
B.Sc./Part-II/Gen./CEMG-II/2022 

2033 1  Turn Over 

 
WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.Sc. General Part-II Examination, 2022 

CHEMISTRY 
PAPER: CEMG-II 

Time Allotted: 3 Hours Full Marks: 100 

The figures in the margin indicate full marks. pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।  
Candidates should answer in their own words পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  
and adhere to the word limit as practicable. উtর কিরেব। 

All symbols are of usual significance. 

 Answer any eight questions taking one from each Unit 

pিতিট ইউিনট থেক একিট কের p  িনেয় মাট আটিট  pে র উtর দাও 

 CEMGT-22A 

Unit-I 

ইউিনট-১ 

1.  (a) Discuss the effect of temperature and pressure on the basis of Le Chatelier 
principle, on the following equilibrium: 

N2O4 (g) ⇌ 2NO2 (g) 

Given that ΔH for this reaction is +59 kJ mol–1. 
N2O4 (g) ⇌ 2NO2 (g) এই িবিkয়ািটর েkেt ΔH-এর মান +59 kJ pিতেমাল,  
লা শয্ােতিলয়েরর নীিত অনুযায়ী এই রাসায়িনক সাময্িটর উপর তাপ ও চােপর pভাব আেলাচনা কেরা। 

3

(b) Draw the labeled phase diagram of CO2 system and describe it. 
CO2-এর দশািচtিট আঁেকা এবং বণর্না কেরা। 

2+3

(c) Write short note on steam distillation. 
টীকা েলেখাঃ বা পাতন (steam distillation) 

2

(d) Write Nernst distribution law and mention one of its applications. 

নানর্s-এর ব ন সূtিট েলেখা এবং এর একিট pেয়াগ উেlখ কেরা। 

1+1

  
2.  (a) Under what condition Kp = Kc for a gaseous reaction? Give an example. 

গয্াসীয় িবিkয়ার েকান  ্ শেতর্ Kp এবং Kc–এর মান সমান ? একিট উদাহরণ দাও। 
2+1

(b) Derive an expression for Kp in terms of degree of dissociation (α) and total 
pressure (p) for the following reaction. 

COCl2 (g)⇋CO (g)+Cl2 (g) 

COCl2 (g)⇋CO (g)+Cl2(g) িবিkয়ািটর সাময্ rবক (Kp)-এর সে  িবেয়াজন মাtা (α) এবং 
েমাট চাপ (p)-এর সmকর্ sাপন কেরা। 

3
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(c) What is meant by the statement- “the efficiency of a Carnot engine is 1”? Is it 
really possible? — Justify your answer. 

েকানও কােনর্াট ইি েনর দkতা ‘1’ বলেত িক েবাঝায় ? এটা িক বাsেব সmব ? েতামার উtেরর সপেk 
যুিk দাও। 

2+1

(d) ‘Azeotrope’ is not a compound’ — Explain. 

িsর sটনা ী িম ণ েকানও েযৗগ নয়  — বয্াখয্া কেরা। 

3

  

 Unit-II 

ইউিনট-২ 

3.  (a) State Lambert-Beer’s Law? What is molar extinction co-efficient? 

লয্াmাটর্ িবয়ােরর সূtিট িববৃত কেরা। েমালার িবেলাপ gণা  িক ? 

2

(b) What do you mean by Quantum yield in a photosensitized reaction? Give one 
example of high and low quantum yield reaction. 

সােলাক িবিkয়ায় েকায়াnাম উৎপাদন বলেত িক েবাঝায় ? উc ও িনm েকায়াnাম উৎপাদন িবিkয়ার 
একিট কের উদাহরণ দাও। 

1+2

(c) Define Einstein value. Calculate the same for a light of wavelength 4000 Å. 
h = 6.62×10–27 erg sec, c = 3×1010 cm/sec. 

আইনsাইন মােনর সংjা দাও। 4000 Å তর ৈদঘর্য্ িবিশ  আেলােকর েkেt ইহা িনণর্য় কেরা।  
h = 6.62×10–27 erg sec, c = 3×1010 cm/sec 

1+3

(d) Write short notes on:  
(i) Fluoroscence (ii) Chemoluminiscence 
টীকা েলেখাঃ 
(i) pিতpভা  (ii) রাসায়িনক সংদীিp 

2+2

  
4.  (a) Write down the rate equation of a first order reaction and derive mathematical 

expression for the rate constant. Show that a first order reaction never goes to 
completion. 

একিট pথম kম িবিkয়ার হার-সমীকরণ েলেখা এবং িবিkয়ািটর হার-rবক িনণর্য় কেরা। েলখিচেtর 
সাহােযয্ েদখাও েয একিট pথমkম িবিkয়া কখনই সmূণর্ হয় না। 

3+2

(b) Rate constants for a first order decomposition reaction are 1.37×10–5 s–1 and 
5.15×10–5 s–1 at 25°C and 37°C respectively. Calculate the activation energy for 
the reaction. 

একিট pথম kম িবিkয়ার হার-rবেকর মান 25°C এবং 37°C তাপমাtায় যথাkেম 1.37×10–5 s–1 
এবং 5.15×10–5 s–1 িবিkয়ািটর সিkয়করণ শিk িনণর্য় কেরা। 

3

(c) Give one example of (i) acid catalysed reaction, (ii) auto catalytic rection and 
(iii) catalyst poison. How does a catalyst accelerate the rate of a chemical 
reaction? 

(i) অm অনুঘটক, (ii) sতঃ অনুঘটক এবং (iii) অনুঘটক িবষ-এর একিট কের উদাহরণ উেlখ কেরা। 
একিট অনুঘটক িকভােব রাসায়িনক িবিkয়ার গিতেবগ tরাি ত কের, তা বয্াখয্া কেরা। 

3+2
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 CEMGT-22B 
Unit-I 

ইউিনট-১ 

5.  (a) Ionisation constant and ionic product of water are not same.
জেলর আয়নীয় rবক এবং আয়নীয় gণফল একই নয় — বয্াখয্া কেরা। 

3

(b) Write short note on common ion effect.
টীকা েলেখা- সম আয়ন pভাব। 

3

(c) Determine the pH of 0.1(N) NaOH solution in water.
0.1(N) NaOH জলীয় dবেণর pH িনrপণ কেরা। 

3

(d) A 0.1(M) CH3COOH solution dissociates by 1.3%. Calculate the dissociation 
constant. 
একিট 0.1(M) অয্ােসিটক অয্ািসেডর জলীয় dবেণ 1.3% িবেয়ািজত হয়। উহার িবেয়াজন rবেকর 
মান িনণর্য় কেরা। 

3

  
6.  (a) Deduce an expression of pH of a solution of a salt of strong acid and weak base. 

শিkশালী অm ও dবর্ল kােরর িবিkয়ায় সৃ  লবেণর জলীয় dবেণর pH–এর সমীকরণিট উপপাদন 
কেরা। 

4

(b) What is a buffer solution? Discuss the buffer action of a mixture of acetic acid 
and sodium acetate. 
বাফার dবণ িক ? অয্ািসিটক অয্ািসড ও েসািডয়াম অয্ািসেটেটর িম েণর buffer action বণর্না কেরা। 

1+2

(c) Write short note on normal hydrogen electrode.
টীকা েলেখাঃ নরমাল হাইে ােজন ইেলকে াড। 

3

(d) Plot the following: (i) conductance versus volume of NaOH added for 
conductometric titration of HCl by NaOH; (ii) equivalent conductance versus 
square root of concentration of KCl. 
েলখিচt আঁেকাঃ (i) পিরবািহক বনাম NaOH–এর আয়তন (HCl বনাম NaOH এর পিরবািহতা 
টাইে শন চলাকালীন); (ii) tলয্া  পিরবািহতা বনাম c  KCl-এর, (েযখােন c হল KCl-এর 
গাঢ়t)। 

1+1

  

 Unit-II 

ইউিনট-২ 

7.  (a) State Henry’s Law. Deduce a relation between elevations of boiling point of the 
solution with the molecular weight of solute. 
েহনরীর সূtিট েলেখা। dবেণর sটনা  বৃিd ও dােবর আণিবক grেtর মেধয্ সmকর্ sাপন কেরা। 

2+3

(b) Describe a method of preparation of gold sol.
েগাl সল pstিতর একিট পdিত বণর্না কেরা। 

4

(c) Define isotonic solution. Give Example. 
উদাহরণসহ আইেসাটিনক dবেণর সংjা দাও। 

1

(d) Define peptization and peptizer. Give examples. 
অপলয়ক ও অপলয়ন বলেত িক েবাঝায় ? উদাহরণ দাও। 

3
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8.  (a) Write notes on Tyndal effect and its applications.

িট াল এেফk-এর টীকা েলেখা এবং এর বয্বহার বণর্না কেরা। 
2+2

(b) Write short notes on (any two): 
(i) Schultz-Hardy rule  (ii) Gold Number (iii) Brownian motion 
টীকা েলেখাঃ (েয-েকােনা dিট ) 
(i) লজ হািডর্ সূt (ii) sণর্সংখয্া (iii)  bাউনীয় গিত 

2 2
1 ×2 = 5

(c) Al2(SO4)3 is a better coagulator than KCl. — Explain.
KCl-অেপkা Al2(SO4)3-েবিশ উপেযাগী ত ক পদাথর্ েকন ? 

2

(d) What is colligative property? 
সংখয্াগত ধমর্ িক ? 

2

  

 CEMGT-22C 

Unit-I 

ইউিনট-১ 

9.  (a) Write notes on (any two): 
(i) Mutarotation 
(ii) Inversion of cane sugar 

(iii) Hydrolysis of ester 2
ACA Mechanism. 

টীকা েলেখাঃ (েয-েকােনা dিট ) 
(i) িমউটােরােটশন 

(ii) ইk শকর্রার অপবতর্ন 

(iii) এয্াsােরর আd র্িবে ষেণ  2
ACA িবিkয়া েকৗশল। 

3×2 = 6

(b) Detect salicylic acid chemically. 
সয্ািলসাইিলক অয্ািসেডর সনাkকরণ পরীkা েলেখা। 

2

(c) Trifluoro acetic acid acts as strong as inorganic acids. — Explain. 
াইlেরাঅয্ােসিটক অয্ািসড অৈজব অয্ািসেডর নয্ায় তীb আচরণ কের বয্াখয্া কেরা। 

2

(d) Aldehydes are in general more reactive than ketones towards nucleophilic 
reactions. — Explain. 
সাধারণত িনউিkওিফিলক িবিkয়ার েkেt অয্ালিডহাইডgিল িকেটানgিলর েচেয় েবিশ সিkয়।  
— বয্াখয্া কেরা। 

2

   

10.(a) How can you prove by chemical reaction that a glucose molecule contains- 
 (i) – CHO group;  
(ii) five – OH group 

রাসায়িনক িবিkয়ার dারা িকভােব pমাণ করেব েয একিট glেকাজ অণুেত 
(i) – CHO- grপ; 
(ii) পাঁচিট – OH grপ বতর্মান ? 

3
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(b) Carry out the following transformation: (any one) 
(i) Benzoic acid  aniline 
(ii) D-fructose  D-glucose 
িনmিলিখত পিরবতর্ন সংঘিটত কেরা। (েয-েকােনা একিট )  
(i) েবে ািয়ক অয্ািসড  অয্ািনিলন 
(ii) D-rকেটাজ  D- glেকাজ 

3

(c) Write short note on : Claisen condensation 
টীকা েলেখাঃ Claisen কনেডনেসশান 

3

(d) Write short note on: Epimerization. 
টীকা েলেখাঃ এিপমারাইেজশন। 

3

  

 Unit-II 

ইউিনট-২ 

11.(a) Write short note on: Isoelectric point 
টীকা েলেখাঃ সমতিড়ৎ িবn ু 

3

(b) Carry out the following transformations: 
(i) nitrobenzene → cyanobenzene 
(ii) nitrobenzene → chlorobenzene 

িনmিলিখত পিরবতর্নgিল সংঘিটত কেরাঃ 
(i) নাইে ােবি ন  → সােয়ােনােবি ন 

(ii) নাইে ােবি ন → েkােরােবি ন 

2 2
1 ×2 = 5

(c) Methyl amine is stronger base than aniline. — Why? 

অয্ািনিলেনর tলনায় িমথাইল অয্ািমন শিkশালী kার েকন ? 

2

(d) Write short note on: Carbyl amine test. 

টীকা েলেখাঃ কািবর্ল অয্ািমন িবিkয়া। 

3

  

12.(a) Convert: 
(i) Nitrobenzene to meta nitrophenol (ii) Nitrobenzene to benzonitrile 
পিরবিতর্ন কেরাঃ  

(i) নাইে ােবি ন েথেক েমটানাইে ােফনল  (ii) নাইে ােবি ন েথেক েবে ানাই াইল 

3×2 = 6

(b) Write down the products when nitrobenzene is reduced in acidic, alkaline and 
neutral medium. 
অm, kার এবং pশম মাধয্েম নাইে ােবি েনর িবজারণ িবিkয়ায় উৎপn েযৗগgিল েলেখা। 

4

(c) Synthesis an amino acid by Gabriel Phthalimide method. 
গয্ািbেয়ল থয্ািলমাইড পdিতেত একিট অয্ািমেনা অয্ািসেডর সংে ষণ কেরা। 

3
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 CEMGT-22D 
Unit-I 

ইউিনট-১ 

13.(a) Give the preparation and one use of the following (any three): 
(i) Calcium carbide.  (ii) Potassium ferrocyanide 
(iii) Sodium borohydride  (iv) Mohr’s salt. 

িনmিলিখত েযৗগgিলর pstিত ও একিট বয্বহার েলেখাঃ(েয-েকােনা িতনিট ) 
(i) কয্ালিসয়াম কারবাইড  (ii) পটািশয়াম েফেরাসায়ানাইড 
(iii) েসািডয়াম েবােরাহাই াইড  (iv) েমার’স লবণ 

3×3 = 9

(b) Give a brief account of geometrical isomerism of complexes with co-ordination 
number- 4. 

চার সবগর্া  িবিশ  জিটল েযৗগgিলর জয্ািমিতক সমাবয়তা সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 

3

  

14.(a) Give the IUPAC name of the following: 
IUPAC নামকরণ কrন। 
(i) K2[PtCl6] 
(ii) Na2[Fe(CN)5NO] 
(iii) K3[Fe(CN)6] 
(iv) [Cr(H2O)4 Cl2]Cl 

4

(b) What happens when (Explain with equation): 
(i) KI is added to acidic K2Cr2O7 solution. 
(ii) KMnO4 solution is added to hot oxalic acid solution. 

কী ঘেট েলেখাঃ (সমীকরণসহ বয্াখয্া দাও) 
(i) আিmক K2Cr2O7–এর dবেণ KI েযাগ করা হল 
(ii) উ  অkািলক অয্ািসেডর dবেণ KMnO4 dবণ েযাগ করা হল। 

2×2 = 4

(c) Give the preparation of the following: 
(i) Potassium peroxodisulphate 
(ii) Sodium thiosulphate. 

িনmিলিখত p gিলর pstিত েলেখাঃ 
(i) পটািশয়াম পারঅkডাইসালেফট 

(ii) েসািডয়াম থােয়াসালেফট। 

2×2 = 4

  

 Unit-II 

ইউিনট-২ 

15.(a) Give name and formula of main ore of Cr. How the metal is extracted from the 
ore? 
Cr-এর pধান আকিরেকর নাম ও সংেকত েলেখা। উহা হইেত িকভােব ধাt িন াশন করেব ? 

2+3
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(b) What do you mean by 22 carat gold? 
22 কয্ােরট েসানা বলেত িক েবােঝা ? 

2

(c) AgCl is insoluble in water but soluble in NH4OH. — Explain.  
AgCl জেল অdাবয্ িকnt NH4OH dবেণ dাবয্ — বয্াখয্া কেরা। 

2

(d) What happens when KI is added to CuSO4 solution? Give equations. 
CuSO4 dবেণ KI েযাগ করেল িক ঘেট সমীকরণসহ েলেখা। 

2

(e) Why gold is dissolved in aqua regia? Give equations. 
েসানা অmরােজ dবী ত হয় েকন ? সমীকরণসহ েলেখা। 

2

  

16.(a) Give a comparative account of Be-Mg-Ca-Sr-Ba with particular reference to their 
(i) electronic configuration;  (ii) common oxidation state. 

Be-Mg-Ca-Sr-Ba-এর িনmিলিখত িবষয়gিলর উপর tলনামলূক আেলাচনা কেরাঃ  
(i) ইেলক ন িবনয্াস  (ii) sাভািবক জারণ অবsা 

2+2

(b) What happens when NH4OH is added in excess to an aqueous solution of CuSO4? 
Write down the relevant equation. 
CuSO4-এর জলীয় dবেণ অিতিরk NH4OH েযাগ করেল কী ঘেট ? pেয়াজনীয় সমীকরণিট েলেখা। 
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(c) Write short note on electroplating. 
টীকা েলেখাঃ ইেলকে ােpিটং। 
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(d) Name any ore of lithium. How can lithium metal be extracted from this ore? 
িলিথয়ােমর েয-েকােনা একিট আকিরেকর নাম েলেখা, এিট েথেক িলিথয়াম ধাt িকভােব িন াশন করা 
হয় ? 
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 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp 
to their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after 
end of exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong 
submission (at in proper address). Students are strongly advised not to submit multiple 
copies of the same answer script.  
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