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সৃেনশীল অংশ-২০ 

 

1.  2HI(g) ⇌ H2(g) + I2(g) 

2830C এিং 5080C উষ্ণতায় ণিণিয়াটির হার ধ্রুিক যথািজম 3.52×10-7M-1s-1
 এিং 3.95×10-2M-1s-1

.  

ক. সণিয়ি শণি কী? 

খ. অতযানুকূল তাপমাত্রা কী? 

গ. HI এর ণিজয়ােন ণিণিয়ার সণিয়ন শণি গিনা কর।  

ঘ. উদ্দীপজকর ণিণিয়ার আজলাজক প্রণত 100
C তাপমাত্রা বৃণিজত হার ধ্রুিজকর মাজনর পণরিতণন ব্যাখ্যা কর। 

 

২. N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g);  ∆H = - 92 kJmol-1   

ক.  ই-ফ্যাক্টর কী? 

খ. সাম্য ধ্রুিক KC এর মান শূন্য িা অসীম হজত পাজর না শ্রকন? 

গ. উদ্দীপজকর ণিণিয়ায় উৎপাজদর পণরমাি বৃণিজত তাপমাত্রা, চাপ ও ঘনমাত্রার প্রভাি ব্যাখ্যা কর। 

ঘ. ণির তাপমাত্রায় চাপ িাড়াজল ণিণিয়াটির ণিণিয়জকর ণিজয়ােন মাত্রা বৃণি পাজি- কথাটির যথাথ ণতা গাণিণতকভাজি ণিজেষি কর।  

িহুণনি ণাচনী অংশ-৩০

১. 2A + B → C ণিণিয়ায় C গঠজনর হার  

2.2×10-3 molL-1min-1
 হজল −

𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
 এর মান কত? 

ক. 4.4×10-3  
খ. 2.2×10-3   

গ. 2.2×10-4  
ঘ. 1.1×10-3 

২. 700 K তাপমাত্রায়  N2(g)  + O2(g) ⇌ 2NO(g) 

ণিণিয়ার সাম্যাঙ্ক  Kc  এর মান  0.0625। 700 K তাপমাত্রায় 

NO(g) ⇌  
1

2
 N2(g)  + 

1

2
 O2(g) ণিণিয়ার Kc মান কত হজি? 

ক. 3.9×10-3  
খ. 0.03125   

গ. 0.25   
ঘ. 0.375 

# ণনজচর উভমুখী গ্যাসীয় ণিণিয়াটি লক্ষ কজর পরিতী ২টি প্রজের 

উত্তর দাও। 

A2(g) + B2(g) ⇌ 2AB(g); ∆H = +x kJ 

৩. উদ্দীপজকর ণিণিয়াটিজত চাজপর প্রভাি কীরূপ হজি? 

ক. চাপ িাড়াজল উৎপাদ িাজড় খ. চাপ কমাজল উৎপাদ িাজড়  

গ. চাজপর প্রভাি শ্রনই ঘ. চাপ িাড়াজল KP িাড়জি 

৪. তাপমাত্রা িাড়াজল উদ্দীপজকর ণিণিয়ার শ্রক্ষজত্র- 

i. সাম্যািিা ঠিক থাজক   

ii. সাম্যধ্রুিজকর মান িাড়জি 

iii. সাম্যািিা ডানণদজক সজর যাজি 

শ্রকানটি সঠিক? 

ক. i ও ii   খ. i ও iii  

গ. ii ও iii  ঘ. i, ii ও iii 

৫. ণিণিয়ার শ্রিগ হ্রাজসর েন্য শ্রকান তথ্যটি সঠিক? 

ক. ণিণিয়জকর ঘনমাত্রা বৃণি  খ. তাপমাত্রা বৃণি  

গ. সণিয়ি শণি বৃণি  ঘ. ণিণিয়জকর পৃষ্ঠতল বৃণি 

৬. 2A + B  ⇌ C + D ণিণিয়াটি তাজপাৎপাদী; সজি ণাচ্চ উৎপাদ 

শ্রপজত ণনজচর শ্রকান শতণ-যুগল কায ণকর হজি? 

ক. উচ্চ তাপমাত্রা ও উচ্চ চাজপ         খ. ণনম্ন তাপমাত্রা ও উচ্চচাজপ 

গ. উচ্চ তাপমাত্রা ও ণনম্ন চাজপ          ঘ. ণনম্ন তাপমাত্রা ও ণনম্ন চাজপ  

৭। তাপমাত্রার সাজথ ণিণিয়ার হাজরর সম্পকণ কীরূপ? 

ক. ব্যস্তানুপাণতক  খ. অণিবৃত্তীয়  

গ. সমানুপাণতক  ঘ. পরাবৃত্তীয় 

৮। শ্রকানটি সাম্যািিার বিণশষ্ট্য নয়? 

ক. সাজম্যর িাণয়ত্ব  খ. উভয় ণদক শ্রথজক সুগম্যতা  

গ. ণিণিয়ার হার  ঘ. ণিণিয়ার অসম্পূি ণতা 

৯. ণনজচর শ্রকানটি তাপহারী ণিণিয়া? 

ক. C + O2 → CO2  

খ. N2 + O2 → 2NO 

গ. 2H2 + O2 → 2H2O    

ঘ. CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 

10. স্পশ ণ পিণতজত H2SO4 উৎপাদজন ণনজচর শ্রকান প্রভািক 

ব্যিহৃত হয়? 

ক. Fe    খ. Ni    

গ. Al2O3  ঘ. V2O5 

11. শ্রকান পণরিতণনটি তাজপাৎপাদী? 

ক. H2O(l) → H2O(g) খ. H2O(g) → H2O(l) 

গ. H2O(s) → H2O(l) ঘ. H2O(s) → H2O(g) 

১২. শ্রকান্ ণনয়ামক দ্বারা ণিণিয়ার সাম্যধ্রুিক ও ণিণিয়ার হার ধ্রুিক 

উভজয়ই প্রভাণিত হয়? 

ক. প্রভািক  খ. তাপমাত্রা  

গ. চাপমাত্রা  ঘ. সি কয়টি 

 



১৩. ণনজচর ণিণিয়ায় মূল শ্রযৌজগর এটম ইকনণম কত? 

CH3CH2OH + CH3COOH → CH3COOC2H5 + 

H2O 

ক. 65%   খ. 78%   

গ. 83%   ঘ. 100% 

১৪. 2NO(g)  + Cl2(g) ⇌ 2NOCl(g) ণিণিয়ার েন্য 250C 

তাপমাত্রায় Kp এর মান 1.9×103 atm-1
; একই তাপমাত্রায় Kc 

এর মান কত? 

ক. 4.6×104  
খ. 10.2×103   

গ. 5.9×103  
ঘ. 3.2×10-3 

# ণনজচর উদ্দীপকণভণত্তক পরিতী ২টি প্রজের উত্তর দাও। 

 

 

 

 

 

 

১৫. ণিণিয়াটির সণিয়ি শণি শ্রকানটি? 

ক. ∆E1   খ. ∆E2  

গ. ∆E1 + ∆E2  ঘ. ∆E1 - ∆E2 

১৬. উদ্দীপজকর কণতপয় তথ্য ণনম্নরূপ- 

i. এনথালণপর পণরিতণন হজলা ∆E2 

ii. ণিণিয়াটি তাজপাৎপাদী 

iii. ণিণিয়জকর শণি > উৎপাজদর শণি 

শ্রকানটি সঠিক? 

ক. i ও ii   খ. i ও iii  

গ. ii ও iii  ঘ. i, ii ও iii 

১৭. 28 g নাইজরাজেন এিং 142 g শ্রলাণরন গ্যাজসর ণমেজির শ্রমাট 

চাপ 12 atm হজল ঐ ণমেজি নাইজরাজেন গ্যাজসর আংণশক চাপ 

কত? 

ক. 8 atm  খ. 6 atm   

গ. 4 atm  ঘ. 2 atm 

১৮| KZ †gvjvi NbgvÎvi wewµqKwewkó wewµqvi nvi‡K Zvi 

†eM aªæeK e‡j? 

K. 0.1M   L. 0.5M  

M. 1.0M   N. 2M  

১৯. সবুে রসায়জনর অন্তর্ভ ণি- 

i. কম ক্ষণতকর রাসায়ণনক সংজেষি 

ii. নিায়নজযাগ্য কাঁচামাজলর কম ব্যিহার ণনণিতকরি 

iii. মাধ্যণমক শ্রগৌি পদাজথ ণর হ্রাসকরি 

শ্রকানটি সঠিক? 

ক. i ও ii   খ. i ও iii  

গ. ii ও iii  ঘ. i, ii ও iii 

২০. 2A2(g) + B2(g) ⇌ 2A2B উভমুখী ণিণিয়ার েন্য শ্রকানটি 

সঠিক? 

ক. KP > KC  খ. KP = KC  

গ. KP < KC   ঘ. শ্রকানটিই নয় 

21. প্রণত ১০
০
শ্রস. তাপমাত্রা বৃণির েন্য ণিণিয়ার হার কত গুি বৃণি 

পায়? 

ক. ২-৩  খ. ৩-৪  গ. ৪-৫  ঘ. ৫-৬ 

২২. একটি ণিণিয়ার েন্য 
1

T
 এর ণিপরীজত logK িাপন কজর শ্রয 

সরলজরখা পাওয়া যায় তার ঢাল -75 হজল ণিণিয়ার সণিয়ি শণি 

কত? 

ক. 1.85 kJ/mol  খ. 1.44 kJ/mol  

গ. 1.12 kJ/mol   ঘ. 1.05 kJ/mol 

২৩. শ্রকান উভমুখী ণিণিয়ায় ∆n এর মান 
1

2
 । কত শ্রকলণভন 

তাপমাত্রায় ণিণিয়াটির KP ও KC এর মান যথািজম 40.5 ও 5.5 

হজি? 

ক. 661.26  খ. 220.5  

গ. 66.26   ঘ. 22.26 

২৪. শ্রকান ণিণিয়াটির KP = KC? 

ক. PCl5(g) ⇌ PCl3(g) + Cl2(g)   

খ. N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g)  

গ. 2HI(g) ⇌ H2(g) + I2(g)   

ঘ. CO(g) + 2H2(g) ⇌ CH3OH(g) 

২৫. 500C তাপমাত্রায় N2O4 ণিজযােজনর KP এর মান 3.11 

atm । সাম্যণমেজি NO2 এর আংণশক চাপ 0.45 atm হজল 

N2O4 এর আংণশক চাপ কত? 

ক. 15.358 atm  খ. 6.911 atm  

গ. 0.145 atm  ঘ. 0.065 atm 

26.  ণতনটি ণিণিয়ার সণিয়ন শণি যথািজম 

A ণিণিয়া→ 340 kJ   

B ণিণিয়া→ 132.5 kJ 

C ণিণিয়া→ 190 kJ 

ণিণিয়াগুজলার গণতর হাজরর িম শ্রকানটি সঠিক? 

ক. A>B>C  খ. C>B>A  

গ. B>C>A  ঘ. B>A>C 

## wb‡Pi wewµqvØq jÿ K‡i 27-29bs cÖ‡kœi DËi `vI: 

CH3COOC2H5(aq) ⇌  C2H5OH + X 

CH3CH2COOC2H5 + NaOH → C2H5OH + Z 

27| ‡KvbwU X †hŠMwUi ms‡KZ? 

K. CH3COOH  L. C2H5COOH 

M. C3H7COOH N. C4H9COOH 

28| Z †hŠMwUi bvg Kx? 

K. †mvwWqvg B_v‡bv‡qU  L. †mvwWqvg ‡cÖvcv‡bv‡qU 

M. †mvwWqvg weDUv‡bv‡qU N. †mvwWqvg †c›Uv‡bv‡qU 

29| cÖ`Ë wewµqvØ‡qi cÖ_gwU‡Z †KvbwU †hvM Ki‡j wewµqvwU 

GKgyLx n‡q hvq? 

K. NaCl  L. Na2CO3 

M. Na2O  N. NaOH  

30| wewµqvi nv‡ii GKK †KvbwU? 

K. moldm-2s-1
   L. moldm-3s-1

  

M. moldm3s-1
   N. mol-1dm3s-1

 

 

 

 

 

 

 

 


