অধ্যায় – ৬ – ম ৌলের ধ্ারণা ও রাসায়নিক গণিা
Chap-6-Concept of mole & Chemical Calculations

১। সানিক পরীক্ষাগালর 80g চু িাপাথরলক তাপ নিলয় 39g কযােনসয়া
অক্সাইড ততনর করে । এই ডাটা তার নিক্ষকলক মিখাে । নিক্ষক বেলেি
চু িাপাথর নবশুদ্ধ িয় । সানিক এর কারি নিজ্ঞাসা করলেি ।
ক) নবনিয়ক ও উৎপাি কালক বলে ?
খ) রাসায়নিক গণিায় নেন টিং নবনিয়লকর গুরুত্ব উলেখ কর ।
গ) নবশুদ্ধ ৮০ গ্রা চু িাপাথর মথলক সলবব াচ্চ কত গ্রা কযােনসয়া অক্সাইড
পাওয়া সম্ভব ?
ঘ) উদ্দীপলকর চু িাপাথলর মেিালের িতকরা পনর াণ নিিবয় কর ?
২। রনিক সালেব রসায়ি েযালব নরলয়লিন্ট খু িলত নগলয় মিখলেি, একট
মবাতলের মেলবলে মকাি িা মিই । শুধ্ু িতকরা সিংযুনি N=36.80%,
O=63.2% এবিং বাষ্প ঘিত্ব 38 মেখা আলে । পলর নতনি মযৌগটর িা ও
সিংলকত মবাতলে নেলখ নিলেি ।
ক) Stochiometry নক ?
খ) ১৬ গ্রা অনক্সলিলির প্র াি তাপ াত্রা ও চালপ আয়তি কত ?
গ) মবাতলের মযৌগটর আিনবক সিংলকত মবর কর ।
ঘ) “স্থুে সিংলকত োড়া আিনবক সিংলকত মবর করা সম্ভব িয়” কথাট
উদ্দীপলকর আলোলক নবলেষণ কর ।
৩। P মযৌলগর বাষ্প ঘিত্ব 90 । মযৌগটর 6.7g নবলেষণ কলর 0.45g
োইলরালিি, 2.7g কাবব ি, 3.6g অনক্সলিি পাওয়া মগে । ম ৌেস ূ ল ের
এবিং মযৌলগর এই েরগুলো বযবোর কলর P এর িতকরা সিংযু নি এ িনক
স্থুে সিংলকত ও আিনবক সিংলকত মবর করা সম্ভব ।
ক) অযািাোর নক ?
খ) দু’ট নেন্ন মযৌলগর কী একই স্থুে সিংলকত থাকলত পালর ?
গ) P এর িতকরা সিংযু নি মবর কর ।
ঘ) P এর িতকরা সিংযু নি বযবোর কলর P এর আিনবক সিংলকত নবলেষণ
কর ।
৪।
i) H 2 + O2 = 2H2O
ii) CaCO 3 (Heat) = CaO + CO 2
ক) ম াোর আয়তি নক ?
খ) ১ গ্রা কাবব ল ি কতট কাবব ি পর াণু আলে ।
গ) ১ িিং নবনিয়ায় 54g H2O উৎপন্ন করলত কতগ্রা অনক্সলিি িরকার ?
ঘ) উদ্দীপলকর ২ িিং নবনিয়া অিু সালর 80g CaO পাওয়া মগে –উৎপালির
িতকরা পনর াণ নেসাব কর ।
৫। একট খনি মথলক 150g চু িাপাথর সিংগ্রে করা েে । এ চু িাপাথর মথলক
প্রাপ্ত গযালসর আয়তি াপা েে ।
ক) প্র াি তাপ াত্রা ও চাপ বেলত কী বু ঝ ?
খ) স্থুে সিংলকত ও আণনবক সিংলকলতর দুট পাথব কয নেখ ।
গ) উদ্দীপলকর নবনিয়ায় প্র াি তাপ াত্রা ও চালপ 150g চু িাপাথর মথলক
কত ম াে CO2 গযাস উৎপন্ন েলব ?
ঘ) উদ্দীপলকর নবনিয়ায় প্র াি তাপ াত্রা ও চালপ 150g চু িাপাথর মথলক
কত নেটার CO2 গযাস উৎপন্ন েলব ?
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৬। মরিা ১.৫ গ্রা কাবব িলক বাতালস (অনক্সলিলি) িেি কলর প্র াি
তাপ াত্রা ও চালপ X নেটার CO2 গযাস উৎপন্ন করে । অপরনিলক সু াইয়া
১ মকনি চু িাপাথরলক উত্তপ্ত কলর প্র াি তাপ াত্রা ও চালপ Y নেটার CO2
গযাস উৎপন্ন করে ।
ক) নেন টিং নবনিয়ক কালক বলে ?
খ) ব্লু –নেট্রিওলে মকোস পানির িতকরা পনর াণ কত ?
গ) X ও Y এর াি নেসাব কর ।
ঘ) ১.৫ গ্রা কাবব ি ও 1.5g অনক্সলিি মথলক কত নেটার CO2 গযাস উৎপন্ন
েলব ?
৭। i) Al2O3 + HCl = AlCl 3 + H2O
i)
2Mg + O 2 = 2MgO
ক) আণনবক সিংলকত কালক বলে ?
খ) ১ স ীকরণ স তা নবধ্াি কলর নবনিয়ক ও উৎপালির মেৌত অবস্থাসে
পু িরায় নেখ ।
গ) ২য় স ীকরণ অিু সালর নেলসব কলর মবর কর 10g MgO উৎপািি
করলত কতগ্রা অনক্সলিি িরকার ?
ঘ) ২য় স ীকরণ অিু সালর ১০ গ্রা MgO উৎপািলির উলদ্দলিয ৪গ্রা Mg
ধ্াতু ও ৪ গ্রা অনক্সলিলির লধ্য নবনিয়া ঘটালিা েলে প্রতযানিত পনর াণ
উৎপাি পাওয়া যালব নক ? মযৌনিক বযাখা িাও ।
৮। টুটুে পরীক্ষাগালর তুলত ও Na2CO3 নিলয় কাি করনেে । মস দুট
মযৌলগর নিনিব ষ্ট পনর াণ নিলয় পরীক্ষা শুরু করে ।
ক) ম াোনরট বেলত নক বু ঝ ?
খ) আণনবক সিংলকত মথলক মকাি মযৌলগর সিংযু নি নিণবল য়র ধ্াপগুলোকী
নক ? রাসায়নিক স ীকরলি নবনিয়ক ও উৎপালির মেৌত অবস্থা প্রকালির
রীনত উলেখ কর ।
গ) 1 নেটার 0.1 ম াোর দ্রবলণ কী পনর াণ Na2 CO3 দ্রবীেূত থালক ?
ঘ) তুন নকোলব 2 নেটার 0.1 ম াোর তুঁ ু লতর দ্রবি প্রস্তু ত করলব ?
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প্র াি অবস্থায় 10 g োইলরালিি গযালসর আয়তি কত ?






2 নেটার 0.1 ম াোর Na2CO3 দ্রবলির লধ্য কী পনর াণ
Na2CO3 আলে ?
250 mL আয়তনিক ফ্লালে 0.2 ম াোর NaCl দ্রবি নকোলব
প্রস্তু ত করলব ?
250 mL দ্রবলণ 20g Na2CO3 থাকলে Na2CO3 দ্রবলির
ম াোনরট কত ?
0.75 ম াোর Na2CO3 দ্রবলির লধ্য 20g Na2CO3 দ্রবীেূত
থাকলে ঐ দ্রবলির আয়তি কত ন নেনেটার ?
100 mL দ্রবলণ 4g NaOH থাকলে দ্রবলির ম াোনরট কত ?
100 mL দ্রবলণ 4g HCl থাকলে দ্রবলির ম াোনরট কত ?



Al2(SO4)3, HCl, NaCl, H2O এর িতকরা সিংযু নি কত ?





