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CLASS-XII 

SUBJECT—ASSAMESE   

SUBJECT CODE: 114 

 

Time:3 hours                Full marks:80           

GENERAL INSTRUCTIONS                                                                         

THERE ARE 4 SECTIONS. 

EACH MCQ CARRY 1 MARK 

PLEASE FOLLOW SPECIFIC INSTRUCTION FOR EACH QUESTIONS. 

THERE WILL BE NO NEGATIVE MARKING. 

 

SECTION—A (READING) 

(ব োধ পৰীক্ষণ) 

১। অনুচ্ছেদচ্ছ ো পঢ়ি ঢ়নম্নঢ়িঢ়িত প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ ঢ়িিো--- 

মহোভোৰতীয় সংসৃ্কঢ়তচ্ছয়ই অসমীয়ো সংসৃ্কঢ়তৰ পূৰ্ বভোৰতীয় প্ৰকোশ। ভোৰতীয় সংসৃ্কঢ়তৰ 

মধ্যযুগীয় ঢ়য ঢ়ৰ্কোশ ,পূৰ্ বভোৰতীয়  সংসৃ্কঢ়তত প্ৰঢ়তফঢ়িত হহচ্ছে, সসচ্ছয়  হহচ্ছে অসমীয়ো 

সংসৃ্কঢ়ত। মহোপুৰুষ শংকৰচ্ছদচ্ছেই এই অসমীয়ো সংসৃ্কঢ়তৰ পূৰ্ বৰূপ ঢ়দওঁতো ।  ভোৰতীয় 

মধ্যযুগীয় সোংসৃ্কঢ়তক আচ্ছদোিচ্ছন শংকৰ -প্ৰঢ়তভোত ঢ়য প্ৰঢ়তক্ৰিয়ো কঢ়ৰঢ়েি –তোচ্ছৰপৰোই ফুচ্ছি-

পোচ্ছত ঢ়ৰ্কঢ়শ উঠিি অসমীয়ো সংসৃ্কঢ়ত । 

অসমীয়ো সংসৃ্কঢ়তৰ ঢ়ৰ্ষচ্ছয় ক’ৰ্লি সযোেোৰ আগচ্ছত আঢ়ম প্ৰোক—শংকৰী যুগৰ সভযতো-

সংসৃ্কঢ়তৰ ঢ়ৰ্ষচ্ছয় ক’ৰ্ িোঢ়গৰ্ । 

অসম ৰু্ৰঞ্জীৰ আঢ়দচ্ছেোেোত অসমত আঢ়ম আসুৰীয় সভযতো -সংসৃ্কঢ়তৰ প্ৰোদুভবোে সদঢ়িৰ্লি 

পোওঁ। সসইসময়ত যঢ়দও অসমত আয ব-সভযতো-সংসৃ্কঢ়তৰ প্ৰভোে পৰোঢ়হ নোঢ়েি, তথোঢ়পও 

সসইসময়ৰ এই পূৰ্ বভোৰতীয় সভযতো আৰু সংসৃ্কঢ়ত আয ব-সভযতোৰ সমোচ্ছনই উন্নত আঢ়েি। 

আনঢ়ক সকোচ্ছনো সকোচ্ছনো সেত্ৰত ঢ়ৰ্চ্ছশষলক সুকুমোৰ কিোত সসই সময়ৰ অসমীয়ো সংসৃ্কঢ়ত 

ভোৰতৰ সকচ্ছিো প্ৰচ্ছদশচ্ছতই উন্নত িোপৰ আঢ়েি ৰু্ঢ়িচ্ছয়ই পুৰোচ্ছৰ্-ভোৰচ্ছত সপোেো যোয়। আক্ৰি 

যোক আঢ়ম অসমীয়ো ভোষো-সংসৃ্কঢ়ত সৰ্োচ্ছিো,ঁএই ভোষো-সংসৃ্কঢ়তচ্ছয় অসমীয়ো ঢ়হচোচ্ছপ গি িয় 

শংকৰীযুগৰ সম্ভেতঃ ২০০ ৰ্েৰ মোনৰ আগৰ পৰো । তোৰ আগচ্ছেোেোত ( অসমৰ অসম নোম 

সহোেোৰ আগচ্ছত ) অসমৰ নোম আঢ়েি কোমৰূপ ।এই কোমৰূপৰ সভযতো -সংসৃ্কঢ়তত আয ব -

সভযতো-সংসৃ্কঢ়তৰ প্ৰোধ্োনয সৰ্ঢ়ে।আৰু পৰেতী অসমীয়ো সভযতো-সংসৃ্কঢ়ত ইয়োৰ ওপৰচ্ছতই 

প্ৰঢ়তঠিত ।কোমৰূপ সহোেোৰ আগচ্ছত এই পূৰ্ ব ভোৰত িণ্ডৰ নোম আঢ়েি প্ৰোগচ্ছিযোঢ়তষ। 

প্ৰোগচ্ছিযোঢ়তষত যঢ়দও আসুৰী সভযতো -সংসৃ্কঢ়তৰ প্ৰভোে ইয়োত পঢ়ৰৰ্লি ভোিলকচ্ছয় আৰম্ভ 



কঢ়ৰঢ়েি ।চ্ছসই সময়ত প্ৰোগচ্ছিযোঢ়তষপুৰৰ সভযতো-সংসৃ্কঢ়তচ্ছয মধ্যভোৰতীয় ,পক্ৰিম ভোৰতীয় 

আৰু  দঢ়েৰ্ ভোৰতীয়  সভযতো-সংসৃ্কঢ়ততলক উন্নত আঢ়েি তোক সুকুমোৰ কিোৰ ফোিৰ পৰো 

চোচ্ছি প্ৰমোৰ্ সপোেো যোয় ।ভোৰতীয় সুকুমোৰ কিোৰ ইঢ়তহোস ঢ়িচ্ছিোচ্ছত আৰু সসই ঢ়ৰ্ষচ্ছয় িগৎ 

ঢ়ৰ্িযোত পক্ৰণ্ডত ডক্টৰ আনদ কুমোৰ স্বোমীচ্ছয় সতচ্ছিতৰ ‘ History of Indian Fine Artsত 

ঢ়িঢ়িচ্ছে’Chitralekha is the earliest known painter in Indian history.’   ভোৰতীয় ইঢ়তহোচ্ছস 

িনোৰ ঢ়ভতৰত ঢ়চত্ৰচ্ছিিোই হহচ্ছে আঢ়দ আচ্ছিিয ঢ়শল্পী। 

i) অসমীয়ো সংসৃ্কঢ়ত ৰু্ঢ়িচ্ছি ঢ়ক ৰু্িো?       2                                         

ii) মহোপুৰুষ শংকৰ সদচ্ছে অসমীয়ো সংসৃ্কঢ়তত সকচ্ছন প্ৰভোে সপিোইঢ়েি ?                 

2 

iii) অসমীয়ো সংসৃ্কঢ়ত সম্পচ্ছকব পুৰোচ্ছৰ্-ভোৰচ্ছত ঢ়ক উচ্ছেি আচ্ছে?                                    

2 

iv) কোমৰূপৰ সভযতো-সংসৃ্কঢ়তৰ ঢ়ৰ্ষচ্ছয় চমুলক ঢ়িিো।               2 

v) প্ৰোগচ্ছিযোঢ়তষপুৰ সম্পচ্ছকব এঠ  স োকো ঢ়িিো? 2                                   

vi) ভোৰতীয় সুকুমোৰ কিোৰ ইঢ়তহোস ঢ়িচ্ছিোচ্ছত ডক্টৰ আনদ কুমোৰ স্বোমীচ্ছয় ঢ়ক কথো 

উচ্ছেি কঢ়ৰচ্ছে?2                                                                                          

vii) সঢ়ি ভোঙো—সংসৃ্কঢ়ত=          1                                                           

ক) সং+ কৃঢ়ত 

ি) স ং +সৃ্কঢ়ত 

গ) সম + কৃঢ়ত 

ঘ) সম   + কৃঢ়ত 

viii) উপসগ ব ৰ্োঢ়চ উঢ়িয়োই ঢ়িিো---প্ৰঢ়তঠিত                           1                             

ক) প 

ি) প্ৰ 

গ) প্ৰঢ়ত 

ঘ) পঢ়ৰ 

ix) ঢ়ৰ্পৰীতোথ বক শব্দ ঢ়িিো-উন্নত1                                     

ক) ঢ়ৰ্ন্নত 

ি) কুন্নত 

       গ) অনুন্নত 

         ঘ) সুন্নত 

SECTION-B (WRITING)  

(লিখন কিো) 

2. ক) তিত ঢ়দয়ো সোংচ্ছকঢ়তক ৰ্োকযচ্ছকই োৰ সহোয় হি গল্পচ্ছ ো সম্পূৰ্ বলক ঢ়িিো ।(গল্পচ্ছ োৰ এ ো 

ঢ়শচ্ছৰোনোম আৰু নীঢ়তঢ়শেো ঢ়িঢ়িৰ্ িোঢ়গৰ্ ।)                                  5                                                                             



অৰৰ্যৰ মোচ্ছিচ্ছৰ পুচ্ছৰোঢ়হচ্ছত েোগিী এ ো কোিত হি হগচ্ছে-----ঢ়তঢ়ন ো ধূ্ত বই সদঢ়িচ্ছি----

প্ৰথমচ্ছ োচ্ছে ক’সি --‘’ এইচ্ছ ো কুকুৰ ‘’--- পুচ্ছৰোঢ়হত আগৰ্োঢ়ি হগ থোঢ়কি-- ঢ়িতীয়চ্ছ োচ্ছেও ক’সি 

‘’এইচ্ছ ো কুকুৰ ‘’-----পুচ্ছৰোঢ়হত হগ থোঢ়কি---তৃতীয়চ্ছ োচ্ছেও ক’সি—‘’ সসইচ্ছ ো কুকুৰ ‘’---

পুচ্ছৰোঢ়হচ্ছত আগৰ্োঢ়ি হগ থোঢ়কি----গন্তৰ্যস্থোন পোচ্ছি----- 

নোইৰ্ো, 

ি) তিত ঢ়দয়ো ঢ়যচ্ছকোচ্ছনো এিন ৰচনো ঢ়িিো----                               5                                                                

i)  নোগঢ়ৰকৰ দোঢ়য়ত্ব আৰু কতবৰ্য    iiমহোপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰ সদে 

3.সতোমোৰ ঢ়ৰ্দযোিচ্ছয় আচ্ছয়োিন কৰো গ্ৰন্থচ্ছমিো িনৰ ঢ়ৰ্ষচ্ছয় িনোই ৰ্োতঢ়ৰকোকতত প্ৰকোশৰ 

ৰ্োচ্ছৰ্ এিন প্ৰঢ়তচ্ছৰ্দন যুগুত কৰো ।                                     5                                                                            

4 তিত ঢ়দয়ো ঢ়যচ্ছকোচ্ছনো এ ো ফকৰো-সযোিনো ৰু্িোই ঢ়িিো---                                                            

5 

ক) হস্তীচ্ছৰো ঢ়পচচ্ছি পোে সজ্জনচ্ছৰো ৰু্চ্ছৰ নোও 

ি) ৰু্িোৰ কথো নুশুন সডকো,  োনত পঢ়ৰ ঢ়কয় সকঁকো 

5.ভোৰ্ সম্প্ৰসোৰৰ্ কৰো--(ঢ়যচ্ছকোচ্ছনো এ ো )           5                                                                  

ক) মোতৃভোষোৰ উন্নঢ়ত সোধ্ন হ’সি সভযতো আৰু সংসৃ্কঢ়তৰ উন্নঢ়ত সোধ্ন হ’ৰ্। 

ি) প্ৰৰ্োিীৰ্দ্ধ শ্ৰমৰ আগত সকোচ্ছনো কোচ্ছমই অসোধ্য নহয় । 

6, তিত ঢ়দয়ো িণ্ডৰ্োকযৰ শুদ্ধ অথ বচ্ছ ো ঢ়িিো-1x5 =5                                        

ক)অথোই সোগৰ-- 

i) ঢ়নমোঢ়িত 

ii)  ডোঙৰ ঢ়ৰ্পদ 

iii) অৰু্িন 

iv)চহকী 

ি) আমন-ক্ৰিমন-- 

i) মন মোঢ়ৰ 

ii) অঢ়ত মৰমৰ 

iii)  পঢ়ৰপোঠ  

iv) েীৰ্ 

গ) উিহ-মোিহ-- 

i) সোমোনয 



ii) িঢ়ৰয়োি 

iii) সৰু 

iv অঢ়তশয় আনদ 

ঘ) িোঢ়ম ডোি -- 

i) সোহসী 

ii) দুগ বঢ়ত 

iii) উদ্ধত 

iv)কম সৰ্ঢ়ে 

ঙ) ঘুনুক-ঘোনোক -- 

i) অহংকোৰ 

ii) িৰতকীয়ো 

iii) অিপলক শুনো 

iv)সঘোৰ অিকোৰ 

SECTION-C (GRAMMAR) 

( যোকৰণ) 

 

7.   তিত ঢ়দয়ো  সচ্ছমোচোঢ়ৰত শব্দচ্ছকই োৰ  শুদ্ধ  অথ ব ৰ্োঢ়ে উঢ়িয়োই ঢ়িিো—              1x4=4 

ক) চুঠ -- 

i) চোঢ়ক 

ii) ঢ়ৰ্দোয় 

iii) চোপৰ 

iv) শব্দ 

ি) েুঠ  -- 

i) আিয় 

ii) চোপৰ 

iii) ধ্ৰো 

iv) ঢ়ৰ্দোয় 

গ) ঢ়দন-- 



i) শূনয 

ii) সময় 

iii)দুিীয়ো 

iv) ৰ্ঢ়ি 

ঘ) দীন  -- 

i)ৰ্যোিযো 

ii) দুিীয়ো 

iii) ঢ়ৰ্ঢ়ধ্ 

iv) সময় 

 

8.তিত ঢ়দয়ো শব্দচ্ছৰ্োৰৰ ঢ়ৰ্পৰীতোথ বক শব্দ ৰ্োঢ়ে উঢ়িয়োই ঢ়িিো ---                             1x4=4 

ক) সিীে -- 

i) দুগ বি 

ii) ঢ়ৰ্পদিনক 

iii)ঢ়নিীে 

iv) ঢ়নৰোশো 

ি) সৃঠি--- 

i) অসৃঠি 

ii) প্ৰিয় 

iii) ধ্বঃস 

iv) দুগ বম 

গ) সচোকো-- 

i) সভোতো 

ii) অপঢ়ৰঢ়মত 

iii) ঢ়নদ্ৰো 

iv) ঢ়ৰ্সিবন 

ঘ) প্ৰকৃত-- 

i) সঁচো 



ii)   সিক 

iii) কোল্পঢ়নক 

iv)দোনে 

9 তিত ঢ়দয়ো ঢ়নয়মসমূহৰ অন্তগ বত ঢ়নঢ়দবি শব্দচ্ছৰ্োৰ ৰ্োঢ়ে উঢ়িয়োই ঢ়িিো--                                

1x4=4 

ক) সু আৰু ঢ়ৰ্ উপসগ বৰ ঢ়পেত থকো ‘সম’ শব্দৰ দন্তয স মূ দ্ধবনয ষ হয়। 

i)  ঢ়ৰ্ষোৰ্ 

ii) সুনোম 

iii)   ঢ়ৰ্ষম 

iv)  ঢ়ৰ্চ্ছশষ 

ি) প্ৰতযয় সযোগ হচ্ছি হঢ়ৰ্স   আৰু চোেুস   শব্দৰ দন্তয স মূ দ্ধবনয ষ হয়। 

i)  শ্ৰীচৰচ্ছৰ্ষু 

ii) ঘষ বৰ্ 

iii)  হষ ব 

iv) চোেুষ 

গ) অ আ ঢ়ভন্ন স্বৰৰ্ৰ্ ব ৰ্ো ক ৰ্ো ৰ- ৰ পোেত থকো প্ৰতযয়ৰ দন্তয স মূ দ্ধবনয ষ হয়। 

i)কি 

ii) ভঢ়েষযৎ 

iii)সুষম 

iv)সদোষ 

ঘ) ঢ়কেুমোন শব্দ স্বোভোঢ়েকচ্ছত মূ দ্ধবনয ষ হয়। 

i) সৰোষ 

ii) অঢ়ভিোষ 

iii)  ঢ়নষোদ 

iv) ঢ়মি 

10. শুদ্ধ উত্তৰ ৰ্োঢ়ে উঢ়িয়োই ঢ়িিো----    1 x 4=4                                                                           

ক) সতঁও সয এিন ভোি ঢ়শল্পী মই আগচ্ছত নোিোঢ়নঢ়েচ্ছিো। 

i) সৰিৰ্োকয 



ii) সযৌঢ়গকৰ্োকয 

iii) িঠ িৰ্োকয 

iv) ভোেচ্ছৰ্োধ্ক ৰ্োকয 

ি) আঢ়ম ৰোঢ়তপুেো সিোিকোঢ়িৰ্লি যোম । 

i)সযৌঢ়গক ৰ্োকয 

ii) িঠ ি ৰ্োকয 

iii) সৰি ৰ্োকয 

iv) ঢ়মশ্ৰ ৰ্কয 

গ) তুঢ়ম আঢ়হৰ্ো আৰু মই  যোম। 

i) িঠ ি ৰ্োকয 

ii) সযৌঢ়গক ৰ্োকয 

iii)  সৰি ৰ্োকয 

iv) ঢ়মশ্ৰ ৰ্োকয 

ঘ) তুঢ়ম মনত ঢ়য আশো কঢ়ৰেো সসয়ো সফি হ’ৰ্। 

i) সৰি ৰ্োকয 

ii) িঠ ি ৰ্োকয 

iii) সযৌঢ়গক ৰ্োকয 

iv) প্ৰশ্নচ্ছৰ্োধ্ক ৰ্োকয 

11.  ঢ়ৰ্পৰীত ঢ়িংগ ৰ্োঢ়ে উঢ়িয়োই ঢ়িিো---  1x4=4                                                                         

ক) তন-ু- 

i) তনী 

ii) তন্বী 

iii) তঢ়ননী 

iv) তন ভী 

ি) সধ্োৰ্ো-- 

i) সধ্োৰ্োনী 

ii)সধ্োচ্ছৰ্োনী 

iii) ধু্ৰু্নী 



iv) ধু্ৰ্ী 

গ) ৰ্োঘ-- 

i) ৰ্োঘনী 

ii) ৰ্োঢ়ঘনী 

iii) ৰ্োঘীনী 

iv)ৰ্োঘী 

ঘ) সসেক-- 

i)  সসেকো 

ii) সসঢ়েকো 

iii) সসেী 

iv)  সসেীকো 

 

SECTION-D 

(গদ্য ভোগ) 

 

12.তিত ঢ়দয়ো প্ৰশ্নসমূহৰ   শুদ্ধ   উত্তৰ ৰ্োঢ়ে উঢ়িয়োই ঢ়িিো---                                1x4=4 

ক) আনদৰোম ৰ্ৰুেোই সকোনিন গ্ৰন্থত কোমৰূপৰ ভোওনোৰ কথো উচ্ছেি কঢ়ৰচ্ছে? 

i) ভক্ৰি ঢ়ৰ্চ্ছৰ্ক 

ii) মহোৰ্ীৰ চঢ়ৰত 

iii) কথোগুৰু চঢ়ৰত 

iv) ধ্ম বপদ 

ি) সম্বিপুৰ ভোৰতৰ সকোনিন ৰোিযত অেঢ়স্থত? 

i) অসমত 

ii) ঢ়ৰ্হোৰত 

iii) উঢ়ৰষয়োত 

iv) সকচ্ছৰিত 

গ ) শীিভদ্ৰ সকোন যুগৰ চুঠ গল্প ঢ়িিক ? 

  i)ৰ্োহঁী 



  ii) আেোহন 

 iii) ৰোমচ্ছধ্ন ু

 iv) চোচ্ছনঢ়ক 

ঘ) িক্ষ্মীনোথ সৰ্িৰ্ৰুেোই ৰচনো কৰো ৰু্ৰঞ্জীমূিক নো  এিনৰ নোম হ’ি--- 

i) িনুুকো 

ii) ঢ়িঢ়তকোই 

iii) িয়মতী কঁুেৰী 

iv) সুৰঢ়ভ 

13. তিত ঢ়দয়ো ঢ়যচ্ছকোচ্ছনো এ ো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ঢ়িিো--- 2                                                                 

ক) ‘’ সমোৰ মোতৃমুি দশ বন’’ শীষ বক পোিঠ ৰ নোমকৰৰ্ৰ তোৎপয ব ঢ়ৰ্চ্ছেষৰ্ কৰো। 

ি) ভূচ্ছদে সচৌধু্ৰীচ্ছয় প্ৰশোন্ত শম বোলিঢ়কয় ঢ়চঠি ঢ়িঢ়িঢ়েি? 

14. প্ৰসংগ সংগঢ়ত দশ বোই ৰ্যোিযো কৰো---(ঢ়যচ্ছকোচ্ছনো এ ো )                                                           

4 

ক) কম বই িীেন আৰু কম বহীনতোই প্ৰকৃত মৃতুযস্বৰূপ । 

ি) মহোপুৰুষসকিৰ পদোংক অনুসৰৰ্ কঢ়ৰ প্ৰচ্ছতযক মোনুচ্ছহ ঢ়নিক উন্নঢ়তৰ পচ্ছথচ্ছৰ 

পঢ়ৰচোঢ়িত কঢ়ৰৰ্ পোচ্ছৰ । 

( পদয ভোগ ) 

 

15.প্ৰশ্নসমূহৰ শুদ্ধ উত্তৰ ৰ্োঢ়চ উঢ়িয়োই ঢ়িিো-1x4=4                                                                    

ক) মহোপুৰুষ মোধ্েচ্ছদচ্ছে ঢ়কমোন ৰ্ৰগীত ৰচনো কঢ়ৰঢ়েি? 

i) ২৪০ ো 

ii) ১৫৭  ো 

iii) ২০০  ো 

iv)   ১২০ ো 

ি) মোধ্েচ্ছদচ্ছে সকোনিন পুঢ়থ ৰচনো কঢ়ৰঢ়েি ? 

i) ৰোিসূয় কোৰ্য 

ii) মধু্পুৰ 

iii) ভঠ মো 



iv)  পুৰোৰ্ 

গ)  সিযোঢ়তপ্ৰসোদ আগৰেোিোই সকোনিন নো কৰ িঢ়ৰয়চ্ছত আত্মপ্ৰকোশ কচ্ছৰ? 

i)   ঢ়নমোঢ়ত কইনো 

ii) িঢ়নকৰ 

iii)সশোঢ়ৰ্তকঁুেৰী 

iv) কনকিতো 

ঘ) সকশে মহন্তই ঢ়শশুৰ ৰ্োচ্ছৰ্ ৰচনো কৰো পুঢ়থিনৰ নোম ঢ়ক? 

i) আগন্তুক 

ii) ওমিো ঘৰ 

iii) ৰ’দ ক্ৰিঢ়কঢ়মঢ়ক 

iv)  আমোৰ পৃঢ়থেী 

16. তিত ঢ়দয়ো ঢ়যচ্ছকোচ্ছনো এ ো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ঢ়িিো—,2                                                                   

ক) ‘উৰুঢ়ি’ আৰু ‘ৰোঢ়গ’ শব্দদু োৰ অথ ব ঢ়িিো। 

ি) ‘’যোঢ়চঢ়ৰ্ ঢ়কহচ্ছৰ সষোড়চ্ছশোপচোৰ ‘’ শব্দই ঢ়ক ৰু্িোইচ্ছে? 

17.  প্ৰসংগ সংগঢ়ত দশ বোই ৰ্যোিযো কৰো— ঢ়যচ্ছকোচ্ছনো এচ্ছেোেঁো )                                                         

4 

ক) আক্ৰি িনতোৰ আচ্ছিোকঢ়ৰ্িয়ী 

অপূৰ্ ব অঢ়ভযোন 

আক্ৰি পৃঢ়থেীৰ আকোচ্ছশ আকোচ্ছশ 

িনতোৰ আহ্বোন, 

ি) ঢ়সদ্ধ মুঢ়নগচ্ছৰ্       ঢ়চঢ়ন্তয়ো নপোচ্ছে 

সসো হঢ়ৰ যচ্ছশোেো সকোচ্ছি। 

ক্ৰত্ৰিগত পঢ়ত ভকঢ়ত ঢ়মঢ়িি 

মূৰুি মোধ্চ্ছে সৰ্োচ্ছি ।। 

 

 

 

 



 

      MARKING SCHEME 

Sample paper 2022   --23 

CLASS-XII 

           SUBJECT—ASSAMESE   

           SUBJECT CODE,:114 

TIME:3HOURS                      MARK:80                                                                   

SECTION—A (READING) 

(ব োধ পৰীক্ষণ) 

১। অনুচ্ছেদচ্ছ ো পঢ়ি ঢ়নম্নঢ়িঢ়িত প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ ঢ়িিো--- 

i)   মহোভোৰতীয় সংসৃ্কঢ়তচ্ছয়ই অসমীয়ো সংসৃ্কঢ়তৰ পূৰ্ বভোৰতীয় প্ৰকোশ । ভোৰতীয় সংসৃ্কঢ়তৰ 

মধ্যযুগীয় ঢ়য ঢ়ৰ্কোশ ,পূৰ্ বভোৰতীয়  সংসৃ্কঢ়তত প্ৰঢ়তফঢ়িত হহচ্ছে, সসচ্ছয়  হহচ্ছে অসমীয়ো সংসৃ্কঢ়ত.                         

2 

ii) মহোপৰুুষ শংকৰচ্ছদচ্ছেই এই অসমীয়ো সংসৃ্কঢ়তৰ পূৰ্ বৰূপ ঢ়দওঁতো । ভোৰতীয় মধ্যযুগীয় 

সোংসৃ্কঢ়তক আচ্ছদোিচ্ছন শংকৰ -প্ৰঢ়তভোত ঢ়য প্ৰঢ়তক্ৰিয়ো কঢ়ৰঢ়েি –তোচ্ছৰপৰোই ফুচ্ছি- পোচ্ছত 

ঢ়ৰ্কঢ়শ উঠিি অসমীয়ো সংসৃ্কঢ়ত ।                                       2 

iii)সসইসময়ত যঢ়দও অসমত আয ব-সভযতো-সংসৃ্কঢ়তৰ প্ৰভোে পৰোঢ়হ নোঢ়েি, তথোঢ়পও 

সসইসময়ৰ এই পূৰ্ বভোৰতীয় সভযতো আৰু সংসৃ্কঢ়ত আয ব-সভযতোৰ সমোচ্ছনই উন্নত আঢ়েি। 

আনঢ়ক সকোচ্ছনো সকোচ্ছনো সেত্ৰত ঢ়ৰ্চ্ছশষলক সুকুমোৰ কিোত সসই সময়ৰ অসমীয়ো সংসৃ্কঢ়ত 

ভোৰতৰ সকচ্ছিো প্ৰচ্ছদশচ্ছতই উন্নত িোপৰ আঢ়েি ৰু্ঢ়িচ্ছয়ই পুৰোচ্ছৰ্-ভোৰচ্ছত সপোেো যোয়।                                       

2 

iv)আক্ৰি যোক আঢ়ম অসমীয়ো ভোষো-সংসৃ্কঢ়ত সৰ্োচ্ছিো,ঁএই ভোষো-সংসৃ্কঢ়তচ্ছয় অসমীয়ো ঢ়হচোচ্ছপ গি 

িয় শংকৰীযুগৰ সম্ভেতঃ ২০০ ৰ্েৰ মোনৰ আগৰ পৰো । তোৰ আগচ্ছেোেোত ( অসমৰ অসম 

নোম সহোেোৰ আগচ্ছত ) অসমৰ নোম আঢ়েি কোমৰূপ ।এই কোমৰূপৰ সভযতো -সংসৃ্কঢ়তত আয ব 

-সভযতো-সংসৃ্কঢ়তৰ প্ৰোধ্োনয সৰ্ঢ়ে।আৰু পৰেতী অসমীয়ো সভযতো-সংসৃ্কঢ়ত ইয়োৰ ওপৰচ্ছতই 

প্ৰঢ়তঠিত ।           2 

v)কোমৰূপ সহোেোৰ আগচ্ছত এই পূৰ্ ব ভোৰত িণ্ডৰ নোম আঢ়েি প্ৰোগচ্ছিযোঢ়তষ। প্ৰোগচ্ছিযোঢ়তষত 

যঢ়দও আসুৰী সভযতো -সংসৃ্কঢ়তৰ প্ৰভোে ইয়োত পঢ়ৰৰ্লি ভোিলকচ্ছয় আৰম্ভ কঢ়ৰঢ়েি ।চ্ছসই 

সময়ত প্ৰোগচ্ছিযোঢ়তষপুৰৰ সভযতো-সংসৃ্কঢ়তচ্ছয মধ্যভোৰতীয় পক্ৰিম ভোৰতীয় আৰু দঢ়েৰ্ 

ভোৰতীয় সভযতো-সংসৃ্কঢ়ততলক উন্নত আঢ়েি তোক সুকুমোৰ কিোৰ ফোিৰ পৰো চোচ্ছি প্ৰমোৰ্ 

সপোেো যোয় ।              2 

vi)ভোৰতীয় সুকুমোৰ কিোৰ ইঢ়তহোস ঢ়িচ্ছিোচ্ছত আৰু সসই ঢ়ৰ্ষচ্ছয় িগৎ ঢ়ৰ্িযোত পক্ৰণ্ডত ডক্টৰ 

আনদ কুমোৰ স্বোমীচ্ছয় সতচ্ছিতৰ ‘History of Indian Fine Artsত ঢ়িঢ়িচ্ছে’Chitralekha is the 



earliest known painter in Indian history.’   ভোৰতীয় ইঢ়তহোচ্ছস িনোৰ ঢ়ভতৰত ঢ়চত্ৰচ্ছিিোই 

হহচ্ছে আঢ়দ আচ্ছিিয ঢ়শল্পী। 

 

 

vii) সঢ়ি ভোঙো—সংসৃ্কঢ়ত= 

ঘ) সম   + কৃঢ়ত 

viii) উপসগ ব ৰ্োঢ়চ উঢ়িয়োই ঢ়িিো---   প্ৰঢ়তঠিত                                    1 

গ) প্ৰঢ়ত 

 

ix)ঢ়ৰ্পৰীতোথ বক শব্দ ঢ়িিো—উন্নত 

গ) অনুন্নত 

পোিযপুঢ়থ; ৰচনো ঢ়ৰ্ঢ়চত্ৰো 

SECTION-B (WRITING) 

 (লিখন কিো) 

2. ক) সোংচ্ছকঢ়তক ৰ্োকযচ্ছকই োৰ সহোয় হিচ্ছহ গল্পচ্ছ ো সম্পূৰ্ বলক ঢ়িঢ়িৰ্ ।গল্পচ্ছ োৰ এ ো 

ঢ়শচ্ছৰোনোম আৰু নীঢ়তঢ়শেো ঢ়িঢ়িৰ্ িোঢ়গৰ্। ঢ়শচ্ছৰোনোমৰ ৰ্োচ্ছৰ্ 1 নম্বৰ আৰু নীঢ়তঢ়শেোৰ ৰ্োচ্ছৰ্ 1 

নম্বৰলক ঢ়দয়ো হ’ৰ্ । (1+3+1=5)                                                                               5 

 

নোইৰ্ো, 

ি) েোত্ৰ-েোত্ৰীচ্ছয় ঢ়যচ্ছকোচ্ছনো এিন ৰচনো ঢ়িঢ়িৰ্ । ৰচনোিনত মূি ঢ়ৰ্ষয়চ্ছ োক উপস্থোপন 

কঢ়ৰচ্ছিই নম্বৰ ঢ়দয়ো হ’ৰ্ ।             5 

3. প্ৰঢ়তচ্ছৰ্দনিনত ঢ়ৰ্য়ষ , তোঢ়ৰি,স্থোন ,সংৰ্োদদোতোৰ কথো উচ্ছেি কঢ়ৰ েোত্ৰ-েোত্ৰীচ্ছয় 

প্ৰঢ়তচ্ছৰ্দন িন সম্পূৰ্ ব কঢ়ৰচ্ছি নম্বৰ পোৰ্ ।।                                              5 

4 তিত ঢ়দয়ো ঢ়যচ্ছকোচ্ছনো এ ো ফকৰো-সযোিনো ৰু্িোই ঢ়িঢ়িচ্ছি নম্বৰ ঢ়দয়ো হ’ৰ্ ।            5 

ক) হস্তীচ্ছৰো ঢ়পচচ্ছি পোে সজ্জনচ্ছৰো ৰু্চ্ছৰ নোও (নং-৪২ pg-১৪১) 

ি) ৰু্িোৰ কথো নুশুন সডকো,  োনত পঢ়ৰ ঢ়কয় সকঁকো (নং-৪৬ pg-১৪২) 

5.ভোৰ্ সম্প্ৰসোৰৰ্ কৰো--ঢ়যচ্ছকোচ্ছনো এ োৰ ভোৰ্ ৰু্িোই ঢ়িঢ়িচ্ছি নম্বৰ ঢ়দয়ো হ’ৰ্।                                                                            

5 

ক) মোতৃভোষোৰ উন্নঢ়ত সোধ্ন হ’সি সভযতো আৰু সংসৃ্কঢ়তৰ উন্নঢ়ত সোধ্ন হ’ৰ্। 

ি) প্ৰৰ্োিীৰ্দ্ধ শ্ৰমৰ আগত সকোচ্ছনো কোচ্ছমই অসোধ্য নহয় । 



6, তিত ঢ়দয়ো িণ্ডৰ্োকযৰ শুদ্ধ অথ বচ্ছ ো ঢ়িিো----                                                                      

1x5=5 

ক) অথোই সোগৰ== ii) ডোঙৰ ঢ়ৰ্পদ (pg ১১৮) 

ি) আমন-ক্ৰিমন== i) মন মোঢ়ৰ (pg ১১৯) 

গ) উিহ-মোিহ== iv) অঢ়তশয় আনদ (pg ১২০) 

ঘ) িোঢ়ম ডোি   ==   i) সোহসী (pg ১২১) 

ঙ) ঘুনুক-ঘোনোক== iii) অিপলক শুনো (pg ১২ ) 

 

SECTION-C (GRAMMAR) 

( যোকৰণ) 

 

7.   তিত ঢ়দয়ো সচ্ছমোচোঢ়ৰত শব্দচ্ছকই োৰ শুদ্ধ অথ ব ৰ্োঢ়ে উঢ়িয়োই ঢ়িিো—           1x4=4 

ক) চুঠ = iii) চোপৰ (pg-৭0) 

ি) েু ী = iv) ঢ়ৰ্দোয় (pg-৭0) 

গ) ঢ়দন= ii) সময়ৰ ভোগ (pg-৭o) 

ঘ) দীন= ii) দুিীয়ো (pg-৭0) 

8.তিত ঢ়দয়ো শব্দচ্ছৰ্োৰৰ ঢ়ৰ্পৰীতোথ বক শব্দ ৰ্োঢ়ে উঢ়িয়োই ঢ়িিো ---                                             

1x4=4 

ক) সিীে = iii) ঢ়নিীে (pg-৭৮) 

ি) সৃঠি= ii) প্ৰিয় (pg-৭৮) 

গ) সচোকো= i) সভোতো (pg-৭৮) 

ঘ) প্ৰকৃত= iii) কোল্পঢ়নক (pg-৭৮) 

 

9 তিত ঢ়দয়ো ঢ়নয়মসমূহৰ অন্তগ বত ঢ়নঢ়দবি শব্দচ্ছৰ্োৰ ৰ্োঢ়ে উঢ়িয়োই ঢ়িিো--    1x4=4 

ক) সু আৰু ঢ়ৰ্ উপসগ বৰ ঢ়পেত থকো ‘সম’ শব্দৰ দন্তয স মূ দ্ধবনয ষ হয়। 

iii)   ঢ়ৰ্ষম (pg-১৫) 

ি) প্ৰতযয় সযোগ হচ্ছি হঢ়ৰ্স   আৰু চোেুস   শব্দৰ দন্তয স মূ দ্ধবনয ষ হয়। 

iv) চোেুষ( pg-১৫) 



গ) অ আ ঢ়ভন্ন স্বৰৰ্ৰ্ ব ৰ্ো ক ৰ্ো ৰ- ৰ পোেত থকো প্ৰতযয়ৰ দন্তয স মূ দ্ধবনয ষ হয়। 

ii) ভঢ়েষযৎ (pg-১৫) 

ঘ) ঢ়কেুমোন শব্দ স্বোভোঢ়েকচ্ছত মূ দ্ধবনয ষ হয়। 

i) সৰোষ (pg-১৫) 

10. শুদ্ধ উত্তৰ ৰ্োঢ়ে উঢ়িয়োই ঢ়িিো----                                        1x4=4 

ক) সতঁও সয এিন ভোি ঢ়শল্পী মই আগচ্ছত নোিোঢ়নঢ়েচ্ছিো। 

iii) িঠ িৰ্োকয 

ি) আঢ়ম ৰোঢ়তপুেো সিোিকোঢ়িৰ্লি যোম । 

iii) সৰি ৰ্োকয 

গ) তুঢ়ম আঢ়হৰ্ো আৰু মই   যোম। 

ii) সযৌঢ়গক ৰ্োকয 

ঘ) তুঢ়ম মনত ঢ়য আশো কঢ়ৰেো সসয়ো সফি হ’ৰ্। 

ii) িঠ ি ৰ্োকয 

 

11.  ঢ়ৰ্পৰীত ঢ়িংগ ৰ্োঢ়ে উঢ়িয়োই ঢ়িিো---                             1x4=4 

ক) তন=ু ii) তন্বী ( pg-৪৭ ) 

ি) সধ্োৰ্ো= iii) ধু্ৰু্নী (pg-৪৬) 

গ) ৰ্োঘ=   ii) ৰ্োঢ়ঘনী ( pg-৪৬) 

ঘ) সসেক= ii) সসঢ়েকো  (  pg-৪৭) 

 

 

 

 

 

SECTION-D 

(গদ্য ভোগ) 

পোঠ্যপুলি ;-সোলিত্য বসৌৰভ 

12.তিত ঢ়দয়ো প্ৰশ্নসমূহৰ   শুদ্ধ   উত্তৰ ৰ্োঢ়ে উঢ়িয়োই ঢ়িিো---          1x4=4 



ক) আনদৰোম ৰ্ৰুেোই সকোনিন গ্ৰন্থত কোমৰূপৰ ভোওনোৰ কথো উচ্ছেি কঢ়ৰচ্ছে? 

ii) মহোৰ্ীৰ চঢ়ৰত ( pg-৩৪) 

ি) সম্বিপুৰ ভোৰতৰ সকোনিন ৰোিযত অেঢ়স্থত? 

iii) উঢ়ৰষযোত (pg-0৫) 

 

গ) শীিভদ্ৰ সকোন যুগৰ চুঠ গল্প ঢ়িিক? 

iii) ৰোমচ্ছধ্নু (pg-৬১) 

 

ঘ) িক্ষ্মীনোথ সৰ্িৰ্ৰুেোই ৰচনো কৰো ৰু্ৰঞ্জীমূিক নো  এিনৰ নোম হ’ি-- 

iii) িয়মতী কঁুেৰী (pg-0২) 

 

13. তিত ঢ়দয়ো ঢ়যচ্ছকোচ্ছনো এ ো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পোিৰ িগত সংগঢ়ত ৰোঢ়ি ঢ়িঢ়িৰ্-----          2 

ক) ‘’ সমোৰ মোতৃমুি দশ বন’’ শীষ বক পোিঠ ৰ নোমকৰৰ্ৰ তোৎপয ব ঢ়ৰ্চ্ছেষৰ্ কৰো। 

ি) ভূচ্ছদে সচৌধু্ৰীচ্ছয় প্ৰশোন্ত শম বোলি ঢ়কয় ঢ়চঠি ঢ়িঢ়িঢ়েি? 

14. প্ৰসংগ সংগঢ়ত দশ বোই ৰ্যোিযো কৰো—ঢ়যচ্ছকোচ্ছনো এ ো ৰ্যোিযো প্ৰসংগ সংগঢ়ত সহ ঢ়িঢ়িৰ্ ।    4 

ক) কম বই িীেন আৰু কম বহীনতোই প্ৰকৃত মৃতুযস্বৰূপ । 

ি) মহোপুৰুষসকিৰ পদোংক অনুসৰৰ্ কঢ়ৰ প্ৰচ্ছতযক মোনুচ্ছহ ঢ়নিক উন্নঢ়তৰ পচ্ছথচ্ছৰ 

পঢ়ৰচোঢ়িত কঢ়ৰৰ্ পোচ্ছৰ । 

(পদ্য ভোগ) 

 

15. প্ৰশ্নসমূহৰ শুদ্ধ উত্তৰ ৰ্োঢ়ে উঢ়িয়োই ঢ়িিো---                                                                     

1x4=4 

ক) মহোপুৰুষ মোধ্েচ্ছদচ্ছে ঢ়কমোন ৰ্ৰগীত ৰচনো কঢ়ৰঢ়েি? 

ii) ১৫৭  ো (pg ৯৬) 

ি) মোধ্েচ্ছদচ্ছে সকোনিন পুঢ়থ ৰচনো কঢ়ৰঢ়েি? 

i) ৰোিসূয় কোৰ্য (pg ৯৬) 

 

গ) সিযোঢ়তপ্ৰসোদ আগৰেোিোই সকোনিন নো কৰ িঢ়ৰয়চ্ছত আত্মপ্ৰকোশ কচ্ছৰ? 



iii)সশোঢ়ৰ্তকঁুেৰী (pg ১১৩) 

ঘ) সকশে মহন্তই ঢ়শশুৰ ৰ্োচ্ছৰ্ ৰচনো কৰো পুঢ়থিনৰ নোম ঢ়ক? 

ii) ওমিো ঘৰ (pg ১২৬) 

16. তিত ঢ়দয়ো ঢ়যচ্ছকোচ্ছনো এ ো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ঢ়িঢ়িৰ্—                         2 

ক) ‘উৰুঢ়ি’ আৰু ‘ৰোঢ়গ’ শব্দদু োৰ অথ ব ঢ়িিো। (pg-১২৮,১২৯) 

ি) ‘’যোঢ়চঢ়ৰ্ ঢ়কহচ্ছৰ সষোড়চ্ছশোপচোৰ ‘’ শব্দই ঢ়ক ৰু্িোইচ্ছে? (pg -১১৫) 

17.  প্ৰসংগ সংগঢ়ত দশ বোই ৰ্যোিযো কৰো— তিত ঢ়দয়ো ঢ়যচ্ছকোচ্ছনো এচ্ছেোেঁো ৰ্যোিযো কঢ়ৰৰ্ ।         4 

ক) আক্ৰি িনতোৰ আচ্ছিোকঢ়ৰ্িয়ী 

অপূৰ্ ব অঢ়ভযোন 

আক্ৰি পৃঢ়থেীৰ আকোচ্ছশ আকোচ্ছশ 

িনতোৰ আহ্বোন, 

ি) ঢ়সদ্ধ মুঢ়নগচ্ছৰ্   ঢ়চঢ়ন্তয়ো নপোচ্ছে 

সসো হঢ়ৰ যচ্ছশোেো সকোচ্ছি। 

ক্ৰত্ৰিগত পঢ়ত ভকঢ়ত ঢ়মঢ়িি 

মূৰুি মোধ্চ্ছে সৰ্োচ্ছি ।। 

__________________________________________________________________________________________ 


