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FACULTY HIGHER SECONDARY SCHOOL
SAMPLE PAPER 2019-20
SUB _ ASSAMESE
CLASS VII
F.M-50

1) তলত দিয়া প্ৰশ্ন বফাৰৰ সম্পূৰ্ণ উত্তৰ দলখা ৷
(1×15=15)
ক) বগৱানৰ বেষ্ঠ সৃদি দক ?
উত্তৰ = ভানৱ জীৱন হ’ল বগৱানৰ বেষ্ঠ সৃদি ৷
খ) " ঈশ স্তুদত " নাভৰ কদফতাটটাত "ধভণ দফচাৰৰ স্বাভী " ফুদল কাক বকাৱা
হহটছ ?
গ) হৰ্ণফধণটন দকভান ফছৰ ফয়সত ৰাজয বাৰ গ্ৰহৰ্ কটৰ ?
ঘ) থভ্ৰি ভাটন দক ?
ঙ) বকানজন বভাগল সম্ৰাটক ৰাস্ত কদৰ বসযৰচাটহ বভাগল সাম্ৰাজয অদধকাৰ
কদৰদছল ?
চ) আটভদৰকাত বকান ৰাষ্ট্ৰদত হহ থকাৰ সভয়ত িাস প্ৰথা প্ৰচদলত হহ আদছল?
ছ) বকান চনত আব্ৰাহাভ দলিংকনক গুদলয়াই হতযা কদৰদছল ?
জ) এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা __
I) ধান বথাৱা ঘৰ ৷
II) ফৰকক কথা বনাটকাৱা ভানুহ ৷
III) ধান গটছটৰ বদৰ থকা ঠাই ৷
IV) আনৰ বাল বিদখফ বনাৱাৰা ৷
ঝ) দফৰীত শব্দ দলখা __
I) দপ্ৰয় , II) উদিত ,
ঞ) শব্দৰ অথণ দলখা __
I) দফদৰখ , II) খৰাদল ,
2) তলত দিয়া প্ৰশ্ন বফাৰৰ উত্তৰ িুশাৰী ফা দতদন শাৰী ফাকযত দলখা৷(2×5=10)
ক) ৰতনৰ িদৰদ্ৰতা িূৰ কদৰফৰ ফাটফ ভিটন ৰতনক দক উায় দিটল ?
উত্তৰ = ৰতনৰ িদৰদ্ৰতা িূৰ কদৰফৰ ফাটফ ভিটন ৰতনক হকদছল বম ধানদন
থাৰৰ ূৱ পাটল এটা সটৰাফৰ আটছ ৷সকটলা ক্ষী উঠাৰ আগটত এটা বসাৰ্ালী
ৰাজহাাঁহ আদহ বসই সটৰাফৰ বটাত টৰদহ ৷ দমজটন তাৰ িশণন কদৰফ বতওাঁৰ
বকাটনা ফস্তুটত বকদতয়াও
অবাৱ নহ’ফ৷ গদতটক তু দভও সকটলা ক্ষী উঠাৰ
আগটত সটৰাফৰ বটাৰ াৰকল মাফা ৷

Page 2 of 2

খ) আটন খিং উঠিফলগীয়া কথা ক’বলও বলখটক দক কদৰফকল উটিশ দিটছ
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আনৰ বৰাধ বাফ জয় কদৰফকল বলখটক দক ৰাভশণ দিটছ ?
গ) বসযৰচাটহ াাঁচ ফছৰ শাসন কালৰ দবতৰত জনদহতকৰ দক দক কাভ কটৰ ?
ঘ) তদিত প্ৰতযয় কাক বফাটল আৰু লগটত িুটা উিাহৰৰ্ দিয়া ৷
ঙ) কদফৰ দক চাই আভদন লাদগটছ ?
3) তলত দিয়া প্ৰশ্ন বফাৰৰ উত্তৰ দতদন ফা চাৰী শাৰী ফাকযত দলখা ৷3×5 = 15)
ক) খৰাদল কালত ৃদথৱীখনৰ অৱিা বকটনকুৱা হয় ?
উত্তৰ = খৰাদল কালত ৃদথৱী খনৰ ফহুত দৰৱতণ ন বহাৱা বিখা মায় ৷ এটন
ধৰৰ্ৰ ফতৰত ধৰাৃষ্ঠত ানীৰ দৰভাৰ্ কদভ মায় ৷ ইয়াৰ পলত খাল -দফল ,
থাৰ - সভাৰ আদি তৰািং হহ টৰ ৷ গছ - লতা আদিটয় ানীৰ অবাৱত
তাৰ সজীৱতা বহৰ ৱাই বলায় ৷ উমুক্ত দৰভাৰ্ৰ ানীৰ
অবাৱত কৃ দৰ্কামণত ফযাঘাত জটে ৷ ফৰৰ্ুৰ্ৰ অবাৱত চাদৰওদিশ ধূদলভয় হহ
টৰ ৷
খ) "ঈশ স্তুদত " কদফতাটটাৰ ভূলবাৱ দনজৰ বাৰ্াত দলখা ৷
গ) বকান সভয়ত আটভদৰকাত িাস প্ৰথাৰ প্ৰচলন আদছল ?
ঘ) িুজনৰ ভাজত কথা -ফতৰা াটতাটত তৃ তীয় ফযদক্ত আদহটল বলখটক দক
কদৰফকল হকটছ ?
ঙ) ফৰৰ্ুৰ্ কদফতাটিৰ ভূলবাৱ দলখা ৷
4) ফযাখযা কৰা --(5×1=5)
I) " বতাভাৰ ভদহভা ৰভ ঈশ্বৰ
দফশ্বৰ ালক তু দভ ;
অদত কা দৰ্ক ৰভ িয়ালু
ধভণ দফচাৰৰ স্বাভী ৷"
উত্তৰ = উিৃত শাৰী বকইটা আভাৰ াঠয ুদথৰ অন্তগণত
ত ৰ্ৰাভ বিটৱ দলখা "ঈশ স্তুদত " নাভৰ কদফতাটিৰ ৰা তু দল দিয়া হহটছ ৷
বগৱানৰ বম ভদহভা অাৰ বসই কথা ফুটজাৱাৰ প্ৰসিংগত কদফটয় উক্ত শাৰী
বকইটা হকটছ ৷
কদফটয় ক’ফ দফচাদৰটছ বম বগৱানৰ অটলৌদকক শদক্ত আটছ ৷ বতওাঁ
ক ৰ্াভয়ী আ িয়াৰ সাগৰ ৷ বতওাঁ এই দফশ্বৰ ালক গৰাকীক প্ৰাথণনা কদৰটছ
বতওাঁ বমন সিায় ধভণৰ থত চদলফ াটৰ ৷
II) বাৱ ফহলাই দলখা ___
(5×1=5)
II) বচিাৰ অসাধয এটকা নাই ৷
___________________×××××××××_____________________

