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भवन्तः लौहतः, एलमुिमियि, ्ाम्रि ् इतयामि पिार्थतः 

परिमि्ातः समन् । केिि पिाराथतः ४.१ सारिणयाां 

प्रितातः समन् ।

सारिणी ४.१ : पदाराथानाम ्आकृतिः 
कठोििा च

वसितः/पदारथाः
आकृतिः 

(कात्ियतक्ा/ 
तनष्प्रभा)

कठोििा (बहु-
कठोिः/ कठोिः 

नातसि)

लौहतः

अङ्गाितः

सल्फि

एलमुिमियि

्ाम्रि्

----------

 मकां  भवन्तः ्ेषाां पिाराथिाां िािामि वकुां  शकिुवमन् 

ये धा्वतः समन् ? ४.१ सारिणयाां शेष-पिाराथतः अधा्वतः  
समन् ? धा्ूिाि् अधा्ुभयतः ्ेषाां भौम्कािाि् एवञि 

िासायमिकािाां गुणािािाधािेण अन्िां  क्ुुं शकय्े । इिां 

सििणे भवे्् य्् कामन्तः एवञि कठोि्ा भौम्क-गुणातः 

समन् ।

४.१ धािूनाम् अधािूनां च भौतिक-गतणाः

 मकां  भवन्तः लौहकािां  लौहकणसय अरवा लौहमिमिथ्ािाां  

वस्ूिाां यरा खमित्रि्, उतखमित्रि् इतयािीिाां ्ाडिां कुवथन ा्ं  

दृष्टवन्तः ? मकां  भवम्भतः ्ाडिेि ए्ेषाि् आकािे परिव थ्िि ्

प्रापय्े ? मकां  काष्ठसय ्ाडिेि अमप भवन्तः ्ादृशसय एव 

परिव थ्िसय अपेकाां कुवथमन् ?

 अधिुा जािीिह े।

गतितवतधः ४.१

एकां  लौहसय कीलकां , एकि ्अङ्गािकसय खणडि,् एकां  सरलू-
एलमुिमियि-्न्तयातः खणडि ् एवञि एकि ् अङ्मकनयातः 
लेड’ इम् सवीकुवथन् ु । लौहकीलकां  गहृीतवा लौहिणडेि 
्सय मभतौ ् ाडिां कुवथन् ु(मित्रां ४.१) । (पिन् ुअवधािां भवे् ्

तचत्र ४.१ अयोघिेि  लोहकीलकसय ्ाडिि ्।

य् ् अमसिि ् प्रक्रि े कसयामप सवास्थयसय हामितः िा  
भवे् ्। उचिचतः ्ाडिसय अभयासां कुवथन् ु। ‘एलमुिमियि’ 
्न्तयातः अमप ्द्विवे ्ाडिां कुवथन् ुएवञि अङ्मकनयातः 
‘लेड’ इम् असय अमप ्रचव ्ाडिां कुवथन् ु । सववेषाां 
पे्रकणािाां ४.२ िधये लेखिां कुवथन् ु।

सारिणी  : पदाराथाणाम ्अघािवधथानीयिा

वसितः/पदारथाः आकािे परिविथानम्

लौहकीलकि् िमपमटि्/खण्डेषु ््िोटिि्

अङ्गािकसय कणतः

एलमुिमियि्नत्रीतः

अङ्मकिी-लेड

4
अधयायतः

पदारथाः : धाितः अधाितः च
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 भवन्तः दृष्टवन्तः सयतुः य् ् लौहसय कीलकि ् एवञि 
‘एलमुिमियि’्न्तयातः ्ाडिेि ए्ेषाि ् आकािे परिव थ्िि ्
अभव् ् । यमि ्ेषाि ् अमधक-शकतया ्ाडिां मक्रय्े ्िा 
्ामि सिल-आकृ्ौ परिवम थ््ुां शकयन्े । समभव्तः भवन्तः 
मिष्टानिािीिाां सजजायच उपयजुयिािेि िज्पत्रेण परिमि्ातः   
सयतुः । धा्िूाां ्द्णुां येि आधािेण ्ेषाां ्ाडिां कृतवा पत्रे 
परिव थ्िां मक्रय्े अघा्वधथिीय्ा इम् क्थय्े । एषतः धा्िूाि ्
अमभलाकमणकतः गणुतः अमस् । भवन्तः दृष्टवन्तः सयतुः य् ् , 
अङ्गािके एवञि ‘अङ्मकिीलेड’ इतयाियतः पिाराथतः ए्ेषाां 
गणुािाां प्रिशथिां ि कुवथमन् । मकां  वयि ्ए्ेषाां कृ्े धा्तुः इम् वकुां  
शकििुतः ?

 मकां  भवन्तः ‘पलामसटक’ इम् पिाराथ् ् ऋ्े अरवा 
काष्ठिषु्टतेः ऋ्े धा्ोतः उषणपात्रामण सवसय सवास्थयसय हामििा 
मविा ग्रही्ुां शकिवुमन् ? समभव्तः ि! मकिरथि ्?  केषाञिि 
अनयेषाि ् अिभुवािाां सिूी-मििाथणसय प्रयासां कुवथन् ु यमसिि ्
काष्ठसय अरवा ‘पलामसटक’ इम् असय िमुष्टतः भव्ाां िकणां 
किोम् यिा भवन्तः उषणवस्मूि गहृ्णमन् । ए्ेषाि ्अिभुवािाि ्
आधािेण भवन्तः काष्ठसय एवञि ‘पलामसटक’द्वािा उषिायातः 
िालिसय मवषये वकुां  शकिवुमन् ? भवन्तः एकां  मवद्तुकमिथणां 
वलयकीलकषवेण (पेिकसयनत्रेण) कायुं कुवथि ् दृष्टवन्तः सयतुः। 
्् ् यनत्रसय िमुष्टतः कीदृशी भवम्? मकिरथि?् आगच्छन् ु
जािीिह े।

गतितवतधः ४.२

सििन्ु, कमसिांमचि्् वस्ुमि मवद्ु्तः प्रवाहतः भवम् 
ि वा इम् पिीकणारुं मवद्ु्तः परिपरतः मििाथणां करां 
मक्रय्े (मित्रि् ४.२) । 

तचत्र ४.१ तवद्ततपरिपरः ।

भवन्तः सप्ति-ककायाां मवमभनि-वस्मुभतः सह इिां 
गम्मवमधां कृ्वन्तः सयतुः। अधिुा इिां गम्मवमधां ४.३ 
सारिणयाां प्रित-पिार्थतः सह पिुतः कुवथन् ु। पे्रकणां सवीकृतय 
ए्ेषाां कुिालक-सिुालकयोतः मवभागां कुवथन् ु।

सारिणी ४.३  : पदाराथानां वैद्तिी चालकिा

क्र.स.ं पदारथाः
सतचालकः/
कत चालकः

१
लौहसय िणडतः/ 
कीलकि्

२ गनधकतः

३ अङ्गािकतः

४ ्ाम्रसय ्नत्रीतः

भवम्भतः प्राप्तां य्् लौहिणडतः, कीलकि् अरवा  ्ाम्रसय 

्नत्रीतः ि सुिालकातः समन् पिन्ु गनधकतः अङ्गािकातः ि 

कुिालकातः समन् ।

अहो! सवािभुवािाां सििणां कृतवा ए्सयातः 

गम्मवधतेः अरथतः अयिासी् ् य् ् धा्वतः  

उषिणतः एवञि मवद्ु् तः सिुालकातः भवमन् । 

ए्् ्सिामभतः सप्ति-ककायाां मशमक्िासी् ्।

 भवम्भतः ‘ऐलमुिमियि’ इम् असय एवञि ्ाम्रसय 
्नत्रीणाि ् उपयोगतः कुत्र दृष्टतः ? मकां  भवम्भतः अङ्गािकसय 
्न्तयतः दृष्टातः ? मिचियेि ि दृष्टातः सयतुः ।

 धा्िूाां ् ि-्गणुां यसयाधािेण ् ेषाि ्आकषथणां कृतवा ् नत्रीष ु
परिव थ्िां मक्रय्े ्नय्ा इम् उचय्े । 

 मकां  भवम्भतः किामि् ् लौहसय पत्रां धा्ोतः पणतः एवञि 
अङ्गािकसय कणतः इतयािीि ् भिूौ मिपातय उतपनिधविेतः 
अन्िसय उपरि अवधािां िति ्? यमि ि ्िा अधिुा भवन्तः 
प्रयासां क्ुुं शकिवुमन् । 
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मकां  भवन्तः उतपनिधवमिष ुकिमप भिेि ्अवगच्छमन् ? 

मकां  भवम्भतः िमनििेष ुकाष्ठघमटकातः दृष्टातः समन् ? मकां  भवन्तः 

ए्सय कािणां वकुां  शकिवुमन् ?

धा्मुभतः मिमिथ् ािाां वस्िूाां यिा केिमि् ्कठोि्लेि सह 

प्रम्घा ा्ं भवम् ्िा ्त्र मििािधवमितः उतपद््े । मिन्यन् ुय् ्

भव्ाां पार्शवे सिाि-आकाियकेु द्व ेपात्रे स्तः एकां  काषे्ठि मिमिथ् ि ्

अपिां ि धा्िुा । मकां  भवम्भतः उभयोतः उपरि आघा ा्ं कृतवा वकुां  

शकय्े य् ्मकां  पात्रां धा्िुा मिमिथ् ि ्अमस् ?

य्ो मह धा्वतः गायिधविीिाि ् उतपाििां कुवथमन्, अ्तः 

्े धवामिकातः इम् क्थयन्े । धा्ोतः अम्रिचय कोऽमप पिारथतः  

धवामिकतः ि भवम् ।

उक-गम्मवमधां कृतवा वयां वकुां  शकििुतः य् ्केिि पिाराथतः 

कठोिातः, कामन्यकुातः, अघा्वधयाथतः, ्नयातः, धवामिकातः 

एवञि उषिणतः मवद्ु् चि सिुालकातः भवमन् । पिाराथतः येष ु

सािानय्या ए्े गणुातः भवमन् धा्वतः क्थयन्े । धा्िूाि ्

उिाहिणामि समन्- लौहतः, ्ाम्रि,् एलमुिमियि, कच मलशयि, 

िाम्िशि ् इतयाियतः । ए्सय मवपिी्ि ् अङ्गािकातः एवञि 

सल्फि इतयाियतः पिाराथतः सिलातः एवञि िशथिे िमलिातः समन् 

ए्े लौहिणडसय सािानयप्रहािेण एव िणूणीभवमन्, धवामिकातः 

ि समन् उषिणतः मवद्ु् चि कुिालकातः भवमन् । ए्े पिाराथतः 

अधा्वतः इम् क्थयन्े । अधा्िूाि ् उिाहिणामि समन्- 

सल्फि, कारथि, ओजिि ्, ्फास्फोिस इतयाियतः ।

सोमडयि एवञि पोटचमशयि इम् धा्वतः सिलातः भवमन् 
्ेषाां क थ्िि ् अरित्रेण ि क्ुुं शकय्े । पािितः केवलि ्
ए्ादृशतः धा्तुः यतः प्रकोष्ठसय ्ापेऽमप द्रमव्ावसरायाां 
प्रापय्े । अयि ्अपवाितः अमस् ।

४.२ धािूनाम ्अधािूनां च िासायतनक-गतणाः

अ. ओजििा सह अमभमक्रया

 भवन्तः लौह े अयोिलपरिघटिया परिमि्ातः समन् । 
अयोिलसय अमभमक्रयाां सििन् ु । भवन्तः सप्ति-ककायाां 

‘िाम्िशि-्रिरि’ इम् असय वायौ िहिसय गम्मवमधां कृ्वन्तः । 

भवम्भतः मशमक ा्ं य् ्उभयोतः प्रक्रियोतः ‘आकसाइड’ इम् असय 

मििाथणां भवम् ।  लौहां िे् िेमशयि ्ि इम् ए्योतः आमकसजि ्

इम् ए्ेि सहतः ।

लौहतः (Fe ) ओजिि ्(O2) + जलि ्(H2O )  ?

िाम्िशि ्(Mg) + ओजिि ्(O2 )  ?

गतितवतधः ४.३

अधिुा लौहतः, ओजिि ् एवञि जलि ् इतयािीिाि ्
अमभमक्रयायातः परिणािसवरूपेण मिमिथ् सय अयोघिसय 
प्रकृ्ेतः पिीकणां कुिथतः । एकमसिि ् ििसे अयोघिसय 
सङ्ग्रहां कुवथन् ु एवञि ए्सय मवलयिां मकमञि् ्
जले कुवथन् ु । भवन्तः प्रापसयमन् य् ् अयोघितः जले 
लमररूपेण म्ष्ठम् । ् ोलकां  समयक् प्रकािेण आलोडयन्।ु 
मवलयिसय पिीकणां क्रिशतः िके एवञि िील-मलटिस-
पत्रे कुवथन्(ु४.३) । भवन्तः मकां  पशयमन् ? मवलयिि ्
अमलयकुि ्अमस् अरवा काियकुि ्? 

तचत्र ४.३ : अयोघनसय प्रकृिेः पिीक्षणम्

अयोघितः

िकमलटिसपत्रि्

अयोघिसय मिलमरिि्
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अहो ! सवािभुवािाां सििणां कृतवा ए्सय 
गम्मवधतेः अरथतः अयिासी् ् य् ् धा्वतः  
उषिणतः एवञि मवद्ु् तः सिुालकातः भवमन् । 
इिि ्असिामभतः सप्ति-ककायाां मशमक्िासी् ्।

यिा ्ाम्रपात्रामण मििकालाय आद्रथ-वायौ सव्नत्ररूपेण 
सरापयन्े ्िा ्ेषाि ् उपरि ्लेेे एकसयातः अलप-
हरि्-वणणीय-परटिकायातः िशथिां भवम् । एषतः हरि्-
पिारथतः कापि-हाइड्ाकसाइड [Cu(OH)2] एवञि 
कापि-कारबोिेट [CuCO3] इम् असय मिश्रणां भवम् । 
अमभमक्रया अधोमलमख्ा अमस् -

2Cu+H2O+CO2+O2        Cu(OH)2+CuCO3

ििवायतुः

 अधिुा ‘िाम्िशि-रिरि’ इम् असय जवालिसय गम्मवमधां 
सििन् ु । ‘िाम्िशि-रिरि’ इम् असय जवालिां कृतवा 
प्राप्तभसिितः जले मवलयिां कृतवा ्सय अमलयकुा/काियकुा-
प्रकृ्ेतः ज्ािाय मवलयिसय पिीकणां मक्रय्े । 

 प्राप्तमवलयिि ् अमलयकुि ् अमस् अरवा काियकुि ् ? 
भवन्तः ए्सय मिचियां करां करिषयमन् ?

 भवम्भतः पे्रकणां कृ ा्ं सया् ्य् ्िक-मलटिसपत्रसय िील-
मलटिसपत्रे परिव थ्िां भवम् । अ्तः ‘िाम्िशि-आकसाइड’ 
इतयेषाां प्रकृम्तः कािीया भवम् । 

 आगच्छन्ु अधिुा अधा्ूिाि ् ओजििा सह 
अमभमक्रयायातः पे्रकणां कुिथतः ।

गतितवतधः ४.४

(तिक्षक-द्ािा कक्षायां  प्रदिथानीया)

िूमणथ्-सल्फि-इम् असय मकमञि्् िात्राि् एकमसिि ्
उद्दहि-ििसे सवीकुवथन्ु एवञि ्सय उषणीकिणां 
कुवथन्ु ।

यमि उद्दहि-ििसतः ि उपलभय्े ्िा भवन्तः कसयातः 
अमप कूपयातः आविणां सवीक्ुुं शकिुवमन् । ए्् ्
परि्तः एकाां धा्ोतः ्न्तयातः पुटीकिणां कुवथन्ु यरा 
(४.४) मिते्र प्रिमशथ्ि् अमस् । 

एवां यिा ‘सल्फि’ इम् असय जवलिां प्रािभे्  ् ििसि ्
एकमसिि ्वाययुकुकािपात्रे सरापयन् ु(मित्रां ४.४(अ)} 
कािपात्रि ्आविणिे आच्छाियन् ुयेि उतपनिवायतुः रमहतः ि  
गच्ेछ् ् । मकमञि् ् कालािन्िां ििससय मिषकासिां 
कुवथन् ु। 

िषके मकमञि् ्जलां सरापमयतवा झमटम्तः एव आविणां 
सरापयन् ु । अधिुा िषकसय सिीिीि्या आलोडिां 
कुवथन् ु । मवलयिसय पिीकणां क्रिशतः िक-पत्रेण एवञि 
िील-मलटिस-पत्रचतः कुवथन् ु[मित्रि ्४.४ (र)] ।

्ातकामलकतः 
उद्दहिििसतः

तचत्रम ्4.4 (a) : सल्फििणूथसय िहिि्

तचत्रम ्4.4 (b) : मलटिसपत्राणाां द्वािा मवलयिपिीकणि्



48

सारिणी ४.४ :   अमलेषत अरवा क्षािेषत  धािवः अधािवश्च

क्र.स.ं क्षािकसय नाम धाितः अमलसय नाम अधाितः

१. कच मलसयि-हाइड्ाकसाइड कच मलशयि सल्फयरूिक-अमलतः सल्फि

२.

३.

४.

५.

 ‘सल्फि’ एवञि ‘ओजिि’् इम् असय अमभमक्रयायाि ्

उतपनिोतपािसय िाि एव सल्फिडायाकसायडवायतुः अमस् । 
यिा ‘सल्फिडायाकसाइड’ इम् असय जले मवलयतः मक्रय्े  

्िा सल्फयिूस-अमलसय प्रामप्ततः भवम् । अमभमक्रया 

अधोमलमख्रूपेण अमप िा्ुां शकय्े ।

 सल्फिडायाकसाइड (SO2) + जलि ्(H2O) 

सल्फयिूस अमलतः {H2SO3}

 सल्फयिूस-अमलतः िीलवणणीय-मलटिसपत्रां िकवणवे 

परिव थ्यम् । सािानय्तः अधा्िूाि ् आकसाइड इम् 

अमलयकुा-प्रकृम्कातः भवमन् ।

 प्रयोगशालायाि ्उपयजुयािाां केषाञिि अमलािाि ्एवञि 

कािाणाां िािामि सििन् ु यामि भवम्भतः सप्ति-ककायाां पमठ्ामि 

समन् । ्ेषाां िािामि ४.४ सारिणयाां मलखन् ु। ्ेष ुउपमसर्ािाां 

धा्िूाि ्अरवा अधा्िूाां ियिां कुवथन् ुये ओजिि ्इतयिेि सह 

आकसाइड इम् मििाथणां कुवथमन् ।

ब. जलेन सह अतभतक्रया

अधिुा पशयेि, धा्वतः अधा्वचि जलेि सह करि ्अमभमक्रयाां 

कुवथमन् ।

कािजि ्(सोमडयि) इम् धा्तुः रहु-अमभमक्रयाशीलतः भवम् । 
एषतः धा्तुः जलेि सह अतयन्-्ीव्रगतया अमभमक्रयाां किोम् । 
अमभमक्रयायाां रहु-अमधकसय उषिणतः उतपमततः भवम् । 
अ्तः ए्सय सञियतः मकिोसीि च्लिधये मक्रय्े ।

गतितवतधः ४.५

मशकक-द्वािा ककायाां िशथिीया
(प्रिशथि-सिये ककायाां मवमशष्टि ् अवधािां भवे् ्
य् ्कािजसय कणािाि ्आकाितः गोधिूकणसदृशतः 
भवे्।् ए्सय ग्रहणां सांिांमशकािवयेि  कतथवयि)् ।

एकां  २५० िी.मल. कािसय िषकां  सवीक्ुवथन्ु । 
ए्ि ्अधुं जलेि परिपूियन्ु । अधिुा सावधाि्या 
एकां  सोमडयि-लघ-ुकणसय क थ्िां कुवथन्ु । म्फलटि-
पत्रसय साहाययेि ए्सय शषुकीकिणां कुवथन्ु एवञि 
कापाथसे पुटीकुवथन्ु । ्ूलिधये पुमट ा्ं कािजकणां 
कािपाते्र सरापयन्ु । सावधाि्या पे्रकणां कुवथन्ु । 
पे्रकणसिये पात्रा्् ििेू म्ष्ठन्ु । यिा अमभमक्रयायातः 
सिामप्ततः भवम्, ्ििन्िां पात्रसय सपशथिां कुवथन्ु ।

भवन्तः मकि ् अिुभवमन् ? मकां  पात्रि ् उषणि ्
अभव्् ? मवलयिसय िकपते्रण अरवा िीलवणणीय-
मलटिसपत्रचतः सह पिीकणां कुवथन्ु । मवलयिि ्
अमलयुकि ्अमस् अरवा काियुकि ्?

तचत्रम ्४.५ : क्षािजसय जलेन अतभतक्रया
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 भवन्तः दृष्टवन्तः सयतुः य् ् सोमडयि इम् जलेि सह 

्ीव्रि ्अमभमक्रयाां किोम् । केिि अनये धा्वतः एवां ि कुवथमन् । 
उिाहिणारुं, लौहतः जलेि सह िनि-अमभमक्रयाां किोम् ।

 सािानय्तः अधा्वतः जलेि सह अमभमक्रयाां ि कुवथमन् 

यद्मप ्े वायौ रहु-समक्रयातः भमव्ुां शकिवुमन् । ए्ादृशािाि ्

अधा्िूाां जले सरापिां मक्रय्े । उिाहिणारुं ्फॉस्फिस इम् 

रहु-समक्रयतः अधा्तुः व थ््े । वायौ सव्नत्र्या सरापिेि अयि ्

अम्िां सवीकिोम् । ्फॉस्फिस इम् असय समपकथ तः ओजििा सह 

िा भवे् ्ए्िरथि ्ए्सय सरापिां जले मक्रय्े ।

स. अमलैः सह अतभतक्रया

अधिुा पशयाितः धा्वतः अधा्वचि  अमलचतः सह करां वयवहािां 

कुवथमन् ।

गतितवतधः ४.६

अवधािां : - भवे् ् प्रयोगिमलकायातः िखुां 
सविखुा् ् ििूां सरापय् ु । प्रयोगिमलकाग्रहणाय 
प्रयोगिमलकासांिमशकायातः प्रयोगां कुवथन् ु।

४.५ सारिणयाां सिूीरद्ािाां धा्िूाि ्अधा्िूाां वा अांशाि्

परृक् प्रयोगिमलकास ु सवीकुवथन् ु ्ेषाां मिह्ाङ्किां 
अ,र,स,ि,ए,फ़ इतयामिमभतः कुवथन् ु । मिपा्कसय 
साहाययेि प्रतयेकां  प्रयोगिमलकायाां क्रिणे ५ िी.मल. 
्ि-ुहाइड्ोकलोरिक–अमलां मिमकपन् ु । सावधाि्या 
पे्रकणां कुवथन् ु । यमि शी्लमवलयिे कामप अमभमक्रया 
ि  भवम् ्िा प्रयोगिमलकाां मकमञि् ् उषणीकुवथन् ु । 
प्रतयेकां  प्रयोगिमलकायातः िखुां मिकषा एकाां अम्िशलाका 
िय् ु । इिि ् एव गम्मवमधां पिुतः कुवथन् ु अधिुा ्ि-ु
हाइड्ोकलोरिक-अमल-सरािे ्ि-ुसल्फयरूिक-अमलां 
गहृीतवा प्रयोगां कुवथन् ु। सवपे्रकणािाां लेखिां ४.५ सारिणयाां 
कुवथन् ु।

 मकां  धा्वतः अधा्वचि अमलचतः सह मभनि-प्रकािेण 
अमभमक्रयाां कुवथमन् ? यिा  प्रयोगिमलकािाां िखुां मिकषा 
अम्िशलाका िी्ा ्िा ्त्र कुत्रमि् ्धवमितः मकिरुं उतपनिा 
अभव् ्?

 भवम्भतः प्राप्तां य् ् अधा्वतः सािानय्तः अमलचतः सह 
अमभमक्रयाां ि कुवथमन् पिन् ु धा्वतः अमलचतः सह अमभमक्रयाां 
कुवथमन् एवञि हाइड्ोजिवायिु ् उतसजथयमन् य्-्वाय ु
‘पॉप’ धवमििा सह जवलयम् । भवन्तः दृष्टवन्तः य् ्
यिा ्ाम्रां ्ि-ुहाइड्ोकलोरिक-अमलेि सह उषणीमक्रय्े

प्रयोगनतलकायाः 
तचह्नम्

धाितः अधाितः

िनत-हाइड्ोकलोरिक-अमलेन सह 
अतभतक्रया

िनत-सल्फयूरिक-अमलेन सह 
अतभतक्रया

सामा्य-िापे उष्णावसरायाम् सामा्य-िापे उष्णावसरायाम्

अ िॅ् िेमशयि (प्रम्सितः)

र ऐलमुिमियि (पत्रि/्पणथि)्

स. लौहतः (लोहिजस)्

ि.
्ाम्रि ्(लमुञि्-लवमिक-

्नत्री)

ए. अङ्गािकतः (िणूथि)्

्फ. सल्फि-िणूथि्

तचत्र ४.५ : धाितनाम ्अधािूनां च अमलैः सह अतभतक्रया 
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्् ््िा अमप अमभमक्रयाां ि किोम् । पिन् ुइिां सल्फयरूिक-
अमलेि सह अमभमक्रयाां किोम् । 

द.  क्षािैः सह अतभतक्रया

गतितवतधः 4.7

(मशकक-द्वािा ककायाां प्रिशथिीया)

(सोमडयि-हाइड्ाकसाइड इम् असय मवलयि-मििाथण-
सिये अवधािां भवे् ्य् ्कािज-हाइड्ाकसाइड इम् असय 
कणािाां ग्रहणां पलामसटक-सपचिलुाद्वािा कुवथन् ु।

एकसयाां प्रयोगिमलकायाां कािज-हाइड्ाकसाइड इम् असय 
४, कणाि ्५ मलटि-्परिमि्जले  मवलयि-मििाथणां कुवथन् ु। 
ए्मसिि ्मवलयिे ऐलमुिमियि इम् असय कणां सरापयन् ु
। ्िा अम्िशलाकाां  प्रयोगिमलकाां मिकषा ियन् ु । 
अधिुा धयािेि पे्रकणां कुवथन् ु।

 ‘पाप’ धवियतः मकां  िशथयमन्? पवूथव् ् ‘पाप’ धवमितः 
हाइड्ोजिवायोतः उपमसरम ा्ं िशथयम् । सोमडयि-हाइड्ाकसाइड 
इतयिेि सह अमभमक्रयाां कृतवा हाइड्ोजिवायिु ् उतपाियम्। 
अधा्िूाां कािचतः सह अमभमक्रयातः जमटलातः समन् ।

ए. तवसरापन-अतभतक्रयाः

 ‘कापि-सल्ेफट’ एवञि लौहसय िधये अमभमक्रया इम् 
गम्मवमधां सििन् ु यरा भवम्भतः सप्ति-ककायाां कृ्िासी् ् । 
आगच्छन्,ु ्ादृशीतः काचिि अनय-अमभमक्रयातः पशयेि ।

गतितवतधः ४.८ 

१०० मि.ली. ५ प्रयोगपात्रामण सवीकुवथन् ु एवञि 
्ेषाां मिह्ाङ्किि ् अ,र,स,ि,ए इम् कुवथन् ु । 
प्रतयेकां  पात्रे ५० मि.ली. जलां गहृ्णन् ु । प्रतयेकां  
पात्रे मित्रां ४.६ (अ) िधये िमशथ् पिारवेभयतः 
एकच कां  ििसां सरापयन् ु ््तः आलोडिां कुवथन् ु ।

रीकि अ इम् – कापिसल्ेफट [CuSO
4
] + मजङ्कखणडतः (zn),

रीकि र इम् – कापि-सल्ेफट (CuSO
4
) + लोहकीलकि ्इम् (Fe),

रीकि स इम् – मजङ्कसल्ेफट् (ZnSO
4
) + ्ाम्रिणूथि ्इम् (cu)

रीकि ि इम् – आयिि-सल्ेफट (FeSO
4
) + ्ाम्रिणूथि ्(cu)

रीकि ए इम् – मजङ्क-सल्ेफट (ZnSO
4
) + लोहकीलकि ्(Fe)

(र)

A B C D E

A B C D E

(अ)

cu cu

ZnSO4
FeSO

4

मकिमप परिव थ्िां ि भवम्

तचत्रम ्4.6 (अ) िरा च (ब) मवसरापिसय अमभमक्रयातः
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 Â पात्रामण मकमञि् ्कालां याव् ्एविवे सरापयन् ु।

 Â सव-पे्रकणािाां लेखिां मटपपमण-पमुस्कास ुमलखन् ु।

 भवन्तः पात्रेष ुमकां  परिव थ्िां पशयमन् ? भवन्तः पमठ्वन्तः 
य् ् एकतः धा्तुः अपिां धा्ुां ्सय यौमगक-जलीय-मवलयिे 
मवसरामप ा्ं किोम् । ‘अ’ पात्रे मजङ्क इम् कापि-सल्ेफट 
इतयसिा् ् ्ाम्रसय मवसरापिां किोम् येि कापि-सल्ेफट 
इतयसिा् ् िील-वणथसय अिशथिां भवम् एवञि पात्रसय ्ले 
्ाम्रसय िकवणणीयां िणूथि ् सङ्कमल ा्ं भवम् । अमभमक्रयायातः 
सवरूपि ्एवां भमव्ुां शकिोम् :

कापि-सल्ेफट (CuSO4) + मजङ्क (Zn)  

(िील-वणथतः)

मजङ्क-सल्ेफट  (ZnSO4) +कापि (Cu)

(वणथहीिि)्                     (िकवणथतः)

 भवन्तः एविवे ‘र’ पात्रे जायिािाि ् अमभमक्रयाि ् अमप 
लेमख्ुां शकिवुमन् ।

अहि ्‘अ’ एवञि ‘र’ पात्रे जायिािाि ्

अमभमक्रयाि ्अवग्व्ी । पिञि अधिुा 

अमप अहां भ्रमि्ा अमसि य् ्स,ि एवञि 

‘ए’ पात्रेष ुपरिव थ्िां मकिरुं ि अभव् ्?

 ‘स’ पाते्र ‘मजङ्क’ इम् असय ्ाम्रसय द्वािा एवञि ‘ए’ 

पाते्र लौहसय द्वािा मवसरापिां भमव्ुां शकिोम् सि । एविेव 

‘ि’ पाते्र लौहसय मवसरापिां ्ाम्रसय द्वािा भमव्ुां शकिोम् 

सि । 

 य्ो मह वयां ‘स’ पाते्र मकिमप परिव थ्िां ि पशयाितः  

अ्तः वयां मिषकषथ-रूपेण वकुां  शकिुितः य्् ्ाम्रां मजङ्क-

सल्ेफट इतयसिा्् मजङ्क-प्रम्सरापिे सिरुं िामस् । पिञि 

मकिरथि् ? यिा अ’ पाते्र मजङ्क इम् ्ाम्रसय प्रम्सरापिां 

क्ुुं शकिोम्  ्िा ‘स’ पाते्र ्ाम्रां मजङ्कपिारथसय 

मकिरुं प्रम्सरापिां ि क्ुुं शकिोम् ? सििणे भवे् ्

य्् मवज्ािां ििसतः कलपिा ि भवम् । इिां ््थयािाि ्

आधािेण मिमचि्-मियिािाां पालिां किोम् । एवञि अत्र 

मियितः एषतः य्् ‘मजङ्क’ इम् अयसतः एवञि ्ाम्रा् ्

अमधक-अमभमक्रयाशीलतः धा्ुतः अमस् । एकतः अमधक-

अमभमक्रयाशीलतः धा्ुतः अलप-अमभमक्रयाशमकयुक-धा्ोतः 

मवसरापिां क्ुुं शकिोम् पिञि अलप-अमभमक्रयाशीलतः 

धा्ुतः अमधक-अमभमक्रयाशीलधा्ोतः प्रम्सरापिां ि क्ुुं 

शकिोम् । अधुिा भवन्तः अवगन्ुां शकिुवमन् य्् ‘ि’ 

पाते्र एवञि ‘ए’ पाते्र मवसरापि-अमभमक्रयातः मकिरुं ि  

अभव्् । मकां  भवन्तः मजङ्क-अयस्-्ामे्रषु कतःअमधक-

अमभमक्रयाशीलतः धा्ुतः एवञि अलप-मक्रयाशीलतः धा्ुतः 

कतः इम् ज्ा्ुां शकिुवमन् ।

४.३ धािूनाम ्अधािूनां च उपयोगाः

 भवन्तः अििुािे सकिातः भवेयतुः य् ्धा्िूाि ् उपयोगतः 

यनत्रेष,ु यािेष,ु वाययुािेष,ु िेलयािेष,ु औद्ोमगकी-सजजायच 

भोजि-मििाथणपात्रामण इतयामिष ुमििाथण-सिये मक्रय्े। भवन्तः 

केषामञि् ्अधा्िूाि ्उपयोगेि अमप परिमि्ातः भवमन्। अत्र 

केिि रुमिपणूथ-उपयोगातः िीयन्े। असिाकां  मवर्शासोऽयां व थ््े  

य् ्भवन्तः ए्ेषाां समयक् अििुािां करिषयमन्  :

• अधा्वतः ये असिाकां  जीविे आवशयकातः समन् एवञि  
 येषाां सववे सजीवातः र्शसिसिये ग्रहणां कुवथमन् ।

• अधा्वतः येषाि ् उपयोगतः उवथिकेष ु पािपािाां वदृ्ये  
 मक्रय्े ।

• अधा्वतः येषाि ् उपयोगतः जलसय शमुद्किण-प्रक्रि े 
 मक्रय्े ।

• अधा्वतः येषाां िीललोमह्-वणथसय मवलयिां  
 प्रम्जचमवकरूपेण िोगमिह्ािाां मििाकिणाय मक्रय्े ।

• मवस्फोटकेष ुप्रयजुयिाणातः अधा्वतः ।

 भवन्तः सवािुभवचतः धा्ूिाि ् अधा्ूिाां ि मवषये 

उपयोगािाां ियिां क्ुुं शकिुवमन् ।
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मिमकतसकेि उकां  य् ् िि शिीिे लौह-

त्वसय नयिू्ा अमस् । िि शिीिे अयतः 

कुत्र म्ष्ठम् ?

िया श्रु् ां य् ्पािपेष ुिॅ् िेमशयि 
प्रापय्े। एषतः पिारथतः ्ेष ुकमसिि ्
रूपे म्ष्ठम् ।

भवन्तः सप्ति-ककायाां पमठ्वन्तः य्् िासायमिक-अमभमक्रयासु िू्िपिाराथिाां मििाथणां भवम्। ए्े पिाराथतः ्ेभयतः 
पिारवेभयतः मभनिातः भवमन् येष ुअमभमक्रया भवम्। अधिुा यमि कसयमि्् पिारथसय िासायमिक-अमभमक्रयामभतः शी्लीकृतय 
अरवा उषणीकृतय एवञि वचद्ु्ापघटिेि अमधक-मवघटिां ि भवम् ्िा ््् ्त्वि ् इम् क्थय्े । सल्फि इम् एकां  
्त्वि ्अमस् । एविेव लौहि ् एवञि कारथि इम् अमप ्त्वे स्तः। ्त्वसय एकमसिि् अांशे एकप्रकािकातः एव पििाणवतः 
भवमन् । पििाणतुः ्त्वसय सवथरा लघ-ुघटकतः अमस् । ्त्वसय भौम्क-परिव थ्िेष ु ्त्वसय पििाणवतः अप्रभामव्ातः  
म्ष्ठमन् । उिाहिणारुं द्रव-सल्फि-्त्वसय पििाणतुः पूणथरूपेण दृढतः एवञि वाषपसल्फि-्त्वसय पििाणोतः सिािां भवम् ।

यद्मप समपूणवेमसिि् ब्रह्ाणडे पिाराथिाि ् असांखय-प्रकािातः समन्, ए्ेषाां मििाथणक््थणाां ्त्वािाां सांखया सीमि्ा अमस्। 
प्राकृम्करूपेण प्राप्त्त्वािाां सांखया ९४  इ्तः अमधका  ि अमस् । धा्ूिाि ्अधा्ूिाां ि ्त्वािाां िहत्वपूणुं वगणीकिणां 

 
अमस् । अमधक्या ्त्वामि धा्वतः समन् । २० ्तः नयूिातः अधा्वतः समन् । केिि उपधा्वतः समन् येष ु धा्ूिाि ्
अधा्ूिाां ि उभयोतः गुणातः भवमन् ।
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पिमाणतः
 Â धा्षु ुकामन्तः भवम् पिञि अधा्षु ुकामन्तः ि भवम् ।

 Â सािानय्तः धा्वतः आघा्वधथिीयातः ्नय्ायकुाचि भवमन् पिञि 
अधा्वतः ि भवमन् ।

 Â सािानय्तः धा्वतः ऊषिणतः एवञि मवद्ु् तः सिुालकातः भवमन् पिञि 
अधा्वतः ि भवमन् ।

 Â जवालिािन्िां धा्तुः प्राणवायिुा सह अमभमक्रयाां कृतवा धा्-ु
आकसाइड इतये्ेषाां मििाथणां कुवथमन् येषाां प्रकृम्तः कािीया भवम् । 
अधा्वतः प्राणवायिुा सह अमभमक्रयाां कृतवा अधा्-ुआकसाइड 
इतये्ेषाां मििाथणां किोम् येषाां प्रकृम्तः अमलयकुा भवम् ।

 Â केिि धा्वतः जलेि सह अमभमक्रयाां कृतवा धा्-ुहाइड्ाकसाइड 
एवञि हाइड्ोजिवायोतः उतपाििां कुवथमन् । अधा्वतः जलेि सह 
अमभमक्रयाां ि कुवथमन् ।

 Â धा्वतः अमलचतः सह अमभमक्रयाां ि कुवथमन् एवञि धा्-ुलवणािाां 
मििाथणि ् एवञि हाइड्ोजिवायोतः मििाथणां कुवथमन् । सािानय्तः 
अधा्वतः अमलचतः सह अमभमक्रयाां ि कुवथमन् ।

 Â केिि धा्वतः कािचतः सह अमभमक्रयाां कृतवा हाइड्ोजिवायोतः उतपाििां 
कुवथमन् 

 Â अमधक-अमभमक्रयाशीलातः धा्वतः अलप-अमभमक्रयाशील-धा्िू ्
्ेभयतः धा्-ुयौमगकािाां जलीय-मवलयिे मवसरामप ा्ं कुवथमन् ।

 Â धा्िूाि ्अधा्िूाां ि िचमिक-जीविे वयापक-उपयोगतः भवम् ।

चालकम्

तवसरापन-अतभतक्रया

ि्यिा

ित्वम्

दृढिा

आघािवधथानीयिा

धाितः

उपधाितः

अधाितः

धवातनकः

अभयासः

१. अधोमलमख्ेष ुकसय ्ाडिां कृतवा पत्राकािे परिव थ्िां क्ुुं शकय्े ?
 (क) मजङ्क (ख)  ्फॉस्फिस  (ग) सल्फि  (घ) ओषजि
२. अधोमलमख्ेष ुमकां  करिां सिीिीिि ्?
 (क) सववे धा्वतः ्नय्ायकुातः भवमन् ।
 (ख) सववे अधा्वतः ्नय्ायकुातः भवमन् ।
 (ग) सािानय्तः धा्वतः ्नय्ायकुातः भवमन् ।
 (घ) केिि अधा्वतः ्नय्ायकुातः भवमन् ।
३. रिक-सरािामि पिूयन्-ु
 (क) ्फॉस्फिस रहुतः-------------- अधा्तुः अमस् ।

भव्िः तकं तितक्षिव्िःप्रमतखाः िबदाः
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 (ख) धा्वतः उषिणतः ------------- ि ----------- उतिातः िालकातः भवमन् ।

 (ग) अयतः ्ाम्रसय अपेकया ----------- अमभमक्रयाशीलतः अमस् ।

 (घ)  धा्वतः अमलचतः सह अमभमक्रयाां कृतवा -------- --- वायोतः मििाथणां कुवथमन् ।

४. यमि करिां सिीिीिां ्िा कोष्ठके सतयि ्इम् मलखन् ुअसिीिीिां िे्  ्असतयि ्इम् मलखन् ु।

 (क)  सािानय्तः अधा्वतः अमलचतः सह अमभमक्रयाां कुवथमन् ।   (  )

 (ख) ‘कािजि ्(सोमडयि)’ इम् रहु-अमभमक्रयाशीलतः धा्तुः अमस् ।   (  )

 (ग) ्ाम्रां ‘मजङ्क-सल्ेफट’ इम् असय मवलयिा् ्‘मजङ्क’ इम् असय मवसरापिां किोम् ।    (  )

 (घ) अङ्गािसय आकषथणिे ्नत्रीणाां प्रामप्ततः भमव्ुां शकिोम् ।  (  )  

५. अधतः प्रित-सारिणयाां गणुािाां सिूी प्रिता अमस् । ए्ेषाां गणुािािाधािेण धा्िूाि ् अधा्िूाां ि िधये 
 

 अन्िां कुवथन्-ु--

गतणः धाितः अधाितः

१. आकृम्तः

२. दृढ्ा

३. आघा्वधथिीय्ा

४.  ्नय्ा

५. उषिणतः िालिि्

६. मवद्ु् तः िालिि्

६. अधोमलमख्ािाां कृ्े कािणामि यच्छन्-ु--

 (क) एलमुिमियि-पत्रसय उपयोगतः खाद्-सािगयातः पटुीकिणाय मक्रय्े ।

 (ख) मििजजि-िणडातः धामतवक-पिार्थतः मिमिथ् ातः भवमन् ।

 (ग) ्ाम्रां मजङ्क इतये्सय ्सय लवणमवलयिा् ्मवसरापिां ि क्ुुं शकिोम् ।

 (घ) ‘कािजि’्(सोमडयि) एवञि पोटचमशयि इतये्योतः सांिकणां ितृचले  मक्रय्े ।

७. मकां  भवन्तः जमरीिसय अवलेहि ्एलमुिमियि-पात्रेष ुसरामप्ुां शकिवुमन् ? सपष्टय् ।

८. अधतः प्रितायाां सारिणयाां ‘अ’ कोष्ठक-िधये केिि पिाराथतः ितातः समन् । ‘र’कोष्ठकिधये ्ेषाि ् उपयोगातः  
 प्रितातः समन् । ‘अ’ कोष्ठके प्रित-पिाराथिाां ‘र’ कोष्ठके प्रितपिार्थतः सह िलेिां कुवथन्-ु--

कोष्ठक-अ कोष्ठक-ब

१. सवणथि् १. ्ापिामप-यनत्रि्
२. लौहि ् २.  मवद्ु् -््नत्रीतः
३. एलमुिमियि ३. खाद्-सािगयातः पटुीकिणि्
४. कारथिि् ४. आभषूणामि
५. ्ाम्रि् ५.  यनत्रामण
६. पािितः ६.  इनधिि्
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९. मकां  भवम् यिा ----

 (क) ्ि-ुसल्फयरूिक-अमलसय सरापिां ्ाम्रसरामलकायाां मक्रय्े ?

 (ख) लौहसय  कीलकसय सरापिां ‘कापि-सल्ेफट’मवलयिे मक्रय्े ?

    समरमनध्-अमभमक्रयाणाां शबिािाां सिीकिणाि ्मलखन् ु।

१०. सलोिी काष्ठाङ्गािसय जवमल्भागां गहृ्णाम् एवञि ्सिा् ् उतसमृज्-वायिु ् एकमसिि ् प्रयोगिमलकायाि ् 
 एकत्र कृ्व्ी –

 (क) सा वायोतः प्रकृम ा्ं करां ज्ासयम् ?

 (ख) अमसिि ्प्रक्रि ेभवयािाां सवाथसाि ्अमभमक्रयाणाां शबिसिीकिणसय लेखिां कुवथन् ु।

११. एकमसिि ् मिवसे िी्ा सविात्रा सह आभषूणािाि ् आपणां ग्व्ी । ्सयातः िा्ा सवणथकािां िञजिाय  
 सवणाथभषूणामि ि्व्ी । अमग्रि े मिवसे यिा सा आभषूणामि पिावम थ््व्ी ्िा सा प्राप्तव्ी य् ् ्ेषाां  
 भािे मकमञि् ्नयिू्ा आग्ा अमस् । मकां  भवन्तः भािे नयिू्ायातः कािणां वकुां  शकिवुमन् ?

 

१. केषामञि् ्ि्णुणाुं धा्िूाि ्एवञि अधा्िूाां कृ्े सिूक-पत्रकाणाां मििाथणां कुवथन् ु । पत्रकेष ुधा्ोतः 
अरवा अधा्ोतः िाि, ्सय िासायमिक-गणुातः भौम्क-गणुातः एवञि ्सय उपयोगातः  इम् ए्ादृशी 
सिूिातः भवेयतुः।

२.  एकसय लौहकािसय कायथसरलां गच्छन् ुएवञि पशयन् ुय् ्धा्भुयतः आकाितः करां िीय्े ।

३. लौहसय  ्ाम्रसय एलमुिमियि इम् असय एवञि  ‘मजङ्क’ इतये्ेषाां सववेषाां वचद्ु् -्िालक्ािाां पिीकणां 
करां क्ुुं शकय्े ए्िरुं प्रयोगां ज्ापयन् ु। प्रयोगां कुवथन् ुएवञि परिणािािाां सांमकप्तसिूीमििाथणां कुवथन् ु।

४. भाि्े लौहसय एलमुिमियि इम् असय एवञि ‘मजङ्क’ इम् असय भाणडािाणाां सिूिाां प्रापिवुन् ु । 
ए्सयातः सिूिायातः भाि्सय िािमित्रे मिह्ाङ्किां कुवथन् ु। ए्ामि भाणडािामण कमसिि ्रूपे प्रापयन्े ? 
ककायाां ििथयन् ु।

५. अधोमलमख्-जालपटेुष ुधा्िूाि ्अधा्िूाां प्रश्निञजषूायातः आिनिां सवीकुवथन् ु:

 y chemistry.about.com/library/weekly/bl050303.htm

 y Chemistry.about.com/old/testsquuizzes/chemistry_Tests_Quizzes.htm

 y www.gcsescience.com/q/qusemet.html

 y www.corrosionsource.com/handbook/periodic/metals.htm

मवस्ारि्-अमधगितः – गम्मवधयतः परियोजिाचि


