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মডেল অ্যাক্টিক্টিটি িাস্ক 

দশম শ্রেনী শ্রিৌত ক্টিজ্ঞান 

1 টিক উত্তর ক্টনি বাচন কডরা : 

1.1 শ্রেটি জীিাশ্ম জ্বালানী নয় শ্রেটি হডলা - 

(ক) িাডয়াগ্যাে (খ) পেট্রোল (গ) ডিট্েল (ঘ) কয়লো 

1.2 শ্রকাডনা উত্তল শ্রলডের শ্র াকাডের মডযয িস্তুডক রাখডল গ্টিত প্রক্টতক্টিম্ব হডি - 

(ক) েদ্ ও অ্িশীর্ ব (খ) অসদ্ ও অবশীর্ ষ (গ) সদ্ ও সমশীর্ ষ (ঘ) অসদ্ ও সমশীর্ ষ 

1.3 শ্রে শ্রেৌগ্টি আয়নীয় নয় তা হডলা - 

(ক) KH (খ) NaCl (গ) CaCl₂ (ঘ) CH₄ 

2. একটি শডে অ্থিা একটি িাডকয উত্তর দাও : 

2.1 গ্যাে ধ্রুিডকর (R) SI এককটি উডেখ কডরা | 

উ:- েলু • পমোল ⁻¹ • পকলডিন ⁻¹ (J⋅mol−1⋅K-1J⋅mol−1⋅K-1) 

2.2 পে বায় োরক্টিডত প্রডতযক পে বাডয়র শ্রকান শ্রমৌলটির পারমািক্টিক িযাোডয বর মান 

েি বাক্টযক হয়? 

উ:- প্রট্যেক ের্ ষোট্য়র প্রথম পমৌলটির েোরমোণডবক বেোসোর্ ষ সব ষোডর্ক হয় | (বেডযক্রম : ডনস্ক্রিয় গেোস 

পমৌল) 

2.3  এমন একটি আয়নীয় শ্রেৌডগ্র েংডকত শ্রলডখা োর কযািায়ন ও অ্যানায়ন দটুিরই 

ইডলকট্রন ক্টিনযাে ক্টহক্টলয়াম পরমািুর মত । 

উ:- LiH ( ডলডথয়োম হোইড্রোইি ) 

LiH এর কেোিোয়ন = Li⁺, র্োর ইট্লক্ট্রন ডবনেোস ডহডলয়োট্মর মট্যো অথ ষোৎ 2 

LiH এর অেোনোয়ন = H⁻, র্োর ইট্লক্ট্রন ডবনেোস ডহডলয়োট্মর মট্যো অথ ষোৎ 2 

3. দটুি অ্থিা ক্টতনটি িাডকয উত্তর দাও : 

3.1 ক্টপছডনর গ্াক্টি শ্রদখডত সু্কিার অ্থিা িাডে শ্রে আয়না থাডক তা েমতল না কডর উত্তল 

রাখা হয় শ্রকন িযাখযা কডরা । 



উ:-ডেছট্নর গোডি পদখট্য সু্কিোর অথবো বোট্স ডিউ ফোইন্ডোর ডহট্সট্ব উত্তল দে ষন বেবহোর করো হট্য় 

থোট্ক, র্োট্ক আমরো Rear View Mirror বট্ল থোডক সোর্োরণয | 

উত্তল দে ষণ দ্বোরো সব ষদো পকোট্নো বস্তুর অসদ্, সমশীর্ ষ এবং পছোট্িো প্রডযডবম্ব গটিয হয় | যোই সমোন 

আকোট্রর সমযল দে ষট্ণর যুলনোয় উত্তল দে ষট্ণ অট্নক পবডশ বস্তুর প্রডযডবম্ব পদখো সম্ভব হয় | ফট্ল 

দে ষট্ণর দৃটিট্েত্র অট্নক পবডশ হয় | যোই চোলট্কর েট্ে যোর েোট্শর আয়নোয় পবডশ সংখেক 

র্োনবোহন পদখো সম্ভব হয় | 

3.2 শ্রকাডনা শ্রমৌডলর আয়নীিিন শক্তি িলডত কী শ্রিাঝায় ? 

উ:-িুডমস্তট্র বো সব ষডনম্ন শস্ক্রিস্তট্র ডিয পকোট্নো পমৌট্লর একটি ডবস্ক্রিন্ন, গেোসীয় েরমোণু পথট্ক যোর 

পর্োেেযো কট্ের সবট্চট্য় দুব ষলিোট্ব আবদ্ধ ইট্লকরনটিট্ক সমূ্পণ ষরূট্ে অেসোডরয কট্র 

েরমোণুটিট্ক গডযশস্ক্রিহীন এক একক র্নোত্মক আর্োন ডবডশি আয়ট্ন েডরণয করোর েনে 

প্রট্য়োেনীয় নূেনযম শস্ক্রিট্ক ওই পমৌট্লর আয়নীিবন শস্ক্রি বট্ল | 

৪. নীডচর প্রশ্নটির উত্তর দাও : 

৪.১ 760mm Hg চাডপ ও 273K উষ্ণতায় শ্রকাডনা একটি গ্যাডের 1.6g-এর আয়তন 1.12L। 

গ্যােটির শ্রমালার ির ও হাইডরাডজন োডপডে িাষ্প ঘনত্ব ক্টনি বয় কডরা। 

উ: প্রমোণ চোে উষ্ণযোয় 22.4 ডলিোর পকোন গেোট্সর আয়যন হল পসই গেোট্সর পমোলোর আয়যন এবং 

ির হট্লো পসই গেোট্সর পমোলোর ির। 

এখন, প্রমোণ চোে উষ্ণযোয়, 

1.12 L গেোট্সর ির 1.6 গ্রোম 

অযএব, 22.4 L গেোট্সর ির = 22.4×1.6/1.12 = 20×1.6 গ্রোম = 32 গ্রোম 

গেোসটির পমোলোর ির 32 গ্রোম। 

গেোসটির বোষ্প ঘনত্ব 32/2 = 16 

 


