B.Sc Part-I General Practical Exam
Subject: Chemistry
Paper-II (New Syllabus)
F.M-60, Time: 11 a.m. to 4 p.m (5 Hours)
Answer all question
1. Name two functional group (i) with nitrogen & (ii) without nitrogen with formula. (4)
2. Give all the reaction associated for the detection of special element N mentioning
(i) Experiment (ii) observation (iii) Inference
(8)
3. Give the reaction details of aldehyde group with Felling’s solution

(3)

4. Write the confirmatory test for COOH group with reaction.

(4)

5. Match the following

(12)

(a) Mulliken Barker Test
(b) Test for Sulphur
(c) Test for phenolic OH
(d) Test for Carbonyl group
(e) Tollens test
(f) Felling A solution
(g) Felling B solution
h) Dye test

(i) CuSO4 solution
(ii) Ag-mirror
(iii) 2,4-DNP
(iv) Neutral FeCl3 solution
(v) Sodium nitroprusside
(vi) Zn+NH4Cl
(vii) Azo compound
(viii) Rochelle salt

6. Give example of one compound with structure which does not contain any COOH group but
called an acid.
(2)

7. Discuss the Back Dye Test of phenolic OH group mentioning (i) Experiment (ii) observation
(iii) Inference (iv) reaction
(8)

8. What happen when RCOOH is treated with saturated NaHCO3 solution?

(3)

9. Write reaction product of following compounds with FeCl3 solution.

(6)

(i) α-Naphthol (ii) β-Naphthol (ii) Quinol
10. Why conc. H2SO4 is taken in melting point bath for the determination of melting point of
organic compound? How melting point is determined? Briefly discuss.
(5)
11. How metadinitrobenezene is prepared from nitrobenzene? Briefly discuss with
reaction. What is the melting point of metadinitrobenezene

(5)

বি.এসবস পার্ট -১ জেনারেল প্র্যাকটর্কাল পেীক্ষা
বিষয়: েসায়ন
জপপাে -২ (নতু ন পাঠ্যক্রম)
এফ.এম -60, সময়: সকাল 11 র্া জেরক বিকাল 4 র্া (5 ঘন্টা)
সমস্ত প্র্রেে উত্তে

দাJ

1.
Formula
সহ
(i)
নাইট্রাট্েন
নাইট্রাট্েন pq দুটি কার্করী
য
গ্রুট্ের নাম -mM
2. বিট্েষ

-j±m

N

Hl

সনাক্তকরট্ের সাট্ে সম্পবকযত সমস্ত

(ii) ের্ট্িক্ষে
য
(iii) বসদ্ধান্ত
3.
4.

-gব

¢hক্রিযা (i)

¢hক্রিযার

বিিরে

(3)

-mM।

(4)
(12)

িাকযার েরীক্ষা

(b) সা ফার

Hl

েরীক্ষা

(c)ফফট্নাব ক OH
গ্রুট্ের েনয েরীক্ষা

(e) ফিাট্ ন্স েরীক্ষা
(f) ফফব িং

H

দ্রিে

(g) ফফব িং বি দ্রিে
(h)

েরীক্ষা
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5. Match

(d) কাি বন
য

(ii)
(4)

(8)

সহ COOH গ্রুট্ের বনক্রিতকরেমূ ক েরীক্ষা

L-l¡
(a) j¤¢m-Le

J

pq -mM

িং দ্রিে সহ অ্যা বিহাইি গ্রুট্ের

¢hক্রিযা

ছাডা

X¡C েরীক্ষা

(i) CuSO4 দ্রবণ
(ii) Ag বমরর
(iii) 2,4-বিএনবে েরীক্ষা কুন
(iv) প্রেবমত FeCl3 দ্রবণ
(v) ফসাবিযাম নাইট্রাপ্রসাইি
(vi) Zn + NH4Cl
(vii) অ্যাট্ো ফর্ৌN
(viii)

-l¡¢Qm£ mhe

দ্রবণ

6. এমন একটি ফর্ৌট্গ্র উদাহরে
অ্যাবসি িট্ ।
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র্াট্ত ফকানও COOH group োট্ক না তট্ি
(2)

7. ফফট্নাব ক OH গ্রুট্ের িযাক িাই ফিস্ট (i) েরীক্ষা (ii) ের্ট্িক্ষে
য
(iii) অ্নুমান (iv) ¢hক্রিযা pq আট্ াচনা L-l¡
(8)
8. RCOOH group
9. FeCl3

Hl

(i) α-ফনফে

Hl

সযাচু ট্রট্িি NaHCO3 Hl

pq-k¡-N ¢hক্রিযা করা-m

বনম্নব বিত ফর্ৌগ্গুব র সাট্ে ¢hক্রিযা
(ii) β-ফনফে

-m-M¡।

-Le?

(6)

(iii) কু ইন

10. জেি ফর্ৌট্গ্র গ্ নাঙ্ক বনর্ ারট্ের
য
েনয গ্ নাঙ্ক bath
হয

কী ঘট্ি? (3)

Hl

মট্র্য H2SO4 ফনওযা

গ্ নাঙ্কটি কীভাট্ি বনর্ াবরত
য
হয? সিংট্ক্ষট্ে আট্ াচনা।

(5)

11. নাইট্রাট্িক্রিন ফেট্ক কীভাট্ি ফমিাবিনাইট্রাট্িক্রিন জতবর করা হয-Le? সিংট্ক্ষট্ে
¢hক্রিযা সহ আট্ াচনা L-l¡ । ফমিাবিনাইট্রাট্িইট্নট্েট্নর গ্ নাঙ্ক -m-M¡
(5)

