
 

 

 

Date:  22nd  to 28th june                     

Class :VIII 

Subject.  Assamese 
 

 
 

Period 1 :  : ফকৰা-য াজনাাঃ- 

              

            তলত দিয়া ফকৰা-য াজনাৰ আযলাচনা কৰা হ’বাঃ- 

• চচাৰ গ’চল বুদি, বৰষুণ গ’চল জাদি । 

• তুলসীৰ লগত কলিটুৱাৰ  মুদি । 

• চগাৰ মাদৰ গংগাত চিযলাৱা । 

 

Period 2 :  সযমাচ্চাদৰত শব্দাঃ-  

      দ যবাৰ শব্দৰ উচ্চাৰণ প্ৰায় এযক,দকন্তু ইহঁতৰ বানান আৰু  অৰ্থ চবযলগ  হয়, 

চসইযবাৰ শব্দযক সযমাচ্চাদৰত শব্দ চবাযল । তলত দিয়া সযমাচ্চাদৰত শব্দসমূহৰ আযলাচনা কৰা 

হ’ব –  

১) আঁচল – কাযিাৰৰ আগ                               ৪) কাহ – এদবধ চৰাগ 

    আচল – প্ৰকৃত                                               কাঁহ – তাম আৰু ৰাং দমহদল এদবধ ধাতু 

২) কুল – বংশ                                                ৫) দগদৰ – িবথত       

   কূল – নন , সাগৰ আদিৰ িাৰ                              দগৰী - গৃহস্থ     

৩) চকৰাদহ -  এফদলয়াকক চচাৱা                        ৬) কুদল – চৰাই 

     চকৰাহী – এদবধ চলাহাৰ িাত্ৰ                             কুলী - বনুৱা 



৭) িুদৰ্ – দকতাি                                ১২) সৰ্ব্থ  – সকযলা 

    িুঠি – এদবধ মাছ                                   শৰ্ব্থ  - দশৱ               

৮) দিি – হাতী                                   ১৩) শাি - অদিশাি  

     িীি – চাদক                                         সাি – দবষাি সৰীসৃি 

৯)  বান – বানিানী                              ১৪) হাট - বজাৰ 

     বাণ – শৰ                                           হাত – শৰীৰৰ অংগ 

১০) লক্ষ – লাখ                                  ১৫) চুটি - চািৰ         

      লক্ষয – উযেশয                                  ছুটী - অৱসৰ 

১১ ) িাদণ – হাত 

       িানী - জল 

--  আযলাচনা কৰা  সযমাচ্চাদৰত শব্দসমূহ  অৰ্থসহ বহীত দলযখাৱা হ’ব । 

 

Period 3: গল্প দলখন 

 

ক) এখন হাদব ............. এটা শহা আৰু এটা কাছ  ............ িাল বনু্ধ ............সুখ-দুখৰ কৰ্া 

িাযত.............. চকান চবদছ চবগী  প্ৰমাণ চাব  দবচাদৰযল ..........দনদিথ ষ্ট দূৰত্ব ঠিক কদৰযল 

..........যিৌৰ আৰম্ভ ............অলি  দূৰকগ শহাই ঘুদৰ চাযল...........  কাছ বহুত দূৰত 

..........অলি  শুই ল’চল...............কাছ দনদিথ ষ্ট স্থানত উিদস্থত ............সাৰ িাই  

চিদখযল...... লাজত তলমূৰকক আতদৰ গ’ল । 

 

খ) এখন গাওঁ............ এজন গৰখীয়া........... দনযতৌ গৰু চৰাব িৰ্াৰকল  ায়............ গাওঁৰ 

মানুহক ঠগাবৰ বুদি িাদিযল.................বাযঘ খাযলঔ খাযলঔ বুদল  দচঞদৰযল 

................গাওঁৰ মানুহ চিৌদৰ িৰ্াৰকল আদহল.............. দৃশযযটা চিদখ দস হাত চািদৰ বজাই 



আনন্দ ল’চল............. দিতীয় দিনাও এযক বুদিযৰ গাওঁৰ মানুহক ঠদগযল.............. তৃতীয়দিনা 

সঁচাকক বাঘৰ মুখত িদৰল ........... চটটুকাদল দচঞৰাৰ দিচযতা গাঁৱৰ ৰাইজ আগবাদ়ি 

নাদহল.........বাঘৰ হাতত মৃতুযবৰণ কযৰ । 

 

গ)  এজন  িদৰশ্ৰমী বু়িা................যতওঁৰ চাদৰজন এযলহুৱা িুত্ৰ..............কাম-কাজত মন 

নাই...................অনাই-বনাই ফুযৰ...............বু়িাৰ দচন্তা বাদ়িল................নদৰয়াত  

িদৰল........আটাইযকইজনক মাদত িৰ্াৰত িুদত চৰ্াৱা সম্পদিৰ  কৰ্া ক’চল 

..................দকছুদিন দিচত বু়িা মৃতুযমুখত িদৰল...............িুযতকহঁযত সম্পদিৰ চলাি 

সামদৰব চনাৱাদৰযল..............িখাৰ খাদন্দযল ......................ক ’চতা এযকা 

নািাযল............ব়়িাৰ কৰ্াৰ অৰ্থ বুদজ িাযল..............শসয দসঁদচ দিযল...............অজস্ৰ ধনৰ 

গৰাকী হ’ল । 

 

তলৰ  প্ৰশ্নকাকতখন িদ়ি প্ৰশ্নসমূহৰ উিৰ দলখা । 

 

 

 

Weekend Test 

Class :VIII                                     Marks:10   Time: 30mnts 

 

১) তলত দিয়া ফকৰা-য াজনাটিৰ িাব বহলাই দলখাাঃ-                                                3     

        চগাৰ মাদৰ গংগাত চিযলাৱা । 

 

২) তলত দিয়া সযমাচ্চাদৰত শব্দৰ অৰ্থ দলখাাঃ-                                                           1                                                                                                                                                 

  হাট,হাত    



৩) তলৰ গল্পযটা ১৫০ টা মান শব্দৰ দিতৰত উি ুি দশযৰানামা আৰু নীদতদশক্ষাৰ সহায়ত 

বুজাই দলখা -                                                                                                                                  6 

 

এখন হাদব ............. এটা শহা আৰু এটা কাছ  ............ িাল বনু্ধ ............সুখ-দুখৰ কৰ্া 

িাযত.............. চকান চবদছ চবগী  প্ৰমাণ চাব  দবচাদৰযল ..........দনদিথ ষ্ট দূৰত্ব ঠিক কদৰযল 

..........যিৌৰ আৰম্ভ ............অলি  দূৰকগ শহাই ঘুদৰ চাযল...........  কাছ বহুত দূৰত 

..........অলি  শুই ল’চল...............কাছ দনদিথ ষ্ট স্থানত উিদস্থত ............সাৰ িাই  

চিদখযল...... লাজত তলমূৰকক আতদৰ গ’ল ।                                                                                        

      

 


