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স�ক উ�র আলাদা �দ� উ�রপে� িলেখ A4 format এ �মইল করেত হেব। উ�র প��েত িনিদ��
জায়গায় নাম , �রাল ন�র ,�রিজে�শন ন�র ও �মাবাইল ন�র িলখেত হেব।
উ�র জমা �দবার �শষ তািরখ ও �কানা

২১�শ জনু ২০২১
Email - rsahisbengali@yahoo.com

�িত� �ে�র মান ২।   �মাট ন�র ২৫ x ২ = ৫০
১। ভাষা কীেসর সে� যু�? ক) িচ�ন খ) বিু� গ) �ৃিত ঘ) সংগঠন
২। ভাষা �শখােনা হয় –
ক) পুনঃ আবিৃ�র �ারা  খ) উদাহরণ ও িস�াে�র �ারা গ)অনকুরেণর �ারা ঘ) তেথ�র �ারা
৩। একই ভাষার আ�িলক �প হল-
ক)অপভাষা  খ) িশ�ভাষা গ) উপভাষা ঘ) সংেকত ভাষা
৪। বাংলা ভাষার উপভাষা সংখ�া- ক)৬�  খ) ৫�  গ) ৪� ঘ)৩�
৫। ‘িশ�ণ’ হল এক� �ি�য়া-
ক) িশ�াথ�রা যা কের  খ) পাঠ�পু�ক যা বেল গ) িশ�ক ও িশ�াথ�র আেলাচনা
ঘ) িশ�ক,িশ�াথ� ও পাঠ�িবষয়েক এক�ীকরণ।

৬। ভাষা ব�বহার,ভাষা িশ�ার জন�  কয়� দ�তার িবেশষ �েয়াজন?
ক) ২�  খ) ৩�  গ) ৪�   ঘ) ৫�

৭।  �কান দ�ু ভাষাগত দ�তার মাধ�েম িশ�াথ� ভাব�হণ করেত পাের-
ক) �বণ ও পঠন খ) কথন ও িলখন গ) �বণ ও িলখন ঘ) পঠন ও িলখন

৮। �কান দ�ু ভাষাগত দ�তার মাধ�েম িশ�াথ� ভাব�কাশ করেত পাের-
ক) �বণ ও পঠন খ) কথন ও িলখন গ) �বণ ও িলখন ঘ) পঠন ও িলখন

৯। ‘ব�াকরণ’ হল- ক) িনয়ম নীিতর িব�ান খ) িনয়েমর িব�ানস�ত আেলাচনা
গ) ব�বহােরর িব�ানস�ত আেলাচনা   ঘ) ভাষা ও শে�র ব�বহার

১০। আধুিনক িশ�ণ-িশখেনর মেনাৈব�ািনক িভি�সমেূহর মেধ� এক� হল-
ক) মতূ�  �থেক িবমেূত�  খ) জ�ল �থেক সহেজ গ) িবমতূ� �থেক মেূত�
ঘ) সাধারণ �থেক িবেশেষর িদেক যাওয়া।

১১। ‘আেরাহী’ প�িতর �বিশ�� হল-
ক) সূ� �থেক উদাহরণ  খ) উদাহরণ �থেক সূ�  গ) �কবল সং�া আেলাচনা
ঘ) �কবল উদাহরণ িবে�ষণ

১২। অবেরাহী প�িতেত –
ক) িবেশষ �থেক সাধারেণর িদেক যায়  খ) সাধারণ �থেক িবেশেষর িদেক যায়
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গ) �কবল সাধারেণর িদেক  ঘ) �কবল িবেশেষর িদেক ।
১৩। ব�াকরণ িশ�ার ��ে� িন�িলিখত �য প�িত� সব�ােপ�া কায�করী-

ক) আেরাহী খ) অবেরাহী গ) িবে�ষণ ঘ) ব�াকরণ পাঠ�পু�ক প�িত
১৪। ভুল উ�ারণ সংেশাধেনর জন� �য পাঠ উপেযাগী-

ক) সমেবত পাঠ   খ) সরব পাঠ  গ) নীরব পাঠ ঘ) �াদনা পাঠ
১৫। ‘িশখন’ হল এমন এক ধরেনর িবকােশর �ি�য়া যা-
ক) িশ�াথ�েক পাঠ�পু�েক মেনােযাগী কের খ) িশ�াথ�েক ��ণীকে� মেনােযাগী কের
গ) িশ�াথ�র আচরেণর পিরবত� ন ঘটায়  ঘ) িশ�াথ�র বিু�র িবকাশ ঘটায় ।

১৬। িবিভ� ছিব, মানিচ�,��চ �ভৃিত বলেত �য িশ�ণ �কৗশলেক বিুঝ তা হল-
ক) িববিৃত  খ) বণ�ন  গ) ব�াখ�ান    ঘ) মতূ� ন

১৭। গদ� পাঠদােনর উে�শ� হল-
ক) শ� �েয়াগ স�েক�  সেচতন কের �তালা খ) শ� �চতনা স�েক�  সেচতন করা
গ) শ� ব�বহােরর �কৗশল স�েক�  সেচতন করা ঘ) উপেরর সবক�ই।
১৮। িশ�াথ�র অতীত অিভ�তােক কােজ লাগােত �য িশ�ণ �কৗশল উপেযাগী তা হল-

ক) িববিৃত   খ) বণ�ন   গ)��করণ   ঘ) মতূ� ন
১৯। বানান ভুেলর হাত �থেক র�া পাওয়ার জন� �য িবষয়�েক এিড়েয় �যেত হেব তা হল-
ক) �িতশে�র িনভু� ল উ�ারণ খ) ব�াকরেণর সূ��িলেক ক�� করা গ) বার বার �লখা
ঘ) িনয়িমত িব�াপন বা প�-পি�কা �দেখ বানান �শখা।

২০। িশ�া সহায়ক উপকরেণর ব�বহাের –
ক) �কান মতূ�  ধারণােক িবমতূ�  কের �তােল খ) �কান িবমতূ� ধারণােক মতূ�  কের �তােল
গ) সহজ িবষয়েক জ�ল কের ঘ) িশ�াথ�েদর পাঠ�পু�েকর �িত অনীহা এেন �দয়।
২১। িনভু� লতা, গিত, উপলি� ও অিভব�ি� �য পােঠর �বিশ��-
ক) সরব পাঠ খ) নীরব পাঠ গ) আদশ� ��করণ ঘ) আদশ� পাঠ ।

২২। িশখন �ি�য়ার সে� �য চার� উপাদােনর িনিবড় �যাগ রেয়েছ �স�িল হল-
ক) িশ�ক-িশ�াথ�-পাঠ��ম-িশ�া�িত�ান খ) িশ�ক-িশ�াথ�-সহপা�-িশ�া �িত�ান
গ) িশ�ক-িশ�াথ�-সহপা�-পাঠ�পু�ক ঘ) িশ�ক-িশ�াথ�-পাঠ�পু�ক-গৃহপিরেবশ

*২৩ �থেক ২৫ ন�র পয�� িব�� শ�� িনব�াচন কর।
২৩। ক)�দ�ুৎ খ)  �দ�ুত  গ) �েদ�াত ঘ) �েদ�াৎ
২৪। ক) িকির�নী  খ) িকরী�িন  গ) কীির�নী  ঘ) িকরী�নী
২৫। ‘িবদ�মানতা’ অেথ� নীেচর �কান বানান� িব��-
ক) ��া খ) ��া গ) ��া ঘ) স�া
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