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Class: VIII 

Cycle Date: 3A ( 18 th May  to 25 th  May ) 
Suject:  Assamese 

 

   Chapter 2 :  এন্ ফ্ৰাঙ্কৰ ডায়েৰৰ    (  Continuation ) 

Day 1: পৃষ্ঠা নং-২২ , আৰম্ভনীৰপৰা---- সক্ষম হৈয়ে হৈয়ে পাঠ্াংশ ভাৈকে পঢা  

          তৈৰ েথায়েইটা  পাঠ্াংশৰপৰা বুৰিবকৈ চেষ্টা েৰা   

 এন্ ফ্ৰায়ঙ্ক ডায়েৰৰখন ৰৈখাৰ োৰণ । 

 এন্ ফ্ৰাঙ্কৰ পৰৰোৈয়টাৰ ৰবষয়ে িনা । 

 ৰিতীে ৰবশ্বযুদ্ধত নািীবাৰৈনীয়ে ইহুদীসেৈে েৰা অত্াোৰৰ েথা । 

 মাে, বায়েেৰ হসয়ত এন্ ফ্ৰাঙ্কৰ ৰে পৰৰৰিৰতত মৃতু্ হৈৰেৈ  

 যুদ্ধ চশয চৈাৱাৰ ৰপেত চদউতায়ে এন্ ফ্ৰাঙ্কৰ ডায়েৰৰখন উদ্ধাৰ েৰৰ প্ৰোশ েৰাৰ বণণনা । 

েঠিন শব্দয়বাৰৰ অথণ িাৰন চৈাৱা   

           ৰবশ্বৰবখ্াত --- পৃৰথৱীত িনািাত 

           পৰৱতী --- ৰপেৰ 

পৰৰৰি --- সীমা 

ৰূপান্তৰৰত --- পৰৰণত 

ববণৰ --- ৰনষু্ঠৰ 

নৃশংসভায়ৱ – অৰত ভে ৈগাকে 

পণ্াগাৰ – গুদাম ঘৰ 

যন্ত্ৰণাোতৰ --- দুখমে 

ৰৈৰপবদ্ধ – ৰৈৰখ চযাৱা  

অনাৈাৰ – চনায়খাৱাকে থো  

অস্বাি্েৰ  --- চবো পৰৰয়বশ 

শাম েটা – েৰম চযাৱা 

পৰৰত্ক্ত – অৱয়ৈৰৈত 

তলৰ  প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ বহীত ললখা   

ে) এন্ ফ্ৰাঙ্কৰ িন্ম চেৰতো হৈৰেৈ ? 

খ) ৰৈটৈাৰৰ অত্াোৰৰপৰা বাৰেবকৈ এন্ ফ্ৰাঙ্কৰ পৰৰোৈ ে’ত ৈুোই আৰেৈ  ? 

গ) মৃতু্ৰ সমেত এন্ ফ্ৰাঙ্কৰ বেস ৰেমান আৰেৈ ? 

ঘ) ডায়েৰীত এন্ ফ্ৰায়ঙ্ক ৰে অৰভজ্ঞতাৰ ৰবষয়ে ৰৈৰখৰেৈ  ? 
 

Day 2: পৃষ্ঠা নং-২৩ পাঠ্াংশ ভাৈকেময়নায়যায়গয়ৰ  পঢা আৰু তৈৰ েথায়েইটা  পাঠ্াংশৰপৰা বুৰিবকৈ চেষ্টা েৰা   

 এন্ ফ্ৰায়ঙ্ক প্ৰথম অৱিাত অেৈ ৰনিৰ বায়ব  ডায়েৰৰখন ৰৈৰখৰেৈ । 
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 ৰপেত ৈয়ৈণ্ড েৰোৰৰ ৰবষো এিনৰ েথাত অনুপ্ৰাৰণত হৈ ডায়েৰৰখন প্ৰোশ েৰাৰ বায়ব ৰেেু সাৈসৈৰন 

েৰৰ ৰৈৰখ উৰৈোইৰেৈ । 

 ডায়েৰৰখয়ন এন্ ফ্ৰাঙ্কৰ বনু্ধৰ অভাৱ পূৰণ েৰৰৰেৈ ,োৰণ সঁো অথণত তাইৰ বনু্ধ বুৰৈবকৈ চোয়না নাৰেৈ  

 এন্ ফ্ৰায়ঙ্ক  ৰনিৰ মনৰ সেয়ৈা েথা ইোত প্ৰোশ েৰৰৰেৈ । 

েঠিন শব্দয়বাৰৰ অথণ িাৰন চৈাৱা 

অৰিগৃৈীত – োয়ৰাবাৰ শাসনৰ তৈকৈ চযাৱা  

অনুপ্ৰাৰণত – আগ্ৰৈী হৈ 

নমুনা – উদাৈৰণ 

হৃদে – মন 

পুঞ্জীভূত  -- িমা হৈ থো  

উপৈৰি –বুৰিব পৰা  

প্ৰশংসা – গুণ চগাৱা 

তলৰ  প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ বহীত ললখা   

      ে) এন্ ফ্ৰায়ঙ্ক ডায়েৰৰখন ৰপেত প্ৰোশ েৰৰব বুৰৈ ৰেে ভাৰৱৰেৈ  ? 

      খ) ৈুোই থো ঠাইৰপৰা চেৰতো নািীবাৰৈনীয়ে এন্ ফ্ৰাঙ্কৰ পৰৰোৈে িৰৰ ৰনয়ে ? 

      গ) এন্ ফ্ৰাঙ্ক অেৈশৰীো নাৰেৈ ,ৈগত আৰু চোন চোন আৰেৈ  ? 

Day 3: পৃষ্ঠা নং-২৪,২৫ পাঠ্াংশ ভাৈকেময়নায়যায়গয়ৰ  পঢা আৰু তৈৰ েথায়েইটা  পাঠ্াংশৰপৰা বুৰিবকৈ 

             চেষ্টা েৰা   

 এন্ ফ্ৰায়ঙ্ক ৰনিৰ মনৰ অৱিা ৰৈো উিাৰৰ ডায়েৰৰখনত বৰ সুন্দৰকে প্ৰোশ েৰৰয়ে । 

 ডায়েৰৰখনত নাম এটাও ৰদ হৈৰেৈ । 

 আইতােৰ হসয়ত  এন্ ফ্ৰাঙ্কৰ ৰয মিুৰ সম্পেণ  আৰেৈ  তাৰ েথাও ডায়েৰৰখনত সুন্দৰকে প্ৰোশ পাইয়ে । 

 আইতােৰ মৃতু্ৰ েথাও ৰৈখা আৰেৈ ।  

েঠিন শব্দয়বাৰৰ অথণ িাৰন চৈাৱা 

              অন্তৰ উিাৰৰ – মন খুৰৈ  

পৰস্পৰ—এিয়ন আনিনে 

বহু প্ৰত্াৰশত --- ইচ্ছা েৰা  

গ্ৰীষ্ম –গৰম 

অনুষু্টপীো – চযয়নয়তয়নকে 

আড়ম্বয়ৰয়ৰ – ৈাৈ ৰবৈাৈকে 

সৰিৰবষ্ট – ৈগৈগাই 

সমাপ্ত—চশষ 

তলৰ  প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ বহীত ললখা   

       ে) এন্ ৰ আইতাে চেৰতো অসুখত পৰৰৰেৈ ? 

       খ) ১৯৪০ আৰু ১৯৪১ েনৰএন্ ৰ  িন্ম ৰদন ৰেে িুমিায়ময়ৰ পাৈন েৰা নৈ’ৈ  ? 

       গ) এন্ ৰ আইতােৰ চেৰতো মৃতু্ ৈ’ৈ ? 

       ঘ) এয়ন ১৯৪২ েনৰ িন্মৰদনত ৰে উেগণা েৰৰৰেৈ  ? 

Day 4:  চগায়টই পাঠয়টা ভাৈকে ময়নায়যায়গয়ৰ  পৰঢ পাঠৰ প্ৰশ্নসমূৈৰ উত্তৰ বৈীত ৰৈখা  
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     প্ৰশ্ন ১ (ে,খ,গ,ঘ ) 

     প্ৰশ্ন ৩,৪,৫ 

     প্ৰশ্ন ৮ ৰবপৰীত অথণ বুয়িাৱা শব্দয়বাৰ ৰৈখা  

            িােী, প্ৰোশ ,য়ভাগ,   সৃ্মৰত, সমাপ্ত, আড়ম্বৰ, ভাগ্, হিযণ 

     প্ৰশ্ন ৯ এটাকে প্ৰৰতশব্দ ৰৈখা  

             যন্ত্ৰণা, েৰুণ, ৰেয়শাৰী, মৃতু্ 

   প্ৰশ্ন ১২ বাে্ সািা  

          ৈাঁৰৈ-য়িমাৰৈ, আত্ময়গাপন, ৰেঠি-পত্ৰ, দুখ-যন্ত্ৰণা, ৰবশ্বৰবখ্াত, আদান-প্ৰদান  
                    

        

                                                           Test Paper 
         Time : 40mnts ,   M.M—17 

          ১) তৈৰ শব্দয়বাৰৰ অথণ ৰৈখা :                                                                                                           (½ × 2 = 1) 

                েৰুণ, অয়ৰাপোৰ 

        ২) অৰত েমু উত্তৰ ৰদো :                                                                                                                       ( ½ × 8 = 4) 

              ে) এন্ ফ্ৰাঙ্কৰ িন্ম চেৰতো হৈৰেৈ   ? 

              খ)  ৰৈট্ ৈাৰ চোন আৰেৈ ? 

              গ)  মানুৈতকে ৰেৈৰ হিযণ চবৰে   ? 

              ঘ)  ৰেটি োৰ নাম  ? 

              ঙ) এন্ ফ্ৰায়ঙ্ক আইতােৰ সৃ্মৰতত ৰে জ্বৈাইৰেৈ  ? 

              ে) এন্ ফ্ৰাঙ্কৰ ৰেন্তাৰ পৰৰৰি চেয়নকুৱা আৰেৈ ? 

              ে) চোয়ন এন্ ফ্ৰাঙ্কৰ ডায়েৰৰখন পুৰথ আোয়ৰ প্ৰোশ েৰৰৰেৈ ? 

              ি) নািী বাৰৈনীয়ে োৰ ওপৰত ববণৰ অত্াোৰ েৰৰৰেৈ ? 

       ৩) এন্ ফ্ৰাঙ্কৰ পৰৰোৈত চোন চোন আৰেৈ  ? চতওঁয়ৈায়ে ৰেে আত্ময়গাপন েৰৰবৈগীো হৈৰেৈ  ?        (2) 

        ৪) ৰবপৰীত অথণ বুয়িাৱা শব্দ ৰৈখা :                                                                                                      ( 1 × 4 = 4 ) 

            সমাপ্ত, ভাগ্, প্ৰোশ , সৃ্মৰত 

       ৫) এটাকে সমাথণে শব্দ ৰৈখা :                                                                                                              ( 1 × 4 = 4 ) 

            যন্ত্ৰণা, ৰেয়শাৰী,েৰুণ, যুদ্ধ 

       ৬) বাে্ সািা –   ডায়েৰৰ, অেৈশৰীো                                                                                   ( 1× 2 = 2 ) 

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

  
     
    
            

 


