
১. ঠিক উত্তর নির্ বাচি কররা: 

১.১) জরের যে ধরম বর জিয একঠি য াি য াকা জরের উ নরতরে য েঁ রি যর্ডারত  ারর তা 

 রো 

(ক) জলের ঘনত্ব  

(খ) জলের সান্দ্রতা  

(গ) জলের তাপ পররবারিতা  

(ঘ) জরের  ৃষ্ঠিাি 

১.২) িীরচর যে নমশ্রণঠি একঠি অর্দ্রর্ র্া ইমােশরির উদা রণ যেঠি  রো  

(ক) কুযাশা  

(খ) ধ া োঁযাশা সমান 

(গ) দধু  

(ঘ) জে ও রিরনর সমৃ্পক্ত রমশ্রণ 

১.৩) শক্তির মাত্রীয় েংরকত  রো 

(ক) ML²T²  

(খ) ML⁻²T²  

(গ) ML²T⁻²  

(ঘ) MT⁻²T⁻² 

২. একঠি শরে অথর্া একঠি র্ারকয উত্তর দাও: 

২.১) SI একরক এক যমাে  নরমাণ কার্ বি ডাই-অক্সাইরডর ভর কত? 

উত্তরঃ এক ধমৌে পররমাণ CO₂ এর ভর = 44 গ্রাম 



1 ধমৌে CO₂ = 1 গ্রাম-আণরবক ভর, CO₂ 

CO₂ এর গ্রাম-আণরবক ভর = (12+16×2) 

= 44 গ্রাম 

S.I. পদ্ধরতলত 1 ধমৌে পররমাণ কাব বন ডাই-অক্সাইলডর ভর = 44/1000 রকগ্রা 

= 0.044 kg CO₂ 

২.২) রার্ার ও ইস্পারতর মরধয যকািঠির ইয়ং গুণারের মাি যর্নশ  রর্? 

উত্তরঃ রাবার ও ইস্পালতর মল ে ইস্পালতর ইয়ং গুণালের মান অলনকটাই ধবরশ িলব। 

২.৩) একঠি অযানেড ের্রণর েংরকত যের া। 

উত্তরঃ একটট অোরসড েবলণর স়ংলকত িে - FeCl₃ ।  

৩. েংনিপ্ত উত্তর দাও: 

৩.১) এক নেিার দ্রর্রণ 18 G গ্েুরকাজ (আণনর্ক ওজি 180 ) আর । দ্রর্রণর যমাোর মাত্রা 

নিণ বয় কররা। 

উত্তরঃ এক রেটার দ্রবলণ 18 গ্রাম গ্েুলকাজ আলে 

1 ধমৌে গ্েুলকালজর ভর = 180 গ্রাম 

∴ 180 গ্রাম গ্েুলকাজ = 1 ধমৌে 

1 গ্রাম গ্েুলকাজ = 1/180 

18 গ্রাম গ্েুলকাজ = 18/180 

=1/10 ধমৌে 

=0.1 ধমৌে 

1 রেটার দ্রবলণ দ্রবীভূত গে্ুলকালজর পররমাণ = 0.1 ধমৌে 

∴ দ্রবণটটর মাত্রা িে 0.1 ধমৌে/রেটার।  

৩.২) েঘ ু াইররারলানরক অযানেড ও েঘু োেনিউনরক অযানেড আর । একঠি রাোয়নিক 

 রীিায় এই দঠুি দ্রর্রণর  াথ বকয নিণ বয় কররত কী নর্কারক র্যর্ ার কররর্? েংনিষ্ট যভৌত 

 নরর্তবিঠির উরে  কর। 

উত্তরঃ  

দ্রবণ দুটটলত পৃথক পৃথকভালব ধবররযাম ধলারাইড (BaCl₂) দ্রবণ ধ াগ করলে ধদখা  ায ধ  একটট 

দ্রবলণর মল ে  অদ্রাবে সাদা অ ঃলেপণ উৎপন্ন িলযলে। এব়ং এব়ং অপর দ্রবলণর ধকালনা বলণ বর 



পররবতবন িযরন। ধ  দ্রবলণ সাদা অ ঃলেপণ উৎপন্ন িলযলে তালত HCl বা HNO₃ রদলে তা অদ্রাবে 

থালক। তািলে ওই দ্রবলণ H₂SO₄ আলে। 

প্রথম দ্রবণ + BaCl₂ →  সাদা অ ঃলেপণ  া HCl বা HNO₃ ধত অদ্রাবে থালক 

রিতীয দ্রবণ + BaCl₂ → ধকালনা পররবতবন িযনা 

প্রথম দ্রবলণ েঘু সােরিউররক অোরসড (H₂SO₄) আলে এব়ং রিতীযত দ্রবলণ েঘু িাইলরাললাররক 

অোরসড (HCl) আলে।  

রবক্রিযার সমীকরণ িলো, H₂SO₄ + BaCl₂ = BaSO₄ + 2HCl (সাদা অ ঃলেপণ) 

৪. িীরচর প্রশ্নঠির উত্তর দাও: 

৪.১) একঠি  ােকা ও একঠি ভারী র্স্তুর ভর েথাক্ররম M ও M। র্স্তুঠির ভররর্গ েমাি  রে 

যকািঠির গনতশক্তি যর্নশ  রর্। তা নিণ বয় কর। 

উত্তরঃ 

 রর,  

প্রদত্ত িােকা বস্তুর ভর = m 

প্রদত্ত ভারী বস্তুর ভর = M 

 রর দুটট বস্তুর ভরলবগ = P 

∴ িােকা বস্তুর গরতশক্রক্ত E1= P/2m 

∴ ভারী বস্তুর গরতশক্রক্ত E2= P/2M 

িােকা বস্তুর গরতশক্রক্ত : ভারী বস্তুর গরতশক্রক্ত 

= P/2m:P/2M 
= 1/m:1/M 

= M:m [ উভযলক Mm িারা গুন কলর] 

ধ লিতু M>m তাই, E1 > E2 

উত্তর: িােকা বস্তুর গরতশক্রক্ত ধবরশ। 

 


