
 
 

 

বিশেষ অনুেীলন -১ 

শ্রেবি : অষ্টম  

 বিষয় : বিজ্ঞান ( অধ্যায় – বিতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম)   

সময় : ১ ঘণ্টা ১৫ বমবনট  পূি ণমান : ৫০ {িহুবনি ণাচবন(৩০) + সৃজনেীল (২০)}  

 

িহুবনি ণাচবন অংে  

   
১। শ্রোষ শ্রেট শ্রোন অঙ্গাণু শ্রেশে ততরী হয়? ৯। ‘X’ এর ইশলক্ত্রন বিন্যাস ২,৮। এখাশন X হশলা – 

i. Ne 

ii. Na+
 

iii. Mg2+
 

বনশচর শ্রোনটি সঠিে? 

(ে) এশডাোজবমে শ্ররটিকুলাম 

(খ) শ্রসবিওল 
(গ) মাইশটােবডয়া 
(ঘ) রাইশিাশজাম 
২। মানুশষর প্রবতটি শ্রেহশোশষ শ্ররাশমাশজাশমর সংখ্যা েত?  (ে) ii ও iii (খ) i ও iii 
(ে) ২২ শ্রজাড়া  (খ)  ২৩ শ্রজাড়া (গ) i, ii ও iii (ঘ) i ও ii 
(গ) ৪৬ শ্রজাড়া (ঘ)  ৫০ শ্রজাড়া  বনশচর উদ্দীপেটি লক্ষ্য ের এিং ১০ ও ১১ নং প্রশের উত্তর 

োও;  

 
৩। হাইশরাশজশনর বনউট্রন সংখ্যা েত?  

(ে) ০ (খ)  ১ 

(গ) ২ (ঘ)  ৩  

৪। পৃবেিীর শ্রোশনা স্থাশন এেটি িস্তুর ওজন ৯৮০ বনউটন। এর 

ভর েত?  

(ে) ৯৮০ শ্রেবজ  (খ)  ১০০ শ্রেবজ ১০। বচশে উশেবখত পাবনর ওজন েত? 
(গ) ১০ শ্রেবজ (ঘ)  ৯.৮ শ্রেবজ (ে) ৪৯ N  (খ) ৩৯ N 

৫। পরমাণু সম্পশেণ রাোরশ ার্ ণ িশলন- 

i. এর শ্রেন্দ্র বনউবিয়াস  

ii. পরমাণুর শ্রিেীরভাগ স্থান  াঁো  

iii. ধনাত্মে আধানযুক্ত েবিো বনউবিয়াসশে শ্রেন্দ্র েশর 

ঘুশর  
বনশচর শ্রোনটি সঠিে? 

(গ) ১.৯৬ N (ঘ) ৯.৮ N 
১১। শ্রমরু অঞ্চশল উদ্দীপশে উশেবখত দুইটি পাশের ওজশনর 

পাে ণেয েত?  

(ে) ৩৯.০৭ N (খ) ৩৯.১৭ N 
(গ) ৩৯.২০ N (ঘ) ৩৯.৩২ N 
১২। বল ট যখন উপশর উঠশত োশে তখন আমাশের ওজন েী 

হয়? (ে)  i ও ii (খ) ii ও iii 

(গ) i ও iii (ঘ)  i, ii ও iii  (ে) বৃবি পায় (খ) হ্রাস পায়  

৬। এেটি পরমাণুর তৃতীয় েক্ষ্পশে সশি ণাচ্চ েতটি ইশলেট্রন 

োেশত পাশর? 

 (গ) অপবরিবতণত োশে  (ঘ) শুন্য হয়  

 ১৩। বনশচর শ্রোনটিশত মাইশটাবসস ঘশট না?  

(ে) ২  (খ) ৮   (ে) মুকুশল (খ) োশে  

(গ) ১৮  (ঘ) ৩২   (গ) স্নায়ু শ্রোশষ  (ঘ) ভ্রূিমূশল  

৭। মাইশটাবসস শ্রোষ বিভাজশনর শ্রোন ধাশপ শ্রসশিাবময়ার দুই 

ভাশগ বিভক্ত হয়?    
 ১৪। সাল ার পরমাণুশত শ্রপ্রাটন সংখ্যা েত?  

 (ে) ৮  (খ) ১৬  

(ে) শ্রপ্রাশ জ  (খ) অযানাশ জ   (গ) ৩২ (ঘ) ৬৪ 

(গ) শ্রমটাশ জ  (ঘ) শ্রপ্রা- শ্রমটাশ জ   ১৫। শ্রপ্রা- শ্রমটাশ শজর প্রকৃবত হশলা-  

i. বনউবিয়াস সম্পূি ণ  

ii. বনউবিয়াশসর আকৃবত িড় হয় 

iii. বিডল তন্তু গঠিত হয় 

বনশচর শ্রোনটি সঠিে? 

৮। এেটি শ্রমৌশলর পারমানবিে সংখ্যা ১৭ এিং ভর সংখ্যা ৩৫ 

। ঐ শ্রমৌশলর বনউট্রন সংখ্যা েত? 
 
 

(ে) ১৭ (খ) ২০   
(গ) ১৮  (ঘ) ৩৫  

 

 

5 

kg 

পাবন   

1 

kg 
দুধ

ধ  



 
 

      

 

(ে)  

 

i ও ii 

 

(খ) 

 

ii ও iii 

  

বনশচর শ্রোনটি সঠিে? 
(গ) i ও iii (ঘ)  i, ii ও iii  (ে)  i ও ii (খ) ii ও iii 

১৬। চাঁশে শ্রোশনা ব্যাবক্তর ওজন ভূপৃশষ্ঠর তুলনায় শ্রেমন হশি?   (গ) i ও iii (ঘ)  i, ii ও iii 

(ে) শ্রিেী  (খ) েম  ২৪। শ্রোন ইশলেট্রন বিন্যাসটি সিশচশয় বস্থবতেীল?  

(গ) সমান (ঘ) ওজনহীন  (ে) ২,৮,৭ (খ) ২,৮,৮  

১৭। বনশচর শ্রোন সমীেরিটি সঠিে?   (গ) ২,৮,৬  (ঘ) ২,৮,১৮,৮  

(ে) F=mg  (খ) F=m+g  ২৫। শ্রোন ধাশপ েযাবরওোইশনবসশসর সমাবপ্ত ঘশট?  

(গ) F=m+G (ঘ) F=m-g  (ে) শ্রটশলাশ জ  (খ) অযানাশ জ  

১৮। অবভেষ ণজ ত্বরিশে শ্রোন প্রতীে িারা প্রোে েরা হয়?   (গ) শ্রপ্রা-শমটাশ জ  (ঘ) শ্রমটাশ জ  

(ে) g (খ) d   ২৬। বজনতশত্তর জনে শ্রে?  

(গ) G  (ঘ) a  (ে) অযাবরস্টটল  (খ) জন শ্রর 

১৯। পৃবেিী ও চাঁশে মাধ্যােষ ণিজবনত ত্বরশির অনুপাত েত?   (গ) েযাশরালাস বলবনয়াস (ঘ)  শ্রেগর শ্রজাহান শ্রমশডল 

(ে) ৬/১  (খ) ১/৬  ২৭। মাইশটাবসস শ্রোষ বিভাজশনর শ্রোন ধাপটি েীঘ ণস্থাবয় হ?  

(গ) ১/৩ (ঘ) ১/৮  (ে) শ্রপ্রাশ জ  (খ) অযানাশ জ 

২০। এে অণু সালব উবরে এবসশর্ েতটি পরমাণু আশে?   (গ) শ্রটশলাশ জ (ঘ) শ্রপ্রা-শমটাশ জ 

(ে) ৩ (খ)  ৫  ২৮। বমশয়াবসস বিভাজশনর সময় শ্রোষ েয়িার বিভাবজত হয়?  

(গ) ৬ (ঘ) ৭   (ে) এে (খ) দুই 

২১। দুইটি আইশসাশটাশপর মশধ্য শ্রোনটি সমান হশত পাশর না?   (গ) বতন  (ঘ) চার  

(ে) পারমািবিে সংখ্যা  (খ) ভর সংখ্যা   ২৯। বনশচর শ্রোন জীিটিশত অযামাইশটাবসস পিবতশত শ্রোষ 

বিভাজন হয়?  (গ) ইশলেট্রন সংখ্যা  (ঘ) রাসায়বনে ধম ণ   
২২। বিবরয়াোশল নাইশট্রাশজন পরমাণু েয়টি ইশলেট্রন েহশির 

প্রিনতা শ্রেখায়?  

 (ে) মানুষ  (খ) হাইরা  

 (গ) অযাবমিা (ঘ) শ্রেঁশচা  

(ে) ১ টি  (খ) ৩ টি  ৩০। বজন বনয়ন্ত্রি েশর  

i. শ্রচাশখর রঙ 

ii. চামড়ার রঙ 

iii. চুশলর প্রকৃবত  
বনশচর শ্রোনটি সঠিে? 

(গ)  ৫ টি  (ঘ) ৭ টি   
২৩। পরমাণু বস্থবতেীল িা পূি ণ অিস্থায় আসশত পাশর- 

i. অন্য পরমাণু হশত ইশলেট্রন েহি েশর 

ii. অন্য পরমাণুশে ইশলেট্রন বেশয় 

iii. অন্য পরমাণুর সাশে ইশলেট্রন ভাগাভাবগ েশর  

 

 
 
 

(ে)  i ও ii (খ) ii ও iii 

(গ) i  (ঘ)  i, ii ও iii 

 

 

 

 

 

 



 
 

সৃজনেীল অংে 

1. 

 
  

 
 
 
 

বচে X বচে Y 

 
ে) েযাবরওোইশনাবসস েী? ১              

খ) অযামাইশটাবসস শ্রোষ  বিভাজনশে প্রতযক্ষ্ শ্রোষ বিভাজন িলা হয় শ্রেন? ২ 

গ) বচে X এর বিভাজন না ঘটশল জীি জগশত েী পবরবস্থবতর সৃবষ্ট হশতা  ?ব্যাখ্যা ের।  ৩ 

ঘ) বচে Y এর ধাপটি শ্রয শ্রোষ বিভাজশনর তার সাশে বমশয়াবসস শ্রোষ বিভাজশনর তুলনামুলে বিশেষি ের। ৪ 

 

2. 

  

 

 

m 0  = d  

 

P  Q 

 

 

ে (আইশসাশটাপ েী? ১              

খ) অবভেষ ণজ ত্বরশির মান িস্তু বনরশপক্ষ্ হশলও স্থান বনরশপক্ষ্ নয়- ব্যাখ্যা ের। ২ 

গ (চাঁশে উদ্দীপশের P িস্তুটির ওজন বনি ণয় ের।  ৩ 

ঘ ( উদ্দীপশের P ও Q িস্তু দুটির ভর অশধ ণে এিং মধ্যোর দূরত্ব বিগুি হশল এর িশলর বেরূপ পবরিতণন হশি? – গাবিবতেভাশি 

বিশেষি ের। 

৪ 
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