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Class: IX 
 

Subject:  Assamese 

Cycle Date : (26th April  to  13th May , 2021) 

Chapter: মানৱ বন্দনা   

Class 1/2 : ভালকৈ দুই -তিতিবাৰ পঢা   

         িলৰ ৈথাকৈইটা  ৈতবিাকটাৰ মাকেকৰ বুতেবকল চেষ্টা ৈৰা   

• অসমীয়া চৰামাতিৈ ৈতবিাৰ উৎপতি চৈকিদকৰ হ’ল িাৰ আভাস লাভ । 

• প্ৰৈৃতি প্ৰীতি, সাধাৰণ বস্তুি অসাধাৰণত্ব আকৰাপ, চদশকপ্ৰম, ৈল্পিা প্ৰৱণিা আতদ চৰামাতিৈ ৈতবিাৰ  

লক্ষণ েিা । 

• অ, ভা,উ,সা , সভাৰ েন্ম  আৰু চোিাৈী ৈাৈিৰ প্ৰৈাশ আতদৰ তবষকয় বযাখ্যা । 

• পৃতথৱীখ্িি মািুহৰ অহা-ক াৱাৰ চসাোঁ িকটা তিৰন্তৰ গতিকৰ েতল আকে । 

• মািৱী েিমকটা পৃতথৱীৰ এই মািুহকবাৰৰ উপৈাৰৰ বাকব  লগাবকল ৈতবকয় কৈকে । 

• ৈাৰণ পৃতথৱীি মািৱ ধমমিকৈ আৰু  ডাঙৰ ধমম  একৈা িাই । 

• মািুকহই মািুহৰ লগ-সংগ, মািুহিকৈ চেষ্ঠ েীৱ আৰু  এই েগিি একৈা িাই । 

• মািৱী ধমম পালি ৈতৰ আতম এই পৃতথৱীখ্ি স্বগমিকৈকয়া সুখ্ৰ ঠাই ৈতৰ চপলাব পাকৰাোঁ  । 

• মািুকহই েগিৰ সবমকেষ্ঠ চদৱিা । একি চদৱিাৰূপী মািুহৈ পাদয-অৰ্ঘময কল পূো ৈতৰবকল ৈতবকয় আমাৈ 

আহ্বাি েিাইকে । 

কঠিন শব্দববাৰৰ অৰ্থ জানন ল াৱা   

       বন্দিা – প্ৰাথমিা 

        গইকে – কগকে  

        মৰি – পৃতথৱী 

        মািৱী েিম --- মািুহৰ েিমকটা 

        উটুৱাই ---পািীৰ চসাোঁ িি এতৰ তদয়া  

        ৈৰম – ৈমম 

        ধৰম – ধমম 

        লগ – লগৰীয়া  

         স্বগমকিা – স্বগমিকৈও  

         চদৱ – চদৱিা  

         চসৱ – চসৱা ৈৰা 

         তবকি – অতবহকি  

         লই – কল   

 H.W: ৈতবিাকটা আকৈৌ পঢা  আৰু মূল ৈথাকৈইটা বুতে চলাৱা  

Class 3/4 : ৈতবিাকটাৰ বুতে চিাকপাৱা ৈথাকবাৰ তশক্ষৈৈ সুতধ বুতেবকল চেষ্টা ৈৰা  আৰু িলৰ  

        প্ৰশ্ন  চৈইটাৰ উিৰ  তদবকল চেষ্টা ৈৰা আৰু লগকি (CW Copy ) তলখ্া 
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    ১) ৈ) েগিি তৈ চসাোঁ িৰ অন্ত িাই বুতল চৈাৱা কহকে  ? 

        খ্) মািৱী েিমকটা ৈতবকয় তৈহি উটুৱাই তদবকল কৈকে  ? 

        গ) ৈতবকয় ধৰম ৈ’ি লুৈাই আকে বুতল কৈকে  ? 

        ৰ্ঘ) মািুহৰ লগ-সংগ চৈাি ? 

        ঙ) তৈহৈ মািুহৰ তিোপী ৰ্ঘৰ বুতল চৈাৱা কহকে  আৰু ইয়াৈ তৈহৰ লগি িুলিা ৈৰা কহকে ? 

        ে) ৈতবকয় ৈাৈ ,তৈয় আৰু চৈকিদকৰ পূো ৈতৰবকল কৈকে ? 

        ে) ৈতবিাকটাি ৈতবকয় ৈাৰ েয় চৰ্ঘাষণা ৈতৰকে ? 

 

Class 5: ৈতবৰ পতৰেয় আৰু পাঠকবাধৰ ৈথা তখ্তি ভালকৈ পঢা আৰু  তশক্ষৈৰপৰা বুতে চলাৱা  

          িলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উিৰ তদয়া  আৰু তলখ্া  

     ২) ৈ) মািৱ বন্দিা – ৈতবিাটিৰ ৈতব চৈাি  ? 

         খ্) চিকখ্ি চৈাি  ুগৰ চেষ্ঠ ৈতব ? 

         গ) চিকখ্িৰ ৈতবিা পুতথ চৈইখ্ি তৈ তৈ  ? 

         ৰ্ঘ) চিকখ্কি সম্পাদিা ৈৰা ৈাৈি-আকলােিী চৈইখ্ি তৈ তৈ ? 

        ঙ) চোিাৈী   ুগৰ তিমূতিম  বুতলকল ৈাৈ ৈাৈ বুোয়  ? 

         ে) চিামাৰ পাঠৰ ৈতবিাটিি তৈ ভাৱ প্ৰৈাশ পাইকে  ? 

         ে) ৈতবৰ চৈকি মকিাভাৱ ৈতবিাটিি প্ৰৈাশ পাইকে  ? 

         ে) ৈতবিাটিৰ ৰ্ঘাই উকেশয তৈ ? 

       পাঠৰ শব্দাৰ্থ নিনন মুিস্থ কৰা     

 Class 6/7 :  আব াচনাৰ মাধ্যবমবৰ  পাঠৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ ন িা  

           প্ৰশ্ন ১- ৈ,খ্,গ 

           প্ৰশ্ন ৩-   এই চ  পৃতথৱী স্বগমকিা অতধৈ  

                       মািুহৰ তিোপী ৰ্ঘৰ ---- ৈতবিাশাৰীৰ অথম  বুোই তলখ্া ।  

           প্ৰশ্ন ৫- সমাথমৈ শব্দ তলখ্া   

                     মািুহ , সংগ, পৃতথৱী, চসাোঁ ি, স্বগম, চদৱ     

           প্ৰশ্ন ৬- বাৈয সাো – পৃতথৱী , মািুহ, চদৱিা , মৰম , ধৰম 

 

Class 8 : Weekend H.W: ত ৰ প্ৰশ্নকাকতৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ ন িা  (cw copy ) 

       Time : 40mnts         M.M :  20 

        ১) অতি েমু উিৰ তদয়া :                                                                                                                      (1 × 7 = 7) 

            ৈ) চোিাৈী – ৈাৈিৰ প্ৰথম সম্পাদৈ চৈাি আতেল  ? 

            খ্) অ,ভা,উ, সা, সভাৰ  সমূ্পণম িাম তৈ  ? 

            গ) চৰামাতিৈ ৈতবিাৰ এটা লক্ষণ তলখ্া । 

            ৰ্ঘ) বীণ-বৰাগী আৰু প্ৰতিমা তৈ পুতথ ?  

            ঙ) মািৱী ৈৰম চসাোঁ িি ৈতবকয় তৈ উটুৱাই তদবকল কৈকে   ? 

            ে) তৈহৈ স্বগমিকৈও অতধৈ সুখ্ৰ ঠাই বুতল কৈকে  ? 

            ে) মািুহৈ চৈকিদকৰ পূো ৈতৰবকল ৈতবকয় কৈকে  ? 

      ২) িলৰ ৈতবিাশাৰীৰ অথম পাোঁ ে-েয়টামাি বাৈযকৰ  বুোই তলখ্া                                                      (3 ) 
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            মািুকহই লগ মািুকহই সংগ 

                   মািুকহই পৰাৎপৰ 

           এই চ  পৃতথৱী স্বগমকিা অতধৈ 

                  মািুহৰ তিোপী ৰ্ঘৰ । 

       ৩) িলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উিৰ তদয়া :                                                                                                          (1×10 = 10 ) 

             ৈ) োতিবােৈ তবকশষযপদৰ ভাগ চৈইটা তৈ তৈ  ? 

            খ্) ৰামায়ণ এখ্ি মহাৈাবয । আোঁেটিা পদকটা তৈ তবকশষযপদ ? 

            গ) শয়ি , গমি --- এইকবাৰ তৈ তবকশষযপদ ? 

            ৰ্ঘ) বাৈযি বযৱহাৰ চহাৱা প্ৰতিকটা শব্দকৈ তৈ চবাকল  ? 

            ঙ) িাম বুকোৱা পদকবাৰ তৈ পদ ? 

            ে) অসমীয়া ভাষাি পদ চৈইপ্ৰৈাৰৰ ? 

            ে)  দয়া মহৎ গুণ ।  --- আোঁেটিা পদকটা তৈ তবকশষয পদ ? 

            ে) বস্তুবােৈ তবকশষযপদৰ এটা উদাহৰণ বাৈযকৰ তদয়া । 

            ঝ) িামবােৈ তবকশষযপদ চৈইপ্ৰৈাৰৰ আৰু তৈ তৈ  ? 

            ঞ) ৈালবােৈ তবকশষযপদ  বযৱহাৰ ৈতৰ এটা বাৈয সাো । 

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

 


