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Week 10 (8th--- 13th JUNE --Grammar) 

                                                                  

Class: VIII 

Subject:  Assamese 

Chapter Name :  কাৰক আৰু  বিভবি  
 

 

Period 1: বিভবিৰ সংজ্ঞা আৰু  তাৰ  ভাগ দুটাৰ পবৰচয় দাবি ধৰা হ’ি । লগতত শব্দবিভবি বি , তাৰ        

তাবলিা  আৰু বি িাৰিত বি শব্দ বিভবি লগ লাতগ তাৰ আতলাচনা িৰা  । তলৰ প্ৰশ্ন সমূহৰ  

উত্তৰ বলখা হ’ি  ------ 

      প্ৰশ্ন  ১) বিভবি বি  ?  

            ২) ই কিই প্ৰিাৰৰ আৰু বি বি  ? 

            ৩) শব্দ বিভবি বি  ?  অসমীয়াত শব্দ বিভবি কিইটা আৰু বি বি ? 

            ৪) শব্দ বিভবিৰ তাবলিাখন বলখা । 

    

Period 2 :  িাৰিৰ সংজ্ঞা আৰু  তাৰ প্ৰবততটা ভাগতৰ পবৰচয় উদাহৰতেতৰ সসতত দাবি ধৰা হ’ি  

                আৰু  আতলাচনাৰ মাধযতমতৰ তলৰ প্ৰশ্ন সমূহৰ উত্তৰ বলখা হ’ি   

     প্ৰশ্ন  ৫) িাৰি িাি কিাতল ?  উদাহৰে বদয়া । 

            ৬)  িাৰি কিইটা আৰু বি বি   ?   

            ৭ ) িতত া িাৰি িাি কিাতল  ?   উদাহৰে বদয়া । 

            ৮) িমত িাৰি িাি কিাতল ?   উদাহৰে বদয়া । 

            ৯) িৰে িাৰি িাি  কিাতল  ?  উদাহৰে বদয়া । 

 

Period 3 : আতলাচনাৰ মাধযতমতৰ তলৰ প্ৰশ্ন সমূহৰ উত্তৰ বলখা হ’ি  (Continuation.......) 

 

            ১০)) সম্প্ৰদান িাৰি িাি কিাতল  ?   উদাহৰে বদয়া । 

            ১১) অপাদান িাৰি িাি কিাতল  ?   উদাহৰে বদয়া । 

            ১২) ) সম্বন্ধ পদ িাি কিাতল  ?   উদাহৰে বদয়া । 

            ১৩) অবধিৰে িাৰি িাি কিাতল  ?   উদাহৰে বদয়া ।             
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              H.W :  তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ বলখা  (class copy) 

                       

                            1)  সপ্তমী বিভবিৰ বচন প্ৰতয়াগ িবৰ এটা িািয বলখা । 

                            2) পৰা –বিভবি ক াগ িবৰ এটা িািয বলখা । 

                            3) ষষ্ঠী বিভবি ক াগ িবৰ এটা িািয বলখা ।  

১৪)তলৰ আঁচটনা শব্দসমূহৰ কাৰক আৰু বিভবি বনৰ্ণয় কৰা  (class copy ) 

Eõ) æ$K÷ç¾_ÝLXÝãÌ^ Eõç×³Vä$K÷ * 

F) c÷çãTöã» XçFç[ýç, $Jôçã]çä$Jôã» åFç¾ç * 

G) ×`lùãEõ $K÷çyEõ Y$RÍôçc÷Oä$K÷ * 

H) G$K÷»Y»ç Zõ_ a×»ä$K÷ * 

Iø) åV=Töç [ýLç»ê_ éGä$K÷ * 

$Jô) c÷ç×[ýTö [ýçH UçãEõ * 

$K÷) ×[ýYV»Y»ç åEõçãXç ]ãTö c÷çTö aç×»ã_gç * 

L) [ýç]ÇSEõ V×lùSç ×Vã_gç * 
 

                       

 

 

 

 

 

Weekend Test : (M.M: 20)                                                                                                  Time:40mnts 

SUBJECT-ASSAMESE কাৰক আৰু  বিভবি  

Tö_» YÒ`ÂEõçEõTöFX Y×$RÍô =wø» ×_Fç :  

1) =wø» ×VÌ^ç :                                                                                             1×6=6 

       ি)  িাৰি িাি কিাতল ?  

       খ)বিভবি বি  ? 

       গ) শব্দ বিভবি বি  ? 
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     ঘ ) পৰা –বিভবি ক াগ িবৰ এটা িািয বলখা । 

     Iø)অসমীয়াত শব্দ বিভবি কিইটা আৰু বি বি ? 

     চ)ষষ্ঠী বিভবি ক াগ িবৰ এটা িািয বলখা ।  

 

  

2)=wø» ×VÌ^ç :                                                                                              2×2=4 

                                                                                               

     ি)  অপাদান িাৰি িাি কিাতল  ?   উদাহৰে বদয়া । 

      খ) সম্বন্ধ পদ িাি কিাতল  ?   উদাহৰে বদয়া । 

 

 

৩) তলৰ আঁচটনা শব্দসমূহৰ কাৰক আৰু বিভবি বনৰ্ণয় কৰা                                 1×10=10 

                     ি)  »ç]Eõ ×EõTöçYFX ×VÌ^ç * 

                খ) WýçX» Y»ç $Jôç=_ c÷Ì^ * 

                গ) এইতটা  ৰাহুলৰ িলম ।  

                     ঘ) চৰাই আকাশত উতৰ । 

                        Iø) æ$Jôç»» Y»ç aç¾WýçX * 

               চ)  ঈশ্বৰলল কসৱাতহ  াাঁ বচতলাাঁ  । 

                     ছ) কদউতাই মমাক জন্মবদনত বিতাপখন বদতল । 

                     জ) আবম দুখীয়াক দান িবৰতছাাঁ  । 

                     ঝ)  ৰাৰ্াই িাাঁ হী িজাইতছ । 

                     ঞ) বসহঁত িাছেছৰ ঘৰলল আবহল ।  

             

               

Next week plan -11... 

 Chapter:  %çã[ýVX 

%çã[ýVX ×_×F[ýê_ ×`ãEõç¾ç c÷'[ý ... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 



4 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


