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মান উন্নয়ন পরীক্ষা, এসএসদস-২০২১ 

                                       দবষয়: দবজ্ঞান (সৃজনশীি ও বহুদনব বাচনী)           তাদরখঃ ৩০/১২/২০২০ দরঃ 

সময়: 1 ঘন্টা ২০ দমদনট                                           অধ্যায়ঃ (১+৫)                                        পুর্ বমান: ৪০   

সৃজনশীি-২০ 

১। অনাদমকার ওজন ৬২ ককদজ এবং উচ্চতা ১.৪ দমটার। 

অনাদমকার পছন্দ আদমষ জাতীয় খাবার। দকন্তু তার কবান ছন্দার 

পছন্দ আঁশ জাতীয় খাবার।  

ক) দিটাদমন কাকক বকি?  

খ) দচককন করাি স্বাকযের জন্য ক্ষদতকর ককন?  

গ) অনাদমকার BMI দনর্ বয় কর।  

ঘ) অনাদমকা ও ছন্দার পছন্দকৃত খাবাকরর মকধ্য ককানটি যুিতা 

হ্রাকস কার্ বকরী ভূদমকা রাকখ? দবকেষর্ ককরা।  

২। ইমু িশম কেদর্র ছাত্রী। কস ক্লাকসর দপছকন বকস ব্লাককবাকড বর 

কিখা স্পষ্ট কিখকত পায় না। কস ডাক্তার শরর্াপন্ন হকি দতদন 

ইমুকক -50 cm ক াকাস দুরকের চশমা ব্যবহাকরর পরামশ ব 

দিকিন।  

ক) আপতন ককার্ কাকক বকি?  

খ) পাহাড়ী রাস্তার বাঁকক কগািীয় িপ বর্ ব্যবহার করা হয় ককন?  

গ) ইমুর ব্যবহৃত চশমার ক্ষমতা দনর্ বয় কর।  

ঘ) ইমুর জন্য উদিদখত চশমা ব্যবহাকরর পরামশ ব িাকনর 

কর্ৌদক্তকতা দবকেষর্ কর।  

 

বহুদনব বাচনী-২০ 

১। স্টাকচ বর প্রধান উৎস ককানটি?   

ক) ধান   খ) গাজর   

গ) আম   ঘ) বািাম    

২। দনকচর ককানটি সুকরাকজর উতস?   

ক) আকপি              খ) কেঁকপ   

গ) আকখর রস                 ঘ) তরমুজ   

৩। রতকনর ওজন ৪৮ ককদজ এবং উচ্চতা ১.৫ দমটার। রতকনর  

BMI কত?  

ক) ৪৯.৫০    খ) ৪৬.৫০  গ) ৩২.০০   ঘ) ২১.৩০   

৪। জাঙ্ক ফুড ককানটি ? 

ক) দবস্কুট     খ)  সবদজ  

গ) রুটি                 ঘ) িাত  

৫।  মানব কিকহ কয় ধরকনর অোমাইকনা এদসড থাকক?  

 ক) ১৪                  খ) ১৬  

 গ) ১৮                ঘ) ২০                                      

৬। কািটার কী জাতীয় পিাথ ব?   

ক) কবনকজাদয়ক এদসড 
   খ) দিকনগার   

গ) সরদবক এদসড   ঘ) হরকমান   
৭। কিহ গঠনমুিক খাদ্য ককানটি?  

ক) আলু    খ) ততি   

গ) দডম     ঘ) গাজর  

৮। দনকচর ককানটি কচাকখর জন্য ক্ষদতকর?   

ক) চা পান  খ) কদ  পান গ) ধুমপান ঘ)  াস্টফুড   

 

৯। কসলুকিাজ -  

 i) অপাচে প্রকৃদতর শকবরা   

ii) আঁশযুক্ত খাদ্য   

iii) ককাষ্ঠকাঠিন্য করাধ ককর  

দনকচর ককানটি সঠিক?  

ক) i ও ii      খ) i ও iii    

 গ)  ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii  

১০। উত্তি িপ বকন কী ধরকনর প্রদতদবম্ব ততদর হয়?   

ক) বাস্তব  খ) উকটা  গ) খদব বত  ঘ) দববদধ বত  

১১। দশশুর কচাকখ স্পষ্ট দৃদষ্টর ন্যেনতম দূরে কত?   

ক) ৫কসদম   খ) ১০ কসদম  গ) ২০ কসদম   ঘ) ২৫ কসদম   

১২। একটি অবতি কিকের ক াকাস দুরে ৫০ কসদম। কিেটির 

ক্ষমতা কত?   

ক) +1D  খ) +2D   গ) -1D  ঘ) -2D  

১৩। ককান খাবার কচাকখর দৃদষ্ট ঠিক রাকখ?   

ক)আলু   খ) পটি   গ) কবগুন  ঘ) দমদষ্ট কুমুরা  

দনকচর উদ্দীপক পড় এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রকের উত্তর িাওঃ  

পিাকশর বাবা ইিাদনং দুকরর বস্তু কিখকত পান দকন্তু পদত্রকার 

কিখাগুকিা স্পষ্ট কিখকত পান না ।  

১৪। পিাকশর বাবার কচাকখ ককান ক্রুটি কিখা দিকয়কছ?   

ক) ক্ষীর্দৃদষ্ট  খ) দুরদৃদষ্ট  গ) চািকশ  ঘ) দবষমদৃদষ্ট  

১৫। কচাকখ এ ধরকনর রটি সৃদষ্ট হয়-   

i) ক াকাস দুরে বৃদি কপকি   

ii)কিকের অদিসারী শদক্ত বৃদি কপকি  

iii) অদক্ষ কগািককর ব্যাসাধ ব হ্রাস কপকি    

দনকচর ককানটি সঠিক?  

ক) i ও ii      খ)  i ও iii      

গ)  ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii  

১৬। আকিার প্রদতসরকর্র সূত্র কয়টি?   

ক) ২ টি  খ) ৩ টি  গ) ৪ টি  ঘ) ৫ টি  

১৭। কচাকখর ককান অংকশ উকটা প্রদতদবম্ব গঠিত হয় ?  

ক) কিে   খ) করটিনা  গ) রড ককাষ  ঘ) ককার্ ককাষ  

১৭।পাহাড়ী রাস্তার বাঁক সাধারনত কত দডদি ককাকর্র থাকক?  

ক) ৩০ দডদি  খ) ৪৫ দডদি   গ) ৬০ দডদি  ঘ) ৯০ দডদি    

১৯। ককান কিকের ক্ষমতা -2D বিকত বুঝায়-   

i) কিেটি উত্তি     

ii) কিেটি অবতি    

iii) এটির ক াকাস দুরে 50 cm     

দনকচর ককানটি সঠিক?   

ক) i ও ii    খ)  i ও iii     

গ)  ii ও iii ঘ) i, ii ও iii  

২০. মানুকষর কচাকখর কিে হকিা -  

 ক) অপসারী  খ) অদিসারী  গ) সমতি   ঘ) অবতি     

 

 



 

 


