
B.Sc. 3rd Semester (Honours) Examination, 2021-2022 
 

CHEMISTRY 
Course ID: 31414                                               Course Code: SHCHE/304/GE-3 
 

Course Title: Organic Chemistry II; Chemical Energetics, 
Chemical Equilibrium & Conductance 

 

Time: 1 Hour 15 Minutes                                                                Full Marks: 25 
 

The figures in the margin indicate full marks.  

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণণ মাশ্নের ক্ষেশ্নদর্ণক l পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব l 

 
1. Answer any five of the following:                                                                                     1×5 = 5 

যয যকাশ্নো পাাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ  

a. W, q, H ─Which one is a state function? 

W, q, H ― এদের মদযে ক োনটি অবস্থোর অদেক্ষ ? 

b. What is the relation between Kp and Kc? 

Kp এবং Kc এর সম্পর্ক  র্ী? 
 

c. Write the relation between molar conductance and specific conductance. 

কমোলোর েররবোরিতো ও আদেরক্ষ  েররবোরিতোর মদযে সম্প ক টি কলদ ো। 

d. State the law of mass action. 

ভরক্ষিয়ার সূত্রটি ক্ষববৃক্ষে কর। 

e. Convert : Benzene to phenol 

রূপান্তর র্ররা : ববঞ্জিন বেরর্ যেেি 

f. What is Tollens’ reagent? 

টশ্নিন্স ঞ্জবর্ারর্ র্ী ? 

g. By which reagent you can distinguish between CH3CH2OH and CH3OH? 

ক োন রব োর  দ্বোরো CH3CH2OH ও CH3OH এর মদযে েোর্ক ে  রদব? 

h. Write the product formed in the following reaction. 

নীদের রবরিয়োয় উৎেন্ন েেোর্কটি কলদ ো। 

PhMgBr + H2O                   ? 
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2. Answer any two of the following:                                                                                   5×2 = 10 

 যয যকাশ্নো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ 

 
a. (i) State Le Chatelier’s principle. With its help, explain the effect of temperature and 

pressure on the following reaction at equilibrium. 

লাশারেঞ্জলর়ের এর নীঞ্জেটি ঞ্জববৃে র্ররা। এর সাহারযে ঞ্জনম্নঞ্জলঞ্জিে সাম্েবস্থা়ে  োর্া ঞ্জবঞ্জি়োটির 
উষ্ণো ও চারপর প্রভাব আরলাচনা র্ররা। 
N2 (g) + 3H2 (g) = 2NH3 (g), ∆H= (-) ve.                                                             1+2+2=5 

 

b. (i) Derive the P-V relation for an ideal gas undergoing reversible adiabatic expansion. 

পরাবেক  ও রুদ্ধোপী়ে প্রসারণ প্রঞ্জি়ো়ে আদশক গ্োরসর জনে P-V এর সম্পর্ক টি প্রঞ্জেষ্ঠা র্ররা । 

(ii) What is transport number of an ion? 

আয়শ্নের পক্ষরবহে সংখ্যা ক্ষক?    

(iii) 0.01(M) solution of acetic acid is 1.34% ionized at 298K. Calculate the ionization 

constant of acetic acid at 298K. 

298K তোেমোত্রোয় 0.01(M) এ টি অেোরসটি  অেোরসড দ্রবদনর 1.34% আয়রনত িয়। ওই তোেমোত্রোয় অেোরসটি  

অেোরসদডর রবদয়োজন ধ্রুব  গণনো  দরো।                                                                               2+1+2 = 5        

c.  (i) Phenol is more acidic than primary alcohols. ― Explain.  

যেেি প্রাইমারী অ্যািশ্নকাহি যর্থশ্নক যবক্ষর্ আম্লীয়। ― বোিো কশ্নরা। 

(ii) Acetaldehyde undergoes Aldol-condensation reaction but formaldehyde cannot — why? 

             অেোরসটোলরডিোইড অেোলডল  নদডনদসশদন সোড়ো কেয়, র ন্তু ফমকেোলরডিোইড কেয় নো — ক ন? 

 (iii) What do you mean by DNP test? 

DNP যটস্ট বিশ্নে ক্ষক যবাশ্ন া?                                      2+2+1 = 5                                                  

 
d. (i) Convert: 

                রূেোন্তর  দরো:      

             

CH3 COOH

,        

COOH

 ,            

OH
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(ii) Identify A and B. 

                  A এবং B ক  শনোক্ত  দরো: 

 

           
CH3CHO

CH3MgI
OH2

A B
K2Cr2O7

Con. H2SO4                                                               3+2 = 5 

 
3. Answer any one of the following:                                                                                10×1 = 10 

 যয যকাশ্নো একটি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ 

a. (i) Draw the Carnot cycle in a P-V diagram indicating all the steps. Determine the 

efficiency of such a cycle. 

র্াণকচরির P-V বলিঞ্জচত্র অঙ্কন র্ররা এবং প্রঞ্জেটি ধাপ বণকনা র্ররা ।এই চরির র্ম্কদক্ষো ঞ্জননক়ে 
র্ররা। 
(ii) What happens when formaldehyde is heated with 50% NaOH solution? 

             ফরমোলরডিোইডদ  50% NaOH সিদ োদগ উত্তপ্ত  রদল র  িদব? 

 (iii) Find out A to C of the following reaction: 

 ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে ক্ষবক্ষিয়ায় A যর্থশ্নক C ক্ষেণণয় কশ্নরাঃ  

 

 

                                                                                                                      (4+1)+2+3 = 10 

b. (i) Prove that t+ + t- = 1, where t+ and t- are the transport number of cation and anion 

respectively. 

প্রমাে কশ্নরা  t+ + t- = 1, যযখ্াশ্নে t+ এবং t- হি কযাটায়ে এবং অ্যাোয়ে এর পক্ষরবহে সংখ্যা। 

(ii) Judge the spontaneity of the following reaction at 298K and a particular pressure. 

নীদের রবরিয়োটির স্বতঃসূ্ফতক তো  োেোই  দরো।  

       Br2(l) + Cl2(g)                   2BrCl(g) 

       Given ΔH = 29.3 kJmol-1 and ΔS = 104.1 JK-1mol-1 

(ii) Write down the short notes on any two from the following:   

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে দুটি সম্পশ্নকণ টিকা ক্ষিশ্নখ্াঃ  

(A) Friedel crafts alkylation reaction (রিডল িেোফট্স অেোল োইদলশন রবরিয়ো)  

(B) Clemmensen reduction (ক্লীদমনশন রবজোরণ) 

                                                       2 + 3 + (22
1 × 2) = 10 

 ************* 

CH3COOH
A CH3COCl

B
CH3CONH2 CH3NH2

C
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