
 

 

সমাপনীর পরীক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি 
প্রাথমিক মিজ্ঞান 

সময় : ২ ঘন্টা ৩০ তমতনট                                                                                                                  পূূ্র্ব মান : ১০০  

[ ডান পাশে উশেমিত সংিযা প্রশের পূর্ণিান জ্ঞাপক । ] 

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

১। ততািার ঘশরর িশযয টশি লাগাশনা গাছটি যীশর যীশর মনশেজ হশে পড়শছ । গাছটিশক সশতজ করশত তুমি তকান পদশেশপ মনশি? 

   ক) রান্না ঘশর রািি            ি) জানালার পাশে রািি           গ) অন্ধকার ঘশর রািি           ঘ) একই জােগা তরশি মদি 

২। জাশেদ একটি ইট মদশে িাশে তকাশনা একটি স্থাশনর ঘাস চাপা মদশে রািল । মকছুমদন পর কী ঘটশি?    

   ক) ঘাস িারা যাশি            ি) ঘাস অপমরিতণ ত থাকশি            গ) ঘাস গাঢ় সিুজ হশে যাশি            ঘ) ইটটি সশর যাশি  

৩। সিুজ উমিদ সাশলাকসংশেষর্ প্রমিোে িাদয ততমর কশর িশল পমরশিে – 

   ক) কািণন ডাইঅক্সাইড তিশড় যাে                         ি) কািণন ডাইঅক্সাইড কশি যাে   

   গ) কািণন ডাইঅক্সাইড মস্থমতেীল থাশক                   ঘ)অমক্সশজন কশি যাে  

৪। ততািাশদর জমির িশযয একটি কারিানার িজণ য পদাথণ এশস পশড়শছ । ততািার জমির মনশচর তকানটি হশত পাশর? 

   ক) উিণরতা িৃমি পাশি            ি) উিণরতা হ্রাস পাশি            গ) অমযক ফসল উৎপন্ন হশি           ঘ) অমযক গাছ জন্মাশি      

৫। তিালশদর ঘশর তসৌরমিদ্যযশতর সংশযাগ মদশেশছ । এশত তাশদর কী হশেশছ? 

   ক) টাকার অপচে                ি) সম্পদর অপচে                  গ) সম্পশদর সংরের্                 ঘ) পমরশিে দূষর্ 

৬। মনমিণচাশর গাছ কাটার ফশল আিাশদর পমরশিে মিপন্ন হশে, এ সিসযা সিাযাশন তুমি কী করশি? 

   ক) গাছ কাটা সমূ্পর্ণ িন্ধ করি                          ি) কাশের আসিািপত্র িজণ ন করি 

   গ) রান্নার কাশজ কাশের িযিহার িন্ধ করি            ঘ) িৃে তরাপর্ করার জনয জনগর্শক সশচতন করি    

৭। িজণ য তথশক পমরশিে দূষর্ তরাশযর উপাে কী? 

   ক) িজণ য তপাড়াশনা                ি) িশজণ যর পমরশোযন                  গ) িজণ য জমিশে রািা                 ঘ) িজণ য তেশক রািা   

৮। রমহি তার চাচার হাত ও পাশের চািড়াে ঘা তদিশত তপল, এর কারর্ মহসাশি তস তকানটিশক মচমিত করশি? 

   ক) অমযক পামন পান করা                              ি) পামনশত িযাকশটমরোর জীিারু্ মছল                                                                        

   গ) আশসণমনকযুক্ত পামন পান করা                    ঘ) পামন িেলাযুক্ত মছল 

৯। মনশচর তকানটি পামনচশির প্রিাহমচত্র? 

   ক) পামন → িরফ  →  িাষ্প  →  িৃমি                   ি) পামন → িৃমি  →  িাষ্প  →  িরফ   

   গ) পামন → িাষ্প →  তিঘ →  িৃমি                      ঘ) পামন → তিঘ  →  িাষ্প  →  িৃমি    

১০। পামন মিশুি প্রমিোে মিশুিকরর্ করা যাে না তকান পামন? 

   ক) িৃমির পামন                  ি) জীিারু্িুক্ত পামন                   গ) আশসণমনকযুক্ত পামন                 ঘ) তলানা পামন 

১১। তুমি গ্রীশের তেশষ মেলািৃমি তদিশত তপশল । এ যরশনর িৃমির কারর্ তকানটি? 

   ক) তিশঘর পামনকর্া িুি োণ্ডা হশে যাওো                    ি) তিশঘর পামনর সাশথ িরফ তিোশনা হে 

   গ) তিশঘর পমরিশতণ  িরফ নাশি                                   ঘ) তিশঘর পামনকর্া িুি উত্তপ্ত হশে যাে 

১২। ততািার গ্রাশির পাশের একটি অমফশস আগুন লাগাে তয গযাস ছমড়শে তদো হশলা তা হশলা – 

   ক) অমক্সশজন                     ি) নাইশরাশজন                     গ) কািণন ডাইঅক্সাইড                    ঘ) মনেন 



 

 

১৩। একটি কলশির টুকরা মদশে তপপার ওশেট ততমর করা হশলা । এশেশত্র কী করা হশলা – 

   ক) পুনঃিযিহার                    ি) মরসাইশকল                    গ) েমক্তর েে                   ঘ) অথণ অপচে 

১৪। সিুদ্র উপকূলিতী এলাকাে িােুপ্রিাশহর সাহাশযয টারিাইন ঘুরাশনা হশে । এর সাহাশযয মনশচর তকানটি করা হে? 

   ক) কেলা উশত্তালন                 ি) মিদ্যযৎ উৎপাদন               গ) ততল উশত্তালন               ঘ) ফসল তেশড় িেলা দূর 

১৫। একজন তরাগীশক মসমলন্ডার তথশক অমক্সশজন তদওো হশে । তস তকান যরশনর তরাগী? 

   ক) মডপশথমরো                     ি) শ্বাসকশির                     গ) হুমপংকামে                    ঘ) যক্ষ্মা 

১৬। মনশচর তকান তরাগগুশলার জনয িােু দূষর্ দােী? 

   ক) আিেে, িাথািযথা, কশলরা                   ি) িাথািযথা, হৃদশরাগ, শ্বাসকি            

   গ) হৃদশরাগ, কশলরা, কামে                        ঘ) কশলরা, ফুসফুশসর তরাগ, ডােমরো 

১৭। তুমি িাওোর পর একটু তদৌশড় আসশল । এশত েমক্তর কী হশলা? 

   ক) েমক্তর উৎপাদন                  ি) কি                    গ) েমক্তর রূপান্তর                    ঘ) েমক্ত িরচ 

১৮। তুমি একটি তিলুন িাতাস দ্বারা তফালাশল । এশত অনুগুশলা কীোশি অিস্থান কশর? 

   ক) কাছাকামছ                ি) তিাটািুটি কাছাকামছ অিস্থান                গ) তিে দূশর দূশর                ঘ) সংযুক্ত অিস্থাে 

১৯। পামতশলর ফুটন্ত পামনশত রািা মিশলর একটি চািচশক যরশত তগশর তুমি কী করশি? 

   ক) িামল হাশত চািচশক হাতশল যরি                     ি) তিাটা কাপড় মদশে তপেঁমচশে যরি 

   গ) পাতলা পমলমথন মদশে তপেঁমচশে যরি                   ঘ) দ্যই হাত মদশে চািশচর হাতশল যরি 

২০। ততািার চাচা োরীমরক পমরশ্রশির কাজ কশর তাই তার কীরূপ িাশদযর প্রশোজন? 

   ক) কি িািার                   ি) তিমে িািার                    গ) জাঙ্ক ফুড                   ঘ) সীমিত িািার 

২১। মনশচর মিমেন্ন তপোর িযমক্তগশর্র িশযয কার তুলনািূলক তিমে িািার গ্রহর্ করা প্রশোজন? 

   ক) মরকোচালক, িযাংক কিণকতণ া           ি) রাজমিমি, মরকোচালক          গ) মেেক, মরকোচালক          ঘ) ছাত্র, রাজমিমি 

২২। মনশচর তকান িাশদয তেজাল মহশসশি তিোশনা হে? 

   ক) আশোমডন                     ি) কযালমসোি                      গ) ফরিামলন                      ঘ) কাশিণাহাইশেট 

২৩। মনশচর তকান প্রার্ীটি জলাতঙ্ক তরাশগর জীিারু্ িহন কশর? 

   ক) িেূর                    ি) িো                     গ) ছাগল                      ঘ) কুকুর 

২৪। তািার এক িনু্ধর িসন্ত তরাগ হশলা । তকান সিে তুমি তার কাছ হশত দূশর থাকশি? 

   ক) তরাশগর শুরুশত        ি) তরাশগর িাোিামে         গ) িসশন্তর গুটি পাকার সিে         ঘ) িসশন্তর গুটি শুমকশে যাওোর সিে 

২৫। পামনিামহত তরাগ তকানটি? 

   ক) হাি                      ি) গুটি িসন্ত                      গ) কশলরা                      ঘ) যক্ষ্মা 

২৬। ততািার চাচাশতা োই তয গ্রশহ িাস কশর তার নাি কী? 

   ক) িুয                      ি) সূযণ                        গ) পৃমথিী                        ঘ) িঙ্গলিার 

২৭। ২০১৫ মি: ২৯ নশেম্বর আিরা চােঁ শদর সমূ্পর্ণ অংে আশলামকত তদিশত তপশেমছলাি । কারর্ – 

   ক) আকাে সমূ্পর্ণ পমরষ্কার মছল                                     ি) আকাশে অশনক তারা মছল 

   গ) চােঁ শদর সমূ্পর্ণ অংশে সূশযণর আশলা পশড়মছল                 ঘ) চােঁ শদর উপর সূশযণর আশলা পড়মছল 

২৮। রাজন জাশন পৃমথিীর একটি উপগ্রহ আশছ । উপগ্রহটি কী নাশি পমরমচত? 

   ক) িুয                     ি) চােঁ দ                   গ) শুি                    ঘ) িঙ্গল 



 

 

২৯। তিদ্যযমতক িামত উৎপাদশন একটি তকাম্পামন তকান তিজ্ঞামনক জ্ঞাশনর িযিহার করশি? 

   ক) কাচ                     ি) িাতাস                      গ) মিদ্যযৎ                       ঘ) আশলা 

৩০। কী যরশনর প্রযুমক্ত িযিহার করার কারশর্ দৃমি ও শ্রির্ সিসযা তদিা মদশত পাশর? 

   ক) তটমলমেেন, তিািাইল              ি) তিদ্যযমতক িামত, ঘমড়            গ) কলি, িাতা             ঘ) তরমিজাশরটর, ফযান 

৩১। মরনা মিজ্ঞাশনর একটি তথয ইন্টারশনট তথশক সংগ্রহ করল । এ কাজটি করার জনয তকান যন্ত্রটির সহােতা লাশগ? 

   ক) এক্সশর                       ি) স্ক্যানার                       গ) মপ্রন্টার                       ঘ) কমম্পউটার 

৩২। মনশচর তকান প্রযুমক্তগুশলাশত সিশচশে িমি তথয সংরের্ করা যাশি? 

   ক) তরমডও, এক্স-শর              ি) তটমলগ্রাফ, তরমডও              গ) তটমলশফান, তটমলগ্রাফ             ঘ) তিশিামর, তপনোইে 

৩৩। জে তার মিশদমে িনু্ধর মনকট একটি ডকুশিন্ট ফাইল পাোশত চাে । এশেশত্র তস তকান িাযযিটি িযিহার করশি? 

   ক) এি.এি.এস                   ি) ই-শিইল                      গ) ই-কিাসণ                      ঘ) এি.এি.এস 

৩৪। হোৎ কশর তকান জােগাে িােুচাপ কশি তগশল, এশত কী ঘটশত পাশর? 

   ক) সূশযণর প্রিরতা িাড়শি              ি) েড় হশি                গ) িাতাস োণ্ডা হশে যাশি               ঘ) িাতাস োন্ত থাকশি 

৩৫। তুমি জানশত পারশল আগািীকাল িাতাশসর আদ্রণ তার পমরিার্ ৮৭% থাকশি । এিতািস্থাে মিদযালশে যািার সিে মনশচর তকান 

কাজটি করশি? 

   ক) কাশলা কাপড় পরি               ি) তিাটা কাপড় পরি               গ) ছাতা সাশথ রািি                ঘ) ঔষয সাশথ রািি 

৩৬। নিােনশযাগয েমক্ত মনশচর তকানটি? 

   ক) প্রাকৃমতক                     ি) কেলা                      গ) তসৌরেমক্ত                        ঘ) তপশরাল 

৩৭। মিদযালশের রাোর পাশের কারিানার কাশলা তযােঁ যা তথশক তরহাই তপশত মনশচর তকানটি তিমে গুরুত্ব মদশি? 

 ক) অনয সু্ক্শল েমতণ  হি                                          ি) িাস্ক্ পশর সু্ক্শল যাি 

 গ) িামলকশক কারিানা িন্ধ করশত িলি                     ঘ) কারিানার পাশে উঁচু তদোল ততমর করশত িলি 

৩৮। তকানটি নিােনশযাগয প্রাকৃমতক সম্পদ? 

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

৩৯। প্রাকৃমতক সম্পদ সংরেশর্র উপাে তকানটি? 

   ক) েমক্তর িযিহার িাড়াশনা         ি) একিাশরর তিমে িযিহার না করা         গ) িস্তুর পুনঃিযিহার        ঘ) ত্রুটিপূর্ণ গামড় চালাশনা 

৪০। জনসংিযার ঘনত্ব হশলা – 

   ক) প্রমত একক জােগাে  তলাকসংিযা                      ি) প্রমত িানুশষর জনয েূমিকা পমরিার্ 

   গ)প্রমত একক তেত্রফশল িানুশষর ওজন                   ঘ)প্রমত িানুশষর ওজশনর জনয েূমির পমরিার্ 

৪১। মনশচর তকানটি সঠিক িাদযেৃঙ্খল? 

   ক) ঘাস ফমড়ং → ঘাস → সাপ → িযাঙ                    ি) িযাঙ → ঘাস ফমড়ং→ ঘাস → সাপ 

   গ) সাপ → ঘাস ফমড়ং → ঘাস → িযাঙ                      ঘ) ঘাস → ঘাস ফমড়ং → িযাঙ → সাপ  

৪২। কাদা ও িামলযুক্ত পামনশক তকান প্রমিোে সমূ্পর্ণ মনরাপদ করা যাে? 

   ক) মথতাশনা → ফুটাশনা         ি) ছােঁ কন → মথতাশনা         গ) মথতাশনা → ছােঁ কন         ঘ) টযািশলট তিোশনা → ছােঁ কন  

৪৩। পুরাতন মজমনসশক প্রমিোজাতকরর্ কশর আিার িযিহার করাশক কী িশল? 

   ক) পুনঃিযিহার                  ি) মরসাইশকল                    গ) অপচে                     ঘ) অপিযিহার 

৪৪। মিদ্যযৎ চিকাশনার তপশছ তকান েমক্ত কাজ কশর? 



 

 

   ক) তমড়ৎ েমক্ত                  ি) আশলাক েমক্ত                    গ) তাপ েমক্ত                     ঘ) েব্দ েমক্ত 

৪৫। সূযণ তথশক পৃমথিীশত আশলা আসশত কত সিে লাশগ? 

   ক) ৭ মিমনট                  ি) ৮ মিমনট                    গ) ৬ মিমনট                      ঘ০ ৩ মিমনট 

৪৬। তকানটি রাসােমনক প্রযুমক্ত? 

   ক) সার                     ি) রাক্টর                    গ) উচ্চ ফলনোলী উমিদ                    ঘ) তসচ পাম্প 

৪৭। মনশচর তকানটি মগ্রন হাউজ সার?   

   ক) নাইশরাশজন                      ি) অমক্সশজন                      গ) কািণন ডাইঅক্সাইড                    ঘ) হাইশোশজন     

৪৮। জীিাশ্ম জ্বালামন মনশচর তকানটি? 

   ক) তসৌরেমক্ত                    ি) িােুেমক্ত                     গ) তজাোর োটার েমক্ত                     ঘ) প্রাকৃমতক গযাস 

৪৯। উইন্ডমিশল তকান েমক্ত িযিহার করা হে? 

   ক) িােু                       ি) পামন                        গ) তজাোর োটা                         ঘ) তাপ 

৫০। কি সিশে তিমে িাদয উৎপাদন কশর তকান প্রযুমক্ত? 

   ক) কৃমষ প্রযুমক্ত                   ি) তজি প্রযুমক্ত                      গ) আযুমনক মিজ্ঞান                      ঘ) প্রযুমক্ত মিজ্ঞান  

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

  ক) তিেঁশচ থাকার জনয তুমি তয িােুর কী িযিহার কর? 

  ি) সযার ক্লাশে িােু দূষর্ মনশে আশলাচনা করল । এ যরশনর দূষশর্র ২টি কারর্ উশেি কর । 

  গ) পামন মিশুিকরশর্র দ্যটি রাসােমনক পদাশথণর নাি তলি । 

  ঘ) পদাশথণর দো পমরিতণ শনর কারর্ কী? 

  ঙ) িোর কািশড়র িাযযশি ছড়াে এিন ২টি তরাশগর নাি তলি । 

  চ) একটি নতুন জাশতর মেি উৎপাদন করশত তুমি তকান প্রযুমক্ত িযিহার করশি? 

  ছ) তকাশনা মনমদণ ি সিশে োকার আকাে ও িােুিন্ডশলর সািমেক অিস্থাশক কী িলশি? 

  জ) প্রাচুযণ েীত প্রযান তদে রামেোশত তিড়াশত মগশে অশনক মগ্রন হাউজ তদিল । এিাশন কী উশ্শেয মগ্রন হাউজ ততমর করা 

হশেশছ? 

  ে) জামকরশক অনিােনশযাগয সম্পশদর নাি িলশত িলা হশলা । এরূপ সম্পশদর ২টি উদাহরর্ দাও । 

  ঞ) কিলাপুর িমেশত ডােমরো িহািামর আকার যারর্ করার কারর্ কী? 

  ট) িাদযজাশলর প্রমতটি িাদয েৃঙ্খল শুরু কী তথশক? 

  ে) পমরশিে দূষর্গুশলা কী কী? 

 ড) কািণন ডাইঅক্সাইড ও অনযানয েমতকর গযাস তিশঘর সাশথ মিশে তয িৃমি হে তার নাি কী? 

  ে) পৃমথিী তথশক সূশযণর দ্যরত্ব কত? 

  র্) ইন্টারশনট কী? 

 ৩   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          

উ    উত্তরপত্রে লেখ:                                                                                                                                   ৫ × ৭ = ৩৫ 

   ক) তিৌিামছ ফুশলর িযু তিশত আসশল ফুশলর িশযয কী পমরিতণ র্ ঘশট? “তিেঁশচ থাকার জনয প্রার্ী উমিশদর উপর মনেণ রেীল” – এর 

সপশে চারটি িাকয তলি ।                                                                                                                                ১+৪=৫ 

   ি) পামন কীোশি দূমষত হে? পামন দূষশর্র প্রযান কারর্ কী? ততািার িামড় পুকুশরর পামনর মতনটি েমতকর প্রোি তলি ।১+১+৩=৫ 



 

 

   গ) কীোশি িােু দূমষত হে তার দ্যটি উদাহরর্ দাও । তদনমিন কাশজ িােু িযিহার করা হে এরূপ একটি কাশজর নাি মলি । দূমষত 

িােু কীোশি ততািার স্বাশস্থযর েমত কশর তা দ্যটি িাশকয তলি ।                                                                              ২+১+২=৫ 

        ঘ) েমক্তর একটি উৎশসর নাি তলি। তদনমিন জীিশন েমক্তর যথাযথ িযিহার করশি তকন?তুমি তয সকল কাশজ প্রমতমদন েমক্ত িযিহার 

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

  ঙ) ছে তথশক িার িছর িেসী ততািার তছাট োইশের জনয একটি িাদয দল গেন কর ।                                                         ৫ 

  চ) উপগ্রহ কী? গত ০৫ মডশসম্বর ২০১৫ মি: পূমর্ণিা চােঁ দ ও ২০ মডশসম্বর  ২০১৫ মি: অিািসযা মছল । কারর্ কী? অিািসযা ও পূমর্ণিার 

দ্যটি পাথণকয তলি ।                                                                                                                                      ১+২+২=৫ 

  ছ) ততািার িনু্ধশক প্রযুমক্তর পােঁ চটি তিমেিয সম্পশকণ  যারর্া দাও ।                                                                                     ৫ 

  জ) ইন্টারশনট কী? কীোশি আিরা ইন্টারশনশটর সাহাশযয তথয সংরের্ করি? চারটি িাশকয তলি ।                               ১+৪=৫ 

  ে) পমরশিে সংরেশর্ ৫টি উপাে তলি ।                                                                                                                    ৫ 

  ঞ) পদাথণ কাশক িশল? পদাথণ কে প্রকার? প্রশতযক প্রকাশরর ১টি কশর তিমেিয তলি ।                                            ১+২+২=৫ 




