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Ramakrishna Movement and Indian Culture 

(Sample Question Paper) 
 

সময়ঃ ১৫ বমবনট         পণূ্মমান – ১৫ 
 

1. ‘শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃে’ গ্রদ্ের রচময়ো তক ? 
2. তবদ্দর সংখ্যা কয়টি ?  
3. স্বামী মবদ্বকানদ্ন্দর বালযনাম কী মিল ? 
4. সারদাদ্দবীর জন্ম কে সাদ্ল ? 
5. শ্রীরামকৃদ্ষ্ণর মপোর নাম মক ? 
6. রামকৃষ্ণ মমশদ্নর প্রেীকী মচদ্ে মচমিে পদ্ম মকদ্সর প্রেীক ? 
7. ‘শ্রীমদ্ভ বদ্ ীো’-য় কয়টি অধযায় আদ্ি ? 
8. রামকৃষ্ণ মঠ ও মমশদ্নর বেয মান সঙ্ঘাধযক্ষ মহারাদ্জর নাম মক ? 
9. রামকৃষ্ণ মঠ ও মমশদ্নর নীমেবাকয (Motto) কী ? 
10. শ্রীরামকৃষ্ণদ্দদ্বর জন্ম কদ্ব ? 
11. রামকৃষ্ণ সংদ্ে ‘রাজা মহারাজ’ নাদ্ম পমরমচে তক ? 
12. ‘The Master as I Saw Him’ বইটি তক তলদ্খ্ন ? 
13. ভম নী মনদ্বমদো তকাথায় তশষ মনিঃশ্বাস েযা  কদ্রন ? 
14. রামকৃষ্ণ মমশন আশ্রম, নদ্রন্দ্রপুদ্রর রূপকার তক ? 
15. পারসীদ্দর ধমযগ্রদ্ের নাম মক ? 

 
  



Class V (Bengali Medium) 
 

h¡wm¡ 

(Syllabus) 

1. HLC h¡e¡e AbQ ¢iæ AbÑ Hhw h¡LÉ fËu¡N  

2. ¢Q¢W mM¡ x L) fËd¡e¢nrLL, M) hå¥L, N) h¡h¡-j¡L  

3. L¡e¡ L¢ha¡l AwnL h¡ NcÉl AwnL fs ¢eSl i¡o¡u mM¡  

4. h¡LÉ e¡e¡lLj i¥m pwn¡de  

5. h¡LÉ fc¢heÉ¡p  

6. fËcš nël p¡q¡kÉ h¡LÉlQe¡ 

7. në¡bÑ  

8. ¢hfl£a¡bÑL në  

9. h¡e¡e  

10.  h¡d fl£rZ  

11. q¡al mM¡ 

12. hZÑ f¢lQu, (k¤š²hÉ”e pq) 

13. hZÑ ¢hnÔoZ  

14. fc f¢lQu  

15. HLLb¡u mM¡  

16. fc¡¿¹l 

17. pj¡µQ¡¢la ¢iæ AbÑh¡dL në  

18. fË¢anë h¡ pj¡bÑL në  

19. p§œpq ülp¢å  

20. ¢m‰, hQe, f¤l¦o  

21. p¡d¤ J Q¢ma i¡o¡  

22. k¢a¢Qq² 

23. nël ¢h¢nø¡bÑ fËu¡N 

24. üµR¾c lQe¡  

pq¡uL f¤Ù¹L x Qa¥bÑ h¡ f’j nË¢Zl f¡WÉ k L¡e¡ hC  



h¡wm¡ 

 (Sample Question Paper) 

Time: 45 minutes        F.M. 45 
 

১২৬০ সালের ৮ই  প ৌষ, বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা সপ্তমীর সন্ধ্যার একটু  লর রামচন্দ্র মুল া াধ্যায় ও 

শ্যামাসুন্দরীর ঘলর তিতি এলেি । জয়রামবাতটলি ববকুণ্ঠ পেলক েক্ষ্মী এলেি । রামচন্দ্র শ্ীহড় 

গ্রালমর হতরপ্রসাদ মজুমদালরর কিযালক তবলয় কলরি । তশ্হলড় ঠাকুর পদল  পেরার সময় পশ্ৌলচ 
পেলে  ালশ্র োছ পেলক োে পচতে  রা এক  াাঁচ বছলরর সুন্দরী পমলয় শ্যামাসুন্দরীর েো ত ছি 

তদক পেলক জতড়লয় ধ্লর বলে, ‘আতম পিামার ঘলর এোম মা’ । এই হে িাাঁর জন্ম বৃত্তান্ত । িাাঁর 
জলন্মর  রও ঐ ব্রাহ্মণ দম্পতির এক কিযা ও  াাঁচ  ুলের জন্ম হয় । 
 
উ লরর অংশ্তট  লড় তিলচর প্রশ্নগুতের উত্তর দাওঃ- 

1. কার জন্ম বৃত্তালন্তর কো বো হলয়লছ ?     ১ 
2. পকান্ পজোয় িাাঁর জন্ম হয় ?       ১ 
3. হতরপ্রসাদ মজুমদালরর কিযার িাম তক?     ১ 
4. রামচলন্দ্রর শ্বশুরবাতড় পকাোয় ?      ১ 
5. ব্রাহ্মণ দম্পতির পমাট কতট সন্তাি ?      ১ 
6. বাকয রচিা কলরাঃ- প্রাতিষ্ঠাতিক, প্রবৃত্ত      ২ 
7. বালকযর ভুে সংলশ্াধ্ি কলর বাকয দুতট আবার পে ঃ-    ২ 

ক)  াাঁতট েরুর দুধ্ স্বালের  লে ভালো । 
 ) শ্মশ্ালি শ্বব প াড়ালিা হয় । 

8. শুদ্ধ বািািতট পবলছ পেল াঃ-      ০.৫ × ৪ = ২  
ক) মহত্ব/মহত্ত্ব, দুতবিসহ/দুতবিষহ, েীিাঞ্জেী/েীিাঞ্জতে, দুেিা/দূেিা 

   9.  দান্তর কলরাঃ-        ০.৫ × ৪ = ২  
 সমসময়, মধু্, ঋতষ, আরণয 
   10. বাকযতটলি  দতবিযাস কলরাঃ-       ১ 
  মা আতম সকলের মা  
   11. সতন্ধ্তবলেদ কলরাঃ-       ০.৫ × ৪ = ২  
  অরণয, িয়ি, মাধ্যাকষিণ, িাতিশ্ীলিাষ্ণ 
   12. শ্ব্দােি পেল াঃ-        ০.৫ × ৪ = ২  
  বল্মীক, দূমূিেয  



   13. অেি- ােিকয পেল াঃ-         ২ 
  উহয/ঊহয, পমদ/পমধ্ 
    

14. এককোয় পেল াঃ-         ২ 
  পে তিলজলক  তিি মলি কলর, ো উচ্চারণ করা কতঠি 
   15. বণি তবলেষণ কলরাঃ-        ০.৫ × ২ = ১ 
  চিুবেি, ব্রহ্মজ্ঞ  
   16. তব রীিােিক শ্ব্দ পেল াঃ-       ০.৫ × ৪ = ২  
    উপ্ত, মািুতষক, কৃিাঞ্জতে, স য  
   17. প্রতিতট শ্ব্দ দুতট অলেি বালকয প্রলয়াে কলরাঃ-     ২ 
   াটঃ   ১ 
   ২ 
  হারঃ   ১ 
   ২ 
   18. সংজ্ঞা ও উদাহরণ দাওঃ-       ১.৫ × ২ = ৩ 
   দ, শ্ব্দ  
   19. ‘তক’ ও ‘কী’ এর মলধ্য  ােিকয পেল াঃ-      ২  
   20. স্বরধ্বতি ও বযঞ্জিধ্বতির সং যা েোক্রলম পেল াঃ-     ২ 
   21. এমি একতট বাকয পেল া পে বালকয দুতট অসমাত কা তক্রয়া আলছ ।  
   22. েদযরু  পেল াঃ- ………. েতজিয়া উতঠ কতহো ব্রাহ্মণ    ২  
   23. চতেি েলদয পেল াঃ-         ২ 
       মধ্যাহ্নসমলয় িাহার সতহি সাোৎ হইে । আতম িাহালক মদীয় েৃলহ আতিয়া  রম েলে 

 াইলি   তদোম । 
   24. ‘েৃলহ প্রেম তশ্শু তশ্ো’ 
  ‘েৃলহই তশ্শু প্রেম তশ্োোভ কলরঃ- পিামার ত িামািা পিামালক কী কী সদ্গুণ কীভালব 

তশ্ত লয়লছি পেল া ।         ৭ 
 
      অেবা 

‘োছ োোি, প্রাণ বাাঁচাি’ – এই তবষলয় পিামার মিামি বযক্ত কলরা ।  ৭ 
  



Class V (Bengali Medium) 
 

English 
(Syllabus) 

 

 

1. Spellings of words 

2. Sentences, Subject, Predicate etc. 

3. Arrangement of words to make sentences 

4. Making sentences with given words 

5. Parts of Speech 

6. Kinds of Nouns 

7. Number 

8. Gender 

9. Degrees of Comparison of Adjectives 

10. Adverbs and their uses 

11. Tenses and their uses, Sequence of Tense 

12. Appropriate use of Articles and Prepositions 

13. Agreement of the Verb with the Subject 

14. Concept of Infinitives 

15. Concept of Phrase 

16. Change of sentences from/to Affirmative, Negative and Interrogative 

17. Direct and Indirect Speech (Basic idea) 

18. Active and Passive Voice (Elementary) 

19. Use of Punctuations 

20. Framing 'wh' questions 

21. Use of Simple Suffixes and Prefixes 

22. Use of Simple Idioms 

23. Correction of sentences with common errors 

24. Vocabulary Test : Synonyms, Antonyms, Homonyms, Homophones, Sound words, 

One word substitution and Formation of words from given clues 

25. Comprehension Test 

26. Paragraph Writing 

 

 



English 

(Sample Question Paper) 

 

Time: 45 minutes        F.M. 45 
 

1. Go through the following passage quickly and carefully. 
 

One of the most unforgettable sounds of the Central American jungle is the 
loud, sorrowful, cry of the monkeys which live in the leafy tops of the trees. In 
1948 people living at the edge of the jungle in the lower part of Panama were 
made uneasy by a strange silence; the monkeys had stopped crying. The effect 
was as strange as complete silence in the middle of New York City. Hunters, 
nervously going into the silent forest, did not see any monkeys in the trees, but 
brought out the bodies of a few dead ones they had found lying on the ground. 
Then it was not only the people of Panama who were touched by fear at the 
silence that had settled over the jungle, fear was felt far away in Washington 
and Geneva. For when monkeys die in the deep jungle in large numbers, 
something is very wrong. It usually means that yellow fever, one of the six 
great killers of human beings, will soon attack and destroy the lives of the 
people living nearby and then spread far and wide. 

Now answer the following questions.     ½ × 5 = 2.5 
 

i) Put a tick (✔) mark on the right alternative. 
a) Panama is situated 

near Washington.  
in Central America. 
in New York City. 

  

b) There was silence in the jungle of Panama because 
the hunters were nervous. 
the people of Panama were afraid. 
the monkeys were dying and had stopped crying. 

 

c) Monkeys dying in the jungle meant that 
there were many hunters. 
the leafy tops of the trees in the jungle were poisonous. 
there was an outbreak of yellow fever. 



d) The number of diseases that destroy the largest number of human lives, 
apart from yellow fever is 
five.  
six. 
one thousand nine hundred and forty eight. 

 

e) The silence in the jungle was something  
usual. 
unusual. 
very wrong. 

 

ii) Some of the statements below are True and some are False. Write ‘T’ and 

‘F’ accordingly in the boxes on the right.    ½ × 5 = 2.5 
a) The middle of the New York City is very quiet.  

 

b) Monkeys dying in the large numbers may be a sign of an imminent 
outbreak of yellow fever. 

 

c) The cry of the monkeys is loud and sorrowful because they have yellow 
fever. 

 

d) Yellow fever is a fatal disease. 
 

e) The dead bodies of monkeys were found on the leafy tops of trees. 
 

iii) Pick out phrases from the passage which mean   1 x 2 = 2 
a) near the border: ____________________ 

 

b) terrified: ___________________________ 
 

iv) Pick out words from the passage opposite in meaning to  1 x 2 = 2 
a) cheerful: __________________ 

 

b) silent: _____________________ 
 

v) Give a suitable title to the given passage.     1 
 
 
 
 
 



2. Do as directed.         1 x 7 = 7 
i) They while away their evenings with books and games. [Name the part of 

speech of the underlined word.] 
 

ii) I as well as you ______________ (am/is/are) responsible for our losses. 
[Fill in the blank with one of the words given in the bracket.] 

 

iii) I ___________________ my dinner before I went to bed. (had/have 
had/had had) [Choose the correct alternative from those given in the 
bracket and fill in the blank.]  

 

iv) It is not fair for him to be permanently ______________________ to 
someone who has hurt him. [Add both a prefix and a suffix to the word 
friend to fill in the blank.] 

 

v) He is fair and square in his dealings. [Give the meaning of the underlined 
idiom.] 

 

vi) A person in charge of a museum: ____________________ [Give a single 
word.] 

 

vii) The machines are inspected twice ___________________. [Use the adverb 
form of the word day to fill in the blank.] 

 

3. Attempt the following questions.     1 x 20 = 20 
i) Separate the Subject and the Predicate. 

On the top of the hill lives a hermit. 
 

ii) Write out the sentence again with ‘a’ or ‘an’ in the right places. 
You need pen and paper to write letter. 

 

iii) Rewrite the sentence changing the Gender of each noun. 
My aunt chased the fox when it tried to steal a hen. 

 

iv) Change into Plural Number. 
The thief hides behind the bush and watches the baby. 

 

v) Put the words in the correct order to make a question. 
plant/carefully/you/after/look/do/have/to/this/very ? 

 



vi) Pick out the wrong spellings and write them down correctly. 
Skilful,   Repetation,   Privilege,   Defination  

 

vii) Turn the sentence into Present Perfect Tense. 
John was not absent from school. 

 

viii) Turn into Comparative Degree.  
Maruti is one of the most popular car brands. 

 

ix) Fill in the blanks with appropriate prepositions. 
I disagreed _______________ him ___________ that point. 

 

x) Combine into a single sentence using an Infinitive. 
I shall never do it again. I am determined. 

 

xi) Pick out the Nouns and say whether they are Common, Proper, Collective 
or Abstract. 
Ladies and gentleman of the jury, have you reached a verdict ?  

 

xii) Make a sentence of your own with each word to bring out the difference 
in meaning. 
Alter: 
Altar:  

 

xiii) Correct this sentence. 
This is more preferable than that.  

 

xiv) Turn into Indirect Speech. 
Mum said, “Peter, don’t tell lies.” 

 

xv) Rewrite the sentence so that it begins with the word It. 
To hear your voice was good. 

 

xvi) Change into Passive Voice. 
I know him. 

 

xvii) Make the sentence Affirmative. 
No sooner did the teacher come than the boys stood up. 

 
 



xviii) Ask a question to get the following answer. 
I woke up at 6:00 a.m. 

 

xix) Fill in the blank putting the correct form of the verb in the bracket.  
Sorry about the mess. This part of the house _____________ (renovate) at 
present. 

 

xx) Punctuate using capital letters where necessary. 
jack said the teacher is a hardworking student 

 

4. The platform in a railway station presents a wonderful opportunity to 
observe human behaviour. Describe your experience when you were early 
for a train and had to spend some time in the platform (in about 120 
words).          8 

 
 
 

  



Class V (Bengali Medium) 

গবণ্ে  
(Syllabus) 

1. কথায় তলখ্ ও সংখ্যায় তলখ্  

2.  সরলীকরণ (বন্ধনী সহদ্র্াদ্ )  

3.  সংখ্যােত্ব (তমৌমলক সংখ্যা, তর্ৌম ক সংখ্যা, তজাড় সংখ্যা, মবদ্জাড় সংখ্যা, 
পরস্পর তমৌমলক সংখ্যা, সদ্বযাচ্চ ও সবযমনম্ন সংখ্যা মননযয়, গুমনেক, উৎপাদক, 
মবভাজযোর মনয়মাবলী)  

4.  তর্া , মবদ্য়া , গুন ও ভাদ্ র উপর  ামনমেক সমসযার সমাধান  

5.  সমদ্য়র উপর  ামনমেক সমসযার সমাধান (তসদ্কন্ড, মমমনট, েণ্টা ইেযামদ)    

6.  ভগ্াংদ্শর মহসাব ও সমসযার সমাধান   

7.   তমমিক পদ্ধমে প্রদ্য়া , টাকা-পয়সা সংক্রান্ত সমসযার সমাধান  

8.    ড়, ঐমকক মনয়দ্মর প্রদ্য়া   

9.  ব য ও ব যমূদ্লর বযবহার ও প্রদ্য়া  (অখ্ণ্ড সংখ্যার)  

10.  ব যদ্ক্ষে ও আয়েদ্ক্ষদ্ের পমরসীমা ও তক্ষেফল সংক্রান্ত সমসযা ।  

11.  ল.সা.গু. ও  .সা.গু. মননযয় ও োাঁর প্রদ্য়া   

12.  শেকরা ও অনুপাে  

13.  সাধারণ তশ্রনী সংক্রান্ত সমসযা  

14.  পামরবামরক মহসাব সংক্রান্ত সমসযার সমাধান  

15.  মবন্দ,ু তরখ্া, েদ্লর ধারণা, মবমভন্ন প্রকার েনবস্তু সংক্রান্ত ধারণা [আয়েেন, 
মপ্রজম, লম্ব, শঙু্ক লম্ব তচাঙ, ত ালক]   

 

pq¡uL f¤Ù¹L x Qa¥bÑ h¡ f’j nË¢Zl f¡WÉ k L¡e¡ hC  

 



Class V (Bengali Medium) 

গবণ্ে  
 (Sample Question Paper) 

Time: 45 minutes        F.M. 45 
 

1. মনদ্চর প্রশ্নগুমলর উত্তর দাও (প্রমেটির মান ১)     ৫x১=৫ 

i) প্রথম পাাঁচটি তমৌমলক সংখ্যার ল.সা.গু. তক উহাদ্দর গুণফল বারা ভা  করদ্ল 
ভা ফল কে হদ্ব ? 

ii) ০,৯,৫,৭ অঙ্কগুমলর প্রদ্েযকটি তকবলমাে একবার অবশযই বযবহার কদ্র উৎপন্ন 
বৃহত্তম ও কু্ষদ্রেম সংখ্যাদটুির পাথযকয কে ? 

iii) ক ও খ্ এর কমযদক্ষোর অনুপাে ৩:২ হদ্ল তকাদ্না একটি মনমদযষ্ট কাজ করদ্ে 
উহাদ্দর প্রদ্য়াজনীয় সমদ্য়র অনুপাে হদ্ব ________________ । (শূনযস্থান পুরন 
কদ্রা) । 

iv) মনদ্চর তশ্রমনটির দশম পদ কে হদ্ব ?  

৩৭, ৩৮, ৩৬ ৩৯, ৩৫ ……… 
v) ৭২o তকাদ্ণর পূরক তকাদ্ণর সমূ্পরক তকাদ্ণর মান হল  

ক) ১৮o খ্) ১০৮o  ) ৭২o  ে) ১৬২o 
  2. মনদ্চর প্রশ্নগুমলর উত্তর দাও (প্রমেটির মান ২)     ৫x২=১০  
 i) তকাদ্না সংখ্যার ৫০% এর 2

৫
 অংশ হল ১০; সংখ্যাটি কে ? 

 ii) আমম ২১
২
 েন্টায় ১০ মক.মম. দদূ্রর তকানও স্থাদ্ন ম দ্য় আবার মফদ্র এলাম 

    আমার  মেদ্ব  কে ? 
iii) তকানও মেভুদ্জর দটুি তকাদ্ণর মান ৪০o ও ৭০o হদ্ল, বাহুদ্ভদ্দ মেভুজটি মকরুপ 
   হদ্ব ? 
iv) একটি আয়েেন, একটি শঙু্ক ও একটি চেুস্থলদ্কর েলসংখ্যাগুমলর গুণফল কে ?  
v) তকাদ্না বৃদ্ত্তর বৃহত্তম জযা ও বযাসাদ্ধযর সম্পকয  মক ?২০ টি সমমবন্দ ুসরলদ্রখ্া 
   তিদমবন্দদু্ে তর্ তকানগুমল উৎপন্ন কদ্র োাঁদ্দর সমমষ্ট কে ? 

  3. মনদ্চর প্রশ্নগুমলর উত্তর দাও (প্রমেটির মান ৩)     ৫x৩=১৫ 
i) ২৩ তশ জলুাই, ২০২১ শুক্রবার হদ্ল ২০২২ এর ১৫ই আ ষ্ট মক বার হদ্ব ? 
ii) সরল কদ্রািঃ ০.১২ এর (০.০১০৮-০.০০২) + ৯

২৫
 এর ১

২
  

 iii) ১০ অদ্পক্ষা কু্ষদ্রের ৩-এর গুমণেকগুমলর বদ্ যর  ড় মননযয় কদ্রা । অেিঃপর  
     দ্ড়র বৃহত্তম তমৌমলক উৎপাদক কে হদ্ব মননযয় কদ্রা ।  
     iv) তকাদ্না শহদ্রর জনসংখ্যা ১৫০০০০; বামষযক জন্মহার প্রমে ৭৫ জদ্ন ৩ জন এবং 
    বামষযক মৃেুযহার প্রমে ৪০ জদ্ন ১ জন হদ্ল একবির পর ঐ শহদ্রর জনসংখ্যা কে 
    হদ্ব ?  

v) একবযমি প্রথদ্ম ৩ মক.মম পূবযমদদ্ক র্াো কদ্রন । এরপর মেমন বাাঁমদদ্ক ১৫  
   তহদ্টামমটার এবং োরপর পরপর মেনবার ডানমদদ্ক বাাঁক তনন র্থাক্রদ্ম ৩৫০ 
   তডকামম., ৪৫ তহমম. ৫০ মম. এবং ৬.৫ মক.মম. র্াওয়ার পর ঐ বযামির অমন্তম  
   অবস্থান মননযয় কদ্রা ।  

 
 



  4.  মনদ্চর প্রশ্নগুমলর উত্তর দাও (প্রমেটির মান ৫)    ৩x৫=১৫ 
 

i)চার অদ্ঙ্কর বৃহত্তম সংখ্যা মননযয় কদ্রা র্ার সমহে ২৭৩ তর্া  করদ্ল তর্া ফল ২, ৪, 
  ১২, ১৬, ২৪ ও ৩২ বারা মবভাজয হদ্ব । 
ii)রাম ু৫০০ টাকায় ১০০ টি মডম মকনল । উহার মদ্ধয ৪ টি মডম নষ্ট হদ্য় ত ল ।  
  অবমশষ্ট মডম ডজন প্রমে ৮৫ টাকা দদ্র মবমক্র করদ্ল উহার শেকরা লাভ বা ক্ষমে  
  মননযয় কদ্রা । 
iii)একটুকদ্রা োর বাাঁমকদ্য় চারটি আয়েদ্ক্ষে আকার করা হল র্ার প্রদ্েযকটির দদেযয ৮  
  তসমম. ও প্রস্থ ৪ তসমম. । উহাদ্ক পুনরায় র্মদ িয়টি সমান মাদ্পর ব যদ্ক্ষে করা হয়  
  েদ্ব প্রমে ব যদ্ক্ষদ্ের বাহুর দদেযয মননযয় কদ্রা ।  

 

(Additional Questions) 

1z n§eÉÙÛ¡e f§lZ Ll x 

 L) 20.608 X¢p¢j= ---- XL¡¢jV¡l z 

 M) 5 ¢LNË¡ 5 NË¡j= ---- qƒ¡NË¡j z  

 N) 8 V¡L¡ 8 fup¡= ----- V¡L¡ z 

 O) 12 V¡L¡10 fup¡= ---- z 

 P) 0.30.3 --- =0.9 z 

 Q) 5 q'm 35-Hl HL¢V ---- z 

 R) fËbj 10¢V ü¡i¡¢hL pwMÉ¡l Ns q'm ---- z 

 S) 2 hvpl 6 j¡p 10 ¢ce= ---- j¡p z 

 T) 3 hNÑ¢j. 5 hNÑp¢j= ---- hNÑ X¢p¢jV¡l z 

 U) 40 Hhw 50-Hl jdÉhaÑ£ 21 à¡l¡ ¢hi¡SÉ pwMÉ¡¢V ---- z 

 V) 11, 22, 33, ............... HC nË¢Zl où pwMÉ¡¢V    La ? 

 W) 4, 9, 15, 22, 30, 39, ............... HC nË¢Zl ehj pwMÉ¡¢V La ? 

 X) 1445292  -Hl j¡e La ? 

 Y) 1+3+5+7+ ............... +19=La ? 

 Z) 

3

1

33 % L p¡j¡eÉ iNÀ¡wn fËL¡n Ll¡ z 

 a) 1.21 L¢S : 220 NË¡j-Hl  plmaj  BL¡l¢V mM z 



2z "qyÉ¡' Abh¡ "e¡' mM z 

 L) 1900 ¢MÊØV¡ë HL¢V ¢mfÚCu¡l z (    ) 

 M) k L¡e pwMÉ¡C a¡l …¢ZaL J …Ze£uLz (    ) 

 N) °cOÑÉl j±¢mL HLL q'm ¢Lm¡¢jV¡l z (    ) 

 O) 5 hNÑ ¢jV¡l=5 ¢jV¡l hNÑ z  (   ) 

 P) 7 Se m¡L HL¢V L¡S 7 ¢ce Ll, a¡'qm 1 Se m¡L I L¡S¢V 1 ¢ce Ll z  (   ) 

3z L) HL¢V c¡L¡e fË¢a 2 ¢jV¡l ¢ga¡l c¡j 75 fup¡ z  ¢àa£u c¡L¡e fË¢a 3 ¢jV¡l ¢ga¡l 

c¡j 1.12 V¡L¡z  L¡eÚ c¡L¡e ¢ga¡l cl pÙ¹¡ ? 

 M) el¾cÊf¤l bL N¢su¡ fkÑ¿¹ f¡L¡ l¡Ù¹¡l d¡l 250 ¢jV¡l hÉhd¡e 42¢V N¡R hp¡e¡ q'm z  

l¡Ù¹¡l c¤C fË¡¿¹ 2¢V N¡R hp¡m el¾cÊf¤l J N¢su¡l jdÉ c§laÆ La ¢Lm¡¢jV¡l ? 

 N) 24-Hl Evf¡cL…¢ml pj¢ø La ? 

 O) 99-L c¤¢V f§ZÑ pwMÉ¡l …Zgml©f La Ef¡u fËL¡n Ll¡ k¡u ? 

 P) L¡eÚ L¡eÚ j±¢mL pwMÉ¡ à¡l¡ 149-L i¡N Llm fËaÉL rœ 6 i¡Nno b¡L ? 

 Q) c¤¢V pwMÉ¡l m.p¡.…. 72 Hhw N.p¡.…. 6 qm pwMÉ¡ c¤¢V ¢L ¢L ? 

 R) pj¡e pwMÉL V¡L¡, 50 fup¡ J 25 fup¡l j¤â¡ ¢j¢mu 56 V¡L¡ q'm, fËaÉL fËL¡l 

j¤â¡l pwMÉ¡ La? 

 S) k¢c 4
.

55042
.

88=1.58 qu, a¡qm 0.455040.288 Hl i¡Ngm La ? 

 T) HL hÉ¢š² 5 ¢cel Bu 7 ¢ce hÉu Ll z  k¢c I hÉ¢š²l j¡¢pL Bu 210 V¡L¡ qu, 

ah La ¢ce I hÉ¢š² 100 V¡L¡ p’u Llh ? 

 

 U) h¡¢oÑL fl£r¡u 3 Se R¡œl Aˆl Ns eðl  82 z  k¢c fËbj R¡œ 12 eðl hn£ Hhw 

¢àa£u R¡œ 6 eðl Lj fa, a¡qm 3 Se R¡œl Aˆl fË¡ç eðll Ns La qh ? 

4z plm Ll x 

 L) 28241891214816 

 M) 100 [12+4{20242(1042) 3}] 

 N) 2 [2+2{2+2(2+24)}] 

 O) 715901412541618+208 

 ঙ)  ১[১+১{১+১(১+১২)}]  



5z fy¡Q¢V fl fl pwMÉ¡l Ns 15 qm, pwMÉ¡…¢m ¢L ¢L? 

6z Q¡l Se h¡mLl Ns JSe 42 ¢LNË¡ z  fËbj, ¢àa£u J a«a£u h¡mLl JSe Ns JSe Afr¡ 

k¢c 2 ¢LNË¡ Lj, 5 ¢LNË¡ h¢n Hhw 1 ¢LNË¡ Lj qu, ah Qa¥bÑ h¡mLl JSe La qh ? 

7z 8 ¢jV¡l Hhw 15 ¢jV¡l h¡ý ¢h¢nø c¤¢V hNÑrœl rœgml p‰ pj¡e rœgm ¢h¢nø hNÑrœl 

f¢lp£j¡ La qh ? 

8z HL¢V BuaL¡l S¢jl °cOÑÉ, fËÙÛl 4 …Z z  I BuaL¡l S¢jl f¢lp£j¡ 150 ¢jV¡l q'm a¡l 

rœgm La Bl ? 

9z c¤¢V pwMÉ¡l m.p¡.…. J N.p¡.…. kb¡œ²j 720 Hhw 8 z  HL¢V pwMÉ¡ 80 q'm, Afl pwMÉ¡¢V 

La? 

10z La V¡L¡ qa a¡l Qa¥bÑ¡wn h¡c ¢cu Ah¢nøl a«a£u¡wn qa 5 V¡L¡ MlQ Llm 10 V¡L¡ 

b¡L? 

11z HL Se m¡L a¡l pÇf¢šl 
9

1
 Awn Ll ¢ae f¤œL, 

8

1
 Awn Ll c¤C LeÉ¡L ¢cme Hhw 

Ah¢nø pÇf¢š Ù»£L ¢cme z  Ù»£l Awnl j§mÉ fËaÉL LeÉ¡l Awnl j§mÉ Afr¡ 1100 V¡L¡ 

hn£ q'm, I hÉ¢š²l pjNË pÇf¢šl j§mÉ La ? 

 

12z L¡eÚ m¢Où pwMÉ¡L 6, 8 Hhw 9 à¡l¡ i¡N Llm fËaÉL rœ 3 i¡Nno b¡L ¢L¿¹¥ 7 à¡l¡ 

i¡N Llm i¡N ¢jm k¡u z  

 

13z 24 Se ¢qj¡mu A¢ik¡œ£l 30 ¢cel M¡cÉ ¢Rm z  5 ¢ce fl 4 Se A¢ik¡œ£ a¥o¡l Ts j¡l¡ 

Nm Ah¢nø M¡cÉ Ah¢nø A¢ik¡œ£cl La ¢ce Qmh ? 

 

14z fl£r¡bÑ£cl Smk¡Nl SeÉ HLh¡l HL T¥¢s Bj Be¡ q'm z  Bj…m¡ i¡N Ll cJu¡l pju 

cM¡ Nm, fËaÉLL ¢ae¢V Ll Bj ¢cm 10¢V Bj hn£ qu, Bh¡l fËaÉLL 4¢V Ll ¢cm 

20¢V Bj Lj fs z  LaSe fl£r¡bÑ£ ¢Rm Hhw La…¢m Bj Be¡   qu¢Rm ? 

 

15z L J M-Hl hup HLœ 19 hRl 3 j¡p 18 ¢ce, M J N-Hl hup HLœ 19 hRl 1 j¡p 3 ¢ce 

Hhw N J L-Hl hup HLœ 18 hRl 1 j¡p 25 ¢ce z  L-Hl hup La ? 

 

16z L Afr¡ M-Hl ¢eLV 44 V¡L¡ hn£ BRz  M, L-L 75 V¡L¡ ¢cm L-Hl L¡R M Afr¡ 

La V¡L¡ hn£ b¡Lh ? 

 



17z 6 Se ¢nöl Ns hup 35 j¡p z  L¡e ¢nölC hup 30 j¡pl Lj eu, a¡qm I cml L¡e 

HL ¢nöl phÑ¡¢dL hup qh-- 

 L) 60 j¡p 

 M)  55 j¡p 

 N)  50 j¡p 

18z fËbj c¤V¡ Ec¡qlZ i¡m Ll fs ¢euj¢V hl Ll Hhw I ¢eujl p¡q¡kÉ a«a£u Ec¡qlZ¢Vl 

pj¡d¡e hl Ll z 

 

 L) k¢c 4 A 6=28        M) k¢c 5 B 10=1 

   Hhw 8 A 9=80          Hhw 10 B 30=2 

   a¡qm 10 A 10= ?      a¡qm 20 B 80= ? 

 

 N)  k¢c 3 D 3=27 

     Hhw 5 D 5=125 qu 

   ah, 10 D 10= ? 

19z HL¢V cJu¡mO¢sa 1 V¡l pju HLh¡l O¸V¡ h¡S, 2 V¡l pju c¤h¡l O¾V¡ h¡S; 24 O¸V¡u 

HCi¡h j¡V Lah¡l O¸V¡ h¡Sh ? 

20z 2 bL 
1111111

99999
1  La R¡V ? 

21z HL hoÑ¡l ¢ce HL¢V ¢hcÉ¡mu 882 Se R¡œR¡œ£ Ef¢ÙÛa qm z  a¡l¡ pwMÉ¡u j¡V R¡œ-R¡œ£l 

75% z  I ¢hcÉ¡mul j¡V R¡œ-R¡œ£l pwMÉ¡ ¢eZÑu Ll¡ z 

22z HL hÉ¢š²l h¡¢oÑL Bu 75000 V¡L¡ z  Je¡l Bu J hÉul Ae¤f¡a 25 : 21 qm, h¡vp¢lL 

p’u La qu a¡ ¢eZÑu Ll¡ z 

23z 1, 2, 3 à¡l¡ ¢ae Aˆl La…¢m pwMÉ¡ NWe Ll¡ k¡u a¡ ¢eZÑu Ll z  I pwMÉ¡…¢ml pj¢øJ 

¢eZÑu Ll z 

24z L, M J N HLp‰ Ma hpm z L-Hl 4¢V Hhw M-Hl 3¢V l¦¢V ¢Rm, ¢L¿¹¥ N-Hl L¡e l¦¢V ¢Rm 

e¡ z a¡l¡ pj¡e i¡N Ll l¦¢V…¢m Mm z M¡Ju¡ no N Afl c¤SeL j¡V 7 V¡L¡ ¢cm z L J 

M La Ll f¡h a¡ ¢eZÑu Ll z 

 

 

O) 45 j¡p 

P) 65 j¡p 



25z  L) k pLm OehÙ¹¥l L¡e n£oÑ¢h¾c¥ eC, p…¢ml SÉ¡¢j¢aL e¡j mM z 

  M) hNÑrœ Hhw Buarœ-Hl jdÉ f¡bÑLÉ…¢m mM z 

 N) hªš Hhw N¡mL-Hl jdÉ f¡bÑLÉ¢V mM z 

  O) Q¡l¢V ¢h¾c¥l (k…¢ml k L¡e ¢ae¢V ¢h¾c¥ ApjlM) jdÉ k L¡e c¤¢V ¢h¾c¥ ¢cu N¢Wa 

plmlM¡l j¡V pwMÉ¡ ¢eZÑu Ll z 

  P) pw‘¡ mM x pjh¡ý ¢œi¥S, VÊ¡¢f¢Su¡j,  ¢fl¡¢jX z 

 Q) hªš Hhw N¡mLl ¢Qœ ByL z 

    R) ¢h¢iæ OehÙ¹¥ bL k pLm p¡ja¢mL ¢Qœ f¡Ju¡ k¡u p…¢ml e¡j mM z 

 


