
সট : গ                             মাধ্যমমক  উচ্চ মাধ্যমমক মলক্ষা স াড ড ,যশলার 

র্ ড- াম ডক পরীক্ষা , ২০১৮ 

      ন ম সেমি 

                                     ম য়: পদার্ ডম জ্ঞান ( হুমন ডাচমন)                               ম য় সকাড: ১৩৬ 

ময় : ২৫ মমমনট                                                                                                         পূি ডমান : ২৫ 

[ম শল দ্রষ্টব্যঃ- র রাকৃত  হুমন ডাচমন ভীক্ষার উত্তরপশে প্রশের ক্রমমক নম্বশরর ম পরীশত প্রদত্ত  ি ডম্বমত বৃত্তমূ শত ঠিক 

উত্তশরর বৃত্তটি   পশেন্ট কম দ্বারা ম্পূি ড ভরাট কর। প্রমতটি প্রশের মান ১ । প্রেপশে সকাশনা প্রকার দাগ / মচহ্ন সদো যাশ  না ] 

 

১। সকান ম শের উপর মভমত্ত কশর জী ম জ্ঞান দাাঁমিশেশে ? 

ক) পদার্ ডম জ্ঞান   খ) রােন  

গ) প্রামিম জ্ঞান   ঘ) উমিদম জ্ঞান 

 

২। সকান ম জ্ঞানী সদখান সয, ম দ্যুৎ প্র া মদশে চুম্বক 

ততমর করা যাে ? 

ক) কুম্ব   খ) সভাল্টা      

গ) রশেড   ঘ) ফ্ুারাশড 

 

৩। 1 মপশকামমটার মান কত এশটামমটার ? 

ক) 10
6
    খ) 10

-6
        

গ) 10
-12

    ঘ) 10
-18

 

 

৪। স্লাআড কুামপাশ ডর দ্বারা 11.8 mm  তদঘ ডু পমরমাপ 

করা শা। ভামন ডোর মপাতন 4 শ ভামন ডোর ধ্রু ক  

কত ? 

ক) 0.1 mm   খ) 0.2 mm  

গ) 0.3 mm       ঘ) 0.4 mm  

 

৫। এক সমা পামনর ণু র্াশক- 

ক)  ি চামশচর এক চামচ পামনশত  খ) এক কাপ পামনশত 

গ) দল কাপ পামনশত  ঘ) এক গ্লা পামনশত 

 

৬। পৃমর্ ীশক মঘশর চাশেঁর গমত-  

i. স্পন্দন গমত      

ii. পয ডােবৃত্ত গমত     

iii. ঘূি ডন গমত 

মনশচর সকানটি ঠিক ? 

ক) i  iii   খ) ii  iii  

গ) iii    ঘ) i, ii  iii 
 

৭। সকানটি সোর রামল ? 

ক) রি    খ) ত্বরি   

গ)         ঘ) কাজ  

 

 

 

মনশচর মচশের অশাশক ৮  ৯ নং প্রশের উত্তর দা। 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

৮। মচে W  এ 20 s এ মতক্রান্ত দূরত্ব কত ? 

ক) 1000 m   খ) 750 m      

গ) 500 m   ঘ) 250 m 
 

৯। সুম ত্বরি মনশদ ডল কশর- 

ক) W,Y   খ) X,Y  

গ) X,Z   ঘ) Y 

 

১০। মতুকাশরর ঘ ডিম ীন পরীক্ষা করার জন্য 

ল্যা শরটমরশত ব্য ার করা ে- 

ক) এোর ট্রাক     খ) ত দ্যুমতক স্পাকড    

গ) আশক্ট্রমনক্স ংশকত  ঘ)  দ্ধ পাে 

 

১১। মনউটশনর প্রর্ম সূে সর্শক-        

i.   পমরমাপ করা যাে                 

ii.  শর ংজ্ঞা সদো যাে 

iii. জিতার র্ারিা পাো যাে 

সকানটি ঠিক ? 

ক) i  ii        খ) i  iii      

গ) ii  iii      ঘ) i, ii  iii 
 

১২। মনউমিোশর মিমতলীতার জন্য দােী- 

ক) আশক্ট্রশনর অক ডি   খ)   মনউিীে   

গ) দ্য ড মনউিীে    ঘ) তমিৎ সচৌম্বক   

 

১৩। ভরশ শগর ঠিক একক সকানটি ? 

ক) Kg m/s    খ) kg m/s  

গ) kgm/s        ঘ)   কেটি 

 

 



১৪। মাধ্যাক ডি লমির তুনাে তমিৎ সচৌম্বকীে   কতগুি 

লমিলাী ? 

ক) 10
-36

   খ) 10
-18

  

গ) 10
18            ঘ) 10

36 
 

১৫। একটি  স্তু মনমদ ডষ্ট স শগ সদোশ অঘাত কশর একআ 

স শগ মফ্শর এশ ভরশ শগর পমর ত ডন- 

ক) শূন্য ে   

খ) অমদ ভরশ শগর মান ে 

গ) অমদ ভরশ শগর শর্ ডক ে  

ঘ) অমদ ভরশ শগর মদ্বগুি ে 

 

১৬।  স্তুর গমতলমি চারগুি শ স গ- 

ক) শর্ ডক  ে   খ) মদ্বগুি ে        

গ) চারগুি ে      ঘ) সাগুি ে 

 

মনশচর উদ্দীপশকর অশাশক ১৭  ১৮ নং প্রশের উত্তর 

দা। 

 

5 kg ভশরর  স্তু 5 m  উচ্চতাে উঠাশত 300 J লমি 

ব্যে কশর। 

 

১৭। পচেকৃত লমি কত ? 

ক) 45 J   খ) 50 J  

গ) 55 J           ঘ) 60 J 

 

১৮।  স্তুটিশক ঐ উচ্চতা সর্শক সেশি মদশ ভূপৃষ্ঠ সর্শক  

1 m  উচ্চতাে গমতলমি ম ভ লমির-  

ক) মদ্বগুি ে       খ) মতনগুি ে      

গ) চারগুি ে     ঘ) পাাঁচগুি ে 

 

১৯।  াতা ব্য ার কশর সয লমি ততমর করা ে প্রমত ের 

তার ব্য ার  ািশে- 

ক) প্রাে 5 লতাংল  খ) প্রাে 18 লতাংল 

গ) প্রাে 23 লতাংল  ঘ) প্রাে 30 লতাংল 

 

২০। U -235 একটি কম গমত ম্পন্ন মনউট্রন গ্রি কশর 

ততমর কশর- 

i. K r-92 

ii. Ba-141 

iii. 3 টি মনউট্রন 

সকানটি ঠিক ? 

ক) i  ii        খ) i  iii  

গ) ii  iii        ঘ) i, ii  iii 

 

 

 

২১। চাশপর মাো- 

ক) ML
-1

T
-2        খ) ML

-1
T

-1      

গ) MLT
-1
   ঘ) ML

-2
T

-2
 

 

২২। কশক ডর ঘনত্ব কত ? 

ক) 1.27 kg/m
3  

খ) 250 kg/m
3 

গ) 400 kg/m
3  ঘ) 995 kg/m

3 

 

২৩। তর পদার্ ড- 

i. শজ প্র ামত ে 

ii. সয পাশে রাখা ে তার পূি ড অকার র্ারি কশর 

iii. চাপ মদশে ংকুমচত করা যাে না 

সকানটি ঠিক ? 

ক) i  ii       খ) i  iii   

গ) ii  iii   ঘ) i, ii  iii 

 

২৪। পৃমর্ ী পৃশষ্ঠ 1.5 m
2 সক্ষেফ্শ  াতা কী পমরমাি 

  প্রশোগ কশর? 

ক) 1.5×10
3
 N  খ) 1.5×10

5
 N 

গ) 1.5×10
7
 N   ঘ) 1.5×10

9
 N 

 
২৫। অংমলক মনমমিত  িাে ভামান  স্তুর জন- 

ক) ম্পূি ড  স্তু দ্বারা পামরত তরশর জশনর মান 

খ) ভামান ংল দ্বারা পামরত তরশর জশনর মান 

গ) ডু ন্ত ংল দ্বারা পামরত তরশর জশনর মান 

ঘ) ম্পূি ড  স্তু দ্বারা পামরত তরশর জশনর সচশে স মল 



মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড, যশিার 

অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা, ২০১৮  

বেমি : ন ম 

                                           ম ষয়: পদার্ ডম জ্ঞান(সৃজনিীল)                         ম ষয় বকার্: ১৩৬ 

সময় : ২ ঘণ্টা  ৩৫ মমিঃ                                                                                                 পূি ডমান : ৫০  
 

[ম শিষ দ্রষ্টব্যিঃ- র্ানপাশির সংখ্যা প্রশের পূি ডমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুশলা মশনাশযাগ সহশযাশগ পড় এ ং সংমিষ্ট 

প্রেগুশলার উত্তর দাও। বযশকাশনা পাাঁচটি প্রশের উত্তর দাও] 

 

১। 1000 kg  ভশরর একটি মির  াস  A  অ িান বর্শক যাত্রা কশর  8 s  যা ৎ  1.5 m s-2
  সমত্বরশি  চশল পর র্তী  10 s সময় 

ব্যাপী সমশ শগ চলার পর B   অ িাশন  বপৌছায়  এ ং বেক কশর 1.2 m s-2
   সমমন্দশন  C  বেিশন  াসটিশক  র্ামমশয় বদয়।     

ক.   স্পন্দন গমর্ত কাশক  শল?             ১ 

খ.   সরি  স্তুর গমর্তপশর্র উপর মনভ ডর কশর না বকন ?         ২ 

গ.   A হশর্ত  B  অ িাশনর দূরত্ব মনি ডয় কর।          ৩ 

ঘ.   B হশর্ত  C ম ন্দুশর্ত বপৌাঁছাশর্ত  াসটির হারাশনা গমর্তিমি  এর কৃর্তকাশজর  সমান হশ  মকনা ? যুমিসহ উপিাপন কর। ৪ 

২। 2000 kg  ভশরর একটি ট্রাক  মির অ িা হশর্ত 1.5 m s-2
  সমত্বরশি পমিমমদশক  চলশর্ত  চলশর্ত  10  s  পশর  1000  kg 

ভশরর একটি চলন্ত মপকআপ ভযাশনর  সাশর্ সংঘষ ড হয়। সংঘশষ ডর  পশর ট্রাক 10 m s-1
  সমশ শগ ও  মপকআপ ভযান  5 m s-1  

সমশ শগ পমিমমদশক চলশর্ত র্াশক ।   
ক.    ল কাশক  শল ?    ১    

খ.   বকান  স্তুর ত্বরি 2.5 m s-2
 পমিমমদক  লশর্ত মক ব াঝায় ? ব্যাখ্যা কর।     ২ 

গ.   ট্রাকটি কর্ত দূরত্ব অমর্তক্রম করার পর সংঘষ ড ঘশে মনি ডয় কর।        ৩ 

ঘ.   ট্রাক ও  মপকআপ ভযান  একইমদশক  না  পরস্পর ম পরীর্ত মদশক গমর্তিীল মছল ? গামিমর্তক ম শিষি দ্বারা মর্তামর্ত দাও। ৪ 

 

৩। 800 kg ভশরর 8 m  দদশঘ ডযর একটি মির  াস A  অ িান হশর্ত 1 m s-2 
সমত্বরশি  চলশর্ত শুরু কশর  20 s  র্শর চলার পর  B 

অ িাশন    বপৌছায়।  B অ িান বর্শক  280 m   দূশর  C  অ িাশন  একটি 2 m চওড়া বরলক্রমসং বদখশর্ত পায়  এ ং বরলক্রমসং 
হশর্ত   200 m  দূর বর্শক একটি বট্রনশক আসশর্ত বদশখ চালক  2 m s-2

  সমত্বরশি চলশর্ত শুরু কশর। বট্রনটি 20 m s-1
 সমশ শগ 

চলমছল। 

ক.   স্পিড  ল কাশক  শল ?        ১ 

খ.   পড়ন্ত  স্তুর ম ভ  িমি ক্রমি হ্রাস পায় ব্যাখ্যা কর।     ২ 

গ.   B  অ িাশন  াসটির গমর্তিমি কর্ত ?      ৩ 

ঘ.    াস ও বট্রন দূঘ ডেনা এড়াশর্ত পারশ  মক না গামিমর্তক ম শিষশির মাধ্যশম মর্তামর্ত দাও।      ৪ 

 

৪। 6 kg ভশরর একটি  ন্দুক হশর্ত 10 gm   ভশরর  একটি  গুমল 300 m s-1
 ব শগ ব মরশয়  একটি র্তিার মশধ্য  45 cm দূরত্ব 

প্রশ ি কশর বর্শম বগল।  ন্দুকটির পিাৎশ গ 0.5 m s-1
    

ক.   কাজ কাশক  শল?             ১ 

খ.   প্রমর্তমক্রয়া  শলর প্রভাশ  আমরা মকভাশ  হাাঁেশর্ত সমর্ ড হই ব্যখ্যা কর ?      ২ 

গ.   গুমলটি র্ামাশর্ত কাশের  ার্াদানকারী  শলর মান মনি ডয় কর।         ৩ 

ঘ.   উদ্দীপশকর র্তথ্য ভরশ শগর সংরক্ষি সূত্রশক সমর্ ডন কশর মকনা ? গামিমর্তক ম শিষশির মাধ্যশম মর্তামর্ত দাও।  ৪ 

 

৫। 50 g ভশরর এক খণ্ড পার্রশক 49 m s-1
  ব শগ ভূমম হশর্ত খাড়াভাশ  ঊপশরর মদশক মনশক্ষপ করা হশলা। [g= 9.8 m s-2

]    

ক.    াশয়ামাস কাশক  শল ?           ১ 
খ.   সরল বদালশকর গমর্ত স্পন্দন গমর্ত ব্যাখ্যা কর।         ২     

গ.   মনশক্ষশপর কর্ত সময় পশর পার্র খণ্ডটি এর মনশক্ষশপর ব শগর 

𝟐

𝟕
 অংি হারাশ  ?       ৩ 

ঘ.  মনশক্ষশপর 7 s  পশর পার্র খণ্ডটির ম ভ  িমি ও গমর্তিমি সমান হশ  মকনা ?  গামিমর্তক ম শিষি দ্বারা মর্তামর্ত দাও।     ৪ 

বসে : গ 



 

 

৬।       

    

 

  

 

 

   

       

 

 

 

মচশত্র, 1000 kg ভশরর একটি গমর্তিীল গামড়র ব গ-সময় বলখমচত্র বদখাশনা হশয়শছ। গামড় ও রাস্তার ঘষ ডিজমনর্ত  ল  85 N.     

ক.   বভৌর্তরামির মাত্রা কাশক  শল ?                 ১ 

খ.   মহাম শের সকল গমর্তই আশপমক্ষক, পরম নয়-ব্যাখ্যা কর।              ২ 

গ.   প্রর্ম 22 s  সমশয় গামড়টির অমর্তক্রান্ত দূরত্ব মনি ডয় কর।        ৩ 

ঘ.  গামড়টির গমর্তপশর্ প্রযুু্ি  শলর মভন্নর্তা ম শিষি কর।        ৪ 

৭। 

 

  

বছাে মপেনটি X1 মমোর মনশচ নামশল  ড় মপেনটি X2 মমোর উপশর ওশে। 

ক. প্যাসশকশলর সূত্রটি বলখ।    ১ 

খ. এক মমোর লম্বা এক মুখ বখালা পামন পূি ড কাাঁচ নল পামনর পাশত্র উপুড় কশর র্শর রাখশল কী ঘেশ  ব্যখ্যা কর ?  ২ 

গ. F2 = 54 N হশল F1 এর মান কর্ত ?    ৩ 

ঘ. উদ্দীপশকর ঘেনায়  ল বৃমি বপশলও িমি সংরমক্ষর্ত হয় মকনা ম শিষি কর।    ৪ 

 

৮। একটি স্লাইর্ কযামলপাশস ডর ভামন ডয়ার বেশলর 20 ভাগ প্রর্ান বেশলর 19 ভাশগর সমান। প্রর্ান বেশলর এক ভাশগর দদঘ ডয 1 mm । 

এটি দ্বারা 80 cm2 বক্ষত্রফল ম মিষ্ট একটি আয়র্তাকার ঘন স্তুর উচ্চর্তা মাপার জন্য প্রর্ান বেল পাে 92 mm এ ং ভামন ডয়ার সমপার্তন 

10 পাওয়া যায়।  স্তুটির  ার্তাশস ওজন 19.6 N এ ং পামনশর্ত ওজন 12.348 N ।  
ক.   ঘনত্ব কাশক  শল?        ১ 

খ.   খামল পাশয় ইশের বখায়ার  উপর মদশয় হাাঁো কষ্টসাধ্য বকন ?    ২ 

গ.    স্তুর আয়র্তন মনি ডয় কর।     ৩ 

ঘ.   উদ্দীপশকর র্তথ্য আমকডমমমর্শসর সূত্র সমর্ ডন কশর মকনা ? ম শিষি কর।      ৪ 

40 s 


