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Class-Vlll 

Geography 

Chapter 1 

Topographical maps 

Q1 Answer in short  

a)what does topographical maps indicate? 

b)what are topographical maps combination of? 

c)what is a topographical map? 

d)what are contour lines? 

e)what is the importance of topographical maps? 

f)what are the factors on which settlement depends? 

g)Differentiate between permanent settlement and temporary settlement? 

h)Differentiate between a gentle slope and a steep slope? 

I)what is a col? 

j)what is a gap? 

Q2 Answer the following questions in details  

a)what are the uses of contour lines? 

b)Explain the types of rural settlement. 

c)What is the difference between hills and plateaus? 

 


https://youtu.be/e2yqhD3cdDU
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WORKSHEET 

1. कोष्टक में ददए गए शब्दों के सही रूऩ ररक्त स्थान में लऱखिए--- 

 

2. ननम्नलऱखित शब्दों के वचन बदलऱए--- 

i. गुब्बारा- 

ii. प्याऱा- 

iii. काका- 

iv. साधु- 

v. मेज़- 

vi. ऩुस्तक- 

vii. कथा- 

viii. नीनत- 



ix. रानी- 

x. ऋतु- 

xi. कुदटया- 

xii. लशऺक- 

xiii. लमत्र- 

xiv. लसद्धध- 

xv. समस्या- 



CHEMISTRY, CLASS-VIII 

LESSON FOR 28/04/2020 (Tues day) 

CHAPTER-3,   ELEMENTS, COMPOUNDS AND MIXTURES 

We have already come to know about matter in earlier chapter. This matter is known as 

substance also.  

Now this substance is categorised into basic three parts. These are elements, compounds and 

mixtures. Here in this chapter we will come to know about some details of elements, 

compounds and mixtures. 

 Elements:  Elements are the substances which are made up of a single kind of atom. 

For example: Gold, silver, sodium, calcium. These all are made up of only one type of 

atom. 

 Compounds:  Compounds are the substances which are made up of more than one 

kind of atom in a fixed proportion per molecule. For example: calcium carbonate, 

silver nitrate, potassium sulphate etc. These all made up of two or more different 

types of atoms in a fixed proportion or ratio in a single molecule. Suppose in a single 

water molecule there are two hydrogen and one oxygen. 

 Mixture:  Mixtures are the substances which are made up of more than one type of 

atoms any proportion. For example: mixture of salt and water, mixture of rice and 

husk (impurity), sand and stone dust, oil and water etc. 

There are some more classifications of these three types of substances. We will see this in 

the following chart. 

 

Pure substance:  A substance is called pure substance when the chemical composition of the 

substance is uniform or equal or constant throughout all the portion of the substance. So 

elements and compounds both are pure substance. 

Though compounds are made up of more than one kind of atoms but all the molecules of the 

substance carry the same type and same number of atoms. So the chemical composition of the 

substance is uniform throughout the bulk. 



Impure Substance:  Impure substance is combination of more than one pure substance 

where the proportion of these are not fixed. So the chemical composition is variable or 

unequal or haphazard in every part of the substance.  So mixture is an impure substance. 

Now elements and compounds are in the category of pure substance where elements can 

be further classified into four parts. These are: 

Metals – which is generally found as hard solid substance. Most of the elements are 

known as metal. e.g.:  gold, silver, copper, aluminium etc. 

Non-metals:  which are generally found as liquid or gaseous substance. This is less in 

number in compare to metals.  e.g.: chlorine, bromine, oxygen, nitrogen, sulphur, 

phosphorous etc. 

Metalloids:  which hold the properties of both metals and non-metals. These are hard 

solid. e.g.: arsenic, antimony, germanium, silicon, boron etc. 

Inert gas:  which don’t react with any other substance. That is why they are known as 

inactive or inert gas or noble gas.  e.g: helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. 

Characteristics of elements: 

I. Elements are made up of single kind of atoms. 

II. They are pure substances. No impurity is mixed with it. 

III. They have a fixed set of properties like boiling point, melting point, density etc. 

IV. Element is represented by a fixed symbol. 

Representation of elements and compounds:   

  Elements and compounds are represented by the short form of their names. 

In case of elements this short form representation is called ‘symbol’ and in case of compound 

this short form is called ‘formula’. Formula is created by using the symbol as per required.  

This short forms can be represented by taking the first one or two letters of the name of the 

element and compound. 

For example:  oxygen is an element and it is represented by the symbol ‘O’. Similarly 

hydrogen can be represented by the symbol ‘H’. 

Another example where two letters are taken are- sodium (Na), magnesium (Mg), calcium 

(Ca) etc. 

Nowadays IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) approves the names 

of elements. 

Here are the name and symbols of some elements as metal (these are derived from 

Greek/Latin names) given below: 

 

 



Names in English Names in 

Latin/Greek 

Symbol 

Sodium Natrium Na 

Potassium Kalium K 

Magnesium Magnesia Mg 

Aluminium Alumen Al 

Calcium Calx Ca 

Iron Ferrum Fe 

Copper Cuprum Cu 

Zinc Zinke Zn 

Silver Argentum Ag 

Gold Aurum Au 

Mercury Hydragyrum Hg 

Lead Plumbum Pb 

Tin Stannum Sn 

Antimony Stibium Sb 

 Here are the name and symbols of some elements as non-metal, matlloid (these are derived 

from Greek/Latin names) given below: 

Names in 

English 

Symbol Names in 

English 

Symbol 

Hydrogen H Helium He 

Nitrogen N Neon Ne 

Oxygen O Argon Ar 

Carbon C Krypton Kr 

Sulphur S Radon Rn 

Phosphorus P Xenon Xe 

Boron B Chromium Cr 

Chlorine Cl Cobalt Co 

Fluorine F Radium Ra 

Bromine Br Manganese Mn 

Iodine I Nickel Ni 



 

 

 

  

Next we will learn about 

Characteristics of compound:   

i) Compounds are made up of more than one type of atoms in a fixed proportion. 

ii) Compounds can be broken into their constituent elements chemically, not 

physically. 

iii) Energy is either be absorbed or liberated during the formation of a compound. 

iv) Compound is represented by a definite chemical formula. 

v) Compound’s properties are completely different from their constituent elements. 

Here are some common compounds, elements present in them, and their formulae (plural 

form):    

Compound Elements present Formula 

Water Hydrgen and oxygen H2O 

Sodium chloride Sodium and chlorine NaCl 

Magnesium oxide Magnesium and oxygen MgO 

Calcium oxide Calcium and oxygen CaO 

Carbon dioxide Carbon and oxygen CO2 

Sodium carbonate Sodium, carbon and oxygen NaCO3 

Sodium bicarbonate Sodium, hydrogen, crbon, oxygen NaHCO3 

Hydrated calcium 

sulphate (plaster of 

paris) 

Calcium, sulphur, oxygen and hydrogen CaSO4.1/2H2O 

Cane sugar Carbon, hydrogen and oxygen C12H22O11 

 Silica (sand) Silicon and oxygen SiO2 

 

 HOME ASSIGNMENT: (dated – 28/04/2020, Tuesday)  

Q1. Give difference of 

a) elements and compounds 

b) pure substance and impure substance 

Q2. Why the noble gasses are called inert gas? 

Q3. Explain why sodium chloride is a compound? 

Q4. Though a compound and a mixture both are made up of more than one type of atom, why 

a compound is considered as a pure substance where a mixture is an impure substance? 

Arsenic As Barium Ba 

Platinum Pt Uranium U 

Germanium Ge   
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SUBJECT-  HIGHER BENGALI 

PREVIOUS STUDY MATERIAL SOLUTION  2020-21( DATE- 23.04.2020 ) 

CHAPTER – 3 BISESSOPODER SRENIBIBHAG ( ANSWER SHEET ) 

 অধ্যায় – ৩ বিশেষ্যপশের শ্রেবিবিভাগ ( উত্তরপত্র ) 

____________________________________________________________________ 

 

DATE-28.04.2020 

TUESDAY 

    

HOMEWORK SOLUTION 

  ক ) বিশে বিবিত প্রশ্নগুবির উত্তর োওঃ- 

   ১ )   বিশেষ্যপদ কাশক িশে ? উদাহরণ দাও । 

  উঃ-   যে পশদর দ্বারা যকান িযবি , িস্তু , স্থান , জাবি , গুণ , বিয়া ও সমবির নাম যিাঝায় ,    িাশক 

বিশেষ্যপদ িশে । যেমন - রিীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জবি রচনা কশরন । 

   ২ )  বিয়ািাচক বিশেষ্যপদ কাশক িশে ? উদাহরণ দাও । 

  উঃ-   যে বিশেষ্যপশদর দ্বারা যকান বিয়া িা কাশজর নাম যিাঝায় িাশক বিয়ািাচক বিশেষ্যপদ িশে । 

           যেমন - সাাঁ তার একটি ভাশো িযায়াম । 

   ৩ )  সংজ্ঞািাচক বিশেষ্যপদ কাশক িশে ? উদাহরণ দাও । 

   উঃ-   যে বিশেষ্যপশদর দ্বারা িযবি , যদে , স্থান , সমুদ্র , পাহাড় – পিবি , গ্রন্থ , প্রবিষ্ঠান  

 প্রভৃবি বিশেষ্   নাম যিাঝায় িাশক সংজ্ঞািাচক বিশেষ্যপদ িশে । যেমন – কাবিোস  

মহাকবি বিশেন । 

  ি ) েূিযস্থাি পূরি করঃ- 

   ১ ) একটি সংজ্ঞািাচক বিশেষ্য হে কাবিোস ।  

  ২ ) ‘নদী’ হে শ্রেবি িাচক বিশেষ্য ।  

  ৩ ) একটি ভািিাচক বিশেষ্য হে ক্ষমা । 

  ৪ ) ‘আবিভব াি’ হে বিয়া িাচক বিশেষ্য ।  

  ৫ ) ‘সিিা’ হে ভাি িাচক বিশেষ্য  

  



CLASS-VIII 

SUBJECT-  HIGHER BENGALI 

STUDY MATERIAL  2020-21 

CHAPTER – 2 LINGO 

( অধ্যায় ২  –  বিঙ্গ ) 

____________________________________________________________________ 

DATE – 28.04.2020 

TUESDAY 

 

বকশোরকুমার একজন িশড়া গায়ক বিশেন । 

সুবচত্রা বমত্র একজন িশড়া গাবয়কা বিশেন ।  

চাাঁ ে উশেশি ফুে ফুশেশি ।  

–––––– উপশরর প্রথম িাশকয ‘গায়ক’ িেশি একজন পুরুষ্জািীয় মানুষ্শক যিাঝায় । বদ্বিীয় িাশকয 

‘গাবয়কা’ িেশি একজন স্ত্রীজািীয় মানুষ্শক যিাঝায় । িৃিীয় িাশকয ‘চাাঁ দ’ েব্দটি দ্বারা স্ত্রী িা পুরুষ্ 

যকাশনা বকিুশকই যিাঝায় না । সুিরাং এই বিনটি েব্দদ্বারা আমরা পুরুষ্ িা স্ত্রী এিং িস্তুজগশির 

অশচিন পদাথবশক পৃথকভাশি বচনশি পাবর । িযাকরশণ এই বচবিি িা েক্ষণাথবক েব্দগুবেশক বেঙ্গ  

িশে । অথবাৎ ––––– 

• বিঙ্গ ––– শ্রে েশের দ্বারা প্রািীজগশতর পুরুষ্ , স্ত্রী এিং িস্তুজগশতর অশচতি 

জড়পোর্থশক আিাো ভাশি বচিশত পারা োয় তাশক বিঙ্গ িশি । 

• বেঙ্গ বিন প্রকার । েথাঃ-  

বিঙ্গ 

 

  

 পুংবিঙ্গ                        স্ত্রীবিঙ্গ                   ক্লীিবিঙ্গ 

• পুংবিঙ্গ – শ্রে েশের দ্বারা পুরুষ্জাবতশক শ্রিাঝায় তাশক পুংবিঙ্গ িশি । অর্থাৎ 

পুরুষ্িাচক েেই হি পুংবিঙ্গ । শ্রেমি – বেক্ষক , িািা , ভাই , িাঘ ইতযাবে ।  
• স্ত্রীবিঙ্গ - – শ্রে েশের দ্বারা স্ত্রীজাবতশক শ্রিাঝায় তাশক স্ত্রীবিঙ্গ িশি । অর্থাৎ স্ত্রীিাচক 

েেই হি স্ত্রীবিঙ্গ । শ্রেমি – বেবক্ষকা , মা , শ্রিাি , গাবয়কা , ছাত্রী ইতযাবে ।  



• ক্লীিবিঙ্গ - শ্রে েশের দ্বারা পুরুষ্ িা স্ত্রী শ্রকাি বকছুশক িা িুবঝশয় অশচতি িা জড় 

িস্তুশক শ্রিাঝায় তাশক ক্লীিবিঙ্গ িশি । শ্রেমি – জি , িাতাস , মাটি , িাবড় , শ্ররিগাবড় 

ইতযাবে ।  

• এক বেঙ্গ যথশক অনয বেশঙ্গ রূপান্তবরি করার নাম বেঙ্গান্তর িা বেঙ্গ পবরিিব ন । িশি মশন 

রাখশি হশি যকিে পুংবেঙ্গ ও স্ত্রীবেশঙ্গর মশযযই বেঙ্গান্তর সীমািদ্ধ ।  

• বেঙ্গ পবরিিব শনর বিনটি বনয়ম আশি । যসগুবে হে – 

▪  স্ত্রী প্রতযয় শ্রোশগ 

▪  বভন্ন েে শ্রোশগ 

▪  স্ত্রী িাচক েে শ্রোশগ 

• বনশে উপশরাি বনয়মগুবের বকিু প্রশয়াগ যদখাশনা হে –  

স্ত্রী প্রতযয় শ্রোশগ 

 
 

 
 



 

 

 
িাংিা স্ত্রী প্রতযয় শ্রোশগ 

 



 
 

প্রচবিত বভন্ন েে শ্রোশগ 

 
 

স্ত্রী িাচক েে শ্রোশগ 

     

• নিত্য পুংবেঙ্গ িা নিত্য স্ত্রীবেঙ্গ - নিছু নিছু পুংবেঙ্গ িা স্ত্রীবেঙ্গ রূশপর যকান পবরিিব ন হয় না । 

এশক নিত্য পুংবেঙ্গ িা বনিয স্ত্রীবেঙ্গ বলে । যেমি -  

         নিত্য পুংবেঙ্গ  - মন্ত্রী , পুশরাবহি 

        নিত্য স্ত্রীবেঙ্গ – বিযিা , সযিা 

 

 

  



 

CLASSWORK 

১ ) লিঙ্গ কাকক বকি ? 

উঃ- যে েশব্দর দ্বারা প্রাণীজগশির পুরুষ্ , স্ত্রী এিং িস্তুজগশির অশচিন জড়পদাথবশক 

       আোদা ভাশি বচনশি পারা োয় িাশক বেঙ্গ িশে ।লিঙ্গ শকের অর্থ হি িক্ষণ বা লিহ্ন । 

 

২ ) লিঙ্গ কয় প্রকার ও কী কী  ? 

উঃ- বেঙ্গ বিন প্রকার । েথাঃ- পুংবেঙ্গ , স্ত্রীবেঙ্গ , ক্লীিবেঙ্গ । 

 

৩ ) লিত্য পুংবেঙ্গ িা লিত্য স্ত্রীবেঙ্গ কাকক বকি ? 

উঃ-  লকছু লকছু পুংবেঙ্গ িা স্ত্রীবেঙ্গ রূশপর যকান পবরিিব ন হয় না । এশক লিত্য পুংবেঙ্গ িা 

        বনিয স্ত্রীবেঙ্গ বকি । যেমি -  

         লিত্য পুংবেঙ্গ  - মন্ত্রী , পুশরাবহি 

         বনিয স্ত্রীবেঙ্গ – বিযিা , সযিা 

 

HOMEWORK 

ি ) নিলে নেনিত্ প্রশ্নগুনের উত্তর দাওঃ- 

১ ) পুংবেঙ্গ কাশক িশে ? উদাহরণ দাও । 

২ ) স্ত্রীবেঙ্গ কাশক িশে ? উদাহরণ দাও । 

৩ ) বেঙ্গ পবরিিব শনর বনয়ম কটি ও কী কী ? 

ি ) নিলের শব্দগুনের নেঙ্গ পনরবত্ত ি িরঃ- 

১ ) অনাথ 

২ ) কবনষ্ঠ 

৩ ) চপে 

৪ ) অবদ্বিীয় 

৫ ) িৃদ্ধ 

৬ ) যকাবকে 

৭ ) মৃি 

৮ ) নিীন 

৯ ) িনয় 

১০ ) সরে     


