Class:

9

Total Question: 40

Subject: Science

Time: 30 Min

Name: _________________________

Roll No:

No.
Q.1

Question

No.

িনেচর িতিট ে একিট কের পদ অনপ
ু িত সহ একিট িসিরজ দওয়া Q.2
হেয়েছ। দিল থেক সিঠক িবকিট চয়ন কন যা 5760, 960,?,
48, 16, 8 িসিরজিট সূণ করেব

_________________________
Question

িনেচর কানিটেত াসয
ু কাষ াচীর রেয়েছ?
(1) ডাইেনাােজেলটস (2) ডায়াটমস (3) ােরােজায়ান (4) কউ না

(1) 240 (2) 192 (3) 160 (4) 120
Q.3

দ িবকিল থেক সিঠক আইডম বাকাংশিট খঁজ
ু নু । একিট ব শভ Q.4
(1) একটা িন শভ (2) একিট সংকীণ অবাহিত (3) চণফব (4) নতুন
িকছ ু  করার জন

Q.5

িনেচর কান িবব ৃিতিট ভুল?

(1) াধান লােভর জন (2) িনেজর শংসা করেত (3) িরজাভ ছাডা়
ীকার করেত (4) ফলু ফাটার আেগই ংস করা
Q.6

(1) তুষার এবং বরফ উভয়ই পািনর একই প (2) গরম হেল, জল বাে
পিরবিতত হয় (3) বাীভবন এবং ঘনীভবন এেক অপেরর িবপরীত (4)
গরম করেল জল বরেফ পিরবিতত হয়
Q.7

এর মেধ কানিট সত বব?

ীের িদেন অিখেলর খবু গরম লাগেছ। খর রােদর কারেণ খবু বিশ
ঘামেছ স। কান পাশাক তােক আরাম দেব?

Q.8

Q.10

একিট িমেণর বণিলেক আলাদা করেত ববত একিট কৗশল যা একই Q.12
াবেক বণীয়

দ 4িট িবক থেক িনেচর বাকিটর অেথর সবেচেয় কােছর শিট
খঁজ
ু নু ।  কাগেজ একিট অন

দ 4িট িবক থেক িনেচর বাকিটর অেথর সবেচেয় কােছর শিট
খঁজ
ু নু । বৃতার একিট িচ যার ারা একিট িজিনসেক বলা হয় যিট কবল
তার সােথ সাদ ৃশপূণ
(1) অনেু রণা (2) অন
ু প (3) পক (4) বি
ধমু া সমাধান আকাের রাগীেদর দওয়া ওষেু ধর উদাহরণ
(1) সালাইন েকাজ বণ (2) সালাইন ুোজ বণ (3) সালাইন
লাকেটাজ সমাধান (4) কউ না

(1) পিরাবণ (2) অবেপণ (3) ামােটাািফ (4) কউ না
Q.13

দ 4িট িবক থেক িনেচর বাকিটর অেথর সবেচেয় কােছর শিট
খঁজ
ু নু । একিট িশর জন একিট চার চাকার গািড,় একজন বি পােয়
হঁেট ধাা দয়৷
(1) াম (2) ম (3) কাট (4) বিগ

(1) পশমী কাপড় (2) সিু তর কাপড় (3) নাইলেনর কাপড় (4) িসের
কাপড়
Q.11

দ 4িট িবক থেক িনেচর বাকিটর অেথর সবেচেয় কােছর শিট
খঁজ
ু নু । প ৃিথবীর সােপে মহাকােশ একিট িনিদ কপথ
(1) ভূ-ির (2) ভূ-কিক (3) িজও-িসোনাস (4) পালার

(1) সম নপায়ী ভূিমেত বসবাসকারী ফম (2) সম নপায়ী াণীর
চল
ু এবং নপায়ী ি থােক (3) সম নপায়ী াণীেদর শরীের আঁশ
থােক (4) কউ না
Q.9

দ িবকিল থেক সিঠক আইডম বাকাংশিট খঁজ
ু নু । একিট পিরার
ন করেত

Q.14

দ িবকিল থেক সিঠক আইডম বাকাংশিট খঁজ
ু নু । বালিত লািথ
(1) শষ করা (2) হতা করেত (3) মরেত (4) িনি করেত

(1) লাল ি (2) তা (3)  ি (4) পাুিলিপ
Q.15

দ িবকিল থেক শূনানিল পূরণ কন: িমিটংেয় কথা বলার জন Q.16
_______ আপনার জন খবু ই সদয়৷

ভুিস থেক গেমর দানা আলাদা করা হয়
(1) উইেনািয়ং (2) পরমান (3) বাীভবন (4) কউ না

(1) মেন চলা (2) হণ (3) একমত (4) একমত
Q.17

দ িবকিল থেক সমাথক শিট সান কন? : হাইিড

Q.18

(1) অাভািবক (2) হাকিনড (3) বংশগত (4) সিড
Q.19

কান িদন আমরা সূয খলা করেত পাির?
(1) রিববার ও সামবার (2) রিববার ও শিনবার (3) বধু বার ও রিববার
(4) মলবার এবং বধু বার

দ িবকিল থেক সিঠক আইডম বাকাংশিট খঁজ
ু নু । টাকা রািলং হেত
(1) খবু ধনী (2) উদারভােব টাকা ধার করা (3) একজেনর উপাজেনর
চেয় বিশ বয় করা (4) অেনক টাকা অপচয়

Q.20

বািহত বাতাসেক বলা হয়:
(1) বায়ু (2) ম ৃম বাতাস (3) ঝড় (4) ঘূিণঝড়
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Q.21

দ িবকিল থেক সিঠক আইডম বাকাংশিট খঁজ
ু নু । কিঠন চাপা

Q.22

(1) িবা (2) অপমািনত (3) কিঠন শ ৃলা (4) অসিু বধায়
Q.23

দ িবকিল থেক সমাথক শিট সান কন? : অির

(1) 7.0 িম (2) 70িম (3) 670 িম (4) কউ না
Q.24

(1) িহং (2) সদশালী (3) আনদায়ক (4) ফসু কুিড়

Q.25

কান াণীর একিট উত সংবহন ববা নই?

দ 4িট িবক থেক িনেচর বাকিটর অেথর সবেচেয় কােছর শিট
খঁজ
ু নু । ফলু এবং পাতা একিট আলংকািরক িরং

Q.26

িনেচর কান াকৃিতক ঘটনা আমােদর চারপােশর িত করেত পাের?

Q.28

দ িবকিল থেক শূনানিল পূরণ কন: আিদম যগু থেকই,
ভারেতর _______ জনগেণর মেধ একতা এবং ________ এর
অনভ
ু িূ ত গেড় তুেলিছল।

Q.30

ছােকর মূল-সদ ৃশ িসেম যা সত
ু ার মেতা পদাথ িদেয় গিঠত তােক কী
বেল?

Q.32

দ িবকিল থেক সিঠক আইডম বাকাংশিট খঁজ
ু নু । একিট খারাপ
বাজাের একিট িডম আনা

Q.34

িতীয় িমেয়ািটক িবভাজেন িনেচর কানিট ঘেট?

Q.36

হার এবং অি মাছ ধমু া এর মেধই আলাদা
(1) হার predaceous হয় (2) অি মােছর অপারকুলাম আেছ (3)
হােরর একিট হােডর় কাল আেছ (4) কউ না

Q.38

(1) িডএনএ াের িবেদ (2) হােমালগাস ােমােজােমর িবেদ
(3) ামািটেডর িবেদ (4) কউ না

Q.39

দ িবকিল থেক সিঠক আইডম বাকাংশিট খঁজ
ু নু । সিু বধা এবং
অসিু বধা
(1) একিট িজিনেসর পে এবং িবপে (2) ফাউল এবং নায (3) ভাল
ম (4) ান এবং পরবতী

(1) অপমানজনক পিরিিতর মেু খামিু খ হেত হয় (2) একজেনর পণ এমন
একিট বাজাের আনা যখােন তােদর জন কান চািহদা নই (3) াতােদর
সামেন িনেজর িতভা দশন করা যা তােদর শংসা করেত অম (4)
সাহােযর জন ভুল মানেু ষর কােছ যায় বেল িনেজর পিরকনায় বথ
হওয়া
Q.37

দ িবকিল থেক শূনান পূরণ কন: দেশর রাজৈনিতক
_________ এর জন তার দলেক দায়ী করা হেব।
(1) পনু ীবন (2) অচলাবা (3) অবমূলায়ন (4) অধঃপতন

(1) হাইিফ (2) িচিটন (3) মাইেসিলয়াম (4) কউ না
Q.35

দ িবকিল থেক শূনান পূরণ কন: অথৈনিতক __________
আমােদর িবয়েক বাপকভােব ভািবত কেরেছ।
(1) টাচডাউন (2) শাডাউন (3) আে আে (4) াকডাউন

(1) সংৃিত, সাধারণতা (2) জনসংখা, বিচ (3) ঐিতহ, বষম (4)
শাসক, অীকার
Q.33

এক মৗসেু ম সব গােছ ফলু ফােট। গােছ নতুন সবজ
ু পাতা আেছ এবং িদন
ও রাত সমান। ঋতু িচিত কন।
(1) ীকাল (2) বষাকাল (3) বস ঋতু (4) শীতকাল

(1) ঘূিণঝড় (2) হালকা ব ৃি (3) সূযােলাক (4) চাঁেদর আেলা
Q.31

নন িসিলয়াজড ডিশন পাওয়া যায়
(1) মাংসাশী (2) ত ৃণেভাজী (3) সবভক
ু (4) কউ না

(1) প
ু বক (2) রথ (3) াধ (4) প
ু বক
Q.29

দ িবকিল থেক সিঠক আইডম বাকাংশিট খঁজ
ু নু । বল রািলং রাখা
(1) আরও বিশ কের আয় করেত (2) িতিনয়ত কাজ করেত (3) একিট
ক, পিরকনা, ইতািদর অগিত বজায় রাখা (4) সেবাম ববহার
করেত

(1) মাছ (2) কঁেচা (3) হাইা (4) কউ না
Q.27

যিদ 20.0 কিজ ভেরর উপর 1375 J কাজ করা হয়, তেব এিট বাডা় েনা
যেত পাের:

দ িবকিল থেক শূনানিল পূরণ কন: পারমাণিবক অের Q.40
________ এর কারেণ ________ আেরকিট যেু র সমসািট অত
জির হেয় উেঠেছ।

ববত পািন পনু রায় ববহার করার সিঠক পিত িনেচর কানিট?
(1) পান করার জন শাকসবিজ পিরার করেত ববত জল ববহার করা
(2) কাপড় ধায়ার জন বািস পািন ববহার করা (3) রাার কােজ
কারখানার পািন ববহার করা হে (4) গাসেলর পর পািন গােছ ববহার
করা
অভাব হেল রশূনতা দখা দয়
(1) এিরোসাইট (2) িলউেকাসাইট (3) টেলট (4) কউ না

(1) িবজয়, ব ৃি (2) িতেরাধ, উাবন (3) থামােনা, েয়াজন (4)
লডা় ই, ংস
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