
                                                              বিশেষ অনুেীলন 

শ্রেব িঃ পঞ্চম 

                                                       বিষয়িঃ প্রাথবমক গব ত 

সময়িঃ ১ ঘণ্টা ১৫ বমবনট                                          পূ ণমান-৫০   

১। সংবিপ্ত প্রশের উত্তর দাওিঃ    ১×১০=১০  

১) গড় বন ণশয়র সূত্রটট শ্রলখ। 

২) ৯০, ১০০,১৪০ এর গড় কত? 

৩) ৪.১০৫ এিং ১০০ এর গু ফল কত? 

৪) ১ শ্রক ৮ বদশয় ভাগ করশল ভাগফল কত হশি? 

৫) 
৩

১০
×
৫

৭
 এর মান কত?  

৬) বমে ভগ্াংে বক? 

৭) প্রতীক িযিহার কশর প্রকৃত ভগ্াংশের লি ও হশরর মধ্যকার সম্পকণশক প্রকাে কর। 

৮) ০.০৭২ ÷ ৯= কত?  

৯) ৪২ ÷ ১০০= কত?  

১০) ৫.০১ কতটট ০.০১ দ্বারা গটিত?   

 

২। ৩
৩

৪
 বমটার এিং ২

১

৩
 দদশঘ ণযর দুইটট বফতা রশয়শে।  

ক) ভগ্াংে দুইটটশক অপ্রকৃত ভগ্াংেরূশপ প্রকাে কর।               ২ 
খ) শ্রকান বফতা শ্রিবে লম্বা তা বন ণয় কর।                 ৩ 
গ) বফতা দুইটট শ্র াড়া বদশল শ্রমাট দদঘ ণয কত হশি?       ৩ 
 

৩। এক ন বেিক ৭৫  ন বেিাথীর প্রশতযকশক ০.২৪ বমটার কশর বফতা বদশলন।  

ক) কতটট ০.০১ দ্বারা ০.২৪ গটিত?          ২ 
খ) ০.২৪ শ্রক সাধ্ার  ভগ্াংশে প্রকাে কর।         ৩ 
গ) সি ণশমাট কত বমটার বফতা বেল তা বন ণয় কর।                ৩ 
 

৪। বনশের েশক “ক” এিং “খ” দশলর গব শত প্রাপ্ত নম্বর শ্রদওয়া হশলা- 

“ক”দল ৫৯ ৬৭ ৯২ ৮০ ৮৫ 

“খ”দল ৮২ ৭৮ ৬৫ × × 

ক) “ক” দশলর গব শত প্রাপ্ত নম্বশরর গড় বন ণয় কর।        ৩ 
খ) “খ” দশলর গব শত প্রাপ্ত নম্বশরর গড় বন ণয় কর।        ৩ 
গ) শ্রকান দল শ্রিবে ভাশলা কশরশে?          ২ 
 

৫। আহশমশদর কাশে ৪ শ্রকজ  শ্রতল আশে। ১ বলটার শ্রতশলর ও ন 
৬

৭
 শ্রকজ । ১ বলটার শ্রতশলর 

মূলয ১০৫ টাকা।  

ক) তা াঁর কাশে শ্রমাট কত বলটার শ্রতল আশে?          ৪ 
খ) তা াঁর কাশে শ্রমাট কত টাকার শ্রতল আশে?          ৪ 



 

৬। ৩ টট পযাশকশটর প্রবতটটশত ০.৫ বলটার কশর দুধ্ আশে।  

ক) ৩ টট পযাশকশট শ্রমাট কত বলটার দুধ্ আশে?                             ২ 

খ) এরূপ পযাশকশটর সংখযা আশরা ৩ টট শ্রিবে হশল শ্রমাট দুশধ্র পবরমা  কত হশি? ৩ 

গ) প্রবতটট পযাশকশট যবদ ০.৭৫ বলটার কশর দুধ্ থাকত, তশি ৩ টট পযাশকশট শ্রমাট কত বলটার 

দুধ্ হত?                                            ৩ 
 

 

 


