
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি  

শ্রেণি- চতুর্থ                    

                                   ণিষয় :-    ইণতহাস 

                               একক- শ্রেশে শ্রেশে  সাম্রাজ্য ণিস্তার 

         উপএকক-হষথির্থশের সাম্রাজ্য,আরিীয় সাম্রাজ্য। 

 

 

1)নীচের প্রশ্নগুলির সংচেচে উত্তর দাও। 

ক)হর্ষবর্ষন কক লিচিন? 

উ: হর্ষবর্ষন লিচিন েুষ্যভূলি বংচের রাজা প্রভাকরবর্ষচনর কলনষ্ঠ েুত্র। িার বড় 

ভ্রািার নাম লিি রাজয্বর্ষন।িাচদর রাজর্ানী লিি থাচনশ্বর। েরবিীকাচি হর্ষবর্ষন 

কচনৌজ অলর্কার কচরন এবং কসই লসংহাসচন বচসন। 

খ) হর্ষবর্ষচনর কৃলিত্ব সম্বচে যা যান কিচখা। 

উ:হর্ষবর্ষন লিচিন একজন সুোসক। িার রাচজয্ সবষদা োলি  েৃঙ্খিা বজায় থাকি। 

িার সমচয় লবচদে  কথচক বহু জ্ঞানীগুণী মানুর্ ভারিবচর্ষ  আচসন। রাজয্োসচনর 

োোোোলে হর্ষবর্ষচনর সালহচিয্র প্রলি অনুরাগ  লিি। লিলন লনচজ লিনটি  নাটক  

রেনা কচরলিচিন। কযগুলি ভারিীয় সালহচিয্র উৎকৃষ্ট সম্পদ লহসাচব েলরগলনি 

হয়।  িার সমচয় নািন্দা লবশ্বলবদযািয় লবচের্ খ্যালি িাভ  কচর। 

গ)হর্ষবর্ষচনর নাটকগুলি ককান ভার্ায়  রলেি? নাটক গুলির নাম কী? 

উ: হর্ষবর্ষচনর নাটকগুলি সংসৃ্কি ভার্ায়  রলেি। নাটকগুলির নাম হি- নাগানন্দ, 

লপ্রয়দলেষকা ও রত্নাবিী। 

ঘ) বানভট্ট কক লিচিন? 

উ: হর্ষবর্ষচনর সভাকলব লিচিন বানভট্ট। িার  রলেি " হর্ষেলরি" গ্রন্থ কথচক 

হর্ষবর্ষচনর োসনকাি সম্বচে  জানা  যায়। 

ঙ) হজরি মহম্মদ কি লিষ্টাচে জন্ম গ্রহণ কচরন? লিলন ককান র্চমষর সূেনা 

কচরন? 



 

 

উ: ৫৭০লি: মক্কা েহচর  হজরি মহম্মদ জন্ম গ্রহণ  কচরন। লিলন ইসিাম র্চমষর  

সূেনা  কচরন। 

ে) আরবীয় সাম্রাজয  কীভাচব গচড় উচেলিি? এই সাম্রাচজযর প্রর্ানচক  কী বিা  

হয়? 

উ: প্রথম লদচক  আরবীয়রা কিাট কিাট  কগাষ্ঠীচি লবভক্ত  লিি। লকন্তু ইসিাম র্মষ 

গ্রহণ কচর িারা  কজাটবদ্ধ হয় এবং লবোি  সাম্রাজয গচড় কিাচি। সাম্রাচজযর 

প্রর্ানচক বিা হয় খলিফা।  

ি) ককান  ককান  কদে লনচয় লবোি আরব সাম্রাজয গচড় ওচে? 

উ: আরব,োরস্য,আলিকা, িুলকষ  এবং মধ্য এলেয়ার আফগালনস্তান  জুচড় লবোি 

আরব সাম্রাজয গচড়  ওচে। এই সময় এই সাম্রাচজয লেো সংসৃ্কলির প্রসার 

ঘচটলিি। 

জ) সবুলক্তলগন কক লিচিন? লিলন  ককান ককান অঞ্চি জয় কচরন? িার েুচত্রর নাম 

কী লিি? 

উ: গজলনর সুিিান লিচিন  সবুলক্তলগন। লিলন োঞ্জাব ও কাশ্মীর জয় কচরন। িার 

েুচত্রর 

 নাম লিি  মামুদ। লিলন অচনকবার ভারিবর্ষ আক্রমণ কচরন এবং প্রেুর র্নসম্পদ 

িুন্ঠন কচরন। 

 

*বই ভাচিাভাচব  লরল ং েড়চব। বই এর সব প্রশ্ন উত্তর  েড়চব। 
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 া। 
 


