Question Bank
ঐচ্ছিক পাঠক্রম ( Elective Course )

রসায়নচ্ছিদ্যা ( Chemistry )
সপ্তম পত্র ( 7th Paper )
Physical Chemistry – II : ECH-07

1

What is the molarity (M) of 1.5 g of NaOH in 250 mL of solution? Molecular
weight of NaOH 40 g/mol.
1.5 g NaOH মিমিয়ে একটি 250 mL দ্রবণ তৈরী করা হয়েয়ে। এই দ্রবয়ের মিালামরটি (M) কৈ ? NaOH এর
আণমবক গুরুত্ব 40 g/mol

2

At 100°C the vapour pressure of water is 760 mm Hg. At the same temperature, when
some amount of glucose is dissolved into it, the vapour pressure of the solution
becomes 740 mm Hg. What is the mole fraction of the solute glucose?
100 মিমি মেলমেোে উষ্ণৈাে জয়লর বাষ্প চাপ 760mm পারদ স্তয়ের চায়পর েিাে (mm Hg). একই উষ্ণৈাে যখে মকেু
পমরিাণ গ্লুয়কাজ জয়ল দ্রবীভূৈ করা হে ৈখে দ্রবয়ণর বাষ্প চাপ হে 740mm Hg, এই দ্রবয়ণ দ্রাব গ্লুয়কাজ এর মিাল ভগ্াাংি
কৈ?

3

Which solvent mixtures can be separated into its pure components via fractional
distillation among the following: i) ethanol-water ii) benzene-toluene iii) HCl-water
iv) n-hexane – n-heptane v) chloroform-methanol vi) HNO3-water
মেম্নমলমখৈ ৈরল মজার গুমলর মকােটি মেয়ক মবশুদ্ধ োংঘটকগুমল আাংমিকপাৈে এর োহায়যে পৃ েক করা যায়ব?
i) ইোেলজল
ii) মবেমজেটলু ইে iii) HCl –জল iv) মহয়েে – মহয়েে
v) মলায়রাফরি – মিোেল vi)
HNO3 –জল

4

A solute is added to a water-benzene mixture and shaken vigorously. 25ml benzene
layer contains 0.1 g solute and 25 ml water layer contains 0.25 g solute. What is the
value of distribution coefficient or partition coefficient?
একটি দ্রাব মক জল এবাং মবেমজয়ের িয়যে উত্তিরূয়প মিমিৈ করা হয়লা। ৈারপর মদখা মেল 25ml মবেমজে এর িয়যে 0.1 g
দ্রবীভূৈ অবস্থাে োয়ক এবাং 25ml জয়লর িয়যে 0.25 g দ্রবীভূৈ অবস্থাে আয়ে। এয়েয়ে বন্টে গুণাঙ্ক অেবা পাটিিিে গুোয়ঙ্কর
িাে কৈ?

5

6

When 16 g of a compound is dissolved in 100 g of water, the boiling point is
elevated by 1°C. If the molal boiling point elevation constant or ebullioscopic
constant (Kb)for water is 0.5 °C.kg.mol-1then what is the molecular weight of the
compound?
16 g একটি দ্রবে 100 g জয়ল দ্রবীভূৈ করা হয়ল স্ফুটোাংক 1 °C বৃ মদ্ধ পাে। যমদ জয়লর মিালাল স্ফুটোাংক উন্নেে ধ্রুবক বা
এবু য়লাস্কমপক ধ্রুবক এর িাে (Kb) 0.5 °C.kg.mol-1 হে ৈাহয়ল ঐ মযৌয়ের আণমবক গুরুত্ব কৈ ?
What is the osmotic pressure of 0.4 M sucrose solution at 323 K? Given universal gas
constant R = 0.082 atm.L.mol-1.K-1.
323 K ৈাপিাোে 0.4 M েু য়রাজ দ্রবয়ণর অেয়িাটিক চাপ কৈ? (R = 0.082 atm.L.mol-1.K-1)

7

What is the number of degrees of freedom of a system consist of liquid water, water
vapour and ice at equilibrium?
োিেবস্থাে ৈরল জল জলীে বাষ্প ও বরফ দ্বারা েঠিৈ একটি মেয়েয়ির স্বাৈন্ত্র্ে িাো (degrees of freedom) কৈ?

8

In a binary solid-liquid phase diagram, the temperature line above which the system
is completely liquid is known as what?
মদ্বঅবেমব একটি কঠিে ৈরল দিা মলখ মচয়ের ময ৈাপিাো োংযু মি অয়ের ওপর শুযু িাে ৈরলদিা মবদেিাে োয়ক ৈায়ক
মক বলা হে ?

9

According to vant-Hoff’s equation, from the slope of the plot of ln(Kp) vs (1/T), which
parameter can be measured?
ভোন্টহফ েিীকরণ অেু যােী ln(Kp) বোি 1/T মলখমচয়ের েমৈ মেয়ক মকাে রামির িাে মেযিারণ করা যাে ?

10

For the reaction, H2 + I2 = 2HI, what is the relation between equilibrium constant in
terms of partial pressure (Kp) and in terms of concentration (Kc)?
H2 + I2 = 2HI মবমরোটির মেয়ে অাংিচাপ, োিে ধ্রুবক এবাং োঢ়ত্ব োিে ধ্রুবক এর িয়যে আন্তঃেম্পকি মেণিে করুে ?

11

What happens to the chemical equilibrium when an inert gas is added in a chemical
reaction at constant volume?
মস্থর আেৈয়ে মকাে রাোেমেক মবমরোে মেমিে েোে মযাে করয়ল রাোেমেক োিোবস্থার মক পমরবৈি ে হয়ব ?

12

Calculate the ionic strength of a solution containing 0.5 M KNO3
একটি দ্রবণ যায়ৈ 0.5 M KNO3 আয়ে ৈার আেেীে িাো কৈ?

13

Calculate the solubility product of AgCl if the solubility of AgCl in a saturated,
completely dissociated solution is 1.31×10-5 M.
যমদ একটি েম্পৃ ি েম্পূ ণি মবয়োমজৈ AgCl দ্রবয়ণর দ্রাবেৈা 1.31×10-5 M হে ৈাহয়ল AgCl এর দ্রাবেৈা গুণফল মেণিে
করুে

14

A buffer was prepared by mixing 0.2 M sodium acetate and 0.2 M acetic acid. If the
pKa of acetic acid is 4.76, then calculate the pH of the buffer
0.2 M মোমিোি এমেয়টট এবাং 0.2 M অোমেটিক এমেয়ির মিিণ ঘটিয়ে একটি বাফার দ্রবণ প্রস্তুৈ করা হয়লা। অোমেটিক
এমেয়ির pKa 4.76 হে ৈাহয়ল ওই বাফার দ্রবয়ণর pH মেণিে করুে

15

Calculate the potential at the equivalence point for titration of 0.100 M Fe2+ with 0.100
M Ce4+. Given the formal potential for the reduction E0 of Fe3+ to Fe2+ is +0.77 V, and
the formal potential for the reduction of E0 Ce4+ to Ce3+ is +1.45 V.
0.100 M Fe2+এবাং0.100 M Ce4+প্রিিে মবমরোে ৈুলোঙ্ক মবন্দু য়ৈ মিাট ৈম়িৎমবভব মেণিে করুে যমদ কাযিকরী প্রিাণ
মবজারণ মবভয়বর িাে হে E0 Fe3+ to Fe2+ = +0.77 V এবাং E0 Ce4+ to Ce3+ = +1.45 V

