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                                                                শ্রেব িঃ সপ্তম  

                                                 বিষয়িঃ  বিজ্ঞান  ( অধ্যায়-৪,৯,১২ ) 

   সময়িঃ ১ ঘণ্টা ১৫ বমবনট                                                                   পূ ণমানিঃ ৫০      
          

১।সৃজনশীলঃ পলাশ একদিন শীতের সকাতল   এক পাদেল পাদন চুলার উপর দিল । দকছুক্ষণ পর পাদনর 

োপমাত্রা মমতপ  মিখল ো বদৃ্ধি মপতে ৯৭০ ফাতরনহাইট  হতেতছ ।  

 ক)োপ দক ?                                                                                                                                                  ১ 

 খ) শীে কাতল ম া োঁট ফাতট মকন ?                                                                                                               ২ 

 গ)  উক্ত পাদনর োপমাত্রা মসলদসোস মেতল কে হতব ?                                                                        ৩ 

 ঘ)  াণ্ডা পাদনর োপ  মাত্রা  কীভাতব  বদৃ্ধি মপতলা? দবতেষণ কর।                                            ৪  

২।দচত্রটট লক্ষ করঃ  

  প 

 

                                                 ম 

 ক) ব্রংদকওল কী ?                                                                                                                                          ১ 

খ) পত্ররতের রক্ষীতকাষ কীভাতব শ্বসতন সাহায্য কতর ?                                                                           ২ 

গ)দচতত্রর প অংতশর কাজ বণ ণনা কর ।                                                                                     ৩ 

 ঘ)দচতত্রর ম অংশ সম্পতকণ দবস্তাদরে আতলাচনা কর ।                                                               ৪ 

( িহ ু্ বনি ণাচবন প্রশের সঠিক উত্তরঠট উত্তর পশে বলখ)                                                     ১×৩০=৩০ 

 ১। প্রদেটট জীব শ্বাস প্রদ্ধিোে দক েযাগ কতর ?  

ক)  অদ্ধিতজন        খ)    কাব ণন           গ)  নাইতরাতজন           ঘ) পাদন  

২।মাতছর শ্বসন অতের নাম কী? 

ক)ফুসফুস              খ)   ফুলকা         গ) রাদকড            ঘ)আইোঁশ  

 ৩।শ্বাসনাদলর সংিমণতক কী বতল ? 

  ক)  এজমা                     খ)   য্ক্ষ্মা          গ)দনউতমাদনো           ঘ)ব্রঙ্কাইটটস  

  দনতচর দচতত্রর আতলাতক ৪ ও ৫ নং প্রতের উত্তর িাওঃ  

 

     

 ৪।দচত্রটটর নাম কী ? 

   ক) বকৃ্ক               খ)  বক্ষগহবর             গ) স্বরয্ন্ত্র               ঘ)ফুস্ফুস  

  ৫। উক্ত দচতত্রর ববদশষ্ট্য হতলা – 

       i.  এটট নরম ও  মকামল 

       ii. প্লুরা নামক পিণাে আবেৃ  

       iii. িুই ভাোঁতজর মাতে শক্ত আবরণ 

     দনতচর মকানটট সট ক?    

      ক) i ও    ii                   খ)  i   ও  iii                গ) ii  ও  iii             ঘ)    i ,  ii  ও   iii 

  ৬। কেটট পয্ ণাতে বদহ শ্বসন সম্পন্ন হে ? 

      ক)  ২              খ)   ৩                গ)   ৪                  ঘ) ৫ 

  ৭।   দনতচর মকানটট স্বরয্তন্ত্র স্বর সৃটষ্ট্র জনয  িােী? 

     ক)  প্লুরা                    খ)   মলাদবউল                 গ)  মভাকাল  কডণ             ঘ)স্বরয্ন্ত্র  
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  ৮। ফুস্ফুতসর বােুথদল  কী  মকাষ  দ্বারা  গট ে ? 

  ক)   এদপতথদলোল              খ)   িদপতথদলোল             গ)মলাম           ঘ)মভদসলাদর  

   ৯।মকান মরাগটট প্রদেতরাধ ময্াগয ? 

    ক)এজমা                খ)    দনউতমাদনো           গ) য্ক্ষ্মা             ঘ)ব্রঙ্কাইটটস 

   ১০। জীবতকাতষ শদ্ধক্ত সদ্ধিে থাতক -    

      i.স্টাচণ 

      ii .শকণরা 

      iii. মপ্রাটটন 

     দনতচর মকানটট সট ক?    

     ক)  i              খ) ii              গ)   iii              ঘ) i ,  ii  ও   ii 

    ১১। বেণমাতন উষ্ণো মাপার জনয কেটট মেল প্রচদলে আতছ ?  

      ক)   ২টট              খ)   ৩টট               গ)  ৪টট            ঘ)৫টট  

    ১২।মানুতষর শরীতরর স্বাভাদবক োপমাত্রা কে ? 

     ক) ৯৮. ৮   দডদি ফা.           খ) ৯৮. ৪  দডদি    ফা.           গ) ৯৪. দডদি   ফা.       ঘ)  ৯৭ .৮দডদি ফা. 

    ১৩। কট ন পিাতথ ণর প্রসারণতক মকান কাতজ লাগাতনা  য্াে ? 

    ক) জ্বর মাপতে         খ)    চাকার মবড় পড়াতে          গ)ইদ্ধিন চালাতে        ঘ)মরতলর পাে স্থাপতন  

    ১৪। োতপর ফতল - 

        ক) বাস্প               খ) বরফ                        গ) োপমাত্রা                   ঘ) দবিুযৎ 

    ১৫।দবদকরণ হতে -     

       i. েরোকাতর োপ সিালন প্রদ্ধিো 

       ii. বােবীে পিাতথ ণর োপ সিালন প্রদ্ধিো  

       iii. কট ন পিাতথ ণর োপ সিালন প্রদ্ধিো    

    দনতচর মকানটট সট ক?    

     ক)  i               খ)   ii              গ)   iii          ঘ) i  ও   iii 

     ১৬। ৩৯.৪৪০  মসলদসোস োপ মাত্রা = কে০  ফাতরনহাইট? 

       ক)  ৯৮.৮0 ফা            খ) ৯৭.৬0   ফা        গ)  ১০০.৮0ফা               ঘ)১০২.৯৯0 ফা 

       দনতচর উদ্দীপকটট পতড়া এবং ১৭ ও ১৮নং প্রতের উত্তর িাওঃ  

        দকছু প্রাণী পাদনতে আবার দকছু প্রাণী ডাোে বাস কতর । এতির শ্বসন অংগ এক নে ।শ্বসন অংতগর           

পাথ ণতকযর কারতণ এরা  স্বােতে দনজ দনজ পদরতবতশ বসবাস করতছ ।দনম্ন মেদণর  প্রাণীতির আমাতির 

মে  শ্বসন অংগ  মনই । এরা সম্পূণ ণ  দভন্ন উপাতে  শ্বাসকায্ ণ চালাে । 

    ১৭।  মাতছর শ্বসন অতের নাম কী? 

       ক)  ফুলকা               খ)     ফুস্ফুস              গ) ত্বক            ঘ) রাদকো 

     ১৮। দনম্ন মেদণর প্রাণীর শ্বসন অে হতলা- 

      i. ত্বক 

      ii.  ফুস্ফুস  

      iii. রাদকো 

     দনতচর মকানটট সট ক?    

     ক)  i ও    ii               খ) i   ও  iii              গ)   iii                ঘ) i ,  ii  ও   iii 

    ১৯। শ্বসতনর মূখয উতদ্দশয হতলা- 

     i. গদেশদ্ধক্ত 

    ii . দস্থদেশদ্ধক্ত   

     iii.োপশদ্ধক্ত  

     দনতচর মকানটট সট ক?    

     ক)  i ও    ii               খ) i   ও  iii              গ)  ii  ও iii                ঘ) i ,  ii  ও   iii 

    ২০।দবদভন্ন শরীরবতৃ্তীর কাজ সম্পািতনর জনয জীবতিতহ মকানটট প্রতোজন ? 

       ক) শদ্ধক্ত        খ)     আদ্ধিতজন              গ)   কাব ণন ডাই অিাইড           ঘ)হাইতরাতজন  

    ২১।বরফ দিতে  গট ে  িহ -    

       i .ইউতরনাস 



       ii.মনপচুন 

       iii. বুধ 

     দনতচর মকানটট সট ক?    

     ক)  i ও    ii               খ) i   ও  iii              গ)   iii                ঘ) i ,  ii  ও  iii                 

    ২২।মেল িতহর-     

      i. পষৃ্ঠ লাল বতণ ণর  

      ii. পােলা বােু মণ্ডল  

      iii .পষৃ্ঠ  ধুদলমে 

        ক)  i                     খ)  ii                   গ)  iii                ঘ) i ,  ii  ও   iii       

      ২৩। এদরস্টটল  দছতলন - 

         ক)দচদকৎসক           খ) িাশ ণদনক      গ)   ভূেত্বদবি     ঘ) ইদ্ধিদনোর  

  ২৪।সূয্ ণ একটট জ্বলন্ত – 

           ক)কট ন দপণ্ড             খ)   গযাস দপণ্ড      গ)   উল্কা দপণ্ড        ঘ) েরল দপণ্ড   

  ২৫। মকান িতহ বলে দবিযমান?  

            ক) শুি              খ)শদন             গ)বহৃস্পদে              ঘ) মনপচুন  

   ২৬।বাংলাতিশ কখন সতূয্ ণর খুব কাছাকাদছ আতস? 

           ক)  ২১ জনু               খ)২১ মাচণ                 গ)২২ মসতেম্বর               ঘ) ২২ দডতসম্বর  

   ২৭।পদৃথবীর মকান দিকটা দকছুটা  চাপা ? 

         ক) পূব ণ- পদ্ধিম             খ) উত্তর -িদক্ষণ        গ)পূব ণ-িদক্ষণ      ঘ) ডান –বাম  

      দনতচর উদ্দীপকটট পতড়া এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রতের উত্তর িাওঃ 

   মখলা মিখতে মিখতে মেের বাবা মেেতক বলল বাংলাতিশ ও অতেদলো  পদৃথবীর ২ মগালাতধ ণ    

অবদস্থে।বাংলাতিতশ য্খন দিন অতেদলোে েখন রাে। 

     ২৮।বাংলাতিশ মকান মগালাতধ ণ অবদস্থে - 

      ক) উত্তর             খ)   িদক্ষণ           গ)  পূব ণ             ঘ)   পদ্ধিম  

     ২৯।উক্ত িুই মিতশর  দিন রাে সমান হে- 

      i.   ২১ মশ মাচণ 

      ii.   ২১ দডতসম্বর   

      iii.  ২৩ মসতেম্বর  

      ক)     i       খ)    i ও   ii           গ) i  ও  iii          ঘ)  ii  ও iii . 

     ৩০।  পদৃথবীর গদে কে প্রকার ? 

        ক) ২         খ) ৩       গ) ৪         ঘ) ৫ 

 




