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Answer any five questions: 

1.(a) Write down the expression for Maxwell’s distribution of speed of gas molecules and 

mention its characters. 

(b) Define compressibility factor of a gas. 

2. (a) What do you mean by homogeneous catalysis? Write down an example of a                                                

homogeneous catalysed reaction.  

(b) Differentiate between molecularity and order of a reaction. 

3. (a) What will happen when sodium nitrate is heated with concentrated sulphuric acid? 

Show relevant balanced chemical equation. 

(b) What is common ion effect? 

4. Write short notes no: 

(a) Electroplating and    (b) Anodising 

5. (a) Write the Gibbs-Helmholtz equation and explain the terms involved. 

(b) What is Joule-Thomson effect? 

6. (a) What is electrophoresis? Cite examples. 

(b) Write short note on Brownian motion. 

7.  Write short notes on: 

    (a) Ostwald’s dilution law    and    (b) Acid-base indicator 

8. (a) State and formulate the van’t Hoff’s law of osmotic pressure of a dilute solution. 

(b) What is meant by ‘transport number’ of ions?  
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যে-য োন ো প াঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোও। 

১।( ) ম্যোক্সওনেনের আণব যবগ বণ্টন র সম্ী রণ যেন ো এবং প্রনযয টির সংন নযর গুরুত্ব 
যেন ো। 

( ) গযোনসর সং ম্যোযো গুণন র সংজ্ঞো যেন ো। 

২।( ) সম্সত্ত্ব অ ুঘট   োন  বনে?সম্সত্ত্ব অ ুঘট  বববিেোর এ টি উদোহরণ যেন ো। 

( ) বববিেোর আ বব যো ও িম্ এর পোর্থ য যেন ো। 

৩।( ) ঘ  সোেবিউবর  অযোবসডসহ যসোবডেোম্  োইনেট উত্তপ্ত  রনে  ী ঘনট সম্যোেুক্ত 
সম্ী রণসহ যেন ো। 

( ) সম্আে  প্রভোব  ী? 

৪।সংবিপ্ত টী ো যেন োোঃ 

( ) যবিৎনেপ  এবং ( ) অযোন োডোইব ং  

৫।( ) ‘বগবস-যহল্মনহোে ’- এর সম্ী রণটি যেন ো এবং যোর প্রবযটি পদ বিবিয  নরো। 

( )  েু-র্ম্স  প্রভোব  ী? 

৬।( ) ইনেনরোনিোনরবসস  োন  বনে? উদোহরণ দোও। 

( ) সংবিপ্ত টী ো যেন োোঃ ব্রোউ ীে গবয। 

৭।সংবিপ্ত টী ো যেন োোঃ 

( ) অস্টওেোনের েঘুযো সূত্র।  এবং   ( ) অম্ল-িোর  ব নদথশ   

৮।( ) েঘু দ্রবনণর অবভস্রোবীে িোপ সংিোন্ত ভযোন্ট হি-এর সূত্র বববৃয  নরো ও সূত্রটি 
যেন ো। 

( ) আেন র ‘েোন্সনপোটথ  সং যো’ বেনয  ী যবোঝোে?     

                

 

 


