CLASS-V

DAV PUBLIC SCHOOL,DVC,MTPS
SESSION- 2019-2020
SUMMER ASSIGNMENT-I
SUB-BENGALI

১। শূন্যস্থান্ পূরণ কররা-

(১x৫=৫)

ক) ভারের োহন্ হল _______________।
খ) কথ্য ভাষার বেবভন্ন রূপগুবলরক েলা হয় __________________।
গ) োাংলা আমারের __________________।
ঘ) ‘কমলাকান্ত’ কাবহবন্টি বলরখরেন্ ________________।
ঙ) ক্ষু বেরাম ______________ পুবিকা বেতরণ করবেরলন্।
২। একটি োরকয উত্তর োওক)
খ)
গ)
ঘ)
ঙ)
৩।

(১x৫=৫)

স ান্ার ফ ল েলরত কী সোঝারন্া হরয়রে?
কার গরু চু বর বগরয়বেল?
োাংলারেশ েলরত এখন্ সকান্ সেশরক সোঝায়?
হাবকম সকান্ সেশীয় েযবি বেরলন্?
সক হলফ পড়ারত আরম্ভ করল?
ঠিক উত্তর সেরে বন্রয় সলরখা-

(১x৫=৫)

ক) এজলার কমলাকান্ত বেরলন্
i) াক্ষী
ii) আ াবম
iii) বেচারক
খ) কন্রেেল ঘুবররয়বেল
i)লাঠি
ii)রুল
iii) েবড়
গ) বকাং রফার্ডরক েেলী করা হরয়বেল
i) কলকাতা
ii) সমবেন্ীপুর
iii) মজঃফরপুর
ঘ) োাংলা ভাষার রূপ____________
i) বতন্টি
ii) েুটি
iii) চারটি
ঙ) গুজরারের মাতৃ ভাষা ____________
i) মারাঠী
ii) গুজরাটি
iii) আ ামী
৪। প্রশ্নগুবলর যথ্াযথ্ উত্তর সলরখাক) োাংলা েযাকরণ কারক েরল?
খ) োাংলা সলখয ভাষার কটি রূপ?
গ) উরেশয েলরত কী সোরঝা?

(২)
(২)
(২)

ঘ) োবর কথ্াটির অথ্ড কী?সকান্ পাবখ কার কাে সথ্রক োবর চায়?
ঙ) ‘োাংলারেশ’ কবেতারত সকান্ সকান্ পাবখর উরেখ আরে?

(৩)
(৩)

চ) ‘………..আইরন্র চশমা ন্ারক বেয়া তাহারক প্রতযক্ষ সেবখরত পাররন্’।– কথ্াটি সক কারক
উরেশয করর েরলরে? ‘তাহারক’ েলরত কারক সোঝারন্া হরয়রে?

(৩)

৫। গররমর েু টি তু বম কীভারে কাটিরয়ে তা জাবন্রয় েন্ধুরক বচঠি সলরখা।

(৫)

৬। ক্ষু বেরারমর মা ও োোর ন্াম কী? ক্ষু বেরারমর কী শাবি হরয়বেল এোং সকন্?(৫)

CLASS-V

DAV PUBLIC SCHOOL,DVC,MTPS
SESSION- 2019-2020
SUMMER ASSIGNMENT-II
SUB-BENGALI

১। শূন্যস্থান্ পূরণ কররা-

(১x৫=৫)

ক) বেরেয়র মূল অাংশ হরে _______________।
খ) মান্ুষ কথ্া েলরত পারর __________________ মােযরম।
গ)

__________গারে গারে ন্ারচ।

ঘ) ‘কমলাকান্ত’ কাবহবন্টি

________________সথ্রক সন্ওয়া হরয়রে।

ঙ) ক্ষু বেরাম তমলুরকর______________স্কু রল পড়রতন্।
২। একটি োরকয উত্তর োওক)
খ)
গ)
ঘ)
ঙ)
৩।

(১x৫=৫)

স ান্ার কমল েলরত কী সোঝারন্া হরয়রে?
‘তরুলতা’ েলরত কী সোঝ?
সক সমাকামা সেশরন্ আত্মহতযা কররবেরলন্?
হাবকম সশষ পযডন্ত কী আরেশ বেরয়বেরলন্?
ক্ষু বেরাম সকাথ্ায় ের প্রাথ্ডন্া করবেরলন্?
ঠিক উত্তর সেরে বন্রয় সলরখা-

(১x৫=৫)

ক)

াবহতয ম্রাে েলা হয়
i) রতযন্দ্রন্াথ্রক
ii) ঈশ্বরচন্দ্ররক
iii) েবিমচন্দ্ররক
খ) োাংলা সেরশর সগৌররের কথ্ায় আমারের__________হয়
i)েুঃখ
ii)আন্ন্দ
iii) কষ্ট
গ) বকাং রফার্ড বেরলন্_______ইাংররজ।
i)উপকারী
ii)অতযাচারী
ঘ) ____________ আমারের মাতৃ ভাষা
i) বহবন্দ ii)তাবমল iii) োাংলা
ঙ) আ ারমর মাতৃ ভাষা ____________
i) মারাঠী
ii) গুজরাটি

iii) েয়ালু

iii)অ বময়া

৪। প্রশ্নগুবলর যথ্াযথ্ উত্তর সলরখাক) অথ্ড সলরখা
চরণেূবল, মরাল, ফ ল, েুেডশা, শযামল
খ) বেপরীত শব্দ সলরখা

(৫)
(৫)

সেশীয়, প্রতযক্ষ, বমথ্যা, ফবরয়াে, বন্বিত
গ)োকযগঠন্ কররা
বেচারক, সগৌরে, সকামল, ব্রাহ্মণ, াক্ষী
৫। উরেশয ও বেরেয় ভাগ করর সেখাও-

(৫)
(৫)

ক) আমরা চাষ কবর আন্রন্দ।
খ) সেড়ারত যাে।
গ) ঝাড়গ্রারমর জঙ্গরল রাজা বশকারর সগরলন্।
ঘ) পাহারড়র েরফ গলরত শুরু করল।
ঙ) েইটি োও।
৬। ‘োাংলারেশ’ কবেতাটি কবের ন্াম

হ প্রথ্ম িেকটি সলরখা।

(৫)

CLASS-V

DAV PUBLIC SCHOOL,DVC,MTPS
SESSION- 2019-2020
SUMMER ASSIGNMENT-III
SUB-BENGALI

১। শূন্যস্থান্ পূরণ কররা-

(১x৫=৫)

ক) সকাথ্ায় জরল_____________চরল
__________তার পারে পারে
খ) োকয ততবর হয় কতকগুবল __________________ বেরয়।
গ) কমলাকান্ত____________ন্য়_______ ।
২। একটি োরকয উত্তর োওক)
খ)
গ)
ঘ)
ঙ)

(১x৫=৫)

মরাল কী?
‘চরণেূবল’ েলরত কী সোঝায়?
প্র ন্ন সক?
ক্ষু বেরারমর কত েের েয়র ফাাঁব হয়?
প্র ন্ন সগায়াবলবন্র ফবরয়াে কী বেল?

৩। ক্ষু বেরারমর ন্াম সকন্ ক্ষু বেরাম হরয়বেল? বতবন্ মৃতুযর আরগ কী েরল সযরত
সচরয়বেরলন্?

(৫)

৪। প্রশ্নগুবলর যথ্াযথ্ উত্তর সলরখাক) অথ্ড সলরখা
জাবমন্, তামাশা, হাবকম, হলফ, আ াবম
খ) বেপরীত শব্দ সলরখা
সেশ, জরল, অবেক, েুখ, সগৌরে
গ)োকযগঠন্ কররা
সেশ, সজাড়হাত, প্রতযক্ষ, শপথ্, ফ ল
৫। পাহাড় অথ্ো

মুদ্র ভ্রমরণর অবভজ্ঞতা জাবন্রয় েন্ধুরক একটি বচঠি সলরখা।

৬। ‘োাংলারেশ’ কবেতাটি কবের ন্াম

হ সশরষর িেকটি সলরখা।

(৫)
(৫)
(৫)
(৫)
(৫)

