ar] 3d84s2 [Ar]3d10 4s2

ക്ര�ോമിയവും ക്ര
ോപ്പറും വ്യത്യസ്ത ഇല
്ക്ര�ോൺ വിന്യോസം 
ോണിക്കുന്നതിനോൽ ഇവിടെ� അവടെയ ഒഴിവോക്കിയിരിക്കുന്നു   .     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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21. &ംയ�ോജകത (വോലൻ&ി ) എന്നോന്റെലന്ത് ? 
രോ&പ്രവർത്തനയവള�ിൽ ഒരു മൂലകം  &്വീകരിക്കുകയ�ോ നഷ്ടന്റെപ്പടുകയ�ോ പങ്കുവയ്ക്കുകയ�ോ ന്റെചയ്യുന്ന 

ഇലയ*ോണുകളുന്റെ� എണ്ണമോണ്  അതിന്റെ� &ംയ�ോജകത അഥവോ വോന്റെലൻ&ി. 

22.  d  യzോക്ക് മൂലകങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണോവസ്ഥ പ്രക�ിപ്പിക്കുന്നു. ഉദോഹരണന്റെമഴുതുക.
ഇരുമ്പിന്റെ� ര1് &ംയുക്തങ്ങൾ തോന്റെS ന്റെകോടുത്തിരിക്കുന്നു .( സൂചന :  യക്ലോറിന്റെ� ഓക്സീകരണോവസ്ഥ -1  )

1. ഷെvറസ് ക്ട്രക്ലാസൈറഡ്  ( FeCl2 )
2. ഷെvറിക് ക്ട്രക്ലാസൈറഡ്  ( FeCl3 )

ന്റെ�റ&് യക്ലോലൈറഡിൽ  ഇരുമ്പിന്റെ�  ഓക്സീകരണോവസ്ഥ +2 ആണ് .FeCl2 ൽ Fe2+ അയ�ോണുകളോണുള്ളത്

Fe2+ അയ�ോണുകൾ ഉ1ോകുന്നത് Fe ര1് ഇലയ*ോണുകൾ നഷ്ടന്റെപ്പടുന്നതുന്റെകോ1ോണ്. 

Fe യുന്റെ� &ബ് ന്റെഷൽ ഇലയ*ോൺ വിന്യോ&ം 1s2    2s2    2p6   3s2   3p6   3d6     4s2 എന്നോണ് .

Fe2+ ന്റെ� &ബ് ന്റെഷൽ ഇലയ*ോൺ വിന്യോ&ം 1s2    2s2    2p6   3s2   3p6   3d6     എന്നോ�ിരിക്കും . 

 ( രണ്ട് ഇലക്ട്ര)ാണുകൾ 4s ൽ നിന്ന് നീ+ം ഷെ}യ്യഷെ-ടുന്നു )

എന്നോൽ Fe3+ അയ�ോണുകൾ ഉ1ോകുന്നത് Fe മൂന്ന് ഇലയ*ോണുകൾ നഷ്ടന്റെപ്പടുന്നതുന്റെകോ1ോണ്. 

Fe യുന്റെ� &ബ് ന്റെഷൽ ഇലയ*ോൺ വിന്യോ&ം 1s2    2s2    2p6   3s2   3p6   3d6     4s2 എന്നോണ്. 

Fe3+ ന്റെ� &ബ് ന്റെഷൽ ഇലയ*ോൺ വിന്യോ&ം 1s2    2s2    2p6   3s2   3p6   3d5     എന്നോ�ിരിക്കും . 

 ( രണ്ട് ഇലക്ട്ര)ാണുകൾ 4s ൽ നിന്നും മൂന്നാമഷെത്ത ഇലക്ട്ര)ാൺ 3d യിൽ നിന്നും നീക്കം ന്റെചയ്യന്റെപ്പടുന്നു. )

ആറ്റം / അക്ട്രയാൺ സബ് ഷെ�ൽ ഇലക്ട്ര)ാൺ വിന്യാസം

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

Fe2+ 1s2    2s2    2p6   3s2   3p6   3d6     4s0

Fe3+ Fe is 1s2    2s2    2p6   3s2   3p6   3d5     4s0

23.   d യzോക്ക് മൂലകങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.കാരണമെ�ന്ത് ?
 d ക്ട്രPാ+് മൂലകങ്ങളിൽ ബാഹ്യതമ ഷെ�ല്ലിഷെല s സബ്  ഷെ�ല്ലും ഷെതാട്ടുള്ളിലുള്ള ഷെ�ല്ലിഷെല d സബ് ഷെ�ല്ലും 

തമ്മിൽ ഊർജ്ജത്തിൽ ക്ട്രനരിയ വ്യത്യാസക്ട്രമയുള്ളൂ . അനുക്ട്രയാജ്യമായ സാഹ}ര്യങ്ങളിൽ ബാഹ്യതമ ഷെ�ല്ലിഷെല s

സബ് ഷെ�ല്ലിഷെല ഇലക്ട്ര)ാണുകക്ട്രളാഷെടാ-ം അതിനു ഷെതാട്ടുള്ളിലുള്ള ഷെ�ല്ലിഷെല d സബ് ഷെ�ല്ലിഷെല ഇലക്ട്ര)ാണുകൾ 

കൂടി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പഷെ�ടു+ാറുണ്ട് . അതുന്റെകോ1ോണ്  d യzോക്ക് മൂലകങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത 

ഓക്സീകരണോവസ്ഥ ( &ംയ�ോജകത/ വോലൻ&ി ) പ്രക�ിപ്പിക്കുന്നത്. 

മൂലകം / സംയുക്തം Mn ഷെE
ഓക്സീകരണാവസ്ഥ

ആറ്റം / അക്ട്രയാൺ സബ് ഷെ�ൽ ഇലക്ട്ര)ാൺ വിന്യാസം 

25Mn 0              Mn 1s2    2s2    2p6   3s2   3p6   3d5    4s2

MnCl2 2+ Mn2+ 1s2    2s2    2p6   3s2   3p6   3d5    4s0

MnO2 4+ Mn4+ 1s2    2s2    2p6   3s2   3p6   3d3     4s0

Mn2O3 3+ Mn3+ 1s2    2s2    2p6   3s2   3p6   3d4     4s0

Mn2O7 7+ Mn7+ 1s2    2s2    2p6   3s2   3p6   3d0     4s0 

(ഓക്സിജന്റെ� ഓക്സീകരണോവസ്ഥ - 2 ആണ് ) 
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24.  d യzോക്ക് മൂലകങ്ങളുന്റെ� മിക്ക  അയ�ോണുകളും &ംയുക്തങ്ങളും നിറമുള്ളവ�ോണ് . ഉദോഹരണന്റെമഴുതുക.

1 ക്ട്രകാ-ർ സൾക്ട്രvറ്റ്  നീല 

2 ന്റെകോബോൾട്ട്  ലൈനയF"്  ഇളം പിങ്ക്

3 ഷെപാട്ടാസ്യം ഷെപർമാംഗക്ട്രനറ്റ് കടും പർ-ിൾ

4  ന്റെ�റ&് &ൾയ�"് ഇളം പച്ച 

5 കുപ്രിക്  ക്ട്രക്ലാസൈറഡ്  നീല കലർന്ന പച്ച 

ഗ്ലോ&ിന് നിറം നൽകോനും ഓ�ിൽ ന്റെപ�ി�ിംഗിനും മറ്റും &ംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിക്കോറു1്  

f  ക്ട്രPാ+് മൂലകങ്ങൾ 

* ലൻഥോനത്തിനുംആക്റ്റീനി�ത്തിനും യശഷം വരുന്ന 14 മൂലകങ്ങൾ വീതം വരുന്ന 

   രണ്ടു വരി�ോണ് f യzോക്ക് മൂലകങ്ങൾ  

* അവ&ോനന്റെത്ത ഇലയ*ോൺ ബോഹ്യതമ ന്റെഷല്ലിന്റെ� ഉള്ളിഷെE ഉള്ളിഷെല ന്റെഷല്ലിന്റെല f &ബ് ന്റെഷല്ലിൽ 

പ്രയവശിക്കുന്ന മൂലകങ്ങന്റെള�ോണ് f യzോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്ന വിളിക്കുന്നത്. 

*  പീരിയ�ോഡിക് യ�ബിളിന്റെല 6 , 7 എന്നീ പിരി�ഡുകളിലോ�ി ഉൾന്റെപ്പടുത്തി�ിരിക്കുന്ന ഇവന്റെ� 

ര1് പ്രയത്യക വരികളിലോ�ോണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

*  ആദ്യന്റെത്ത വരി�ിലുള്ളവന്റെ� ലോൻഥയനോ�ിഡുകൾ എന്നറി�ന്റെപ്പടുന്നു .

*  ര1ോമന്റെത്ത വരി�ിലുള്ളവന്റെ� ആക്ടിയനോ�ിഡുകൾ എന്നോണ് വിളിക്കുന്നത്. 

*  d യzോക്ക്  മൂലകങ്ങന്റെളയപ്പോന്റെല ഇവയും വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണോവസ്ഥ പ്രക�ിപ്പിക്കുന്നു.

* ആക്റ്റിയനോ�ിഡുകളിൽ ഭൂരിഭോഗവും യറഡിയ�ോ ആക്റ്റിവ് മൂലകങ്ങളോണ് .

ഇവ�ിൽ പലതും കൃത്രിമ മൂലകങ്ങളോണ് 

* യുയറനി�ം (U ) യതോറി�ം (Th ) പ്ലൂയട്ടോണി�ം മുതലോ� f യzോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ന്യുക്ലി�ർ 

   റി�ോക്ടറുകളിൽ ഇന്ധനമോ�ി ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു . 

* കൂടുതൽ f യzോക്ക് മൂലകങ്ങളും ന്റെപയFോളി�ം നിർമ്മോണത്തിൽ ഉൽയപ്രരകമോ�ി ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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25.പീരിയ�ോഡിക് യ�ബിളിന്റെ� ഒരു ഭോഗം തോന്റെS ന്റെകോടുത്തിരിക്കുന്നു.(പ്രതീകങ്ങൾ യഥാർത്ഥമല്ല ). 
യചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക 

1 ഗ്രൂ-് 18

2 13 14 15 16 17

E F G H

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A B C D

▪ s യzോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ന്റെചയ്യുക  ( A , B )

▪+2 ഓക്സീകരണോവസ്ഥ കോണിക്കുന്ന മൂലകം ഏത് ?  (B)

▪ബോഹ്യതമ ന്റെഷല്ലിൽ 5 ഇലയ*ോൺ വരുന്ന മൂലകം ഏത് ? (E)

▪   ബോഹ്യതമ p &ബ് ന്റെഷല്ലിൽ   5 ഇലയ*ോൺ വരുന്ന മൂലകം ഏത് ? (G)

▪ d   &ബ് ന്റെഷല്ലിൽ അവ&ോന ഇലയ*ോൺ പൂരണം ന�ക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഏന്റെതല്ലോം? (C, D)

 ▪ അയ�ോണീകരണ ഊർജ്ജം കൂ�ി� മൂലകം ഏതോ�ിരിക്കും? (H) 

▪ ഏ"വും ക്രി�ോശീലം കൂ�ി� അയലോഹം ഏതോണ് ?(G)

▪ -2 ഓക്സീകരണോവസ്ഥ കോണിക്കുന്ന മൂലകം ഏത് ? (F)

▪ ഇതിൽ ഒരു മൂലകത്തിഷെE അവ&ോന &ബ് ന്റെഷൽ ഘ�ന  2s2 2p6.

(i)  മൂലകം ഏത് ? (H)

(ii)     പൂർണ്ണമോ� ഇലയ*ോൺ വിന്യോ&ം എഴുതുക (1s2 2s2 2p6  )
(iii)    ഈ മൂലകത്തിന്റെ� ഏന്റെതങ്കിലും 2  &വിയശഷതകൾ എഴുതുക
---18       ആം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളുന്റെ� ഏന്റെതങ്കിലും ന്റെപോതു &വിയശഷത എഴുതുക---

 (    ഉയർന്ന അക്ട്രയാണീകരണ ഊർജം ,   ക്രിയാക്ട്രശ�ി കുറവ് , p  …ക്ട്രPാ+് )

▪ A യും G യും യചർന്ന് രൂപീകരിക്കുന്ന &ംയുക്തത്തിന്റെ� രോ&സൂത്രം എഴുതുക.  (AG)

▪ B യും G യും യചർന്ന് രൂപീകരിക്കുന്ന &ംയുക്തത്തിന്റെ� രോ&സൂത്രം എഴുതുക.  (BG2)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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വിലയിരുത്താം ക്ട്ര}ാദ്യങ്ങൾ   (  ക്ട്രപജ്   29,30)  

ഉത്തരങ്ങൾ 

1. A -  1s2  2s2  2p6  3s2  3p5

    B -  1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  3d5  4s1

2. ● 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  3d8  4s2

●   അക്ട്രറ്റാമിക നമ്പർ = 28
●  ക്ട്രPാ+്      = d
●   പിരിയഡ്      = 4
●  ഗ്രൂ-്      = 10

3.  a,c,d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ഉത്തരങ്ങൾ 

4. a.  1s2    2s2    2p6   3s2   3p5

b. 3
c. YX3

5. a) Cu2+  ,  1s2    2s2    2p6   3s2   3p6 
    3d9

b)  ഉ1് . ഇത് ഒരു d യzോക്ക് മൂലകമോണ്. d യzോക്ക് മൂലകങ്ങളുന്റെ� ബാഹ്യതമ ഷെ�ല്ലിഷെല  s സബ് ഷെ�ല്ലും

അതിനു  ഷെതാട്ടുള്ളിലുള്ള  ഷെ�ല്ലിഷെല  d  സബ്  ഷെ�ല്ലും  തമ്മിൽ  ഊർജ്ജത്തിൽ  ക്ട്രനരിയ  വ്യത്യാസക്ട്രമയുള്ളൂ

.അനുയ�ോജ്യമോ� &ോഹചര്യങ്ങളിൽ  ബോഹ്യതമ ന്റെഷല്ലിന്റെല s &ബ് ന്റെഷല്ലിന്റെല ഇലയ*ോണുകയളോന്റെ�ോപ്പം

അതിനു  ന്റെതോട്ടുള്ളിലുള്ള  ന്റെഷല്ലിന്റെല  d &ബ്ന്റെഷല്ലിന്റെല  ഇലയ*ോണുകൾ  കൂ�ി  രോ&പ്രവർത്തനത്തിൽ

പന്റെങ്കടുക്കോറു1് . 

c.) CuCl and CuCl2

6.  a)  2d , 3f
     b) ര1ോം ന്റെഷല്ലിൽ s,p എന്നീ &ബ് ന്റെഷല്ലുകൾ മോത്രയമ ഉള്ളൂ. 

മൂന്നോം  ന്റെഷല്ലിൽ s,p,d എന്നീ &ബ് ന്റെഷല്ലുകൾ മോത്രയമ ഉള്ളൂ. 
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