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Class: VIII 

Cycle Date: (3rd Jan  to 12th Jan) 

Subject:  Assamese 

 

Chapter 9 :  ভয় 

Day 1: পৃষ্ঠা নং-৭৯ --৮0 (খাইছে, বইছে দৰকাৰ ------কক যে কৰা ) লৈছক পাঠ্াংশ ভাৈকক পঢা  

          তৈৰ কথাছকইটা  পাঠ্াংশৰপৰা বুকিবকৈ যেষ্টা কৰা   

• েুটিগল্প কক আৰু ইয়াৰ ৈক্ষণ । 

• সাধুকথা আৰু  েুটিগল্পৰ পাথথক্ । 

• ভয় গল্পৰ যকন্দ্ৰীয় েকৰত্ৰ ৰবীণৰ মনত উদয় য াৱা ভয়ৰ সুত্ৰপাত । 

• পত্নী ৰমৈাৰ ৈগত কাকিয়া  

• অকিে- কাোৰী সকছৈাছত ৰবীনৰ এক শংককত মন,  ভয়ৰ কবকভন্ন উৎস 

• তাৰ কবপৰীছত পত্নী ৰমৈাৰ পাতৈ স্বভাৱ 

কঠিন শব্দব োৰৰ অৰ্থ জোনন ল োৱো   

         সন্তপথছন---মছন মছন 

         অন্মনস্ক ---অমনছোগী 

          পকৰবাৰ---পত্নী 

          কবকাৰ----অস্বাভাকৱক পৰবতথ ন 

          নদথ মা---নৈা 

          ভাবাছবগ---কেন্তাৰ আকুৈতা 

ত ৰ  প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ  হীত ন খো   

ক) গল্পছটাৰ যকন্দ্ৰীয় েকৰত্ৰ যকান ? 

খ) ককছ  ৰবীনৰ ৈগ যনছৰ   ? 

গ) কাৰ ৈ’ৰাছটা িুটবৈ যখকৈ থাছকাছত ঢুকাৈ  ? 

ঘ) অকিেৰ পৰা আক  ৰবীছণ লঘণীছয়কক মাছতাছত যতওঁ কক ককৰ আকেৈ  ? 

Day 2: পৃষ্ঠা নং-৮১-৮২ (ৰমৈাই আেকৰত ল ------সকছৈা ভয় আঁতকৰ লগছে।)পাঠ্াংশ ভাৈকক মছনাছোছগছৰ  পঢা   

আৰু তৈৰ কথাছকইটা  পাঠ্াংশৰপৰা বুকিবকৈ যেষ্টা কৰা   

• স্বামী ৰবীণৰ কােথত ৰমৈাৰ কবৰকি । 

• িাকতগত সংঘৰ্থৰ উছেিনাই ৰবীণৰ েকৰত্ৰত অনা পকৰবতথ ন । 

• উন্মে িনতাৰ  াতৰপৰা ৰবীণৰ প্ৰকতছবশী ি ীৰুকিনক উদ্ধাৰ ককৰবকৈকগ মনৰ সকছৈা ভয় কবসিথ ন কদয়া 

• যসই এছক ঘটনা তাৰ পকৰয়াৈৰ ৈগত  ’ছৈ তাক যকাছন উদ্ধাৰ ককৰব । 

কঠিন শব্দব োৰৰ অৰ্থ জোনন ল োৱো 

উৎকণথ—কে শুকনবকৈ কাণ কথয় ককৰ থাছক 

উচৃ্ংখৈ--শৃংখৈাকব ীন 
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দাৱানৈ—প্ৰকাণ্ড িুই 

যকাৈা ৈ—কেঞৰ বাখৰ 

অছমাঘ---ছশৰ্ সত্ 

আতংক---ভয় 

কিকৰঙকত---িুইৰ কণা 

ত ৰ  প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ  হীত ন খো  = 

  A. ক) ৰমৈাই িনমত কক যদখা নাই ? 

      খ) উচৃ্ংখৈ িনতা কক ৰ দছৰ ? 

      গ)ৰবীছন মািৰাকত বাক ৰত কক শুকন ওৈাই োব কবোকৰকেৈ ? 

      ঘ) ি ীৰুিীন যকান  ? 

B. ল খকৰ পনৰচয়ব ো ভো কক মবনোব োবেবৰ  পন়ি পোঠৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ  হীত ন খো  

     ক) শীৈভদ্ৰৰ প্ৰকৃত নাম কক ? 

     খ) যকানখন গ্ৰন্থৰ বাছব যতওঁ সাক ত্ অকাছেমী বঁটা পাইকেৈ ?  

     গ) যতছখতৰ গল্পৰাকিৰ অন্তম লবকশষ্ট্ কক ? 

     ঘ) উচ্চ কশক্ষা ৈাভ ককৰ যতওঁ ক’ত অধ্াপনা ককৰকেৈ ? 

Day 3:  পোঠনভনত্তক প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ ল োকো হীত ন খো= 

     প্ৰশ্ন ২ (ক------ি ) 

     প্ৰশ্ন ৩, ৪ 

     প্ৰশ্ন ৬ ক, গ 

     H/W 

   প্ৰশ্ন ৮.  োকয সোজো = 

           আও তীয়া , সন্তপথছন,  ৈাকনকনকেগা , অন্মনস্ক, অছমাঘ ,উচৃ্ংখৈ, দাৱানৈ ,োৰখাৰ ,উৎকণথ, যকাৈা ৈ 
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