আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ

কাৰ্যিযপত্ৰ
শ্ৰেণী-ষষ্ঠ।
ৰ্িষয়- অসমীয়া।
পাঠ - ২
পাঠৰ নাম- িুৰ্িয়ক িীৰিল
ৰ্িয়াকলাপ:
১/ পাঠট া ষ্পষ্ট আৰু শুদ্ধ উচ্চাৰণটৰ দু িাৰমান পঢ়া আৰু সািু ট া িুৰ্িিলল শ্ৰেষ্টা কৰা। এৰ্িয়া সািু ট া ঘৰৰ
ৰ্ৰ্যটকাটনা সদসয এিনক শ্ৰকাৱা।
২/ পাঠযপুৰ্িৰ পৃষ্ঠা ৮ ি িকা ৩ নম্বৰ কাৰ্যিট া "শ্ৰকাৱা আৰু ৰ্লখা"ৰ আ াইটকই া প্ৰশ্ন ৰ্নিৰ িহীি ৰ্লখা।
৩/ পাঠৰ কৰ্ঠন শব্দ আৰু অিিৰ িাৰ্লকা প্ৰস্তুি কৰা---(শব্দ

সম্ভাৰৰ সহায় ল'িা)
শব্দ

অিি

ৰ্িিুষ্ট
অৱসৰ ৰ্িটনাদন
কলৰৱ
উপলৰ্ি

৪/ পৃষ্ঠা' ৯' ি িকা ৬ আৰু ৭ কাৰ্যি শ্ৰকই া ৰ্নিৰ িহীি ৰ্লখা।
৫/ পৃষ্ঠা '৯' আৰু '১০' ি িকা ৯,১০,১১নং কাৰ্যি শ্ৰকই া ৰ্নিৰ িহীি ৰ্লখা।
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৬/ প্ৰকল্প: ক) পৃষ্ঠা '৯' ি িকা ৮নং কাৰ্যিট াৰ আিাৰি ডাঠকাগি িা পুৰৰ্ণ শ্ৰকটলণ্ডাৰৰ ৰ্পছফালৰ পৰা
শ্ৰিামাৰ িহীৰ পািৰ আকাৰি কাৰ্ ৰ্যু ৰীয়া শব্দৰ িাৰ্লকা প্ৰস্তুি কৰা। পাঠৰ িাৰ্হৰৰ শব্দও ৰ্লৰ্খি পাৰ্ৰিা।
খ) পৃষ্ঠা '১১' ি িকা ১৪নম্বৰ কাৰ্যিৰ িাৰ্লকাখনৰ পৰা ৰ্েৰ্ন শ্ৰপাৱা েৰাইৰ নাম সমূ হৰ িলি
ৰ্দয়া আৰ্হিি প্ৰকল্প তিয়াৰ কৰা--েৰাইৰ

েৰাইৰ ফট া

েৰাইট াৰ ৰ্িষটয় শ্ৰকই ামান িাকয

নাম
১/
২/
৩/

*

েৰাইৰ ফট া ৰ্িৰ্িন্ন পুৰৰ্ণ ৰ্কিাপ, িািৰ্ৰ কাকি, আটলােনী আৰ্দৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰ্ৰ আঠা লগাি। ৰ্যৰ্দ

েৰাইৰ ফট া শ্ৰপাৱা নাৰ্যায় শ্ৰিৰ্িয়াও কাৰ্যিট া কৰ্ৰি লাৰ্গি।
–----------------------------
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কাৰ্যিযপত্ৰ
শ্ৰেণী- ষষ্ঠ।
ৰ্িষয়- অসমীয়া
পাঠ-৩ পাঠৰ নাম- অসমীয়া িাষাৰ ৰ্িকাশৰ কিা।
ৰ্িয়াকলাপ:
১/ পাঠযপুৰ্িি িকা 'অসমীয়া িাষাৰ ৰ্িকাশৰ কিা' পাঠট া ষ্পষ্ট আৰু শুদ্ধ উচ্চাৰটণটৰ পঢ়া। পাঠট া দু ই িা
ৰ্িৰ্নিাৰ পৰ্ঢ়ি লাৰ্গি।
২/ পাঠযপুৰ্ি 'অংকুৰণ'ৰ পৃষ্ঠা ১৫ি িকা ২নং ৰ্িয়াকলাপি িকা প্ৰশ্নটিাৰৰ উত্তৰ ৰ্নিৰ িহীি ৰ্লৰ্খিা।
৩/ িলি ৰ্দয়া িৰটণ পৃষ্ঠা ১৫ৰ ৩নং কাৰ্যিৰ িাৰ্লকা তিয়াৰ কৰা:
শব্দ

শব্দািি

ত্ৰটয়াদশ

শ্ৰিৰ সংখযক

স্থানীয়

িলু ৱা

িাকী িকা শব্দটিাটৰটৰ িাৰ্লকা প্ৰস্তুি কৰা। পৃষ্ঠা ১৩৩ ৰ পৰা ১৩৬ৰ সহায় ল'িা।
৪/ িাকেৰ পৰা ৰ্িোৰ্ৰ িলৰ িাৰ্লকা পুৰ কৰা------

স্হান

পৰ্ৰৱিিন

শ্ৰসৌন্দৰ্যি

ৰ্িকাশ

প্ৰেলন

ৰেনা
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ৰ্িটশষণ

ৰ্িটশষয

সু ন্দৰ
প্ৰেৰ্লি
স্থানীয়
ৰৰ্েি
পৰ্ৰৱৰ্িিি
ৰ্িকৰ্শি
৫/ পাঠযপুৰ্িৰ পৃষ্ঠা "১৬"ি িকা িৎসম, অিিিৎসম,িদ্ভৱ শব্দ কাক শ্ৰিাটল ৰ্নিৰ িাষাি উদাহৰণ সৰ্হটি
ৰ্লখা।
৬/ পাঠযপুৰ্িৰ পৃষ্ঠা '১৭'ি িকা কাৰ্যি নং ৮ আৰু ১০ৰ প্ৰশ্নটকই া ৰ্নিৰ িহীি ৰ্লখা, সহায় শ্ৰহাৱালক িলি
এৰ্ লক উদাহৰণ ৰ্দটছাোঁ-----শব্দ

িু নীয়া

সমািিক শব্দ।

সু ন্দৰ।

িাকয ৰেনা

শ্ৰেটনহী: আই অসমী শ্ৰমাৰ ৰ্েৰ শ্ৰেটনহী।

৭/ পাঠযপুৰ্িৰ পৃষ্ঠা ১৮ি িকা "িাৰ্ন শ্ৰলাৱা" আৰু পৃষ্ঠা ১৯ ৰ "িাটনা আহা" কিাৰ্খৰ্ন িাললক অিযয়ন
কৰা।
৮/প্ৰকল্প: ক)পাঠৰ পৰা িৎসম আৰু ৰ্িটদশী মূ লৰ পৰা অহা অসমীয়া শব্দ তল িাৰ্লকা এখন প্ৰস্তুি কৰা।
খ)আইনাম, ৰ্িহু নাম, ৰ্িয়ানামৰ ৰ্ৰ্যটকাটনা দু া িহীি ৰ্লখা।

**************
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কাৰ্ম পত্ৰ
বিষয় :- সৰ্াজ বিজ্ঞান
শ্ৰেণী- ষষ্ঠ
পাঠৰ নাৰ্ :- বক, ক’ত, শ্ৰকবতয়া আৰু শ্ৰকননকক
ছাত্ৰ/ছাত্ৰীৰ নাৰ্ :-

শ্ৰেণী বিক্ষক/বিক্ষবয়ত্ৰী:-

কাৰ্ম নং (১) :- সঁচা নে মিছা মিখা
(ক) ইমিহাস অধ্যয়ে কমিলি অিীিি সিাজ জীৱেি কথা
জামেব পামি ৷
(খ) আিাি সিাজি প্ৰচমিি নিাককথালবািক ইমিহাস মহচালপ
মবলবচো কিা হয় ৷
(গ) িািি ফমিলবাি হহলছ ইমিহাস িচোি সিি ৷
(ঘ) প্ৰাচীে িুদ্ৰালবািি িজাি োি নখামিি আমছি ৷
(ঙ) বুিঞ্জীি িজা প্ৰজা সকলিালি মবষলয় মবৱিণ নপাৱা যায় ৷
কাৰ্ম নং (২) :- িিি মিয়া প্ৰশ্নলবািি উত্তি মিখা ৷
(ক) ইমিহাস কাক নবালি মিখা ৷
(খ) ইমিহাস আিু সাধ্ুকথাি িাজি পাথথকয মিখা ৷
(গ) ইমিহাস অধ্যয়েি চামিটা সিি উলেখ কিা ৷
কাৰ্ম নং (৩) :- নিািালিাকি অঞ্চিি োইবা ওচি চু বুিীয়া অঞ্চিি থকা ঐমিহামসক ঠাই
এখেি মবষলয় এটি চিুলটাকা মিখা ৷
কাৰ্ম নং (৪) :- 'ক' অংশি িগি 'খ' অংশ মিলিাৱা
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'ক' অংশ

'খ' অংশ

সাঁমচ পািি পুমথ

ভাস্কযথ মশল্প

প্ৰাচীে িুদ্ৰা

মশিামিমপ
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পাঠ - আৰ্াৰ শ্ৰৰ্ৌবিক প্ৰনয়াজনসৰ্ুহ
( পৃষ্ঠা

নং ১৩১ ৰ পৰা ১৩৮ লি )

পাঠন াৰ সাৰাংি- ৰ্ানুহৰ লৈনবিন জীৱনত বিবিন্ন িস্তুৰ প্ৰনয়াজন হয়। এই িস্তুনিাৰৰ
বিতৰত শ্ৰকই াৰ্ান িস্তু নহ'নি ৰ্ানুহ জীয়াই থাবকি শ্ৰনাৱানৰ। শ্ৰসইনকই া হি- খাৈয, িস্ত্ৰ আৰু
িাসস্থান। ৰ্ানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ িানি এনন অপবৰহাৰ্ম িা এৰাি শ্ৰনাৱাৰা প্ৰনয়াজনন হি
শ্ৰৰ্ৌবিক প্ৰনয়াজন ।
ৰ্ানুনহ খাৈয িা আহাৰ অবিহনন জীয়াই থাবকি শ্ৰনাৱানৰ। িৰীৰৰ িৃবি আৰু পবৰপুবিৰ
িানি আৰ্াক খাৈযৰ প্ৰনয়াজন। এই খাৈয শ্ৰ া া িা জুিীয়া অৱস্থাত পাওঁ। এই ৈু বিধ
অবিহনন জীয়াই থাবকি শ্ৰনাৱানৰ। শ্ৰসই িানি আহাৰক শ্ৰৰ্ৌবিক প্ৰনয়াজন শ্ৰিািা হয়।
িীত তাপ , ৰৈ ,িতাহ আবৈৰ পৰা হাত সৰাৰ ি নত িজ্জা বনিাৰণৰ িানি আৰ্াক
সাজপাৰ প্ৰনয়াজন। সাজপাৰ অবিহনন সিয জীৱন ৰ্াপন সম্ভৱ নহয়। শ্ৰসনয় সাজপাৰ িা িস্ত্ৰ
ৰ্ানুহৰ শ্ৰৰ্ৌবিক প্ৰনয়াজন।
ৰ্ানুনহ বিবিন্ন বহংস্ৰ জীি-জন্তু ,িতাহ, িৰষুণ, বিিািৃবি, প্ৰাকৃ বতক ৈুনৰ্ম া ৰ পৰা হাত
সাবৰি থাবকিকি আেৰ্ িা ঘৰৰ প্ৰনয়াজন। শ্ৰসনয়নহ আবৰ্ কি পানৰা িাসস্থান িা ঘৰ আৰ্াৰ
শ্ৰৰ্ৌবিক প্ৰনয়াজন। শ্ৰিৌ বিক পবৰনৱিৰ ি ত খাপ শ্ৰখাৱাকক িাসস্থান সৰ্ূহ বনৰ্ম াণ কবৰ
শ্ৰিাৱা হয় ।
ৰ্ানুহৰ শ্ৰৰ্ৌবিক প্ৰনয়াজনীয় আহাৰ, সাজপাৰ আৰু িাসস্থানৰ ছবি তিত শ্ৰৈখুৱা হি

ই িু

শ্ৰনৌকা

অসৰ্ীয়া সাজপাৰ ৰ্ুখয আহাৰৰ ছবি অসৰ্ীয়া

ৃহ
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কাযথ কিাপ েং -১
তিৰ প্ৰশ্ন শ্ৰকই াৰ উত্তৰ বৈয়া

-

ক) ৰ্ানুহৰ শ্ৰৰ্ৌবিক প্ৰনয়াজন শ্ৰকই া আৰু বক বক ?
খ) ৰ্ুি আহাৰ িা প্ৰধান আহাৰ িুবিনি বক িুজা বিখা ?
) আবৰ্

পবৰধান কৰা কনপাৰ সৰ্ুহ সাধৰণনত বকনহনৰ লতয়াৰ কৰা হয় ?

ঘ) শ্ৰকান শ্ৰকান ৰাজযৰ ৰ্ানুনহ জাৰ আৰু অসৰ্ প্ৰনকাপৰ পৰা হাত সাবৰ থাবকিৰ িানি ৰ্াটিৰ
ঘৰ সাবজ থানক

?

কাযথ কিাপ েং- ২
খািী ঠাই পূৰ কৰা ।
ক) আহাৰ িুবি ক'শ্ৰি সাধৰণনত শ্ৰ া আৰু

_____________ ৈুনয়াবিধ

আহাৰনক িুনজাৱা হয় ।

খ ) িীত , তাপ , ৰৈ , ধূবি - ৰ্াকবত আবৈৰ পৰা ৰক্ষা পািকি আৰু িজ্জা বনিাৰণৰ িানি ৰ্ানুহক
__________________ প্ৰনয়াজন
) আৰিৰ

।

ৰ্ৰুিূবৰ্ অঞ্চিৰ _________________ সকনি িাবি িতাহৰ পৰা ৰক্ষা পািকি তম্বুনৰ ঘৰ

সাবজ িয় ।
ঘ ) বিস্কু

, চানাচু ৰ , িু

- ৰ্গু , ফি - ৰ্ুি , চকনি

ৰ্ানজ সৰ্নয় খাওঁ । এইবিিাক হ'ি
ঙ) আবৈৰ্ ৰ্ু ত ৰ্ানুনহ

বিবিন্ন জিপান শ্ৰৰ্নন - িুবচ - িাবজ আবৰ্

__________________________ ।

ছৰ পাত িা িাকবি

, ______________ ছাি

পবৰধান কবৰবছি।

কাৰ্ম কিাপ নং- ৩
ক অংিৰ ি ত খ অংি বৰ্নিাৱাক অংি

খ অংি

ক ) কাশ্মীৰৰ ডাি শ্ৰিক ( ৰ্ানুনহ শ্ৰেজ
হ্ৰৈ)

াড়ী চিাই চীি , বতবৰ্ৰ্াছ আবৈ বচকাৰ

কনৰ ।
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খ) ৰ্ূি আহাৰ
) শুৱািকুবছ

এবৰ, ৰ্ু া আৰু পা সুতাৰ কানপাৰৰ িানি বিখযাত।
এবিৰ্' সকনি িতাহৰ পৰা ৰক্ষা পািকি িৰফৰ ু কুৰানৰ
সজা ঘৰ ।

ঘ) ই িু

ৰ্ানুনহ জীয়াই থকাৰ িানি বৈনন াত বনয়বৰ্ত িানি
শ্ৰখাৱা আহাৰ ।

ঙ) শ্ৰৰ্ৰু অঞ্চিৰ
( বি : দ্ৰ: ছাত্ৰ-ছাত্ৰী

ৰ্ানুনহ শ্ৰনৌকা হ
ৃ িযিহাৰ কনৰ ।
সকনি পাঠন া িািৈনৰ পবিি আৰু পাঠন াৰ থকা প্ৰশ্ন সৰ্ুহৰ উত্তৰ বনজৰ

িহীত কবৰি।
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কাৰ্যিযপত্ৰ-1
শ্ৰেণী-ষষ্ঠ , ৰ্িষয় -ৰ্িজ্ঞান
পাঠ- আোঁহৰ পৰা কাটপাৰলল
মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল শ্ৰিামাটলাটক ৰ্িজ্ঞানৰ ৩ নং অিযায়ট া িাললক পৰ্ঢ় িলৰ কাৰ্যিযৰ্খৰ্ন কৰ্ৰিা ।
প্ৰটয়ািনি অৰ্িিাৱকৰ সহায় ল’িা ।
কাৰ্যিয-1- িলি উটেখ কৰা িস্তুটিাৰ সংগ্ৰহ কৰা আৰু হাটিটৰ েুই োই প্ৰকৃৰ্িক শ্ৰন সাংটেৰ্ষক ৰ্ক আোঁটহটৰ
প্ৰস্তুি কৰা তহটছ ৰ্লৰ্পিদ্ধ কৰা -কপাহী গাটমাো ঊণৰ েুটৱ াৰ ,মৰাপা ৰ ৰছী ,নাইলনৰ ৰছী,পা ৰ শ্ৰমটখলা,
পৰ্লটয়ষ্টাৰ শ্ৰোলা ।
কাৰ্যি.2- স্তম্ভ ১ ি ৰ্কছু মান আোঁহৰ নাম ৰ্লখা তহটছ ,স্তম্ভ ২ ি ইয়াৰ পৰা প্ৰস্তুি কৰা সামগ্ৰীৰ নাম ৰ্লৰ্খ ৰ্দয়া
তহটছ । শ্ৰিামাটলাটক স্তম্ভ ১ আৰু ২ ৰ্মটলাৱা ।

কাৰ্যিয.3-

স্তম্ভ ১

স্তম্ভ ২

নাৰ্ৰকলৰ আোঁহ

ৰছী

মৰাপা ৰ আোঁহ

গাটমাো

ঊণ

োদৰ শ্ৰমটখলা

পা

দৰ্লো

কপাহ

েুটৱ াৰ

“ক” অংশি ৰ্কছু মান প্ৰাকৃৰ্িক আোঁহৰ নাম ৰ্লখা তহটছ । “খ” অংশি আোঁহটিাৰ কৰ পৰা

আহৰণ কৰা হয় ৰ্দয়া তহটছ । “ক” অংশৰ লগি “খ” অংশ ৰ্মটলাৱা –
“ক” অংশ

“খ” অংশ

কপাহ

শ্ৰিড়া িা ছাগলীৰ শ্ৰনাম

মৰাপা

পা -পলু ৰ শ্ৰল া

ঊণ

গছৰ কাণ্ড

পা

গছৰ ফল
[12]
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কাৰ্যিয.4ৰ্ক ৰ্ক পদ্ধৰ্িটৰ সূ িাৰ পৰা কাটপাৰ প্ৰস্তুি কৰা হয় শ্ৰসই পদ্ধৰ্ি শ্ৰিাৰৰ নাম ৰ্লখা ।

কাৰ্যিযপত্ৰ-2
শ্ৰেণী-ষষ্ঠ ৰ্িষয় -ৰ্িজ্ঞান
পাঠ – পদািিসমূ হৰ শ্ৰেণী ৰ্িিািন
মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল শ্ৰিামাটলাটক ৰ্িজ্ঞানৰ ৪ নং অিযায়ট া িাললক পৰ্ঢ় িলৰ কাৰ্যিযৰ্খৰ্ন কৰ্ৰিা ।
প্ৰটয়ািনি অৰ্িিাৱকৰ সহায় ল’িা ।
কাৰ্যিয.1শ্ৰিামাটলাটক এৰ্গলাে পানী শ্ৰলাৱা । এৰ্িয়া িলি ৰ্দয়া পদািি ৰ্িলাক শ্ৰিটলগ শ্ৰিটলগ তক পানীি ৰ্মহলাই
দ্ৰৱণীয় শ্ৰন অদ্ৰৱণীয় পৰীক্ষা কৰ্ৰ োয় ৰ্লৰ্পিদ্ধ কৰা –
মাৰ্ , শ্ৰমৌ ,শ্ৰেনী ,ৰ্মঠা-টিল, শ্ৰনমুৰ ৰস আ া ।
কাৰ্যিয্.2- আয়না ,কােৰ তিয়াম , ডাঠ কাগি , কাঠৰ ু কুৰা ,শ্ৰিলি ৰ্িওৱা কাগি, আৰু ৰ্কিাপ – এ ই
প্ৰটিযকটৰ এৰ্িিলক তল িাৰ মাটিটৰ োই স্বচ্ছ ,অস্বচ্ছ শ্ৰন ইষি স্বচ্ছ পৰীক্ষা কৰ্ৰ ৰ্লৰ্পিদ্ধ কৰা ।
কাৰ্যিয.3িলি ৰ্দয়াটিাৰৰ মািৰ অৰ্মলট া িাৰ্ছ উৰ্লওৱা –
ক্) শ্ৰলা, িাম শ্ৰসান, িাৰ্ল
খ)েকী ,শ্ৰমি, িািৰ্ৰ কাকি ,আলমাৰ্ৰ
গ) কাঠ, কপাহ ,ৰ্শল ,গিাল
ঘ)কাে ,কাঠ ,ডাঠ কাগি, ৰ্ ন ।
*******************************************************************
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কাৰ্ম যপত্ৰ
গণিত
ষষ্ঠ শ্ৰেিী
কাৰ্য -1
তলত দেখুওৱা ধৰণে এপাত জখলা আকা। তু মি শুন্যৰ স্থান্ত মিয় হৈ প্ৰমত েুই ঘৰৰ িূণৰ িূণৰ জমপয়াই দপাৱা
স্ংখযাণ াৰ (মিণ াৰক েুইৰ গুমণিক

0

1

2

3

4

ুমল দকাৱা ৈয়)

5

6

ৃত্তণৰ

7

মিমিত কৰা।

8

9

10

11

12

13

14

কাৰ্য -2
ওপৰৰ কািয-1 দ া সম্পন্ন কণৰাণত পূৰেৰ দন্ওতাখন্ দকণন্েণৰ
ৰ সৈায় ল া।3 আৰু 6 ৰ গুমন্তক মক মক ৈ
2ৰ গুমেতক

0 1

3ৰ গুমেতক

0

2
1

3
2

তলৰ ঘৰণ াৰত

4
3

যৱৈাৰ হৈণে লক্ষ্য কৰা এই দক্ষ্ত্ৰত পাঠ্যপুমিৰ পৃষ্ঠা 30

5
4

6

5

দৰ মিমিত কৰা।

7

6

7

8

9

10

11

12

8

9

10

11

12

2 আৰু 3ৰ সধাৰে(উমিৈমতয়া) গুমেতক দ াৰ ৈ’লএই স্ংখযাণ াৰৰ মিতৰত আ াইতমক সৰু স্ংখযাণ া ৈ’লএইণ াণৱই ৈল লমঘষ্ট সাধাৰে গুমন্তক। দতািাণলাণক পাঠ্যপুমিৰ পৃষ্ঠা 47 ৰ কািযণ াৰ সম্পন্ন কৰা আৰু পুৰেৰ সৈাণয়ণৰ
গুমন্তক উমলয়াই লমঘষ্ঠ সাধাৰে গুমন্তক উমলওৱা ।

কাৰ্য -3
এই িাৈৰ দেষৰ মেন্ 30 জুন্ত এই কিযপত্ৰণ াৰ জিা মে মল দতািাণলাক ম েযালয়মল িা া।মসমেন্া িৰকাণৰ দতািাণলাক
প্ৰণতযকণক খােযৰ দপণক

মে

আৰু প্ৰ্ মত িামৰ মেন্ৰ িূণৰ িূণৰ এই খােয দতািাণলাণক পাই িমক া।অৱণেয ম েযালয় প্ৰমত

মতমন্ মেন্ৰ িূণৰ িূণৰ খুমল । িাণৰ হকণে, মসমেন্া দতািালকক এখন্ িু টি িন্ত যৰ কাগজ মে
লামগ

ি’ত দতািণলাণক মলমখ

তলা ন্ধ সিয়ণোৱাত দতািাণলাকৰ অমিজ্ঞতাৰ কিা।িাণৰ অমত কি সিয়ৰ মিতৰত জিা মে

মেণে।ণতািণলাণক

এণন্কুৱা এ া মেন্ত আৈা িাণত মসমেন্া িৰকাৰৰ খােয দিাগান্ৰ দসই িাৈৰ অিযাত জুলাই িাৈৰ প্ৰিি মেন্ ৈয়।
তলত জুলাই িাৈৰ দকণলন্দাৰ খন্ৰ মকেু অ্ংে মেয়া হৈণে।প্ৰমত িামৰ মেন্ৰ িূণৰ িূণৰ তামৰখণ াৰ

ৃত্ত

দৰ মিন্

মেয়া।এই স্ংখযা দ াৰ িামৰৰ গুমন্তক ৈয় দন্ ন্ৈয় কাষত মেয়া দন্ওতাৰ লগত মিলাই দিাৱা।ঠিক দতণন্মক
দকণলন্দাৰখন্ত প্ৰমত মতমন্ মেন্ৰ িূণৰ িূণৰ তমৰখণ াৰ উমলয়া মল মতমন্ৰ গুমন্তকণ াৰত
আগ ামিণল 4আৰু 3ৰ ল:সা:গু উমলয়া
1

2
3
4
5
উত্তৰণ া কাষৰ াকিণ া

6
7
হুওৱা।

ৃত্ত

দৰ মিন্ মেয়া।এণন্েণৰ

পমৰ া।এইণ াণৱই সিসযাণ াৰ সিাধান্ ৈ ।
8

9

10

11
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12

13

14

15

16

17

18

19
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কাৰ্য -4

ইয়াত 9টা খটখটটৰ ওপৰত আম এটা আছে।তুটম 1,2,3…এছেদছৰ
টিমাে ঘৰৰ মূ ছৰ মূ ছৰ জটপয়াই গছে আম থিা খটখটটছটাত ভটৰখে
পটৰব আৰু আম খাব পাবা?শুদ্ব উত্তৰছটাত টিে টদয়া
1 ঘৰৰ মূ ছৰ মূ ছৰ…….
2 ঘৰৰ মূ ছৰ মূ ছৰ…………

4 ঘৰৰ মূ ছৰ মূ ছৰ…….
5 ঘৰৰ মূ ছৰ মূ ছৰ…….

3ঘৰৰ মূ ছৰ মূ ছৰ……….

6 ঘৰৰ মূ ছৰ মূ ছৰ……..

7 ঘৰৰ মূ ছৰ মূ ছৰ……..

8 ঘৰৰ মূ ছৰ মূ ছৰ……..

9 ঘৰৰ মূ ছৰ মূ ছৰ………

10 ঘৰৰ মূ ছৰ মূ ছৰ….?? হা:হা:হা: …10

টা খটখটটছয় োই চিাে…..এটতয়া জটপয়াই আম খাব চপাৱা
স্ংখযাছবাৰ হে-………………..(ইয়াত স্ংখযাছবাৰ টেখা)এই
স্ংখযাছবাছৰই হে 9 ৰ উৎপাদি।

কাৰ্য -5
8 আৰু 12 ৰ উৎপােক দ াৰ, সাধাৰে আৰু গমিষ্ঠ সাধাৰে উৎপােক দ াৰ মলখা
8ৰ উৎপােক
12ৰ উৎপােক
8 আৰু 12 ৰ সাধাৰে উৎপােক

……………

8 আৰু 12 ৰ আ াইতমক সৰু (গমিষ্ঠ) সাধাৰে উৎপােক……

কাৰ্য -6
িাণৰ ম েযালয়ত মিয়াকলাপ কৰাৰ সিয়ত দতািণলাকক েলত িাগ ৈ মল মেণয় ন্ৈয় জাণন্া? দতািাণলাকৰ দেেীত

15

জন্ ল’ৰা আৰু 6 জন্ী দোৱালী আণে । িাণৰ সিাণন্ সিাণন্ েলত িাগ ৈ মল ক’দল িাণত প্ৰমতণ া েলত সিাণন্ দোৱলী
ও িণক।
এই সিসযাণ া সিাধান্ কমৰ মল দতািণলাণক 6 জন্ী দোৱলীৰ
মেল গুটি হল সিান্ িাণ
গ:সা:উ: ৰ উত্তৰ ৰ লগত

ণ

6

া কঠ্লৰ গুটি আৰু 15 জন্ ল’ৰাৰ

াণ

15

েল গঠ্ন্ কমৰ দোৱা। আণকৌ 6 আৰু 15ৰ গ:সা:উ: উমলওৱা। দেমখ া উত্তৰ এণক পা া।
াস্ত ত কমৰ কঠাল গুটি আৰু মেণলণৰ কৰা কািযৰ মক সম্বন্ধ আণে িাম
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কাৰ্য -7
কাষত দেখুওৱা অসিৰ িান্মিত্ৰখন্ত
কাঠ্ণপমিলৰ দজাঙা আগণ াণৰ মডব্ৰুগৰ
আৰু গুৱাৈাটী ক’ত আণে দেখুৱাই
মেয়াণিান্- স্থান্ দকই াক িণি D আৰু
G

ুমল ন্ািাকৰে কৰা ।স্থান্ এ া

দেখুৱাই মেওণত েীঘল আৰু
দজাখ ল

ৈল দেণলণৰ

দন্াৱৰা এ া মিন্ৰ সৃমস্ত হৈণে।

এইণ াণৱই ম ন্দু।পৃষ্ঠা 53ৰ ‘মন্ণজ কৰা’
কািযণকই া কৰা

কাৰ্য -8

পাঠ্যপুটঠ্ৰ 54 আৰু 55 েম্বৰ পৃ ষ্ঠা চিইটা পটি িাৰ্যটখটে িৰা আৰু ইয়াত িাওফাে ৰ েগত চ াফাে টিেৰ হাছয়ছৰ টমছোৱা।িাষত িাৰ
টিে থিা েথিাৰ ৰ্ু টিছবাছৰা টদয়া হহছে। চ ইছবাছৰা টিছেছৰ টমছোৱা।ৰটি,চৰখা আৰু চৰখাখণ্ডচবাৰ োমািৰণ িটৰবা ।

কাৰ্য -9
দসাফালৰ মিত্ৰত

ন্া দৰখােুডাল সিান্তৰাল দৈাৱাৰ কাৰেণ াৰৰ দকান্ণ া শুদ্ধ ওিৰৰ

ক)দৰখােুডালৰ িাজৰ

যৱধান্ মিণকাণন্া েু া স্থান্ত এণক ।

খ)দৰখােুডাল েুণয়ািূণৰ

িাই হগ িামকণলও দকমতয়াও লগ ন্ালাণগ ।

গ)ক আৰু খ েুণয়া া সতয ।
ঘ) ক আৰু খ েুণয়া া অসতয ।
পৃষ্ঠা 58 ৰ “মন্ণজ কৰা” কিযমখমন্

আৰু 60 ন্ম্বৰ পৃষ্ঠাৰ কািযমখমন্ কৰা ।
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আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ

কাৰ্যিযপত্ৰ
শ্ৰেণী -ষষ্ঠ

ৰ্িষয় -গৰ্ণি

পাঠ- িযাৰ্মৰ্িৰ শ্ৰমৌৰ্লক িাৰণা
ইংৰ্গি- মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল শ্ৰিামাটলাটক গৰ্ণি পাঠয পুৰ্িৰ পাঠ নং 3 ৰ আগকিাৰ্খৰ্ন িালদটৰ পৰ্ঢ়িা
আৰু িলৰ কাৰ্যিয শ্ৰকই া কৰ্ৰিা । প্ৰটয়ািনি ৰ্শক্ষক নাইিা অৰ্িিাৱকৰ সহায় ল’িা ।
কাৰ্যিয.1আমাৰ োৰ্ৰওফাটল িকা িস্তুটিাটৰ ৰ্ক িুিায়ৰ্িন্দু , ৰৰ্ি ,শ্ৰৰখাখণ্ড , িল ,সমান্তৰাল শ্ৰৰখা , িৃ ত্ত,শ্ৰকাণ

।
ৰ্ক িুিায়

িস্তু
1

শ্ৰপৰ্িলৰ িুঙা মূ ৰট াটৱ

ৰ্িন্দু

2

শ্ৰেলৰ কাষট াটৱ

--------------

3

ৰ্কিাপৰ েুকট াটৱ

--------------

4

েিৰ শ্ৰপাহৰট াটৱ

--------------

5

শ্ৰমিৰ ওপৰৰ পৃষ্ঠাখটন

--------------

6

শ্ৰেলৰ ৰ্িপৰীি কাষ দু াই

--------------

7

খাৰু এপাটি

--------------

8

শ্ৰমিখনৰ দাৰ্ি োৰ্ৰ া

--------------
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কাৰ্যিয.2শুদ্ধ (√)আৰু অশুৰ্দ্ধট াি (×) ৰ্েন ৰ্দয়া
i)ৰ্ত্ৰিুি এ া িন্ধ িি ।
ii)িযাস ডাল িৃ ত্তট াৰ িৃ হত্তম িযা নহয় ।
iii)এ া ৰ্ত্ৰিুিৰ শীষি ৰ্িন্দু ৰ্িৰ্ন া এটকটৰখীয় ।
iv)িযাস িযাসাদ্ধিৰ দু গুন ।
v) এ া েিুিুিিৰ োৰ্ৰডাল কণি িাটক ।
কাৰ্যিয.31.টকৱল শ্ৰৰখাখণ্ডটৰ গৰ্ঠি শ্ৰহাৱা সৰল িিক -----টিাটল ।
2.এ া ------ৰ ৰ্িৰ্ন া িাহু িাটক ।
3. দু া ৰ্নৰ্দিষ্ট ৰ্িন্দুৰ মাটিটৰ -----আোঁৰ্কি পাৰ্ৰ ।
4. এ া ৰ্নৰ্দিষ্ট ৰ্িন্দুৰ মাটিটৰ ----টৰখা আোঁৰ্কি পাৰ্ৰ ।
কাৰ্যিয.4ছৰ্ি অংকন কৰ্ৰ নামকৰণ কৰা উত্তল িহুিুি , অৱিল িহুিুি ,সমান্তৰাল শ্ৰৰখা , ক াকৰ্ কৰা শ্ৰৰখা
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কাৰ্যিযপত্ৰ
শ্ৰেণী -ষষ্ঠ

ৰ্িষয় -গৰ্ণি

পাঠ- পূ নি সংখযা
ইংৰ্গি- মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল শ্ৰিামাটলাটক গৰ্ণি পাঠয পুৰ্িৰ পাঠ নং 4 ৰ আগকিাৰ্খৰ্ন িালদটৰ পৰ্ঢ়িা
আৰু িলৰ কাৰ্যিয শ্ৰকই া কৰ্ৰিা । প্ৰটয়ািনি ৰ্শক্ষক নাইিা অৰ্িিাৱকৰ সহায় ল’িা ।
কাৰ্যিয.1আ াইিলক সৰু স্বািাৰ্ৱক আৰু পূ ণি সংখযা শ্ৰকই া ৰ্লখাকাৰ্যিয.2“ক” আৰু “খ”স্তম্ভ দু া ৰ্মটলাৱা –
স্তম্ভ “ক”

“খ”

1

আিদ্ধ িমি

ক

ৰ্যৰ্দ aআৰু bদু া পূ ণি সংখযা শ্ৰিটন্ত a+b=b+a আৰু a×b=b×a

2

ৰ্িৰ্নময় ৰ্িৰ্ি

খ

ৰ্যৰ্দ aআৰু bদু া পূ ণি সংখযা শ্ৰিটন্ত a+b, a×b শ্ৰৰা পূ ণি সংখযা

3

সৰ্িলন ৰ্িৰ্ি

গ

ৰ্যৰ্দa,b আৰুc ৰ্িৰ্ন া পূ ণি সংখযা শ্ৰিটন্ত a(b+c)= a×b+a×c

4

ৰ্িিৰন ৰ্িৰ্ি

ঘ

ৰ্যৰ্দ a,bআৰুc ৰ্িৰ্ন া পূ ণি সংখযা শ্ৰিটন্ত (a+b)+c
=a+(b+c)আৰু(a×b) ×c=a× (b×c)

5

শ্ৰৰ্যাগাত্মক অটিদ

ঙ

ৰ্যৰ্দ a এ া পূ ণি সংখযা শ্ৰিটন্ত a+0 =a=0+a

6

গুনাত্মক অটিদ

ে

ৰ্যৰ্দ aএ া পূ ণি সংখযা শ্ৰিটন্ত ax0 =0=0×a

7

শূ ণযটৰ পূ ৰণ

ছ

ৰ্যৰ্দ আৰু এ া পূ ণি সংখযা শ্ৰিটন্ত a×1=a=1×a

8

শূ ণযটৰ হৰণ

ি

ৰ্যৰ্দ আৰু এ া পূ ণি সংখযা শ্ৰিটন্ত a÷ 0 অৰ্নটণিয়
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কাৰ্যিয.3খালী ঠাই পূ ৰ কৰা –
a)-----×13=13×18
b) পূ ণি সংখযাটিাৰ ------- আৰু ------- প্ৰৰ্িয়া সাটপটক্ষ আিদ্ধ ।
c)-------টৰ হৰণ অৰ্নটনিয় ।
d)----- শ্ৰৰ্যাগাত্মক শ্ৰমৌৰ্লক সংখযা ।

কাৰ্যিয.4 – সংখযা শ্ৰৰখা দু ডালৰ খালী িাকেটিাৰ উপৰ্যু ক্ত সংখযাটৰ পূ টৰাৱা
0

1

2

3

-

5

-

0

কাৰ্যিয.5-

-

2

6

-

4

-

-

-

সংখযা শ্ৰৰখাি শ্ৰৰ্যাগ আৰু ৰ্িটয়াগ কৰাI)3+5
II) 7+8
III )4-2
IV)6-3
*********************
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Worksheet No 1
Subject:English, Class:VI
Lesson 2:Tom Sawyer (Revision)
Summary of the lesson:

Tom was a young boy who was fond of adventures. Huck was one of his best friends. One day
Tom and Huck went out to find some treasure. They selected a broken-down house. The boys
started to dig at a place inside the house. Just at that moment, they heard a voice outside. Two
men entered the house. Tom and Huck hid themselves inside a room on the first floor. The two
men started to dig at the place which Tom and Huck had chosen. After some time, the two men
found a box full of gold coins. They left the place taking the box. Tom and Huck came out of the
house and went to find some hidden treasure at other place.

Activity 1: The story of "A Thirsty Crow". Begin some of the sentences with- (then, after that, next and
finally) to complete the story.

.
There was a crow which was very thirsty. He searched for water everywhere._________he saw a water
pot. He looked inside the pot. There was very little water in the pot.______he saw some stones
nearby._______,he thought of a plan. He put some stones one by one into the pot.________,the water
level in the pot came up. The crow drank the water and flew away happily.
[Refer: Activity 4 in page no 25 and do the activity]
Activity 2:
Read a story. Then try to write a paragraph about that story in your own words.
[Hint: While writing the paragraph you mention the points as asked in activity 5(a) of your book page
no.26]
[21]
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Activity 3:
Let's revise -

Types of Sentences:

● Assertive sentence: makes a statement and ends with a full stop( .)
eg:Tom was fond of adventures.
● Interrogative sentence:asks a question and ends with a question mark(?)
eg:Who brought them here?
● Imperative sentence: gives a command,ends with a full stop(.)
eg:Read the story.
● Exclamatory sentence: expresses strong feeling and ends with an exclamation
mark (!), eg: What a beautiful picture it is!
Now, read each sentence and add the correct punctuation mark ( . ,?!) .Identify different types of
sentences and write what they are called:
a) Wash your hands properly ________

d) What a beautiful place it is _____________

b) When is your birthday _____________

e) The sun rises in the east _____________

c) He is a good boy__________________

f) Who is your English teacher ___________

Activity 4:
Students, do you have a garden at school or at home? Do you like to grow flowers or vegetables? Here are
some tools that you can use while gardening.

Garden boots, bucket, garden gloves, watering can, wheel barrow, garden spade
[Refer: Activity 8 of page no 28 and learn about few tools used by farmers.]
Activity 5:
How will you give direction to a new friend from your school to your home? Write in 5 or 6 sentences.
[Hint: Read the sentences given in activity 6 (a) page no 26 of your book.]
************************************************************************************
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আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ

Worksheet no 2
Lesson 3, Dhyan Chand

Summary of the lesson:

Dhyan Chand was one of the greatest Indian hockey players who achieved world fame.He shocked the Europeans and the
Americans with his outstanding performance in three Olympics.His real name was Dhyan Singh.He was born on 29 th August
1905 in Allahabad He joined the British Indian Army at the age of 16.He led the Indian Hockey Team in three Olympics and
won gold medals for India.He scored a total of 570 goals in 185 matches.He was given nicknames 'The Wizard' and 'The
Magician of Hockey'. The government of India awarded him the national honour of Padma Bhushan in 1956.He died at the
age of 74 in Delhi on 3 December 1979. His birthday is celebrated as National Sports Day.

Activity 1 : Complete the sentences with the appropriate words from the text.
a) Pele is to football and Muhammad Ali is to boxing,Dhyan Chand is to ____________
b) This great player was born as Dhyan Singh on_____________________________.
c) ____________________,he led the Indian hockey team to win the first Gold medal
for India in Amsterdam.
d) The Government of India awarded him the national honour of________________.

[Hint:Read the text to do the activity. Do activity no 2 ,3 and 4 in page no 33 and 34 of your book]

Activity 2: Read the text and find out 15 new words and write the meaning of the words.

[Hint: Consult a dictionary."A dictionary is a book that contains a list of the words in a language in the order of the
alphabet and tells you what they mean in the same or another language ."Look at the top or bottom margins of the
dictionary pages to find out first word(entry) and the last word on that page .]

Activity 3: Arrange the letters to form a word. One has been done for you: EATIBUFLU- BEAUTIFUL
a) LAYERP ___________________

d) RFIEDN ___________________
[23]
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b) ETISFALV __________________

e) USBJCET__________________

c) RTHEA ____________________
[Do activity no 5 in page no 34,in your exercise copy]
Activity 4: Do you all like to play games? Which game do you like the most? Write 5 lines about the game.
Activity 5: Here are the names of some great players of Assam. Write the name of the sport they are associated
with:
a)Hima Das b)Riyan Parag c)Jayanta Talukdar d)Jamuna Boro e)Shivangi Sharma f)Golap
Rabha
[Try to recognise the famous players of India given in page no.31 of your book]
Activity 6: Read the sentences:
● I am a student of class VI.
● They played football.
● Father will go to the market.
The above three sentences are describing actions done at different time. The verb that shows the time when an
action takes place is known as Tense. There are three main types of Tense.They are- i)Present tense ii)Past tense
iii)Future tense.
Present Tense: describes an action that take place in the present.
eg: I play football. , She goes to school.
Past Tense: describes an action that took place at a definite time in the past.
eg:I played football ., She went to school.
FutureTense: describes an action that will happen in the future.
eg :I will play football. , She will go to school
Write 3 sentences of each kind of Tense.
[Hint:Read activity 8 in page no 36 of your book]

ৰ্িটশষ দ্ৰষ্টৱয :- ওপৰি উেৰ্খি কাৰ্যিযসমূ হ ছাত্ৰ ছাত্ৰীটয় ৰ্শক্ষক ৰ্শক্ষৰ্য়ত্ৰীৰ আৰু অৰ্িিাৱকৰ িত্বাৱিানি
সম্পন্ন কৰ্ৰি । কাৰ্যিয পত্ৰৰ্খৰ্ন আৰ্হি মূ লকটহ, প্ট্ য়ািন সাটপটক্ষ ৰ্শক্ষক ৰ্শক্ষয়ত্ৰীটয় অৰ্িিাৱকৰ লগি
শ্ৰৰ্যাগাটৰ্যাগ কৰ্ৰ অৰ্িৰ্ৰক্ত কাৰ্যিযপত্ৰৰ শ্ৰৰ্যাগান িৰ্ৰি । ঘৰি িকা সময়ি িা িাৰ্হৰলল গ’শ্ৰল সঘনাই োটিাটনটৰ
হাি িুি আৰু মাক্স পৰ্ৰিান কৰ্ৰি । পূ ৱা আৰু গিুৰ্ল িযায়াম কৰ্ৰি আৰু তদৰ্নক িাৰ্লকা প্ৰস্তুি কৰ্ৰ ৰ্লখা
পঢ়া কৰ্ৰি । সু ষম আহাৰ খাি ।
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কাৰ্যিপত্ৰ- ১
শ্ৰেণী : - ৭ম
পাঠ নং : - ৩
পাঠ : পৰ্ণ্ডি আনন্দৰাম িৰুৱা
কাৰ্যি : ১
শ্ৰিামাটলাকৰ পাঠযপুৰ্ি অংকুৰণৰ পাঠ নং - ৩ ( পৰ্ণ্ডি আনন্দৰাম িৰুৱা ) শ্ৰ া শুদ্ধ আৰু স্পষ্ট উচ্চাৰটণটৰ
শ্ৰকইিািাটৰা পঢ়া । িুৰ্ি শ্ৰনাটপাৱা নিুন শব্দ পাটল অৰ্িিানৰ সহায়ি অিি উৰ্লওৱাৰ শ্ৰেষ্টা কৰ্ৰিা ।
কাৰ্যি : ২
পৃষ্ঠা নং ১৯ আৰু ২০ ৰ শ্ৰনাৱাখাৰ্ল, তমমনৰ্সংহ, আনন্দৰাম িৰুৱাৰ ৰেনাৱলী, আনন্দৰাম িৰুৱা িাষা - কলা
- সংেৃ ৰ্ি - সংস্থা ৰ ৰ্িষটয় িালদটৰ পঢ়া ।
কাৰ্যি : ৩
পৃষ্ঠা নং ২০ ৰ পাঠৰ্িৰ্ত্তক ৰ্িয়াৰ ১, ২ আৰু ৩ নং প্ৰশ্নটকই াৰ উত্তৰ িহীি ৰ্লখা ।
কাৰ্যি : ৪
পৃষ্ঠা নং ২১ ৰ প্ৰশ্ন নং ৫, ৬ আৰু ৭ ৰ উত্তৰটিাৰ িহীি ৰ্লখা ।
কাৰ্যি : ৫
আনন্দৰাম িৰুৱাই ৰেনা কৰা পুৰ্িসমূ হৰ নামৰ এখন িাৰ্লকা কৰা ।

[25]

আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ

কাৰ্যি : ৬
পৃষ্ঠা নং ২২ ৰ প্ৰিম িাকে দু াি িকা িণিনাৰ দ্বাৰা কালৰ ৰ্িষটয় িুটিাৱা তহটছ ।িালদটৰ পৰ্ঢ় শ্ৰলাৱা ।ইয়াৰ
ৰ্পছি িিিমান কাল, অিীি কাল আৰু িৰ্ৱষযি কাল কাক কয় ৰ্লখা । ৰ্িৰ্নও া কালৰ ১০ ালক উদাহৰণ
সম্পূ ণি িাকযৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰা । পাঠট াি িকা অিীি কালৰ ৰ্িয়া পদটকই া িাৰ্ছ উৰ্লয়াই ৰ্লখা ।
কাৰ্যি : ৭
পাঠট াি িকা ৰ্িটশষয, ৰ্িটশষণ, সিিনাম আৰু ৰ্িয়া পদটিাৰৰ এখন িাৰ্লকা প্ৰস্তুি কৰা ।
কাৰ্যি : ৮
সাৰ্হিয, কলা, গীি শ্ৰগাৱা, িাদয - ৰ্যন্ত্ৰী, ৰ্েত্ৰ - ৰ্শল্পী, শ্ৰখলু লৱ আৰ্দ ৰ্িৰ্িন্ন শ্ৰক্ষত্ৰি সু নাম অিিন কৰা িযৰ্ক্তৰ
নাম সংগ্ৰহ কৰ্ৰ িাৰ্লকা প্ৰস্তুি কৰা ।
কাৰ্যি : ৯
িৰ্ৱষযটি িুৰ্ম ৰ্ক হ'িলল ৰ্িেৰা আৰু ৰ্কয় হ'ি ৰ্িেৰা শ্ৰসই ৰ্িষটয় ৰ্লখা ।
কাৰ্যি : ১০
"টেষ্টাৰ অসািয এটকা নাই "।এই কিাষাটৰটৰ িুৰ্ম ৰ্ক িুৰ্ি শ্ৰপাৱা ৰ্নিৰ িাষাটৰ ৰ্লখা ।
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কাৰ্যিপত্ৰ-২
পাঠ নং-৪
পাঠ: িনমিূৰ্ম
কৰ্িিাট াৰ মূ লিাৱ: কৰ্ি নৰ্লনীিালা শ্ৰদৱীটয় "িনমিূ ৰ্ম “কৰ্িিাট াটৰ ৰ্নিৰ ওপিা ঠাইখনক
িীৱটন- মৰটণ িালটপাৱাৰ কিা প্ৰকাশ কৰ্ৰটছ। িীৱটন - মৰটণ শ্ৰিওোঁৰ ওপিা ঠাইখটনই ৰ্প্ৰয়।
আনৰ্ক মৃিুযৰ ৰ্পছটিা শ্ৰসই ঠাইখনললটয় আহাৰ িাটি কামনা কৰ্ৰটছ। শ্ৰসই শ্ৰেটনহী িনমিূ ৰ্মৰ
শীিল ছায়াি শ্ৰিওোঁৰ িাগৰুৱা আত্মাই ৰ্িৰৰ্ণ ল’টলটহ শ্ৰৰ্যন শ্ৰিওোঁ শাৰ্ন্ত পায়। পখী তহ ,আকাশৰ িৰা
তহ,ফু ল তহ, নদী তহ,শ্ৰসাটণাৱালী শ্ৰমঘ তহ আৰ্দ ৰ্িৰ্িন্ন ৰূপটিা ৰ্িৰ্িন্ন প্ৰকাটৰ শ্ৰিওোঁ শ্ৰেটনহী িিিূ ৰ্মৰ
শ্ৰসোঁৱা কৰ্ৰ ৰ্যাি ৰ্িোৰ্ৰটছ।
ৰ্নিৰ ওপিা ঠাইখনৰ লগি প্ৰটিযক মানু হটৰ অটনক স্মৃৰ্ি িৰ্ড়ি তহ িাটক। ৰ্ৰ্যটয় ৰ্নি িিিূ ৰ্মৰ
প্ৰৰ্ি প্ৰটিযক িযৰ্ক্তৰ অনু ৰাগ িঢ়ায়। কৰ্ি নৰ্লনীিালা শ্ৰদৱীও ইয়াৰ িযৰ্িিম নহয়।
(ৰ্ি: দ্ৰ: এটন িৰণৰ কৰ্িিাটিাৰক স্বটদশটপ্ৰম মূ লক কৰ্িিা িুৰ্ল কয়।)
কাৰ্যি: ১
কৰ্িিাট া শুদ্ধ আৰু স্পষ্ট উচ্চাৰটণটৰ পৰ্ঢ় মুখস্থ কৰা।
কাৰ্যি: ২
শুদ্ধ উচ্চাৰণ আৰু লয় সহকাটৰ কৰ্িিাট া আিৃ ৰ্ত্ত কৰ্ৰিলল শ্ৰেষ্টা কৰা।
কাৰ্যি: ৩
পৃষ্ঠা নং ২৮, ২৯, ৩০ ৰ আ াইটিাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ িহীি ৰ্লখা।
কাৰ্যি: ৪
পৃষ্ঠা নং ৩১ ৰ "মই অসমীয়া" গীিট া ৰ্যৰ্দ আগটি শুৰ্নছা সু ৰ লগাই গািলল শ্ৰেষ্টা কৰা ৰ্যৰ্দ আগটি নাই
কৰা শ্ৰিটন্ত কাটৰািাৰ সহায়ি শুৰ্নিলল আৰু গািলল শ্ৰেষ্টা কৰা।
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কাৰ্যি: ৫
নৰ্লনীিালা শ্ৰদৱীৰ ৰ্িষটয় েমুলক ৰ্লখা। (পৃষ্ঠা নং ২৮ ৰ সহায়ি)। শ্ৰিওোঁ ৰ্লখা গ্ৰন্থটিাৰৰ নাম উটেখ কৰা ।
কাৰ্যি: ৬
তেয়দ আব্দু ল মাৰ্লকৰ ৰ্িষটয় েমুলক ৰ্লখা (পৃষ্ঠা নং ৩১ ৰ সহায়ি )।
কাৰ্যিয: ৭
িুৰ্ম িনা দহ গৰাকী শ্ৰদশটপ্ৰৰ্মকৰ ছৰ্ি আৰু নাম সংগ্ৰহ কৰ্ৰ এৰ্ এলিাম তিয়াৰ কৰা। শ্ৰিওোঁটলাকৰ
কমিৰাৰ্িৰ ৰ্িষটয় েমুলক উটেখ কৰ্ৰিা। ( প্ৰটয়ািন হ'টল কাটৰািাৰ সহায় ল'িা।)
কাৰ্যি: ৮
অন্তযৰ্মল িকা ৰ্ৰ্যটকাটনা ২০ া শব্দৰ ৰ্নিালক এখন িাৰ্লকা প্ৰস্তুি কৰা।
কাৰ্যি: ৯
িুৰ্ম ৰ্নিালক ২০ া িাকয ৰ্লৰ্খ িাকযি িকা ৰ্িটশষয আৰু ৰ্িটশষণ পদৰ িলি আোঁে না।

*************************************************************************
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কাৰ্ম পত্ৰ
বিষয়:- সৰ্াজ বিজ্ঞান
শ্ৰেণী:- সপ্তৰ্
পাঠ:- পৃবথৱীৰ অিযন্তৰ িা
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নাৰ্-

শ্ৰৰাি নং -

িিিি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকি নিািালিালক মেশ্চয় পৃমথৱীি মবষলয় মকছু হ’নিও জাো । আমি
বাস কিা পৃমথৱীখে নসৌিজগিি এটা গ্ৰহ । এই পৃমথৱীখেি উৎপমত্ত নকলেকক হ’ি নসই িহসযি
মবষলয় জামেবকি নিািালিাক সকলিালি িে নযাৱালিা স্বাভামৱক । ভূ লগাি মবজ্ঞােী সকলি আমজি
পিা ৪৫০লকাটি বছি আগলি পৃমথৱীখেি সৃমি নহাৱা বুমি হকলছ । পৃমথৱীি উপমিভাগ বিথ িাে
কঠিে অৱস্থাি থামকলিও অভযন্তিভাগ এমিয়াও গমিি অৱস্থাি আলছ ।
পৃমথৱীি অভযন্তি ভাগি গঠে প্ৰণািী এলক েহয় । পৃমথৱীি ওপিি পিা
নকন্দ্ৰকিলক স্তলি স্তলি কঠিে, অধ্থজি
ু ীয়া আিু জুিীয়া পিাথথ নপাৱা য়ায় । পৃমথৱীি অভযন্তি ভাগি
স্তিলবািি হবমশিয নবলিগ নবলিগ । পৃমথৱীি থকা মবমভন্ন মশি, িমণক,িাটি আমিি গঠে মভন্ন ।
িগলি ইয়াি থকা জীৱজগিলিা প্ৰলয়াজে অপমিসীি । নসলয়লহ নিািালিাকি পাঠযপুমথি থকা ২েং
পাঠলটা ভািিলি পম়িবা ।
বিয়াকিাপ নং ১
শুদ্ধ উত্তিলটা বামছ উমিওৱা• উিাহিণ- ভূ ত্বক গল়ি ২০/৩০/২৫
(ক)আমি

বাসকিা

পৃমথৱীখে

মকলিামিটাি

২০ মকলিামিটাি

নসৌিজগিি এটােক্ষত্ৰ

ডাঠ ।

/গ্ৰহ /উপগ্ৰহ ।

(খ) পৃমথৱীি পৃষ্ঠি পিা নকন্দ্ৰকি- ৪/৩/২ টা স্তিলি গঠিি ।
(গ) পৃমথৱীি গভথ িালে হ’ি- ভূ ত্বক/গুিুিণ্ডি/নকন্দ্ৰিণ্ডি ।
(ঘ) আটাইিকক টাে িমণকমবধ্ হ’ি- নসাণ/হীিা/িস্তা ।
(ঙ) পৃমথৱীখেি সৃমি হহমছি আমজি পিা প্ৰায়- ৪৫০/৪৬০/৪৮০ নকৌটি বছি আগলি ।
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বিয়াকিাপ নং ২
উৎপমত্ত অেুযায়ী মশিি প্ৰকািলবািি োি মিখা-

মশি

বিয়াকিাপ নং ৩
বাকচি মিয়া উপযুক্ত শব্দ বযৱহাি কমি খািী ঠাই পূিণ কিা ।
• উিাহিণ- ভূ ত্বক স্তিক মছয়াি স্তি বুমিও জো যায় ।
নকন্দ্ৰ িণ্ডি, ভূ ত্বক, কঠিে, মহউিাছ, অন্তলভথ মি
আলেয়
(ক)পৃমথৱীি উপমিভাগি আৱিণলটাক_____বুমি নকাৱা হয় ।
(খ)গুিুিণ্ডিি ঠিক িিলি নকন্দ্ৰক আৱমি থকা স্তিলটালৱ হ'ি_____ ।
(গ)নিগিাি পিা উৎপমত্ত নহাৱা মশিক_____মশি নবালি ।
(ঘ)িমণকলবাি সাধ্ািণলি_____পিাথথ ।
(ঙ)িাটিি হজমৱক উপািাে বুমিলি সাধ্ািণলি______ক বুজায় ।
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বিয়াকিাপ নং ৪
‘ক’ অংশি িগি ‘খ’ অংশ মিলিাৱা ।
‘ক’অংশ

‘খ’অংশ

ভূ ত্বক গল়ে প্ৰায়
িাটি

হজমৱক আিু অকজমৱক
পিাথথলি গঠিি ।
এলক েহয় ।

পৃমথৱীখেি আমিলি

২০মক:মি: ডাঠ

মহিািয় পবথিি থকা
মশিাখণ্ড
পৃমথৱীি অভযন্তি
ভাগি গঠে প্ৰণািী

জিন্ত নগছীয় অমেমপণ্ড
আমছি ।
নগিীয় মশিি ।

বিয়াকিাপ নং ৫
সচা মিছা মেণথয় কিা• উিাহিণ- কয়িা নগিীয়

সচা

মশি ।

(ক)পৃমথৱীি নখািালটাি এক প্ৰধ্াে উপািাে হ’ি মশি ।
(খ)উৎপমত্ত অেুযায়ী মশি চামিপ্ৰকাি ।
(গ)চূ ণ নগিীয় মশি ।
(ঘ)মশিি পিাই িাটিি উৎপমত্ত হয় ।
(ঙ)বামিমশিি পিা ইটা হিয়াি কিা হয় ।
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বিয়াকিাপ নং ৬
িিি বন্ধেীি মভিিি মবমভন্ন ধ্িণি মশিি োি মিয়া আলছ । নসইলবাি িিি
িামিকাি মিয়া ধ্িলণ নেণীভু ক্ত কিা(িাবথি, নেট, বামিমশি, কয়িা, চূ ণমশি, চকিাটি, নবাকামশি, মচি, নবছল্ট, নগ্ৰব্ৰ, নগ্ৰণাইট,
কংলিািালিট )
• প্ৰমিলটা মবভাগলি এটাকক কমি নিখুওৱা হহলছ ।
আলেয় মশি
নগিীয় মশি
িূপান্তমিি মশি

নবছল্ট
কয়িা
মচি

[32]

আৰ্হি কাৰ্যিযপত্ৰ

পাঠ- ১১ / গুপ্ত সাম্ৰাজযি উত্থাে

*** িিিি ছাত্ৰ-োত্ৰীসকি কাযথপত্ৰখে কিাি আগলি নিািালিালক সিাজ মবজ্ঞােি 'গুপ্ত
সাম্ৰাজযি উত্থাে' পাঠলটা িলোলযালগলি পম়ি ি'বা।
কাৰ্ম নং ১::

আেুিামেক খ্ৰীিীয় িৃ িীয় শমিকাি 'গুপ্ত' োিি এটা িাজবংশই ভািিি শাসে

কাযথ চিাইমছি। নিওঁলিাকি িাজত্বকািি মবষলয় ইমিহাসি মবমভন্ন সিিি পিা জামেব পামি।
িিি নিলে মকছু িাে সিি উলেখ কিা হহলছ। গুপ্ত সাম্ৰাজযি ইমিহাসি মবষলয় জামেব পিা
সিিলবাি বামচ উমিয়াই মচে মিয়া।

কাৰ্ম নং ২::

গুপ্ত সাম্ৰাজযি প্ৰমিষ্ঠািা আমছি শ্ৰীগুপ্ত। শ্ৰী গুপ্তি পাছি আে বহুলকইজে গুপ্ত

িজাই িাজত্ব কমিমছি। িিি প্ৰথি সািজে গুপ্ত িজাি োি নিওঁলিাকি িাজত্বকািি
আেুিামেক সিয়লছাৱাি হসলি নখমিলিমিকক উলেখ কিা হহলছ। োিলবাি একামিক্ৰলি মিখা।
শ্ৰী গুপ্ত (২৪০-২৮০ খ্ৰীীঃ), সিুদ্ৰ গুপ্ত (৩৩৫-৩৭৫ খ্ৰীীঃ),স্কন্দ গুপ্ত (৪৫৫-৪৬৭
খ্ৰীীঃ), মিিীয় চন্দ্ৰগুপ্ত (৩৭৫-৪১৪ খ্ৰীীঃ), ঘলটাৎকচ (২৮০-৩১৯ খ্ৰীীঃ), প্ৰথি
চন্দ্ৰগুপ্ত (৩১৯-৩৩৫ খ্ৰীীঃ), প্ৰথি কুিাি গুপ্ত (৪১৫-৪৫৫ খ্ৰীীঃ)

কাৰ্ম নং ৩::

গুপ্ত যুগি শাসে বযৱস্থাি মবষলয় পম়ি উপযুক্ত শব্দ বযৱহাি কমি

িিি খািী

ঠাইসিূহ পূিণ কিা
গুপ্ত সাম্ৰাজযি শাসে বযৱস্থাি িুিব্বী িজাই আমছি যমিও শাসেি সুমবধ্ালথথ মবমভন্ন নক্ষত্ৰি
ক্ষিিাি মবলকন্দ্ৰীকিে কিা হহমছি। শাসেি সুমবধ্ালথথ সাম্ৰাজযক মবমভন্ন নগাট নযলে ________,
_______ আিু ________ আমি ভাগ কমিমছি।
সািমিক বামহেীি সকলিা কাযথ নসোপমিি মেলিথ শি সম্পািে হহমছি যমিও

সলবথাচ্চ ক্ষিিা

________ হািি েযস্ত আমছি।
মবচাি বযৱস্থা িুটা ভাগি মবভক্ত কিা হহমছি। িাটিবািী সম্পকীয় মবষয়লবাি ___________
আিু চু মি-ডকাইমি সম্পকীয় মবষয়লবাি __________ শাখাি অন্তগথি আমছি।
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কাৰ্ম নং ৪::

গুপ্ত যুগি বহুলকইজে সামহমিযলক নিওঁলিাকি িচোলি নসই যুগি সামহিযি ভঁ িাি

চহকী কমি হথ হগলছ। িিি মিয়া সামহমিযক নকইজেি োিি মবপিীলি নিওঁলিালক িচো কিা
এখে এখে গ্ৰন্থি োি মিখা।
ক। শূদ্ৰক=
খ। কামিিাস =
গ। মবশাখািত্ত=
ঘ। ভিি=

কাৰ্ম নং ৫::

মবজ্ঞাে আিু গমণিি মবমভন্ন বযাখযা আিু ধ্ািণা গুপ্ত যুগলি উদ্ভাৱে হহমছি।

নসই সিূহ িিি মেমিি অংশি মিখা।
আযথভট্টি মবজ্ঞােি বযাখযা

কাৰ্ম নং ৬::

গমণিি ধ্ািণা

মশল্প-ভাস্কযথি উত্তিলণ গুপ্ত যুগক আিু এলখাপ উচ্চ মশখিকি িু মি মেমছি। গুপ্ত

যুগি স্থাপিযি নকিলবাি

মেিশথেি োি মিখা।
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কাৰ্যিযপত্ৰ-1
শ্ৰেণী- সপ্তম ৰ্িষয় -ৰ্িজ্ঞান
পাঠ -আোঁহৰপৰা কাটপাৰলল
ইংৰ্গি-মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল শ্ৰিামাটলাটক ৰ্িজ্ঞানৰ ৩ নং অিযায়ট া িাললক পৰ্ঢ় িলৰ কাৰ্যিযৰ্খৰ্ন
কৰ্ৰিা । প্ৰটয়ািনি অৰ্িিাৱকৰ সহায় ল’িা ।
কাৰ্যিয.1ৰ্ৰ্যটকাটনা োৰ্ৰ া ঊণ উৎপাদন কৰা প্ৰাণীটিাৰৰ ছৰ্ি অংকন কৰা িা ছৰ্ি কাৰ্ লটগাৱা –
1

2

3

কাৰ্যিয2এ া শব্দি উত্তৰ ৰ্দয়া –
a) শ্ৰিড়াৰ শৰীৰৰ শ্ৰনাম খুটৰাৱা পদ্ধৰ্ি ।
b) শ্ৰনাম িালদটৰ িু ই ময়লাটিাৰ আোঁিৰাই শ্ৰলাৱা ।
c)পা -পলু প্ৰৰ্িপালন কৰা িা শ্ৰপাহাক ৰ্ক শ্ৰিাটল ।
d)পা -পলু টৱ পা ৰ আোঁটহটৰ সম্পূ ণিিাটৱ আৱৰ্ৰ শ্ৰপলায়, এই আৱৰণট াক ৰ্ক শ্ৰিাটল?
e) এই গছৰ পা পা -পলু খাই ।
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কাৰ্যিয.3 –
কাৰ্ লটগাৱা িলি ৰ্দয়া িাকেি –
এটু কুিা পাট কালপাি

এটু কুিা কপাহী

কালপাি

এটু কুিা ঊণ

কালপাি

কাৰ্যিয 4.ছৰ্ি অংকন কৰা আৰু ৰং কৰাপা -পলু ৰ িীৱন েি ।
কাৰ্যিয.5শ্ৰিড়াৰ সংখযা ৰ্হোপি ,েীন আৰু অটেৰ্লয়াৰ ৰ্পছটি পৃৰ্িৱীৰ ৰ্িিৰি ----------িৃিীয় স্থানি আটছ ।
অৱটশয ---------- শ্ৰিড়াৰ উত্তম মানৰ ঊণ উৎপাদনৰ িাটি িনািাি ।

******************************************************************

কাৰ্যিযপত্ৰ-2
শ্ৰেণী- সপ্তম ৰ্িষয় -ৰ্িজ্ঞান
পাঠ -আোঁহৰপৰা কাটপাৰলল
ইংৰ্গি - মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল শ্ৰিামাটলাটক 4 নং পাঠ িাপ পৰ্ঢ় িলৰ প্ৰশ্নটিাৰৰ উত্তৰ কৰ্ৰিা ।
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কাৰ্যিয1. শ্ৰকান িস্তু গৰম ,আৰু শ্ৰকান িস্তু শ্ৰেোোঁ িাৰ্ে উৰ্লওৱা ।
i

িস্তুৰ নাম

ii

িৰফ

iii

োহ

iv

আইেৰ্িম

v

জ্বৰ্ল িকা ম’ম

গৰম

শ্ৰেোোঁ

2. শুদ্ধ শ্ৰন অশুদ্ধa. কুপৰ্ৰিাহীটিাৰক অপৰ্ৰিাহী পদািি শ্ৰিাটল ।
b. সাগৰৰ পৰা অহা িিাহক স্থল িিাহ শ্ৰিাটল ।
c. আমাৰ শৰীৰৰ উষ্ণিা িুৰ্খিলল জ্বৰ শ্ৰিাখা িাপটমিা িযৱহাৰ কৰা হয় ।
d. ৰ্ৰ্যটিাৰ িস্তুটৱ িাৰ মাটিটৰ অনায়াটস িাপ সিাৰ্লি হ’িলল ৰ্দটয় এ ইটিাৰ িাপৰ কুপৰ্ৰিাহী ।
3. খালী ঠাই পূ ৰ কৰা –
A.মানু হৰ শৰীৰৰ স্বািাৰ্ৱক উষ্ণিা --------।
B.পািল ৰঙৰ িস্তুিলক ---- ৰঙৰ িস্তুটৱ অৰ্িক ৰ্িৰ্কৰণ কটৰ ।
C.ৰ্ডগ্ৰী--- এককি উষ্ণিা শ্ৰিাখা হয় ।
D.িাপটমিাৰ উষ্ণিাৰ পৰ্ৰসৰ --- পৰা --- তল ।
4. স্তম্ভ ৰ্মটলাৱা –
ক

খ

a

উষ্ণিা

i

গৰমৰ ৰ্দনি

b

িলিিাহ িটল

ii

উত্তাপৰ মাত্ৰাৰ শ্ৰিাখ

c

পািল ৰঙৰ িস্তু পেন্দ কৰা হয়

iii

পৰ্ৰিহণ

d

গৰম প্ৰান্তৰ পৰা শ্ৰেোোঁ প্ৰান্তলল িাপৰ সিালনৰ প্ৰৰ্িয়া

iv

ৰাৰ্ি
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কাৰ্যিযাপত্ৰ-1
শ্ৰেণী – সপ্তম

ৰ্িষয় – গৰ্ণি

পাঠ-িিযৰ িযৱহাৰ
ইংৰ্গি➢

শ্ৰকাটনা িিযৰ এটকিাটৰ ডাঙৰ মান আৰু আ াইিলক সৰু মানট াৰ পািিকয তহটছ িিযৰ্খৰ্নৰ প্ৰসাৰ ।

➢

গাৰ্ণৰ্িক গড় িা মিযমান=

➢

িিযৰ্খৰ্নি আ াইিলক শ্ৰিৰ্ে িাৰ শ্ৰপাৱা ৰাৰ্খট াক িহুলক শ্ৰিাটল ।

➢

িিযৰ মানসমূ হক উিি িমি িা অি:িমি সিাটল এটকিাটৰ মিযি িকা মানট াক মিযমা শ্ৰিাটল ।

মুঠ ৰাৰ্শৰ সমৰ্ষ্ট
মুঠ ৰাশিৰ সংখ্যা

কাৰ্যিয1. প্ৰিম পাোঁে া শ্ৰমৌৰ্লক সংখযাৰ গড় উৰ্লওৱা ।
2. প্ৰিম পাোঁে া পূ ণি সংখযাৰ গড় উৰ্লওৱা ।
3. 11িন ছাত্ৰ ছাত্ৰীটয় গৰ্ণিৰ মূ লযায়ন 20 নম্বৰ ৰ্িৰ্ত্তি শ্ৰপাৱা নম্বৰ িাৰ্লকা িলি ৰ্দয়া িৰণৰ 11,12,13,11,12,17,19,18,11,14,9
উপটৰাক্ত িিযৰ্খৰ্নৰ িাটি প্ৰসাৰ, মিযমান, মিযমা আৰু িহুলক ৰ্নণিয় কৰা ।
4.

5

খন গাৱৰ ক’ৰ্িড-19 ৰ ৰ্ কা শ্ৰলাৱা (100 িনৰ ৰ্িিৰি) সমীক্ষাি শ্ৰপাৱা িিযৰ্খৰ্ন িলি ৰ্দয়া

িৰণৰ –
গাওোঁA

গাওোঁ B

গাওোঁ C

গাওোঁD

গাওোঁ E

60

70

65

80

90

উপটৰাক্ত িিযৰ্খৰ্নৰ িাটি এ া দণ্ড শ্ৰলখ অংকন কৰা ।( পাঠযপুৰ্িৰ 52-53 পৃষ্ঠাৰ উদাহৰণ 9 আৰু 10 ৰ
সহায় ল’িা ।
5. এখন ৰ্িদযালয়ৰ িালটপাৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখযা দণ্ড শ্ৰলখৰ সহায়ি শ্ৰদখুওৱা তহটছ শ্ৰলখট া অিযয়ন কৰ্ৰ
িলৰ প্ৰশ্নটিাৰৰ উত্তৰ উৰ্লওৱা ।
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শ্ৰেল -1 একক = 20 িন ছাত্ৰ ছাত্ৰী
ছাত্ৰ ছাত্ৰীি সংখযা --->

6

5
4
3
2
1
0
কাবাডী

নিৌি

মক্ৰলকট

ফু টবি

নখিি োি --->

A.

আ াইিলক শ্ৰিৰ্ে িালটপাৱা শ্ৰখলৰ্িিৰ নাম ৰ্ক

B.ৰ্কমানিন
C.শ্ৰদৌৰ

?

ছাত্ৰ ছাত্ৰীটয় ৰ্িটক শ্ৰখল িাল পায়?

আৰু কািাডী িালটপাৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মািি পািিকয ৰ্কমান?

ইংৰ্গি –
➢

সংঘটিত কৰা ফলাফল সমূহৰ সংখ্যা
এ া ঘ নাৰ সম্ভাৰ্ৱিা= ঘটনা
পৰীক্ষাকাৰ্যটটাৰ মুঠ ফলাফলৰ সংখ্যা

➢

সম্ভাৰ্ৱিা 0 আৰু 1 ৰ মািি িাটক ।

6. এ া ৰঙা আটপল শ্ৰপাৱাৰ সম্ভাৰ্ৱিা ৰ্কমান ৰ্যৰ্দ শ্ৰমানা খনি 6 া শ্ৰসউিীয়া আটপল আৰু 4 া ৰঙা
আটপল িাটক ।
7.

CONSONANT

শব্দট াৰ পৰা ইংৰািী স্বৰিণি উৰ্লয়াই অনাৰ সম্ভাৰ্ৱিা ৰ্কমান?
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কাৰ্যিযপত্ৰ-2
শ্ৰেণী – সপ্তম

ৰ্িষয় – গৰ্ণি

পাঠ-িগ্াংশ আৰু দশৰ্মক
➢

হৰ লিিলক ডাঙৰ প্ৰকৃি িগ্াংশ হৰ লিিলক সৰু অপ্ৰকৃি িগ্াংশ এ া স্বািাৰ্ৱক সংখযা আৰু
এ া প্ৰকৃি িগ্াংশ লগ শ্ৰৰ্যাগ তহ িাৰ্কটল ৰ্মে িগ্াংশ হয় ।

➢

শ্ৰকাটনা এ িগ্াংশৰ হৰ আৰু লিক এটক অশূ ণয সংখযাটৰ উিয়টক পূ ৰণ িা হৰণ কৰ্ৰ শ্ৰপাৱা নিুন
িগ্াংশটিাৰক মূ ল িগ্াংশট াৰ সমমান িা সমিুলয িগ্াংশ শ্ৰিাটল ।

কাৰ্যিয.1. দু ালক প্ৰকৃি ,অপ্ৰকৃি আৰু ৰ্মে িগ্াংশ উদাহৰণ ৰ্দয়া ।
2.

ৰ সমমান িা সমিুলয পাে া িগ্াংশ ৰ্লখা ।

3
5

দু া িগ্াংশৰ পূ ৰণফল =

িগ্াংশ দু াৰ লিৰ পূ ৰণফল
িগ্াংশ দু াৰ হৰৰ পূ ৰণফল

3. পূ ৰণ ফল ৰ্নণিয় কৰাA. 6 ×

2
5

B.

3
7

×

1
4

3
4

1
8

C. 2 × 5, D. 4 ×2

10
11 ,

D.

51
40

×

64
33

(পাঠযপুৰ্িৰ পৃষ্ঠা 26 ৰ সহায় ল’িা )
4. খালী ঠাই পূ ৰ কৰা1
3

A. . × … . =

1
9,

2
5

B. × … . =

18
20

ইংৰ্গিদু া সংখযাৰ পূ ৰণ ফল 1 হ’শ্ৰল এ াক আনট াৰ প্ৰৰ্িিম িা গুনাত্মক ৰ্িপৰীি শ্ৰিালা হয় ।

➢

1

শ্ৰৰ্যটন- 6× 6 = 1

5
7

7
5

, × =1

6 ৰ গুনাত্মক ৰ্িপৰীি

1
6

ৰ গুনাত্মক ৰ্িপৰ্ৰি 6

1
6

0 ৰ প্ৰৰ্িিম নািাটক কাৰণ 0 ৰ লগি ৰ্ৰ্যটকাটনা সংখযাৰ পূ ৰণ্ফল সদায় 0 ।
[40]
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5. িলৰ সংখযাটকই াৰ প্ৰৰ্িিম উৰ্লওৱাa.

5
7

,b.7 c. 0

6. মান ৰ্নণিয় কৰা –
3
5

3
7

1
6

a.6 ÷ ,b. 4 ÷7 c. 3 ÷ 2

1
3

(পাঠযপুৰ্িৰ পৃষ্ঠা 30 আৰু 31 ৰ সহায় ল’িা )
7. শ্ৰকানট া ডাঙৰ
a)5.05

িা 5.50

?
, b)

5 আৰু 0.5

(পাঠযপুৰ্িৰ পৃষ্ঠা 34 ৰ সহায় ল’িা )
8. দশৰ্মক িযৱহাৰ কৰ্ৰ ৰ্কটলাগ্ৰামি ৰ্নয়া –
a) 4725গ্ৰাম

, b) 2ৰ্ক.

গ্ৰা

57

গ্ৰা

9. দশৰ্মক িযৱহাৰ কৰ্ৰ ৰ্ম াৰলল ৰ্নয়াa)20

শ্ৰেৰ্ম

,b)3555

শ্ৰে.ৰ্ম.

( 8 আৰু 9অনং প্ৰশ্নৰ িাটি পাঠয পুৰ্িৰ পৃষ্ঠা 34 আৰু 35ৰ সহায় ল’িা)
ইংৰ্গি –
দশৰ্মক সংখযাৰ পূ ৰণৰ শ্ৰক্ষত্ৰি প্ৰিমটি দশৰ্মক ৰ্িন্দু নাই িুৰ্ল িৰ্ৰটল সািাৰণ পূ ৰন সংখযাৰ পূ ৰণৰ দটৰ
পূ ৰণ কৰ্ৰ তল পূ ৰণ কৰা সংখযাটকই াৰ মূ ঠ ৰ্ৰ্যমান া অংকৰ আগি দশৰ্মক ৰ্িন্দু হয় ।

10. পূ ৰণ কৰাa)2 ×3.9 ,b)

6.3× 1.7, c)45.37× 11.1

, 𝑑) 3.87 ×10 e)3.692 ×1000 ,f)

(পাঠযপুৰ্িৰ পৃষ্ঠা 38 ৰ সহায় ল’িা )
11. হৰণ কৰাa)0.6 ÷2, b)14.49 ÷ 1.7, c)8.64÷ 0.2 , d)23.5÷ 10,e)292.65÷ 100,f) 6.237 ÷100

(পাঠযপুৰ্িৰ পৃষ্ঠা 39 আৰু 40 ৰ সহায় ল’িা )
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Worksheet No. 1
Class: VII,

Subject: ENGLISH
Name of Book: Sunbeam English Reader -II,
Lesson Name: L-2, Uruka Adventure

Summary of the lesson: Tradition plays an important role in the preservation, maintenance and
transmission of culture. They shape and reflect the values which form a part of one’s unique
identity. Customs and traditions very often reflect through our festivals. We have a rich heritage of
customs, traditions and so also festivals. India is a vast country with geographical and cultural
diversity. Each region has their own festivals, customs and traditions.
In this lesson, we have come to know about uruka festival which is a part of Magh
bihu festival and the customs related to this festival. The lesson describes the story of Mohendra
and his friends about their adventure on the uruka night. Go through the story and try to do the
following activitiesACTIVITY-1 Read the lesson and arrange the sequence of events from the lesson in the proper order:
1. Mahen saw something like a black heap of garbage in the middle of the garden.
2. Shantiram ran towards the boys when the boys were about to pick the vegetables.
3. Sanju, Nantu, Rumon and Mahen planned an adventure on Uruka night.
4. The boys fanatically out of the garden, scared that the ghost was after them.
5. Just past midnight, the five boys headed towards Shantiram’s vegetable Garden
ACTIVITY-2
Magh bihu is a harvest festival. Similar kind of harvest festivals are being celebrated all over India with different
names and customs. Some pictures of such kind of harvest festivals are given below. Identify the festival with the use
of the help box and write a few lines on them:
a) Pongal-Tamil Nadu

b) onam -Kerela

c) Baisakhi- Punjab

[42]

d) Chapchar kut- Manipur
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1.

2

3

4

ACTIVITY-3 Do you celebrate uruka like Mahen or any other such festival? Did you ever have any experience of
adventure like Mahen and his friends? Describe your experience including the following points.
• How you planned for the festival
• With whom you celebrate
• What was prepared for the festival
• What you ate and who did the cooking
• What adventure you had (if any)
ACTIVITY-3
Read the words from the flower given below. Find out the words that are related to adventure. You can use
dictionary for your help. Write meaningful sentences by using those selected words :

excitement
ntntnt
plan

feast

ADVENTURE
night
custom

thrill

ACTIVITY-4
Read the following sentences from the text- i) We will spend the night in our bhelaghar.
ii) We’ll carry as much vegetables as possible.
We can write we will as we’ll which is a short form of we will.
Now, find sentences from the lesson containing ‘will’ and rewrite those sentences using the short form of it.
ACTIVITY-5
Look at the difference between the sentences below:
i) we will spend the night in our bhelaghar.
ii) we spent the night in our bhelaghar.
[43]
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The first sentence express future time and the second sentence expresses past time.
Now, rewrite those sentences that expressing future time in the text by changing the verbs to express past time.
ACTIVITY-6
Look at the poster given below. Prepare a poster on a festival of your choice depicting different customs related
to that festival with suitable heading, and write a small paragraph on it.

************************************

Worksheet No. 2
Class: VII,
Subject: ENGLISH
Lesson Name: L-3, The Diary of Anne Frank

Name of Book: Sunbeam English Reader -II,

Dear children, do you have a friend with whom you share your most intimate thoughts and
feelings or you like to note down your thoughts in a diary? A diary is a book in which one
keeps a daily record of events and experiences or write down one’s deepest emotional
experiences, thoughts and feelings. One can also keep track of special events or landmarks
in one’s life through diary entries. Keeping personal diary is a wonderful habit. Often,
[44]
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personal diaries assume historical importance by becoming journals which provide an
insight into the impact on national or international events upon the lives of people. They
provide a human angle to history. One such personal diary is The Diary of Anne Frank
which is a personal record of a thirteen- year-old girl named Anne Frank. It tells the story
of the struggle of Anne Frank and her family while they remained in hiding for two years
during the Nazi occupation of the Netherland during Second World War. Anne named her
diary as Kitty which she received as a birthday gift from her parents on her thirteenth
birthday. The lesson is an extract from her diary which is describing the event of her life
when she got Kitty. Read the lesson carefully and try to attempt the questions below.
1. Read the text and write the dates related to Anne Frank’s life:
a) Date of birth :_____________________________________
b) year of death :_____________________________________
c) Date of starting her diary : ____________________________
2. Read the text and fill the columns with a list of the gifts given to Anne on her birthday:
Gifts given to Anne Frank

Who gave them

3 . Read the following sentences carefully and note the use of the words printed in bold:
i) Anne had baked some cookies before she went to school.
ii) Everybody had wished her before she distributed the cookies among her classmates.
In the above sentences- [ had baked, had wished] are example of the Past perfect tense and [went,
distributed] are example of past indefinite tense. The past perfect form is used to show that an action
happened before another in the past. Anne baked the cookies before she went to school. When two
actions happen in past the first action is presented in past perfect form and the next action is presented in
past indefinite form.
Activity- Look at page no.35, Q.no. 4(b) of your text book and try to solve it on the basis of above
explanation.
4. Remember that the verb ‘ have’ has the following formshave

Present forms

Past forms

[45]
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have

has

had

‘have’ is used for 1st, 2nd and 3rd person plural number subject; and ‘ has’ is ued for 3rd person singular
number subject in present tense. ‘Had’ is used for past tense. These verbs (have, has, had) also called
auxiliary verbs are used as helping verbs in a sentence.
e.g. a) present form : i)I have received three gifts.
ii)Reema has left just now.
b) past form :i) Her grandmother had sent hr a letter which she received this morning.
Activity: Now fill in the blank in the following paragraph with the appropriate forms of the verbs given in
the brackets:
‘’Today is a special day,’’ Reema thought. ‘’ Grandma ____________( have send) such a beautiful letter! I
wish she _____________(has come) here herself, but she_________________(have fall) ill and can’t
come!”
5. In the lesson, you have read a diary entry by Anne Frank who was delighted to be gifted her diary on her
birthday. Diary writing is one the most personal and informal categories of writing. It can be based on
personal experience , a scene , a description or narration of certain event(s) or any other thing.
A good diary usually contains the following features:
1.The day, date, place and tie of writing the entry: Friday, July 7 2021 (4p.m.)
2. A formal heading is optional. You may or may not give according to your choice.
3. you can give your diary a name and address the diary as Dear Kitty or Dear diary, etc.
4. The style of writing is informal as if you are talking to your friend.
5. Since the diary is a personal document the entry does not need any signature. Signature is optional too.

[46]
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Activity-Now, read the diary entry of Anne Frank carefully and try to write a diary entry which describes
the annual day celebration of your school keeping in mind the above mentioned points. Your diary entry
may include the followingTitle ( optional)
Dear xyz (optional)

Day_____

Date______
Place______
Time
_______
•
•
•
•
•

How you began the day
How you celebrate the day
Who had been invited as chief guest
What activities were done
How you felt
Signature (optional)

***********************************************

ৰ্িটশষ দ্ৰষ্টৱয :- ওপৰি উেৰ্খি কাৰ্যিযসমূ হ ছাত্ৰ ছাত্ৰীটয় ৰ্শক্ষক ৰ্শক্ষৰ্য়ত্ৰীৰ আৰু অৰ্িিাৱকৰ িত্বাৱিানি
সম্পন্ন কৰ্ৰি । কাৰ্যিয পত্ৰৰ্খৰ্ন আৰ্হি মূ লকটহ, প্ট্ য়ািন সাটপটক্ষ ৰ্শক্ষক ৰ্শক্ষয়ত্ৰীটয় অৰ্িিাৱকৰ লগি
শ্ৰৰ্যাগাটৰ্যাগ কৰ্ৰ অৰ্িৰ্ৰক্ত কাৰ্যিযপত্ৰৰ শ্ৰৰ্যাগান িৰ্ৰি । ঘৰি িকা সময়ি িা িাৰ্হৰলল গ’শ্ৰল সঘনাই োটিাটনটৰ
হাি িুি আৰু মাক্স পৰ্ৰিান কৰ্ৰি । পূ ৱা আৰু গিুৰ্ল িযায়াম কৰ্ৰি আৰু তদৰ্নক িাৰ্লকা প্ৰস্তুি কৰ্ৰ ৰ্লখা
পঢ়া কৰ্ৰি । সু ষম আহাৰ খাি ।
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কাৰ্যিপত্ৰ
শ্ৰেণী – অষ্টম.
ৰ্িষয় – অসমীয়া
পাঠযপুৰ্ি – অংকুৰণ
পাঠ – এন্ ফ্ৰাঙ্কৰ ডাটয়ৰ্ৰ
ৰ্িয়া-কলাপঃ১) পাঠট া স্পষ্ট আৰু শুদ্ধ উচ্চাৰটণটৰ পঢ়া ।
২) পাঠৰ্িৰ্ত্তক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ৰ্দয়া –
ক) িিসূ টত্ৰ এন্ ফ্ৰাঙ্ক শ্ৰকান সম্প্ৰদায়ৰ শ্ৰছাৱালী আৰ্ছল ?
খ) এন্ ফ্ৰাঙ্কৰ শ্ৰদউিাকৰ নাম ৰ্ক আৰ্ছল ?
গ) নািিী িাৰ্হনীৰ হািৰ পৰা ৰক্ষা পািলল শ্ৰিওোঁটলাক ক’ি লু কাই আৰ্ছল ?
ঘ) এন্ ফ্ৰাটঙ্ক শ্ৰকৰ্িয়াৰ পৰা শ্ৰকৰ্িয়ালল ৰ্দনটলখা ৰ্লৰ্খৰ্ছল ?
ঙ) ৰ্দ্বিীয় ৰ্িশ্বৰ্যু দ্ধৰ সময়ি িকা িামিান শ্ৰসনািযক্ষ িনৰ নাম ৰ্ক ? এই শ্ৰসনািযক্ষিটন ইহুৰ্দসকলক ৰ্ক
কৰ্ৰৰ্ছল ?
৩) িলি ৰ্দয়া উপসগি শ্ৰকই া শ্ৰৰ্যাগ তহ শ্ৰহাৱা শব্দ ৰ্লখা ।
প্ৰৰ্ি ,অনু , অৰ্ি
৪) ৰ্িপৰীি অিি িুটিাৱা শব্দ ৰ্লখা –
স্থায়ী ,সমাপ্ত ,প্ৰকাশ ,শ্ৰিাগ
৫) প্ৰৰ্িশব্দ ৰ্লখা ।
ৰ্যন্ত্ৰণা ,কৰুণ ,ৰ্কটশাৰী
৬) িাকয ৰেনা কৰা ।
অনৰ্ি পলটম (অৰ্ি শ্ৰসানকাটল) – ৰাইি সিাগ হটল আৰ্ম অনৰ্ি পলটম এখন ক’টৰানা মুক্ত পৃৰ্িৱী পাম ।
হাোঁৰ্হ-টিমাৰ্ল (স্ফূৰ্িি) –
ৰূপান্তৰ্ৰি (পৰ্ৰিৰ্িিি) প্ৰকল্পঃ
লক্ষ্মীনাি শ্ৰিিিৰুৱাৰ “টমাৰ িীৱন শ্ৰসাোঁৱৰণ” আৰু গান্ধীিীৰ “টমাৰ সিয অটেষণৰ কাৰ্হনী” ৰ্কিাপ পৰ্ঢ়িা।
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কাৰ্যিযপত্ৰ
শ্ৰেণী: অষ্টম
ৰ্িষয়: অসমীয়া
পাঠযপুৰ্ি:অংকুৰণ
পাঠ: িাগা িননীৰ সন্তান
কাৰ্যি:: ১
১) উত্তৰ ৰ্লখা।
ক) ৰূপটকাোঁৱৰ িুৰ্ল কাক িনা ৰ্যায়?
খ) কৰ্িটয় কাক িাৰ্গ উৰ্ঠিলল তকটছ?
গ)িননীৰ সন্তানক ৰ্কটহ দু িিল কৰা িুৰ্ল তকটছ?ঘ)আটপান পাহৰা িীৰক ৰ্ক িুৰ্ল আখযা ৰ্দটছ?
২) ৰ্িপৰীি শব্দ ৰ্লখা।
মৃিুয, িয়, িয়, শত্ৰু, দু িিল
৩) সমািিক শব্দ ৰ্লখা।
িননী, সন্তান, মৃিুয
৪) এ া শব্দি প্ৰকাশ কৰা।
*সাহস নিকা মানু হ*ৰ্যাৰ শৰ্ক্ত আটছ*ৰ্যাক ৰ্িৰ্নি শ্ৰনাৱাৰ্ৰ-
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কাৰ্যি::২
১) পাঠযপুৰ্িৰ সহায়ি সৰ্ন্ধ কাক শ্ৰিাটল ,শ্ৰকই প্ৰকাৰৰ আৰু ৰ্ক ৰ্ক ৰ্লখা।
২) সৰ্ন্ধ িাঙা আৰু শ্ৰিাৰা লটগাৱা।
*শ্ৰদৱ+অসু ৰ=, *মুৰ+অৰ্ৰ=, *ৰ্িদযা+অলংকাৰ=,
*মহৰ্ষি=, *নটৰন্দ্ৰ=, *নাৰ্ৱক=, *ৰ্দগন্ত=,* উৎ+টলখ=
*মনঃ+টৰ্যাগ=
৩)ৰ্িটশষয পদটিাৰক ৰ্িটশষণলল পৰ্ৰিিিন কৰা।
মান, দু িিলিা, দশিন,দু খ,মানৱ
**প্ৰকল্প:১ শ্ৰিযাৰ্িপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ না ক সমূ হৰ নাম সংগ্ৰহ কৰ্ৰ ৰ্লখা।
**প্ৰকল্প:২ কাগিৰ শ্ৰমানা তিয়াৰ কৰা/অলাগিীয়াল কাটপাটৰটৰ দৰ্লো প্ৰস্তুি কৰা।
##########
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কাৰ্যিপত্ৰ - ২

ৰ্িষ য় - সমাি ৰ্িজ্ঞান
শ্ৰেণী - অষ্টম
ছাত্ৰ/ছাত্ৰীৰ নাম :

ৰ্শক্ষকৰ নাম :
পাঠ - িাৰিিষিৰ সাংেৃ ৰ্িক ৰ্দশি শ্ৰমাগল সকলৰ অৱদান

ওপৰি উটেৰ্খি পাঠট া মনটৰ্যাটগটৰ পৰ্ঢ় িলি ৰ্দয়া ৰ্িয়াকলাপ শ্ৰিাৰ কৰ্ৰিা ।
ৰ্িয়াকলাপ -১

িলি ৰ্দয়া িাকযটিাৰ পৰ্ঢ় শুদ্ধ অশুদ্ধ ৰ্িোৰ কৰা ।

ক) ১৫ আগষ্টি িাৰিৰ প্ৰিান মন্ত্ৰীটয় কু ু িৰ্মনাৰি ৰােীয় পিাকা উটত্তালন কটৰ।
খ ) িািৰ এগৰাকী প্ৰখযাি কলাটপ্ৰমী আৰু সমাটলােক আৰ্ছল।
গ) শ্ৰমাগলসকলৰ স্থাপিয আৰু ৰ্েত্ৰকলাই ৰ্িশ্বৰ ৰ্িিৰটি সমাদৰ লাি কৰ্ৰিলল সক্ষম তহৰ্ছল।
ঘ)টমাগল সম্ৰা সকটল শ্ৰকিল সাম্ৰািযিাদী মটনািাৱ শ্ৰপাষণ কৰ্ৰৰ্ছল।
ঙ)িাৰিৰ ৰ্েত্ৰ কলাৰ ৰ্দশি শ্ৰমাগল সকলৰ ৰ্িটশষ অিদান নাই।
ে ) আকিটৰ 'িুিুক-ই-িািৰী' নামৰ আত্মিীৱনী মূ লক গ্ৰন্থ খন ৰেনা কৰ্ৰৰ্ছল।
ছ ) শ্ৰমাগল ৰ্েত্ৰ শীল্পই েৰম উৎকষি সািন লাি কৰ্ৰৰ্ছল সম্ৰা িাহাঙ্গীৰৰ শাসন কালি।
ি) আকিৰ এিন কণ্ঠৰ্শল্পী শ্ৰহাৱাৰ লগটি িাল িাদযৰ্যন্ত্ৰীও আৰ্ছল।
ৰ্িয়া কলাপ - ২

ক

অংশৰ লগি

খ

অংশ ৰ্মটলাৱা।

ক অংশ

খ অংশ

িৰ্ক্ত আটন্দালনৰ গুৰ্ৰিটৰািা

উদু ি কৰ্িসৰ্িলনক শ্ৰকাৱা তহৰ্ছল

িানটেন

পৃৰ্িৱী ৰ্িখযাি ময়ূ ৰ ৰ্সংহাসন

িুিুক-ই-িািৰী

শংকৰটদৱ,ৰামানন্দ, জ্ঞানটদি

মোটয়ৰা

আকিৰৰ ৰািসিাৰ এিন ৰ্িখযাি কণ্ঠৰ্শল্পী

মািিলৰ শ্ৰৰাম নগৰী

ইিাদিখানা

ছাহিাহানৰ ৰ্দনি সৃ ৰ্ষ্ট কৰা

আকিৰৰ নিুন িমিমি

তহৰ্ছল
ৰ্দন -ই-ইলাহী

িািৰৰ আত্মিীৱনী মূ লক গ্ৰন্থ
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শ্ৰমাগল সকলৰ ৰ্দনৰ নাৰী

ছাহিাহানািাদ

শ্ৰলৰ্খকা
প্ৰািিনা গৃহ
ৰ্িয়া কলাপ

গুলিদন শ্ৰিগম
-

৩ িলি ৰ্দয়া ৰ্িষয় শ্ৰকই াৰ ওপৰি োৰ্ৰ শাৰীলক ৰ্লখা ।

শ্ৰমাগল স্থাপিযৰ স্বণিৰ্যুগ: ........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
শ্ৰমাগল ৰ্যু গৰ সাৰ্হিয েেিা: .......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
শ্ৰমাগল সকলৰ ৰ্েত্ৰকলা: .........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
িৰ্ক্তিাদ: ..........................................................................................................................
.........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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কাৰ্যিকলাপ : ৪ িলি ৰ্দয়া ছৰ্িটিাৰ ৰ্ক ৰ্েনাক্ত কৰ্ৰ শ্ৰসইটিাৰ ক'ি অিৰ্স্থি আৰু শ্ৰকান সম্ৰাট
সটিাৱাইৰ্ছল ৰ্লখা ।

ক

খ

ঘ

ঙ

গ

________________ __________________ _________________ _______________ ________________
________________ __________________ _________________ _______________ ________________

ৰ্িয়া কলাপ : ৫ শ্ৰমাগল ৰ্যু গৰ ৰ্িখযাি স্থাপিয আৰু ৰ্েত্ৰকলা ৰ্কছু মানৰ ছৰ্ি সংগ্ৰহ কৰ্ৰ এখন এলিাম
প্ৰস্তুি কৰ্ৰিা ।
*********
পাঠ- মানৱ সম্পদ উন্নয়ন, মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ ৰ্নটদিশক
আৰু মানৱ সম্পদ উন্নয়নি িৃৰ্ত্তমূ লক ৰ্শক্ষাৰ িূৰ্মকা।
* মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল শ্ৰিামাটলাটক ৰ্নশ্চয় প্ৰাকৃৰ্িক সম্পদৰ ৰ্িষটয় িাললক িানা। এৰ্িয়া মই শ্ৰিামাটলাকক
অনয এক সম্পদৰ ৰ্িষটয় ক’িলল তগ আটছা শ্ৰসয়া হল মানৱ সম্পদ ।টদশ এখনৰ প্ৰেুৰ পৰ্ৰমাণৰ প্ৰাকৃৰ্িক
সম্পদ িাৰ্কটলই শ্ৰদশখনৰ উৎপাদন িা ৰােীয় আৰ্দ িৃ ৰ্দ্ধ নহয়। কাৰণ শ্ৰসইটিাৰ উৎপাদন কাৰ্যিি িযৱহাৰ
কৰ্ৰি লাৰ্গি আৰু িাৰ িাটি প্ৰটয়ািন মানু হ। অিিাৎ, উৎপাদন কাৰ্যিি মানু হ িৰ্ড়ি কৰাি লাৰ্গি আৰু শ্ৰসই
মানু হটিাৰক এটকা গৰাকী মানৱ সম্পদ িুৰ্ল শ্ৰকাৱা হ’ি।মানু হ সম্পদ ৰ্হোটপ ৰ্িটিৰ্েি িা ৰূপান্তৰ হ’িলল
হ’শ্ৰল উন্নি িীৱন ৰ্নিিাহৰ িাটি প্ৰটয়ািনীয় ৰ্শক্ষা, প্ৰৰ্শক্ষণ প্ৰাপ্ত আৰু সু স্বাস্থযৰ অৰ্িকাৰী শ্ৰহাৱাৰ লগটি
কাৰ্ৰকৰী দক্ষিা, কুশলিা, িযৱস্থাপনা আৰ্দৰ দটৰ গুণটিাৰ ৰ্িকাশৰ িৰ্ৰয়টি উৎপাদন কাৰ্যিি িৰ্ড়ি হ’ি
লাৰ্গি। এ া কিা মনি ৰাৰ্খিা িনসংখযা িৃ ৰ্দ্ধ হ’শ্ৰলই মানৱ সম্পদ িৃ ৰ্দ্ধক নু িুিায়। উপৰ্যু ক্ত ৰ্শক্ষা, প্ৰৰ্শক্ষণ
আৰু সু স্বাস্থয এই ৰ্িৰ্নৰ্িিক মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ োৰ্লকা শৰ্ক্ত শ্ৰিালা হয় ।ইয়াৰ উপৰ্ৰও শ্ৰিামাটলাটক
পাঠযপুৰ্িৰ িকা পাঠ নং ১৭ মটনাটৰ্যাটগটৰ শ্ৰকইিাৰমান পৰ্ঢ়িা শ্ৰদই।*
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*এইিাৰ মই ক’ি ৰ্িোৰ্ৰটছাোঁ ৰােীয় আয়ৰ কিা। অিিাৎ, ৰােীয় আয় ৰ্নিিৰ কটৰ উৎপাদন কাৰ্যিৰ সফলিাৰ
ওপৰি। উৎপাদন কাৰ্যিৰ োৰ্ৰ া মূ ল উপাদান িাটক শ্ৰসইটিাৰ হল- িূ ৰ্ম, েম, মূ লিন আৰু সংগঠন। ইয়াটৰ
িূ ৰ্মক িাদ ৰ্দ িাকীটিাৰ মানু হৰ লগি প্ৰিযক্ষ িাটৱ িৰ্ড়ি। গৰ্িটক উৎপাদন কাৰ্যিি সফলিা লাি কৰ্ৰিলল
মানৱ সম্পদৰ উন্নয়ন হ’িই লাৰ্গি।*
কাৰ্যি-১: িলৰ প্ৰশ্নটকই াৰ উত্তৰ কৰা(ক)খালী ঠাইি উপৰ্যু ক্ত শব্দ িহুৱািা: মানু হক --------- সম্পদ িুৰ্ল শ্ৰকাৱা হয়।
(খ)মানু হ মাটত্ৰই িুৰ্ম সম্পদ িুৰ্ল িাৱাটন?
(গ)মানু হ শ্ৰকৰ্িয়া সম্পদ ৰ্হোটপ ৰ্িটিৰ্েি হয়?
(ঘ)টকান শ্ৰকই া উৎপাদনৰ উপাদানৰ লগি মানু হ প্ৰিযক্ষ িাটৱ িৰ্ড়ি?
(ঙ)টদশ এখনৰ স্বাৱলৰ্ম্বিা শ্ৰকটনলক সম্ভৱ হয় শ্ৰিামাৰ ৰ্নিৰ িাষাি ৰ্লখা।(পাঠযপুৰ্িৰ পৃষ্ঠা নং-১৪১ োই ল’িা)
(ে)মানু হৰ দক্ষিা িৃ ৰ্দ্ধ শ্ৰকটনলক সম্ভৱ হয়?
কাৰ্যি-২: শ্ৰিামাটলাকৰ পাঠৰ্ ি িকা অমল শইকীয়া আৰু খৰ্ললু ৰ ৰহমানৰ পৰ্ৰয়াল দু াৰ কাৰ্হনী দু া
মটনাটৰ্যাটগটৰ পৰ্ঢ় িলৰ প্ৰশ্নটকই াৰ উত্তৰ কৰা(ক)িুৰ্ম শ্ৰকানট া পৰ্ৰয়ালৰ মানু হৰ্খৰ্নক সম্পদ ৰ্হোটপ গণয কৰ্ৰিা আৰু ৰ্কয়?
(খ) ৰ্িটশষিাটৱ সক্ষম িযৰ্ক্তটকা মানৱ সম্পদ ৰ্হোটপ ৰ্িটিেনা কৰ্ৰি পাটৰাোঁটন?
(পাঠট াৰ পৃষ্ঠা নং-১৪৩ ি ৰ্দয়া প্ৰশ্নসমূ হটৰা উত্তৰ কৰ্ৰিা)
কাৰ্যি-৩: শুদ্ধ উত্তৰট া িাৰ্ছ উৰ্লওৱা(ক)ৰােীয় আয় িৃ ৰ্দ্ধ হ’ি লাৰ্গটল আমাৰ --------িৃ ৰ্দ্ধ হি লাৰ্গি।(িনমূ ৰ্ৰ আয়/িনসংখযা/ৰ্শৰ্ক্ষি শ্ৰলাক)
(খ)টদশ এখনৰ ------- িৃ ৰ্দ্ধটয় মানৱ সম্পদ িৃ ৰ্দ্ধক নু িুিায়।(সু স্বাস্থয/দক্ষ শ্ৰলাক/িনসংখযা)
(গ)অমল শইকীয়াৰ পৰ্ৰয়ালট াক দূ দিশাই গ্ৰাশ কৰাৰ কাৰণ হল -------।(লৰা দু া উচ্চ ৰ্শৰ্ক্ষি/ লৰা দু াৰ
উপািিন নাৰ্ছল/ লৰা দু াৰ উপািিন শ্ৰিৰ্ছ )
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(ঘ)মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ মূ ল োৰ্লকা শৰ্ক্ত তহটছ স্বাস্থয,উপৰ্যু ক্ত ৰ্শক্ষা আৰু -----।(মনটৰ্যাগ/পৰ্ৰেম/প্ৰৰ্শক্ষণ)
কাৰ্যি-৪: িীৱন িাৰণৰ িাটি মানু হ এিটন ৰ্ৰ্য কাম কটৰ িাটক শ্ৰসই মানু হিনৰ িৃৰ্ত্ত(িীৰ্ৱকা) িুৰ্ল শ্ৰকাৱ হয়।
এৰ্িয়া শ্ৰিামাটলাটক িলৰ ছৰ্ি শ্ৰকই ালল মন কৰা িাি ৰ্িৰ্নিন মানু হ ৰ্িৰ্ন িৰণৰ িৃ ৰ্ত্তি িৰ্ড়ি তহ আটছ।

(ক)মানু হ শ্ৰকইিটন কৰ্ৰ িকা িৃ ৰ্ত্ত শ্ৰকই াৰ নাম ৰ্ক?
(খ)টসই িৃ ৰ্ত্ত শ্ৰকই া কৰ্ৰিলল ৰ্কিা প্ৰৰ্শক্ষণৰ প্ৰটয়ািন আটছ শ্ৰন?
(গ)িুৰ্ম িনা আন ৫ৰ্িি িৃ ৰ্ত্তৰ নাম ৰ্লখা।
কাৰ্যি-5: আনু ষ্ঠাৰ্নক ৰ্শক্ষাৰ উপৰ্ৰ ৰ্ৰ্য ৰ্শক্ষাৰ দ্বাৰা উপািিনৰ পি মুকৰ্ল হয় িাটক িৃৰ্ত্তমুলক ৰ্শক্ষা শ্ৰিাটল।
শ্ৰসটয়টহ আমাৰ েৰকাটৰ এই ৰ্শক্ষা প্ৰসাৰৰ শ্ৰক্ষত্ৰি ৰ্যটিষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰ্ৰটছ।ইয়াৰ দ্বাৰা িহুটিা িাল ফলাফল
লাি কৰ্ৰি পাৰ্ৰ আৰু শ্ৰসইসমূ হ ৰ্ক ৰ্ক হ’ি পাটৰ িাটৰ ৪ া ৰ্লখা।
উত্তৰ(ক)(উদাহৰণ)িৃ ৰ্ত্তমূ লক ৰ্শক্ষাই মানু হক আৰ্িিকিাটৱ আত্মৰ্নিিৰশীল কৰ্ৰ স্বৰ্নটয়ািনি অৰ্ৰহণা শ্ৰৰ্যাগায়।
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
***************
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কাৰ্যিযপত্ৰ -1
শ্ৰেণী- অষ্টম মান

ৰ্িষয়- গৰ্ণি

পাঠ- এ া েলক ৰ্যু ক্ত এক ঘািৰ সমীকৰণ
ইংৰ্গি- পাঠযপুৰ্িি পক্ষান্তৰৰ দ্বাৰা সমািান (পৃষ্ঠা নং 27 ) আৰু িজ্ৰগুণন প্ৰৰ্িয়া (পৃষ্ঠা নং

34

)টৰ সমািান

কৰাৰ ৰ্নয়মসমূ হ আৰু উদাহৰণ ৰ্দয়া আটছ ।
কাৰ্যিয-1. সমািান কৰা –
a) X-2=7, b) Y+3=10 , c) 6=Z+2 ,d)6X=12, e)5X+ 3=X+4 , f)

𝑋+1

3

=4
𝑋−1

কাৰ্যিয2- েলকৰ শুদ্ধ সমািানট া িাৰ্ে উৰ্লওৱা-

a)7x-7=0; x=?
I)1, II)2 ,

III)-1

b)10P +4= -6:
I) 1,

P=?

II) 2 ,

5𝑌

c) 7 = 5 :

III) -1
Y=?

I)15, II)7,

III)-7

d)bX=1:

x=?
1

I) b, II)-b, III)𝑏
কাৰ্যিয-3- পাঠয পুৰ্িৰ পৃষ্ঠা নং 42 আৰু 43 ৰ শুদ্ধ উত্তৰ িাৰ্ছ উৰ্লওৱা আৰু প্ৰশ্নৰ্খৰ্নৰ উত্তৰ কৰা ।
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কাৰ্যিয 4.- সমীকৰণ গঠন কৰ্ৰ সমািান কৰা:

a) দু া সংখযাৰ শ্ৰৰ্যাগফল 95 আৰু এ া আনট ািলক 15 ডাঙৰ হ’শ্ৰল সংখযা দু া ৰ্ক ?
b) ৰ্িৰ্ন া িৰ্মক অখণ্ড সংখযাৰ শ্ৰৰ্যাগফল 51 হ’শ্ৰল সংখযা শ্ৰকই া ৰ্ক ৰ্ক?
c) দু া সংখযা 5:3 অনু পািি আটছ আৰু ৰ্সহোঁিৰ পািিকয 18 হ’শ্ৰল সংখযা দু া ৰ্ক ৰ্ক ?
কাৰ্যিয.5- খালী ঠাই পূ ৰ কৰাa) ৰ্যৰ্দ

𝑎𝑥+𝑏
𝑐𝑥+𝑑

𝑝

= 𝑞 শ্ৰিটন্ত

q(ax+b )=p(cx+d)

এই পদ্ধৰ্িট াক শ্ৰকাৱা হয় ------------------- পদ্ধৰ্ি ।
b) ৰ্িিগৰ্ণিীয় ৰাৰ্শৰ েলকৰ সটিিাচ্চ ঘাোঁিট াক ৰাৰ্শট াৰ --- ----টিালা হয় ।
c) সমসযা এ াৰ িীিগৰ্ণিীয় ৰূপট াক –------িুৰ্ল শ্ৰকাৱা হয় ।
d)ৰ্ৰ্য ৰ্নৰ্দিষ্ট মানৰ িাটি সমীকৰনৰ িাওোঁপক্ষ’ শ্ৰসাোঁপক্ষৰ সমান হয় িাক --–টিালা হয়।
e) সমীকৰণি ৰাৰ্শ িা পদৰ পক্ষান্তৰ কৰ্ৰটল ৰ্সহোঁিৰ--- –ৰ পৰ্ৰিিিন ঘট ।
5𝑥

f) 4 + ----=16 ৰ্যি

x=8 |

ইংৰ্গি – ওপৰৰ প্ৰশ্নসমূ হৰ উত্তৰ িলি ৰ্দয়া হ’ল ।
(িীি, 6, ৰ্েন, সমীকৰণ , িজ্ৰগুণন ,মাত্ৰা )

*************
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কাৰ্যিযপত্ৰ-2
শ্ৰেণী – অষ্টম

ৰ্িষয় – গৰ্ণি

পাঠ-েিুিুি
ি
কাৰ্যিয.1- পাঠৰ্ ৰ অনু শীলনীৰ আগৰ পৃষ্ঠাটিাৰ পৰ্ঢ় খালী ঠাই পূ ৰ কৰা ।
a) সু ষম িহুিুিৰ িাহুটিাৰ------।
b) েিুিুিিৰ অন্ত:টকাণটিাৰৰ সমৰ্ষ্ট--c)এটৰ্যাৰ সমান্তৰাল িাহু িকা েিুিুিিট া হ’ল ---।
d)উত্তল িহুিুিৰ প্ৰৰ্িট া অন্ত:টকাণৰ মাপ – ---িলক কম ।
e) সু ষম িহুিুিৰ প্ৰৰ্িট া অন্ত:টকাণৰ মাপ

2𝑛−4
×
𝑛

−−− |

f) সামান্তৰ্ৰকৰ সৰ্ন্নৰ্হি শ্ৰকানটিাৰ----।
g) ৰম্বােৰ কণি দুডাল পৰস্পৰ -----।
h) আয়িৰ িাহুটিাৰ সমান হ’শ্ৰল ই এ া ------- হি ।
i) 6 া শ্ৰৰখা খণ্ডটৰ গৰ্ঠি সৰল িন্ধ সমিলীয় ৰ্েত্ৰক –-----শ্ৰিাটল ।
j) অৱিল িহুিুিৰ কটমও এডাল কণি --------িাৰ্কি ।
ইংৰ্গি- উত্তৰ সমূ হ িাৰ্ে ৰ্লখা (90°,180°,360°,সমান, শ্ৰেৰ্পৰ্িয়াম ,সম্পূ ৰক ,িগি, লম্ব
সমৰ্দ্বখণ্ডক ,িাৰ্হৰফাটল ,ষড়িুি)
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কাৰ্যিয2.-েিুিুিি পৰ্ৰয়ালৰ প্ৰটিযকটৰ ৰ্েত্ৰ আোঁৰ্ক ৰ্সোঁহিৰ িমি সমূ হ ৰ্লখা ।
ইংৰ্গি- পাঠযপুৰ্িৰ 65 পৃষ্ঠাি েিুিুিিৰ পৰ্ৰয়ালৰ নামটিাৰ পািা ।
কাৰ্যিয.3শুদ্ধ শ্ৰন অশুদ্ধ ৰ্লখা a) প্ৰটিযক সামান্তৰ্ৰক এ া িগি ।
b) প্ৰটিযক শ্ৰেৰ্পৰ্িয়াম এ া সামান্তৰ্ৰক
c)প্ৰটিযক িগিই এ া আয়ি ।
d)প্ৰটিযক আয়টিই এ া সামান্তৰ্ৰক ।
e) প্ৰটিযক ৰম্বাটেই এ া আয়ি ।
f) ৰ্েলা এ া সু ষম েিুিুিি ।
কাৰ্যিয.4শুদ্ধ উত্তৰট া িাৰ্ে উৰ্লওৱা1)এ া আয়িৰ অন্ত:টকাণ এ াৰ মাপ 65° হ’শ্ৰল িাৰ সৰ্ন্নৰ্হি শ্ৰকাণট াৰ মাপ a),65° ,b)105°, c)115°
2)ৰ্যৰ্দ ABCDএ আয়িৰ কণি দুডাটল O ৰ্িন্দুি ক াকৰ্ কৰ্ৰটছ িলৰ শ্ৰকানট া নহ’ি
a) AO=OC, b)<BAC=<ACD, c)<AOD=<BOC=90°
3) এ া েিুিুিিৰ এ া শ্ৰকাণৰ মাপ 120° আৰু িাকী ৰ্িৰ্ন া শ্ৰকাণৰ মাপ সমান হ’শ্ৰল
প্ৰৰ্িট াৰ মাপ হ’ি [59]
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a) 40° , b)80°,

c) 60°

4)ৰ্ৰ্যটকাটনা িহুিুিৰ িৰ্হ:টকাণৰ সমৰ্ষ্টa),300°,

b) 180°,

c)360°

5) ABCD িগিৰ ABিাহুৰ মাপ 5 শ্ৰে. ৰ্ম. হ’শ্ৰল BC িাহুৰ মাপ হ’িa)5√2 শ্ৰে. ৰ্ম ,

6)

b)5 শ্ৰে. ৰ্ম ,

ইয়াি, x- ৰ মান হ’ি -

100°

X

80°

70°

a) 100° ,

) 20 শ্ৰে. ৰ্ম ,

b)110°,

c)80°

(ৰ্ি.দ্ৰ. – ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকটল পাঠটিাৰৰ আগকিা আৰু উদাহৰণ িালদটৰ োিা উত্তৰসমূ হ
ৰ্নিৰ িহীি পৰ্ৰষ্কাৰলক কৰ্ৰিা ।)

*************************
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কাৰ্যিযপত্ৰ
Class-VIII Sub- G.Science

অিযায়ঃ 3 সাংটেৰ্ষক আোঁহ আৰু প্লাৰ্ষ্টক
( িলি ৰ্দয়া প্ৰশ্নসমূ হৰ উত্তৰ শ্ৰিামাটলাকৰ ৰ্িজ্ঞানৰ পাঠযপুৰ্িৰ L-3 সাংটেৰ্ষক আোঁহ আৰু প্লাৰ্ষ্টক
পৰ্ঢ় কৰ্ৰিা)
কাৰ্য্ য.1. িলি ৰ্দয়া সামগ্ৰীসমূ হ প্ৰাকৃৰ্িক শ্ৰন সাংটেৰ্ষক আোঁহৰপৰা তিয়াৰী ৰ্লখাঃ

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)
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কাৰ্য্ য.2. খালী ঠাই পূ ৰ কৰাঃ
(i) ------

ক কৃৰ্ত্ৰম পা িুৰ্ল শ্ৰকাৱা হয়।

(ii)

সাংটেৰ্ষক আোঁহটিাৰক ------ উৎসৰ শ্ৰকোঁোমালৰপৰা প্ৰস্তুি কৰা হয়।

(iii)

ৰ্ৰ্যটিাৰ প্লাৰ্ষ্টকক সহটি িাোঁি কৰ্ৰি পাৰ্ৰ, শ্ৰসইটিাৰক ------ শ্ৰিাটল।

(iv)

প্লাৰ্ষ্টকটিাৰ ----- পদািি।

কাৰ্য্ য.3. - এটক আকাৰৰ (প্ৰায় আিা িগি ৰ্ম াৰ)দু ু কুৰা কাটপাৰ শ্ৰলাৱা। ইয়াটৰ এ ু কুৰা প্ৰাকৃৰ্িক আোঁটহটৰ
তিয়াৰী আৰু আন ু কুৰা সাংটেৰ্ষক আোঁহৰ হ'ি লাৰ্গি। শ্ৰিামাটলাটক শ্ৰসই ু কুৰাটিাৰ িাৰ্ছ উৰ্লওৱাি
অৰ্িিাৱকৰ সহায় ল'ি পাৰা। এটক পৰ্ৰমাণৰ পানী িকা শ্ৰিটলগ শ্ৰিটলগ দু া মগি কাটপাৰৰ ু কুৰা দু া
ৰ্িয়াই ৰ্দয়া। 5 ৰ্মৰ্ন ৰ ৰ্পছি মগ দু াৰ পৰা কাটপাৰ দু ু কুৰা উৰ্লয়াই আৰ্ন ৰ্কছু সময়ৰ িাটি ৰ'দি শ্ৰমৰ্ল
ৰ্দয়া। প্ৰৰ্িট া মগি তৰ শ্ৰৰ্যাৱা পানীৰ আয়িন িুলনা কৰা।
ওপৰৰ ৰ্িয়াকলাপট া সম্পাদন কৰ্ৰ প্ৰাকৃৰ্িক আৰু সাংটেৰ্ষক আোঁহৰ তিৰ্শষ্টসমূ হ িুলনা কৰা।
(

প্ৰাকৃৰ্িক আোঁহৰ কাটপাৰৰ িুলনাি সাংটেৰ্ষক আোঁহৰ কাটপাৰৰ স্থাৰ্য়ত্ব, দাম শ্ৰকটন আৰু ৰ্কদটৰ ৰ্যিন ল'ি

লাটগ শ্ৰসই ৰ্িষটয় মাৰা-টদউিাৰাৰ পৰা িাৰ্ন শ্ৰলাৱা।)
কাৰ্য্ য-4. -িলি ৰ্দয়া সামগ্ৰীসমূ হ তিৱ-পেনশীল আৰু তিৱ-অপেনশীল ৰ্হোটপ শ্ৰেণীিুক্ত কৰাঃ
কাগি, ি ল, তিদু যৰ্িক িাোঁৰ, কাঠ, গছৰ পাি, প্লাৰ্ষ্টকৰ েকী, মৰাপা ৰ ৰছী, পৰ্লৰ্িনৰ শ্ৰমানা
(ইংৰ্গিঃ

শ্ৰিটেৰ্ৰয়াৰ ৰ্িয়া-প্ৰৰ্িয়াৰ দটৰ প্ৰাকৃৰ্িক প্ৰৰ্িয়াটৰ পৰ্ে শ্ৰৰ্যাৱা পদািিটিাৰক তিৱ- পেনশীল,

আনহাটি ৰ্ৰ্যটিাৰ পদািি প্ৰাকৃৰ্িক প্ৰৰ্িয়াৰদ্বাৰা সহটি পৰ্ে নাৰ্যায়, শ্ৰসইটিাৰক তিৱ-অপেনশীল পদািি
শ্ৰিাটল)
কাৰ্য্ য-5. 4R নীৰ্িট া ৰ্লখা। (ৰ্িজ্ঞান ৰ্কিাপৰ page no 39 পৰ্ঢ় উত্তৰ ৰ্লৰ্খিা )
কাৰ্য্ য-6. "পৰাপক্ষি প্লাৰ্ষ্টক এৰাই েৰ্লিা"--- এই পৰামশিৰ ওপৰি শ্ৰিামাৰ মিামি আগিটঢ়াৱা।
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কাৰ্ম যপত্ৰ
শ্ৰেণী- অিৰ্

বিষয়- বিজ্ঞান

অধযায়ঃ 4 পৈাথম ঃ ধাতু আৰু অধাতু

কাৰ্য্য.1. শুদ্ধ উত্তৰট া ৰ্লখা।
(i) শ্ৰলাৰ গিাল ৰ্িদু যৎ আৰু িাপৰ সু পৰ্ৰিাহী। (িািু/ অিািু)
(ii) কয়লা এ ু কুৰা হাোঁিুৰীটৰ শ্ৰকািাটল িাৰ্ঙ গুৰ্ৰ তহ ৰ্যায়। (িািু/ অিািু)
(iii) মৰ্ন্দৰৰ ঘণ্টাট া িিাটল ৰ্ৰং ৰ্ৰঙৰ্ন শব্দ হয়। (িািু/ অিািু )

কাৰ্য্য 2. িলি ৰ্দয়া উৰ্ক্তটিাটৰ িািু িা অিািুৰ ৰাসায়ৰ্নক িমিৰ ৰ্িষটয় িুিাইটছ। শুদ্ধ উত্তৰট া ৰ্লখা।
(i) অৰ্ক্সটিনৰ তসটি ৰ্িৰ্িয়া কৰ্ৰ উৎপন্ন কৰা অক্সাইডটিাৰ ক্ষাৰকীয় প্ৰকৃৰ্িৰ। (িািু/ অিািু)( page no
46,47 পৰ্ঢ়িা)
(ii) অৰ্ক্সটিনৰ তসটি ৰ্িৰ্িয়া কৰ্ৰ উৎপন্ন কৰা অক্সাইডটিাৰ আৰ্িক। (িািু/ অিািু) (page no 48
পৰ্ঢ়িা)
(iii) পানীৰ তসটি ৰ্িৰ্িয়া কৰ্ৰ হাইড্ৰ‘ক্সাইড আৰু হাইড্ৰ'টিন শ্ৰগছ উৎপন্ন কটৰ। (িািু/ অিািু) (page
no 48, 49 পৰ্ঢ়িা)
(i). সািাৰণটি অিৰ তসটি ৰ্িৰ্িয়া নকটৰ। (িািু/ অিািু) (page no 50 পৰ্ঢ়িা)

কাৰ্য্য 3. িলি ৰ্দয়া ৰ্িৰ্িয়াসমূ হৰ সমীকৰণ ৰ্লখা। ৰাসায়ৰ্নক সংটকি ৰ্লৰ্খিা।
(i) ৰ্ৰ্যংটক কপাৰ ছালটফ ৰ পৰা িাম অপসাৰ্ৰি কটৰ। (page no 51)
কপাৰ ছালটফ + ৰ্িংক ---->
(ii) শ্ৰমগটনৰ্ছয়াম আৰু অৰ্ক্সটিনৰ মািি ৰ্িৰ্িয়া ঘৰ্ শ্ৰমগটনৰ্ছয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয়। (page no 46)
শ্ৰমগটনৰ্ছয়াম + অৰ্ক্সটিন ---->
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কাৰ্য্য 4. িািু আৰু অিািুৰ ৰাসায়ৰ্নক িমিৰ ওপৰি ৰ্িৰ্ত্ত কৰ্ৰ পািিকয ৰ্লখা।
কাৰ্য্য 5. কাৰণ দটশিাৱাঃ
(i)

ছৰ্ডয়ামক ৰ্কয় শ্ৰকৰাৰ্েন শ্ৰিলি ডুিাই শ্ৰিাৱা হয়? (page no 48

পৰ্ঢ়িা)

ছ'শিয়ামৰ পানীৰ সসটত শিশিয়া

(ii) িুলীয়া পদািি িপিািলল িযৱহাৰ কৰা ৰ্নমজ্জন দণ্ডটিাৰ িািৱীয় পদািি। (ইংৰ্গিঃ িািুটিাৰ িাপ আৰু
ৰ্িদু যিৰ সু পৰ্ৰিাহী)

কাৰ্য্য 6. িলি ৰ্দয়া ছৰ্িসমূ হ িািু শ্ৰন অিািু ৰ্েৰ্িি কৰ্ৰ ৰ্সহোঁিৰ এ ালক িযৱহাৰ ৰ্লখা।

(i)

(iii)

(ii)

(iv)
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Worksheet-1(Revision)
Class: VIII
Sub : English, L-2, My Native Land
1.Read the summary of the poem and answer the following questions----In the poem "The Native land", the poet has given a beautiful description of a native land
through the mouth of a little girl and an old man who was blind.
One day, the little girl met the old man standing helplessly in the street. The old man was
blind, lonely, and very poor. So, he asked for a description of his own place of birth that he
couldn’t see with his eyes.
The little girl then tried to describe his native land by making use of the senses that are
usually very strong in blind people. At first, the girl asked the old man to breathe deep in
order to feel the warm air that will remind him of his childhood days. Then she asked him to
feel the cool breeze on his face that is very peaceful after the last night's thunder and rain.
The girl then went on to compare the satisfied gurgling of a baby tied onto her mother's back
to the soil of his native land. Then she described the chorus of the cuckoos and the sparrows
which the blind man could hear to feel the sound of his native. Apart from the chirpings of
birds, the distant rolling sounds of Bihu Dhols, Pepa, and Gogona are melodious enough to
touch deep in one's heart. The aroma of delicacies like Pitha, Ladoo makes our native land
deliciously beautiful. The religious chants that can be heard from Namghar, Masjid, and
Church feel our hearts with divine joy. And all these things are just like the soul of our native
land.
a) Why does the old man ask the question to the poet?
b) With what does the poet compare the cool breeze on the old man’s face?
c) What does the chorus of the cuckoo and the sparrows do?
d) With what does the poet compare the contented gurgling of the little baby?
e) Name three musical instruments that are used in the husori performance of Bihu.
2. Write the English meaning and make sentences of your own using the words below ---a) Chorus

b) Contented

d) Sturdy

e) Morn

c) aroma

(Activity 4. is for your help and reference, page-23)
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3. Go through the short biographical experience below for your reference--Our “Father of Nation” Mahatma Gandhi was born at Porbandar in Gujrat
on 2nd October,1969. His childhood name was Mohandas Karamchand
Gandhi.
After passing the Matric Examination, he went to England for higher
studies. Gandhiji completed his law in England and came back to India in
1893. He started his career as a lawyer in Mumbai. Social Life of Gandhiji
was started in South Africa. In South Africa he faced many hurdles. He
discovered that the white men were ill- treating the dark Indians there. He
himself was tortured and insulted by the whites very often. Gandhiji fought against this injustice and cruel
treatment. He observed Satyagraha there and became successful. Gandhiji returned to India and took part
in freedom struggle movements. He was sent to jail for many times. He started the Non-co-operation
Movement in 1920, the Civil Disobedience Movement in 1930 and the Quit India Movement in 1942.
Finally, India wins freedom on 15th August 1947. Gandhiji was assassinated by Nathuram Godse on 30th
January, 1948.
Activity: Now, can you identify this picture of the great man of Assam ?

Write such a short Biography of this great man with the clues provided—
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➔
➔
➔
➔
➔
➔

Born on 8 September, 1926 in Sadiya of Assam.
Was an Indian playback singer, lyricist, musician, poet and film-maker.
His songs are based on communal amity and universal brotherhood.
Received Dada Saheb Phalke Award in 1992.
Awarded Bharat Ratna in 2019
Died on 5 November, 2011.
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Worksheet -2
Class-VIII
Sub-English, Lesson No.-3, Explore India : Quiz Time

1. Let us know a little about QUIZ:
A quiz is a form of game or mind sport or competition in which players attempt to answer questions
correctly about a certain or variety of subjects. Quizzes can be used as a brief assessment in
education and similar fields to measure growth in knowledge, abilities, or skills. They can also be
televised for entertainment purposes, often in a game show format. So, it is also a test of
knowledge between individuals or teams in the form of entertainment. It has got certain rules.
Quizzes can help you all in the growth of your concentration level, identifying your learning gaps,
building your confidence and helping you all retaining knowledge and information while stimulating
interest in learning about new subject matter.
We need the participants, the Quiz Master, the Host and the scorer, and of course the audience
for holding a successful competition.
Dear Students, this lesson is about a State Level School Quiz Competition participated by some
students of your age from different parts of the state. There are five teams from the five zones of
the state. The winning team will be selected to represent Assam in the National Level Competition.
Go through the lesson carefully and try to attempt the following questions:-

i.

What is a Quiz?

ii.

Who was the Quiz Master in the lesson?

iii.

Who announces the rules of the Quiz? Mention all the rules announced.

iv.

Which team was the winner of the State Level School Quiz Competition?

v.

What was the capital of Assam during the Ahom Rule?

vi.

Who established the Ahom kingdom in Assam ?

vii.

What is the White colour of our National Flag stands for ?

viii. When and by whom was the Qutub Mianr built ?

2 Read the following passage carefully and answer the questions below:
Paper is one of the most important articles that we use in day-to-day life. If there had
been no paper, our civilization would not have progressed so fast. Great scientists write
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their thoughts on papers and then carry out their experiments. Great engineers draw their
plans on paper first and then build houses, bridges, dams and so on. Great thoughts are
written or printed on paper for everyone to read. If there was no paper, we would not have
all the good books that are available in the world. Without paper it would be difficult for
the people of one country to know about the people of another country.
Questions:
(i) Why is a paper the most essential thing for mankind?
(ii) What would have happened if there were no paper?
(iii) Mention three uses of paper.
(iv) Find out the opposite word of “easy” from the passage.
(v) Find out the synonym (similar meaning) of “developed” from the passage.

3. Please read carefully the two types of Asking Questions below-

A

B

a) How do you spend your free
time?

1. Can you answer the
question?

b) What is your hobby?

2. Are you speaking the truth?

c) Why did you repeat the mistake?

3.
Do you know her
nickname?

Column A and B both are Interrogative Sentences. But in Column A all the three
sentences begin with a Question Word like ---How, What and Why. Such Questions
can be termed as W/H type of Questions. Some other Question Words are- Who,
where, when and whose.

In column B questions are asked with Helping Verbs or Auxiliary Verbs. These
questions can
be answered as yes/no. So, the questions that begin with an auxiliary verb and can
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be answered as yes/no is called Yes/No type of Questions.
Now, Dear Students, you need to form W/H type questions with the following Assertive
sentences. One is done for you- e.g. My name is Sangeeta.
Ans: What is your name?
a) The winner of today’s quiz is team D.
b) You will get ten marks for a direct question.
c) Guru Ram Das built the Golden Temple.
Now, try to form Yes/No type question with the following sentences. One is done for youe.g. Yes, I am going to school tomorrow.
Ans: Are you going to school tomorrow?
a) Yes, I can answer the question.
b) Yes, Tezpur is under Sonitpur district.
c) No, the ancient name of Assam was not Kamatapur.
4. Please follow the format of a NOTICE WRITING along with the sample provided below
and try to
write the notice asked for……
Format of a NOTICE…

Sample :
You are Ruhi/Rahul, head girl/boy of ABC Jatiya Vidyalaya. Your school is going to
organize an inter-school singing competition. Write a notice for your school notice board
inviting names of all the interested students.
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Answer:

NOTICE
ABC Jatiya Vidyalaya
May 26, 2021
INTER-SCHOOL SINGING COMPETITION

Our school is organizing an Inter-school Singing Competition on May 26, 2021; Tuesday
at 12 p.m. in the school auditorium. More than 20 schools from all over the city will
participate. Interested students may contact the undersigned on or before May 24,
2021.

Ruhi/Rahul
Head girl/boy
Your Task:

You are Raja / Rani, Class Captain of class X of Rampur Jatiya Vidyalaya. Your school is
going to organize a Debate Competition. Write a Notice for your School Notice board
inviting names of all the interested students to participate.
*****************************************************************

ৰ্িটশষ দ্ৰষ্টৱয :- ওপৰি উেৰ্খি কাৰ্যিযসমূ হ ছাত্ৰ ছাত্ৰীটয় ৰ্শক্ষক ৰ্শক্ষৰ্য়ত্ৰীৰ আৰু অৰ্িিাৱকৰ িত্বাৱিানি
সম্পন্ন কৰ্ৰি । কাৰ্যিয পত্ৰৰ্খৰ্ন আৰ্হি মূ লকটহ, প্ট্ য়ািন সাটপটক্ষ ৰ্শক্ষক ৰ্শক্ষয়ত্ৰীটয় অৰ্িিাৱকৰ লগি
শ্ৰৰ্যাগাটৰ্যাগ কৰ্ৰ অৰ্িৰ্ৰক্ত কাৰ্যিযপত্ৰৰ শ্ৰৰ্যাগান িৰ্ৰি । ঘৰি িকা সময়ি িা িাৰ্হৰলল গ’শ্ৰল সঘনাই োটিাটনটৰ
হাি িুি আৰু মাক্স পৰ্ৰিান কৰ্ৰি । পূ ৱা আৰু গিুৰ্ল িযায়াম কৰ্ৰি আৰু তদৰ্নক িাৰ্লকা প্ৰস্তুি কৰ্ৰ ৰ্লখা
পঢ়া কৰ্ৰি । সু ষম আহাৰ খাি ।
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