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B.Sc. 6th Semester (Programme) Examination, 2020-21 

PHYSICS 

Course ID: 62418                                                     Course Code: SP/PHS/ 601/ DSE-1B 

Course Title: Physics of Earth (DSE T5) 

Time: 2 Hours                                                                                                     Full Marks: 40   

                                                       The figures in the margin indicate full marks. 
Candidates are required to give their answers in their own words 

                                                                   as far as practicable     

দি ণ া  সংখ া িল পূণমান িনেদশক । 

পরী াথ েদর  যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হ ব। 
  

                                                                                   Section-I 

1.  Answer any five questions:                                                                                                         25=10 

    ( যেকােনা পাঁচিট ে র উ র দাও) 
 

(a) What is called a Hypsometric curve? What are the starting and end points of the Earth’s Hypsometric 
curve? 

    িহপেসােমি ক লখ কােক বেল? পৃিথবীর িহপেসােমি ক লখর ারি ক এবং শষ িব ু িক িক? 

(b) What is Black Hole? 

 কৃ গ র কােক বেল? 

(c) Mentioning the timeline, shortly explain the future extinction of life from earth. 

  েয়াজনীয় সময় উে খ কের পৃিথবী থেক জীবেনর িবলুি  ব াখ া কেরা৷ 

(d) What do you mean by Cosmic Microwave Background (CMB)? 

 মহাজাগিতক মাইে াওেয়ভ পটভূিম বলেত িক বােঝা ? 

(e) Why is the cryosphere important? 

    ােয়াি য়ােরর েয়াজনীয়তা িক? 

(f) What causes a tropical cyclone? 

 িনর ীয় সাইে ােনর কারণ িক? 

(g) Define and give examples of Vesuvian-type volcanoes. 

   িভসুিভয়ান আে য়িগিরর সং া দাও এবং উদাহরণ দাও৷ 

(h)  What is effluent chemistry? 

এফলুেয়  রসায়ন কােক বেল? 
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Section-II 

2. Answer any four questions:                                                                                                      54=20 

     ( যেকােনা চারিট ে র উ র দাও) 

(a) How do we know the Milky Way is a spiral galaxy? Define Tsunami.                                   (3+2) 

   িকভােব জানা যায় য আকাশগ া একিট সিপল বা প াঁচােলা ছায়াপথ? সুনািমর সং া দাও৷ 

(b) What are the features of monsoon? Define stratigraphy.                                                          (4+1)   

  মৗসুমী বায়ুর বিশ  িক িক? ািটক ািফর সং া দাও? 

(c) What are the major plates? Write six basic features of plate-tectonics.                                    (2+3)                                                                                

   মুখ  ট িল িক িক? টেটকটিনক এর ছয়িট মূল বিশ  লখ৷                                                                                                                             

(d) Write down the differences between weather and climate. What is the evidence that shows the climate 
is changing? 

  আবহাওয়া এবং জলবায়ুর পাথক  লখ৷ জলবায়ু পিরবতেনর মাণ িক?                                                       5 

(e)  Write a short note on carbon cycle.                                                                                              5 

   কাবন চে র ওপর সংি  টীকা লেখা। 

(f) Write a short note on the continental drift and its modern evidences.                                        (3+2) 

মহীস ারণ বা কি েন াল ি ফট এর উপর সংি  টীকা লখ এবং এর পে  আধুিনক মাণ িল লখ৷ 

 

 

                                                                      Section-III 

3. Answer any one question:                                                                                                      10 1=10 

     ( যেকােনা একিট ে র উ র দাও) 

(a) Describe the classification of earthquakes on the basis of intensity.                                 
                                                                                                                                                      10 

     তী তার মান অনুযায়ী ভূিমকে র ণীিবভাগ বণনা কেরা৷ 
 
(b) Briefly describe the effects of earth’s axial rotation. How does the biosphere affect humans?                                                                                                                           

                                                                                                                                                     (6+4)                                                                                                      

    পৃিথবীর অ ীয় ঘূণেনর ভাব িল সংে েপ বণনা কেরা। জীবম ল িকভােব মানুষেক ভািবত কের? 

                                                               _________________________________ 

 
    

 


