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Class: VI 

CYCLE-9 ( 12th November to 30th  November, 2021) 

Subject:  Assamese 

 

Chapter:কাল ( PPT Showing ) 

Class 1:  

         তলৰ কথাককইটা  পাঠকটাৰ মাকেকৰ বুজেবলল চেষ্টা কৰা   

 কালৰ সংজ্ঞা । 

 কালৰ ভাগকবাৰৰ েমু আকলােনা   । 

  

                                      কাল                   

 

 

 

 

 বতত মান কাল                    অতীত কাল বা ভূত কাল             ভজিষ্যত কাল      

Class 2:  

         তলৰ কথাককইটা  পাঠকটাৰ মাকেকৰ  বুজেবলল চেষ্টা কৰা  । 

 বতত মান কালৰ সংজ্ঞা আৰু ইয়াৰ ভাগকবাৰৰ আকলােনা । 

 

                               বতত মান কাল 

 

 

 

জনতয  বতত মান কাল                             স্বৰূপ বতত মান কাল                          
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তলৰ প্ৰশ্ন  চকইটাৰ উত্তৰ   জিবলল চেষ্টা কৰা আৰু লগকত (CW Copy ) জলখা 

            ১)  তলৰ ককানট া কক কালৰ বাকয কলখা –(বতত মান কাল )     

              ক) আজম জকতাপ পক া়োঁ  । 

              খ) সূৰ্ত পূব ফাকল উিয় হয় । 

              গ) পৃজথিী সূৰ্তৰ োজৰওফাকল ঘূকৰ । 

              ঘ) মই জকতাপ পজ ক া়োঁ  । 

              ঙ) হজৰকয় অংক কজৰক  ।   

              ে) আজম সিায় সু্কললল ৰ্াও়োঁ । 

              )  তাই গান গাই আক  ।            

Class 3 : তলৰ কথাককইটা  পাঠকটাৰ মাকেকৰ  বুজেবলল চেষ্টা কৰা  । 

 অতীত কালৰ সংজ্ঞা আৰু ইয়াৰ ভাগকবাৰৰ আকলােনা । 

                                        অতীত কাল 

 

 

 

স্বৰূপ ভূত কাল                  অপূৰ্ত ভূত কাল              সম্ভািয ভূত কাল 

 

 ভজিষ্যত কালৰ সংজ্ঞা  

 

তলৰ প্ৰশ্ন  চকইটাৰ উত্তৰ   জিবলল চেষ্টা কৰা আৰু লগকত (CW Copy ) জলখা 

          ২) তলৰ ককানট া কক কালৰ বাকয কলখা  – (অতীত  আৰু ভকিষ্যত) 

              ক) মই ৰ্াও়োঁকত জস পজ  আজ ল ।  

              খ) চতও়োঁ আজহকল মকয়া গ’চলাকহকত়োঁ ন ।       

    গ) জস কামকটা কজৰজ ল  । 

    ঘ) জিক্ষক অহা হ’চল মই পজ কলাকহত়োঁ ন । 

    ঙ) মই চখজলবলল ৰ্াম । 

    ে) তাই গান গাইজ ল । 
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     ) আজম অহা সপ্তাহত জিল্লীলল ৰ্াম । 

    ে) ভাইটিকয় বল চখজলজ ল ।  

 

 

Class 3 : আটলাচনাৰ মাধ্যটমটৰ  তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কলটখািা হ’ব  । 

                 ১) ক) কাল কাক চবাকল ? 

                     খ) কাল চকইপ্ৰকাৰৰ আৰু জক জক  ? 

                     গ) বতত মান কাল কাক চবাকল  ? উিাহৰৰ্ জিয়া । 

                     ঘ) বতত মান কালৰ প্ৰজতকটা ভাগৰ সূত্ৰ জলজখ উিাহৰৰ্ জিয়া  । 

                     ঙ) অতীত কাল কাক চবাকল  ? উিাহৰৰ্ জিয়া । 

                     ে) অতীত কালৰ প্ৰজতকটা ভাগৰ সূত্ৰ জলজখ উিাহৰৰ্ জিয়া  । 
    

                              ------------------------------------------------------------------------------------ 

   

 


