
১. বিকল্পগুবি থেকক ঠিক উত্তরঠি বিি বাচি ককর থিক া : 

১.১ উত্তর থেরুকে ধ্রুিোরার উন্নবে থকাণ হকিা- 

(ক) ৬০º (খ) 0° (গ) ৯০° (ঘ) ৪৫°। 

১.২ থে অক্ষকর ায় পৃবেিীর অবিকর্ ব িকির োি সি ববিম্ন ো হকিা- 

(ক) বিরক্ষকর া (খ) সুমেরুবৃত্ত রেখা (গ) কককটক্রান্তি রেখা (ঘ) েকেক্রান্তি রেখা। 

১.৩ ঠিক থ াড়ঠি বিি বাচি ককরা – 

(ক) পৃন্তিবীে উত্তে ও দন্তিণ রেরু সংম াগকােী কাল্পন্তিক রেখা- ন্তিেিমেখা 

( ) সািকেবরি চািিা – GPS 

(গ) পৃন্তিবীে উপে চা াঁমদে ছাযা– চন্দ্রগ্রহণ 

(ঘ) রসৌেজগমেে উষ্ণেে গযাসীয গ্রহ – বুধ 

২.১ উপেুক্ত শব্দ িবসকয় শূিযস্থাি পূরণ ককরা: 

২.১.১ রসৌেজগমেে আটটট গ্রমহে েমধয পৃবেিী গ্রমহে ঘিত্ব সব কান্তধক। 

২.১.২ পৃন্তিবীে পন্তেন্তধ প্রিে ন্তিণ কয কমেি ন্তগ্রক পণ্ডিে এরাকিাকস্থবিস । 

২.২ একঠি িা দঠুি শকব্দ উত্তর দাও : 

২.২.১ GPS-এর পুকরা কোঠি কী? 

উত্তে : GPS-এে পুমো কিাটট হম া Global Positioning System. 

২.২.২ পৃবেিীর থেরু িযাস কে বককিাবেিার ? 

উত্তে :পৃন্তিবীে রেরু বযাস 12,714 ন্তকম ান্তেটাে । 

২.২.৩ থকাি িবহিঃস্থ গ্রকহর িযাস সি বাবিক? 

উত্তে : বন্তহিঃস্থ গ্রহ বৃহস্পন্তেে বযাস সব কান্তধক। 

 

৩. িীকচর প্রশ্নগুবির সংবক্ষপ্ত উত্তর দাও :  



৩.১ থসৌর গকের অন্তিঃস্থ ও িবহিঃস্থ গ্রহগুবির েকিয দঠুি পাে বকয থিক া।  

উত্তর :  

অিিঃস্থ গ্রহ বন্তহিঃস্থ গ্রহ 

i)অন্তিঃস্থ গ্রহগুবির আকার ও 

আয়েি িবহিঃস্থ গ্রহ অকপক্ষা 

কে। 

i)আকাে ও আকৃন্তেমে অিিঃস্থ গ্রহ 

অমপিা বম া হয। 

ii) সূে ব থেকক দরূত্ব কে োই 

উষ্ণো িবহিঃস্থ গ্রকহর েুিিায় 

থিবশ 

ii) সূ ক রিমক দমূে অবন্তস্থে বম  

অিিঃস্থ গ্রমহে েু িায শীে  

    

৩.২ ‘বিবিন্ন স্থাকি বিবিন্ন সেকয় সূকে বাদয় এিং হয়।’-এর থিৌকগাবিক কারণ িযা যা 

ককরা। 

উত্তে :- পৃন্তিবীে সূম কাদয এবং সূ কাস্ত হওযাে ন্তপছমি েমযমছ পৃন্তিবীে আবেকি গন্তে । এই আবেকি 

গন্তে অিু াযী পৃন্তিবীে পণ্ডিে রিমক পূব ক ন্তদমক আবেকি কেমছ। এে ফম  উপবৃত্তাকাে পৃন্তিবীে র  

অংশটট ছাযাবৃত্ত রপন্তেময সুম কে সােমি আমস েখি রসখামি হয স ু কাস্ত এবং  খি রসই অঞ্চ টট 

ছাযাবতৃ্ত রপন্তেময সুম কে ন্তবপেীে ন্তদমক  ায েখি রসখামি ঘমট সু কাস্ত। এইভামব আবেকমিে ফম  

পৃন্তিবীে  দ্রান্তঘোংশগুন্ত  আ াদা আ াদা সেময সূম কে সােমি আসায ন্তবন্তভন্ন স্থামি ন্তবন্তভন্ন সেময 

সূম কাদয ও সূ কাস্ত হয।  

  

৪. িীকচর প্রশ্নঠির উত্তর দাও : 

‘জ য়ড’–এর িারণাঠি সংকক্ষকপ আকিাচিা ককরা। 

উত্তে : প্রিেে, ধােণা ন্তছ  পৃন্তিবী রগা াকাে,পমে ব া হ  ো অন্তভগে রগা াকাে । ন্তকন্তু 

পৃন্তিবীমে েমযমছ অসংখয উাঁচু উাঁচু পব কে, ো ভুন্তে , গভীে সেুদ্র ও সেুদ্রখাে । সাো পৃন্তিবীে 

স্থ ভামগে গ  উচ্চো ৮৭৫ ন্তেটাে ও সেুমদ্রে গ  গভীেো ৩৬৮৮ ন্তেটাে। অেএব গ  উচ্চোে 

পাি ককয ৮৫৬৩ ন্তেটাে। অি কাৎপৃন্তিবীে ওপেটা রোমটই েসণৃ িা। সুেোং পৃন্তিবীে আকৃন্তেে সমে 

আেো পন্তেন্তচে রকাি আকৃন্তেে েু িা কেমে পান্তে িা। োই ব া হয ‘পৃন্তিবীে আকৃন্তে পৃন্তিবীে 

েমো’। পৃন্তিবীে এই আকৃন্তেমকই আেো বন্ত  ণ্ডজওমযড।  

৫. িীকচর প্রশ্নঠির উত্তর দাও: 

‘থসৌর  গকের বিবিন্ন গ্রহগুবির েকিয পৃবেিীই একোত্র  ীি গকের আিাসস্থি।’—

িক্তিযঠির েোে বো বিচার ককরা। 

উত্তে : পৃন্তিবী হ  রসৌেপন্তেবামেে একোত্র গ্রহ র খামি প্রাণ আমছ এবং প্রামণে অণ্ডস্তত্ব টটন্তকময 

োখাে জিয সব েকমেে উপকেণ ও উপাদাি প কাপ্ত পন্তেোমণ েজেু আমছ। 



(১) সূে ব থেকক দরূত্ব ও কােয উষ্ণোিঃ সু ক রিমক পৃন্তিবী এেি দেূমত্ব েমযমছ  র  পৃন্তিবীে গ  

উষ্ণো ১৭º রসন্তিমগ্রড-  া জীবকু  রবাঁমচ িাকাে সহাযক। ন্তকন্তু সূম কে সবমচময কামছে গ্রহগুন্ত  

৫০০º রস ও দমূেে গ্রহগুন্ত  ২০০º ন্তহোমেে িীমচ ন্তবোজোি  া জীবমিে জিয প্রন্তেকূ । 

 ২২)আকপবক্ষক গূরুত্বিঃপৃন্তিবীে গ  আমপন্তিক গূরুত্ব ৫.৫ গ্রাে র খামি সবমচময হা কা গ্রহ 

শন্তিে োত্র .৭৫ গ্রাে।অিযািয গ্রমহে েু িায পৃন্তিবীে আমপন্তিক গূরুত্ব রবন্তশ বম ই পৃন্তিবীমে 

ভূত্বক গটিে হমযমছ। 

 ২৩) িায়েুন্ডিিঃ পৃন্তিবীমেই একোত্র বাযুেন্ড  আমছ। পৃন্তিবীে উপমে ১০,০০০ ন্তকন্তে প কি অংশ 

বাযুেন্ডম ে অিগ কে। বাযেন্ডম  অণ্ডিমজি, িাইমরামজি, কাব কি ডাই অিাইড ও অিযািয গযাস 

জ ীয বাষ্প, ধূন্ত কণা আমছ বম ই আবহাওযা, জ বাযুে ঘটিাসেূহ বাযুেন্ডম ই ঘমট, 

বাযুেন্ডম ে ওমজাি স্তে িন্তেকােক অন্তে রবগুন্তি েণ্ডিমক রশাষণ কমে পৃন্তিবীমক বাসম াগয কমে 

েুম মছ। 

 ২৪)  িিঃ পৃন্তিবীে ৭০% জম  পূণ ক  া প্রাণ সৃটি হওযাে ও বজায িাকাে অিযেে প্রধাি শেক।োই 

পৃন্তিবীমক জ  গ্রহ বা িী  গ্রহ ব া হয। জ  র েি জ চমক্র অংশগ্রহণ কমে রেেন্তি েহাসেুদ্র 

উষ্ণোমক ন্তিযন্ত্রণ কমে। 

 ২৫) িূত্বক িা বশিােন্ডিিঃ পৃন্তিবীে উপমে েমযমছ কটিি আবেণ ভুত্বক ,  ামে েমযমছ ন্তশ া , 

োটট ও ন্তবন্তভন্ন খন্তিজ দ্রবয। োটটে উপমে জীবমিে উৎপাদক উণ্ডিদ জন্মায,িািােকে খন্তিজ 

পাওযা  ায।  


