1. অভবকলষ ফর এফং তভিৎ চুম্বক ফর এয ভধ্ধে ভূ র াথষকে ভক? [What is the fundamental difference
between gravitational force and electromagnetic force?] (0.5 marks )

2.

ফাভত A এয রযাধ B এর ররোরের দ্বিগুন । রেোন বোদ্বি রবদ্বল িীব্র আলো দ্বিলব এবং রেন? [
Resistance of bulb A and resistance of bulb B are equal. Which are will give high intense
light and why?] ( 1.5 marks)

3. ১০০ ভভটায উচু রথধ্ক একভট ফস্তু ভুক্তবাধ্ফ িধ্ত থাকধ্র বূ ভভ রথধ্ক কত উচ্চতায় তায গভতভক্ত এফং
ভফবফ ভক্ত ভান ধ্ফ? [If some particle falls down from a height of 100 m then at what
distance from the ground, the kinetic energy and the potential energy of that particle
becomes equal?] ( 2 marks )

4.

ভচধ্ে একভট ধণাত্বক আধান মু ক্ত রগারক এয ফর রযখা রদখাধ্না ধ্য়ধ্ে (ফায়ু ভাধেধ্ভ)[The diagram above
shows electric field lines around a charged metal sphere (in air)
a)

ভচধ্ে ফর রযখায ভদক রদখাও, [Draw the direction of the electric field on each field line.]
(0.5 marks )

b)

মভদ X ভফন্দুধ্ত ধণাত্বক আধান ফাধ্না য় তধ্ফ আধানভট রকান ভদধ্ক ধাভফত ধ্ফ? [If positive
charge were placed at X, in which direction would it move?] (0.5 marks)

c) মভদ X ভফন্দুধ্ত ঋণাত্বক আধান ফাধ্না য় তধ্ফ আধানভট রকান ভদধ্ক ধাভফত ধ্ফ? [If negative
charge were placed at X, in which direction would it move?(0.5 marks)
5. ধাতু অনোনে ফস্তুয তুরনায় বার তা ভযফাী রকন?[ Why are metals better conductors?] ( 1 Mark)

6. রার এফং রফগুনী আধ্রায তযঙ্গ মথাক্রধ্ভ ০.০০০০৭ ভভভভ. ও ০.০০০৪ ভভভভ। তাযা উবধ্য়ই একই বাধ্ফ
একভট ভিজধ্ভয উয আভতত য়। রকান আধ্রায জনে আধ্রাক যভি রফভ ফাাঁকধ্ফ? [The wavelength
of red and violet light is 0.0007 mm and 0.0004mm respectively. If both these light fall
identically on a prism which color will bend the most? ( 0.5 Mark )

7. এেটি

উচু পোহোলের সোমলন িোদ্বেলেএে বযদ্বি হোি িোদ্ব দ্বি। যদ্বি রোেটি িোদ্ব রিেোর ০.০২ রস

পলর প্রদ্বিধ্বদ্বন শুনলি পোে এবং ললের রবগ ৩৪০ দ্বম/রস হে, িলব পোহোে এবং রোলের িূরত্ব
েি? [ A man is clapping, standing in front of a large hill. The time difference between
hearing two consequent clapping sounds for echo is 0.2 sec. The velocity of the sound is
340m/s. What is the distance between the man and the hill?] ( 1 Mark )

8.

দ্বচত্রোনুযোেী উপলরর রেোনটির
ে) েম্োংে সলববোচ্চ

? খ) েম্োংে সববদ্বনম্ন

? গ) দ্ববস্তোর সববোদ্বেে ?

[ In the Above figure which one has
a) The highest frequency?
b) The longest wavelength?
c) The greatest amplitude? ] ( 0.5 + 0.5 + 0.5 = 1.5 marks )

10.

A ভফন্দুধ্ত ভফবফ ভক্ত কত? [ What is the potential energy at A? ]( 1 Mark)

11. গাভা যভি এফং ভফটা কনায ভধ্ধে কায রবদনক্ষভতা রফভ রকন ?[ Which one has the most penetration
ability among Gamma ray and beta particle? Why?] (1 Mark)

12.

ভচে অনু মায়ী ত্বযণ, a এর উপ াংশগুলি রফয কয মভদ বয, m=1.5kg হয়। [ From the figure calculate the
components of the acceleration, a if mass, m=1.5kg.] ( 2 Marks)

13. একভট 5kg বধ্যয ফাক্স ভরপধ্ট ভনধ্চয ভদধ্ক 8.8m/s2 এ ত্বভযত ধ্ে, ভরপধ্ট যাখা ওজন ভাায মধ্ে
ফাক্সভটয ওজন কত রদখাধ্ফ? [ A block is in a lift. The lift is accelerating downward with an
acceleration 8.8 m/s2. The mass of the block is 5kg. What is the weight of the block? ] ( 1.5
marks)

