
১. বিকল্পগুবি থেকক ঠিক উত্তরঠি বিি বাচি ককর থিক া : 

১.১ অবিিকষ বর িছরঠি হকিা - 

(ক) ১৯৯৬ (খ) ১৯৯৪ (গ) ১৯৯৮ (ঘ) ১৯৯০ 

১.২ থ ামার ছায়ার দৈর্ঘ বয সিকচকয় থছাকিা হকি - 

(ক) সকাল ৭ টায় (খ) সকাল ১০ টায় (গ) ৈপুুর ১২ িায় (ঘ) বিককল ৪ টট 

১.৩ থে  াবরক  মহাবিষুি হয় থসঠি হকিা - 

(ক) ১৭ মার্চ  ( ) ২১ মাচব (গ) ২৫ মার্চ (ঘ) ২৯ মার্চ 

২.১ িাকযঠি স য হকি 'ঠিক' এিং অস য হকি 'ভুি' থিক া : 

২.১.১ ২২ টে বিকসম্বর পৃবিিীর সি চত্র বিন-রাত্রত্র সমান হয়। 

উত্তরঃ ভুি 

২.১.২ আমাকির টিকে যখন েরৎকাল, িবিণ টগালাকধ চ তখন িসন্তকাল। 

উত্তরঃ ঠিক 

২.২ একঠি িা ৈঠুি শকে উত্তর ৈাও : 

২.২.১ থে কবল্প  থর ার চাবরবৈকক পৃবেিী আি বি ককর  ার িাম থিক া। 

উত্তরঃ  পৃবিিীর অি। 

২.২.২ 'বিষিু' কোঠির অে ব কী? 

উত্তরঃ সমান বিন ও রাত্রত্র 

২.২.৩ থকাি মাকস পৃবেিী সূকে বর সিকচকয় কাকছ অিস্থাি ককর? 

উত্তরঃ জানুয়াবর মাকস । 

৩. িীকচর প্রশ্নগুবির সংবিপ্ত উত্তর ৈাও : 



৩.১ সূে ব থেকক পৃবেিীর ৈরূত্ব সিসময় সমাি হয় িা থকি? 

উত্তরঃপৃবিিী উপিৃত্তাকার কিপকি সূকয চর র্াবরবিকক প্রিবিন ককর। উপিৃত্তাকার কিপকির 

একটা ট াকাকস সূয চ অিস্থান ককর| একারকণ পৃবিিী সূয চ প্রিবিকণর সময় সূয চ টিকক পৃবিিীর িরূত্ব 

সিসময় সমান িাকক না| একসমকয় পৃবিিী সূকয চর টিবে কাকে আকস আিার একসময় পৃবিিী সূকয চর 

টিকক টিবে িকূর র্কল যায়। 

৩.২ পৃবেিীর পবরক্রমণ গব র আকরক িাম িাবষ বক গব  থকি? 

উত্তরঃ সূয চকক একিার সমূ্পণ চ প্রিবিণ করকত পৃবিিীর সময় লাকগ ৩৬৫ বিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ বমবনট 

৪৬ টসককন্ড। এই সময়কালকক িকল এক টসৌরিের। তকি, বহসাকির সুবিধার জনয পৃবিিীর একিার 

সমূ্পণ চ পবরক্রমকণর সময়কক ৩৬৫ বিন ধকর প্রবত র্তুি চ িেকরর বিনসংখযার সকে ১ বিন টযাগ 

ককর ৩৬৬ বিন ধরা হয়। এইভাকি, পবরক্রমণ গবতর মাধযকম িের বনধ চাবরত হয় িকল এই গবতর 

আর এক নাম িাবষ চক গবত। 

৪. িীকচর প্রশ্নঠির উত্তর ৈাও : 

অপসূর ও অিুসূকরর মকিয পাে বকয থিক া। 

উত্তরঃ 

অপসূর  অিূসুর 

১। ৪ জুিাই পৃবেিী ও সূকে বর মকিয অপসূর 

অিস্থাি র্ঘকি 

১। ৩ জানুয়ারী পৃবিিী ও সূকয চর মকধয অনূসুর 

অিস্থান ঘকট 

২। পবৃেিী ও সূকে বর মকিয ৈরূত্ব হয় ১৫ 

থকাঠি ২০ িি বকবম  

২, পৃবিিী ও সূকয চর মকধয িরূত্ব হয় ১৪ টকাটট 

৭০ লি বকবম  

৩। এই সময় পৃবেিীর পবরক্রমণ থিগ 

সামািয ককম োয়।  

৩। এই সময় পৃবিিীর পবরক্রমণ টিগ সামানয 

টিকে যায়। 

 

৫. িীকচর প্রশ্নঠির উত্তর ৈাও : 

বচত্রসহ সংকিকপ ঋ ু পবরি বকির িণ বিা ৈাও। 

উত্তরঃ  যখন উত্তর টগালাধ চ সূকয চর বিকক ঝুুঁ কক িাকক, তখন উত্তর টগালাকধ চ ক্রমে বিন গুকলা িকো আর 

রাত টোট হকত িাকক।অি চাৎ বিকনর আকলা অকনকিন পাওয়া যায়। সারাবিন ধকর সূকয চর তাকপ পৃবিিী 

উত্তপ্ত হয়। অির্ রাত টোকটা হওয়াই টতমন ঠান্ডা হওয়ার সময় পায়না।বিকনর পর বিন এমন হকল গরম 

িােকত িাকক। এই সমকয় উত্তর টগালাকধ চ সূয চ রত্রি পকে অকনক লম্বা ভাকি।তাই সূকয চর তাপ ও প্রিল 

হয়।এই সময় উত্তর টগালাকধ চ গ্রীষ্মকাল ও িবিণ টগালাকধ চ েীতকাল। 

 

আিার যখন িবিণ টগালাধ চ সূকয চর বিকক টিবে ঝুুঁ কক িাকক,উত্তর টগালাকধ চ তখন ক্রমে বিন টোট আর 

রাত িে হকত িাকক।বিকনর আকলা টিবেিণ িাকক না িকল পৃবিিী টিবেিণ ধকর উতপ্ত হয় না।রাকত ঠান্ডা 

হওয়ার সময় টিবে পায়।এই সময় উত্তর টগালাকধ চ সূয চ রত্রি িাকা পকে,তাই কম উতপ্ত হয়।এই সময় 

উত্তর টগালাকধ চ েীতকাল আর িবিণ টগালাকধ চ গ্রীষ্মকাল। 



 

 


