
 

১. ঠিক উত্তর নির্ বাচি কররা 

১.১) অপ্রভ র্স্তুঠি হর া – 

(ক) ম ো বোতির তিখো 

(খ) সূর্ য 

(গ) চাাঁদ 

(ঘ) ম োনোতক 

১.২) যেঠি জীর্াশ্ম জ্বা ানি িয় যেঠি হর া – 

(ক) কয়লো 

(খ) মেট্রোল 

(গ) তিট্ ল 

(ঘ) যগার্র গযাে 

১.৩) উদ্ভিরদর মূর র ডগার িুনির মর া অংরের ঠিক ওিররর জায়গা যেখারি যকাি 

যরাাঁয়া থারক িা যেঠি হর া 

(ক)  ূল অঞ্চল 

(খ) র্র্ বিেী  অঞ্চ  

(গ) স্থোয়়ী অঞ্চল 

(ঘ)  ূলট্রো  অঞ্চল 

২. েূিযস্থাি িূরণ কররা : 

২.১) ইতিট্ি িত়িৎপ্রবোট্ের  ািীয়  ফলোফট্লর প্রট্য়োগ করো েয়।  

২.২) আট্ র আটঁি র্ীজ  মেট্ক রোট্খ। 



২.৩) এটঁ্ ো়ি েট্লো যেৌনগক ফট্লর একটি উদোেরণ। 

৩. একঠি র্া দঠুি র্ারকয উত্তর দাও : 

৩.১) িৃনথর্ী যে নিরজই একিা চুম্বক  ার িরে কী প্রমাণ আরে? 

উত্তরঃ েৃতিব়ী মর্ তনট্ ই একিো  ুম্বক িোর েট্ে র্ট্িষ্ট  প্র োণ আট্ে । 

প্রি ি, একটি দণ্ড  ুম্বকট্ক দত়ি তদট্য় ঝুতলট্য় রোখট্ল িো উত্তর ও দতেণ তদক তনট্দযি কট্র। এবোর 

 ুম্বট্কর ধ য েল তবের়ীি তদকট্ক আকর্ যণ করো। িোই েৃতিব়ী তনট্   ুম্বক বট্লই দণ্ড  ুম্বট্কর 

দণ্ড ুম্বকটির ‘উত্তরসন্ধোন়ী ম রু’ ও ‘দতেণসন্ধোন়ী ম রু’ র্িোক্রট্  দতেট্ণ ও উত্তট্র  ুখ কট্র 

িোকট্ব। 

তিি়ীয়ি,একটি  ুম্বক বহুতদন ধট্র ঝুতলট্য় রোখট্ল, েৃতিব়ীর উত্তর-দতেণ তদক বরোবর মরট্খ তদট্ল 

মদখো র্োয় ওই দট্ণ্ডর  ট্ধে ে়ীণ  ুম্বকত্ব সৃটষ্ট েট্য়ট্ে। দণ্ডিোর উত্তর ুখ়ী প্রোট্ে উত্তরট্ রু আর 

দতেণ ুখ়ী প্রোে দতেণট্ রু সৃটষ্ট েয়। অি যোৎ েৃতিব়ী তনট্ ই একটি  ুম্বক। ম ৌট্গোতলক উত্তর ও 

দতেণট্ রু দুটির কোট্ে েৃতিব়ীর  ুম্বকোয় ম রু দুটি অবস্থোন কট্র। ফট্ল আট্বট্ির ফট্ল সেট্ ই 

দণ্ড ুম্বট্কর  ট্ধে  ুম্বকত্ব সৃটষ্ট েট্য়ট্ে । 

৩.২) কী কী উিারয় উদ্ভিরদ স্বিরাগরোগ ঘির  িারর? 

উত্তরঃ স্বেরোগট্র্োগ : র্খন মকোট্নো ফুট্লর েরোগট্রণু মসই ফুট্লর বো মসই গোট্ের অনে ফুট্লর 

গ য ুট্ণ্ডর ওের েতিি েয়, িখন িোট্ক স্বেরোগট্র্োগ বট্ল। এই স্বেরোগট্র্োগ নোনো উেোট্য় ঘিট্ি 

েোট্র। 

ক) প্র োেতি ম ৌ োতে ইিেোতদ মেোকো োকট়্ির েোট্য় বো িোনোয় েরোগট্রণ ুমলট্গ ফুট্ল গ য ুট্ে 

স্থোতেি েট্ি েোট্র। 

খ) বোিোট্সর  োধেট্  েরোগট্রণু উট়্িও স্বেরোগট্র্োগ ঘট্ি। 

গ)  োনুর্ িুতল বো েোলট্কর সোেোট্র্ে কৃত্রি  উেোট্য় স্বেরোগট্র্োগ ঘিোট্ি েোট্র। 

৪. ন ি-চারঠি র্ারকয উত্তর দাও : 

৪.১) একঠি নচনি  নচরের োহারেয ঘি মার্যম যথরক  ঘু মার্যরম প্রন েররণর যেরে 

আর াকরদ্ভশ্মর গন িথ যকমি হরর্  া যদখাও। 

উত্তরঃ 



 

 

 

নচেঃ ঘি র মার্যম যথরক  ঘু র মার্যরম আর ার প্রন েরণ  

 

ত ট্ি আট্লোকরত্রির কো ঁ (ঘনির) মিট্ক  বোয়ুট্ি (লঘুির) প্রতিসরণ মদখোট্নো েট্য়ট্ে। এট্েট্ি 

প্রতিসৃি রি়ী অত লম্ব মিট্ক দটূ্র সট্র র্োয়। িোই আেিন মকোট্ণর ম ট্য় প্রতিসরণ মকোণ ব়ি েয়। 

অি যোৎ r > i েয়। 

৪.২) োি কীভারর্ ‘যজকর্েিে অগযাি’ এর োহারেয  ার চারিারের িনররর্ে েম্বরে 

জাির  িারর? 

উত্তরঃ সোট্ের  ুট্খর ত ির ওেট্রর িোলুট্ি ম কবসন অরগেোন  িোট্ক। সোে র্খন ত্র  িো বোইট্র 

বোর কট্র বোিোট্স ম ট্স িোকো তবত ন্ন উিোয়়ী মর্ৌট্গর অণুগুতল আিট্ক র্োয়। সোে ত্র  িো  ুট্খ 

েুতকট্য় তনট্য় িোলুট্ি মেকোয় এবং ঘ্রোণগ্রোেক ম কবসন অট্ের  োধেট্  িো সোট্ের  ত্রিট্ে মপ্রতরি 

েয়, র্ো উদ্দ়ীেনো সৃটষ্ট কট্র। ফট্ল সোে  োরেোট্ির েতরট্বি সম্বট্ন্ধ  োনট্ি েোট্র। িোই সোে প্রোয়ই 

ত্র   মবর কট্র। 


