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Model Activity Task Part –7| Class- 8| Science 

মডেল অ্যাক্টিক্টিটি িাস্ক ২০২১ | অ্ডিাবর 

অ্ষ্টম শ্রেণী| পক্টরডবশ ও ক্টবজ্ঞান| পািট -৭ 

১. টিক উত্তরটি ক্টনব টাচন কডরা : 

১.১ আডপক্টিক তাডপর একক হডলা- 

(ক) কযাল ারি g °C 

(খ) কযাডলাক্টর / g °C 

(গ) কযাল ারি g / °C 

(ঘ) কযাল ারি °C/g 

১.২ গক্টলত শ্র াক্টেযাম শ্রলারাইডের তক্ট়িৎক্টবডেষডণর  ময- 

(ক) অ্যাল ালে স ারেযাম উৎপন্ন হয। 

(খ) অ্যাল ালে রিজািণ ঘলে 

(গ) কযাল ালে জািণ ঘলে 

(ঘ) অ্যাডনাডে শ্রলাক্টরন গযা  উৎপন্ন হয। 

১.৩ শ্রেক্টি শ্ররাডগর জীবাণু বহন কডর শ্রে প্রাণী শ্র টি হডলা- 

(ক) অ্যাল ারির   মশা 

(খ) রকউল ক্স মশা 

(গ) এক্টে  মশা 

(ঘ) সিল মারি। 

২. টিক বাডকযর পাডশ টিক ক্টচহ্ন আর িুল বাডকযর পাডশ ‘x’ ক্টচহ্ন দাও: 



২.১ অ্নুঘিক রা াযক্টনক ক্টবক্রিযায অ্ংশগ্রহণ কডর না। 

উ:-   টিক। 

২.২  বুজ চাডয ক্টিিাক্টমন K পাওযা োয।। 

উ:-   টিক।  

২.৩ অ্পক্টরডশাক্টিত মযলা জল  রা ক্টর মাছ চাডষ বযবহার করা হয। 

উ:-   টিক।  

৩. একটি বা দটুি বাডকয উত্তর দাও : 

৩.১ তাপ  ঞ্চালডনর ক্টবক্টকরণ পদ্ধক্টত বলডত কী শ্রবাঝায তা বযাখযা কডরা। 

উ:-   সে প্রক্রিযায তাপ মাধ্যম িাডাই সিরশ উষ্ণ অ্ঞ্চ  স লক অ্লপক্ষাকৃত কম উষ্ণ অ্ঞ্চল  িরডলয 

পলড, তালক রিরকিণ প্রণা ী িল । 

উদাহরণ :-    ূে য স লক তাপ রিরকিণ পদ্ধরতলত পৃর িীলত এল  সপ ৌঁিায। 

৩.2 CuSO4 + Fe= Cu+ FeSO4 ক্টবক্রিযাটির শ্রিডে জারণ ও ক্টবজারণ ক্টবক্রিযা দটুির  মীকরণ 

শ্রলডখা। 

উ:- জাি ঃ Fe- 2e -> Fe2+ 

রিজািণঃ Cu2+ + 2e -> Cu 

৩.৩ োযাক্টরযা হডল কী কী  ম যা শ্রদখা ক্টদডত পাডর? 

উ:-   োযারিযা হল  র ম্নর রখত  ম যাগুর  সেখা রেলত পালি— 

(i) শিীি স লক অ্ল কো জ  সিরিলয সেলত পালি। 

(ii) শিীলিি পাচক ি   ষ্ট হলয সেলত পালি। 

(iii) মল ি  লে স লক িক্ত সিি হলত পালি। 

(iv) শিীলিি জ  াময, অ্ম্ল-ক্ষালিি ভাি াময এম রক  িলণি ভাি ামযও  ষ্ট হলয সেলত পালি। 

৩.৪ শ্রমজর কাপ ট ও মাইনর কাডপ টর মডিয দডুিা পার্ টকয উডেখ কডরা। 



উ:-   

ক্টবষয শ্রমজর কাপ ট মাইনর কাপ ট 

আকাি আকালি িলডা হয আকালি সিাে হয 

রেম্ পাডাি ধ্িণ  াধ্ািণত িদ্ধ জল  রেম্ পালড  া  াধ্ািণত িদ্ধ জল  রেম্ পালড 

 ৪. ক্টতনটি-চারটি বাডকয উত্তর দাও : 

৪.১ রত টে পে যলিক্ষণ উলেখ কলিা ো স লক প্রা রমকভালি মল  কিা সেলত পালি সে সকাল া 

পরিিতয  িা াযর ক পরিিতয । 

উ:-   সকাল া পরিিতয  সে িা াযর ক পরিিতয  তা সিাঝা োয কলযকো পে যলিক্ষলণ।লেম : 

(i) িা াযর ক পরিিতযল  িঙ পরিিতয  হয অ্ যাৎ িরে  স লক িণ যহী  অ্ িা িণ যহী  স লক িরে । 

(ii) তালপি উদ্ভি িা সশাষণ হলত পালি। 

(iii) িণ যেুক্ত িা গন্ধেুক্ত গযা  উৎপন্ন হলত পালি। 

৪.২ “রা াযক্টনক দমন পদ্ধক্টতডত ফ ল-ধ্বং কারী প্রাণীডদর মৃতুয খুব তা়িাতাক্ট়ি হয”— 

তাহডলও এই িরডনর প্রাণীডদর মৃতুয  ুক্টনক্রিত করডত জজক্টবক দমন পদ্ধক্টতর  াহােয 

শ্রনওযা হয শ্রকন? 

উ:-   িা াযর ক েম  পদ্ধরতলত ক্ষরতকািক প্রাণীলেি মৃতয য খুি তাডাতারড হল ও  া া িকম  ম যা 

সেখা রেলত পালি। সেম  – 

(i) অ্ল ক ময ক্ষরতকািক প্রাণীগুল া র রেযষ্ট একো িা াযর লকি রিরুলদ্ধ প্ররতলিাধ্ গলড সতাল । 

ii) িা াযর ক পো যগুল া ি  িা  িক্রজি মাধ্যলম মা ুলষি সেলহ প্রলিশ কিাল   া া  ম যাি  ৃটষ্ট 

হলত পালি। 

iii) িা াযর ক পো যগুল া অ্ল ক ময উপকািী পতকালেি (সম মারি, প্রজাপরত) সমলি সিল । 

এই ি কািলণই অ্ল ক ময ি   ধ্বং কািী জীিলেি েমল  জজরিক েম  পদ্ধরতি  াহােয 

স ওযা হয।  

     

 


