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রসায়ন �ইজ �� ও উ�র|Chemistry quiz questions and answers

1. মানবেদেহ �েয়াজনীয় খিনজ�িলর মেধ� এক� হল লবণ। গড় �া�বয়� মানেুষর
শরীের কত লবণ (NaCl) থােক?

লবণ অেনক আকাের আেস। রঙ�িল সামান� অেমেধ�র কারেণ হয়, তেব �টিবল লবেণর
�াথিমক রাসায়িনক �যৗগ হল �সািডয়াম ��ারাইড
1 িকেলা�াম
500 �াম
250 �াম
কায�ত �কান� না

গড় �া�বয়� মানেুষর শরীের �ায় 250 �াম লবণ থােক, যা মা� আধা পাউে�র �বিশ।
আপনার যিদ পয�া� লবণ না থােক তেব আপনার শরীর হাইেপানাে�িময়া নামক এক�
ইেলে�ালাইট ভারসাম�হীনতায় �ভােগ।

2. যিদ আপিন বরেফর জল িদেয় এক� �াস কানায় পূণ� কেরন এবং বরফ গেল যায়,
তাহেল কী হেব?

বরফ জেলর �াস। মা�� ন ব�ারাউড, �গ� ইেমেজস
বরফ পািনেত পিরণত হওয়ার সােথ সােথ �াস� �বািহত হেব।
বরফ গেল �ােস পািনর �র অপিরবিত� ত থাকেব।
বরফ গেল পািনর �র িকছুটা �নেম যােব।
আিম কখনই খুেঁজ পাব না কারণ আিম জল পান করব বা িকছু ঘটার আেগই চেল যাব।
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জেলর এক� আকষ�ণীয় �বিশ�� হল �য এ� তরল িহসােব সব�ািধক ঘন� অজ� ন কের,
ক�ন িহসােব নয়। সুতরাং, বরফ পািনর �চেয় কম ঘন এবং ভাসমান। যখন এ� গেল
যায়, তখন এ� আরও ঘন হয়। �িত ইউিনট আয়তেন �বিশ ভর মােন তরেলর মা�া
সামান� কেম যায়।

3. Sb িচ�� stibnum বা stibnite �বাঝায়। এই উপাদান�র আধুিনক নাম িক?

�ন�ভ অ�াি�মিনর নমনুা।
আেস�িনক
�ন
অ�াি�মিন
সামািরয়াম
িসেবারিজয়াম

ি�বনাম অ�াি�মিনর পুরােনা নাম । সতক�  থা�ন আপিন �েনর জন� Sn এর সােথ
�তীক�েক িব�া� করেবন না (এক� সাধারণ জ�ল রসায়ন পরী�ার ��)। খাবােরর
জন� ক�ান �তির করার জন� �ন যেথ� িনরাপদ। অ�াি�মিন এবং এর �বিশরভাগ �যৗগ
িবষা�।
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4. জল-িভি�ক তরল�িলেক িপএইচ-এর ��ে� অ�ীয়, িনরেপ� বা �মৗিলক িহসােব বণ�না
করা �যেত পাের। এর মেধ� �কান� দেুধর বণ�না �দয়?

�মেয় এক �াস দধু পান করেছ। তারা মরু, �গ� ইেমজ
সামান� আি�ক
শি�শালী অ�ািসড
িনরেপ�
সামান� �মৗিলক
দেুধর িপএইচ �নই
দধু এক� িনরেপ� িপএইেচর কাছাকািছ, তেব এ�েত থাকা ল�াক�ক অ�ািসেডর জন�
এ� িকছুটা অ�ীয় ধন�বাদ।
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5. ��া�েনর জন� িডএনএ �কাড, যা জীেবর িবি�ং �ক। মানবেদেহ সবেচেয় �বিশ
পিরমােণ ��া�ন �কান�?

িডএনএ অণ।ু �ট টাইিসক, �গ� ইেমজ
�উবিুলন
অ�ালবিুমন
�কালােজন
�করা�ন

আপিন �াথিমকভােব আপনার চুল, নখ এবং �েক �করা�ন পােবন , তেব মানেুষর মেধ�
সবেচেয় �চুর ��া�ন হল �কালােজন , যা হাড় এবং ত�ণাি�েত পাওয়া যায়। উভয়
��া�ন শি�শালী এবং নমনীয়।

6. �নােবল গ�াস�িল িনি�য় কারণ তারা বাইেরর ইেলক�ন �শল স�ূণ� কেরেছ। এই
উপাদান�িলর মেধ� �কান� এক� মহৎ গ�াস নয়?

উ�লভােব আেলািকত িচ��িল �ায়শই িন�চােপর মহৎ গ�ােস ভরা থােক.. িজল ��াল,
�গ� ইেমজ
িহিলয়াম
আগ�ন
��ািরন
ি��ন

��ািরন এক� মহৎ গ�াস নয়। এ� এক� স�ূণ� অে�েটর এক� ইেল�ন লাজকু, তাই
মহৎ গ�ােসর িবপরীেত, এ� অত�� �িতি�য়াশীল।
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7. হাইে�ােজেনর সবেচেয় সাধারণ আইেসােটাপ িক?

এই আিদ ন���েলা হাইে�ােজন �থেক �তির হে�.. �কে�ক, �গ� ইেমজ
��া�য়াম
িডউেটিরয়াম
চূণ�
হাইে�ােজেনর এক� মা� আইেসােটাপ আেছ!
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িবে�র �বিশরভাগ হাইে�ােজন ��া�য়াম (এক� ��াটন, �কান িনউ�ন �নই), তেব িকছু
িডউেটিরয়াম এবং ি��য়ামও ঘেট। ি��য়াম �তজি�য়। িডউেটিরয়াম �তজি�য় নয়
এবং এ� ভারী জেল পাওয়া হাইে�ােজেনর �প।

8. আপিন জল ছাড়া বাঁচেত পারেবন না! এর রাসায়িনক সূ� িক?

জেলর �ঢউ। ইিয়ন িজয়াং / আইইএম, �গ� ইেমজ
H2
O2
H2O
H2O2

আপিন এই এক িমস না, তাই না? জল ভাল পুরােনা H 2 �হ!
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9. আধুিনক পয�ায় সারণী আিব�ােরর কৃিত� কােক �দওয়া হয়?

রাসায়িনক উপাদান হল �সই িজিনস যা �থেক সম� পদাথ� �তির হয়.. আে� ��ােখারভ,
�গ� ইেমজ
�নােবল
Lavoisier
�মে�ল
�মে�িলভ

�মে�িলভ (কখনও কখনও �মে�েলেয়ভ বানান) আধুিনক পয�ায় সারিণ �তিরর কৃিত�
পান, যিদও তার �টিবল� পারমাণিবক সংখ�ার পিরবেত�  পারমাণিবক ভর বিৃ�র উপর
িভি� কের িছল। �মে�িলেভর �টিবল সাধারণ �বিশ�� এবং পয�ায়�িমক �বণতা
অনসুাের উপাদান�িলেক �গা�ীব� কেরেছ।

10. এই উপাদান�িলর মেধ� �কান� এক� অধাতু?

ই�াত পাইপ. আট� পাট� নার-ইেমজ, �গ� ইেমজ
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সালফার
ম�া�ািনজ
অ�ালিুমিনয়াম
�বিরিলয়াম

সালফার এক� অধাতু । এ� হলদু এবং এেত ধাতব দীি� �নই।


