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Class:VII 
CYCLE-8 (22nd  Oct’  to 11th Nov ,2021) 

Subject: Assamese 

 

Chapter:অসম  ( PPT & video Showing ) 

Class 1:(আমম মি দেশত উপমিছ ো---------- দসৌমোৰ পীঠ দ োলো হৈম ল ) পৃষ্ঠো নং-৬৮ 

ভালকৈ দুই -তিতিবাৰ পঢা .....িলৰ ৈথাকৈইটা  পাঠকটাৰ মাকেকৰ বুতেবকল চেষ্টা ৈৰাৰ আগকি 

চলখৈৰ তবষকেও োতি চলাৱা...... 

 লক্ষ্মীিাথ চবেবৰুৱাৰ েন্ম,মৃিুু,আত্মেীৱিী পুতথৰ িাম ৰ এটি েমু পতৰেে আগবকঢাৱা হৈকে। 

 চবেবৰুৱাকেৱৈ ৰসৰাে আৰু সাতৈিুৰথী চবালাৰ প্ৰৈৃি ৈাৰণ বণণিা। 

 চিকখিৰ সাতৈিুৰাতেৰ েমু আভাস তেো । 

 তবতভন্ন েিকগাষ্ঠীৰ তমলিভূতম অসমৰ প্ৰােীি সীমাৰ আভাস তেো  হৈকে । 

 সমেৰ চসািঁি চগৌৰৱমে ৰােুখি সংকুতেি ৈ’চলও ইোৰ ভাষা ,সাতৈিু ,সংসৃ্কতিৰ গতৰমাৰ 

আভাস পাে  । 

 িে-িেী ,পবণি-ৈন্দ আতেকৰ সম্পেশালী চেশৈ হল চবেবৰুৱাকেৱৰ োিীে সংগীিৰ সৃতষ্টৰ 

ৈথা োতিব পাতৰ   

 আমাৰ ঐতিৈু আৰু সংৈতিৰ উজ্বল েতব তিতৈি হৈ থৈাৰ ৈথা োতিব পাতৰ। 

 তবতভন্ন যুগি অসমৰ তবতভন্ন িাম ৈৰণৰ আভাস পাব চপাৱাৰ লগকি ইোৰ সীমাৰ ৈথাও োতিব 

পাতৰ । 

 চসৌমাৰ আৰু চসৌমাৰ পীঠ তৈ োতিব পাতৰ ।  

কঠিন শব্দছ োৰৰ অৰ্থ িোমন দলোৱো  

             ঐতিৈু –পুৰতণ ৈীতিণ  

             চগৌৰৱমে --- চগৌৰৱ ৈতৰবলগীো 

             অন্ন – খােু 

              সংকুতেি – চঠৈ হৈ অৈা 

  সুতবসৃ্তি– আৈল-বৈল 

  এখণ্ডৈ—এটা ভাগ বা খণ্ড  

িলৰ প্ৰশ্ন চৈইটাৰ উত্তৰ  তেবকল চেষ্টা ৈৰা আৰু লগকি(CW Copy ) তলখা - 

১)ৈ) চলখকৈ অসমৈ তৈ বুতল অতভতৈি ৈতৰকে ? 

   খ) হবতেৈ যুগি অসমৈ তৈ িাকমকৰ েিা হগতেল ? 
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   গ) চপৌৰাতণৈ যুগি অসম চেশৈ তৈ িাকমকৰ েিা হগতেল ? 

   ঘ) অসমৰ িাম ৈামৰূপ বুতল চৈািকটা যুগি েিা হগতেল ? 

   ঙ) চসৌমাৰ বুতল ৈাৈ েিা হগতেল ? 

   ে) প্ৰােীি ৈামৰূপ ৰােুৰ সীমা ৈ’ৰ পৰা ৈ’হল আতেল ? 

 

    

Class 2:( এই দসৌমোৰছত দসৌময নোছম--------মোতৃভূমমৰ কৰ্ো ভোম   লোমি   )ভালকৈ দুই -

তিতিবাৰ পঢা আৰু িলৰ ৈথাকৈইটা  পাঠকটাৰ মাকেকৰ বুতেবকল চেষ্টা ৈৰা  । 

  চসৌমু ৰােুি থৈা আযণ সন্তাি সৈলৰ তবষকে েিাৰ লগকি েুৈাফাৰ অসম আগমিৰ ৈথাও 

োতিব পাতৰ  । 

 অসম িামৰ উৎপতত্ত সম্পকৈণ  আৰু অসমৰ সংসৃ্কতিৰ তবষকে োতিব পাতৰ । 

 আকৈামৰ মুৈি শ ,ষ ,স ধ্বতিৰ উচ্চাৰণ ‘ৈ’-হল পতৰবিণ িৈে,কসই তবষকে োতিব পাতৰ। 

 আযণ-অিাযণৰ সংতমশ্ৰণি,অকিৈ োতি-উপোতি তমতল বিণ মািৰ অসমীো োতি গঢকল উঠাৰ 

ৈথা োতিব পাতৰ। 

 তবশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৈ োতিবকল তৈ উপাে অৱলম্বি ৈৰা উতেি চসই তবষকে োতিব পাতৰ । 

কঠিন শব্দছ োৰৰ অৰ্থ িোমন দলোৱো  

মিৰস্মৰণীয় – সোে মিি ৰাতখবৰ চযাগু 

কীমতথ কলোপ- ভাল ৈামৰ পতৰেেসূেৈ ৈাযণাৱলী 

আছৈোপুৰুষোৰ্থ- প্ৰাণ পণ চেষ্টা 

অনুসন্ধোন- গভীৰভাকৱ িথু তবোতৰ চোৱা,অকেষণ 

স্বতন্ত্ৰ- স্বাধীি 

সছতোষ-আিন্দ,ৈষণ 

উঁৈ-মাটিৰ িলৰ পৰা ওকলাৱা পািী ওকলাৱাৰ বাট বা তবন্ধা 

অনুভূমত- অিুভৱ 

িলৰ প্ৰশ্ন  চৈইটাৰ উত্তৰ  তেবকল চেষ্টা ৈৰা আৰু লগকি (CW Copy ) তলখা 

 ২)ৈ) চসৌমু ৰােুৰ ৈথা ৈাৰ পুতথি উকেখ আকে ? 

     খ) চসৌমাৰ পীঠৰ মািুৈৈ চয চসাম চবালা ৈে চসই ৈথা ৈ’ৰ পৰা োতিব পাতৰ ? 

     গ) আকৈাম বা অসমসৈলৈ পূকবণ আকৈাম বা অসম চবালা হৈতেল-চসই ৈথা ৈ’ৰ পৰা োতিব পাতৰ ? 

     ঘ)  অসম অথণাৎ আকৈাকম তৈমাি বেৰ ৰােত্ব ৈতৰতেল ? 

     ঙ) তৈ তৈ োতিৰ সংতমশ্ৰণি অসমীো োতি গঢকল উঠিতেল ? 

     ে) দূৰতণৈ ওেৰ ৈতৰবৰ উপাে তৈ ? 

     ে)পবণিৰ কু্ষদ্ৰ উঁৈ বুতলকল তৈ বুো ?  
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Class 3:( প থতৰ কু্ষদ্ৰ উঁৈ ------আছলোমকত কমৰ  লোমি   )ভালকৈ দুই -তিতিবাৰ পঢা আৰু 

িলৰ ৈথাকৈইটা  পাঠকটাৰ মাকেকৰ  বুতেবকল চেষ্টা ৈৰা  । 

 তিকে সৰুটি হৈকৈ সংসাৰি টিতৈব পাতৰ.কভম আৰু আলাৈকৰ উদ্গতি ৈতৰব চিাৱাতৰ।  

 অসমীো োতিৈ এটা আেশণ োতিৰূকপ গতঢবকল প্ৰথকম আমাৰ ভাষা আৰু সাতৈিুৰ উন্নতি 

ৈতৰব লাতগব  । 

 

কঠিন শব্দছ োৰৰ অৰ্থ িোমন দলোৱো  

       চবগৱিী – চবগী 

       উদ্গতি--- সফলিা 

       অিুপমা --- সুন্দৰ 

তলৰ প্ৰশ্ন  দকইটোৰ উত্তৰ   মে লল দিষ্টো কৰো আৰু লিছত (CW Copy ) তলখা 

 ৩) ৈ) তিেৰ কু্ষদ্ৰ তিেৰাই বৰ হিৰ তিতেিা চবগৱিী ৈতৰব পাতৰকল তিেৰাই হগ ৈাৰ লগি 

           তমতলব পাকৰ ? 

      খ) শতিৰ েেণ া মাকি তৈ ? 

      গ) অসমৈ অিুপমা ৈতৰ িুতলবকল  অসমীো োতিৈ প্ৰথকম তৈ ৈতৰব লাতগব ? 

      ঘ) ৈতব ৰসৰাে চবেবৰুৱাৰ তবষকে ৩০টামাি শব্দি তলখা ।  

      ঙ) চবেবৰুৱা চেৱৰ সাতৈিুৰাতেৰ তবষকে তলখা । 

 

Class5:আছলোিনোৰ মোধ্যছমছৰ  পোঠৰ প্ৰশ্নসমূৈৰ উত্তৰ মলখো  

     প্ৰশ্ন ২-ৈ-ে 

     প্ৰশ্ন ৩-ৈ-ঘ 

পোঠছটো ভোলেছৰ পঢো আৰু নু ুিো কৰ্োছ োৰ মশক্ষকৰপৰো  ুমি দলোৱো  

Class6:প্ৰশ্ন ৪-ৈ-ঘ 

             প্ৰশ্ন ৫- ৈ-ঘ 

      H.W: প্ৰশ্ন ৬ 

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

 


