
HOME ASSIGNMENT (11) 
CLASS 8-MATHEMATICS  

 DATE: 05/05/2020 

CHAPTER-5 (PLAYING WITH NUMBERS) 
In this section, we solve the puzzles in which we use letters for digits in an arithmetic problem and we have to 
find out which letter represents which digit. So, this is just like decoding i.e. cracking a code. 
Rules to follow: 

1) Each letter in the puzzle must stand for just one digit. Each digit must be represented by just one letter. 
2) The first digit of a number cannot be zero. For example, we write the number “sixty five” as 65 not as 

065 or 0065. 
 

 



 

 



 

 
 
 
 
 

SOLVE YOURSELVES 



EX.-5.2 
 
Find the values of the letters in each of the following and give reasons for the steps involved:  

1) 4 A 2)    5 A 3)    4 2 A 
    +3 5      +7 9      +2 A 5 
      B 2    C B 3        A 0 2 
 
 

     4)   A A 5)    1 8 A 6)    A 2 1 B  
         +A A      +B A 7      +1 C A B 
        B A 8        C B 2         B 4 9 6 
 
 
     7)    B 3 4 5 8)    A B 9)    2 A 
          +C 9 B A       -B 6      ×3 A 
            8 B A 2        4 7     B 7 A 
 
 
   10)    A B 11)    A A 
         × A B                                           × 4 A  
         6 A B        9 A 4  
 
13)    Complete the magic square given alongside using number 0, 1, 2, 3, ………15 (only once); so that sum  
         along each row, column and diagonal is 30. 

3 14  0 

8  6  

4   7 

  1 12 

 
14)    Fill in the blanks to complete the following number triangle: 

3 
3 3 

3 9 3 
3 _ 27 3 

3 _ 729 _ 3 
_ _ _ _ _ 3 
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Chemistry, Class-VIII 

Chapter-3, Elements, Compounds, and Mixtures 

Lesson continued for 05/05/2020 (Tuesday)     

Solution of assignment dated-30/04/2020 (Thursday):   

Q1.   

a) Mixture of naphthalene and chalk dust can be separated by sublimation process. 

Reason- This method is applicable to separate a solid-solid mixture where one of the component of 

the mixture is a sublime element. 

                                               Here in the solid-solid mixture of naphthalene and chalk dust, 

naphthalene is a sublime element. So sublimation process is used. 

 

b) Mixture of stone dust and wood dust can be separated by gravitation method.   

Reason- This process is used to separate a solid-solid mixture where one of the solid is quite heavier 

with compare to other. 

                                   Here in the mixture of stone dust and wood dust, both the substance are solid 

and stone dust is quite heavier than wood dust. So gravitation process is used. 

 

c) Mixture of iron dust and sulphur can be separated by magnetic separation method. 

Reason- This process is used to separate a solid-solid mixture where one of the component of the 

mixture is iron reach substance, which can be attracted by magnet. 

                             Here in this mixture of iron dust and sulphur iron can be attracted by magnet. So 

magnetic separation process is used. 

 

d) Mixture of common salt and chalk dust can be separated by using solvent extraction method. 

Reason- This method is used to separate a solid-solid mixture where one of the component of the 

mixture is soluble in water. 

                        Here in the solid-solid mixture of common salt and chalk dust common salt is soluble 

in water. So this solvent extraction method is used. 

Q2.  a) Difference between compound and mixture:  

 

   

b) Difference between homogeneous and heterogeneous mixture: 

Homogeneous Heterogeneous 

  



i) The components of this mixture is uniformly 

distributed throughout the mixture. 

 

 

 

ii) The components can be separated easily. 

i) The components of this mixture is 

haphazardly or unequally distributed 

throughout the mixture. 

 

 

ii) The component cannot be separated easily. 

  

c) Difference between gravitation method and solvent extraction method: 

Gravitation method Solvent extraction method 

i) This method is used to separate such a 

mixture where one of the component of a 

mixture is quite heavier with compare to 

other. 

 

ii) In this method both the component of the 

mixture are visible after separation. 

i) This method is used to separate such a 

mixture where one of the component of the 

mixture is soluble in water. 

 

 

ii) In this method one of the component is 

visible and the other one (the soluble one) is 

invisible after separation. 

  

 

Q3. Why is iron sulphide a compound? Explain the reason? 

Ans:  We know that a compound is made up of more than one kind of substance in a fixed ratio by mass and 

it has a completely new properties unlike to its constituent elements. 

Here iron sulphide is such a substance which is made up by heating a fixed proportion of iron which is a 

metal and sulphur which is a non-metal. Though iron and sulphur individually has their own physical and 

chemical properties, which are not similar with iron sulphide. It has its own new set of physical and 

chemical properties. So it is considered as a compound.  

Q4.  How is sodium chloride different from its constituent element? 

Ans:  Sodium is a highly reactive metal which reacts explosively with water and chlorine is a green coloured 

poisonous non-metallic gas. 

On the other hand the compound sodium chloride or common salt has none of these properties but useful for 

our health. It is a white crystalline powder which is added to our food to provide mineral and taste. 

 

Lesson continued for 05/05/2020 (Tuesday)   

Till now we have learnt about the separation process of solid-solid mixture. Now we will discuss about the 

separation process of solid-liquid mixture and liquid-liquid mixture. 

The processes are as follows: 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Home assignment for 05/05/2020 (Tuesday):    

Q1. How will you separate a mixture of wood dust, sand and ammonium chloride? 

Q2. How a coloured mixture of ink can be separated? Explain the process. Also mention on which principle 

is the method based? 

Q3. What do mean by stationary phase and mobile phase in chromatography? 

Q4. Describe by which process water can be squeeze out from wet clothes? 

Q5. A mixture of salt and water can be separated by evaporation or distillation. Which of the process is more 

advantageous and why? 



CLASS-VIII 

SUBJECT-  HIGHER BENGALI 

PREVIOUS STUDY MATERIAL SOLUTION  2020-21( DATE- 30.04.2020 ) 

CHAPTER – 8 BACHYO ( ANSWER SHEET ) 

   অধ্যায় ৮  –  বাচ্য ( উত্তরপত্র ) 

____________________________________________________________________ 

 

DATE-05.05.2020 

  TUESDAY 

    

HOMEWORK SOLUTION 

 ক ) নিম্নে নিনিত প্রশ্নগুনির উত্তর দাওঃ- 

১ ) বাচ্য কয় প্রকার ও কী কী ? 

উঃ- বাচ্য তিন ধরণের । যথা – কিতৃ বাচ্য , কর্ৃবাচ্য , ভাববাচ্য । 

২ ) কততৃ বাচ্য কাম্নক বম্নি ? উদাহরণ দাও । 

উঃ- যয বাণচ্যর বাণকযর র্ণধয কিৃাই প্রাধানয লাভ কণর এবং তিয়া িার অনুগার্ী হয় , িাণক কিতৃ বাচ্য   

      বণল । যযর্ন – য ার্নাথ দারুে ফুটবল যেলণে । 

      ––––– এই বাণকয তিয়া ‘যেলণে’ এবং িা কিৃা ‘য ার্নাথ’ – এর অনুগার্ী হণয়ণে এবং কিৃা         

     ‘য ার্নাথ’ প্রাধানয  লাভ কণরণে । িাই এটি কিতৃ বাচ্য । 

৩ ) করৃ্বাচ্য কাম্নক বম্নি ? উদাহরণ দাও । 

উঃ- যয বাণচ্য কর্ৃপ্রধান এবং তিয়া কণর্ৃর অধীন হয় িাণক কর্ৃবাচ্য বণল । কিৃার  ণে  ম্বন্ধ পণদর   

      তবভতি ( র , এর ) বা অনু গ ৃ( দ্বারা ) যুি হয় । অণনক  র্য় কিৃা উহয থাণক ।  

      যযর্ন – আর্ার দ্বারা কাজটি করা হণব । 

      –––––– এই বাণকয তিয়া ‘করা হণব’ এবং িা কর্ৃ ‘কাজটি’ – এর অনুগার্ী হণয়ণে এবং কর্ ৃ  

     ‘কাজটি’ প্রাধানয  লাভ কণরণে । িাই এটি কর্ ৃবাচ্য । 

৪ ) বাচ্য পনরবতৃি কাম্নক বম্নি ? 

উঃ- বাণকযর অথৃ পতরবিৃন না কণর যেন এক বাণচ্যর বাকযণক অনয বাণচ্যর বাণকয রূপান্ততরি করা হয়    

      িাণক বাচ্য পতরবিৃন বণল । 

 

 

 



 

 

ি ) নিম্নদৃশ অিুযায়ী বাচ্য পনরবতৃি করঃ- 

১ ) আর্ার অপরাধ হম্নয়ম্নে । ( কততৃ বাম্নচ্য ) 

উঃ- আতর্ অপরাধ কণরতে । 

২ ) আগন্তুক আবার হাম্নেি । ( ভাববাম্নচ্য ) 

উঃ- আগন্তুণকর আবার হা া হয় । 

৩ ) আপিাম্নদর আর আনর্ বন্দী কম্নর রািব  িা । ( করৃ্বাম্নচ্য ) 

উঃ- আপনাণদর আর আর্ার দ্বারা বন্দী কণর রাো হণব না । 

৪ ) ততারা েব জয়ধ্বনি কর । ( ভাববাম্নচ্য ) 

উঃ- যিাণদর  ব জয়ধ্বতন করা যহাক । 

৫ ) নতনি কাাঁ চ্া কাজ কম্নরি িা । (করৃ্বাম্নচ্য ) 

উঃ- িাাঁ র দ্বারা কাাঁ চ্া কাজ করা হয় না । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CLASS-VIII 

SUBJECT-  HIGHER BENGALI 

STUDY MATERIAL  2020-21 

CHAPTER – 7 BAKKYO NIRMANER SHORTO 

( অধ্যায় ৭  –  বাক্য নির্মাণের শর্ম  ) 

____________________________________________________________________ 

DATE – 05.05.2020 

TUESDAY 

 

পূণবরৃ যেতেণি আর্রা বাকয  ম্বণন্ধ প্রাথতর্ক ধারো লাভ কণরতে । কিকগুতল  ু তিি পদ দ্বারা যেন 

র্ণনর যকান একটি ভাব  মূ্পেৃরূণপ প্রকাশ পায় িাণক বাকয বণল । িণব এণেণে ‘ ু তিি’ কথাটি 

তবণশষ গুরুত্বপূেৃ । এণলাণর্ণলাভাণব পদগুতল বত ণয় তদণলই তকন্তু বাকয তিরী হয় না , িার জনয তকেু 

তবতশষ্ট্য থাকা প্রণয়াজন । তনণচ্ একটি উদাহরে তদণয় যদোণনা হল –  

আর্াণক একটা গণের বই দাও । 

––– এটি একটি বাকয । তকন্তু এটিণক যতদ আর্রা এভাণব তলতে –––– গণের দাও আর্াণক একটা বই । 

িাহণল যকান অথৃই প্রকাশ করণে না , িাই এটিণক বাকয বলা যাণব না । িাই বাকয গঠন করণি যগণল 

কিকগুতল শিৃ র্ানণি হয় । য গুতল হল –––– 

• বাণকয বযবহৃি পদগুতলর তিনটি তবতশষ্ট্য থাকা চ্াই । য গুতল হল –––– 

১ ) আেনত্ত ( নিকট্য ) 

           ২ ) তযাগযতা 

    ৩ ) আকাঙ্ক্ষা 

▪ ১ ) আেনত্ত ( নিকট্য ) – বাণকযর তবতভন্ন অংশণক যথাযথভাণব ব াণনার নার্ হল 

আ তি              ( তনকটয ) । যযর্ন - গণের দাও আর্াণক একটা বই । এটি বাকয নয় , 

তকন্তু যতদ যলো হয় ––– আর্াণক একটা গণের বই দাও । , িণব এটিণক শুদ্ধ বাকয 

বলা যায় । 

▪ ২ ) তযাগযতা – বাণকযর পদগুতলণক ব াণনার  র্য় যেয়াল রােণি হণব যযন িাণদর 

র্ণধয যকান অ ংগতি না থাণক । যযর্ন – যতদ বলা হয় ––––  ূযৃ পতির্তদণক ওণঠ –

––িণব এটিণক বাকয বলা যাণব না , কারে প্রকত তির তনয়ণর্  ূযৃ কেনও পতির্তদণক 

ওণঠ না । িাই বলণি হণব –––  ূযৃ পূবৃতদণক ওণঠ । 



▪ ৩ ) আকাঙ্ক্ষা – যকান বাকয বা উতির র্ণধয যযন পূেৃিা থাণক । যযর্ন , যতদ বলা হয় 

– আর্রা বনু্ধরা  বাই তর্ণল –––িণব পাঠণকর আকাঙ্ক্ষার  মূ্পেৃ তনবততি হয় না , িাই 

বলণি হণব –––– আর্রা বনু্ধরা  বাই তর্ণল যবড়াণি তগণয়তেলার্ । 

• এবার আর্রা বাণকযর যেতেতবভাগ  ম্পণকৃ ধারোলাভ করব । 

• দুটি তবষণয়র ওপর তনভৃর কণর বাণকযর যেতেতবভাগ করা হয় । তনণচ্ েণকর আকাণর বাণকযর 

যেতেতবভাগ যদোণনা হল ––––––– 

 

বাম্নকযর তেনণনবভাগ 

 

 

 গঠনগি তদক যথণক                                                                     অথৃগি তদক যথণক 

 

 রল           জটিল  যযৌতগক 

 

                           তনণদৃশক           প্রশ্ন        অনুজ্ঞা       ণন্দহ     ইচ্ছা         আণবগ     শিৃ াণপে 

       বাচ্ক       বাচ্ক       বাচ্ক      বাচ্ক          ূচ্ক 

 

গঠিগত নদক তেম্নক 

• ১ ) েরি বাকয ( SIMPLE SENTENCE) ––– যয বাণকয একটির্াে উণেশয ও একটির্াে 

তবণধয় থাণক িাণক  রলবাকযবণল । যযর্ন – আগার্ীকাল আতর্ বাতড় যাব । 

––––––উপণরর বাণকয একটির্াে উণেশয ‘আতর্’ ও একটির্াে  র্াতপকা তিয়া বা তবণধয় 

‘যাব’ আণে । 

• ২ ) জটিি বাকয (COMPLEX SENTENCE ) ––– যয বাণকয একটি প্রধান ও এক বা 

একাতধক অপ্রধান অংশ থাণক এবং  অপ্রধান অংশগুতল প্রধান অংণশর  াণথ  াণপে অবযয় বা 

 াণপে  বৃনার্ দ্বারা যুি হয় িাণক জটিল বাকয বণল । যযর্ন –– যতদ য  আণ  িণব আতর্ 

যাব । 

 

 



▪ োম্নপক্ষ অবযয় বা োম্নপক্ষ েবৃিার্ – যতদ – িণব , যয – য  , যেন – িেন , 

যযণহিু – িাই ইিযাতদ । 

▪ জটিি বাম্নকযর গঠি –  

                   াণপে অবযয়  

 

যতদ         তে আম্নে      িণব     আনর্ যাব । 

   

                      প্রধান বাকয                  অপ্রধান বাকয 

• ৩ ) তযৌনগক বাকয (COMPOUND SENTENCE ) –– দুই বা দুইণয়র যবতশ  রল বাকয যতদ 

পরস্পর  ংণযাজক অবযয় দ্বারা যুি হণয় একটি বাকয গঠন কণর িাণক যযৌতগক বাকয বণল । 

যযর্ন – আতর্ রাণি রুটি োই আর ভাই ভাি োয় । –––– এোণন ‘আতর্ রাণি রুটি োই’ ও 

‘ভাই ভাি োয়’ দুটি  মূ্পেৃ বাকয এবং বাকযদুটি  ংণযাজক অবযয় ‘আর’ দ্বারা যুি হণয়ণে । 

 

▪ েংম্নযাজক অবযয় – এবং , আর , বা , অথবা , িবু ,তকন্তু , ও ইিযাতদ । 

▪ যযৌতগক বাম্নকযর গঠি –  

 

 

আনর্   রাম্নত রুটি িাই              আর            ভাই   ভাত িায় । 

  

                উণেশয তবণধয়                              উণেশয তবণধয় 

   (  র্াতপকা তিয়া )    (  র্াতপকা তিয়া )

    

  রল বাকয  রল বাকয 

                  ংণযাজক অবযয় 

 

অেৃগত নদক তেম্নক 

• অথৃগি তদক যথণক বাণকযর  ািটি ভাণগর কথা পূণব ৃউণেে করা হণয়ণে । িণব এগুতলর র্ণধয 

যয যকান দুটি ভাগ আর্রা তবস্তাতরি জানব । 



▪ নিম্নদৃশক বাকয –– যয ব বাণকয  াধারেভাণব যকান তকেুর তবষণয় বলা হয় বা যকান 

ঘটনা  ম্পণকৃ  াধারে তববততি থাণক িাণক তনণদৃশক বাকয বণল । যযর্ন –  

ভারি একটি গেিাতিক যদশ । 

যকান র্ানুষই অর্র নয় । 

❖ এই তনণদৃশক বাকয আবার দুরকণর্র হণি পাণর । য গুতল হল –  

ক ) অস্ত্যেৃক বা হযাাঁ  বাচ্ক বাকয – যয বাণকয  র্থণৃনর র্াধযণর্ তকেু  বেৃনা 

করা হয় । যযর্ন – যর্ণয়টি গান করণব । 

       িুতর্ যাণব । 

          ি ) িঞেৃক বা িা বাচ্ক বাকয - যয বাণকয অ র্থৃন বা অস্বীকত তির র্াধযণর্ 

তকেু  বেৃনা করা হয় । যযর্ন – যকান র্ানুষই অর্র নয় । 

         যিার্ার এোণন আ ার প্রণয়াজন তেল না । 

▪ অিুজ্ঞাবাচ্ক বাকয – যয ব বাণকযর দ্বারা আণদশ , উপণদশ বা অনুণরাধ যবাঝায় , 

য ই  র্স্ত বাকযণক অনুজ্ঞাবাচ্ক বাকয বণল । যযর্ন –––– 

িুতর্ িাড়ািাতড় বাতড় যাও । ( তনণদৃশ ) 

রাস্তা যদণে পার হণব । (উপণদশ )  

ভাই , আর্াণক একটু  াহাযয কর । (অনুণরাধ ) 

 

CLASSWORK 

১ ) বাকয নিরৃ্াম্নণর শতৃ কটি ও কী কী ? 

উঃ- তিনটি । যথাঃ- ক ) আ তি ( তনকটয ) , ে ) যযাগযিা  ও গ ) আকাঙ্ক্ষা । 

২ ) গঠিগত নদক তেম্নক বাকযম্নক কয় ভাম্নগ ভাগ করা হয় ও কী কী  ? 

উঃ- তিনটি । যথাঃ- ক )  রল , ে ) যযৌতগক ও গ ) জটিল । 

৩ ) েরি বাকয কাম্নক বম্নি ? উদাহরণ দাও । 

উঃ- যয বাণকয একটির্াে উণেশয ও একটির্াে তবণধয় থাণক িাণক  রলবাকযবণল । যযর্ন – 

আগার্ীকাল আতর্ বাতড় যাব । –– এোণন একটির্াে উণেশয ‘আতর্’ ও একটির্াে  র্াতপকা তিয়া বা 

তবণধয় ‘যাব’ আণে । 

৪ ) নিম্নদৃশক বাকয কাম্নক বম্নি ? উদাহরণ দাও । 

উঃ- যয ব বাণকয  াধারেভাণব যকান তকেুর তবষণয় বলা হয় বা যকান ঘটনা  ম্পণকৃ  াধারে তববত তি 

থাণক িাণক তনণদৃশক বাকয বণল । যযর্ন – ভারি একটি গেিাতিক যদশ । 

  



HOMEWORK 

 

ক ) নিেনিনিত প্রশ্নগুনির উত্তর দাওঃ- 

১ ) জটিল বাকয কাণক বণল ? উদাহরে দাও । 

২ ) অথৃগি তদক যথণক বাকয কয় প্রকার ও কী কী ? 

৩ ) অনুজ্ঞাবাচ্ক বাকয কাণক বণল ? উদাহরে দাও । 

৪ ) যযৌতগক বাকয কাণক বণল ? উদাহরে দাও । 

 

 

ি ) নিম্নে নিনিত বাকযগুনি েরি , জটিি ও তযৌনগক বাম্নকয ভাগ করঃ- 

১ ) যশাণনা এবং যলণো । 

২ ) এই যয বাতড়টা , এটাই আর্াণদর । 

৩ ) যেলা যশষ হণল বাতড় এণ া । 

৪ ) যযর্ন রাজা যির্তন িার র্িী । 

৫ ) তিতন তনণজর কাণন ঘটনা শুনণলন এবং তবচ্ার করণলন । 

 


