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ÔKÕ wefvM [†h‡Kvb 2wU cª‡kœi DËi `vI] 

1| wcÖq mveve, 

 AvR gnvb GKz‡k †deªæqvwi| GB ~̀i‡`‡k e‡m AvR †Zvgv‡`i K_v fxlYfv‡e g‡b co‡Q| †Zvgiv wbðqB AvR kwn`‡`i cÖwZ web¤ª 

kÖ×v Rvbv‡Z kwn` wgbv‡i Dcw¯’Z n‡q‡Q| AvR ‡Zvgv‡`i mv‡_ kvwgj nIqvi Rb¨ gb Kuv`‡Q| Avgvi Rb¨ ‡`vqv Ki‡e †hb AvwgI 

†Zvgv‡`i mv‡_ gnr Kv‡Ri Askx`vi n‡Z cvwi| 

BwZ 

‡Zvgvi eÜz 

gwbi 

 K. kZ kZ gvby‡li wf‡oi g‡a¨I Kv‡K †Pbv hvq?            1 

 L. jLv dzZcv‡Z Nygvq †Kb?                                                                                               2 

 M. gwb‡ii Av‡e‡Mi g‡a¨ jLvi Av‡e‡MiB cÖwZdjb N‡U‡Q Kxfv‡e? e¨vL¨v Ki|                                  3 

  N.ÔjLv I gwb‡ii g‡Zv gvby‡li Av‡eMB kwn`‡`i hyM hyM a‡i euvwP‡q ivL‡e|Õ gšÍe¨wU we‡kølY Ki|          4 

2|  ZiæY eq‡miB RyuB RbwcÖq Kwe wn‡m‡e L¨vwZ jvf Ki‡Qb| mncvVx eÜziv Zvi KweZv c‡o gy» nq| wR‡Ám K‡i Kxfv‡e GZ my›`i 

KweZv †jLv hvq| RuyB e‡jb, my›`i my›`i KweZv ˆZwii Rb¨ cÖ‡qvRb A‡bK Kwei KweZv cov| Pvicv‡ki RMr wb‡q ¯̂cœ †`Lv| ¯‡̂cœi Qwe 

AvuKvi Rb¨ is- †ei‡Oi kã‡K fv‡jvevmv|  

 K.  KweZvi Rb¨ Kx `iKvi?                                            1 

 L. ‡jL‡Ki g‡Z †K Kwe n‡Z cv‡i? eywS‡q †jL|      2 

 M. DÏxc‡Ki †Kvb w`KwU Ôkã †_‡K KweZvÕ cÖe‡Üi g‡a¨ dz‡U D‡V‡Q? Av‡jvPbv Ki|       3 

 N. ÒKweZv m¤ú‡K© RuyB‡qi e³e¨ Ôkã †_‡K KweZviÕ cÖe‡Üi e‡³‡e¨iB cÖwZiƒcÓ- we‡kølY Ki|    4 

3| wmdv‡Zi evev wmdvZ‡K ej‡jv, hw` Av`k© gvbyl n‡Z PvI Zvn‡j GKRb Av`k© gvbyl Luy‡R bvI| whwb wecyj Hk¦h© I ÿgZvi 

AwaKvix n‡qI wQ‡jb mvaviY gvby‡li g‡Zv| gvby‡li AMva fv‡jvevmv I kÖ×v huvi Pjvi GKgvÎ cv‡_q| huvi g‡b i‡q‡Q †cÖg I Amxg 

`qv| huvi mvabv I Z¨vM †Kej gvby‡li Kj¨vY‡K wN‡iB|  

 K. Ôgiæ-fv¯‹iÕ A_© Kx?      1 

 L. gyL¯’ bv K‡i †Kv‡bv wKQz wj‡L ivLv Avieiv j¾vq K_v e‡j g‡b KiZ †Kb?      2 

 M. DÏxc‡Ki Av`k© gvbyl Gi PwiÎ giæ-fv¯‹i cÖe‡Üi †Kvb Pwi‡Îi Abyiƒc- e¨vL¨v Ki|                 3 

 N.Òwhwb wecyj Hk¦‡h©i AwaKvix n‡qI wQ‡jb mvaviY gvby‡li g‡ZvÓ Dw³wU giæ fv¯‹I cÖe‡Üi Av‡jv‡K  

         we‡kølY Ki|                      4 

     ÔLÕ wefvM [†h‡Kvb 2wU cª‡kœi DËi `vI] 

  4| BdvR mv‡ne GKw`b mfvq ej‡jb, kÖwg‡Ki Nvg weµq Kiv UvKvq gvwjK cÿ m¤ú` M‡o| ZvB kÖwg‡Ki †gŠwjK Pvwn`v c~iY nq bv| 

 K. ÔKzwj-gRyiÕ KweZv †Kvb Kve¨MÖ‡š’i AšÍ©MZ?       1 

 L.  Zv‡`iB e¨w_Z e‡ÿ cv †d‡j Av‡m be DÌvb ej‡Z Kx †evS?      2 

 M. DÏxc‡Ki mv‡_ ÔKzwj-gRyiÕ KweZvi e³‡e¨i mv`„k¨ wbY©q Ki|       3 

 N. BdvR mv‡ne I KvRx bRiæj Bmjvg ỳÕRbB kÖwgK AwaKv‡ii c‡ÿ K_v e‡j‡Qb- we‡kølY Ki|    4 

5| mvbwR`v Zvi evÜexi evox‡Z †eov‡Z †Mj| evÜexi evev e¨emvqx| wekvj Zv‡`i evox| cÖ‡Z¨KUv N‡i Gwmi e¨e¯’v Av‡Q| 

mvbwR`v‡K Gwmi evZv‡m ewm‡q Zvi evÜexi gv †L‡Z w`j| wP‡Kb d«vB, byWjm, mycmn A‡bK Lvevi LvIqvi c‡i mvbwR`v Zvi evÜexi 

mv‡_ e‡m †nvg w_‡qUv‡i wm‡bgv †`Lj|  

 K. Kwe RmxgDÏxb †Kvb MÖv‡g Rb¥MÖnY K‡ib?      1 

 L. ÔhyM hyM a‡iB AwZw_ Avc¨vq‡b evOvwji mybvg i‡q‡QÕ- Dw³wU e¨vL¨v Ki|       2 

 M. DÏxc‡Ki mv‡_ ÔAvgvi evoxÕ KweZvi ˆemv`„k¨¸‡jv Dc¯’vcb Ki|      3 

 N. DÏxc‡K AvwZ‡_qZvi K_v _vK‡jI Zv Avgv‡`i KweZvi mvgwMÖKZv‡K ¯úk© Ki‡Z e¨_© n‡q‡Q- K_vwU eywS‡q wjL|  4                                                            

6| gx‡gi `v`y gyw³‡hv×v wQ‡jb| gxg Zvi `v`yi Kv‡Q gyw³hy‡×i Mí †kv‡b| Zvi `v`y e‡jb, wZwb bvwK ïay e½eÜzi fvlY ï‡bB 

gyw³hy‡× †M‡Qb| hy×‡ÿ‡Î Zviv hLb _vK‡Zb ZLb ÔRq evsjvÕ e‡j kvmK‡`i Dci Suvwc‡q co‡Zb| Zvi aviYv ÔRq evsjvÕ GB K_vwUi 

g‡a¨ GKwU kw³ Av‡Q|  

 K. Rxebvb›` `vm evsjv‡`k‡K Kx bv‡g AwfwnZ K‡i‡Qb?                                       1 

 L. e½eÜz G‡`‡ki Rb¨ msMÖvg K‡i‡Qb †Kb?                                  2 

 M. DÏxc‡Ki gx‡gi `v ỳi wPšÍvi mv‡_ Ô‡kvb GKwU gywR‡ei †_‡KÕ KweZvi fv‡ei wgj¸‡jv e¨vL¨v Ki|                                

N.ÔRq evsjvÕ K_vwUi g‡a¨ GKwU kw³ Av‡Q| evK¨wU DÏxcK I †kvb GKwU gywR‡ei K_vÕ KweZvi Av‡jv‡K we‡kølY Ki|   4                                                                                                       

 



 

7| mvivsk/ mvigg© wjL:-                                                                                                    5    

 Avwm‡Z‡m kyfw`b,  

 w`‡b w`‡b eû evwoqv‡Q †`bv, ïwa‡Z nB‡e S…Y! 

 nvZzwi kvej MuvBwZ Pvjv‡q fvw½j hviv cvnvo,  

 cvnvo-KvUv †mB c‡_i ỳ-cv‡k cwoqv hv‡`i nvo, 

 †Zvgv‡i †mwe‡Z nB‡jv hvnviv gRyi, gy‡U I Kywj,  

 †Zvgv‡i ewn‡Z hviv cweÎ A‡½ jvMvj a~wj,  

 ZwivB gvbyl, ZvivB †`eZv, Mvwn Zvnv‡`i Mvb, 

 Zv‡`wi e¨w_Z e‡ÿ cv †d‡j Av‡m be DÌvb! 

A_ev, 

          Ac‡ii Rb¨ Zzwg cÖvY `vI Avwg Zv ej‡Z PvBwb| Ac‡ii ÿz`ª ÿz ª̀ `ytL Zzwg `~i K‡iv| Ac‡ii GKUzLvwb myL `vI|  Ac‡ii m‡½ 

GKUzLvwb wgwó K_v e‡jv| c‡_i Amnvq gvbywUi w`‡K GKUz KiæY Pvnwb wb‡ÿc K‡iv, Zvn‡jB A‡bK n‡e| PwiÎevb, 

gvbeZvm¤ú~Y© gvbyl wb‡Ri †P‡q c‡ii Afv‡e †ewk Aaxi nb, c‡ii `ytL‡K †X‡K ivL‡Z †MŠie‡eva K‡ib|  

8|‡h †Kvb GKwUi fve-m¤úªmviY Kit                                                                                             5 

 K) wcZvgvZv ¸iæR‡b †`eZzj¨ Rvwb, 

 hZ‡b gvwbqv Pj Zvnv‡`i evYx| 

     L) cy®ú Avcbvi Rb¨ †dv‡U bv     

 

9| Av‡e`b/wPwV wjL  (†h †Kv‡bv GKwU):-                          5 

  K) webv †eZ‡b Aa¨vq‡bi Rb¨ cÖavb wkÿ‡Ki wbKU GKwU Av‡e`b cÎ wjL|  

  L) †Zvgvi QvÎvevm Rxe‡bi AwfÁZv Rvwb‡q †Zvgvi gv‡K GKwU cÎ wjL|  

 10| cÖeÜ iPbv Ki (†h †Kv‡bv GKwU ):-                        15 

  K) Kx ai‡bi eB co‡Z †Zvgvi fv‡jv jv‡M,  

   L) evsjv‡`‡ki b`b`x, 

  M) my›`ieb|  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



eûwbe©vPbx Awfÿv                                                                    

30 

1. KveywjIqvjvi bvg Kx wQj?  

 K. Kvjvg  L. ingZ  M. Kv‡kg N. nv‡kg 

2. ÔjoKxÕ k‡ãi A_© Kx? 

 K. jvKix  L. PvKi  M. †g‡q  N. †Q‡j 

3. wgwb‡`i Ni †Kv_vq wQj?  

 K. b`xi cv‡o L. c‡_i av‡i  M. kn‡ii Kv‡Q N. A‡bK 

`~‡i 

4. jLv Kv‡K †`‡L wb Ges †P‡b bv?  

 K. gv‡K  L. gvgv‡K  M. evev‡K  N. `v`v‡K 

5. ÔjLvi GKz‡kÕ M‡íi cUf~wg n‡jv- 

 K. K…lK Av‡›`vjb  L. fvlv Av‡›`vjb  

 M. gyw³hy×   N. QvÎ Av‡›`vjb 

6. jLvi Kv‡Q Avgiv wkL‡Z cvwi- 

 .i `vwi‡ ª̀i mv‡_ msMÖvg Kiv     .ii gvZ…fvlv cÖxwZ 

    .iii K…ZÁZv cÖKvk bv Kiv  

 wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

 K. i I ii  L. i  I iii  M. ii I iii  N. iii, I iii  

7. nhiZ gynv¤§` (m) KZ eQi ‡eu‡P wQ‡jb?  

 K. 60 eQi L. 63 eQi M. 65 eQi N. 70 eQi  

8. ÔjûÕ k‡ãi A_© Kx?  

 K. †jvnv  L. i³  M. cv_i  N. jvwV 

9. k‡ãi mv‡_ kã wgwj‡q Kx †jLv nq?  

 K. Mí  L. bvUK  M. KweZv  N. Dcb¨vm  

10. cv‡q civi AjsKvi‡K Kx e‡j?  

 K. evjv  L. †bvjK  M. b~cyi  N. K¼Y 

11. ÔbZzb †`kÕ KweZvwU †Kvb MÖš’ †_‡K †bqv n‡q‡Q?  

 K. †mvbvi Zix  L. MxZvÄwj  M. mnR cvV  N. ejvKv  

12. ARvbv‡K Rvbvi cÖwZ Kv‡`i e¨vKzjZv †ewk?  

 K. gwnjv‡`i  L. wkï‡`i  M. e„×‡`i  N. hyeK‡`i  

wb‡Pi DÏxcKwU co Ges 13 I 14 bs cÖ‡kœi DËi `vI| 

ÒK…lKB RvwZi †giæ`Û| K…l‡Kiv †iv‡` cy‡o I e„wó‡Z wf‡R 

†mvbvi dmj djvq| Zviv mvivw`b AK¬všÍ cwikÖg K‡i cy‡iv RvwZi 

gy‡L Lvevi Zz‡j †`q| A_P AvR‡Ki ỳwbqvq K…lKB Ae‡nwjZ|Ó 

13. K…l‡Ki Ae‡njvi g‡Zv ÔKzwj gRyiÕ KweZvq †Kvb Ae‡nwjZ 

†kÖwY‡K †evSv‡bv n‡q‡Q? 

 K. gyw³‡hv×v L. Kzwj-gRyi M. fvlv ˆmwbK  N. awbK 

†kÖwY  

14. DÏxc‡Ki g~jfve ÔKzwj-gRyiÕ KweZvi welqe ‘̄‡K †hfv‡e 

wb‡ ©̀k K‡i- 

 .i K…lK‡`i Ae`vb   .ii abx‡`i †kvlY    .iii K…l‡Ki m¤§vb 

 wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

 K. i   L. ii  M. i I iii  N. ii I iii  

15. Kwe Kx av‡bi LB †`‡e Rjcv‡b?  

 K. Avgb  L. AvDk  M. Bwi  N. wewbœ  

16. Kwe RmxgDÏxb †Kvb †Rjvq Rb¥MÖnY K‡ib?  

 K. dwi`cyi  L. h‡kvi  M. Kzwóqv  N. e¸ov 

17. mvay fvlvixwZi ‰ewkó¨ †KvbwU? 

     K.‡jL¨ fvlv   L.‡gŠwLK fvlv   M.K_vi fvlv     N.AvÂwjK 

fvlv 

18.fvlvi msweavb ejv nq †KvbwU‡K? 

    K.aŸwbZË¦‡K   L.kãZË¡‡K    M.iƒcZË¡‡K       N.e¨vKiY‡K 

19.ÔÿÕhy³e‡Y©i eY© †KvbwU? 

    K.K+l      L.l+K        M.n+g           N.l+L 

20.eb¯úwZ-&Gi mw›a we‡”Q` †KvbwU? 

    K.eb+cwZ   L.ebm+cwZ   M.ebt+cwZ    N.eb+¯úwZ 

21.msev` Gi mwÜ we‡”Q` †KvbwU? 

    K.mg+ev`    L.ms+ev`     M.mg+Avev`    N.ms+Avev` 

22.AbyivM Gi wecixZ kã †KvbwU? 

   K.weivM         L.Abyi³      M.ivMvwšẐ       N.iv‡Mi cÖKvk 

23.DcKvixi AcKvi K‡i †h-Zv‡K GK K_vq Kx e‡j? 

   K.K…ZÁ      L.K…ZNœ        M.AK…ZÁ         N.AK…ZNœ 

24. c‡¼ R‡b¥ hvnv-Gi evK¨ms‡KvPb †KvbwU? 

    K.c¼R     L.csKR       M.‡cv¼R       N.cT&KvR 

25.‰K gv‡Qi cÖvY ej‡Z Kx eySvq? 

 K.hv mn‡R g‡i bv  L.GK Rv‡Zi gvQ  M.‰K gvQ Lye kw³kvjx  

N.gv‡Qi cÖvY ¯’vqx bq 

26.fvlvi g~j Dcv`vb †KvbwU? 

    K.kã      L.aŸwb     M.evK¨     N.Aÿi 

27.mwÜ e¨vKi‡Yi †Kvb As‡k Av‡jvwPZ nq? 

    K.kãZ‡Ë¡   L. aŸwbZ‡Ë¡   M.A_©Z‡Ë¡    N.evK¨Z‡Ë¡ 

28.K †_‡K g ch©šÍ 25wU e¨ÄbaŸwb‡K GK‡Î Kx ejv nq? 

     K.‡gŠwjK aŸwb   L.‡hŠwMK aŸwb   M.¯úk©aŸwb   N.D®§aŸwb 

29.LvwU evsjv DcmM© KqwU? 

     K.19      L.20     M.21     N.22 

30.‡gŠwjK ¯îaŸwbi msL¨v KZ? 

    K.7     L.5         M.11     



N.9 



Dinajpur Collectorate School and College  
Model  Exam(3)-2020 

Class: Seven 
Subject: English  

Time : 3 hours                                                                                                            Full Marks : 100 
Section A : Seen Part 

Read the following text and answer questions 1 and 2. 
Bangladesh is already experiencing the adverse impacts of global warming and climate change summers are 
becoming hotter and the monsoon is irregular. There are untimely heavy rainfalls causing water logging and 
landslides. Among other impacts are frequent floods, river erosion, crop damage due to drought, prolonged 
cold spells, salinity of water in the coastal areas etc. Climate change has already started bringing disasters to 
Bangladesh. We remember the damage caused by the Aila in 2009. Climate change victims are increasing in 
number every day. The number of families and villages that lose their homes permanently to rivers every 
year is one of the highest in Bangladesh. An increasing number of people are suffering damage or loss to their 
property and some time life due to disasters caused by climate change. Following the climate change, the 
river bank and coastal erosion are increasing at an alarming rate. It is estimated that a 45-centimetre rise of 
sea-level will flood almost 10.9 percent of our territory and will make 5.5 million people of our coastal 
regions homeless. 
1. Choose the correct answer to each question from the alternatives given and write the corresponding number of 

the answers in your answer script.                                                    1×7=7 
i. Here the word ‘adverse’ means---- 
a) bad    b)good   c) favourable   d) beneficial 
ii. Here the word ‘impact’ mean? 
a) improve   b) enchance   c) effect   d)harm  
iii. Here the word damage is- 
a) hurt    b) destruction   c) wound d) injure  
iv. Global warming creates-  
a) economical change     b) political change  
c) cultural change      d) seasonal change  
V. Due to climate change in Bangladesh -  
a) winters are becoming colder   b) temperature of the air is getting high  
c) summers are becoming longer  d) the monsoon is becoming irregular 
 Vi. Untimely heavy rainfall causes  
a) cold spells   b) salinity in water   c) floods   d) drought  
Vii Climate change victims are getting----in number every year. 
a) more   b) less    c) fewer         d) decreased 

2.   Answer of the following questions from your reading of the above text.                   2×4=8 
 a. What is Bangladesh experiencing?  

b. Mention five adverse impacts of global warming. 
 c. What is the cause of water logging? 

d. Why are summers are becoming hotter and the monsoon is irregular? 
 3. Read the following text and fill in the gaps with appropriate words to make it a meaningful one.   5 

Helen Keller was a great (a) ----- She deeply cared for the people (b) ------ were sick and injured. These 
disabled people could not (c) ------ a part of their body Helen (d) ----- for these disabled people all 
through her life. Helen Keller was (e) ------ in 1880 in Tuscumbia, Alabama. 

Section B : Unseen Part 
Read the passage carefully and answer the questions 4 and 5.  
The greatest dramatist of English literature named was born and died on the same date. It was on the 23- 
April, 1564 when he was born at Stratford on Avon. This is why he is called the Bard of Avon. He wrote 37 
plays and 154 sonnets. They spread fame to his unrivalled knowledge of human nature and the sympathy and 
understanding with which he painted almost every type and class of character In the poems the poet's love 
of nature has found an eloquent expression as has an undertone, his deep concern for the limitations of 
human society. In the rough weather nature has no particular enmity towards man and it treats all equally. 

Subject code-107 



4. Complete the following table with the information given in the passage.                       1×5=5  

Who Event Activity Where/ how many/ what 

Shakespeare was born  (i) ....... on 23 April. 

He  is called  (ii) ...... 

He  (iii) ......  154 sonnets 

He  wrote  (iv) ..... plays 

He  died  (v) .......  

5. Read the passage again and write True or False beside the following statements. Give answers for the false 
statements.                                                                                       1×5=5  

 (a) Shakespeare is mostly known for his sonnets. 
b) He was born in England. 
(c) He wrote 37 dramas. 
(d) His name and fame is still unrivalled. 
(e) He painted only tragic type of character in his plays.  

6.  Read the text below and fill in the gaps using the clues given in the boxes. There are more words than necessary. One 
word can be used once only.                0.5x10=5 

fitness enables take excellent yields 

physically fills struggles essential free 

Physical exercise is (a) ___ for all. It keeps us (b) ___ strong and healthy. Our life is full of activities and (c) 
___. We can face them if we have physical and mental (d) ___. It is physical exercise which (e) ___us to have 
a sound mind in a sound body. Physical exercise (f) ___ some other benefits too. It also offers us an (g) ___ 
recreation. It makes our mind (h) ___ from the drudgery of work and (i) ___ it with joy. So we must (j) 
___physical exercise for our sound health. 

  7.  Read the text below and fill in the gaps with words that are appropriate.                                          1x5=5 
Television has become (a)___most common and widespread (b) ___ of entertainment of the (c) ___ world. 
A wide range of programmes of varied (d) ___ is telecast (e) ___ numerous channels.  

 8. Match the texts in column A and B to make five complete sentences:                         1x5=5 

Column A Column B 

(i) Penicillin is a  (a) Dr. Alexander Fleming. 

(ii) It was discovered (b)the eight brothers and sisters. 

(iii) Fleming was born in (c) life-saving medicine. 

(iv) He was the seventh of     (d) with his parents. 

(v) He passed his boyhood (e) a poor family in Scotland. 

  Section C : Grammar Part  
09.     Rewrite the following sentences changing the form of speech.                                                                1×5=5 
 (a) They said, “We are starting now.” 
           (b) Anik said to me, “Why shall I not go there?” 
 (c) Tania said, “I was writing a letter to my friend.” 
           (d) They said, “We went to market yesterday” 
 (e) The man said to you, 'Are you going home tomorrow?" 
10. Fill in the gaps of the following text with appropriate articles (a, an or the) and put a cross (×) where no article is 

needed.                                                                                                                .5×10=5 
 Long long ago (a) ___ mirror was found in (b) ___ paddy field by (c) ___ old farmer. Neither this farmer 

nor anybody else in (d) ___ area had ever seen (e)___ mirror. So, when (f) ___ farmer looked into 
(g)___ mirror, he was surprised to see (h) ___ man looking straight at him. Now, (i)___farmer closely 
resembled his father who had died (j)___ many years ago. 

11. Read the following text and change the sentences as directed.                                                               1×5=5  
 (a)  Trees are our best friends. (Make it negative) 

(b)  They are a great source of food and vitamins. (Make it interrogative) 
(c)  Trees are very helpful. (Make it exclamatory) 

  (d)  Various kinds of fruits are given by them. (Make it active) 
  (e)  We use them for various purposes. (Make it passive) 
 



12.  Read the text below and fill in the gaps with the root words in the brackets adding suitable suffix, prefix 
or both.                                                                                            .5×10=5 

 Our freedom (a) ___ (fight) fought (b) ___ (brave). Their (c) ___ (dedicate) is an act of (d) ___ (inspire) 
for us. They have become (e) ___ (mortal). They have brought (f) ___ (dependence) for the country 
through their (g) ___ (mass) sacrifice. They were also (h) ___ (courage). Now, we should not (i) ___ 
(honour) our valiant freedom fighters in any way. Our freedom has not come to us (j) ___ (automatic). 

13. Use appropriate punctuation marks and capital letters where necessary.                                           5 
 mr asad is sincere honest simple and hardworking person he is a businessman by profession he is an 

mba from iba though he is a learned man he has no greed 
Section D : Writing Part  

14.    Suppose, Anik/Anika is your friend. Write a dialogue between you and your friend about the importance of 
Physical Exercise.           10                                                               
15.    Write an email to your friend inviting him to join your birthday party.    10 
16. Write a paragraph on ‘Traffic Jam’.                                                                                   10 





 



দিনাজপুর  কালেক্টলরট সু্কে এন্ড কলেজ 

মলেে-3 

শ্রেদি: ৭ম   দিষয়: দিজ্ঞান 

সময়: ২ ঘন্টা ৩০ দমদনট      পূিণমান: ৭০ 
সৃজনশীল( যেক োকনো ৭ টি  প্রকের উত্তর দিকে হকে) 

১.Mও N হল পেশি টিস্যু, যা অঙ্গ সঞ্চালন ও খাদ্যনালীতে খাদ্য েশিবহতন সাহায্য কতি। P নাইট পিা েশিতবি পেতক উদ্দীেনা মশিতে পে ৌঁছায়। 

 ক. আবিণী কলা কাতক বতল? 

খ. পযাজক কলাি কাজ পলখ। 

গ. উদ্দীেতকি M ও N টিস্যুি কায যাবলী ব্যাখ্যা কতিা। 

ঘ.P টিস্যুি গঠন ও কাজ শিত্রসহ বণ যনা কতিা। 

২.শ্বসনেতেি দুটি পিাতগি মতে একটি অস্বাস্থ্ুকি েশিতবি, ধুলাবাশল,  ঠান্ডা লাগা  ও  ধূমোন পেতক হয়। অন্যটি শকছু  পছোঁয়াতি বা জীবাণুবাশহে পিাগ 

নয়। 

ক. মেচ্ছদা শক? 

খ. বশহিঃশ্বসন বলতে কী পবাত া? 

 গ. উদ্দীেতকি ২য় পিাতগি কািণ ও লক্ষণ পলখ। 

ঘ.উদ্দীেতক উতেশখে পিাতগি প্রশেকাতিি পিতয় প্রশেতিাধ  পেষ্ঠ েন্থা মোমে দাও। 

৩.িান্নাঘতি সীমাি মাতয়ি হাে পেতক অসেকযভাতব একটি শিতলি বাটি পমত তে েতে যায় এবং িব্দ সৃশি হয়। সীমাি মা োোোশে হাে শদতয় বাটিতে 

তুতল পনয় এবং িব্দ বন্ধ হতয় যায়। 

ক. নতয়জ শক? 

খ. শ্রুশেপূব য ও শ্রুশে-উত্তি   িব্দ বলতে শক বু া? 

গ. সীমাি মা হাে শদতয় ধিাি সাতে সাতে িব্দ বন্ধ হতয় পগল পকন ? ব্যাখ্যাকতিা। 

ঘ. িব্দ সীমা মাি কাতন শকভাতব পে ৌঁছাতে শিত্রসহ বণ যনা কতিা। 

৪. োে প্রতয়াতগ কঠিন, েিল ও বায়বীয় েদাতে যি প্রসািণ হয়। আবাি সূয য পৃশেবী পেতক অতনক দূতি হওয়া সতেও সূতয যি োতে পৃশেবী উত্তপ্ত হয়। 

 ক. ঊর্ধ্য শস্থ্িাঙ্ক শক? 

খ.মরু অঞ্চতল শদতন েীব্র গিম ও িাতে েীব্র িীে অনুভূে হয় পকন? 

গ.উদ্দীেতকি আতলাতক কঠিন েদাতে যি প্রসািণ এি পক্ষতত্র শেেতলি তেশি বল ও শিং েিীক্ষাটি পদখাও। 

ঘ. উদ্দীেতকি শিেীয় ঘটনাসহ শবশভন্ন েদাতে যি োে সঞ্চালন প্রশিয়াবণ যনা কতিা। 

৫.মাটি ,োশন ও বায়়ু ছাড়া েশিতবতিি জীতবি অশিতেি কো ভাবাই যায় না। অেি পসই উোদান গুতলা মানুতেি অসতিেনোি কািতণই নি হতে িতলতছ। 

ক. দূেক শক? 

খ. পৃশেবীি োেমাত্রা শদন শদন বাড়তছ পকন? 

গ. উদ্দীেতক উতেশখে মাটি দূেতণি কািণ ও প্রশেতিাধ ব্যবস্থ্া পলখ। 

ঘ.েশিতবিতক দূেণমুক্ত িাখতে পকান পকান শবেযগ়ুতলাি উেি পখয়াল িাখতে হতব? শবতেেণ কতিা। 

৬.স্যজতনি শনকট একটি দন্ড চুম্বক আতছ।তস গঠন প্রশিয়া একটি চুম্বক ও তবদুুশেক েদ্ধশেতে আতিকটি চুম্বক তেশি কিল। 

 ক. পি ম্বক েদাে য কাতক বতল? 

খ. পৃশেবী একটি শবিাট চুম্বক- ব্যাখ্যা কতিা। 

গ. প্রেম চুম্বক তেশিি পক িল বণ যনা কতিা। 

ঘ. শিেীয় প্রকাতিি চুম্বক টি িশক্তিালী হতলও ক্ষণস্থ্ায়ী- উশক্তটি শবতেেণ কতিা। 

৭. োশনি অেি নাম জীবন। োশনিি জীবজগতেি গুরুেপূণ য ঘটনা ।এই  িিটি পে জলীয় বাষ্প, পমঘ-বৃশি প্রভৃশে েশিলশক্ষে হয়। 

ক. োশন িি কাতক বতল? 

খ. শকভাতব পমতঘি সৃশি হয?় 

গ. উদ্দীেতকি িিটি অঙ্কন কতিা। 

ঘ. েশিতবতিি ভািসাম্য িক্ষায় িিটিি  গুরুে শবতেেণ কতিা। 

৮.ইউকুাশিওটা িাতজুি অণুজীব সমূতহি পকাতেি পকশিকা স্যগঠিে হয় বতল োতদি বলা হয় প্রকৃে   পকােী ।তযমন তিবাল, ছত্রাক, পপ্রাতটাতজায়া 

ইেুাশদ। 

ক. শনউতমাশনযা় পিাগ পকন সৃশি হয?় 

খ. ভাইিাতসি পদহ শক িািা গঠিে?  

গ. ইউকুাশিওটা িাতজুি অন্তর্ভ যক্ত হতলা তিবাল ও ছত্রাক এি মতে শকছু োে যকু িতযত়ছ- ব্যাখ্যা কর া।  

 ঘ। ছত্রারক  অর্ থনৈতিক গুরুত্ব তিরেষণ কর া। 



৯. উতিদরদহ  উতিদ ককাষ  তৈর ়ে গঠিি। এটি প্রাণী ককাষ কর্রক কিশ আলাদা। এরি শতি উৎপাদরৈ  জন্য আলাদা অঙ্গাণু   র ়েরছ। কিমতৈ  র ়েরছ 

িণ থনিতিত্রয তকিংিা খাদ্য উৎপাদরৈ  জন্য তিরশষ  অঙ্গ। 

ক. কযার াটিৈর ়েড তক? 

খ. স্না ়ে়ুকলা  কাজ গুরলা তক তক? 

গ. শতি উৎপাদরৈ  জন্য দা ়েী অঙ্গানু  গঠৈ ও কা থািলী ব্যাখ্যা কর া। 

ঘ. উদ্দীপরক  আরলাতিি কপাস্ট অঙ্কৈ কর  তিতিন্ন অিংশ তিতিি কর া। 

১০.আম া ক  পাতৈ পাৈ কত  িা  মরে হাইররারজৈ এিিং অতিরজৈ আরছ।হাইররারজৈ এিিং অতিরজৈ কমৌতলক পদার্ থ আ  পাতৈ হরে ক ৌতগক পদার্ থ। 

ক। প্রিীক তক? 

খ. িা ়ে়ু একটি তমশ্র পদার্ থ ব্যাখ্যা কর া। 

গ. কমৌতলক ও ক ৌতগক পদারর্ থ  মরে পার্ থকয কলখ। 

ঘ. উদ্দীপরক  ক ৌতগক পদার্ থ টি সাি থজৈীৈ দ্রািক তহরসরি পত তিি- তিরেষণ কর া। 

১১.কামরুল সারহি ও তমরসস  াতশদা তৈজ তৈজ ৈতুৈ িিৈ তিত  ক রলৈ।। দুজরৈ  ভুিরৈ  তিদুযতিক স ঞ্জাম এ  সিংখ্যা কমাটামুটি সমাৈ। কামরুল 

সারহি তিদুযরি  পাশাপাতশ কসৌ শতি সিংর াগ তৈরলও  তমরসস  াতশদা তৈরলৈ ৈা। 

ক. ৈিায়ৈর াগ্য শতি কারক িরল?. 

খ. ৈিায়ৈ ও ৈিায়ৈর াগ্য শতি  সুতিধা গুতল কলখ। 

গ. কামরুল সারহি ও তমরসস  াতশদা  মরে কা  িিরৈ শতি  ব্যিহা  কিতশ হরি ব্যাখ্যা কর া। 

ঘ.কামরুল সারহি ও তমরসস  াতশদা  মরে কক শতি  সিংকট কমাকারিলায় ভূতমকা  াখরিৈ?- তিরেষণ কর া। 

 



তদৈাজপু  কারলক্টর ট স্কুল এন্ড করলজ 

কশ্রতণ : সপ্তম 

তিষয় :   িািংলারদশ ও তিশ্বপত িয় 

মরডল কটস্ট -৩ 

 

সময় ২ ঘণ্টা ৩০ মমমিট   পূর্ণমাি-৭০ 
সৃজৈশীল 

ক রকারৈা সািটি প্ররে  উত্ত  দাও 

 সকল প্ররে  মাৈ সমাৈ 

 

১।  প্রতমতি ছুটি  তদরৈ িািা  সারর্ তিতড়েয়াখাৈায় ঘু রি  ায়। তিতিন্ন ধ রৈ  প্রাণী কদরখ কস তিতিি। কযাঙ্গারু  খািা  সামরৈ ক রিই কস র্মরক দাঁড়োয়। 

তিিরয়  িািারক িরল- িািা, এটা তক ডাইরৈাস ? িািা িলরলৈ- ৈা, এটি কযাঙ্গারু। ডাইরৈাসর   আকা  তছল তিশাল। িিথমারৈ ডাইরৈাস  তিলুপ্ত প্রাণী। 

ডাইরৈাস  তিলুতি  জন্য দা ়েী উপাদাৈগুরলা এখৈ প থন্ত তিদ্যমাৈ ) ককারৈা প্রাণী  ারি তিলুপ্ত ৈা হয় কসজুন্য জলিা ়ে়ু পত িিথৈ প্রতির াধ আিশ্যক। 

ক. সা া পৃতর্িীরি জলিা ়ে়ু পত িিথরৈ  মূল কা ণ ককাৈ গ্যাস? ১ 

খ. পৃতর্িী কর্রক ডাইরৈাস  প্রাণী  তিলুতপ্ত ঘরটরছ ককৈ? ব্যাখ্যা ক । ২ 

গ. প্রতমতি  িািা  িাষ্যমরি, 'জলিা ়ে়ু পত িিথৈ প্রতির াধ আিশ্যক- িা কীিারি? ব্যাখ্যা ক । ৩ 

ঘ. ডাইৈাস  তিলুতপ্ত  জন্য দা ়েী উপাদাৈগুরলা এখৈ প থন্ত তিদ্যমাৈ- উতিটি কিামা  পাঠ্যিইরয়  আরলারক তিরেষণ ক । ৪ 

২। ইম াৈ ১০ িছ  ইিংল্যারন্ড অতিিাসী তহরসরি িসিাস কর  সম্প্রতি গ্রারম তির রছ। কস গ্রারম তির  কদখল গ্রারম  জৈসিংখ্যা প্রায় তিগুণ বৃতি কপরয়রছ। 

এরি িহু সাধা ণ মানুষ কমৌতলক িাতহদা কর্রক িতিি হরে। এ অিস্থা কদরখ কস ব্যতর্ি হরলা। কস িািরলা একটা দীঘ থরময়াতদ পত কল্পৈা তৈরয় এ সমস্যা 

সমাধারৈ কাজ ক রি। এ লরযয ইম াৈ সারহি গ্রারম একটি িারলা মারৈ  তশযাপ্রতিষ্ঠাৈ গরে তুলরলৈ। 

ক. জৈসিংখ্যা  িয়স কাঠারমারক কয়িারগ িাগ ক া  ায়? ১ 

খ. পাি থিয অিল জৈসিংখ্যা  ঘৈত্ব কম হয় ককৈ? ২ 

গ. ইম ারৈ  গ্রারম জৈসিংখ্যা বৃতি  কা ণ ব্যাখ্যা ক  ৩ 

ঘ. গ্রারম  জৈসিংখ্যা তৈয়ন্ত্ররণ ইম ারৈ  পত কল্পৈাটি  প্রিাি তিরেষণ ক । ৪ 

৩। তশহারি  দাদা  িয়স ৭০ িছ । তিতৈ স কাত  িাকত  কর্রক অিস  তৈরয়রছৈ। তিতৈ আরগ  মরিা কাত ়েক শ্রম তদরি পার ৈ ৈা।পত িার   

অিরহলা  কা রণ তিতৈ বৃিাশ্ররম তগরয় আশ্রয় তৈরলৈ। কসখারৈ একজৈ সািংিাতদক খি  সিংগ্রহ ক রি তগরয় তশহারি  দাদারক িলরলৈ, "পত িা  

আপৈারক প্রাপ্য অতধকা  কর্রক িতিি কর রছ। 

ক. তিিা পতিরদ  অিসর   িয়সসীমা কি? ১ 

খ. প্রিীণ া হীৈম্মন্যিায় কিারগ ককৈ? ২ 

গ. তশহারি  দাদারক ককাৈ কশ্রতণ  ৈাগত ক তহরসরি গণ্য ক া  ায়? ব্যাখ্যা ক । ৩ 

ঘ. উদ্দীপরক সািংিাতদরক  মন্তব্যটি তিরেষণ ক । ৪ 

৪।  াতশদা িািা-মারয়  একমাত্র সন্তাৈ। িাবুরল  সারর্ তিরয়  সময়  াতশদা  িািা-মা িাবুলরক এক লয টাকা ক ৌতুক তদরয়রছৈ। িা সরেও িাবুল আ ও 

টাকা ক ৌতুক িায়। এজন্য কস, প্রায়ই  াতশদারক মা ধ  কর । এিারি িািংলারদরশ  অরৈক পত িার  মতহলা া তৈগৃহীি হরে। এটি একটি গুরুি  

সামাতজক সমস্যা। 

ক. তৈ য িা িািংলারদরশ  ককাৈ ধ রৈ  সমস্যা? ১ 

খ. ক ৌতুরক  কা রণ ককারৈা ৈা ী  মৃতুয হরল অপ াধী  শাতি কী? ২ 

গ. াতশদা  মরিা এরদরশ  লয ৈা ী  দুুঃখ-দুদ থশা লাঘরি কী কী পদরযপ কৈওয়া ক রি পার ? িণ থৈা ক । ৩ 

ঘ. ক ৌতুক প্রর্া িািংলারদরশ  এক গুরুি  সামাতজক সমস্যা'- কিামা  পাঠ্যিইরয়  আরলারক িাকযটি  মূল্যায়ৈ ক । ৪ 

৫। জৈাি জারিদ ব্যিসাত ়েক কা রণ দতযণ এতশয়া  একটি বৃহৎ ও শতিশালী  ারে ভ্ৰমণ ক রি তগরয়তছরলৈ। তিতৈ কসখারৈ প্রািীৈকারল  তিতিন্ন 

তৈদশ থৈ কদখরি পাৈ। জৈাি জারিরদ  কদখা কদশটি আমারদ  প্রতিরিশী কদশ তহরসরি পত তিি।  

ক. এতশয়া মহারদরশ কিটি কদশ আরছ?  ১ 

খ. এতশয়া মহারদরশ  কদশগুরলা  মরে ক . তিষয়গুরলার রি তমল  রয়রছ, িা িণ থৈা ক । ২ 

গ. জৈাি জারিরদ  কদখা কদশটি  প্রািীৈ সিযিা  তৈদশ থৈগুরলা উরেখ ক । ৩ 

ঘ. জৈাি জারিদ ক  কদশটি ভ্ৰমণ কর রছৈ কস কদশটি  সারর্ িািংলারদরশ  সম্পকথ মূল্যায়ৈ ক । ৪ 



৬। আত রি  িাতড়ে িলৈতিল এলাকায়। িষ থাকারল কৈৌকাই ওই এলাকা  মানুরষ  ক াগার ারগ  একমাত্র মােম। িা তদরক তিস্তৃি জল াতশ, আ  আকারশ 

কমরঘ  ঘৈঘটা। মারে মারে কর্রম কর্রম বৃতি, আিা  কখরৈা অোর   ধা ায় একটাৈা বৃতি। জলিা ়ে়ু  তিতশরিয  কা রণই শুধু আত রি  এলাকা ৈয়, 

সমগ্র িািংলারদরশই বৃতিপাি ঘরট। আত ি কিরি কদখল িষ থা  ক  রূপ িা  ল্পকালীৈ, আ  িািংলারদরশ  জলিা ়ে়ু  প্রকৃতি আসরল তিতিত্র। 

ক. শীিকারল িািংলারদরশ  িাপমাত্রা কি তডতগ্র কসলতসয়ারস  মরে র্ারক? ১ 

খ. িািংলারদরশ শীিকাল দীঘ থ হয় ৈা ককৈ? ২ 

গ. উদ্দীপরক আত রি  এলাকা  ক  তিত্র িরট উরঠরছ িারি িািংলারদরশ  জৈিা ়ে়ু  প্রিাি আরলািৈা ক । ৩ 

ঘ.  আত রি  িািৈায় িািংলারদরশ  জলিা ়ে়ু  প্রকৃতি কিামা  পাঠ্যিইরয়  আরলারক তিরেষণ ক ।  ৪ 

৭। ‘ক' একটি ভূখণ্ড। কসখারৈ তিতিন্ন ধম থ-িণ থ ও িাষািাষী মানুরষ  িাস। ভূখণ্ডটি  জৈ থরগাষ্ঠী  মরে প্রায়ই সিংঘাি ও তিশৃঙ্খলা  সৃতি হয়। এ সমস্যা 

সমাধারৈ উতেতখি অিরল  জৈপ্রতিতৈতধগণ জাতিসিংরঘ  শ ণাপন্ন হরলা। প িিী সমরয় 'ক' ভূখণ্ডটি স্বাধীৈিা লাি ও জাতিসিংরঘ  সদস্যপদ লারি  

জন্য প্ররিিা অব্যাহি  াখল। 

ক. জাতিসিংরঘ  কমৌতলক ৈীতি কয়টি? ১ 

খ. জাতিসিংঘ কর্তথক অিযন্ত ীণ হিরযরপ  কা ণ ব্যাখ্যা ক । ২ 

গ. ক' ভূখরণ্ড  সমস্যা  আরলারক জাতিসিংঘ গঠরৈ  উরদ্দশ্য ব্যাখ্যা ক । ৩ 

ঘ. 'ক' ভূখরন্ড  কযরত্র জাতিসিংরঘ  কমৌতলক ৈীতি তিরেষণ ক । ৪ 

৮। সা া জীিৈ সিংসার   কিাো কটরৈ অিসর  কগরলৈ কসৈা কম থকিথা  তহম সারহি। সিংসার   প্রতি সি দাত ়েত্ব পালৈ ক রলও তিতৈ িিথমারৈ একটি 

বৃিাশ্ররম র্ারকৈ। িা  দুই কছরল তপএইিতড তডতগ্রধা ী। িা া কদরশ  িাইর  পত িা  তৈরয় িসিাস কর ৈ। একাতকরত্ব  দরুৈ  তহম সারহি তিছাৈায় শুরয় 

প্রতিতদৈই মৃতুয কামৈা কর ৈ। 

ক. িািংলারদরশ তিিা পতিরদ  অিসর   িয়সসীমা কি? ১ 

খ. আমারদ  কদরশ একান্নিিী পত িা গুরলা কিরে  ারে ককৈ? ২ 

গ. উদ্দীপরক   তহম সারহি ককাৈ সমস্যা  তশকা ? ব্যাখ্যা ক । ৩ 

ঘ. িািা  প্রতি উদ্দীপরক  কছরলরদ  আি ণ ককমৈ হওয়া উতিি পাঠ্যিইরয়  আরলারক তিরেষণ ক ।  ৪ 

৯। ৈাতজ পু  প্রার্তমক স্কুরল  ছাত্রী  তহমা  ১৫ িছ  িয়রস তিরয় হরলা ২৫ িছর   যুিরক  সারর্। দত দ্র তপিা-মািা  সন্তাৈ  তহমা অপুতি, ক াগ- 

ব্যাতধরি আক্রান্ত হরয় মৃতুযি ণ ক ল। এ ঘটৈা উত্ত স্কুরল  ইয়াতসৈ মাস্টা রক ব্যতর্ি ক ল। তকছুতদৈ প  একই স্কুরল  ১৪ িছ  িয়সী কমরয় সতখৈা  

তিরয় ঠিক হরল ইয়াতসৈ মাস্টা  স্থাৈীয় কিয়া ম্যারৈ  সহায়িায় কস তিরয় কিরে তদরলৈ। ইয়াতসৈ মাস্টা  সতখৈা  িািারক এ ধ রৈ  তিরয়  কুিল ও 

আইৈগি তিষয় বুতেরয় িলরলৈ। 

ক. তশশু িলরি কি িছ  িয়সী কমরয়রক কিাোয়? ১ 

খ. "িাল্যতিরয়  অন্যিম কা ণ হরলা ক ৌতুক"- ব্যাখ্যা ক । ২ 

গ. উদ্দীপরক  তহমা  জীিরৈ  সামাতজক সমস্যাটি ব্যাখ্যা ক । ৩ 

ঘ. সতখৈারক উি সমস্যা কর্রক মুতি কদওয়া  জন্য ইয়াতসৈ মাস্টার   পদরযপটি তিরেষণ ক । ৪ 

১০। পতল ও সৃতি ভ্ৰমণ ক রি িারলািারস। পতল 'কিইতজিং অতলতম্পক কগমস' কদখরি িীৈ এিিং সৃতি তক্ররকট তিশ্বকাপ কখলা কদখরি িা ি ভ্ৰমণ কর । 

িীরৈ  কিৌরগাতলক অিস্থা কদরখ পতল  খুি িারলা লারগ। সৃতি িা রি  প্রািীৈ সিযিা সম্পরকথ কজরৈ অিাক হয়। 

ক. িীরৈ  জৈগরণ  মার্াতপছু আয় কি? ১ 

খ. িা িরক বৃহত্তম গণিাতন্ত্রক কদশ-িলা হয় ককৈ? ২ 

গ. স্মৃতি  ভ্ৰমণকৃি কদশটি  সিযিা ও সমৃতি  একটি তিত্রকল্প উপস্থাপৈ ক । ৩ 

ঘ. পতল  কদখা কদশটি  কিৌরগাতলক ও সািংস্কৃতিক অিস্থা তিতিত্রযপূণ থ- তিরেষণ ক । ৪ 

১১। তম. X ও তম. Y তিশ্বব্যাপী জাতিসিংঘ  গৃহীি দুটি কম থসূতি তৈরয় কাজ ক রছৈ। তম. X ক  কম থসূতি তৈরয় কাজ ক রছৈ কসটি  কময়াদ ২০১৫ সারল 

কশষ হয়। অন্যতদরক তম. Y ক  কম থসূতি তৈরয় কাজ ক রছৈ ২০৩০ সারল  মরে কসটি অজথরৈ  লযয তৈধ থা ণ ক া হয়। 

ক. আম া ককাৈ গ্রারম  িাতসন্দা? ১ 

খ. অিংশীদাত ত্ব িলরি কী কিাোয়? ব্যাখ্যা ক । ২ 

গ. উদ্দীপরক  তম. Y জাতিসিংরঘ  ককাৈ কম থসূতি তৈরয় কাজ ক রছৈ? ব্যাখ্যা ক । ৩ 

ঘ. তম. X ও তম. Y ক  দুটি কম থসূতি তৈরয় কাজ ক রছৈ কসগুরলা  পার্ থকয তৈণ থয় ক । । ৪ 
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 w`bvRcyi Kv‡j±‡iU ¯‹zj GÛ K‡jR  

g‡Wj †U÷-03 

‡kªYx t 7g 

welq t wn› ỳag© I ˆbwZK wk¶v [m„Rbkxj cÖkœ] 

mgq t 2 N›Uv 30 wgwbU           c~Y©gvbt 70 

[Wvbcv‡ki msL¨v cÖ‡kœi c~Y©gvb ÁvcK| wb‡Pi DÏxcK¸‡jvi DËi `vI|  

†h †Kvb 7wU cÖ‡kœi DËi `vI|] 

1. cÖwgwZ GKUz Lv‡Uv e‡j mK‡j Zv‡K wb‡q nvwm VvÆv K‡i| Zvi gvgv GKw`b evmvq G‡m cÖwgwZi GB Ae¯’v †`‡L Zv‡K Ggb GKwU Avmb 

Kivi Rb¨ ej‡jb †h AvmbwU wK‡kvix‡`i j¤̂v n‡Z mvnvh¨ K‡i| gvgv AviI ej‡jb, ‡`n‡K wbg©j, my¯’, mej I ejkvjx ivL‡Z wbZ¨Kg© 

I †hvMvmb Kiv Aek¨ KiYxq|  

 K. kjO k‡ãi A_© Kx?                                                                                                                       

 L. AcivýK…Z¨ e¨vL¨v Ki|                                                                                                                  

 M. DÏxc‡K gvgv †h AvmbwU Kivi Rb¨ cÖwgwZ‡K e‡j‡Qb ‡mB AvmbwUi Abykxjb c×wZ e¨vL¨v Ki|    

 N. DÏxc‡Ki †k‡lv³ jvBbwU DÏxcK I †Zvgvi cvV¨eB Abymi‡Y we‡klY Ki|                                                   

2. mßg †kªwYi QvÎ mygb LyeB †gavex| wKš‘ †m me mgq Kzu‡Rv n‡q _v‡K| ag© wk¶K webq m¨vi Zv‡K GKwU Avmb Abykxj‡bi civgk© 

†`b| webq m¨v‡ii civgk© †g‡b P‡j mygb A‡bK DcKvi †c‡q‡Q| 

 K. wbZ¨Kg© Kv‡K e‡j?                                                                                                                       

 L. wbZ¨Kg© cvjb Kiv DwPZ †Kb?                                                                                                         

 M. mygb †h †hvMvmbwU wbqwgZ Abykxj‡b mydj ‡c‡q‡Q, †mwUi Abykxjb c×wZ e¨vL¨v Ki|   

 N. myg‡bi AbykxjbK…Z AvmbwUi DcKvwiZv A‡bK-e¨vL¨v Ki|  

3. mßg †kªwYi QvÎx Rqkªx †`ex gv‡qi mv‡_ cÖwZ mßv‡n c~Rv w`‡Z hvq| GKw`b †m c~Rv w`‡Z wM‡q gw›`‡i †`Lj cy‡ivwnZ GK GK ch©vq 

†kl K‡i c~Rv ïi“ Ki‡jb| ZLb †m Zvi gv‡K ejj, cy‡ivwnZ c~Rvi Av‡M G¸‡jv †Kb Ki‡jb? ZLb Zvi gv ej‡jb, c~Rv Kivi 

‡ekwKQz mvaviY wewa hv wbqgbxwZ i‡q‡Q| ZvB cy‡ivwnZ G¸‡jv K‡i‡Qb|  

     K.c~Rvi Avavi KqwU?   

 L.cÂ‡`eZv ej‡Z Kx ‡evS?   

 M.c~Rv wewa¸‡jv Rqkªx Kxfv‡e Rvb‡Z cvi‡e? cvV¨eB Abymi‡Y †jL|  

 N.c~Rv Kivi Rb¨ †ekwKQz mvaviY wewa ev wbqgbxwZ i‡q‡Q- Rqkxi gv‡qi G K_vwU we‡klY Ki|  

4. Iu wek¦iƒcm¨ fvh©vwm c‡Ù cÙvj‡q ï‡f|  

 me©Ztcvwn gvs †`we gnvj²x b‡gvn ‘̄‡Z|| 

 K. AvPg‡bi mv‡_ †Kvb †`eZv‡K ¯§iY Kiv nq?   

 L. c~Rv ej‡Z Kx †evS?   

 M. gš¿wU †Kvb †`e ev †`exi †¶‡Î cÖ‡hvR¨ Zuvi cwiwPwZ e¨vL¨v Ki|  

 N. gš¿wU Øviv †h ‡`e ev †`ex‡K †evSv‡bv n‡q‡Q cvwievwiK Rxe‡b Zvi wk¶v I cÖfve we‡klY Ki|  

5. mykxj evey LyeB mr| ZvB mevB Zv‡K kª×v K‡ib| GKw`b iv¯—v w`‡q †nu‡U hvevi mgq GKwU UvKvi e¨vM †c‡jb wZwb †`L‡jb e¨v‡M 

A‡bK UvKv| wZwb †h e¨vMwUi gvwjK‡K Lyu‡R †ei K‡i Zv‡K e¨vMwU w`‡jb| e¨v‡Mi gvxiK Zvi mZZvq gy» n‡q mZZvi cyi¯‹vi ¯îƒc 

A‡a©K UvKv Zv‡K w`‡jb|  

 K. mZZv Kx?   

 L. gvby‡li g‡a¨ mZZv _vKv cÖ‡qvRb †Kb?   

 M. mykx‡ji mZZv a‡g©i A½-e¨vL¨v Ki|  

 N. mykx‡ji mZZv cyi¯‹viwU †Zvgvi cwVZ DcvL¨v‡bi Av‡jv‡K g~j¨vqY Ki| 

 

 

6. mRj‡`i MÖv‡g cÖwZeQi eb¨v nq| eb¨vi KviY n‡jv Zv‡`i MÖv‡gi cvk w`q e‡q †M‡Q GKwU b`x| cÖwZ eQi eb¨vq Zv‡`i e¨vcK ¶q-

¶wZ nq| MÖv‡gi mK‡jB Ni-evwo †Q‡o `xN©w`b Avkªq‡K‡› ª̀ _v‡K| ZvB MZ eQi eb¨vi ci Zviv mK‡jB wgwjZ n‡q GKwU wm×vš— †bq 

†h Zviv MÖv‡gi mK‡j wg‡j GK‡Î KvR K‡i euva wbg©vY Ki‡e| Avi Gfv‡eB Zviv euva wbg©vY Kij Ges eb¨vi nvZ †_‡K i¶v †cj|  

 K. kªxivgP›`ª †Kvb hy‡M c„w_ex‡Z G‡mwQ‡jb?   

 L. Avgv‡`i mr Rxe‡bi AwaKvix n‡Z n‡e †Kb?   

      M.DÏxc‡K ‡Zvgvi cvV¨eB‡q Ôag©xq DcvL¨v‡b ˆbwZK wk¶vÕ Aa¨vqwUi †Kvb ˆbwZK w`KwU dz‡U D‡V‡Q? †mwU e¨vL¨v Ki|   



 N. ÔmRj‡`i MÖv‡gi eb¨vi nvZ †_‡K i¶vi g~‡j D³ ˆbwZK w`KwUi ¸i“Z¡ AcwimxgÕ- ‡Zvgvi gZvg‡Zi c‡¶ hyw³ `vI|  

7. wek¦ag© m‡¤§j‡b GgbB GKRb e¨w³Z¡ whwb fvB-‡evb m‡¤^vab K‡i wek¦evmxi ü`q gw›`‡i ¯’vb K‡i wb‡qwQ‡jb| A‡b‡K Zuvi cigf³ 

n‡q `x¶v MÖnY K‡ib| wZwb e‡jb, Ôkw³ I mvnwmKZvB ag©| ¯^vaxbZvB ag©, civaxbZvB cvc|Õ  

 K. RMbœv_ wgkª †K?   

 L. ‡Mvea©b aviY K‡iwQ‡jb †Kb?   

 M. DÏxc‡Ki welq¸‡jvi mv‡_ †Kvb gnvgbxlx‡`i wgj i‡q‡Q? e¨vL¨v Ki|   

 N. Ôkw³ I mvnwmKZvB ag©Õ- Zuvi GB e³e¨ we‡klY Ki|  

8. Ksm wQ‡jb gayivi AZ¨vPvix ivRv| Zvi AZ¨vPv‡i g_yivi cÖRviv AwZô n‡q D‡VwQj| ZvB Ks‡mi AZ¨vPvi †_‡K cÖRv‡`i i¶v Kivi 

Rb¨ fMevb kªxK…ò Rb¥MÖnY K‡ib| wZwb AZ¨vPvix ivRv Ksm‡K nZ¨v K‡ib|  

 K. wMwiavix Kvi bvg wQj?   

 L. kªxK…ò Kxfv‡e eKvmyi‡K ea K‡ib? e¨vL¨v Ki|  

 M. fMevb kªxK…‡òi ˆbwZK wk¶v †Zvgvi Rxe‡b Kxfv‡e cÖ‡qvM Ki‡e, e¨vL¨v Ki|   

 N. fMevb kªxK…‡òi Kvjxq bvM `gb Kvwnwb †jL|   

9.  

 cigZmwnòzZv                      D`viZv  

                             

                              ?  

 

         mrmvnm                      c‡ivcKvi  

 

 K. Ò?Ó wPwýZ ’̄v‡b Avgiv Kx wjL‡Z cvwi?   

 L. mrmvn‡mi ¸Yvewj eY©bv Ki|  

 M. cigZmwnòzZvi NUbvwU kªxg`&fMe`&MxZvi Av‡jv‡K e¨vL¨v Ki|  

 N. ÔÔKv‡jv Avi a‡jv evB‡i †Kej, wfZ‡i mevi mgvb ivOv, D`viZvi †¶‡Î K_vwU KZUzKz hyw³hy³ we‡klY Ki|  

10. üw`Zvi evev gyw³hy× Ki‡Z wM‡q kwn` n‡q‡Q| †m Zvi evevi K_v †f‡e A‡bK gb Lvivc K‡i| gv‡S gv‡S †m A‡bK KvbœvKvwU K‡i| 

ZLb Zvi gv Zv‡K e‡jb- mrmvnm a‡g©i a‡g©i A½ Ges GKwU ˆbwZK ¸Y| †`‡ki Rb¨ whwb cÖvY w`‡q‡Qb wZwb gnvb| e‡ov n‡q ZzwgI 

mrmvnmx n‡e| gvby‡li g½‡j wb‡R‡K m‡c w`‡Z cÖ ‘̄Z _vK‡e|  

 K. D`vi kãwUi A_© Kx?   

 L. gv`K‡me‡b Kx Kx ¶wZ nq?   

 M. üw`Zvi evevi g‡a¨ †Kvb ¸YwU we`¨gvb? cvV¨eB‡qi Av‡jv‡K e¨vL¨v Ki|  

 N. mrmvnm a‡g©i A½ Ges GKwU ˆbwZK ¸Y-üw`Zvi gv‡qi K_vwU we‡klY Ki|  

11. k¦ïi-kvïwo, ‡`ei-bb`, †Q‡j-‡g‡q wb‡q c~iex `‡Ëi my‡Li msmvi| Zvi ¯v̂gx cÖev‡m PvKzwi K‡ib| wZwb AZ¨š— ‰ah© mnKv‡i msmv‡ii 

mKj `vwqZ¡ cvjb K‡ib| wZwb cwiev‡ii wewfbœ KvR †hgb- mš—v‡bi wk¶v, m¤ú` µq-weµq, weevn cÖf„wZ †¶‡Î m`m¨‡`i gZvgZ‡K 

¸i“Z¡ w`‡q wm×vš— †bb| G‡Z cwiev‡ii mevB Zv‡K cQ›` I kª×v K‡i|  

 K. a‡g©i KqwU j¶Y i‡q‡Q?   

 L. Ôag© n‡”Q ˆbwZK wk¶vi GKwU DcvqÕ- e¨vL¨v Ki|  

 M. c yiex `‡Ëi Pwi‡Î †h ˆbwZK ¸YwU dz‡U D‡V‡Q- Zv ˆbwZK g~j¨‡eva wk¶vi Av‡jv‡K e¨vL¨v Ki|   

 N. cwievi I mgv‡R k„•Ljv Avbq‡b D³ ¸YwUi f~wgKv g~j¨vqY Ki|  

 



w`bvRcyi Kv‡j±‡iU ¯‹zj GÛ K‡jR 

g‡Wj †U÷-03 

‡kªYx t 7g 

welq t wn›`yag© I ˆbwZK wk¶v [eûwbe©vPbx Afx¶v ] 

mgqt 30 wgwbU                                                                                                                     c~Y©gvbt30 

1. wn› ỳkv‡ ¿̄ AwZw_‡K Kx ejv nq?  

 K. †gngvb  L. Bw÷  

 M. bvivqY  N. j²x  

2.  ‡Kvb Avm‡bi mgq †`n‡K cZ‡½i eg‡Zv †`Lvq?  

 K. cÙvmb  L. myLvmb  

 M. kjfvmb  N. cwð‡gvËvbvmb 

3.  ÔcÙvbvfÕ bvgwU Kvi?  

 K. kªxK…‡òi  L. kªxiv‡gi  

 M. kªxnwii  N. kªxweòzi  

4. iv‡Z Ny‡gi mgq Kx ¯§iY Ki‡Z nq?  

 K. cÙbvf  L. g„Mbvf  

 M. †abyjvf  N. kªxweòz  

5. KLb m~h©‡K cÖYvg Ki‡Z nq?  

 K. mKv‡j  L. ỳcy‡i  

 M. weKv‡j  N. iv‡Z  

6. AcivýK…Z¨ ej‡Z Kx †evSvq?  

 K. iv‡Îi KvR  L. weKv‡ji KvR  

 M. mKv‡ji KvR  N. `ycy‡ii KvR  

7. Ôc~RvÕ k‡ãi A_© Kx?  

 K. cÖksmv Kiv  L. wb‡e`b Kiv  

 M. fw³ Kiv  N. wk¶v MÖnY  

8.  wek¦Kg©v c~Rvi ga¨ w`‡q Kx‡mi weKvk N‡U?  

 K. DbœZ mgv‡Ri  L. cÖhyw³i  

 wb‡Pi Aby‡”Q`wU c‡o 9 I 10 bs cÖ‡kœi DËi `vI:  

 kxjvi evwo‡Z c~Rv n‡”Q| wKš‘ †mLv‡b †Kv‡bv cÖwZgv †bB| †Qv‡Uv GKwU 

e¯‘ evwb‡q c~Rv Kiv n‡”Q| ZLb †m c~Rvi DcKiY¸‡jv ‡`‡L †evSvi †Póv 

K‡i, Kx c~Rv n‡”Q|  

9.  kxjvi evwo‡Z †Kvb e ‘̄wU ewm‡q c~Rv Kiv n‡”Q?  

 K. Avmb  L. NU  

 M. e ¿̄  N. cy®ú  

10.  mvaviYZ c~Rv Kivi †¶‡Î †Kvb DcPvi AwaK e¨envh©¨?  

 K. c‡ÂvcPvi  L. `‡kvcPvi  

 M. †lvo‡kvcPvi  N. we‡kvcPvi  

11.  †`ex j²xi evnb Kx?  

 K. ‡cuPv  L. ivRnuvm  

 M. wmsn  N. evN  

12. wn› ỳ ag©vbymv‡i gnvwe‡k¦i gnvb ’̄cwZ †K?  

 K. wek¦Kg©v  L. eªþv  

 M. weòz  N. wke  

13. wZwZ¶v k‡ãi A_© Kx?  

 K. ¶gv  L. mwnòzZv  

 M. Z¨vM  N. `qv  

14. ivRv `ki‡_i ivwb wQ‡jb-  

 i. ‡KŠkj¨v   ii.  ˆK‡Kqx  

  iii.  mywgÎv  

 wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

 K. i I ii  L. i I iii   M. ii I iii   N. i, ii  I iii 
15. mgv‡Ri cÖ_g ¯—i †KvbwU?  

 K. e¨w³  L. cwievi  

 M. msN  N. ivóª  

16. †KvbwU a‡g©i A½?  

 K. m`vPvi   L. †jvfnxbZv  

 M. ¯úóevw`Zv   N. mZZv  

17.  j¶Y Kvi †Q‡j?  

 K. †KŠkj¨vi   L. ˆK‡Kqxi  

 M. mywgÎvi   N. mxZvi  

18.  kªxivgP› ª̀ †Kvb hy‡Mi AeZvi?  

 K. Kwj    L. †ÎZvhy‡M  

 M. mZ¨    N. Øvci  

19. Ksm Kvi gvgv wQ‡jb?  

 K. kªxK…‡òi   L. kªxivgK…‡òi  

 M. kªx‰PZ‡b¨i   N. kªx¸i“i  

20.  RMØÜzi wcZ…wbevm †Kv_vq?  

 K. ewikvj   L. †KvjKvZv  

 M. dwi`cyi   N. gywk©`vev`  

21. RMØÜz KZ wLªóv‡ã eªvþYKv›`vq Av‡mb?  

 K. 1880   L. 1885  

 M. 1890   N. 1895  

22.  †Mvciv Kv‡K e„wói †`eZv e‡j gvbZ?  

 K. kªxK…ò‡K   L. kªx‰PZb¨‡K  

 M. B› ª̀‡K   N. kªx‰PZb¨‡K  

23. kªx‰PZb¨‡`‡ei gvZvi bvg Kx?  

 K. †`eKx   L. gnv‡`ex  

 M.  mywPZv   N. kPx‡`ex  

24. †`eZv‡`i g½‡ji Rb¨ †K AvZ¥Z¨vM K‡iwQ‡jb?  

 K. Fwl ewkô   L. `axwP gywb  

25. D`vi kãwUi A_© n‡”Q-  

 i. gnvb     

 ii. m¾b  

  iii. mvay  

 wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

 K. i I ii  L. i I iii   M. ii I iii   N. i, ii  I iii 
26.  ag© cvj‡bi ga¨ w`‡q Kx AR©b Kiv hvq?  

 K. fv‡jvevmv   L. Ávb  

 M. ˆbwZK wk¶v   N. mshg  

 wb‡Pi DÏxcKwU c‡o 27 I 28 bs cÖ‡kœi DËi `vI:  

 mbvZb mKj cÖwZK‚j cwi‡e‡ki wei“‡× jovB K‡i  

     Ges ỳe©‡ji cv‡k ùvovb| wZwb †Kv‡bv wKQz‡Z fq cvb bv|  

27. fq bv †c‡q me Kv‡R GwM‡q hvIqvi A_© wn‡m‡e †KvbwU h_v_©?  

 K. DcKvi   L. mrmvnm  

 M. c‡ivcKvi   N. D`vi  

28.  ÔÔmbvZb mKj cÖwZK‚j cwi‡e‡ki wei“‡× jovB K‡ib|ÕÕ 

        - Dw³wU‡Z mbvZ‡bi †Kvb ˆewkó¨ dz‡U D‡V‡Q?  

 K. mrmvnm   L. D`viZv  

 M. DcKvi Kiv   N. c‡ivcKvi Kiv  

29.  a‡g©i j¶Y †KvbwU?  

 K. `k    L. bq  

 M. Qq    N. Pvi  

30.  Rx‡ei g‡a¨ AvZ¥iƒ‡c †K Ae ’̄vb K‡ib?  

 K. ÿªþv    L. weòz  

 M. Ck¦i    N. †`eivR B›`ª  

 

[we.`ª: mieivnK…Z eû wbe©vPbx Afx¶vi DËic‡Î cÖ‡kœi µwgK b¤^‡ii wecix‡Z cÖ`Ë eY© m¤^wjZ e„Ëmg~n n‡Z  mwVK/m‡e©vrK…ó DË‡ii e„ËwU ej 

.c‡q›UKjØvim¤ú~Y© fivU Ki|] 

 



 

 

  
 

 


