Class:

2

Total Question: 40

Subject: Science

Time: 30 Min

Name: _________________________

Roll No:

No.
Q.1

Question
পান কের আমরা কালিসয়াম পাই

No.
Q.2

(1) জল (2) কামল পানীয় (3) ধ (4) কউ না
Q.3

আমােদর ঘিু ড় ওডা় েনা উিচত নয় ________।

সাঁতার কাটেল কান পািখর পালক িভেজ যায় না?

Q.4

িনেচর কানিটর িজা লা?

Q.6

িনেচর কানিট ল পিরবহেনর মাধম নয়?

Q.8

কানিট সিলডস সেক সত নয়?

Q.10

িনেচর কানিট চাষার সাহােয অনান াণীর র চেু ষ নয়?

Q.12

ডলিফন িক নপায়ী াণী?

Q.14

আপিন যিদ দিণ িদেক মখু কের কােনা জাঘের থােকন এবং আপিন
পিম িদেক মিের যেত চান, তাহেল আপনার উিচত হেব __

িবেজাডি় ট বেছ িনন: আিম ক?

একিট গাছ বঁেচ থাকার জন িনেচর কানিট েয়াজনীয় নয়?
(1) বায়ু (2) জল (3) পািখ (4) আেলা

Q.16

(1) হাঁ (2) না (3) বলেত পাের না (4) কউ না
Q.17

একজন পাইলট উেডা় জাহাজ চালােন। িবব ৃিতিট িকনা বলনু :

(1) ফান (2) ফা (3) িচিঠ (4) জাহাজ

(1) মাশম (2) জাঁক (3) জাপিত (4) মাকডস় া
Q.15

সূয উঠেল তা ______ হেয় যায়।

(1) সিঠক (2) িটপূণ (3) উভয় (4) কউ না

(1) বািহত হেত পাের (2) ভাসেত পাের (3) পাের আকার িনেত পাের
না (4) 3িট রােজ থাকেত পাের
Q.13

পা িবিভ ধাতু িদেয় তির। রাার জন পা এবং পা তিরর জন
সবািধক ববত ধাতু হল লাহা, _____, অালিু মিনয়াম ইতািদ।

(1) সকাল (2) সা (3) রাত (4) কউ না

(1) হিলকার (2) গািড় (3) ন (4) কউ না
Q.11

সােলাকসংেষণ পাওয়া যায়

(1) ইাত (2) কাগজ (3) জল (4) কউ না

(1) িবডা় ল (2) ঘাডা় (3) বাঙ (4) কউ না
Q.9

কুিমর, িটকিটিক এবং কপেদর অগত

(1) াণী (2) গাছপালা (3) পািখ (4) কউ না

(1) রাজহাঁস (2) কাক (3) মরু িগ (4) কউ না
Q.7

Question

(1) নপায়ী াণী (2) সরীস ৃপ (3) পািখ (4) কউ না

(1) পােক (2) ুেলর মােঠ (3) খালা মােঠ (4) বারাায়
Q.5

_________________________

িনেচর কান বীজ আমােদর তল সরবরাহ কের?
(1) গালাপ (2) সিরষা (3) আলু (4) কউ না

Q.18

আমরা য বরেফর িকউব ববহার কির তা কান পািনর প?
(1) কিঠন (2) তরল (3) গাস (4) কউ না

(1) িপছেনর িদেক (2) বাম (3) িঠক (4) সাজা যাও
Q.19

কান উিদ মািটেত হামািড় দয়?

Q.20

(1) হাঁস (2) ঘিু ড় (3) শকুন (4) িগেল ফলা

(1) গালাপ (2) জল তরমজ
ু (3) েবল (4) কউ না
Q.21

আজকাল, আমরা আরও _______ পিরবার দিখ।

Q.22

(1) যৗথ (2) পারমাণিবক (3) খিু শ (4) ঃখজনক
Q.23

িনিলিখত িবব ৃিত কানিট সত?
(1) চাল ও গেম কােবাহাইেট পাওয়া যায় (2) ািটন আমােদর শরীেরর
জন েয়াজন হয় না (3) খিনজ পদাথ আমােদর শরীেরর জন েয়াজন
হয় না (4) আমােদর শরীেরর জন কােবাহাইেেটর েয়াজন নই

িনেচর কান পািখ সাঁতার কােট?

জা ফডু াের জন ভােলা
(1) সত (2) িমথা (3) বলেত পাের না (4) কউ না

Q.24

_____ পিু কর খাবােরর অনতম উপাদান।
(1) িপজা (2) িভটািমন (3) বাগার (4) চেকােলট
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Q.25

কান াণী সাপ ধের?

Q.26

(1) কুকুর (2) মো (3) িসংহ (4) কউ না

Q.27

সূয য সৗরজগেতর কে রেয়েছ তা ক মাণ কেরন?

(1) এর চু কীয় টান (2) অনান েহর চু কীয় টান (3) এিট
সৗরজগেতর কে অবিত (4) সূয এত বড় য এর মাধাকষণ
সবিকছেক
ু আকষণ কের।
Q.28

(1) িনেকালাস কাপািনকাস (2) গািলিলও গািলিল (3) জাহােনস
কপলার (4) এই সবলু
Q.29

কান পাকা মানেু ষর র চেু ষ বাঁেচ?

উিেদর রিঙন অংশ কানিট?
(1) মূল (2) ম (3) ফলু (4) কউ না

Q.30

(1) উইেপাকা (2) বাগস (3) মশা (4) িপঁপডা়
Q.31

সূয সৗরজগেতর অনান সম বেক আকষণ কের কারণ:

________ এর জন পািন ববহার করা হয়?
(1) গাছ কাটা (2) বই (3) চা বানাি (4) ঘমু 

রাহােনর ছাট ভাই তার মােক কনাকাটার জন গািড় িনেয় যেত অনেু রাধ Q.32
করিছল। এই কেথাপকথন নল রাহান। িতিন িভতের এেস তার ছাট
ভাইেক বিু ঝেয় িদেলন য পিরবহেনর উপায় দূরের উপর িনভর কের।
রাহােনর কাছ থেক কী িশখেবন?

ডাইেনাসর থেক পািখরা িববিতত হেয়েছ
(1) সত (2) িমথা (3) বলেত পাের না (4) কউ না

(1) আমােদর অ দূরের জন সাইেকল িনেয় যাওয়া উিচত। (2) সব
হেল অ দূরে হঁেট যেত হেব। (3) দীঘ দূরে যেত হেলই গািড়
িনেত হেব। (4) উপেরর সবেলা.
Q.33

মহাকােশ ভাসমান িশলােক কী বলা হয়?

Q.34

(1) ধূমেকতু (2) হাণু (3) উা (4) মল
Q.35

অনভ
ু িূ ত এবং আোলন ারা দিশত হয়:

(1) রাজিমি (2) পিত (3) কৃষক (4) েকৗশলী
Q.36

(1) াণী (2) গাছ (3) পািখ (4) A এবং C

Q.37

িনেচর কানিটর শরীের পালক থােক?

কারা ঘর বানায়?

একিট 'FAX' ববহার করা হয়:
(1) সংেকত তির কন (2) ডলিফেনর সােথ যাগােযাগ (3) মিু ত
বা িলিখত িবষেয়র কিপ পাঠান এবং হণ কন (4) উিদ এবং াণীর
মেধ যাগােযাগ বঝ
ু েত।

Q.38

(1) াণী (2) গাছপালা (3) পািখ (4) কউ না

সত বা িমথা উর িদেত হেল সিঠক ম কী হেব বলনু । (I) আমরা
় ঘটনা রাধ
যিদ আমােদর িনরাপার িদেক খয়াল রািখ তাহেল সডক
করা সব। (II) আমরা ছাটখােটা তিলেত অািেসপিটক েয়াগ
কির (III) অাুেলিট মেণর জন ববত হয়।
(1) িটিটিট (2) এফএফএফ (3) িটএফিট (4) িটিটএফ

Q.39

বিশরভাগ বায়ু ___________ িদেয় গিঠত।
(1) অিেজন (2) কাবন মনাইড (3) নাইোেজন (4) কউ না

Q.40

িনেচর কানিট গ ৃহপািলত াণী নয়?
(1) গাভী (2) ছাগল (3) মাউস (4) কউ না
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