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১)সঠিক উত্ত রটি বেছে বেছ ো - ১×১৫= ১৫। 

 

১.১)দনু্দুভি হছেো - ক)ছঢোে  ) তেেো গ)ঢোক ঘ) পোছ োয়োজ। 

১.২)পুরন্দর ব ৌধরুী ভেছেন ক) েভৃি ভেজ্ঞোনী  )মহোকোশ ভেজ্ঞোনী গ)কৃভি ভেজ্ঞোনী ঘ) পদোর্থ ভেজ্ঞোনী। 

১.৩) ব োকছনর েোেোর েনু্ধ র্োছকন ক) ভদভিছত  ) েছণৌছত গ) বকোেকোতোয় ঘ) িূপোছে। 

১.৪) সংসৃ্কত  িোিো বর্ছক অভেকৃতিোছে েোংেোিোিো য় গৃহীত শব্দছক ক) তদ্ভে শব্দ  ) বদভশ শব্দ 
গ)ভেছদভশ শব্দ ঘ) তৎসম শব্দ। 

১.৫)মোইক একটি ক) মনু্ডমোে শব্দ  )  ভন্ডত শব্দ গ)ভমশ্র শব্দ ঘ) তদ্ভে শব্দ। 

১.৬) তদ্ভে ও তৎসম শছব্দর ভমেছন ততভর একটি শব্দ হছেো ক) ঘরোনো  ) জেোজভম গ) কোজেেতো ঘ) 
আকোশগোঙ। 

১.৭)  োাঁটি বদভশ শছব্দর একটি উদোহরণ হছেো ক) িূভম  ) ভঢে গ) িোত ঘ) হোওয়ো। 

১.৮) "মযোছজন্টো" শব্দটি ক) অছেভেয় িোিোর অন্তগথত  ) ইতোেীয় িোিোর অন্তগথত গ) বেনীয় িোিোর 
অন্তগথত ঘ) ওেন্দোজ িোিোর অন্তগথত। 

১.৯) সঠিক েোনোনটি হছেো ক) সন্তোন  ) সন্তোণ গ) সণ্তোন ঘ) সণ্তোণ। 

১.১০) রূপোন্তভরত তদ্ভে শছব্দর একটি উদোহরণ হছেো ক) ঠোকুর  ) বগরোম গ) বমছয় ঘ) ভিভেক। 

১.১১) গরহোভজর শব্দটি ক) তৎসম শছব্দর উদোহরণ  ) তদ্ভে শছব্দর উদোহরণ গ) ভমশ্র শছব্দর উদোহরণ ঘ) 
প্রোছদভশক শছব্দর উদোহরণ। 

১.১২) আম্মোর ভপছশমশোই কোভেয়োর েছন ভগছয়ভেছেন ক) েোগে  ুাঁজছত  ) বগোরু  ুাঁজছত গ) ফে পোড়ছত 
ঘ) মধু পোড়ছত। 

১.১৩) কোভেয়োর েছন িয়ঙ্কছরর গো বর্ছক ঠিকছর পড় ক) আগুন  ) পোর্র গ) গুভে ঘ) জে। 

১.১৪)ছহোছেেওেো সুরুয়োর মছধয বফছে ভদত ক) নকে দোভড়  ) নকে চুল গ) নকে বগোাঁফ বজোড়ো ঘ) পয়সো। 

১ ১৫) েছনর মছধয েোাঁশতেোয় বহোছেে ওেো ফোাঁদ বপছতভেে ক)  রছগোশ ধরোর জনয  ) পোভ  ধরোর জনয 
গ) বেভজ ধরোর জনয ঘ) সজোরু ধরোর জনয। 

 

২) কমছেভশ ২০ শছব্দ উত্তর দোও  -  ১×১০=১০. 
২.১) েিথোয় গ্রোছমর নদীটি কী রূপ ধোরণ কছর? 

২.২) কোেজয়ী েেছত কী বেোছিো? 

২.৩) বমছঘর েভে আাঁকছত ভগছয় ব োকছনর কী অভিজ্ঞতো হছেো? 

২.৪) ভেছদভশ শব্দ কোছক েছে? 

২.৫) 'বপতযয়' - কী জোতীয় শব্দ? 

২.৬) রূপোন্তভরত তদ্ভে শছব্দর একটি উদোহরণ দোও ( তোভমে িোিোয়)। 

২.৭) 'সূর্থ' েোনোছন য্-ফেো (  ্ র্) ে যেহোর করো হয়নো বকন? 



 

 

২.৮) বসোনো - টিয়োর েোভড় বর্ছক বকোন্ রোস্তো ধছর কোভেয়োর েছন র্োওয়ো র্োয়? 

২.৯) সোকথ োস দছের পরীছক বকমন বদ ছত? 

২.১০) সং বকন সপ্তোছহ ভতনেোর বপোি অভফস র্োয়? 

 

৩) কমছেভশ ৬০ শছব্দ উত্তর দোও  -  ৩×৫ = ১৫। 

৩.১) অসীমো কীিোছে পৃভর্েীর জেিোগছক রক্ষো করে? 

৩ ২) বকোন্ েভেটি ব োকছনর প্রর্ম ভনজস্ব েভে ভেে?বকন?           ১+২ 

৩.৩) জোদরু দ্বোরো পোওয়ো েোকো প্রসছে  োাঁদ ভময়োর েক্তেয কী ভেে? 

৩.৪) কোেছরোছত কোছদর নোম বিছস র্োয়? বকন?           ১+২ 

৩.৫) "সেুজ ফসছে সুেণথর্ুগ আছস"- পোঠয কভেতো অেেম্বছন উদৃ্ধভতটির অর্থ বেছ ো। 


