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Q.1) প্রমান কর া

𝒆=

𝑭
𝑵

Ans. ফ্যারাডে সূত্রানুযায়ী,1 গ্রাম-তু ল্যাঙ্ক আয়ডনর চার্জ =F
এখন,1 গ্রাম আয়ন=1 গ্রাম-তু ল্যাঙ্ক আয়ন X যযার্যতা
সুতরাাং 1 গ্রাম আয়ন পররমাডের চার্জ=1 গ্রাম-তু ল্যাঙ্ক আয়ডনর চার্জ X যযার্যতা
=F X n [n= আয়ডনর যযার্যতা]
এখন,1 গ্রাম আয়ন পররমাডে আয়ন সাংখযা=N
সুতরাাং N সাংখযক আয়ডনর চার্জ=F X n [ N=অ্যাড াগ্যাডরা সাংখযা ]
1 টি আয়ডনর চার্জ= Fn/N
আবার, Mn+ +ne→ M
সুতরাাং, n যযার্যতা সম্পন্ন 1 টি আয়ডনর চার্জ = ne

𝐹𝑛

So, ne =
e=

𝑁

𝐹
𝑁

Q.2) 1কুলম্ব=কত ফ্যা ারে
Ans. 96500 কুল্ম্ব=1 ফ্যারাডে
1 কুল্ম্ব=1/96500 ফ্যারাডে = 1.036 x 10-5 ফ্যারাডে
Q.3) অসীম লঘুতায় HCL,NaCl ও CH3COONa দ্রবরে মমালা পর বারিতা যথাক্ররম 426.2, 126.5 এবং 91
ohm-1cm2mole-1. এই মানগুরল উপ রিরি কর CH3COOH দ্রবরে অসীম লঘুতায় মমালা পর বারিতা
গেনা কর া।
Ans. যকাল্রাউডের সূত্রানুযায়ী
٨0CH3COOH =٨0H+ + ٨0 CH3COO= (٨0H++ ٨0Cl-) + (٨0Na++٨0CH3COO-) - (٨0Na++٨0Cl-)
= ٨0HCl+٨0CH3COONa + ٨0NaCl
= (426.2+ 91-126.5) ohm-1cm2mole-1 = 390.7 ohm-1cm2mole-1
Q.4) দ্রবরে গাঢ়ত্ব পর বততরন আরপরিক পর বারিতা কীিারব পর বরততত িয়?
Ans. আডপরিক পররবারিতা িল্ একক ঘনডকর পররবারিতা। সুতরাাং দ্রবডের গ্াঢ়ত্ব হ্রাস যপডল্ একক ঘনডক উপরিত
আয়ন সাংখযা হ্রাস পায়।তাই আডপরিক পররবারিতা হ্রাস পায়।
Q.5) লবে মসতু

কাযকার
ত
তা মলর া।

Ans. (i)দুটি অ্র্ডকাডের
জ
দ্রবডের মডর্য সাংডযাগ্ িাপন করা।
(ii) অ্র্ডকাে
জ
দুটির দ্রবেডক তরিৎ রনরডপি থাকডত সািাযয করা।

Q.6) একটি পর বািী মকারে Pt তরিৎদ্বা দুটি মারে দূ ত্ব 2cm এবং তরিৎদ্বার
মিত্রফ্ল 4cm2
.মকােটিরক একটি 0.4M দ্রবে দ্বা া পূে ক
ত
রল মকােটি ম াধ িয় 25ohm। দ্রবেটি মমালা পর বারিতা
গেনা কর া।
A=4cm2

Ans.প্রদত্ত l =2cm,

C=0.4(M)

R=25 ohm

l/A = k xR
or, k= l/A
R

= 2/4 = 1/50 =0.02 ohm-1cm-1
25

1000×0.02

Λm= 1000k/C(M)=

0.4

= 50 𝑜ℎ𝑚-1cm2mole-1

Q.7) একটি রনরদতষ্ট উষ্ণতায় LiCl, NaCl এবং KCl এ জলীয় দ্রবরে অসীম লঘুতায় তু লযাঙ্ক পর বারিতা ক্রম
কী িরব?
Ans. LiCl< NaCl <KCl
Q.8) 25°C উষ্ণতায় কপার
প্রমাে তরিৎদ্বা রবিরব মান 0.34V বলরত কী মবারো?
Ans. E°Cu2+/Cu =+0.34V
অ্থাৎ
জ E°Cu/Cu2+=-0.34V
এর অ্থ Cu
জ এর atomization enthalpy IE1, IE2 এবাং Cu2+ আয়ডনর hydration enthalpy
র মাডনর যযাগ্ফ্ল্ ঋোত্মক।প্রকৃতপডি Cu2+ আয়ডনর উচ্চ ঋোত্মক hydration enthalpy র মান, atomization
enthalpy IE1 এবাং IE2 র্নাত্মক মাডনর যযাগ্ফ্ল্ অ্ডপিা যবরে িয়।
Q.9) আরপরিক পর বারিতা এবং তু লযাঙ্ক পর বারিতা এককগুরল মলর া।
Ans. ohm-1cm-1 এবাং ohm-1cm2g-eqv-1
Q.10) মকােধ্রূবমক SI একক মলর া।
Ans. m-1

