Subject Bengali
2nd language
Answer script
Class-7
ছাটনাগপুর মণ।
লখক রবী নাথঠা র।
ক) অিত সংি
াবলী।
১)সকাল ছয়টায় লখক কান শেন পৗঁছােলন?
উঃ) সকাল ছটায় লখক িগিরিড শেন পৗঁছােলন।
২) সখান থেক লখক িক কের গেলন?
উঃ) সখান থেক লখক ডাকগািড় কের গেলন।
৩)টা ু ঘাড়া েক লখক িক করেত দেখিছেলন?
উঃ) টা ু ঘাড়া েক লখক গােছ গা ঘষেত দেখিছেলন ।
৪) িলরা গািড় টানেত টানেত মােঝমােঝ িক করিছল?
উঃ) িলরা গািড় টানেত টানেত মােঝ মােঝ িবকট
িচৎকার।
৫)ল া ল া স
কেরেছন?

স

কান গােছর কথা লখক উে খ

উঃ)ল া ল া স স পাম গােছর কথা লখক উে খ
কেরেছন।
৬) লখক ডাবার জেল কােদর ডু েব থাকেত দখেলন?
উঃ)চার-পাঁচটা মিহষেক লখক ডাবার জেল ডু েব
থাকেত দখেলন।
৭) লখক তার পাশ িদেয় কােক চেল যেত দখেলন?
উঃ) লখক উপ ছায়ার মেতা এক পিথেক ঘাড়ার িপেঠ
বাঝা িদেয় চেল যেত দখেলন।
খ)সংি
াবলী
১)িগিরিড ডাক বাংেলার চারপােশ লখক িক দখেলন?
উঃ)ডাকবাংেলা থেক যতদূর দখা যায় সখােন কান
ঘােসর িচ িছল না । মােঝ মােঝ দুেটা একটা গাছ িছল।
চারিদেক যন রাঙামা েত উেঠিছল একটা রাগা টা ু
ঘাড়া গােছর িড়েত গা ঘেষ গা চু লকাি ল।একটা ছাগল
ল া দিড়েত বাঁধা এবং শােকর মত উি দ পটপট কের
িছঁেড় খাি ল।
২) পাহািড় রা া সামেন ও িপছেন ব দূের দখা যায় এমন
রা া চেলেছ এঁেকেবঁেক ছায়াহীন রৗ দ পথ একবাের
উঠেছ আবার নামেছ। দখেত দখেত আেশপােশ দু-একটা
পাহাড় দখা যাি ল ল া ল া স স পামগাছ ,

উইেয়র িঢিব কাটা গােছর িড়। মােঝ মােঝ পাহাড়
প হীন ঢাকা িছল সামেন িছল বরাকর নদী িলরা গািড়
ঠেল িনেয় ওপাের িগেয় উঠল আবার রা া পল এবং সই
রা ার দুপােশ ডাবার জেল মিহষ চারপাঁচটা ল করা
িগেয়িছল।
৩)স ায় গািড় থেক নেম হঁ েট যাবার পেথ লখক িক
দখেলন?
উঃ)সামেনই দু'এক পাহাড় দখা যাি ল।তার উপর
িদেয় পথ চেল গেছ যতদূর দৃি যায় লাক নই লাক
বসিত নই সমতল জিম নই উঁচু-িনচু পৃিথবী ধু করেছ
গাধূিলর অ ায়মান সূয রি র পেথর ওপর পেড়
িচকিচক করেছ পাশ িদেয় এক পিথক ঘাড়ার িপেঠ বাঝা
িনেয় চেল গল ।
৪)বেনর মাথার উপর লখা িক দখেত পেলন?
উঃ)বেনর মাথার ওপর িদেয় দূের পাহােড়র নীল িশখর
দখা যাি ল। বড় বড় পাথর পাথেরর ফাটেল এক গাছ
তার ু ধাত িশকার িল বড় হেয় চারিদক থেক বর
হেয় পেড়েছ পাথর খানােক দুভাগ কের তারা ক ন মু
িদেয় মা আঁকেড় ধরেত চাইেছ।
গ)রচনাধম
বিলর উ র।

১) হাজারীবােগর পেথ যাবার সময় পেথর িকছু টা দূের য
দুই একটা পাহাড় দখা যাি ল সই সব পাহােড়র কথা
এখােন বেলেছন লখক।
ে ে র যুে অজুেনর বােণ
মহ মিত ভী িব হেয়িছেলন। য বােণ িব অব ায়
িতিন মা েত না পেড় সই বােনর ওপের রেয় গেলন
।এিদেক তার ই ামৃতু হওয়ার বর তার মােয়র কাছ
থেক পেয়িছেলন। কােজই তখন তার মৃতু হেলা না পের
যখন সূেযর উ রায়ন
হল তখন িতিন দহত াগ
করেলন যা মহাভারেত ভীে র শরশয া িহেসেব খ াত।
পাহােড়র উপর অসংখ স স পাতা ছাড়া গাছ দেখ
লখক পাহাড় িলেক িবে র সে তু লনা কেরেছন। অথাৎ
এর মেধ িদেয় লখক তু লনা কের বলেত চেয়েছন য
পাহা ুিল যন ওই গাছ িলর ওপর ভর কের অথাৎ
িনভর কের িন ায় ম হেয়েছ।
ঘ)১)ব নীর মধ থেক স ক উ র খুেঁ জ নাও।
ক) আেলাচ অংশ রবী নােথর কান কািহনী থেক
নয়া হেয়েছ।
খ) লখক তার যা া পেথ য নদী দেখিছেলন তার নাম
বরাকর নদী।
গ) হাজািরবাগ ঝাড়খ রােজ অবি ত।

ঘ ) লখক হাজারীবােগর ডাকবাংলায় পৗঁছােলন িতনটার
সময়।
ঙ)তীের িব হেয় শরশয ায় িছেলন ভী ।
ঘ)১)ব নীর মধ থেক স ক উ র খুেঁ জ নাও।
ক) আেলাচ অংশ রবী নােথর কান কািহনী থেক
নয়া হেয়েছ।
খ) লখক তার যা া পেথ য নদী দেখিছেলন তার নাম
বরাকর নদী।
গ) হাজািরবাগ ঝাড়খ রােজ অবি ত।
ঘ ) লখক হাজারীবােগর ডাকবাংলায় পৗঁছােলন িতনটার
সময়।
ঙ)তীের িব হেয় শরশয ায় িছেলন ভী ।
ঘ)২) শূন ান পূণ কেরা ।
ক) চারেট চাকার উপর এক ছাট খাঁচা মা ।
খ)একটা রাগা টা ু ঘাড়া গােছর তলায় বাঁধা।
গ) আগােগাড়া কবল দীঘ স প েলশশূন গােছ আ
ঘ)পথ অবসান হইয়া িব ৃ ত বালুকা শয ায় এক নদীর
রখা দখা িদল।
ঙ) নদীর নাম বরাকর।
চ) পৃিথবী িন িন ক ন সমুে র মেতা ধুধু কিরেতেছ

ছ) িচকিচেক সানালী আঁধােরর ছায়া আিসয়া পিড়য়ােছ।
ঙ)১) ব াকরণ মূলক াবলী:
কে -সৃে -কায়ে েশ।
উপবাসী- অনাহারী।
আলস ভের- অলস ভােব।
সুিব ৃ ত -ব দূর পয ছড়ােনা।
া র -মাঠ।
প েলশশূন -পাতার নাম পয যখােন নই।
শ -চওড়া।
ঙ)২)পদ পিরবতন কেরা।
উঃ) দূর , পািথব, কা ন , িন তা, সামুি ক, ু ধা,
আেয়াজক ।
ঙ)৩) সি িবে দ এর উ র িল লখ।
ান +আহার।
গ + এষন
অিত + অ ।
পরঃ + পর।
লাক +আেলায়।
াদুঃ+ ভাব।
ঙ)৪)িবপরীত শ লখ।

উঃ) উপের, িপছেন, সহজ, িনকট, জাগরণ, সংকীণ।
********

