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পির�বশর জন� ভাবনা (5 Marks)

১. ি�নহাউস এ�ফ� বল�ত কী �বাঝায়? ি�িতশীল উ�য়ন বল�ত িক �বা�ঝা?

২. ওজন�র ��য়র দিুট �িতকর �ভাব �লখ? জীবা��ালািন কী?

৩. িম�থন হাই��ট িক? ওজন�র িবনা�শ নাই��া�জ�নর অ�াইড�িলর ভ� িমকা �লখ।

গ�া�সরআচরণ (8 Marks)

১. গ�া�সর অণরু গিতশীলতা সা�প�� যিু� দাও। গ�াস অনরু উপর উ�তার �ভাব �লখ।

২. ব�য়ল স�ূিট �লখ এবং এই স�ূ �থ�ক p–v এবং pv–p �লখিচ� আঁ�কা।অ�া�ভাগা��া স�ূিট িববতৃ ক�রা।

৩. চাল�স, ব�য়ল ও অ�া�ভাগা��া স�ূ�র সি�িলত �পিট �লখ।আদশ� গ�াস ও বা�ব গ�া�সর পাথ�ক� �লখ।

৪. সাই�কলর চাকাই বাতাস িদ�ল, আয়ত�ন বা�ড় - এ���� ব�য়ল স�ূ িক লি�ত হয়?

৫. �কা�নাআদশ� গ�া�সরআয়তন STP �ত কত হ�ল 27°C উ�তা এবং 700mm Hg চা�প তা 19 L হ�ব?

৬. 300K উ�তায় ও 570 mm Hg চা�প 2.2g CO2 গ�া�সরআয়তন িনন�য় ক�রা। [ C=12, O=16] [R=0.082 L.atmos K-1 mol-

1 ]
রাসায়িনক গণনা (4 Marks)

১. 0.795g কপার অ�াইড�ক N2 �ারা িব�য়ািজত কর�ল কত �াম Cu এবং কত �াম জল উৎপ� হ�ব? [Cu=63.5]

২. 80% গাঢ়��র H2SO4 এর স�� 60g CaCO3 এর িবি�য়ার জন� কত গাঢ়��র H2SO4 লাগ�ব?

৩. গ�া�সরআনিবক ওজন ও বা�ঘন��র ম�ধ� স�ক� িট �ল�খা।

৪. 36 g ম�াগ�নিশয়া�মর সা�থ অিতির� লঘু HCl এর িবি�য়ায় কত �াম ম�াগ�নিশয়াম ��ারাইড ও হাই��া�জন উৎপ� হ�ব?
[H=1, Mg=24, Cl=35.5]

তা�পর ঘটনা সমূহ (5 Marks)

১. গ�র গািড়র ঢাকায় �লাহার �বড় পরা�না হয় �কন? তাপীয় পিরবািহতা��র সং�া, মা�ীয় সং�কত এবং CGS ও SI ইউিনট
�লখ।

২. কিঠন পদা�থ�র �দঘ�� �সারন �না� কা�ক ব�ল? 'তামার �দঘ�� �সারন �না� 17 × 10-6 /°C' – কথািটর অথ� িক?

৩. তাপ ও তিড়ৎ পিরবহ�ণর ম�ধ� পাথ�ক� িক? থা�ম�া��াট ব�ব�ত হয় এমন দিুট য��র নাম �ল�খা।

৪. কিঠ�নর ম�ধ� িদ�য় তা�পর পিরবহণ �কান �কান িবষ�য়র উপর িনভ� র ক�র? তাপীয় �রাধ কা�ক ব�ল, এর SI ইউিনট �ল�খা।

আ�লা (12 Marks)

১. আ�লার �িতফল�নর স�ূ দিুট �ল�খা। �রিখক িববধ�ন কা�ক ব�ল?

২. �� বণ� ািল কা�ক ব�ল এবং গঠ�নর শত� �ল�খা। উ�ল �ল��ক অিভসারী ও অবতল �ল��ক অপিসরী �ল� বলা হয় �কন, এই
দইু �ল��র ম�ধ� পাথ�ক� �ল�খা?

৩. �ল��র মখূ� �ফাকাস �দঘ�� এবংআ�লাক �ক� কা�ক ব�ল? িব��রন কা�ক ব�ল?



৪. �গালীয় দপ��ণর ব�বহার �ল�খা। দীঘ� দিৃ� কী? এর �িতকা�রর জন� �কান �ল� ব�বহার করা হয়?

৫. লাল ও �ব�নীআ�লার জন� �কা�না মাধ��মর �িতসরা� যথা��ম ur ও uv হ�ল �মাণ ক�রা �য ur < uv । সমতল দপ��ণর
ব�তা ব�সাধ� কত?

৬. উ�ল / অবতল �ল��র �ফাকা�স �কা�না ব� অব�ান কর�ল, �য �িতিব� পাওয়া যা�ব তার গঠন িচ� অ�ন ক�রা। িবপ�দর
সং�কত িহ�স�ব লালআ�লা ব�বহার করা হয় �কন?

৭. অিত�ব�নী রি�, X-রি� ও গামা রি� এর �িতকর �ভাব �লখ।

৮. উ�ল �ল��র সাহা�য� িকভা�ব সদ,্ অবশীষ� ও িববিধ�ত �িতিব� গঠন করা যা�ব।

চলতিড়ৎ (12 Marks)

১. তিড়ৎ�বা�হর ফ�ল উৎপ� তাপ স�িক� ত জ�ুলর স�ূ�িল �ল�খা।

২. ওহ�মর স�ূিট �ল�খা। একিট পিরবাহী তার�ক �ট�ন ি��ণ কর�ল। তারিটরআয়তন ও �রাধা� ি�র থাক�ল �রা�ধর িক�প
পিরবত� ন হ�ব? পিরব◌াহীর �রাধ �কান �কান িবষ�য়র উপর িনভ� র ক�র?

৩. তড়ৎচালক বল ও িবভব��ভ�দর ম�ধ� পাথ�ক� �ল�খা। 'তামার �রাধা� 1.78 × 10–6 ohm-cm' কথার অথ� িক?

৪. BOT কথার অথ� কী? �বদু�িতক বািতর গা�য় 220V–50W �লখার অথ� িক?

৫. অ�াি�য়া�রর স�রন িনয়মিট �ল�খা । ��িমং এর বামহ� িনয়মিট �ল�খা।

৬. িহটা�র নাই��াম তার ব�বহার করা হয় �কন? তিড়ৎ চ���কর শি� িকভা�ব বাড়া�না যায়?

৭. 220V–60W ও 110V–60W �বদু�িতক বািত দিুটর �রা�ধর অনপুাত িনন�য় ক�রা।

৮. একিট বািড়�ত 10 িট 40W বািত, 5 িট 80W পাখা এবং একিট 80W িটিভ �িতিদন 6 ঘ�া ক�র চল�ল। একমা�স ওই বািড়র
শি�ব�য় কত ইউিনট?

পরমানুর িনউি�য়াস (5 Marks)

১. �তজি�য়তা কা�ক ব�ল? এর দিুট ব�বহার উ��খ ক�রা।

২. �কা�না �তজি�য় পরমানু �থ�ক একিটআলফা কণা িনগ�ত হ�ল, অপত� পারমাণিবক ন

সংখ�া ও ভরসংখ�া িকভা�ব পিরবিত� ত হয়?

৩. িনউি�য়া সং�যাজন ও িব�য়াজন কা�ক ব�ল? উদাহরণ সহ ব�খ�া ক�রা। িনউি�য় সং�যাজ�নর প�ূব� িনউি�য় িব�য়াজন ঘটা�না
হয় �কন?

৪. আলফা, িবটা ও গামা রি�র ধ�ম�র ত�লনা ক�রা। �তজি�য়তার ব�বহািরক এক�কর নাম িক?

৫. একিট �তজি�য় পরমানরু (X) ভরসংখ�া Y ও পারমাণিবক সংখ�া Z। ওই পরমানরু িনউি�য়াস �থ�ক একিট কণা ও দিুট
কণা িনগ�ত হ�ল তার ভরসংখ�া ও পারমাণিবক সংখ�া কত হ�ব?

পয�ায় সারিণ ও �মৗ�লর ধ�ম�র পয�ায়বৃ�তা (6 Marks)

১. �ম�িল�ভর পয�ায় স�ূ�র সং�শািধত �পিট �ল�খা। �মৗ�লরআয়নন শি� বল�ত িক �বাঝায়? Li, Na ও K – �কআয়নন শি�র
মা�নর ঊ���ম�◌ সাজাও ।

২. হাই��া�জন�ক দ�ু �মৗল বলা হয় �ক�না। �মাজ�লর পরী�ার ���পণূ� িস�া� িক িছ�লা।

৩. পয�ায় ও ��িণ বরাবর পারমাণিবক ব�াসাধ� িকভা�ব পিরবত� ন হয়? Electro Negativity-এর সং�া দাও। পয�ায় বরাবর এিট
িকভা�ব পিরবিত� ত হয়?

৪. পারমাণিবক ব�াসা�ধ�র ঊ����ম সাজাও – Al, Si, Mg, S, P.



আয়নীয় ও সম�যাজী ব�ন (6 Marks)

১. M �মৗ�লর পারমাণিবক সংখ�া 20। ই�লক�ন ডঢ ডায়া�া�মর মাধ��ম �মৗলিটর ��ারাইড �যৗ�গর গঠন �দখাও।
H2O/CaO/NH3 / MgCl2 এর লুইস ডঢ িচ� অ�ন ক�রা।

২. আয়নীয় �যৗগ ও সম�যাজী �যৗ�গর ম�ধ� পাথ�ক� �ল�খা। �কান �যৗগ �িল সম�যাজী ও �কান�িল তিড়ৎ�যাজী পথৃক ক�রা –
NaF, HCl, CaO, LiH, C2H4 .

৩. আ�ক স�ূ�র সীমাব�তা �িল �ল�খা।আয়নীয় �যৗ�গর গলনা� �বিশ হয় �ক�না?

৪.HCl সম�যাজী হ�লও জলীয় �ব�ন তিড়ৎ�যাজী �ক�না?

তিড়ৎ�বাহ ও রাসায়িনক িবি�য়া (6 Marks)

১. তিড়ৎ�লপন কা�ক ব�ল? এর উ��শ� �ল�খা। িপত�লর চাম�চর উপর িন�ক�লর ��লপ িদ�ত অ�া�নাড, ক�া�থাড ও
তিড়ৎিব��ষ� িহসা�ব িক িক ব�বহার করা হয়?

২. িব�� জ�ল তিড়ৎিব��ষন ঘ�ট না �ক�না? কপার তিড়ৎ�া�রর সাহা�য� CuSO4 �ব�নর তিড়ৎিব�ষ�ন অ�া�নাড �য়�া� হয়
�ক�না?

৩. ধাতব পিরবাহী ও তিড়ৎিব���ষ�র ম�ধ� পাথ�ক� �ল�খা।

পরী�াগার ও রাসায়িনক িশ�� অ�জব রসায়ন (7 Marks)

১. ওিলয়াম িক? লাইকার অ�া�মািনয়ার �বাতল �খালার আ�গ ঠা�া করা ��য়াজন �ক�না?

২. পরী�াগা�র H2S গ�াস ��িতর িব�য়ার সিমত সমীকরণ ও গ�াস সং�হ প�িত �ল�খা। উৎপ� H2S গ�াস�ক জলীয় বা� ম�ু
কর�ত গাঢ় H2SO4 অনা�� CaCl2 বা �পাড়াচ�ন ব�বহার করা হয় না �কন?

৩. িকভা�ব HCl, HNO3 এবং H2SO4 অ�ািসড�ক শনা� কর�ব? অ�া�মািনয়া একিট �ারীয় �কৃিতর �যৗগ তা িকভা�ব �মান
কর�ব। উ�� CuO এর উপর িদ�য় �কান গ�াস চা�লানা কর�ল N2 উৎপ� হয়?

৪. �লড নাই��ট এর ��জলীয় �ব�ন H2S গ�াস চা�লানা কর�ল িক হ�ব? অসওয়া� প�িত�ত নাইি�ক অ�ািসড ��িতর প�িত
�ল�খা।

৫. উ�� ক�ালিসয়াম কাব�াই�ডর উপর িদ�য় নাই��া�জন গ�াস চা�লানা কর�ল িক হ�ব। H2S �ক P2O5 �ারা �� করা হয় �ক�না?

ধাত� িবদ�া (5 Marks)

১. আয়রন, কপার ও িজ��র দিুট আকির�কর নাম ও সং�কত �ল�খা।

২. থািম�ট িম�ণ িক? এর ব�বহার �ল�খা। খিনজ ওআকির�কর পাথ�ক� �ল�খা।

৩. মিরচার সং�কত কী? মিরচা িনবার�নর উপায় �ল�খা। থািম�ট প�িত�ত �লাহা িন�াশ�নর সমীকরণ �ল�খা।

৪. 'সবআকিরকই খিনজ পদাথ� , িক� সকল খিনজ পদাথ�ই আকিরক নয়' –ব�াখ�া ক�রা।

৫. কপা�রর �তির িজিনসআ� বায়�ুত �ফ�ল রাখ�ল সবজু হ�য় যায় �ক�না? অ�ালুিমিনয়াম বা িজ��র পা��আচার খাওয়া উিচত
নয় �ক�না?

৬. ধাত�সংকর কা�ক ব�ল? এর ব�বহা�রর সিুবধা িক? িপত�লর উপাদান িক িক?

�জব রসায়ন (8 Marks)

১. C2H6 �ক স��ৃ হাই��াকাব�ন বলা হয় �ক�না? CNG - এর একিট ব�বহার �ল�খা।

২. PVC ও �টফল�নর ম�নামার দিুটর নাম �ল�খা। একইআনিবক সং�কত C2H6O, C3H8O িবিশ� দিুট �জব �যৗ�গর গঠন সং�কত
�ল�খা।



৩. পিরবত� ন ক�রা : HC≡CH →Br2CHCHBr2 / CH4 →CH3Cl

৪. IUPAC নামকরণ ক�রা : CH3COOH, CH3CH2CHO, CH3OH, CH3COCH3, । কায�করী মলূক কা�ক ব�ল? উদাহরণ দাও।
গঠনগত সমবয়বতা কা�ক ব�ল ?

৫. িম�থন কী শ�ত� Cl2 এর স�� িবি�য়া কর�ব? িবি�য়ার সমীকরণ উ��খ ক�রা। এ�ািরিফ�কশন িবি�য়ার উদাহরণ দাও।
িকভা�ব ইউিরয়া ��ত করা হয়?
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