
B.Sc. Semester-I (General) Examination, 2021 (CBCS) 

Subject: Inorganic and Organic chemistry 

Paper: Chemistry GE-1/CC-1A 

Time: 2 Hours                                                                                                 Full Marks: 40 

 

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

 

1. Answer any eight questions from the following:                                           5 × 8 = 40 

 

a) Name the four quantum numbers and point out their significances. Write electron 

configuration of Cr and Fe(III).                                       

চারটি ক ায়ান্টামসংখ্যার নাম এবং তাদের  গুরুত্বগুলি কিখ্। Cr এবং Fe(III)–র 

ইদি ট্রন লবনযাসটি কিখ্। 

b) Define Ionization Potential. Can it have a negative value? ‘Cationic radii are smaller 

than their corresponding atomic radii’-explain with an example.                              

আয়নী রণ লবভদবর সংজ্ঞা কিখ্। আয়নী রণ শাক্তির মান ল  ঋণাত্ম  হদত পাদে? 

‘কমৌদির ধনাত্ম  আয়দনর বযাসাধ ধ ওই কমৌদির পারমানলব  বযাসাদধ ধর কেদ  ক াি’- 

এ টি উোহরণ সহ বযাখ্যা োও।   

c) What do you mean by SHAB principle? Write its application. Comment on the acidity 

order of BCl3, BF3, BI3 and BBr3. 

SHAB নীলত বিদত ল  কবাঝ? এটির প্রদয়াগগুলি কিখ্। BCl3, BF3, BI3 এবং BBr3 

এদের অম্লদত্বর ক্রম সমদে কিখ্।  

d) What are the differences of hyperconjugation and resonance? What effect does 

branching of an alkane chain has on its boiling point? Give an example of carbonium 

ion.                                                                                                                               

হাইপার ঞ্জদুগসান এবং করদসানান্স এর পাে ধ য গুলি কিখ্। অযািদ ন কচইদনর 

শাখ্া-প্রশাখ্াতার স্ফুিনাদে  ী প্রভাব কফদি?  াদব ধালনয়াম আয়দনর উোহরণ োও। 

e) Write down the statement of Markownikoff’s addition reaction? Write the reactions 

between propene and propyne with HBr with explanation? What is peroxide effect? 

মাদ ধালন দফর সূত্রটি লববৃলত  দরা। কপ্রালপন ও কপ্রাপাইন সদে HBr 

লবক্তক্রয়াগুদিা কিদখ্া এবং বযাখ্যা  দরা। পারক্সাইড প্রভাব  ী? 

f) Convert:   

2-Butyne ‒‒‒→  Cis-2-butene and 2-Butyne ‒‒→  Trans-2-butene 

How will you distinguish between 1-butyne and 2-butyne? 

রূপান্তর  দরা-  

2-লবউিাইন ‒‒‒→ লসস-2-লবউটিন   এবং 2-লবউিাইন ‒‒‒→ট্রান্স-2-লবউটিন 

ল ভাদব 1-লবউিাইন এবং 2-লবউিাইদনর পাে ধ য  রদব? 

g) Write short note is Saytzeff elimination reaction? What happens when methyl 

chloride is treated with Na in presence of dry ether?  



কসইিদজফ অপনয়ন  লবক্তক্রয়া  ী? শুষ্ক ইোদরর উপলিলতদত লমোইি কলারাইডদ  

Na লেদয় লবক্তক্রয়া  রা হদি  ী ঘদি?  

h) আয়ন-ইদি ট্রন পদ্ধলতদত সমতালবধান  দরা (Balance the equation by ion-electron 

method) 

MnO4
–(aq) + SO2(g) → Mn2+(aq) + HSO4

– (in acidic solution) 

Balance the equation by oxidation number method (জারণসংখ্যাপদ্ধলতদত 

সমতালবধান  দরা): H2S    +     HNO3          →       S      +   NO   +    H2O 

i) What are the limitations of Bohr’s Theory? Write Pauli’s exclusion principle. Give 

one example each of rare earth element.  

কবাদরর তদের সীমাবদ্ধতাগুলি  ী  ী? পাওলির অপ-বজধন নীলত লিখ্। লবরি মৃলি া 

কমৌদির এ টি  উোহরণ োও। 

j) Name the kind of effect that operates to explain the stability of carbocations. What is 

singlet carbine and triplet carbine? Classify the following species into electrophiles 

and nucleophiles: SO3, BF3, H2O, –OH 

 াদব ধা- যািায়ন এর িালয়ত্ব বযাখ্যা  রদত  াজ  দর এমন প্রভাদবর নাম কিখ্। 

লসেদিি  াব ধাইন এবং টট্রপদিি  াব ধাইন ল ? লনম্নলিলখ্ত প্রজালতদ  ইদিদরাফাইি 

এবং লনউললওফাইদি কেণীবদ্ধ  দরা: SO3, BF3, H2O, –OH। 

_______________________________________ 

 
 


