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      ১. শব্দার্থ লিখ (Write the meaning of the following words) : 
 

                          

           (ক)  শ ালক           শ্লাক, শ্ছাট পদ্য. ছড়া                  (খ) শজানাই          শজানাদক শ াকা   

 

           (গ) দিদি          বড় শ্বান, আপা                        (ঘ) শনবু          শ্িবু 
 
      

     ২. ইংরেলি শব্দগুদলর অর্থ বাংিারে লিখ (Write the Bengali meaning of the following English                          

                                                                                                words) : 
                          

         (A) New - নেুন                                         (B) Sister – শ্বান/লদ্লদ্ 
 
 

       (C) Fringe - আচঁি                                     (D) Odour - গন্ধ                                                              

                    

            (E) Day - লদ্ন              

 
 

       ৩. লবপেীে শব্দ লিখ : 

                   লবপেীে শব্দ           মূল  ব্দ               লবপেীে শব্দ              মূল  ব্দ                                 

                                                            

           (ক)  দিন                   োে                         (খ) ঘুম                       জাগরণ    

 

           (গ) ঢাকা                   শ্খািা                 (ঘ) নতুন                   পুোন/পুেরনা 
 

           (ঙ) আমার                   শ্োমাে              (চ) জ্বলা                   শ্নভা 
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     ৪. বাকয তেলে কে :            

                          

           (ক)  দিদি           দিদি আমাকক খুব শেহ ককরন । 
 

               (খ)  শ ালক          চাাঁিদন রাকত উঠাকন বকে মা শ ালক বলকতন  ।   
 
 

           (গ) গন্ধ              ফুরিে গরন্ধ ঘুম আরে না । 
                 
           (ঘ) ভুাঁইচাাঁ া              ভুইঁচাপঁা গারছ মাঠ শ্ছরে শ্গরছ । 

 

 
      ৫. শূনযস্থান পূেণ কে (Fill in the blanks) : 

 

  (ক)  দিদির কথায়   __________________ দিকয় মুখদি শকন ঢাককা । 
 

  (খ) কাল শে আমার নতুন ঘকর  __________ দবকয় হকব । 
 

  (গ)  ভুাঁইচাাঁ াকত ভকর শগকে _______________ গাকের তল  । 
 

  (ঘ) রাত হকলা শে মাকগা, আমার  _____________ দিদি কই । 
 
 

   

       ৬. েেয / লমর্যা লিখ ( Write True or False ) : 
 

        (ক) কাজলা দিদি তার শোট্ট শবানদির োরাক্ষকণর োদথ দেল । 
         
        (খ) শজানাদক শ াকা তাল তলায় আকলা শজ্বকল দেল ।              

         
        (গ) দিদি দচরদিকনর জনয অজানার শিক  চকল শগকে  ।           

 
           (ঘ) মা চাাঁিদন রাকত উঠাকন বকে শ ালক বলকতন  ।           

 
 
 
 
 
 
 

েেয 

লমর্যা 
 

েেয 
 

লমর্যা 
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     ৭.  এক শরব্দ উত্তে লিখ ( Write the answers in a word )  : 

       (ক) বাাঁ  বাগাকনর মাথার উ র কী উকঠকে ? 
 

       উঃ _____________________________        

        (খ) ডাদলম গাকের ডাকলর ফাাঁকক শকান  াদখ লুদককয় থাকক  ? 
 

        উঃ _____________________________     

       (গ) শক প্রদতমুহূতত কাজলা দিদির জনয অক ক্ষায় থাকক ? 
 

        উঃ _____________________________     

       (ঘ) দিদির কথা জানকত চাইকল শক আাঁচল দিকয় মুখদি ঢাককন  ? 

 
         উঃ _____________________________  
           

 

  ৮. েলঠক উত্তেলটে পারশ (✔) লটক লচহ্ন দ্াও ( Put a tick mark (✔) beside the correct  answer ) : 
   

     (ক) শকাথায় শজানাদক জ্বকল ?    

  ।  শনবুর তকল)১(                            
 ।  বাাঁ  বাগাকন )২(                            

  দ উদল তকল  ।)৩(                            
  তাল তলায় ।)৪(                            

 
    (খ)  বুলবুদল শকাথায় লুদককয় থাকক  ?        

  ।  দ উদল ডাকল )১(                            
 ।  ভুাঁইচা ার ডাকল )২(                            

  আকমর ডাকল ।)৩(                            
  ডাদলকমর ডাকল ।)৪(                            

মা 

শ্ছাট্টরবান 

বুিবুলি 

চাদঁ্ 

✔ 

✔ 
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     (গ) শক শ ালক বলকতন ?        
  ।  মা )১(                            

 ।  দিদি )২(                            
  িািু  ।)৩(                            
  বাবা ।)৪(                            

 

     (ঘ) দ াঁদ াঁ শকাথায় ডাকক  ?        
  ।  শ াক   াকে )১(                            
 ।  গাকের ডাকল )২(                            

  আাঁধার রাকত ।)৩(                            
  ঘকরর চাকল ।)৪(                            

                                                                                                        

            

     (ঙ) দ উদল গাকের তল দককে ভকর শগকে ?           
  ।  শ্গািারপ )১(                            

 ।  হােনাকহনায় )২(                            
  বকুকল ।)৩(                            
  ভুাঁইচা াকত ।)৪(                            

 
    ৯.  প্রশ্নগুরিাে উত্তর দলখ   : 

 

       (ক) শকাথায় চাাঁি উকঠকে ? 
 
              উঃ বাাঁ  বাগাকনর মাথার উ র চাাঁি উকঠকে ।      

         (খ) দিদির কথা শুকন মা কী ককরন ? 

 
              উঃ লদ্লদ্ে কর্া শুরন মা আঁচি লদ্রে মুখ  ঢারকন । 
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    ১০. " কাজলা দিদি ? " কলবোলটে কলবে নাম েহ প্রর্ম ি  িাইন লিখ : 
            (Write the first ten lines of the poem   “Kazla Dhidhi” with the name of poet ) 

 

 
_______________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________               

            

      ___________________________________________________________________  
       

      ___________________________________________________________________               

            

      ___________________________________________________________________ 

                                                                                                                        

      ___________________________________________________________________   

 

      ___________________________________________________________________  
       

      ___________________________________________________________________               

            

      ___________________________________________________________________ 

                                                                                                                        

      ___________________________________________________________________ 

 

          ___________________________________________________________________                  

      ___________________________________________________________________ 

 

      ___________________________________________________________________               

            

      ___________________________________________________________________ 

                                                                                                                        

     ___________________________________________________________________                 

          

      ___________________________________________________________________ 
       

          ___________________________________________________________________                  

      ___________________________________________________________________ 
 

 

ALL THE  BEST……. 
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