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রসায়ন সংি�� ��|Chemistry short questions
রসায়ন অ�াভািবক ি�িভয়ায় পূণ� এক� আকষ�ণীয় িব�ান। সবেচেয় মজাদার এবং সবেচেয়
আকষ�ণীয় রসায়ন তথ��িলর মেধ� রেয়েছ:

ঘেরর তাপমা�ায় তরল আকার ধারণ কের এমন একমা� ক�ন উপাদান হল
��ািমন এবং পারদ । যাইেহাক, আপিন আপনার হােতর উ�তায় এক� িপ� ধের
গ�ািলয়াম গলেত পােরন ।

অেনক পদােথ�র িবপরীেত, জল িহমািয়ত হওয়ার সােথ সােথ �সািরত হয়। এক�
আইস িকউব এ� �তির করেত ব�ব�ত জেলর �চেয় �ায় 9% �বিশ আয়তন �নয়।

আপিন যিদ এক� পূণ� �াস জেল এক মেুঠা লবণ �ঢেল �দন, তেব জেলর �র আসেল
�ােস উপেচ পড়ার পিরবেত�  নীেচ চেল যােব।

একইভােব, আপিন যিদ আধা িলটার অ�ালেকাহল এবং আধা িলটার জল �মশান
তেব তরেলর �মাট আয়তন হেব এক িলটােরর কম।

গড় �া�বয়� মানেুষর শরীের �ায় 0.4 পাউ� বা 200 �াম লবণ (NaCl)
থােক।
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এক� িব�� উপাদান অেনক �প �নয়। উদাহরণ��প, হীরা এবং �াফাইট
উভয়ই িব�� কাব�েনর �প।
রসায়ন সংি�� ��|Chemistry short questions

অেনক �তজি�য় উপাদান আসেল অ�কাের �েল ।

পািনর রাসায়িনক নাম (H 2 O) ডাইহাইে�ােজন মেনা�াইড।

পয�ায় সারণীেত �দিশ�ত একমা� অ�র� হল �জ.
ব�পােতর ফেল O 3 উৎপ� হয়, যা ওেজান, এবং বায়ুম�েলর ওেজান �রেক
শি�শালী কের।
�ধুমা� দ�ু অ-�রৗপ� ধাতু হল �সানা এবং তামা ।

অি�েজন গ�াস বণ�হীন হেলও অি�েজেনর তরল ও ক�ন �প নীল।
মানেুষর শরীের 9,000 �পি�েলর জন� "সীসা" (যা সিত�ই �াফাইট) �দােনর জন�
যেথ� কাব�ন রেয়েছ।

হাইে�ােজন হল মহািবে�র সবেচেয় �াচুয�পূণ� উপাদান , যখন অি�েজন হল
পৃিথবীর বায়ুম�ল, ভূ�ক এবং মহাসাগের (�ায় 49.5%) সবেচেয় �চুর উপাদান।
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পৃিথবীর ভূ�েকর মেধ� িবরলতম �াকৃিতকভােব ঘটেত থাকা উপাদান�
অ�া��াটাইন হেত পাের । পুেরা ভূ�ক�েত �ায় 28 �াম উপাদান রেয়েছ বেল মেন
হয়।

হাইে�া�ুিরক অ�ািসড এতটাই �য়কারী �য এ� কাচেক �বীভূত করেব। যিদও
এ� �য়কারী, হাইে�াে�ািরক অ�ািসডেক দবু�ল অ�ািসড িহসােব িবেবচনা করা হয়
।
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আটলাি�ক মহাসাগের যত বালিত জল আেছ তার �চেয় �বিশ পরমাণু পূণ� এক
বালিত জেল।

িহিলয়াম �বলনু ভােস কারণ িহিলয়াম বাতােসর �চেয় হালকা।

�মৗমািছর �ল অ�ীয় হয় , আর বােপর �ল �ারীয় হয় ।

গরম মিরচ ক�াপসাইিসন নামক অণু �থেক তােদর তাপ পায়। যিদও অণ�ু মানষু
সহ �ন�পায়ী �াণীেদর জন� িবরি�কর িহসােব কাজ কের, পািখেদর �ভােবর জন�
দায়ী িরেস�েরর অভাব হয় এবং তারা এ�েপাজার �থেক �ল� সংেবদন �থেক
�িতেরাধী।
�বিশ পািন পান করেল মতুৃ� হেত পাের।
�কেনা বরফ কাব�ন ডাই অ�াইেডর ক�ন �প (CO 2) ।
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তরল বাতােস জেলর মেতা নীলাভ আভা থােক।
আপিন িহিলয়ামেক িনখুতঁ শেূন� ঠা�া কের িহমািয়ত করেত পারেবন না। আপিন
অত�� তী� চাপ �েয়াগ করেল এ� িহমািয়ত হেব।

আপিন যখন তৃ�াত� �বাধ কেরন, আপিন ইিতমেধ� আপনার শরীেরর �ায় 1%
জল হািরেয় �ফেলেছন।

ম�ল �হ লাল কারণ এর পৃে� �চুর আয়রন অ�াইড বা মিরচা রেয়েছ।

কখনও কখনও, গরম জল ঠা�া জেলর �চেয় �বিশ �ত জেম যায়। একজন উ�
িবদ�ালেয়র ছা� �ভাব� নিথভু� কেরেছ, যা তার নাম বহন কের ( এমেপ�া
�ভাব )।


