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B.Sc. Semester-I (General) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: Chemistry
Paper: GE-1/CC-1A (Theory)
Time: 2 Hours

Full Marks: 40

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.
Answer any eight questions from the following:

5 × 8 = 40

1. Write down Aufbau principle and its limitations. State the significance of azimuthal
quantum number.
আউফবাউ নীতি এবং িার সীমাবদ্ধিা গুতি লিখ। ল ৌণ ল ায়ান্টাম সংখযার গুরুত্বগুতি তববৃ ি ররা।
2. Why hydrogen is placed in a different place in modern Periodic Table? Define
resonance with example.
আধু তন পর্যায় সারণীরি হাইররারেনর তিন্ন স্থান লেওয়ার ারন ত ? লরেরনরের সংজ্ঞা-সহ উোহরণ োও।
3. Compare on the stability of 1°, 2° and 3° carbocation with example. In between NH3
and NF3 which one is more basic and why?
উোররণ-সহ ১°,২° এবং ৩° ারবযা যাটায়রনর স্থাতয়রত্বর িুিনা ররা। NH3 এবং NF3 এর মরধয ল লবতি ক্ষারীয় এবং
ল ন?
4. Which of the two: O2NCH2CH2O– or CH3CH2O– is expected to be more stable and
why? Draw the resonance structures for C6H5OH.
O2NCH2CH2O– এবং CH3CH2O– এর মরধয ল লবতি স্থায়ী এবং ল ন? C6H5OH এর লরেরনে তিত্র গুতি আঁ ।
5. What is the product of this reaction?
তবতিয়াটির তবতিয়াোি পোর্য টি ত হরব?
CaC2 + 2H2O → ?
Identify reactive intermediate produced as free radical, carbocation and carbanion.
তনরের তবতিয়াগুতির অন্তবযিী লর্ৌ গুতির ল ানটি মুক্তমূি , ারবযা যাটায়ন এবং ল ানটি াবযানযায়ন তিতিি ররা।
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6. Balance the following redox reactions by ion-electron method
আয়ন-ইরি ট্রন পদ্ধতিরি সমিাতবধান ররা 
MnO4–(aq) + SO2(g) → Mn2+(aq) + HSO4–(in acidic solution)
Define Lux-Flood concept of acidity and basicity with one example each.
িাক্স-ফ্লাড নীতি অনুর্ায়ী অযাতসড ক্ষাররর সংজ্ঞা লিখ এবং উোহরণ োও।
7. What is Markownikoff’s addition reaction? Discuss with mechanistic example.
মা য তন রফর র্ুিতবতিয়া ী ? তিয়ার ৌিি-সহ উোহরঙ োও।
8. Write short note on Saytzeff and Hofmann Elimination.
লসইটরেফ ও হফমযান অপনয়ন সম্পত য ি টী া লিখ।
9. Define Hard Acid and Soft Base with one example for each. Write down electronic
configuration of Fe(III).
হাডয অযাতসড ও সফট ক্ষার ার বরি? উোহরণ োও। Fe(III)–র ইরি ট্রন তবনযাসটি লিখ।
10. What is called electronegativity of an element? How it varies along period and
groups? Give one example each of s-, p-, d- and f-block elements.
িতিৎঋণাত্ম িা ত ? পর্যায় ও লেণী বরাবর ইহার ত রূপ পতরবিয ন হয়? s-, p-, d- এবং f-ব্ল লমৌরির এ টি রর উোহরণ
োও।
……………..

