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িনেচর �কান পিরেশাধন প�িত এই নীিতেত কাজ কের �য ধাতুর ক�ন অব�ার তুলনায় অেমধ� গেল �বিশ
�বণীয়?
[A] িল�েয়শন
[B] ইেলে�ালাই�ক িরফাইিনং
[C] �জান িরফাইিনং
[D] বা� �ফজ িরফাইিনং

স�ক উ�র:[C] [�জান িরফাইিনং]
�জান িরফাইিনং এই নীিতেত কাজ কের �য অেমধ��িল ধাতুর ক�ন অব�ার �চেয় গেল �বিশ �বণীয়। এই
প�িত� �সিমক�া�র উৎপাদেনর জন� খুবই উপেযাগী।

12. �ধান �কায়া�াম সংখ�া n হেল, এক� �শেলর মেধ� সবেচেয় �বিশ ইেলক�ন �কান� থাকেত পাের?
[A] n
[B] n2

[C] 2n2
[D] 3n3

সাধারণ সূ� অনসুাের nম �শল� 2n2 ইেলক�ন ধের রাখেত পাের। উদাহরণ��প, L �শেলর জন� n = 2,
তাই এ� ধারণ করেত পাের এমন সব�ািধক ইেলক�ন হল 2(22), বা 8।

পয�ায় সারিণেত, ল�া�ানেয়ড�িল িন�িলিখত উপাদান�িলর �কান �েপর অংশ?
[A] p-block
[B] s-block
[C] d-block
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[D] f-block

স�ক উ�র হল D. [f-block]

ল�া�ানেয়ড রাসায়িনক উপাদান�িলর এক� �প যা 57 �থেক 71 পয�� পারমাণিবক সংখ�া সহ 15�
ধাতব উপাদান িনেয় গ�ত, যা ল�া�ানাম �থেক লেুট�য়াম। পয�ায় সারণীেত, তারা উপাদান�িলর f-�েকর
মেধ� রেয়েছ।

িন�িলিখত উপাদান�িলর মেধ� �কান� [Xe] 6s1 �বাঝায়?
[A] ইি�য়াম
[B] �িবিডয়াম
[C] �া�নাম
[D] িসিজয়াম

স�ক উ�র হল [D] িসিজয়াম

িসিসয়ােমর পারমাণিবক সংখ�া 55, এবং �জনেনর পারমাণিবক সংখ�া 54। িসিসয়ােমর ইেলক�িনক
কাঠােমােক [Xe] 6s1 িহসােবও �লখা �যেত পাের।

15. O2 অণেুত ব�ন�িল কীভােব সাজােনা হয়?
[A] 1

[B] 2
[C] 3
[D] 4

স�ক উ�র হল B [2]।
এক� অণেুত দ�ু পরমাণরু মেধ� ব�েনর সংখ�া ব� অড� ার িনধ�ারণ কের। �যেহতু তারা দ�ু ইেলক�ন
ভাগ কের, তাই O2 অণরু ব�ন �ম 2।

16. এক� হাইে�ােজন ফুেয়ল �সল কী �রেখ যায়?
[A] জল, তাপ এবং ওেজান
[B] জল এবং তাপ
[C] জল এবং ওেজান
[D] তাপ, িমেথন এবং কাব�ন ডাই অ�াইড

B (জল এবং তাপ) স�ক উ�র।
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যখন হাইে�ােজন এবং অি�েজনেক এক� �ালানী কে� একি�ত করা হয়, তখন �ধুমা� জল এবং তাপ
�থেক �বিরেয় আেস। তারা ি�নহাউস গ�াস বা বাতােসর জন� খারাপ অন�ান� িজিনস ব� কের না।

17.সুগ�যু� হাইে�াকাব�ন স�েক�  �কান িববিৃত� সত�?
[A] তােদর অ�ােরেনস নােমও ডাকা হয়
[B] এরা �ম� অণু
[C] সুগ�যু� হাইে�াকাব�ন জেল িমি�ত হয়
[D] উপেরর সম�

স�ক উ�র হল A। [আিরন তােদর আেরক� নাম।]
সুগি� হাইে�াকাব�ন হল অ-�পালার অণু যা সাধারণত ক�ন বা তরল হয় যার �কান রঙ থােক না এবং
এক� �ত� গ� থােক। সুগ�যু� হাইে�াকাব�ন�িল জেলর সােথ ভালভােব িমি�ত হয় না, তেব তারা �জব
�াবেকর সােথ সহেজই িমি�ত হয়। অ�ােরােম�ক হাইে�াকাব�েনর অপর নাম অ�ােরনস।

18.ইিথিলন �াইকল এবং অেথ�া-ফথািলক অ�ািসড ঘনীভূত িবি�য়ায় একি�ত হেল এই পিলমার�িলর মেধ�
�কান� �তির হয়?
[A] িনওি�ন
[B] �টফলন
[C] পিল ইিথিলন �াইকল থ�ােলট
[D] উপেরর �কান� নয়

পিল ইিথেলন �াইকল থ�ােলট স�ক উ�র।
পিল ইিথিলন �াইেকাল phthalate �তির করা হয় ইিথিলন �াইেকাল এবং অেথ�া-ফথািলক
অ�ািসডেক একি�ত কের ঘনীভবন নামক �ি�য়ায়।

19.অ�ােনাডাইিজং �ি�য়ায় িনেচর �কান ধাতু ব�বহার করা হয়?
[A] অ�ালিুমিনয়াম
[B] কপার
[C] িবসমাথ
[D] ক�ালিসয়াম

স�ক উ�র হল A. [অ�ালিুমিনয়াম]

অ�ােনাডাইিজং হল �কােনা িকছুেত অ�ালিুমিনয়াম অ�াইেডর পু� �র �াপন করার �ি�য়া। বাতােসর
সং�েশ� এেল অ�ালিুমিনয়াম অ�াইেডর এক� পাতলা �র �তির কের। অ�ালিুমিনয়াম অ�াইেডর এই �র
িদেয়, অ�ালিুমিনয়াম আর মিরচা পড়েব না।
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20।জেলর অ�ায়ী কেঠারতা িকভােব ি�র করা যায়?
[A] জল ফুটােনা
[B] ক�ালিসয়াম হাইে�া�াইেডর সংেযাজন
[C] a এবং b
[D] �কােনা�ই নয়

স�ক উ�র হল C. [A এবং B]
আপিন জল ফু�েয় বা চুন (ক�ালিসয়াম হাই��াইড) �যাগ কের চুন নরম করার �ি�য়ার মাধ�েম অ�ায়ী
কেঠারতা কমােত পােরন।


