বফশল অনুীরন ২
শ্রেণী: নফভ

বফলয়ঃ ফাাংরাশদ  বফশ্ববযচয়
বশরফা
অধ্যায় ৩- শ্রৌযজগৎ  ভূভন্ডর
অধ্যায় ৬- যাষ্ট্র নাগবযকতা  আইন
পূণ ণভান ৩০
ফহুবনফ ণাচনী প্রশ্ন:(৩০ টি প্রশশ্নয উত্তয বদশত শফ)

ভয় ৩০ বভবনট

১। সূম ণ বক?
ক)গ্র খ)নক্ষত্র গ)গ্রাণুপুঞ্জ
ঘ)ধুভশকতু
২।সূশম ণয ভাশে াইশরাশজন গ্যাশয বযভাণ তকযা কত বাগ?
ক)৪০ বাগ
খ)৫০ বাগ
গ)৫৫ বাগ
ঘ)৬৫ বাগ
৩। সূশম ণয বিতীয় বনকটতভ গ্রশয নাভ বক?
ক)পৃবথফী
খ)ভঙ্গর
গ)বৃস্পবত
ঘ) শুক্র
৪। বৃস্পবত গ্রশয কয়টি উগ্র যশয়শে?
ক) ৬৫ টি
খ) ৬৬ টি
গ) ৬৭ টি
ঘ) ৬৮ টি
৫। শ্রকান গ্রটি নীরাব ফশণ ণয?
ক)বৃস্পবত
খ)বন গ)ইউশযনা
ঘ)শনচুন
৬। ইউশযনাশয আফায়াভন্ডশর শ্রকান গ্যাশয বযভাণ অবধক?
ক)অবিশজন
খ)াইশরাশজন
গ)কাফ ণন ডাই অিাইড
ঘ)বভশথন
৭। বক্ষক তাবনয়াশক ট্রশাভন্ডশরয উর্ধ্ণীভা ম্পশকণ ফরবেশরন। বতবন ফরশরন একটি বফশল কাযশণ এ স্তয বদশয় বফভান
বনবফ ণশে চরাচর কশয। কাযণ বনশচয শ্রকানটি?
ক)এ স্তশয েড বৃবিয প্রাদুবণাফ শ্রনই
খ)এই স্তয টিয গবীযতা প্রস্ত
গ)এই স্তযটিশত ফায়ু খুফই তীব্রবাশফ চরভান
ঘ)এটি ফায়ুভণ্ডশরয শফ ণাচ্চ স্তয
৮। বফজ্ঞাবনকশদয ভশত, পৃবথফীয শ্রকন্দ্রভন্ডর শ্ররৌ, বনশকর, াযদ ,বা প্রভৃবত কঠিন  বাযী দাথ ণ িাযা গঠিত।এই স্তশয
বনশকর  শ্ররাায বযভাণ শ্রফব থাকায় এই স্তযটি বক নাশভ বযবচত?
ক)ীভা খ) ব্যাল্ট গ)নাইপ ঘ)অশ্মভন্ডর
৯। শ্রকান গুশরায বববত্তশত ভূতত্ত্ববফদগণ ভূ-অবযন্তয শ্রক বফববন্ন স্তশয বফবক্ত কশযশেন?
i. ভূকম্পীয় তযশঙ্গয গবতয শ্রপ্রবক্ষশত
ii.
ভূকম্পীয় তযশঙ্গয প্রকৃবতয তাযতম্য রক্ষয কশয
iii.
বরায ঘনশেয তাযতশম্যয শ্রপ্রবক্ষশত
বনশচয শ্রকানটি ঠিক?
ক) i  ii খ) ii  iii গ) i  iii ঘ) i ,ii ,iii
১০। অশ্ব ভন্ডশরয গবীযতা শ্রকাথায় ফশচশয় শ্রফব?
ক)ভাশদীয় অঞ্চর এয বনশচ।
খ)ভাাগশযয বনশচ
গ)গুরুভন্ডর  শ্রকন্দ্রভন্ডশরয ভাশে। ঘ)ফায়ুভন্ডশর
অনুশেদটি শড ১১  ১২ নাং প্রশশ্নয উত্তয দা।
বক্ষক শ্রেণীশত ভূ-অবযন্তশযয গঠন এয এভন একটি অাং বনশয় আশরাচনা কযবেশরন শ্রম স্তযটি শ্রকন্দ্রভন্ডশরয উয শ্রথশক
চতুবদ ণশক প্রায় ২৮৮৫বকশরাবভটায ম ণন্ত বফস্তৃত।
১১। বক্ষক ভূ-অবযন্তশযয শ্রকান স্তয বনশয় আশরাচনা কশযশেন?

ক)বরাভন্ডর
খ)গুরুভন্ডর
গ)শকন্দ্রভন্ডর
ঘ)ভূেক
১২। উক্ত স্তযটিয শ্রক্ষশত্র প্রশমাজয বফলয় বনশচয শ্রকানগুশরা?
i. ববরকন ম্যাগশনবয়াভ প্রভৃবত বাযী ধাতুয াংবভেশণ ভন্ডর টি গঠিত
ii.
ব্যাল্ট জাতীয় উাদান িাযা গঠিত ফশর এশক ব্যাল্ট অঞ্চর ফশর
iii.
ববরকন  ম্যাগশনবয়াভ িাযা ভন্ডর টি গঠিত ফশর এশক ীভা ফশর
বনশচয শ্রকানটি ঠিক?
ক) i  ii
খ) ii  iii
গ) i  iii
ঘ) i ,ii ,iii
১৩। বনশচয শ্রকান বফলয়গুশরা বনযক্ষশযখায শ্রক্ষশত্র প্রশমাজয?
i. শ্রযখাটি পৃবথবফশক উত্তয-দবক্ষশণ শ্রফিন কশয আশে
ii.
শ্রযখাটি দুই শ্রভরু শ্রথশক ভান দূযশে অফবিত
iii.
পৃবথফীয শ্রগারাকায আকৃবতয জন্য এই শ্রযখা বৃত্তাকায তাই এই শ্রযখা শ্রক বনযক্ষ বৃত্ত ফরা য়।
বনশচয শ্রকানটি ঠিক?
ক) i  ii
খ) ii  iii
গ) i  iii
ঘ) i ,ii ,iii
১৪। শ্রকানটিয াাশে িানীয় ভয় বনণ ণয় কযা মায়?
ক)বনযক্ষশযখা খ) দ্রাবঘভা গ)অক্ষ ঘ)কুশভরু বৃত্ত
১৫। বগ্রবনশচয দ্রাবঘভা ০● এয ঠিক ভয় বকশয ভাধ্যশভ জানা মায়?
ক)ক্রশনাবভটায ঘবড
খ)শ্রিট্যান্ট মন্ত্র গ)কম্পা
ঘ)ভধ্যাহ্ন সূম ণ
১৬। পৃবথফীয একটি পূণ ণ আফতণশনয ভয়শক বক ফশর?
ক) শ্রৌয বদন খ) শ্রৌয ফেয গ)এক যুগ ঘ)তাবি
১৭। ঋতুয বযফতণন ঘশট শ্রকন?
ক)আবহ্নক গবতয পশর খ)শজায়ায বাটায পশর গ)ফাবল ণক গবতয পশর ঘ)ভূবভকশম্পয পশর
১৮। ১ জুরাই শ্রথশক ৪ জুরাই সূম ণ পৃবথফী শ্রথশক ফশচশয় দূশয থাকায অফিাশক বক ফশর?
ক)অনুসূয খ)অসুয গ)ফান্ত বফষুফ ঘ)াযদ বফষুফ
অনুশেদটি শড ১৯  ২০ নাং প্রশশ্নয উত্তয দা।
বযা কিফাজাশয শ্রফডাশত বগশয় শ্রদখর বনবদ ণি ভয় য য াবন পৄশর উশঠ আফায শ্রনশভ মায়।
১৯। বযায শ্রদখা ঘটনা টিয নাভ বক?
ক)োয়া বৃত্ত খ)দবক্ষণ অয়নান্ত গ)শ্রজায়ায বাটা ঘ) ঋতু বযফতণন
২০। উক্ত ঘটনাটিয শ্রক্ষশত্র প্রশমাজয বফলয় শ্রকানগুশরা?
i. প্রবত ৬ ঘন্টা ১৩ বভবনট য য ঘটনাটি ঘশট
ii.
শ্রকন্দ্রাববভৄখী বক্তয কাযশণ ঘটনাটি ঘশট
iii.
ভাকল ণ বক্তয প্রবাশফ ঘটনাটি ঘশট
বনশচয শ্রকানটি ঠিক?
ক) i  ii
খ) ii  iii
গ) i  iii
ঘ) i ,ii ,iii
২১। স্বমাংম্পূণ ণ জীফশনয জন্য কবতয় বযফায  গ্রাশভয ভন্বশয় গঠিত াংগঠনই যাষ্ট্র-উবক্তটি কায?
ক)অযাবযশটাটর খ)আয এভ ম্যাকাইবায গ)অধ্যাক গান ণায ঘ)শ্রেশটা
২২। শ্রকান দুটি যাশষ্ট্রয জনাংখ্যা ১০০ শ্রকাটিয উশয?
ক)গণচীন বাযত খ)ানশভবযশনা  শ্রভানাশকা গ)জাান  বঙ্গাপুয ঘ)ইতাবর  ভারিী
২৩। শ্রকানটি যাশষ্ট্রয অবযাম ণ কাজ?
ক) যাস্তাঘাট শ্রতু  ডক শথয উন্নয়ন
খ) জনগশণয ভশধ্য ঐকয  ম্প্রীবত ফজায় যাখা
গ) জাতীয় বনযাত্তা, স্বাধীনতা  াফ ণশবৌভে যক্ষা কযা
ঘ) ফাধ্যতাভরক প্রাথবভক বক্ষা প্রফতণন

২৪। যবপক াশফ একজন সুনাগবযক বাশফ যাশষ্ট্রয প্রবত দাবয়ে  কতণব্য ারন কশয থাশকন। এশক্ষশত্র তায প্রধান কতণব্য
শ্রকানটি?
ক) শ্রবাট শ্রদয়া
খ) কয  খাজনা শ্রদয়া
গ) জাতীয় ফীয  ভবনলীশদয অফদান শ্রক েদ্ধাবশয স্মযণ কযা
ঘ) যাশষ্ট্রয প্রবত আনুগতয প্রকা কযা
২৫।“যাষ্ট্র কর্তণক আশযাবত অবধকায এফাং ফাধ্যফাধকতা ভ আইন”-আইশনয এই াংজ্ঞাটি কায?
ক) টি.এইচ. গ্রীন
খ) অধ্যাক ল্যান্ড
গ) উশরা উইরন
ঘ) অধ্যাক গান ণায
২৬। শ্রজবনপায বৃশটশনয নাগবযক। শ্র তায শ্রদশয আইশনয প্রবত েদ্ধাীর। শ্রজবনপাশযয শ্রদশ অবধকাাং আইন শ্রকানটি শ্রথশক
এশশে?
ক) প্রথা খ) ধভণ গ) বফজ্ঞানম্মত আশরাচনা ঘ) আইনবা
২৭। শ্রকন্ট শ্রকান শ্রদশয আইনবফদ বেশরন?
ক)বব্রশটন খ)আশভবযকা গ)যাবয়া ঘ)ফ্রান্স
২৮। শ্রকানটিশক নাগবযক স্বাধীনতায যক্ষাকফচ ফরা য়?
ক)বফচায বফবাগ খ)আইশনয াম্য গ)আইশনয প্রাধান্য ঘ)আইনবা
২৯। ফতণভান তথ্য অবধকায আইশন শ্রকান স্বাধীন প্রবতষ্ঠান সৃবি শয়শে?
ক)তথ্য ভন্ত্রণারয় খ)তথ্য অবধদপ্তয গ)তথ্য কাম ণারয় ঘ)তথ্য কবভন
৩০।তথ্য প্রদাশনয ভয়ীভা অবতক্রান্ত ফায যফতী কত বদশনয ভশধ্য অনুশযাধকাযী আবর কযশত াযশফন?
ক)১৫ বদন খ)৩০ বদন গ)৪৫ বদন ঘ)৬০ বদন

সৃজনীর প্রশ্ন
( দুটি প্রশশ্নয উত্তয বরখশত শফ)
পূণ ণভান ২০

ভয় ৪৫ বভবনট

১। ন্যানার বজগ্রাবপক চযাশনশর ভূ অবযন্তশযয গঠন ম্পশকণ একটি প্রবতশফদন শ্রদখাশনা বের। শ্রখাশন একটি েবফশত শ্রদখাশনা
য় ভূ-অবযন্তয শ্রক বতনটি স্তশয বফবক্ত কযা শয়শে। প্রবতশফদনটিশত ফরা য় এয একটি স্তশয বনশকর  শ্ররৌশয বযভাণ শ্রফব।
এই স্তযটি দুটি অাংশ বফবক্ত। অয আশযকটি স্তয শ্রমটি ভূেশকয বনকটফতী শ্রই স্তযটিশত গবীযতা িান বফশশল ৩০ শ্রথশক ৬৪
বকশরাবভটায ম ণন্ত ধযা য়।
ক) অক্ষাাং কাশক ফশর?

১

খ) গ্রাণুপুঞ্জ ফরশত কী শ্রফাোয়?

২

গ) উদ্দীশকয প্রথভ অাংশ শ্রম স্তযটিয কথা ফরা শয়শে শ্রটিয ফণ ণনা দা।

৩

ঘ) তুবভ বক ভশন কশযা উদ্দীশকয শ্রল অাংশ আশরাবচত স্তয টিয উবযবাগশক ভূেক ফশর এফাং বনম্ন বাগ শ্রক ভূেশকয
বনম্নাাং ফশর? উযুক্ত তথ্য  ভতাভত বফশেলণ কশযা ।

৪

২। কিফাজায ভৄদ্র বকশত শ্রফডাশত বগশয় অবণতা রক্ষয কযশরা একটি বনবদ ণি ভয় যয াবন পৄশর শঠ এফাং শ্রনশভ মায়।
বফলয়টি তায কাশে বফশল শ্রকৌতুর সৃবি কযর । অবণতায ফাফা তাশক ঘটনাটিয কাযণ বুবেশয় ফরশরন।
ক) শ্রগাধূবর কাশক ফশর?

১

খ) দ্রাবঘভা শ্রযখা ফরশত কী শ্রফাোয়?

২

গ) উদ্দীশকয অবণতায শ্রদখা ঘটনাটিয কাযণ ফণ ণনা কশযা।।

৩

ঘ) উদ্দীশক ফবণ ণত ঘটনাটি পৃবথফীয উয বক প্রবাফ সৃবি কশয তা শ্রতাভায াঠ্য পুস্তশকয আশরাশক বফশেলণ কশযা।

৪

