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দক্ষ পারা সংখ্াাকল প্রা্ ক্রদদেক।

বরী্াষদীরদর যষাসম্ ক্রের ভাষায় উতর কদরে হর্।

১। যযরকার্া বাঁচকি পর্র উতর দাও: ১X৫

ক) ‘পসর’ কী?

খ) এককি অকেবর দ্র উদাহরষ দাও।

গ) অ্র র্ত ছনরীকের লয় কক?

ঘ) সর র্ত ছরন পকেকি অ্র ক’রাতা হয়?

ঙ) ‘যসা্ার হারে যসা্ার কাঁক্’ যক কার অলঙার? – যকা্ অলঙার হরয়রছ?

চ) ‘ক্ররাাাভাস’ ্লরে কী য্াাায়?

ছ) ‘কারলােল ঢাকলরে সই কালা বরে রর্’।– এখার্ উবরা্ যকা্কি?

ে) ‘েকি্ী চরলরছ অকভসারর’—যকা্ অলঙার?

২। যযরকার্া বাঁচকি পর্র উতর দাও: ২X৫

ক) উদাহরষসহ অ্র র্ত ছরনর রাতাগষ্া বদকেকি যলরখা।

খ) ছরনর বকরভাষায় অ্র ক’পকার ও কী কী?

গ) ‘র্ীন্াষ’ েবকি অ্র র্ত ও সর র্ত-এ ক’রাতা করর বার্ ?

ঘ) ‘অষক’ ও ‘ষিক’ ্লরে কী য্াাায় ?

ঙ) একই ্্য্্ক্ ্ারক্ ্ার্ার উচাকরে হরল যকা্ অলঙার হয় ?



চ) বাঁচকি ক্ররাারললক অলঙাররর ্ার যলরখা।

ছ) ‘রররষর ফুল ্ে হরয় যফারি/েী্র্র উদ্ার্’। যকা্ অলঙার হরয়রছ ?

ে) ‘সা্ী ে্্ীর দরকষ সরুদ্ে ্াে’ – অলঙার ক্ষদয় কররা।

৩। যযরকার্া কে্কি পর্র উতর দাও: ৫X৩

ক) ‘যোষষ েক্’ ্লরে কী য্াাায়? একি যকা্ রীকের ছরনর ব্কেষ্?

অষ্া

েবালঙার ও অষদালঙাররর বাষদক্ উদাহরষসহ আরলাচ্া কররা।

খ) ছরনাকলকব প্ে কররা : 2½ x 2

I) ‘অয্া ্দীেীরর চন্ী গাঁরয়

যবারো রকনরখা্া গরযর ্াঁরয়’।

II) ‘বারয়র েলায় ্রর যেকল কক?

আর্ একিু চল্া োকুর কা’।

গ) অলঙার ক্ষদয় কররা : 2½ x 2

I) ‘কষর-ক্েুরী/্্ী্া যগারী/যবখ্ু ঘারির কল রল’।

II) ‘বেুক দু’যফাঁিা অশ েগরের’বরর/ যয্ দুকি ্ালীককর য্াক’।

ঘ) ‘রু্ক’ ছরনর ব্কেষ্ উদাহরষসহ সংর্রব আরলাচ্া কররা।

ঙ) যরক ও য্ষ অলঙাররর েুল্ারললক আরলাচ্া কররা।

৪। যযরকার্া এককি পর্র উতর দাও: ১০X১

ক) ‘উবরা’ অলঙাররর সংজা ও য্ষীাকল উদাহরষসহ আরলাচ্া কররা।

খ) উদাহরষসহ অ্ুপাস অলঙাররর ক্কভন য্ষী সমরকদ ক্ র্ে আরলাচ্া কররা।

গ) গদ্ছন কারক ্রল? উদাহরষসহ এই ছরনর স্ব ও ব্কেষ্ সমরকদ আরলাচ্া কররা।


