
Model Activity task 2021(July) 

Class 9 ( Part-4) 

মডেল অ্যাক্টিক্টিটি িাস্ক ২০২১ |  

নবম শ্রেণী গক্টণত( পািট -৪) 

 

নীডের প্রশ্নগুক্টলর উত্তর শ্রলড া : 

1. বহুমু ী উত্তরধমী প্রশ্ন (MCQs) : 

(i) π  একটি 

(a) মূলদ সংখ্যা 

(b) পূর্ ণ সংখ্যা 

(c) বীজীয় অমূলদ সংখ্যা 

(d) তুরীয় অ্মূলদ সং যা 

(ii) 0 -এর n তম মূল 

(a) 1  (b) 0   (c) একটি অমূলদ সংখ্যা  (d) এর অস্তিত্ব নেই 

 (iii) y +7= 0 সমীকরণটির শ্রল ক্টেত্রটি 

(a) y-অক্ষের সমান্তরাল 

(b) x-অ্ডের সমান্তরাল 

(c) y-অক্ষের সক্ষে 0° নকার্ কক্ষর 

(d) x-অক্ষের সক্ষে 90° নকার্ কক্ষর 

(iv) x + y = 20, 10x+5y = 140 সহসমীকরডণর 



(a) একটি মাত্র ক্টনক্টদটষ্ট সাধারণ সমাধান থাকডব 

(b) দুটি নেনদণষ্ট সাধারর্ সমাধাে থাকক্ষব 

(c) অসংখ্য সাধারর্ সমাধাে থাকক্ষব 

(d) নকাক্ষো সাধারর্ সমাধাে থাকক্ষব ো । 

2. সতয / ক্টমথযা শ্রলড া (T/F) : 

(i)   শ্রকাডনা েতুিূটজাকার শ্রেডত্রর একটি কণ ট েতুিুটজাকার শ্রেডত্রর বাইডর 

থাকডল, েতুিূটজাকার শ্রেডত্রর েতুিুটজটি একটি সামান্তক্টরক। 

 ক্টমথযা  

(ii) রম্বডসর একটি শ্রকাণ সমডকাণ হডল রম্বসটি একটি বগ টডেত্র। 

সতয  

(iii) বহুপদী সং যামালায় েডলর সূেক শ্রে শ্রকাডনা পণূ টসং যা হডব। 

ক্টমথযা  

 (iv) 0 একটি ধ্রুবক বহুপদী সং যামালা এবং শূনয বহুপদী সং যামালাও। 

সতয  

3. সংক্টেপ্ত উত্তরধমী প্রশ্ন (S.A.) 

(i) g(x) =2x-16 বহুপদী সং যামালাটির সমীকরণটি শ্রলড া এবং বহুপদী 

সং যামালাটির শূনয ক্টনণ টয় কডরা। 

সমাধােঃ g(x) =2x-16 বহুপদী সংখ্যামালাটির সমীকরর্ নের্ ণক্ষয়র শর্ণ 

g(x)= 0 

∴2x-16=0 

∴g(x) বহুপদী সংখ্যামালাটির সমীকরর্টি হল 



2x-16=0 

বা, 2x = 16 

বা, x = 8 

X= 8 এর জেয g(x) এর মাে 0 হক্ষব 

অর্এব , g(x) বহুপদী সংখ্যামালাটির শূেয হক্ষলা 8 

 

(ii) (8x3 + 8x- 5) বহুপদী সং যামালাটির একটি উৎপাদক ক্টনণ টয় কডরা। 

সমাধােঃ  8x3+8x−5  

= 8x3−1+8x−4  

= (2x)3−(1)3+8x−4  

= (2x−1){(2x)2+2x.1+(1)2}+4(2x−1)  

= (2x−1)(4x2+2x+1)+4(2x−1)  

= (2x−1)(4x2+2x+1+4)  

= (2x−1)(4x2+2x+5) 

উত্তরঃ 8x3 + 8x- 5 বহুপদী সংখ্যামালাটির একটি উৎপাদক হক্ষলা (2x-1) । 

(iii) (−2, −2) এবং (4, 6) ক্টবন্দ ুদটুির মডধয দরূত্ব ক্টনণ টয় কডরা। 

সমাধােঃ ধনর P (−2, −2)  ও Q(4,6) নবন্দ ুদুটির মক্ষধয দরূত্ব নের্ ণয় করব । 

নবন্দ ুদুটির মক্ষধয দরূত্ব (PQ) = √(x1−x2)2+(y1−y2)2 

=√(−2−4)2+(−2−6)2 একক 

= √(−6)2+(−8)2 একক 



= √36+64 একক 

=√100 একক 

= 10 একক 

উত্তরঃ (−2, −2) এবং (4, 6) নবন্দ ুদুটির মক্ষধয দরূত্ব 10 একক । 

  

4. েুক্তি ক্টদডয় প্রমাণ কডরা, শ্রে শ্রকাডনা েতুিুটডজর একডজাডা ক্টবপরীতবাহু 

সমান ও সমান্তরাল হডল, েতুিুটজটি সামান্তক্টরক হডব। 

 
 
 
 

প্রদত্তঃ ABCD একটি চরু্রু্ণজ যার, AB=DC এবং AB∥DC  

প্রামাণয ক্টবষয়ঃ ABCD একটি সামান্তনরক । 

অ্ঙ্কনঃ A ও C যুক্ত কক্ষর AC কর্ ণ আকঁলাম । 

প্রমানঃ △ABC ও △CDA এর – 

AB=DC (প্রক্ষে বলা আক্ষে ) 

 ∠BAC=∠BAC= একান্তর ∠ACD∠ACD  [∵AB∥DC এবং AC নেদক  ও ওক্ষদর 

সাধারর্ বাহু। ] 

 ∴ △ABC≅△CDA [ S-A-S সব ণসমর্ার সতূ্র অেযুায়ী ] 

https://1.bp.blogspot.com/-oMCLDnE14YM/YQBR2ho9G2I/AAAAAAABk_Y/ojPxiShRD3MC0TNG7ioKfdfIeouLDirNQCLcBGAsYHQ/s399/class10-math-geometry-part4-model-act.JPG


সুর্রাং ∠ACB=∠DAC [সব ণসম স্তত্ররু্ক্ষজর অেুরূপ নকার্ ] 

নকন্তু BC ও AD সরলক্ষরখ্াংশক্ষক AC নেদ কক্ষরক্ষে । র্াই দুটি একান্তর নকাক্ষর্র মাে 

সমাে। 

 ∴ BC∥AD 

নযক্ষহরু্, ABCD চরু্রু্ণক্ষজর AB∥DC ও BC∥AD র্াই প্রমানর্র্ হল নয , 

ABCD একটি সামান্তনরক (প্রমানর্র্)। 

 


