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FACULTY HIGHER SECONDARY SCHOOL
SAMPLE PAPER 2019-20
SUB_ ASSAMESE
CLASS VIII
TIME: 2HOURS

FULL MARKS _50

1) তলত দিয়া প্ৰশ্ন ব াৰৰ সম্পূৰ্ণ উত্তৰ দলখা ৷
ক) হদৰৰ প্ৰদত প্ৰহ্লািৰ বকনেকু া ভদি আদছল ?
উত্তৰ = হদৰৰ প্ৰদত প্ৰহ্লািৰ একান্ত ভদি আদছল ৷
খ) ২০০১ চেন া দক ৰ্ণ দহচানে বঘাৰ্ৰ্া কৰা হহদছল ?
গ) ফটিক মানে দক ?
ঘ) এে ফ্ৰাঙ্ক বকাে সম্প্ৰিায়ৰ বছাৱালী আদছল ?
ঙ) চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা দক কদ দু ল জোজাত ?

(1×15=15)

চ) েি েদৰ তণ কৰা ৷
I) সমৰ , ll) সমাজ ,lll) শৰাইঘা
ছ) সমাা্ৰ্ণক শব্দ দলখা ৷
l)চকু , ll) দকনশাৰী ,
জ) দ েৰীত শব্দ দলখা ৷
l) হাাঁদহ , ll) বভাগ ,
ঝ) এ া শব্দত প্ৰকাশ কৰা _
l) এনক মাকৰ সন্তাে ৷
ll) দয আেৰ ওেৰত দেভণ ৰ কনৰ ৷
lV) দয আেৰ দহিংসা কনৰ ৷
2) তলত দিয়া প্ৰশ্ন ব াৰৰ উত্তৰ িুশাৰী া দতদে শাৰী াকযত দলখা ৷ (2×5=10)
ক) স্ফটিক স্তম্ভ ভাদঙ প্ৰভু েৰদসিংহ ওলাই আদহ দক কদৰদছল %ç»Ó বতওাঁৰ গজণেত
হিতয সৱৰ বকনে অৱস্থা হহদছল ?
উত্তৰ = স্ফটিক স্তম্ভ ভাদঙ প্ৰভু েৰদসিংহ ওলাই আদহ তজণে-গজণে কদৰ
দহৰৰ্যকদশেুক সামােয এক েতিংগৰ িনৰ ধদৰদছল আ»Ó দেজ উ»Óত বেলাই েনখনৰ
দ িাদৰ ধ কদৰদছল ৷
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েৰদসিংহৰ গজণেত ৰাজমহলনক ধদৰ উিযাে %ç»Ó কাৰ্ৰীয়া ঠাই সমূহ
ভূ দমকম্পত ধৰৰ্ী কাঁ োৰ িনৰ কাঁ দে উঠিদছল ৷ হিতয সকল ভয়ত কম্পমাে হহ
মূছণাপ্ৰায় হহ েদৰদছল ৷
খ) তৎসম শব্দ কাক ব ানল ? িু া উিাহৰৰ্ দিয়া ৷
গ) এডলফ দহ লাৰৰ দ ৰ্নয় বকইশাৰীমাে াকয দলখা ৷
ঘ) ৰ আই কুাঁ ৱৰীনয় কানোৰৰ আাঁৰৰ েৰা স্বগণনিউক দক উেনিশ দিনল ?
ঙ) ফু লদেত দক দি্দঙ হৰ গ’ল ?
3) তলত দিয়া প্ৰশ্নন াৰৰ উত্তৰ দতদে া চাদৰ শাৰী াকযত দলখা ৷ (3×5=15)
ক) কদ নয় দক সদৰ েৰাৰ কৰ্া হকনছ ?
উত্তৰ = কদ নয় দেয়ৰৰ ব াোলক অে িয »ÖYTö কল্পো কদৰনছ ৷ ফটিক োেীনৰ
বধাৱা দেয়ৰৰ ব াোলন াৰ হহনছ দেশাৰ আকাশত ব ােদে হগ ৰ্কা এটি তৰা ৷
দেদ্ৰাৰত অৱস্থাত তৰান া বযে সৰগৰ েৰা সদৰ েদৰনছ আ»Ó েৃদৰ্ৱীত ই দেয়ৰৰ
ব াোলৰ

»ÖY

হলনছ৷

খ) শৰাইঘা ৰ ৰৰ্ত অসমৰ দ জয়ৰ মূলনত ৰ্কা কৰ্া ব াৰ দলখা ৷
গ) যণ্ডামকণ ৰ দ ৰ্নয় বকইশাৰীমাে াকয দলখা ৷
ঘ) আত্মসহায়্ক বগা ৰ দ ৰ্নয় বকইশাৰীমাে াকয দলখা
ঙ)নকানো াই যুদ্ধৰ কামত মে এদৰ ইফাল দসফাল কনৰ দু ল ীৰ লাদচত
ৰফু কনৰ্ কামাখযা বগাাঁসােী হল বসৱা কদৰ দক বঘাৰ্ৰ্া কদৰদছল ?

4) ক) প্ৰসিংগ সিংগদত িশণাই যাখযা কৰা ৷
" দেজম আকাশৰ দেচু ক কৰ্াটি
দহয়াত হৰ্নছ সাাঁদচ ,
বকাে কাহাদেৰ সনোে বিদখনছ
বকানে হাাঁদহদছল োদচ ৷"

(5×2=10)

উত্তৰ = উি কদ তা ফাদক চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা বিৱৰ দ্বাৰা ৰদচত " দেয়ৰ " োমৰ
কদ তান াৰ েৰা তু দল দিয়া হহনছ ৷
বসৌন্দযণ দেয়াসী কদ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই প্ৰকৃ দতৰ অদত সাধাৰৰ্ স্তুন াৰ
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অসাধাৰৰ্ বসৌন্দযণযনৰ কল্পো কদৰনছ ৷ দেয়ৰৰ ব াোনল কদ ৰ মেত বকনেধৰনৰ্ োো
প্ৰদতদিয়াৰ সৃদি কদৰনছ তানৰই প্ৰসিংগনত উি কদ তা ফাদক কদ নয় উনেখ কদৰনছ ৷
দেয়ৰ হ’ল প্ৰকৃ দতৰ এক অেুেম অৱিাে ৷ দেশাৰ দেস্তব্ধ আকাশত অনেক কৰ্াই বযে
দেয়নৰ জাদেদছল ৷ বকৱল তাক মনে মনে দহয়াত সাাঁদচ ৰাদখদছল ৷ হয়নতা বকানো াই
অনেক সনোবো বিদখদছল ৷
এইিনৰ কদ ৰ কল্পোত সাধাৰৰ্ দেয়ৰৰ ব াোলন ানৰ এক অে িয
হহ উঠিনছ ৷

»ÖYTö

উদ্ভাদসত

খ) ১)ভা হলাই দলখা ৷
অদত মাত্ৰা সকনলানৰ ব য়া ৷
োই া
২) গৰমৰ ন্ধ বকনেকক ক ালা বসই দ ৰ্নয় জোই আইতাকল এখে দচঠি দলখা।
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