
১. ঠিক উত্তর নির্ বাচি কররা :  

১.১ যে পদার্ বঠি তারপর কুপনরর্াহী যেঠি হর া − 

(ক) তামা  (খ) ল াহা  (গ) কাি  (ঘ) অ্যা ুমমমিয়াম 

১.২ যেঠি মৃদ ুতনিৎনর্রেষ্য যেঠি হর া −  

(ক) ল ামিয়াম ললারাইি (খ) অ্যামমামিয়াম  া মেট  (গ)  া মেউমরক অ্যাম ি  (ঘ) 

অ্যারেঠিক অ্যানেড  

১.৩ যমৌমানিরদর জীর্রি চারঠি দশার েঠিক ক্রমঠি হর া − 

(ক) মিম→  মিউিা →   ার্ভা →  িূর্ ভাঙ্গ 

(খ) মিম →  ার্ভা → িূর্ ভাঙ্গ → মিউিা 

(গ) নডম →  ার্বা → নপউপা → পূর্ বাঙ্গ 

(ঘ) মিম → িূর্ ভাঙ্গ→   ার্ভা → মিউিা 

২. শূিযস্থাি পূরর্ কররা :   

২.১ লকামিা অ্িুঘটকমক গুঁম া করা হম  তার িৃষ্ঠতম র লেত্রে  যর্রি যায় । 

২.২ র্ায়রু কম্পিই বজ্রিামতর  ময় শব্দ উৎিন্ন কমর। 

২.৩ কযানিরির উিমিমতর জিয চা িামি শরীর উদ্দীিিা আম  । 

৩. একঠি র্া দঠুি র্ারকয উত্তর দাও : 

৩.১ জর  অ্যারমানিয়াম যলারাইরডর দ্রর্ীরূ্ত হওয়া যে তাপগ্রাহী পনরর্তবি তা কী করর 

রু্ঝরর্? 

উঃ-  একটট লটস্ট টটউমবর মমযয অ্যামমামিয়াম ললারাইিমক জম  দ্রবীরূ্ত করা হম  লেখা যামব 

লয লটস্ট টটউমবর বাইমরর গাময় লোুঁটা লোুঁটা কমর জ  জমমমে । এই িয ভমবেমর্র দ্বারা 

প্রমামর্ত হয় লয, জম  অ্যামমামিয়াম ললারাইমির দ্রবীরূ্ত হওয়ার েম  িমরমবশ লেমক তাি 

লশামিত হময়মে অ্ে ভাৎ এটট একটট তািগ্রাহী িমরবতভি । 



৩.২ েক্ষ্মা যরারগর  ক্ষর্ কী কী? 

উঃ-  যক্ষ্মা লরামগর  ের্গম  হম া : 

(i) র্য়াবহ কামশ ও তার  ামে রক্ত ি া । রামতর মেমক কষ্ট বাম  । 

(ii) প্রচন্ড ঘাম হয়, ওজি ক্রমশ কমমত োমক । 

৪. নতি - চারঠি র্ারকয উত্তর দাও :  

৪.১ যকারিা তরর র র্াষ্পায়রির হার যকাি যকাি নর্ষ্রয়র উপর নির্বর করর ? 

উঃ-  লকামিা তরম র বাষ্পায়মির হার মির্ভর কমর: 

(i) তরম র উিমরতম র লেত্রে  : তরম র উিমরতম র লেত্রে  যত বাম  তর  তত 

তা াতাম  বামষ্প িমরর্ত হয় অ্ে ভাৎ বাষ্পায়মির হার বাম  । 

(ii) তরম র প্রকৃমত : মবমর্ন্ন তরম র বাষ্পায়মির হার মবমর্ন্ন । তরম র  ্েুটিাঙ্ক কম হম  

বাষ্পায়মির হার লবমশ হয় । উদ্বায়ী তরম র বাস্পায়মির হার  ব ভামযক হয় । 

(iii) তরম র ওির চাি : তরম র ওির বায়ুমন্ডম র চাি বা ম  বাষ্পায়মির হার কমম যায় । চাি 

কমম  বাষ্পায়মির হার বাম  । 

(iv) তর  ও তর - ং গ্ন বায়ুর উষ্ণতা : তর  ও তর - ং গ্ন বায়ুর উষ্ণতা বা ম  বাষ্পায়ি 

দ্রুত হয় । 

৪.২ কীর্ারর্ কৃত্রিম পদ্ধনতরত মারির নডমরপািা ততনর করা হয় ? 

উঃ-  এই িদ্ধমতমত প্রমতটট  ুি,  ব  স্ত্রী মামের জিয েুটট  ুি  ব  িুরুি মাে লিওয়া হয় । 

এরির মামের মিটুইটামর গ্রমির মিয ভা  মিময় ওই বাোই করা মােমের মিমেভষ্ট মিয়ম অ্িুযায়ী 

ইিমজকশি হয় । এর েম  স্ত্রী মাে মিম ও িুরুি মাে শুক্রারু্ মিঃ রর্ কমর । এরির এই 

শুক্রারু্ ও মিম্বারু্র মম ি ঘটটময় মিমমিািা ততরী করা হয় । এরির মিমমিািাগম মক  ংগ্রহ 

কমর আুঁতু  িুকুমর িািান্তমরত করা হয় ।এর্ামবই কৃত্রত্রম িদ্ধমতমত মামের মিমমিািা ততরী 

করা হময় োমক । 


