
ডি এ ডি পাবডিক সু্কি 

ডি ডি ডি,এম টি ডপ এি 

নবম শ্রেণী 
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অিীক্ষাপত্র ১ 

১। নিচের প্রশ্নগুনি একটি বাচকে উত্তর লিখ-     ( ‘লখয়া’ অথবা ‘িতূি জীবি’ লে লকাি একটি 
কনবতা নিচয় নিখচত হচব।)                           ১x৪=৪ 

ক) ‘িতূি জীবি’/ ‘লখয়া’ কার লিখা? 

খ)  ইনিয়াচের প্রনতচবশীর িাম লিখ। 

গ) ‘িতূিজীবি’ কনবতাচত কনব লকি বচিচেি-‘লফাচে িব ফুি’?/ ‘লখয়া’ কনবতাচত কনব লকি বচিচেি-
‘লকহ োয় ঘচর,লকহ আচে ঘর হচত। ’ 

ঘ)  অপু লকাি নিচি ওর বাবার েচে কুঠির মাঠ লিখচত নগচয়নেি? 

২। নিচের প্রশ্নগুনি ি/ুনতিটি বাচকে উত্তর িাও।                              ২x৬=১২ 

ক)  শিূেস্থাি পূরণ কর-‘ েভ্েতার িব িব কত_____________/উচঠ কত ____________,উচঠ 
কত___________।/ একটি___________খচে   আকাচশর____________শত 
তারা/ঢাচি_____________। ’ 

খ) কনব ‘রনব অস্তােচি োয়.....আচিাক অতুি’-বিচত কী বিচত লেচয়চেি?/ ‘িতূি িতূি গচে কত 
ইনতহাে’ ‘লখয়া’ কনবতায় কনব কী বিচত লেচয়চেি? 

গ) খরচগাে লিচখ অপুর প্রনতনিয়া লিখ। 

ঘ) ‘হাত েুিকুচব লকি বাবা?’ কথাো লক কাচক বচিনেি? 

ঙ) ইনিয়াচের েম্পনত্তর নববরণ িাও। 

ে)  ইনিয়াে অনতনথচির কীভ্াচব লেবা করত? 

৩। নিচের প্রশ্নগুনির উত্তর লিখ।                                          ৩x৩=৯ 

ক) িগুগাচক লিখচত লকমি? 

খ) কনব লকি বচিচেি-‘এই লখয়া নেরনিি েচি িিীচরাচত’/ কনব লকি বচিচেি-‘শতপানখ গায়।’ 



গ) েঠিক বািাি লিখ-মনিনি/মিীিী, শুশ্রুিা/ শুশ্রূিা, োন্ত্বিা/োন্তিা। 

৪। লতামাচির এিাকায় রক্তিাি নশনবর হচয়চে। এই নবিচয় আে/িশ িাইি লিখ।     ৫ 

৫। েনিনবচেি কর- িচবাঢ়া,বধূনমগ,উত্তমণগ,শশাঙ্ক,গচণশ।                       ৫ 

৬। েনিবদ্ধপি লিখ- কারা+গার, পৃথ্বী+ ঈশ, মরু+ উিোি, নি+অক,লশ+অি।         ৫ 

                                         _______________________ 
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১। নিচের প্রশ্নগুনি একটি বাচকে উত্তর লিখ-     ( ‘লখয়া’ অথবা ‘িতূি জীবি’ লে লকাি একটি 
কনবতা নিচয় নিখচত হচব।)                                       ১x৪=৪ 

ক) ‘িতূি জীবি’ কনবতায় ‘রনব’ও ‘নবহে’ র অথগ লিখ।/ ‘লখয়া’ কনবতায় ‘হিাহি’ ও ‘েুধা’র অথগ 
লিখ। 

খ)  ইনিয়াচের কয় লেচি-লমচয়? 

গ) ‘িতূিজীবি’ কনবতাচত বেন্ত লকািনিচক েুচে োয়?/ ‘লখয়া’ কখি আিাচগািা কচর? 

ঘ)  ‘আম আঁটির লভঁ্পু’ কার রেিা? 

২। নিচের প্রশ্নগুনি ি/ুনতিটি বাচকে উত্তর িাও।                              ২x৬=১২ 

ক)  শিূেস্থাি পূরণ কর-‘ লিখ-----নকবা----লকাি ------বচি ---লতার/প্রনত িব িশৃে।’/ 
লখয়াচিৌকা ----পারাপার কচর---------;লকহ োয়---------/লকহ -----ঘর হচত। ’ 

খ)‘িতূিজীবি’ কনবতাচত তটিিী লকাথা লথচক আচে’? জাহ্নবী লকাথায় নমনিচয় োয়?/ ‘লখয়া’ কনবতাচত 
কনব লকি বচিচেি-‘লিাঁহাপাচি লেচয় আচে িইুখানি গ্রাম। ’ 

গ) িগুগা কী কারচণ অপুচক লতি আিচত বচিনেি? অপু আিচত োয়নি লকি? 

ঘ) ‘েনি এতেুকু বনুদ্ধ থাচক!’ কথাো লক কাচক বচিনেি? 

ঙ) ইনিয়াে েখি েবগহারা হি তখি তার েম্বি বিচত কী নেি? 

ে)  ইনিয়াে লকাথায় বাে করত? তার স্ত্রীর িাম কী নেি? 

৩। নিচের প্রশ্নগুনির উত্তর লিখ।                                          ৩x৩=৯ 

ক) অপু কখি কার কাচে লকান্ মহাকাচবের কথা শুিত?? 

খ) লরাণগুরুর রচথর িাম কী?গাণ্ডীব ধি ুকার নেি?কার রচথর োকা আেচক নগচয়নেি? 

গ) েঠিক বািাি লিখ- অবচেশ/অবচশি, কন্ঠস্ত/ কন্ঠস্থ, পনরষ্কার/পনরস্কার। 



৪। লতামাচির এিাকায় একটি িীো প্রনতচোনগতা হচয়চে। এই নবিচয় একটি ৮-১০ িাইি লিখ।     ৫ 

৫। েনিনবচেি কর-  রবীন্দ্র, েচিানমগ, বচিৌিনধ, নেিংহােি,অতোোর।                       ৫ 

৬। েনিবদ্ধপি লিখ- শেী+ ইন্দ্র, কু্ষধা+ঋত, লপা+ অি, লভ্া+অি,পরম+ঔিধ।                     ৫ 

                                         _______________________ 
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১। নিচের প্রশ্নগুনি একটি বাচকে উত্তর লিখ-     ( ‘লখয়া’ অথবা ‘িতূি জীবি’ লে লকাি একটি 
কনবতা নিচয় নিখচত হচব।)                                           ১x৪=৪ 

ক) ‘িতূি জীবি’ কনবতায় লকাি ঋতুর কথা পাই?/ ‘লখয়া’ কনবতায় লখয়া কখি পারাপার কচর? 

খ)  ইনিয়াচের বেচেচি কীভ্াচব মারা লগি? 

গ) ‘িতূিজীবি’ কনবতাচত ‘নহমনগনর’ ও ‘তটিিী’ র অথগ লিখ।?/ ‘লখয়া’ কনবতায় িইু তীচর কী আচে? 

ঘ)  ‘আম আঁটির লভঁ্পু’ রেিাটির মিূ রেিার িাম লিখ। 

২। নিচের প্রশ্নগুনি ি/ুনতিটি বাচকে উত্তর িাও।                              ২x৬=১২ 

ক)  শিূেস্থাি পূরণ কর-‘ লখয়াচিৌকা-----কচর----;’/ ‘------মকুুে কত -----ফুচে আর েুচে!’/ 
‘ রনব---োয় -------তপি ---- আচিাক ------। ’ 

খ)‘িতূিজীবি’ কনবতাচত প্রনতনিি কী লফাচে? কী খচে োয়? / ‘লখয়া’ কনবতাচত লকাথায় দ্বন্দ্ব লিখা 
োয়?  িইু খানি গ্রাম লকািনিচক লেচয় থাচক? 

গ) লগায়ানিিীর িাম কী? এই পনরচেচি লকাি মাচের কথা পাও? 

ঘ) অপু লকাথায় েদু্ধ েুদ্ধ লখিত?কখি লখিত? 

ঙ) ইনিয়াে শানন্তর লখাঁজ কখি লপি? 

ে)  ইনিয়াে প্রনতচবশীর বানেচত কী কাজ করত? 

৩। নিচের প্রশ্নগুনির উত্তর লিখ।                                          ৩x৩=৯ 

ক) লেজ লবৌ কী পুচজা উপিচক্ষ কার কাে লথচক কী কী নকিচিি? 

খ) ‘লেমনি মা লতমনি ো’ কথাো লক লকি কাচক উচেশে কচর বচিচে?? 

গ) েঠিক বািাি লিখ- হতাো/হতাশা, বোবধাি/বেবধাি, আশীবগাি/ আনশবগাি। 



৪। লতামাচির এিাকায় একটি নরক্সাওিার লেচি মাধেনমক পরীক্ষায় প্রথম হচয়চে। এই নবিচয় ৮/১০িাইি 
লিখ।                                                        ৫ 

৫। েনিনবচেি কর-  কৃতাঞ্জনি,হতাশা, রচমশ,অতুেচ্চ, কথামতৃ।                  ৫ 

৬।  অথগ অিেুাচর লকািটি কী বাকে লিখ।                               ৫ 

ক) জি িাও। 

খ) লতামার বানে লকাথায়? 

গ) ভ্গবাি লতামার মেি করুি। 

ঘ) েনি তুনম নবচয় বানে োও তাহচি আনম লতামার েচে োব। 

ঙ) আজ হয়ত গুরুচিব আেচত পাচরি। 

                                  
____________________________________________________ 

কমগ পনরকল্পিা:( নজপার ফাইচি করচত হচব) শরৎেচন্দ্রর িশটি লোেগচল্পর িাম লিখ। তার মচধে লথচক লে 
লকাি একটি নশশু েনরত্র নিচয় আচিােিা কর।(১০০শচের মচধে) 

 

                                      

 

 

 

 

 


