১) দু িট িভ উপাদান এবং ভেরর ব র গৃ হীত তাপ সমান হেল তােদর তাপমা ার পিরবতন িক হেব ?
[If two bodies of different elements and mass receive the same amount of heat, what will
be the change in their temperature?]
i) সমান পিরমাণ বাড়েব (will increase by the same amount)
ii) একিট বাড়েত পাের, আর অপরিট কমেত পাের (one might increase while the other might
decrease)
iii) বৃ ি র পিরমাণ িবিভ হেব (will increase by different amount)
iv) কানিটই নয় (None of these)
২) িবষু বীয় অ েল একিট ব র ওজন ১০N। ম

অ েল আেরকিটর ব র ওজন ২০N। ব দু ইিটর সি িলত

ওজন কত?
[A body weighs 10N in the equator region. Another body weighs 20N in the polar region.
What’s their combined weight?]
i) 30N
ii) 10N
iii) 25N
iv) None of these
৩) কাবন চে র ফেল িক হে ? [What is happening due to carbon cycle?]
i) পৃ িথবীেত কাবেনর পিরমাণ বেড় যাে
ii) কাবেনর পিরমাণ কেম যাে

[The amount of Carbon is increasing]

[The amount of Carbon is decreasing]

iii) কাবেনর পিরমাণ অপিরবিতত থাকেছ [The amount of Carbon is constant]
iv) কানিটই নয় [None of these]

৪) চাঁেদ এক টু করা পাথরেক উপের ছু ঁেড় মারার পর তা আবার িনেচ পড়েলা। কান আেলা উৎপ

হল না।

পাথরিটর তাপমা ার িক কান পিরবতন হেব? কন?
[A piece of rock was thrown from the moon’s surface in upward direction. It then fell on
the moon’s surface. No light was emitted. Will the temperature of the rock change? Why?]
৫) একিট গরম ব চাঁেদ রাখা হল। ব িট িক

ি য়ায় ঠা া হেব?

[A hot body is taken to the moon. Through what process will it cool down?]
i) পিরবহন [Conduction]
ii) পিরচলন [Convection]
iii) িবিকরণ [Radiation]
iv) (ii) এবং (iii)
৬) কান তাপমা ার জন সলিসয়াস

েলর পাঠ ফােরনহাইট

েলর পােঠর ি

ণ হেব?

[At which temperature the readings in the Celsius scale will be the double of the reading
in the Fahrenheit scale?]

৭) ভূ পৃ

থেক কত উ তায় গেল কান ব র ওজন তার ভূ -পৃ ে ওজেনর অেধক হেব? তামার উ র পৃ িথবীর

ভর ও ব সােধর মাধ েম দাও।
[On which height from the earth’s surface, a body’s weight will be half of it’s weight on
the earth’s surface? Express you answer in terms of the mass and radius of the earth.]

৮) বাতােস শে র বগ ৩৩০ িম/ সেক । ি েল শে র বগ ৫০০০ িম/ সেক । ১০০ িমটার ল া ও ফাঁপা
একিট ি েলর পাইেপর এক

াে শ

সৃ ি করেল অপর

াে কত সময় পের শ

শানা যােব?

[The speed of sound in air is 330 m/s. The speed of sound in steel is 5000 m/s. A sound
has been created at one end of a 100 meter long hollow steel pipe. Determine the
duration after which sound will be heard at the other end.]

৯) বাতােস শে র বগ ৩৩০ িম./ সেক । কান দয়ােলর সামেন দাঁিড়েয় শ
দয়াল থেক কমপে

কত দূ ের থাকেত হেব? [মানু েষর কান কমপে

করেল

িত িন শানার জন

২০ িমিলেসেকে র কম সমেয়র মেধ

শানা দু ইিট শে র মেধ পাথক করেত পাের না। ]
[The speed of sound in the air is 330 m/s. If anybody creates a sound standing in front of
the wall, then what should be the minimum distance of the wall from the source to hear
the echo? Human ear can’t detect the difference between two sounds if their time interval
is less than 20 millisecond.]

১০) কান ব
হেব?

যিদ পৃ িথবী থেক একিট h উ তায় ি র থাকেত চায়, তাহেল তােক কত বল

েয়াগ করেত

েয়াগকৃত বেলর িদক িক হেব?

[If any object wants to remain motionless at height h from the earth’s surface, how much
force has to be exerted? What will be the direction of the force?]

১১) ২০ kJ গিতশি র একিট গিতশীল ব
হল। শি র

আেরকিট ি র ব র সােথ ধা া খল। তারপর দু ইিট ব

পা েরর কান ঘটনা ঘেটিন।সংঘেষর পর

থম ব র গিতশি

গিতশীল

১৫ kJ হেল ি তীয় ব র গিতশি

কত?
[One moving object whose kinetic energy is 20 kJ collides with another object. Then both
objects start moving. No transformation of energy occurred. After collision, if the kinetic
energy of the first object is 15 kJ, then what is the kinetic energy of the second object?]

১২) একিট মহাকাশযােনর

রণ ৩g। মহাকাশযানিট যখন ভূ পৃ

একজন মহাকাশচারী মেঝর উপর কত বল

থেক d উ তায় থাকেব তখন m ভেরর

েয়াগ করেব?

[The acceleration of a spaceship is 3g. When the spaceship reaches height d from the
earth’s surface, what will be the force applied on the floor by an astronaut of mass m?]

১৩) L দেঘ র একিট লাহার দে র তাপমা া 10C বৃ ি
একসােথ লািগেয় একিট বগে

করেল দঘ হয় Lx. এরকম চারিট লাহার দ

তির করা হল। তাপমা া 50C বৃ ি করেল বগে ে র

ফল কত হেব?

[If the temperature of an iron rod having a length of L is increased by 10C then it’s length
becomes Lx. A square has been built by using 4 such iron rods. If the temperature is
increased by 50C then what will be the area of the square?]

১৪)

এই বতনী িদেয় িক পিরমাণ তিড়ত
this circuit?]

বািহত হেব? [What’s the amount of current that will flow in

১৫)

MM’ একিট সমতল দপণ। OA আপিতত রি , AB
য,

=

িতফিলত রি । OP এবং BM দপেণর উপর ল । দখাও

=

[MM’ is a plane mirror. OA is incident light-ray, BM is reflected light ray. OP and BM are
perpendicular on the mirror. Show that,

=

=

]

১৬)

মাধ ম ২ এর আেলাক-ঘন
দখাও য, ∠

মাধ ম ৩ থেক বিশ, মাধ ম ১ এর আেলাক-ঘন

মাধ ম ২ এর থেক বিশ।

=∠

[Medium 2 is optically denser than medium 3. Medium 1 is optically denser than medium
2. Show that, ∠

=∠

]

