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মডেল অ্যাক্টিক্টিটি িাস্ক ২০২১ | Part- 8 

অ্ষ্টম শ্রেণী|পক্টিডেশ ও ক্টেজ্ঞান | পািট – ৮ 

পূণ টমান- ৫০ 

১ টিক উত্তি ক্টনে টাচন কি  

১.১ চাডপি SI একক হডলা-  

ক)নিউটি খ) নিউটি বর্ গ নিটার গ) ক্টনউিন/ েগ টক্টমিাি ঘ) ) নিউটি/ বর্ গনিটার 

১.২ আইড াোিডেি শ্রেডে নীডচি শ্রে কথাটি টিক িা হডলা এডেি –  

ক) ভর সিাি  খ) প্রাটি সংখযা সিাি  র্)নিউট্রি সংখযা সিাি  ঘ)িি  ংখ্যা  মান 

১.৩ শ্রে শ্রকাশীয় অ্ঙ্গাণুি মডযয পুডিাডনা জীণ ট শ্রকাশডক ধ্বং  কিাি জনয নানা যিডনি 

উৎড চক থাডক তা হডলা –   

ক)িাইটটাকন্ড্রিয়া  খ) রাইটবাট াি  র্) নিউনিয়াস  ঘ) লাইড াডজাম 

১.৪ শ্রেটি তক্ট়িৎ ক্টেডেষ্য নয় শ্র টি হল -  

(ক) প্সানিয়াি প্িারাইি (খ) অ্যাটিানিয়াি সালটেট (গ) গ্লুডকাজ 

(ঘ) অ্যানসটটক অ্যানসি 

১.৫  ক্টেম শ্রপানা প্রক্টতপালন কিা হয় শ্রেখ্াডন শ্র টি হল - 

(ক) সঞ্চয়়ী পুকুর  (খ) হ্যাচানর (র্) পালি পুকুর (ঘ) আঁতুি পুকুি 

১.৬ শ্রমৌমাক্টিডেি জীেডন চািটি েশাি  টিক ক্রমটি হডলা − 

(ক) নিি→  নপউপা →  লাভগা →  পূর্ গাঙ্গ 

(খ) নিি → লাভগা → পূর্ গাঙ্গ → নপউপা 

(গ) ক্টেম → লািটা → ক্টপউপা → পূণ টাঙ্গ 



(ঘ) নিি → পূর্ গাঙ্গ→  লাভগা → নপউপা 

২. শূনযস্থান পূিণ কডিা :   

২.১ প্কাটিা অ্িুঘটকটক গুঁট া করা হ্টল তার পৃষ্ঠতটলর প্েত্রেল শ্রেড়ি যায় । 

২.২ োয়িু কম্পিই বজ্রপাটতর সিয় শব্দ উৎপন্ন কটর। 

২.৩ কযাক্টিডনি উপনিনতর  িয চা পাটি শর়ীর উদ্দ়ীপিা আটস । 

৩ টিক োডকযি পাডশ ✓ও িুল োডকযি ×পাডশ ক্টচহ্ন োও 

৩.১ স্প্রং তুলার সাহ্াটযয বস্তুর ও ি িাপা হ্য়। x 

৩.২  ারর্ ও নব ারর্ নবন্ড্রিয়া সবসিয় এক সটঙ্গ ঘটট।✓ 

৩.৩ সবু  চাটয় নভটানিি  K পাওয়া যায়। ✓ 

৪  ংক্টেপ্ত উত্তি োও 

৪.১ এক ক্টকডলাগ্রাম িডিি েস্তুডক পৃক্টথেী কত পক্টিমাণ েল ক্টেডয় আকষ্্ ট ণ কডি? 

উঃ এক নকটলাগ্রাি ভটরর বস্তুটক পৃনিব়ী ( 1x9.8) নিউটি = 9.8 নিউটি বল নিটয় আকর্ গর্ কটর। 

৪.২ লঘু অ্যাক্ট ে শ্রথডক হাইডরাডজন গযা  মুক্ত কিাি ক্রমহ্রা মান প্রেণতা অ্নু াডি 

কডয়কটি যাতুডক  জজডয় শ্রেওয়া হডলাোঃ Na,Fe, (H), Ca, Au. এই তথয শ্রথডক  েডচডয় 

তক্ট়িৎ  যনাত্মক যাতুটিডক ক্টচক্টহ্নত কডিা 

উঃ সবটচটয় তন ৎ  ধিাত্মক ধাতু Na 

৪.৩ শ্রচাডখ্ি শ্রিটিনায় উপক্টস্থত শ্রকান শ্রকাশ মৃে ু আডলায় েশ টডন  াহােয কডি? 

উঃ প্চাটখর প্রটটিায় উপনিত রি  প্কাশ িৃিু  আটলায় িশ গটি সাহ্াযয কটর 

৪.১ আলুি শ্রে এনজাইম হাইডরাডজন পািক্সাইেডক জল ও অ্জক্সডজডন শ্রিডে শ্রিডল 

তাি নাম শ্রলডখ্া।  

উঃ- কযাটাটল  

৪.৫ োয়িু মডযয ক্টেডয় তক্ট়িৎ চলাচল ঘিনা  ম্ভে ক্টকড ি জনয? 

উঃ- বায়ুর িটধয  ল়ীয়বাষ্প িাকটল বা বায়ুর আর্দ্গতা প্বনশ হ্টল 



৪.৬ মুিক্টগ পালডনি একটি আযুক্টনক পদ্ধক্টত "ক্টেপ ক্টলিাি"। 'ক্টলিাি' ক্টক? 

উঃ- খ  নবচানল, শুকটিা পাতা, কাটের গুঁট া, ধাি, তুটল আর  টবর তুর্, ভুট্টা, আটির প্খালা 

রভৃনত নিটয় ঘটরর প্িটেটত রস্তুত প্পাল্টট্র পানখর নবটশর্ ধরটির শযযাটক নলটার বটল।  

৫ একটি ো েটুি োডকয উত্তি োও 

৫.১ কুলডেি  ুডেি গাক্টণক্টতক রূপটি শ্রলডখ্া এেং k িাক্টশটিি SI একক উডেখ্ কডিা। 

উঃ কুলম্ব সুটত্রর র্ানর্নতক রূপটট হ্টলা- 

 F = kq1q2/r2 

এখাটি q1 এবং q2 হ্টলা তন তানহ্ত বস্তু িুটটর আধাটির পনরিার্ r হ্টলা তন তানহ্ত বস্তু িুটটর 

িটধয িুরত্ব এবং F হ্টলা বস্তু িুটটর িটধয ন্ড্রিয়াশ়ীল তন ৎ বল। 

K এর SI একক নিূউটি(নিটার)2/ কুলম্ব2 

৫.২ খ্ুে শুকডনা ও িাণ্ডা পক্টিডেডশ ে ো কািী প্রাণীডেি শ্রেডহ কী কী ক্টেডশষ্ বেক্টশষ্টয 

শ্রেখ্া োয়? 

উঃ খুব শুকটিা ও োণ্ডা পনরটবটশ বসবাসকার়ী রার়্ীটির প্কাটশ অ্যা নিফ্র়ী  প্রাটটি িাটক যা 

প্কাশ়ীয় তরটল বরটের প্কলাশ ততর়ীটত বাধা প্িয়। এছা াও তাপ সংরেটির রটয়া টি এটির 

প্িটহ্ েযাট সঞ্চয়কার়ী প্কাটশর রাচুয গ িাটক। 

৫.৩ উষ্ণতা েৃজদ্ধডত শ্রেক্টশিিাগ িা ায়ক্টনক ক্টেজক্রয়াি হাি েৃজদ্ধ পায় শ্রকন? 

উঃ- প্কাি রাসায়নিক নবন্ড্রিয়ার উষ্ণতা বৃন্ড্রি করটল নবন্ড্রিয়ক সিূটহ্র র্নতশন্ড্রি প্বট  যায়। যার 

কারটি নবন্ড্রিয়ক অ্রু্ গনলর িটধয সংঘটর্ গর পনরিার্ প্বট  যায় এবং নবন্ড্রিয়ার হ্ার বৃন্ড্রি পায়। 

৫.৪ ইনি্লুডয়ঞ্জা শ্রিাডগ ক্টক ক্টক লেণ শ্রেখ্া োয়? 

উঃ- ইিে্লুটয়ঞ্জা প্রাটর্র লের্ গনল হ্টলা, -ভয়াবহ্ জ্বর,কাপুনি, িািার যন্ত্রর্া, িাক নিটয়  ল 

প া, র্লা বযািা, প্পশ়ীটত বযািা, অ্তযানধক িুব গলতা, িায়ানরয়া। 

৫.৫ জডল অ্যাডমাক্টনয়াম শ্রলািাইডেি দ্রেীিূত হওয়া শ্রে তাপগ্রাহী পক্টিেতটন তা কী কডি 

েুঝডে? 

উঃ-  একটট প্টস্ট টটউটবর িটধয অ্যাটিানিয়াি প্িারাইিটক  টল র্দ্ব়ীভূত করা হ্টল প্িখা যাটব 

প্য প্টস্ট টটউটবর বাইটরর র্াটয় প্োুঁটা প্োুঁটা কটর  ল  টিটছ । এই পয গটবেটর্র দ্বারা রিানর্ত 

হ্য় প্য,  টল অ্যাটিানিয়াি প্িারাইটির র্দ্ব়ীভূত হ্ওয়ার েটল পনরটবশ প্িটক তাপ প্শানর্ত 

হ্টয়টছ অ্ি গাৎ এটট একটট তাপগ্রাহ়্ী পনরবতগি । 



৫.৬ েক্ষ্মা শ্রিাডগি লেণ কী কী? 

উঃ-  যক্ষ্মা প্রাটর্র লের্গনল হ্টলা : 

(i) ভয়াবহ্ কানশ ও তার সাটি রি প া । রাটতর নিটক কষ্ট বাট  । 

(ii) রচন্ড ঘাি হ্য়, ও ি িিশ কিটত িাটক । 

৫.৭ শ্রকাশপেটাি গিন েযাখ্যা কি। 

উঃ প্কাশপিগার র্েি প্রাটটি-নলনপি-প্রাটটি নিনি গত ন্ড্রত্রস্তর নবনশষ্ট। প্কাশপিগার িােখাটি িাটক 

নদ্বস্তর়ীয় েসটোনলনপি স্তর এবং নলনপি স্তটরর িটধয প্িাট ইক িািার িটতা অ্ন্তঃি প্রাটটি ও 

বনহ্ি প্রাটটিগনল প্রানিত িাটক। 

৬ ক্টতন চািটি োডকয উত্তি োও। 

৬.১  মডোজী েন্ধন ক্টেডয় গটিত জল, ক্টমডথন এেং অ্যাডমাক্টনয়া অ্ণুি প্রাথক্টমক গিন 

কীিকডমি তা এঁডক শ্রেখ্াও। 

    

              অ্যাডমাক্টনয়া                                                      জল 



                      

                                                ক্টমডথন 

৬.২ এডডাপ্লাজমীয় জাক্টলকাি গিন ও কাজ উডেখ্ কডিা। 

উঃ এটন্ডাপ্লা ি়ীয়  ানলকা প্লা িা পিগা প্িটক উৎপন্ন হ্টয় নিউি়ীয় পিগা পয গন্ত নবস্তৃত িাটক। 

কতগটলা পিগাটবটষ্টত িািা আকাটরর িল নিটয় এরা র্টেত। এরা সাইটটাপ্লা িটক কতগটলা 

অ্সমু্পর্ গ রটকাটষ্ঠ ভার্ কটর। প্কাটিা পিগার বাইটরর নিটক প্রাটটি সংটের্কার়ী রাইটবাট াি যুি 

িাটক, তাই এটির অ্িসরৃ্ প্িখায়। 

এটির কা  হ্ল- ক) নবনভন্ন প্কাশ়ীয় বস্তুর প্রাটটি ও নলনপি সংটের্ করা 

খ) প্রাটটি ও নলনপি পনরবহ্ি ও সঞ্চটয় অ্ংশগ্রহ্র্ করা 

৬.৩ তামাি আডপক্টেক তাপ 0.09 cal / g°C। 70 গ্রাম িডিি তামাি িুকডিাি উষ্ণতা 20°C 

েৃজদ্ধ কিডত হডল কত পক্টিমান তাপ লাগডে তা ক্টনণ টয় কডিা। 

উঃ- প্িওয়া আটছ, ভর( m) =70 gm, আটপনেক তাপ (s) =0.09 cal/gm°C, বনধ গত উষ্ণতা(t) = 

20°C 

আিরা  ানি, 

র্ৃনহ্ত তাপ Q = m×s× t 

∴ Q = 70×0.09 × 20 কযালর়ী 

            = 126 কযালর়ী 



উঃ 70 গ্রাি ভটরর তািার টুকটরার উষ্ণতা 20°C বৃন্ড্রি করটত হ্টল 126 কযালর়ী তাপ লার্টব 

৬.৪ "বজে  াি অ্জজে  াডিি শ্রচডয় িাডলা" - েক্তেযটিি েথাথ টতা েযাখ্যা কডিা। 

উঃ- ত ব সার অ্জ ব সাটরর প্চটয় ভাটলা বিবযটটর কারর্,- 

(i) ত ব সার বযবহ্াটর উৎপানিত েসল হ্য় স্বািযসম্মত ও তা প্িটক শার়ীনরক েনতর সম্ভবিা 

কি। 

 (ii) ত ব সার িাটটটত নহ্উিাস এর পনরিার্ বৃন্ড্রি কটর েটল িাটটর  লধারর্ েিতা প্বট  যায়। 

 (iii)ত ব সার বযবহ্াটর িাটটর উপকার়ী অ্রু্ ়ীটবর কায গযকলাপ প্বট  যায় এবং এটির বংশ 

নবস্তাটরও তা সহ্ায়ক হ্য়। 

 (iv) কি খরটচ শটসয ত ব ক়ীটিাশক বযবহ্ার কটর কৃর্কটির অ্ি গ সাশ্রয় করা সম্ভব। 

৬.৫ শ্রকাডনা তিডলি োষ্পায়ডনি হাি শ্রকান শ্রকান ক্টেষ্ডয়ি উপি ক্টনিটি কডি ? 

উঃ-  প্কাটিা তরটলর বাষ্পায়টির হ্ার নিভগর কটর: 

(i) তিডলি উপক্টিতডলি শ্রেেিল : তরটলর উপনরতটলর প্েত্রেল যত বাট  তরল তত 

তা াতান  বাটষ্প পনরর্ত হ্য় অ্ি গাৎ বাষ্পায়টির হ্ার বাট  । 

(ii) তিডলি প্রকৃক্টত : নবনভন্ন তরটলর বাষ্পায়টির হ্ার নবনভন্ন । তরটলর স্েুটিাঙ্ক কি হ্টল 

বাষ্পায়টির হ্ার প্বনশ হ্য় । উদ্বায়়ী তরটলর বাস্পায়টির হ্ার সব গানধক হ্য় । 

(iii) তিডলি ওপি চাপ : তরটলর ওপর বায়ুিন্ডটলর চাপ বা টল বাষ্পায়টির হ্ার কটি যায় । 

চাপ কিটল বাষ্পায়টির হ্ার বাট  । 

৬.৬ কীিাডে কৃজেম পদ্ধক্টতডত মাডিি ক্টেমডপানা বতক্টি কিা হয় ? 

উঃ-  এই পিনতটত রনতটট সুি, সবল স্ত্র়ী িাটছর  িয িুটট সিু সবল পুরুর্ িাছ প্িওয়া হ্য় । 

এরপর িাটছর নপটুইটানর গ্রনির নিয গাস নিটয় ওই বাছাই করা িাছটির নিনিগষ্ট নিয়ি অ্িুযায়়ী 

ইিট কশি হ্য় । এর েটল স্ত্র়ী িাছ নিি ও পুরুর্ িাছ শুিারু্ নিঃসরর্ কটর । এরপর এই শুিারু্ 

ও নিম্বারু্র নিলি ঘটটটয় নিিটপািা ততর়ী করা হ্য় । এরপর নিিটপািাগনলটক সংগ্রহ্ কটর আুঁতু  

পুকুটর িািান্তনরত করা হ্য় ।এভাটবই কৃন্ড্রত্রি পিনতটত িাটছর নিিটপািা ততর়ী করা হ্টয় িাটক । 

 


