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ECH-06: Physical Chemistry - I
Question 1
Two identical porous containers are filled with oxygen and an unknown gas. Oxygen gas escapes (effuse) through the hole in 120 second. Under similar
conditions, the unknown gas takes 112 seconds to escape/effuse. What is the molecular weight of the unknown gas? [Molecular weight of oxygen =32 g/mol]
িছ যু

দু ট স

ূণ একই রকেমর পা েক অ

েজন এবং এক ট অজানা গ াস িদেয় ভিত করা হল। অ

অপর গ াস টর দেনর সময় লােগ 112 সেক । অজানা গ াস টর আণিবক

কত? অ

েজেনর দন হেত সময় লােগ 120 সেক । একই পিরি িতেত

েজেনর আণিবক

32 g/mol।

Question 2

Question 3
Following Maxwell-Boltzmann distribution, what is the ratio of most probable speed and root mean square speed of a gas?
ম া ওেয়ল- বা

Question 4

Question 5

সম ান ব ন অনুযায়ী গ ােসর সবািধক স াব গিতেবগ এবং গড় বগেবেগর মূল গিতেবগ এর অনুপাত কত ?

Question 6
When a capillary of radius “r” is dipped in water, water rises to a height of 2 cm. How much water will rise in another capillary tube whose radius is one third of
the first one (r/3)?
এক ট "r" ব াসােধর কিশক (capillary) নেলর মেধ জল 2 cm অবিধ ওপের উঠেত পাের। অপর এক ট কিশক নল যার ব াসাধ
তার মেধ কত উ

থম কিশক নেলর এক তৃতীয়াংশ (r/3),

তায় জল উঠেত পারেব ?

Question 7
What type of light (electromagnetic radiation) is used to measure crystal structure?
কলাস অবয়ব িনণয় করার জন

কান ধরেণর আেলা (তিড়ৎচ কীয় িবিকরণ ) ব বহার করা হয় ?

Question 8
Among the following which are NOT extensive property? (I) Internal energy (U) (II) Pressure (P) (III) Enthalpy (H) (IV) Gibbs free energy (G) (V) Density (VI)
Entropy (S) (VII) Surface tension
কান িল ব াপক চল (extensive property)নয় (I) অভ

রীণ শ

(U) (II) চাপ (P) (III) এনথালিপ (H) (IV) িগবস মু

শ

(G) (V) ঘন

(VI) এন িপ (S) (VII) পৃ টান

Question 9
Suppose a sealed container having a weightless piston with 5 liter (L) gas inside. A constant external pressure 1.5 atm is applied to push down the piston. The
final volume of the gas is 4 L. Calculate the work done on the gas in Joules (J). Given 1 L.atm = 101.33 J
এক ট ওজনহীন িপ

ন ারা আব

িসিল ার এ 5 িলটার গ াস আেছ। িপ

ন টেক বািহ ক চাপ 1.5 atm িদেয় ধীের ধীের সংেকাচন করা হল। গ ােসর অি ম আয়তন4 L

হেল সংেকাচনজিনত কােযর পিরমান জুল (joule / J) এ িনণয় ক ন . 1 L.atm = 101.33 J

Question 10

Question 11

Question 12
What is the work done in free expansion against zero pressure of an ideal gas?
আদশ গ ােসর

ে

ন চােপর িব ে

াধীন

সারণ এ কােযর মান কত ?

Question 13

Question 14
For a Carnot engine, the efficiency is 50% and the temperature of the heat sink is 5°C. What is the temperature of the heat source?
এক ট কােনা ই

ন এর কাযদ

তা 50% এবং িন তর উ তার তাপীয় উৎেসর তাপমা া 5°C হেল উ

তর উ তার তাপীয় উৎেসর তাপমা া কত ?

Question 15
What is the entropy of a pure solid at 0K ?
এক ট িব

ক ঠন এ 0K ত কত এন িপ হয়?

Question 16
What is the volume of 1 mole ideal gas at standard temperature and pressure?
মাণ তাপমা া ও চােপ 1 মাল আদশ গ ােসর আয়তন কত?

Question 17
The total pressure of a gas mixture containing nitrogen is 2.0 atm. If the partial pressure of nitrogen is 0.5 atm then what is nitrogen’s mole fraction in the
mixture?
নাইে ােজনযু

Question 18

গ াস িম েণর মাট চাপ 2.0 atm । নাইে ােজেনর আংিশক চাপ যিদ 0.5 atm হয় তেব িম েণ নাইে ােজেনর মাল ভ াংশ কী?

Question 19
How the mean free path of a gas molecule (l) varies with temperature (T)?
গ ােসর অণুর গড় মু

পথ (l) তাপমা ার সােথ (T) কীভােব পিরবিতত হয়?

Question 20

Question 21
What is the unit of van der Waals constant “a”?
ভ ান ডার ওেয়লেসর ধ্ বক "a" এর একক কী?

Question 22
What is the mixture of ice and salt used for cooling below 0°C known as?
0°C িনেচ শীতল হওয়ার জন ব ব ত বরফ এবং লবেণর িম ণ ট কী িহসােব পিরিচত?

Question 23
Which physical property of liquid is measured using a stalagmometer?
াল াগেমািমটার ব বহার কের তরেলর কান ধম পিরমাপ করা হয়?

Question 24
Which one is a non-Newtonian fluid among water, blood, hexane, ethyl alcohol?
জল, র , হে ন, ইথাইল অ ালেকাহেলর মেধ

কান ট অিনউটনীয় তরল?

Question 25
What is the crystal lattice structure of sodium chloride?
সািডয়ামে ারাইডএরেকলাসজালকএরগঠনিক কােরর ?

Question 26
How the energy of an isolated system varies?
এক ট িব

িসে

েমর শ

কীভােব পিরবিতত হয়?

Question 27
Which property of a system is constant in reversible adiabatic process?
পরাবত

তাপ

য়ােত িসে

েমর কান ধম ধ্ বক থােক ?

Question 28
What is the relation between enthalpy (H) and internal energy (U)?
এনথালিপ (H) এবংঅভ

রীণ শ

(U) এরমেধ স

ক কী?

Question 29

Question 30
What is the equation relating Gibbs free energy (G) with enthalpy (H), entropy (S) and temperature (T)?
এনথ ালিপ (H), এ িপ (S) এবং তাপমা ার (T) সােথ িগবস মু

শ

র মেধ সমীকরণ কী ?

