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FACULTY HIGHER SECONDARY SCHOOL 
SAMPLE PAPER 19-20 
SUBJECT_ASSAMESE 

CLASS_IX 

           FULL MARKS-50 

(  ক  অংশ  ) 

১।তলত দিয়া অনুচ্ছেিচ্ছ া দি দনম্নদলদিত প্ৰশ্নসভূহৰ উওৰ দলিা । 

দফংশ শদতকাৰ ভাজবাগৰ ৰা আৰম্ভ হহচ্ছে াৰভাণদৱক মগু। কাঠ, কয়লা, ততল আদিৰ 
িহনত ফায়ুভণ্ডল িদূিত তহাৱা স্বাবাদৱক কথা। দকন্তু ফায়ভুণ্ডল িদূিত তহাৱাৰ ভূল কাৰণ হ’ল 
াৰভাণদৱক িহন। দিতীয় ভহামুদ্ধত াৰভাণদৱক তফাভা ফিষণৰ পলস্বৰচূ্ছ দহচ্ছৰাদিভা আৰ ু
নাগািাদক ধ্বংস হ’ল সঁিা, দকন্তু ইয়াৰ প্ৰদতদিয়া তকৱল জাানচ্ছতই সীদভত নাথাদক সভস্ত 
বূভণ্ডল দফসৃ্তত হহচ্ছে । ইয়াৰ দৰণদতত সভগ্ৰ দৃথৱীৰ ভানুহ, জীৱ-জন্তু আৰু উদিিৰ তিহ তম 
আিান্ত হহচ্ছে তাত সচ্ছেহ নাই। দফদবন্ন ৰাষ্ট্ৰই াৰভাণদৱক তফাভা দনভষানত অতুুৎসাহী হহ 
দৃথৱীৰ ধ্বংসৰ থ ওিৰ িাই আদন আচ্ছে। াৰভাণদৱক তফাভা দফচ্ছফাৰণৰ পলচ্ছতা 
ফায়ুভণ্ডল িদূিত হহচ্ছে। অকল তম ফায়ভুণ্ডচ্ছলই িদূিত হহচ্ছে ততচ্ছন নহয়। জল (ানী) আৰু স্থল 
িদূিত তহাৱাৰ উদৰও শব্দও িদূিত হহচ্ছে। ইৰাক-ইৰাণৰ ভাজত তহাৱা মুদ্ধৰ দৰণদতত 
ৰাসায়দনক দ্ৰফুৰ িাৰা সাগৰ-ভহাসাগৰ জল িদূিত হহদেল আৰু ইয়াৰ িাৰা আিান্ত হহ 
অসংিু জলিৰ জীৱৰ ভৃতুু হহদেল। বূালৰ ৰাসায়দণক দফচ্ছফাৰণত অসংিু তলাকৰ আৰু 
জীৱ-জন্তুৰ অকালচ্ছত ভৃতুু তহাৱাৰ কথা আদভ সকচ্ছলাচ্ছৱ জাচ্ছনা।  

1. ফায়ুভণ্ডল িদূিত তহাৱাৰ ভূল কাৰণ দক?         ২ 

2. জলিৰ জীৱৰ ভৃতুু দকহৰ কাৰচ্ছণ হ’ল?         ২ 

3. ’দহচ্ছৰাদিভা’ নাভৰ ঠাইিন ক’ত অৱদস্থত ?        ১ 

4. দিতীয় ভহামুদ্ধত াৰভানদৱক তফাভা –ফিষণৰ পলস্বৰূচ্ছ দক দক ঠাই ধ্বংস হহদেল ?  ২ 

5. জলিৰ জীৱৰ ভৃতুুৰ কাৰণ হ’ল –          ১ 

জল প্ৰিিূণ / ফায় ুপ্ৰিিূণ / শব্দ প্ৰিিূণ 

6. াৰভাদৱক মুগ তকদতয়াৰ ৰা আৰম্ভ হয় ?       ১ 

7. াৰভাণদৱক শব্দৰ অথষ হ’ল-         ১ 

প্ৰভাণ থকা / ধাৰাফাদহকতা / ৰভাণু সম্বন্ধীয়  
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(  ি  অংশ  )                            

২  ।ক ।তলত    দিয়া সংচ্ছকত   ফাকুৰ   সহায়ত  এ া  গল্প  দলিা  গল্পচ্ছ াৰ দশচ্ছৰানাভা   আৰু   
            নীদত   দশক্ষা  দলিা –        ১+৩+১=৫    

এজন  তফাৰী-----------তাহনীয়া  াৰ---------কাঊৰী  আদহ লগ   লাদগল--------তশিত   কাউৰীৰ  

দৰনাভ    ।                                 

                                            নাইফা                                                                                                                        
ি, ি। তলত    দিয়া দমচ্ছকাচ্ছনা  এ া  দফিয়    হল   ১৫০  া  ভান শব্দৰ  দবতৰত    এিন ৰিনা 
দলিা   । 

১।দমচ্ছকাচ্ছনা   এ া  উৎসৱ  ।                    

২।োএ   আৰু   ৰাজননদতক  ।    

৩।  ফচ্ছেচ্ছৰকীয়া   ৰীক্ষাৰ    পলাপল  জনায়   আইতানল  এিন   দিঠি   দলিা ।   ৫ 

 

                                            (   গ  অংশ  )                           

৪ ।অনুকাৰ   শব্দ   কাক    তফাচ্ছল   ?   উিাহৰণ   দি  দলগা     ।                     ২    

৫   ।   ত লত     দিয়া  অনুকাৰ  আৰু  অনুৰূ  শব্দ   তকই া   ফাি   উদলওৱা  ।   ২ 

ভা—ভেলা   ,ভাে  --তাে  । তকৰ –তকৰ  ,দভউ  --দভউ                                

৬  ।তলত   দিয়া   শব্দ  তকই া   দিয়াফািক  দফচ্ছশিুনল   দৰফতষ ন  কৰা  ।  ১×২=২ 

               ভ্ৰভ  ,     কানে                                                                                                                                                           

৭  ।নাভবািক   দফচ্ছশিু    িৰ   এ া   উিাহৰণ দলিা  ।      ১               

৮।তলত     দিয়া    দফচ্ছশিু   ি   তকই া   দফচ্ছশিণ    িনল   দনয়া ।   ১×২=২        

               সভাজ             ,নম্ভ্ৰতা           
৯। তলত  আি না    তফাৰ দক    ি  দনণষয়    কৰা  ।(  দম তকাচ্ছনা   এ া )       ১       

    ক  ।ভচ্ছন  ভচ্ছন   আদহফা  ।                       ি  ।  িৰ   ধৰ    নিদৰফা ।           

                                                            

ঘ অংশ 

১০। িভু উত্তৰ দিয়া – (দয় তকাচ্ছনা ি ুা)        ১×২=২    

ক) অনুান ভাচ্ছন দক ? 

ি) সাৰদথ দুথিন কাৰ ৰিনা ?  
গ) ফদু্ধচ্ছিৱৰ আিল নাভ দক আদেল?  
ঘ) হজন ধভষৰ প্ৰৱতষ ক তকান আদেল ?  
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১১। তলত প্ৰশ্নচ্ছফাৰ উত্তৰ দিয়া িইু ফা দতদন শাৰী ভানৰ দবতৰত দলিা । (দম তকাচ্ছনা ি ুা)
             ২×২=৪    

ক) বাৰতৰ দফদবন্ন অঞ্চলৰ ভানুহৰ ভাজত থকা িািু প্ৰকৰণৰ দফিচ্ছয় দলিা।  
ি) সকুুভাৰ কলা তকানদফলাক?  
গ) তলিক সতু নাথ ফৰাচ্ছিৱৰ িভু দৰিয় দিয়া। 

ঘ) দফনয় বাফত িান কদৰফ লাচ্ছগ ফুদল জ্ঞানী সকচ্ছল দকয় হকচ্ছে?  
 
১২। ফুািুা কৰা – (দমচ্ছকাচ্ছনা এ া)        ৪×১=৪ 
ক) নম্ৰতা সফ ফুৱহাৰৰ অনুান।  
  নাইফা 
ি) বাৰতীয় সংসৃ্কদত এক সভম্বয়ৰ ফস্তু।  

িু বাগ- 

১৩। িভু উত্তৰ দিয়া- (দম তকাচ্ছনা ি ুা)       ১×২=২ 

ক) হীচ্ছৰণ ব ট্টািামষৰ ক’ত জন্ হহদেল?  
ি) কাভু ভাচ্ছন দক ?  
গ) তিশৰ প্ৰদতচ্ছ া ৱুাই কদফৰ ফাচ্ছফ দক লকুাই আদনচ্ছে?  
ঘ)ড০ বূচ্ছন হাজদৰকাই তকানিন িলদিত্ৰৰ ফাচ্ছফ িলদিত্ৰ দৰিালক দহিাচ্ছ আত্ম প্ৰকাশ 
কদৰদেল?  

১৪। তলৰ প্ৰশ্নচ্ছফাৰৰ উত্তৰ িইু ফা দতদনশাৰী ভানৰ দবতৰত দলিা –    ২×২=৪ 
ক) ড০ বূচ্ছন হাজদৰকাই দক দক বািাত সংগীত দৰিালনা কদৰদেল?  
ি) হীচ্ছৰণ বট্টািামষই সম্পািনা কৰা িিুন কাকতৰ নাভ দলিা।  
গ) ফজ্ৰই কদফক দক দক দিচ্ছল?  
ঘ) কদফ হীচ্ছৰণ বট্টািামষই দিন্তাই তকচ্ছন সচ্ছান ৰিনা কচ্ছৰ ?  

১৫। উত্তৰ কৰা –            ৪×১=৪ 
 ক) তভাৰ তিশ কদফতাচ্ছ াৰ ভূলবাৱ দলিা ।  
   নাইফা  
 ি) প্ৰিণ্ড ধুভুহাই কদৰচ্ছল প্ৰশ্ন কদৰচ্ছল তভাক কদফতাচ্ছ াৰ ভূলবাফ দলিা।  
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ANSWER:  
১২ ।ফুািুা কৰা 

   ক । উওৰ  -উক্ত বাকয শাৰী আমাৰ অসমীয়া াঠ্যুথথত থকা সতয নাথ বৰাদেৱৰ দ্ধাৰা ৰথিত অনযৰ  

প্ৰথত বযৱহাৰ াঠ্টিৰ ৰা  ল াৱা হহদে। ইয়াৰ দ্ধাৰা ইয়াদক বুজাইদে লে মানযবন্তক অমানয কথৰ  তাৰ  মূ য 
কমাব লনাৱাথৰ। লসাণ এথবধ অথত উজ্জ্ব  ধাতু। ইয়াক  লকাদনা মানুদহ  অমানয  কথৰদ ও তাৰ  লজউথত 

নকদম। লতদনেদৰ লকাদনা ল াদক জ্ঞানী  ল াকক অমানয কথৰ ুৰুষত্ব লেখুওৱা লেন  ায়।থকন্তু তথাথও লতদন 

জ্ঞানী ল াকৰ লজউথত  লসাণৰ লজউথতৰ েদৰ োৰ মূ য অমানয  কথৰদ ও নকদম । 

 

 

 


