পাঠ-মূল্যায়ন-০৩
শ্রেণ িঃ দশম
ণিষয়িঃ পদার্ণিজ্ঞান
থ
সময়িঃ ৩ ঘন্টা
পূ মানিঃ৭৫
থ
-1
1| 150kg f‡ii GKwU UªvK 54kmh †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
2|

‡jvnvi NbKwUi fi 7.8kg Ges cvwb‡Z wbgw¾Z Ae¯’vq
IRb 66.64N.
K. w¯’wZ¯’vcK ¸Yv¼ Kv‡K e‡j?
1
L. ‡jvnvi ˆZwi RvnvR cvwb‡Z fv‡m †Kb? e¨vL¨v Ki|
2
M. ‡jvnvi NbZ¡ wbY©q Ki|
3
N D³ †jvnvi UzKivwU AvwK©wgwW‡mi m~Î‡K mg_©b K‡i Kx?
MvwYwZK hyw³mn gZvgZ `vI|
4
-1
-1
3| P I Q gva¨‡g k‡ãi †eM h_vµ‡g 350ms Ges 400ms
Ges gva¨gØ‡qi Zi½ ˆ`‡a©¨i cv_©K¨ 0.4m|
K. ch©vqKvj Kv‡K e‡j?
1
L. ch©vqKvj I K¤úv‡¼i g‡a¨ m¤úK© wbiƒcY Ki|
2
M. Q gva¨‡g k‡ãi ch©vqKvj KZ?
3

N. P I Q gva¨‡g 40wU K¤ú‡bi Rb¨ AwZµvšÍ `~i‡Z¡i
cv_©K¨ KZ n‡e MvwYwZKfv‡e wbY©q Ki|
4
4|

K.
L.
M.
N.

eRªbv` Kx?
1
Av‡ek cÖwµqvq †Kv‡bv bZzb Avav‡bi D™¢e nq bv †Kb? 2
DÏxc‡Ki eZ©bx‡Z Zwor cÖev‡ni gvb wbY©q Ki|
3
eZ©bx‡Z 4 †iva `yBwU AcmviY Ki‡j eZ©bxi cÖevn
50% e„w× cv‡e, DË‡i ¯^c‡ÿ hyw³ `vI|
4

25.

K. c~Y© Af¨šÍixY cÖwZdjb Kv‡K e‡j?
1
L. ¯úk© bv K‡i Kxfv‡e GKwU †jÝ mbv³ Kiv hvq?
2
M. cÖ‡qvRbxq iwk¥ wP‡Îi mvnv‡h¨ wPÎ-1 Gi e¯‘wUi cÖwZwe¤^
A¼b Ki Ges e¨vL¨v Ki|
3
N. ‡Kvb `c©bwU‡Z me©`vB jÿe¯‘i †P‡q †QvU Ges Aev¯Íe
cÖwZwe¤^ MwVZ nqÑ wPÎ Gu‡K e¨vL¨v Ki|
4
6| wb‡Pi cÖkœ ¸‡jvi ms‡ÿ‡c DËi `vI|
251=25
১। শ্র ান শ্রমৌল্টি p িাইপ অর্পণিিাহী
থ
তৈণিতৈ িযিহৃৈ হয়?
২। ল্াউড স্পি াি শ্র ান শক্তিত শ্র ান শক্তিতৈ রূপান্তি
তি?
৩। MRI এি পূন রূপ
থ
ণল্খ।
৪। দুই িু িা িিতেি িশ ৈতল্
থ
চাপ শ্রদওয়া হতল্-

৫। 1kg িিতেি ৈাপমাত্রা 1k িৃক্তি

িতৈ

ৈ ৈাপ ল্াগতি?

১৬। ECG শ্রৈ

ৈগুতল্া ইতল্তটাড িযিহাি

িা হয়।

৬। শ্র ান দপনথ ণদতয় শ্রপণিতকাপ তৈণি হয়?

১৭। ML2T3 মাত্রাটি ণ তসি?

৭। উত্তল্ শ্রল্তে প্রর্ান অতেি উপি ল্েযিস্তু F ও 2F এি

১৮। শ্র ান িস্তুি শ্রিগ ণদ্বগুন িৃক্তি শ্রপতল্ গণৈশক্তি

মতর্য অিণিৈ হতল্ ণিম্ব হতি-

হতি?

৮। এ টি শ্রগাল্া াি র্নাত্ম
িল্তিখাগুতল্া

আর্াতন আণহৈ িস্তু হতৈ

৯। এ টি িস্তু 3C চাতজথি জনয 10N িল্ অনুভি
ণেল্ড

১০। ণিদুযৎ প্রিাহ ণদতয় চুম্ব

িতল্,ঐ

ৈ হতি?
তৈণি

যাণল্পাতসিথ সাহাতযয শ্র ান শ্রগাল্ত ি আয়ৈন

পাওয়া শ্রগল্ 44.602 mm3 । ভাণনয়াি
থ
সমপাৈন 4 হতল্

ৈ শ্র াত শ্রিি হতি?

জায়গাি ইতল্ টি

১৯। স্লাইড

ভাণনয়াি
থ ধ্রুি

ৈ cm?

২০। আণ ণথ মণডস শ্র ান শ্রদতশ জন্ম গ্রহ
িা যায়, শ্র

আণিষ্কাি

তিন?

২১। শ্র ান িােেিমাি ৈণড়ৎ প্রিাহত

২৩। শব্দ শ্র ান ণদত

অিৈল্ দপতথ সৃষ্ট ণিতম্বি প্র ৃ ণৈ

২৪। শূনয মার্যতম শতব্দি শ্রিগ

ীরূপ হতি?

১২। এ টি র্ািাতল্া ছুণি দ্বািা সহতজই শ্র ান িস্তু

ািা যায়

শ্র ন?

ণমতয় শ্রদয়?

সটঠ ?
১৪। এ টি িস্তুত

খাড়া উপতিি ণদত

98 ms-1 শ্রিতগ ণনতেপ

ৈ সময় শূতনয র্া তি?
মাতৈ শ্র ানটি িযিহৃৈ হয়?

সঞ্চাণল্ৈ হয়?
ৈ?

২৫। শ্র ান িস্তুি 70% পাণনতৈ ণনমস্পিৈ হতল্ িস্তুটিি ঘনত্ব
ৈ?

১৩। ণিি অিিা হতৈ সমত্নিত চল্মান িস্তুি শ্রেতত্র শ্র ানটি

১৫। ঘষ থ

তিন?

২২। শ্র ান িস্তুি গল্ন ণিন্দু শ্র ানটিি জনয পণিিণৈথৈ হয়?

১১। ল্েযিস্তু অসীম ও িক্রৈাি শ্র তেি মতর্য র্া তল্

িতল্ এটি

ৈ গুন

