
 

 

Date: CYCLE-9 (12th Nov to 30th Nov,2021)  

Class:   VII 

Subject : Assamese 

 

Chapter: সৰ্বনাম পদ আৰু ইয়াৰ প্ৰকাৰ 

DAY 1 :  

      অসমীয়া ব্যাকৰণত থকা পদৰ তৃতীয় ভাগ সব্বনাম পদৰ সংজ্ঞা আৰু ইয়াৰ ভাগ সমূহ আল াচনা  

      কৰা হ’ব্ । 

C.W-মমৌখিক প্ৰশ্নঃ 

 খব্খভন্ন খব্ষয়ক সব্বনাম 

      মই ,তুমম ,ততওঁ ,তসইত া , এইত া ,ইয়াত , তাত, এমতয়া , ততমতয়া ,ইমান , মতমান ইতযাখদ। 

H.W- সব্বনাম পদৰ বিষয়ে পব়ি আবিিলৈ বদো ি’ি । 

 

DAY 2:Topic Continued 

সব্বনাম পদৰ ভাগ চাখৰটা-ব্যখিব্াচক সব্বনাম,স্থানব্াচক সব্বনাম ,কা ব্াচক সব্বনাম আৰু খব্লেষণলব্াধক 

সব্বনাম পদৰ ব্যািযা উদাহৰণৰ সসলত আল াচনা কৰা হ’ব্। 

C.W: আল াচনাৰ মালেলৰ পাঠৰ প্ৰশ্ন সমূহৰ উত্তৰ সমূহ খ লিাৱা হ’ব্। 

      ১)সব্বনাম  পদ কাক মব্াল  ? ই মকই প্ৰকাৰৰ  ? উদাহৰণৰ সহায়ত খ িা । 

      ২)সব্বনাম পদৰ প্ৰখতলটা ভাগলৰ সূত্ৰ খ খি উদাহৰণ খদয়া । 

 

H.W- 1. ত ত খদয়া আঁচটনা েব্দলব্াৰৰ মকানলটা খক সব্বনাম পদ ব্াখচ খ িা- 

  ক) তততেত আমাৰ ঘখনষ্ঠ ম াক । 

  ি) তুখম এমতয়াই আমাৰ ঘৰল  আহাঁ । 

  গ) বু্ঢা মানুহেন ইয়াত থালক । 

  ঘ) ইমান খব্ো  পৃখথৱী । 

  ঙ)এইডাল এডা  দীঘ  মপখি  । 

  চ) মতলিত মমাৰ মদউতা । 

  ছ) মা তাল  যাব্ । 

  ে)  আখম ইয়াল  আখহল াঁ । 

 

 

 



 

H.W-2. ত ত খদয়া প্ৰখতলটা সব্বনাম পদলৰ ৩ টালক উদাহৰণ খদয়া- 

       ক) খব্লেষণ মব্াধক সব্বনাম পদ , ি)স্থানলব্াধক সব্বনাম ,  

       গ)কা লব্াধক সব্বনাম  , ঘ) ব্যখিলব্াধক সব্বনাম 

 

Chapter: অৰ্যয় পদ আৰু ইয়াৰ প্ৰকাৰ 

DAY 3 : অসমীয়া ব্যাকৰণত থকা পদৰ চতুথব ভাগ অব্যয় পদৰ সংজ্ঞা আৰু ইয়াৰ ভাগ সমূহ আল াচনা  

      কৰা হ’ব্ । 
C.W-মমৌখিক প্ৰশ্নঃ 

      খব্খভন্ন খব্ষয়ক অব্যয় 

      আৰু ,কাৰলণ ,এলতলক ,ব্া , নাইব্া, খকন্তু , ব্াঃ ব্াঃ , খছঃখছঃ, মহখৰ,লহৰা ,লহ, মন ,লনখক ,   

      োলনা,এৰা ,হয় ,ব্াৰু ,লতা ,খহ ,লচান ইতযাখদ। 

H.W- অব্যয় পদৰ বিষয়ে পব়ি আবিিলৈ বদো ি’ি । 

 

DAY 4:Topic Continued 

অব্যয় পদৰ ভাগ সাতটা- মযােক অব্যয়, খব্লযােক অব্যয় ,ভাৱলব্াধক অব্যয় ,সলবাধনলব্াধক 

অব্যয় ,প্ৰশ্নলব্াধক অব্যয় ,সখমধানলব্াধক অব্যয় আৰু আনুষখিক অব্যয় পদৰ ব্যািযা উদাহৰণৰ সসলত 

আল াচনা কৰা হ’ব্। 

C.W: আল াচনাৰ মালেলৰ ত ৰ প্ৰশ্ন সমূহৰ উত্তৰ সমূহ খ লিাৱা হ’ব্। 

     ১)অব্যয়  পদ কাক মব্াল  ? ই মকই প্ৰকাৰৰ  ? উদাহৰণৰ সহায়ত খ িা । 

     ২)অব্যয় পদৰ প্ৰখতলটা ভাগলৰ সূত্ৰ খ খি উদাহৰণ খদয়া । 

 

H.W.1.- ত ত খদয়া আঁচটনা েব্দলব্াৰৰ মকানলটা খক সব্বনাম পদ ব্াখচ খ িা- 

         ক) ভাইটি আৰু মই আখে গ্ৰন্থলম াল  যাম ।  

         ি) মহৰা ভাইটি ! ক’লৈ য াৱা ? 

         গ) পৰীক্ষাত প্ৰথম ব্া খিতীয় স্থান পাম বু্খ  মই আগলত ভব্া নাখছল া । 

         ঘ) মই এইমাত্ৰ ঘৰ মসামাইলছাখহ । 

         ঙ) মতওঁ দুিীয়া অথচ সাধু । 

 2) এলতলক ,অথব্া ,তথাখপ ,খছঃ ,লহৰ ,এৰা ,োলনাচা ,লহ----এইলব্াৰ খক খক প্ৰকাৰৰ অব্যয় ? 

 3) দুটা েব্দ ব্া ব্াকযক পৃথক কখৰ মদিুওৱা অব্যয়ক খক মব্াল  ? ইয়াৰ খব্পৰীতলব্াধক অব্যয়ক খক  

      মব্া া হয় ? 
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