
                       চতুর্থ শ্রেণী  

 

ইততহাস  

 

শ্রেশে শ্রেশে নতুন সভ্যতার উশেষ (21-43 পাতা)  

 

21—25পাতার  প্রশ্ন ও উত্তর  

 

প্র:বণিক কাদের বদে?  

উঃ যারা দেদে ণবদেদে ণিণিসপত্র ক্রয় ও ণবক্রয় কদর িীণবকা ণিববাহ কদর, তাদের বণিক বদে.  

প্র: সভ্যতা বেদত কী দবাদ া?  

উঃ সভ্য, ভ্দ্র, উন্নত, ণবজ্ঞািসম্মত িীবিযাত্রাদকই সভ্যতা বদে.  

প্র:খুচদরা মুদ্রার প্রচেি হদয়ণিে দকি?  

প্র:একদেদের মািুষ অিয দেদের কথা িািদত দপদরণিে ণকভ্াদব?  

প্র:স্থে ও িেপদথ ণকভ্াদব বযবসা-বাণিিয চেত?  

প্র:ভ্ারদতর সদে দকাি দকাি দেদের বযবসা-বাণিিয চেত?  

প্র:রািয োসদির িিয রািা সসিযেেদক কী কী ণেণখদয়ণিদেি?  

প্র:দকি একদেদের রািা অিয দেদে আক্রমি করত?  

প্র:এণেয়া মাইির অঞ্চেটি দকাথায় অবণস্থত? এখািকার মািুদষরা দকাি দকাি ণবষদয় েক্ষ ণিে?  

 

 



তিশসর সভ্ যতা (26-28)পাতা 

1.প্রশ্মগুণের উত্তর োওঃ 

 

প্রঃ ণিস দেেটি দকাথায় অবণস্থত? 

প্রঃ ণিদসর অণিবাসীরা দিৌণবদ্যায় পারেেী ণিে দকি? 

প্রঃ পৃণথবীর ণবণভ্ন্ন দেদে কীভ্াদব ণিদসর সভ্ ্ যতার দিাোঁ য়া দেদেণিে? 

প্রঃ ণিক কাদের বো হয়? এদের িীবিযাত্রার বিবিা োও। 

প্রঃ ণিকরা দকাি দকাি দেবদেবীর পূিা করত? 

প্রঃ ণিদসর মহাকাব্য দুটি কী কী? কার দেখা?  

 

 

 

 

শ্ররাশের সভ্যতা (29-31) 

 

 

 

ণিম্নণেণখত প্রশ্নগুণের উত্তর োও : 

প্র:দরাম দেেটি দকাথায় অবণস্থত?  

উঃ ইতাণের রািিািী দরাম ইতাণের দকন্দ্রদে অবণস্থত. দরাম িেরীর চারপাে ণিে পাহাড় দ্বারা দবণিত. এর 

পাে ণেদয় বদয় দযত টাইবার িেী.  

প্র:দরাদমর পুরাদিা বাণসন্দারা ণকভ্াদব োদস পণরিত হদয়ণিে?  



প্র:দরাদমর সাদথ দকাি দকাি দেদের বাণিণিযক সম্পকব  ণিে?  

প্র:দরামাি োদসদের অবস্থার বিবিা োও?  

প্র:ণিদসর ও দরামাি দেবদেবীর মদিয কী ণমে পাওয়া যায়?  

প্র:ভ্াণিব ে দক ণিদেি? তাোঁ র দেখা মহাকাবযটির িাম কী?  

 

বই এর প্রশ্ন উত্তরগুণেও পড়দত হদব 

 

পারশের সভ্ যতাাঃ (32-34 পাতা) 

1. সংদক্ষদপ /পূিববাদক য উত্তর োও। 

প্রঃ পারস্য দেেটির বতব মাি িাম কী? 

প্রঃ সাইরাস দক দকি বুণিমাি  রািা বো হত? 

প্রঃ পারণসক কাদের বো হয়? এরা দকাি দকাি ণবষদয় ণিপুি ণিে? 

প্রঃ পারণসকরা কীভ্াদব দেবদেবীর উপাসিা করত? 

 প্রঃ দমইোস ও দমইিাই কাদের  বো হত? 

প্রঃ যা িাি দেখঃ িরাথুষট্র। 

 

প্রদশ্মাত্তর গুণে পড়দত হদব। 

 

 

ভ্ারশতর সভ্যতা (35-39) 

 

প্র:দু-কথায়/সংদক্ষদপ /পূিববাদকয উত্তর োও : 



 

প্র:আযব কারা? এদের দেখদত দকমি?  

প্র:আযবদোষ্ঠীর দিতাদক কী বো হত?  

প্র:ণকভ্াদব রািার প্রণতপণত্ত বাড়দত থাকে?  

প্র:আযব সমািদক  কাদির ণভ্ণত্তদত  ও িীবদির ণভ্ণত্তদত কী কী ভ্াদে ভ্াে করা হদয়ণিে? ণবস্তাণরত 

আদোচিা কর. 

ঋণষ কাদের বদে? আযব সমাদির কদয়কিি ঋণষর িাম দেখ. 

প্র:আযবদের পূণিত দেবদেবীর িাম দেখ. ণকভ্াদব আযবরা পূিাপাঠ করদতি?  

প্র:আযব সমাদি িারীদের অবস্থা দকমি ণিে? কদয়কিি ণবদুষী িারীর িাম দেখ.  

প্র:ভ্ারদতর মহাকাবয দুটি কী কী? এই মহাকাবযদুটির রচণয়তা কাোঁ রা?  

প্র:টিকা(যা িাি দেখ):দবে 

উঃ দবে আযবদের প্রিাি িমব িন্থ. এটি সংসৃ্কত ভ্াষায় দেখা. 'ণবে 'েব্দটি দথদক দবে কথাটির উৎপণত্ত. 'দবে' 

েদব্দর অথব হে 'জ্ঞাি '.গুরুর কাদি দবে শুদি শুদি ণেষযরা মুখস্ত করদতি, তাই দবদের অপর িাম 'শ্রুণত '. 

দবদের চারটি ভ্াে -ঋক, সাম, যিু, অথব´.দবে দথদক আযবদের সমািবযবস্থা, িমীয় রীণতিীণত সম্বদে 

িািদত পারা যায়. ঋকদবেই হে পৃণথবীর প্রথম সাণহতযপত্র . 

 

বই ণরণ ং পড়দত হদব  

বইএর প্রশ্ন ও উত্তরও পড়দত হদব. 

 

 

চীশনর সভ্যতা (39-43পাতা)  

প্রশ্নগুণের যথাযথ উত্তর োও : 



প্র:চীদির দোদকরা প্রথম কী কী সতরী কদরণিদেি?  

প্র:চীদির দকাি বংদের রািারা েণিোেী ণিদেি?  

প্র:ণস-হুয়াি-ণত দক দকি দেষ্ঠ সম্রাট বো হত?  

প্র:চীদির প্রাচীর দকি সতরী করা হদয়ণিে? প্রাচীরটির বিবিা োও.  

প্র:মািবসভ্যতায় চীদির সবদচদয় বদড়া অবোি কী? এটা ণকভ্াদব সতরী হদয়ণিে?  

প্র:কিফুণসয়াস দক ণিদেি?  

 

প্রথম দথদক পুদরা চযাপ্টারটা ণরণ ং পড়দত হদব.  

বইএর সকে প্রদশ্নাত্তরও পড়দত হদব. 

 

{বই তরত িং পড়শত হশব  

বইএর প্রশ্ন ও উত্তরও পড়শত হশব.} 

 


