
সমাপনী পরীক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি 

তর্ষয়: প্রাথতমক গতিি 

সময়: ২ ঘন্টা ৩০ তমতনট                                                                                                                        পূিবমান: ১০০ 

[সকল প্রশ্নের উত্তর দিশ্নে হশ্নে। ডান পাশ্নে উদিদিে সংিযা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক] 

১। সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ : 

   ১. গুর্ দকশ্নসর সংদিপ্ত রূপ ? 

      ক) ভাশ্নের                     ি) গুশ্নর্র                      ে) দেশ্ন াশ্নের                        ঘ) য াশ্নের 

   ২. ৮টি দডশ্নমর িাম ৭২ টাকা । এরূপ ১৫ টি দডম ক্র  করশ্নে কে টাকা প্রশ্ন াজন ? 

      ক) ১০৮                        ি) ১২০                        ে) ১৩৫                         ঘ) ২৩৫ 

   ৩. ৫ হাদল কলার িাম ৮০ টাকা হশ্নল, ১ টি কলার িামশ্নক োদর্দেক োশ্নকয প্রকাে কর । 

      ক) ৮০ ÷ (৫ + ৪)              ি) ৮০ - (৫ × ৪)              ে) ৮০ + (৫ + ৪)             ঘ) ৮০ ÷ (৫ × ৪) 

   ৪. দনশ্নের যকানটি যিালা োশ্নকযর উিাহরর্ ? 

      ক) ২ × ক = ১৬ × ৮            ি) ২ × ৪ = ১৬ × ৮             ে) ১ + ২ + ৩ + ৪ = ১০              ঘ) ১০০ ÷ ২ = ৫০ 

   ৫. সংিযা প্রেীক ক টি ? 

      ক) ৫টি                   ি) ৮টি                     ে) ৯টি                     ঘ) ১০টি 

   ৬. একটি যমৌদলক সংিযার কমপশ্নি ক টি গুর্নী ক থাশ্নক ? 

      ক) ১                 ি) ২                    ে) ৩                     ঘ) ৪ 

   ৭. একটি োাঁ শ্নের 
১

৪
 অংে কাাঁ িা , 

১

২
 অংে পাদনশ্নে এেং োদক অংে পাদনর উপশ্নর আশ্নে । পাদনর উপশ্নর কে অংে আশ্নে ? 

      ক) 
১

৪
                 ি) 

২

৪
                    ে) 

৩

৪
                     ঘ) 

১

৩
 

   ৮. দনশ্নের যকান ভগ্াংেটি 
১

২
 এর সমান ? 

      ক) 
৩২

৬৪
                  ি) 

৩৩

৬৬
                   ে) 

৩২

৬৮
                     ঘ) 

৩৬

৭২
 

   ৯. ০.০২১ × ১০০ = কে ? 

      ক) ০.২১                     ি) ০.০০০২১                      ে) ২.১                      ঘ) ২১ 

   ১০. এক ইদি সমান ২.৫৪ যসদম । ৬.৪ ইদি সমান কে যসদম ? 

      ক) ১৫.২৫৩                  ি) ১৬.২৫৬                    ে) ২৯.৫৯                      ঘ) ২১.৫৯ 

   ১১. রাদেগুশ্নলার সমদিশ্নক রাদেগুশ্নলার সংিযা দ্বারা কী করশ্নল েড় পাও া  া  ? 

      ক) গুর্                     ি) ভাে                      ে) য াে                      ঘ) দেশ্ন াে 

   ১২. দেনজন দেিাথীর েদর্শ্নে প্রাপ্ত নম্বর  থাক্রশ্নম ৭, ৯ এেং ১১ । োশ্নির েড় কে ? 

      ক) ৭                   ি) ৮                    ে) ৯                    ঘ) ১০ 

   ১৩. েেকরা একটি ভগ্াংে,  ার – 

      ক) লে ১০                      ি) হর ১০                        ে) লে ১০০                        ঘ) হর ১০০ 

   ১৪. একটি সংিযার ৫০% এর সমান ৬ হশ্নল সংিযাটি কে ? 

      ক) ১২                  ি) ২৪                    ে) ৪০                    ঘ) ৩০ 



   ১৫.  ক        ঘ   দেশ্নের যকান োহুদ্ব  সমান্তরাল ? 

          ি       ে 

      ক) কি ও িে                    ি) েঘ ও কঘ                       ে) কি ও কঘ                      ঘ) কি ও েঘ 

   ১৬. দকশ্নলাদমটার দমটাশ্নরর কে গুর্ ? 

      ক) একগুর্                    ি) িেগুর্                     ে) েেগুর্                      ঘ) হাজার গুর্ 

   ১৭. োংলা মাশ্নসর কেটি মাস ৩১ দিশ্ননর ? 

      ক) ৩টি                    ি) ৪টি                     ে) ৫টি                       ঘ) টি 

   ১৮. ১ দিন কে যসশ্নকন্ড ? 

      ক) ৮৫৪০০ যসশ্নকন্ড               ি) ৮৬৪০০ যসশ্নকন্ড               ে) ৮৭৪০০ যসশ্নকন্ড              ঘ) ৮৮৪০০ যসশ্নকন্ড 

   ১৯. ৫০, ১০, ১৫, ২০, ২৫ উপাত্তগুশ্নলা যকান ধরশ্ননর ? 

      ক) দেনযস্ত                    ি) অদেনযস্ত                     ে) এশ্নলাশ্নমশ্নলা                     ঘ) সাধারর্ 

   ২০. সুমনশ্নক ৫টি কলশ্নমর িাম দহশ্নসে করশ্নে যিও া হশ্নলা । একটির িাম ১৮ টাকা । সেল কযালকুশ্নলটশ্নর োশ্নক ক টি যোোম 

টিশ্নপ দহসােটি করশ্নে হশ্নে ? 

      ক) ৪                    ি) ৫                      ে) ৬                     ঘ) ৮ 

   ২১. ০.০৩ ÷ ৬ = কে ? 

      ক) ০.৫০                     ি) ০.৫০০                      ে) ০.০০৫                      ঘ) ০.৫২৩ 

   ২২. যকানটি েৃশ্নত্তর েৃহত্তম জযা ? 

      ক) েযাসাধণ                      ি) েযাস                      ে) যকন্দ্র                       ঘ) েৃত্তোপ 

   ২৩. ২৫, ২৪, ৫, ২০, ২৩ সংিযাগুশ্নলার েড় কে ? 

      ক) ২০.৪                    ি) ২১.৪                    ে) ২২.৪                    ঘ) ২৩.৪ 

   ২৪. টযাদল দেহ্ন ৫ কীভাশ্নে যলিা হ  ? 

      ক) ||                   ি) |||                 ে) ||||                  ঘ) ||||| 

২। সংত্রক্ষত্রপ উত্তর দাও:                                                                                                                        ১ × ১০ = ১০ 

     ক) দনিঃশ্নেশ্নে দেভাজয দনর্ণশ্ন র যিশ্নে ভাজক দনর্ণশ্ন র সূেটি যলি । 

     ি) পাাঁ ে অশ্নের িুদ্রেম সংিযার আশ্নের সংিযাটি কে? 

     ে) একটি োোশ্ননর যিেফল ২০ েেণদমটার । োোশ্ননর 
৫

৬
 অংশ্নে ফুল োে করা হশ্ন শ্নে । োে করা অংশ্নের যিেফল কে? 

     ঘ) ১ কুদড় দডশ্নমর িাম ১৪০ টাকা । মদল ০.৫ কুদড় দডম দকনল । যস কে টাকা িাম দিল ? 

     ঙ) রদহমা সপ্তাশ্নহর ৬ দিন  থাক্রশ্নম ২, ১.৫, ১, ১.৫, ১ ও ২ ঘন্টা পড়াশুনা কশ্নর । যস প্রদেদিন েশ্নড় কে ঘন্টা পশ্নড় ? 

     ে) একটি েইশ্ন র ক্র মূলয ১৫০ টাকা এেং দেক্র মূলয ১৮০ টাকা । েেকরা কে লাভ হশ্নলা ? 

     ে) একটি োোশ্ননর যিেফল ৩০ েেণদমটার । োোশ্ননর 
৫

৬
 অংশ্নে ফুল োে করা হশ্ন শ্নে । োে না করা অংশ্নের যিেফল কে? 

     জ) ২৪ ঘন্টা সম সূদেশ্নে ঘন্টা ও দমদনটশ্নক কে অংশ্নক প্রকাে করশ্নে হ  ? 

     ঝ) ৫৯, ৭২, ৭০, ৫২, ৬৯, ৪১ উপাত্তগুশ্নলা দকরুপ ? 

     ঞ) টযাদল দেহ্ন দকরুপ হশ্নল সংিযা ৭ হশ্নে ? 

৩। জাতিত্রদর র্ার্ার মাতসক আয় ২৫০০০ টাকা । তিতন ৮০০০ টাকা র্াসা ভাড়া, লেত্রেত্রমত্রয়ত্রদর পড়াত্রেখা র্ার্দ ৭৫০০ 

টাকা এর্ং অনযানয খরচ র্ার্দ ৭৮০০ টাকা খরচ কত্ররন । অর্তিষ্ট টাকা সঞ্চয় কত্ররন । 

     ক) োর মাদসক আ  কে ? 

     ি) দেদন মাশ্নস যমাট কে িরে কশ্নরন ? 



     ে) দেদন েেশ্নর কে সি  কশ্নরন ? 

     ঘ) ৮৫০০  টাকা জমাশ্নে োর কে সম  লােশ্নে ? 

অথর্া, ১৫টি লচয়ার ও ৬টি লটতর্ত্রের মূেয একত্রে ১৯৮০০ টাকা । একটি লটতর্ত্রের মূেয ১৮০০ টাকা । 

     ক) ৬টি যটদেশ্নলর মূলয কে ? 

     ি) ১৫টি যে াশ্নরর মূলয যের করশ্নে হশ্নল কী করশ্নে হশ্নে ? 

     ঘ) ১টি যে াশ্নরর মূলয দনর্ণ  কর । 

৪। রুমানা ১২, ১৮, ২৪, ৩০ সংখযাগুত্রো তেখে । 

     ক) ১২ এর গুর্নী কগুশ্নলা যলি । 

     ি) ১৮ এর ৫টি গুদর্েক যলি । 

     ে) ১২, ১৮, ২৪ এর লসাগু দনর্ণ  কর । 

     ঘ) ১৮, ২৪, ৩০ এর েসাগু দনর্ণ  কর । 

অথর্া, ১০০টি আম ও ১৮০টি তেচু তকেু সংখযক র্ােক-র্াতেকার মত্রযয তনিঃত্রিত্রষ ভাগ কত্রর লদয়া িত্রো । 

     ক) সেণাদধক কেজন োলক-োদলকার মশ্নধয আম ও দলেুগুশ্নলা দনিঃশ্নেশ্নে ভাে কশ্নর যি া হশ্নলা ? 

     ি) প্রশ্নেযশ্নক ক টি আম পাশ্নে ? 

     ে) প্রেযশ্নক ক টি দলেু পাশ্নে ? 

৫। কাইউম সাত্রির্ িাাঁ র সম্পতত্তর 
১

২
 অংি লেত্রেত্রক, 

১

৮
 অংি স্ত্রীত্রক তদত্রেন । অর্তিষ্ট সম্পতত্ত িাাঁ র চার লমত্রয়ত্রক সমানভাত্রগ 

ভাগ কত্রর তদত্রেন । প্রত্রিযক লমত্রয় ১২০০০ টাকার সম্পতত্ত লপে । 

     ক) যেশ্নল ও স্ত্রী যমাট কে অংে সম্পদত্ত যপল ? 

     ি) োর যমশ্ন  যমাট কে অংে সম্পদত্ত যপল ? 

     ে) এক যমশ্ন  কে অংে সম্পদত্ত যপল ? 

     ঘ) োর যমশ্ন র সম্পদত্তর মূলয কে ? 

অথর্া, দুইটি ভগ্াংত্রির ল াগফে ১০ 
৪

১৫
 । র্ড় সংখযাটি ৫ 

৩

৫
 । 

     ক) েড় ভগ্াংেটিশ্নক অপ্রকৃে ভগ্াংশ্নে প্রকাে কর । 

     ি) যোট ভগ্াংেটি কে ? 

     ে) ভগ্াংে দুটির পাথণকয দনর্ণ  কর । 

৬। লনায়াখােী লজোয় জুোই মাত্রসর প্রথম দি তদন গত্রড় ২৩ তমতম, তিিীয় দি তদত্রন গত্রড় ৩০ তমতম, িৃিীয় দি তদত্রন 

দদতনক গত্রড় ২৮ তমতম এর্ং মাত্রসর লিষ তদত্রন ১৮ তমতম রৃ্তষ্টপাি িত্রো । 

     ক) প্রথম ১০ দিশ্নন যমাট েৃদিপাশ্নের পদরমার্ কে ? 

     ি) দদ্বেী  ১০ দিশ্নন যমাট েৃদিপাশ্নের পদরমার্ কে ? 

     ে) প্রথম ১০ দিশ্নন েৃদিপাশ্নের েড় যের কর । 

     ঘ) যেে ১১ দিশ্ননর েৃদিপাশ্নের েড় যের কর । 

অথর্া, ৭টি লটতনস র্ত্রের লমাট মূেয ৪০৬ টাকা । প্রথম ৩টি র্ত্রের গড় মূেয ৫৮ টাকা । লিষ ৩টি র্ত্রের গড় মূেয ৫৫ 

টাকা ।  

     ক) েলগুশ্নলার েড় মূলয কে ? 

     ি) ৪থণ েলটির মূলয কে ? 

     ে) প্রথম ৩টি েশ্নলর যমাট মূলয এেং যেশ্নের ৩টি েশ্নলর যমাট মূশ্নলযর পাথণকয ১০টি কলশ্নমর েড় মূলয হশ্নল, ঐ ১০টি কলশ্নমর যমাট 

মূলয কে ? 

৭। একটি আয়ািাকার জতমর প্রস্থ ৪.৭৫ তমটার এর্ং দদঘব য ১২.৮ তমটার । জতমটির লক্ষেফে তনিবয় কর । 



অথর্া, আতমনা লকান র্যাংক লথত্রক র্াতষবক ৫% মুনাফায় তকেু টাকা ঋি তনত্রয় এক র্ের পর ৩০ টাকা মুনাফা তদে । 

আসে কি টাকা তেে ? 

৮। তনত্রদব িনা অনুসাত্রর তচে অংকন ও দর্তিষ্টয তেখন (শ্ন শ্নকাশ্ননা ২টি) 

     ক) একটি েৃত্ত আাঁক  ার েযাসাধণ হশ্নলা ৩ যসদম এেং েৃশ্নত্তর বেদেিয দলি । 

     ি) একটি েেুভুণ জ আাঁক  ার ভূদম ৬ যসদম, উচ্চো ৪ যসদম এেং েেুভুণ শ্নজর বেদেিয দলি । 

     ে) প্রদেটি োহুর বিঘণয ৬ যসদম দেদেি একটি েেণ আাঁক এেং েশ্নেণর বেদেিয দলি । 

৯। একজন খুচরা তর্ত্রেিা র্াজাত্রর তগত্রয় পাইকাতর লদাকান লথত্রক ৫০০ লকতজ চাে, ৫০ লকতজ ডাে, ২৭০ লকতজ তপাঁয়াজ 

এর্ং ১৮০ লকতজ আটা তকনত্রেন । 

     ক) দেদন যমাট কে কুইন্টাল দজদনস দকনশ্নলন ? 

     ি)  দি দেদন আটা না দকনশ্নেন োহশ্নল োর ক্র কৃে দজদনশ্নসর যমাট পদরমার্ কে যকদজ হশ্নো ? 

     ে)  দি দেদন উপশ্নরর দজদনশ্নসর সাশ্নথ আরও ২০ কুইন্টাল োল যেদে দকনশ্নেন ো হশ্নল োর ক্র কৃে দজদনশ্নসর যমাট পদরমার্ কে 

টন হশ্নো ? 

অথর্া, িুতম ৮ র্ের ৬ মাস ৩ তদন ১৫ ঘন্টা একই জায়গায় র্াস কর । [ ১ মাস = ৩০ দিন] 

     ক) ৩ দিনশ্নক দমদনশ্নট প্রকাে কর । 

     ি) ৬ মাসশ্নক ঘন্টা  প্রকাে কর । 

     ে) ১৫ ঘন্টাশ্নক যসশ্নকশ্নন্ড প্রকাে কর ।  

     ঘ) ৮ েের ৬ মাসশ্নক দিশ্নন রুপান্তর কর । 

১০। তনত্রচর সারতিত্রি তিক্ষাথীত্রদর র্াতড়র কাজ জমা লদওয়ার উপাত্ত লদয়া িত্রো : 

            

কাজ জমা যিও ার যেদর্ েযেধান দেিাথীর সংিযা 

৫ – ৯ ২ 

১০ – ১৪ ১ 

১৫ – ১৯ ৩ 

২০ – ২৫ ৫ 

২৫ – ২৯ ৭ 
 

েদর্ণে সারর্ী অেলম্বশ্নন একটি স্তম্ভশ্নলি বেদর কর এেং স্তম্ভশ্নলি অংকশ্ননর পদ্ধদে ধারাোদহকভাশ্নে উশ্নিি কর । 

অথর্া, লকাত্রনা একটি গ্রাত্রম পতরর্াত্ররর সদসয সংখযার উপর জতরপ করা িত্রয়ত্রে । গ্রাত্রমর পতিম অংত্রির পতরর্াত্ররর 

সদসয সংখযা তনত্রচর েকটিত্রি লদওয়া িত্রো – 

পতিম ২ ৩ ৮ ৭ ৩ ৪ ২ ৭ ৫ ৬ ৩ ৪ 
 

গ্রাশ্নমর পদিম অংশ্নে পদরোশ্নরর েড় সিসয সংিযা দনর্ণ  কর । 


