Class:

9

Total Question: 40

Subject: IIT NEET

Time: 30 Min

Name: _________________________

Roll No:

No.
Q.1

Question
দ িবকিল থেক শূনানিল পূরণ কন: িতিন বঁেচ থােকন
________ অনেদর তারণা কের।

No.
Q.2

(1) িত (2) িভতের (3) জন (4) ারা
Q.3

_________________________
Question

যিদ একিট চু কেক ই টুকেরা করা হয়, তাহেল িতিট টুকেরা চু ক হেয়
যায়। এই িবব ৃিতিট হল
(1) সত (2) িমথা (3) বলেত পাের না (4) কউ না

দ িবকিল থেক শূনান পূরণ কন: শাম _______ রািহত Q.4
আজ ুেল আেসিন।

দ িবকিল থেক সমাথক শিট সান কন? : হাইিড
(1) অাভািবক (2) হাকিনড (3) বংশগত (4) সিড

(1) এবং (2) িক (3) বা (4) বা
Q.5

দ িবকিল থেক সিঠক আইডম বাকাংশিট খঁজ
ু নু । উইল ও দ
উই

Q.6

(1) একিট িবািকর বা িবািকর আশা (2) িশসল
ু ভ আচরণ করা
(3) একিট বাকা উপােয় কাজ করেত (4) েচা ারা unbacked ইা
আেছ
Q.7

দ িবকিল থেক সমাথক শিট সান কন? : িসিওিসস

(1) িব। এ (2) B2A (3) AB3 (4) কউ না
Q.8

(1) অুর (2) সাদ ৃশ (3) ণমান (4) ব সিমিত

Q.9

একিট উপাদান A পযায় সারিণর প V এর সদস এবং একিট উপাদান B
পযায় সারিণর প I এর সদস। A এবং B একিত হেল, এইভােব গিঠত
যৗগিটর িনিলিখত সূ থাকেব।

দ িবকিল থেক সিঠক আইডম বাকাংশিট খঁজ
ু নু । একিট টারটার ধরা
(1) অেনক কে একজন ওয়ােড অপরাধীেক ফাঁসােনা (2) মাছ ধরার জন
(3) কাউেক বা এমন িকছরু সােথ মাকািবলা করেত যা অতািশতভােব
ঝােমলা বা শিশালী মাণ কের (4) একিট েযাগ মাকােবলা করেত

দ িবকিল থেক শূনানিল পূরণ কন: এমনিক িতিন িনেজও Q.10
__________ তার চলিে আকােশর জন, কৗতুক অিভেনতা
__________ এর াদ পােন য কীভােব শািবেজ িকছ ু বু একিট
মূল টােগর সােথ আেস।

িনেচর কানিট পযায় সারিণর দীঘ প িদেয়েছ?
(1) মেিলভ (2) ডান (3) লদার মায়ার (4) কউ না

(1) ত কের, অনক
ু ূ লভােব (2) ত, অিভেযাগ (3) কিথত আেছ,
সনা (4) দখায়, দ ৃশত
Q.11

Q.13

দ িবকিল থেক শূনান পূরণ কন: জন িবর ................. Q.12

দ িবকিল থেক সিঠক আইডম বাকাংশিট খঁজ
ু নু । ধাঁয়া শষ করেত

(1) আমার উপর (2) আমার সােথ (3) আমার িবে (4) আমার উপর

(1) সূণেপ বাঝার জন (2) িনেজেক ন করেত (3) মহান করতািল
উেিজত করেত (4) িকছইু না আসা

দ িবকিল থেক শূনানিল পূরণ কন: রাজ পূজার ............. Q.14
পিতেত া হেয় পেডি় ছেলন, তাই িতিন তােক সার মেধ তার চড
ূ া় 
িসা িনেত বেলিছেলন।

িনেচর িতিট ে একিট কের পদ অনপ
ু িত সহ একিট িসিরজ দওয়া
হেয়েছ। দিল থেক সিঠক িবকিট চয়ন কন যা 7714, 7916,
8109, িসিরজিট সূণ করেব?

(1) silly-willy (2) ভ (3) নাশক (4) dilly-nally
Q.15

দ িবকিল থেক সমাথক শিট সান কন? :িবপযয়

(1) 8311 (2) 8312 (3) 8509 (4) 8515
Q.16

(1) ঃখজনক ঘটনা (2) রাগ (3) িহংসা (4) ঘ ৃণা
Q.17

দ িবকিল থেক সমাথক শিট সান কন? : কর
(1) িহং (2) জাের (3) গাপন (4) সত

দ িবকিল থেক সমাথক শিট সান কন? : অনক
ু রণ কন
(1) করার চাও করেছন (2) সম কন (3) দির হওয়ার সাবনা আেছ
(4) অনক
ু রণ করা

Q.18

দ িবকিল থেক শূনানিল পূরণ কন: অেনক ধান
িশািতান সম ৃ িশ সহ একিট _________ করার জন এিগেয়
আেস।
(1) টাই-অন (2) িগঁট দয়া (3) বঁেধ ফলা (4) বাঁধ
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Q.19

দ িবকিল থেক শূনান পূরণ কন: িরয়া হল .............. ভাষায় Q.20
কথা বলা। প আেয়র জন ধমু া একিট কুকুরছানা............ করা
কিঠন।
(1) পারদশী, মািনেয় নওয়া (2) মািনেয় নওয়া, মািনেয় নওয়া (3)
পারদশী, হণ করা (4) মািনেয় নওয়া, হণ করা

Q.21

দ িবকিল থেক শূনানিল পূরণ কন: িতিন আমােদর
Q.22
বেলিছেলন য আমােদর কখনই _________ অেথর বাইের বঁেচ থাকা
উিচত নয়।

দ িবকিল থেক সিঠক আইডম বাকাংশিট খঁজ
ু নু । হবসেনর পছ Q.24
(1) িনরাপাহীনতার অনভ
ু িূ ত (2) অফারিট হণ কন বা ছেড় িদন (3)
শির অনভ
ু িূ ত (4) দাণ পছ

Q.25

যখন একিট উপাদান একিট অাইড গঠন কের যােত অিেজন ভর ারা Q.26
অাইেডর 20% হয়, তখন উপাদানিটর সমতুল ভর হেব

দ িবকিল থেক সমাথক শিট সান কন? :সাব

িনেচর িতিট ে একিট কের পদ অনপ
ু িত সহ একিট িসিরজ দওয়া
হেয়েছ। দিল থেক সিঠক িবকিট চয়ন কন যা 2, 5, 9, 19,
37, িসিরজিট সূণ করেব?

Q.28

Q.30

দ িবকিল থেক শূনানিল পূরণ কন: আপিন িক _______ Q.32
মাখন এবং মাজািরেনর পাথক বলেত পােরন।

শস ঘূণন জন বািহত হয়

কানিট মিরেমািটক কােষর বিশ নয়?

Q.34

দ 4িট িবক থেক িনেচর বাকিটর অেথর সবেচেয় কােছর শিট
খঁজ
ু নু । একিট রাগ যা একই সমেয় একিট এলাকার িবপল
ু সংখক
লাকেক ভািবত কের

িনেচর িতিট ে একিট কের পদ অনপ
ু িত সহ একিট িসিরজ দওয়া
হেয়েছ। দিল থেক সিঠক িবকিট চয়ন কন যা 40, 60, 47, 53,
54, িসিরজিট সূণ করেব?

দ িবকিল থেক সিঠক আইডম বাকাংশিট খঁজ
ু নু । ভার বহন করা
(1) সবেচেয় ভারী ওজন বহন করার াব িদেত (2) খারাপ িকছরু ব ৃহর
পিরমাণ বা বড় অংশ পেত (3) হালকা দািয় ভাগাভািগ করেত (4) িকছ ু
অিকর িবষয় জ িদেত

Q.36

(1) িডাকৃিত বা গালাকার বা বভুজ বা আয়তোকার এবং
আইেসািডয়ােমিক (2) প
ু সলেু লাজ দয়াল সহ (3) আঃেকাষীয় ান
ছাডা় (4) কউ না
Q.37

দ িবকিল থেক শূনান পূরণ কন: িতিন এই কােজর জন সরা
বি। এটা বহন করার জন তার মানিসক _______ আেছ।

(1) 33 (2) 39 (3) 46 (4) 61

(1) মািটর অতা ব ৃি (2) মািটর উবরতা াস (3) মািটর উবরতা ব ৃি
(4) কউ না
Q.35

যখন  সালফার ডাই অাইড এবং কেনা ািরন িবিয়া কের, তখন
তারা গঠন কের

(1) কুশলতা (2) ািয় (3) েরাচনা (4) predilection

(1) মেধ (2) ওভার (3) সে (4) মেধ
Q.33

সাধারণভােব আয়িনক যৗগ উভয়ই ধারণ কের

(1) H2SO4 এবং HCl (2) SO3 এবং HOCl (3) SO2Cl2 (4)
কউ না

(1) 73 (2) 75 (3) 76 (4) 78
Q.31

দ 4িট িবক থেক িনেচর বাকিটর অেথর সবেচেয় কােছর শিট
খঁজ
ু নু । ুল, কেলজ বা িবিবদালেয়র ান ছা

(1) উ গলনা এবং অ-িদকিনেদশক বন (2) উ গলনা এবং কম
ফটু  পেয় (3) িদকিনেদশক বন এবং কম ফটু  পেয় (4) কউ না

(1) সেহজনক (2) বতমান (3) অন
ু প (4) ফাইনাল

Q.29

দ িবকিল থেক শূনানিল পূরণ কন: কিভন ীের ছিটু 
হওয়ার জন অধীর আেহ __________ িছেলন৷

(1) িজিনয়াস (2) িশিকা (3) পিত (4) ান ছা

(1) 32 (2) 40 (3) 60 (4) কউ না
Q.27

(1) িডোেরা টাুেরা িমেথন (2) াইোেরা িডুেরা িমেথন (3)
িডোেরা িডুেরা িমেথন (4) কউ না

(1) গণনা করা (2) অেপা (3) আকািত (4) িচা

(1) তার (2) তােদর (3) আমােদর (4) তার
Q.23

freon-12 এর সূ হল .................

দ িবকিল থেক শূনান পূরণ কন: আিম রাগািত নই ...........
তুিম, পল।
(1) এ (2) চালু (3) সে (4) িবে

Q.38

দ িবকিল থেক সমাথক শিট সান কন? : সাুইন
(1) সজাগ (2) িবলাপ (3) ঘ ৃণা (4) আশাবাদী

(1) একােডিমক (2) ভুল (3) সংামক (4) মহামারী
Q.39

দ িবকিল থেক সমাথক শিট সান কন? : 
(1) িভোিরয়ান (2) বামািক (3) গলস (4) অিনিত

Q.40

একজন লাক খালা ােকর এক াে দাঁিডে় য় আেছ যা ঘষণহীন অনভ
ু িূ মক
রেল চলেত পাের। াথিমকভােব, লাকিট এবং াক িবােম রেয়েছ। মানষু
এখন অন াে হঁেট থেম যায়। তাহেল িনেচর কানিট সত?
(1) মানষু হাঁটা ব করার পেরও াকিট মানেু ষর গিতর িদেকর িবপরীত
িদেক চেল (2) মানেু ষর ভেরর ক এবং াক মানেু ষর হাঁটার মধ িদেয়
একই িবুেত থােক (3) মানষু এবং ােকর গিতশি মানেু ষর হাঁটা জেু ড়
িঠক সমান (4) কউ না
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