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১। H2(g)+Br2(g) → 2A , Aয ৌগটি একটি- 

ক) এদসড  খ)  ক্ষারক  গ)  গ্যাস   ঘ)  িবর্  

২। অবস্তান্তর যমৌি নয় যকানটি ?  

ক) Fe  খ) Ni  গ) Cu  ঘ) Sc 

৩।ইলিকট্রন আসদির সঠিক ক্রম যকানটি? 

ক) F>Cl>Br>I        খ) Cl> F>Br>I  

গ) F<Cl<Br<I         ঘ) Cl<F<Br<I 

৪।অদিক তদিৎিনাত্বক যমৌি যকানটি? 

ক)Li  খ) C  গ) N  ঘ) F  

৫। দনলচর যকানটি অি বিাতু? 

ক) Si খ) S  গ) Sc ঘ) Cs 

৬।তৃতীয় প বালয় বাম যেলক ডালন যগলি যমৌলির –   

i) ইলিকট্রন গ্রহর্ প্রবর্তা বৃদি পায়     

ii) তদিৎ ঋনাত্বকতা বৃদি পায়                                             

iii) ইলিকট্রন আসদি হ্রাস পায়  

দনলচর যকানটি সঠিক ?  

ক)iও ii  খ)iও iiiগ) iiও iii  ঘ) i,iiও iii 

º দনলচর যমৌিগূলিা িক্ষয কর এবং ৭-৮ নং প্রলের উত্তর 

িাওঃ  

11X  19Y  37Z  
 

৭। Z যমৌিটি প বায় সারদর্র যকান প বালয়র যমৌি?  

ক) ৩য়  খ) ৪ে ব   গ) ৫ম  ঘ) ৬ষ্ঠ   

৮। উদিদখত যমৌিগুলিার যক্ষলে- i)Xও Y অলপক্ষা Z যমৌি 

যবদি সদক্রয়    ii) Yও Z অলপক্ষা X যমৌলির আকার য াট                                               

iii) এলির সব বলিষ িদিস্তলর ১টি ইলিকট্রন আল   

দনলচর যকানটি সঠিক ?  

ক)iও ii খ)iও iii গ) iiও iii  ঘ) i,ii ও iii 

৯।19K প বায় সারদর্র যকান প বালয় অবদিত?  

ক) ৩য়   খ) ৪ে ব   গ) ৫ম  ঘ)  ৬ষ্ঠ 

১০। 29Cu পর্ যায় সারণির ক ান গ্রুপপ অবণিত?  

 ) ১   খ) ২   গ) ১১   ঘ) ১২   

১১। ণনপের ক ান অনুপত অষ্ট  ণনয়ম পাণিতহয়ণন?  

 ) NCl3 খ) PCl3 গ) BCl3  ঘ) SCl2 

১২। ক ান সমপর্াজী অণু স্বাভাণব তাপমাত্রাওোপপ গ্যাস?  

 ) NH3 খ) H2O গ) C10H8  ঘ) C2H5OH  

 

 

 

 

 

 

 

১৩। C2H5OHকর্ৌগটি –  

i) স্বাভাণব  তপমাত্রা ও োপপ তরি 

ii) পাণনপত দ্রবভূত হয় 

iii) এ টি আয়ণন  কর্ৌগ 

ণনপের ক ানটি সঠি ?  

 ) iও ii খ) iও iii গ) iiও iii ঘ) i, iiও iii  

১৪।  াপড়  াো কসাডায়  ত অণু পাণন ণবদ্যমান?  

 ) ৩  খ) ৫  গ) ৭  ঘ)  ১০  

১৫। ণনপের ক ানটি কর্ৌগ মুি  ?  

 ) Mg2+ খ) Ca2+  গ) PH4
+  ঘ) Al3+  

১৬। HBr কর্ৌগদ্রবপি  

i)  H+ ও Br-ণহপসপব থাপ    

ii) ণবদ্যুৎ পণরবহন  পর   

iii) ক িাস গঠন  পর 

ণনপের ক ানটি সঠি ?  

 ) iও ii খ) iও iii গ) iiও iii ঘ) i, iiও iii  

 ১৭। আয়ণন  কর্ৌগ ক ানটি ?  

 ) HF  খ) NH3 গ)  CCl4 ঘ)  CsCl 

১৮। পারমানণব  শাঁস ক ানটি?  

 ) NH4
+
  খ) PH4

+
  গ) Mg2+  ঘ)  H3O

+ 

১৯। কিপডর কর্াজনী – 

i)  ২  

ii) ৩   

iii)  ৪ 

ণনপের ক ানটি সঠি ?  

 ) iখ ) iও ii  গ) iও iii ঘ)  iiও iii  

২০। সািফাপরর সপব যাচ্চ কর্াজনী ক ানটি ?  

 ) ২ খ) ৪  গ) ৫  ঘ)  ৬  

 

 


