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B. Sc. 6th Semester (Programme) Examination, 2020 

PHYSICS 

(Physics of Earth) 

Paper: 601/DSE-1B/T-5 

Course ID: 62418 

 

        Time:  1 Hour 15 Minutes                                                                            Full Marks: 20 

         

The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answer in their own words as far as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যা গুক্ষি পূণ ণমান। 

পরীিার্থীদদর যর্থাসম্ভব ক্ষনদের ভাষায় উত্তর ক্ষদদে হদব। 

Section-I 

1. Answer any three of the following questions:                                     2×3=6 

                  (যয য ান ক্ষেনটি প্রদের উত্তর দাও) 

a)  How can we protect the hydrosphere? 

                   আমরা েিমণ্ডি য  ক্ষ ভাদব রিা  রদে পাক্ষর ? 

b) What do you mean by 'dark age’? 

       “অন্ধ ার যুগ” বিদে  ী যবাদ া ? 

 

c) Why is the earth's interior hot? 

                  পৃক্ষর্থবীর অভযন্তর উষ্ণ য ন ? 

d) What exactly is an asteroid?  

       গ্রহাণু বিদে  ী যবাদ া ?                                                                                     

                                                                                                                                Please Turn Over 
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(2) 

 

e) Why do we always see the same side of the moon? 

                   আমরা চদের এ ই ক্ষদ  সব সময় যদখ্দে পাই য ন ? 

f) What do you mean by abiotic components of Biosphere? 

 েীবমন্ডদির অজেক্ষব  উপাদান বিদে  ী যবাদ া ? 

 

g) What are the natural causes of earthquake?  

ভূক্ষম দের প্র ৃক্ষেগে  ারণ গুক্ষি ক্ষ  ক্ষ  ? 

 

h) Mention the name of several layers of earth from its surface to its center. 

 পৃক্ষর্থবীর পৃষ্ঠ েি হদে য ে পয ণন্ত ক্ষবক্ষভন্ন স্তর গুক্ষির নাম যিখ্ । 

 

i) What are the basic chemical elements which exist within the core of earth? 

পৃক্ষর্থবীর অভযন্তদরর মূি রাসায়ক্ষন  উপাদান গুক্ষি ক্ষ  ক্ষ  ? 

 

Section- II 

 

2. Answer any one of the following questions:                                            5×1=5       

             (যযদ াদনা এ টি প্রদের উত্তর দাও) 

(a) Write down a short note on cyclones.                                            5                                                    

সাইদলান সেদ ণ সংক্ষিপ্ত িী া ক্ষিখ্। 

 

 (b) What are the basic characteristics of ‘Crust’ of earth? Give the name of an acceptable 

theory which explains the origin of earth’s magnetic field.                                                                                     

              Discuss the variation of air pressure with altitude from earth surface. 

                                                                                                                               (2+1)+2 
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(3) 

 

 ভূত্ব  বা পৃক্ষর্থবীর ক্রাসি এর প্রার্থক্ষম  ববক্ষিষ্ট্য গুক্ষি ক্ষ  ক্ষ  ? পৃক্ষর্থবীর যচৌম্ব  যিদের উৎপক্ষত্ত  সংক্রান্ত 

এ টি গ্রহণদযাগয মেবাদ ক্ষ  ? 

                   পৃক্ষর্থবীর উপদরর পৃষ্ঠ যর্থদ  উচ্চোর সাদর্থ বায়ু চাদপর পক্ষরবেণন আদিাচনা  দরা। 

 

 

  (c) What is Climate? How does Climate change?  

        Discuss the origin of life on earth in brief.    

                                                                                                               (1+2)+2 

                        েিবায় ু াদ  বদি? েিবায়ুর ক্ষ ভাদব পক্ষরবেণন হয়? 

                       পৃক্ষর্থবীদে প্রাদণর উৎপক্ষত্ত সেদ ণ সংদিদপ আদিাচনা  দরা। 

 

 

 

Section- III 

 

3. Answer any one of the following questions:                                        9×1=9 

          (যযদ াদনা এ টি প্রদের উত্তর দাও) 

(a) Briefly explain the types of volcanoes. 

      Write down some characteristics of the universe originated by Big Bang. 

     Describe the origin and the constituents of the solar system. 

                   Discuss the origin of tides and tsunami.                                                                                          

                                                                                                                  2+ (2+3)+2       

                      ক্ষবক্ষভন্ন ধরদনর আদেয়ক্ষগক্ষর সেদ ণ সংক্ষিপ্ত আদিাচনা  দরা। 

                      ক্ষবগ বযাং দ্বারা সটৃষ্ট্ হওয়া ক্ষবশ্বব্রহ্মাণ্ড-এর ক্ষ ছু ববক্ষিষ্ট্য যিখ্। যসৌরমণ্ডদির উৎপক্ষত্ত এবং  

                      উপাদান গুক্ষি বণ ণনা  দরা। 

                      যোয়ার এবং সুনাক্ষমর সটৃষ্ট্ সেদ ণ আদিাচনা  দরা। 

     

(b) Write short note on geothermal energy. 
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   What is the law of faunal succession in evolution?  Write down a short note on     

geomorphology. 

    How do humans affect the earth's atmosphere?                 

                                                                                                                  3+ (1+3)+2  

   

                   পৃক্ষর্থবীর অভযন্তরীণ োপ িক্তি সেদ ণ সংক্ষিপ্ত িী া যিখ্।  

                    ক্ষববেণদন প্রাক্ষণেগদের পরেরা সূে বা ফনাি সা দসিন সূে ক্ষ । ক্তেওমফণিক্তে বা ভূপৃদষ্ঠর   

                     অঙ্গসংস্থান সেদ ণ সংক্ষিপ্ত িী া যিখ্। 

                   মানুষ ক্ষ ভাদব পৃক্ষর্থবীর বায়ুমণ্ডি য  িক্ষেগ্রস্ত  দর? 

 

(c) What do you mean by Carbon Cycle in Biosphere? 

      How does cloud form? Write the name of several types of cloud forms in earth’s                   

                  atmosphere.  

                  How does the motion of river get affected by Coriolis force on earth surface?  

                             3+(2+2)+2   

                     পকৃ্ষর্থবীর েীবমন্ডদির  াব ণন চক্র বিদে  ী যবাদ া। 

                      যমঘ ক্ষ ভাদব সটৃষ্ট্ হয়? পৃক্ষর্থবীর বায়ুমণ্ডদির সৃটষ্ট্ হওয়া ক্ষবক্ষভন্ন ধরদনর যমদঘর নাম যিখ্। 

                     পৃক্ষর্থবীপৃদষ্ঠ নদীর গক্ষে ক্ষ ভাদব য াক্ষরওক্ষিস বদির দ্বারা প্রভাক্ষবে হয়? 

  

                                      

________________________ 


