
   -গ                            মাধ্যমমক  উচ্চ মাধ্যমমক মলক্ষা ববার্ ড, যশলার  

অর্ ড-বাম ডক পরীক্ষা-২০১৮    

বেমি: ৭ম                                                                                                                                                      

ময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মমমিট                             মবয়: গমিত (সৃজিলী)                                      মবয় বকার্ : ১০৯ 

                            পূি ডমাি : ৭০ 

[মবশল দ্রষ্টব্য: র্ািপাশল উমিমিত ংখ্যা প্রশের পূি ডমাি জ্ঞাপক। পাটিগমিত অংল বেশক দুটি, বীজগমিত অংল বেশক দুটি,  

জযামমমত অংল বেশক দুটি এবং পমরংখ্যাি অংল বেশক একটি কশর বমাট াতটি প্রশের উত্তর দা।] 

     ক-মবভাগ (পাটিগমিত)   

১।  ১
 
৫৬২৫    ৫৬০০  দুটি ংখ্যা।   

     ক.  ১২ এর বমৌমক গুিিীয়ক গুশা মিি ডয় কর।     ২                      

     ি.  প্রেম ংখ্যাটির বগ ডমূ মিি ডয় কর।     ৪  

     গ.   ২য় ংখ্যাটির াশে বকাি ক্ষুদ্রতম ংখ্যা গুি করশ গুিফ  একটি পূি ডবগ ড ংখ্যা শব তা মিি ডয় কর।    ৪  

 

২।  মাি মাশপর দুটি গ্লাশ মপমরমাি পামি  মরাশপর দ্রবি আশে। প্রেম গ্লাশ পামি  মরাশপর  অনুপাত ২ ১ এবং মিতীয় গ্লাশ 

পামি   মরাশপর অনুপাত ৩ ২     

  ক.  ৩  ৬  ৯ এর চতুে ড মানুপাতী মিি ডয় কর। ২    

 ি.  মিতীয় গ্লাশর ৫০০ মমমমটার দ্রবশি মরাপ অশপক্ষা পামি মক পমরমাি ববমল আশে মিি ডয় কর।  ৪       

    গ.  দুটি গ্লাশর ম্পূি ড দ্রবি একশে মমমেত করশ দ্রবশি পামি  মরাশপর অনুপাত মিি ডয় কর।     ৪ 

 

৩।  এক মমমষ্ট মবশেতা ভযাট  ২০% াশভ প্রমত বকমজ মমমষ্ট  ২৪০ টাকায়   মবেয় কশরি। সুমি ঐ বদাকাি বেশক ৩ বকমজ মমমষ্ট েয় কর।  

 ক. ২০০ টাকার ১০% কত টাকা মিি ডয় কর।     ২ 

    ি.  ভযাশটর ার ৫% শ, সুমি মমমষ্ট েয় কশর কত টাকা ভযাট মদশয়মে মিি ডয় কর।   ৪         

    গ. মমমষ্ট মবশেতা ভযাট  ২৫% াশভ প্রমত বকমজ মমমষ্ট  কত  টাকায় মবেয় করশবি মিি ডয় কর।   ৪ 

 

ি –মবভাগ (বীজগমিত) 

৪।                         

 ক.      শ, প্রেম রামলর মাি মিি ডয় কর।     ২ 

  ি.  প্রেম রামলর মিগুশির াশে তৃতীয় রামল গুি কর।  ৪ 

  গ.  মিতীয় রামলর মতিগুিশক তৃতীয় রামল িারা ভাগ কর।   ৪ 

৫।   
 

 
                        

 ক.  উৎপাদশক মবশেি কর:        
    ২ 

 ি.  প্রমাি কর বয,     
 

  
              ৪ 

 গ.  মিতীয়  তৃতীয় রামলর গ. া. গু. মিি ডয় কর। ৪  

৬।                                 

 ক.         এর বগ ড  মিি ডয় কর।    ২ 

 ি.      এবং     শ, বশগ ডর সূে প্রশয়াগ কশর প্রেম রামলর মাি মিি ডয় কর।  ৪ 

 গ.  মিতীয়  তৃতীয় রামলর . া. গু. মিি ডয় কর। ৪ 

গ-মবভাগ (জযামমমত)  

৭।  

 

                         

                         

 

    মচশে,                

 ক.         বক PR বেদ করায় উৎপন্ন একান্তর বকািিশয়র িাম মি। ২ 

 ি.  প্রমাি কর বয,                 দুই মশকাি। ৪ 

 গ.              এর মমিিণ্ডকিয় পরস্পর   মবন্দুশত বেদ করশ  প্রমাি কর বয ,      . ৪ 



 

 

৮।   

 

 

 

        মচশে,        ,         

 ক.        বক    বেদ করায় উৎপন্ন অনুরূপ বকািিশয়র িাম মি।  ২ 

 ি. প্রমাি কর বয,           ৪ 

 গ. প্রমাি কর বয,           . ৪ 

 

৯।      বমম       বমম                 

 ক. মশকািী মেভুশজর একটি সূক্ষ্মশকাি    
  শ, অপর সূক্ষ্মশকাশির মাি মিি ডয় কর।  ২ 

 ি.    বক  বাহু এবং        বক  বাহু ংগ্ন দুটি বকাি র্শর মববরি একটি মেভুজ আঁক।   ৪ 

 গ.        বক দুটি বকাি এবং    বক    বকাশির মবপরীত বাহু র্শর মববরি একটি মেভুজ আঁক।  ৪ 

 

ঘ- মবভাগ (তথ্য  উপাত্ত) 

                     

১০। বতামাশদর মবদ্যাশয়র ৭ম বেমির মলক্ষােীর জি (শকমজশত) বদয়া ’ :  

 ৫০, ৪৫, ৪২, ৪০, ৪৩, ৪০, ৫৫, ৪২, ৪২, ৪৫, ৫০, ৫০, ৫৬, ৪৫, ৪০, ৪৫, ৪০, ৪৪, ৫০, ৪০, ৫০, ৪৬, ৪৫, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৫২, ৪৪  

 ক. (২০-২৯) বেমির মধ্যমাি মিি ডয় কর।  ২ 

 ি. প্রদত্ত উপাত্তগুশাশক মাশির ঊর্ধ্ডেম অনুাশর াজা। ৪ 

 গ. উপাশত্তর গিংখ্যা ারমি ততমর কর।  ৪ 

 

১১। ৩০ জি েমমশকর ঘণ্টাপ্রমত মজুমর (টাকায়) মিশচ বদয়া ’ :  

২০, ২২, ৩০, ২৫, ২৮, ৩০, ৩৫, ৪০, ২৫, ২০, ২৮, ৪০, ৪৫, ৫০, ৪০, ৩৫, ৪০, ৩৫, ২৫, ৩৫, ৩৫, ৪০, ২৫, ২০, ৩০, ৩৫, ৫০, 

৪০, ৪৫, ৫০ 

 ক. (৪০-৪৬) বেমির গিংখ্যা মিি ডয় কর।  ২ 

 ি. প্রদত্ত উপাত্তগুশাশক মাশির অর্:েম অনুাশর াজা।  ৪  

 গ. উপাশত্তর গিংখ্যা ারমি ততমর কর।  ৪ 



মাধ্যমমক  উচ্চ মাধ্যমমক মলক্ষা ববার্ ড, যশলার 

অর্ ড-বাম ডক  পরীক্ষা-২০১৮    

বেমি: ৭ম                                                                                                                                                      

ময় : ৩০ মমমিট                                     মবয়: গমিত (বহুমিব ডাচমি)                                     মবয় বকার্: ১০৯ 

                        পূি ডমাি: ৩০ 

 [ মব: দ্র: রবরাকৃত বহুমিব ডাচমি অভীক্ষার উত্তরপশে প্রশের েমমক িম্বশরর মবপরীশত প্রদত্ত বি ডম্বমত বৃত্তমূ শত  

ঠিক এবং শব ডাৎকৃষ্ট উত্তশরর বৃত্তটি ব পশয়ন্ট কম িারা ম্পূি ড ভরাট কর। প্রমতটি প্রশের মাি - ১।]  

 

১।   মিশচর বকাি ংখ্যার বগ ড  বগ ডমূ মাি? 

   ক.  ১   ি.  ৪   গ.  ৯   ঘ. ১৬ 

২।        এর মাি কত?  

    ক.    
 ি.    

  গ.       ঘ.      

৩।  ৩৬–৪১ বেমির মধ্যমাি কত? 

    ক. ৩৬.৫   ি.  ৩৭.২৫   গ.  ৩৮.২৫   ঘ. ৩৮.৫  

৪। ৩  ৪ ংখ্যািয়– 

          শমৌমক ংখ্যা  

         েমমক ংখ্যা 
       ৬ এর গুিিীয়ক 

 মিশচর বকািটি ঠিক? 

 ক.           ি.               গ.             ঘ.            

৫।  

১০

৯

  এর বশগ ডর ব  শরর অন্তর কত? 

 ক.  -১৯    ি.  -১   গ.  ১   ঘ. ১৯   

৬।                এর মাি কত? 

    ক.     ি.      গ.      ঘ.    

৭।  মতিটি েমমক মানুপাতী ংখ্যার ১ম  ৩য় ংখ্যা  ২   ৮ 

শ, মধ্যমানুপাতী কত?  

    ক.  ১৬   ি.  ৮   গ.  ৬   ঘ. ৪  

৮।       এর উৎপাদক বকািটি? 

 ক.       ি.         গ.        ঘ.      

 একটি মুরগী ২০০ টাকায় েয় কশর ১৫০ টাকায়

মুরগী মবেশয় লতকরা ক্ষমত 

ক.  ৫০%    ি. ৩০%    গ.  ২৫%   ঘ. ২০%     

২৫% াশভ মুরগীটির মবেয়মূল্য কত টাকা ? 
ক.  ২১৫   ি.  ২২৫   গ.  ২৩৫   ঘ. ২৫০  

১১। মিশচর বকািটি পূি ডবগ ড ংখ্যা? 

    ক.  ১২৫   ি.  ১২১   গ.  ১৯১   ঘ. ৩৪১  

১২।            কত? 

   ক.      ি.       গ.      ঘ.   

১৩। ১ বেশক ১১ পয ডন্ত বমৌমক ংখ্যা কতটি? 

  ক.  ৮   ি.  ৭   গ.  ৬   ঘ. ৫  

১৪।       ,      শ,        কত? 

    ক.      ি.      গ.       ঘ.    

১৫। মবাহু মেভুশজর পমরীমা      বমম শ, বাহুর তদঘ ডয কত বমম? 

  ক.         ি.     গ.       ঘ.       

১৬।             
 এর গ. া. গু. বকািটি? 

   ক.     ি.      গ.    
   ঘ.     

১৭। ৩:৪ এবং ২:৩ এর র্ারাবামক অনুপাত বকািটি? 

 ক.  ৩:৪:৩   ি.  ৩:৪:৬    গ.  ৬:৮:৩    ঘ. ৬:৮:৪      

১৮।                      এর . া. গু. কত?  

 ক.              ি.            

 গ.              ঘ.          
১৯।       বক       িারা গুি করশ গুিফ কত? 

 ক.         ি.        গ.          ঘ.          

২০। মিশচর বকাি বাহুগুশা িারা মেভুজ আঁকা ম্ভব? 

 ক.    বমম,   বমম ,  বমম   ি.   বমম,   বমম ,  বমম       

 গ.    বমম,   বমম ,  বমম   ঘ. 4 বমম,   বমম ,   বমম    

২১।     

 

  

 মচোনুাশর– 

               অনুরূপ      
             একান্তর       

           মবপ্রতীপ        
 মিশচর বকািটি ঠিক? 

 ক.           ি.               গ.             ঘ.            
# মিশচর তশথ্যর আশাশক ২২  ২৩ িং প্রশের উত্তর দা: 

 

 

 

 মচশে,       এবং         
  

২২।       কত? 

 ক.     
   ি.    

  গ.     
  ঘ.    

 

২৩।       কত?  

ক.      
   ি.     

  গ.      
  ঘ.     

 

২৪।        বক        িারা ভাগ করশ ভাগফ কত? 

     ক.              ি.         

     গ.               ঘ.     

২৫।     শ,   
 

 
  কত? 

   ক.  

 

  
  ি.  

  

 
  গ.  

 

 
   ঘ.  

 

 
 

 মিশচর তশথ্যর আশাশক ২৬  ২৭ িং প্রশের উত্তর দা: 

      এর        এবং         
  

২৬।      – 

          মেভুজটি মশকািী  

         মেভুজটি মমিবাহু   

     . মেভুজটির বৃত্তম বাহু    
 মিশচর বকািটি ঠিক? 

 ক.           ি.               গ.             ঘ.          
২৭।       কত? 

 ক.     
  ি.     

   গ.     
  ঘ.    

 

#  মিশচর তশথ্যর আশাশক ২৮  ২৯ িং প্রশের উত্তর দা:  

বকাশিা মবদ্যাশয়র ৭ম বেমির ১০ জি োশের গমিশত প্রাপ্ত িম্বর 

গুশা মিম্নরূপ: ৬৫, ৮৩, ৭২, ৭৮, ৭৭, ৮২, ৭৩, ৮১, ৭০, ৮০  

২৮। িম্বরগুশার তামকাশক মক বশ ?  

 ক.  প্রােমমক উপাত্ত   ি.  মাধ্যমমক উপাত্ত    

 গ.  মবন্যস্ত উপাত্ত    ঘ. পমরংখ্যাি 

২৯। বেমিব্যমপ্ত ৫ শ, বেমি ংখ্যা কতটি? 

  ক. ৬   ি.  ৫   গ.  ৪   ঘ. ৩  

৩০। ০.০০১ এর বগ ডমূ বকািটি?  

ক.  ০.১    ি.  ০.১০   গ.  ০.০১   ঘ. ০.১১

বট-গ 



 


