
CLASS :IX

Subject:Bengali(2L) Date:06.0520
Topic: চাঁ�দর পাহাড় Time Limit:45
Minutes
(ি�তীয় অধ�ায়)

Worksheet No.: 9

[Copy the questions and solve them on a sheet of paper date wise. Keep
the worksheets ready in a file to be submitted on the opening day.]

িন�দ� িশকাঃ �দ� অধ�ায়িট ভা�লা ক�র প�ড় িন�িলিখত ���র �াসি�ক উ�র দাওঃ--
(দ'ুিট নমুনা (sample) উ�র �দওয়া হল।�স�িল �তামার িন�জর উ��রর স�� �খালা পাতায় িল�খ
রাখ�ব।�� ল �খালার পর িনিদ�� িদ�ন তা জমা �নওয়া হ�ব।)

*নমুনা ���া�র পাঠ�াং�শর প�র র�য়�ছ।িন�িলিখত ���িল িল�খ যথাযথ উ�র দাওঃ-
১)"এইসব অ�ল �মা�টই িনরাপদ নয়।"
ক)�ক কা�ক একথা ব�ল�ছ?(২িট বা�ক�)
খ) �কান অ��লর কথা বলা হ�য়�ছ?(৩িট বা�ক�)
গ) কী কী কার�ণ এই কথা বলা হ�য়�ছ?(৫িট বা�ক�)
ঘ) �কন ��াতা�ক সাবধান করা হ�য়�ছ?(৪িট বা�ক�) (২+২+৩+৩=১০)

২) "এমন সময় অ� দ�ূরই পি�ম �কা�ণ মা�ঠর ম�ধ� ভীষণ িসংহগজ�ন �ন�ত পাওয়া
�গল।"
ক) �কান সম�য়র কথা বলা হ�য়�ছ?(৩িট বা�ক�)
খ) িসং�হর গজ�ন ��ন �ক কী ব�লিছল?(২িট বা�ক�)
গ) এরপর �কান কথা ��ন সবাই চম�ক ও�ঠ?(৪িট বা�ক�)
ঘ) তারপর সবাই িম�ল কী ক�র? (৬িট বা�ক�)

(২+২+৩+৩=১০)













নমুনা ���া�রঃ--

১)"হঠাৎ শ��রর শরী�র �যন িবদ�ুৎ �খ�ল �গল।"

ক) �কান �স�� একথা বলা হ�য়�ছ? (২)
খ) �সই মুহ� �ত� শ��রর কী ম�ন হয়? (২)
গ) এরপর �কান ঘটনা ঘ�ট? (৩)
ঘ) �সই ঘটনার পর শ�র কী ক�র? (৩)

উ�রঃ- ক) ইি�িনয়ার সা�হ�বর কথায় শ�র গাঁিতদার �দ�খআসার জন�
একিট অ��ত�র চ�ড় রওনা হয়। স�� �স রাই�ফল �নয়।তাঁবু �থ�ক
মাইলখা�নক দ�ূর একটা জলা র�য়ছ। �সখা�ন আসতই অ��তর হঠাৎ থম�ক
দাঁিড়�য় �গল। �স আর িকছ��তই এ�গা�ত চায় না। শ��রর ম�ন হল, �বাধহয়
�াণীিট ভয় �প�য়�ছ। িঠক তখনই পা�শর �ঝাপটা �যন ন�ড় উঠল। শ��রর
ম�নও তখনআশ�া ! এই �স�ই উি�িট করা হ�য়�ছ।



খ) �সই মুহ� �ত� শ��রর ম�ন হয়,দ'ুপা�শর �ঝা�পর ম�ধ� �বাধহয় িসংহ ওৎ
�প�ত র�য়�ছ। ঘা�সর হল�দ�ট র�ঙর স�� িসং�হর গা�য়র রঙ িম�শ থা�ক
ব�লই িসংহ �ঝা�পঝা�ড় লিুক�য় িশকার�ক অনসুরণ ক�র। তারপর স�ুযাগ
বু�ঝ িশকা�রর ঘা�ড়র ওপর ঝাঁিপ�য় প�ড়।

গ) অ�ত�ররআচর�ণ শ��রর স��হ হয়, হয়ত �ঝা�পর ম�ধ� িসংহ লুিক�য়
আ�ছ। �স তখনআর না এ�গা�নাই িঠক ক�র। এমন সময় �ঝা�পর ম�ধ� কী
�যন ন�ড় ও�ঠ,এবং �ায় স�� স��ই একটা ধূসর ব�ণ�র িসংহ ভীষণ গজ�ন
ক�র ঝাঁিপ�য় প�ড় অ�তরিটর ওপর। শ�র পর পর দ'ু বার �িল করায়
িসংহটা পািল�য় যায়। ত�ব অ�তরিটর কাঁ�ধর কা�ছর মাংস তত��ণ িছ�িভ�
ক�র িদ�য়�ছ িসংহিট। য�ণায় �স তখন ছটফট কর�ত থা�ক।এমিন�তও তার
আর বাঁচার আশা িছল না। শ�র তাই �িল ক�র িচরকা�লর ম�তা তার য�ণার
অবসান ঘটায়।

ঘ) অ�ত�রর মৃত� �র পর শ�র বাধ� হ�য়ই তাঁবু�ত িফ�র আ�স। �স ইি�িনয়ার
সা�হব�ক ঘটনার িব�ািরত িববরণ িদ�য় জানায় �য,িসংহ�ক �স �িল ক�র�ছ
িঠকই,ত�ব তা িসং�হর �ল�গ�ছ িকনা �স সিঠক জা�ন না। সা�হব অবশ�
িনি�ত হন �য, িসংহিট ভীষণআহত হ�য়�ছ।


