
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি  

শ্রেণি- চতুর্থ 

                            বিষয়- ইবিহাস 

বিক ও র াম সাম্রাজ্য   (47-51 পািা ) 

 

 

বিক সাম্রাজ্য ঃ  

 

1. গ্রিস দেশটি দ োথোয়  অবগ্রিত?(47 পোতো) 

2.গ্রি রো দ ৌগ্রবদ্যো ও ব্যবসো-বোগ্র জ্ ে পোরেশী গ্রিল  দ  ?(49 পোতো সংগ্রিপ্ত প্রশ্ন ) 

3.গ্রি রো যুদ্ধ -গ্রবিহ গ্রশজেগ্রিল দ  ?(47 পোতো) 

4.টী ো দলেঃ গ্রি  মহো োব্য। 

উঃ গ্রি   গ্রব দহোমোজরর দলেো দুটি গ্রি  মহো োব্য হল ইগ্রলয়োড ও ওগ্রডগ্রস।ইগ্রলয়োড 

মহো োজব্য গ্রতগ্র  গ্রিজসর সজে ট্রয় রোজ্ ের যুজদ্ধ গ্রি রো  ীভোজব ্য়ী হয় তোর 

 োগ্রহ ী  গ্রলগ্রপবদ্ধ  জর  ও ওগ্রডগ্রস মহো োজব্য গ্রিজসর এ টি  রোজ্ ের রো্ো 

ইউগ্রলগ্রসস যুদ্ধ ্য়  জর গ্রবগ্রভন্ন দেশ ভ্রমজের দয আশ্চযয অগ্রভজ্ঞতো সঞ্চয় 

 জরগ্রিজল  দসই  ভ্রমে বৃত্তোন্ত গ্রলগ্রপবদ্ধ  জর । 

5.  ী  োরজে গ্রিস ও পোরজের লড়োই হত? (47-পোতো) 

6.আজল ্োন্ডোর দ  গ্রিজল ? গ্রতগ্র   গ্রি  সোম্রো্ে  তটো গ্রবস্তোর 

 জরগ্রিজল ?(47-48 পোতো) 

7.পুরু দ  গ্রিজল ? আজল ্োন্ডোর দ   তোাঁ র রো্ ে তোাঁ জ  গ্রিগ্ররজয় 

গ্রেজয়গ্রিজল ?(48 পোতো) 

8.আজল ্োন্ডোজরর মৃতুের পর দ   তোাঁ র সোম্রো্ে দভজে পজড়গ্রিল?(48 পোতো ) 

9.টি ো :বীর আজল ্োন্ডোর  

গ্রিজসর উত্তর অংজশ অবগ্রিত মেোগ্রসড  রোজ্ের রো্ো গ্রিজল  আজল ্োন্ডোর. গ্রতগ্র  

এ ্  বীর দযোদ্ধো, এ ্  গ্রবেেোত গ্রবজ্তো. গ্রতগ্র  প্রোচী  গ্রিজসর ্ গ জ  



 

 

ঐ েবদ্ধ  জরগ্রিজল  এবং তোর দ তৃজে গ্রিস সস ে পোরসে সোম্রো্ে ্য় 

 জরগ্রিজল . তোজ  গ্রবশ্ব ইগ্রতহোজসর শীর্য দস োপগ্রত গ্রহসোজব গ্রবজবচ ো  রো হয়.এই 

গ্রি  বীর পৃগ্রথবী ্য়  রোর বোস ো গ্র জয়  এগ্রশয়ো মোই র(বতয মো  তুরস্ক) দথজ  শুরু 

 জর এজ  এজ  গ্রতগ্র  গ্রসগ্ররয়ো, গ্রমশর ্য়  জর ভোরজত এজস দপৌাঁিো . দসেোজ  

গ্রতগ্র  দপৌরব রো্ো পুরুর  োজি সবযপ্রথম বোাঁ ধো পো . তীব্র যুজদ্ধর পর পুরু দহজর ্ো . 

গ্র ন্তু পুরুর বীরে দেজে মুগ্ধ হজয় গ্রতগ্র  পুরুজ  রো্ে গ্রিগ্ররজয় দে . গ্রতগ্র  গ্রিলোম 

 েীর তীজর যুজদ্ধ ্য়লোভ  জর . দসই সময় তোর সস েরো অসুি হজয় পজড়. 

সস েজের গ্র জয় দেজশ গ্রিজর আসোর সময় ইরোজ র বেগ্রবলজ  তোর মৃতুে হয়. 

      তোর মৃতুের পর মেোগ্রসডগ্র য়োয় গৃহযুদ্ধ দেেো যোয়. তোর বৃহৎ সোম্রো্ে িুদ্র িুদ্র 

রোজ্ে গ্রবভক্ত হজয় পজড়. গ্রতগ্র  কুগ্রড়টি  গর প্রগ্রতষ্ঠো  জরগ্রিজল  যোর অ েতম হল 

গ্রমশজরর আজল ্োগ্রিয়ো . প্রগ্রতটি  গজরই প্রোচী  গ্রি  সংসৃ্কগ্রতর গ্রব োশ 

ঘটিজয়গ্রিজল . 

 

 

শ্র োম সোম্রোজ্য ঃ  

1.জরোজমর  োরো,  ীভোজব অগ্রভ্োত হজয় উজেগ্রিল?(51 পোতো সংগ্রিপ্ত প্রশ্ন ) 

2. োজথয্ রো্ েটি দ োথোয় অবগ্রিত গ্রিল?  ী  োরজে দরোম  োজথয্ যুদ্ধ 

হজয়গ্রিল?এই যুজদ্ধর পগ্ররেগ্রত  ী হজয়গ্রিল? 

উঃ ভূমধ্যসোগজরর েগ্রিে গ্রেজ ------------  োজথযজ্র  োম মুজি দেয়। 

3.জরোজমর সোজথ দ োন্ দ োন্ দেজশর বোগ্র গ্র্ ে  সম্প য  গজড় উজেগ্রিল?(50 পোতো) 

4.টী ো দলেঃ মরে দেলো। 

উঃ দরোজমর যুদ্ধ বগ্রিজের েোস বো ক্রীতেোস-----------এই  োর ীয় মরে দেলো। 

5. স্পোটয ো োস দ  গ্রিজল ? 

উঃ স্পোটয ো োস গ্রিজল   দরোজমর এ ্  ক্রীতেোস।যোর দ তৃজে দরোমো  েোসরো দরোম 

সোম্রোজ্ের গ্রবরুজদ্ধ গ্রবজদ্রোহ  জর। 

 



 

 

(গ্রবর্য়টি ভোজলোভোজব গ্ররগ্রডং পড়জত হজব।প্রজশ্নোত্তর গুগ্রল ও পড়জত হজব।) 

 

 
 
ব িঃদ্রিঃ 

➢ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ যবে  ুঝদে সমসযা হয়, েদ  বিদের  ক্ত য  
Comment Box- এ পাঠাও। 

➢ বিদের িাম, শ্রেবি, ব ভাগ, ক্রবমক সংখ্যা ও শ্রযাগাদযাগ িম্বর উদেখ্ 
করদ । 

➢ আমরা সরাসবর শ্রোমাদের সাদে শ্রযাগাদযাগ কদর শ্রিদ া। 
 


