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1. ক) চকদতয়া া চকাচ্ছনা অদনষ্টকাৰী পিাৰ্ থআিাৰ চ ৌপাচ্ছশ ৰ্কা িাট ,
পানী আৰু ায়ুত প্ৰচ্ছেশ কদৰ এইচ্ছ াৰৰ স্বাভাদ ক গুণ চিচ্ছন—িাট ত ৰ্কা
িদনজ পিাৰ্ চথ চ্ছেদৰয়া, চকাঁ ু আদি অচ্ছনক সৰু সৰু জীে, পানীত ৰ্কা
অদ্ভিচ্ছজন, হাইচ্ছৰাচ্ছজন, ায়ুত ৰ্কা অদ্ভিচ্ছজন, হাইচ্ছৰাচ্ছজন, কা নথ ডাইঅিাইড আদি নষ্ট কচ্ছৰ। তাৰফলত ায়ু, পানী, িাট জীে জগতৰ যেহাৰৰ
অনুপচ্ছিাগী হহ পচ্ছৰ আৰু জীেজগতৰ ক্ষদত সাধন হয়।পদৰচ্ছেশ এচ্ছনিচ্ছৰ
িূদষত চহাো ঘ নাই হ’ল প্ৰিূষণ া পদৰচ্ছেশ িূদষতকৰণ।
2
খ) িানুচ্ছহই ায়ুত অদনষ্টকাৰী চগে, চধাাঁো ধূদল আদি উৰুোয়, পানীত নানা
ৰাসায়দনক দ্ৰ য, চতল আদি পিাৰ্ চপলায়
থ
আৰু হাদ - ন নাশ কদৰ িাট ৰ
অদনষ্ট সাধন কচ্ছৰ। এচ্ছনিচ্ছৰ িানুচ্ছহ ায়ুিণ্ডল, িাট , পানীৰ অদনষ্ট কদৰ আিাৰ
চ ৌপাশৰ পদৰচ্ছ শ িূদষত কদৰ আদনচ্ছে।
2
গ) িাট , ায়ু, পানী, উদ্ভিি আৰু প্ৰাণী
ঘ) প্ৰ

2
1x2=2

দ

2. প্ৰদতচ্ছ িনৰ আৰম্ভদণচ্ছত দশচ্ছৰানাি দলদি লাদগ ।দিতীয় শাৰীত
শুদ্ধলক তাদৰি, স্থ্ান, প্ৰদতচ্ছ িক ুদল দলদি লাদগ । প্ৰশ্নকাকতত দিয়া
দ ষয় স্তুক প্ৰাধানয দি প্ৰদতচ্ছ িন িন প্ৰায় ১০০/১২০ ািান শব্দৰ
দভতৰত দলদি লাদগ ।

4x1=4

3. ভা -সম্প্ৰসাৰণৰ দ ষয় স্তুক োত্ৰ-োত্ৰীচ্ছয় স্পষ্ট আৰু শুদ্ধ অসিীয়া
ভাষাত প্ৰায় ১০০/১২০ ািান শব্দৰ দভতৰত দলদি ।

4. A) িনত পৰ----স্মৰণ হ (ৰ না দ দ ত্ৰা পৃিা-১০৭ )

4x1=4

2x2=4

B) হাত াগৰা----আচ্ছগচ্ছয় আচ্ছন যেহাৰ কৰা (ৰ না দ দ ত্ৰা পৃিা-১০৬)
C) চপ ভাচ্ছ ৌ----চপ ত কৰ্া ৰাদি চৰ্াো িানুহ( ৰ না দ দ ত্ৰা পৃিা-১০৮)
5. ষত্বদ দধৰ দনয়ি অনুসদৰ উত্তৰ সিূহ দলদি । (ৰ না দ দ ত্ৰা পৃিা১৫)1x3=3
6. A) চিদতয়া পানী চগা িাচ্ছৰ চতদতয়া ৰফ হয় ।

1x3=3

B) পাঠ্যপুদৰ্ ভালিচ্ছৰ পদি া আৰু সুফল পা া ।
C) শাৰীদৰক শ্ৰি কৰাসকলৰ স্বাস্থ্য ভাচ্ছল ৰ্াচ্ছক।
7. প্ৰশ্নসিূহৰ উত্তৰ ৰ না দ দ ত্ৰাৰ পৃিা—৪৪ ৰ পৰা াদে উদলয়াই দলদি ।
1x4=4
8. I) নাই া ii) উত্তৰ পাঠ্ৰ লগত সংগদত ৰাদি উত্তৰচ্ছ া দলদি ।( পৃিা ৬৫,৬৩ )
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9. I) নাই া ii) োত্ৰ-োত্ৰীচ্ছয় দনজ ধাৰণাক প্ৰাধানয দি উত্তৰচ্ছ া দলদি । 3

10.

i) উত্তৰ পৃিা-১২৫ ত উচ্ছেি কৰা হহচ্ছে ।
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ii) উত্তৰ পৃিা ১১৫ ত উচ্ছেি কৰা হহচ্ছে ।
11. i) কদ তাৰ লগত সংগদত ৰাদি উত্তৰ দলদি ।
ii)কদ তাৰ লগত সংগদত ৰাদি উত্তৰ দলদি ।
------------------------------------------------------------
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