
১. বিকল্পগুবি থেকক ঠিক উত্তরঠি বিি বাচি করঃ  

১.১ সূর্য ের আর্ োয় আর্ োকিত হয় নো— 

(ি) বুধ    (খ) চো াঁদ   (গ) প্রক্সিমা থেিিাউবর    (ঘ) বৃহস্পকত 

১.২ মহোকবশ্ব সৃষ্টির সময় অসংখয ধূক িণো ও গ্যোর্সর  মহোজোগ্কতি মমঘ কনর্য় সৃষ্টি হর্য়কি -- 

(ি) িোয়োপথ   (খ) িীহাবরকা   (গ্) ধুমর্িতু   (ঘ) উল্কো  

১.৩ মসৌরজগ্র্তর ময গ্রহষ্টি পূব ে মথর্ি পশ্চির্ম আবতেন ির্র মসষ্টি হ -- 

(ি) বুধ    (খ) শুক্র   (গ্) মঙ্গ    (ঘ) পৃকথবী 

২.১ উপযুক্ত শব্দ িবেকে শূিযস্থাি পূরণ ককরাঃ 

 

২.১.১ এিষ্টি বোমন গ্রর্হর উদোহরণ হর্ ো প্িুকিা। 

 
 

২.১.২ মসৌরজগ্র্তর আিষ্টি গ্রর্হর মর্ধয _ িৃহস্পবি গ্রর্হর অকিির্ ে ব  সবর্চর্য় মবকি। 

 
 

২.২ 'ক' স্তকের েকে 'খ' স্তে থমিাও: 

উত্তরঃ 

 
 

‘ি’ স্তম্ভ ‘খ’ স্তম্ভ 

২.২.১ আিোি গ্ঙ্গো 

২.২.২ নী  গ্রর্হর চোরকদর্ি মঘোর্র 

২.২.৩ বহৃত্তম গ্রহোণ ু

২) িোয়োপথ 

৩) চো াঁদ 

১) মসর্রস 

 
 
 

৩. িীকচর প্রশ্নগুবির েংবিপ্ত উত্তর দাও : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blogspot.madhyamiksuggestion2020.message
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blogspot.madhyamiksuggestion2020.message


 

৩.১ মসৌরঝড় হর্  পৃকথবীর উপগ্রহ মযোগ্োর্যোগ্ বযবস্থোর সমসযো সৃষ্টি হয় মিন? 

 

উত্তরঃ  মসৌরঝর্ড়র সময় প্রচুর পকরমোর্ণ আয়কনত িণো, গ্যোস, রশ্চি চোকরকদর্ি িকড়র্য় পর্ড়। 

আয়কনত িণোর সংস্পর্ি ে এর্স িৃশ্চিম উপগ্রহ গুর্ ো ক্ষকতগ্রস্ত হয় এবং মযোগ্োর্যোগ্ বযবস্থোয় 

সমসযোর সৃষ্টি হয়। 

 

৩.২ ধূমর্িতুর দুষ্টি ববকিিয উর্েখ ির্রো। 

 

উত্তরঃ ধূমর্িতুর ববকিিয হ :  

(১) ঝোিোর মত ম জ কবকিি উজ্জ্ব  মজযোকতষ্ক।  

(২) সূর্য ের িোিোিোকি এর্  ধূমর্িতুর ধুু্র্ ো, গ্যোস জ্ব র্ত থোর্ি এবং ঝোাঁিোর মর্তো আিৃকত সৃষ্টি হয় 

 

৪. িীকচর প্রশ্নঠির উত্তর দাও : 

 

গ্রহ ও নক্ষর্ির মর্ধয কতনষ্টি পোথ েিয ম র্খো। 

 

উত্তরঃ  

গ্রহ  নক্ষি  

১ গ্রর্হর কনজস্ব আর্ ো ও তোপ মনই।  ১ নক্ষর্ির কনজস্ব আর্ ো ও তোপ আর্ি।  

২ গ্রহ নক্ষর্ির মচর্য় অর্নি মিোি  ২।নক্ষি গ্রর্হর তু নোয় আিোর্র অর্নি বড়  

৩ গ্রহরো নক্ষর্ির চোকরকদর্ি পকরক্রমণ ির্র  ৩ নক্ষিরো িোয়োপর্থর চোকরকদর্ি পকরক্রমণ 

ির্র 

 

৫. িীকচর প্রশ্নঠির উত্তর দাও : 

 

আমোর্দর সবর্চর্য় িোর্ির নক্ষিষ্টির সংকক্ষপ্ত পকরচয় দোও। 

 

উত্তরঃ আমরো জোকন, সযূ ে আমোর্দর সবর্চর্য় িোর্ির নক্ষি ময আিোিগ্ঙ্গো িোয়োপর্থর মিন্দ্র 

মথর্ি দরূ্র কিিুিো প্রোর্ে রর্য়র্ি। প্রোয়ই 460 মিোষ্টি বির আর্গ্ মহোিূর্নয িোসমোন ধূক িণো, 

হোইর্রোর্জন ও কহক য়োম গ্যোর্সর কবিো  মমঘ সংিুকচত হর্য় জমোি মবাঁর্ধ বতকর হয় এই সূয ে। সূয ে 

মোঝোকর হ ুদ বর্ণ ের নক্ষি যোর আয়ু ১০০০ মিোষ্টি বির প্রোয়। সূয ে পৃকথবীর মচর্য় ১৩  ক্ষ গুণ বড়, 

আর ৩  ক্ষ গুন িোরী| সূয েরশ্চি 200 মিোষ্টি িোর্গ্র ১ িোগ্ মোি পৃকথবীর্ত এর্স মপৌৌঁিোয়| সূর্য ের 

বোইর্রর কদর্ির উষ্ণতো প্রোয় ৬০০০ কিগ্রী মসকির্গ্রি আর তোর মির্ন্দ্রর উষ্ণতো প্রোয় ১.৫ মিোষ্টি 

কিগ্রী মসকির্গ্রি। 

 
 


