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১. েঠিক উত্তরটি তনর্থাচন কদরা                                      ১X৫=৫ 

১.১। সবথেথে পুরথ ো ববদিে সংদিতো িল- ে) ঋক থবি খ) সোমথবি গ) যজথুবেি ঘ) অেবেথবি 

১.২। ববদিে সোদিথতে যয িুটি ধোতুর বেবিোথরর েেো স্পষ্টভোথব উথেখ রথ়েথে- ে) তোমো ও যলোিো  

     খ) তোমো ও যরোঞ্জ গ) যসো ো ও যরোঞ্জ ঘ) তোমো ও যসো ো 

১.৩। ববদিে যুথগ সমোথজর সবথেথে যেোট অংশ দেল- ে) গ্রোম খ) জ  গ) পদরবোর ঘ) দবশ 

১.৪।  পরবর্তী ববদিক যুগে যুদ্ধ করা যাগির প্রধান কাজ দিল: ক) ব্রাহ্মণ খ)ক্ষদিয় গ) ববশ্য ঘ) শূ্দ্র 

১.৫।  বৈদিক যুগে যার উগেগযে োয়ত্রী মন্ত্র রদিত হগয়দিল: ক) ইন্দ্র খ) অদি ে) স াম  ঘ)  দৈতৃ 

 

২. শূন্যস্থান্ পূরণ কররা:।                                                                                    ১x৫=৫ 

২.১।  আযয সকান _____________ যব্দ নয় । 

২.২।  বৈদিক  াদহতে মূলত ____________  াদহতে। 

২.৩।  সৈদযরভাে ঐদতহাদ কগির মগত আযযরা _____________র তৃণভূদম অঞ্চগলর যাযাৈর দিল। 

২.৪।  বৈদিক যুগের  মাজ দিল _____________। 

২.৫।  _____________সির িতুরাশ্রম পালগনর অদিকার দিল না। 

 

 



৩. ঠিক ন্া ভুল নন্ণণয় কররা:                                                                                ১x৫=৫ 

৩.১।   ংদহতাগুদল সক ৈোখো করার জনে বতদর হগয়দিল পগিে সলখা ব্রাহ্মণ। 

৩.২।  ঋক বৈদিক যুগে  মাগজ কনোপণ প্রথা প্রিদলত দিল। 

৩.৩। ববদিে যুথগর যেোথ ো দলদপর যখোোঁজ প্রত্নতোদিেরো পো  দ । 

৩.৪। আদি ববদিে সমোথজ গবোদি পশুই দেল প্রধো  সম্পি। 

৩.৫।  ঋে ববদিে যুথগ রোজোর ক্ষমতোথে দ ়েন্ত্রণ েরথতো সভো ও সদমদত। 

 

৪. একটি-েটুি েব্দ উত্তর োও:                                      ১x৫=৫ 

৪.১। যেো  িুটি গ্রথে ইথদো-ইরো ী়ে ভোষোর প্রভোব লক্ষে েরো যো়ে ? 

৪.২। আদি ববদিে যুগ বলথত যেো  সম়েথে যবোঝো়ে ? 

৪.৩। ঋেথবথি দিমবৎ বলথত েী যবোঝোথ ো িথ়েথে ? ঋথেথির যেো   িীর অদিত্ব বতে মোথ  আর য ই ? 

৪.৪। ঋে ববদিে যুথগ রোজোথে যোরো শোস েোথযে সোিোযে েরথত  তোথির দে বলো িথতো ? এই যুথগ রোজোথে 

    যি়ে যেচ্ছোেথরর  োম দে দেল ? 

৪.৫। যমগোদলে দে ? মিোরোথের এেটি দবখেোত যমগোদলে যেথের  োম যলখ । 

 

   

 


