
 

 

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:                                                                                                              ১×২৪=২৪ 

১. চার অশ্নের কু্ষদ্রেম সংিযা ১০০×৯৯ এর সমান হশ্নে? 

   ক) ৯৯০০                  ি) ৯৯৯০                    গ) ৯৯৯৯                    ঘ) ১০০০ 

২. ৪৪৫০০ কক ১০০ দিশ্নে ভাগ করশ্নল ভাগফল কে হশ্নে? 

   ক) ৪৫                    ি) ৪৪৫                      গ) ৪৫৪                      ঘ) ৪৪৫০ 

৩. ৪, ৬ ও ২৪ এর ল. সা. গু. কে? 

   ক) ২                       ি) ৪                        গ) ১২                      ঘ) ২৪ 

৪. দনশ্নের গাদর্দেক োকযটিশ্নক সঠিক করশ্নে িাদলঘশ্নর দনশ্নচর ককান সংিযাটি েসশ্নে? ১৫ +   ১০ < ১০ + ১৫ 

   ক) ৫                     ি) ১০                      গ) ২০                       ঘ) ২৫ 

৫. ককান েৃহত্তম সংিযা দ্বারা ১২, ১৮, ২৪ কক দনিঃশ্নেশ্নে ভাগ করা যাে? 

   ক) ২                       ি) ৩                       গ) ৪                         ঘ) ৫ 

৬. গুর্ফল ককানটি? ০.৩ × ০.০৩ ×.০০৩ =? 

   ক) ০.০০২৭                       ি) ০.০০০২৭                      গ) ০.০০০০২৭                       ঘ) ০.০২৭ 

৭.  
৭

১০ 
 কক েেকরাে প্রকাে করশ্নল কে হশ্নে? 

   ক) ৭%                     ি) ১০%                     গ) ১৭%                      ঘ) ৭০% 

৮. ঘদিশ্নে রাে ৮.১৫ দমদনট । আন্তর্ণ াদেক রীদেশ্নে ককান সমেটি হশ্নে? 

   ক) ৩টা ৪০ দমদনট                ি) ৮টা ১৫ দমদনট                  গ) ২০টা ১৫ দমদনট                 ঘ) ১৫টা ৪০ দমদনট 

৯. দুই অশ্নের ককান সংিযা দ্বারা ২০০ কক গুর্ করশ্নল গুর্ফল ১৯৮০০ হশ্নে? 

   ক) ৯৯                    ি) ৯৮                     গ) ৮৯                      ঘ) ৯৪ 

১০. ২ ডর্ন িাোর িাম ৫০০ টাকা হশ্নল ১টি িাো িাম কে? এই সমসযাটির গাদর্দেক রূপ ককানটি? 

   ক) ৬০০ ÷ (১২×২)                 ি) ৬০০ ÷ ( ১২+২)                 গ) ৬০০ ×( ১২+২)               ঘ) ৬০০ ÷ ২×১২ 

১১. ৭০টি দডমও ১৭৫টি রুটি সেণাদিক কের্ন দেক্ষার্থীর মশ্নিয সমানভাশ্নে ভাগ কশ্নর কিওো যাশ্নে? 

   ক) ৫                       ি) ১০                     গ) ২৫                      ঘ) ৩৫ 

১২. দনশ্নের গাদর্দেক োশ্নকয িাদলঘশ্নর দনশ্নচর ককান সংিযাটি েসাশ্নল োকযটি সঠিক হশ্নে? ১৫+৪০ = ৬৫ – 

   ক) ৫                      ি) ১০                      গ) ২০                      ঘ) ২৫ 

১৩. ‘ক’ সংিযক আম কর্থশ্নক ২০টি আম নষ্ট হশ্নে কগল এেং ২৫টি আম ভাল র্থাকল । সমসযাটি দনশ্নচর ককান কিালা োকয প্রকাে 

কশ্নর? 

   ক) ক – ২০ = ২৫                 ি) ২৫ – ক = ২০                  গ) ক + ২০ = ২৫                ঘ) ২০ – ক = ২৫ 



 

 

১৪. ৩ ÷ ১.৫ = কে? 

   ক) ১                     ি) ২                       গ) ৩                       ঘ) ৪ 

১৫. দনশ্নচর ককান সালটি অদিেেণ নে? 

   ক) ১৬০০ সাল                   ি) ১৯০০ সাল                    গ) ২০০০ সাল                   ঘ) ২৪০০ সাল 

১৬. দনশ্নচর দচশ্নে ‘ক’ ককাশ্নর্র পদরমার্ কে দডগ্রী? 

                             ৯০ ͦ                    ১২০ ͦ                                                        
                               ৯০ ͦ                     ক 

 ক) ৩০ ͦ                    ি) ৪৫ ͦ             গ) ৬০ ͦ                      ঘ) ৪০ ͦ 

১৭. দিশ্নকশ্নট রাজ্জাশ্নকর রাশ্ননর গি ২.৫ । োদমশ্নমর রাশ্ননর গি রাজ্জাশ্নকর রাশ্ননর গশ্নির ৩ গুশ্নর্র কচশ্নে ১০ কম । োদমশ্নমর রাশ্ননর 

গি কে? 

    ক) ৪৫                       ি) ৬৫                          গ) ৮৫                         ঘ) ১০৫ 

১৮. একটি েৃশ্নত্তর  
১

৫ 
 অংে লাল রং এেং 

৩

৫ 
 অংে সেুর্ রং করা হশ্নেশ্নে । োদক অংে হলুি রং করা হশ্নেশ্নে । ঐ েৃশ্নত্তর কে অংে 

হলুি রং করা হশ্নেশ্নে? 

   ক) 
১

৫ 
                        ি)  

২

৫ 
                         গ)  

৩

৫ 
                         ঘ)  

৪

৫ 
 

১৯. একটি কলম ২০০ টাকাে দকশ্নন ২২০ টাকাে দেিে করা হশ্নলা । এশ্নে েেকরা কে লাভ হশ্নলা? 

   ক) ৫%                   ি) ১০%                     গ) ১৫%                      ঘ) ২০% 

২০. একটি গ্রাশ্নমর আেেন ৪ েগণদকশ্নলাদমটার । কস গ্রাশ্নম ৪০০০ র্ন কলাক োস কশ্নর । ঐ গ্রাশ্নমর র্নসংিযা ঘনত্ব প্রদে 

েগণদকশ্নলাদমটাশ্নর কে র্ন? 

   ক) ১০০                     ি) ১০০০                      গ) ৪০০০                      ঘ) ১৬০০০ 

২১.৫টি আশ্নমর িাম ৭৫ টাকা হশ্নল ১টির িাম কে? 

   ক) ৩৭৫ টাকা                     ি) ১৭৫ টাকা                        গ) ৩০ টাকা                      ঘ) ১৫ টাকা 

২২. সংিযা প্রেীক কেটি? 

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

২৩. ওর্ন পদরমাশ্নর্র মূল একক কী? 

   ক) দমটার                      ি) গ্রাম                       গ) দলটার                       ঘ) দকশ্নলাগ্রাম 

২৪. েযাস েযাসাশ্নিণর কে গুর্? 

   ক) দদ্বগুর্                       ি) দেনগুর্                       গ) চারগুর্                       ঘ) পাাঁ চগুর্ 

২। সংত্রক্ষত্রপ উত্তর দাও :                                                                                                                           ১×১০=১০ 

ক. একটি িাোে ৪০ পৃষ্ঠা আশ্নে । এরূপ ২৩৮টি িাোে কে পৃষ্ঠা হশ্নে? উত্তর : ৯৫২০ পৃষ্ঠা । 

ি. েুদম ৪৫০ ককদর্ চাল দকনশ্নল ৩৩৭৫০ টাকা দিশ্নে । প্রদে কদর্ চাশ্নলর িাম কে? উত্তর : ৭৫ টাকা । 

গ. ৪৮ – ৩ × ৬ ÷২ = কে? উত্তর : ৩৯ । 

ঘ. মুন্না েলল ১২ ÷ ৩ > ৩ × ১২ গাদর্দেক উদিটি সেয না দমর্থযা? উত্তর : তমথযা । 

ঙ. করামানা ককান কু্ষদ্রেম সংিযাশ্নক ৩২, ৪৮, ৬৪, ৮০ দ্বারা দনিঃশ্নেশ্নে ভাগ করশ্নে পারশ্নে? উত্তর : ৯৬০ ।  



 

 

চ. মুনা অশ্নপক্ষা রীনার ৫০ টাকা কেদে আশ্নে । রীনা অশ্নপক্ষা রানার ২০ টাকা কম আশ্নে । কার কাশ্নে সেশ্নচশ্নে কেদে টাকা আশ্নে?       

উত্তর : রীনার । 

ে. দুটি ভগ্াংশ্নের কযাগফল  
১৭

১২ 
  । একটি ভগ্াংে  

৩

৪ 
  হশ্নল অপর ভগ্াংেটি কে? উত্তর : 

২

৪ 
 । 

র্. োহীন এক ডর্ন কলা ৪৫ টাকাে দকশ্নন ৫৫ টাকা দেিে করশ্নল কে লাভ হে? উত্তর : 
১৩

২০ 
 । 

ঝ. ১ কহক্টর = কে েগণদমটার? উত্তর : ১০০০০ র্গব তমটার ।  

ঞ. উপাত্ত কে প্রকার ও কী কী? উত্তর : ২ প্রকার । যথা- ১। তর্নযাস্ত,              ২। অতর্নযাস্ত উপাত্ত । 

৩। লকাত্রনা ভাগ অত্রে ভাজক ভাগত্রেত্রষর ৪ গুি, ভাজয ১৫৪৮ এর্ং ভাগত্রেষ ১২ ।  

  ক. ভার্ক কে?                                                                                                                                                    ২ 

  ি. ভার্ক ও ভাগশ্নেশ্নের কযাগফল কে?                                                                                                                    ২ 

  গ. ভাগফল কে?                                                                                                                                                   ২ 

  ঘ. ১২ দ্বারা ভগ করশ্নল ভাগফল কে?                                                                                                                        ২ 

 অথর্া, একটি র্যর্সায় ১৫ জন সমান অংেীদার । িারা র্ছত্রর ৮২৪৪০ টাকা োভ করে । 

   ক. প্রশ্নেযশ্নক কে টাকা লাভ কপল?                                                                                                                          ৩ 

   ি. প্রশ্নেযশ্নকর মাদসক লাশ্নভর পদরমার্ কে?                                                                                                               ৩ 

   গ. প্রশ্নেযশ্নকর মাদসক ১০ টাকা কেদে লাভ হশ্নল ঐ েযেসাে োদেণক কে টাকা কেদে লাভ হশ্নে?                                              ২ 

৪। এক র্যতি ৬০টি কমো এর্ং ৩৬টি আত্রপে তকছু গরীর্ লোত্রকর মাত্রে লকাত্রনা অর্তেষ্ট না লরত্রখ সমান ভাত্রগ ভাগ 

কত্ররত্রছন । 

   ক. ৬০ এর গুনর্ীেকগুশ্নলা কলি ।                                                                                                                             ২ 

   ি.  ৩৬টি এর ৫টি গুদর্েক কলি ।                                                                                                                             ২ 

   গ. ৬০ ও ৩৬ এর লসাগু দনর্ণে কর ।                                                                                                                         ২ 

   ঘ. সশ্নেণাচ্চ কের্ন কলাশ্নকর মাশ্নঝ ফলগুশ্নলা সমানভাশ্নগ ভাগ কশ্নর কিওো যাশ্নে?                                                             ২ 

অথর্া, একজন তেক্ষক ৪০ জন ছাে এর্ং ২৪ জন ছােীত্রক কিগুত্রো দত্রে ভাগ কত্রর তদত্রেন লযন প্রত্রিযক দত্রে ছাে ও 

ছােীর সংখযা সমান লথত্রক এর্ং লকাত্রনা তেক্ষাথী অর্তেষ্ট না থাত্রক । 

   ক. োে ও োেী সংিযাদ্বশ্নের গসাগু কে?                                                                                                                   ২ 

   ি. দেক্ষার্থীশ্নিরশ্নক সশ্নেণাচ্চ কেটি িশ্নল ভাগ করা যাশ্নে?                                                                                                 ৩ 

   গ. প্রদে িশ্নল কের্ন োে এেং োেী র্থাকশ্নে?                                                                                                            ৩ 

৫। রতিক ও সতিক র্াতষবক পরীক্ষায় যথাক্রত্রম লমাট নম্বত্ররর  
৩

৪ 
 অংে ও 

২

৩
 অংে লপে । সতিত্রকর লেত্রয় রতিক ৩০ নম্বর 

লর্তে লপে । 

   ক. রদফক, সদফশ্নকর কচশ্নে কে অংে নম্বর কেদে কপল?                                                                                                ২ 

   ি. কমাট কে নম্বশ্নরর পরীক্ষা হশ্নেদেল?                                                                                                                     ২ 

   গ. রদফক কে নম্বর কপল?                                                                                                                                      ২ 

   ঘ. সদফক কে নম্বর কপল?                                                                                                                                      ২ 



 

 

অথর্া, আতেত্রকর জন্মতদত্রন িার র্ার্ ২৭০০ গ্রাম ওজত্রনর ১টি লকক আনে । আতেক লককটিত্রক 
২

৩ 
 অংে র্নু্ধত্রদরত্রক 

খাওয়াত্রো । র্াতক অংে ২ ভাই এর্ং ১ লর্াত্রনর মত্রযয সমনভাত্রর্ ভাগ কত্রর তদে । 

   ক. আদেক োর েনু্ধশ্নিরশ্নক কে গ্রাম ককক িাওোশ্নলা?                                                                                                 ২ 

   ি. ২ ভাই এেং ১ কোন একশ্নে কককটির কে অংে কপল?                                                                                             ৩ 

   গ. ২ ভাই ও ১ কোশ্ননর প্রশ্নেযশ্নক কককটির কে অংে কপল?                                                                                          ৩ 

৬। লনায়াখােী লজেঅয় জুোই মাত্রসর প্রথম দে তদন গত্রে ২৩ তমতম, তিিীয় দে তদত্রন গত্রে ৩০ তমতম, িৃিীয় দে তদত্রন 

দদতনক গত্রে ২৮ তমতম এর্ং মাত্রসর লেষ তদত্রন ১৮ তমতম রৃ্তষ্টপাি হত্রো । 

   ক. প্রর্থম ১০ দিশ্ননর কমাট েৃদষ্টপাশ্নের পদরমার্ কে?                                                                                                      ২ 

   ি. দদ্বেীে ১০ দিশ্ননর কমাট েৃদষ্টপাশ্নের পদরমার্ কে?                                                                                                     ২ 

   গ. প্রর্থম ২০ দিশ্ননর েৃদষ্টপাশ্নের গি কের কর ।                                                                                                             ২ 

   ঘ. কেে ১১ দিশ্ননর েৃদষ্টপাশ্নের গি কে?                                                                                                                    ২ 

অথর্া, একটি েুতেত্রি ১৫০টি আম আত্রছ । এরূপ ১০টি েুতের আম লথত্রক সুমনত্রক ৪৭৫টি এর্ং রুনাত্রক ৫৭৫টি আম 

লদওয়া হত্রো । র্াতক আমগুত্রো অনাতমকাত্রক লদওয়া হত্রো ।  

   ক. অনাদমকা কেটি আম কপল?                                                                                                                                ৪ 

   ি. অনাদমকা কে ঝুদি আম কপল?                                                                                                                            ২ 

   গ. োশ্নির দেন র্শ্ননর আশ্নমর গি কে?                                                                                                                    ২ 

৭। একটি পাত্রে ১.৬ তেটার রং আত্রছ এর্ং এর ওজন ২.৪ লকতজ । প্রতি তেটার রং-এর ওজন কি?                                ৮ 

অথর্া, তেংকন লকান র্যাংক লথত্রক র্াতষবক ৬% মুনািায় তকছু টাকা ঋি তনত্রয়, এক র্ছর পর ১২৭২ টাকা তদে । আসে 

কি তছে? 

৮। তনত্রদব েনা অনুসাত্রর তেে অংকন এ দর্তেষ্টয তেখন ( লযত্রকাত্রনা ২টি )                                                            ২×৫=১০ 

   ক. একটি েগণ আাঁক প্রদেটি োহুর দিঘণয ৪ কসদম এেং েশ্নগণর দেদেষ্টয দলি । 

   ি. একটি রম্বস আাঁক যার দিঘণয ৪ কসদম এেং একটি ককার্ ৬০ ͦ এেং রম্বশ্নসর দেদেষ্টয দলি । 

   গ. একটি েৃত্ত আাঁক যার েযাসািণ হশ্নলা ৬ কসদম এেং েৃশ্নত্তর দেদেষ্টয দলি । 

৯। একটি আয়িাকার র্াগাত্রনর দদঘব য ৩২ তমটার এর্ং প্রস্থ ২০ তমটার । আয়িাকার র্াগানটি লর্ো তদত্রয় তঘরত্রি লমাট 

৫০০০ টাকা খরে হয় । 

   ক. আেোশ্নক্ষশ্নের কক্ষেফল দনর্ণশ্নের সূেটি দলি ।                                                                                                        ২ 

   ি. আেোকার োগাশ্ননর কক্ষেফল দনর্ণে কর ।                                                                                                             ৩ 

   গ. োগানটিশ্নক কেিা দিশ্নে দঘরশ্নে প্রদে েগণদমটাশ্নর কে িরচ হশ্নে?                                                                                  ৩ 

অথর্া, একটি কাজ করত্রি রতিত্রকর ৪ তদন ৯ ঘন্টা ১০ তমতনট এর্ং েতিত্রকর ২ তদন ১২ ঘন্টা ২০ তমতনট সময় োগে । 

   ক. রদফশ্নকর কচশ্নে েদফক কে কম সমশ্নে কার্টি করল?                                                                                              ২ 

   ি. রদফশ্নকর কচশ্নে েদফক যে কম সমশ্নে কার্টি করল ো দমদনশ্নট প্রকাে কর ।                                                                 ২                                                                 

   গ. েদফক রদফশ্নকর কচশ্নে যে কম সমশ্নে কার্টি করল ো ২ দিন অশ্নপক্ষা কে কসশ্নকণ্ড কম?                                              ২  

   ঘ. অনুরূপ ৫টি কার্ করশ্নে রদফশ্নকর কে দমদনট সমে লাগশ্নে?                                                                                      ২ 



 

 

১০। একটি তক্রত্রকট লখোয় কিজন লর্াোর ৬ ওভার র্ে র্রত্রেন । তিতন ওভাগুত্রোত্রি যথাক্রত্রম ৩, ৫, ৪, ২, ১, ৩ রান 

তদত্রেন । রান সংখযার স্তম্ভত্রেখ অেন কর ।                                                                                                              ৮ 

অথর্া, ২৫ জন তেক্ষাথীর র্াতষবক পরীক্ষায় গতিি তর্ষত্রয় প্রাপ্ত নম্বর তনত্রে উত্রেখ করা হত্রো – 

   ৫৯, ৭২, ৭০, ৫২, ৬৯, ৪১, ৪৪, ৮৫, ৮৮, ৭৬, ৮০, ৫৮, ৮৯, ৮৫, ৯৬, ৮৪, ৭৮, ৭২, ৬৮, ৭৫, ৯৮, ৭৪, ৭৩, ৭৭, ৭১।  

   উত্তরগুশ্নলা িে কেদর্ েযেিাশ্নন দেনযস্ত কর । 

 




