শিক্ষার্থীর নামঃ----------------------------------------------------------------------------------শ্রেশ ঃ----------------
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অনু িীলন – ২০২০ (১ম পর্ব)
শ্রেণ িঃ ২য়
১। ণিচের শব্দগুচলা ণিচয় র্াক্য গঠি ক্রিঃ (চে শ্রক্াি ৫ণি)
শুক্রর্ার, সু ন্দরর্ি, োষা, িাশতা, শ্রর্লা, কুড়াল, ক্ুসু ম, বাগান
উত্তরঃ

২। ণিচের শূ িযস্থাি পূ র ক্র ও খাতায় শলখঃ
ক্) বানর বাঘ শ্রেখলল হশর লক __________ কলর শ্রেয়।

ণর্ষয়িঃ র্াাংলা

খ) ঐিী ও ওমর __________ ক্াজ করলে।
গ) __________ জাগার আচগ উঠর্ আণম শ্রজচগ।
ঘ) যারা মধু র চাক কালেন তালেরলক __________ বলল।
ঙ) শ্রতামার শ্রেলল __________ শ্রগা মা রাত শ্র াহালব তলব।
ে) শীচতর __________ ণমণি লাচগ।
ছ) নানার হালত __________ কাগজ।
জ) রাখাল বাজায় __________ শ্রকলে যায় শ্রবলা।
উত্তরঃ

৩। ণিচের েু ক্তর্ গু
ব চলা শ্রেচঙ শ্রিখাও এর্াং ২ণি ক্চর শব্দ ণলখিঃ (চে শ্রক্াচিা ৩ ণি)
ি, ন্ন, যয, চ্ছ, ণ্ড, ক্র

উত্তরঃ

৪। ণিচের প্রশ্নগুচলার উত্তর ণলখিঃ (চে শ্রক্াচিা ৫ণি)
ক্) শ্রক ঐিী ও ওমলরর বাগান শ্রেখলত এলেলেন?
খ) ‘আশম হব’ কশবতাশের শ্রলখলকর নাম কী?
গ) অশম মা–বাবার োলর্ শ্রকার্ায় শ্রবড়ালত এলেলে?
ঘ) িশরফা িািাশ্রক কী ক্ী এলন শেল?
ঙ) েবুজ ঘালের বুলক কীলের হাশে?
ে) শ্রখাকা মালক আললে শ্রমলয় বলললে শ্রকন?
ছ) কী শ্রবলচ গশরব কাঠুলরর েংোর চলত?
জ) েু ন্দরবলনর বালঘর নাম কী?

উত্তরঃ

৫। ণিচের র্াক্যগুচলার সতয / ণমথ্যা ণি য়
ব ক্চর খাতায় ণলখিঃ
ক্) ঐশী ও ওমর রণর্র্াচর র্াগাচি পাণি শ্রিয়।
খ) শরকিাচালক শ্রিৌক্া োলায়।
গ) শণরফা িািার জিয নািতা ণিচয় এচলা।
ঘ) শ্রমৌয়ালরা অশমলক েু ধ শ্রখলত শেল।
ঙ) সূ শযয পুর্ ণিচক্ ওচঠ।
ে) েু ন্দরবলন বানলরর োলর্ হশরল র খুব ভাব।
ছ) েু শযযমামা জাগার আলগ মা শ্রজলগ উঠলব।
জ) িাণিমা র্াগাি শ্রিচখ খুণশ হচলি।

উত্তরঃ

৬। (ক্) ঘচরর লাইচির সাচথ্ (খ) ঘচরর লাইি ণমল ক্র এর্াং খাতায় বাকযশে ণলখিঃ
ক্

খ

ক্) শ্রজচল োই ধচর মাছ

িািা রক্চমর পাণখ।

খ) র্াগাচির এক্ পাচশ লাগাচিা হচয়চছ

উঠচর্া আণম ডাণক্।

গ) গরম গরম রুণির

শ্ররাি শ্রপাহাচচ্ছি।

ঘ) মাণি োই

শ্রমচঘর ছায়ায়।

ঙ) সু ন্দরর্চির আক্াচশ

ফুল গাছ।

ে) িািা শণরফাচক্ ণিচয়

মজাই আলািা।

ছ) সু ন্দরর্চি আচছ

শ্রিৌক্া োলায়।

জ) সর্ার আচগ ক্ুসু মর্াচগ

ণর্ক্াল শ্রিচম এচলা।

উত্তরঃ

