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শ্রী রবমকত ষ্ণ আশ্রেম ইনণস্টিণটিউটি

বববকরণ
ততততীয় শশ্রেণণ

বববকরণ বই শথেকক পকড়ব ও মমখস্থ ককরবর  -

সমবথের্থক শব্দ :- ৮৩ পবতব

(আকবশ শথেকক পবণখ পরর্থন)

এককথেবয় প্রকবশ :- ৮৪ পবতব

(অসম্ভব শথেকক অকম কতবভয় পরর্থন)

ববনবনশুণদ্ধি :- ৮৫ পবতব

(প্রথেম অবাংশ—পতণথেবতী শথেকক মধমসসদন পরর্থন)

ণলঙ---৫১ পবতব সমসণর্থ অধববয়

বচন---- ৬০ "   "       "

ণনকজে শলকখবর  - (  উত্তর পকর ণমণলকয় শনকব  )

১  )   ববকবগুণল শথেকক   সমবণপকব  -  অসমবণপকব   ণক্রিয়ব শবকছে শলকখবর  -
ক) আমরব শরবজে সকবকল পড়কত বণস।
খ) গতীকষ্মের ছেমণটিকত দবণজের্থণলবাং শবড়বকত রবব।
গ) ঘন শববওলবর দল জেকল শভকস রবয়।
ঘ) ণবড়বলণটি মবছে ণনকয় পবলবকলব।
ঙ) ববস্ত শহকর সবর্থদব গবণড় ছেমকটি চকল।
চ) মন ণদকয় পড়বশুনব করকল ভবকলব ফল পবকব।
ছে) শকবথেব শথেকক ছেমকটি এল পবগকলর মকতব ।
জে) ণবছেবনবণটির একণটি পবকশ ঘমণমকয় আকছে শখবকব।
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ঝ) শদখকত শদখকত শকবথেবয় রবব শভকস।
ঞ) সকন্ধেকবলবয় কম ণড়কয় আণন শুককনব ডবলপবলব।

২) সমবণপকব ও অসমবণপকব ণক্রিয়বর পবথের্থকব শলকখব।

৩) শছেকলণটি গবকছে উঠকত জেবকন।---ববকবণটি শথেকক সমবণপকব ও অসমবণপকব ণক্রিয়ব শবকছে 
শলকখব। শকন একদর সমবণপকব ও অসমবণপকব ণক্রিয়ব বলকব?

সমবণপকব ও অসমবণপকব ণক্রিয়ব
ততততীয় শশ্রেণণ
উত্তর   অবাংশর  -

১. ক) সমবণপকব - বণস         অসমবণপকব - পড়কত
   খ) সমব. -  রবব             অসমব. - শবড়বকত।
   গ) সমব. - রবয়।             অসমব. - শভকস
   ঘ) সমব. - পবলবকলব          অসমব. - ণনকয়
   ঙ) সমব. - চকল              অসমব. - ছেমকটি
   চ) সমব. - পবকব             অসমব. - করকল
   ছে) সমব. - এল              অসমব. - ছেমকটি
   জে) সমব. - আকছে            অসমব. - ঘমণমকয়
   ঝ) সমব. - রবব             অসমব. - শদখকত শদখকত, শভকস
   ঞ) সমব. - আণন           অসমব. - কম ণড়কয়

২. সমবণপকব ও অসমবণপকব ণক্রিয়বর পবথের্থকব :-
     সমবণপকব   ণক্রিয়ব                             অসমবণপকব   ণক্রিয়ব     
ক) সমবণপকব ণক্রিয়ব                      ক) অসমবণপকব ণক্রিয়ব ববককব
ববককব মকনর ভবব সমসণর্থ করকত পবকর।       মকনর ভবব সমসণর্থ করকত পবকর নব।
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খ) একণটি ববককব একণটি মবত সমবণপকব   খ) একণটি ববককব অসমবণপকব ণক্রিয়ব থেবককত পবকর,
ণক্রিয়ব থেবকক।                                নবও থেবককত পবকর, একবণধক থেবককত পবকর।
গ) আণম ণবকককল শখলকত রবই ।          গ) আণম ণবকককল শখলকত রবই। 

৩. ববকবণটিকত সমবণপকব ণক্রিয়ব 'রবই', কবরণ 'রবই' ণক্রিয়বপদণটি ণদকয় মকনর ভবব সমসণর্থ রূকপ
প্রকবশ হকচ। আর অসমবণপকব ণক্রিয়ব 'উঠকত',  কবরণ এই ণক্রিয়বপদণটি ণদকয় মকনর ভবব
সমসণর্থ রূকপ প্রকবশ পবকচ নব।

ণবরদর
 ছেবত-ছেবততীকদর পবঠ রণদ বমঝকত সমসবব হয়, তকব ণনকজের বক্তবব 
 Comment Box-এ পবঠবও।
 ণনকজের নবম, শশ্রেণণ, ণবভবগ, ক্রিণমক সবাংখবব ও শরবগবকরবগ নম্বর উকল্লেখ করকব।
 আমরব সরবসণর শতবমবকদর সবকথে শরবগবকরবগ ককর শনকবব।


