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১। সামািজক মানষু িনেজেদর মেনাভাব আদান �দােনর জন� কে�র �রয�, িজ�া, ও� ইত�ািদ
বািগি�েয়র সাহােয� �য-সব আওয়াজ উ�ারণ কের তােক বলা হয়-

(ক) �িন

(খ) ভাষা

(গ) বণ�

(ঘ) অ�র

২। ভাষােক ভাঙেল সবেচেয় �ছােটা �য অংশ পাওয়া যায় তার উ�ারণ-এর
নাম হল—

(ক) �িন

(খ) ভাষা

(গ) বণ�

৩। �িন �য �তীেক। সাহােয� িলেখ �কাশ করা হয় তােক বেল-

(ক) �িন

(খ) ভাষা
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(গ) বণ�

(ঘ) অ�র

৪। মানষু যার সাহােয� মেনর ভাব �কার কের ও আদান �দান কের তােক বেল—

(ক) �িন

(খ) ভাষা

(গ) কণ�

(ঘ) অ�র

৫। িনেচর �কান� ব�াকরেণর �িন?
(ক) অ-এর িলিখত �প
(খ) অ-এর উ�ারণ �প I
(গ) বাজ পড়ার আওয়াজ
(ঘ) �শাঁ �শাঁ কের হাঁিড়েত জল �ফাটার আওয়া

৬। িনেচর �কান� ব�াকরণগত �িনর মেধ� পেড় না?

(ক) অ

(খ) ভাষা

(গ) ক

(ঘ) গ

৭। �িনর দশৃ� �প-
(ক) আেছ

(খ) �নই

(গ) ক ও খ উভয়ই

(ঘ) �কােনা�ই নয়
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৮। বেণ�র দশৃ� �প—
(ক) আেছ এ

(খ) �নই

(গ) ক ও খ উভয়ই

(ঘ) �কােনা�ই নয়

৯। �িনর �লখ� �প—

(ক) আেছ

(খ) �নই

(গ) ক ও খ উভয়ই

(ঘ) �কােনা�ই নয়

১০। বাংলা বণ�মালায় �র�িনর  �মাট সংখ�া -

(ক) ১৪
(খ) ১২
(গ) ১০
(ঘ) ৭
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