
১. বিকল্পগুবি থেকক ঠিক উত্তরঠি বিি বাচি ককর থিখ  

১.১ বিিামণ্ডকির িীকচ গুরুমণ্ডকির ওপকরর স্তর হি— 

(ক) ভূত্বক (খ) অ্যাকেকিাস্ফিযার  (গ) অন্তঃ গুরুমণ্ডল (ঘ) বহ ঃ ককন্দ্রমণ্ডল  

১.২ িীকচর ছবিকে বের বচহ্ন দ্বারা বিকদববিে বিযুস্ফিকরখার িাম হিাক — 

 

(ক) কেহিহি (খ) কনোড (গ) গুটেনবাগ গ  (ঘ) থিহমযাি 

২.১ উপযুি িব্দ িবিকয িূিযোি পূরণ কর :  

২.১.১ ‘S’ েরঙ্গ েরি িা অ্র্ বেরি মার্যকমর মর্য বদকয প্রিাবহে হকে পাকর িা।  

২.১.২ পৃবেিীর থককের কাকছ োকা পদাে বগুকিার ঘিত্ব থিিী । 

 ২.১.৩ ভূত্বক ও গুরুমণ্ডকির উপবরঅ্ংি বিকয গঠিে হকযকছ বিিামণ্ডি ।  

২.২ িাকযঠি িেয হকি ‘ঠিক’ এিং অ্িেয হকি ‘ভুি’ থিখ :  

২.২.১ P েরঙ্গ ভূঅ্ভযন্তকরর েরি মার্যকমর মর্য বদকয প্রিাবহে হয।  

উত্তর: ভুি 

২.২.২ থকেমণ্ডকির প্রর্াি উপাদাি অ্যািুবমবিযাম ও বিবিকি। 

উত্তর: ভুি 

২.২.৩ বিমা অ্কপক্ষাকৃে ভাবর হওযায বিযাকির িীকচ অ্িোি ককর। 

উত্তর: ঠিক 



৩. িীকচর প্রশ্নগুবির িংবক্ষপ্ত উত্তর দাও :  

৩.১ মযাগমা ও িাভার মকর্য পাে বকয বিরূপণ কর। 

 

মযাগমা িাভা 

১)ভূগটভগে উিপ্ত ও গহলত তেল 

খহনটেে হমশ্রণ কক মযাগমা বটল 

১)লাভা বলটত কবাঝায় ভূিৃটেে উিহেহিত 

উিপ্ত তেল গযাস ও বাস্প  ীন হিলাে হমশ্রণ 

২)ভূ-গটভগ মযাগমাে উিহিহত কেখা 

যায় 

২)লাভা আটেয় িব গত কেটক হনগ গত  টয় ভূিৃটে 

েমা  য় 

৩) মযাগমা তেল অবিায় োটক। ৩)লাভা  কঠিন অবিায় োটক। 

৩.২ থলাকেবিমা ও বিকেবিমার মকর্য পাে বকয বিরূপণ কর।  

 

বিষয/বভবত্ত থরাকেবিমা বিকেবিমা 

১. অবিান গুরুমণ্ডটলে উিটেে অংি বা 

বহ ঃগুরুমণ্ডল 

গুরুমণ্ডটলে নীটেে অংি বা 

অন্তঃগুরুমণ্ডল 

২. হবস্তাে 30-700 হকহম. 700-2900 হকহম. 

৩. উিাোন করাহময়াম (Cr.), কলা া (Fe), হসহলকন (Si), ও 

মযাগটনহিয়াম (Ma) 

হনটকল (Ni), কলা া (Fe), হসহলকন (Si), ও 

মযাগটনহিয়াম (Ma) 

 

৪. িীকচর প্রশ্নঠির উত্তর দাও :  

ভূঅ্ভযন্তকরর পবরচিি থরাকের ভূবমকা উকেখ কর।  

উত্তর: গুরুমন্ডটলে উিটেে স্তে আটিটনাস্ফিয়াটে প্রেণ্ড তাি ও োটিে ফটল হিলা সান্দ্র 

অবিায় োটক। ভূগটভগে তাটি িোে গগুহল উিপ্ত  টয় ওিটে কভটস ওটি আে অিটেে 

অটিক্ষাকৃত িীতল িোে গ নীটে কনটম যায়। ফটল এই স্তটে সৃঠি  য় িহেেলন করাত।এই করাটতে 

ফটলই ম াটেিীয় ও ম াসাগেীয় িাত গুহল সঞ্চেণ  য়। এে ফটলই নতুন ভুহম সৃঠি, অেযযৎিাত, 

ভূহমকম্প, নবীন ভহিল িব গটতে সৃঠি  য়। 

 ৫. িীকচর প্রশ্নঠির উত্তর দাও :  

পৃবেিীর অ্ভযন্তরভাকগর পাাঁচঠি বিবিষ্ট্য উকেখ কর। 



উত্তর:  

• িৃহেবীে অভযন্তে একাহিক িৃেক স্তটে হবভক্ত। 

• অটিক্ষাকৃত ভােী িোে গ নীটেে হেটক অে গাৎ িৃহেবীে ককটন্দ্রে হেটক হেহতটয় িটে। 

•  ালকা িোে গ বা উিাোন ভূিৃটেে উিটেে হেটক উটি আটস। 

• ভুত্বক বা হিলামন্ডল সম্পটকগ যতো োনা যায় িৃহেবীে ককন্দ্রমন্ডল ও গুরুমন্ডল সম্পটকগ 

ততো তেয োনা যায় না। 

• গুরুমন্ডটলে উিটেে স্তে আটিটনাস্ফিয়াটে প্রেণ্ড তাি ও োটিে ফটল হিলা সান্দ্র 

অবিায় োটক। 

 


