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�াস 7 এর জন�  GK �� এবং উ�র| gk quiz questions and answers for class 7
মধ� িবদ�ালয় এক� িশ�র িবকােশ এক� ���পূণ� ভূিমকা পালন কের। যিদও িশ�ািবদ এবং পাঠ��ম বিহভূ� ত
কায�কলাপ�িল বা�ােদর মানিসক এবং শারীিরকভােব িনযু� রােখ, সাধারণ �ান তােদর বিু�েক আকষ�ণ কের এবং
তােদর সমস�া সমাধােনর দ�তা িবকাশ কের এবং সাধারণ অনসু�ােনর আ�ান জানায়।
নীেচ 7 তম ��ণীর জন� িকছু আকষ�ণীয় িজেক �� �দওয়া হল �য�িল সমাধান করা মজাদার এবং একই সােথ মেনর
�েয়ােগরও �েয়াজন।

�াস 7 এর জন� Gk ��

এখােন �াস 7 এর জন� উ�র সহ GK �ে�র এক� তািলকা রেয়েছ যা তােদর ভিবষ�েত সাহায� করেব।
অিভভাবকরা এখন িনি�� থাকেত পােরন �য তােদর স�ান এই GK নমনুা �ে�র সােথ আরও সেচতনতা অজ� েনর
সুেযাগ পায় �াস 7 এর জন�। তারা এই GK ���িলেক 7 �ােসর জন� উ�র সহ এক� ��িতমলূক কায�কলাপ
িহসােব ভাবেত পাের যা ত�ণ িশ�াথ�েদর চ�ােল��িলর জন� ��ত কের। এিগেয়

📥

Gk �� �াস 7 ডাউনেলাড ক�ন

�াস 7 এর জন� সাধারণ �ােনর ��

�াস 7 এর জন� িজেক ��: সাধারণ

�� ১. �াে�র রাজধানী শহর িক?
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প�ািরস

�� ২. আি�কার �কান �দশ চেকােলেটর জন� খুব িবখ�াত?

ঘানা

Q3. ভারেতর চার� �মে�াপিলটন শহর িক িক?

ম�ুাই, �চ�াই, কলকাতা, িদি�

Q4. মাউ� এভাের� আেরাহণকারী �থম ভারতীয় মিহলা �ক িছেলন?

বােচ�ী পাল

�� 5. চর িমনার �কান শহের অবি�ত?

হায়�াবাদ

�� ৬. ভারেতর বহৃ�ম রাজ� �কান�?

রাজ�ান

�� ৭. মািক� ন যু�রাে�র �থম রা�পিত �ক িছেলন?

জজ�  ওয়ািশংটন

�� ৮. ভারেতর �কান রােজ�র দীঘ�তম উপ�লেরখা রেয়েছ?

�জরাট

��9. উ�র আেমিরকার তৃণভূিম বলা হয়?

�াইিরস
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�� ১০। �কান মহােদেশর জনসংখ�ার ঘন� সবেচেয় �বিশ?

এিশয়া

�াস 7 এর জন� িজেক ��: িব�ান

�� ১১. মানবেদেহ র�   পিরেশাধন কের �কান অ�?

িকডিন

�� ১২. িভটািমন িব এর অভােব �কান �রাগ হয়?

�বিরেবির

�� ১৩. প�ীিবদ�া �কান �ব�ািনক গেবষণা?

পািখ

�� ১৪. �লবেুত পাওয়া এিসেডর নাম িক?

সাইি�ক এিসড

�� ১৫। �কান �ি�য়ায় উি�েদর অিতির� পািন �বর হেয় যায়?

�া�িপেরশন

��16. উ� র�চােপর অব�ােক কী বলা হয়?

উ� র�চাপ

��১৭। এক� সু� র�চাপ সীমা িক?

120/80 mmHg
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��18. খািমের অ�ােনেরািবক �াস-��ােসর পণ��িল কী কী?

কাব�ন ডাই অ�াইড এবং অ�ালেকাহল

�� ১৯. সকােলর িশিশর পািন চে�র �কান �ি�য়ার উদাহরণ?

ঘনীভবন

�� ২০। একসময় জীিবত �াণীর সংরি�ত অবেশষেক বলা হয়?

জীবা�

�� ২১। �স� ��ােমােজােমর �কান সংিম�েণ পু�ষ মানষু উৎপ� হয়?

XY

�� 22। উি�েদর জন� সােলাকসংে�ষেণর মাধ�েম �তির শি�র �ধান উৎস কী?

�েকাজ

��২৩. আ��তা িক?

আ��তা হল বাতােসর আ��তার পিরমাপ।

�� ২৪। মানবেদেহ ডায়া�াম �কাথায় অবি�ত?

ফুসফুেসর িনেচ

��25. দ�ুর মেধ� �কান� িসএফএল বা �বদ�ুিতক বাে�র িবদ�ুেতর অপচয় কম কের?

িসএফএল এর

�াস 7 এর জন� িজেক ��: গিণত
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��২৬। �ু�তম সংখ�া, যােক 12, 15, 20 এবং 54 �ারা ভাগ করেল �িত� ��ে� 8 এর অবিশ� থােক:

548

��27. সবেচেয় বড় সংখ�া যা 1657 এবং 2037 �ক ভাগ করেল যথা�েম 6 এবং 5 অবিশ� থােক, হল:

127

��২৮। দ�ু সংখ�ার LCM হল 48৷ সংখ�া�িল 2 : 3 অনপুােত৷ তারপর সংখ�া�র �যাগফল হল:

40

��২৯। �ু�তম সংখ�া যা 7 �ারা �াস হেল 12, 16, 18, 21 এবং 28 িবভাজ� হয়:

1015

�� ৩০। দ�ু �কােণর সমি�র এক-তৃতীয়াংশ হল 60° এবং তােদর পাথ�েক�র এক-চতুথ�াংশ হল 28°। �কাণ�িল হল:

146° এবং 34°

�� ৩১. এক� ি�ভুজ যার বা� 15cm, 36cm এবং 39cm হয়:

সমেকাণী

�� ৩২। এক� �ুেল, 8ম ��ণীেত �মাট ভিত� র সংখ�া 115। যিদ �ছেলেদর সংখ�া �মেয়েদর সংখ�া 33 জেনর �বিশ
হয়, তাহেল 8ম ��ণীেত �ছেলেদর সংখ�া কত?

74

��৩৩. এক� ি�ভুেজর এক� �কাণ বািক দ�ু �কােণর সমি�র সমান। এই �কােণর অনপুাত 4:5 হেল, �দ�
ি�ভুেজর �কাণ�িল িনণ�য় কর।

90, 50, 40
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��৩৪. একজন মালী তার বাগােন থাকা িলিল গােছর ি��ণ িকনেলন িক� 3� খারাপ গাছ �ফলেত হেলা। যখন
নতুন িলিল চারা �রাপণ করা হেয়িছল, তখন তার বাগােন 48� গাছ িছল। িতিন মলূত িলিল গােছর সংখ�া খুেঁজ �বর
ক�ন।

17

��৩৫। চ�বিৃ� সুদ এবং এক� িনিদ�� মলূধেনর সাধারণ সুেদর মেধ� 2 বছেরর জন� বািষ�ক 4% হাের পাথ�ক� হল
150 টাকা৷ মলূ পিরমাণ খুজঁনু।

1875

��৩৬. এক� ঘিড়র দাম 1150 টাকা। অফ-িসজেন, এক� ছাড় �দওয়া হয় এবং এ� 1100 টাকায় িবি� হয়৷
অনেুমািদত শতাংশ িডসকাউ� খুজঁনু.

4.34%

��৩৭. 7/11 ভ�াংেশর �িত� লব এবং হর এর সােথ 3/4 এর সমান করেত কী �যাগ করেত হেব

5

��৩৮. 8 এর 3:50 �ণ সমান:

400

��৩৯। বেৃ�র পিরিধেক কখনও কখনও বলা হয়:

এক� বেৃ�র পিরিধ

�� ৪০। এক� দশভুেজর কয়� বা� আেছ?

দশ

�� ৪১. এক� ি�ভুজ িক ি�মাি�ক বা ি�মাি�ক আকৃিত?

এক� ি�মাি�ক আকৃিত
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�� ৪২। 8 পাওয়ার 0 এর সমান:

1

�� ৪৩. 3 এক� িনখুতঁ বগ�ে��। সত� অথবা িমথ�া?

িমথ�া

�� ৪৪. সবেচেয় �ছাট 4-সংখ�ার সংখ�া হল:

1000

�� ৪৫। বহৃ�ম 2 সংখ�ার সংখ�া হল:

99

�� ৪৬। 5 এর বগ�মলূ হল:

2.236

�� ৪৭। -10 এক� পূণ� সংখ�া। সত� অথবা িমথ�া?

িমথ�া

�� ৪৮। 27 এক� িনখুতঁ ঘনক। সত� অথবা িমথ�া?

সত�

ব�াখ�া: 27 = 3 x 3 x 3 = 27

�� ৪৯। a হল এক� িকউেবর পাশ, তারপর িকউেবর আয়তন হল:

এক� 3

��50. এক� িনয়িমত ব�ভুেজর সব বা� সমান। সত� অথবা িমথ�া?
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সত�

উপসংহার

সাধারণ �ান �শখা সবসময় এক� সম�ৃ অিভ�তা।
তাছাড়া, িপতামাতা এবং িশ�ািবদ িহসােব, গিণত এবং িব�ােনর তথ� এবং ধারণা�িলর সােথ ভিবষ�েতর
'আইন�াইন'�ক ঢালাই করা আরও বড় িকছু! আমরা এই GK �ইজ� �াস 7-এর জন� ইংেরিজেত �রেখিছ, বঝুেত
সহজ এবং িবিভ� �েরর অসুিবধার �� সহ আপনার বা�ােদর তােদর �বাঝার �েরর মলূ�ায়ন করেত সহায়তা
করেত।


