
 

 

সমাপনী পরীক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি 
প্রাথমিক মিজ্ঞান 

সময় : ২ ঘন্টা ৩০ তমতনট                                                                                                                 পূূ্র্বমান : ১০০ 

[ডান পাশের উশেমিত সংিযা প্রশের পূর্ণিান জ্ঞাপক । ] 

১। সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ:                                                                                                   ১ × ৫০ = ৫০ 

১। ততািার জমিশত ধান গাশের পরাগায়শর্ কী সৃমি হয়? 

   ক) কাঠ                   ি) িীজ                     গ) ফুল                       ঘ) কান্ড 

২। তুমি কিন মফটমকমর ও হযাশলাশজন টযািশলট মিশয় পামনশক জীিরু্িুক্ত করার পরািেণ মিশি? 

   ক) িরার সিয়                 ি) ঝশের সিয়                     গ) িৃমির সিয়                     ঘ) িনযার সিয় 

৩। ততািার িা রান্নাঘশরর গযাশসর চুলা জ্বামলশয় তরশি তেজা কাপে শুকাশত মিশলন । এ অিস্থায় ততািার করর্ীয় কী? 

   ক) কাপে যাশত না পুশে যায় তস জনয িাাঁ মেশয় থাকি                 ি) িাশক অনয উপাশয় কাপে শুকাশনার পরািেণ মিি 

   গ) দ্রুত শুকাশনার জনয চুলার আগুন িামেশয় মিি                       ঘ) চুলার আগুন কমিশয় মিি 

৪। মেক্ষা সফশর যাওয়ার সিয় সফরশক স্মরর্ীয় করার জনয িািার পানীয় োো মনশচর তকান মজমনসটিশক তুমি তিমে প্রাধানয 

তিশি? 

   ক) মডমেমড                    ি) কযাশিরা                      গ) তরমডও                     ঘ) তপনড্রাইে 

৫। তকানটি নিায়নশযাগয প্রাকৃমতক সম্পি? 

   ক) ততল                     ি) পামনর তরাত                      গ) গযাস                      ঘ) জীিাশ্ম জ্বালামন 

৬। িাংলাশিশের িানুষ তিাঁশচ থাকার জনয তাশির পমরশিেশক নানাোশি িযিহার করশে । ফশল পমরশিশের কী ঘটশে? 

   ক) সিৃমি                     ি) মিমেন্ন পমরিতণ ন                        গ) অপমরিতণ ন                       ঘ) উন্নয়ন   

৭। রসুলপুর গ্রাশি জমিশত সার ও কীটনােক িযিহার কশর মক করা হশে? 

   ক) জমির উিণরতা হ্রাস              ি) জমির উিণরতা িৃমি                গ) িাটি দূষর্               ঘ) িাটির গুর্গত িান িৃমি 

৮। িায়ু দূষশর্র ফশল তনপাশলর িানুষ কী তরাশগ আক্রান্ত হশে? 

    ক) ফুসফুশসর কযান্সার  ি) ডায়মরয়া  গ) কশলরা  ঘ) আিােয় 

৯। ততািার িনু্ধর পোর কশক্ষর তকান উপািানশক জে উপািান িলশি? 

     ক) তচয়ার  ি) তটমিল  গ) িই   ঘ) সিগুশলা 

১০। অসুস্থ হশয় কমরিশির একটি গরু িারা যাওয়ায় িৃত গরুশক িাটিশত পুাঁশত রািায় এটি মকশস পমরর্ত হয়? 

     ক) নতুন গরু  ি) িাটি   গ) িায়ু   ঘ) প্রাকৃমতক সার 

১১। জুশয়ল তাশির গাশের আি তিশয়শে । তার েমক্ত তকানটি তথশক তকানটি হশয়শে? 

     ক) উমিি তথশক উমিি  ি) উমিি তথশক প্রার্ীশত  গ) প্রার্ী তথশক প্রার্ীশত  ঘ) সিগুশলা 

১২। ততািার ঘশরর পাশের আি গােটি পুমির জনয কী গ্রহর্ কশর? 

     ক) িায়ু   ি) পামন   গ) অমিশজন  ঘ) ততল 

১৩। তুমি মিজ তথশক একটি আইসক্রীি তির কশর িাইশর তরশি মিশল মনশচর তকানটি হশি? 

     ক) েক্ত আইসক্রীি হশি ি) িাতাশস নি হশি     গ) গশল তরল হশি         ঘ) নি হশি 

১৪। ততািার িা পামন তোঁ শক পমরষ্কার করল এ পিমতর নাি কী? 



 

 

     ক) মথতাশনা  ি) োকন  গ) ফুটাশনা  ঘ) মফটমকমর িযিহার 

১৫। ততািার এলাকায় প্রচন্ড তিশগ ঝে প্রিামহত হশলা। এটি তকান েমক্ত? 

    ক) মিদ্যযৎ েমক্ত  ি) েব্দ েমক্ত  গ) যামিক েমক্ত  ঘ) তাপ েমক্ত 

১৬। ততািাশির সু্কশলর োশি একটি তসৌর পযাশনল িসাশনা হশলা। এটি তকান েমক্ত তকান েমক্তশত পমরর্ত হয়? 

    ক) মিদ্যযৎ েমক্ত রাসায়মনক েমক্তশত           ি) মিদ্যযৎ েমক্ত তাপ েমক্তশত     

     গ) তাপ েমক্ত তসৌর েমক্তশত                           ঘ) তসৌর েমক্ত মিদ্যযৎ েমক্তশত 

১৭। িামত না জ্বামলশয় পিণ া সমরশয় মিশনর আশলা িযিহার করশল মনশচর তকানটি ঘটশি? 

    ক) েমক্ত তোষর্  ি) েমক্তর সংরক্ষর্  গ) মহংসুশট স্বোি ঘ) তসৌন্দযণ িধণন 

১৮। ততািার চাচার শ্বাসকি মনশচর তকানটির কারশর্ হশত পারশি? 

    ক) তিেী িাওয়া  ি) কি িাওয়া  গ) িায়ু দূষর্  ঘ) অমিশজন তোষর্ 

১৯। ততািার িা ততািার িামেশত িনু্ধ চুলা িমসশয়শেন এর ফশল মনশচর তকানটি তথশক ততািরা িুক্ত হশল? 

     ক) িায়ু দূষর্  ি) েব্দ দূষর্  গ) িাটি দূষর্  ঘ) পামন দূষর্ 

২০। মিদ্যযশতর িযিহার কমিশয় আিরা তকান কাজটি করশত পামর? 

     ক) েমক্তর অপচয়  ি) েমক্তর অপচয় তরাধ  গ) েমক্তর িৃমি  ঘ) েমক্তর হ্রাস 

২১। ততািার িনু্ধ রামকি প্রশয়াজনীয় পুমি গ্রহর্ না করশল কী হশি? 

     ক) তরাশগ আক্রান্ত হশি   ি) েরীর দ্যিণল হশি      গ) অপুমিশত েুগশি        ঘ) উপশরর সিগুশলা 

২২। ইিরানরা তাশির িােমত িািয সংরক্ষশর্র িূল উশেেয তকানটি? 

     ক) িািযদ্রিয টাটকা রািা  ি) িেশরর সকল সিয় িািয পাওয়া 

     গ) িাশিযর অপচয় তরাধ করা                ঘ) উপশরর সিগুশলা 

২৩। ততািার িাসার পাশে তিাকাশন মিমেন্ন িািাশর কী মিোশনা হয়? 

     ক) কৃমিি রং  ি) পামন   গ) িয়িা  ঘ) দ্যধ 

২৪। ততািার সযার তেমর্শত ততািাশক তসইমিন মিমিওশয় সম্পশকণ  ধারর্া মিল। এটি কী িশল তুমি িশন কর? 

     ক) গ্রহ   ি) নক্ষি  গ) গযালামি  ঘ) উপগ্রহ 

২৫। ততাির চাচা তসৌরজগশতর তয গ্রহটিশত িাস কশর তসটি মেন্ন ও একিাি িানুষ িসিাশসর উপশযাগী। গ্রহটির নাি কী? 

     ক) চাাঁ ি        ি) সূযণ    গ) পৃমথিী          ঘ) িঙ্গল 

২৬। ততািার তোট োই রাশত চাাঁ িশক এশকক মিন এশকক মিন তিশি। এটি তকন হয়? 

     ক) চাাঁ ি তগাল িশল    ি) চাাঁ ি িহুরূপী িশল       গ) চাাঁ ি অধণচন্দ্র িশল        ঘ) চাাঁ শির উজ্জ্বল অংশের আকৃমতর জনয 

২৭। উন্নত তিশের িশতা আিাশির তিশেও আশগ তরলগামে ও কলকািানা চালাশন হশতা তকান প্রযুমক্ত িযিহার কশর? 

     ক) তিমেন   ি) মিদ্যযৎ  গ) িাষ্পীয় ইমিন  ঘ) চাকা 

২৮। ততািার িনু্ধ জশয়র স্বাস্থযমিমধ জানা প্রশয়াজন তকন? 

      ক) অমধক জ্ঞাশনর জনয  ি) পরীক্ষা পাশসর জনয  গ) স্বাশস্থযর উন্নমতর জনয  ঘ) তিাটা হওয়ার জনয 

২৯। ততািার িামি হাাঁ মচ িা কামে তিয় মকন্তু সািশন কাপে িা রুিাল তিয় না। এই হাাঁ মচ িা কামে তথশক তকান ধরশনর তরাগ হশত 

পাশর? 

     ক) পামনিামহত  ি) িায়ুিামহত  গ) তোাঁ য়াশচ  ঘ) প্রার্ীিামহত 

৩০। ততািার নানার প্রায়ই আিােয় হয়। আিােয় তরাশগর জীিানু মকশসর িাধযশি েোয়? 



 

 

     ক) িায়ু  ি) পামন  গ) িো  ঘ) হাাঁ মচ 

৩১। ততািার িনু্ধ জুশয়ল মনশচর তকানটি িযিহার কশর সহশজ তথয সংগ্রহ করশত পাশর? 

      ক) তরমডও  ি) তটমলমেেন  গ) ইন্টারশনট  ঘ) মচঠি 

৩২। ততািার তিশের জনয মনশচর তকানটিশক জলিায়ু িলশি? 

     ক) মিশনর সািময়ক অিস্থা                    ি) মিশনর সািমগ্রক অিস্থা 

     গ) িহু িেশরর সািময়ক অিস্থা               ঘ) িহু িেশরর সািমগ্রক অিস্থা 

৩৩। ততািার িনু্ধর িশত জলীয় িাষ্প ঠান্ডা হশয় তার এলাকায় কী কশর? 

      ক) পামন  ি) িৃমিপাত  গ) িনযা  ঘ) িরা 

৩৪। ততািার তোট তিান ইন্টারশনট তথশক তকাশনা তথয সংগ্রহ কশর তা কী করশি? 

     ক) মিতরর্ করশি ি) মিমনিয় করশি গ) সংরক্ষর্ করশি ঘ) িযিহার করশি 

৩৫। িুশি-িাতণ া, ই-শিইল ইতযামি প্রযুমক্ত মক মহশসশি তুমি িযিহার করশি? 

      ক) তথয সংগ্রহ ি) তথয সংরক্ষর্ গ) তথয মিমনিয়  ঘ) তথয প্রকাে 

৩৬। ততািার তিশের উত্তরাঞ্চশল ততািার িনু্ধ মজহাশির এলাকায় অস্বাোমিক কি িৃমিপাত ও উচ্চ তাপিািা থাকশল তাশক কী 

িলশি? 

     ক) িনযা  ি) তেতপ্রিাহ          গ) িরা  ঘ) তাপিাহ 

৩৭। ততািার গ্রাশি মিশন তিলায় সূশযণর আশলা িায়ুিন্ডশলর মেতর মিশয় তগশল কী হয়? 

     ক) েূপৃষ্ঠ েীতল হয়  ি) েূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়  গ) তরাি পশে   ঘ) মকেুই হয় না 

৩৮। ততািার িািা েমক্ত উৎপািন এিং নতুন মকেু ততমর করশত প্রাকৃমতক সম্পশির উপর মকরূপ মনেণ রেীল? 

    ক) সমূ্পর্ণ                   ি) সািানয                      গ) মনেণ রেীল নয়                     ঘ) তিাটািুটি 

৩৯। ততািার িনু্ধর িামেশত তসৌরেমক্তশক মিদ্যযৎেমক্তশত পমরর্ত কশর মকোশি? 

    ক) িামত জ্বামলশয়                    ি) ফযান চামলশয়                   গ) তসৌর পযাশনশল                    ঘ) তজনাশরটর মিশয়   

৪০। ততািার গ্রাশি অমতমরক্ত িানুশষর চামহিা কিন িাশে? 

    ক) জনসংিযা িােশল           ি) জনসংিযা কিশল          গ) জনসংিযা আশগর িশতা থাকশল          ঘ) িানুষ িারা তগশল 

৪১। সকল জীশির তিাঁশচ থাকার জনয তকানটি প্রশয়াজন? 

    ক) িাটি                     ি) মরকো                      গ) গামে                     ঘ) িাে 

৪২। মিমি িা চকশলটশক আকষণর্ীয় করশত মক মিোশনা হয়? 

    ক) পামন                     ি) মচমন                     গ) রস                      ঘ) কৃমিি রং 

৪৩। িযাশলমরয়া তরাশগর িাহক তকানটি? 

    ক) িানুষ                    ি) িো                    গ) কুকুর                       ঘ) মিোল 

৪৪। িাষ্পীয় ইমিল আমিষৃ্কত হশয়শে তকানটির ক্ষিতা তথশক? 

   ক) জলীয় িাশষ্পর                    ি) যশির                     গ) গামের                      ঘ) মিজ্ঞাশনর 

৪৫। পামন দূষশর্র প্রোি তকানটি? 

    ক) িায়ুশত মিষাক্ত পিাথণ মিশে যাওয়া                     ি) জলজ প্রার্ী িারা যাওয়া 

    গ) ফুসফুশস কযান্সার হওয়া                                   ঘ) শ্বাসজমনত তরাশগর আক্রান্ত হওয়া   

৪৬। পৃমথিীর উষ্ণতা িৃমি পায় তকান গযাশসর কারশর্? 



 

 

    ক) অমিশজন                    ি) নাইশরাশজন                     গ) তধাাঁ য়া                      ঘ) কািণন ডাইঅিাইড 

৪৭। যার ওজন আশে এিং জায়গা িিল কশর তাশক মক িশল? 

   ক) পিাথণ                      ি) েমক্ত                      গ) কাজ                     ঘ) ক্ষিতা 

৪৮। জলিায়ু তকাশনা স্থাশনর কয় িেশরর আিহাওয়ার গে অিস্থা? 

   ক) এক িের                  ি) দ্যই িের                    গ) মতন িের                     ঘ) িহু িের 

৪৯। প্রাকৃমতক সম্পশির তক্ষশি তকান িাকযটি সঠিক? 

   ক) প্রাকৃমতক সম্পি প্রাকৃমতকোশি ততমর                      ি) প্রাকৃমতক সম্পি িানুশষর দ্বারা ততমর 

   গ) ইট, কাঠ, কাচ প্রাকৃমতক সম্পি                               ঘ) প্রাকৃমতক সম্পি তযশকাশনা োশিই িযিহার করা যায় 

৫০। তথয মিমনিশয়র প্রযুমক্তশক মক িশল? 

   ক) তথয প্রযুমক্ত                  ি) মিমনিয় প্রযুমক্ত                 গ) তথয মিমনিয়                  ঘ) তথয ও তযাগাশযাগ প্রযুমক্ত  

২। তনত্রের প্রশ্নগুত্রোর উত্তর সংত্রক্ষত্রপ উত্তরপত্রে লেখ:                                                                    ১×১৫=১৫ 

  ক) ততািার িনু্ধ তকানটিশক মগ্রন হাউজ প্রোি িশল? 

  ি) ততািার গ্রাশির িামেশত সম্পি সংরক্ষর্ করশল মক হশি? 

  গ) কিন ততািার িনু্ধর এলাকায় েূমিক্ষয় ও েূমিধস হশি? 

  ঘ) ততািাশির িামেশত থাকা িযাঙগুশলা মক তিশয় থাশক? 

  ঙ) রমহি মিয়ার পুকুশরর পামন দূমষত । ফশল পুকুশরর িােগুশলা কী হশি? 

  চ) রামফ ও তার িনু্ধরা কীোশি পমরশিে সংরক্ষর্ করশত পাশর? 

  ে) ঢাকার িসুন্ধরা মসটিশত আগুন লাগশল ফায়ার সামেণ শসর তলাশকরা তকান গযাস িযিহার কশর আগুন তনোশি? 

  জ) িািার সংরক্ষশর্র জনয তকান ক্ষমতকর রাসায়মনক পিাথণ িযিহার করা হয়? 

  ঝ) মিলশনর তকান সিশয় িামে-শগাাঁ ফ গজাশত শুরু করশি? 

  ঞ) তসাহাশনর িািা কারিানায় পুশরাশনা তলাহা, টিন ইতযামি গমলশয় নতুন মজমনস ততমর কশর । মতমন এিাশন সম্পশির কী 

কশরন? 

  ট) িনেূমি ধ্বংশসর ফশল মক হয়? 

  ঠ) সূযণ মকরূপ েমক্তর উৎস? 

  ড) গ্রীন হাউশজর প্রোি কাশক িশল? 

  ঢ) জলিায়ুর উপািানগুশলা মক মক? 

  র্) িামল মক ধরশনর সম্পি? 

৩। ক, খ, গ, ঘ, ঙ, ে, ছ ও জ নং প্রশ্ন লেত্রক লেত্রকাত্রনা ৬টি এর্ং ঝ ও ঞ প্রশ্ন লেত্রক লেত্রকাত্রনা ১টি সহ লমাট ৭টি 

প্রত্রশ্নর উত্তর লেখ:                                                                                                                            ৫ × ৭ = ৩৫ 

ক) ততািার এলাকায় স্থামপত একটি কারিানায় কীোশি মিদ্যযৎ েমক্তর অপচয় তরাধ করা যায়? কারিানাটি কীোশি িায়ু, পামন, 

িাটি ও েব্দশক দূষর্ করশত পাশর তা চার িাশকয তলি ।                                                                         ১+৪=৫ 

ি) দূমষত পামন কাশক িশল? পামন তোধশনর একটি উপাশয়র নাি তলি । পামন পুশরাপুমর মনরাপি করশত তকান উপায় সিশচশয় 

গ্রহর্ীয় ? তকন?                                                                                                                           ১+১+৩=৫ 

 গ) েমক্তর একটি উৎশসর নাি তলি । তিনমন্দন জীিশন েমক্তর যথাযথ িযিহার করশি তকন? তুমি তয সকল কাশজ প্রমতমিন েমক্ত 

িযিহার কর এিন মতনটি কাশজর নাি তলি ।                                                                                     ১+১+৩=৫ 



 

 

ঘ) ততািার িনু্ধ সুিশনর তিাকাশন িাশিয রং িযিহাশরর দ্যটি কারর্ ও মতনটি ফলাফল তলি ।                            ২+৩=৫ 

ঙ) প্রযুমক্ত িযিহাশর িানমিক হওয়া উমচত তকন তা পাাঁ চটি িাশকয তলি ।                                                              ৫ 

চ) রশিে িায়ুর ওজশনর সতযতা পরীক্ষা করার জনয তিজ্ঞামনক পিমত অনুসরর্ করল । তিজ্ঞামনক পিমত কী? এ পিমতর ধাপ 

কয়টি ও কী কী? পরীক্ষশর্র পূশিণর মতনটি ধাশপর মিিরর্ িাও ।                                                          ১+১+৩=৫ 

ে) কালবিোিী কী? ততািার িনু্ধ মজসাশনর গ্রাশির িামেশত িশয় যাওয়া কালবিোিীর ৪টি তিমেিয তলি ।      ১+৪=৫ 

জ) তিমশ্বক উষ্ণায়ন কী? তিমশ্বক উষ্ণায়শনর দ্যটি কারর্ তলি, প্রমতকূল পমরশিশে টিশক থাকশত ততািার দ্যটি করর্ীয় তলি । ৫ 

ঝ) েমক্তর একটি উৎশসর নাি তলি । তিনমন্দন জীিশন েমক্তর যথাযথ িযিহার করশি তকন? তুমি তয সকল কাশজ প্রমতমিন েমক্ত 

িযিহার কর এিন মতনটি কাশজর নাি তলি ।                                                                                      ১+১+৩=৫ 

ঞ) সংক্রািক তরাগ কী? কীোশি সংক্রািক তরাগ প্রমতশরাধ করা যায় তার চারটি উপায় তলি ।                          ১+৪=৫ 

 

 

 

      

 

 




