
 

 

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 চাচা জাি গাছটির িাদ্য ততমরশত তকান গযাসটি িযিহার কশর? 

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

২। ততািাশদ্র পুকুশরর িাস্তুসংস্থাশন উমিদ্ তথশক প্রার্ীর েমি প্রিাশহর ধারািামহক প্রমিয়াশক কী িশে? 

   ক) িাদ্য                     ি) িাদ্যচি                     গ) িাদ্য েৃঙ্খে                      ঘ) িাদ্যজাে 

৩। িায়ু তকান দুটি উপাদ্াশনর জনয উমিদ্ও প্রার্ী এশক অপশরর উপর মনর্ণ রেীে? 

   ক) নাইশরাশজন ও অমিশজন                           ি) অমিশজন ও কািণন ডাইঅিাইড 

   গ) অমিশজন ও হাইশরাশজন                           ঘ) নাইশরাশজন ও কািণন ডাইঅিাইড 

৪। ততািার িনু্ধর গ্রাশির পাশে একটি ইশের র্াাঁ োর তধাাঁ য়া িায়ুশত মনগণত হয় । এটি তকান ধরশনর দূষর্? 

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

৫। সুিন তার িামিশত পমরশিে সংরক্ষশর্ তকান কাজটি করশত পাশর? 

   ক) গাছ কাো                ি) গাছ োগাশনা                 গ) চারা গাছ তকশে তেো                 ঘ) িজণ য সংরক্ষর্ করা 

৬। মিদ্যােশয়র রাস্তার পাশের কারিানার কাশো তধাাঁ য়া তথশক তরহাই তপশত মনশচর তকানটিশক তিমে গুরুত্ব মদ্শি? 

   ক) অনয সু্কশে র্মতণ  হি                                          ি) িাস্ক পশর সু্কশে যাি 

   গ) িামেকশক কারিানা িন্ধ করশত িেি                     ঘ) কারিানার পাশে উঁচু তদ্য়াে ততমর করশত িেি 

৭। ততািার িা পামনশক তাপ মদ্শে পামনর কী হশি? 

   ক) িরশে পমরর্ত হশি             ি) িাশে পমরর্ত হশি             গ) পামন তথশক যাশি             ঘ) েি হশয় যাশি 

৮। তুমি কিন মেেমকমর ও হযাশেশজন েযািশেে মদ্শয় পামনশক জীিারু্িুি করার পরািেণ মদ্শি? 

   ক) িািার সিয়                   ি) ঝশির সিয়                  গ) িৃমির সিয়                  ঘ) িনযার সিয় 

৯। তনুর ঠাণ্ডা পামনর তিাতশের গাশয় জেীয় িাে তরশে পমরর্ত হশয়শছ । এর্াশি িাে তথশক তরশে পমরর্ত হওয়াশক কী িশে? 

   ক) ঘনীর্িন                    ি) িােীর্িন                      গ) মেমের                      ঘ) কুয়াো 

১০। ততািার চাচা শ্বাসকি মনশচর তকানটির কারশর্ হশত পাশর? 

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

১১। নদ্ীশত েঞ্চ ডুিশে ডুিুমরয়া মপশঠ তয মসমেন্ডারটি মনশয় যায় তা কী? 

   ক) িায়ু               ি) অমিশজন মসমেন্ডার                গ) নাইশরাশজন মসমেন্ডার               ঘ) কািণন ডাইঅিাইড মসমেন্ডার 

১২। সুিন গাশছর পাতা মদ্শয় চরকা িানাে । তস তকান গাশছর পাতা িযিহার করর? 

   ক) তাে                      ি) তিে                      গ) িাাঁ ে                       ঘ) ততাঁ তুে  



 

 

১৩। তুমি হাশত হাত ঘষশে তকান েমি তকান েমিশত পমরর্ত হয়? 

   ক) তাপ েমি েব্দ েমিশত                        ি) যামিক েমি তাপ েমিশত  

   গ) তাপ েমি যামিক েমিশত                        ঘ) যামিক েমি েব্দ েমিশত   

১৪। তুমি একটি জ্বেন্ত তিদুযমতক িাশের একেু উপশর হাত তরশিছ । ততািার কাশছ তাপ কী কী উপাশয় আসশি? 

   ক) পমরিহন ও মিমকরর্                       ি) পমরচেন ও পমরিহন 

   গ) পমরচেন ও মিমকরর্                       ঘ) পমরিহন, পমরচেন ও মিমকরর্                        

১৫। ততািার সু্কে তেসটি তিদুযমতক ইমি মদ্শয় আয়রন করশে েমি তকান ধরশনর রূপান্তর ঘেশি? 

   ক) মিদুযৎ েমি → আশোক েমি                          ি) মিদুযৎ েমি → তাপ েমি 

   গ) মিদুযৎ েমি → েব্দ েমি                                 ঘ)  মিদুযৎ েমি → রাসায়মনক েমি    

১৬। রমহি িাছ ধশরন । মতমন অমতমরি িাছ কীর্াশি সংগ্রহ করশিন? 

   ক) মিশজ তরশি                   ি) তরাশদ্ শুমকশয়                   গ) পামনশত তরশি                    ঘ)  মহিাগাশর তরশি 

১৭। মনশচর তকান ধরশনর জাঙ্ক েুড িাওয়া স্বাশস্থযর পশক্ষ ক্ষমতকর? 

   ক) এটি তাৎক্ষমর্কর্াশি িাওয়া যায়                        ি) এশত োকসিমজ থাশক 

   গ) এশত িাদ্য আাঁে থাশক                                      ঘ) এশত উচ্চিাত্রার চমিণ, েির্ িা মচমন থাশক 

১৮। েে িযিসায়ী জাহাঙ্গীর েে পাকাশত মিমর্ন্ন রাসায়মনক পদ্াথণ িযিহার কশর । রাসায়মনক পদ্াথণ মিমিত েে তিশে কী হয়? 

   ক) ডায়মরয়া                   ি) তপশের পীিা                  গ) উচ্চ রিচাপ                   ঘ) কযান্সার  

১৯। ততািার িনু্ধ োিীশির িামিশত একটি কুকুর একটি তোকশক কািি মদ্ে । তোকটিশক কুকুর কািিাশনার েশে কী পাশর? 

   ক) িযাশেমরয়া                     ি) োইশেশয়ড                    গ) হাি                     ঘ) জোতঙ্ক   

২০। রমহিার দ্ামদ্ দ্ীঘণমদ্ন ধশর কামেশত রু্গশছন । একমদ্ন তদ্িা তগে কামের সাশথ তয কে তিশরাশে তাশত সািানয রি তদ্িা 

যাশে । রমহিার দ্ামদ্র তকান তরাগটি হশত পাশর? 

   ক) হুমপং কামে                    ি) হাি                      গ) োইেশয়ড                      ঘ) যক্ষ্মা    

২১। ততািার পুকুশরর মকছু িাছ িশর তর্শস উঠায় দুগণন্ধ ছিাশে । এই অিস্থায় ততািার করর্ীয় – 

   ক) নাশক কাপি তেশক চোশেরা করি                   ি) আিাশদ্র হাাঁ সগুশো পুকুশর তছশি তদ্ি 

   গ) পুকুশর যাওয়া তথশক মিরত থাকি                      ঘ) িরা িাছগুশো িাটি চাপা মদ্শত িেি 

২২। তুমি এই িুহূশতণ  তয আশো তদ্িশত পাে তা কত সিয় আশগ উৎসামরত হয়? 

       ক) এই িুহূশতণ ই                  ি) ১ মিমনে আশগ                   গ) ৫ মিমনে আশগ                  ঘ) ৮ মিমনে আশগ    

২৩। ততািার িনু্ধ আশিমরকাশত িাস কশর । তুমি িাংোশদ্শে িশস সকাশে তার সাশথ কথা িেশে । ততািার িনু্ধ তসিাশন কিন কথা 

িশেমছে? 

   ক) সকাে                   ি) দুপুর                    গ) রাত্র                    ঘ) তর্ার   

২৪। তি তথশক জুন িাস িাংোশদ্শে গ্রীষ্মকাে । এ সিয় পৃমথিী তকান তগাোশধণ তহশে থাশক? 

   ক) দ্মক্ষর্ তগাোশধণ                 ি) পূিণ তগাোশধণ                 গ) উত্তর তগাোশধণ                ঘ) পমিি তগাোশধণ    

২৫। ততািার হাত ঘমিটি প্রযুমি হশে এশত মিজ্ঞান তকানটি? 

   ক) উপাদ্ান                    ি) ঘমির কাাঁ ো                    গ) সিশয়র মহসাি                      ঘ) স্টীে 



 

 

২৬। ততািার তদ্শের সরকার িানুশষর কেযাশর্ নতুন মকছু উৎপাদ্শনর জনয জীশির িযিহার করার মসদ্ধান্ত মনে । এটি তকান প্রযুমি? 

   ক) তথয প্রযুমি                  ি) তযাগাশযাগ প্রযুমি                  গ) তজি প্রযুমি                   ঘ) রাসায়মনক প্রযুমি 

২৭। মকরর্শদ্র গ্রাশি কৃষকরা জমিশত রাসায়মনক সার িযিহার কশর । এো িযিহাশরর উশেেয কী? 

   ক) িাদ্য উৎপাদ্ন িািাশনা                         ি) তপাকািাকি ধ্বংস 

   গ) িাশদ্যর পুমিিান িািাশনা                       ঘ) িাটির উিণরতা িািাশনা   

২৮। ততািার িনু্ধ জশয়র তকান তথয িুঝশত মনশচর তকান গুর্টি থাকশত হশি? 

   ক) কমিউোর                   ি) তিািাইে                    গ) দ্ক্ষতা                    ঘ) জ্ঞান 

২৯। সািামজক তযাগাশযাগ িাধযি তকানটি?  

   ক) তেমেমর্েন                   ি) তেসিুক                   গ) তেমেশোন                    ঘ) কমিউোর 

৩০। তিা ইন্টারশনশের িাধযশি িাংোশদ্শের িুমিযুদ্ধ সিশকণ  তথয জানশত চায় । এশক্ষশত্র তথয অনুসন্ধাশনর িূে েব্দটি তকাথায় 

মেিশত হশি? 

   ক) Search Bar                    ি) Title Bar                   গ) Tool Bar                   ঘ) Menu Bar           

৩১। ততািার তদ্শের জনয মনশচর তকানটিশক জেিায়ু িেশি? 

   ক) মদ্শনর সািময়ক অিস্থা                          ি) মদ্শনর সািমগ্রক অিস্থা 

   গ) িহু িছশরর সািময়ক অিস্থা                    ঘ) িহু িছশরর সািমগ্রক অিস্থা 

৩২। ততািার এোকা কিশয় যাওয়া সািমিক িজ্রঝি কত মকশোমিোর পযণন্ত মিসৃ্তত হয়? 

   ক) ১ – ৫ মকশোমিোর                                   ি) ১০ – ১০০ মকশোমিোর                                                    

   গ) ১০০ – ৩০০ মকশোমিোর                          ঘ) ৫০০ – ৮০০ মকশোমিোর  

৩৩। হঠাৎ কশর তুমি ততািার েরীশর চািিা শুষ্ক ও োন অনুর্ি করছ । এর কারর্ কী? 

   ক) িাতাশসর আিণ াতা কশি যাওয়া                    ি) িাতাশসর আিণ তা তিশি যাওয়া 

   গ) মনন্মচাপ সৃমি হওয়া                                   ঘ) উচ্চচাপ সৃমি হওয়া 

৩৪। তিমশ্বক উষ্ণায়ন কী? 

   ক) পৃমথিীর গাছ তকশে তেো                     ি) অমধক িনরূ্মি সৃমি 

   গ) পৃমথিীর তাপিাত্রা িৃমদ্ধ                          ঘ) পৃমথিীর তাপিাত্রা হ্রাস 

৩৫। রাশতর তিোয় পৃমথিী উষ্ণ থাশক । এর কারর্ – 

   ক) কািণন ডাইঅিাইড তাপ ধশর রাশি                    ি) রাশত অমিশজশনর পমরিার্ তিমে থাশক 

   গ) অমিশজন তাপ ধশর রাশি                                 ঘ) জেীয় িাশের পমরিার্ তিমে থাশক    

৩৬। পৃমথিীর চারমদ্শক মঘশর আশছ মিমর্ন্ন িায়ুর স্তর । এ স্তরগুশোশক কী িশে? 

   ক) সূযণ                     ি) চন্দ্র                     গ) সিুি                     ঘ) িায়ুিণ্ডে 

৩৭। প্রাকৃমতক সিশদ্র তক্ষশত্র তকান িাকযটি সঠিক? 

   ক) প্রাকৃমতক সিদ্ প্রাকৃমতক র্াশি ততমর                    ি) প্রাকৃমতক সিদ্ িানুশষর দ্বারা ততমর 

   গ) ইে, কাঠ, কাচ প্রাকৃমতক সিদ্                              ঘ) প্রাকৃমতক সিদ্ তযশকাশনা র্াশিই িযিহার করা যায় 

৩৮। ততািার িা রান্না ঘশর গযাশসর চুো জ্বামেশয় তরশি তর্জা কাপি শুকাশত মদ্শেন । এ অিস্থায় ততািার করর্ীয় কী? 



 

 

   ক) কাপি যাশত না পুশি যায় তস জনয দ্াাঁ মিশয় থাকি            ি) িাশক অনয উপাশয় কাপি শুকাশনা পরািেণ তদ্ি 

   গ) দ্রুত শুকাশনার জনয চুোর আগুন িামিশয় তদ্ি                 ঘ) চুোর আগুন কমিশয় তদ্ি 

৩৯। ১৯৭০ তথশক ২০১১ সাশে প্রায় ৪০ িছর িাংোশদ্শের জনসংিযা কত গুর্ তিশিশছ? 

   ক) মদ্বগুর্                     ি) মতন গুর্                      গ) চার গুর্                      ঘ) পাাঁ চ গুর্      

৪০। হামিিশদ্র এোকায় অনিায়নশযাগয েমির মিকল্প মহসাশি তসৌরমিদুযৎ িযিহার করা হয় । এশত তাশদ্র এোকায় িানুষরা কী সুমিধা 

পাশি? 

   ক) জমিশত েেন িৃমদ্ধ           ি) িাদ্য চামহদ্া পূরর্ হশি            গ) জীিবিমচত্রয রক্ষা পাশি           ঘ) েমি সংরমক্ষত হশি  

৪১। তকানটি জনয প্রার্ী উমিশদ্র উপর মনর্ণ রেীে? 

   ক) আশো                     ি) পামন                     গ) িাদ্য                       ঘ) িাতাস 

৪২। তকানটি পামন দূষশর্র েশে হয়? 

   ক) িির্ েমি হ্রাস                  ি) ঘুশি িযাঘাত সৃমি                   গ) ডায়মরয়া                  ঘ) িাটির উিণরতা হ্রাস     

৪৩। মচপশসর পযাশকশে তকান গযাস িযিহার করা হয়? 

   ক) অমিশজন                   ি) কািণন ডাইঅিাইড                    গ) নাইশরাশজন                   ঘ) জেীয়িাে   

৪৪। িাছ ও িাংস তকানটির িাধযশি পচন ধরশত পাশর? 

   ক) কািণাইড                   ি) েরিামেন                    গ) িযাকশেমরয়া                     ঘ) েির্ 

৪৫। মনজ অশক্ষর উপর পৃমথিীর ঘূর্ণায়িান গমতশক কী িশে? 

   ক) সাধারর্ গমত                  ি) িামষণক গমত                 গ) আমিক গমত                    ঘ)  িৃত্তকার গমত 

৪৬। তথয মিমনিশয়র জনয তকান যিটি িযিহার করা হয়? 

   ক) িাস                    ি) থাশিণামিোর                      গ) তিািাইে তোন                      ঘ) ঘমি  

৪৭। িায়ুর চাপ অতযমধক কশি তগশে কী ঘশে? 

   ক) ঝি                    ি) িৃমি                     গ) কুয়াো                      ঘ) তেতযপ্রিাহ 

৪৮। আিহাওয়ার দ্ীঘণ সিশয়র গি অিস্থাশক কী িো হয়? 

   ক) আিহাওয়া                     ি) জেিায়ু                       গ) তাপিাত্রা                       ঘ) গি তাপিাত্রা   

৪৯। সূযণ তথশক েমি পাওয়ার জনয মনশচর তকান প্রযুমিটি িযিহার করা হয়? 

   ক) তসৌর পযাশনে                    ি) োরিাইন                    গ) িাাঁ ধ                      ঘ) তিদুযমতক পািা  

৫০। জীিাশ্ম জ্বাোমন তপািাশনার েশে তকানটির ঘশে? 

   ক) তিমশ্বক উষ্ণায়ন                   ি) জনসংিযা িৃমদ্ধ                  গ) রূ্মিকি                   ঘ) রূ্মিক্ষয় 

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

  ক) ততািার িাগাশন গাছগুশো িাদ্য ততমরর সিয় তকান উপাদ্ান িায়ুশত ছাশি? 

  ি) মিমর্ন্ন ধরশনর পুমি উপাদ্ান ও িমনজ েির্ উমিদ্ তদ্শহর মিমর্ন্ন অংশে তপৌাঁছার জনয উমিশদ্র কী প্রশয়াজন? 

  গ) ততািার িা গযাশসর চুো রান্নার পর পরই িন্ধ কশর মদ্শে েমির কী হয়? 

  ঘ) দুটি আমিষ জাতীয় িাশদ্যর নাি তেি । 

  ঙ। িাংোশদ্ে সূশযণর চারমদ্শক একিার ঘুশর আসশত কত সিয় োশগ? 



 

 

  চ) রাজু তার িনু্ধ কমিউোর তথশক মকছু তথয সংরক্ষর্ করশত তকানটি িযিহার করশি? 

  ছ) েীতকাশে তিৌসুমি িায়ু তকান মদ্ক তথশক প্রিামহত হয়? 

  জ) তসাশহে জেিায়ু পমরিণতশনর ক্ষমত সিশকণ  জানে । এ পমরিণতশনর প্রধান কারর্ কী? 

  ঝ) িাস, রাশক তয ততে িযিহার করা হয় তা কী ধরশনর সিদ্? 

  ঞ) চীশনর জনসংিযা িািশেও িানুশষর চামহদ্া পূরশর্ গুরুত্বপূর্ণ রূ্মিকা পােন করশছ তকানটি? 

   ে) পরাগায়র্ কী? 

   ঠ) তকান প্রমিয়ায় জেীয় িাে তিশঘ পমরর্ত হয়? 

  ড) এইডস তরাগ তকান র্াইরাশসর িাধযশি ছিায়? 

  ে) অল্প সিশয় অমধক উৎপাদ্শনর জনয িানুষ তকান তকান কৃমষ প্রযুমি িযিহার কশর? 

  র্) িানিসৃি সিশদ্র ৫টি উদ্াহরর্ দ্াও । 

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

উত্তর লেখ:                                                                                                                                          ৫ × ৭ = ৩৫ 

  ক) পমরশিে উমিদ্ ও প্রার্ীর সিকণ  কী? ততািার িািার জনয উমিশদ্র চারটি গুরুত্ব তেি।                                         ১+৪= ৫ 

  ি) দূমষত পামন কাশক িশে? পামন তোধশনর একটি উপাশয়র নাি তেি । পামন পুশরাপুমর মনরাপদ্ করশত পামর চারটি িাশকয তেি। ১+১+৩=৫ 

  গ) েমি কী? কীর্াশি আিরা েমি সংরক্ষর্ করশত পামর চারটি িাশকয তেি ।                                                           ১+৪=৫ 

  ঘ) ততািার িনু্ধ সুিনশদ্র তদ্াকাশন িাশদ্য রং িযিহাশরর দুটি কারর্ ও মতনটি েোেে তেি ।                                       ২+৩=৫ 

  ঙ) ততািার চাচাশতা র্াই মজসান তার আশিমরকা প্রিাসী িািার সাশথ সকাশে কথা িেে । তার িািা তাশক জানাশো তয তিন 

তসিাশন রাত হশয়শছ । মজসান তা িুঝশত পারে না । এ মিষশয় পাাঁ চটি কারর্ তেি ।                                                               ৫ 

  চ) প্রযুমি িযিহাশর িানমিক হওয়া উমচত তকন তা পাাঁ চটি িাশকয তেি ।                                                                           ৫ 

  ছ) আিহাওয়া কী? িাংোশদ্শে তকন িষণাকাশে অমধক িৃমিপাত হয়, তা চারটি িাশকয তেি ।                                        ১+৪=৫ 

  জ) প্রাকৃমতক গযাস এর দুটি মিকল্প উৎশসর নাি তেি । প্রাকৃমতক গযাস ও তসৌরেমির িাশধয তকানটিশক িযিহাশরর তক্ষশত্র প্রাধানয 

মদ্শি তার দুটি কারর্ তেি ।                                                                                                                         ২+১+২=৫ 

  ঝ) িাদ্য সংরক্ষশর্র িাধযশি আিরা কীর্াশি উপকৃত হই?                                                                                           ৫ 

  ঞ) পমরশিে সংরক্ষশর্র পাাঁ চটি উপায় তেি ।                                                                                                             ৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

    

 

 




