
                     দ্বিতীয় শ্রেণী 

 

ইদ্বতহাস 

 

পাথরেে হাদ্বতয়ারেে যুগ (১৯,২০,২১ পৃষ্ঠা) 

 

এককথায় / সংক্ষেক্ষে / েূর্ণবাক্ষকে উত্তর দাও 

 

প্রশ্ন:- হাতিয়ার কথার অথণ কী? 

উত্তর:- অস্ত্র 

 

প্রশ্ন:- গাক্ষের ডাক্ষের বদক্ষে ককন মানুষ োথরক্ষক হাতিয়ার  তহসাক্ষব কবক্ষে তনক্ষয়তেে? 

উত্তর:- গাক্ষের ডােক্ষক মানুষ েশুক্ষদর হাি কথক্ষক বাাঁ চক্ষি প্রথক্ষম বেবহার করি। তকন্তু গাক্ষের 

ডাে তদক্ষয় বড় েশুক্ষদর মারা সহজ তেে না। আর দূর কথক্ষকও েশুক্ষদর ঘাক্ষয়ে করা কেি না। 

িাই, মানুষ োথরক্ষক হাতিয়ার তহসাক্ষব কবক্ষে তনক্ষয়তেে। 

 

প্রশ্ন:- কী রকম োথর তদক্ষয় েশুতিকার করা সহজ হক্ষব বক্ষে কিামার মক্ষন হয়? 

উত্তর:- মসৃর্, সূাঁচাক্ষো োথর তদক্ষয় েশুতিকার করা সহজ হক্ষব। 



 

প্রশ্ন:- নিুন প্রস্তর েুগ বেক্ষি কী কবাঝ? 

উত্তর:- েখন কথক্ষক মানুষ বড় বড় আকৃতির োথরক্ষক ঘক্ষষ কমক্ষজ সূাঁচাক্ষো ও মসৃর্ কক্ষর 

িাক্ষক হাতিয়ার তহসাক্ষব বেবহার করক্ষি শুরু করে কসই েুগক্ষকই বক্ষে ' নিুন প্রস্তর েুগ '। 

 

প্রশ্ন:- আত্মরো ও তিকার করা োড়া আতদম মানুষ োথরক্ষক আর কী কী কাক্ষজ োতগক্ষয়তেে? 

উত্তর:- আত্মরো ও তিকার করা োড়া আতদম মানুষ োথরক্ষক আরও নানা কাক্ষজ বেবহার 

কক্ষরতেে। কেমন, বক্ষনর গাে কাটক্ষি ......…...................... তিতর করে গয়না ( বই )। 

 

( বই তরতডং েড়ক্ষি হক্ষব ও ২০ েৃষ্ঠার প্রথম ৪টি প্রশ্ন ও ৬ নম্বর প্রশ্ন ও উত্তর েড়ক্ষব। ) 

 

 

 

 

 

আগুরেে আদ্বিষ্কাে (22,23,24 পাতা) 

 

 

এককথায়,সংক্ষেক্ষে, েূর্ণবাক্ষকে উত্তর দাও:- 



প্রশ্ন: আতদম মানুষ ককাথায় ককাথায় আগুন কদক্ষখতেে? 

উত্তর: আতদম মানুষ ঝড় বৃতির সময় বাজ কথক্ষক আগুন জ্বেক্ষি কদক্ষখক্ষে। এোড়া গাক্ষে গাক্ষে 

ঘসা কেক্ষগ ও োথর কঠাকাঠুতক কক্ষর আগুন জ্বেক্ষি কদক্ষখতেে।  

 

প্রশ্ন: কোড়া মাংস খাওয়ার ধারর্া মানুক্ষষর মক্ষন ককাথা কথক্ষক এে? 

উত্তর: বক্ষনর আগুন তনক্ষে োওয়ার ের েুক্ষড় োওয়া মৃি েশুক্ষদর কদহ িারা কখক্ষয় কদখে ঐ 

মাংস অক্ষনক নরম ও সুস্বাদু। এর কথক্ষকই মানুক্ষষর মক্ষন কোড়া মাংস খাওয়ার ধারর্া এে। 

 

প্রশ্ন: আগুনক্ষক মানুষ কী কী কাক্ষজ বেবহার কক্ষরতেে?  

উত্তর : আগুনক্ষক মানুষ তবতেন্ন কাক্ষজ বেবহার কক্ষরতেে, কেমন- 

 i) আগুন জ্বাতেক্ষয় গুহাক্ষক আক্ষোতকি করি। 

ii)গুহার মুক্ষখ আগুন জ্বাতেক্ষয় তহংস্র জন্তুক্ষদর হাি কথক্ষক গুহাক্ষক তনরােদ করি। 

iii)আগুক্ষন েশুর মাংসক্ষক েুতড়ক্ষয় বা ঝেক্ষস কখি। 

iv)কবতি িীক্ষি আগুন জ্বাতেক্ষয়, সামক্ষন বক্ষস আগুন কোহাি।  

 

( বই তরতডং েড়ক্ষি হক্ষব ও 23,24 োিার জাক্ষনা ও কিক্ষখার সব প্রশ্ন ও উত্তর গুতে েড়ক্ষব ) 


