B.A. 5th Semester (Honours) Examination 2020 (CBCS)
Subject: Santali
Paper: CC-12
Time:3 Hours

Full Marks:60

The questions are of equal value/ The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words
As far as practicable.
1. Emakan kukli ko kHon Turuy gotaf(6) kukli reyag Tela ol me| 6×5=30

Hj¡L¡e L¥L¢mL Me তুরুয় গট াং (6) কুকল ররয় ক্ রত অমম

|
o. “Gun ceD me oKoto menaG Geya” onozhe taLate onoNzhiya. Do ceD
lekaTe gun ceDog reyag kaTHay men akaDa |
ক। ‘গুন রচদ্ রম অকত রমন ক রগয় ’ অনঁড়মেত  মত অনঁড়লেয়ৗ দ রচদ রক মত গুন রচদক্ ররয় ক্ ক থ য় রমন
আক দ ?

T. „Jiyon lawka.‟ onoNzhe re onoNzhiya. Do ajag jiyon sav la.wka.
reyag okalekay Tulujx akaDa ol me |
খ। ‘লজয়ন ৗওকৗ’ অনঁড়মেরর অনঁড়লেয়ৗ দ আজ ক লজয়ন স ঁও ৗওকৗ ররয় ক্ অক মক য় তুু জ আক দ অরম ।

g. “seNGeL hoBor Kateq DaMan Kana” savta BeBosta cetan onozhIya.
Do ceDag eDre soDor akaDay galoc me |
গ। ‘রসমগঁ েবর ক মতঞ দ ড় ন ক ন ’ স ও
ঁ ত রববস্থ রচত ন অনঁড়লেয়ৗ দ রচদ ক্ এমদমর সদর আক দ য় গ চ রম

f. „kirTa.n ka.li‟ onozhe puTHire onoNzhiya. Kobi proTibHa okaleka
soDor akana galoc me |
ঘ। ‘লকরত ন কৗল’ অনঁড়মে ুলথমর অনঁড়লেয়ৗ কলব প্রলতভ অক মক সদর আক ন গ চ রম ।

l. „abo janam Disom‟ onoNzhe re onoNzhiya. Do janam Disom reyag oka
CiTa.re soDoreDa ol me|
ঙ। ‘আব জ ন ম লদসম’ অনঁড়মেরর অনঁড়লেয়ৗ দ জ ন ম লদসম ররয় ক্ অক লচতৗরর সদমরদ অরম ।

a. „Campagaz‟ onozhe tehaNdte “Gaz” rayaG cIta.r Bornon me |
চ। চ ম্প গ ড় অনঁড়মে রটে ড
ঁ রত ‘গ ড়’ ররয় ক লচতৗর বরনন রম ।

k. sores manmi Teyarog la.giD “rIKIz Juta. LahaG me” onoNzhe re ceD
hore uDug akaDay ?
ছ। সমরল ম নলম রতয় রক্ ৗলগদ ‘লরলকড় জুতৗ  ে ক্ রম’ অনঁড়মেরর রচদ েমর উদু ক আক দ য় ?

j. onoNzhiya. Do „suk ar Duk‟ onoNzhe re manowa jiyon reyag mohoT oka
leaky soDor akaDa ol me |
জ। অনঁড়লেয়ৗ দ ‘সু ক আর দু ক’ অনঁড়মেরর ম নওয় লজয়নররয় ক্ মেত অক মক য় সদর আক দ অরম ।

2. Emakan kukli ko kHon pe gotaf(3) kukli reyag Tela ol me| 3×10=30

Hj¡L¡e L¥L¢mL Me র NV¡w (3) L¥L¢m ররয় ক্ রত অমম

|
o. “ DHorom BIrBanpa” onoNzhe reyag quTum Tina.g joTHaT akana
galoc me |
ক। ‘ধরম লবরব ন্ট ’ অনঁড়মে ররয় ক ঞুতুম লতনৗক জথ ত আক ন গ চ রম ।

T. „obHagiya.‟ onoNzhe re okalekan hoz koDo obHagiya. menTey
tHa.wka. akaD koway ar ceDag galoc me |
খ। ‘অভ লগয়ৗ’ অনঁড়মেরর অক মক ন েড় কদ অভ লগয়ৗ রমমেয় ঠৗওকৗ অক দ কওয় য় আর রচদ ক্ গ চ রম ।

g. „kirTan. Ka.li‟ onoNzhe puTHire janam ayO ceTan jaNha Dula.z
reyag ciTa.r soDor akana galoc me |
গ।‘ লকরতৗন কৗল’ অনঁড়মে ুলথরর জ ন ম আয় রচত ন য ঁে দু ৗড় ররয় গ লচতৗর সদর আক ন গ চ রম ।

f. onoNzhiya. Tej narayon murmu Do onTor Daze ba.Ja.y Dohoy re ceD
Dis hDise cal akaDa onoNzhe teNhad Te galoc me |
ঘ। অনঁড়লেয়ৗ রতজন র য়ন মুরমু দ অের দ মড় বৗজৗয় দেয় রর রচদ লদল হুলদমস চ  আক দ অনঁড়মে রটে ড
ঁ রত
গ চ রম ।

……………………….

