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১। যুক্তিক্তবদ্যার জিক কক?  

 ক. কেটটা    খ. টেটি    গ. এক্তরস্টট   ঘ. অ-ফারাক্তব  

২।  করটিাাঁ পরবর্তী ময়টক ককাি যুগ বট ক্তভক্তর্ত করা য়?  

 ক. অধুক্তিক যুগ   খ. প্রাচীি যুগ    গ. মধ্যযুগ   ঘ. াম্প্রক্তর্তক যুগ  

৩।  যুক্তিক্তবদ্যাটক কাক্তবদ্যা বা য় ককি?  

 ক. জ্ঞািটক বাস্তটব প্রটয়াগ কটর বট  খ. র্তাক্তিক জ্ঞাি কেয় বট    গ . অেটল বর কপ্রক্তিটর্ত মূল্যায়ি কটর বট  ঘ. জ্ঞাি অরণ কটর 

বট  

৪।  িন্দির্তটির অেল ব টে---  

 ক. র্তয    খ. সুন্দর    গ. মঙ্গ   ঘ. লাক্তি  

৫।  ককািটিটক “ব ক্তবজ্ঞাটির মূ ক্তবজ্ঞাি” বা য়?  

 ক. কক্তিউটার ক্তবজ্ঞাি  খ. গক্তণর্ত    গ. যুক্তিক্তবদ্যা   ঘ. িীক্তর্তক্তবদ্যা  

৬।  মানুটর অচরণ, রীক্তর্তিীক্তর্ত বা ভযা িকীয় ক্তবজ্ঞাি ককািটি?  

 ক. কক্তিউটার ক্তবজ্ঞাি  খ. যুক্তিক্তবদ্যা    গ. িীক্তর্তক্তবদ্যা   ঘ. িন্দির্তি  

৭।  নুমাটির যথাথ বর্তা ক্তিণ বয়কটে ককাি ক্তবয় র্তযপক্তির ায়ক?  

 ক. িীক্তর্তক্তবদ্যা   খ. মটিাক্তবদ্যা    গ. কৌন্দয বক্তবদ্যা   ঘ. যুক্তিক্তবদ্যা  

৮।  যুক্তিক্তবদ্যা জীবিটক সুন্দর করটর্ত কয ধরটির কযৌক্তিক উপায় বম্বি কটর--  

 ক. র্তযক্তিষ্ঠ টর্ত াায্য কটর  খ. ক্তিয়মানুবক্তর্ত বর্তা ক্তলিা কেয়  গ. ন্যাটয়র প্রক্তর্ত শ্রদ্ধালী টর্ত কলখায় ঘ. বগুটা  

৯।  িীক্তর্তক্তবদ্যার আংটরক্তজ প্রক্তর্তলব্দ ককািটি?  

 ক. Ethica   খ. Ethos    গ. Ethoca   ঘ. Ethics  

১০।  কীটর মাধ্যটম অমাটের ভযা, মটিাভাব ও েির্তার ক্তবকাল য়?  

 ক. যুক্তিক্তবদ্যা   খ. ক্তলিা    গ. গক্তণর্ত   ঘ. কক্তিউটার ক্তবজ্ঞাি  

১১।  মক্তিবাচক পে ককািটি?  

 ক. পাঠাগার   খ. ভযর্তা    গ. মানু   ঘ. ক্তলিক  

১২।  “মানু কখটিাআ সুখী িয়” বাকযটির রূপাির করট ককাি বাকয পাওয়া যায়?  

 ক. A   খ. E    গ. I   ঘ. O  
১৩।  “এখি গ্রীষ্মকা”- এ বাকযটির  কযৌক্তিক রূপ ককািটি?  

 ক. এখি য় গ্রীষ্মকা  খ. ঋতুটি য় গ্রীষ্মকা   গ. কাটি য় গ্রীষ্মকা  ঘ. ময়টি য় গ্রীষ্মকা  

১৪।  যুক্তিক্তবদ্যার মূ অটাচয ক্তবয় ককািটি?  

 ক. ক্তলিা পদ্ধক্তর্ত   খ. কেিা    গ. নুমাি   ঘ. সৃজিলীর্তা  

১৫।  ক্তববরক্তণক যুক্তিবাকয ককািটি?  

 ক. রক্তফক ম্ভবর্ত অগামীকা অটব খ. ক কাক য় কাটা গ. দুআ অর দুআ য় চার  ঘ. রাটর্ত বৃক্তি টর্ত পাটর  

১৬।  গুণ ও পক্তরমাণ নুাটর যুক্তিবাকযটক কয় ভাটগ ভাগ করা যায়?  

 ক. ২    খ. ৩     গ. ৪    ঘ. ৫  

১৭।  “যক্তে রাআয়াি ৎ য় র্তটব ক বুক্তদ্ধমাি” দৃিািটি ককাি ধরটির যুক্তিবাকয?  

 ক. প্রাকক্তেক   খ. ববকক্তেক    গ. মমাক্তিক   ঘ. ংটযৌক্তগক  

১৮। ক্তপর্তা-পুত্র ককাি ধরটির পে?  

 ক. ক্তিরটপি পে   খ. াটপি পে    গ. িঞথ বক পে   ঘ. ব্যার্তাথ বক পে  

১৯।  গুণ নুাটর যুক্তিবাকয কর্ত প্রকার?  

 ক. পাাঁচ    খ. চার     গ. ক্তর্তি    ঘ. দুআ  
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২০।  ব্যিযথ ব ও জার্তযথ ব লব্দ দুআটি প্রথম কক ব্যবার কটরি?  

 ক. এক্তরস্টট   খ. জি স্টুয়াট ব ক্তম   গ. টেটি   ঘ. কযাটফ  

২১।  “ন্ধ ও কবাবা” দুআটি ককাি ধরটির পে?  

 ক. েথ বক    খ. ক্তবপরীর্ত    গ. ব্যার্তাথ বক   ঘ. ক্তবরুদ্ধ  

২২।  বাির িণ পটের ককাি ধরটির গুণ?  

 ক. জার্তযথ ব   খ. জার্তযটথ বর ংল   গ. জার্তযথ ব কথটক ক্তিঃসৃর্ত  ঘ. জার্তযটথ বর টঙ্গ িকবীি  

২৩।  পরক্তফক্তর ক্তবটধয়কটক কয়টি কশ্রক্তণটর্ত ভাগ কটরটেি?  

 ক. ২টি    খ. ৩টি     গ. ৪টি    ঘ. ৫টি  

২৪।  ক্তবটধয়ক ক্তবয়টি ক্তিটয় প্রথম ক্তচিা ভাবিা কটরি কক?  

 ক. টেটি   খ. এক্তরস্টট    গ. কক্তপ    ঘ. ক্তম  

২৫।  অিন্দক্তপ্রয়র্তা, রুক্তচলীর্তা ককাি ধরটির ক্তবটধয়ক?  

 ক. জাক্তর্ত    খ. উপজাক্তর্ত    গ. বাির িণ  ঘ. ক্তবটভধক িণ  

২৬।  কীভাটব একআ পে জাক্তর্ত ও উপজাক্তর্ত দুআ-আ টর্ত পাটর?  

 ক. অকারটভটে   খ. ব্যাকরণটভটে    গ. গুণগর্তভাটব   ঘ. িকবটভটে  

২৭।  ব্যক্তিগর্ত ক্তবটেদ্য বাির িণ ককািটি?  

 ক. লখ    খ. জন্ র্তাক্তরখ    গ. গাটয়র রং   ঘ. জন্স্থাি  

২৮।  পরমর্তম জাক্তর্ত ককািটি?  

 ক. দ্রব্য    খ. মানু    গ. জীব    ঘ. োত্র  

২৯।  বৃত্তম জাক্তর্ত ও ক্ষুদ্রর্তম উপজাক্তর্তর মধ্যবর্তী কশ্রক্তণগুটাটক কীরূপ জাক্তর্ত বট ক্তভক্তর্ত করা যায়?  

 ক. ক্ষুদ্রর্তম জাক্তর্ত   খ. বর জাক্তর্ত    গ. পরর্তম জাক্তর্ত   গ. অন্নর্তম জাক্তর্ত  

৩০।  জািা কথটক জািার গমটির প্রক্তেয়াটক কী বট?  

 ক. নুমাি   খ. ক্তদ্ধাি    গ. বাকয   ঘ. অশ্রয়বাকয  

৩১।  কক্তর্তপয় ক্তবটল বস্তু বা ঘটিার পয বটবিণ বা ক্তভজ্ঞর্তার উপর ক্তভক্তত্ত কটর একটি াক্তব বক ক্তদ্ধাি গ্রণ করাটক বট--  

 ক. অটরা নুমাি   খ. বটরা নুমাি  গ. অটরাটর  কূটাভা  ঘ. কায বকারণ ক্তিয়ম  

৩২।  ককাি নুমািটক প্রর্তযি নুমাি বা য়?  

 ক. অরা নুমাি   খ. বটরা নুমাি   গ. মাধ্যম নুমাি  ঘ. মাধ্যম নুমাি  

৩৩।  অশ্রয়বাটকযর পর িাম কী?  

 ক. র বাকয   খ. প্রেত্তবাকয বা কতু বাকয  গ. কযৌক্তগক বাকয  ঘ. জটি বাকয  

৩৪।  অটরা নুমাটির গক্তর্ত কীরূপ?  

 ক. ঊর্ধ্বমুখী   খ. ক্তিম্নমুখী    গ. মমুখী   ঘ. ক্তবপরীর্তমুখী  

৩৫।  „‟ প্রর্তীকটি দ্বারা কী কবাঝায়?  

 ক. প্রাকক্তেক   খ. ববকক্তেক    গ. ংটযৌক্তগক   ঘ. মমাক্তিক  

৩৬। কযৌক্তিক ক্তবভাটগর যথাথ বর্তা ক্তিভ বর কটর ককাি ক্তবটয়র ওপর?  

 ক. কযৌক্তিক ংজ্ঞা   খ. ব্যাখ্যাকরণ    গ. ক্তবটেণ   ঘ. একটিমাত্র িীক্তর্ত  

৩৭। কযৌক্তিক ক্তবভাগ ককাি ধরটির প্রক্তেয়া?  

 ক. ববজ্ঞাক্তিক   খ. মািক্তক    গ. ামাক্তজক   ঘ. কৌক্তকক  

৩৮। “ভযর্তা” কক মূসূত্র ধটর মানু কশ্রক্তণটক কয়টি উপটশ্রক্তণতর্ত ভাগ করা যায়?  

 ক. একটি    খ. দুআটি    গ. ক্তর্তিটি   ঘ. চারটি  

৩৯।  ককাি ক্তবভাটগর মাধ্যটম অটপটক বণ ব, স্বাে ও গটন্ধ ক্তবভি করা যায়?  

 ক. ংকর    খ. গুণগর্ত    গ. ব্যাপক   ঘ. পরস্পরাঙ্গী  

৪০।  ভাায় ব্যবহৃর্ত লব্দগুটাটক ককাি ধরটির প্রর্তীক বট?  

 ক. লাক্তব্দক    খ. গ্রাক প্রর্তীক   গ. ধ্রুবক প্রর্তীক   ঘ. পক্তরবর্ত ব প্রর্তীক  

 

 


