Class:

2

Total Question: 40

Subject: Math

Time: 30 Min

Name: _________________________

Roll No:

No.
Q.1

Question
একিট বগে আেছ

No.
Q.2

(1) চার িদক, চার কাণ (2) ই িদক, ই কাণ (3) িতন িদক, িতন কাণ (4)
পাঁচ িদক, পাঁচ কাণ
Q.3

এই রামান সংখা কান সংখা িতিনিধ কের? (MDCLXXXIII)

Question
িনেদশাবলী: নীেচর বাকিল পডন়ু এবং নীেচ দওয়া িবকিল
িদেয় শূনান পূরণ কন রাািট অসমান, এখােন গািড় চালােনা
___।
(1) ধীর (2) হাসকর (3) সহজ (4) কিঠন

Q.4

(1) 1683 (2) 1693 (3) 1690 (4) কউ না
Q.5

_________________________

1িট আেপেলর ভর 100 াম। 5িট আেপেলর ভর কত?
(1) 500 াম (2) 510 াম (3) 515 াম (4) 520 াম

সােরনা ৫িট অধােয়র বই এবং ৯িট ছিবর বই পেডে় ছন। এমা 16িট অধােয়র বই Q.6
পেডে় ছন। কান সংখা বাকিট সিঠকভােব ইমার পডা় বইেয়র সােথ সেরনার পডা়
মাট বইেয়র সংখার তুলনা কের?

রাত সােড় ৯টার সময় িনেচর কানিটর সােথ িনেদশ করা হয়?
(1) িপএম (2) এএম (3) িদন (4) কউ না

(1) 5 + 9 < 16 (2) 5 + 9 > 16 (3) 16 = 5 + 9 (4) 9 = 16 - 5
Q.7

য়া 50িট বাগার রাা কেরেছ। িতিন 20িট বাগার খেয়েছন। স মাউ কত
বাগার?

Q.8

(1) 50 - 30 (2) 50 - 20 (3) 50 - 30 (4) 50 + 20
Q.9

বদ টাকা বাঁিচেয়েছ। 12. লীলা টাকা বাঁিচেয়েছ। 9 বেদর চেয়
বিশ। লীলা কত সয় করেলন?
(1) িপ 21 (2) িপ 33 (3) িপ 30 (4) িপ 15

দ িবব ৃিতিলর মেধ কানিট সিঠক? িবব ৃিত 1: একিট ডট মাি িােরর Q.10
মু ণ ণমান একিট লজার িােরর মু েণর ণমােনর চেয় ভাল৷ িবব ৃিত 2:
একিট লজার িােরর মু ণ ণমান একিট ডট মাি িােরর মু েণর ণমান
থেক ভাল৷ িবব ৃিত 3: িার একিট ইনপটু িডভাইস।

জনার $4000 দরকার। িতিন ইিতমেধ $2011 আেছ. তার
এখনও কত টাকা দরকার?
(1) 1899 (2) 1989 (3) 8994 (4) কউ না

(1) িবব ৃিত 1 (2) িবব ৃিত 2 (3) িবব ৃিত 3 (4) সবেলাই সত
Q.11

একিট পিেলর মাট মূল $50 যিদ িতিট পিেলর মূল $5 হয় তেব
পিেলর সংখা কত?

Q.12

(1) সিিমটার (2) িমিলিমটার (3) িমটার (4) কউ না
(1) 25 (2) 10 (3) 15 (4) 13
Q.13

আয়তন কান বর সােথ সিকত?

কানিট একিট েলর দেঘর জন একিট ভাল অনমু ান?

Q.14

(1) 2-িড অবেজ (2) 3-িড অবেজ (3) উভয় (1) এবং (2) (4) কউ না

একজন জ তার িশ কের জন িজিনস িকনেত বাজাের
যািেলন। তার িশক তােক 5 িমটার কমলা রেঙর িফতা পেত
বেলেছন। এখন িতিন য িফতািট পেয়েছন তা িনেচর কানিটর
িতিনিধ করেত ববহার করা যেত পাের?
(1) লাইন (2) রি (3) লাইেনর অংশ (4) কউ না

Q.15

56 িম সিমেত পার কন।

Q.16

(1) 5100 সিম (2) 5600 সিম (3) 5400 সিম (4) 5200 সিম
Q.17

(1) চালু (2) উপের (3) অধীন (4) িনেচ

িদকিনেদশ: নীেচ দওয়া ধাঁধািল পডন়ু এবং নীেচ দওয়া িবকিল থেক ের Q.18
উর দওয়ার চা কন ___ তুষার িহসােব। তুিম আমােক িতিদন পান কর,
আিম ধ, তুিম িনয় বলেত পােরা।
(1) কােলা (2) সাদা (3) লাল (4) ভােয়ােলট

Q.19

িনেদশাবলী: নীেচর বাকিল পডন়ু এবং নীেচ দওয়া িবকিল িদেয় শূনান
পূরণ কন মিরর একিট __ ভডা় র বাা িছল
(1) ছাট (2) সামান (3) ব ৃহৎ (4) ই

কােলার হল _________ ঘিড।়

Q.20

500 টাকা পেত 130.90 টাকার সােথ কত টাকা যাগ করেত
হেব?
(1) 369.1 টাকা (2) 327.50 টাকা (3) 432.50 টাকা (4)
630.90 টাকা
িদকিনেদশ: িতন বু A, B এবং C একিট দৗেড় অংশহণ
কের। A এবং B উভেয়র পেরই C শষ হয়। A িতীয় ান
অজন কের। দৗেড় শষ ক এেসেছন?
(1) ক (2) খ (3) গ (4)
িনধারণ করা যােব না
M060720222102248

Q.21

িনিলিখত িবব ৃিত পডন়ু : িবব ৃিত: 1. একিট মিনটেরর পাওয়ার তারিট াচীেরর
Q.22
সেকেটর সােথ সিঠকভােব লাগােনা উিচত। িবব ৃিত: 2. একিট CPU-এর পাওয়ার
তারিট াচীেরর সেকেটর সােথ সিঠকভােব লাগােনা উিচত। িবব ৃিত: 3. কীেবাড এবং
মাউেসর পাওয়ার কবল CPU-এর সােথ সিঠকভােব সংয
ু করা উিচত।
উপেরা িবব ৃিত সেক িনেচর কানিট সিঠক?

70 x 9 = এর মান কত?
(1) 450 (2) 540 (3) 630 (4) 720

(1) িবব ৃিত 1 সত (2) িবব ৃিত 2 সত (3) িবব ৃিত 3 সত (4) সবেলাই সত
Q.23

রােজর ছয়িট কাি আেছ। রােজর চেয় িটনার কােছ 3িট কাি কম থাকেল, িটনার Q.24
কতিট কাি আেছ?

(1) দঘ (2) উতা (3) ওজন (4) 

(1) 9 (2) 3 (3) 6 (4) 2
Q.25

িনেদশাবলী: নীেচর বাকিল পডন়ু এবং নীেচ দওয়া িবকিল িদেয় শূনান
পূরণ কন আপিন িজিনসিল ফেল িদন। তুিম খবু ___.

Q.26

সমাধান কন: [ ] শত = 200িট

কান ঘটনািট দীঘতম?
(1) জত
ু া পািলশ করা (2) রােত ঘমু াে (3) ান (4) সকােলর
নাা করিছ

(1) নতুন (2) শা (3) ু (4) গালাপী
Q.27

িনেচর কানিট িমটাের পিরমাপ করা যায় না?

Q.28

(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) কউ না

থম 15 িমিনেটর জন টিলেফান কেলর জন িত িমিনেট 20
ডলার এবং তারপের িত িমিনেট 10 ডলার খরচ হয়। িনেচর
কানিট x িমিনেট (x 15-এর বিশ) কথা বলার জন েয়াজনীয়
অেথর পিরমাণ ($ এ) উপাপন কের?
(1) $3.00 + $0.10xÂ (2) $3.00 + $0.10(x - 15)
(3) $3.00 + $0.10(15 - x) (4) $3.00 + $0.15x

Q.29

পােকট লবেণর দাম 16 টাকা। ২৮ পােকট লবেণর দাম কত হেব?

Q.30

(1) ৩৪৮ টাকা (2) ৪৩৮ টাকা (3) ৪৪৮ টাকা (4) 528 টাকা

আমার কােছ পাঁচ টাকা আেছ। 1 কেয়ন এবং ই টাকা 2 মু া।
খলনািট িকনেত আমার আর কত টাকা লাগেব যার দাম িপ?
15?
(1) ছয় টাকা 2 মু া (2) িতন টাকা 2 মু া (3) নয় টাকা 1
কেয়ন (4) ই টাকা 5 কেয়ন

Q.31

80 িট ফলু আেছ। তােদর মেধ 11িট হলদু । হলদু নয় কয়িট?

Q.32

(1) 79 ফলু (2) 69 ফলু (3) 88 ফলু (4) 59 ফলু
Q.33

দাকােন 10িট কুকুর এবং িবডা় ল রেয়েছ। পাষা াণীেদর মেধ 5িট কুকুর।
িবডা় েলর মেধ ৩িট সাদা। কত িবডা় ল আেছ?

3িট মেয় 24িট খলনা সমানভােব ভাগ কের নয়। িতিট মেয়
কত খলনা পায়?
(1) 8 (2) 9 (3) 10 (4) 7

Q.34

(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5

িনেদশাবলী: নীেচ দওয়া ধাঁধািল পডন়ু এবং নীেচ দওয়া
িবকিল থেক ের উর দওয়ার চা কন আিম একিট
কািছম। আিম তাই হঁেটিছ __ আিম দৗেড় হেরিছ।
(1) ত (2) ধীর (3) হাসকর (4) ানী

Q.35

পার কন:- 4 িমটার = _________ সিিমটার

Q.36

(1) 4000 (2) 400 (3) 100 (4) কউ না
Q.37

প ৃিথবীর মিরিডয়ান এবং িবষবু েরখার মেধ অনপ
ু াত হল

(1) 84 (2) 83 (3) 48 (4) 85
Q.38

(1) 01:02:00 AM (2) 01:01:00 AM (3) 01:04:00 AM (4)
02:01:00 AM
Q.39

কান িবকিট সবেচেয় বড় মান দয়?
(1) 5+4 (2) 3+3 (3) 2+1 (4) ৮+০

কান সংখািট 8 দশ 4 এর থেক 1 কম?

কিলেত 3 িলটার জস
ু আেছ। 200ml এর কয়িট াস িদেয় স
ভরেত পারেব।
(1) 30 (2) 15 (3) 60 (4) কউ না

Q.40

সিিমটাের 56 িম 40 সিম 10 িমিম পার কন।
(1) 5670 সিম (2) 5641 সিম (3) 6896 সিম (4) 4532
সিম

M060720222102248

