
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি 

                         শ্রেণি-‘  তৃতীয়            

                           ণিষয় :- ভূগ োল/ণিজ্ঞোন  

                        একক:-আকোশ  

         উপএকক:-আকোগশর রং--অমোিস্যো পূণিিমো  

                         

 

*নিম্ননিনিত  প্রশ্ন গুনি উত্তর দাও।  

১)বস্তু কাকক বকি?ইহা কয় প্রকার ও কী কী? 

উ:-আমরা আমাকদর চারপাকে যা নকছু প্রাণহীি বা অজৈবরূপ দদিকত পাই , তা-ই 

হি বস্তু।প্রনতটি বস্তু নকছু িা নকছু পদার্থ নিকয় গঠিত। 

ইহা দুই প্রকার।(i)স্বচ্ছ বস্তু ও (i)অস্বচ্ছ বস্তু। 

(¡)স্বচ্ছ বস্তু-কাাঁ কচর গ্লাস, প্লানিককর পযাককট। 

(¡)অস্বচ্ছ বস্তু-কাকের বাক্স, বই, িাতা ইতযানদ। 

স্বচ্ছ বস্তুর নিতর নদকয় আকিা সহকৈই দিদ ককর দযকত পাকর নকন্তু অস্বচ্ছ বস্তু 

দিদ ককর আকিা দযকত পাকর িা। 

২)আকিার সামকি কীরকম বস্তু ধরকি তার ছায়া পড়কব? ছায়া কাকক বকি? 

উ:-অস্বচ্ছ বস্তু। 

ছায়া-আকিার উৎকসর গনতপকর্ দকাকিা অস্বচ্ছ বস্তু বাধা হকয় দাাঁ ড়াকি, আকিার 

নবপরীত নদকক ঐ বস্তুর ছায়া পড়কব। 

৩)কীকসর সাহাকযয ছায়া পনরমাপ করা হয়? 

উ:-ছায়া কাঠি। 

৪)ছায়া কিি দীর্থ ও কিি দছাকটা হয়? 

উ:-পৃষ্ঠা ১৬৩। 

৫)আকিার সাকর্ ছায়ার কী সম্পকথ ? 

উ:-১৬৪ পৃষ্ঠা। 



 

 

 

৬)চাাঁ কদর সম্পককথ  কী ৈািা যায় য়? 

উ:-চাাঁ দ পৃনর্বীর একমাত্র উপগ্ৰহ। চাাঁ দকক আমরা রাকতর আকাকে দদিকত 

পাই।পূনণথমার রাকত চাাঁ দকক র্ািার মকতা দগািাকার ও উজ্জ্বি দদিায়। চাাঁ কদর 

আকিাকক বকি দৈযাৎস্না।।যনদও চাাঁ কদর নিৈস্ব আকিা দিই, ইহা সূকযথর আকিায় 

আকিানকত। দূর দর্কক চাাঁ দকক দদিকি চাাঁ কদর গাকয় অসংিয কাকিা কাকিা দাগ 

দদিা যায়। ওগুকিা হি উঁচু উঁচু পাহাড়, গিীর িাত। চাাঁ কদ ৈি, বাতাস দিই, তাই 

ৈীবকির দকাকিা অনিত্ব দিই। চাাঁ দ প্রকৃতপকে িুব শুষ্ক, রুে ও েীতি। চাাঁ কদর 

মাধযাকর্থণ বি দবে কম। 

৭)রাকতর আকাকে চাাঁ কদর আকার ও আকৃনতর কীরূপ পনরবতথ ি দদিা যায়? 

উ:-পৃষ্ঠা ১৬৫ ছনবটি করকত হকব। 

৮)অমাবসযা ও পূনণথমা কীিাকব হয়? 

উ:-অমাবসযা-পৃনর্বীর চারপাকে নিনদথ ষ্ট কেপকর্ রু্রকত রু্রকত চাাঁ দ যিি পৃনর্বী ও 

সূকযথর মাঝিাকি চকি আকস, তিি চাাঁ কদর দযনদকক সূকযথর আকিা পকড় নবপরীত 

নদকক হয় অন্ধকার।তাই ঐসমকয় পৃনর্বী দর্কক চাাঁ দকক আকাকে দদিা যায় িা। 

ঐসময়কক বকি অমাবসযা। 

৯)পূনণথমা-পৃনর্বী নিনদথ ষ্ট কেপকর্ রু্রকত রু্রকত যিি চাাঁ দ ও সূকযথর মাঝিাকি চকি 

আকস তিি সূকযথর আকিা পৃনর্বীকক অনতক্রম ককর চাাঁ কদ নগকয় দপ াঁছায়।কারণ সূযথ 

পৃনর্বী দর্কক প্রায় ১৩ িে গুণ বকড়া।ঐসময় রাকতর আকাকে চাাঁ দকক দগািাকার 

উজ্জ্বি র্ািার মকতা দদিায়। এই সময়কক বকি পূনণথমা। 

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। 
 


