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1 
What is the increasing order of chemical reactivity of the hydrides? 

হাইড্রাইটগুলির রাসায়লিক সলিয়তার উর্ধিম অিুসারর সাজাি ? 

2 
Which metal can  evolve hydrogen gas by the action of cold dilute HNO3 ?  

ঠাণ্ডা িঘু HNO3 সরে ককািটির লিলিয়ায় হাইরড্রারজি গ্যাস উৎপন্ন হয়? 

3 
H2O2 + D2O→   X + Y;   What are X and Y ?  

H2O2 + D2O →   X + Y;   X  এিং Y  লক লক? 

4 
What will be the increasing order of ionic radius of the solvated ions Li+, Na+, K+ and Cs+  ? 

জিীয় দ্রিরে আদ্রলিরেলিত আয়ি Li+, Na+, K+ এিং Cs+ এর আয়িীক িযাসারর্ধর উর্ধিম লক হরি? 

5 What will be the sequence of increasing  acidic strength of H3PO2, H3PO3 and H3PO4 ? 

H3PO2, H3PO3 এিং H3PO4 এর অম্লর্কমধর উর্ধিমটি লক হরি? 

6 
Which is not respond in borax bead test? 

লিরের ককািটি কিারাক্স িীট লিলিয়া কেয় িা? 

7 

What is the increasing order of electronegativity of C, Si, Ge and Sn?  



C, Si, Ge এিং Sn কক ইরিকট্ররিরগ্টিলিটি উর্ধিম অিযুায়ী সাজাি? 

8 
Among the following which will responds in flame test?  

লিরের গুলির মরর্য ককািটি লিখা পরীক্ষা কেয়? 

9 What is the order of increasing reducing property of Be, Mg, Ca, Ba, and Sr? 

Be, Mg, Ca, Ba, এিং Sr এর লিজারে র্মধ উর্ধিমটি লক হরি?  

10 What is the increasing tendency of BF3, BCl3, and BBr3 to behave as Lewis acid? 

BF3, BCl3, এিং BBr3 এর িলুিস অম্লর্মধ  িৃলির িমটি লক? 

11 
In which compound is P in the highest oxidation state? 

লিরের ককািটিরত ‘P’এর জারে সংখযা সরিধােে? 

12 Which of the following is not known?  

লিরের ককািটি কেখরত পািয়া যায় িা? 
13 Three reactions involving H2PO4- are given below: 

(i) H3PO4 + H2O → H3O+ + H2PO4- 

(ii) H2PO4- + H2O → HPO42- + H3O+ 

(iii) H2PO4- + OH- → H3PO4 + O2- 

: In which of the above does H2PO4- act as an acid? 

  লিরের ককাি লিলিয়ায় H2PO4- অযালসড লহরসরি কাজ করর?  

 (i) H3PO4 + H2O → H3O+ + H2PO4- 

(ii) H2PO4- + H2O → HPO42- + H3O+ 

(iii) H2PO4- + OH- → H3PO4 + O2- 

14 Among the following which is wrong for flame test? 

লিরের ককািটি ঠিক িয়? 



15 What are the components of Duralumin ? 

ডুরািলুমি এর উপাোিগুলি লক লক? 
 


