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মডেল অ্যাক্টিক্টিটি িাস্ক ২০২১ | অ্ডিাবর 

পঞ্চম শ্রেণী| বাাংলা | পািট -৭ 
১. নীডের প্রশ্নগুক্টলর উত্তর দাও : 

১.১ ‘অ্বডেডে দীর্ ট যাত্রা শ্রেডে তারা িগবাডনর প্রাসাডদ শ্রপ ৌঁছল। 

– কাডদর কথা বলা হড়েডছ? তারা িগবাডনর প্রাসাডদ ক্টগড়েক্টছল শ্রকন? 

উত্তরঃ প্রশ্নোদ্ধৃত অংশটি 'পোহোড়িযো বর্ ষোর সুশ্র' গদ্োংশ থেশ্ে গৃহীত হশ্যশ্ে। ব্োঙ, থমৌমোডে, 

মওরগ এবং কু্ষধোতষ বোশ্ের েেো বলো হশ্যশ্ে। 

  বৃটি নো হওযোর েোরশ্ে এেবোর পৃডেবীশ্ত খুব খরোর প্রভোশ্ব মোনুর্ পশুপোডখ, গোেপোলো সমস্তডেেু 

ধ্বংস হশ্য ডগশ্যডেল।তখন পৃডেবীর সমস্ত জন্তুরো এে হশ্য টিে েশ্র ভগবোশ্নর েোশ্ে ডগশ্য 

জজজ্ঞোসো েরশ্ব তোর সৃটিশ্ে অবশ্হলোর েোরে।  

১.২ ‘আমার শ্রযন লাগল িারী িাডলা’ 

শ্রকান দৃেয কথডকর িারী িাডলা শ্রলডগডছ? 

উত্তরঃ আশ্লোচ্্ েডবতোংশটি মমশ্েযী থদবী রডচ্ত 'ঝ়ি' েডবতো থেশ্ে গৃহীত হশ্যশ্ে।  

এেডদন দুপুরশ্বলো হোিবোশ্র মোশ্ির ধোশ্র েেে থখলশ্ত ডগশ্য থদশ্খন চ্োডরডদে থেশ্ে এশ্লোশ্মশ্লো 

বোতোস বইশ্ে।সবোই বলল ঝ়ি আসশ্ে।ঝশ়্ি থেশ্ে যোওযো েোশ্লো আেোশ, বেুলতলো, চ্ো াঁপোর বন, 

েোশ্লো জশ্ল পোড়ি ডদশ্য মোজঝশ্দর তো়িোতোড়ি বোড়ি ডিশ্র আসো- এ সমস্ত ডেেুই েেশ্ের ভোডর 

ভোশ্লো লোশ্গ। 

১.৩ ‘শ্রলাডক বডল, মন্ত্র জানা োই। 

- কীডসর মন্ত্র। মধু আনডত বাডর্র মুডে’ রেনাাংডে ‘মন্ত্র জানা শ্রলাকটির নাম কী ? 

উত্তরঃ আশ্লোচ্্ অংশটি  ডশবশংের ডমে রডচ্ত 'মধু আনশ্ত বোশ্ের মুশ্খ' নোমে রচ্নোংশ থেশ্ে 

গৃহীত হশ্যশ্ে।এখোশ্ন থমৌমোডেশ্ে ভুল পশ্ে চ্োডলত েরোর মশ্ের েেো বলো হশ্যশ্ে।  

থমৌচ্োে থয থেউ েোিশ্ত পোশ্র নো, তোর জন্ মে জোনো চ্োই'মধু আনশ্ত বোশ্ের মুশ্খ' 

রচ্নোংশ্শ 'মে' জোনো থলোেটির নোম হল ধনোই। 

১.৪ ‘মুকুি হড়ে ঝাাঁক শ্রবাঁডধডছ লক্ষ হীরার মাছ। 

– কী শ্রদডে কক্টবর এমন মডন হডতা? 



উত্তরঃ অশ্শোেডবজয রোহো রডচ্ত 'মোযোতরু' েডবতো থেশ্ে আশ্লোচ্্ উদ্ধৃডতটি থনওযো হশ্যশ্ে।  

• থলখে েডবতোয এেটি গোশ্ের ডবডচ্ে রূশ্পর েেো খুব সুন্দর ভোশ্ব বে ষনো েশ্রশ্েন ।এে পশলো 

বৃটি থশশ্র্ যখন চ্ো াঁদ উিত তখন গোেটির পোতোগুডলশ্ে থদশ্খ মশ্ন হত ঝোাঁে থবাঁশ্ধ লক্ষ্ লক্ষ্ হীরোর 

মোে গোেটির মোেোয মুেুি হশ্য থগশ্ে। 

১.৫ ...কান্না়ে শ্রিডে পড়ল শ্রছাট্ট ফণীমনসা গাছ। 

শ্রছাট্ট ফণীমনসা গাছ কান্না়ে শ্রিডে পড়ল শ্রকন? 

উত্তরঃ উদ্ধৃতোংশটি বীরু চ্শ্টোপোধ্োয রডচ্ত 'িেীমনসো ও বশ্নর পডর' থেোি নোিে থেশ্ে গৃহীত 

হশ্যশ্ে। 

 থেোট িেীমনসো গোেটি বশ্নর পরীশ্ে বশ্লডেল তোর পোতোগুডলশ্ে থযন থসোনোর পোতো েশ্র 

থদয।বশ্নর পরী তোর মশ্নর ইচ্ছোপূরে েশ্রডেল।হিোৎ থসই সমযই এেদল ডোেোত িেীমনসো 

গোশ্ের সমস্ত থসোনোর পোতো লুি েশ্র ডনশ্য চ্শ্ল যোয আর তখনই থসই থেোট িেীমনসো গোে েোন্নোয 

থভশ্ঙ পশ়্ি। 

২. নীডের বযাকরণগত প্রশ্নগুক্টলর উত্তর দাও : 

২.১ নীডের বাকযগুক্টলডত স্ত্রীক্টলঙ্গবােক েব্দগুক্টলডক বদডল বাকযগুক্টলডক পুনরা়ে শ্রলে : 

২.১.১ ক্টগক্টন্ন-মাড়ের আডদডে সকডল একসডঙ্গ েলল। 

উত্তরঃ েতষো বোবুর আশ্দশ্শ সেশ্ল এেসশ্ে চ্লল । 

২.১.২ তীথ টর ক্টদক্টদ কডলডজর অ্ধযাক্টপকা। 

উত্তরঃ তীে ষর দোদো েশ্লশ্জর অধ্োপে। 

২.১.৩ পাটিকাডদর সমাগডম শ্রলক্টেকা এডক এডক সব প্রডশ্নর উত্তর ক্টদডলন। 

উত্তরঃ পোিেশ্দর সমোগশ্ম থলখে এশ্ে এশ্ে সব প্রশ্নর উত্তর ডদশ্লন। 

২.২ ক্টলঙ্গ পক্টরবতটন কর : (পুাংক্টলঙ্গ শ্রথডক স্ত্রীক্টলঙ্গ) 

২.২.১ কক্টব 

উত্তরঃ মডহলো েডব 

২.২.২ গুণবান। 

উত্তরঃ গুেবতী 

 

 


