
 UG 1st Semester Examination 2021

CHEMISTRY(Honours/General)

Paper-DC-1/GE-1

[CBCS]

Full Marks: 25 Time: Two Hours

The figures in the margin indicate full marks.

1. Answer any five questions: 5×1=5

(i) Which of the following ion has maximum ionic radius –

(a) Na+

(b) F -

(c) O 2--

(d)Al3+

(ii) Be2+ is isoelectronic with which of the following ions –

(a) H+ 

(b) Li+

(c) Na+

(d) Mg 2+

(iii) According to HSAB theory, which of the following is a soft base ?

(a)CH3COO-

(b)CO3  
2-

(c) NO3

-

(d)H--

(iv) Which of the following pairs is different from the others?

(a)Li-Na

(b) Li-Mg

(c) B-Si

(d) Be-Al
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(v) The trans-alkenes are formed by the reduction of alkynes with –

(a) Na/liq.NH3

(b) Sn/HCl

(c) H2 / Pd – C, BaSO4  

(d) NaBH4

(vi) Choose the correct option :

CH3-CH2-CH2=CH2 + HBr + (Organic peroxide) → A 

‘A’ is 

(a) CH3CH2CH3

(b) CH3CH2CH(Br)CH3

(c) CH2=CH2

(d) CH3-CH2-CH2-CH2-Br

(vii) The Friedel Crafts reactions using MeCl and anhydrous AlCl3 may be carried out

best with

a) Benzene

b) Nitrobenzene

c) Toluene

d) Acetophenone

(viii) Which carbocation is the most stable –

(a) (CH3)2HC+

(b) H3C+ 

(c) (CH3)3C+

(d) CH3 H2 C+

2. Answer any four questions:  4×2 = 8 

(i) Chloroacetic acid is a strong acid compared to Acetic acid  - Explain .

(ii) Write down the drawbacks in the Bohr’s Model.

(iii) Vinyl chloride has a lower dipole moment than ethyl chloride. Explain

(iv) Why is the electron affinity of chlorine more than that of fluorine?

(v) Carry out the following transformation: Acetylene  to  2-butyne



(vi) What do you understand about conjugate acid-base pairs?

(vii) Draw all the stereoisomers of tartaric acid mentioning enantiomeric and diastereomeric pairs.

(viii) What do you mean by disproportionation and comproportionation reaction?

3. Answer any two questions:      2×6=12 

(i) (a) Draw the structures of (E)-2-choloro-2-butene & (R)-2-hydroxy propanal   (3) 

(b) Write down the significance of four quantum numbers.  (3) 

(ii) (a) Give a short note on: Wurtz reaction   (3) 

(b) What are the Vander Waal’s radii and covalent radii?  (2) 

(c) The ionization energy of Na+ is more than that of Ne although both have the same

electronic configuration. Explain  (1) 

(iii) (a) Prepare isopropyl alcohol from propyne by applying following reagents: Aqueous KOH,

Benzoyl peroxide, Lindler catalyst. (3)    

(b) Why [AgI2]
-
 is more stable than [AgF2]

-
. Explain it by HSAB Principle.     (2) 

(c) HI is a stronger acid than HCl and HF – explain.  (1) 

(iv) (a) What are the differences between SN1 and SN2 reactions?

Explain with suitable example.  (3) 

(b) Determine the value x and y in the following balanced equation –

5H2O2 + x ClO2 + 2OH- → xCl- + yO2 + 6H2O  (1) 

(c) Explain the fine spectra in the light of Sommerfeld’s first modification. (2)



Bengali Version 

1.যে ক োন পোাঁচটি প্রযের উত্তর দোও  : 5×1=5 

i) নীযচর ক োনটির আয়নীয় ব্যোসোর্ধ সব্যচযয় বৃ্হত্তর ?
a) Na+

b) F ̶

c) O2̶ 

d) Al3+

ii) নীযচর ক োনটি Be2+ এর সযে আইযসোইযে ট্রনন 
a)H+

b) Li+

c) Na+

d) Mg2+

iii) HSAB তত্ত্ব অনুসোযর নীযচর ক োনটি ক োমে ক্ষোর 

a)CH3COO-                                                                      

b) CO3
2- 

c) NO3
-

(d) H-

iv) নীযচর ক োন ক োড়োটি অনযটি কেয  আেোদো
a) Li-Na

b) Li-Mg

c) B-Si

d) Be-Al

v) অযোে োইনয  নীযচর ক োনটি দ্বোরো নব্ োনরত  রযে ট্রোন্স অযোেন ন উৎপন্ন হয় ?

a) Na/liq.NH3

b) Sn/HCl

c) H2/Pd – C, BaSO4

d) NaBH4

vi) নীযচর নব্নিয়োয় ক োনটি উৎপন্ন হয়?



CH3-CH2-CH2=CH2 + HBr + (জৈব পারঅক্সাইড) → A ‘A’ is

a) CH3CH2CH3

b) CH3CH2CH(Br)CH3

c) CH2=CH2

d) CH3-CH2-CH2-CH2-Br

vii) MeCl এব্ং অনোর্দ্ধ  AlCl3 ব্যব্হোর  রযে নীযচর ক োনটির কক্ষযে নিযেে-িোফটস নব্নিয়ো সব্যচযয় উত্তম
ঘটযব্?

a) কব্নিন
b) নোইযট্রোযব্নিন
c) টেুইন
d) অযোনসযটোযফযনোন

viii) নীযচর ক োন  োযব্ধো যোটোয়নটি সব্যচযয় সুনিত –

a) (CH3)2HC+

b) H3C
+

c) (CH3)3C
+

d) CH3H2C
+



2. যে য ান চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও 4 × 2 = 8 

i)অযাসিটি  অযাসিশ্নডর তুলনায় যলাশ্নরা অযাসিটি  অযাসিড তীব্র অযাসিড বযাখ্যা  র ।

ii) যবার মশ্নডশ্নলর ত্রুটি উশ্নেখ্  র ।

iii) সিনাইল যলারাইশ্নডর তুলনায় ইথাইল যলারাইশ্নডর সিশ্নমরু ভ্রামশ্ন র মান যবসি য ন? বযাখ্যা  র ।

iv) ফু্লওসরশ্ননর তুলনায় যলাসরশ্ননর ইশ্নল ট্রন আিসির মান অসি  য ন? বযাখ্যা  র ।

v) রূপান্তর  রঃ অযাসিটিসলন যথশ্ন  2- সবউটাইন

vi) অনুবন্ধী অযাসিড-ক্ষার  বলশ্নত  ী যবাঝ?

vii) টারটাসর  অযাসিশ্নডর িম্ভাবয আইশ্নিামাশ্নরর গঠন উশ্নেখ্  র । এশ্নদর মশ্নিয য ান যৈাড়টি
এনানসিওমার এবং য ান যৈাড়টি ডায়াসিসরওমার?

viii) সডিশ্নপ্রাপরশ্নিাশ্ননিন এবং  মশ্নপ্রাপরশ্নিাশ্ননিন সবসিয়া বলশ্নত  ী যবাঝ?

3. যে য ান দটুি প্রশ্নের উত্তর দাও  2 x 6 = 12 

i) a) গঠন যলখ্ - (E)-2-যলাশ্নরা-2-সবউটিন এবং (R)-2-হাইড্রসক্সপ্রাপানযাল 3 
b) চারটি য ায়ান্টাম িংখ্যার তাৎপেয যলখ্ । 3 

ii) a) টি া যলখ্- উৈয  সবসিয়া । 3 
b) িযাণ্ডার ওয়াশ্নলর বযািািয ও িমশ্নোৈী বযািািয বলশ্নত  ী যবাঝ ? 2 
c)ইশ্নল ট্রন সবনযাি এ ই হওয়া িশ্নেও Na+  এর আয়নীয় িবন সবিশ্নবর মান  Ne এর তুলনায় অসি
েসদও য ন ?  বযাখ্যা  র ।  1 

iii) a) ৈলীয় KOH, যবশ্নজাসয়ল পারঅক্সাইড এবং সলন্ডলার অনুঘট  বযবহার  শ্নর যপ্রাপাইন  যথশ্ন  আইশ্নিা
যপ্রাপাইল   ীিাশ্নব প্রস্তুত  রশ্নব ? 3 

b)[AgF2]
- এর তুলনায় )[AgI2]

- অসি  িুসিত - বযাখ্যা  র ।. 2 

c)HF ও HClএর তুলনায় HIতীব্র অযাসিড । বযাখ্যা  র । 1 

iv) SN1 এবং SN2 বববিয়ার মধ্যে প়ার্থক্ে ক্ী? উপযুক্ত উদ়াহরণ সহ বে়াখ্ে়া ক্র।  3 
(b) বিধ্ের সমীক্রধ্ণ x এবং y এর ম়াি বিণথয ক্ধ্র়া –

 5H2O2 + x ClO2 + 2OH- → xCl- + yO2 + 6H2O 
(c) সস়াম়ারবিধ্ের প্রর্ম মবিবিধ্ক্শধ্ির এর আধ্ল়াধ্ক্ সূক্ষ্ম বণথ়ালী বে়াখ্ে়া ক্ধ্র়া।  2 




