
বিশেষ অনুেীলন ২ 
৭ম শ্রেবি 

 সময় : ১ঘন্টা ৩০বমবনট                     গবিত                  পূিণমান  ৫০ 
                            সকল প্রশের উত্তর বিশত হশি । 
 
সৃজনেীল অংে : 
১) সম্পকণ  িইুটি লক্ষ্য কর ।  a2-5a-1=0,  p=x+1

𝑥
 , 

ক) (a-1
a
)2 এর মান কত?                                          ২ 

খ) প্রমান কর শ্রে a4-27a2+1=0                                        ৪                                                    
গ) p=3 হশল(x2+ 1

𝑥2
)2 এর মান wbY©q Ki|                                                                           ৪ 

 
২) wZbwU mgvb gv‡ci Møvm kie‡Z c~Y© Av‡Q| H kie‡Z cvwb I wmiv‡ci AbycvZ h_vµ‡g cÖ_g Møv‡m 3:1, wØZxq Møv‡m 5:3 Ges 

Z…Zxq Møv‡m 9:7| 
 

K)  প্রথম ও তৃতীয় গ্লাশসর অনুপাতশক ধারািাবহক অনুপাশত প্রকাে  কর।                                              2 

L) cÖ_g I Z…Zxq Møv‡mi cvwb I wmiv‡ci cwigvb c„_Kfv‡e wbY©q Ki|                                                                   4 
M) H wZbwU Møv‡mi kieZ GKwU eo cv‡Î Xvjv n‡jv Z‡e †m cv‡Î cvwb I wmiv‡ci AbycvZ wbY©q Ki|                              ৪  
 
িহুবনিণাচনী প্রে : সঠিক উত্তরটি খাতায় বলখ ।                           ৩০×১=৩০ 
 
১)a, b ও c ক্রবমক সমানুপাতী হশল  

ক) b2=ac. খ)a2=bc.    গ) c2=ab.   ঘ)c3=ab.                                               
 সবন , মবন ও জবনর শ্রমাট ৯৬টাকা আশে । তাশির টাকার অনুপাত ১:২:৩ । বনশচর ৩টি(২,৩,৪) 
প্রশের উত্তর িাও 
২)সবনর কত টাকা ? 
ক)১৫   খ) ১৬    গ)২০   ঘ) ২৭                                          
৩)মবনর কত টাকা ? 
ক) ২৭   খ)২৮     গ) ৩০    ঘ)৩২                                           
৪)মবন অশপক্ষ্া জবনর কত টাকা শ্রিবে ? 
ক)১৬   খ)২০     গ)২১     ঘ)২৪  
৫)a=-1,b=-2 হশল 2(a2+b2) এর মান কত? 
ক)10   খ)8     গ)7     ঘ)-6                                                                                                                                                                   
৬) a+b=8,a-b=4 হশল  
i) a-b এর িশগর মান  16 
ii)(a+b)2=64 
iii)2(a2+b2)=80 
 শ্রকানটি সঠিক ক)i,ii খ)ii,iii গ)ii,iii ঘ)i,ii,iii   
৭) a2+b2=9, ab=3 হশল  
i) (a-b)2 =3 
ii)(a-b)2=15 
iii)4ab=12 
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 শ্রকানটি সঠিক ক)i,ii খ)ii,iii গ)ii,iii ঘ)i,ii,iii   
৮) ক:খ=৪:৫ ও খ:গ=৭:৯ হশল ক:খ:গ কত ? 

ক)২৮:৩৫:৫৯      খ) ২৮:৫৩:৪৫      গ)৪:৫:৯    ঘ)২৮:৩৫:৪৫ 

৯)৩,৬,৭ এর ৪থ © সমানুপাতী কী?  

ক)১৫  খ)১৪  গ)২০   ঘ)২১ 

১০)ক্রবমক সমানুপাশতর ১ম রাবে ও ৩য় রাবের গুনফল মধয রাবের িশগ ©র ……. 

ক) সমান খ) কম  গ) শ্রিবে   ঘ) ঘন 

১১)২ িের ৬ মাস এিং ১িেরশক অনুপাশত প্রকাে কর । 

 ক)১০:৪  খ)৪:১০  গ)২৬:১   ঘ)১:২৬                                                                                                         

১২)ক:খ ও খ:গ হশল ধারািাবহক অনুপাত কত? 

ক) ক:খ: খ:গ  খ) ক:খ ও খ:গ  গ)খ:ক:গ    ঘ) ক:খ:গ  

১৩)সমানুপাশত কয়টি রাবে থাশক? 

ক)১ খ)৩  গ)৪  ঘ)৫   

১৪)১৫০০ টাকা ৩:২ অনুপাশত িণ্টন করশল ১ম ভাগ ৯০০টাকা , ২য় ভাগ কত টাকা ? 

ক)১০০০ খ)৮০০  গ)৬০০  ঘ)৫০০                                                                                                          

১৫)৯:১৮::২৫:  এ খাবল ঘশর কত হশি?  

ক) ৫০  খ)৭৫  গ)১০০  ঘ)১২৫  

১৬)িুটি সমান্তরাল সরলশরখার শ্রেিক দ্বারা উৎপন্ন অন্ত:স্থ শ্রকাি িুটির সমবি কত বিগ্রী ? 

ক) ৬০    খ) ৯০      গ)১৮০       ঘ)৩৬০ 

১৭)িুটি সমান্তরাল সরলশরখার শ্রেিক দ্বারা উৎপন্ন সশিণাো্চ শ্রকাশির সংখযা কতটি ? 

ক) ৪    খ) ৫      গ)৭      ঘ)৮ 

১৮)  a + b = 3, ab = 2 n‡j 
22 baba   = KZ?     K. 3              L. 6                  M. 9 N. 12 

১৯)ক্রবমক সমানুপাশতর কয়টি রাবে থাশক? 

ক)১ খ)৩  গ)৪  ঘ)৫   

২০)সমান্তরাল এর বচহ্ন কী? 

ক)=    খ) ≡   গ) ∥   ঘ)⊥ 

২১) অনুরূপ শ্রকাশির বিবেষ্ঠ্য কী? 

ক)180°    খ) শ্রকৌবিক বিন্দু আলািা     গ) শ্রেিশকর বিপরীত পাশে থাশক   ঘ) সরলশরখা িুটির মশধয 

অিবস্থত । 

২২)একান্তর শ্রকাশির বিবেষ্ঠ্য কী? 



ক)80°    খ) শ্রকৌবিক বিন্দু আলািা না    গ) শ্রেিশকর বিপরীত পাশে থাশক   ঘ) সরলশরখা িুটির িাইশর 

অিবস্থত । 

২৩) ∆ABC ∠A+∠B=90° হশল ∠C=কত বিগ্রী? 

ক)90   খ) 150   গ)180    ঘ)300 

২৪) ≅ এর দ্বারা কী িুঝায় ? 

ক)সমান খ) লম্ব  গ)সমান্তরাল ঘ)সিণসম 

২৫)বনশচর শ্রকান সূত্র/অনবুসদ্ধান্তটি সঠিক ?  

ক)a2+b2=(a+b)2-2ab          খ)a2+b2=(a-b)2-2ab                                                                    
গ)2(a2+b2)=(a-b)2-(a-b)2    ঘ)a2+b2+c2+2ab+2bc+2ca=(a-b-c)2                                             
২৬)বনশচর শ্রকান সূত্র/অনবুসদ্ধান্তটি সঠিক ?                                                        
ক)a2+b2=(a+b)2+2ab          খ)a2+b2=(a-b)2+2ab                                                        
গ)2(a2-b2)=(a-b)2+(a-b)2     ঘ)a2-b2+c2+2ab+2bc+2ca=(a+b+c)2                                                                                                                                                                               
২৭) বনশচর শ্রকান সূত্র/অনবুসদ্ধান্তটি সঠিক ?                                                                              
ক)(a+b)2=(a-b)2+2ab     খ)(a-b)2=(a-b)2-4ab                                                             
গ) 4ab=(a+b)2+(a-b)2    ঘ)(x+a)(x+b)=x2+(a+b)x+ab                                                                                                                                
২৮)িইুটি রাবের বর্ গ এর শ্রোগফল = ?                                                                                        
ক) রাবে িইুটির শ্রোগফল ÷ রাবে িইুটির বিশোগফল                                                                     
খ)১ম রাবের বর্ গ  +২×১ম রাবে×২য় রাবে -২য় রাবের বর্ গ                                                                
গ)(১ম রাবে+২য় রাবে)২ -২×১ম রাবে×২য় রাবে                                                                        
ঘ)রাবে িইুটির শ্রোগফল × রাবে িইুটির বিশোগফল                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 ২ ৯ ) -x-y Gi eM© †KvbwU? 

  K. 
22 2 yxyx   L. 

22 2 yxyx   M. 
22 2 yxyx   N. 

22 yx   

  ৩ ০ )    a + b + c = 15, a2 + b2 + c2 = 83 n‡j , ab + bc + ca = KZ? 

  K. 71 L. 72 M. 73 N. 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 জযাবমবত:                                                                                           
১৮০)জযাবমবত েশের অথ © কী?  ১৮১)জযাবমবতশত শ্রে সকল বিষশয় আশলাচনা করা হয় তাশক 
কী িশল?                                     ১৮২)জযাবমবতশত প্রবতÁv কত 
প্রকার? ২ ২৮৩)সমান্তরাল এর বচহ্ন কী?১৮৪)সম্পাশিয ো করিীয় তা কী?১৮৫) সম্পাশিযর 
কয়টি অংে?১৮৬)অনুরূপ শ্রকাশির বিবেষ্ঠ্য কী?                                                     
১৮৭)একান্তর শ্রকাশির বিবেষ্ঠ্য কী?১৮৮) সম্পাশিয ো শ্রিওয়া থাশক তাশক কী 
িশল?১৮৯)জযা এর অথ © কী?১৯০)কু্ষ্দ্রতর/িৃহত্তর িাহুর বিপরীত শ্রকাি কু্ষ্দ্রতর/িৃহত্তর 
১৯১)িবহ:স্থ শ্রকাি বিপরীত অন্ত:স্থ শ্রকাি িুইটির প্রশতযকটি অশপক্ষ্া িৃহত্তর.১৯২)িবহ:স্থ শ্রকাি 
বিপরীত অন্ত:স্থ শ্রকাি িুইটির সমবির সমান।১৯৩)৮শ্রসবম, ৪শ্রসবম ও ৫শ্রসবম বিশঘয ©র িাহু দ্বারা 
বত্রভুজ আ uকা োশি? ১৯৪) বত্রভুশজর শ্রকািগুশলার উপর কী েত © আশরাপ করশল বত্রভুজ আ uকা 
োশি?                                                                         
১৯৫) কী উপাত্ত জানা থাকশল একটি বনবি ©ি বত্রভুজ আ uকা োশি? ১৯৬) ABC এ  
শ্রকান শ্রকান িাহুর অন্ত ©ভূক্ত?                                                    
১৯৭) ABC এ AB ও BC িাহুর অন্ত ©ভূক্ত শ্রকাি শ্রকানটি? ১৯৮) ABC এ AB = BC 
হশল বনশচর শ্রকানটি সঠিক?১৯৯) ABC এ ABC = BCA হশল বনশচর শ্রকানটি 
সঠিক?২০০) ABC এ AB  BC হশল বনশচর শ্রকানটি সঠিক?২০১)  ABC এ 
ABC  BCA হশল   বনশচর শ্রকানটি সঠিক?২০২)  PQR এ PQR+ PRQ=90 
বিগ্রী হশল বনশচর শ্রকানটি সঠিক?২০৩)  PQR এ PQR+ PRQ=90 বিগ্রী হশল শ্রকাি 
িুইটি পরস্পর …….২০৪) সমশকািী বত্রভুশজর সূক্ষ্শকািদ্বয় পরস্পর……..২০৫)শ্রকান বত্রভুশজর 
সূক্ষ্শকািদ্বয় পরস্পর পূরক হশল বত্রভুজটি ……..২০৬) সমশকািী বত্রভুশজর সূক্ষ্শকািদ্বশয়র একটি 
৫০ বিগ্রী হশল অপরটি কত?২০৭) সমশকািী বত্রভুশজর অবতভুজই …….. 
২০৮) ABC এ  BC িৃহত্তম িাহু  হশল বনশচর শ্রকানটি সঠিক?২০৯)বত্রভুশজর শ্রেশকান িুই 
িাহুর সমবষ্ঠ্ তৃতীয় িাহু অশপক্ষ্া……….২১০)বত্রভুশজর শ্রেশকান িুই িাহুর অন্তর তৃতীয় িাহু 
অশপক্ষ্া……….২১১) ABC এ  BC িাহুশক D পে ©ন্ত িবধ ©ত করশল  বনশচর শ্রকানটি 
সঠিক?২১২)সমিাহু ABC এ  BC িাহুশক D পে ©ন্ত িবধ ©ত করশল  ACD =কত বিগ্রী 
?২১৩) ABC এ  BC িাহুশক D পে ©ন্ত িবধ ©ত করশল  ACD এর সবন্নবহত অন্ত:স্থ শ্রকাি 
শ্রকানটি?২১৪) ABC এ  BC িাহুশক D পে ©ন্ত িবধ ©ত করশল ACD এর বিপরীত অন্ত:স্থ 
শ্রকাি িুইটি কী কী?২১৫) ABC এ ABC =৫৫ বিগ্রী , BCA= ৩৫ বিগ্রী  তাহশল  



ABC টি শ্রকান ধরশনর ?২১৬)সমবদ্বিাহু বত্রভুশজর সমান িাহুদ্বয়শক িবধত করশল উৎপন্ন 
িবহ:স্থ শ্রকািদ্বশয়র একটি ১২০ বিগ্রী হশল অপরটি কত? 

২১৭) PQR এ PQ=QR=RP হশল প্রশতযকটি শ্রকাশির পবরমাি কত?২১৮)বত্রভুশজর শ্রকািগুশলা 
সমান হশল িাহুগুশলা …… 
২১৯)পবরসীমা কাশক িশল?২২০)শ্রকান বত্রভুশজর বতনটি িাহু a,b,c হশল পবরসীমা কত? 
২২১)শ্রকান বত্রভুশজর  পবরসীমা 18 cm ,িুইটি িাহু 7cm, 8cm হশল অপর িাহু 
কত?২২২)একটি রবির পূি © ঘূি ©শ্রন কত বিগ্রী শ্রকাি উৎপন্ন হয়?২২৩) ABC এ  

=কত?২২৪)চতুভু ©শ্রজর চারটি শ্রকাশির সমবি কত?                                                   
২২৫)বত্রভুশজর বতনটি শ্রকাশির সমবি কত?২২৬)একটি সমবদ্বিাহু বত্রভুশজর বের:শ্রকাি ৫০বিগ্রী 
হশল অপর শ্রকাি িুইটি শ্রকাশির প্রশতযকটি কত বিগ্রী?২২৭)মধযমা কাশক িশল? ২২৮)একটি 
বত্রভুশজর কয়টি মধযমা? ২২৯)একটি বত্রভুশজর কয়টি েীষ ©?                                                         
২৩০)একটি বত্রভুশজর কয়টি উচ্চতা?২৩১)সমবদ্বিাহু বত্রভুশজর ভূবম সংলগ্ন শ্রকািদ্বয় 
………।২৩২)িুইটি শ্রকাশির সমবি িুই সমশকাশির শ্রচশয় শ্রোট হশল বত্রভুজ আ uকা 
……..২৩৩)৩শ্রসবম, ৪শ্রসবম ও ৭শ্রসবম বিশঘয ©র িাহু দ্বারা বত্রভুজ আ uকা োশি?                                                                                                                                                         
২৩৪)বত্রভুশজর িাহুগুশলার উপর কী েত © আশরাপ করশল বত্রভুজ আ uকা োশি? ২৩৫) একটি 
বনবি ©ি বত্রভুজ আ uকার জনয কী উপাত্ত জানা িরকার? 
 AB CD 
২৩৬) 1,2,3,4,5,6,7,8  এর বিপ্রতীপ শ্রকাি শ্রকানটি ? এরা বক সমান?  ২৩৭) 
1,2,3,4,5,6,7,8 এর অনুরুপ শ্রকাি  শ্রকানটি ? এরা বক সমান?শ্রকন? ২৩৮) 3,4,5,6, 
এর একান্তর শ্রকাি শ্রকানটি ? এরা বক সমান?শ্রকন? 
২৩৯) 1,2,3,4,5,6,7,8 এর সবন্নবহত শ্রকাি  শ্রকানটি ? এরা বক সমান?২৪০)1,2 এর সমবি 
িুই সমশকাি হশি? 1,3 এর সমবি কত?২৪১)1 এর সম্পূরক কত?২৪২)3,5 এর সমবি িুই 
সমশকাি হশি?শ্রকন?  ২৪৩)4,6 এর সমবি িুই সমশকাি হশি?শ্রকন?                                                                                                     

AB CD 
২৪৪) 1,2,3,4,5,6,7,8  এর বিপ্রতীপ শ্রকাি শ্রকানটি ? এরা বক সমান? ২৪৫) 
1,2,3,4,5,6,7,8 এর অনুরুপ শ্রকাি  শ্রকানটি ? এরা বক সমান?শ্রকন?২৪৬) 3,4,5,6, এর 
একান্তর শ্রকাি  শ্রকানটি ? এরা বক সমান?শ্রকন?                                                          
২৪৭) 1,2,3,4,5,6,7,8 এর সবন্নবহত শ্রকাি  শ্রকানটি ? এরা বক সমান?  ২৪৮)1,2 এর 
সমবি কত? 1,3 এর সমবি কত?,  ২৪৯)1 এর সম্পূরক কত? ২৫০)3,5 এর সমবি িুই 
সমশকাি হশি?শ্রকন? ২৫১)4,6 এর সমবি িুই সমশকাি হশি?শ্রকন? ২৫২)একটি বত্রভুশজর 
কয়টি সমশকাি থাকশত পাশর? ২৫৩) ABC এর AC িাহুর বিপরীত শ্রকাি বলখ।                                                             
২৫৪) ABC এ  এর বিপরীত িাহু বলখ।২৫৫) ABC  এ  =৯০বিগ্রী হশল B+
C=কত?                                                          

২৫৬) ABC  এ  =৯০ হশল  অবতভুজ শ্রকানটি? ২৫৭) ABC এ AC অবতভুজ, BC 
ভূবম  AB কী? 
২৫৮)সমশকািী বত্রভুশজর সমশকাি োড়া অপর িুইটি শ্রকাশির সমবি কত?                                
 



  

বলখ।                                                ৫৮)ক্রবমক 

সমানুপাশতর ১ম ও ৩য় রাবেশক কী িশল? 

৫৯)ক্রবমক সমানুপাশতর ১ম রাবে ৪ ও ৩য় রাবে ১৬ হশল ২য় রাবে/মধয রাবে কত?  

৬৩)সমানুপাবতক ভাশগর শ্রক্ষ্শত্র একটি অংশের পবরমাি =কত?                                                             

৬৪)িহুরাবেক অনুপাত কাশক িশল? 

                                                                                       




