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1. �জব রসায়ন হল জীব� �াণীর �যৗগ�িলর অধ�য়ন। সম� �জব অণ ুরেয়েছ:

�জব রসায়ন - �বনিজন অণ।ু �ল�না িডজাইন, �গ� ইেমজ
�ধুমা� কাব�ন
কাব�ন এবং নাইে�ােজন
কাব�ন এবং হাইে�ােজন
কাব�ন, হাইে�ােজন এবং অি�েজন

কাব�ন আেছ এমন সব �যৗগ �জব নয়। এক� অৈজব কাব�ন �যৗেগর উদাহরণ হল কাব�ন ডাই অ�াইড ।
সম� �জব পদােথ� কাব�ন এবং হাইে�ােজন উভয়ই থােক। এক� আধা-ব�িত�ম কাব�ন �ট�াে�ারাইড হেব,
যা এক� �জব �াবক। এ� আসেল �জব নয়, তেব এ� অ-�পালার তাই এ� �জব অণ�ুিলেক �বীভূত কের।

2. Ag �তীক� �কান উপাদােনর জন� দাঁড়ায়?

উপাদােনর পয�ায় সারণী। ড�ািনেয়ল হা��  ফেটা�ািফ, �গ� ইেমজ
গ�ািলয়াম
ম�াগেনিসয়াম
�সানা
িসলভার

Ag মােন argentum, যা �পার এক� পুরােনা নাম । "আেজ� �" শ�� �বেঁচ থােক, যার অথ� �পািল।

3. পদােথ�র িতন� সাধারণ অব�া হল ক�ন, তরল এবং গ�াস। এক� তরল আেছ:

ব�াপার রােজ�র. ডরিলং িক�ারসেল, �গ� ইেমজ
এক� সং�ািয়ত ভিলউম, িক� এক� সং�ািয়ত আকৃিত নয়
এক� িনিদ�� আকৃিত, িক� �কােনা সং�ািয়ত ভিলউম �নই
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এক� সং�ািয়ত ভিলউম এবং আকৃিত
�কান সং�ািয়ত ভিলউম বা আকৃিত

এক� তরল তার পাে�র আকার ধারণ কের (�কানও সং�ািয়ত আকৃিত �নই), তেব এক� �মাটাম�ু �বক
আয়তন রেয়েছ (অ�ত এক� গ�ােসর তুলনায়)। এক� পদােথ�র অব�া তার উপাদান�িলর গিতশি�র
কারেণ হয়। পয�া� শি� সহ, পরমাণ ুএবং অণ�ুিল এেক অপেরর সােথ কম দঢ়ৃভােব আব� থােক।

4. আপিন �লাহা ছাড়া বাঁচেত পারেবন না. শরীেরর সবেচেয় �বিশ আয়রন �কাথায় থােক?

পাি�ং �লাহা. �মল কা�� স, �গ� ইেমজ
আপনার মি��
আপনার �ক
আপনার হাড়
�তামার র�

অি�েজন পিরবহেনর জন� ব�ব�ত �লািহত র�কিণকায় পাওয়া িহেমাে�ািবেন শরীেরর �বিশরভাগ আয়রন
আটেক থােক।

5. এক� িতেল অ�ােভাগাে�ার আইেটেমর সংখ�া থােক। অ�ােভাগাে�ার সংখ�া কত?

িতল। �ডিভড �পিলং, �গ� ইেমজ
6023
6.023 x 10^23
6.02 x 10^-23
3 x 10^8

অ�ােভাগাে�ার সংখ�া িবশাল! রসায়নিবদরা এক� ইউিনটেক সং�ািয়ত করার জন� 6.02 x 10^23
ব�বহার করার কারণ হল পাগল-বড় সংখ�ার সােথ কাজ করা এড়ােনা।

6. �য পরমাণেুত ইেলক�েনর �চেয় �বিশ ��াটন আেছ তােক কী বেল?

পরমাণ।ু ইয়ান কািমং, �গ� ইেমেজস
এক� অণু
এক� আইেসােটাপ
এক� anion
এক� cation

যিদ এক� পরমাণেুত ইেলক�েনর �চেয় �বিশ ��াটন থােক তেব এ�র এক� �নট ইিতবাচক চাজ�  থােক।
এ� এক� ক�ােটশন, যা আপিন মেন রাখেত পােরন কারণ ক�ােটশেনর "t" ইিতবাচক জন� এক� "+" িচে�র
মেতা।
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7. িনেচর সব�েলাই অ�ািমেনা অ�ািসড ছাড়া:

অ�াি�বিড ��া�ন অণ।ু সােয়� িপকচার �কা, �গ� ইেমজ
ি�পেটাফান
িলউিসন
টাইেরািসন
এেডনাইন

অ�ােডিনন এক� িনউি�ক অ�ািসড , অ�ািমেনা অ�ািসড নয়।

8. এক কাপ জেল এক �ফাঁটা খাবােরর রঙ ছিড়েয় পেড় �কান পিরবহন �ি�য়ার উদাহরণ?

জেল খাদ� রং. �কির ওবারিল, �গ� ইেমজ
িডিফউশন
অসেমািসস
বাে�র চাপ
ইিফউশন

খাবােরর রঙ পািনেত ছিড়েয় পড়া �সারেণর এক� উদাহরণ । অসেমািসেস জল জিড়ত, তেব এক�
অধ�েভদ� িঝি�ও থাকেত হেব।

9. �নানা জেলর �বেণ (এক� লবণা� �বণ), লবণ হল:

লবণা� সমাধান. ইেকা, �গ� ইেমজ
�বণ
�াবক
কলেয়ড
সল

লবণ হল �াবক কারণ এ� �াবক (জল) মেধ� �বীভূত হয়। দ�ু তরেলর িম�েণ, �াবেকর তুলনায় �াবক
কম পিরমােণ উপি�ত থােক।

10. িনেচর সম� উপাদান ঘেরর তাপমা�ার চারপােশ তরল পদাথ� �কান� ছাড়া?

তরল বধু ধাতুর �ফাঁটা। কেড� িলয়া ম�য়, �গ� ইেমজ
গ�ািলয়াম
ম�াগেনিসয়াম
��ািমন
বধু
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��ািমন এবং পারদ ঘেরর তাপমা�ায় তরল । আপিন আপনার হােতর তালেুত গ�ািলয়াম গলেত পােরন।
আপিন যিদ আপনার হােত খাঁ� ম�াগেনিসয়াম রােখন তেব এ� আপনার �েকর জেলর সােথ �িতি�য়া
করেত পাের এবং �লেত পাের, তেব এ� গেল যােব না।


