
১. ঠিক উত্তর নির্ বাচি কর: ১ x ৪ = ৪ 

১.১ স্প্রিং তুলার সাহায্যে যয রানি মাপা হয় তা হল— 

(ক) ঘনত্ব  (খ) আয়তন  (গ) ওজি  (ঘ) ত্বরণ  

১.২ ঘিয্ের SI এককঠি হল – 

(ক) গ্রাম/ঘনসেমম  (খ) মকস াগ্রাম/ঘনসেমম  (গ) গ্রাম/ঘনমমটার  (ঘ) নকয্লাগ্রাম / 

ঘিনমিার  

১.৩ নিউিি/র্গ বনমিার যয রানির একক তা হল— 

(ক) ব   (খ) ঘনত্ব  (গ) ত্বরণ  (ঘ) চাপ  

১.৪ প্লর্তার একক হল – 

(ক) নিউিি  (খ) মনউটন/বগ গমমটার   (গ) মনউটন/মমটার  (ঘ) মনউটন মমটার  

২. ঠিক র্ায্কের পায্ি ‘✓’ আর ভুল র্ায্কের পায্ি ‘🗙’ নচহ্ন দাও : ১ x ৪ = ৪ 

২.১ চাপ িয়, র্ল নদয্য়ই যকায্িা তরয্লর প্রর্ায্হর নদক ঠিক হয়। 🗙’ 

২.২ যকাি তরয্ল নিরভায্র্ ভাসমাি র্স্তুর ওজি ও প্লর্তা সমাি। ‘✓ 

২.৩ যলাহার যপয্রক জয্ল ডুয্র্ যায্র্ নকন্তু পারয্দ ভাসয্র্।‘✓ 

২.৪ যকায্িা র্স্তুয্ক িািয্লও যখি তার সরণ ঘিয্ে িা তখি ঘর্ বণ র্ল প্রযুক্ত র্য্লর 

নর্পরীতমুখী। ‘✓ 

৩. একঠি র্া দঠুি র্ায্কে উত্তর দাও : ২ x ৩ = ৬ 

৩.১ একঠি যেিয্লস নেয্লর র্াঠি জয্ল ভায্স, নকন্তু একঠি আলনপি জয্ল ডুয্র্ যায় 

যকি?  

উত্তর: একটট আ মিসনর আয়তন কম তাই তা যে িমরমাণ জ  েমরসয় যেয় যেই জস র ওজন 

আ মিনটটর যেসয় কম। তাই আ মিন জস  ডুসব োয়। অনযমেসক একটা যেনস ে মেস র 

বাটটর আয়তন যবমি হওয়ায় যেটট যবমি আয়তসনর জ  েমরসয় যেয়। এখাসন বাটটর ওজন ও 

প্লবতা েমান তাই যেনস ে মেস র বাটট জস  ভাসে। 

৩.২ মাঠির কলনসর জল িান্ডা থায্ক যকি?  



উত্তর: মাটটর ক মের গাসয় অেংখয কু্ষদ্র কু্ষদ্র  আণুমবক্ষণীক মিদ্র থাসক। যেই গুস া মেসয় 

োমানয িমরমাসণ জ  ক মের বাইসর যবমরসয় আসে এবং ঘসরর স্বাভামবক তািমাত্রায়  তার 

বাষ্পীভবন ঘসট। বাষ্পীভবসনর জনয প্রসয়াজনীয়  ীনতাি ক মে ও ক মের যভতর যথসক 

েংগ্রমহত হয়। ফস  ক মে ও ক মের জ  তাি হামরসয় ঠান্ডা হসয় িসে। 

৩.৩ একঠি সূচ অনত সহয্জই আমায্দর চামডা ফুয্িা কয্র প্রয্র্ি করয্ত পায্র কী 

কারয্ণ তা র্োখো কর। 

উত্তর: যেসহতু েূসের অগ্রভাগ েূোস া তাই অগ্রভাসগর যক্ষত্রফ  অসনক কম। ফস  অল্প ব  

প্রসয়াগ করস ও োমোর ওির যবমি োি িসে। তাই একটট েুে অমত েহসজই আমাসের োমো 

ফুসটা কসর প্রসবি করসত িাসর। 

৪. নতি-চারঠি র্ায্কে উত্তর দাও : ৩ x ২ = ৬ 

৪.১ পারয্দর ঘিে 13.6 গ্রাম/ঘিয্সনম হয্ল পাাঁচ নলিার পারয্দর ভর কত গ্রাম হয্র্ নিণ বয় 

কর।  

উত্তর: আমরা জামন, ঘনত্ব = ভর / আয়তন  

∴ ভর = ঘনত্ব × আয়তন 

= 13.6 × 5000 গ্রাম 

= 68000 গ্রাম 

∴ িাাঁে ম টার িারসের ভর 68000 গ্রাম.  

৪.২ দঠুি তরয্লর ঘিয্ের অিুপাত 1:2। একই উচ্চতার তরল স্তম্ভ একই রকয্মর পায্ে 

রাখা হল। যকাি যেয্ে পায্ের তলয্দয্ি চাপ যর্নি হয্র্ ও যকি? 

উত্তর: তরস র োি ও  তার ঘনত্ব েমানুিামতক।  তরস র ঘনত্ব যবমি হস  তার োিও যবমি হয়। | 

এখাসন যেসহতু মিতীয় তর টটর ঘনত্ব প্রথম তর টটর ঘনত্ব অসিক্ষা যবমি, তাই একই উচ্চতায় 

একই রকম িাসত্র তর  েুটটসক রাখস  এসক্ষসত্র মিতীয় তর টটর িাসত্রর ত সেসি যবমি োি 

হসব। 

 


