
Some model questions for SATST 2022 
2022 সালেও সু্কলে ঠিক মল া ক্লাস হয়নি।  াই ঠিক করা হলয়লে যে SATST 2022 
এর  সব প্রশ্ন পাঠ্যনিনিক করা হলব িা । যবশ নকেু (অন্ত  30%) প্রশ্ন এমি হলব 
োর উির োত্রোত্রীলের (বয়স অিুসালর) সাধারণ পেযলবক্ষণ, যবাধ, েনুিনবচার ই যানে 
নেলয়ই হল  পালর। যসই েলক্ষয নকেু িমুিা প্রশ্ন যেওয়া হে। এখালি সঠিক উির যেওয়া 
হয়নি।  লব, োত্রোত্রীরা চাইলে পরীক্ষার কলয়কনেি আলে এই প্রশ্নগুলোর সঠিক উির 
নচনি  কলর প্রশ্নগুলো আবার যেওয়া হলব। 

in 2022 too, there were no regular classes in schools. Due to this, it has 
been decided that the questions of SATST 2022 will not be purely text 
based. Some (at least 30%) questions will be such that the students 
would answer those using (age based) general observations, sense of 
reasoning, understanding etc. To this end, some model questions are given. 
Answers are not indicated here. However, if students need the answers, 
we would upload another version of the questions with answers marked a 
few days before the test.    

Class – III 

1. আঁশবিহীন একটা মাছ হল (A fish without scale is) 

a) কই(koi)    b) মাগুর(magur) 

c) রুই(rohu)  d) ব িংবি (prawn) 

2. বানির োউনিল  বযবহার করা হয় এমি একটা নিনিস হে  

(A substance used as top cover of house is) 

a) ইট(brick)                   b)নসলমন্ট (cement)    

c) অযােুমুনিয়াম (aluminum)       d) নিে(steel) 

3. বনচ র সিংখযাগুলোর মলধয সিচ চে ছছাট হল (The smallest number in the 
following is) 

  (a) ৯০১ (901)     (b) ১১১১১ (11111)    



  (c) ২৯৯৯ (2999)   (d) ৫৯৯ (599) 

4.          কলয়কটা যরখাাংশ যোে কলর বাাঁ পালশর েনবটা আাঁকা হলয়লে। 

            এল  যরখাাংলশর সাংখযা (A number of line segments are 
joined to draw the diagram at the left. The number of 

line segments is)  

  (a)৮(8)  (b)১০(10)  (c)১২(12)   (d)১৫(15) 

 
Class – IV 

1. মাটিচক উিবর করায় যবনশ সাহােয কলর (Soil fertility is boosted most by) 

a) উই (termite)             b)ছকঁচ া(earthworm) 

c)সাপ(snake)             d)ইঁদুর (rat) 

2. পূনণযমার েুনেি আলে আকালশ চাাঁে ওলঠ্ (Two days before the full moon 
day, the moon rises in the sky) 

a) সন্ধ্যার একটু আলে (sometime before the evening) 

b) সন্ধ্যার সময় (at the evening)    

c) সন্ধ্যার একটু পলর (sometime after the evening)   

d) যিালরর একটু আলে (sometime before the dawn)   

3. ১১ বদচে িাে করলে নমেলব এমি একটা সিংখযা হল (A number divisible by 
11 is) 

a) ২১(21)            b) ১১১ (111) 

c) ১১১১(1111)         d)১১১১১ (11111) 

4. ২x৩x৫ এবাং ৫x৬x৭ েুলটা সাংখযা। এলের ে.সা.গু. হলব 

(2x3x5 and 5x6x7 are two numbers. The G. C. F. of the two numbers 
is)  



a)৬(6)   b)১৫(15)   c)২৫(25)    d)৩০(30) 

 

Class – V 

1. কাচলা রচের একটা পাবি হল (A black coloured bird is) 

a) শানেক(stork)     b) টিো(parrot) 

c) ছকাবকল(cuckoo)  d) চিাই (sparrow) 

2-3. একটা চার  ো বানির োলে িলের টযাঙ্ক আলে।পালশর 
েনবর মল া কলর োলে ও প্রন   োয় িে যিওয়ার িিয 
একই রকম টযাপ কে A, B, C, D, E োোলিা আলে।(A 
water tank is placed at the top of a 4 storied house. 
Similar taps A, B, C, D, E are fitted at the roof and 
floors of the house as shown in the figure beside.)   

2. একসলে A, B, C, D কে পুলরা যখাো আলে। সবলচলয় 
যিালর িে পিলব যে টযাপ যেলক যসটা হে (Taps A, B, 
C, D are full open at a time. Water will be released 
at highest rate from the tap)  

a)A        b)B      c)C      d)D 

3. একসলে B, C, D, E কে পুলরা যখাো আলে। সবলচলয় আলে িে পিলব যে 
টযাপ যেলক যসটা হে (Taps B, C, D, E are full open at a time. Water will 
be released at lowest rate from the tap)  

a)B        b)C      c)D      d)E 

4. সূচযবর আচলা ছসৌর পযাচনচল পিচল বিদুযৎ শবি তৈবর হে। এভাচি উৎপাবদৈ 
শবির প্র লন কম। ৈাই এটা অপ্র বলৈ শবি। এই ধরচনর আচরকটা অপ্র বলৈ শবি 
হল (Electric energy is produced when sun rays fall on solar panel. 
However, production of energy in this method is not very common. So, 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 



this is called unconventional energy. Another type of unconventional energy 
is) 
a) িবনজ ছৈল (Petroleum)    b) কেলা (coke)            
c) তজি গ্যাস (bio-gas)      d) কাঠ (wood) 
5. ৫০টাকাে একটা িল বিবি কচর বিিেমূযেযর ১/৫অিংশ লাভ হচেচছ। বেটার 
িেমূেয হল 

(When a ball is sold at Rs 50, profit is (1/5)th of the selling price. 
The cost price of the ball is) 

a) ৪০টাকা(Rs40)      b)৪৫টাকা(Rs45) 

c) ৩৫টাকা(Rs35)       d)৩০টাকা (Rs30) 

Class – VI 

1-2. ছয ছমৌচলর অণুল  একটা পরমাণু োলক  ার প্রৈীক ব হ্ন এিিং সিংচকৈ অবভন্ন 
হয়। যসই যমৌেগুলোলক বলে একপরমাণুক। (If a molecule of an element 
contains one atom, its symbol and formula are same. These 
elements are called monatomic.) 

1. একপরমাণুক একটা যমৌে হে (A monatomic element is) 
a) হাইলরালিি (H2)               b) বহবলোম (He)           

c) ছলাবরন (Cl2 )            d) অবিচজন (O2) 

2. একপরমাণুক িয় এমি একটা যমৌে হে (An element, not monatomic, 
is) 

a) পটানসয়াম(potassium)   b) কযােনসয়াম(calcium) 

c) আেযি(argon)         d) আলয়ানিি(iodine) 

3-4. রলি ব বনর মাত্রা মাপল  রি যেলক রিরস আোো কলর নিলয়  াল  ব বনর 
মাত্রা নিণযয় করা হয়। এই মাত্রা 140 নমনেগ্রাম / যিনসনেটালরর যবনশ হলে মধুলমহ 
ছরাগ্ হলয়লে িাবা হয়। (To measure sugar level of blood, plasma is 



separated and sugar level is measured in it. Diabetes is diagnosed for 
sugar level above 140milligram/deciliter.) 

3. মধুলমহ ছরাবগ্চদর রলির যে উপাোলি অবৈবরি ব বন থাচক যসটা হে (The 
component of blood that contain excess sugar in the blood of diabetes 
patients is)   
a. অণু বিকা (platelet)    b ছলাবহৈ রিকবণকা (red blood corpuscle) 

c. ছেৈ রিকবণকা (white blood corpuscle)    d. রিরস (plasma) 

4. রলি ব বনর মাত্রা যে একলক প্রকাশ করা হয়  া হে (Blood sugar level is 
expressed in the unit) 

a. নমনেগ্রাম (milligram)                b যিনসনেটালর (deciliter) 

c. নমনেগ্রাম/লিনসনেটার (milligram/deciliter)  d. গ্রাম/নেটার  (gram/liter) 

5. 5 বম 5 ছসবম = 505 ছসবম হলে, x বম y ছসবম = 

  If 5m 5cm = 505cm, x m y cm = 

(a) (100x + y) ছসবম(cm)    b) Xyছসবম (cm) 

c) (x+100y) ছসবম(cm)       d) 100(x+y) 
ছসবম (cm) 

6.  কলয়কটা যরখাাংলশ যোে কলর িাি পালশর েনবটা 
আাঁকা হলয়লে। এল  যরখাাংলশর সাংখযা (A number of 
line segments are joined to draw the diagram at 
the left. The number of line segments is)  

(a)20     (b)16      (c)14      (d)12      

Class – VII 

1-2. Ca3(PO4)2 ছযৌচগ্ Ca এর ছযাজ যৈা 2 হলে (If the valency of Ca in 
Ca3(PO4)2 is 2, then) 

1. Fe2O3 য  Fe এর ছযাজ যৈা (The valency of Fe in Fe2O3 is) 

a) 4    b) 2    c)3   d)1 



2. যেনরক সােলেলট Fe এর ছযাজ যৈা (The valency of Fe in ferric sulphate 
is) 

a) 4    b)3    c)2   d)1   

3. িাবষবক 10% সরল সুচদর হাচর ছমাট সুদ আসচলর সমান হচি 10 িছচর।  াহলে 
5% সরল সুচদর হাচর ছমাট সুদ আসচলর সমান হচি ক  িছচর? (The simple 
interest of a sum at the rate of 10% per annum becomes equal to the 
principal after 10 years. Then, how many years will be needed for 
interest of a sum to be equal to the principal at simple interest rate of 
5% per annum?) 

a) 5      b) 10          c) 15             d) 20 

4-5. সব খালেযই অলিকটা িে োলক। এোিা মাে-মাাংস ও িালে যপ্রাটিি আর 
িা -আেুল  শকয রা োলক অলিকটা কলর। শাকসব্জীল  নিটানমি োলক। এোিা মাে 
মাাংলস নকেুটা েযাটও োলক।  ুবম একনেি োউ শাক আর িাে নসদ্ধ নেলয় িা  
যখলে। (Water content is very high in all kinds of food. Apart from it, 
protein is present in fish, meat and pulses. Large amount of 
carbohydrates are present in rice and potato. Vitamins are found in 
vegetables and green leaflets. Some fat is also found in fish and meat. 
One day, you ate rice with boiled gourd leaflets and pulses.) 
4. ৈুবম ছয িাদয উপাদান কম ছপচল ছসটা হল  
(You have got less quantity of the food component) 
a) ছপ্রাটিন(protein)         b) ফ্যাট(fat) 
c) শকব রা(carbohydrate)      d) বভটাবমন(vitamin) 
5. ৈুবম ছয িাদয উপাদান ছিবশ ছপচল ছসটা হল 
 (You have got maximum quantity of the food component) 
a) ছপ্রাটিন(protein)          b) ফ্যাট(fat) 
c) শকব রা(carbohydrate)      d) বভটাবমন(vitamin) 

Class– VIII 

1. গ্লচনর ফ্চল আেৈন কচম এমন একটা পদাথব হল (The substance having 
the property of its volume decreased due to melting is) 



a) ছমাম(wax)  b)গ্ন্ধক(sulphur)  c)িরফ্(ice)    d)ৈামা (copper) 

2. একটা সমচকাণী বিভুচজর অবৈভুচজর তদর্ঘযয 10ছসবম হচল ছসবম একলক ওই 
বিভুচজর অিয েুই িাহুর তদর্ঘযয হয  পালর 

(If the length of the hypotenuse of a right angled triangle be 10cm, then 
the lengths of other two sides of this triangle in cm unit may be) 

a) 8,4    b) 6,6    c) 5,5   d)8,6 

3-4. সব িীলবর শরীলরর যপ্রাটিিই কুনিটা অযানমলিা অযানসি নেলয় ত নর। মালের 
শরীলর যেসব অযানমলিা অযানসি আলে, মািুলের শরীলরও যসগুলোই আলে।  লব 
মািুলের শরীলরর যপ্রাটিি আর মালের নকাংবা বালর্ঘর শরীলরর যপ্রাটিি একই িয়। কার 
শরীলর যকাি যপ্রাটিি ত নর হলব  া নিিয র কলর যসই প্রানণর ‘বজন’-এর উপর। 
(Proteins in all living organisms consist of 20 amino acids. The amino 
acids present in both fish and human beings are same. But the proteins 
in the body of human being or fish or tiger are not same. The protein 
to be produced in the body of a living organism depends on the gene of 
that animal.) 
3.মািুে, বার্ঘ ও মালের শরীলর আলে একই ধরলির  
The bodies of human being, tiger and fish contain similar  
a) অযানমলিা অযানসি(amino acid)   b) যপ্রাটিি (protein) 
c) নিন (gene)               d)নি এি এ (D.N.A) 
4. অযানমলিা অযানসি নেলয় ত নর হয় প্রানণর শরীলরর (Amino acid are used in 
living bodies to produce) 

(a) নিটানমি (vitamin)        (b) যপ্রাটিি (protein) 
(c) নিি (gene)            (d)নি এি এ (D.N.A) 
5. (a + b)3 = a3 + b3 +3ab(a+b) হলে 1013 এর মাি হলব 
a) 106 + 301x101   b) 106 +1 + 300x101 
c) 103 + 301x101   d) 103 +1 + 300x101 

Class – IX 

1-2. হীরক কাবযলির একটা রূপচভদ। কয়োর মল া এটা িলে িুলব োয়, 
কাঠ্কয়োর মল া িলে িালস িা। এর উপর আলো পিলে এলক খুব উজ্জ্বল যেখায়।  



Diamond is an allotrope of carbon. It sinks in water like coal but does 
not float in water like wood charcoal. It looks very bright when light falls 
on it. 

1. হীরলকর উজ্জ্বে ার কারণ নহসালব যকািটা ঠিক িয়? 

Which one is not the cause of brightness of diamond? 

a)এর উচ্চঘনত্ব(Its high density) 

b)এর উচ্চপ্রবৈসরাঙ্ক (Its high refractive index) 

c)এর  ে যেলক আচলার প্রবৈফ্লন(Reflection of light from its surface) 

d)এল  অলিক সম ে পৃষ্ঠ োলক (It has many plane surfaces) 

2. ঘনত্ব যকািও বস্তুর  

  Density of a substance  

a) যিৌ  ধময (is its physical property)  

b) রাসায়নিক ধময (is its chemical property) 

c) যিৌ  অবস্থার উপর নিিয র কলর িা (does not depend on physical state 
of the substance) 

d) উষ্ণ ার উপর নিিয র কলর িা (does not depend on temperature of the 
substance) 

3. HCl একটা একক্ষারকীে অ যাবসড হযে একটা বিক্ষারকীে অ যাবসড হল 

(If HCl be a monobasic acid, then a di-basic acid is) 

a)H3PO4    b)H2SO4    c)HNO3     d)HNO2 

4. একটা বিভুচজর অন্তিববযির পনরনধ  ার 

The circumference of an in-circle in a triangle 

a) যে যকালিা একটা যকৌনণক নবনু্দ নেলয় োয় (passes through one vertex) 

b) যে যকালিা একটা বাহু স্পশয কলর (touches one side) 



c) সব কটা যকৌনণক নবনু্দ নেলয় োয় (passes through all the vertices) 

d) সব কটা বাহু স্পশয কলর (touches all the sides) 

5-6. যকাি িীলবর শরীলরর যকাোয় নক ধরলির যপ্রাটিি উৎপন্ন হলব  া যসই 
িীলবর নিিএর উপর নিিয র কলর। নিি োলক নিএিএল । নিএিএর উপাোি হে 
অযানিনিি (A), গুয়ানিি (G), োইনমি (T), সাইলটানসি (C)। এলের ন িলট 
কলর নিলয় ত নর হয় এক একটা নিি একক। 

The type of protein to be produced in the body of a living organism 
depends on the gene of that living organism. Gene is present in D.N.A. 
The constituents of D.N.A are adenine(A), guanine(G), thymine(T) 
and cytosine(C). Each gene unit consists of any three of these 
constituents. 

5. নিলির একটা একক হল  পালর 

One unit of gene may be 

a)G    b)A      c)ACG      d)CG 

6. িীলবর শরীলর নক ধরলির যপ্রাটিি উৎপন্ন হলব যসটা নিিয র কলর যসই িীলবর 
শরীলর োকা যে উপাোলির উপর  া হে  ার 

The type of protein to be produced in the body of a living organism 
depends on existent factor in the body called 

a) েযাট (fat)              b) নিি (gene)   

c) নিটানমি (vitamin)        d) শকয রা (carbohydrate) 

Class – X 

1-2. ব য িীর অিয যকালিা অাংশ েরম হলয় েলে োও্য়ার আলে বফ্উজ নবনিন্ন হলয় 
োওয়া েরকার। (In an electrical circuit the fuse should be off prior to the 
melting by heating of other part of the circuit) 

1. বফ্উজ নবনিন্ন হলয় োওয়া বেল  যবাঝায় নেউি ৈার 

(The meaning of fuse-off is that the fuse) 



a) েলে োওয়া(has melted)  

b)অপনরবাহী হলয় োওয়া (becomes non-conducting) 

c)নোঁ লি োওয়া (has torn)  

d) অন পনরবাহী হলয় োওয়া (becomes superconducting) 

2. একইরকম যমাটা কলয়কটা  ার োকলে নেউি  ালরর িিয বােল  হলব যসটা, 
যেটার োকলব (From several wires of same cross-section, the wire to be 
selected for fuse wire should have) 

a) উচ্চগ্লনাঙ্ক(high melting point)   

b)বনম্ন গ্লনাঙ্ক(low melting point) 

c) বনম্ন পনরবানহ াঙ্ক (low coefficient of conductivity)    

d)উচ্চঘনত্ব (high density) 

3. নিলচর যেৌেগুলোর মলধয একটা অজজি ছযৌগ্ হল 

  (An inorganic compound in the following is) 

a) CH4       b) C2H4       c) CO2        d)C2H2 

4-5. একটা আেৈাকার বালের তদর্ঘযয, প্রস্থ ও উচ্চৈা বমটার একচক যথািচম a, b 
এিিং c 

The length, breadth and height of a rectangular box in metre unit are a, 

b and c respectively. 

4.বােটার একটা পৃলষ্ঠর কলণযর তদর্ঘযয নমটার একচক হচি 

(The length of the diagonal of one surface, in meter unit, may be) 

a)a2 + b2             b) b + c 

c)√𝑏2 + 𝑐2        d)√𝑎 + 𝑐 

5. বােটার মযধয দীঘবৈম যে দণ্ড রািা যাচি নমটার একচক ৈার তদর্ঘযয  



The length of the longest rod that that may be kept in this box is (in 
metre unit) 

a)a2 + b2+ c2 

b)√𝑎2+ 𝑏2 + 𝑐2 

c)a + b + c 

d)√𝑎3 + 𝑏3 +  𝑐3 

6. A একটা বিিববৈ এিিং R ৈার প্রস্তাবিৈ কারণ (A is an assertion and R is 
its proposed reason) 
(A)  া গ্াচছর অগ্রভাগ্ বনেবমৈ ভাচি কাটা হে (Apical parts of tea plants 
are cut regularly) 
(R) উবিচদর হরচমাচনর অগ্রস্থ প্রকটৈা হ্রাচসর জনয (To reduce the Apical 
dominance of hormone) 
বনচ র িিিযগুচলার মচধয সঠিক হল (correct among the following is) 

(a) A সঠিক এিিং R সঠিক িযািযা  (A is right and R is the proper 
explanation)  

(b) A সঠিক  বকন্তু  R উপযুি িযািযা নে (A is right but R is not the 
proper explanation)   

(c) A ভুল, ৈচি R সঠিক (A is wrong but R is not it's proper 
explanation)         

(d) A এিিং R উভেই ভুল (Both A and R are wrong) 


