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১. টিক উত্তরটি ক্টনব টাচন কডরা : 

১.১ ঘনডের SI একক হডলা- 

(ক)m/kg³ 

(খ) m³/kg³ 

(গ) m³/kg 

(ঘ) kg/m³ 

  

১.২ একটি লবডণর জলীয় দ্রবণ ক্টনডয় বলয় পরীক্ষা করা হডলা এবং বাদাক্টম বলয় শ্রদখা শ্রেল? এই পরীক্ষা 

শ্রেডক প্রদত্ত লবডণ নীডচর শ্রে আয়নটির অ্স্তিে প্রমাক্টণত হয় তা হডলা- 

(ক) কার্ বনেট 

(খ) সালনেট 

(ে) নাইডেি 

(ঘ) ক্লারাইড 

  

১.৩ শ্রে ক্টমেণটি শ্রকালয়েীয় নয়, তা হডলা— 

(ক) কুযাশা 

(খ) ক্গাল্ড সল 

(ে) ক্টচক্টনর দ্রবণ 

(ঘ) দুধ 

  

২. একটি শডে অ্েবা একটি বাডকয উত্তর দাও : 

২.১ পিাক্টশয়াম নাইডেডির জডল দ্রবীিূত হওয়া তাপগ্রাহী পক্টরবতটন। উষ্ণতা বৃস্তিডত জডল পিাক্টশয়াম 

নাইডেডির দ্রাবযতা কীিাডব পক্টরবক্টতটত হডব? 

উ:-  উষ্ণতা র্ৃদ্ধির েনল জনল পটাসসযাম োইনেট এর দ্রার্যতা দ্রুত র্ৃদ্ধি পায । 

  

২.২ প্লবতার SI একক কী? 

উ:-  প্লর্তার SI একক হল সেউটে । 

  

২.৩ জুল ও আডে টর মডযযর সম্পকট শ্রলডখা। 

উ:-  জলু ও আগ ব এর মনধয সম্পকব হল 1 জলু= 10⁷ আগ ব। 

  

৩. সংক্টক্ষপ্ত উত্তর দাও : 

৩.১ “একটি যাতুর ইয়ং গুণাঙ্ক হডলা 9.8 x 10¹¹ dyne/cm²” এই কোটির অ্ে ট বযাখযা কডরা। 



উ:-  “একটট ধাতুর ইয়ং গুণাঙ্ক হনলা 9.8 x 10¹¹ dyne/cm²” এই কথাটটর অথ ব হনলা  ধাতুটটর ততসর একটট তানরর 

অেুদদঘ বয সর্কৃসত উৎপন্ন করনত তানরর প্রস্থনেনদর প্রসত র্গ ব | ক্সসিসমটার ক্েত্রেনলর 9.8 x 10¹¹ dyne র্ল 

প্রনযাগ করনত হনর্। 

  

৩.২ স্তজঙ্ক ও শ্রসাক্টেয়াম হাইড্রক্সাইডের োঢ় জলীয় দ্রবণ একডে উত্তপ্ত করা হডল ো ঘিডব তা ক্টবস্তিয়ার 

সমীকরণসহ শ্রলডখা। 

উ:-  দ্ধজ়ংক ক্ক ক্সাসডযাম হাইনরাক্সাইড এর গাড় দ্রর্নণর সহ উত্তপ্ত করনল ক্সাসডযাম দ্ধজ়ংনকট ও হাইনরানজে 

গযাস উৎপন্ন হয । 

  

৩.৩ ক্টনক্টদটষ্ট উদ্বৃতায় একটি দ্রাডবর 54g, 150g জডল দ্রবীিূত হডল একটি সম্পৃক্ত দ্রবণ উৎপন্ন হয়। ঐ 

উষ্ণতায় পদাে টটির দ্রাবযতা ক্টনণ টয় কডরা। 

উ:-  সেসদবষ্ট উষ্ণতায তরল এর কটিে এর দ্রার্যতা = (গ্রানম প্রকাসশত দ্রানর্র ভর/ গ্রানম প্রকাসশত দ্রার্নকর ভর) 

× 100 

ওই উষ্ণতার ওই দ্রনর্য জনলর দ্রার্যতা = (54/150) × 100 = 36 

৩.৪ এক ক্টকডলাগ্রাম িডরর একটি বস্তু 1 m/s শ্রবডে যাবমান হডল তার েক্টতশস্তক্ত কত হডব ক্টনণ টয় কডরা। 

উ:-  গসতশদ্ধি = (1/2) × ভর × (গসতনর্গ)² 

                         = (1/2) × 1 × 1² = 0.5 জলু 

                      

৪. নীডচর প্রশ্ন দটুির উত্তর দাও : 

৪.১ নীডচর প্রক্টতটির একটি কডর উদাহরণ দাও: 

(ক) অ্ক্টিকর্ ট বল কাজ করডে, (খ) অ্ক্টিকর্ ট বডলর ক্টবরুডি কাজ করা হডে, (ে) বস্তুর সরণ ঘিডলও 

অ্ক্টিকর্ ট বল শ্রকাডনা কাজ করডে না। 

উ:-  (ক) একটট র্স্তু উপর ক্থনক সেনে পড়নে, এনেনত্র অসভকর্ ব র্ল কাজ করনে। 

(খ) একটট র্স্তুনক উপনরর সদনক ক্তালা হনে, এনেনত্র অসভকর্ ব র্নলর সর্রুনি কার্ ব করা হনে। 

(গ) এক র্যদ্ধি একটট সুটনকস হানত সেনয অেুভূসমক তনল ক্হনট ক্গল এনেনত্র র্স্তুর সরণ ঘটনলও অসভকর্ ব র্ল 

কাজ করনে ো কারণ অসভকর্ ব র্ল ও সুটনকনসর সরে পরস্পর লম্ব। 

  

8.2 2500ml দ্রবডণ 34.2 g সুডিাজ (আণক্টবক ওজন 342) দ্রবীিূত করা হডলা। দ্রবডণর োঢ়ে mol/L 

ওg/L একডক ক্টনণ টয় কডরা। 

উ:-  

 

 


