
১. ঠিক উত্তর নির্ বাচি কর : 

১.১ ককাি স্প্রিংয়ের র্ল ধ্রুর্যকর একক হল— 

(ক) Nm  (খ) Nm2 

(গ) N/m2 (ঘ) N/m  

১.২ গাঢ় ও উত্তপ্ত িাইঠিক অ্যানিড ও তামার নর্ক্রি়ো়ে িাইযিাযেযির কে অ্ক্সাইড 

উৎপন্ন হ়ে তা হল— 

(ক) N205  (খ) N20 

(গ) NO2   (ঘ) NO 

১.৩ একঠি র্লযক খাডাভাযর্ উপযরর নিযক ক াোঁডা হল। োত্রাপযের িযর্ বাচ্চ নর্ন্দযুত 

র্লঠির - 

(ক) গতিশক্তি সর্ বাতিক   (খ) নিনতশক্রি ির্ বানিক 

(গ) গতিশক্তি ও তিতিশক্তির মান সমান। (ঘ) গতিশক্তি অপেক্ষা তিতিশক্তির মান কম। 

২. িীযচর র্াকযগুনল িতয অ্ের্া নমেযা তা নিরূপণ কর : 

২.১ র্যাযরানমিাযরর পাি দ্রুত কমযত োকযল কর্াঝা ো়ে কে নিম্নচাযপর িৃঠি হয়েয । 

উ: িতয 

২.২ কে দ্রর্যণ নমোইল অ্যরযের রঙ হলুি তার pH >7। 

উ: িতয 

২.৩ কাে ব একঠি কভক্টর রানশ। 

উ: নমেযা 

৩, িিংনিপ্ত উত্তর িাও : 



৩.১ েযল কিানড়োম কলারাইযডর আ়েি দ্রর্ীভূত হও়ো আর করাঠিি অ্ণুর দ্রর্ীভূত 

হও়োর মযিয রিাি পাে বকয কী তা র্যাখযা কর। 

উ: জপে সসাতিযাম সলারাইপির আযন দ্রর্ীভূি হপে দ্রর্ণটি হয সসাতিযাম সলারাইপির জেীয 

দ্রর্ণ। 

 অেরতিপক জপে সরাটিন অণু দ্রর্ীভূি হপে দ্রর্ণটি হয সকােযিীয দ্রর্ণ। সেমন- স্টার্বপক 

জপে তমতশপয গরম করপে স্টাপর্বর সকােযিীয দ্রর্ণ উৎেন্ন হয। 

৩.২ ককাযিা র্স্তুর ভর m ও গনতশক্রি E হযল রমাণ কর কে র্স্তুঠির ভরযর্গ হল 

(2mE)1/2 । 

উ: 

  

  

৪. িীযচর রশ্নঠির উত্তর িাও : 

৪.১ একঠি জের্ কেৌযগ ভর অ্িুপাযত 0.031% ফিফরাি আয । েনি ঐ কেৌগঠির 

একঠি অ্ণুযত একঠিই ফিফরাি পরমাণু োযক তাহযল কেৌযগর কমালার ভর নিণ ব়ে কর 

(কতামাযক কিও়ো আয  P = 31)। কেৌগঠির একঠি অ্ণুর আ়েতি িম্বযে তুনম কী র্লযত 

পার? 

উঃ িতর েিার্ বটির সমাোর ভর= M gm/mol 

এর্ং 100 গ্রাম েিার্ ব সিওযা হপযপে। 

 সমাে সংখযা (n) = W/M 

  = 100/M 

সেৌগটির 1 টি অণুপি 1 টি  P েরমাণু র্াপক 

সেৌগটির 1 সমাপে  1 সমাে P েরমানু= 31g P 

∴100 M/mol এ র্াপক = (31x 100) /M g P 



রশ্নানুসাপর, 

(31x 100) /M = 0.031 

র্া, M= (31x 100)/0.031 

      = 100000 

∴ সেৌগটির সমাোর ভর= 100000gm/mol 

সেৌগটির একটি অনুর আযিন হপর্=22.4 তেিার 

 

 

 

 

 


