
সট : গ                                        মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মলক্ষা সবার্ ড ,যশলার 

     প্রাক-মিব ডাচমি পরীক্ষা, ২০১৮ 

        সেমি : দলম 

                                   মবয় : পদার্ ডমবজ্ঞাি (বহুমিব ডাচমি)                          মবয় সকার্: ১৩৬ 
ময় : ২৫ মমমিট                                                                                                         পূি ডমাি : ২৫ 

[মবশল দ্রষ্টব্যঃ- রবরাকৃত বহুমিব ডাচমি ভীক্ষার উত্তরপশে প্রশের ক্রমমক িম্বশরর মবপরীশত প্রদত্ত বি ডম্বমত বৃত্তমূ শত 

ঠিক উত্তশরর বৃত্তটি ব পশেন্ট কম দ্বারা ম্পূি ড ভরাট কর। প্রমতটি প্রশের মাি ১ । প্রে পশে সকাশিা  প্রকার দাগ / মচহ্ন 

সদওো যাশব িা ] 

 

১। পটিকযা ফাআবাশরর অবরশির প্রমতরিাঙ্ক কত ? 

ক) 1.75          খ) 1.70   

গ) 1.52           ঘ) 1.50 

 

২। কুশম্বর ধ্রুবশকর একক সকািটি ? 

ক) N m
2 
C

-2
    খ) N m C

-2
    

গ) N m
-2 

C
-2

      ঘ) N m
-2 

C
2
 

 

৩। মিমদ ডষ্ট তাপমাোে, মিমদ ডষ্ট দদশঘ ডযর সকাি পমরবাীর 

ব্যাার্ ড মদ্বগুি করশ সরার্ কতগুি শব ? 

ক) 4           খ) 2   

গ) 

 

 
      ঘ) 

 

 
 

 

৪। ট্রান্সফম ডাশরর সক্ষশে সকািটি ঠিক ম্পকড ? 

ক) Epnp = Esns  খ) Isns = Ipnp   

গ) Isnp = Ipns    ঘ) EpIs = EsIp  
 

৫। মিশচর সকাি রমির দ্রুমত 3 × 10
4
 km s

-1
 ? 

ক) অফা         খ) মবটা  

গ) গামা         ঘ) রঞ্জিরমি 

 

৬। মিমদ ডষ্ট একশ াড়া মাধ্যম ও মিমদ ডষ্ট বশি ডর অশার  ন্য- 

i. অপতি সকাি মদ্বগুি শ প্রমতরি সকাি মদ্বগুি শব 

ii. অপতি সকাশির াআি মদ্বগুি শ প্রমতরি সকাশির 

াআি মদ্বগুি শব 

iii. অপতি সকাশির াআি ও প্রমতরি সকাশির াআশির 

নুপাত ধ্রুবক 

সকািটি ঠিক ? 

ক) i , ii    খ) i, iii         

গ) ii, iii      ঘ) i, ii ও iii 
 

৭। মিশচর সকািটি সভক্টর রামল ? 

ক) তমড়ৎ মবভব         খ) তমড়ৎ তীব্রতা     

গ) তমড়চ্চাক লমি     ঘ) তমড়ৎ ক্ষমতা 

 

উদ্দীপশকর অশাশক ৮ ও ৯ িং প্রশের উত্তর দাও। 

 

  

 

 

 

 

বাশের ক্ষমতা P = 100 W । বােটি 10 ঘণ্টা চশ।  
 

৮। বত ডিীর তুল্যশরার্ কত ? 

ক) 100 Ω    খ) 98.5 Ω    

গ) 96.8 Ω    ঘ) 95.8 Ω 
 

৯। যমদ 100 W এর বাশের পমরবশত ড  60 W এর বাে 

ব্যবার করা ে, তশব মবদ্যযৎ খরশচর কীরূপ পমরবত ডি 

শব ? 

ক) শর্ ডশকর সবমল শব  খ) একআ র্াকশব              

গ) শর্ ডশকর কম শব        ঘ) শর্ ডক শব 

 

১০। দবদ্যযমতক সমাটশরর অশম ডচার কীশর দতমর ? 

ক) সাা     খ) তামা    

গ) মিশক      ঘ) যালুমমমিোম 

১১। 

 

 

 

 

উপশরর যশে কেটি p-n  ংলি অশে ? 

ক) 4     খ) 3       

গ) 2       ঘ) 1 

১২। অফা কিার মিউমিোশ কেটি মিউট্রি র্াশক ? 

ক) একটি     খ) দ্যআটি     

গ) মতিটি      ঘ) চারটি 

 

220 V 



১৩। মিমদ ডষ্ট তাপমাোে পমরবাীর অশপমক্ষক সরার্ কীশর 

উপর মিভ ডর কশর ? 

ক) প্রস্থশেশদর সক্ষেফ    খ) দদঘ ডয    

গ) পুরুত্ব     ঘ) উপাদাি 

 

১৪। তামড়ৎসচৌম্বক অশবশলর উপর মভমত্ত কশর সকাি যশের 

মূিীমত প্রমতমিত িে ? 

ক) ট্রান্সফম ডার     খ) র্ােিাশমা     

গ) স িাশরটর     ঘ) তমড়ৎশমাটর 

 

১৫। সকাি বত ডিীশত একটি সকাশর পমরবশত ড একামর্ক 

সকা সেমিশত যুি করশ- 

i. সরার্ বৃমি পাে       
ii. সভাশে  বৃমি পাে     
iii. তমড়ৎ প্রবা বৃমি পাে 

সকািটি ঠিক ? 

ক) i , ii    খ) i, iii         

গ) ii, iii      ঘ) i, ii ও iii 
 

১৬। একটি ট্রান্সফম ডাশরর মুখ্য ও সগৌি কুণ্ডীর সভাশে  

যর্াক্রশম  11000 V ও 220 V শ মুখ্য ও সগৌি 

কুণ্ডীর প্রবাশর নুপাত কত? 

ক) 1 : 25        খ) 25 : 1       

গ) 50 : 1  ঘ) 1: 50 
 

১৭। একটি সত মিে সমৌশর র্ ডায়ু  200 বের। 

সমৌটির 75 % ক্ষে শত কত মে াগশব ? 

ক) 800 বের   খ) 600 বের    

গ) 400 বের    ঘ) 300 বের 
 

১৮। যমদ সকাি সশন্সর সকাি পৃি মত ে তশব তার 

বক্রতার সকন্দ্র সকার্াে বমস্থত শব ? 

ক) সফাকাশ   খ) অশাক সকশন্দ্র   

গ) ীশম   ঘ) সফাকাশর মদ্বগুি দূশর 

 

১৯। a  = 1.52 এবং a  = 2.41 শ d  = কত ? 

ক) 0.63    খ) 0.66    

গ) 1.59    ঘ) 2.52 
 

২০। কমম্পউটাশর কা  করার মে কমম্পউটাশরর মমিটর 

সচাখ সর্শক কত দূশর রাখশত ে ? 

ক) 50-60 cm     খ) 40-50 cm    

গ) 30-40 cm     ঘ) 25-35 cm 

 

মিশচর উদ্দীপশকর অশাশক ২১ ও ২২ িং প্রশের উত্তর 

দাও। 

    
 

 
   
 

২১। q1 ও q2 অর্াশির মশধ্য মক্রোলী বশর মাি কত ? 

ক) 2.25 × 10
10

 N           খ) 2.25 × 10
11

 N  

গ) 2.25 × 10
12

 N   ঘ) 2.25 × 10
13

 N  
 

২২। q1 ও q2 অর্াশির  ন্য P মবন্দুর তীব্রতা যর্াক্রশম 

E1 ও E2 এবং P মবন্দুর মি তীব্রতা E শ সকািটি 

ঠিক ? 

ক) E = E1E2   খ) E = E1 + E2 

গ) E = E1 - E2  ঘ) E = E2 – E1 

 

২৩। সশন্সর ক্ষমতার মাো সকািটি ? 

ক) D     খ) L     

গ) L
-1
    ঘ) D

-1
 

 

২৪। তমড়ৎ সমাটর তমড়ৎলমিশক সকাি লমিশত রূপান্তর 

কশর ? 

ক) যামেক লমি    খ) অশাক লমি   

গ) তাপ লমি   ঘ) চুম্বক লমি 

 

২৫ ।                   

 
 
 
 
 

 

 

উপশরর বত ডিীর তুল্যশরার্ R শ- 

i. R < 20 Ω 

ii. বত ডিীর মূ প্রবা 1.3 A 

iii. 40 Ω এর মশধ্য মদশে 0.3 A তমড়ৎ প্রবা চশব 

সকািটি ঠিক ? 

ক) i , ii    খ) i, iii         

গ) ii, iii      ঘ) i, ii ও iii 

 



ভাধ্যমভক ও উচ্চ ভাধ্যমভক মক্ষা বফাড ড,মশায 

প্রাক-মনফ ডাচমন যীক্ষা, ২০১৮ 

বেমি-১০ভ  

মফলয়ঃ দার্ ডমফজ্ঞান (সৃজনীর) 

ভয়ঃ ২ ঘন্টা ৩৫ মভমনট                                                                                                        পূি ডভানঃ ৫০ 

[ বম বকাশনা ৫টি প্রশেয উত্তয দাও ] 

 

১। ামন এফং কাাঁশচয যভ প্রমিযিাঙ্ক মর্াক্রশভ 1.33 এফং 1.5 ।  

 ক. বরশেয অশরাকশকন্দ্র কাশক ফশর ?  ১ 

 খ.  বরশেয ক্ষভিা  5D  ফরশি কী বফাঝায় ?  ২ 

 গ. ামনশি অশরায বফগ মনি ডয় কয ।  ৩ 

 ঘ.  কাাঁচ বর্শক অশরাক যমি ামনশি গভশনয বক্ষশে অিন বকাি 650
 শর প্রমিমযি যমিয গভন র্ মচে 

মফশেলি কয।  ৪ 

 

২। পু,ামভ ও িামভভ মিন ফন্ধু। পু দূয বর্শক ামভশক মচনশি বশয ডাক বদয় মকন্তু ামভ পুশক মচনশি াশয না। মনকশট 

এশর ামভ পুশক স্পষ্ট বদখশি ায় মকন্তু পু ামভশক ঝাা বদশখ িশফ িামভভ এয এ ধযশনয ভস্যা য় না। িামভভ A ও 

B দুটি বরে ম ডশফক্ষশিয জন্য উবয় বরশেয মছশন খুফ মনকশট অঙুর বযশখ য ার্শ্ড বর্শক অঙুরটিশক A বরশে বছাট এফং 

B বরশে ফড় বদখশি ায়। 

 ক. রযমখক মফফধ ডন কাশক ফশর ?          ১ 

 খ. ঘুযন্ত পযাশনয াখা গুশরাশক মফমিন্ন ভশন য় বকন ?       ২ 

 গ. A বরশে অঙুরটিশক বছাট বদখায কাযি যমিমচশেয াাশে ফি ডনা কয।     ৩ 

 ঘ. B বরেটি বকান ফন্ধুয বচাশখয ভস্যায ভাধান কযশি াশয ? মচে মফশেলি কয।    ৪ 
 

৩।  ঘটনা (i)    nC অধাশনয একটি বগারক বর্শক বাজা 8 cm  উশয   nC অধাশনয একটি বফলুন ঝুমরশয় বদওয়া শরা ।  

     ঘটনা (ii)        c এফং        c দুটি চাজড এয ভধ্যফিী দুযত্ব 0.1 m । একটি বটস্ট চাজড 

      c বক িাশদয ভধ্যফিী ংশমাজক বযখায উয    বর্শক 20 cm  দূশয স্থান কযা শরা । 

 ক. িমড়ৎ ধাযক কাশক ফশর ?  ১ 

 খ. িমড়ৎ বক্ষশেয বকান মফন্দুয িীব্রিা         ফরশি কী বফাঝায় ?  ২ 

 গ. বফলুন ও বগারশকয ভধ্যফিী মক্রয়াীর ফর কি ?  ৩ 

 ঘ. q বকান মদশক গমিীর শফ ? মফশেলি কয।  ৪ 
 

৪। 

  
 

 ক. মযফাকত্ব কাশক ফশর ?  ১ 

 খ. িমড়ৎ বক্ষশেয কর মফন্দুশি িীব্রিা ভান নয় বকন ?  ২ 

 গ. ফি ডনীয তুল্যশযাধ মনি ডয় কয ।  ৩ 

 ঘ. বযাধগুশরাশক কীবাশফ াজাশর িমড়ৎ প্রফা 2 A াওয়া মাশফ ? মচে এশেঁ মফশেলি কয।  ৪ 

 

 

        বট : গ মফলয় বকাড : ১৩৬ 



৫। 150 W  ,100 W ও 200 W এয মিনটি ফাল্ব একজন ব্যমি গৃশ ভান্তযাশর যুি কশয ব্যফায কশযন । অফায মফশয় 

ফামড়শি একআ ক্ষভিায মিনটি ফাল্ব বেমিশি যুি কশয ব্যফায কশযন। এশক্ষশে িমড়ৎ প্রফা এফং তুল্য বযাশধয মবন্নিা 

মযরমক্ষি য় । দুটি ব্যফস্থাআ 220 V এয রাআশন ংযুি মছর।  

 ক. অশমক্ষক বযাধ কাশক ফশর ?  ১ 

 খ. মফবফ ার্ ডকয ও িমড়চ্চারক মিয ভশধ্য ার্ ডকয বরখ ।  ২ 

 গ. ভান্তযার ংশমাশগয বক্ষশে ফি ডনীয িমড়ৎ প্রফা কি শফ ?  ৩ 

 ঘ. বকান বক্ষশে মফদুযৎ ােয় শফ ? গামিমিক মফশেলশিয ভাধ্যশভ ভিাভি দাও।  ৪ 

 

৬। একটি ট্র্রােপভ ডাশযয মুখ্যকুণ্ডরীয ববাশেজ 400 V এফং িমড়ৎ প্রফা 4 A । বগৌি কুণ্ডরীয াকংখ্যা 1000 এফং িমড়ৎ 

প্রফা 8 A । 

 ক. কমুযশটটয কাশক ফশর ?  ১ 

 খ. বভাফাআর চাজডাশয ব্যফহৃি ট্র্ােপভ ডাশযয ধযন ব্যাখ্যা কয।  ২ 

 গ. বগৌি কুণ্ডরীয ববাশেজ মনি ডয় কয ।  ৩ 

 ঘ. বগৌি কুণ্ডরীয িমড়ৎ প্রফা 75% বৃমিয জন্য ট্র্ােপভ ডাশযয গঠশনয কী মযফি ডন কযশি শফ ? মফশেলি কয।  ৪ 

৭।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ক. িামড়িশচৌম্বক অশফ কাশক ফশর ?  ১ 

 খ. িমড়িফাী মরনশয়ড দণ্ডচুম্বশকয ন্যায় অচযি কশয-ব্যাখ্যা কয।  ২ 

 গ. উদ্দীশকয ফি ডনীশি িমড়ৎ প্রফামি শর বম ঘটনা ঘশট িায  মূরনীমি দ্বাযা রিময মশেয কাম ডপ্রিারী ফি ডনা কয। ৩ 

 ঘ. সুআচ ন কযশর িাযটি বকানমদশক গমিীর ওয়ায বচষ্টা কযশফ ? মচে উস্থান কয।  ৪  

 

 

৮।  

                                                                                 

 

                             

  

 

 ক. ভমিি ফি ডনী কাশক ফশর ?  ১ 

 খ. ‘এমডন মক্রয়া’ ব্যাখ্যা কয ।  ২ 

 গ. ১ নং মডবাআটি ফি ডনীশি কীবাশফ বযমিপায়ায মশশফ কাজ কশয ?  ৩ 

 ঘ. মচে-২ বর্শক মচে-৩ এ িথ্য বপ্রযি বকৌর ব্লক ডায়াগ্রাশভয াাশে ফি ডনা কয ।  ৪ 

 

 

 

 

 

 

 


