সমাপনী পরীক্ষার পূ র্ব প্রস্তুতি
তর্ষয়: র্াাংলা
সময়: ২ ঘন্টা ৩০ তমতনট

পূ র্বমান: ১০০
[সকল প্রশ্নের উত্তর দিশ্নে হশ্নে। ডান পাশ্নে উদিদিে সংিযা প্রশ্নের পূ র্ণমান জ্ঞাপক]

তনচের অনু চেদটি পচে ১, ২, ৩ ও ৪ নম্বর ক্রতমচের প্রশ্নগুচলার উত্তর ললচ া :
১৯৭১ সাশ্নলর ১৬ই দডশ্নসম্বর । আমাশ্নির জােীয় জীেশ্ননর একটি গুরুত্বপূ র্ণ দিন । এই দিন আমরা দিেশ্নক পু শ্নরাপু দর েত্রুমু ক্ত কশ্নর দেজয়
অজণন কদর । এই দেজয়শ্নক পাওয়ার আশ্নে দিেোসীশ্নক করশ্নে হয় এক মরর্পর্ মু দক্তযু দ্ধ । আমাশ্নির সাহসী েীর মু দক্তশ্নযাদ্ধারা যু দ্ধ
কশ্নরশ্নেন পাদকস্তাদন েত্রুশ্নসনাশ্নির দেরুশ্নদ্ধ । দিশ্নের অনয সে সাধারর্ মানু ষ োাঁশ্নির জু দেশ্নয়শ্নেন ভরসা ও সাহস । অশ্নপক্ষা কশ্নরশ্নেন
েত্রুর হাে দেশ্নক সম্পূ র্ণ মু ক্ত হওয়ার । সেস্ত্র যু শ্নদ্ধ আমাশ্নির মু দক্তশ্নসনারা প্রার্ দিন । আর দিশ্নের দভেশ্নর অেরুদ্ধ জীেনযাপন করশ্নে
করশ্নে প্রার্ দিন এশ্নিশ্নের লক্ষ লক্ষ মানু ষ । োাঁরা দেশ্নলন নানা দপোর – দকউ োত্র, দকই, দকউ মজু র, দকউ পু দলে, দকউ সসদনক ।
আরও দেশ্নলন দেক্ষক, সাংোদিক, সরকাদর কমণকেণ া ও নানা দপোর দলাক । লক্ষ রক্ষ নারী-পু রুষ-েীশুর রশ্নক্ত দভজা আমাশ্নির স্বাধীনো
। োাঁশ্নির প্রাশ্নর্র দেদনমশ্নয়ই আমরা আজ মু ক্ত স্বাধীন দিশ্নে উন্নে দেশ্নর জীেনযাপন করশ্নে পারদে । আমরা কৃেজ্ঞ োাঁশ্নির কাশ্নে । দসই
অসংিয মহান আত্মিানকারীশ্নির কশ্নয়কজশ্ননর কো আমরা দজশ্নন দনে ।
১। সঠিে উত্তরটি উত্তরপচে লল :
১×৫=৫
১. আমাশ্নির দেজয় দিেস কে োদরশ্নি?
ক) ২১দে দেব্রুয়াদর
ি) ৭ই মার্ণ
ে) ২৬দে মার্ণ
ঘ) ১৬ই দডশ্নসম্বর
২. দিেশ্নক রক্ষা করার জনয কারা যু দ্ধ কশ্নরশ্নেন?
ক) আলেির
ি) মু দক্তশ্নযাদ্ধা
ে) আল োমস
ঘ) রাজাকার
৩. ‘আত্মিানকারী’ েশ্নের অেণ কী?
ক) অশ্ননযর জীেন হনন কশ্নরশ্নেন দযদন
ি) দনশ্নজর জীেন রক্ষা কশ্নরশ্নেন দযদন
ে) অশ্ননযর জীেন ধ্বংস কশ্নরশ্নেন দযদন
ঘ) দনশ্নজর জীেন উৎসেণ কশ্নরশ্নেন দযদন
৪. ১৬ই দডশ্নসম্বরশ্নক কী দিেস েলা হয়?
ক) স্বাধীনো দিেস
ি) দেজয় দিেস
ে) েদহি েু দদ্ধজীেী দিস
ঘ) আন্তজণাদেক মােৃভাষা দিেস
৫. কারা েত্রুশ্নসনাশ্নির দেরুশ্নদ্ধ মু দক্তশ্নযাদ্ধাশ্নির লড়াই করার সাহস ও ভরসা জু দেশ্নয়শ্নেন?
ক) হানািার োদহনী
ি) রাজাকার
ে) সাধারর্ মানু ষ
ঘ) েু দদ্ধজীেী
২। তনচের প্রশ্নগুচলার সাংচক্ষচপ উত্তর লল :
১+২+২=৫
ক) মু দক্তশ্নযাদ্ধারা কাশ্নির দেরুশ্নদ্ধ যু দ্ধ কশ্নরশ্নেন?
ি) ১৯৭১ সাশ্নলর ১৬ই দডশ্নসম্বর আমাশ্নির জােীয় জীেশ্নন একটি গুরুত্বপূ র্ণ দিন দকন?
ে) মু দক্তযু শ্নদ্ধ দিশ্নের সাধারর্ মানু ষ মু দক্তশ্নযাদ্ধাশ্নির কীভাশ্নে সাহাযয কশ্নরদেশ্নলন?
৩। তনচের শব্দগুচলার অর্ব লল :
৫
অেরুদ্ধ, যু দ্ধ, মরর্পর্, েত্রু, কৃেজ্ঞ ।
৪। প্রদত্ত অনু চেচদর সারাাংশ লল ।
৫

তনচের অনু চেদটি পচে ৫, ৬ ও ৭ নাং ক্রতমে প্রশ্নগুচলার উত্তর লল :
ঈশ্বর্ন্দ্র দেিযাসাের েিন কলকােয় র্াকদর কশ্নরন । একদিন দেশ্নকলশ্নেলা মাশ্নয়র দর্ঠি এশ্নলা দেিযাসােশ্নরর কাশ্নে । মা দলশ্নিশ্নেন , ‘োো’
আদম অসু স্থ । েুদম শ্রীঘ্র গ্রাশ্নম এশ্নসা । দোমাশ্নক দিিশ্নে মন র্াশ্নে’ । দর্ঠি পশ্নড় দের্দলে হশ্নলন দেিযাসাের । সকল কাজকমণ স্থদেে
দরশ্নি োদড়র পে রওয়ানা দিশ্নলন । কলকাো দেশ্নক োর গ্রাশ্নম যাওয়ার সরাসদর দকাশ্ননা রাস্তা দনই । পােশ্নর মাঝিাশ্নন পড়শ্নে িাশ্নমাির
নি । েিন েষণাকাল । েভীর রাশ্নত্র দেিযাসাের এশ্নলন দসই নশ্নির িূ শ্নর । ঘাশ্নে দকাশ্ননা দনৌকা দনই । মাদঝরা দেশ্নর দেশ্নে দয যার োদড়ে
। দেিযাসাের ঝাাঁদপশ্নয় পড়শ্নলন পাদনশ্নে, সাাঁেশ্নর পাদড় দিশ্নরন িাশ্নমাির নি । পরদিন দভারশ্নেলাদেদন দনজ গ্রাশ্নম মাশ্নয়র কাশ্নে দপৌাঁোন ।
এই ঘেনাটি মােৃপ্রশ্নমর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হশ্নয় আশ্নে ।
৫। সঠিে উত্তরটি উত্তরপচে লল :
১×৫=৫
১. অনু শ্নেশ্নির মূ ল দেষয়েস্তু কী?
ক) কেণ েযশ্নোধ
ি) মানেশ্নপ্রম
ে) মােৃভদক্ত
ঘ) সাহদসকো
২. ঈশ্বর্ন্দ্র দেিযাসাের দের্দলে হশ্নলন দকন?
ক) মা অসু স্থ েশ্নল
ি) েষণাকাল েশ্নল
ে) মা দর্ঠি দিশ্নয়শ্নেন েশ্নল
ঘ) মাদঝ দেল না েশ্নল
৩. ‘ঈশ্বর্ন্দ্র’ েেটি ‘শ্ব’ যু ক্তের্ণটিশ্নে দয দয ের্ণ আশ্নে –
ক) শ্ +ধ
ি) শ্ + ক
ে) শ্ + ে
ঘ) স্ + ে
৪. ‘দৃষ্টান্ত’ েেটি অেণ কী?
ক) দূরদৃদষ্ট
ি) উিাহরর্
ে) দৃদষ্টর অন্ত
ঘ) জনদপ্রয়
৫. দেিযাসাের কিন মাশ্নয়র কাশ্নে দপৌাঁোন?
ক) দভারশ্নেলা
ি) দুপু রশ্নেলা
ে) সন্ধ্যাশ্নেলা
ঘ) েভীর রাশ্নে
৬। তনচে েয়েটি শব্দ ও শব্দার্ব লদয়া হচলা । তনচের র্ােযগুচলার শূ র্যস্থাচন উপযু ক্ত শব্দটি র্তসচয় উত্তরপচে লল : ৫
েে
েোেণ
রওয়ানা
যাত্রা করা
দের্দলে
েযাকুল, দেদন্তে
স্থদেে
ক্ষান্ত, মু লেদে
কূল
েীর
িাশ্নমাির
একটি নশ্নির নাম
অসু স্থ
দরাশ্নে আক্রান্ত, পীদড়ে
ক) দেপশ্নি ----------------- না হশ্নয় সধযণ ধারর্ করশ্নে হশ্নে ।
ি) ------------------- দেলাম োই স্কুশ্নল আসশ্নে পাদরদন ।
ে) সেদকেু ------------------- দরশ্নি পরীক্ষার পড়ায় মন িাও ।
ঘ) েৃ দষ্টর োমার পর আমরা ------------------- হলাম ।
ঙ) নিীর -------------------- ধশ্নর আমরা দহাঁ শ্নে র্ললাম ।
৭। তনচের প্রশ্নগুচলার উত্তর লল :
ক) মাশ্নয়র দর্ঠি পশ্নড় ঈশ্বর্ন্দ্র দেিযাসােশ্নরর মশ্ননর অেস্থা দকমন হশ্নয়দেল?

৩ × ৫ = ১৫

ি) ঈশ্বর্ন্দ্র দেিযাসােশ্নরর োদড় যাওয়ার পেটি দকমন দেল?
ে) দকান দেষয়টি ঈশ্বর্ন্দ্র দেিযাসােরশ্নক নিীশ্নে ঝাাঁদপশ্নয় পড়ার সাহস জু দেশ্নয়দেল?
৮। তনচের যু ক্তর্র্ব গুচলা লেচে লদ াও এর্াং প্রতিটি যু ক্তর্র্ব তদচয় তিতর শব্দ দ্বারা এেটি েচর র্ােয রেনা েচরা ।
ক) ক্ট

ি) ষ্ণ

ে) ণ্ঠ

ঘ) হ্ন

১০

ঙ) ঞ্জ

৯। উপযু ক্ত স্থাচন তর্রাম তেহ্ন র্তসচয় অনু চেদটি লিামার উত্তরপচে ললচ া :
৫
মামা েলশ্নলন এো েশ্নির হাাঁদড় েি কশ্নর পেশ্নের দজদনস এই সু ের হাাঁদড়শ্নে রািা হয় োই এর নাম েশ্নির হাাঁদড় । োোড়া েশ্নির
দযশ্নকাশ্ননা দজদনসই দো সু ের
১০। তনচের র্ােযগুচলার তক্রয়াপচদর েতলি রূপ ললচ া :
১×৫=৫
ক) আমরা েড়শ্নির সম্মান েতরর্ ।
ি) োশ্নঘর েলায় হাড় তর্িঁতিল ।
ে) দস কদম্পউোশ্নর েদে আিঁতেচিচে ।
ঘ) দেদর্কশ্নক্ষ দহ সর্ েতরওনা ।
ঙ) সূ শ্নযণর আশ্নলা োর মু শ্নি আতসয়া পড়ল ।
১১। তনচের শব্দগুচলার সমার্ব ে শব্দ ললচ া :
১×৫=৫
ক) নিী
ি) পৃ দেেী
ে) পাহাড়
ঘ) র্াাঁি
ঙ) দকরর্
১২। উদ্ধৃিাাংশটুকু পচে তনচের প্রশ্নগুচলার উত্তর ললচ া:
দিাশ্নয়ল দকাশ্নয়ল ময়না দকাদকল
সোর আশ্নে োন
পাদির োশ্নন পাদির সু শ্নর
মু গ্ধ সোর প্রার্ ।
সাের নিীর ঊদমণমালার
মন দভালাশ্ননা সু র
নিী হশ্নে দরােদস্বনী
সাের সমু দ্দুর ।
ক) পাদির োন সোর প্রার্ মু গ্ধ দকন?
২
ি) কদেোংশ্নের মূ লভাে দনশ্নজর ভাষায় দলি ।
৫
ে) কদেোংশ্নে প্রকাদেে পাদিরগুশ্নলার োন আশ্নে েলা হশ্নয়শ্নে দকন?
৩
১৩। ির, িুতম রতহম । লিামার জন্ম তনর্ন্ধন োচডবর প্রচয়াজন । লিামার ির্যাতদ তদচয় এেটি আচর্দন ফরম পূ রর্ েরচি
হচর্ ।
৫
জন্ম তনর্ন্ধন ফরম
১. পূ র্ণ নাম
:
২. দপোর নাম
:
৩. মাোর নাম
:

৪. জন্ম োদরি
:
৫. জােীয়ো
:
৬. জন্মস্থান
:
৭. স্থায়ী ঠিকানা
:
৮. েেণ মান ঠিকানা
:
৯. দমাোইল নম্বর
:
আদম দনম্নস্বাক্ষারকারী এই মশ্নমণ অঙ্গীকার করদে দয, উপশ্নরাক্ত েেযাদি সঠিক ।
......................................
োদরি ....................................
আশ্নেিনকারীর স্বাক্ষর
১৪। মচন ের, লিামার নাম জু চয়ল / সু র্বর্া । লিামার র্াতে ময়মনতসাংচহর হালু য়াঘাট এলাোয় । লিামার র্ার্ার নাম
রতফকুল ইসলাম । তিতন ঢাোয় র্াচেন । িুতম এর্ার প্রার্তমে তশক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় লয প্রস্তুতি গ্রহর্ েচরে িা
জাতনচয় লিামার তপিার তনেট এে ানা পে লল ।
৫
১৫। তনচের লয লোন ১টি তর্ষচয় ২০০ শচব্দর মচিয রেনা ললচ া :
১০
ে) তপ্রয় ঋিু । [ ভূদমকা, পদরদর্ে, দকন দপ্রয়, সু দেধা-অসু দেধা, উপসংহার । ]
) ময়নামতি । [ ভূদমকা, অেস্থান, প্রদেষ্ঠান ইদেহাস, আদেষ্কৃে দনিেণনসমূ হ, ঐদেহাদসক দনিেণন, উপসংহার । ]
গ) স্মরর্ীয় যািঁরা তেরতদন । [ ভূদমকা, ২৫-এ মাশ্নর্ণর পর েু দদ্ধজীেীশ্নির দনধ, স্বাধীনো লাশ্নভর ঠিকপূ শ্নেণ েু দদ্ধজীেী দনধন, মু দক্তযু শ্নদ্ধর
দেষ পযণাশ্নয় পাকোদহনীর দনধনষজ্ঞ, উপসংহার । ]
ঘ) লিামার তপ্রয় েতর্ । [ ভূদমকা, জন্ম ও সেেে, কদে জীেন, অসু স্থা ও মৃ েুয, উপসংহার । ]

