SATISH CHANDRA MEMORIAL SCHOOL
Pre-mid term Examination (2022-23)
Class-I
Subject : Bengali
Max marks : 50

Time :2 hours

Name : ………………………..…………….…….. Section ……..…..…. Roll No :……….…..…….
Invigilator's signature : …………………..……………………………………Date: ……….….……

OBJECTIVE (30)
(Section – A)
Case Study ( কেস স্টাডি) (১০)

োঠডিডাডি, োঠডিডাডি
কেযারা তুডি খাও ?
গুড-িুডড খাও ?
দুধ-ভাত খাও ?
িাতাডি কিিু িাউ ?
ডিডাি িাচ্চা, েুেুরছানা, তাও ? কছাোঁচা তুডি ?
কতািার সাথে আডড আিার, যাও।
 সডঠে উত্তথর ডিে (√) ডচহ্ন দাও।

১x ৫ = ৫

১) েডিতাডিথত এেডি প্রাণীর নাি উথেখ েরা হথযথছ, কসডি হি।
ে) ডিডাি খ) হুথিা-ডিডাি

গ) োঠডিডাডি



ঘ) ডিযাি 

২) এেিা ফথির নাি িি কযিা কখথত িে ে) িাতাডি কিিু

খ) েিা 

গ) িাউ



ঘ) আথেি



৩) গুড আর িুডড ডদথয এেিা খাওযার ডিডনস হয কযিা কদখথত অথনেিা
িথির িতন হয ে) িরডফ খ) সথেি



গ) কিাযা



ঘ) োথযস



৪) 'কেযারা' কে খায ?
ে) ডিডাি

খ) োঠডিডাডি



গ) ডিযাি



ঘ)হুথিা-ডিডাি



৫) 'ভাি'- এর ডিেরীত িব্দডি েডিতা কেথে খুোঁথি কির েথরা।
ে) িাডড



খ) আডড

গ) হাোঁডড



ঘ) গাডড





কেস স্টাডি

আিরা োোঁচিন রডিিার ডচডডযাখানায যাি। আডি, রুিাডদডদ, রাঙাদাদা, িািা আর িা।
ডচডডযাখানায অথনে হডরণ, িাোঁদর, ডিরাফ, হাডত, িাঘ আথছ। আর আথছ অথনে োডখ
কযিন িাছরাঙ্গা, িে, চডাই, িাডিে, ডিযা আর েত ডে।
ডচডডযাখানায ডগথয আিরা খুি িিা েরি, আর ডিডিডে, ডনিডে খাি। িািা
আর রাঙ্গা দাদা খাথি চা আর ডসঙ্গারা।
 সডঠে উত্তথর ডিে (√) ডচহ্ন দাও।

১x ৫ = ৫

১) অথনে েশুোডখ এেসাথে োথে –
ে) কিিায



খ) ডচডডযাখানায



গ) িাডডথত



ঘ) িািাথর



২) ভারথতর িাতীয েশু হি ে) িাঘ



খ) িাোঁদর



গ) হাডত



ঘ) িে



ঘ) ডিযা



৩) সিুি রথঙর োডখ কঠাোঁি তার িাি ে) োে



খ) িে



গ) িাডিে

৪) ডতন অক্ষর যুক্ত ডিডি আডি, ফি নই, ফুি নই, রথস ডভথি োডে ে) ডসঙ্গারা



খ) িাড্ডু



গ) ডনিডে



ঘ) ডিডিডে



৫) উেথরর গল্পথত এেডি সংখযা আথছ, ডতন আর দুই কযাথগ আসথি কস োথি ে) ছয



খ) নয



গ) োোঁচ



ঘ) ডতন



(Section – A)
কিাধ েরীক্ষণ

িেুি ও িুেুি দুই িন্ধু। িেুথির এেডি কছাি িাডড আথছ। আর িুেুি তার
িািািাডড োথে। িেুথির িা কসিাই েথর। িেুথির িািার খুি অসু খ। িুেুথির িািা-িা
কেউ কনই। িেুি ও িুেুি এেসাথে েডাথিানা েথর ও কখিা েথর। িেুি চাউডিন কখথত
খুি ভাথিািাথস। িুেুথির ডপ্রয খািার ডিডরযাডন। গরথির ছু ডিথত ওরা দুিথন এেসাথে
দীঘায ঘুরথত যাথি।

 সডঠে উত্তথর ডিে (√) ডচহ্ন দাও।

১০ x ১ = ১০

১) দুই িন্ধুর ডে নাি ডছি খ) িেুি ও িুেুি

ে) িেুি ও নেুি


গ) িুেুি ও েুেুিু 


ঘ) িরুণ ও িেুি 

২) ভাত ও িাংস ডদথয ডে খািার ততডর েরা হয?
ে) ডিডরযাডন



খ) চাউডিন



গ) ডেৎিা



ঘ) কোিাও

৩) দুই িন্ধু কোোয ঘুরথত যাথি ?
ে) দীঘা

খ) দাডিিডিং





গ) কিিায



ঘ) েিোতা



৪) কোন নািডি ডদথয আথির েুডোঁ ড কিাঝাথনা হয ?
ে) িেুি

খ) িুেুি





গ) নেুি

৫) িাথযর ভাইথে / দাদা কে ডে িথি ?
ে) িািা  খ) োো  গ) খুথডা



ঘ) ডেেিু
ঘ) দাদু







৬) িেুথির েযডি িাডড আথছ ে) এেডি



খ) দুইডি



গ) দিডি ঘ) নযডি

৭) ‘ভাথিা’-র ডিেরীত িব্দ হথিা ে) কিািািুডি



খ) খারাে



গ) সহি



ঘ) োথিা

৮) 'গাডড'-র ডিি যুক্ত িব্দ হথিা ে) িাডড



খ) িাডঠ গ) োডে



ঘ) ডদডদ

৯) চাউডিন োর ডপ্রয খািার ?
ে) িেুথির



খ) িুেুথির গ) নেুথির



ঘ) িেুথির িািার



১০) িেুথির িা ডে েথর ?
ে) রান্না



খ) োি



গ) িাসন িাথি



ঘ) কসিাই

(Section – B)
িযােরণ (১০)
১) িব্দােি কিখ।
ে) আিয : ………………………………………
২) ডিেরীত িব্দ কিখ।
ে) সাহস : ………………………………………

২x১=২
খ) িিে : ………………………………………
২x১=২
খ) তরি : ………………………………………

৩) িােয গঠন েথরা।

২

গান : ………………………………………………………………………………………………………………
৪) সডঠে িানানডি কিখ।

২

িাতাি : …………………………………………………………….…….………………………………………
৫) ছডির সাথে িব্দ কিিাও।

৩x১=৩

ে

খ
োে

েতাো

আনারস

SUBJECTIVE (20)
(Section – C)
১) আিাথদর িাতীয ফি ডে ?

১+

২=৩

………………………………………………….…………………………………..……………………….
ফিডির এেডি ছডি এোঁথে কদখাও।
ফিডি সম্পথেি চারডি িােয কিখ ।
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

ডনথচর িথে িাতীয ফথির ছডিডি আোঁথো

২) সডঠে িণি ডদথয িব্দ ততডর েথরা। [তা, ত, ডত]

১+১+১ =৩

ে) হা………………………
খ) চাি………………………
গ) িরি………………………
৩) িূ নযস্থান েূ রণ েথরা।
ে)

৩

…………………….ডিডি েডর…………………………।
হাডর ডিডত নাডহ …………………….।

খ)

…………………….. দাদা খায িাি
……………………… েত …………………………….।

৪) এে েোয উত্তর দাও।

১+১+১=৩

ে) ডনডন কে ?
……………………..……………………..……………………..…………………….…..……..
খ) তারা দাস িাউি ডে েথর ?
……………………..……………………..……………………..…………………….…..……..
গ) েিি োর সহচর ?
……………………..……………………..……………………..…………………….…..……..
৫) ছডি কদথখ এেডি অ-োর যুক্ত ও ই-োর যুক্ত িব্দ কিখ।

২

৬)

চার অক্ষথরর নাি তার
িাতীয ফুি

২

ডনথচর িথে িাতীয ফুথির ছডিডি আোঁথো

ছডি এোঁথে নািডি কিথখা
হযনা কযন ভুি
ফুথির
নাি:

৭) ডিিযুক্ত িব্দ কিখ।

২

ে) েডি …………………………………….. খ) িযন …………………………………………
৮) সাডিথয কিখ।
ে) ি অ র গ
…………………………………………………………….
খ) ই-োর কযাগ েথর সডঠে িব্দডি কিখ।
েচিচ
…………………………………………………………….

২

