অসমীয়া (Assamese)
নিৰ্ধাৰণ পত্ৰ
২২৮ (228)
(১ িং পাঠৰ পৰা ৩৫ িং পাঠলৈ)
নিৰ্দধ শাৱৈী

মুঠ িম্বৰ: ২০

১) প্ৰনিৰ্ া প্ৰশ্ন বাৰ্যিামূৈক। প্ৰনিৰ্ া প্ৰশ্নৰ িম্বৰ কাষি নদয়া আৰ্ে।
২) উত্তৰ বহীি নিজৰ িাম, ৰৰাৈ িম্বৰ, অৰ্যয়ি ৰকন্দ্ৰৰ িামৰ নবষৰ্য় স্পষ্টলক নৈনিবা।

প্ৰথম ভাগ: পদ্াাংশ (Poetry)
১) িৈি নদয়া নি ৰকাৰ্িা এটি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ চমুলক নৈিা। (৪০ ৰ পৰা ৬০

া শব্দৰ নিিৰি)
১x২=২

(ক)

“িিু ি ৰহণ ঢানৈ”- ‘িিু ি ৰহণ’ শব্দৰ্ৰ কনবৰ্য় নক িাৱ প্ৰকাশ কনৰৰ্ে “জীৱি ৰজউনি” কনবিাৰ

আৈমি বুজাই নৈিা (পাঠ িং- ৮)
(ি) “িই মািুহৰ মিৰ িাৱ নক বুনজনব”- ৰকৰ্িকীক উৰ্েনশয ৰকাৱা বাকযটিৰ িাৱটি নিজৰ িাষাি
প্ৰকাশ কৰা।(পাঠ িং- ১৫)
(গ) “শানিৰ চৰাই িুনৰক” কনবৰ্য় নক নদব বুনৈ ককৰ্ে-“ৰমাৰ ৰদশ” কনবিাৰ সহায়ি বণধিা কৰা ।(পাঠ
িং- ২৬)
(ঘ) নবৰ্দশীৰ চকু নিৰ ৰহাৱাৰ কাৰণ নক বুনৈ কনবৰ্য় “গড়গাওঁ” কনবিাি প্ৰকাশ কনৰৰ্ে বুজাই নৈিা
(পাঠ িং-৩০)
২) িৈি উৰ্েি কৰা নিৰ্কাৰ্িা এ া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বহৈাই নৈিা (১৫০ৰ পৰা ২০০

া শব্দৰ নিিৰি)।
১x৪= ৪

(ক) কনবৰ্য় নকয় পুিৰ নিজ জন্মিূ নমি জন্ম ৈ’ব নবচানৰৰ্ে “জিমিূ নম” কনবিাৰ সহায়ি নবচাৰ কৰা।
(পাঠ িং- ১)
(ি) “কাকূনি” (বৰগীি) ৰ মাৰ্জৰ্ৰ প্ৰকাশ ৰপাৱা আৰ্যানিক িাৱৰ এটি আিাষ নদয়া।(পাঠ িং-১৮)
(গ) “জীৱি আৰু সময়”ৰ মাজৰ সাদৃশয নকদৰ্ৰ “জীৱি ৰজউনি” কনবিাি কনবৰ্য় প্ৰকাশ কনৰৰ্ে
নিজৰ িাষাৰ্ৰ বণধিা কৰা ।(পাঠ িং- ৮)

(ঘ) “ৰমাৰ ৰদশ” কনবিাি প্ৰকাশ ৰপাৱা স্বৰ্দশ ৰপ্ৰমৰ এটি আিাষ নিজৰ িাষাৰ্ৰ বণধিা কৰা ।(পাঠ
িং- ২৬)
দ্বিতীয় ভাগ: গদ্াাংশ (Prose)
৩) নিম্ননৈনিি নিৰ্কাৰ্িা এটি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ চমুলক নৈিা । (৪০

া শব্দৰ পৰা ৬০

া শব্দৰ নিিৰি)
১x২=২

(ক) “কানজৰঙা হায় নকমাি দুৰ”- ? ৰৈিকৰ মিি নকয় এই িাৱৰ উদয় কহনেৈ-“নিউয়কধ ” ভ্ৰ্ মণ
পাঠৰ আৈমি নৈিা। (পাঠ িং-৩)
(ি) “কবচ কাৰ্পাৰ নক”? ‘নচঠিৰ আনহধ ’ প্ৰৱন্ধৰ সহায়ি বুজাই নৈিা। (পাঠ িং-৬)
(গ) “মগিীয়াৰ মাহ বুনৈৰ্ৈ নক বুজা”- “বিৰৰ্ া ফৰকাৈ” িামৰ গল্পৰ আৈমি নবচাৰ কৰা। (পাঠ
িং-৯)
(ঘ) ৰগাপীিাি বৰদলৈৰ “অসম গঢ়াৰ সৰ্পাি” ৰ িাৱটি পাঠৰ সহায়ি নৈিা। (পাঠ িং-১২)

৪) িৈি নদয়া নিৰ্কাৰ্িা এ া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ চমুলক নৈিা। (৪০

া শব্দৰ পৰা ৬০

া শব্দৰ নিিৰি)
১x২= ২

(ক) অসমৰ ওজাপানৈ সম্বৰ্ন্ধ পাঠৰ আৈমি এটি আিাষ নদয়া।(পাঠ িং-২০)
(ি) বিযপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ উৰ্েশয পাঠৰ সহায়ি বুজাই নৈিা। (পাঠ িং-২৪)
(গ) ৰদাৈিৰ িংৰ্ া দুগুণ হ’ৈ নকয়? “প্ৰনিৰ্শাৰ্” গল্পৰ সহায়ি প্ৰকাশ কৰা। (পাঠ িং-২৯)
(ঘ) “আঠু -মূৰ ডাঙৰ হ’ৈ”- কিাষাৰৰ িাৎপিধয বুৰঞ্জীমূৈক পাঠ “ৈিাক া ৰণ” িামৰ প্ৰৱন্ধৰ
সহায়ি নবচাৰ কৰা ।(পাঠ িং-৩২)
৫) িৈি উৰ্েি কৰা নিৰ্কাৰ্িা এ া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বহৈাই নৈিা ।(১৫০ৰ পৰা ২০০

া শব্দৰ নিিৰি)
১x৪= ৪

(ক) “দুিীয়াৰৰ্িা আইি কািুি নক”- কিাষাৰ ঘুিচ
ু াৰ জীৱিি ৰকৰ্িলক প্ৰৰ্িাজয কহৰ্ে “ঘুিচ
ু া” গল্পটিৰ
সহায়ি বুজাই নৈিা। (পাঠ িং-২)
(ি) “ৰগাৰ্জই গজানৈ হ’ৈ” কাক উৰ্েশয কনৰ, নক প্ৰসংগি এই কিাষাৰ ৰকাৱা কহনেৈ? “িাৰিৰ মুনি
িুজ
ঁ ি অসমৰ অৱদাি”- প্ৰ্ ৱন্ধৰ আৈমি নবৰ্েষণ কৰা। (পাঠ িং-১১)

(গ) “বৰবৰুৱাৰ চ’িৰ নবহুৰ িাৰ্চাি এপাক িানচবৰ মি কগৰ্ে”- বযংগািক নবষৰ্য়ৰ্ৰ ৰনচি পাঠ“বৰবৰুৱাৰ গাি চ’িৰ নবহু” িামৰ প্ৰৱন্ধৰ সহায়ি বুজাই নৈিা।(পাঠ িং-২১)
(ঘ) “ৰমৌনৈক অনৰ্কাৰ সম্বৰ্ন্ধ”- “মািৱ অনৰ্কাৰ” িামৰ পাঠটিৰ সহাৰ্য়ৰ্ৰ বুজাই নৈিা। (পাঠ িং-৩১)

৬) িৈি উৰ্েি কৰা এটি নবষয়ৰ ওপৰি এিনি আঁচনি (Project) িুগুি কৰা।

১x৬= ৬

(ক) িকধ প্ৰনিৰ্িানগিা (Debate)
(স্তৰ নবিযাস) সূচিা- Debate নক? নশক্ষা জীৱিি িকধ প্ৰনিৰ্িানগিাৰ প্ৰিাৱ- ৰিামাৰ নবদযাৈয়ি িকধ
প্ৰনিৰ্িানগিাৰ

সিা

হয়

ৰি?

িু নম

এই

প্ৰনিৰ্িানগিাি

অংশগ্ৰহণ

কৰাৰ্ি?

নবদযাৈয়ৰ

োত্ৰ-োত্ৰীৰ

প্ৰনিৰ্িানগিাৰ প্ৰনি আকষধণ আৰ্ে ৰি? নশক্ষা জীৱিি “Debate” ৰ িু নমকা আৰু গুৰুত্বৰ এক িনিয়াি
িুগুি কনৰ এিনি আঁচনি প্ৰস্তুি কৰা।
(ি) পুনিিঁ ৰাৈ (Library)
(স্তৰ নবিযাস)- আৰম্ভনণ:- পুনিিঁ ৰাৈ বুনৈৰ্ৈ নক বুজা- নশক্ষা জীৱিি পুনিিঁ ৰাৈৰ গুৰুত্ব- ৰিামাৰ
নবদযাৈয়ি পুনিিঁ ৰাৈ আৰ্েৰ্ি? িু নম নবদযাৈয়ৰ পুনিিঁ ৰাৈৰ নিয়মীয়া পাঠক ৰি- পুনিিঁ ৰাৰ্ৈ োত্ৰ-োত্ৰীৰ
ৈগৰ্ি মািৱ সমাজ গঢ়াি নক িূ নমকা গ্ৰ্ হণ কনৰব পাৰ্ৰ িাৰ এটি সমীক্ষা িুগুি কনৰ এিনি আঁচনি প্ৰস্তুি
কৰা।
(গ) স্বাস্থ্য (Health)
(স্তৰ নবিযাস) সূচিা-স্বাস্থ্য বুনৈৰ্ৈ নক বুজা- স্বাস্থ্যৰ প্ৰনি আনম ৰকৰ্িলক সজাগ িানকব ৈাৰ্গ- “ৰদহা
িানকৰ্ৈৰ্হ ৰবহা”- প্ৰবাদটি িু নম নবশ্বাস কৰা ৰি ? িু নম বাৰু স্বাস্থ্যৰ প্ৰনি নকমাি সজাগ- আনম সকৰ্ৈাৰ্ৱ
নকয় স্বাস্থ্যৰ ওপৰি সজাগ হ’ব ৈাৰ্গ বা সাৱৰ্ািিা অৱৈম্বি কনৰব ৈাৰ্গ ইয়াৰ ওপৰি এটি নচিামূৈক
ৰ্াৰণাৰ্ৰ এিনি আঁচনি িুগুি কৰা।
(ঘ) নপ্ৰয় গ্ৰন্থকাৰ(Favourite Author)
(স্তৰ নবিযাস)- আৰম্ভনণ- নপ্ৰয় ৰৈিকৰ িাম, পনৰচয়-সানহিযৰ ৰচিাৱৈী, ৰৈিকৰ ৰনচি ৰিামাৰ নপ্ৰয়
গ্ৰন্থৰ িাম- নকয় ৰিামাৰ অনি নপ্ৰয়? সমাজি নপ্ৰয় ৰৈিকৰ িু নমকা- আনদ নবষয়ৰ এটি ৰ াকা সংগ্ৰহ কনৰ
এিনি আঁচনি িুগুি কৰা।

