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FACULTY HIGHER SECONDARY SCHOOL
SAMPLE PAPER 19-20
CLASS -V
SUB-ASSAMESE
FULL MARKS:50

(ক) তলত দিয়া প্ৰশ্ন সমূহৰ উত্তৰ দিয়া_

১) িশৰথ ৰজাৰ জজষ্ঠ পুত্ৰৰ নাম দক?
২) অযযাধ্যাৰ কুল-পুযৰাদহতৰ নাম দক?
৩) বদশষ্ট মুদন জকান আদছল?
৪) কদবযয় আগমাহ বুদল জকানয া মাহৰ কথা ককযছ?
৫) ষাাঁঠ জকদতয়া লাযগ?

»Ó

৬) মহাপু ষ িুজনাৰ দতদথ জকান মাহত?
৭ )পি জকই প্ৰকাৰৰ?
৮) দবযশষণ পিৰ ভাগ জকই া?
৯) দিয়াবাচক দবযশষয পি কাক জবাযল?
১০) জকান ঋতু ক ঋতু ৰ ৰাণী জবালা হয়?
১১) দশমলু ফুলৰ ৰং জকযনকুৱা?
১২) বছৰৰ প্ৰথম ঋতু দক?
১৩) জকান সময়ত জাতীয় পতাকা অধ্ধ নদমত কদৰ ৰখাৰ দনয়ম?
১৪) জন্মৰ দপছত জকংগা»Ó ক'ত থাযক?
১৫) অযেদলয়াৰ আদিবাসীযবাযৰ দকযহযৰ দচকাৰ কযৰ?
১৬) জাতীয় পতাকাৰ ওপৰভাগৰ ৰং দক?
১৭) জাতীয় পতাকাৰ বগা অংশত দক থাযক?
১৮) জাতীয় পতাকাৰ তলৰ অংশৰ ৰং দক?
১৯) তাড়কা ৰাক্ষসী কাৰ মাক?
২০) ষাাঁঠ মাযন দক?

(১×২০=২০)
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(খ)তলত দিয়া প্ৰশ্নযবাৰৰ উত্তৰ িুই শাৰী বা দতদন শাৰীত দিয়া৷

(২×৫=১০)

১)"হয় মহাশয় ইয়াত দতদন া ৰং আযছ৷"
উক্ত কথাষাৰ জকাযন কাক ককদছল?
২)তাড়কা ৰাক্ষসীক জকযনকক বধ্ কদৰযল?
উত্তৰ-তাড়কা ৰাক্ষসীৰ গজধন দয ফালৰ পৰা অহা জযন পাইদছল ৰাযম জসই ফাযলই বাণ
দনযক্ষপ কদৰদছল৷এইিযৰ শব্দযভিী বাণ দনযক্ষপ কদৰ ৰাযম তাড়কা ৰাক্ষসীক বধ্
কদৰদছল৷
৩)গুণবাচক দবযশষয পি কাক জবাযল?
৪)বসন্ত ঋতু ত ফুলা িুদবধ্ফুলৰ নাম দলখা ৷
৫)িুখন মহাযিশৰ নাম দলখা?

(গ)তলত দিয়া প্ৰশ্নযবাৰৰ উত্তৰ দতদন বা চাদৰ শাৰীত দিয়া(৩×২=৬)
১) জাতীয় পতাকাৰ ৰং জকই া আ»Ó দক দক?ৰংযবাৰ দকহৰ প্ৰতীক?
উত্তৰ-জাতীয় পতাকাৰ ৰং দতদন া-জগৰুৱা,বগা আ»Ó জসউজীয়া
ক) জগৰুৱা-তযাগ আ»Ó সাহসৰ প্ৰতীক৷
খ)বগা-সতয আ»Ó শাদন্তৰ প্ৰতীক৷

গ)জসউজীয়া-দবশ্বাস আ»Ó শদক্তৰ প্ৰতীক৷

২) জকংগাৰুযবাৰক কুকুযৰ জযদতয়া আিমণ কযৰ জতদতয়া ইহাঁ যত দক কযৰ?
(ঘ) ১)তলৰ পুংদলংগ শব্দযকই া স্ত্ৰীদলংগকল »Öপান্তৰ কৰা_(১×৩=৩)
ৰাক্ষস,ৰজা,বৃদ্ধ
উত্তৰ-ৰাক্ষসী,ৰাণী,বৃদ্ধা

২)অথধ দলদখ বাকয ৰচনা কৰা_(১×৩=৩)
পদৰৱতধন, প্ৰযকাপ, উযভনিী
৩)সমাথধ ক শব্দ দলখা(১×৩=৩)
প্ৰাণী, হদৰণা, জনজ
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(ঙ)চমুয াকা দলখা_(দযযকাযনা এ া)

(৫)

স্বাধ্ীনতা দিৱস,শ্ৰীমন্তশঙ্কৰযিৱ
উত্তৰ-স্বাধ্ীনতা দিৱস-মানুহৰ জীৱনত স্বাধ্ীনতাতকক মূলযৱান সম্পি এযকা নাই৷যিশ
স্বাধ্ীন হ’জলই মানুহৰ উন্নদতৰ পথ সহজ কহ পযৰ৷ভাৰযত সুিীঘধ আকৈশ বছৰ ইংৰাজৰ
তলত থাদকবলগীয়া কহদছল৷যসই সময়ত ভাৰতবাসীৰ দশক্ষা-িীক্ষা,স্বাস্থ্য সকযলা দিশযত
িুগধদতৰ সীমা নাদছল৷অৱযশষত বহু জিশযপ্ৰদমকৰ আত্ম বদলিানৰ কাদহনীযৰ১৯৪৭ চনৰ
১৫ আগষ্টত আদম স্বাধ্ীনতা লাভ কদৰদছযলাাঁ৷যতদতয়াৰ পৰাই এইদিনয া স্বাধ্ীনতা দিৱস
দহচাযপ উিযাপন কযৰাাঁ৷

