Sample question paper 2021-2022
Class:X
Term -I
Subject: Assamese
Code:014
Time: 90 minutes.

Full marks: 40

Section -A
Comprehension ( বাধ পৰী ণ)
১/ তলত িদয়া দফােটা ভালদেৰ পিঢ় িযেকােনা চািৰটা
সুভাষ চ

ৰ উ ৰ িলখা:
১×৪=৪
বসু িবলাতত থকা সময়েত ভাৰতত মহা া গা ীৰ নতৃ ত অসহেযাগ আে ালনৰ ৱল

জাৱাৰ উেঠ। সই জাৱাৰৰ অবািৰত

ােত সুভাষৰ াধীনতা

য়াসী মন- িদগ ত হাজাৰ উিমৰ

খলকিন তােল।১৯২১ চনত তওঁ িবলাতৰ পৰা ঘূিৰ আেহ।লেগ লেগ তওঁ ৈল আেহ চৰকাৰী উ
উপেঢৗকন।িক

সকেলােক আচিৰত কিৰ সুভােষ আই.িচ এছ. িড ী পিৰত াগ কিৰ মু

জিপয়াই পেৰ। আৰ
দাসৰ িশষ

হ'ল তওঁ ৰ ৰামা কৰ ৰাজৈনিতক জীৱন।গা ীজীৰ পৰামশ
পদ

অিধ ত হয়।
:
ক) অসহেযাগ আে ালন কাৰ নতৃ ত গঢ় ল উ ঠিছল?
¡) িচ ৰ ন দাসৰ
¡¡) মহা া গা ীৰ
¡¡¡ সুভাষ চ

বসুৰ

iv) দশব ু ৰ
খ)িকমান চনত সুভাষ চ

িবলাতৰ পৰা ঘূিৰ আেহ?

i)১৯২০
¡¡) ১৯২১
¡¡¡)১৯২২
¡v)১৯২৩
গ) দশব ু বুিল কাক কাৱা হয়?
¡) িচ ৰ ন দাসক
¡¡)মহা া গা ীক
¡¡¡)সুভাষ চ

বসুক

¡v)ওপৰৰ এটাও নহয়
ঘ)কাৰ পৰামশত সুভাষ চ ই জাতীয় িশ ালয়ৰ অধ
¡)িচ ৰ ন দাসৰ
¡¡ )মহা া গা ীৰ
¡¡¡)জৱাহৰলাল নহ ৰ
¡v) নতাজীৰ

সং ামত
েম িচ ৰ ন

ত হ'ল।েদশব ু ৰ পৰামশ েম
হণ কেৰ। লেগ লেগ কংে ছ কিমট ৰ চাৰ সিচব পদেতা তওঁ

হণ কিৰ দশ সৱাৰ কেঠাৰ অথচ সুিবমল দী াত দীি

সুভােষ জাতীয় িশ ালয়ৰ অধ

পদৰ

পদ

হণ কেৰ?

ঙ)"পৰামশ" শ েটাত িক উপসগ লগ লািগেছ?
¡)
¡¡)পৰা
¡¡¡)পিৰ
¡v)পৰ
২/তলৰ দফােটাৰ পৰা িযেকােনা চািৰটা

ৰ উ ৰ িলখা:

অসমৰ

নাথ শইকীয়া আিছল মহী হ

াম মাণ নাট জগতত ড৹ ভেৱ

১×৪=৪
প।

তওঁ ২০০১চনৈলেক ২৬ খন নাট ৰচনা কিৰিছল। শইকীয়ােদৱৰ কইখনমান ম

াম মান িথয়টাৰৰ বােব
সফল নাট হ'ল-

দীনব ু , আ পািল,বৃ াবন, এজাক জানাকীৰ জলিমল আিদ।
ড৹ ভেৱ নাথ শইকীয়াই এলািন নাটেকা িলিখ থ গেছ। তাৰ িভতৰত কালাহল, দুিভ , ইিতহাস,
দউতা, িশ

উপেযাগী "শা

ৱাহাট ক ৰ পৰা

িশ

পু মহা দু " আিদ ধাৰাবািহক আকাশবাণীৰ ৰা

চািৰত হেছ।িপছৈল িডব্ গড় ক

যােগও নাটসমূহ

য় কাযসূচী আ

চািৰত হয়।

:
ক) াম মাণ নাট জগতত মহী হ

প বুিল কাৱা হয়---

¡) ড৹ ভূ েপন হাজিৰকাক
¡¡) ড৹ ভেৱ

নাথ শইকীয়াক

¡¡¡) অ ণ শমাক
¡v) ফণী শমাক
খ) " কালাহল" নাটক ৰচনা কিৰিছল--¡) ড৹ ভেৱ
¡¡)িব ু

নাথ শইকীয়াই

সাদ ৰাভাই

¡¡¡) জ ািত সাদ আগৰৱালাই
¡v)ওপৰৰ এগৰাকীেয়ও নহয়।
গ) ড৹ ভেৱ

নাথ শইকীয়ােদেৱ ২০০১চনৈল

াম মান িথেয়টাৰৰ বােব কইখন নাটক ৰচনা কিৰিছল?

¡)২৬ খন
¡¡)২৭খন
¡¡¡)২৮খন
¡v)২৯খন
ঘ)"শা

িশ

পু মহাদু " ড৹ ভেৱ

নাথ শইকীয়াই ৰচনা কৰা--

¡) কিবতাৰ িকতাপ
¡¡)উপন াস
¡¡¡)গ

সংকলন

¡v)িশ

নাট

ঙ)ড৹ ভেৱ

নাথ শইকীয়াই এলািন ৰিডঅ' নাটেকা িলিখ থ গিছল। বাক েটা-----

¡)সৰল
¡¡)জ টল
¡¡¡) যৗিগক
¡v) সিমধানেবাধক
Section -B.

Writing and grammar
( িলখন কলা আ ব াকৰণ)
৩/ তলত িদয়া গ েটা পিঢ় িন িলিখত

সমূহৰ উ ৰ িলখা:

১×৪=৪

এজন মানুেহ এিদন খিৰ লুিৰবৈল গ'ল।হািবৰ মাজত িস এটা সাপৰ পাৱািল পােল। পাৱািলেটা
অকণমান, বৰ ধুনীয়া।েপাৱািলেটাৈল তাৰ বৰ মৰম উপ জল।িস তাক তাৰ ঘৰৈল ল আিহল।স
এটাত ভৰাই থ' ল আ
িদেলও
স

িপঁজৰা

িনেতৗ তাক গাখীৰ খুৱাবৈল ধিৰেল। সাপেটা ডাঙৰ হ'ল, পাহ মািনেছ। এিৰ

িচ নাযায়। মানুহজেন ভািবেল, সাপেটােৱ এিতয়া মানুহক নােখাঁেট। এিদন আেবিল িগিৰহঁ তৰ

ল'ৰােটা সাপেটাৰ কােষেৰ পাৰ হ যাবৈল ধেৰােত সাপেটােৱ ফনা তিল তাক খু ঁ টবৈল আিহল।

িগিৰহঁ ত ওচৰেত আিছল। খঙেত তওঁ সাপেটা এেকেকােব মািৰ পলােল।
:
ক) মানুহজন----লুিৰবৈল গ'ল।
¡) হািব
¡¡)বন
¡¡¡)খিৰ
¡v) খৰ
খ) পাৱািলেটাৈল মানুহজনৰ----উপ জল।
¡) খং
¡¡) দুখ
¡¡¡)মৰম
¡v) বথা
গ) হািবৰ মাজত মানুহজেন িক পােল?
¡) কঁ চ
¡¡)সাপ
¡¡¡)চৰাই
¡v) জাক
ঘ)তলৰ কানেটা ওপৰত িদয়া গ েটাৰ বােব এটা উপযু
¡) িগিৰহঁ ত আ

স

¡¡) অকৃত

সাপ

¡¡¡) এটা স

িপজঁ ৰা

িশেৰানাম হ'ব পােৰ?

ল'ৰা

¡v) ওপৰৰ এটাও নহয়
অথবা,
৪/ তলৰ আদশমূলক ৰচনাৰ আিহ দফােটাৰ পৰা িন িলিখত
িলখা:

সমূহৰ উ ৰ

১×৪=৪

জীৱনৰ িশিকবলগীয়া সম

কামৰ বােব উপযু

শৃংখলােবাধ,িনয়মানুৱিততা আ
মা টডৰাত শৃংখলােবাধ আ

সময় হেছ ছা

অৱ া।ছা জীৱেনই

কতব পৰায়ণতা অনুশীলনৰ উপযু

িনয়মানুৱিততাৰ শইচ ছ টয়াব পািৰেল িপছৈল তােতই অমৃত ফল

ধিৰব।েসেয় ভাৰতবষত বিদক যুগৰপৰা ছা সমাজৰ মাজত কেঠাৰ
হিছল।

সময়। এই কামল মনৰ
চয পালনৰ িনেদশ িদয়া

সকলৰ এই িনেদশ মািন িশষ সকেল জীৱনৰ বােব আৱশ কীয় িবিধ-িশ

া

হন কিৰবলগীয়া

হিছল।
শৃংখলােবাধ

কৃত পে

জীৱন গঠনৰ বাধন ম ।িক

অথহীন িনয়ম-শৃংখলাৰ কবলত পিৰ যােত ছা

জীৱন অথেল নাযায়, তাৰ

িতও ছা সমাজ সাৱধান থকা উিচত।

:
ক)জীৱনৰ িশিকবলগীয়া কামৰ উপযু

সময় কানিখিন?

¡)আজিৰ সময়
¡¡)ছা

অৱ া

¡¡¡বৃ

অৱ া

¡v) আটাইেকইটা
খ) বিদক যুগৰ পৰা ছা
¡)

সকলক কানেটা ত পালন কিৰবৈল কাৱা হিছল?

চয

¡¡)গাহ
¡¡¡)বান
¡v)স াস
গ) কৃত জীৱন গঠনৰ ম িক?
¡) অধ ৱসায়
¡¡) চ া
¡¡¡) ধয
¡v)শৃংখলােবাধ
ঘ) ওপৰৰ দফােটাত " কামল মনৰ মা টডৰা" বুিল কাৰ কথা কাৱা হেছ?
¡)

সকলৰ

¡¡)ছা সকলৰ
¡¡¡) িপতৃ-মাতৃৰ
¡v আটাইেকইটা
৫/ তলত িদয়া ফকৰা যাজনা কইটাৰ
চািৰটাৰ)

১×৪=৪

ক) িকনা হাঁহৰ-----মঙহ।
¡)িড ঙৈল
¡¡)পািখৈল
¡¡¡)নখৈল
¡v) ঠাঁটৈল
খ) টঙা-----এবাৰেহ বিচব পািৰ।
¡)মাত
¡¡)কথা
¡¡¡)আম
¡v)জাম
গ)ধান পেক মােন---মৰণ।
¡)চৰাইৰ
¡¡)টিনৰ
¡¡¡)প ৱাৰ
¡v)হাতীৰ

উ ৰেটা বািচ িলখা (িযেকােনা

ঘ)" গাৰ মািৰ গংগাত পেলাৱা"এই ফকৰা যাজনা টৰ অথ হেছ---¡)অিত ক িদয়া
¡) বিছৈক পিৰ ম কিৰবলগীয়া হাৱা
¡¡¡) কােনাবাই কিতয়াবা কােৰাবাৰ অিন সাধন কিৰবৈল চ া কেৰােত অিন নৈহ উপকাৰেহ হাৱা।
¡v)বৰৈক অিন

হাৱা।

ঙ) "নাওঁ বুিৰেলও টঙৰ পৰা ননমা" --এই ফকৰা যাজনা টৰ অথ হ'ল-¡) মানুহৰ অপকাৰ কিৰবৈল চ া কৰা অনুিচত।
¡¡) হাজাৰ িবপদত পিৰেলও সমাজৰ একে ণী লােক কিতয়াও িনজৰ অহংকাৰ এিৰব িনিবচােৰ।
¡¡¡) সামান ঘটনা বুিল কােনা কথাই আওেহলা কৰা উিচত নহয়।
¡v) আনৰ ওপৰত িন
৬/তলত িদয়া খ বাক

ত মেনেৰ জীয়াই থকা।
কইটাৰ

অথ বািচ িলখা:

(িযেকােনা দুটাৰ)

১×২=২

ক)আঠ ল-¡)আঠেৰ বুল
¡¡)আঠ চাঙা
¡¡¡)মা টত আঠ লগাই সৱা কৰা
¡v)ওপৰৰ এটাও নহয়
খ)গা এৰা দ-¡)য

কিৰ চাৱা

¡¡)স

ক এৰা

¡¡¡)ৰ

া পৰ

¡v)শকত হ
গ)ঘৰ ধৰা--¡)গৃহ ািল চেলাৱা
¡¡) সদায় ঘৰেত মই বৰ হ থকা
¡¡¡) িগিৰহঁ তৰ ঘৰ নৰা
¡v) ঘৰ িগৰী
৭/তলত িদয়া শ েকইটাত িক উপসগ লগ লািগেছ বািচ িলখা। (িযেকােনা িতিনটাৰ)
ক)উ ান¡)উৎ
¡¡)উত
¡¡¡)উদ্
¡v)উথ
খ)অভ দয়¡)অভী
¡¡)অভ
¡¡¡)অিভ
¡v)অভ
গ)অত
¡)অত

-

১×৩=৩

¡¡)অত
¡¡¡)অিত
¡v)অতী
ঘ)উপসগ এিবধ¡) ধাত
¡¡)অব য়
য়া

¡¡¡)

¡v)িবেশষ
৮/উ ৰ িলখা: (িযেকােনা িতিনটাৰ)

১×৩=৩

ক)" হ" অনুসগৰ ব ৱহাৰ িক অথত হয়?
¡)আেদশ
¡¡)অনুেৰাধ
¡¡¡)দৃঢ়তা
য়তা

¡v)অিন

খ)তলত িদয়া কানেটা অনুসগ নহয়?
¡) এ
¡¡)পায়
¡¡¡) িব
¡v) হ'বলা
গ) " চান" অনুসগৰ ব ৱহাৰ িক অথত হয়?
¡) অনুেৰাধ
¡¡) দৃঢ়তা
¡¡¡) িন

য়তা

¡v)অিন

য়তা

ঘ) অনুসগৰ আন এটা নাম--¡)

য়াবাচক পৰসগ

¡¡)অব য়
¡¡¡)সি
¡v)উপসগ
৯/

উ ৰেটা বািচ সি

ক)সম্+বাদ=
¡)সন্ বাদ
¡¡)সংবাদ
¡¡¡)সঙ্ বাদ
¡v)স াদ
খ) তত:+অিধক=
¡)তেতািধক
¡¡)ততিধক
¡¡¡)তােতািধক

কৰা:

(িযেকােনা িতিনটাৰ)

১×৩=৩

¡v)তত:িধক
গ) জগৎ+ঈশ=
¡)জগদীশ
¡¡)জগৎঈশ
¡¡¡)জগিদশ
¡v)জগৎদীশ
ঘ) িন:+কলংক=
¡) িন:কলংক
¡¡)িন লংক
¡¡¡) িনকলংক
¡v) নী লংক
১০/

উ ৰ বািচ িলখা:

ক)আকৃিত বা গঠন অনুসিৰ বাক
¡ ) দুই

(িযেকােনা িতিনটাৰ)
কই কাৰৰ?

কাৰৰ

¡¡)িতিন কাৰৰ
¡¡¡) চািৰ কাৰৰ
¡v) পাঁচ কাৰৰ
খ)পৃিথৱীৰ ঘূৰণীয়া বুিল সকেলােৱ জােন। িক বাক ?
¡)সৰল
¡¡)জ টল
¡¡¡) যৗিগক
¡v)সিমধানেবাধক
গ) পিৰ ম কিৰবা তেহ উ িত কিৰব পািৰবা।
¡) জ টল বাক
¡¡)সৰল বাক
¡¡¡)ভাৱেবাধক বাক
¡v) যৗিগক বাক
ঘ) যিদ িনয়মমেত ব ায়াম কৰা, তে

া

ভােল থািকব।

¡) সৰল বাক
¡¡)

েবাধক বাক

¡¡¡)জ টল বাক
¡v) যৗিগক বাক
Section --C
Literature part (গদ আ
১১/

পদ )

উ ৰেটা বািচ িলখা: (িযেকােনা পাঁচটাৰ)
১×৫=৫

ক)মাধৱেদৱৰ বৰগীতৰ সংখ া িকমান?
¡) ১৫৪টা
¡¡)১৫৫টা

১×৩=৩

¡¡¡)১৫৭টা
¡v)১৬৭টা
খ)বৰগীতৰ ভাষা-¡) মিথলী
¡¡)িহ ী
¡¡¡) জাৱলী
¡v)সং ৃ ত
গ) তামাৰ পাঠত থকা বৰগীত ট িক ৰাগত ব া আেছ?
¡) ৰাগ বস
¡¡)ৰাগ ভূ পালী
¡¡¡)ৰাগ ভৰৱ
¡v) ৰাগ ইমন
ঘ)কিবেয় বা ৱ বুিল কাক সে াধন কিৰেছ?
¡) হিৰক
¡¡)সদািশৱক
াক

¡¡)

¡v)গেণশক
ঙ)"অজুন-ভ ন" িক?
¡) জ

ৰহস

¡¡) ঝু মুৰা
¡¡¡) নাট
¡v) আখ ানমূলক ৰচনা
চ) হজাৰী ঘাষা কাক বালা হয়?
¡) নামেঘাষাক
¡)কীতন ঘাষাক
¡¡¡)নামমািলকাক
¡v)আিদকা

ৰামায়ণক

১২/ তলত িদয়া
ক)ছা

েকইটাৰ

উ ৰেটা বািচ িলখা: (িযেকােনা ৫টাৰ)

জীৱন িকহৰ সময়?

¡) িশ া আহৰণৰ
¡¡) সমাজ সৱাৰ
¡¡¡) খল- ধমািলৰ
¡v) দশৰ উ িতৰ
খ) নগৰৰ জনক-জননী বুিল কাক কাৱা হয়?
¡) দশক
¡¡)গাওঁ ক
¡¡¡)সমাজক
¡v) ৰাজ ক
গ)

কৃত নাৰায়ণ সৱা িক?

১×৫=৫

¡) দৱতা সৱা
¡¡) দশ সৱা
¡¡¡) সমাজ সৱা
¡v) নৰ সৱা
ঘ)"ছা জীৱন আ

সমাজ সৱা" কানখন আেলাচনীত

কািশত

ৱ ?

¡) বাঁহী
¡¡) জানাকী
¡¡¡) অসম বাণী
¡v)আৱাহন
ঙ)কাযকৰী িশ াৰ ঠাই

েপ ছা সকেল ক'ত িনজৰ কাযে

বািচ ল'ব পােৰ?

¡) িনজৰ গাঁওখনেত
¡¡) নগৰত
¡¡¡)িনজৰ সমাজ খনত
¡v)িনজৰ দশখনত
চ)িডে
¡)

ৰ নওগ ডাঙৰীয়াই ৰচনা কৰা এখন কিবতা পুিথৰ নাম হ'ল---

িতমা

¡¡)বীণ ব'ৰাগী
¡¡¡) কেতকী
¡v)থুিপতৰা
------------------------

