
মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মলক্ষা ব াড ড, যশলার 

বেমি: অষ্টম   

 অর্ ড- াম ডক পরীক্ষা- ২০১৮ 

ময়: 3 ঘন্টা                                                          ম য়: ম জ্ঞান                                                              পূি ডমান: 100 

(সৃজনলী অংল) 

[বয বকাশনা াতটি প্রশের উত্তর দাও। প্রমতটি প্রশের মান মান।] 

১।   

 

 

 

 

ক) অমিক ডজ ত্বরি কী ?                                                     ১ 

খ) ির ও ওজশনর দুইটি পার্ ডকয মখ।                                                                             ২ 

গ) মিতীয়  স্তুটির চাঁশদ ওজন মনি ডয় কর।                                           ৩ 

ঘ)  স্তুিশয়র মধ্য তী দূরত্ব মিগুি শ এর  শর কীরূপ পমর তডন শ  তা গামিমতক                                                       ৪        

    যুমি ব্যাখ্যা কর। (G=6.673×10
-11

 মনউটন মমটার
২
/বকমজ

-২
)
 
                 

২।  

ক্রমমক বমৌশর প্রতীক 

(i) Li 

(ii) Cl 

(iii) Mg 

ক) িরংখ্যা কাশক  শ ?                             ১ 

খ) আইশাশটাপ  শত কী ব াঝায়?                                           ২    

গ)  (ii) ও (iii) নং বমৌশর ইশকট্রন ম ন্যা মচত্র ব্যাখ্যা কর।                                                                           ৩ 

ঘ) আয়ন ততরীর মাধ্যশম (i) ও (ii) নং বমৌশর মশধ্য বযৌগ গঠন প্রমক্রয়া ম শেি কর।                                                   ৪        
              

৩।               াপ,   ঘা,   ইঁদুর  ও   াজপামখ     

    ক) ম শয়াজক কাশক  শ ?                                            ১  

    খ) উৎপাদকরা স্বমনি ডর বকন? ব্যাখ্যা কর।                                            ২ 

    গ) উদ্দীপশক উমিমখত উপাদান গুমর মাধ্যশম একটি খাদ্যশৃঙ্খ ততরী কশর ব্যাখ্যা কর।                                                          ৩       

    ঘ)  উদ্দীপশকর উপাদান গুমর মশধ্য মিতীয় স্তশরর খাদকটির ংখ্যা ব শবে বগশ উদ্ভুত                                                             ৪ 

          পমরমিমত যুমি  ম শেি কর।   

                

৪।  

 

   

            ক) মাকাল কী ?                                                                            ১       

খ) গ্যাামি  শত কী ব াঝায়?                                             ২ 

গ) মচশত্রর ২নং অংলটি তথ্য ও বযাগাশযাশগর বক্ষশত্র কী ভূমমকা রাশখ ? ব্যাখ্যা কর।                                                       ৩ 

ঘ) মচশত্র উশিমখত ১নং ও ২নং অংশলর মশধ্য তুনামূক আশাচনা কর।                                                                 ৪ 
 

 

৫। 

          

ক) মশশন্টরন কী?                               ১ 

খ) মিপদ নামকরি  শত কী ব াঝায়?                                             ২ 

গ) প্রর্ম মচত্রটির পশ ডর নাম ত মলষ্টয বখ।                                         ৩ 

ঘ) মিতীয় ও তৃতীয় প্রািী দুটি কী একই বেমিভুি ? বতামার উত্তশরর পশক্ষ  যুমি দাও।                                              ৪                   

         

 

 

   ম য় বকাড: 127 

২৫ বকমজ 

 (১ম  স্তু) 

 

 

৩০ বকমজ 

(২য়  স্তু) 

৫ মমটার 

১ম 

২য় ৩য় 

মচত্র : ১ মচত্র : ২ 

সেট: খ 



৬।  

                         

 

 

ক) াইশটাকাইশনম কাশক  শ ?                                    ১ 

খ) মমশয়ামশক হ্রামূক ম িাজন  া য় বকন ?                                            ২ 

গ) উদ্দীপশকর মচত্রটির ত মলষ্টয ব্যাখ্যা কর।                                                                                                        ৩       

ঘ) উদ্দীপশক উমিমখত র্াপটির পর তী দুইটি র্াশপর তুনামূক আশাচনা কর।?                                                          ৪ 

                               

৭।  

 

 ক) মিউজ কী?                                 ১ 

 খ) ও’বমর সূত্রটি ব্যাখ্যা কর।                               ২ 

 গ) ২নং মচশত্র V=12 বিাল্ট, R3=15ওহ্ ম   এ ং  R1 ও R2 অপারি করা শ  তডনীটির তমবৎপ্র া কত শ  ?          ৩ 

 ঘ) বতামার গৃশ ম দুযতায়শন ১ম ও ২য় মচশত্রর  বকানটি ব লী উপশযাগী  শ মশন কর  ?                                                   ৪ 

              ম শেি কর।                      

৮।   (i)  Mg + CuSO4  

      (ii) Ca+O2  

      (iii) MgO + CH3COOH    

 ক) ংশকত কী ?                                    ১ 

 খ) রাায়মনক মীকরি  শত কী ব াঝায় ?                                            ২ 

 গ) উদ্দীপশকর ম মক্রয়া গুম মতা ম র্ান  পূি ডকর।                                                                                           ৩              

            ঘ)  ম মক্রয়া i ও ii একই র্রশনর মক-না তা যুমি  ম শেি কর।                                          ৪ 

৯। াম   ক্ষয করশা লীশতর বলমদশক তাশদর  াগাশনর বমগমন গাশের পাতা ঝশর বগ। অন্যমদশক তার   

    মা মকছু মকলমমল পামনশত মিমজশয় রাখশ বগুশা পৄশ উঠশা। 

       ক) ব্যাপন কী?                              ১ 

       খ) বিদ্য পদ ডা ও অশিদ্য পদ ডার মশধ্য  ২টি পার্ ডকয বখ।                                 ২ 

       গ) প্রর্ম ঘটনাটির কারি ব্যাখ্যা কর।                                          ৩ 

       ঘ) মিতীয় ঘটনাটি বয প্রমক্রয়াশক ইমঙ্গত কশর উমদ্ভদ জী শন বই প্রমক্রয়াটির ভূমমকা ম শেি কর।                                  ৪  
 

১০। কি াজার ব বাশত মগশয় তমা মূদ্র তকশত একটি তারামাে বদখশা এ ং তার বোট িাই অঙ্কুর        

      একটি ামুমদ্রক প্রািী বদখশা। তার িাই  শা - এটা স্পঞ্জ। মিশর আার ময় অঙ্কুর একটি মঝনুশকর    

      বখনা মকনশা। 

ক) মিপদ নামকরি কী ?                                          ১ 

খ) বেমিম ন্যাশর প্রশয়াজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।                        ২ 

গ) উদ্দীপশকর ১ম প্রািীটিশক তার বেমিশত রাখার পশক্ষ যুমি দাও?                             ৩ 

ঘ) অঙ্কুর  বয প্রািীর বখাশর ততরী বখনা মকন এ ং বয প্রািী বদশখমে তাশদর তুনামূক                                         ৪ 

     ত মলষ্টয আশাচনা কর।         

 

১১।     

 

 

 

  

             

             ক) তমবৎপ্র া কাশক  শ ?                                          ১ 

 খ) AC ও DC  প্র াশর মশধ্য দুইটি পার্ ডকয মখ ।                                                                                            ২                                             

 গ) বতামার গৃশ ২য় মচশত্রর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।                                                    ৩ 

 ঘ)  তডনীশত ১নং ও ৩নং যন্ত্র দুইটির ংশযাগ প্রমক্রয়ার তুনামূক আশাচনা কর।                                               ৪  

 

১ম ২য় 

১ম ২য় 
তয় 



( হুমন ডাচমন অংল) 

[বি: দ্র: সরিরাহকৃত িহুবিি বাচবি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রত্রের ক্রবিক িম্বত্ররর বিপরীত্রত প্রদত্ত ির্ বসম্ববিত বৃত্তসমূহ হত্রত সঠিক এিং সত্রি বাৎকৃষ্ট উত্তত্ররর বৃত্তটি িি 

পত্রেন্ট কিি দ্বারা সম্পূর্ ব ভরাট কর। প্রবতটি প্রত্রের িাি-১] 

১।  প্রাকৃমতক পমরশ শলর  াস্তুতন্ত্র কত প্রকার?     

 (ক) ২         (খ) ৩      

 (গ) ৪       (ঘ) ৫ 

২।  শচশয় দু ড বকানটি ?  

 (ক) মাক ড          (খ) অমিক ড         

 (গ) ম ক ডি           (ঘ) তমবৎ   

৩। বকান পশ ডর ক প্রামি ামুমদ্রক?                                                                                     

  (ক) মাস্কা               (খ) আশ্ ডাশপাডা               

(গ) মনডামরয়া                 (ঘ) একাইশনাডাম ডাটা 

মনশচর উদ্দীপকটি পব এ ং ৪ ও ৫ নং প্রশের উত্তর দাও। 

এক র্রনর পদার্ ড আশে যা পামনশক ম্পূি ডরূশপ গ্রি করশত পাশর।  

উমদ্ভদশদশ এই পদার্ ড বদখা যায়। 

৪। উদ্দীপশক বকান পদাশর্ ডর কর্া  া শয়শে? 

 (ক) বামডয়াম             (খ) ইউমরয়া           

      (গ) খমনজ  ি          (ঘ) মজশটিন 

৫। উমিমখত পদার্ ডটির মশধ্য কশয়কটি - 

 i. ইস্ট                 ii. বলুশাজ                iii. স্টাচ ড 

 মনশচর বকানটি ঠিক? 

 (ক) i ও  ii     (খ) i ও iii       

 (গ) ii ও iii        (ঘ) i. ii ও iii 

৬। চাঁশদ অমিক ডজ ত্বরি g এর মান কত? 

 (ক)  ৬.০ মমটার/বশকন্ড 
২
           (খ) ৯.৮ মমটার/বশকন্ড 

২
                      

 (গ) ১.৬৩ মমটার/বশকন্ড 
২
           (ঘ) ১.৩৬ মমটার/বশকন্ড 

২ 

7। SO4 এর বযাজনী কত? 

 (ক)  ১                          (খ) ২                        

 (গ) ৩                         (ঘ) ৪ 

৮। ত দুযমতক পাখায় কত অযামিয়ার মিউজ ব্য হৃত য়? 
 (ক) ৫                     (খ) ১০               

 (গ) ১৫                      (ঘ) ৩০ 

৯। মনশচর বকানটি িাইশটাপ্লাঙ্কটন ? 

  (ক) তল া          (খ) েত্রাক       

 (গ) ব্যাকশটমরয়া         (ঘ) অযামম া 

মনশচর উদ্দীপকটি পশবা এ ং ১০ ও ১১ নং প্রশের উত্তর দাও। 

  মর বদখশা রশকশটর মশতা াদা বর্ায়া ব র কশর একটি যান 

মাকাশলর মদশক উঠশা, যা মাধ্যাক ডি  শর প্রিাশ  চাঁশদর মশতা 

পৃমর্ ীশক বকন্দ্র কশর বঘাশর। 

১০।  মর বয  স্তুটি বদখশা তাশক মক  শ? 

 (ক) উল্কা          (খ) ধূমশকতু         

 (গ) প্রাকৃমতক উপগ্র        (ঘ) কৃমত্রম উপগ্র 

১১। উমিমখত  স্তুটি- 

 i. চাঁশদর তুনায় অশনক বোট                    

 ii. চাঁশদর তুনায় মনচ মদশয় বঘাশর                     

 iii. মনজস্ব আশা ও তাপ আশে 

       মনশচর বকানটি ঠিক? 

 (ক) i ও  ii     (খ) i ও iii       

 (গ) ii ও iii        (ঘ) i. ii ও iii 

১২। মমশয়াম ঘশট জীশ র- 

 (ক) বদ বকাশ                        (খ) জনন মাতৃ বকাশ      

(গ) সুশকমন্দ্রক বকাশ                  (ঘ) অপতয বকাশ 

 

 

১৩। H2SO4  এ-- 

i.  অণু আশে একটি                   ii. পরমাণু আশে ৭টি                    

iii. বযৌগমূক আশে ২টি 

       মনশচর বকানটি ঠিক? 

 (ক) i ও  ii           (খ) i ও iii             

 (গ) ii ও iii                           (ঘ) i. ii ও iii 

১৪। মট্রটিয়াশমর মনউট্রন ংখ্যা কত?                                                                                     

 (ক) ০ টি                      (খ) ১ টি                    

 (গ) ২ টি                          (ঘ) ৩ টি 

১৫। মনশচর বকানটি মনমিয় বমৌ? 

 (ক) িিরা                       (খ) ািার                 

(গ) বলামরন                    (ঘ) আগ ডন 

১6। ভূপৃশে মুিিাশ   পবন্ত মিশটর মশধ্য অ মিত ৬০ বকমজ িশরর  

      ব্যমির ওজন শ - 

 (ক) ৫৮৮ মনউটন               (খ) ৫৪৪ মনউটন               

(গ) ১.৬৩ মনউটন           (ঘ) ০ মনউটন 

১৭। বকান বমৌশর অনুপমিমতশত দন ম মক্রয়া ম্ভ  নয়? 

 (ক) াইশরাশজন            (খ) অমিশজন             

 (গ) নাইশট্রাশজন                      (ঘ) মনয়ন 

১৮। মিউজ মক িারা ততরী য়?        

 (ক) টিন ও দস্তা         (খ) টিন ও ীা      

 (গ) টিন ও তামা         (ঘ) টিন ও অযালুমমমনয়াম 

১৯। তমবৎ প্র াশর একক বকানটি? 

 (ক) অযামিয়ার         (খ) মনউটন       

 (গ) ওম         (ঘ) বিাল্ট 

২০। মমশয়াম বকা ম িাজশন- 

 i. বক্রাশমাশজাম দুই ার ম িি য়                    

 ii. মনউমলয়া দুই ার ম িি য়।                    

 iii. চারটি বকা সৃমষ্ট য় 

         মনশচর বকানটি ঠিক? 

 (ক) i ও  ii     (খ) i ও iii       

 (গ) ii ও iii        (ঘ) i. ii ও iii 

২১।  াশঘর হৃদমপন্ড কত প্রশকাে ম মলষ্ট? 

 (ক) ১                           (খ) ২                            

(গ) ৩                              (ঘ) ৪ 

২২। মাইশটাম বকা ম িাজন ঘশট বকান বকাশ? 

 (ক) বদ বকাশ            (খ) জনন বকাশ       

 (গ) অগ্রমুকুশর বকাশ         (ঘ) জনন মাতৃ বকাশ 

২৩। O
2-

 ইশকট্রন ংখ্যা কতটি? 

 (ক) ৬                     (খ) ৮               

 (গ) ১০                      (ঘ) ১২ 

২৪। অপয ডাবৃত্ত প্র াশর উৎ- 

 i. ব্যাটামর        ii. ডায়নাশমা        iii. মডম বজনাশরটর 

 মনশচর বকানটি ঠিক? 

 (ক)i ও  ii     (খ) i ও iii       

 (গ) ii ও iii        (ঘ) i. ii ও iii 

২৫। ব্যাটামরশত মনশচর বকানটি অযাশনাশডর মদশক র্াম ত য়? 

 (ক) Ca
2+
          (খ) Na

+
       

 (গ) O
2-

   (ঘ) Cl
- 

 



২৬। পটকার পদ ডা বকান র্রশনর পদ ডা? 

 (ক) বিদ্য          (খ) অশিদ্য    

 (গ)  অর্ ড-বিদ্য        (ঘ) আংমলক বিদ্য 

   মনশচর মচত্রটি ক্ষয কর এ ং ২৭ ও ২৮ নং প্রশের উত্তর দাও 

             

২৭। প্রািীটি বকান পশ ডর ? 

 (ক) মাস্কা         (খ) মনডামরয়া       

 (গ) একাইশনাডাম ডাটা        (ঘ) প্লাটিশমমনশর্ 

 

 

 

২৮। মচশত্রর প্রািীটি- 

 i. পৄকার াাশে শ্বন কায ড চাায়                    

 ii. নরম বদ, লি বখা িারা আবৃত                   

 iii. নামপশদর াাশে চাচ কশর 

         মনশচর বকানটি ঠিক? 

(ক) i ও  ii    (খ) i ও iii       

 (গ) ii ও iii        (ঘ) i. ii ও iii 

২৯। বকান  স্তুর ির ২০ বকমজ শ এর ওজন কত মনউটন ? 

 (ক)  ২.০৪     (খ) ১০.২               

       (গ) ২৯.৮                    (ঘ) ১৯৬ 

৩০। 2H2O বত কয়টি পরমাণু আশে ? 

 (ক) ২        (খ) ৫         

 (গ) ৬          (ঘ) ৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


