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Dhaka BOARD

রাসায়নিক নিনিয়া

উত্তর

রসায়ি– ঢাকা বিার্ড – ২০১৬

ক. নিনিন িং নিনিয়ক কাকক িকি?

খ. 𝐶𝑎𝐶𝑂3 এর সাকে িঘু 𝐻2𝑆𝑂4 নিনিয়া বেষ পর্ডন্ত অগ্রসর হয় িা বকি? িযাখযা ককরা।

গ. উদ্দীপককর (𝑖) নিনিয়ায় িা-োকেনিয়ার িীনের আকিাকক চাকপর প্রভাি িযাখযা ককরা।

ঘ. (𝑖) িিং নিনিয়ান  উদ্দীপককর নচত্রদ্বকয়র বকািন কক সিেডি ককর? নিকেষণ ককরা।

ক. নিনিন িং নিনিয়ক কাকক িকি?

নিনিয়ার সিয় একানিক নিনিয়ককর িকিয বর্ নিনিয়ক অিনেষ্ট োকক িা োকক নিনিন িং নিনিয়ক িকি ।

450 − 550℃
৮. 𝑖 𝑋2 𝑔 + 3𝑌2 𝑔 2𝑋𝑌3(𝑔); ∆𝐻 = −92𝑘𝐽

𝐹𝑒/200 − 250𝑎𝑡𝑚

[ঢা. বিা.’১৬ প্রশ্ন-৬] 
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খ. 𝐶𝑎𝐶𝑂3 এর সাকে িঘু 𝐻2𝑆𝑂4 নিনিয়া বেষ পর্ডন্ত অগ্রসর হয় িা বকি? িযাখযা ককরা।

𝐶𝑎𝐶𝑂3 এর সাকে িঘু 𝐻2𝑆𝑂4 এর নিনিয়ার সিয় 𝐶𝑎𝐶𝑂3 সমূ্পণডরূকপ নিকর্ানিে হয়। নকন্তু িঘু 𝐻2𝑆𝑂4

অল্প পনরিাকণ নিকয়ানিে হয় িকি সমূ্পণড 𝐶𝑎𝐶𝑂3, 𝐻2𝑆𝑂4 এর সাকে নিনিয়া ককর িা। অেডাৎ বর্ পনরিাণ

𝐶𝑎𝐶𝑂3 এর নিকর্ািকি 𝐶𝑂2 উৎপন্ন হয় ো পােিা আস্তরণ সৃনষ্ট ককর নিনিয়াকক িািাগ্রস্ত করকে পাকর। এ

কারকণ নিনিয়ান বেষ পর্ডন্ত অগ্রসর হয় িা।

গ. উদ্দীপককর (𝑖) নিনিয়ায় িা-োকেনিয়ার িীনের আকিাকক চাকপর প্রভাি িযাখযা ককরা।

গযাসীয় নিনিয়ার সািযািস্থায় চাপ পনরিেডি করকি নিনিয়ার সািযািস্থার পনরিেডি হয়। বর্ সকি নিনিয়ার

গযাসীয় অণুর সিংখযার হ্রাস িৃনি ঘক বস সকি নিনিয়ায় চাকপর প্রভাি রকয়কে।

(𝑖) িিং নিনিয়ান , 𝑋2 𝑔 + 3𝑌2 𝑔 ⇌ 2𝑋𝑌3(𝑔)

উপকরাি নিনিয়ায়, 1𝑚𝑜𝑙 𝑋2, 3𝑚𝑜𝑙 𝑌2 এর সাকে নিনিয়া ককর 2𝑚𝑜𝑙 𝑋𝑌3 উৎপন্ন ককর । নিনিয়কক

বিা বিাি সিংখযা 4 এিিং উৎপাকদ বিা বিাি সিংখযা 2। এ নিনিয়ায় একই আয়েকি অণুর সিংখযা হ্রাস

বপকয়কে। ফকি একই আয়েকি চাপ হ্রাস পাকি।

োই চাপ িৃনি করকি নিনিয়ান িা োকেনিকয়র িীনে অিুসাকর সািকির নদকক অগ্রসর হকয় চাপ িৃনির

ফিাফি প্রেনিে করকি এিিং উৎপাদি িৃনি পাকি। আিার সািযািস্থায় চাপ হ্রাস করকি নিনিয়ান নপেকির

নদকক অগ্রসর হকি ফকি 𝑋𝑌3 এর উৎপাদি হ্রাস পাকি।

রসায়ি– ঢাকা বিার্ড – ২০১৬

𝑋2 + 3𝑌2

𝑋𝑌3



ঘ. (𝑖) িিং নিনিয়ান উদ্দীপককর নচত্রদ্বকয়র বকািন কক সিেডি ককর? নিকেষণ ককরা।

(𝑖) িিং নিনিয়ান উদ্দীপককর নচত্রদ্বকয়র নচত্র-১ বক সিেডি ককর।

নিকচ নিষয়ন নিকেষণ করা হকিা—

বর্ নিনিয়ায় োপ উৎপন্ন হয় োকক োপ উৎপাদী এিিং বর্ নিনিয়ার োপ বোনষে হয় োকক োপহারী

নিনিয়া িকি। নিনিয়ায় উৎপন্ন োপকক ∆𝐻 দ্বারা প্রকাে করা হয়। োপ উৎপাদী নিনিয়ায় ∆𝐻 এর িাি

ঋণাত্মক।

উদ্দীপককর (𝑖) িিং নিনিয়ান হকিা নিম্নরূপ:

𝑋2 𝑔 + 3𝑌2 𝑔 ⇌ 2𝑋𝑌3(𝑔); ∆𝐻 = −92𝑘𝐽

উদ্দীপককর (𝑖) িিং নিনিয়ান র ∆𝐻 এর িাি ঋণাত্মক অেডাৎ নিনিয়ান োকপাৎপাদী নিনিয়া। োকপাৎপাদী

নিনিয়ার বেকত্র নিনিয়ককর বিা েনি (𝐸1) উৎপাকদর বিা েনি (𝐸2) অকপো বিনে হয় অেডাৎ (𝐸1) >

(𝐸2)।

বকিিা, ∆𝐻 = 𝐸2 − 𝐸1

= (উৎপাকদর েনি – নিনিয়ককর েনি)

নিনিয়ান সিংঘন ে হওয়ার সিয় নিনিয়ককর েনি বেকক উৎপাদ গঠকির িিয প্রকয়ািিীয় েনি িযয় হওয়ার

পর অনেনরি েনি োপেনিরূকপ নিগডে হয়। োই (𝑖) িিং নিনিয়ান র িিয বিখনচত্র হয়−

র্া নচত্র-১ এর অিুরূপ হয়। অপরনদকক নচত্র-২ এ োকপর বোষণ ঘক । এিিয নচত্র-২ োপহারী নিনিয়ার িিয

প্রকর্ািয।

উপকরর আকিাচিা বেকক এন স্পষ্ট বর্, (𝑖) িিং নিনিয়ান উদ্দীপককর নচত্র-১ বক সিেডি ককর।

রসায়ি– ঢাকা বিার্ড – ২০১৬

𝑋1 + 3𝑌2 (নিনিয়ক) 

𝐸2
2𝑋𝑌3 উৎপাদক

নচত্রঃ নিনিয়া অে

েন
ি

𝐸1

X ………. Y



Chittagong BOARD

উত্তর

৪. 29𝐴, 16𝐵

(এখাকি 𝐴, 𝐵 প্রেীকী অকেড, প্রচনিে বকাকিা বিৌকির প্রেীক িয়।) [চ. বিা. ’১৬] প্রশ্ন-১

রসায়ি– চট্টগ্রাি বিার্ড – ২০১৬

পদাকেডর গঠি

ক. নিঃসরণ কাকক িকি?

খ. 11𝐻, 12𝐻 পরিাণু দু’ন র ভর সিংখযার নভন্নোর কারণ িযাখযা দাও। 

গ. উদ্দীপককর 𝐵 বিৌিন র 5 গ্রাকি পরিাণুর সিংখযা নিণডয় ককরা।

ঘ. “𝐴 বিৌিন র ইকিকট্রি নিিযাস 𝐵 বিৌকির ইকিকট্রি নিিযাকসর িযনেিি”— বর্ৌনিক িোিে দাও।

ক. নিঃসরণ কাকক িকি?

সরু নেদ্রপকে বকাকিা গযাকসর অণুসিূকহর সকিাকর উচ্চচাপ অঞ্চি বেকক নিম্নচাপ অঞ্চকি বিনরকয় আসার

প্রনিয়াকক নিঃসরণ িকি।

খ. 1
1𝐻, 1

2𝐻 পরিাণু দু’ন র ভর সিংখযার নভন্নোর কারণ িযাখযা দাও।

1
1𝐻, 1

2𝐻 হাইকরাকিকির দুন পরিাণুকক নিকদডে ককর।

আিরা িানি, একন বিৌকির বর্ বকাকিা পরিাণুর পারিাণনিক সিংখযা নিনদডষ্ট ও অপনরিেডিীয়। নকন্তু পরিাণুর

নিউনিয়াকস উপনস্থে নিউট্রি সিংখযার োরেকিযর কারকণ ভরসিংখযা আিাদা হয়। 1
1𝐻 এিিং 1

2𝐻 পরিাণু দুন র

পারিাণনিক সিংখযা একই নকন্তু নিউট্রি সিংখযা র্োিকি 0 ও 1।

এ কারকণ পরিাণু দুন র ভর সিংখযার নভন্নো বদখা র্ায়।



গ. উদ্দীপককর 𝐵 বিৌিন র 5 গ্রাকি পরিাণুর সিংখযা নিণডয় ককরা।

উদ্দীপককর 𝐵 বিৌিন সািফার (𝑆), র্ার পারিাণনিক ভর 32 গ্রাি।

অেডাৎ, 1 বিাি সািফার = 32 গ্রাি সািফার।

আিরা িানি, 1 বিাি বকাকিা পদাকেড অযাকভাকগকরা সিংখযক অেডাৎ 6.022 × 1023 ন পরিাণু নিদযিাি।

সুেরািং, 32 𝑔 সািফার এ পরিাণুর সিংখযা 6.022 × 1023 ন 

∴ 5 𝑔 সািফার এ পরিাণুর সিংখযা =
5×6.022×1023

32
ন 

= 9.4093 × 1022 ন 

অেএি, 9.4093 × 1022 ন সািফার পরিাণু োককি।

রসায়ি– চট্টগ্রাি বিার্ড – ২০১৬



ঘ. “𝐴 বিৌিন র ইকিকট্রি নিিযাস 𝐵 বিৌকির ইকিকট্রি নিিযাকসর িযনেিি” — বর্ৌনিক িোিে দাও।

উদ্দীপককর 𝐴 ও 𝐵 বিৌি দুইন র পারিাণনিক সিংখযা র্োিকি 29 ও 16। কাকিই বিৌি দুইন হকিা

র্োিকি কপার (𝐶𝑢) ও সািফার (𝑆)।

সািারণে পরিাণুর ইকিকট্রি নিিযাকসর সিয় ইকিকট্রিসিূহ নিনভন্ন অরনি াকি (উপেনিস্তকর) োকদর েনির

নিম্নিি বেকক উচ্চিি অিুসাকর প্রকিে ককর। নস্থনেেীিো অিডকির িিয প্রেকি নিম্নেনির অরনি াকি

ইকিকট্রি গিি ককর এিিং অরনি াি পূণড ককর। এরপর িিান্বকয় উচ্চেনির অরনি াকি ইকিকট্রি দ্বারা পূণড

হয়।

সুেরািং সািারণ নিয়িািুসাকর কপার (𝐶𝑢) এর ইকিকট্রি নিিযাস নিম্নরুকপ হওয়া উনচে।

𝐶𝑢(29) = 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑94𝑠2

নকন্তু িাস্তকি 𝐶𝑢 এর ইকিকট্রি নিিযাস সািারণ নিয়ি বেকক িযানেিি িিডীো বদখায়। এর কারণ সি

েনিসম্পন্ন অরনি ািসিূহ ইকিকট্রি দ্বারা অিডপূণড িা সমূ্পণডরূকপ পূণড হকি বস ইকিকট্রি নিিযাস অনিকের

সুনস্থে হয়। এ কারকণ 𝐶𝑢 পরিাণুর বেকত্র 4𝑠 বেকক 1ন ইকিকট্রি 3𝑑9 এ স্থািান্তনরে হকয় অনিক সুনস্থে

3𝑑10 কাঠাকিা অনিডে হয়।

𝐶𝑢(29) = 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑104𝑠1

পোন্তকর সািফাকরর ইকিকট্রি নিিযাস, 𝑆(16) = 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝4

র্া স্বাভানিক ইকিকট্রি নিিযাকসর নিয়ি অিুসরণ ককর। অেডাৎ সািফাকরর ইকিকট্রি নিিযাকসর বেকত্র বকাকিা

িযনেিি পনরিনেে হয় িা।

সুেরািং উপকরর আকিাচিা বেকক িিা র্ায়, কপার (𝐶𝑢) এর ইকিকট্রি নিিযাস সািফাকরর (𝑆) ইকিকট্রি

নিিযাকসর িযনেিি।

রসায়ি– চট্টগ্রাি বিার্ড – ২০১৬



Dinajpur BOARD

উত্তর

৪.

রসায়ি– নদিািপুর বিার্ড – ২০১৬

পর্ডায় সারনণ

ক) নপ্রিারকভন ভস কী?

খ) একই পদাকেডর গিিাঙ্ক ও সু্ফ িাঙ্ক নভন্ন হয় বকি? 

গ) ইকিকট্রি নিিযাকসর সাহাকর্য উদ্দীপককর বিৌকির পর্ডায় সারনণকে অিস্থাি নিণডয় ককরা।

ঘ) Y ও Z বিৌিদ্বকয়র িকিয বকািন র পারিাণনিক আকার িড় হকি? নিকেষণ ককরা।

ক) নপ্রিারকভন ভস কী?

নিনভন্ন অণুিীি কেৃডক খাদযসািগ্রীকক পচকির হাে বেকক রো করা িা পচিকক নিিনিে করা িণড, গন্ধ ও 

আকৃনের পনরিেডি বরাি করা িা নিিনিে করার িিয বর্ রাসায়নিক পদােড িযিহৃে হয় োকক নপ্রিারকভন ভস

িকি।

বিৌি

পারিাণনিক সিংখযা

X Y Z

47 19 30

[নদ.বিা.’১৬ || প্রশ্ন-১]



খ) একই পদাকেডর গিিাঙ্ক ও সু্ফ িাঙ্ক নভন্ন হয় বকি?

গিিাকঙ্ক বকাকিা িস্তুর অণুসিূকহর আন্তঃআণনিক িি ও অণুসিূকহর গনেেনি সিাি হয়। অিযনদকক সু্ফ িাকঙ্ক

বকাকিা িস্তুর অণুসিূকহর আন্তঃআণনিক িি অকপো অণুসিূকহর গনেেনি বিনে হয়। বিনে গনেেনি িাকভর

িিয িস্তুর অনিক োপেনির প্রকয়ািি হয়। ফকি েরি অিস্থায় নকেু া আন্তঃআণনিক আকষডণ োককিও

িায়িীয় অিস্থায় এ আকষডণ িি পুকরাপুনর অনেিি করকে হয়। োই সু্ফ িাঙ্ক গিিাঙ্ক অকপো বিনে হয়।

অেডাৎ গিিাঙ্ক ও সু্ফ িাঙ্ক নভন্ন হয়।

সািনগ্রকভাকি িিা র্ায়, নভন্ন পনরিাণ োপেনির প্রকয়ািি নিিায় একই পদাকেডর গিিাঙ্ক ও সু্ফ িাঙ্ক নভন্ন

হয়।

গ) ইকিকট্রি নিিযাকসর সাহাকর্য উদ্দীপককর বিৌকির পর্ডায় সারনণকে অিস্থাি নিণডয় ককরা।

উদ্দীপককর X, Y ও Z বিৌিসিূকহর পারিাণনিক সিংখযা র্োিকি 47, 19 ও 30 হওয়ায় বিৌি নেিন র্োিকি

নসিভার (𝐴𝑔), প ানসয়াি (𝐾) ও নিিংক (𝑍𝑛)। নিকচ পর্ডায় সারনণকে একদর অিস্থাি বদখাকিা হকিা—

𝐴𝑔 এর ইকিকট্রি নিিযাস,

𝐴𝑔 47 = 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 3𝑠2 3𝑝6 3𝑑10 4𝑠2 4𝑝6 𝟒𝒅𝟏𝟎 𝟓𝒔𝟏

𝐴𝑔 বিৌিন র 5ন েনিস্তকর ইকিকট্রি নিিযস্ত হওয়ায় এর পর্ডায় 5 এিিং এন d-ব্লকভুি হওয়ায় গ্রুপ সিংখযা

(10 + 1) = 11

সুেরািং, 𝐴𝑔 পর্ডায় সারনণর ৫ি পর্ডাকয়র গ্রুপ-১১ বে অিনস্থে।

𝐾 এর ইকিকট্রি নিিযাস,

𝐾 19 = 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 3𝑠2 3𝑝6 𝟒𝒔𝟐

বিৌিন কে 4ন েনিস্তকর ইকিকট্রি নিিযস্ত হওয়ায় পর্ডায় 4 এিিং সিডকেষ েনিস্তকর 1 ন ইকিকট্রি োকায়

গ্রুপ-1।

সুেরািং, K পর্ডায় সারনণর চেুেড পর্ডাকয়র গ্রুপ-1 এ অিনস্থে।

রসায়ি– নদিািপুর বিার্ড – ২০১৬



রসায়ি– নদিািপুর বিার্ড – ২০১৬

𝑍𝑛 এর ইকিকট্রি নিিযাস,

𝑍𝑛 30 = 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 3𝑠2 3𝑝6 𝟑𝒅𝟏𝟎 𝟒𝒔𝟐

বিৌিন কে 4ন েনিস্তকর ইকিকট্রি নিিযস্ত হওয়ায় পর্ডায় 4 এিিং d ব্লকভুি হওয়ায় গ্রুপ (10 + 2) =

12। সুেরািং Zn পর্ডায় সারনণর চেুেড পর্ডাকয়র গ্রুপ-12 বে অিনস্থে।



ঘ) Y ও Z বিৌিদ্বকয়র িকিয বকািন র পারিাণনিক আকার িড় হকি? নিকেষণ ককরা।

উদ্দীপককর Y ও Z বিৌি দুন র্োিকি প ানসয়াি (K) এিিং নিিংক (Zn)। বিৌি দুন র িকিয প ানসয়াকির

পারিাণনিক আকার িড় হকি। নিকচ নিষয়ন নিকেষণ করা হিঃ

পর্ডায় সারনণর একই পর্ডাকয়র বিৌকির বেকত্র িাি বেকক র্ািনদকক অগ্রসর হকি পারিাণনিক সিংখযা িৃনির

সাকে বিৌকির পারিাণনিক আকার হ্রাস পায়। কারণ, পারিাণনিক সিংখযা িৃনির সাকে বিৌকির পরিাণুর

নিউনিয়াকস একন ককর বপ্রা ি রু্ি হয় এিিং বসই সাকে বিৌকির একন ককর ইকিকট্রিও রু্ি হয়। েকি এ

অনেনরি ইকিকট্রিন িনহঃস্থ একই েনিস্তকর রু্ি হয় িকি ইকিকট্রকির স্তকরর বকাকিা পনরিেডি হয় িা।

নিউনিয়াকস বপ্রা ি সিংখযা িৃনি পাওয়ায় িনহঃস্থ ইকিকট্রি বিঘ নিউনিয়াস কেৃডক আরও দৃঢ়ভাকি আকৃষ্ট হয়

এিিং ফিস্বরূপ পরিাণুর আকারও িিে হ্রাস পায়। বিৌিদ্বকয়র ইকিকট্রি নিিযাস হকে পাই,

𝐾 19 = 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 3𝑠2 3𝑝6 𝟒𝒔𝟐

𝑍𝑛 30 = 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 3𝑠2 3𝑝6 𝟑𝒅𝟏𝟎 𝟒𝒔𝟐

রসায়ি– নদিািপুর বিার্ড – ২০১৬

K Zn



𝐾 ও 𝑍𝑛 একই পর্ডাকয়র (৪েড পর্ডায়) এিিং গ্রুপ 1 ও গ্রুপ 12 বে অিনস্থে। প ানসয়াি বিৌিন সিডিাকি

অিনস্থে হওয়ায় নিিংক অকপো এর পারিাণনিক আকার িড়।

অেডাৎ পারিাণনিক আকাকরর িি : 𝐾 > 𝑍𝑛

সুেরািং উপকরর আকিাচিা বেকক এন স্পষ্ট বর্, 𝑌 ও 𝑍 বিৌিদ্বকয়র িকিয Y এর পারিাণনিক আকার

েুিিািূিকভাকি িড় হকি।

রসায়ি– নদিািপুর বিার্ড – ২০১৬



Sylhet BOARD

উত্তর

৫.

রসায়ি– নসকি বিার্ড – ২০১৬

পর্ডায় সারনণ

ক)  কিি নিকারক কী? 

খ) পাউরুন  বফািাকিার িিয ঈস্ট িযিহৃে হয় বকি? 

গ) পর্ডায় সারনণকে Q বিৌকির অিস্থাি নিণডয় ককরা।

ঘ) M িিং পর্ডাকয়র বিৌিগুকিার আকার কীভাকি পনরিনেডে হকয়কে? নিকেষণ ককরা।

ক)  কিি নিকারক কী?

অযাকিানিয়ারু্ি নসিভার িাইকট্রক র দ্রিণকক  কিি নিকারক িকি।

খ) পাউরুন বফািাকিার িিয ঈস্ট িযিহৃে হয় বকি?

পাউরুন বফািাকিার িিয ঈস্ট িািক েত্রাক িযিহার করা হয়। পাউরুন র এই বফািার কারণ ঈকস্টর স্বিাে

শ্বসি। ঈস্ট িাোকসর অনিকিিসহ শ্বসি নিয়া করার সিয় 𝐶𝑂2 গযাস উৎপন্ন ককর। র্া পাউরুন কক

বফািাকে সাহার্য ককর। পাউরুন পনরনিে পনরিাকণ বফািার পকর ওকভকি বিনকিং করা হয় র্ার উত্তাকপ ঈস্ট

িকর র্ায়। ফকি, রুন র বফািা িন্ধ হয়।

পর্ডায় M

পর্ডায় X

Li B

A Mg Si

N

Q

W

Z

Na

Ar

[নস.বিা.’১৬ || প্রশ্ন-২]

𝐶6𝐻12𝑂6 + 6𝑂2 6𝐶𝑂2 ↑ +6𝐻2𝑂 + োপ



গ) পর্ডায় সারনণকে Q বিৌকির অিস্থাি নিণডয় ককরা।

উদ্দীপককর Q বিৌিন হকে, ফসফরাস (𝑃)। ফসফরাকসর পারিাণনিক সিংখযা 15। এর ইকিকট্রি নিিযাসঃ

𝑃 = 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝6 3𝑠2 3𝑝3।

বকাি বিৌকির র্েন েনিস্তকর ইকিকট্রি নিিযস্ত োকক, েনিস্তকরর বসই সিংখযাই হকিা ঐ বিৌকির পর্ডায়

সিংখযা।

ফসফরাকসর ইকিকট্রি নিিযাস বেকক বদখা র্ায়, এর ইকিকট্রি নেিন েনিস্তকর নিিযস্ত। োই ফসফরাস

বিৌিন পর্ডায় সরনণর েৃেীয় পর্ডাকয়র অন্তভুডি। েৃেীয় পর্ডাকয়র বকাকিা বিৌকির বেকত্র র্নদ সিডিনহঃস্থ

েনিস্তকর দুন র বিনে ইকিকট্রি োকক বসকেকত্র সিডিনহঃস্থ েনিস্তকর উপনস্থে ইকিকট্রি সিংখযার সাকে দে

বর্াগ ককর গ্রুপ সিংখযা নিণডয় করা হয়।

উদ্দীপককর বিৌিন র (15𝑃) সিডিনহঃস্থ স্তকর ইকিকট্রি সিংখযা পাাঁচ। সুেরািং, এন (10 + 5 = 15) পঞ্চদে

গ্রুকপর অন্তগডে। অেডাৎ উদ্দীপককর Q বিৌিন পর্ডায় 3 এিিং গ্রুপ 15 বে অিনস্থে।

রসায়ি– নসকি বিার্ড – ২০১৬



ঘ) M িিং পর্ডাকয়র বিৌিগুকিার আকার কীভাকি পনরিনেডে হকয়কে? নিকেষণ ককরা।

পর্ডায় M নিনেয়াি নদকয় শুরু হকয় 𝑁𝑒 এ বেষ হকয়কে। অেডাৎ এন পর্ডায় সারনণর নদ্বেীয় পর্ডায়। একে আ ন 

বিৌি নিদযিাি র্োঃ 𝐿𝑖, 𝐵𝑒, 𝐵, 𝐶, 𝑂, 𝑁, 𝐹 ও𝑁𝑒।

পর্ডায় সারনণকে বর্ বকাি পর্ডাকয় িািনদক বেকক র্ে র্ািনদকক র্াওয়া র্ায়, পরিাণুর আকার েো পারিাণনিক

িযাসািড িিেঃ হ্রাস বপকে োকক। উদ্দীপককর M িিং পর্ডায়ন নদ্বেীয় পর্ডায়। োই 𝐿𝑖 বেকক𝑁𝑒 পর্ডন্ত

বিৌিগুকিার পারিাণনিক িযাসািড িিেঃ হ্রাস পায়। এর কারণ হকিা, একই পর্ডাকয়র র্েই িাি বেকক র্াকি

র্াওয়া র্ায় েেই একন ককর ইকিকট্রি ও নিউনিয়াকস একন ককর বপ্রা ি িাড়কে োকক নকন্তু কেপে িাকড়

িা। ফকি বেষ কেপকের ইকিকট্রকির উপর নিউনিয়াকসর আকষডণ িিে িৃনি পায় ও পরিাণুর আকার হ্রাস

পায়।

সুেরািং, M পর্ডাকয়র বিৌিগুকিার পারিাণনিক িযাসাকিডর অিুিি হকি: 𝐿𝑖 > 𝐵𝑒 > 𝐵 > 𝐶 > 𝑂 >

𝑁 > 𝐹 > 𝑁𝑒। অেডাৎ M িিং পর্ডাকয়র বিৌিগুকিার আকার িাি বেকক র্াকি িিান্বকয় হ্রাস পায়।

রসায়ি– নসকি বিার্ড – ২০১৬



Barisal BOARD

উত্তর

৬) নিকচ পর্ডায় সারনণর একন খনিোিংে বদওয়া হকিা—

[এখাকি X, P, Q, R প্রেীকী অকেড; প্রচনিে বকাি বিৌকির প্রেীক িয়।] [ি.বিা.’১৬ || প্রশ্ন-১]

পর্ডায় সারনণ

ক) বর্ািযো ইকিকট্রি কাকক িকি?

খ) 𝐻𝑒 বক গ্রুপ 2-এ রাখা হয় নি বকি িযাখযা ককরা।

গ) P ও Q বিৌিদ্বকয়র িকিয বকািন র আয়নিকরণ েনি বিনে িযাখযা ককরা।

ঘ) উদ্দীপককর X ও R বিৌি দুন উচ্চ োপিাত্রায় সনিয় হকিও সনিয়োর কারণ নভন্ন— রু্নিসহকাকর

িোিে দাও।

ক) বর্ািযো ইকিকট্রি কাকক িকি?

বকাকিা বিৌকির সিডকেষ প্রিাি েনিস্তকরর বিা ইকিকট্রি সিংখযাকক বসই বিৌকির বর্ািযো ইকিকট্রি িকি।
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খ) 𝐻𝑒 বক গ্রুপ 2-এ রাখা হয় নি বকি িযাখযা ককরা।

নহনিয়াি (𝐻𝑒) এর ইকিকট্রি নিিযাস 1𝑠2 অেডাৎ নহনিয়াকির (𝐻𝑒) সিডকেষ কেপকে 2ন ইকিকট্রি রকয়কে।

োই স্বাভানিকভাকি 𝐻𝑒 এর অিস্থাি পর্ডায় সারনণকে নদ্বেীয় গ্রুকপ িৃৎোর িােুকদর সাকে হওয়া উনচে। 𝐻𝑒

এর সিডকেষ কেপে ইকিকট্রি দ্বারা পূণড োকায় 𝐻𝑒 গ্রুপ 2 এর বিৌিসিূকহর িে সনিয়ো, িােি বিনেষ্টয

প্রদেডি ককর িা। কারণ এর িনহঃস্থস্তকর দুক া ইকিকট্রি োককিও এন রাসায়নিকভাকি নিনিয় এিিং গ্রুপ- 2

এর বিৌিগুকিা িৃৎোর িােু নকন্তু, 𝐻𝑒 একন নিনিয় গযাস।

সকিডাপনর, িৃৎোর িােুকদর সাকে ইকিকট্রি নিিযাস িযেীে বিনেষ্টযগে বকাি নিি িা োকায় 𝐻𝑒 বক গ্রুপ- 2

এ িা বরকখ েূিয (0) গ্রুকপ রাখা হকয়কে।
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গ) P ও Q বিৌিদ্বকয়র িকিয বকািন র আয়নিকরণ েনি বিনে িযাখযা ককরা।

P ও Q বিৌিসিূকহর উকেনখে পর্ডাকয়র বেষ বিৌি 𝑁𝑒 হওয়ায় বিৌি দুন ২য় পর্ডায়ভুি। োই উদ্দীপককর P

ও Q বিৌি দুন র্োিকি িাইকট্রাকিি (𝑁) ও অনিকিি (𝑂) । বিৌি দুন র িকিয িাইকট্রাকিকির আয়নিকরণ

েনি বিনে। নিকচ নিষয়ন িযাখযা করা হকিা—

িাইকট্রাকিি (𝑁) ও অনিকিি (𝑂) এর ইকিকট্রি নিিযাস—

𝑁 = 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝3

𝑂 = 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝4

আিরা িানি, পর্ডায় সারনণর র্েই িাি বেকক র্াকি র্াওয়া র্ায় েেই আয়নিকরণ েনির িাি িৃনি পায়। নকন্তু

িাইকট্রাকিি ও অনিকিকির বেকত্র এর িযনেিি বদখা র্ায়। কারণ িাইকট্রাকিি (𝑁) এর সিডকেষ স্তকর p

অরনি াকি অিডপূণড ইকিকট্রি োকায় এন সুনস্থে। ফকি িাইকট্রাকিি বেকক ইকিকট্রি সরাকে অকিক বিনে

েনির প্রকয়ািি হয়। পোন্তকর অনিকিি (𝑂) এর সিডকেষ স্তকর p অরনি াি অিডপূণড িা (2𝑝4) পূণড িা

হওয়ায় অনিকিি েে া সুনস্থে িয়।

এ কারকণ অনিকিি বেকক ইকিকট্রি েযাগ করা অকপোকৃে সহি। োই আিরা িিকে পানর, িাইকট্রাকিকির

আয়নিকরণ েনি অনিকিি অকপো বিনে।
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ঘ) উদ্দীপককর X ও R বিৌি দুন উচ্চ োপিাত্রায় সনিয় হকিও সনিয়োর কারণ নভন্ন— রু্নিসহকাকর

িোিে দাও।

উদ্দীপককর ২য় পর্ডায়ভুি X ও R বিৌি দুন র্োিকি নিনেয়াি (𝐿𝑖) এিিং বলানরি (𝐹)। দুন বিৌিই

উচ্চিাত্রায় সনিয় হকিও সনিয়োর কারণ নভন্ন। নিকচ রু্নিসহকাকর নিষয়ন িযাখযা করা হকিা—

নিনেয়াি ও বলানরি উভকয়ই অনে সনিয় বিৌি। এরা হাইকরাকিকির সাকে দ্রুেগনেকে নিনিয়া ককর। বর্িি:

নিনেয়াি উত্তপ্ত অিস্থায় 𝐻2 এর সাকে নিনিয়া ককর 𝐿𝑖𝐻2 বেনর ককর।

বলানরি (𝐹) হাইকরাকিি (𝐻) এর সাকে অন্ধকাকর নিকস্ফারণসহ নিনিয়া ককর—

নকন্তু উভয় বিৌকির সনিয়োর কারণ নভন্ন। নিনেয়াি (𝐿𝑖) িিাত্মক িােু এিিং বলানরি (𝐹) অিােি বিৌি।

নিনেয়াকির ইকিকট্রি নিিযাস (𝐿𝑖 3 = 1𝑠2 2𝑠1) বেকক বদখা র্ায় সিডকেষ স্তকর 1ন িাত্র ইকিকট্রি োকায়

এন সহকিই 1ন ইকিকট্রি েযাগ ককর 𝐿𝑖+ আয়কি পনরণে হকে পাকর। ফকি 𝐿𝑖 আয়নিক বর্ৌগ গঠকি

অেযন্ত সনিয়ো প্রদেডি ককর। অিযনদকক বলানরকির ইকিকট্রি নিিযাস (𝐹(9) = 1𝑠2 2𝑠2 2𝑝5) বেকক

বদখা র্ায় সিডকেষ স্তকর 7ন ইকিকট্রি োকায় এিিং েনড়ৎ ঋণাত্মকোর িাি (4.0) অকিক উচ্চ হওয়ায় এন 

সহকিই 1ন ইকিকট্রি গ্রহণ ককর 𝐹− আয়কি পনরণে হকে পাকর। এ কারকণ 𝐹 এর সনিয়ো অকিক বিনে।

অেএি িিা র্ায়, উদ্দীপককর বিৌি দুন (𝐿𝑖 ও 𝐹) উচ্চিাত্রায় সনিয় হকিও সনিয়োর কারণ নভন্ন।
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