1. লরোহোয দদঘ্য প্রসোযোঙ্ক ০.০০১২ /লসরসসয়োস। ০°C তোভোত্রোয় ২১ সভটোয ভোত্রোয একসট সভতর
লরোহোয োতকক কত তোভোত্রোয় ২২ সভটোয একসট খোক যোখো সম্ভফ ?ধকয নোও খোসট সম্প্রসোসযত হয়নো।
[The coefficient of length expansion of iron is .0012 / C . At what temperature a 21 meter
long iron rod (measured at 0°C) can be kept within a case which is 22 meters long?
Assume that the case doesn’t expand.] ( 1 mark )

2.

ওকযয ছসফকত দু সট একই দোকথ্য দতসয চুম্বক লদখো মোকে। একদয লচৌম্বক ফরকযখোয ঘনত্ব একই হকর সিক
ভোঝখোকন যোখো একসট লরোহোয ফর লকোনসদকক মোকফ ও লকন? [The two magnets in the above picture are
made of same material. If the magnetic field line density of them are equal, to which direction an
iron ball placed at the middle will go and why? ] ( 1 mark )

3. ৫ সরটোয োসনয বয ৫ লকসজ। ৫ লকসজ খোসর বকযয ৩ সরটোয ধোযণক্ষভতোয একসট োসনবসত্ ফোক্স সক
োসনকত ডুফকফ ? লতোভোয উত্তকযয সকক্ষ মু সি দোও। [The mass of 5 liters of water is 5 kg.
Would a water filled box of empty mass 5 kg and capacity 3 liters sink in water? Provide
reason for your answer.] ( 1 mark )

4. একসট োকত্র গযোকসয চো ৫৫০ সককরোযোসককর। োকত্রয ঢোকনোয লক্ষত্রপর ১ ফগ্সভসরসভটোয এফং ওজন
০.৫ সনউটন। ১০০ সককরোযোসককর ফোয়ু চোক ঢোকনোসট সদকয় সক োকত্রয ভুখ ফন্ধ কযো মোকফ ? ঢোকনোয
ওয লভোট চো কত এফং লকোন সদকক ? [The gas pressure inside a container is 550 kilo
pascal. The area of the lid is 1 square millimeter & weight 0.5 N. If the air pressure is 100
kilo pascal, could the container be closed with the lid? What is the total pressure on the
lid, and in which direction? ] ( 2 marks )

5. 2০০ সভটোয উচ্চতোয একসট ফোসিয ছোদ লথকক একসট োথয লপকর লদয়ো হকরো। োথযসটয সভয় রোকগ ৬
লসককন্ড। তোয আসদকফগ কত সছকরো ? [A stone is thrown below from the rooftop of a building
of height 200 meters. The stone takes 6 sec to reach the ground. Find out the initial
velocity of the stone .] ( 1 mark )

6. লকোন ইকটয উয প্রমু ি ফকরয ভোন 20 N এফং তোয সযণ 5 m হকর ইকটয উয কৃত কোজ কত ?
[The magnitude of a force acting on a brick is 20 N and the displacement of the brick is
5m. What is the work done by the force?] ( 1 mark)

7. সোধোযণত বোসণ্য়োয লেকরয ১০ ঘয= সভসরসভটোয লেকরয ৯ ঘয। একসট বুরবোকফ ফোনোকনো বোসণ্য়োয
লেকরয ১২ ঘয= সভসরসভটোয লেকরয ৯ ঘয। বোসণ্য়োয লেকরয ভোোয সূ ক্ষ্মতো সক আকগয লচকয় ফোিকফ নো
কভকফ ? ফযোখযো কয।[Generally, in a Vernier scale, 10 Divisions of Vernier scale = 9
divisions of millimeter scale. In a misconstructed Vernier scale, 12 divisions of Vernier
scale = 9 divisions of millimeter scale. Would the precision of the new Vernier scale be
more or less? Explain.] ( 1 mark)

8. ধযো মোক, একসট ৫ লবোকেয ফযোটোসযকত ৪৩২০০ কুরম্ব চোজ্ যকয়কছ। ফযোটোসযসট একসট ৬০ ওয়োকটয
ফোকেয দু প্রোকে মু ি কযকর তো সদকয় কতক্ষণ ফোেসট জ্বোসরকয় যোখো মোকফ ? ধযো মোক, সফদু যতসি ুকযোুসয
আকরোকসিকত রূোেসযত হয়। [Let there is 43200C charge in a 5 volts battery. The battery
is connected to the terminals of 60 watts bulb. How long will the bulb glow? Assume that
electric energy is totally converted to light energy. ] ( 2 Mark)

9.

একসট লহরোকনো তিোয দদঘ্য ১০ সভটোয। তিোসট ২ সভটোয উঁচু লথকক লহরোকনো আকছ। তিোয ওকযয প্রোে হকত
একসট ১০ লকসজ বকযয ড্রোভ গসিকয় লদয়ো হকরো। ড্রোভসট তিো ফযোফয কত ফর অনু বফ কযকফ ? [ The length
of a slanted plane is 10 meter, and it is slanted from a height of 2 meters. A 10 kg drum is rolled
from the top end of that plane. What force will the drum feel along the plane?] ( 1 Mark )

10.

সচকত্র একসট োথযকক ফীকোকযয োসনকত লডোফোকনোয য ১০০ সভসরসরটোয োসন ফীকোয লথকক কি লগকরো ।
োথযসট সনসি সদকয় ওজন ককয বয লদখো লগকরো ৫০০ গ্রোভ। োথযসটয ঘনত্ব কত ? [In the picture a rock is
submerged in the water of a beaker and 100 milliliter water is displaced from the beaker. The
mass of the rock is weighted and it is 500 grams. What is the density of the rock ? ] ( 1 Mark)

11।

সনকচয সচকত্র দু ইসট চোকো ও অক্ষদণ্ড মকেয ভোঝখোকন একসট কসকর মু ি কযো আকছ । সভসরত এই মকেয

মোসেক সু সফধো কত ? [In the following picture two wheel and axis system is connected by a

pulley . What is the Mechanical Advantage (MA) of the composite system ? ] ( 1 Mark)

12. ক াঁচ (প্রতিসর াংক=1.5 ) ও প তির ((প্রতিসর াংক=1.33 ) মধ্যে সাংকট কক ণ কি? [ What is the critical
angle of incidence between water( refractice index=1.5) and glass ( refractive index=1.33) ] ( 2
marks )

