পাঠ মূযায়ন-০২
শ্রেণ িঃ দলম
ণবয়িঃ পদার্ণবজ্ঞান
থ
ময়িঃ ৩ ঘন্টা
1|

পূ মানিঃ৭৫
থ

K.mwjb‡qW Kx?
1
L. Zworevnx Zv‡ii Dci Pz¤^K wµqv e¨vL¨v Ki|
2
M. ‡M․Y KzÛjxi cÖevngvÎv wbY©q Ki|
3
N. UªvÝdg©v‡i †Kv‡bv kw³ aŸsm ev m„wó nq bv MvwYwZKfv‡e
†`LvI|
4
2|
K. ‡iva Kv‡K e‡j?
1
L. ZvcgvÎv aªæeK bv _vK‡j In‡gi m~Î cÖ‡qvM n‡e KxÑ
e¨vL¨v Ki|
2
M. C I D we›`yØq‡K hy³ Ki‡j R1 †iv‡ai `yB cÖv‡šÍi wefe
cv_©K¨ KZ n‡e?
3
N. R2 I R3 †iva `ywU‡K C I D we›`yi gv‡S Kxfv‡e e¨envi
Ki‡j R1 Gi ga¨ w`‡q Zwor cÖevwnZ n‡e?
4
3| Av‡jv cvwb n‡Z DËj †j‡Ý cÖwZmwiZ n‡”Q| cvwb I †j‡Ýi
cÖwZmiYv¼

h_vµ‡g

1.8108ms-1|

4
3

I

3
|cvwb‡Z
2

Av‡jvi

†eM

K. GK WvqvÞv‡ii msÁv `vI|
1
L. m` we¤^ I Am` we‡¤^i g‡a¨ cv_©K¨ wjL|
2
M. ‡j‡Ý Av‡jvi †eM wbY©q Ki|
3
N.DÏxc‡Ki †jÝwU e¨envi K‡i Kxfv‡e †Pv‡Li ÎæwU `~i Kiv
hvq Zv iwk¥wPÎmn we‡kølY Ki|
4
4| GKwU †ij †mZzi Dci 200m `xN© †ijjvBb Ggbfv‡e ¯’vwcZ
†h 10oC ZvcgvÎvq †ij jvB‡bi GK cÖv‡šÍ 6.96cm duvKv
Av‡Q| †jvnvi †i‡ji Dci w`‡q †ijMvwo hvIqvq Gi ZvcgvÎv
40oC G DbœxZ nq|
K. `kv Kx?
1
L. Zi½`ªæwZ I Zi½‣`‡N©¨i ga¨Kvi m¤úK© cÖwZôv Ki|
2
M. ‡ij jvB‡bi •`N©¨ cÖmviY mnM wbY©q Ki|
3
N.hw` †ij jvB‡bi AvqZ‡bi cÖmviY mnM 36  10-6K-1 nq
Z‡e H ZvcgvÎvq jvB‡b †ij PjvPj Ki‡Z cvi‡e wKbv
MvwYwZKfv‡e hyw³ `vI|
5| 150kg f‡ii GKwU UªvK 54kmh-1 †e‡M Pigvb| Gi Dci
600N gv‡bi GKwU ej MwZi Awfgy‡L 5s hver wµqv Kij|
Gici GwU 10s mg‡e‡M P‡j|
K. ¯Œz M‡Ri wcP Kx?
1
L. D`vniYmn PjbMwZ e¨vL¨v Ki|
2
M. UªvKwU Z¡iYKv‡j KZ `~iZ¡ AwZµg Ki‡e?
3
N. m‡e©v”P MwZkw³ wb‡q UªvKwU KZ `~iZ¡ AwZµg K‡iwQjÑ
MvwYwZKfv‡e we‡kølY Ki|
4
6| wb‡Pi cÖkœ ¸‡jvi ms‡ÿ‡c DËi `vI|
251=25
১। ট্রান্সফমাররর
থ
শ্র ান অংরল তণশৎ প্রবা আণবষ্ট য়?

২। তণশৎ বররখা ণ রর ণদ

ণনরদথ ল

রর?

৩। a ারপরে b এর প্রণতারনাঙ্ক
ারপরে a প্রণতরনাঙ্ক

১৩। শ্রর টিফায়ার ণ

যণদ 0.66 য় তরব b

ত রব?

াজ

১৪। শ্রতজক্তিয় আণবষ্কার
১৫। মযমী ২টি 1C

৪। 6cm শ্রফা া দূরত্ব ণবণলষ্ট এ টি অবত দপরথ

বস্তুর মান

আ াররর বাস্তব ও উরটা ণবম্ব পাওয়ার জনয বস্তুটির

দুপরথ র

ণনউিন বর ণব  থ

রর?

ররন শ্র ান ণবজ্ঞানী?
াজথ 1m দূরর রাখর পরস্পরর

বরর?

১৬। বায়ু ারপরে পাণনর প্রণতার াঙ্ক 1.33 র পাণন ারপরে

ম্মুরখ শ্র ার্ায় রাখরত রব?

বায়ুর প্রণতরাঙ্ক

৫। ণ

১৭। p-n-p ট্রাণনক্তজস্টরর n অংলটি

ারর লরের প্রণতধ্বণনর ৃটষ্ট য়?

৬। দদরঘযর
থ প্রার
প্রার -গ

গ

শ্রেত্র প্রার

এর মরযয টঠ

গ

এবং আয়তন

ম্প থ শ্র ানটি?

0.5m । যণদ শ্র াোটির
তরব ণিাণররনর ঘনত্ব

ত?

পূ থ ররত 126 kg ণিাণরন প্ররয়াজন য়
ত?

২৩। বায়ু পাম্প আণবষ্কার

৯। এ টি 1kg ভররর বস্তু 10m উপর শ্রর্র

ণনর

পশার শ্রেরত্র

ত রব?

১০। এ টি গাশীর শ্রবগ 40ms

-1

শ্রর্র

শ্রর রে 25ms র, গাণশটির ত্বর

ত জু ?
ররন শ্র ?

২৪। শ্র ান তরে ঞ্চারনর জনয মাযযরমর প্ররয়াজন শ্রনই?
২৫। 2kg পাণনর তাপমাত্রা 100C বৃক্তি

ুমভারব হ্রা শ্রপরয় 5
ত?

১১। তর পদারর্রথ শ্রভতররর শ্র ান ণবন্দুরত ারপর মান শ্র ানটির
রর না?

১২। মানবরদর

ত গু

২১। শ্রগার র আয়তন ণন রয়র
থ
ূত্র শ্র ানটি?

লক্তির বৃক্তি ঘরি?

উপর ণনভথর

ররত র এর শ্রবগ

ররত রব?
২২। 1 MeV =

-1

অংল েয়

শ্র ানটি?

২০। শ্র ান বস্তুর গণতলক্তি 4 গুন

৮। এ টি আনত ত ণদরয় এ টি মারবথ গণশরয় পশর শ্র ান

5m উচ্চতায় এর গণতলক্তি

ী?

১৮। শ্র ান শ্রতজক্তিয় শ্রমৌরর অযায়ু
থ 500 বের এর
১৯। বরর ঘারতর এ

৭। এ টি ুম শ্র ারের ভূ ণমর শ্রেত্রফ 0.2m2 এবং উচ্চতা

ত

তটির শ্রবণল শ্রপ্রািন ররয়রে?

ারগ।

ররত

ী পণনমা

তাপ

