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1। রহিমা গার্ম েন্টর্ে কাজ কর্র। মার্ের শের্ে শেতর্ের হকছু টাকা মহির্ের মার্ ়ের কার্ে জমা রার্ে। মিীর্ের মা শে টাকা হির্ ়ে হের্জর জন্য 

োহ ়ে গিো শকর্ে। এক েের পর রহিমা জমার্ো টাকা শেরত চাইর্ে মিীর্ের মা ের্ে তুহম শতা আমার কার্ে শকাে টাকা রার্োহে।  

ক) টাকও ়োোর্ক দুত হক হির্েহেে? 

ে) এেে শতা আমার েরােরই আর্ে কথাটি ব্যাখ্যা কর্রা। 

গ) েততার পুরস্কার গর্ের ধেে শরাগীর োর্থ উদ্দীপর্কর মিীর্ের মার্ ়ের েম্পকে হেরূপণ কর্রা। 

ঘ) উদ্দীপর্ক েততার পুরস্কার গর্ের োমহিক হিকটি ফুর্ট উর্েহে হের্েেণ কর্রা। 

2। োেহরো একজে  াক্তার। মুহক্তযুদ্ধ চোকােীে হতহে োাংোর্ির্ের মুহক্তর্ াদ্ধার্ির হচহকৎোর জন্য িােপাতাে স্থাপে কর্রে এোং হিে-রাত 

কর্োর পহরশ্রম কর্র আিত মুহক্তর্ াদ্ধার্ির শেো কর্র সুস্থ কর্র শতার্েে।  

ক) চাঙাহর ের্ের অথ ে হক? 

ে) জীেন্ত  ার্ক পার্ে তার্কই িতযা করর্ে ব্যাখ্যা কর।  

গ) উদ্দীপর্ক োেহরোর ের্ে শতােপা ়ে গর্ের কার হমে খ ুঁর্জ পাও ়ো  া ়ে আর্োচো কর্রা। 

ঘ) শুধু মুহক্তর্ াদ্ধা ে ়ে েকে োঙাহে হেে পাহকস্তােী শেোর্ির েক্ষ্যেস্তু শতােপা ়ে গর্ের আর্োর্ক উহক্তটি মূল্যা ়েে কর্রা। 

3। কহের হম ়ো একজে ধেোে ব্যহক্ত। হতহে েমার্জর অন্যর্ির শথর্ক আোিা প্রকৃহতর। তার ধ্যাে-জ্ঞাে একটাই আর তা ির্ো গরীে দুুঃেী 

মানুের্ির শেো করা। এজন্য হতহে হেজ এোকা ়ে একটি এহতমোোর গর্ ়ে শতার্েে  ার েমস্ত ব্য ়ে ভার হতহে হের্জই েিে কর্রে। 

ক) মািার শতর্রো প্রের্ের রচহ ়েতা শক? 

ে) হমেোহরজ অে চযাহরটি হকভার্ে গর্ ়ে ওর্ে? 

গ) কহের হম ়োর কম েটি মািার শতর্রো প্রের্ের শকাে হিকটি ইহেত কর্র ব্যাখ্যা কর্রা। 

ঘ) তুহম হক মর্ে কর্রা উদ্দীপর্কর মম েকথা মািার শতর্রো প্রের্ের োর্থ োদৃশ্যপূণ ে শ ৌহক্তক হের্েেণ কর্রা। 

wb‡Pi Aby‡”Q`wUMy‡jv co Ges ‡h‡Kvb 2wU cÖkœ̧ ‡jvi DËi `vIt 

1। েোর উপর্র মানুে েতয 

তািার উপর্র োই। 

ক) ের্তযন্দ্রোথ কত োর্ে জন্মিিণ কর্র?  

ে) োমুে শূদ্র বৃিৎ ক্ষুদ্র এের্ের মর্ধ্য শভিার্ভি োই শকে? 

গ) উদ্দীপর্কর মূেভার্ের োর্থ মানুে জাহত কহেতার শকাে হিকটি উপস্থাহপত ির্ ়ের্ে ব্যাখ্যা কর্রা। 

ঘ) উদ্দীপর্কর আর্োর্ক মানুে জাহত কহেতার মূল্যা ়েে কর্রা 

2। আবুেকর েহুহিে ধর্র েির্র অেস্থাে করর্ে। িার্ম জন্ম ির্েও িার্মর শেই চমত্কার দৃশ্য আর শে শিের্ত পার্ে ো। েবুজ ের্ের প্রজাপহতর 

লুর্টাপুটি তা শিোর জন্য োোর্ক ের্ে আবুেকর এোর িার্মর োহ ়ের্ত হগর্ ়ে খে মজা করর্ে। ক)হির্ঙ ফুর্ের রাং হক? 

ে) শোটা হের্ ়ে চর্ে  া ়ে েের্ত কহে কী বুহির্ ়ের্েে?  

গ) আবুেকর্রর িার্ম  াও ়োর আিি হির্ঙ ফুে কহেতার ভার্োোহে মাটি মা ়ে এর োর্থ হকভার্ে েম্পহকেত ব্যাখ্যা কর্রা।  

ঘ) উদ্দীপর্কর েস্তুর ের্ে হির্ঙফুে কহেতার ভােেস্তু অর্েকটাই হমে রর্ ়ের্ে উহক্তটির  থাথ েতা মূল্যা ়েে কর্রা 

3। প্রকৃহত শকেে মানুর্ের েেোর্ের জা ়েগা ে ়ে গােপাো পশুপাহে েোরই আর্ে োঁচার অহধকার। জীে-বেহচতর্য েি প্রকৃহতর্ক রক্ষ্া করর্ত ির্ে 

তা ো ির্ে মানুর্ের অহস্তত্বও হুমহকর েমু্মেীে ির্ে।  

ক) পাের্কৌহি হক?  

ে) হেশু, পাহে, ফুর্ের কুহ ়ে েোইর্ক আজ োঁচর্ত িাও -চরণ এর মাধ্যর্ম কহে কী বুহির্ ়ের্েে? 

গ) প্রকৃহত শকেে মানুর্ের েেোর্ের জা ়েগা ে ়ে োঁচর্ত িাও কহেতার আর্োর্ক ব্যাখ্যা কর্রা। ঘ) মানুর্ের অহস্তত্ব রক্ষ্া ়ে করণী ়ে হক োঁচর্ত িাও 

কহেতার আর্োর্ক হের্েেণ কর্রা। 

 

1| cÎ wjLb: †h‡Kvb GKwU 

K) evevi Kv‡Q UvKv †P‡q GKLvwb cÎ wjL| 

L) †Kvb GKwU `k©bxq ’̄v‡bi eb©bv w`‡q eÜzi wbKU cÎ wjL| 

2|fve m¤úªmvib wjL : †h‡Kvb GKwU 

K)we‡k¦ hv wKQz gnvb wPi Kj¨vbKi ,A‡a©K Zvi Avwbqv‡Q bvix A‡a©K 



Zvi bi| 

L)B”Qv _vwK‡j Dcvq nq| 

 

3| mvivsk wjL : †h‡Kvb GKwU 

 (1) mv_©K Rbg Avgvi ..........................gy`e bqb †k‡l| 

(2) c‡ii Kvi‡Y ¯̂v_© w`qv ewj ................. cÖ‡Z¨‡K  †gviv  c‡ii Z‡i| 

 

4| cÖeÜ iPbv | †h‡Kvb GKwU:  

:(1) Avgvi cov GKwU eB‡qi Mí  

 (2) Avgvi wcÖq †Ljv (3) el©vKvj (4) Avgv‡`i MÖvg (5) mZ¨evw`Zv 

eûwbe©vPbx 

1|`y-wZbRb gvbyl iv¯Ív‡ZB gviv †Mj †Kb? 

(K)cvÄvwe‡`i ¸wj‡Z (L) cvwbi wccvmvq  

(M) ¶zavi hš¿Yvq (N) cv‡q nuvUvi K¬vwšÍ‡Z 

2|mvey Kxfv‡e kn‡i †h‡Z Pvq?  

(K)Mvwo‡Z P‡o (L) evevi mv‡_ (M) Rb‡mªvZ a‡i DRv‡b †V‡j (N) †Uª‡b K‡i 

3|cvwK Í̄vwb‡`i Kv`‡i mv‡_ Zzjbv Kiv hvq? 

(K)mf¨ gvbyl  (L) avwg©K gvbyl  (M) ee©i  (N) †hv× RvwZ 

4|mve~ gvby‡li gv‡S mvšÍ¡bv Qwo‡q †`q Kx‡mi gva¨‡g? 

(K)fwel¨‡Zi ¯̂cœ ‡`wL‡q (L)gywo ev cvwb cvb Kwi‡q  

(M) D”Pi‡e fvlY w`‡q (N) `y ’̄ gvbyl‡`i m½x n‡q 

5|mveyi gv‡qi bvg Kx? 

(K)mqbvi wewe (L) Rwibv wewe  (M) ˆRZzb wewe  (N) Rv‡q`v wewe 

6|KLb m~‡h©i Av‡jv mivmwi c„w_ex‡Z Av‡m?  

(K)mKv‡j  (L) iv‡Z  (M) we‡K‡j  (N) `ycy‡i 

7|Puv‡`vqv A_© Kx? 

(K)Puv‡`i Av‡jv (L) Puv‡`i g‡Zv  (M) kvwgqvbv  (N) Puv‡`i c„ô‡`k 

8|‡KvbwU cvwbi evqexq Ae¯’v? 

(K)Rjxq ev®ú (L) evqgÊj  (M) Aw·‡Rb (N)Kve©b g‡bv·vBW 

9|Ôninv‡gkvÕ k‡ãi A_© Kx? 

(K) GKw`b  (L) me©`v  (M) KL‡bv KL‡bv (N) wKQz wKQz 

10|gv`vi †Z‡imv wØZxqevi KZ mv‡j XvKvq AvMgb K‡ib? 

(K)1990  (L) 1991  (M) 1992  (N) 1993 

11|gv`vi †Z‡imv KZ Zvwi‡L g„Zz¨eiY K‡ib? 

(K)1996 mv‡ji 5B †m‡Þ¤^i   (L) 1997 mv‡ji 3B †m‡Þ¤^i 

(M)1997 mv‡ji 5B †m‡Þ¤^i   (N) 1998 mv‡ji 6B †m‡Þ¤^i 

12|gv`vi †Z‡imvi KqwU kvwo wQj? 

(K)2wU  (L) 3wU   (M) 4wU   (N) 5wU 

13|KZ eQi eq‡m gv`vi †Z‡imvi evev gvi hvq? 

(K)6 eQi  (L) 7 eQi  (M) 8 eQi  (N) 9 eQi 

14|ÔRb¥f~wgÕ wKeZvq MM‡b Kx‡mi ‡n‡m IVvi K_v ejv n‡q‡Q? 

(K)Puv‡`i  (L) my‡h©i  (M) e‡bi  (N) gvby‡li 

15|iex›`ªbv_ VvKzi‡K Kx iwPZ bvUK?  

(K)PviY Kwe  (L) giwg Kwe  (M) kû‡i Kwe  (N) wek¦Kwe 

16|‡KvbwU iex›`ªbv_ VvKz‡ii iwPZ bvUK?  

(K)WvKNi  (L) ejvKv  (M) wbivRD‡ÏŠjv (N) †hvMv‡hvM 

17|iex›`ªbv_ VvKzi †Kv_vq g„Zz¨eiY K‡ib? 

(K)w`wjø‡Z  (L) we‡j‡Z  (M) Kzwóqvq  (N) KjKvZvq 

18|Kwe Kvwgbx ivq KZ mv‡j g„Zz¨eiY K‡ib? 

(K)1862  (L) 1964  (M) 1912  (N) 1933 



19|c„w_exUv gvbeRxe‡bi- 

(K)my‡Li ’̄vb  (L) `yt‡Li ’̄vb  (M) Kg©‡¶‡Î  (N) hy×‡¶‡Î 

20|my‡Li e¨vL¨v Kx? 

(K)wb‡R‡K wb‡q fvev(L) my‡Li Dcv`vb †LuvRv  

(M) civ‡_© AvZ¥wb‡qvM (N) †ewk †fvM Kiv 

21|ÔwQbœÕ k‡ãi A_© Kx? 

(K) wewQbœ  (L) †Quov  (M) G‡jv‡g‡jv  (N) †Q` Kiv 

22|Ôe‡bvw`Õ A_© Kx? 

(K)wfwË  (L) weavZv  (M) m¤£všÍ  (N) Rb¥ ’̄vb 

23|‡KvbwU m‡Z¨›`ªbv_ `‡Ëi Kve¨MÖš’? 

(K)eyû I †KKv (L) weaŸ Í̄ bxwjgv (M) wdwi‡q `vI NvZK KvUv (N) gvbwPÎ 

24|ï`ª †Kvb a‡g©i eY© m¤cÖ`vq?  

(K)gymjgvb  (L) wn› ỳ  (M) †eŠ×  (N) wLª÷vb 

25|m‡Z¨›`ªbv_ `Ë‡K †Kvb ai‡bi Kwe ejv nq? 

(K)ev¯Íeev`x Kwe (L) cÖK…wZev`x Kwe (M) Qv›`wmK Kwe (N) gvbeZvev`x Kwe 

26|GKwU Dcfvlv‡K Av`k© a‡i mevi †evaMg¨ fvlv wn‡m‡e ˆZwi fvlvi“c‡K Kx  e‡j?  

(K)e¨w³fvlv  (L) K_¨fvlv  (M) Dcfvlv  (N) cÖwgZ fvlv  

27| we‡kl cwi‡ek I cÖ‡qvR‡bi evB‡i hLb fvlv e¨envi Kiv nq Zv‡K Kx e‡j?  

(K)cÖwgZ fvlv  (L) mvgvwRK fvlv  (M) Dcfvlv  (N) K_¨fvlv  

28| e¨w³i wbR¯̂ cwiPq †h-fvlvi“‡ci gva¨‡g cÖKvk cvq Zv‡K Kx fvlv e‡j?  

(K)cÖwgZ fvlv  (L) e¨w³fvlv  (M) Dcfvlv  (N) K_¨fvlv  

29|mgv‡Ri †Kv‡bv we‡kl †kªwYi fvlv‡K Kx fvlv e‡j?  

(K)AvÂwjK fvlv (L) mvgvwRK fvlv  (M) Dcfvlv  (N) K_¨fvlv  

30|mvgvwRK fvlv KZ cÖKvi?  

(K)2 cÖKvi   (L) 3 cÖKvi  (M) 4 cÖKvi  (N) 5 cÖKvi  



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

 Class: Six  
Subject: English  

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

Read the following text and answer questions 1 and 2. 
Bangladesh is a country full of natural resources. We are proud of our soil, forests, flowers, fruits and birds. The country 
is gifted with plentiful of fauna due to its geographical location. Birds are one of them. Today we will read about a bird 
known as 'Benebau' in Bangla, and 'Blackheaded Oriole' in English. The Blackheaded Oriole is a bird of the plain land of 
Bangladesh. Its body is deep yellow, its head, its throat, its tail and some parts of its wings are black; its beak is red. It 
looks like a Mayna and is about 25cm in length. It is seen in Bangladesh, India, Sri Lanka, Myanmar and some other 
countries. The Blackheaded Oriole is a very sprightly and restless bird. It never stays at one spot for long. It eats all 
kinds of worms and insects. Its call is quite sweet and pleasant. The Blackheaded Oriole builds round shaped beautiful 
nests with dry grass and barks of trees. Both the male and the female bird take part in building their nests. The 
Blackheaded Oriole lays two to three eggs at a time.  
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 
 (a) Here the word ‘natural’ means -----  
  (i) unnatural                                   (ii) real                    (iii) different                          (iv) uncommon 
 (b)  Here the word ‘resources’ means ----- 
  (i) assets                                          (ii) debt                  (iii) unnecessary                    (iv) money 
           (c)  Here the word ‘plentiful’ means -----       
                   (i) shortage                                   (ii) scarce                (iii) meager                             (iv) Enough 
 (d)  Here the word ‘deep’ means ----- 
  (i) tight                                           (ii) light                    (iii) less                                    (iv) dark 
           (e)  Here the word ‘restless’ means -----       
                   (i) quite                                         (ii) quiet                  (iii) jumpy                                (iv) clam 
 (f) The passage is about ----- of Bangladesh. 
                  (i) the nature                               (ii) the bird               (iii) the flowers                      (iv) the rivers  
           (g)  The skin of a tree is called -----       
                   (i) cloth                                        (ii) bark                      (iii) wood                                (iv) plank 
2. Read the text and answer the questions. 2×4=8 
 (a) What are our natural resources? 
 (b) What is our country gifted with? 
 (c) How does it make its nest? 
 (d) Describe about the Benebau? 
 3.  Fill in the gaps with appropriate words to make it a meaningful one.  1×5=5 

We are happy to (a) ___ that your summer (b) ___ is starting from the next week. We would like you to (c) ___ and 
stay with us for a few days. We know you'll like the (d) ___ . We have four ducks, six chickens, and a cow that gives 
fresh milk every day. Your cousin Maher is just about your age. He's very (e) ___ and is making a lot of plans to do 
together. 

 
 Section B : Unseen Part 

Read the passage carefully and answer the questions 4 and 5.  
Once upon a time there lived a poor man called Suruj Ali. He was an honest, hard-working man and looked after a 

large mango orchard. The owner of the orchard, Hamidur Rahman, was a very rich man. One day some of Hamidur 
Rahman's friends came to visit him. It was during the summer season when the mangoes were ripe. So Hamidur 
Rahman asked Suruj Ali to pick some of the ripe mangoes and give them to his friends. Suruj Ali went to the orchard 
and carefully picked some nice, large mangoes. Then he gave them to his master. When Hamidur Rahman and his 
friends started eating them, Hamidur Rahman said, "These mangoes don't taste sweet. They're sour! How can we eat 
them?" so he called Suruj Ali back and asked him to take the sour mangoes away and bring some sweet ones from his 
orchard. 
4. Complete the following table with the information given in the passage.  1×5=5  

Who/What Characteristic Happened after the arrival of Hamidur’s 
friends  

Suruj Ali (a) .......................... (b) .......................... 

Hamidur Rahman (c) .......................... (d) .......................... 

The mangoes (e) ..................  
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5. Read the passage again and write, whether the statements are true or false. Give correct answers, if the 
statement is false state.  1×5=5  

 (a) Suruj Ali was not a dishonest man. 
 (b) Hamidur Rahman' friends ate all of the mangoes. 
 (c)  Suruj Ali went to the garden and picked some apple. 
 (d) The name of the caretaker of the orchard was Bahadur.  
 (e) The mangoes which Suruj Ali picked were green.  
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 

science success effects invention against 

from way living mind progress 

Man has been trying to upgrade his (a) ____ of living (b) ____ the primitive stage with the continuous exercise of 
(c) ____ and consequently he has made tremendous (d) ____ and brought about revolutionary change in the mode 
of (e) ____Now where we cast our eyes, we see the (f) ____ of science that have greatly influenced our everyday 
life. But it should be kept in (g) ____ that (h) ____ of poisons and destructive war weapons are being used (i) ____ 
mankind now and then. This should be immediately stopped for (j) ____of the civilization. 

 7.  Read the text below and fill in the gaps with words that are appropriate.  1x5=5 
Good health means the (a) ____ of body and mind. Health is the root of all (b) ____. One should take exercise (c) 
____ to maintain a good health. He is to observe the rules of (d) ____. An (e) ____ man cannot enjoy his life.   

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

Column A Column B 

(i) Industry (a) hard to prosper in life. 

(ii) Those  who worked hard can lead  (b) behind in life. 

(iii) On the other hand, those who are idle lag   (c) in life. 

(iv) So, we all should work    (d) the key to success. 

(v) Then we will be able to prosper  (e) a happy and prosperous life. 

Section C : Grammar Part  
 09.     Rewrite the following sentences changing the form of speech.  1×5=5 
 (a) You said to me, “He is a liar and therefore, I do not trust him.” 
           (b) They said to me. "We went to college yesterday." 

(c) Kamal said to Badal, “I shall go to school tomorrow.” 
           (d) Nahid said to Nazma, “The virtuous are blessed.” 
 (e) Nawsin saiu to Rini, “I will help you if I can.” 
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 
 Suppose, you have (a) ___ car and you enjoy (b) ___ driving whenever you get (c) ___ opportunity. For driving, 
you must ensure (d) ___ lot of things. Firstly, all (e) ___ papers that (f) ___ policemen may demand for at any 
(g)___ moment. Then, (h) ___  fuel and (i) ___ condition of (j)___  engine. 

11. Read the following text and change the sentences as directed. 1×5=5 
 (a) My friend invited me to pay a visit to Cox’s Bazar. (Interrogative)  
           (b) I gladly accepted the invitation. (Passive)  
 (c) I made a comfortable journey. (Negative)  
           (d) I was very glad to see the sea beach. (Exclamatory)  
           (e) The memory of the visit will never be forgotten by me. (Active)  
 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 

Early rising is the habit of (a) ___ (get) up from bed early in the morning. An early (b) ___ (rise) can enjoy the (c) 
___ (fresh) of the morning air. He can hear the (d) ___ (melody) songs of the birds. Again, he can start his days 
work (e) ___ (early) than others. An early riser does not suffer from (f) ___ (physic) problem very often. He needs 
not go to any (g) ___ (physic). Thus an early riser enjoys (h) ___ (vary) benefits and leads a (i) ___ (peace) life. So, 
we all should form this habit from our (j) ___ (child). 

13. Use appropriate punctuation marks and capital letters where necessary. 1×5=5 
 we live in bangladesh almost all of us speak in bangla most of the people of the country are muslims besides 

hindus buddhists and christains also live here about 80 percent people live in the villages.   
 

Section D : Writing Part  
14. Write a dialogue between two friends about bad effects of smoking. 10                                                               
15.     Write an email to your friend about natural beauty of Bangladesh.        10 
16. Write a paragraph on ‘A Rainy Day’.   10 

 



w`bvRcyi K‡j±‡iU ¯‹zj GÛ K‡jR 

welq t MwYZ, †kÖwYt 6ô 

g‡Wj †U÷-03 

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

m„Rbkxj cÖkœ 

K-wefvM : cvwUMwYZ 

01| 5, 0, 2, 6, 3, 8 A¼¸‡jv jÿ Ki| 

 K)  ¯^v_©K A¼¸‡jv †jL| 2 

 L) GKB A¼ gvÎ GKevi e¨envi K‡i Qq A‡¼i e„nËg I ÿz ª̀Zg msL¨v MVb Ki| 4 

 M) e„nËg I ÿz`ªZg msL¨vwU‡K AvšÍR©vwZK c×wZ‡Z K_vq †jL| 4 

02| `yBwU Kw¤úDUv‡ii `v‡gi AbycvZ 5 t 6, cÖ_g `vg 25,000 UvKv|  

 K)  5 t 6, 6 t 7 I 7 t 8 AbycvZ¸‡jv‡K wgkÖ Abycv‡Z cÖKvk Ki| 2 

 L) wØZxq Kw¤úDUv‡ii `vg KZ? 4 

 M) g~j¨ e„w×i d‡j hw` cÖ_gwUi `vg 5,000 UvKv †e‡o hvq| ZLb Zv‡`i `v‡gi AbycvZwU KZ n‡e? GB AbycvZwU Kx ai‡bi  AbycvZ?

 4 

03| Avãyi iwng cÖwZ †KwR 15 UvKv `‡i 120 †KwR Avjy wKbj| Avjyi GK-Z…Zxqvsk †m 14.40 UvKv `‡i weµq Kij| 

 K) GK-Z…Zxqvsk Avjyi weµqg~j¨ KZ? 2 

 L) 4% jvf Ki‡Z n‡j me Avjy KZ UvKvq weµq Ki‡Z n‡e? 4 

 M) GK-Z…Zxqvsk Avjy wewµi ci †gv‡Ui Dci 4% jvf Ki‡Z n‡j cÖwZ †KwR Avjy Kx `‡i wewµ Ki‡Z n‡e? 4 

 

L wefvM : exRMwYZ 

 

04| c~Y©msL¨vi GKwU ZvwjKvq wb‡Pi msL¨v¸‡jv wjLv Av‡Q : 

 4,2,6,42,6 −−−  

 K)  msL¨v¸‡jv‡K msL¨v‡iLvq ’̄vcb Ki| 2 

 L)  msL¨v‡iLvq Ae¯’vb †`‡L msL¨v¸‡jv‡K EaŸ©µg I Aa©tµg Abymv‡i mvRvI| 4 

 M)  EaŸ©µ‡g cÖvß msL¨v¸‡jvi †hvMvZ¥K wecixZ msL¨v wbY©q K‡i msL¨v‡iLvq ’̄vcb Ki Ges †`LvI †h, Zv cÖ_g msL¨vwUi mv‡_  m¤ú~Y©iƒ‡c 

wg‡j hvq| 4 

05| GKwU Kj‡gi `vg x UvKv, GKwU †cwÝ‡ji `vg y UvKv Ges GKwU ivev‡ii `vg z UvKv| 

 K)  6wU Kjg I 4wU †cwÝ‡ji †gvU `vg KZ? 2 

 L)  8wU Kjg I 5wU ivev‡ii †gvU `vg †_‡K 7wU †cwÝ‡ji `vg ev` w`‡j KZ n‡e exRMwYZxq ivwki gva¨‡g cÖKvk Ki| 4 

 M) 9x – 3y + 2z Øviv Kx †evSvq? x, y I z Gi mvswL¨K mnM KZ? x, y I z Gi mvswL¨K mnM¸‡jvi ¸Ydj KZ? 4 

06| wZbwU µwgK ¯̂vfvweK msL¨vi †hvMdj 27| 

 K) me‡P‡q †QvU msL¨vwU x n‡j, Aci msL¨v ỳBwU x Gi gva¨‡g †jL| 2 

 L) ‡`Iqv Z‡_¨i mvnv‡h¨ msL¨v wZbwU wbY©q Ki| 4 

 M) y GKwU msL¨v hvi wØ¸Y, cÖvß me‡P‡q †QvU I me‡P‡q eo msL¨v ỳBwUi †hvMdj A‡cÿv 4 ‡ewk| y Gi gvb wbY©q Ki| 4 

 

M wefvM : R¨vwgwZ 

07|  

 

 

 

 

 

 

 K)  i¤̂m I wecÖZxc †KvY Kv‡K e‡j? 2 

 L) wPÎ n‡Z GKvšÍi †KvY, Abyiƒc †KvY I wecÖZxc †KvY¸‡jvi bvg = wPý w`‡q †jL| 4 

 M) hw` AB I CD ci¯úi O we› ỳ‡Z †Q` K‡i Z‡e cÖgvY Ki wecÖZxc †KvY¸‡jv ci¯úi mgvb| 4 



08| wPÎwU jÿ Ki : 

 

 

 

 
 

  

 

K)  wÎfz‡Ri †KvY wZbwUi mgwó x Gi gva¨‡g cÖKvk Ki| 2 

 L) wÎfzRwUi cÖ‡Z¨KwU †Kv‡Yi gvb KZ Ges GwU Kx ai‡bi wÎfzR? 4 

 M)  DÏxc‡Ki wÎfz‡Ri †KvY wZbwUi mgwÎLÛK¸‡jv AvuK| †h †iLv¸‡jv Øviv †KvY wZbwU mgwØLwÛZ n‡q‡Q H †iLv¸‡jvi mvaviY we› ỳ wPwýZ 

Ki| 4 

09| 
 30,90,120  wZbwU †KvY †`Iqv Av‡Q| 

 K)  
30 ‡Kv‡Yi c~iK †Kvb wbY©q Ki| 2 

 L)  Pvu`vi mvnv‡h¨ 
90 ‡KvY AvuK| 4 

 M)  Pvu`vi mvnvh¨ Qvov 
120  ‡KvY AvuK| 4 

 

N wefvM : cwimsL¨vb 
 

10| jvwgqv mKvj 6Uv †_‡K ïiæ K‡i 3 NbUv AšÍi 12 N›Uvi ZvcgvÎv msMÖn K‡i| mKvj 6Uvq ZvcgvÎv wQj F100  Ges †m †`Lj cÖwZ wZb N›Uv 

AšÍi F1  K‡i ZvcgvÎv e„w× cv‡”Q Ges c‡ii wZb N›Uv AšÍi ZvcgvÎv F2  K‡i K‡g hv‡”Q| 

 K)  DÏxcK Abymv‡i mviwY ˆZwi Ki| 2 

 L) ZvcgvÎvi DcvË n‡Z ga¨K I Mo wbY©q Ki| 4 

 M)  ZvcgvÎvi cÖK…wZ †iLvwP‡Îi gva¨‡g Dc ’̄vcb Ki| 4 

11| wb‡P 6ô †kÖwYi wKQz Qv‡Îi IRb (†KwR‡Z) †`Iqv n‡jv : 

 34, 31, 28, 27, 30, 32, 27, 26, 31, 30, 33, 25, 28, 

 35, 32, 31, 28, 29, 33, 27| 
 

 K) DcvËmg~n‡K gv‡bi EaŸ© I Aatµgvbymv‡i †jL| 2 

 L)  Mo wbY©q Ki| 4 

 M) ga¨K wbY©q Ki| 4 



w`bvRcyi K‡j±‡iU ¯‹zj GÛ K‡jR 

welq t MwYZ, †kÖwYt 6ô 

g‡Wj †U÷-03 

mgq t 30 wgwbU              c~Y©gvb : 30 

eûwbe©vPwb Afxÿv 

01| =
16

15
5 KZ? 

 K) 

3

16
 L) 

16

3
 M) 

16

5
 N) 

5

16
  

02| 

7

3
I

16

6
Gi j.mv.¸ wb‡Pi †KvbwU? 

 K) 5 L) 6 M) 7 N) 13 

03| 12.005 †K 0.01 Øviv ¸Y Ki‡j ¸Yd‡ji gvb KZ n‡e? 

 K) 0.12005  L) 1.2005 

 M) 120.05  N) 1200.5 

04| dqmv‡ji gvwmK Av‡qi 0.17 Ask mgvb 850 UvKv n‡j, 

dqmv‡ji gvwmK Avq KZ UvKv? 

 K) 4200 L) 5000 M) 52502 N) 5500 

05| `kwgK fMœvs‡ki †ÿ‡Î- 

 i) 0.1 I 0.9 Gi †hvMdj 1 Gi mgvb 

 ii) 10.5 I 2.08 Gi †hvMdj `kwgK we› ỳi ci gvÎ GKwU A¼ Av‡Q| 

 iii) 16.745 Gi mn ª̄vs‡ki ¯’v‡b 5 Av‡Q  

 wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

 K) i I ii     L) i I iii    M) ii I iii    N) i, ii I iii  
 wb‡Pi Z‡_¨i wfwË‡Z (6-8) bs cÖ‡kœi DËi `vI: 

 GKwU KvR K 10 w`‡b I L 20 w`‡b Ki‡Z cv‡i| 

06| K 1 w`‡b KvRwUi KZ Ask K‡i? 

 K) 

5

1
 L) 

8

1
 M) 

10

1
 N) 

20

1
  

07| K I L GK‡Î 1 w`‡b KvRwUi KZ Ask Ki‡Z cv‡i? 

 K) 

20

1
 L) 

10

1
 M) 

20

3
 N) 

3

20
  

08| K I L GK‡Î m¤ú~Y© KvRwU Ki‡Z KZ w`b jvM‡e? 

 K) 

3

2
7  L) 

3

2
6  M) 

3

2
5  N) 

3

2
4   

09| 12 †KwR Pvj 240 UvKvq cvIqv hvq| 80 UvKvq KZ †KwR Pvj 

cvIqv hv‡e? 

 K) 2 †KwR L) 3 †KwR M) 4 †KwR N) 5 †KwR 

10|  + (-30) = 40 n‡j, dvuKv N‡i KZ n‡e? 

 K) – 40 L) 60 M) 70 N) – 10 
11| =++−+− 166)9()7( KZ? 

 K) – 6 L) 6 M) – 16 N) 16 

12| )8(8 −−  GKwU ivwk- 

 i)  –8 Gi †hvMvZ¥K wecixZ 8 

 ii) ivwkwUi gvb 0 iii) ivwkwUi gvb 16 
 wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

 K) i I ii     L) i I iii    M) ii I iii    N) i, ii I iii  
13| 53 +a  ‡_‡K 23 +a Gi we‡qvMdj KZ? 

 K) 3 L) 3a M) –3 N) 7 

14| GKwU wÎfz‡Ri cwimxgv x + y + z, ỳBwU evû y I z n‡j, Aci 

evûwU KZ? 

 K) – x  L) x 

 M) – x – z   N) y + z 
15| )25()63( dbacba +++++  Gi- 

 i)  ‡hvMdj dcba +++ 88  

 ii) wem „̀k ỳBwU c` n‡jv c I d  

 iii) ‡hvMd‡j 5wU c` i‡q‡Q 

 wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

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

16| AvqZvKvi evMv‡bi ˆ`N©¨ x wgUvi Ges cÖ¯’ y wgUvi n‡j, cwimxgv 

KZ? 

 K) yx +2  L) yx 2+  M) )(2 yx +    N) )(3 yx +  

17| wb‡Pi †KvbwU Øviv wZbwU µwgK ¯̂vfvweK msL¨v wb‡ ©̀k K‡i? 

 K) 3,4,5 L) 4,6,8 M) 5,6,9 N) 0,2,3 

18| x Gi 7 ¸Y 21 Gi mgvb n‡j- 

 i)  x Gi 7 ¸Y 7x 

 ii) mgxKiYwU, 7x=21 iii) msL¨vwU 4 
 wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

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

19| 
37 ‡Kv‡Yi c~iK †KvY KZ? 

 K) 
37  L) 

143  M) 
80  N) 

53  

20| wP‡Î BOD  Gi gvb KZ? 

 

 

 

 

 K) 
60  L) 

120  M) 
90  N) 

180  

21| AvqZ‡ÿ‡Îi mwbœwnZ evûØq mgvb n‡j, Zv‡K Kx e‡j? 

 K) UªvwcwRqvg   L) i¤̂m   M) eM©‡ÿÎ    N) mvgvšÍwiK 

22| i¤̂‡mi KY©Øq ci¯úi‡K KZ †Kv‡Y mgwØLwÛZ K‡i? 

 K) 
180  L) 

90  M) 
60  N) 

45  

23|  

 

 

 wP‡Î ABCD mvgvšÍwi‡Ki- 

 i)  wecixZ evû¸‡jv mgvšÍivj wKš‘ mgvb bq 

 ii) wecixZ †KvY¸‡jA mgvb  

 iii) KY©̧ ‡jA ci¯úi‡K mgwØLwÛZ K‡i 
 wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

 K) i I ii     L) i I iii    M) ii I iii    N) i, ii I iii  
24| Pvu`v Qvov wb‡Pi †KvbwU w`‡q  †KvY AvuKv hv‡e? 

 K) iæjvi   L) KvuPv K¤úvm 

 M) iæjvi I K¤úvm N) wÎ‡KvYx 

25| ‡`Iqv Av‡Q, 

 

 

 x = KZ? 

 K) 
60  L) 

90  M) 
120  N) 

180  

26| GKwU wbw`©ó ˆ`‡N©¨i †iLvsk AvuK‡Z cÖ‡qvRb- 

 i)  Pvu`v          ii) KvuUv K¤úvm           iii) ‡¯‹j 

 wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

 K) i I ii     L) i I iii    M) ii I iii    N) i, ii I iii  
 wb‡Pi Z‡_¨i Av‡jv‡K 27 I 28bs cÖ‡kœi DËi `vI: 

 wjRv Rvbyqvwi gv‡m 1395 UvKv LiPK‡i| 

27| wjRv cÖwZw`b M‡o KZ UvKv LiP K‡i? 



 K) 40 L) 42.50 M) 45 N) 45.5 

28| wjRv hw` 5 w`b †Kv‡bv UvKv LiP bv K‡i Zvn‡j Mo KZ n‡e? 

 K) 50.74 L) 55.64 M) 53.65 N) 52.65 

29| 25-30 Gi †kÖwY e¨eavb KZ? 

 K) 4 L) 5 M) 6 N) 7 

30| 1 †_‡K 10 ch©šÍ we‡Rvo msL¨v¸‡jvi Mo KZ? 

 K) 3 L) 4 M) 5 N) 6 

 

 K)  

05| fMœvsk ỳBwUi mwVK mgniwewkó iƒc †KvbwU? 

 K) 

7

5
I

12

3
  L) 

28

20
I

28

21
   

 M) 

21

5
I

28

3
    N) 

28

20
I

28

3
 

06| fMœvsk ỳBwUi g‡a¨ mwVK m¤úK© †KvbwU? 

 K) 

7

5

3

4
       L) 

7

5

4

3
   

 M) 

7

5

4

3
=   N) 

7

5

4

3
  

07| 7 t 9 Gi e¨ Í̄ AbycvZ †KvbwU? 

 K) 14 t 18 L) 10 t 18  M) 9 t 14 N) 9 t 7 

08| 7 t 5 Gi wØ¸YvbycvZ †KvbwU? 

 K) 14 t 10 L) 5 t 7 M) 17 t 10 N) 2 t 51 

09| 200 Gi 40% = KZ? 

 K) 70 L) 80 M) 90 N) 50 

10| %
4

1
9  ‡K mvaviY fMœvs‡k cÖKvk Ki‡j wb‡Pi †KvbwU cvIqv 

hv‡e? 

 K) 

200

37
 L) 

100

37
 M) 

300

37
 N) 

400

37
 

11| ‡KvbwU †QvU msL¨v? 

 K) – 5 L) – 10 M) 5 N) 10 

12| 0, 1, 2, 3..... G¸‡jv n‡jv- 

 K) FYvZ¥K c~Y©msL¨v  L) AFYvZ¥K c~Y©msL¨v 

 M) ‡hvMvZ¥K msL¨v  M) ‡KvbwUB bq 

13| (– 5) + (– 6) – (– 7) Gi †hvMdj KZ? 

 K) 18 K) – 18 M) – 4 N) 4 

14| +8 Gi †hvMvZ¥K wecixZ wb‡Pi †KvbwU? 

 K) – 4 L) 0 M) 8 N) – 8 

15| GKwU Kj‡gi `vg x UvKv n‡j, wZbwU Kj‡gi `vg KZ UvKv? 

 K) 3  L) 1   M) 3x  N) x  

16| b ‡K 3 Øviv ¸Y K‡i a Øviv fvM Kiv n‡j mwVK fvMdj wb‡Pi 

†KvbwU? 

 K) 

b

a3
 L) 

a

b3
 M) 

a

b

3
 N) 

b

a

3
  

17| 
345 xx   G x - Gi m~PK KZ? 

 K) 5  L) 7 M) 12 N) 1 

18| 3=x  n‡j, xx 22  Gi gvb KZ? 

 K) 6 L) 18 M) 27 N) 54 
19| mij mgxKi‡Y PjK _v‡K KqwU? 

 K) 2 L) 3 M) 1 N) 4 
20| 392 =+x  mgxKi‡Yi exR KZ? 

 K) 3 L) – 3 M) 2 N) – 2 

21| R¨vwgwZ k‡ãi A_© Kx? 

 K) f~wg  L) cwigvc  

 M) f~wgi cwigvc N) ‡Kv‡Yi cwigvc 

22| Z‡ji -  

 i) ‰`N©¨ I cÖ¯’ Av‡Q ii) ‡ea †bB 

 iii) GKwU cÖvšÍwe› ỳ _v‡K 

 wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

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

23| 
28 ‡Kv‡Yi m¤ú~iK †Kv‡Yi cwigvY KZ? 

 K) 
60  L) 

52  M) 
152  N) 

118  

24| `yB mij‡Kv‡Yi cwigvY KZ? 

 K) 
90  L) 

120  M) 
180  N) 

360  

25| Nbe¯‘i -  

 i) ‰`N©¨, cȪ ’ I †ea Av‡Q ii) wbw ©̀ó AvKvi Av‡Q 

 iii) GKwU gvÎ cÖvšÍ _v‡K 

 wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

 K) i I ii     L) i I iii    M) ii I iii    N) i, ii I iii  
26| R¨vwgwZ‡Z wPÎ A¼b Kivi cÖ¯Ívebv‡K Kx e‡j? 

 K) Dccv`¨  L) m¤úv`¨  

 M) Abywm×všÍ  N) ¯̂Ztwm× 

27| m¤ú~Y© Pvu`vi wWwMÖ cwigvc KZ? 

 K) 


180  L) 


360  M) 


240  N) 


280  
28| ‡Kv‡bv msL¨vevPK Z_¨‡K Kx e‡j? 

 K) DcvË  L) cwimsL¨vb  

 M) ga¨L  N) cÖPziK 

 wb‡Pi Z‡_¨i wfwË‡Z (29-30) bs cÖ‡kœi DËi `vI : 

 10 Rb wkÿv_©xi MwY‡Z cÖvß b¤̂i- 

 95, 85, 78, 85, 87, 60, 65, 71, 75, 97 

29| cÖvß b¤̂‡ii Mo KZ 

 K) 79.8 L) 89.8 M) 75  N) 85 

30| DcvË¸‡jvi cÖPziK KZ? 

 K) 65 L) 75 M) 85 N) 97 



 w`bvRcyi Kv‡j±‡iU ¯‹zj GÛ K‡jR 

g‡Wj †Uó-3 

‡kÖYx- lô 

welq : weÁvb 

mgq : 30 wgwbU                                     c~Y©gvb : 30 

1. ‡Kv‡li kw³ Drcv`b †K› ª̀ ejv †KvbwU‡K?  

K. ‡Kvl  Mýei    L. mvB‡UvcøvRg 

M. ‡KvlwSjøx          N. gvB‡UvKwÛªqv 

2. ‡Kvl †K Avwe®‹vi K‡ib?  

K. wbDUb   L. M¨vwjwjI  

M. ievU© ûK   N. wc_v‡Mvivm  

3. ‡cÖv‡UvcøvR‡gi KqwU Ask? 

K. 1 wU  L. 2 wU   M. 3 wU N. 4 wU  

4. wMiwMwU †Kvb †kÖwYf~³ cÖvYx? 

K. mixm„c L. DfPi          M. ‡giæ`Ûx  N. A‡giæ`Ûx 

5. gvQ Kx‡mi mvnv‡h¨ k¦vmKvh© Pvjvq? 

K. cvLbv  L. gyL  M. dzjKv N. ‡PvL 

6. cvBbvm Kx RvZxq Dw™¢`? 

K. bMœexRx  L. Ave„ZexRx M. m¤ú~iK N. Am¤ú~iK 

7. ‡KvbwU DfPi cÖvYx? 

K. gvQ  L. Miæ  M. gkv  N. e¨vO 

8.  c`v‡_©i cwigv‡ci GKK Kx?  

K. †Kjwfb L. ‡m‡KÛ  M.  wgUvi  N. †gvj 

9. KZ mv‡j GK‡Ki AvšÍR©vwZK c×wZ Pvjy nq? 

K. 1957 mv‡j   L. 1960 mv‡j   

M. 1970 mv‡j   N. 1860 mv‡j  

10. 1 MÖv‡g KZ wgwjMÖvg? 

K. 1000 wgwjMÖvg   L. 10000 wgwjMÖvg

  

M. 100 wgwjMÖvg   N. 10 wgwjMÖvg 

11. ‡gv‡gi Mjbv¼ KZ wWMÖx †mjwmqvm? 

K. 62 wWMÖx †mjwmqvm   L. 57 wWMÖx †mjwmqvm 

M. 45 wWMÖx †mjwmqvm  N. 67 wWMÖx †mjwmqvm 

12. evqexq c`v‡_©i ˆewkó¨ n‡jv-  

i. AvKvi †bB   

ii. AvqZb †bB  

iii. „̀pZv †bB  

wb‡Pi †KvbwU mwVK?  

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

13. ‡h ZvcgvÎvq †Kv‡bv Zij c`v_© ev‡®ú cwiYZ nq, H 

ZvcgvÎv‡K Kx e‡j?  

K. Mjbv¼  L. ùzUbv¼ M. wngv¼  N. 

me¸‡jvB 

14. wcbv †Kvb As‡ki bvg?  

K. gyL    L. ‡PvL   M. nvZ   N. Kvb 

15. Awÿi †Mvj‡Ki KqwU ¯Íi? 

K. 2 wU   L. 4 wU  M. 3 wU  N. 5 

wU 

16. KwY©qvi †cQ‡b Kv‡jv †MvjvKvi c`v_©‡K Kx e‡j?  

K. Awÿ‡MvjK  L. AvBwik M. ‡Kvi‡qW  N. 

‡¯‹¬iv 

17. ‡Pv‡Li †jÝwU Pÿz †Mvjv‡Ki KqwU As‡k wef³? 

K. 1 wU  L. 2 wU  M. 3 wU  N. 4 wU 

wb‡Pi DÏxcKwUi Av‡jv‡K 18 I 19 bs cÖ‡kœi DËi `vI: 

G gnvwe‡k¦ Avgiv hv wKQz †`L‡Z cvB ev hv wKQzi Aw¯ÍZ¡ Abyfe 

Kwi, mewKQz‡K `ywU fv‡M fvM Kiv hvq| h_v- 1. Ac`v_© I 2. 

kw³| 

18. ‡Kvb c`v‡_©i AYyi MwZkw³ me‡P‡q †ewk? 

K. KwVb   L. Zij  M. M¨vmxq N. meKwU 

19. KwVb, Zij I M¨vmxq c`v_© m¤úwK©Z wb‡P cÖ`Ë Z_¨mg~n 

jÿ Ki- 

i. KwVb c`v‡_©i „̀pZv Av‡Q   

ii. Zij c`v‡_©i AvKvi †bB  

iii. M¨vmxq Ae¯’vq AYymg~n Lye KvQvKvwQ  

wb‡Pi †KvbwU mwVK?  

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

20. i³bvwj I ¯œvqy i‡q‡Q †Kv_vq? 

K. AšÍtZ¡‡K    L. ewntZ¡‡K  

M. AšÍtZ¡‡K I ewntZ¡‡K  N. ‡Kv‡bvwUB bq 

21. c„w_exi KqwU Ask?  

K. 1 wU    L. 2 wU    M. 3 wU   N.4 wU 

22. ‡KvbwU‡K Rxe‡bi wfwË ejv nq? 

K. ‡KvlcÖvPxi     L. †cÖv‡UvcøvRg   

M. mvB‡UvcøvRg   N. meKwU  

23. we`y¨r cÖev‡ni GKK †KvbwU?     

K. ‡Kjwfb     L. ‡mw›U‡MÖW  

M. dv‡ibnvBU   N. A¨vw¤úqvi 

24. GKwU N‡ii ˆ`N©¨ 8 wgUvi Ges cÖ ’̄ 3 wgUvi n‡j, NiwUi 

†ÿÎdj KZ?    

K. 20 eM© wgUvi    L. 24 eM© wgUvi   

M. 18 eM© wgUvi    N. 21 eM© wgUvi   

25. mgy`ª c„‡ô Kx Av‡Q Zv Wz‡evRvnvR †_‡K †`Lvi Rb¨ †KvbwU 

e¨envi Kiv nq?    

K. K¨v‡giv    L. ‡jvnv  M. ‡cwi‡¯‹vcN. `c©Y 

26. cwjw_b ‰Zwi nq Kx‡mi †_‡K?    

K. ‡c‡Uªvwjqvg     L. BDwiqv  M. Zvgv   N. `¯Ív 

27. m~h© c„w_exi †P‡q KZ ¸Y eo?    

K. evi †KŠwU    L. ‡Zi †KŠwU  

M. ‡Zi jÿ   N. m‡Zi jÿ 

28. c„w_exi †K›`ªwe›`y †_‡K KZ wK‡jvwgUvi e¨vmv‡a©i RvqMv 

n‡jv †K› ª̀ gÛj?     

K. 4000 wK‡jvwgUvi    L. 4500 wK‡jvwgUvi 

M. 2500 wK‡jvwgUvi  N. 3500 wK‡jvwgUvi 

wb‡Pi DÏxc‡Ki Av‡jv‡K 29 I 30 bs cÖ‡kœi DËi `vI| 

29. e‡½vcmvMi †Kvb gnvmvM‡ii Ask?    

K. fviZ   L. cÖkvšÍ M. DËi  N. `wÿY 

30. Av‡jvi cÖwZdj‡bi †ÿ‡Î †KvbwU mwVK?   

i. AvcZb †KvY I cÖwZdjb †KvY mgvb  

ii. mKj c„ô †_‡KB Av‡jv cÖwZdwjZ nq  

iii. mgZj `c©‡Y m„ó cÖwZwe¤^ e¯‘i mgvb AvK…wZi   

wb‡Pi †KvbwU mwVK?  

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



দিনাজপুর কালেক্টলরট স্কুে এন্ড কলেজ 

শ্রেদি : ষষ্ঠ 

দিষয় :   িাাংোলিশ ও দিশ্বপদরচয় 

মলেে শ্রটস্ট -৩ 

 

সময় ২ ঘণ্টা ৩০ মমমিট   পূর্ণমাি-৭০ 
সৃজনশীে 

শ্রেলকালনা সাতটি প্রলের উত্তর িাও 

 সকে প্রলের মান সমান 

 

১।  মদিপুর দুর্ গাপুলরর উপর িীর্ গদিন ধলর বিষম্য, শ্রশাষি ও িঞ্চনা চাোলত থালক। দুর্ গাপুলরর জনর্ি এরূপ আচরলির প্রদতিাি করলে 

মদিপুর দুর্ গাপুলরর উপর দনদি গচালর হতযােজ্ঞ চাোয়। হতযােলজ্ঞর প্রদতদিয়ায় দুর্ গাপুর স্বাধীনতা শ্রর্াষিা কলর 'দিজয়নর্র সরকার র্ঠন 

কলর। দিজয়নর্র সরকালরর অিিালনর ফলেই দুর্ গাপুর স্বাধীন রাষ্ট্র দহলসলি আত্মপ্রকাশ কলর। 

ক.  কত সালের দনি গাচলন আওয়ামী েীর্ দিজে ী হয়? ১ 

খ.  পাদকস্তাদন বসন্যরা আত্মসমপ গলি িাধ্য হয় শ্রকন? ২ 

র্.  উদ্দীপলক দুর্ গাপুলরর উপর মদিপুলরর হতযােজ্ঞ আমালির মুদিযুলের শ্রকান র্টনার সালথ সাদৃশ্যপূি গ? ব্যাখ্যা কর। ৩ 

র্.  দিজয়নর্র সরকার ও মুদজিনর্র সরকালরর মলধ্য শ্রকালনা দমে খ ুঁলজ পাও দক? শ্রতামার মতামত িাও। ৪ 

২।  ফাদহম টিদিলত একটি প্রামাণ্য দচত্র শ্রিখলে। এলত শ্রিখালে শ্রে, একজন রাজা দিদিন্ন শ্রিশ জয় কলর তার রাজযলক, সাম্রালজয পদরিত 

কলরন। দতদন দিশাে সাম্রাজয সুষ্ঠুিালি পদরচােনার জন্য কতগুলো প্রলিলশ িার্ কলরন। 

ক.  চীন সিযতা শ্রকান নিীর তীলর র্লে উলঠদেে? ১ 

খ.  উয়ারী-িলটশিলর আদিষ্কৃত দনিশ গনগুলোর িি গনা িাও। ২ 

র্.  ফাদহলমর শ্রিখা প্রামাণ্য দচলত্রর রাজার কাে গিলমর সালথ শ্রকান প্রাচীন সিযতার সম্রালটর সাদৃশ্য রলয়লে? ব্যাখ্যা কর। ৩ 

র্.  সিযতার ইদতহালস উি সিযতার দুটি িে  অিিান রলয়লে।– দিলেষি কর। ৪ 

৩।  িাদষ গক পরীক্ষা শ্রশলষ রুদহ মা-িািার সলে পৃদথিীর িীর্ গতম সমুদ্রসসকলত শ্রিোলত দর্লয়লে। রুদহ শ্রসখালন শ্রিদশ-দিলিদশ অলনক 

পে গটক শ্রিখলত শ্রপে। িািা িেলেন, এই শ্রে দিশাে জেরাদশ শ্রিখে এটি একটি উপসার্র এিাং অফুরন্ত সম্পলির িাণ্ডার। 

ক.  িাাংোলিলশর একমাত্র প্রিাে দ্বীলপর নাম কী? ১ 

খ.  জাপানলক সূলে গািলয়র শ্রিশ িো হয় শ্রকন? ব্যাখ্যা কর। ২ 

র্.  মানদচত্র অঙ্কন কলর রুদহর শ্রিখা জেরাদশর অিস্থান দচদিত কর। ৩ 

র্.  রুদহর িািা উপসার্রটিলক অফুরন্ত সম্পলির িাণ্ডার িলেলেন শ্রকন? ব্যাখ্যা কর। ৪ 

৪।  রায়হান গ্রামীি পদরলিলশর মালে জন্মগ্রহি কলর, শ্রসই পদরলিলশর মলধ্যই িে  হলয়লে। প্রকৃদতর প্রদতটি উপািান, শ্রেমন : নিীনাো, 

পাহাে  পি গত, িায়ু, মাটি, মহাকাশশদি প্রভৃদতর প্রিাি রায়হালনর জীিলন রলয়লে। োর ফলে পদরলিলশর সালথ রায়হালনর একটা সম্পকগ 

র্লে উলঠলে। 

ক.  প্রকৃদতর মূে উপািান কয়টি? ১ 

খ.  পদরলিলশর দিদিন্ন উপািান মানুলষর জীিনলক প্রিাদিত কলর। - বুদেলয় শ্রেখ। ২ 

র্.  প্রকৃদতর দিদিন্ন উপািান রায়হালনর জীিনলক কীিালি প্রিাদিত কলরলে?- ব্যাখ্যা কর। ৩ 

র্.  পদরলিলশর সালথ রায়হালনর পারস্পদরক সম্পকগ দিলেষি কর। ৪ 

৫।  নিীিাঙলনর দশকার হলয় শ্রসদেম দময়া ঢাকা শহলর এলসলে দুই িের হলো। িদস্তলত শ্রথলক োেমুদে দিদি কলর তার শহুলর জীিন শুরু 

হলয়দেে। আজ শ্রস দনম গাি েদমক। কালজর অিসলর দরকশা চাোয়। মালে মলধ্য শ্রমািাইে শ্রফালনর শ্রিাকান দিলয় িাে দত আয় কলর থালক। 

শ্রসদেম দময়া আজ স্বািেম্বী একজন শহুলর মানুষ। 

ক.  িাাংোলিলশর কত িার্ মানুষ শহলর িাস কলর? ১ 

খ.  শ্রিশীয় দশলের দিকালশ গ্রামীি অথ গনীদতর ভূদমকা ব্যাখ্যা কর। ২ 

র্.  "লসদেম দময়া শ্রিশীয় অথ গনীদতলত অিিান রাখলে।" ব্যাখ্যা কর। ৩ 

র্.  শ্রসদেম দময়ার অথ গসনদতক কম গকালণ্ডর স্বরূপ দিলেষি কর। ৪ 

৬। শ্রসদেম ও দততাস দুটি রাজসনদতক িলের সমথ গক। শ্রসদেম তার িলের অন্ধিি। িলের শ্রনতারা শ্রে কম গসূদচ শ্রিন তাই শ্রস মুখবুলজ 

শ্রমলন দনলয় পােন কলর। দনি গাচলন অলোগ্য প্রাথী িাঁোলেও তালক শ্রস িাল ট শ্রিয়। দততাস তার িেলক একদনষ্ঠিালি সমথ গন কলর। দকন্তু 

র্িতন্ত্রদিলরাধী কম গসূদচলত শ্রস প্রদতিাি কলর সমালোচনা কলর। দনি গাচলনর সময় শ্রস শ্রোগ্য প্রাথীলকই িাল ট শ্রিয়, তা অন্য িলের হলেও। 

ক.  িযাটিকান দসটির আয়তন কত? ১ 

খ.  সাি গলিৌমত্ব রাষ্ট্র র্ঠলনর সি গলেষ্ঠ উপািান শ্রকন? ২ 

র্.  দততাস ও শ্রসদেলমর মলধ্য শ্রক শ্রিদশ রালষ্ট্রর উন্নয়লন অিিান রাখলি শ্রিখাও। ৩ 

র্.  "দততালসর মলতা নার্দরকরাই রালষ্ট্রর রক্ষাকতগা।"- উদিটির েথাথ গতা দিলেষি কর। ৪ 



৭।  কৃদষদিদত্তক এক শ্রসদমনালর ফজলুে সালহি িলেন, র্ােপাো না থাকলে এিাং অদতমাত্রায় কৃদষকাজ করলে X এর উি গর স্তর ক্ষয় হলয় 

তা অনুি গর হলয় পলে। অদতদরি পাদনলসলচর ফলেও এলত জোিেতা ও েিিািতা সৃদি কলর। তাোো নানা ধরলনর িজগয পিাথ গ এটি 

দৃষলির অন্যতম কারি। 

ক.  দূষি কী? 

খ.  িায়ুদূষলির প্রিাি ব্যাখ্যা কর। 

র্.  উদ্দীপলক উদিদখত X এর দূষলির কারি ব্যাখ্যা কর। 

র্.  উদ্দীপলক উদিদখত X দূষি প্রদতলরালধর উপায় আলোচনা কর। 

৮।  মদি রাষ্ট্র সম্পলকগ জানলত খিই আগ্রহী। শ্রস রালষ্ট্রর রূপ দনি গলয় শ্রিশ োলমোয় পলে। এই শ্রেমন িাাংোলিশ একটি রাষ্ট্র হলেও ঢাকা িা 

েন্ডন রাষ্ট্র নয় শ্রকন? জাদতসাংর্ িা সালকগর মলতা সাংস্থাগুলো শ্রকন রাষ্ট্র নয়? এসি দিষয় জানলত শ্রস তার িে  আপুলক প্রে করলে দতদন 

িলেন, রাষ্ট্র র্ঠলনর উপািানগুলো এলির মলধ্য অনুপদস্থত। 

ক.  রাষ্ট্র র্ঠলনর উপািান কয়টি? ১ 

খ.  রালষ্ট্রর সাি গলিৌমত্ব িেলত কী শ্রিাে? ২ 

র্.  মদির উদিদখত শহর ও সাংস্থাগুলো রাফ্র নয় শ্রকন? ব্যাখ্যা কর। ৩ 

র্.  "রাষ্ট্র র্ঠলনর প্রদতটি উপািানই অপদরহাে গ।"-উদ্দীপলকর আলোলক উদিটির েথাথ গতা দিলেষি কর। ৪ 

৯।  পদরলিশ দিজ্ঞানী আফলরাজা ইয়াসদমন িলেন, কদতপয় গ্যাসীয় উপািান, ো সি গিা পৃদথিীলক আবৃত কলর রালখ। েখন এ গ্যাসীয় 

উপািালনর মলধ্য দৃদষত ধাঁয়া, গ্যাস, িাষ্প ইতযাদি অদনিকর উপািালনর সমালিশ র্লট, তখন এর দ্বারা মানুষ, জীিজন্তু ও উদিি জর্লতর 

ক্ষদত হয়। মূেত মানুলষর দিদিন্ন দিয়াকোপই এর জন্য িাে ী। 

ক.  মাটিদূষি কালক িলে? ১ 

খ.  পৃদথিীলত মানুলষর িসদত সম্ভি হলয়লে কীিালি? ২ 

র্.  উদ্দীপক দ্বারা শ্রে দিষয়টি প্রদতফদেত হলয়লে তার কারি দনরূপি কর। ৩ 

র্.  উি দিষয় শ্ররালধর উপায়সমূহ তুলে ধর। ৪ 

১০। িযানচােক ছুরাি আেীর িে  শ্রেলে শ্ররালমলের িয়স ১২ িের। শ্রস পঞ্চম শ্রেদিলত পলে। পোলশানায় শ্রস খি িালো। হঠাৎ দূর্ গটনায় 

ছুরালির একটি পা পঙ্গু হওয়ায় শ্রস পদরিালরর ব্যয়িার িহলন অক্ষম হলয় পলে। ফলে শ্ররালমলের পোলশানা িন্ধ হলয় োয় এিাং শ্রস 

পদরিালরর সিার অন্ন শ্রজার্ালনারজন্য একটি গ্যালরলজ ঝুঁদকপূি গ শ্রমকাদনলকর কাজ শ্রনয়। তার অলনক করি হয়। দকন্তু পদরিালরর খরচ 

চাোলনার জন্য শ্রস সি কি সহয কলর। 

ক.  জাদতসাংর্ দশশু অদধকার সনলি কয়টি ধারা আলে? ১ 

খ.  জাদতসাংর্ দশশু অদধকার সনলির পাঁচটি ধারা ব্যাখ্যা কর। ২ 

র্.  উদ্দীপলক শ্ররালমে শ্রকান অদধকার শ্রথলক িদঞ্চত? সনাি কর। ৩ 

র্.  তুদম দক মলন কর শ্ররালমলের উপর 'জাতীয় দশশু নীদত প্রলয়ার্ করলে তার উি অদধকার প্রদতদষ্ঠত হলি? মতামত িাও। ৪ 

১১। সাইদুে তার িািা-মালয়র সালথ একটি িদস্তলত থালক। তার িািা শ্রঠোর্াদে চাোয় এিাং মা মানুলষর িাদেলত কাজ কলর। শ্রস দনলজও 

শ্রটম্পুর সাহায্যকারী দহলসলি কাজ কলর। রাস্তায় তার িয়সী শ্রেলেলমলয়লির স্কুলে  শ্রেলত শ্রিখলে তার খি কি োলর্। শ্রস অদতদরি েলমর 

কারলি একটি শ্ররালর্ আিান্ত হয়। 

ক. িাাংোলিলশ কত িেলরর দনলচ েম শ্রিআইদন? ১ 

খ. দশশুেম িেলত কী শ্রিাোয়? ব্যাখ্যা কর। ২ 

র্. উদ্দীপলক শ্রে দিষয়টি ইদগর্ত করা হলয়লে এর কারি ব্যাখ্যা কর। ৩ 

র্. উদ্দীপলকর দিষয়টির কুফেগুলো দিলেষি কর। ৪ 

 

 

 



w`bvRcyi Kv‡j±‡iU ¯‹zj GÛ K‡jR 

†kªwY t lô      
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w`bvRcyi Kv‡j±‡iU ¯‹zj GÛ K‡jR 

‡kÖwY t lô 

welq t Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ 

g‡Wj †U÷ 3 

 

mgq t 2 N›Uv         c~Y©gvb t 50 

‡h‡Kvb 5wU cÖ‡kœi DËi `vI: 

1| mvP© BwÄb Kx? 5 wU mvP© BwÄ‡bi bvg wjL| 

2|I‡qe eªvDRvi ej‡Z Kx eyS? 5wU I‡qe eªvDRv‡ii bvg wjL| 

3|IqvW© cÖ‡mwms Kx? Kw¤úDUv‡i IqvW© cÖ‡mwms G myweav¸‡jv 

Kx? 

4|Kx Kx Dcv‡q Kw¤úDUvi cwi®‹vi cwi”Qbœ ivLv hvq- Av‡jvPbv 

Ki| 

5| BbcyU wWfvBm I AvDUcyU wWfvBm ej‡Z Kx eyS? 

6|ig Kx? ig‡K †Kb A¯’vqx †g‡gvix ejv nq? 

7| AcwUKvj dvBevi Kx? m¨v‡UjvBU ev DcMÖn ej‡Z Kx eyS? 

8| Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³i wbivc` e¨envi ej‡Z Kx eyS? 

Av‡jvPbv Ki| 

1|wb‡Pi †KvbwU‡K Information Super Highway 

ejv nq? 

(K) Kw¤úDUvi (L) †Uwjwfkb (M) †eZvi (N) B›Uvi‡bU 

2|eZ©gvb wek¦ †Kvb ‡¶‡Î Lye `yªZ DbœZ jvf K‡i‡Q? 

(K)c`v_©weÁvb (L) imvqwbKkv¯¿ 

(M) Z_¨ I †hvM‡hvM cÖhyw³ (N) RxeweÁvb 

3|AvšÍR©vwZK †hvMv‡hv‡M Kw¤úDUvi e¨env‡ii 

D‡jL‡hvM¨ †¶ÎwU Kx? 

(K) mailE (L) TV (M) Fax (N) Mobile Phone 

4|ev”Pv‡`i eB‡q †Kvb welqwU _vK‡j e¨env‡ii AvMÖn cv‡e? 

(K)‡Ljvi welq (L) my›`i welq 

(M) K¨vwjMÖvwd (N) my›`i my›`i Qwe 

5|AcwUK¨vj dvBevi Z_¨ I DcvË cvVv‡bv hvq- 

i. Av‡jvi ms‡KZ wn‡m‡e ii. k‡ãi ms‡KZ   wn‡m‡e  iii. we ỳ¨r 

Pz¤^Kxq ms‡KZ wn‡m‡e 

wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

(K) i (L) i I iii (M) ii I iii (N) i, ii I iii 
6|c„w_exi hveZxq Z_¨ Luy‡R cvIqvi RvqMv  †KvbwU? 

(K)‡iwWI (L) †Uwjwfkb (M) B›Uvi‡bU (N)  Kw¤úDUvi 

7|B›Uvi‡b‡Ui mv‡Z hy³ cÖwZôvb n‡j- 

i. wek¦we`¨vjq ii. M‡elYv †K›`ª iii. 
miKvwi cÖwZôvb 

wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

(K) i (L) i I iii (M) ii I iii (N) i, ii I iii 
8|c„w_exUv nv‡Z gy‡Vvq Avb‡Z n‡j Kx Ki‡Z n‡e? 

(K)Kw¤úDUvi wKb‡Z n‡e (L) †Uwjwfkb wKb‡Z n‡e 

 

(M)Ávb AR©b Ki‡Z n‡e (N) B›Uvi‡b‡Ui ms‡hvM wb‡Z n‡e 

9| wb‡Ri Z_¨ A‡b¨i mvg‡b aivi e¨e¯’v‡K Kx ejv nq? 

(K)eªvBRvi (L) I‡qemvBU (M) Kw¤úDUvi (N) †Uwjwfkb 

10| Aby‡”Q`wU cÖhyw³i cÖfv‡e c„w_ex wK‡m 

cwiYZ n‡q‡Q? (K)wek¦‡`k (L) wek¦MÖvg (M) wek¦bMi (N) 

wek¦kni 

11|KZ mv‡ji B›Uvi‡b‡U gvÎ PviwU Kw¤úDUvi †bUIqvK©Pz³ 

wQj? 

(K)1969 (L) 1970 (M) 1971 (N) 1979 

12|‡Kvb hš¿ Qvcvi RMr `Lj K‡i‡Q? 

(K)UvBc ivBUvi (L) Kw¤úDUvi (M) d‡Uv Kwcqvi (N) 

K‡¤úvRvi 

13|‡KvbwU evwYwR¨K mdUIq¨vi? 

(K)I‡cb Awdm ivBUvi (L) BwR IqvW© 

(M) IqvW© c¨vW (N) gvB‡µvmdU IqvW© 

14|IqvW© cÖ‡mwms A_© Kx? 

(K)evK¨ cÖwKqvKiY (L) eY© cÖwµqvKiY 

(M) kã MVb (N) kã cÖwµqvKiY  

15|Av‡MKvi w`‡b †QvU †jLv gy‡ ª̀‡Y e¨en„Z n‡Zv? 

(K)Kw¤úDUvi (L) QvcvLvbv (M) UvBc ivBUvi (N) j¨vcUc 

12|KvM‡Ri Avwe®‹vi weivU f~wgKv †i‡LwQj wK‡m? 

(K)mf¨Zvi weKv‡k (L) gy`ªY wk‡í 

(M) AvBwmwUi weKv‡k (N) mvwnZ¨ ‡¶‡Î 

13|Kw¤úDUvi e¨envi K‡i ‡jLvi ci Lye my›`i K‡I Qvwc‡q 

†`Iqv hvq wK‡mi weKv‡k? 

(K)mdUIq¨vi (L) ¯‹¨vbvi (M) wcÖ›Uvi (N) cøUvi 

14|Kw¤úDUvi Avgv‡`i wec‡`i KviY n‡Z cv‡i hw`- 

(K) ‰`bw›`b Kv‡R e¨env‡i Kwi (L) ˆ`bw›`b Kv‡R 

e¨envi bv Kwi (M)‰`bw›`b Kv‡R evovevwo iK‡gi e¨envi Kwi 

(N) ‰`bw›`b Kv‡R AwZ Aí iK‡gi e¨envi Kwi 

15|gw Í̄®‹ †_‡K mœvqyi †fZi w`‡q †Kvb ms‡KZ cvVv‡bv nq- 

(K)Pz¤ ^K ms‡KZ (L) ˆe`y¨wZK ms‡KZ 

(M) AvKl©Y ms‡KZ (N) weKl©Y ms‡KZ 

16|evev-gv Zv‡`i †QvU ev”Pv‡K Kw¤úDUvi wb‡q †Lj‡Z †`b 

†Kb- 

(K)mgq AwZevwnZ Kivi Rb¨ (L) eyw×gËvi Dbœq‡bi Rb¨ 

(M)Aemi we‡bv`‡bi Rb¨ (N) cix¶vi fv‡jv djvd‡ji Rb¨ 

17|Kw¤úDUvi gwbUi cwi®‹vi Ki‡Z n‡j cÖ_‡gB Kx Ki‡Z 

n‡e? 

(K)VvÛv nIqv ch©šÍ A‡c¶v Ki‡Z n‡e 

(L) ˆe`y¨wZK ms‡hvM wew”Qbœ Kiv 

(M)gwbU‡ii MØvm mwi‡q †djv 

(N) ïK‡bv Kvco w`‡q cwi®‹vi Kiv 

18|ay‡jvevwj I ‡auvqvi Kvi‡Y AvBwmwU wWfvB‡mi Kx ¶wZ nq? 

(K)D¾¡jZv ev‡o (L) D¾¡jZv K‡g 

(M) GK cÖKvi Kvco (N) we`y¨r ms‡hvM ¶wZMÖ Í̄ nq 

19|GjwmwW gwbUi cwi®‹v‡ii †¶‡Î †KvbwU e¨envi Kiv hvq? 

(K)Møvm, wK¬bvi (L) †fRv big Kvco (M) ïK‡bv big Kvco 

(N) Zij mvevb 

20|‡QvU wkïiv AwaK mgq Kw¤úDUvi wb‡q †Lj‡j- 

i. eyw×gvb n‡q I‡V ii. Kw¤úDUv‡i Avm³ n‡q c‡o 

iii. kvixwiK I gvbwmKfv‡e Amy¯’ n‡q c‡o 

wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

(K) i (L) i I iii (M) ii I iii (N) i, ii I iii 

 


