
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি 

                         শ্রেণি-        ণিতীয়           

                           ণিষয় :-    ণিজ্ঞান 

                       একক -ফলের কথা(পৃষ্ঠা :৫২-৫৪) 

                                

১ ।নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির সংক্ষেক্ষে উত্তর দাও : 

১. ১ আম, জাম, আতা, কাাঁ ঠাি, বাদাম, িারক্ষকি - এগুনি কী? তার সংজ্ঞা দাও । 

উ :- এগুনি ফি । 

ফি - আমরা জানি ফুক্ষির মক্ষযে থাক্ষক েরাগ বা ররণু ।ফুক্ষির ওের যিি রকাক্ষিা 

েতঙ্গ (প্রজােনত, রমৌমানি) এক্ষস বক্ষস, তিি ওই েতক্ষঙ্গর োক্ষে ফুক্ষির ররণু বা 

েরাগ রিক্ষগ যাে, তারের ওই েতঙ্গ যিি রকাক্ষিা স্ত্রী ফুক্ষি নগক্ষে বক্ষস, তিি স্ত্রী 

ফুক্ষি েরাগ সংক্ষযাক্ষগর মাযেক্ষম ফুি রথক্ষক ফক্ষির সৃনি হে। 

১.২ রতামরা যিি আম িাও, তিি নক আমটা হাক্ষত নিক্ষেই কামক্ষে রিক্ষত শুরু 

কক্ষরা? 

উ:- িা, আক্ষমর রিাসা িানেক্ষে হিুদ রক্ষের িরম নমনি শাাঁ স িাওো হে। শাাঁ ক্ষসর 

িীক্ষে শক্ত মত একটি অংশ থাক্ষক যাক্ষক আমরা আাঁটি বা দািা বনি। এটি আসক্ষি ঐ 

ফক্ষির বীজ, এটি মাটিক্ষত েেক্ষি এর রথক্ষকই আবার িতুি গাি জন্মাে। 

১ :৩ ফক্ষির কেটি অংশ? কী কী? 

উ:- বই েৃষ্ঠা :৫২ 

১.৪ ফিক্ষক কে ভাক্ষগ ভাগ করা যাে, কী কী? 

উ:- ফিক্ষক সাযারণত রক্ষসর নভনত্তক্ষত, বীক্ষজর নভনত্তক্ষত, ফুক্ষির নভনত্তক্ষত ও 

স্বাক্ষদর নভনত্তক্ষত নবনভন্ন ভাক্ষগ ভাগ করা যাে। যথা- রক্ষসর নভনত্তক্ষত, সরস ফি 

রযমি আম, িীরস ফি রযমি বাদাম। বীক্ষজর নভনত্তক্ষত, একবীজ ফি রযমি আম, 

বহুবীজ ফি রযমি আতা। ফুক্ষির নভনত্তক্ষত, রযৌনগক ফি রযমি আিারস, সরি 

ফি রযমি আম, গুচ্ছ ফি রযমি আতা। স্বাক্ষদর নভনত্তক্ষত, নমনি ফি রযমি আম, 

টক ফি রযমি রতাঁ তুি, কষা ফি রযমি আমিনক, ঝাি ফি রযমি িঙ্কা। 

**(আদা গাক্ষির মূি, এটি ফি িে। বইক্ষত correction করক্ষব। েৃষ্ঠা - ৫৪) 



 

 

১.৫ জক্ষি জন্মাে এমি একটি ফক্ষির িাম রিক্ষিা । 

উ:- োনিফি। 

১.৬ যাি, গম, কিা গাি রক ওষনয গাি রকক্ষিা বিা হে? 

উ:- রয সকি গাি একবার ফি নদক্ষেই মক্ষর যাে, তাক্ষদর ওষনয গাি বক্ষি। 

সাযারণত যাি, গম, কিা গাি একবার ফি নদক্ষে বা ফসি নদক্ষে শুনকক্ষে যাে, তাই 

এক্ষদর ওষনয গাি বিা হে। 

১.৭ নিম্ননিনিত ফিগুনি রকাি রকাি ঋতুক্ষত োওো যাে--আম, তাি, োনিফি 

কুি 

উ:- আম - গ্রীষ্মকাক্ষি 

      তাি - বষষাকাক্ষি 

      োনিফি - শরৎকাক্ষি 

     কুি - শীতকাক্ষি োওো যাে। 

১.৮ রযৌনগক ফি ও গুচ্ছ ফক্ষির মক্ষযে তফাৎ রকাথাে? 

 উ:- যিি অক্ষিকগুনি ফুি রথক্ষক একটি মাত্র ফি হে তাক্ষক বক্ষি রযৌনগক ফি। 

রযমি- আিারস 

আবার যিি একটি ফুি রথক্ষক অক্ষিকগুনি ফি হে, তাক্ষক বক্ষি গুচ্ছ ফি। রযমি- 

আতা। 

১.৯ একটি একবীজ, সরস, সরি, নমনি ফক্ষির িাম রিক্ষিা ও তার নেত্র অঙ্কি কক্ষরা। 

উ:- আম 

নশোথীরা নিজ প্রক্ষেিাে আক্ষমর িনব রেনিি নদক্ষে আাঁকক্ষব এবং রিাসা, শাাঁ স ও 

বীজ নতিটি অংশ রদিাক্ষব। 

ণি:দ্র:  

➢ :ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ যদে বুঝদে সমসযা হয়, েদব দিদের বক্তবয  
Comment Box- এ পাঠাও। 

➢ দিদের িাম, শ্রেদি, দবভাগ, ক্রদমক সংখ্যা ও শ্রযাগাদযাগ িম্বর উদেখ্ 
করদব। 

➢ আমরা সরাসদর শ্রোমাদের সাদে শ্রযাগাদযাগ কদর শ্রিদবা। 
 


