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    Revision work 
১)শনূ��ান পূরণ কেরা। 
ক)  �কা�ক�  দাস থাকা  নরেকর  �ায় �হ নরেকর �ায়। 
িদেনেকর  �াধীনতা , �গ�  সুখ  তায় �হ, �গ�সুখ  তায়। 
খ) �াথ�ক  জীবন  আর  বা�বল  তার �হ, বা�বল তার। 
আ�নােশ  �যই কের �দেশর  উ�ার  �হ,  �দেশর  উ�ার । 
২) স�ক উ�র� �লখ। 
ক) নগের একটা ,(বাঘ/ হািত/  �কর ) �দখা িদেয়েছ । 
খ) রণভূিম �শানা যায় (বাঁিশর/  �ভরীর ) আওয়াজ ।  
গ)( পু�রটা  /বাগানটা) মাছটা চুির করবার জন� পাহােড়র 
উপর িসধঁ কা�েতিছল। 
ঘ)(�াধীনতা/ 
পরাধীনতা ) হীনতায় �কউ বাঁিচেত চায় না। 
ঙ) আিম ( স�াট / বাদশা/ রাজা) হইব। 



চ) �দেশর �াধীনতার জন� লড়াই কের ( িব�বীরা / 
পুিলশরা)।  
ছ) িবপদ আশ�া কিরয়া (�সনাপিতেক/  ম�ীেক ) িস�কু 
হইেত বািহর কিরেলন। 
জ) ( দাস� / বীেরর) শংৃখল �কউ পরেত চায় না।  
ঝ) ( গবচ� / ভবচ�) িস�েুকর মেধ� নাক কান পুটঁিল 
িদেয় ব� কের লিুকেয় থাকেতন।  
ঞ) �কা�ক� দাস থাকা ( নরেকর /�েগ�র) �ায়।  
৩) নীেচর শ��িলর অথ� �লখ। 
নগের-  শহের।  
সেরাবর-  জলাশয়। 
�দশিহেত- �দেশর ম�েলর জন�। 
সাথ�ক-  সফল। 
�রা-  তাড়াতািড়। 
৪) নীেচর শ��িলর িবপরীত শ� �লখ। 
আেরাহণ-  অবেরাহন।   
সমা�- সূচনা। 
বািহর- িভতর। 
পূেব�- পের। 
 স��- অস��। 
৫)নীেচর শ��িল িদেয় বাক� রচনা কেরা। 



�ঠলােঠিল- একসে� �ঠলােঠিল করেত �নই এেত আঘাত 
লাগেত পাের। 
পির�ার- সব সময় পির�ার পির�� থাকা উিচত। 
�লাভ- মানেুষর �লাভ করা উিচত নয়। 
কেরিছল। 
�দশ- ভারত বষ� আমার �দশ তাই আিম গিব�ত। 
৬) নীেচর  বাক� �িলর মেধ� �কানটা  িবেশষ� পদ �লখ। 
ক) বালেকরা ফুটবল �খেল। 
উঃ) বালেকরা। 
খ) সদস�রা নানা িবষেয় আেলাচনা করেছ। 
উঃ)সদস�রা। 
গ) পািখরা আকােশ উেড়। 
উঃ) পািখরা। 
ঘ)সু�মার রায় িবখ�াত কিব।  
উঃ)সু�মার রায়। 
ঙ) আমরা পুরী িগেয়িছলাম। 
উঃ) পুরী। 
৭) নীেচর ���িলর উ�র দাও। 
ক) �াধীনতা বলেত কী �বাঝায়? 
উঃ) �াধীনতা বলেত অেন�র কােছ �ভািবত বা পরাধীন 
না হেয় িনেজর ই�ায় সবিকছু করােক �াধীনতা �বাঝায়। 



খ) �ক �কাথায় নাক কােন িক িদেয় লিুকেয় থাকেতন? 
িকেসর জন�? 
উঃ)ম�ীগবচ�েক বিু� �বিরেয় যাবার ভেয় নােক কােন 
পুটঁিল িদেয় িস�েুক ভের রাখেতন।  
গ) রাজা কােদর �চার সাব�� করেলন ? তারা িক 
কেরিছল? 
 উঃ) রাজা পিথকেদর �চার ভাবেলন। তারা রা�া করার 
ব�ব�ার জন� পু�র ধাের উনান করিছল। 
ঘ) পদ কয় �কার ও িক িক?  
উঃ) পদ পাঁচ �কার- 
১) িবেশষ�। 
২)িবেশষণ। 
৩) সব�নাম। 
৪) অব�য়। 
৫) ি�য়া। 
ঙ)িবেশষ� কােক বেল? এক� উদাহরণ দাও। 
উঃ) িবেশষ� পদ- �য পেদর �ারা �কান ব�ি�, ব� ,সমি�, 
�ণ বা অব�ার নাম �বাঝায় তােক িবেশষ� পদ বেল। 
�যমন-১ ) সুজাতা  গান গায়। 

 ********** 


